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؟درب دهاوخ دوخ اب ار یناسک هچ لیس  »یبرع راهب« یاههشیر هب یهاگن
یبیل

رصم بالقنا موس زاف
یگدنامرد و هیزجت بیشارس رد یبیل روشک

؟یبیل فذح یدژارت یوس هب
؟ اکیرمآ هدحتم تالایا ای مدرم :داد دنهاوخ لکش رییغت ار برع ناهج کی نیمادک

دزاتیم شیپ هب رصم بالقنا
تفرگ زمرق تراک یفاذق ارچ
مسیلایرپما راکتیانج ۀرهچ : یبیل
هیروس تلود نافلاخم هب اکیرمآ یلام کمک

هیروس رد بوشآرپ یاهزور
!تسا لقتسم ۀیروس ندرب نیب زا اکیرمآ فده

”تسا هدیساره یبرع یاه یسارکمد زا برغ”: برع راهب نوماریپ یکسماچ ماون اب وگتفگ
یبرغ یسارکمد ناغمرا -یراوخمدآ و فنع هب زواجت ،رس عطق

.ناریا هلمج زا هنایم رواخ هلاس ۶۰ تالوحت رب نآ ریثات – نآ زا ییاه سرد و رصم ۱۹۵۲ بالقنا
میهافم گنج

رگید تسد رد کوب سیف و تسد کی رد نآرق
دیوگ یم برع ناهج و ناریا زا – نیما ریمس اب هبحاصم

کوب سیف دض رب رتش اب هنعارف نیرفن .کیتارکومد تابالقنا دیدج جاوما
دگنج یم یبیل رد وروی تاحن یارب وتان
!» یناملآ نونجم « داشگ همکچ اب یزوکراس

یبرع یاهروشک رد ینید یرکفنشور و ییارگداینب یاهنایرج هب یداقتنا یهاگن
!یتیلم دنچ یاهتکرش ات ”یمالسا مسیلایسوس“ زا ،یبیل

برع ناهج رد اهشروش یهریحنز یهرابرد
سردوز نشج و برع یاهشروش یاه هشیر

بالقنا دض هاگشاب
اوه ود و ماب کی – ؟یزوکراس ندش بوبحم رطاخب گنج – ؟دنک یم نیعم هدنامرف »یبیل نایشروش« یارب ایس یتقو

گنج تاغیلبت دعاوق و لوصا
!» محازم « یاهروشک یتبون لاغشا

برع یایند و اقیرفآ لامش رد تاضارتعا هلحرم هراب رد
یبیل هیلع یرامعتسا تایلمع

یفاذق ناتسود
یسایس داصتقا رظنم زا یهاگن : »کرابم« ینایاپ
هکس یورنآ هب یکسماچ اب یهاگن !تساکیرما هفرح رورت

ینیع دهاش نابز زا یبیل گنج
هدش یزیرهمانرب شروش
کانلوه یاه باقرغ هب طوقس

مسیلایرپما یارب اپ تشپ شآ نتخپ ؛نونکا و
نیشون باوخ رورغ ناو مد نآ شوخ ]ان[

ناریا لاربیلون مسینمف راوگان شیامن
یناسارخ یدمحا نیشون نامتفگ رب یدقن

؟»ناهج یاه قلخ یجان مسیلایرپما«
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 یاهشبنج نارگلیلحت بلغا شیبومک
 حالطصاهب و هنایمرواخ یاهروشک ینونک
 هناهاوخیسارکومد یشبنج ار »یبرع راهب«
 یاهراتخاس هیلع یشبنج ؛دننکیم یقلت

 یتکرح و اهروشک نیا رد دادبتسا یتنس
 یاهراعش .یسایس یاضف یزاسون یارب
 و نیرحب ،سنوت ،هرهاق رد ناگدننکرهاظت

 هنایمرواخ ینارحب طاقن رگید و ندع
 زا مدرم یاههدوت یگتسخ هدنهدناشن

 یسایس هدنرادزاب و توترف یاهراتخاس
 رارق دایقنا رد ار نانآ تساهههد هک تسا
 ،یاهقطنم نادبتسم هب هن دایرف .تسا هداد
 نیا هک تسا ییاهراتخاس هب ضارتعا
 .تسا هتشاد هگن اپرید ار اهدادبتسا

 یاهضقانت زا ولمم هنهپ رد یمدرم تازرابم
 یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا

 یاهراعش اب زیچره زا لبق ،هنایمرواخ
 اهنیمزرس نیا نامدرم هناهاوخیسارکومد
.دوشیم صخشم

 هنایمرواخ رد یقیقح یهاوخیسارکومد اما
 ییازدادبتسا یاهراتخاس زا تسسگ مزلتسم
 .دناهدید بیسآ نآ زا اهروشک نیا هک تسا
 ،اهرتسب زا هتساخرب دوخ اهراتخاس نیا
 و خیرات زا هک تسا ییاهضقانت و اهداضت
 یداصتقا و کیتلپوئژ تیعقوم و گنهرف
.تسا هدش لصاح هقطنم نیا

 ـتلود یریگلکشمدع هب دیاب ییوس زا
 یمهم شخب رد هملک قیقد موهفم رد تلم
 .درک هجوت هنایمرواخ یاهروشک زا

 رد رامعتسا نارود یگتخاس یاهدنبزرم
 یریگلکش هب اترورض هنایمرواخ هقطنم
 رجنم رامعتسااسپ نارود رد اهتلم ـتلود

.تسا هدشن

 هس رد هنایمرواخ یاهروشک ،رگید یوس زا
 دلووداز خرن شیازفا ادتبا دهاش ریخا ههد
 .دنتسه یتیعمج ناوج ینس مره زورما و
 یاهتسایس هب هجوت اب طیارش نیمه
 لابند هرود نیا یط هک یلاربیلون یداصتقا

 یاهیرباربان دیدش شیازفا هب دناهدرک
 رد یراکیب یالاب یاهخرن زین و یتاقبط
 .تسا هدیماحنا هقطنم یاهروشک زا یرایسب
 رد نانچمه هاگ هک ییاهروشک رد نیاربانب
 تلم ـ تلود یریگلکش هب راذگ هلحرم
 هک هدمآ دیدپ ییازنارحب یاهرتسب ،دنتسه
 راجفنا و ضارتعا و یتیاضران هدامآ
 هاگیاج ،هکس یوس نآ .تسا یعامتجا

 زا ،هیامرس یناهج متسیس رد هنایمرواخ
 تفن شقن صاخ روط هب و زورما ات هتشذگ
 داصتقا دشر یژرنا هدننکنیمات ناونع هب

 یتیاضران و لییارسا روضح و یناهج
 هلصو نیا زا برع یاههدوت هدرتسگ
 ،درس گنج نارود رد .تسا نوگمهان

 زا عنام هک دوب یزبس دنبرمک هنایمرواخ
 ،رخاتم نارود رد و دشیم مسینومک ذوفن
 هب یوروش ذوفن اب هزرابم نانامرهق
 یلصا جامآ هک دناهدش لدب ییاهتسیرورت
 هب مسیرورت هیلع گنج رد ناراکهظفاحمون

 نتفرگ رظن رد نودب ناوتیمن .دنوریم رامش
 دراوم رد ،یلخاد یازنارحب یاهرتسب
 زین و تلم ـتلود نیوکت مدع یددعتم

 هب یناهج متسیس رد هقطنم نیا هاگیاج
 و هنایمرواخ ینونک نارحب زا یتسرد لیلحت
 یاهمیژر طوقس یونیمود زورب لیالد
 تفای تسد اهروشک نیا یاپرید یدادبتسا
 و تسردان تخانش ای یتخانش نینچ مدع و

 اهتسایس ذاختا زاسهنیمز دناوتیم یحطس
 ینونک شبنج لمع رد هک دشاب یریبادت و
 رد و دنک رود شایقیقح یاهفده زا ار
.دماجنیب نآ تسکش هب تیاهن

یتخانششور یدمآرد

 نارگلیلحت نایم رد یموسرم یسایس شور
 رب هک دراد دوجو )تسار و پچ( یسایس
 و اهداضت هعومجم رتسب رد نآ ساسا
 اب تسا ریگرد نآ اب هعماج هک یتاضقانت
 اب هسیاقم رد اهداضت یخرب هب یشخبتیولوا
 بسانم راکهار دننکیم شالت رگید یخرب
 یسایس شنک و یریگعضوم یارب ار
 .دننیزگرب

 نیا هدنیامن نیرتزراب رصاعم نارود رد دیاش
 لیلحت رد وئام تارظن رد ناوتب ار لیلحت عون
 فلتخم عطاقم رد نیچ یسایس لیاسم

 »یبرع راهب« یاههشیر هب یهاگن
؟درب دهاوخ دوخ اب ار یناسک هچ لیس 

تقادص زیورپ
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 یاههاگدید رد زین و روشک نیا تالوحت
 رد )۱۹۸۰ ات( روشک نیا تسینومک بزح

 یریگعضوم زین و یناهج تالوحت یبایزرا
 .تفای ۱۹۸۰ ههد ات تالوحت نیا لابق رد
 هرابرد« فورعم هوزج رد گنود هستوئام
 و دیوگیم داضت فلتخم عاونا زا »داضت
 ندوب یبسن و یگژیو هعلاطم رد« :دسیونیم
 و یلصا داضت نیب زیامت هب دیاب ،داضت
 یلصا هبنج نیب زیامت و یلصاریغ یاهداضت
)۱(»مینک هجوت داضت کی یلصاریغ هبنج و

 رد هاگن عون نیا دروم رد یلیصفت ثحب
 یعطاقم رد هتبلا هک یسایس لیاسم لیلحت
 تسرد یاهیریگمیمصت هب دناوتیم صاخ
 .تسین رضاح هلاقم عوضوم ،دماجنیب مه
 دح زا شیب یزاسهداس رب دیکات اما
 هک تسا هاگن عون نیا رد اهتیعقاو
 هب ،یسایس لمع هنهپ رد دناوتیم
 .دماجنیب یسایس هناحولهداس یاههیصوت

 رد صخشم روط هب ،درکیور نیمه
 جیاتن دناوتیم هنایمرواخ زورما تیعضو
 یاهشبنج یارب یرابهعجاف
 هقطنم نیا یاهروشک یهاوخیسارکومد
.دشاب هتشاد

 مه یکدنا هک الاب هتکن هب هراشا زا ضرغ
 نیا ،دسریم رظن هب یلصا ثحب زا جراخ

 زورما یاهلاربیلون ییوس زا هک تسا
 اهنآ زا یمهم شخب هک( هنایمرواخ
 رگید یوس زا و )دنتسه قباس یاهپچ
 ناشیارب هک یتنس یاهپچ و اهتسیلوپوپ

 ،دخرچیم هنشاپ نامه یور رد هراومه
 رب نانچمه یسایس عیاقو لیلحت رد هنوگچ
 و دننکیم تکرح یتخانششور رادم نیمه
.دنرادافو نآ ساسارب یلمع یریگعضوم هب

 یمامت اب ،هعماج ،یدرکیور نینچ رد
 و هتسویپ یاهداضت و اهیگدیچیپ
 یاهداضت ،یاهشیلک بلاق رد شیوتردوت
 رب و دوشیم هتساکورف یعرف و یلصا
 یسایس یریگعضوم ،هیاپیب یعازتنا ساسا

 ای تحارصهب یتعامج ،ییوس زا .دوشیم
 هک دنتسه نامگ نیا رب یحیولت روط هب

 رد و تساکیرمآ مسیلایرپما اب »یلصا داضت«
 و تیروحم داضت نیا هک یاهنامز
 نآ زا یسایس یعضوم دراد تیعوضوم
 زا عافد هماج ییوگ هک دنریگیم تسد
 گنس و دناهدرک نت رب عجترم یاهمیژر
 هنیس هب دنراد ار مادص و یفاذق لاثما

.دننزیم

 یشوی ،نارگلیلحت لیبق نیا صخاش هنومن
 تسا )نیز .رآ .ماتیاس روتیدا( یشوهوروف
 »یتسیلایرپمادض« رظنم زا ییاهلیلحت اب هک
 رد ،»ییاکیرمآدض« رتقیقد روط هب ای

 زا عافد عضوم رد ریخا یاهلاس
 یدادبتسا یاهماظن نیرتهدنامسپاو

 یارب هکنانچ ؛تسا هتفرگ رارق هنایمرواخ
 شیاهیریگعضوم نیرتهزات زا یکی رد هنومن
 زا عافد هطرو هب ییوگ وتان هلمح ربارب رد
)۲(.تسا هداتفا یبیل دساف روتاتکید

 ناریا ینونک طیارش رد هتبلا و رگید یهورگ
 رایسب یعامتجا یراذگریثات ظاحل هب ،زورما

 ار »یلصا داضت« هک دنتسه زین رتذفنتم
 یهاوخیسارکومد و ییارگرادتقا ضراعت
 )یسایس مسیلاربیل صخشم روط هب(
 و یروتاتکید ،یسارکومد اما .دنناوخیم
 ـ یعامتجا یاههنیمز زا ار ییارگرادتقا
 و دنزاسیم عزتنم ناشیداصتقا و یخیرات
 رارقتسا یمتسیس و یناهج ـ یخیرات تیهام
 رد ارگرادتقا یاهمتسیس رارمتسا و

 هورگ نیا .دنراگنایم هدیدان ار هنایمرواخ
 زا یعضاوم رگنس رد دنناوتیم تیاهن رد
 لاثما و »هناتسودرشب هلخادم« زا عافد لیبق
 دنتسه ینانآ هورگ نیا هنومن .دنریگ یاج نآ

 تازرابم ندرب لاوس ریز اب هک
 هجراخ ریزو ماقم رد ،یرامعتسادض
 )نانز ،لاثم نیا رد و( یعامتجا یاهشبنج
 یساملپید نیودت ترورض« زا هنایمرواخ
 دنریگیم هجیتن و دنیوگیم نخس »یللملانیب

 کیسالک نامتفگ ،ینونک طیارش رد« :هک
 هرسکی ،برغ ندمت و مسیلایرپما اب تیدض
 لعفلاب و هوقلاب »تاناکما و اهتصرف« همه
 بلس )…( ،یللملانیب یساملپید رد ار
 نامتفگ دنمزاین زورما ام اقافتا .دنکیم

 هک نآ یاج هب هک میتسه یاهزات
 نیا اب ینمشد و ترفن غلبم و »زیگناربداضت«
 هک لاح نیع رد دناوتب ،دشاب روشک نآ ای
 یساملپید »هوقلاب یاهتصرف و تاناکما«
 و یناهج یمومع راکفا و یللملانیب
 زا اقافتا و( دنکیمن در ار یبرغ یاهتلود
 اما ،)دربیم هدافتسا نسحا وحن هب نآ

 و ینیبزیت اب ار »عفانم توافت« موهفم
 یبوخ هب ار نآ دناوتب و دنیبب یرگنهدنیآ
 اب ،عفانم توافت زا همادا رد و دنک نییبت

 عفانم« تهج رد ،کیتاملپید یدنمرنه
)۳(».دربب دوس »یلم

 مدرک هراشا نآ هب الاب رد هک ینامتفگ ود ره
 هنایماع رکفت یعون رد هشیر زیچ ره زا لبق
 یاهبلاق رد نانچمه ار یکی هک دراد
 رب و هداد رارق درس گنج نارود یاهشیلک
 هب هک هدناشوپ لاربیلون یاهماج یرگید نت

 هب ار یسارکومد تیاهن رد و هوقلاب روط
 و یاهریحنز یاههاگشورف و دلانودکم
 عون رد مریگ( هدننکفرصم باختنا تردق
.دهدیم لیلقت ) !سابل و ششوپ

 ره رد ییاهنامتفگ نینچ یسایس هجیتن اما
 هاوخ ،تسا یسارکومد ندرک ینابرق لاح
 دنفرت اب هاوخ و یزیتسمسیلایرپما هناهب هب
 تاناکما و اهتصرف زا هدافتسا«
».یللملانیب

 ییاههاگدید نینچ میهد ناشن هکنآ یارب
 نالاعف مشچ رب کاخ نامزمه روطچ
 هب دیاب ،دشاپیم یعامتجا یاهشبنج
 زورما ینیع و سوملم یاهتقیقح
 دنمزاین راک نیا یارب .تسیرگن هنایمرواخ
 هب یسایس داصتقا رظنم زا یخیرات یهاگن

.میتسه هنایمرواخ

اهضقانت و اهداضت رتسب :زورما هنایمرواخ

 زا یشان هنایمرواخ رد یسارکومد نادقف
 نآ یوس کی هک تسا یخیرات یدنیآرف
 ـ یداصتقا و یخیرات یاهراتخاس و اهرتسب
 هنایمرواخ یاهروشک یگنهرف و یعامتجا
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 یناهج متسیس نآ رگید یوس و دراد رارق
 و اهراتخاس نانچ هک تسا یرادهیامرس
 یدادبتسا یاهمتسیس رد یرصانع
 هک تسا )۴(»هدرک کح« هنایمرواخ
 .درک کیکفت رگیدکی زا ار ود نیا ناوتیمن
 تحت یرصانع کیکفت ،رگید ترابع هب

 نآ ساسا رب و »ازنورب« و »ازنورد« ناونع
 رد ینورد رصانع هب ندیشخب تیولوا

 رهاظ هچرگ دادبتسا و ییارگرادتقا اب هزرابم
 تسردان یریوصت اما ،دراد یهجوم قطنم
 رد دادبتسا دوجوم اعقاو یاههشیر زا

 داصتقا .دهدیم تسد هب ار هنایمرواخ
 یناهج ماظن رد هنایمرواخ هتخیمآمهرد
 هاگ یدادبتسا یاهماظن روضح ،هیامرس
 نانچ ،مسیلایرپما زا »لقتسم« هاگ و هتسباو
 متسیس یاهزاین زا یشان فلتخم عطاقم رد

 هیلع هزرابم هک تسا هدوب هیامرس یناهج
 یسارکومد هب اعقاو هکنآ یارب دادبتسا

 و یلاربیلون یاهخسن هب هن ،دوش یهتنم
 هزرابم اب ،یتاباختنا یاهشیامن زا دودحم
 هدروخ هرگ یناهج متسیس ینومژه هیلع
.تسا

 یاهراتخاس نیرتهدیچیپ زورما هنایمرواخ
 رد یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا
 نیمه و دراد ار رصاعم یایند
 رد کیتارکومد راذگ هک تساهیگدیچیپ

 طاقن رگید زا رتراوشد رایسب ار هنایمرواخ
 ایسآ قرش ای نیتال یاکیرمآ دننام ،ناهج
.تسا هدرک

 هدز مقر ار اهیگدیچیپ نیا لماع دنچ
 رد هنایمرواخ ماغدا هوحن ،تسخن .تسا

 یریگلکش مدع و یناهج داصتقا متسیس
 یاهتلود .هنایمرواخ رد یلم یاهتلود
 دننام( یددعتم دراوم رد هنایمرواخ رد یلم
 یاهنیشنخیش ،ندرا ،هیروس ،یبیل

 یاهیدنبمیسقت رب ینتبم )… و سرافجیلخ
 یتاکرتشم اترورض هن ،هدوب یرامعتسا
)یلایخ ،نسردنا تکیدنب ریبعت هب یتح(
 »تلم« یریگلکش هب الومعم هک )۵(
 یایند رد یسارکومد زاینشیپ .دماحنایم
 دنیآرف و یلم تلود نتخاس ،نردم

 هک تسا هدوب اهتلم ـ تلود یریگلکش
 ـ اوژروب تابالقنا نآ لاثم نیرتمهم
 ییاپورا یاهروشک هک دنتسه یکیتارکومد
 .دندنارذگ رس زا نیشیپ یاههدس رد

 هدرواین ناغمرا هب یسارکومد ،یزاسیناهج
 زا .تسا مسیلاربیلون نآ لصاح هکلب
 رد یزاسیناهج ریسم زا هچنآ ،ورنیا

 یسارکومد هن ،هداد خر فلتخم یاهروشک
 ذوفن هنماد ندرک دودحم سکعرب هک
 و تسایس رهپس رد یباختنا یاهداهن
.تسا هدوب داصتقا

 ،نوخ زا هدنکآ یخیرات رصاعم هنایمرواخ
 .تسا هدید ار دادبتسا و یمحریب ،نونج
 بلغا رد رامعتسا روضح هکنآ مغر هب
 دنمتردق دس ببس هب هنایمرواخ قطانم
 طاقن رگید زا رترید ینامثع یروتارپما

 یاکیرمآ و اقیرفآ ،ایسآ( هراق هس یاهروشک
 مکتسد روضح نیا یلو ،داد خر )نیتال
 رگید زا رتسوسحم رایسب ریخا لاس۶۰ رد
 رد یدادبتسا یاهماظن و هدوب ناهج طاقن
 .تسا هدیشخب رارمتسا ار هقطنم نیا

 لاس ۶۰ یط اهدادخر زا یاهعومجم
 رد دادبتسا کح و یریگلکش رد هتشذگ
 هنایمرواخ رد ینونک یسایس یاهمتسیس
 جارخا ؛دناهتشاد هدننکنییعت ریثات

 رد دوخ نطوم زا ناینیطسلف رابتنوشخ
 و هسنارف ،ناتسلگنا هلمح ،۱۹۴۰ ههد
 ییاکیرمآ نازابرس روضح و رصم هب لییارسا
 هزور شش گنج ،۱۹۵۰ ههد رد نانبل رد
 گنج و نانبل و هیروس و رصم هیلع لییارسا
 و ربتکا گنج ،۱۹۶۰ ههد رد نمی یلخاد
 رد اهیشکارم طسوت یبرغ یارحص فرصت
 و ناریا هلاستشه گنج ،۱۹۷۰ ههد
 یوروش طسوت ناتسناغفا لاغشا ،قارع
 نانبل هب لییارسا زواجت رگید یوس زا و قباس
 ههد رد ناینیطسلف هضافتنا بوکرس و

 نآ یپ رد و تیوک هب قارع زواجت ،۱۹۸۰
 گنج ،۱۹۹۰ ههد رد سرافجیلخ گنج
 و وتان یاهورین روضح و مسیرورت هیلع
 قارع و ناتسکاپ ،ناتسناغفا رد اهییاکیرمآ
 یاهورین روضح تیاهن رد و ریخا ههد رد

)۶(.هتشذگ یاههام رد یبیل رد وتان

 و اهگنج نیا زورب لیالد هب یتقو
 رد یجراخ یاهتلود هتسویپ تالخادم
 زا شیب ،مینکیم هاگن هنایمرواخ یاهروشک
 عفانم و یداژن ـیاهلیبق هنیرید یاههنیک هکنآ

 ود ،مینیبب ار هقطنم یاهروشک یلم داضتم
 همه زا شیب هک مینکیم هدهاشم ار لماع
 تفن عبانم تسخن :تسا هدوب هتسجرب

.لییارسا مود و هنایمرواخ

 یسایس روضح ،تفن یداصتقا تیمها
 لاقتنا زا تسارح یارب یدادبتسا یاهماظن
 روهظون و هتفرشیپ یاهروشک هب تفن

 هدرک نیمات ههد دنچ یط ار یرادهیامرس
 رد دوعسلآ نادناخ زا رتارگسپاو .تسا

 ناوتیمن زورما ناهج رد هنایمرواخ هقطنم
 هب ارگسپاو یدادبتسا ماظن نیمه اما تفای

 هب تفن لاقتنا رد شاهدننکنییعت شقن ببس
 رد و لاسهنیرید دحتم ،یتعنص یاهروشک
 هدوب یناهج یرادهیامرس رازگراک تقیقح

.تسا

 فده ،یرادهیامرس یناهج ماظن یارب
 زا تشابنا نیا هاوخ .تسا هیامرس تشابنا

 زا هاوخ و دوش نیمات یدادبتسا ماظن قیرط
 یاهروشک اعبط .یسارکومدلاربیل قیرط
 ،لماوع ریاس تابث طیارش رد ،یزکرم
 یاهماظن هب ار تارکومدلاربیل یاهماظن
 ببس هب هک ارچ( دهدیم حیجرت یدادبتسا

 هک هاگنآ یلو .)دنرتتابثاب یمدرم تیلوبقم
 ،دوش داجیا لالتخا ،تشابنا دنیآرف رد

 مه ار نیا ؛دباییم ترورض دادبتسا میکحت
 ههد رد قدصم رتکد تلود ینوگنرس رد

 رد دیتسیرآ ینوگنرس رد مه و میدید ۱۹۵۰
 هب ۲۰۰۹٫ لاس رد )نیتال یاکیرمآ( یتیئاه
 یبوخ هب ریخا ههد دنچ هبرجت ،رگید ترابع
 لباق ییاج ات یسارکومد هک دهدیم ناشن

 تشابنا دنیآرف رد یلالتخا هک تسا لمحت
 رد هک تسور نیمه زا .دوشن داجیا هیامرس
 ،ایسآ هراق هس یاهروشک رگید اب هسیاقم
 و اهیروتاتکید ،نیتال یاکیرمآ و اقیرفآ
 زا لبق ات هقطنم نیا رد یدادبتسا یاهماظن
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 هب و دندیسریم رظن هب رترقتسم »یبرع راهب«
 لوط رد هراق هس یاهروشک رگید هکنآ مغر

 یاهماظن هب راذگدهاش هتشذگ ههد هس
 هنایمرواخ ،دناهدوب یسایس »کیتارکومد«

 یلخاد نادبتسم عاونا هاگنالوج نانچمه
 و هللادبع لآ و دوعس لآ زا .تسا هدوب

 مادص ات سرافجیلخ هیشاح یاهخیشهدرخ
.نآ زج و یفاذق و

 رد درس گنج عطقم رد هنایمرواخ شقن
 شرتسگ ربارب رد هک ییارگداینب یریگلکش
 و درک تمواقم یوروش ذوفن هزوح هنهپ

 هب لدب هکنآ زا سپ یعطقم رد سپس
 دیدج یاهییورایور یارب دیدج »نمشد«
 ،دش یناهج یاهزیتس رد ناراکهظفاحمون
 رب مه ردقره هک تسا یلماوع رگید
 )…و یرگیفلس( یگنهرف یاپرید یاههشیر
 یلام نیمات رد تفن شقن( نآ یداصتقا و
 شقن میناوتیمن ،مینک دیکات )نایارگداینب

 و نیوکت رد یناهج یرادهیامرس متسیس
.میریگب هدیدان ار نآ شرتسگ

 نوگمهان یاهلصو ناونع هب لییارسا روضح
 زین یدوهی ییارگداینب هعسوت و هقطنم نیا رد
 دعتسم یرتسب ار هنایمرواخ هراومه
 یاهماظن رارمتسا زین و هوقلاب یاهگنج

.تسا هتخاس یدادبتسا

»یبرع راهب« ربارب رد ییاهدیدهت

 هنایمرواخ زورما یسایس عضو تخانش رد
 یاپرید یسایس دادبتسا هک درک دیکات دیاب

 یارب هیامرس یناهج متسیس و هنایمرواخ
 و رگیدکی اب گنتاگنت یدنویپ رد ههد دنچ
 نیمه زا .دناهدوب رگیدکی رد هدشکح
 رد هناهاوخیقرت یاهشبنج هک تسور

 تساوخ نودب دنناوتیمن هنایمرواخ
 یسارکومد لابند هب اعقاو یهاوخلالقتسا
.دنشاب

 اب یبرع راهب حالطصا هب یطیارش نینچ رد
 هب سنوت زا .تسا شرتسگ لاح ردباتش
 و هیروس هب یبیل زا ،یبیل هب رصم زا ،رصم

 ،یلیلحت هاگن نیا اب اما دراد همادا ناتساد
 ربارب رد هنایمرواخ کیتارکومد یاهشبنج
:دراد رارق هوقلاب و لعفلاب دیدهت دنچ

 یجراخ یاهتردق میقتسم دیدهت ،تسخن
 رد »هناتسودرشب تالخادم« ناونع تحت هک
 هقطنم رد دوخ هب هتسباو ییاهتلود لمع
 هلسلس کی اب افرص هک دنروآ دیدپ
 شبنج دننک شالت یروص تاحالصا

.دنزاس راهم ار یمدرم

 دشر اب هک نایارگداینب دیدهت ،مود
 ،نآ دننام و یرگیفلس دننام ییاهشیارگ
 نایم باختنا ریزگان ههار ود رد ار مدرم
 نادبتسم و لاربیلون ،رالوکس یاهروتاتکید
.دهد رارق رالوکسریغ

 ماحنا و یسایس ماظن راتخاس ظفح ،موس
 هب هک راتخاس سأر رد افرص یتاحالصا
 .میاهدوب نآ دهاش سنوت ای رصم رد حوضو
 متسیس اما دنتسین رگید کرابم و یلع نب

 رارق شاسأر رد نانآ هک یکیتارکومدریغ
.تسا هدش ظفح نونکات ،دنتشاد

 رد یلاربیلون یاههمانرب رارمتسا ،مراهچ
 یاهنارحب دیدشت اب هک داصتقا هصرع
 ،هعماج ندرکیبطق و دوجوم یداصتقا

 و دزاس رتفیعض هچره ار اپون طسوتم هقبط
 یلام یاهیشراگیلا میکحت ای یریگلکش اب
 زا لصاح عبانم ای یتفن عبانم رب ینتبم
 تازرابم ییوس زا ،نآ زج و مسیرورت
 رگید یوس زا و دزاس لتخم ار کیتارکومد
 یاههنیزگ ،هعماج یاضف ندرکیبطق اب
 هچنآ دننام( .دشخب تیلوبقم ار یتسیلوپوپ
 دهاش یوروش هتخیسگ مه زا داحتا رد
).میاهدوب

 دیدج شبنج دامن مینکن شومارف
 دمحم هنایمرواخ رد یهاوخیسارکومد
 تسا هدوب یسنوت ریقف شورفتسد ،یزیزعوب

 ،تکالف ،رقف هب ضارتعا رد هک
 دادبتسا تیاهن رد هتبلا و یهانپرسیب

 اب و دیشک شتآ هب ار دوخ هنادیمون یسایس

 یاهشبنج زا یاهریحنز زاغآ هقرج راک نیا
 یاهنایمرواخ رد هناهاوخیسارکومد یسایس
 یاهتلاخد و دادبتسا و رقف شوختسد
.دش هیامرس یناهج ماظن رمتسم

 هب هاوخیقرت یاهورین یمومع فعض ،مجنپ
 حالطصاهب هدروختسکش هبرجت ببس
 نیا هک »یرادهیامرسریغ دشر یاههار«

 یاههرود و دندنارذگرس زا اهروشک
 هتبلا و یروتاتکید ،بوکرس تدمینالوط
.یاهقطنم و یناهج دعاسمان یاههنیمز

 کیتارکومد یاهشبنج هک تسورنیا زا
 فذح زا رتارف دیاب زورما هنایمرواخ
 ،کیتارکومدریغ یسایس یاهماظن
 شداعبا یمامت رد ار »ییاهر« و یسارکومد
 ،نادبتسم هطلس زا ییاهر :دننک لابند
 ییاهر و یجراخ یاهتردق هطلس زا ییاهر
 هکارچ ؛یلاربیلون یداصتقا یاهتسایس زا
 هک دناهدوب رگیدکی اب دنویپ رد هس ره نیا
 و لکش ار ینونک یدادبتسا یاهماظن
.دناهدیشخب رارمتسا

 هک یاهدنسیون دننام ،ینایاپ هتکن ناونع هب
 هتشون مسیلایرپما نامتفگ فذح ترورض زا
 مه زاب هدنیآ رد ات« منکیم وزرآ ،تسا
 ام ،تالوحت زا یشان تاناجیه رد مییوگن

 دوخ اب ار ام لیس هک میدوب یا»هرطق« مه
».درب

:اهتشون یپ

 فلتخم لحارم رد وئام ،ساسا نیمه رب -۱
 نایم ار یلصا داضت یهاگ نیچ لماکت

 یزاوژروب زا معا( یعامتجا فلتخم تاقبط
 دنرگیدکی اب داضت رد دوخ هک ایراتلورپ و
 و )تسین هعماج یلصا داضت ناشداضت اما
 نایم رگید یعطقم رد و هنهک یسایس ماظن
 و راک( ایراتلورپ و یزاوژروب نیب داضت

 همانرب زین ،ساسا نیمهرب .دنادیم )هیامرس
 رد ینعی .درکیم نیودت یسایس لمع
 مظن هیلع یتاقبط یفالتئا ناهاوخ یعطقم
 رگید یعطقم رد و دشیم دوجوم یسایس
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 یاحما فده اب یتاقبط یدربن ناهاوخ
 ار یسانششور نیمه .یصوصخ تیکلام

 رد ۱۹۸۰ ههد ات نیچ تسینومک بزح
 تالوحت هب تبسن یریگعضوم و لیلحت
 یعطقم رد هکنانچ ،درک لابند یناهج
 و موس ناهج داضت ار یناهج یلصا داضت
 یاهتردق نایم رد و تسناد مسیلایرپما
 ار یوروش داحتا نوچ یتسیلایرپما
 لمع رد تسنادیم دشر هب ور مسیلایرپما
 لایسوس اب داضت هک دیسر هجیتن نیا هب
 ریاس و تسا یلصا داضت مسیلایرپما
 تیولوا داضت نیا یتقو و یعرف اهداضت
 اب تدحو اهنآ معز هب هاگنآ تفای
 رد ییاپورا یاهروشک ای اکیرمآ مسیلایرپما
 هب ور و رتراه« مسیلایرپمالایسوس ربارب
 زا هتشذگ .تفاییم یسایس هیجوت »دشر
 زا ،یلیلحت نینچ یتخانششور یاهیتساک
 زنط و راگزور یخوش زا ،یکیتکلاید رظنم
 یاههیرظن فالخرب الماک لمع رد خیرات
 حالطصا هب یشاپورف شفالخا و وئام
 هب نیچ و داد خر »مسیلایرپما لایسوس«

 ماگشیپ »مسینومک مکحتسم ژد« ناونع
.دش یرادهیامرس تابسانم هعسو

۲- Yoshie Furuhashi, The Rise and 
Fall (25. 08. 11) of Libya, MRZine

 هلخادم ،یعامتجا یاهشبنج .ک .ن -3
 هلاقم( »مسیلایرپما« نامتفگ و یماظن
.)یزاجم یاضف رد هدشجرد

۴- embedded

5- Anderson, Benedict (1991). Ima‐
gined communities: reflections on the 

origin and spread of nationalism. Lon‐
don: Verso.

 رد یخیرات هریحنز هرابرد ،نسردنا یرپ -6
 تیاس( تقادص زیورپ همجرت ،برع ناهج

قرش همیمض.)گنهرف و یسانشناسنا

! یبیل

رهمرذآ نیزرب

سوسفا
ام مشچریزرد

یذوم ناگدنزخ لیخ
همه هدش یعفا ِ ناگدروخ رام نیا
»یدازآ یماح« ِ ناطخ تفه نیا

گنرین هب دننز مد هک نانیا
رشب قوقح زا هظحل ره

رش ِ لامکرد
رخآ

دنتسب وت لتق هب رمک
دندوشگ وت یاهنایرش
دنتسگ مه ز تا هزاریش

دندیرب هار همین هب تهار
ارت کاخ

دندیشک هربوت هب
یلو همه نیا اب
دماین نورب یتسد

سک نیتسآزا
نجل رد هدنام ورف درز یاهدژا زن

…رقتسم هتشگ لیح هب یبطق سرخ زن
ناگدن ام ماخ ام

فرب ریز هدرب رس
حول هداس کبک نوچ

 هزات ناراهب هک نیا هب شوخ هدرک لد
یا

،تسا نداز لاح رد
 هب لد هدوهیب نتسب هک نیا زا لفاغ

سخ
یا هنوگ هب دوخ یتسه

.تسا نداد داب رب
زاب هرابود بشما

وت ریفن نم مونش یم هنارک ره رد
 دشک هرونت تا گر ره زا

!قارع ی هجض

 وت یولگ رب هتسب هر
!دنمریه ناغفا

!یبیل
! نیبب

ارت
؟دنا هدنکف ی زور هچ هب

؟وک خرس ربتکا
!مایپ تمد ره دهد هک

؟وک خرس ربتکا
!رپس تمد نیا دوش هک

رگداد نآ
اه هئطوت هک

دنک المرب
نوخو شتآ رد ارت دریگ

!؟رپ و لاب ریز
وت یوس هب دیاشگ لاب هنتف جوا رد

وت ی هنیفس درب نوریب
!رطخ لد زا

:دناوخب مان هب تا هظحل ره
!نامب !نامب

 تدعلبب ات راذگم
!فرش یب مصخ نیا
شرابت و لیا مینک رب ات

!فرط ره ز
نازورف دوب هک یرتخا نآ

نامس آ رد
یناوج،دوب هتفرگ وا زو

!ناهج همه
شبورغ دعب هک یبکوک نآ

مغ ِ ربا رد
و دنامن لگ هب یرطع
!؟رت مشچ دنام ناهج
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 کی یجراخ راوید هب هک دراکالپ کی یور
 Suez Shipyard زئوس رد یزاسیتشک هناخراک

Company قح« :هدش هتشون ،تسا نازیوآ 
 »!نایرتشم اب هن و تسا نارگراک اب هشیمه
 هب هک تساههام نونکا هناخراک نیا نارگراک
 ACS هب هک یتکرش تیریدم هیلع یتخس هزرابم
 هتسباو زئوس لاناک یرادا هاگتسد
 یوارعش یلع .دنا لوغشم ،تسا

 هک هناخراک نارگراک یوگنخس
 و گرزب یتشک ۶٠ هنالاس
 ریمعت ار یربراب کچوک
 ١٠٠٠ ات ۵٠٠ نیب اهنت یلو ،دننکیم
 ١۴٠ ات ۷٠ لداعم( یرصم دنوپ
 ،دنراد دمآرد هام رد )وروی
 ۴٠ شیازفا راتساوخ ام« :دیوگیم
 ۷ شیازفا ،اهدزمتسد یدصرد
 و رتهب یاذغ و اهشاداپ یدصرد
 هناخراک یروخراهن رتیوقم
 یارب دمآرد لقادح ».میتسه
 ١۵٠٠ ات ١٢٠٠ نیب یلومعم یگدنز کی نیمأت
.تسا هدیدرگ دروآرب دنوپ

 کرابم ینسح ینوگنرس زا سپ هام ۷ نونکا
 رد روط نیمه ،یراج لاس هیروف ١١ رد
 دیدشت یتیاضران زین یرگراک رگید یاهشخب
 تارهاظت یلاوتم زور ١۸ زا سپ .دباییم
 یدایز دادعت و هتشک ۹٠٠ ،تاباصتعا و یاهدوت
 .دش هدیشک ریز هب تخت زا روتاتکید ،حورجم
 هب تارهاظت و ییآمهدرگ زا شیارگ نونکا

 هدش هدیشک باصتعا یتازرابم هویش تمس
 تاباصتعا جوم ربماتپس لوا هتفه هس رد .تسا

 .تفرگ دوخ هب یریگمشچ داعبا یرگراک
 ای تاباصتعا رد دنمراک و رگراک رازه اهدص

 یگدنز تیعضو دوبهب یارب ینابایخ تارهاظت
 ناریدم یرانکرب یارب ،دوخ یراک طیارش و
 ندرک هزینردم رد یراذگهیامرس نیمضت و دساف
 ظفح یارب و یجاسن یتلود تاحناخراکً الثم
 ،هقطنم یمامت یداصتقا یاههیاپ دوبهب و لاغتشا

.دنتسج تکرش

 ،رتتیمهارپ تاباصتعا همه زا رضاح لاح رد
 زا هک تسا یتلود سرادم ناراگزومآ باصتعا

 نیلوا نیا .هدیدرگ زاغآ یراج لاس ربماتپس ١۹
 .تسا ١۹۵١ لاس زا سپ ناراگزومآ باصتعا
 لوا زور رد گنهرف ترازو هک یلاح رد
 نورتس باصتعا نیا هک دش یعدم باصتعا

 هب ناراگزومآ دصرد ٠٫۶ اهنت اریز ،تسا
 کیبل ناراگزومآ لقتسم نیون هیداحتا ناوخارف
 فلتخم ناراگنربخ و لقتسم عبانم ،دنا هتفگ
 دصرد ۷۵ ات ۶۵ نیب هک دندرک مالعا
 .دنا هدومن تکرش باصتعا نیا رد ناراگزومآ
 ١٢٠٠ حطس رد قوقح لقادح راتساوخ اهنآ
 هدعو ههامود شاداپ تخادرپ و هام رد دنوپ
 و یتلود لغاشم نالغاش همه هب هدش هداد
 »شریذپ« زیمآنیهوت نومزآ  وغل نینچمه
 رازه اههد ربماتپس ١۷ زور نآ زا لبق .دنشابیم
 یریزوتسخن رتفد لباقم رد رطاخ نیا هب ملعم

.دندوب هدرک عمجت

 یهاگآدوخ زورهبزور هک دشر هب ور شبنج نیا
 رتهجوت بلاج ورنیا زا ،دنکیم بسک یرتشیب
 هک باصتعا تیعونمم نوناق دوجو اب هک ،تسا
 عضو لیروآ هام رد یماظن یاتنوخ طسوت

 »فرش ماصع« .دریگیم تروص ،تسا هدیدرگ
 کی زا سپ ربماتپس ۸ زور روشک ریزوتسخن

 تشاد مالعا اهلارنژ اب هنابش یرارطضا هسلج
 تروص یاهرکاذم ناگدننکباصتعا اب هک
 یارب طرششیپ یو رظن هب .تفرگ دهاوخن
 هب ندیشخب نایاپ  ،یاهرکاذم هنوگره ماحنا

 دراد رظن رد تلود ،نآرب هوالع .تسا هزرابم
 دقتنم ینویزیولت یاههدنتسرف یناسرربخ
 نکممریغ ای و دودحم ار هریزجلا لثم یجراخ
 یماظن تموکح نیناوق و ماکحا لامعا و دزاس
 یلو .دیامن دیدشت ،تسا رارقرب ناکامک هک ار

 نیا یانبم رب اریز ،دوب دهاوخ لکشم راک نیا
 رفن ١٢٠٠٠ نونکاات بالقنا یزوریپ زا سپ ماکحا
 یاههاگداد هب شبنج نیلاعف و نارگشنک زا
 اهنآ دصرد ۹۳ زا شیب و هدش هدیشک یماظن
 هیلک زا شیب مقر نیا .دنا هدیدرگ موکحم
 میژر هلاسیس نارود رد یسایس نیموکحم

.تسا کرابم

 ات دنراد یعس اهنت هن نایماظن
 ،دننک تیبثت ار مکاح تابسانم
 یدام عفانم زا هداس یلیخ هکلب

 نودب .دننکیم عافد دوخ
 درایلیم ٢٫٢ یماظن کمک
 نارسفا قوقح اکیرمآ یرالد
 تارفن دادعت ،تازیهجت ،شترا
 یاهتکرش هدنیآ روطنیمه و
 هب شترا هب قلعتم یداصتقا

 دهاوخ زورما زا رتدب بتارم
 ریبدرس »نیسح هورم« مناخ.دوب

 :دیوگیم مارهالا همانزور یوسنارف شخب
 .تسا کرابم راداوه یورین نیرتمهم شترا«
 هک مدرکیم رکف یلو دوبن دایز اهنآ زا نم عقوت
 زورب دوخ زا زورما هک هچنآ زا شیب اهنآ

 تارییغت زا اهنآ .داد دنهاوخ ماحنا ،دنهدیم
 یماظن یاههاگداد زا اهنآ .دنوریمن رتارف ییزج

 ».دننک لیمحت ار دوخ لایما ات دننکیم هدافتسا
 مهم بالقنا ینونک همانزارت رد زیچ ود یو یارب
 و نارگراک هب و تسا تبثم یلوا« :تسا

 هک دوشیم طوبرم دیدج لقتسم یاهاکیدنس
 و اهدزمتسد شیازفا یارب هزرابم دنا ممصم
 همادا یرتشیب تدش اب ار یراک طیارش دوبهب
 هکنیا ،تسا یفنم هک هچنآ یلو »دنهد
 کرابم نارود هب تبسن یداصتقا یاهراتخاس«
».دنا هدرکن لصاح یرییغت چیه ًاساسا

 شترا طسوت هک »فرش« تلود عقاو رد
 هکبش ،اهراصحنا نونکات ،هدیدرگ بوصنم
 زا رارف لابند هب هک ار ییاهتورث و اهشراگیلا
 ،دنا هدش یروآعمج اشترا و اهتایلام تخادرپ
 یاهیامرس .تسا هدراذگ هدروخن تسد ًاقلطم
 تسد و دراد قلعت روشک دنمتورث رشق هب هک
 هاتوک نآ زا دمآرد رب تایلام ذخا رد تلود
 درایلیم ۷( یرصم دنوپ درایلیم ۶٠ لقادح تسا
 هیلکً ابیرقت .دوشیم هدز هنامگ )وروی

 سریواس هداوناخ لثم گرزب یاههداوناخ
 و ینامتخاس ،یرگشدرگ ،یطابترا یاهشخب(

 موس زاف
رصم بالقنا
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 »نینحلاوبا دمحم« ،)یتعنص رگید یاهشخب
 دمحم« ،ارتاپولک یزاسیشاک نرسنک سییر
 نیرتگرزب زا یکی ،»سیمخ دیرف
 روطنیمه و ناهج رد شرف ناگدننکدیلوت
 و ییاذغ داوم هدمع هدننکدیلوت »تباث ناوفص«

 رد ناکامک  Juwahina Grupps بحاص
.دننزیم ار رخآ فرح لین دور یاههنارک

 هجوت زکرم رد هتفرهتفر نایشترا رانک رد اهنآ
 ،دنریگیم رارق دشر لاح رد یرگراک شبنج
 حطس رد اهنتً العف  هجوت نیا هک دنچ ره
 بالقنا یارب .تسا هدیدرگ دودحم یداصتقا
 لیاسم لیکو و تسیسکرام رگالب هتفگ هب

 هب نیا لصا رد ،»یوالمح ماسح« یرگراک
 یرایسب« :تساههشیر هب تشگزاب ینعم
 لثم -رصم بالقنا هک دنا هدرک شومارف
 دازآ تراجت هیلع و راک و نان رطاخ هب -سنوت

 یارب شروش هب اهدعب و دش زاغآ یرادهیامرس
 .دییور ارف یدنورهش قوقح قاقحا و یسارکمد
 هک تفایردً اروف یماظن یاهورین لک یهدنامرف
 یارب رتشیب ،تسا یگرزب رطخ تاباصتعا

 ناراذگهیامرس و گرزب نارادهیامرس عفانم
».روشک تابث یارب ات یجراخ

 دیدشت هب دوخ هنالوجع تامادقا اب نایماظن اما
 نتخادنا بقع هب ًالثم .دننکیم کمک نارحب
 یتدم یارب )شیپ رد( اهاکیدنس تاباختنا
 شهاک هب دنراودیما اهنآ هک روطنآ هن ،مولعمان
 عضو ندش هزیلاکیدار هب هکلب ،جنشت
 اب ییاکیدنس بصانم یاهدزمان اریز ،دماحنایم
 زا دیاب تاحناخراک رد مکاح وج نتفرگ رظن رد
 رد ،نآرب هوالع .دنور نوریب زوریپ نومزآ نیا
 یاکیدنس یاههدنامیقاب رانک رد ،نیب نیا
 رد هاگداد مکح رب انب هک( ETUF میدق یتلود
 اشترا و تاباختنا رد بلقت مرج هب ٢٠٠۶ لاس
 مکح نیا یلو ددرگ لحنم هک یتسیابیم
 یاکیدنس )دماین رد ارجا هب نونکات
 مه هب  زا هک هدمآ دوجو هبEITUFلقتسم
 و هدش لیکشت یفلتخم  یاهنامزاس نتسویپ
.ددرگیم ثعاب ار یدیدش تباقر

 ،نآ نیعفتنم و نانابیتشپ و اتنوخ رب هوالع
 زین یرگید یدج نمشد اب یرصم یایراتلورپ
 یاهتدم هک نیملسملاناوخا :تسورهبور
 و یفنص یاهتیلاعف اب هطبار رد یدیدم
 ار دوخ ناراداوه ،دندوب توافتیب ییاکیدنس

 و »تابث ظفح« هب تارک هب ریخا یاههام رد
 رد ششوک اب .دندناوخ ارف تاباصتعا توکیاب

 رد تکرش یارب دوخ تیلباق تابثا تهج
 نارادهیامرس ینارگن عفر یارب و تلود لیکشت

 لدتعم نایارگمالسا یربهر ،طسوتم و کچوک
 دنکیم دیدشت ار رگید باعشنا کی رطخ
 هب هعماج نیا ناناوج نامزاس زا یشخب ًاریخا(

 تامادقا اب هعماج یدج تفلاخم مدع رطاخ
 هب و هدش ادج هعماج نیا زا شترا یقییضت

 یرایسب .)تسا هتسویپ پچ و کیئال یاههورگ
 و یمالسا یاهورین زا تاحناخراک یاهاروش زا

 اههورگ نیا یود ره و دوشیم لیکشت پچ
 ،مظن ظفح یغیلبت یاهراعش هب ینادنچ تبغر
 ناشن نیملسملاناوخا یربهر شمارآ و طابضنا

.دنهدیمن

 هیلع مدرم مایق زا سپ ،تسا نکمم ورنیا زا و
 زا سپ و یراج لاس هیروف و هیوناژ رد کرابم
 نیا رد ،هیئوژ هام لیاوا رد ناناوج تاضارتعا

 هلأسم رس رب یسایس نامتفگ و ثحب هک نیح
 زاف ،ددرگیم زکرمتم ندوب یبهذم ای کیئال
 اهتکرش و تاحناخراک زا رصم بالقنا موس
 نیبام زیچ ره زا شیب هزرابم و ددرگ زاغآ

 فده نیا اب ،دریگ تروص هیامرس و یدزمراک
 تلود رد یکیتارکمد و هنالداع یاهراتخاس هک
 هویش دیاش تدمزارد رد و دروآ دیدپ داصتقا و
 نیزگیاج ار بوکرس و رامثتسا نودب دیلوت

ناوج یایند.دزاس

تلادع تشاگنرات

دمآ رد
 یاهروشک و اکیرمآ وس نیا هب ۲۰۱۰ربماسد زا
 و یرادیب جاوما ندمآرب زا هدافتسا اب ”وتان“
 هنایم رواخ رد هژیوب بونج یاهروشک رد ییاهر
 هب رهاظت اب و )“یبرع راهب“( یلامش یاقیرفآ و
 زا هک دندمآرب ددص رد یبیل ”مدرم زا تیامح“
 زا دعب و هدرک تیامح یبیل رد نایشروش یربهر
 یاهروشک تسیل هب زین ار روشک نآ ”میژر رییغت“
 هیامرس یناهج ماظن سأر یوس زا هدش لاغشا
 زا دعب راتشون نیا رد .دننک هفاضا )اکیرمآ(
 نویسیزوپآ نورد یاهورین تیوه هب هراشا

 مین و ”تقوم یاروش“ یدنب بیکرت ،رگشروش
 یاتدوک زا یفاذق میژر ی هنیشیپ هب یهاگن

 یسررب هب ۲۰۱۱ لاس رد نآ ینوگنرس ات ۱۹۶۹
 رد ”وتان“ و اکیرمآ یماظن ی هلخادم یلصا للع
.میزادرپیم ،روشک نآ مطالت رپ ی هدنیآ و یبیل

یشروش یاهورین تیوه
یبیل رد ”تقوم تلود“ و
 هام مود ی همین رد هک نایشروش لماک تیوه
 ی هبناج همه کمک اب دندش قفوم ۲۰۱۱ توا
 رهش ”وتان ”یاهروشک و اکیرمآ ی هژیو یاهورین

 میژر و هدرک ریخست ار )یبیل تختیاپ( سلبارط
 دیاب و دیاش هک روطنآ دنزاس نوگنرس ار یفاذق
 دانسا ساسا رب .تسا هتشگن الم رب و یی هناسر
 هب اتدمع نایشروش دوجوم دیدج کرادم و

 یبیل روشک
 بیشارس رد

 و هیزجت
یگدنامرد

 سنوی
بانب اسراپ

http://www.jungewelt.de/
http://www.edalat.org/sys/content/view/6474/1/
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:زا دنترابع هک ،دنراد قلعت یسایس هورگ راهچ
 ”یبیل یمالسا تییعمج ناگدنمزر هورگ“ _۱
 نیا یاضعا .“ یمالسا نیدهاجم“ هب فورعم
 یمالسا رگداینب نوگانوگ یاه هقرف زا هورگ
 جراخ رد وس نیا هب ۱۹۸۰ ی ههد زا هک دنتسه
 ،ناتسناغفا اتدمع یاهروشک رد یبیل زا
 و ینید یاه شزومآ لوغشم قارع و ناتسکاپ
 یبیل هب ریخا لاس ود یط و دندوب یماظن
.دنا هتشگزاب
 نیا یاضعا .“یبیل تاحن یارب یلم ههبج“ _۲

 ،ناملعم ،نارکفنشور :زا دنترابع ههبج
 ”ناگدنمزر هورگ“ لثم هن هک … و نایهاگشناد
 یایاقب لثم هن و دنتسه یماظن شزومآ یاراد
 یاضعا تیرثکا .دنراد یتورث نابلط تنطلس
 ای و ”اه تارکومد“ مسا هب هورگ نیا
.دنفورعم زین ”ناهاوخ یسارکومد“

 ددعتم و فلتخم نادرمتلود و اه تیصخش _۳
 رد هک دنتسه ینیدرفنم نانیا .یفاذق میژر قباس
 زا دعب )نونک ات ۲۰۱۰ ربماسد زا( ریخا هام دنچ
 میژر زا کی هب کی تلود رد تمدخ اهتدم
 تلود و نایشروش عمج هب و هدیرب یفاذق

 و نادرمتلود نیا .دنا هتسویپ تقوم یاروش
 زا دعب ۲۰۱۱ هیوناژ رد هکنیا اب اه تیصخش
 نب رهش رد یزکرم تلود زا یئادج مالعا

 تلود ” یریگلکش رد مهم شقن یزاغ
 رهش نآ هب سلبارط حتف زا دعب هک( ”تقوم
 راشف ریز هزورما یلو دندرک ءافیا )دش لقتنم
 افعتسا ”تقوم تلود“ زا هک دنا هتفرگ رارق
.دنهد
 نارادفرط و ناگدنامزاب ای نابلط تنطلس _۴
 .)یبیل هاشداپ نیرخآ( یزونس سیردا کلم
 یاتدوک زا دعب هورگ نیا یاضعا زا یضعب
 هب سیردا کلم ینوگنرس و ۱۹۶۹ لاس یماظن

 رد هژیوب فلتخم یاهروشک رد یدیعبت تروص
 نایرج رد و دندرکیم یگدنز هسنارف و ایلاتیا

 همین و یفخم تروص هب ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ یاهلاس
 ،یزاغ نب رهش هب اصوصخم یبیل هب یفخم
 شقن یسررب زا شیپ اجنیا رد .دنتشگرب
 و ”تقوم تلود“ یدنب بیکرت رد نایارگداینب
 زارف خیرات ی هنیشیپ هب یهاگن مین یبیل ی هدنیآ
.میزادنا یم یفاذق میژر دورف و
یفاذق میژر ینوگنرس ات ۱۹۶۹ یاتدوک زا

 ایلاتیا زا یبیل لالقتسا زا دعب سیردا کلم _
 نیا .دیسر روشک نآ یهاشداپ هب ۱۹۵۱ رد
 روشک جیردتب ۱۹۵۰ ی ههد لوط رد هاشداپ
 رگید و اکیرمآ یماظن یاه هاگیاپ رقم هب ار یبیل

 وج وترپ رد .تخاس لیدبت ”وتان“ یاهروشک
 هک ایسآ و اقیرفآ یاهروشک رد مکاح یسایس
 یاه شبنج ناشورخ جاوما ندمآرب زا ثعبنم
 ی هرود“ شخب یئاهر
 تسایس یارجا ،دوب )۱۹۵۵_۱۹۷۵( ”گنودناب
 اکیرمآ یماظن یاه هاگیاپ یور هب ”زاب یاهرد“
 مدرم نیب رد اتعیبط ار سیردا کلم ”وتان“ و
 رابتعا یب و بوبحمان ،ناناوج هژیوب یبیل

.تخاس
 لیئارسا _ بارعا گنج نیموس نایاپ زا دعب _
 مدع )۱۹۶۷ نئوژ ی هزور شش گنج(
 ریگارف و دیدش رفنت هب سیردا کلم تیبوبحم
 گنج رد هکنیا حیضوت .دش لیدبت مدرم نیب

 یاه هاگیاپ زا هدافتسا اب لیئارسا هزور شش
 اب تشگ قفوم یبیل رد وتان و اکیرمآ یماظن

 زا یگرزب قطانم بارعا عیرس تسکش
 ،هزغ راون ،انیس ی هریزج هبش( یبرع یاهروشک
 تاعافترا و میلشروا قرش ،یرتخاب ی هنارک
 و ندرا ،رصم یاهروشک زا بیترت هب ار )نالوج
 .دروآ رد دوخ فرصت هب و هتخاس ادج هیروس
 یاهقلخ هک یتلذ و یگراوآ ،“تبکن“
 دندرک هبرجت تسکش نیا زا یبرع یاهروشک
 یاه میژر یزادنارب یارب ار یسایس طیارش
 ،یبرع یاهروشک رد دبتسم و دساف ،روتارپمک
.تخاس هدامآ یبیل رد هژیوب

 سیردا کلم صخش یگتسباو رتشیب یاشفا _
 نتشگ رت یی هناسر تازاوم هب برغ و اکیرمآ هب
 نارسفا هورگ“ یارب ار طیارش وا رابرد رد داسف

 رمعم یربهر تحت ۱۹۶۸ لاس رد هک( ”ناوج
 هدامآ ,)دوب هتفای لیکشت یفخم روطب یفاذق

 میژر یماظن قفوم یاتدوک کی یط هک تخاس
.دزاس نوگنرس ۱۹۶۹ لاس رد ار یتنطلس
 و سیردا ینوگنرس زا دعب وا تلود و یفاذق _
 یبیل رد ار تفن تعنص ،یسایس تردق ریخست
 یماظن یاه هاگیاپ سپس و هدرک مالعا یلم
 لیطعت روشک نیا رد زین ار ”وتان“ و اکیرمآ

 تکرب هب یفاذق یربهر هب دیدج تلود .دندومن
 تفن دیدج عبانم فشک زا لصاح میظع دمآرد
 ۱۹۷۰ ی ههد لوط رد نآ نوزفا زور جارختسا و

 یاه هنیمز رد یبیل مدرم هب ار یدایز تامدخ
 نکسم ،راک هب لاغتشا هلمجزا ،هافر و یتشیعم
 ،یناجم شرورپ و شزومآ شرتسگ ،نازرا
 تشادهب و یعامتجا یاه همیب ی هعسوت

.دندوب تیمها زئاح رایسب هک داد ماحنا یمومع
 رثکا لثم زین یبیل نادرمتلود و یفاذق یلو _
 شخب یئاهر یاه شبنج ناربهر و ناگبخن

 اب جیردتب )اهنآ زا هدمآرب یاه تلود و( یلم
 وربور دوخ یخیرات یاه ناصقن و اه تیدودحم
 یسارکوروب راتفرگ لوا هلحرم رد ار دوخ و هدش
 هلحرم رد سپس و هتخاس یتلود یسارکوتا و
 یلعف زاف رد هیامرس تکرح قطنم ماد هب یدعب

 )“دازآ رازاب“ مسیلاربیلوئن( نویسازیلابولگ
 زین یفاذق ۲۰۰۰ و ۱۹۰۰ یاه ههد رد .دنتخادنا

 نیا رب اقیرفآ و ایسآ یاهروشک رثکا ناربهر لثم
 یاهرد رگا هک دش راچد موهوم و لطاب روصت
 زاب یلاربیلوئن ”دازآ رازاب“ جاوما یوس هب ار یبیل

 ،یناهج کناب نیناوق و تاررقم هب و دنک
 یناهج تراجت نامزاس و لوپ للملا نیب قودنص

 یاپ“ هب زین یبیل روشک ،دهد نت
 دهاوخ )یتعنص ی هتفای هعسوت یاهروشک( ”اهنآ
.دیسر
 میژر یجراخ تسایس رد گرزب شخرچ _
 عفانم و یلخاد تسایس نداد رارق ینعی ،یفاذق
 ناشکتمحز رگید و نارگراک( ”یندم ی هعماج“
 و یجراخ تسایس تمدخ رد )یبیل روشک
 دض یاه تسایس لامعا دایدزا اتعیبط
 رد مدرم یاه هدوت تکرش مدع و( کیتارکومد
 ار طیارش )یتشیعم و یعامتجا یاهیریگ میمصت
 نیب رد هژیوب مدرم یاه یتیاضران دشر یارب

 ندمآرب اب .تخاس هدامآ ناشکتمحز و ناناوج
 و هراق هس یاهروشک رد یئاهر و یرادیب جاوما
 رواخ یاهروشک رد ”یبرع راهب“ یریگجوا هژیوب
 و شیارگ دهاش ام یلامش یاقیرفآ و هنایم
 و نایشروش لیخ هب یبیل یضاران مدرم نتسویپ
 ۲۰۱۱ ناتسبات و راهب یاه هام رد ”تقوم تلود“
.میتشگ
 رازراک نادیم یاه یگژیو هسیاقم ماقم رد اما _
 نآ زا اب )یفاذق میژر و نایشروش نیب( یبیل رد
 و هیروس ،رصم ،سنوت رد رازراک یاه نادیم

 تیوه رضاح لاح رد .دنراد توافت نمی یتح
 رب هک ”تقوم یلم تلود یاروش“ نایشروش
 هب روبجم ار یفاذق و هتشگ یلوتسم سلبارط
 زا یلیخ رب ،دنا هتخاس افخ رد یگدنز

 .تسین نشور دیاش و دیاب هک روطنآ نارگلیلحت
 هک تسا نیا تسا نایامن و زرحم هک هچنآ
 تاجرد هب تقوم یلم یاروش و شروش ناربهر
 ”وتان“ و اکیرمآ هب هتسباو نوگانوگ تاهج هب و
 ار الاب تسد“تقوم تلود یاروش“ رد و هدوب
.دنراد
 و تارکومد“ دارفا زا یدادعت دیدرت نودب _
 روضح ”تقوم تلود“ نورد رد ”رالوکس
 هب قلعتم اروش یاضع رثکا یلو .دنراد
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 رب لماک لرتنک هک دنتسه تسیفلس نایارگداینب
 هک دسریم رظن هب دیعب و هتشاد حلسم نایشروش
 تنطلس اب یتح و اه تارکومد اب هدنیآ رد
 یفاذق میژر زا یرارف یاه تیصخش و نابلط
.دنشاب هتشاد یراکمه تساوخ
 ی هنیشیپ یاراد هک تسیفلس نایارگداینب _
 رد اه تسیفلس رگید و هدعاقلا اب یراکمه
 ریخست رد ،دنراد … و ناتسکاپ ،ناتسناغفا

 و قفوم شقن )یبیل تختیاپ( سلبارط
 هک تسا یکاح تاشرازگ .دنتشاد یریگمشچ
 هورگ“ ”قباس“ ربهر طسوت سلبارط ریخست
 عوقو هب )جحلب میرکلدبع( ”یمالسا ناگدنمزر
.تسویپ

اکیرمآ ی هژیو یاهورین تیامح
یبیل رد نایارگداینب زا“وتان“ و
 نایشروش رانک رد ۱۹۸۰ ی ههد رد هک جحلب_
 یوروش طسوت ناتسناغفا لاغشا هیلع دهاجم

 شزومآ ”ایس“ هژیو یاهورین طسوت و هدیگنج
 یوروش یاهورین جورخ زا دعب دوب هدید یماظن
 هب ادعب و هدنام احنآ رد ۱۹۸۹ رد ناتسناغفا زا

 طسوت ۲۰۰۴ لاس رد جحلب .تسویپ نابلاط
 رد ”ایس“ یفخم نادنز هب و هتشگ ریگتسد ”ایس“
 هرابرد هک دوجوم کرادم .دش هداتسرف دنلیات

 هبنشراهچ( ”تسپ نتگنشاو“ ی همانزور اهنآ ی
 هک دنهدیم ناشن هداد شرازگ )۲۰۱۱ توا ۳۱

 طسوت هاتوک ی هذخآوم کی زا دعب جحلب
 افاضم .دوشیم هداتسرف یبیل هب ”ایس“ یاضعا
 ات و هتشگ عورش ۲۰۰۳ لاس زا هک یا هرود رد
 همادا ۲۰۱۱ لاس لیاوا رد یبیل رد شروش زاغآ
 اکیرمآ تلود اب یفاذق تلود تشاد
 هیلع گنج“ ی هطیح رد کیدزن یاهیراکمه
 ناگدنمزر هورگ“ .دوب هدرک رارقرب ”مسیرورت
 پمک ود یاراد ۲۰۰۱ لاس ات ”یبیل یمالسا
 رد زین هورگ دوخ و هدوب ناتسناغفا رد یشزومآ
 روما ترازو یتسیرورت یاهنامزاس تسیل

 یتسیرورت هورگ کی ناونع هب اکیرمآ ی هجراخ
.تسا هتشگ جرد
 ی هناگود و ”هدیچیپ“ اهاگ و زومرم طباور _
 و وس کی زا ”وتان“ و اکیرمآ یاه تلود
 و ینید نایارگداینب ”یتسیرورت“ یاهنامزاس
 رد یراگزور رگا رگید یوس زا یمالسا یبهذم
 و نشور ماظن دض هژیوب نارگلیلحت یارب هتشذگ
 نایامن و المرب اهنآ تیرثکارب زورما دوبن نهربم
 رگید و هدعاقلا ”قباس“ یاضعا .تسا هتشگ
 یفاذق میژر ینوگنرس رد ارگداینب یاهنامزاس
 یاه کمک زا اضعا نیا .دنتشاد یدیلک شقن

 هژیوب( ”وتان“ یاهروشک رگید و اکیرمآ یماظن
 روضح هلمجنم ) … و ایلاتیا ،ناتسلگنا ،هسنارف
 تلود ینوگنرس رد ینیمز ی هژیو یاهورین
.دندوب دنم هرهب ،سلبارط ریخست و یفاذق
 سلبارط ریخست رد هک ینیمز ی هژیو یاهورین _
 ،دندرک کمک ”تقوم یاروش“ نایشروش هب

 ی هژیو یاهورین :زا دندوب ترابع اتدمع
هب فورعم اکیرمآ یئایرد
)SEALS(
هب فورعم ناتسلگنا ینیمز ی هژیو یاهورین ،
)SAS(
 هک هژیو یاهورین نیا .هسنارف یاهرنویژل و
 رهاظ نایشروش سابل و توسک رد امومع
 ریخست رد یتح یلصا تایلمع مامت رد دنوشیم
 باب( یفاذق رقم هلمجنم یتلود یاه نامتخاس
.دنتشاد شقن )هیزیزعلا

“رریم یلید“ شرازگ قبط
‘)Daily Miror(
 زا شیپ یتح ناتسلگنا ینیمز ی هژیو یاهورین
 قطانم رد ”وتان“ یاهورین یئاوه نارابمب زاغآ

 هتشگ هدایپ روشک نآ قرش رد هژیوب یبیل یلحاس
 مسا هب هک ینیمز ی هژیو یاهورین نیا .دندوب
 ندش هدایپ زا دعب ،دنفورعم ”تبرض یاه میت“
 ۲۰۱۱ سرام هام لوا ی همین رد یبیل کاخ رد
 مامت و هدز یسوساج تایلمع هب تسد
 رارق نایشروش رایتخا رد ار دوخ تاعالطا

 یلید“ ی همانزور :هب دینک عوجر( دندادیم
.)۲۰۱۱ سرام ۲۱ ”رریم
 زا دعب امومع اکیرمآ ینیمز ی هژیو یاهورین _
 شزومآ هب ”یچاپآ“ یاهرتپوکیله زا ندمآ دورف
 و ”تسیرورت یاه تسیداهج“ شرورپ و
 یاهورین .دنزادرپیم هدعاقلا ”قباس“ یاضعا
 اب هارمه ”وتان“ یاهروشک ینیمز ی هژیو
 یلصا و گرزب فیط یمالسا نایارگداینب

 ار ”تقوم یلم یاروش“ یاضعا و نایشروش
 نورد رد رضاح یاهورین هیقب .دنهدیم لیکشت

 تارکومد ،نابلط تنطلس _ تلود و نایشروش
 میژر تیمکاح زا هدیرب یاه تسیرالوکس و اه
 ذوفن بحاص شروش لیاوا رد مه رگا _ یفاذق
 زا دعب هژیوب رضاح لاح رد دندوب یتیعقوم و
 لباق روط هب سنوی لدبع درگرس زومرم رورت
 هب ”قباس“ نایارگداینب لباقم رد یا هظحالم

.دنا هدش هدنار هیشاح
یاه هناسر شقن و یبیل هدنیآ

هدش یناهج یهورگ
 رد یفاذق زا دعب یبیل هک تسا نیا تیعقاو _

 اهنت هن کیتارکوئت تلود کی تیمکاح تحت
 قارع لثم هکلب درک دهاوخن هبرجت ار یسارکومد
 هرهب زین یبسن یعامتجا تینما زا ناتسناغفا و
 ،قارع ،ناتسناغفا لثم الامتحا و هتشگن دنم
 هب .تشگ دهاوخ هزیناکلاب المع یلاموس
 یهورگ یاه هناسر ،هدنراگن نیا طابنتسا
 مدرم رایتخا رد یبیل ی هرابرد ار قیاقح ربنامرف
 هلاسم .دنهدیمن رارق اپورا و اکیرمآ رد هژیوب

 و ناراگنربخ یوس زا ”یروسناسدوخ“ افرص
 هک تسا نیا تقیقح هکلب تسین نارگشرازگ
 ترپر هک یراج یهورگ یاه هناسر تیلک
 و دوپ و رات رد ،تسا نآ لبمس خودرم
 هب و هدرک ادیپ روضح هیامرس ماظن مسیلوباتم

 رد دوخ یصوصخ _ یحانج عفانم رطاخ
 ی هدنیآ و یبیل دروم رد راب نیا قیاقح یناشوپال
 اجنیا رد .دنکیم ءافیا یمیظع شقن روشک نآ
 داهن نیا تیعقوم دروم نیا رد یتاکن هب هراشا

:دزاسیم نشور ار هدش یناهج میظع
 یاهروشک رد یراج یهورگ یاه هناسر _
 و تورث نابحاص زا یربنامرف رد هک زکرم طلسم
 یعامتجا یاهداهن مامت زا ار تقبس یوگ تردق
 رد یلصا رازبا ناونع هب دنا هدوبر یسایس و

 راظنا و راکفا ،یبیل رد وتان گنج تمدخ
 ینیمز _ ینیع یاه تیعقاو دروم رد ار یمومع
 هدربورف ”یگ هجیگرس“ و ”یگتفشآ“ رد هرابود
 ریز رد هدش یناهج یاه هناسر نیا .دنا
 نویسیزوپآ طسوت ”یئاهر“ مان هب ”یتیاور“

 زا یگرزب شخب ”هاوخ یسارکومد“ رگشروش
 دنب رد ینوماریپ یاهروشک رد یتح ناهج مدرم
 عناق ادقن ار )ناناوج و ناناوجون نیب رد هژیوب(

 و متس و ملظ زا ”یئاهر“ هار اهنت هک دنا هتخاس
 انامه ”یسارکومد و یدازآ“ یایند هب دورو
 رد یشروش لدم هب ”وتان“ یاهورین زا ”توعد“
.تسا یبیل

 هک ار یشقن نامه یراج یهورگ یاه هناسر _
 ءافیا قارع هیلع گنج کرادت ی هرود رد
 اه یئاکیرمآ هب هژیوب ایند مدرم هب و دندرک
 رد یرت حیقو تیاغ هب زورما دنتفگن ار تقیقح
 هب اجنیا رد دیراذگب .دننکیم ءافیا یبیل دروم

 یاه هناسر هک یبیل ی هرابرد تکاف نیدنچ
 افتکا ،دنهدیمن عالطا مدرم هب ادمع رادربنامرف
:مینک
 متسیب زا( توا هام ی هتفه نیموس لوط رد _۱
 یمدرم دادعت )۲۰۱۱ توا هام مشش و تسیب ات

 یاهورین یئاوه نارابمب رطاخ هب یبیل رد هک
.دیسر رفن ۳۰۰۰ هب دندش هتشک ”وتان“
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 یتامادقا رگا هک درک مالعا فسینوی _۲
 ۲۰۱۱ ناتسمز و زیئاپ یاه هام رد دریگن تروص
 مدع رطاخ هب یبیل رد ناسنا نارازه یگدنز
 لیاسو نادقف و یندیشون بآ هب یسرتسد
.داتفا دهاوخ رطخ هب یتشادهب ینامرد
 ات یبیل یاهاتسور و اهرهش یئاوه نارابمب _۳
 و هتشاذگ اج هب هتشگ ۳۵۰۰۰۰ هب کیدزن نونک
 یاهاتسور و اهرهش رثکا یئانبور یاهراتخاس
.تسا هتخاس ناریو و مدهنم ار یبیل روشک
 ات وتان یاهامیپاوه طسوت یبیل نارابمب دادعت _۴
 اه نارابمب نیا رد .تسا هدوب راب ۸۰۰۰ نونک
 مدرم رس رب بمب و کشوم ۵۰۰۰۰ زا زواجتم
.تسا هدش هتخادنا یبیل روشکو
 ینیع تقیقح _
 هک تسا نیا
 هب مه زاب اکیرمآ

 رطاخ
 و ”یسارکومد“
 ”یناسنا یئاهر“
 هلمح یبیل هب
 .درکن

 ”وتان“ یاهروشک
 سأر یگدرس هب
 هب )اکیرمآ( ماظن

 یبیل هب تلع هس
 هک دندرک هلمح
 هتخادرپ اهنآ حیضوت هب هاتوک روط هب اجنیا رد
:دوشیم
یبیل هب یماظن ی هلمح للع
 دض یاه تسایس لامعا و یفاذق میژر دادبتسا
 ناونع چیه هب میژر نآ یوس زا کیتارکومد
 شیاکرش و اکیرمآ یماظن هلمح یعقاو للع
 رییغت و یبیل هب )ایلاتیا و ناتسلگنا ،هسنارف هژیوب(
 و هلمح یلصا للع .دوبن روشک نآ رد میژر
 نآ نویسازیناکلاب لامتحا و یبیل یماظن لاغشا

:زا دنترابع
 یشراگیلوا و اکیرمآ ”یبزح ود“یشراگیلوا _۱
 هک ایلاتیا و ناتسلگنا ،هسنارف ”یبزح دنچ“ یاه
 یلوپوگیلوا یوس زا اتدمع ناشیاه تسایس
 میظنتو نییعت یکناب _ یلام یراصحنا یاه
 رارقتسا و یبیل ریخست اب دنهاوخ یم ،دندرگیم
 روشک نآ رد ربنامرف رودارپمک تلود کی
“تفن یلم تکرش“
)nOC(
 یزاس یصوصخ زا دعب و هتخاس لحنم ار یبیل
 لرتنک رد ار یبیل یتفن عبانم )“یئادز یلم“(

 یتفن یصوصخ یاه یناپمک تیریدم لماک
 شیتیرب ،لاتوت ،ناروش ،لیبوم ناسکا( یلمارف
.دنهد رارق ) … و مویلورتپ
 یاهروشک اب ینالوط یاهزرم یاراد یبیل _۲
 و یلامش یاقیرفآ رد )ریاازجلا و سنوت( ”برغم“
 یاقیرفآ رد داچ و )هژین( رجین یاهروشک اب
 یم یقرش یاقیرفآ رد نادوس روشک اب و یزکرم
 ای و تارمعتسم امومع یخیرات روطب هک دشاب

.دندوب ناتسلگنا و هسنارف یاهروشک ذوفن تحت
 نیرتزیخ لصاح زا یکی هوقلاب داچ روشک _
 مه .دوشیم بوسحم ناهج یتفن یاهروشک
 ناسکا( اکیرمآ یتفن میظع یاه یناپمک نونکا

 لوغشم روشک نآ بونج رد )ناروش و لیبوم

 .دنتسه تفن رودص و جارختسا ،فاشتکا
 ی هیاسمه داچ بونج قطانم زا یشخب ،افاضم
 یاراد هک تسا نادوس رد روفراد ی هقطنم
 نارادیرخ زا یکی نیچ و هدوب یتفن میظع عبانم
 نیچ ی هطبار .تسا نادوس رد عبانم نآ گرزب
 )داچ و نادوس( اقیرفآ زا شخب نیا رد اکیرمآ و
 یلم تکرش .تسا ”تباقر و ینابت“ ساسا رب
 رارق کی داچ تلود اب ۲۰۰۷ لاس رد نیچ تفن
 و اکیرمآ یماظن هلمح .درک ءاضما یتفن داد
 نودب ار روشک نآ رد میژر رییغت و یبیل هب ”وتان“
 شالت هتسویپ اکیرمآ هک رما نیا نتفرگ رظن رد
 یمن ،دزاس راهم و ”دیدحت“ ار نیچ هک دنک یم
 رارق یسررب دروم عماج روطب و تقد هب ناوت
.داد
 ماظن سأر ۲۰۱۰ لاس یاه هام نیرخآ رد _
 وا ی هتساوخون و روهظون بیقر و )اکیرمآ(
 گازگیز و تالاعفنا و لعف ساسا رب )نیچ(
 ار نادوس روشک هرخالاب ”ینابت و تباقر“ یاه
 .دندرک میسقت بونج و لامش شخب ود هب
 زا دص رد هاجنپ هب کیدزن هک بونج شخب

 ناربهر تسد هب دراد رارق نآ رد نادوس تفن
 ،دنتسه اکیرمآ رادفرط اتدمع هک دیدج تلود
 احنآ رد نیچ هک روفراد تفن ی هقطنم و داتفا

 تفن رودص و جارختسا و فاشتکا لوغشم
 یقاب نادوس لامش تلود تسد رد ،تسا

.دنام
 و یبیل تفن زا شیب هک یروتکاف نآ یلو _
 رظن دم یبیل ناگیاسمه یکیتیلوپوئژ تیعقوم
 اکیرمآ یماظن روضح تیبثت و نیمأت تساکیرمآ
 ی هدنیآ رد یبیل زا هدافتسا اب اقیرفآ ی هراق رد
.تسا کیدزن

 هب یماظن هلمح زا شیاکرش و اکیرمآ فده _۳
“یلم تقوم تلود“ رارقتسا و یبیل

)TNC(
 هک تسا نیا
 داتس( موکیرفآ
 یماظن یربهر
 رد اکیرمآ
 رد هک ار )اقیرفآ

 رد رضاح لاح
 رهش
 تراگتوتشا
 ،دراد رارق ناملآ
 لقتنم یبیل هب

 رد .دنزاس
 ی ههد لوط

 هک دنتسناوتن ”وتان“ و اکیرمآ یاه تلود ۲۰۰۰
 .دنزاس لقتنم اقیرفآ ی هراق هب ار ”موکیرفآ“
 یگلمج هک یئاقیرفآ یاهروشک زا کی چیه
“اقیرفآ هیداحتا نامزاس“ وضع
)كU(
 ”وتان“ و اکیرمآ هب هک دنتشگن رضاح ،دنتسه
 ار ”موکیرفآ“ رقم اهنآ روشک رد هک دنهد هزاجا

 هب ”یلم تقوم تلود“ ناربهر .دنزاس رقتسم
 هب هک دنا هدرک مالعا میقتسم ریغ و میقتسم روط
 هب ”وتان“ و اکیرمآ تامدخ زا ”ینادردق“ رطاخ
 اهنت هن یفاذق میژر ینوگنرس رد ”یبیل مدرم“
 یلم ارف یاه یناپمک یوس هب ار یبیل یاهرد

 لاتوت ،مویلورتپ شیتیرب ،لیبوم ناسکا( یجراخ
 تفن رودص و جارختسا ،فاشتکا یارب )… و
 زین اکیرمآ تلود هب هکلب درک دنهاوخ زاب
 زا ار ”موکیرفآ“ داتس هک داد دنهاوخ ”هزاجا“
.دزاس لقتنم یبیل کاخ هب تراگتوتشا
یریگ هجیتن
 ی هدنیآ تشگ فیصوت هک یطیارش وترپ رد _۱
 و قارع یاهروشک زا رتدب یتح یبیل روشک
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 هک دراد دایز لامتحا .تشگ دهاوخ ناتسناغفا
 ار یبیل روشک ،قارع لومروف هب لسوت اب اکیرمآ
 روشک میسقت( نویسازیناکلاب ی هسورپ ینابرق
 زا ادج و ازجم شخب هس ای و ود هب یلمع روطب

 تیمامت“ و ”تدحو“ رهاظ رد و هتخاس )مه
 یماظن یاهورین تظافح تحت ار یبیل ”یضرا
.دنک ظفح ”وتان“ و اکیرمآ

 هک یبیل ناناوج زا یگرزب شخب و مدرم _۲
 هب یفاذق هیلع یسارکومد و یدازآ بسک یارب
 نشج ار وا ینوگنرس زورما و هتساخرب هزرابم
 تشگ دنهاوخ نآ فلاخم یدوزب ،دنا هتفرگ
 یجراخ یاهورین ،دادبتسا زا یئاهر یارب هک
 و قارع دننام و دننک لاغشا ار ناشروشک کاخ

 رگید و تفن و دننامب اهنآ نیمزرس رد ناتسناغفا
 و هداد رارق جارات دروم ار ناش یعیبط عبانم
 ”وتان“ و اکیرمآ ”موکیرفآ“ رقم هب ار ناشروشک
 مدرم هک تشذگ دهاوخن یدنچ .دنزاس لیدبت
 دنهاوخ ناشن ناتسناغفا و قارع مدرم لثم یبیل
 مان هب شیاکرش و اکیرمآ دنهاوخ یمن هک داد
 قوقح“ ،“یسارکومد“ بذاک و یبالق یاه
 ریخست ار یبیل روشک ”مدرم زا تیامح“ و ”رشب

 ار دوخ نهک رامعتسا نارود لثم و هدرک
 نیمزرس نآ ”یناسنا“ و ”ندمتم“ نیکلام
.دننادب ”نیشنربرب“ و ”یتالیا“

 اهنآ سأر رد( ماظن دض نارگشلاچ _۳
 دنتسه ناهج یاجک ره رد )اه تیسکرام
 و یبیل مدرم یاه هتساوخ زا هک دنراد هفیظو

 و هدرک عافد اهنآ یلم تشونرس نییعت قح
 هشقن“ هب ار یبیل شیاکرش و اکیرمآ هک دنراذگن
 رد یماظن ینومژه لامعا تهج رد یماظن ”هار
.دنزاس ‘لدبم اقیرفآ ی هراق
 هژیوب ماظن دض نارگشلاچ یئاهن لیلحت رد _۴
 ینیع رما نیا هب دیاب زکرم طلسم یاهروشک رد
 مکی و تسیب نرق یکیفارگومد و یخیرات _
 یارب یلصا )هررقم و( همزال هک دننک هجوت

 هدنیآ رد )مسیلایسوس( ”رتهب یناهج“ نامتخاس
 یاه قلخ لئاسم و تالکشم لح انامه
 تیعمج دص رد ۸۵ اقیقحت هک( دنب رد ینوماریپ

 و هدوب )دنریگیم رب رد ار یکاخ ی هرک ینونک
 یئاهر یاه هتساوخ زا یلمع و یدج تیامح
 ی هفیظو هیامرس یناهج ماظن غوی زا اهنآ شخب

.تسا ماظن دض نارگشلاچ
ذخأم و عبانم
۲۰۱۱٫ توا ۳۱ ”تسپ نتگنشاو“ ی همانزور _۱
۲۰۱۱٫ سرام ۲۱ ”رریم یلید“ ی همانزور _۲
۲۰۱۱٫ توا ۲۳ ”نیدراگ“ ی همانزور _۳

۲۰۱۱ توا ۲۶ ”رتیور“ یرازگربخ _۴
۲۰۱۱ توا ۲۵ ،“ماک . سبروف ” _۵
 یاه هبرض“ ،ایور مظان شویراد یدهم _۶
 ”سلبارط یاه هاگ تنوکس رس رب وتان نارابمب
۲۰۱۱ هیئوژ ۱۷ ،“چرسیر لابولگ“ تیاس رد
 یلتنام“ تیاس رد ،“یبرع راهب“ ،نیماریمس _۷
۲۰۱۱ نئوژ ۱۹ ”ویویر
 ات ۲ ربماتپس زا ”زمیات کرویوین“ ی همانزور _۸
۲۰۱۱ ،۸ ربماتپس
 هام یاه هرامش ”نشین“ یگتفه ی هلجم _۹
۲۰۱۱ ربماتپس و توا

 رد ام رومأم“ ،یکسودوسوچ لشیم _۱۰
 لیروآ ۳ ”چرسیر لابولگ“ تیاس رد ”سلبارط

۲۰۱۱

 ندناوخ اب و ،تسا زیگنا مغو هدننک ریگلفاغ 
 نیا رد هک یکانرطخ و هناقمحا یاهریسفت هوبنا

 یم یبیل ۀرابرد ریازجلا رد ام روشک رد ،اج
 « ،دراد یم او نایصع هب ار یدرف ره ،دنسیون
 ینعی »نایبالقنا« ای ،»یبیل و سلبارط یزاس دازآ
 و هتخاس ،یشروش نایماظن ههبش یارب هک یمان
 یم قالتا وتان طسوت هدش حلسم و هتخادرپ

 یاه کمک مامت زا اه نیا رب هوالع هک ،دننک
 هتشاذگ ناشرایتخا رد هک یکیتسیژول و یدام
.دنا هدوب رادروخرب دنا
 ریغ تالمح زاغآ و لیروآ هام زا ،ساسا نیا رب
 ههبش مامت ،مکاح روشک نیا هیلع ینوناق
 و یروتارپما یفخم نارومأم زا هک ینایماظن

 یمیدق ناشورف دوخ ات هتفرگ ناشناریگب هریج
 بیقعت تحت و ییازج نایرارف و شابوا ،هدعاقلا
 لاجر نیب ۀتخورف دوخ دنچ و یبیل رد نوناق
 رد ار دوخ نونکا مه زا هک یبیل تقو تلود

 هک دننیب یم یروشک زا شخب ود تیاده لاح
 حرط یروتارپما طسوت ،تسا هیزجت لاح رد
.دوب هدش یزیر
 یارب یروتارپما کیژتارتساوئژ فادها دروم رد
 یاهروشک مامت دننام برغم یاهروشک مامت
 دوجو سک چیه یارب یزار و زمر چیه ،قرشم
.درادن
 ام یارب ریازجلا رد هک ییاهنآ دوجو نیا اب

 یوس هب
 یدژارت
؟یبیل فذح
 دیزی لا ۀتشون

بید
 طسوت همجرت
یوحم دیمح
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 هک مینک یم ساسحا ،دننک یم هیهت شرازگ
 شورف شیپ یروتارپما هب زین ار ام مکاح تردق
 تاغیلبت یارب هک تلع نیا هب ،تسا هدرک
 هب دراد یعس و ،دنک یم ییوداپ اه تسیتنالتآ

 مکاح ناتساد اج نیا ییوگ هک دناروابب ام
 یم هک هدوب راک رد یروهقم تلم و دبتسم
 رارقرب یبیل رد یسارکومد ات دنتفر یم یتسیاب

.ددرگ
 زا ریازجلا هک یا هنارادرب نامرف راتفر نیا
 زا یرایسب ،یبیل ثداوح اب هطبار رد یروتارپما
 دنتسه ریازجلا ۀدنیآ نارگن هک ار ییاه یریازجلا
 یبیل ریازجلا هتبلا .دزادنا یم تشحو هب اعقاو
 ار دوخ صاخ یاه یگژیو یروشک ره ،تسین
 یکی ندروآرد وناز هب یاه هویش هجیتن رد ،دراد
 طخ مامت دروم رد فده ،دوجو نیا اب تسین
 هب و دوش یم عورش ناتسکاپ زا هک یروحم
.تسا ناسکی ددرگ یم متخ شکارم
 ار زیخ تفن ۀقطنم مامت هک یزاس زاب حرط نیا
 عورش ۲۰۰۱ لاس رد ناتسناغفا زا دریگ یم رب رد
 اج نیا رد ام ۀناخ برد ات ار شهار و ،دش
.تسا هداد همادا
 ۲۰۰ یریگ سپ زاب یارب زواچ وگوه تساوخرد
 طسوت هک الئوزنو یالط )مرگولیک ۲۰۰۰۰۰( نت
 یم یرادهگن ییاپورا و ییاکیرمآ یاه کناب

 چیه یب و دش یلام یاهرازاب شزیر بجوم دش
.دیشخب عیرست زین ار یبیل ثداوح دنور ینامگ
 هب هک ینارواشم ۀطساو هب یلام یاهرازاب نیمه
 هار ،دندش یم توعد نویزیولت یاه نتنآ یور
 هک نیا ات ،دش هدروآرب ناشیاهوزرآ و اهراک
 ات دندرک مالعا یروف گنج شیپ زور دنچ
 بیترت نیا هب و دننک هنوراو ار رازاب تالیامت
 هب هرابود و دنراذگب ناشیاه مخز رب یمهرم
.دنهد همادا ناشهار
 اب هک ییاهروشک تسرهف رد هچ رگا الئوزنو
 نینچ یلو ،هدیسر تبث هب دوش ریخست دیاب روز
 هک یتاناکما اریز هداتفا قیوعت هب العف یحرط
 العف دوش هدرب راک هب نآ یروف حتف یارب دیاب
 هب یرگید تیرومأم یارجا لاح رد هنارتیدم رد
.درب یم رس
 یزاس تابث یب تایلمع رگا یتح هک هیروس رد
 لیلد هب یلو ،دور یم شیپ تعرس هب

 ریذپ ناکما یروف ۀلمح عاضوا تیساسح
 زکرمت یبیل یور دیاب نیا رب هوالع و تسین
 ار نآ یاهانب ریز مامت اج نیا ات هک ،دنشاب هتشاد
 مصاختم شخب ود هب ار روشک و هدرب نیب زا
 نامز نییعت هب هلئسم هجیتن رد ،دنا هدرک میسقت

.ددرگ دراو هبرض نیرخآ هک ددرگ یمزاب همانرب
 شوب هک یتقو ،میروآ یم دای هب ار ۲۰۰۳ لاس
 ام زا یرایسب ،درک مالعا ار »قارع یزاس دازآ«
 ناتساد نایاپ هن یا هعقاو نینچ هک میتسناد یم
 یاج .دوب دهاوخ یمئاد یگنج زاغآ هکلب
 هک یتقو ات هک مینادب دیاب یلو تسا فسأت
 رد یمئاد لکش هب یبیل ،دروایب مواد یروتارپما

.درب دهاوخ رس هب جرم و جره و یلخاد گنج
 ریاخذ ،نونک ات ،هدعاقلا رصانع کمک هب وتان

 نایشروش .تسا هدروآ تسد هب ار یبیل یالط
 هب ار ناشروشک هک دندش قفوم ماحنارس
 و موهفم هب یلو ،دننک تیاده منهج بیشارس
 اهنت ،دنتسین هاگآ دنا هداد ماحنا هک یراک ۀجیتن

 رد هرمزور یگدنز هب یهاگن دوب دهاوخ یفاک
.دنزادنایب قارع و ناتسناغفا
 دراد رکف هب ار ام دیاب عوضوم نیا دوجو نیا اب

 هدنیآ یاه هام رد تسا نکمم یهباشم عیاقو هک
 لاس فارطا رد ینعی ،دهد یور ام روشک رد
 ،یناطیش ،یناهج تردق نیا هک ۲۰۱۲ ردقم

 نیمک یرگ یزوم اب و هنایفخم هک ،دامن صیرح
 وناز هب ار ناهج یاه تلم مامت ات دنک یم
.دروآرد
 یم تمواقم هک یناملسم و برع یاهروشک
 حرط نیا ،دنوش حتف گنج رد دیاب ،دننک
 شنیب رد مهم یا هلحرم ،تسا »زبس ۀکلهم«
 ار مالسا هک ییاهنآ یارب هک ،اه ندمت دروخرب
 یم یزاس یناهج شرتسگ عنام و ژد نیرخآ
 و ،تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا دنناد
 نیب یبهذم و یونعم قالخا لماک یتسکشرو
.ناهج یاه تلم مامت
 هشیمه گنج هک تسا هداد ناشن ام هب خیرات
 اب و هدوب نارحب زا یروف جورخ یارب یا همدقم
 اب طلست و تراظن و گرم عیانص ییافوکش
 ماظن راو هریاد موادت و یزاس زاب ،روز هب هیکت
.تسا هار مه یروتارپما

 رگید و نوسکاسولگنآ ،ییاپورا یاه تلم
 هدمآرد طلست تحت هک ینامیپ مه یاهروشک
 رد هک دنا هدوب لابقا شوخ ییاج ات اهنآ ،دنا
 رگ بوکرس رایسب یسیلپ یعامتجا یاه ماظن
 هب رداق یدنورهش چیه هک دننک یم یگدنز
.تسین متسیس لرتنک زا زیرگ
 اب زور ره و ،تسین هناسفا رابگرم حرط نیا
 بوانت ،دهد یم ناشن ار دوخ یرتفیرظ گنرین
 هرمزور لکش هب ام هک یثداوح تعرس و
 رگید .تسا نآ ینیع دهاش مینک یم یگدنز

 ینامز ات سپ نیا زا هک مینادب میهاوخ یم هچ

 یدایز تقو ،دسرب هار زا زین ام تبون هک
؟تسا هدنامن یقاب نامیارب

 گنچ زا شا یدازآ خیرات زا ،ریازجلا ،ام روشک
 هک یا هلیبق ود .هدش میسقت هلیبق هب رامعتسا
 هخاش هب کی ره و دننک یم تیاده ار نآ زورما

 ربرب« زا هک نآ یب ،هدش میسقت فلتخم یاه
 و ربرب اب ،ب رسک هب : مجرتم( ی»اه نابز
 کانرطخ و قمحا )دوشن هتفرگ هابتشا تیربرب

 روشک لیشآ ۀنشاپ رضاح لاح رد ،مینزب فرح
 میسقت نیمه طسوت اریز .دننک یم یگدنیامن ار
 و دوش یم هدز نماد ماظن یتابث یب هب اه یدنب
 حوطس رد تاکیرحت نیا…دوش یم کیرحت ای

.تسا هدش زاغآ نونکا مه زا کچوک
 رد ۲۰۱۱ زاغآ رد یتابث یب یارب هک ییاه شالت
 ماحنا ریازجلا رد سنوت و رصم ثداوح موادت

 مدرم اریز ،درکن اپ هب ییادص و رس ،تفرگ
 دوخ تخس ۀرمزور راتفرگ یا هزادنا هب ریازجلا

 تنوشخ لاس ۱۵ زا هزات نیا رب هوالع و دنتسه
 هناتخبشوخ و دنا هدمآ نوریب لمحت لباق ریغ
 هک یشسرپ اهنت .دندادن تاکیرحت نیا هب یخساپ
 هناناج ۀزرابم مینادب هک تسا نیا دنام یم یقاب
 رد ،دنا هدرک عورش مکاح ۀلیبق ود نیا هک یا
 سلجم اب هطبار رد و ۲۰۱۲ لاس نایاپ
 و رییغت داجیا یارب همه نیا هک ،راذگنوناق

 رب رد یجیاتن هچ ،میدوب شرظتنم تالوحت
؟تشاد دهاوخ
 نیا زا شیپ هک ردارب یاهروشک دننام زیچ همه
 فالتخا ،تفر دهاوخ شیپ دنا هدش ریخست
 هیلع یکی ندرک حلسم ،نک تموکح زادنایب
 تاشرازگ اب یبیرف ماوع و فیرحت ،یرگید
…زیمآ هطلغم
 ات ،میا هداد تسد زا نامشوه و لقع اعقاو ایآ

 هب ماگ کی یبیل میژر یشاپورف مییوگب هک ییاج
؟تسا هدوب یسارکومد یارب شیپ

 فرب رد ار نامرس کبک لثم میناوت یم هنوگچ
 نآ زا و تسا هداد یور هچ هک مینیبن و مینک ورف
 راکمه هب بیترت نیا هب و ،میزوماین هدنیآ یارب
 بیشارس رد ار نامروشک هرابود و میوش لیدبت
.میهد قوس یرامعتسا ون

 رد هک ییاهنآ هک تسا یروآدای هب مزال
 یراک مه ماد رد هدش لاغشا هک ییاهروشک
 ار یدرکیور نینچ اج نیا هک ییاهنآ و ،دنداتفا
 رطاخ هب دیاب ،درک دنهاوخ ذاختا هدنیآ رد
 زین اهنآ هب ماحنارس ناشنابابرا هک دنشاب هتشاد

 ناشهاگآ نادجو اب اهنت و ،درک دنهاوخ تنایخ
 مه هب هنوگچ هک تشاد دنهاوخ راک و رس
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 و تردق مان هب ،دنا هدرک تنایخ دوخ ناعون
.لوپ
 هب هک دیسر دهاوخارف یزور هک دننادب دیاب و

 خیرات ،دنهدب سپ باسح دیاب ناشلامعا رطاخ
 یم رارکت و   هدش رارکت لکش نیمه هب هشیمه
!…دوش
  
: عبنم

Libye – Vers une tragique disparition de la 
Libye ?

  
par El Yazid Dib

http://www.mondialisation.ca/index.php?
context=va&aid=26253

 هتفای نایاپ یبرع راهب تسخن هلحرم
 نیا رد ،تسا هدش زاغآ مود هلحرم.تسا

 لیصا شبنج تسکش ای و نیمضت هلحرم
.تسا نایرج رد یمدرم
 یاه تنطلس زا برع ناهج هکت لهچ یامنرود
 و یلم یاه یروتاتکید لاوز ات برغ هب هتسباو
 جیلخ یاهتلود ناونعب هک یروطارپما یتفن زکارم
 تخس هبرجت هجیتن ،دنوش یم هتخانش سراف
 دنور نیا.دنا هدوب هسنارف-سیلگنا یرگرامعتسا
 دنیارف قیرط زا مود یناهج گنج زا سپ
 هدحتم تالایا هب یروتارپما لاقتنا هدیچیپ
 مسیلانویسان داجیا نآ هجیتن.دش لابند اکیرمآ

 و وس کی زا یرامعتسا دض و لاکیدار یبرع
 رد رگید یوس زا یتسینویهص یبلط هعسوت

.دوب درس گنج رت عیسو بوچراچ
 هقطنم یدصتم نتگنشاو درس گنج نایاپ اب

 یاه ناطلس قیرط زا ادتبا ،دش هنایمرواخ
 یاههاگیاپ سیسات قیرط زا سپس و یلحم
 .میقتسم یرگلاغشا قیرط زا تیاهن رد و یماظن
 ،دشن هنایمرواخ بوچراچ دراو زگره یسارکمد
 مهارف اه یلیئارسا یارب ار طیارش رما نیمه و

 نشور هحاو اهنت اهنآ هک دنلابب دوخ هب ات تخاس
 نیا مامت هنوگچ.دنتسه یبرع کیرات بلق رد
 دش زاغآ شیپ هام ۴ هک یبرع هضافتنا زا دراوم

یلع قراط
هنطلسلاداضتعا نژون ی همجرت

 برع ناهج کی نیمادک
 دنهاوخ لکش رییغت ار
 تالایا ای مدرم :داد
؟ اکیرمآ هدحتم
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؟دنتفریذپ ریثات
 مدرم شورخ زا یبرع یاهنابایخ ،هیوناژ هام رد
 هب هجوت یب هک دوب هدش نکفا نینط یدحتم
 بعشلا ”:دندز یم دایرف دوخ نامیا ای هقبط
 ماظن طوقس ناهاوخ مدرم( ”ماظنلا طاقسا دیری

 زا ،هرهاق ات سنوت زا هک یریوصت )!دنتسه
 نامدرم نیا.تسا هتفای نایرج نیرحب ات اعنص
 هب ار ریواصت نیا هدایپ یاپ اب هک دنتسه برع
 یماگنه ،هیوناژ ۱۴ رد.دنا هدرک رارکت هرابکی

 ترازو لحم رد یسنوت هدنهدراعش تیعمج هک
 نب سنوت روهمج سیئر ،دندرک عمجت روشک
 یدوعس ناتسبرع هب شا هداوناخ و یلع
 ببس رصم رد یلم مایق هیروف ۱۱ رد .دنتخیرگ
 لابندب و دش کرابم ینسح یروتاتکید طوقس
 تلاح نمی و یبیل رد یمدرم شروش نآ
.تفرگ دوخ هب یراجفنا
 هب ناگدننک رهاظت ،هدش لاغشا قارع رد
 دنتخادرپ یکلام رگلاغشا تلود هیلع تارهاظت
 هدحتم تالایا یاهورین روضح هیلع اریخا و
 قارع رد روشک نآ رقتسم یاههاگیاپ و اکیرما
 تاضارتعا اب ندرا.دنا هدز تارهاظت هب تسد
 هدیزرل دوخ هب یا هلیبق شروش و یرسارس
 ینوگنرس ناهاوخ نیرحب رد ناضرتعم.تسا
 اه یدوعس هک یا هعقاو ،دنتسه یتنطلس ماظن
 نانآ ،تسا هدناسرت ار ناش یبرغ نانابیتشپ و
 روصت نیطالس نودب ار برع ناهج دنناوت یمن
 ،مسیون یم ار هلاقم نیا نم هک نونکا.دننک
 نایرج هیروس رد اه یثعب تنوشخ و یرگلاغشا
 یارب و دنا هرصاحم تحت روشک نآ مدرم و دراد
.دننک یم هزرابم ناشیاقب

 ناهج رد مدرم مایق هدننک نییعت هناگود لماوع
 هدوت یراکیب لماش هک یداصتقا لماع برع
 هب یسرتسد دوبمک و اه تمیق شیازفا ،اه
 یژتارتسا ظفح و ییوس زا یساسا یاهزاین
 یوس زا هقطنم رد اکیرمآ هدحتم تالایا یعطق
 سیئر نواعم هک یروطنامه تسا هدوب رگید

 زین ندیاب وج ،اکیرمآ هدحتم تالایا روهمج
 و رصم رد یراج یاهدادیور زا ار دوخ ینارگن
 زا ینارگن اجنیا رد.تسا هتشاد راهظا یبیل
 ،یزاب یتراپ: زا یسایس ظاحل زا و ییارگمالسا

 و رصم.تسا هجنکش و تشادزاب ،بوکرس
 لرتنک زا جراخ ینکش نامیپ زا ،یدوعس میژر
 حلص نمایپ دروم رد کیتارکمد یاهتلود
 رد رضاح لاح رد ،نتگنشاو و دنراد ساره
 رییغت یوسب یسایس دنور نتخاس فرحنم
 ،تسا هدوب قفوم دوخ عفن هب قیقد و گنهامه

 عافد ریزو قیرط زا ار تسایس نیا رصم رد و
 هب لیامتم یالاب هدر نانکراک و کرابم میژر
.تسا هدرب شیپ اکیرمآ
 راکرس رب زونه هقطنم یاه میژر رتشیب

 و تابث هب زاین دروم رد یدیلک یمایپ نیا.دنتسه
 جوم فقوت ثعاب هک تسا راک رس هب تشگزاب
 هنحص رد بات و بت.دوش یم یضارتعا

 نیملسملا ناوخا و نتگنشاو نایم تارکاذم
 نوناق رد یجیردت تاحالصا.دراد همادا
 نامه مه زونه و هدش یلمع نیشیپ یساسا
 میظع یاه شبنج لدم و تسا مکاح نوناق
 یاه نامزاس هک یبونج یاکیرمآ یعامتجا

 ییاهنامزاس ،دنا هدومن داجیا ار ینیون یسایس
 هنیداهن تاحالصا ماحنا رد یبایماک بجوم هک
 برع ناهج رد هچنآ اب دنا هدش یعامتجا هدش
 نونکات نیاربانب و دراد رایسب هلصاف دراد نایرج
 هطبار رد برع ناهج رد یا یدج شلاچ چیه
.تسا هدشن حرطم دوجوم داصتقا اب

 دوخ یرایشه رصم و سنوت رد یا هدوت شبنج
 یمک یسایس یاهرازبا اما ،تسا هدرک ظفح ار
 عوقو ریس هدننک سکعنم هک تسا تسد رد
 نایاپ هب لوا هلحرم.دشاب هدنیا رد اهدادیور
 شبنج بقع هب شخرچ هک مود هلحرم ،دیسر
 وتان طسوت یبیل نارابمب.تسا هدش زاغآ دشاب
 راکتبا کیتارکمد یبایزاب روظنم هب برغ شالت

 یاهاج رد اه روتاتکید ینوگنرس زا سپ لمع
 هار هدش باختنا لح هار.تسا هدش ماحنا رگید

 یناگمه راتشک ببس هک تسا هابتشا یلح
 یرایسب هک ینازابرس ،تسا هدش زابرس اهدص

 رمعم هب مادقا نیا و دنگنج یم رابجا هب اهنآ زا
 کحضم یشیامن رد ات دهد یم هزاجا یفادق

 ناشن تسیلایرپما دض کی ناونع هب ار دوخ
.دهد
 نایاپ رد هک تسنیا تفگ ناوت یم هچنآ نونکا

 تلود نایم ای یبیل.دنتسه هدنزاب یبیل مدرم
 زا هک برغ رادفرط تسپ ناعفادم و یفاذق
 میسقت دنا هدش تیاده هدیزگرب ناناگزراب قیرط
 تموکح برغ هکنآ ای و دوش یم هیزجت و هدش
 رسارس لرتنک دوخ و دزاس یم نوگژاو ار یفاذق
 رد ار شا یتفن میظع ریاخذ هارمه هب یبیل
 دنهد یم ناشن لئاسم نیا.تفرگ دهاوخ تسد
 طسب هنایمرواخ زا یشخب چیه رد یسارکمد هک
.دبای یمن
 هلخادم هب اکیرمآ هدحتم تالایا نیرحب رد
 یاه تارکمد تسکش روظنم هب اه یدوعس
 یهد نامزاس ،یبهذم یوردنت شیازفا ،یلحم

 مالک کی رد و یرس تاشیامزآ ماحنا روظنم هب
 زورما.تسا هداد ناشن زبس غارچ ناضرتعم لتق
 زا مومسم یبیکرت ،تسا نادنز کی نیرحب

.یدوعس ناتسبرع و وماناتناوگ
 هداوناخ یربهر تحت یتینما هاگتسد هیروس رد
 همادا دوخ راکب و دنزادرپ یم راتشک هب دسا

 یشبنج تسکش هب رداق اما ،داد دنهاوخ
 تحت هیروس رد تفلاخم.دنتسین کیتارکمد
 داحتا لماش هکلب تسین ینید نایارگ داینب لرتنک
 هقبط زجب یعامتجا یاه هیال یمامت زا یعیسو

 یقاب میژر هب رادافو هک دوش یم یراد هیامرس
.تسا هدنام
 زا یرایسب یبرع یاهروشک ریاس فالخرب
 هکنآ ای و دنا هدش نیشن هناخ یروس نارکفنشور

 و دنا هتفرگ رارق هجنکش و نادنز تحت
 کرت ضایر نوچ یرالوکس یاه تسیلایسوس
)Riad Turk( یربهر زا یشخب رگید یرایسب و 
 یم لیکشت ار بلح و قشمد رد ینیمزریز
 هلخادم ناهاوخ هیروس رد سک چیه.دنهد
 رارکت ناهاوخ اهنآ.تسین برغ یماظن
 هیروس رد یبیل و قارع یاهدادیور
 ناهاوخ هدحتم تالایا و اه یلیئارسا.دنتسین
 یروطنامه دنتسه تردق رد دسا ندنام یقاب

 کرابم ناتسد رد تردق ظفح ناهاوخ هک
 یم و دنتسه اوه رد زونه اه هرهم اما دندوب

.دنخرچ
 دنورهش اهدص روشک نآ دبتسم ناطلس،نمی رد
 نمی شترا نایم رد اما تسا هدرک ماع لتق ار

 اه یدوعس و اه ییاکیرمآ و دراد دوجو فاکش
 ارجا رصم دروم رد هک یا همانرب نوچ مه
 نمی رد هزات یداحتا لیکشت ناهاوخ دندرک
 هزادنا ره اب لباقم رد یا هدوت شبنج اما دنتسه
.تسا فلاخم نانآ اب یداحتا
 یاضف اب هلداجم هب یتسیاب هدحتم تالایا

 برع ناهج رد هدش نیزگیاج یسایس
 ییاهن هجیتن ینیب شیپ یارب زونه.دزادرپب
 نیا هک تفگ ناوت یم اهنت ،تسا دوز اهدادیور
.تسا هدیسرن نایاپ هب زونه دنور
 یسانشراک یوجشناد  ،هنطلسلاداضتعا نژون
 ماما یللملا نیب هاگشناد یسایس مولع دشرا

.تسا )هر( ینیمخ

نیدراگ عبنم
آ



١۱۶ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام ننابآآ وو رهم  

17

:عبنم سرد
:هدهاشم لباق

http://stopwarcoalition.org/who-will-res‐
hape-the-arab-world-its-people-or-

the-us/
: یلصا عبنم

www.guardian.co.uk/…/2011/…/arab-
politics-democracy-intervention

گنهرف و یسانش ناسنا 
 »بالقناریسم حیحصت زور« ربماتپس مهن هعمج
؟تشذگ هچ هرهاق رد
 هدننک گنهامه ،رامع نیدلاماسح یاقآ
 هبنشود زور »هیوناژ ٢۵ ناناوج یبالقنا فالتئا«
 نیسح راسمیت« :تشاد مالعا یاهبحاصم رد
 ،نایماظن یتموکح سلجم سییر یواطنط
 فالتئا هدنیامن اب ار دوخ تارکاذم ًاصخش
 هک یلیئارسا ناگورگ هس یدازآ یارب ،یبالقنا
 ،دنا هدش هتفرگ ناگورگ ترافس زا هعمج زور
 یدازآ یارب ام طرش .تسا هدرک زاغآ

 عطق رد تلود لوبق یلیئارسا یاهناگورگ
 ندناوخ ارف نینچمه و لیئارسا اب لماک هطبار

 طسوت هک یرفن هس .تسا لیئارسا زا رصم ریفس
 هب دنا هدش هتفرگ ناگورگ ناگدننکرهاظت
 نالوؤسم زا رگید رفن ود و ،ریفس یشنم ،بیترت
 زا نینچمه و ترافس یمومع تاطابترا

 هدوب ترافس یاهویشرآ یرادهگن نالوؤسم
».دنا

 نایم زا اب دنتسناوت یتقو نیگمشخ مدرم
 نورد هب هتشک رفن ١۸ نداد و عناوم نتشادرب

 زا یرادقم ،دننک هنخر متسیب هقبط رد ترافس
 هس زا هقبط کی رد هک ار ترافس یاهویشرآ

 و هدرب دوخ اب ،دشیم یرادهگن ترافس هقبط
 هک مدرم نایم هب متسیب هقبط نامه زا ار هیقب

 و دندرک شخپ ،دنتشاد هرصاحم رد ار ترافس
 تسد هب ار ویشرآ قاروا زا یرادقم سک ره
 حیحصت هعمج« زور ثداوح زا یاهشوگ .دروآ

.»بالقنا ریسم
 ارچ »بالقنا ریسم حیحصت هعمج« تارهاظت

؟دش عورش
 مدرم تمواقم یاهورین شیپ هام کی ًابیرقت
 عناوم همه هداعلاقراخ لمع کی یط ،نیطسلف
 یدادعت و هدرک یط »تالیا« هقطنم رد ار یتینما
 هب خساپ رد ار یتسینویهص تلود نارومأم زا

 هزور ره هک یلیئارسا نازابرس هرمزور تایانج
 ،دننکیم لوتقم و حورجم ار ینیطسلف یدادعت

 نیا همه زا رتمهم اما ،دندرک یمخز و هتشک

 ار یلیئارسا یتینما مهم تیصخش کی هک دوب
 نادرمتلود نایم رد »یاهناسفا درم« هب هک
 دوخ هک دنتشادرب نایم زا ،دوب فورعم یلیئارسا
 باسح و قیقد رایسب یزیرهمانرب ۀدنهد ناشن

.دوب ینیطسلف تمواقم یاهورین ۀدش
 هب هلمح فورعم قبط لیئارسا شترا خساپ
 و هزغ مورحم مدرم ینوکسم یاههناخ یدادعت
 و ریپ و کدوک و نز یاهدع راتشک و لتق

 اما .دوب امیپاوه اب نارابمب هلیسو هب ،ناوج
 یرصم زابرس جنپ زور نامه رد لیئارسا تلود
 اب یطابترا چیه هک رگید یاهقطنم رد هک ار
 هلیسو هب ،تشادن »تالیا« تایلمع هقطنم
 .دنیناسر لتق هب مامت یدرسنوخ اب و رتپوکیله
 رطن زا تالیا هقطنم هک تسارکذ لباق
 هک دندرکیمن رکف و هدوب نما رایسب اهیلیئارسا
 اجنادب دنناوتب یزور نیطسلف تمواقم یاهورین
.دنبای هار
 هلیسو هب یرصم هانگیب نازابرس راتشک
 مشخ زا یجوم ،لیئارسا یماظن یاهرتپوکیله
 و تخیگنارب رصم مدرم نایم رد ار بضغ و

 ریسا نازابرس نفد خلت و زیگنامغ رایسب هرطاخ
 هدنز رصم تلم رد ،١۹۷۳ گنج رد ار یرصم
 یرصم نازابرس لیئارسا شترا لاس نآ رد .درک
 یارحص رد و دوب رفن دصتشه نانآ دادعت هک ار

 ییاهقدنخ ات تشاد او ،دندوب هدش ریسا انیس
 نورد رد هدنز روط هب ار نانآ سپس و دننک رفح
 هد لاناک هتشذگ لاس .دندرک نفد اهقدنخ
 نایماظن هب قلعتم رتشیب هک لیئارسا نویزیولت
 ریسا نازابرس هدنز هدنز ندرک نفد ملیف ،تسا

 تلود نامز نآ رد .تشاذگ شیامن هب ار یرصم
 ضارتعا هب نابز یاهملک کرابم ینسح و رصم
.دندوشگن
 نطومه زابرس جنپ لتق رطاخ هب مدرم راب نیا

 زا و هدز تارهاظت و ضارتعا هب تسد دوخ
 دهاوخب لیئارسا زا ات دنتساوخ تلود
 ،دنک هطبار عطق لیئارسا اب ای و دنک یهاوخرذع
 هیبش رتشیب هک یلمع هب مکاح یاهلارنژ اما

یعرازم دمحا

دزاتیم شیپ هب رصم بالقنا

http://stopwarcoalition.org/who-will-reshape-the-arab-world-its-people-or-the-us/
http://stopwarcoalition.org/who-will-reshape-the-arab-world-its-people-or-the-us/
http://stopwarcoalition.org/who-will-reshape-the-arab-world-its-people-or-the-us/
http://www.guardian.co.uk/.../2011/.../arab-politics-democracy-intervention
http://www.guardian.co.uk/.../2011/.../arab-politics-democracy-intervention
http://anthropology.ir/node/9731
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 ظفح یارب و هدز تسد دوب هانگ زا رتدب رذع
 رد و تیروف هب دنداد روتسد لیئارسا هناخترافس
 عفترم و میخض دنلب راوید کی زور دنچ فرظ
 هک دنشکب لیئارسا ترافس لباقم رد ینوتب
 دنکن تأرج »یسانلادحا« چیه رگید
 هب .دنزب »یمشچرون یلیئارسا« هب »یمخزمشچ«

 ،نیهوت و ریقحت نیا ربارب رد مدرم لیلد نیمه
 هعمج« مان اب ار یتارهاظت دنتفرگ میمصت
 و تسیب .دنزادنا هار هب »بالقنا ریسم حیحصت
 یاهورین زا همه هک هورگ و بزح ،نامزاس جنپ

 دندرک قفاوت دندوب یرگراک و رالوکس ،پچ
 و نیملسملاناوخا .دننک تکرش تارهاظت رد هک
 رد تکرش ،یفلس و یمالسا یاهورین ریاس
 یمادقا ار نآ و هدرک میرحت ار تارهاظت
.دندرک یبایزرا هنایوحهقرفت

 تارهاظت ،ربماتپس مهن هعمج زور رد ماحنارس
 نویلیم مین زا شیب روضح اب مامت هچ ره هوکشاب
 زا هک تیعمج .دیدرگ زاغآ ریرحت نادیم رد رفن
 ،دندوب هدمآ فلتخم یاهناتسا و رود زکارم

 تسخن :دنتشاد ار مایپ ود مالعا تساوخ
 تانایرج و روضح نودب دنناوتیم مدرم هکنیا
 عافد دوخ یاهنامرآ و بالقنا زا یمالسا

 نانآ هک دننامهفب اهلارنژ هب مود و ،دننک
 هدرک مالعا اهلارنژ اریز ،دش دنهاوخن بوعرم
 تارهاظت یارب یتیامح یورین هک دندوب
.داتسرف دنهاوخن
 رد ار یسایس هلداعم دنتسناوت مدرم یراب

 اهراعش راب نیا .دنهد رییغت دوخ عفن هب نابایخ
 .دوب یمجاهت و هدنبوک ،یسایس ،فافش رایسب
 ،دوشیم هدروآ اجنیا رد اهراعش زا یشخب
 نوگنرس ،یماظن تموکح :یبرع زا همجرت

 لطاب تسا لطاب ،یماظن تموکح -نوگنرس
 نتفر اب -لطاب لطاب -یماظن راسمیت -تسا

 ساسحا یرییغت ،راسمیت ندمآ ،کرابم
 ،تسا قح رب رییغت .تسا قح رب رییغت .دوشیمن

 -تسا ولمم نادیم -یگنسرگ دض ،ملظ دض
 نادیم هب بالقنا – ناوخا نودب ،یماظن نودب
 تسایس -ناوخا و نایماظن نودب اما -تشگزاب
.سب و هملک کی ،تسین شترا یارب
 تانایرح هچ رگا ،هکنیا هجوت لباق هتکن
 هدرک میرحت و هدرکن تکرش ًامسر یمالسا
 هب اهنآ ناراداوه زا یعیسو شخب اما ،دندوب
 تکرش هنابلطواد ناشناناوج یاهنامزاس هژیو
 نینچمه .دنا هتشاد یریگمشچ شقن و هدرک
 هب رصم فورعم لابتوف میت ود نارادفرط

 رایسب ناشدادعت هک »کلامز« و »یلها« یاهمان
 یاهزور رد هک یریگرد تلع هب ،تسا دایز
 هدرتسگ تکرش ،دنا هتشاد سیلپ اب هتشذگ
.دنتشاد
دوشیم بآ رب شقن اهلارنژ هئطوت
 تارهاظت هعمج زور دنتسنادیم هک اهلارنژ
 هب نازرواشک زور ناونع تحت یاهمانرب ،تسا
 زا توعد و نآ غیلبت اب و دنزادنایم هار
 هاگشاب رد هعمج زور رد تسرد نازرواشک
 رد نازرواشک تکرش عنام ات دنشوکیم ،یگرزب
 یقرتم یاهورین رگید یوس زا .دنوش تارهاظت
 ،هداد هیعالطا هئطوت نیا یاشفا و در رد
 زا و دنربیم یپ هئطوت نیا هب یرصم نازرواشک
 جراخ هاگشاب زا ،مسارم یرازگرب لیاوا نامه
 نیدب و دندنویپیم ناگدننکرهاظت هب و هدش
.دوشیم بآ رب شقن اهلارنژ هئطوت ناس
لیئارسا ترافس یوس هب تکرح
 ریرحت نادیم رد یدایز تیعمج هکنآ زا سپ

 ماحنا یوس هب ات دش هتفرگ میمصت ،دمآ درگ
 ،دوب ترافس لاغشا انامه هک »سدقم تلاسر«

 مهرد یاهرازبا لبق زا نانآً املسم .دننک تکرح
 دنلب و میخض رایسب و ینوتب راوید نتسکش
 و دنمتردق رازبا .دندوب هدرک هدامآ ار ترافس
 هار رد هزرابم هدارا انامه ،ناشریذپان تسکش
 و تیثیح ندنادرگزاب هار رد هزرابم ،یدازآ

 زا هک یاهناخترافس اب هزرابم هرخالاب و تمارک
 و بیرخت و راتشک و تیانج دامن اهیرصم رظن
.تسا اهنآ روشک رد داسف و رقف
 کچوک یاههلیم عاونا ،کتپ ،شکچ و ملق زا
 اب ،قرب غارچ دنلب یاهنوتس هرخالاب و گرزب و

 یارب نانآ هک یشور اما .دندوب هدروآ دوخ
 هدافتسا ینوتب میخض راوید ندناشاپورف مهرد
 اطسو نورق رد هک دوب بوکهعلق عون ،دندرک
 یاههعلق یاههزاورد نتسکش مهرد یارب
 و ملق اب یاهدع .دندرکیم هدافتسا نآ زا نمشد

 ره ییاهفاکش دندیشوکیم کتپ و شکچ
 راک اما ،دننک داجیا راوید رد کچوک دنچ

 و زارد نیگنس یاههلیم یدادعت هلیسو هب یلصا
 ماحنا نابایخ قرب غارچ یرتم شش یاهنوتس
 و ار اههلیم یدادعت هک لکش نیدب .تفرگ
 رد ار یاهطقن و هدرک لمح دوخ اب ار اهنوتس
 و یعمج روط هب سپس ،دنتفرگیم رظن
 هب ار اههبرض نتفر ولج و بقع اب تخاونکی
 همادا رد .دندرکیم دراو یدحاو یاههطقن

 ناوزاب هلیسو هب هدنبوک و موادم گنهآ برض
 تخاونکی راوید لباقم رد هک یرفن اههد یوق

 راوید »راگزور« زا ار »رامد« ،دندرکیم لمع
 »نابوکهعلق« تعاس کی زا رتمک رد .دروآیمرب
 یگرزب هزاورد هک دندیبوک نانچنآ ار هعلق
 ،نیگمشخ و دحتم تعامج و دش هدوشگ
 ،دنبای هار »هعلق« نورد هب دنتسناوت نانکهلهله
 نآ یاج هب و هدیشک شتآ هب ار لیئارسا مچرپ
 رد دنتسناوت ناضرتعم .دنزارفارب ار رصم مچرپ

 هب قلعتم هک هقبط هس هب ار دوخ هقیقد دنچ
 یاضعا .دننک مامت ار راک و هدیناسر دوب ترافس
 یوس هب و هداد جیجرت رارق رب ار رارف ترافس
 یماظن یامیپاوه هلیسو هب و دنتخیرگ هاگدورف
 هب دندوب هداتسرف لیئارسا زا هک یصاصتخا
.دندیزخ نیطسلف یلاغشا یاهنیمزرس نورد
 یاهورین طسوت هنانامرهق تمواقم نیا نایرج رد
 زا شیب و هتشک رفن هدجیه یرصم هاوخیقرت
 اهلارنژ کش نودب .دندش یمخز رفن دصکی

 هدرک هدامآ ترافس زا عافد یارب رایسب ار دوخ
 یاهنیشام ،رگبوکرس نارومأم یدایز دادعت و
 فارطا رد بوکرس تاناکما ریاس و یهرز

 تادیهمت نیا اما ،دندوب هدرک زکرمتم ترافس
.دوبن زاسراک
 هدمآرب یشکماقتنا ددصرد یواطنط لارنژ نونکا
 زکارم میرح هب زواجت و تارهاظت دنراد دصق و
 تارهاظت نایرح رد .دننک عونمم ار »یمسر«
 هب اما ،دش هلمح زین ناتسبرع ترافس هب قوف
 هبرض هک هدوب نینچنیا همانرب ،دسریم رظن
 یمشچرون نیا ،لیئارسا ترافس هب ار یلصا
 ار نیا تسین دب .دننک دراو ییاکیرمآ یاهلارنژ
 یبرع هب ار نآ هک روشک ترازو هب هک تفگ زین
 یرصتخم هلمح زین دنیوگیم هلخاد ترازو
 گنر اب ار نآ گرزب یولبات اهنت اما ،دوشیم
 ترازو« :دنسیونیم شیور رب و هداد رییغت
 تاعوبطم رد نآ سکع هک »یلخاد یاهسابل
.دوب هدیسر پاچ هب
 تالوحت و هنایمرواخ هک تفگ دیاب نایاپ رد
 ،دادبتسا تیمکاح رب ات دوریم ییوس هب دوجوم
 .دهد نایاپ هناملاظ یاهیرگتراغ و رامعتسا

 مولظم تلم هک دوریم یریسم رد هنایمرواخ
 زا دوخ نیمزرس یزاسدازآ و یدازآ هب نیطسلف
 و یتسینویهص تلود متس و ملظ و لاغشا

.دش دهاوخ قفوم ،لیئارسا بصاغ
دمدب تتلود حبص ات شاب

تسا رحس حیاتن زا همه نیاک
تلادع تشاگنرات
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هسنارف تسد هتخاس بالقنا
 یددعتم زمرق طوطخ زا یفاذق
 یفاک یاهزمرق تراکو هتشذگ
 یبیل قفا مامت هک هدرک تفایرد
 هزاجا .دناشوپب نوخزا ار
 مینک عورش ادتبازا دیهدب
 نیا هک مینک رارکت أددجمو
 تسا هسنارف گنج کی
 فرح گنجزا اه یئاکیرمآ

 تکرحزا بلغاو دننز یمن
 .دننکیم تبحص نآ لداعم یزیچ ای یشبنج

 »یتقوم یلم یاروش« ای »شروش« حالطصا
 نیا زیچره زا لبق یرآ .تساه یوسنارف عارتخا

 وا .تسا یزوکرس یالکین ینوئلپانوئن گنج
 دراد یئامنیس یزاب رد ار ینولک ژرژ رتکاراک
 نورماک دیوید زا هیقب .)ینولک ژرژ هراچیب(
 نیدنچ یرجمو لبون حلص هزیاج هدنرب ات هتفرگ
 نیا مود هجرد ناگشیپرنه امابوا کاراب گنج
 ارنآ مه ألبق ایسآ زمیات هکنانچمه .دنتسه ملیف
 ۲۰۱۰ ربتکا زا گنج نیا تسا هدرک شرازگ
 یرون«یفاذق یجراخو یتینما رواشم هک ینامز
 .دش عورش درک رارف سیراپ هب »یرامسم
 یتاعالطا کمک اب هسنارف یتاعالطا نامزاس
 تامدقم » اکیانریس« زا ینایرارف و یرامسم
 هزیگنا یزوکراس .دندرک یزیر حرط ار یئاتدوک
.تشاد یفاذقزا یریگ ماقتنا یارب یدایز یاه
 هک دندوب هتفگ یزوکراس هب هسنارف یاه کناب
 هب هسنارف زا وروی اهدرایلیم لاقتنا دصق یفاذق
 تسناوتیم تکرح نیا .دراد ار نیچ یاه کناب
 هیامرس ای و یبرع للم رگید یارب یا هزیگنا
.دوش یریگولج نا زا دیاب و دوش لقتسم ناراد

 هب زین یوسنارف یاه تکرش
 زا یفاذق دندوب هتفگ یزوکراس
 لافار یماظن یاهامیپاوه دیرخ
 نتخاس دصق و هدش فرصنم
 ار هسنارف کمک اب یمتا هاگورین
 رد دهدیم حیجرت و درادن زین
 هیامرس یعامتجا یاه هژورپ

.دنک یراذگ
 یوسنارف یژرنا لوغ لاتوت

 کیک زا یرتشیب مهس راتساوخ
 ار نآزا یرتشیب شخب ألبق هک تسا یبیل یژرنا

 هب و دوب هدروخ یئایلاتیا» یآ . نا . یا« تکرش
 تسود »ینوکسولرب ویولیس« هک صوصخ
 یا هژیو تالماعم یفاذق هدش هتخانش و کیدزن
.تسا هتشاد یفاذق اب
 هام ات یماظن یاتدوک هشقن قوف بیترت هب
 تارهاظت نیلوا و دش لیمکت سیراپرد ربماسد
 لحاس رد » اکیئانریس« رد هیروف هامرد یمدرم
 هئطوت تاکرحت اب أ هدمع هک یبیل یقرش لامش
 .دش هرداصم اهنآ عفن هب تفرگ تروص نارگ
 ناونع شدوخ هب هک »یول یرنه درانرب«
 اردوخ شدیفس نهاریپ اب هدینابسچ مه فوسلیف
 دنک تاقالمار نایشروش هک دناسر یزاغ نب هب
 یزوکراس زا ألثمو دنک نفلت یزوکراس هب و
 نیا( دسانشب تیمسر هب ار نایشروش هک دهاوخب

 یزوکراس داتفا قافتا سرام لیاوا رد هک هثداح
 یرنه نفلتزا ودوب هداد ار دنور همه بیترتدوخ
دوب زاین یب زین یول
 راذگ لاحرد یلم یاروش ای یس . نا . یت
 للم نامزاس یلو دش یهد نامزاس سیراپرد
 »یبیل عورشم تلود« دح هب ارنآ لمع رد مه

 یناهج نیون مظن نیریز هلاقم یاوتحم هک احنا زا
 نیرت حضاو هب ار ردپ شوب جرج رظن دروم
 هدهع هب ارنآ همجرت دهدیم ناشن یلکش
 هک تسا لیلد نیا هب هتکن نیا نایب . متفرگ
 هک یروتاتکید زا عافد ناونع هب هلاقم همجرت

 یقلت درادن یئابا مه یزاب کقلد زا یتح
.دوشن

تفرگ زمرق تراک یفاذق ارچ
 جند هشوگ رد هرک قلخ یروهمج ربهر هک یتقو
 هب یاهروتینوم زا یکی یور رد دوخ خاک
 ار یبیل عرزی مل یارحص هکس کی یکزان
 نآ رد یفاذق هک یطیارش زا آمتح درکیم هعلاطم
.تسا هداتفا هجیگرس هب هدرک ریگ
 هچ دیوگیم شلد رد و شدوخ اب دبال
 دنادیم یبوخ هبوا. درادن مه بجعت ،یتقامح
 داهنشیپ ۲۰۰۳ لاسرد هک یزور نآرد یفاذق هک
 قیمحت اپورا فرط زا هک شنادنزرف هنارصم
 هعسوت همانرب هک تفریذپ اردندوب هدش
 هدنیآ و دهد همتاخ ار یعمج راتشک یاهحالس
 گرم مکح دهد رارق وتان رایتخارد ار میژر

.دوب هدرک ءاضما اردوخ
 ، مصتعم ، مالسالا فیس هب وا هک یزایتما

 دوب هداد یفاذق هلیبق یاضعا ریاسو صیمخ
 تنس «رد اه یئاریذپ فالتخا رگنایب تسناوتیمن
 اب نارابمبو )هسنارف یتسیروت هقطنم ( »سپورت
 هک اجک ره یفاذق یلو .دشاب اه لافارو اهژاریم
 ای نازوس یارحص طسو ات » تریس «زا دشاب
 أمتح ریازجلا تمس هب یفخم ناوراک کیرد
 یزور هیس یناب و ثعاب نادنزرف نیا دراد
.دنکیم نیرفن ار دوجوم
 تسا وتان یاکرش زا یکی هک دوب هدرک لایخ وا
 شنتزارس دهاوخیم هک تسوتان نیا هکیلاحرد

.تسا یکارتشا هنوگ هچ رگید نیا .دنک ادج
 دروم روت اتکید و ینس یهاشداپ نیرحب رد

 هناتسود رشب یاه بمب ودریگیم رارق تیامح
 مهوارس یارب و دنکیمن نارابمب ار تختیاپ همانم

 لآ نادناخ هاگشاب . دننک یمن نییعت هزیاج
 یاه بمبو دنا هداتسیا ناشیاجرس مکحم دوعس
 دیدهتار هحودو یبد و ضایر هناتسودرشب

 برغ نامرف هب شوگ یاهرس یاربو دننکیمن
 یتح .دریگیمن قلعت یا هزیاج زیناهنآ
 مک( یسفنت یهاگ زاره مه هیروسروتاتکید
.دریگ یم )راشف ندش
 هک دوش حرطم لاوئس نیا هک تسا یعیبط
 هک هدرک روبع یزمرق طخ هچ زا یفاذق
.دریگب زمرق تراک تسیابیم

 زمرق تراک یفاذق ارچ
تفرگ
 ایسآ زمیات عبنم
رابوکسا هپپ :هدنسیون
روپ یدحاو جریا :مجرتم
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 هقطنم« لرتنک تیرومام هک زین وتانو داد اقترا
 اه یماظنریغ ناجزا هک تشاد ار »عونمم زاورپ
 ناسنا« زیامت نودب نارابمب هب دنک عافد
 هرصاحم ات و تخادرپ نادنورهش »! هناتسود
.داد همادا ارنا » تریس«
 ۱۹۷۳ هرامش همانعطق ناونع هب هک هچنآ

 و هسنارف تخپ تسد دش رداص للم نامزاس
 نآ زا یلاحشوخ اب زین نتگنیشاو . دوب سیگنا
 هدحتم تالایا هجراخ ترازو .درک لابقتسا
 اهنآ هک دز دوعس نادناخ اب یا هلماعم هب تسد
 دنراد او همانعطق زا تیامح هب ار برع هیداحتا
 و تکرحره یتمحازم چیه نودب ضوعرد و
 سراف جیلخ رد ار یهاوخ یسارکومد ضارتعا

 نینچ هنایشحو نیرحبرد هچنانچ دننک بوکرس
.دندرک
 أدعب هک »یس یس یج« جیلخ یراکمه یاروش
 داد تیهام رییغت جیلخ بالقنا دض هاگشاب هب
 یفاذق رشزا دهاوخب هک تشاد یناوارف لیالد
 کی دنراد تسود اه یدوعس .دبای یئاهر
 دوش داجیا اقیرفآ لامش رد تسود نیشنریما
 اه نیشنریما .دریگب ار نمشد یفاذق یاجو
 هب تسد و دننک یراذگ هیامرس احنآرد دنلیام
 کیدزن یلیخ یزوکراس اب هکرطق .دننزب هعسوت
 ندروآ رد لوپ و یدام عفانم لابند هب تسا
 نایشروش« تفن شورف هرادا آلمع و تسا

.تسا هتفرگ تسدب ار »عورشم
 یرالیه مناخ هدحتم تالایا هجراخ ریزو
 خیش و دوعس نادناخ اب فرط کیزا نتنیلک
 رگید فرط زا و تسا کیدزن نیرحب شک مدآ

 یاه تسایس رطاخ هب یفاذق هب تخس
 و یژرنا شخب رد وا نوزفازور یتسیلانویسان

.تسا نیبدب داصتقا ندرک یئایبیل دروم رد ألک
 هتشون دیاب تسا یرهام نک یزاب هک یفاذق
 لاس رد هک ینامز زا .دشاب هدید ار راوید یور

 أهدمع ناریا ریزو تسخن قدصم رتکد ۱۳۵۳
 نوناق دش هدیشک ریز هب »یا یآ یس« تسد هب
 دیابن یناهج گرزب تفن هیلع هک تسا نیا
 هب داصتقا ندنادرگرب هک درادن نتفگ .درک مادقا
 نیب متسیس فرط زا یموب و یلحم مدرم عفن
 ار مکح نامه یکناب و یلام یاهرازاب یللملا
.دراد
 دیراد یم تسود اردوخ تکلمم امشرگا

 لباقم رد کیتاموتا روط هب و دوخبدوخ
 تکرش ،یبرغ گرزب یاه کناب ناگدننادرگ
 هیامرس و )اه تسارتو اه لتراک( گرزب یاه

 زا تسا رارق هک دیریگیم رارق هیاس رد ناراذگ
 دیلوت ای دراد دوجو امش تکلمم رد هچنآ ره
.دنربب دوس دوشیم
 درکروبع قوف یاهزمرق طخزا اهنت هن یفاذق
 تفن لوپ زا یرگید یرادرب هرهب ددص رد هکلب
 لوپ هدیا اقیرفا هب دیشوکوا .دوب زین »رالد ورتپ«
 الط رانید هک دنک داهنشیپ ار یئاقیرفا لقتسم
 لابقتسا نآ زا یئاقیرفآ یاهروشک بلغا و دوب

 رالد اهنویلیب زین یرگید هژورپ رد وا .دندرک
 گرزب هناخدور« هژورپ نیا .درک یراذگ هیامرس
 یبیل یارحص طسو زا و تشاد مان »یعونصم
 و یزاغ نب ،یلوپیرت یاهرهش یارب هزات بآ

 و هناخدور نیا لوط .درکیم هیهت تریس
 نودب هک دوب لیام ۱۳۰۰ زا شیب نآ یاهلاناک
 تروص یناهج کناب ناتسآ رد ندز وناز
 یاهروشک رد یعامتجا یاهژورپ رد .تفرگ
 .درک یراذگ هیامرس اقیرفآ یارحص نیئاپ ریقف
 و تفرگ هدهع هب ار »اقیرفآ کناب« یلام نیمات
 یئاقیرفآ للم زا یهورگ دش ثعاب بیترت نیا هب
 نیب قودنص صوصخ هب و یناهج کناب دس زا
 یرسارس متسیس کی وا .دنرذگب لوپ یللملا
 هب یزاین هک درک یلام نیمات ار مک هلت یئاقیرفآ

 یفاذق .دشابن یبرغ یطابترا یاه هکبش
 نیا .درب الاب یبیل رد ار یتسیز یاهدرادناتسا

 تبون رگید الاح.تسین وا یاهراک تسیل همه
 ،موکیرفا ،نوگاتنپ« یراتیلیم ماد عطاق لماع
 تشادن لیامت سکچیه اقیرفآ رد هک تسا »وتان
 هتخاس مکیرفآ .دشاب مکیرفآ هاگیاپ نابزیم
 اقیرفآ لمع رد دوبرارق هک دوب شوب جرج تسد
 عنام لاح نیعرد و دزاس عیطم و لرتنک ار
.دوش هراق نآ رد نیچ یراجت یاهتفرشیپ
 هک ناملآ تراگتوتشا رد دشروبجم موکیرفآ

 رقتسم !!!تساپورا هطقن نیرت یئاقیرفآ أمتح
 کشخ للم نامزاس همانعطق بکرم زونه .دوش
 »کواه مات« ۱۵۰ اب موکیرفآ هک دوب هدشن
 نامرف زونه هکیلاحرد درک عورش ار یبیل نارابمب
 گنج نیلوا نیا .دوب هدشن غالبا وتان هب
 همدقم لاح نیع رد و دوب اقیرفآرد موکیرفآ
 .تفرگیم تروص دیاب أدعب هک یتامادقا
 یبیل رد موادم روط هب موکیرفآ هاگیاپ رارقتسا
 زا یشخب نیا .تسا هدش تیبثت أعطق
 اقیرفآ لامش اهنت هن لاینولکوئن نویسازیراتیلیم
.تسا هراق نیا همه هک
 یایرد کی هنارتیدم هزوح لک زا هک وتان همانرب
 هزادنا نامه هب دزاسب وتان هب هتسباو
 نمرپوس دهاوخیم مکیرفآ هک تسا هنایوجارجام

 هدمع عناوم .دوش اقیرفآ »پوکوبور« تردقرپ
 هک دندوب نانبل و هیروس ،یبیل هار نیا رد
 چیه رگید فرط زا و دندوبن وتان وضع یفرطزا
 وتان اب یئرمان هچو یئرم هچ یراکمه و طابترا
.دنتشادن
 نمرپوس( پوکوبور شقن وتان هکنیا کرد یارب
 هتفرگ دوخ هب یناهج )یعونصم مین تردقرپ
 .تسایوگ »نسومسار« لارنژ نآ هدنامرف تانایب

 نسومسار دشیم نارابمب یلوپیرت هک ینامز زونه
 زا نوریب هب ار ناتیاهورین دیناوتن امش رگا ،تفگ
 یللملا نیب ذوفن دیناوتیمن دیتسرفب ناتیاهزرم
 ماحنا یا هزات یاهتردق ار راکنیا و دینک نیمات
 اب یهباشم راکفا و اهشزرا أترورض هک دنهدیم
.دنرادن امش
 وتان .تسا نشور زیچ همه ،درادن دوجو یماهبا

 تسالاب یژولونکت اب یماظن نامزاس کی هک
 ،دنک عافد اپورا و اکیرمآ عفانم زا دراد هفیظو

 ،لیزرب( »زکیرب« یاهروشک عفانم دشر ولج
 هک )یبونج یاقیرفآ و نیچ ،ناتسودنه ،هیسور
 دس ار دنراد یللملا نیب هنحص رد ون یروهظ
 یئاقیرفآ ای یئایسآ زا معا ار اه یموب ،دنک
 تیلوئسم« ار هناهب هداس یلیخو .دنک تکاس
 تظافح هن هتبلا .دننکیم ناونع »تظافح
 تراغ و اه لواپچ زا تظافح هک اه یماظنریغ
. گرزب ناراد هیامرس یاه
 یارب زمرق تراک رودص دش هتفگ هک اهنیا اب
 زا هشیمه یارب ار وا دیاب و درادن یبجعت یفاذق
 هکنیا زا لبق یتعاسدنچ .دننک جراخ یزاب
 هرک ربهر دنک زاغآ ار تشونرس دربن یفاذق

 یسور یناپماش هیسور روهمج سیئر اب یلامش
 یاه هلول کیدزن یا هدنیآ رد هکنیا زاو دیشونیم
 و دزیم فرح دسریم زین وا روشک هب زاگ و تفن
 یارب یگدامآ زا ینامدوخ یمک و یمسر روط هب
 دوخ یمتا لاعف هناخدارز هرابرد تارکاذم

.درکیم تبحص
 تیبثت یلامش هرک ربهر هک تسا بیترت نیدب و
زور رابخا – .نوگنرس یفاذق و دوشیم
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 لاذتبا زا یکاح و هدوب راکشآ هدرتسگ لکش
 ام تسد هب یبیل زا هک یرامآ .تسا یقالخا
 رد ،دهد یم ناشن ار هتشک نارازه مقر هدیسر

 رد امئاد وتان یاه کشوم و اه بمب هک یلاح
.تسا تیعمج رپ قطانم ندیبوک لاح
 یم ۱۹۳۰ یاه لاس رد ار یثداوح نینچ لداعم
 راچد زورما لثم یناهج مسیلایرپما هک میبای
 رد .دوب هدش یا هدننک دیماان یداصتقا نارحب
 یرگ یشحو توهبم و تام تیرشب نارود نآ

 بکترم یپویتا هب مجاهت رد ایلاتیا هک دوب ییاه
 زا رلتیه ینابیتشپ بیترت نیمه هب و ،دش یم
 ،ناملآ یاه یناملآ( »تدوس« یاه یناملآ

 میسقت یارب )ناتسهل و یکاوالسوکچ
 نویژل طسوت ایناپسا نارابمب و یکاوالسوکچ
.وکنارف یتسیشاف مایق زا ینابیتشپ هب »رودنوک«
 طوقس یانعم هب تنوشخ لامعا ،نارود نآ رد
 .دش یم ریبعت تیربرب رد یناهج مسیلایرپما
 ییافوکش ناونع هب یبیل رد هباشم لامعا ،زورما
.دوش یم ریبعت »یسارکومد« و »هناتسود رشب«
 ونالید نیلکنارف روهمج سیئر ،نارود نآ رد
 یسارکومد تاساسحا هب هیکت اب تلوزور

 هک یلاح نیع رد – اکیرمآ مدرم ۀناهاوخ

 – درک یم لابند ار شدوخ یتسیلایرپما فادها
 رد یتسیشاف تنوشخ هک درک تساوخ رد
.دریگ رارق هنیطنرق
 چیه یب« ،درک مالعا تلوزور ۱۹۳۷ لاس رد
 هنوگ چیه و یراطخا چیه یب و یگنج مالعا
 اهنآ زا یمهم شخب هک ینایماظن ریغ ،یهیجوت
 هنامحر یب دنهد یم لیکشت ناکدوک و نانز ار
 دوش یم باترپ نامسآ زا هک ییاه بمب ۀلیسو هب
 یلخاد گنج ییاهروشک رد…دنسر یم لتق هب
 رگید شخب هیلع یشخب زا و ،هدرک اپرب

 اهروشک نیا هک یلاح رد ،دننک یم یرادفرط
 هدادن ماحنا یزیمآ تنوشخ لمع چیه اهنآ هیلع
 یارب حلص ناهاوخ هک ییاهروشک .دندوب

 یم دودرم نارگید یارب ار نآ ،دنتسه ناشدوخ
 هنامحر یب هانگ یب یاه تلم و مدرم .دنناد
 رشب هاگدید زا هک یرترب و تردق نیمضت یارب
 ینابرق تسین هیجوت لباق ناونع چیه هب هناتسود
».دنوش یم
 هتشون نیا زا شیپ نرق عبر هس هک یتالمج نیا

 رفیک ناونع هب دناوت یم زورما ،تسا هدش
 یاه تلود و امابوا تلود هیلع تساوخ
 و یوسنارف یزوکرس و ییایناتیرب نورماک

 زاغآ نیا زا شیپ هام جنپ هک یبیل هیلع وتان ۀلمح
 ،دوب یتسیلایرپما ۀناراکتیانج گنج کی ،دش
 رمعم بیقعت و نآ رابگرم الماک یارجا هب و
 و هژیو یاهورین نارومأم طسوت یبیل ربهر یفاذق
.دیماحنا یتاعالطا
 ترابع گنج نیا یلصا فادها زاغآ نامه زا
 نیرت عیسو زا هک یبیل یتفن عبانم رب طلست زا دوب
 نتشاذگ شیامن هب و ،دشاب یم اقیرفآ یتفن عبانم
 فرحنم و بوکرس رد مسیلایرپما تردق

 زا شیپ هام جنپ هک یا هدوت یاه شبنج نتخاس
 زا هک ار یلع نب و رصم رد کرابم میژر نیا

 دندوب رادروخرب وتانو هدحتم تالایا تیامح
.تخاس نوگنرس
 زا تظافح« ار دوخ یماظن ۀلمح وتان

 تسا هدیمان »یماظن ریغ قطانم و نادنورهش
 یلیخ یلو ،)»هدحتم تظافح تایلمع«(
 تایلمع« ار نآ رگا دوب یم رت بسانم

 .دیمان یم »هدحتم مسیلایرپما ۀناراکزواجت
 هک ایلاتیا و هسنارف ،ایناتیرب ،هدحتم تالایا

 هب و یبیل رد دوخ عفانم نیمأت یپ رد یگمه
 هک دندش قفوم ،دنتسه هقطنم رد یلک روط
 دحتم »میژر رییغت« ینعی کرتشم فده نوماریپ

.دنوش
 شیب وتان یگنج یاهامیپاوه ،یفادها نینچ اب
 جورخ نیا رد و دنداد ماحنا جورخ ۲۰۰۰۰ زا

 ناتسرامیب ،سرادم ،یبیل زارف رب یمئاد یاه
 یدایز دادعت و دندرک بیرخت ار اه هناخ و اه
 تسناد دیاب و ،دنتشک ار یبیل شترا نازابرس زا

 هفیظو تمدخ نیلومشم اهنآ زا یرامش هک
.دندوب
 وجه هب دحتم للم نامزاس روشنم لیدبت اب
 یارب »یرورض تاناکما مامت دربراک« ،همان

 ،وتان یاه تردق ،نادنورهش ناج زا تظافح
 نازابرس ،ایناتیرب و هسنارف ،هدحتم تالایا
 نارومأم و یماظن نارودزم ،هژیو یاهورین
 مادختسا هب یراک هعطاقم لکش هب ار یتاعالطا
 ار یشروش حالطصا هب یاهورین هک دندروآرد
 یلصا ۀفیظو .دنزاس حلسم و هدرک یهدنامزاس
 اب هک دوب همعط شقن یافیا یشروش یاهورین

 و یریگرد داجیا و یبیل تلود یاهورین کیرحت
 ،شتآ لدابت و ییورایور هب اهنآ ندناشک
 عضاوم هیلع وتان یاهامیپاوه ییاوه تایلمع
 یم لیهست ار یفاذق هب رادافو یاهورین

.دنتخاس
 ناونع هب ار یگنج نینچ هک ییاعدا یرابتعا یب

 هب ،دنک یم فیرعت نادنورهش ناج زا تظافح

 راکتیانج ۀرهچ : یبیل
مسیلایرپما

نکوا نوو لیب  ۀتشون
یوحم دیمح  همجرت
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.دوش هدناوخ ییایلاتیا ینکسولرب
 گربمرون هاگداد ،مود یناهج گنج زا سپ

 تیانج نیرتالاب« ناونع هب ار هناراکزواجت گنج
 اب نآ توافت و دنک یم فیرعت یللملا نیب

 همه هیلع هک تسا نیا رد رگید یاه تیانج
».دریگ یم ماحنا
 دوب هدش دییأت دحتم للم نامزاس رد شنیب نیا
 روز زا هدافتسا ای دیدهت زا هدافتسا « هنوگ ره و
 ار »یتلود ره لالقتسا و یضرا تیمامت هیلع ار
.درک یم موکحم
 زا یداقتنا چیه ابیرقت زورما ،دوجو نیا اب

 هناراکزواجت گنج هیلع یسایس نادرم بناج
 یمن تروص وتان نامیپ مه یاهروشک طسوت
 رد الماک کلسم شابوا یاه هناسر .دریذپ
 مسیلایرپما یگنج نیشام اب گنتاگنت دنویپ

 کاخ رب داسجا یوسارف رد و ،هدرک لمع
 هاگن زا هک ار برغ یگنج یاه گس ،هداتفا
 رتهب ات ،دنزاس یم ناهنپ ،دنزیرگ یم نیبرود
 یبیل رد »یدازآ« و »بالقنا« یارب ار ناشتاغیلبت
.دننک قیرزت یمومع ناهذا رد
 یبیل رد گنج نیا تشپ رد هک یلصا یورین

 نآ ینعی ،دراد مان مسیلایرپما ،دنک یم لمع
 و ینعم مامت هب عاجترا یتسرد هب نینل هک یزیچ
.درک یم فیرعت لحارم مامت رد
 رب یلام ۀیامرس ناگدنرد عفانم یارب گنج نیا
 یاه هناسر هک ار یگنج نیا .دوب هدش اپ
 ،دنا هدیمان »بسانم تصرف« امومع یداصتقا
 ییاه تکرش اهنت هن عفانم هب ییوگ خساپ یارب

 یارب هکلب ،دنتسه لاعف یژرنا دیلوت رد هک
 و ،اه تکرش و اه کناب عفانم هب ییوگ خساپ
 ربهر هک یتیمها رپ یاه هیامرس ندوبر یارب
 و یلام یاهدتس و داد قیرط زا یبیل ۀدیزگرب

 نیا .دش اپ رب ،دوب هدرک تشابنا یراذگ هیامرس
 رد دزم تسد شهاک هب لاح نیع رد گنج

 ناهج رد بیترت نیمه هب و اپورا و اکیرمآ
.دیماحنا
 اب ینابت رد الماک یللملا نیب یاه یزاب دناب

 نورد رد یسایس و یداصتقا یاه یراکتیانج
 تنوشخ هک تسناد دیاب و .تفرگ ماحنا روشک
 قوقح و یگدنز حطس هب مجاهت زا ،جراخ رد
 و اکیرمآ و ییاپورا نارگراک و اه هدوت یداینب

 ادج ،ناهج گرزب یاهروشک مامت رد المع
.دوبن
 دننک یم مالعا نارگراک هب اج همه هک یلاح رد
 یگتسشنزاب ،تشادهب ،شزومآ ،راک یارب هک

 ،تسین لوپ یعامتجا لوا هجرد تامدخ ای
 جرخ یبیل ریخست و نارابمب یارب اهدرایلیم
 لوپ یدراوم نینچ یارب هک مینیب یم و دندرک
 دوجو هنیمز نیا رد یلکشم و هتشاد دوجو
.تسا هتشادن
 ۀوحن یبیل رد گنج یاه هصخشم هجو زا یکی

 یعامتجا-یسایس راشقا یخرب هک تسا یصاخ
 قبسا نایارگ پچ لماش هک دنراد تکرش نآ رد
 و لاربیل نایهاگشناد ،طسوتم ۀقبط زا هدمآرب و
 عقاو رد عوضوم نیا .دشاب یم یمیدق نازرابم
 شیپ ۀهد دنچ زا هک تسا یدنور ۀدنریگرب رد
 نیا زا یشخب هک یدیماان لیلد هب و  دش زاغآ
 ینیلاتسا مسیتارکورب هب ایوق هک ار ارگ پچ رشق
 ار دوخ ماحنارس و ،دوب هتفرگ ارف ،تشاد هیکت
 هب یخرب ،دوب هدش هدنکارپ و هتخاس لحنم
 لثم و ،دنتسویپ ناکلاب رد یتسیلایرپما ۀلخادم
 نارگزواجت نیرتگرزب هک دندوب یعدم زورما
 هب گنج رشب قوقح زا عافد یارب ناهج خیرات
.دنا هتخادنا هار
 نطب رد هک یقیمع تارییغت ات میشاب روک دیاب
 زا اهنآ نیب .مینیبن ار دریذپ یم تروص رشق نیا
 ،)۲(لوک نآوی دننام یهاگشناد یاه شابوا
 هک ناگیشیم هاگشناد رد هنایمرواخ خیرات داتسا
 تلود رد گنج دقتنم ناونع هب دوخ ترهش زا
 تلود گنج ات درب یم هرهب قارع هیلع شوب
.دناسر شورف هب ار یبیل هیلع امابوا
 دض نیون بزح دننام ییاه هورگ ،اپورا رد
 داجیا یارب گنج زا هسنارف رد )۱(یراد هیامرس
 ار نآ ات دندرک هدافتسا تلود اب رتکیدزن ۀطبار
 ناربهر و عفانم ءاقترا یارب یتصرف ناونع هب
 اهنآ .دنزاس لیدبت ناشدوخ یسایس ۀدیزگرب

 زایتما بحاص و هفرم راشقا ناگدنیامن یگمه
 نارازگراک ناونع هب هک دنتسه طسوتم ۀقبط
 تسایس .دننک یم تیامح مسیلایرپما زا نیون
.تسا ایس و امابوا تسایس نامه اصخشم اهنآ

 راد ینعم ینابیتشپ هنوگ چیه زا یبیل رد گنج
 رادروخرب زواجتم یاهروشک نامدرم نیب
 یم ساسحا یزیرغ لکش هب نارگراک .تسین

 نیشیپ یاه گنج دننام گنج نیا هک دننک
 یلو یلام یشراگیلا عفانم هب ییوگ خساپ یارب
 هداتفا هار هب اه هدوت هب نآ جراخم لیمحت اب
.تسا

 یتروص رد اهنت مسیلایرپما و گنج هیلع هزرابم
 دناوت یم دشاب هتشاد هیکت رگراک ۀقبط یور هک
 هزرابم و گنج هیلع هزرابم .دسرب یزوریپ هب

 یداینب قوقح و یگدنز حطس ،راک فذح هیلع

 ریذپان ییادج رگیدکی زا یسارکومد و یعامتجا
 و یجراخ یاهزرم رد یرگ یماظن .تسا

 یاه هشیر روشک نورد رد بالقنا اب تفلاخم
 ریغ و ریذپان بانتجا نارحب رد یکرتشم ینیع
 نیا .دراد یناهج یراد هیامرس ماظن لح لباق
 تکراشم اب رگم دش دهاوخن لح هلئسم ود
 هزرابم رد رگراک ۀقبط یللملا نیب داحتا و یسایس
.مسیلایسوس یرارقرب یارب

Article original, WSWS, paru le 27 août 
2011

: عبنم
http://www.mondialisation.ca/index.php?

context=va&aid=26319
: تشون اپ
۱(

Nouveau Parti anticapitaliste (nrك(
2(

Juan Cole
Libye: le visage criminel de l’impérialisme

par Bill Van AukenMondialisation.ca, Le 
31 aout 2011

wsws.org
photo:http://www.federaljack.com/
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سکیلیکیو یاهفارگلت
 زا هیروس تلود نافلاخم هب اکیرمآ یلام کمک
٢٠٠۶ لاس

 رد .تسا لیلد نیرتهب فارتعا هک دوشیم هتفگ
 نادنمراک نیبام هک یاهنامرحم تابتاکم دروم
 هجراخ ترازو و قشمد رد اکیرمآ ترافس
 نافلاخم هب کمک دروم رد نتگنشاو رد اکیرمآ
 و »یسارکمد تیوقت« یارب هیروس تلود
 نوریب و نورد »یندم هعماج یاهنامزاس«

.تفگ ناوتیم هچ ،تسا هتفرگ ماحنا ،هیروس
 تایرشن نیرتفورعم زا هک تسپنتگنشاو هلجم
 ار یشرازگ ١۸/۴/٢٠١١ خیرات رد ،تسا اکیرمآ

 هب هنامرحم لکش هب هدحتم تالایا« ناونع تحت
 ،»تسا هدرک کمک هیروس تلود نافلاخم
 ،شرازگ نیا راشتنا زا سپ .داد راشتا

 سنیاس نیتسیرک« هلجم و رتیور یرازگربخ
 رگید یاهتیاس و اههلجم یضعب و »روتینام

 هب ار »تسپنتگنشاو« شرازگ زا یاهصالخ
.دندناسر پاچ
 خیرات هک ییاهفارگلت زا ییاههنومن اجنیا رد

 سپ ،مروآیم دراد دوخ یالاب رب ار ٢١/٢/٢٠٠۶
 رد ینعی اکیرمآ تلود ینلع و یمسر مالعا زا
 نویلیم جنپ تخادرپ رب ینبم ١۷/٢/٢٠٠۶ خیرات
 یاهتیلاعف هب ندیشخب تعرس یارب رالد
 نینچ روکذم فارگلت رد ،هیروس نابلطحالصا

 ینلع هویش دنتفگ ام یاهطبار« :میناوخیم
 دراو بیسآ نافلاخم هب هزرابم عورش نالعا

 تفگ )تسا هدش کاپ مان ( .س .دزاسیم
 یبوخ رایسب زیچ یلام کمک تخادرپ هب مادقا
 راهظا .س .دنامب یفخم دیاب رما نیا اما ،تسا
 و دنرادن یبوخ یلام عضو نافلاخم تشاد

 ار نانآ یلام کمک هلیسو هب ات تسا یرورض
 رایشه رایسب دیاب ام اما ،درک لاعف و تیوقت
 ار اهراک نیا رگا تفگ نینچمه یو .میشاب
 هب هک دش دهاوخ بجوم میهد ماحنا ًاهابتشا

 دروم نیا رد .س .دوش دراو هبرض نافلاخم

 یریرح قیفر هیریخ زکرم یاهتیلاعف زا یلاثم
 رایسب هک درک رکذ دون یاهلاس لیاوا رد
 ”باب حتف“ یژتارتسا و دشیم لمع هنارایشوه
 همادا سپس یو .دوب هدرتسگ یاهتیلاعف یارب
 هب کمک یارب یتسرد یاهلاناک دیاب :داد
».دینک ادیپ مدرم
 زا یکی لوق زا هدنسیون ،قوف فارگلت نایاپ رد
 .س :دنکیم هفاضا نینچ ترافس یاهطبار
 هب تردابم روظنم( ”تردابم“ زا یناوارف دیجمت
 )یرگید نیس( .س هک ،تفگ هدومن )“کمک“
 رظن هب لاحشوخ رایسب کمک تخادرپ زا

 داقتنا نآ ینلع تخادرپ هویش زا اما ،دیسریم
 هک یماگنه ،تفگ نینچمه .س .تشاد
 ناریا میژر نافلاخم هب هک درک دهعت اکیرمآ

 رب مادقا نیا ،دزادرپب رالد نویلیم دنچ و داتفه
 نافلاخم هب رالد نویلیم جنپ اهنت کدنا غلبم
 لاؤس یو سپس .دنکفا هیاس ،هیروس میژر
 هب کمک همادا هب دح هچ ات اکیرمآ ،دنکیم
 لماک نتم  ؟تسا دنبیاپ هیروس تلود نافلاخم
 هحفص نییاپ رد دیناوتیم ار فارگلت نیا
.دیناوخب
 ٢۸/۴/٢٠٠۹ خیرات هب هک یرگید فارگلت رد
 ششوک هک ،دسیونیم هدنسیون ،هدش هداتسرف
 ،هیروس تلود ندناشک اوزنا هب رد اکیرمآ تلود
 رد میقتسم یریگطابترا رد ار ترافس ییاناوت
 رد یندم هعماج یاهنامزاس یارب یزیرهمانرب

 ود تهج نیا زا .تسا هدرک دودحم ار هیروس
 ترازو هب هتسباو ود ره هک رگید هسسؤم

 تردابم« یاهمان هب ،دنشابیم اکیرمآ هجراخ
 قوقح و راک رتفد« و »یاهنایمرواخ تکارش هب
 کیرحت رد یمهم شقن یلوا هژیو هب ،»رشب
 قوف هسسؤم ود .دنتشاد اهنابایخ رد مدرم
 و یلام کمک یاطعا رد یمهم شقن

 .دنتشاد هیروس رشب قوقح نالاعف یهدنامزاس
 رد میقتسم روط هب اکیرمآ ترافس هچ رگا
 روط هب یلو ،تشاد شقن اهتیلاعف یزیرهمانرب
 تکرش ینابایخ لمع هصرع رد میقتسم

 لاس رد »رشب قوقح و راک رتفد« .درکیمن
 زا هدافتسا اب ار یساسا همانرب راهچ هتشذگ
 ارجا هب ریز یاههسسؤم یلام یاهکمک
:دروآرد
 یارب ییاههاگراک »سوه مودیرف«  -١
 ات تشاد اپ رب یروس لاعف دارفا زا یاهعومجم
 هقیرط اههاگراک نیا یاهتیلاعف لالخ رد نانآ

 نودب و کیژتارتسا هزرابم و مدرم یهدنامزاس
.دنزومایب ار تنوشخ
 رد ار یسنارفنک ،اکیرمآ یالکو یاکیدنس -٢
 اب ات دومن رازگرب قشمد رد هتشذگ لاس هیئوژ هام
 ناگدننکتکرش یضعب یراکمه و تکرش
 نوناق شزومآ یارب ار رادهمادا یاهمانرب یلحم
.دننک سیسأت هیروس رد
 رد یقیقحت همانرب توریب ییاکیرمآ هاگشناد -۳
 رد ار هیروس رد یندم هعماج و لیابق دروم
 هلیبق شش خویش زا و دومن رازگرب توریب

 هعماج لیاسم شزومأ و هبحاصم یارب یاهیروس
.دروآ لمع هب توعد یندم
 زکرم کمک اب »زوینرتنیا« یتنرتنیا هکبش -۴
 ات داد بیترت ار یاهمانرب برع نانز یتاغیلبت

 رد ار نامع و هیروس یهاگشناد ناناوج
 یندم هعماج لیاسم هب یشزومآ یاههاگودرا
.دنیامن هاگآ
 دروم رد ،دوشیم هفاضا فارگلت رد
 یاکرش هب تدرابم« هسسؤم یاهتیلاعف

 زج هب هسسؤم نیا ،هیروس رد »یاهنایمرواخ
 دنچ هب کمک تخادرپ رب تراظن نتشاد
 همانرب تشه رب ،یلحم کچوک هسسؤم
 هک ،دراد تراظن هیروس هب قلعتم فلتخم
 ٢٠١٠ لاس ربماتپس زا رالد نویلیم هزاود نونکات
 حرش فارگلت رد سپس .تسا هتشاد تفایرد
 هدروآ روکذم هناگتشه همانرب زا یرصتخم
 میهاوخ یهاگن اجنیا رد لاثم یارب .دوشیم
 طسوت نآ هرادا هک همانرب نیلوا هب تشاد
 »کیژتارتسا تازرابم یارب نپسا یوتیتسینا«
 ات ٢٠٠۵ لاس ربماسد هام زا .تسا هتفرگ ماحنا

هیروس تلود نافلاخم هب اکیرمآ یلام کمک
شولع میهاربا رتکد :هدنسیون

یعرازم دمحا :نادرگرب
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 نیا طسوت رالد نویلیم ود غلبم ٢٠٠۹ لاس نایاپ
 تلود نافلاخم یاهتیلاعف فرصم هب وتیتیسنا

 ار قیقد همجرت .تسا هدش هدیناسر هیروس
 نیلرب رد نآ زکرم هک وتیتسینا نیا« :دیناوخب
 راک هیروس جراخ و لخاد نالاعف اب دشابیم
 رد یددعتم یاهسنارفنک نونکات .دنکیم

 زا یناگدنیامن هک هدرک رازگرب یفلتخم یاهاج
 قوقح نالاعف ،یتلودریغ یاهنامزاس فرط
 مان( .س هفاضا هب اکیرمآ و هنایمرواخ زا رشب
 رد ».دنا هدرک تکرش نآ رد )تسا هدش کاپ
 و اهروشک ،هنایمرواخ رد ینکاما هب فارگلت
 هراشا اهنآ مان ندرک صخشم نودب اهتلود
 هلجم زا اکیرمآ تلود هک تسا مولعم .ددرگیم
 ار نکاما مان هک تسا هتساوخ تسپنتگنشاو
 یتسینویهص تلود تسا نکمم ایآ .دنک کاپ
 اهسنارفنک نیا ایآ ؟دشاب هدوب اهنآ زا یکی
 اب هطبار یزاسیداع هنیمز و رشب قوقح یارب
 رایشه هدنناوخ هب ار خساپ ؟تسا هدوبن لیئارسا
… میراذگیماو
 مان اهنآ زا فارگلت رد هک یرگید یاههمانرب
 هسسؤم تیلاعف دروم رد ،دوشیم هدرب
 نیا .تسا »یاهنایمرواخ تکراشم هب تدرابم«
 هیروس لخاد دروم رد ریز یاههمانرب رب هسسؤم
 یاهلاناک سیسأت همانرب :تسا هتشاد تراظن
 تمدخ رد دناوتب هک نانچنآ ،تنرنیا و یتاغیلبت
 یاهنامزاس و یندم هعماج یاهتیلاعف
 تکرح یگنوگچ ای و ،دریگب رارق یتلودریغ
 اهنابایخ رد یسایس یاهیهاگآ نداد تهج رد
 یمومع راکفا زا یریگرامآ یگنوگچ ،مدرم هب
 و شبنج تمدخ رد نآ ددجم یریگراک هب یارب
 ایآ .»لقتسم« ناراگنهمانزور هب کمک همانرب
 ماحنا اهنابایخ و هیروس روشک رد ًاریخا هک هچنآ

 تاسسؤم یاهشزومآ اب یطابترا ،دریگیم
 هدنناوخ هب ار یریگهجیتن ام ؟درادن روکذم
.میراذگیم او دوخ رایشه
 همانرب دروم رد« :دنکیم هفاضا سپس فارگلت
 هیروس رد ،“یاهنایمرواخ تکارش هب تدرابم“

 ترافس و دنراد نآ یور یدایز تیساسح
 تلود اریز ،درادن نآ زا یدایز عالطا اکیرمآ

 اهنآ تیلاعف هار رسرب ار یدایز عناوم هیروس
 )دنا هدش فذح یتاملک( .دنکیم لامعا

 زا ”یاهنایمرواخ تکارش هب تردابم“ هسسؤم
 نامزاس هب ار دوخ یلام یاهکمک .س قیرط
 و تلادع شبنج“ مان هب هیروس رد یرگید
 تسا ینایرج نیا و دهدیم لاقتنا ”یگدنزاس
 نیملسملاناوخا بزح( لداعتم و یمالسا

 قیرط زا یلام یاهکمک نینچمه .)هیروس
 بزح نیا یارب زین ”کیتارکمد سلجم“ زکرم
 هملک دنچ( .دوشیم هداتسرف یمالسا لداعتم
 دوجوم لیاسم )تسا هدش فذح اجنیا رد
 رد و هدروآ مهارف ار هیروس تلود مشخ بجوم
 یطباور قیرط زا هک دوشیم هتساوخ فارگلت

 ،دراد دوجو اکیرمآ و هیروس تلود ود نایم هک
 ددرگ لامعا راشف هیروس تلود رب دوش ششوک
 تلود نافلاخم شبنج یارب ییاضف ناوتب ات

 تلود ناوتب لاثم یارب ای و دروآ مهارف هیروس
 یضعب رفس تیعونمم ات تشاداو ار هیروس
 راچد رتمک زین تنرتنیا و دنک وغل ار نافلاخم
».ددرگ تیدودحم
 ریز یاهتساوخرد حرط اب فارگلت نایاپ رد
 گنهرف رضاح لاح رد« :دباییم نایاپ
 هیروس هعماج یارب یدایز تیباذج ییاکیرمآ
 هک ٢۶/١٠/٢٠٠۸ خیرات رد ».درادن

 رد لامکوبا کرهش ییاکیرمآ یاهرتپوکیله
 زکارم هیروس تلود ،دندرک نارابمب ار هیروس
 زا ،قشمد رد اکیرمآ یگنهرف هناگهس یلصا

 .دومن لیصعت ار »اکیرمآ یگنهرف زکرم« هلمج
 ءالخ نیا رب هبلغ یارب دیاب ام نونکامه
 ،هدرک رازگرب یرتشیب یاهینارنخس ،میشوکب
 هب شزومآ یارب هژیو هب یرتشیب یاهتسیروت

 یاههمانرب هتفرمهیور و دننک دمآوتفر هیروس
 .میزادنا هار هب هیروس رد ار یگنهرف رتهدرتسگ
 رب میناوتیم ام هک تسا یهار اهنت نیا
 رد اهنآ رب ریثأت و یندم هعماج یاهتیلاعف

 مهم فده نیا یارب .میوش قفوم هیروس
 هک دنشوکب دیاب ییاکیرمآ یاهتسیروت
 مدرم اب طابترا تصرف رتشیب ،دننک تساوخرد
 رب میقتسم روط هب و دنشاب هتشاد ار هیروس رد
 فارگلت نیا هعلاطم یارب .دنراذگب ریثأت مدرم
.دینک هعجارم ریز کنیل هب
  ذوفن ریز تسپنتگنشاو هک تفگ دیاب نایاپ رد
 اهیروس »یدرب« نویزیولت یاهشرازگو رابخا
 هتسباو و دنکیم شخپ همانرب ندنل زا هک تسا
 زا هک تسا »یگدنزاس و تلادع شبنج« هب

 زا رالد نویلیم شش غلبم نونکات ٢٠٠۶ لاس
 نویزیولت اما .تسا هتشاد تفایرد کمک اکیرمآ
 نالوؤسم داهنشیپ هب ٢٠٠۷ لاس زا اهنآ
 شرازگ .تسا هداتفا هار هب ییاکیرمآ
 یلام یاهکمک ،دیازفایم تسپنتگنشاو
 ،شوب جروج نامز رد ٢٠٠۵ لاس زا اکیرمآ

 تلاح هب هیروس و اکیرمآ هطبار هک یماگنه
 ریزارس تلود نافلاخم یوس هب ،دمآرد دومج

 رد اتح امابوا نامز ات اهکمک نیا .دش
 ددجم یرارقرب رس رب ثحب هک زین ییاهزور
 نییعت اب نامزمه و تفای همادا دش حرطم هطبار

 ،تسین مولعم  .دش هیروس رد اکیرمآ هزات ریفس
 فقوتم ای و دراد همادا اهکمک نیا زین نونکا

.تسا هدش
 الماک ار شرازگ نیا رودقم دح رد میدیشوک ام
 تواضق .میهد لاقتنا ناگدنناوخ هب هنافرطیب
 هک یزیزع ناگدنسیون و یمارگ ناگدنناوخ هب ار
 تلاخد ربارب رد تمواقم سدقم رما رب
 یاهروشک دنهاوخیمن و دنراد رارصا ناگناگیب
 نیاب ،ددرگ ناگناگیب هاگنالوج و هصرع ام
 رتکد .دننک یریگ هجیتن نانآ دوخ هک دیما
 »هدحولا« یگتفه هلجم هژیو ؛شولع میهاربا
.ندرا

١۴/۷/٢٠١١
 
:سکیلیکیو یاهفارگلت لصا یناشن

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/
special/world/wikileaks-syria/cable6.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/
special/world/wikileaks-syria/cable1.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/
special/world/wikileaks-syria/cable3.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/

special/world/wikieleaks-syria/
cable4.html

ننویساق تیاس :عبنم 
تلاادع تشاگنررات

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable6.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable6.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable1.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable1.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable3.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable3.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikieleaks-syria/cable4.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikieleaks-syria/cable4.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikieleaks-syria/cable4.html
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 رد اه یولع و اه ینس نایم ریخا یاه یریگ رد
 رطخ و یبهذم یاه شنت زا یا هناشن صمح
 تیرثکا ،نیا دوجواب .تسا یلخاد گنج
 یم در ار یفارحنا نینچ لامتحا ناگدننکرهاظت

 همکاح تردق .دنا یسارکومد ناهاوخ و دننک
 فرژ تاحالصا ماحنا رد شا هدارا رب هیروس
 زا ار وا بوکرس و تنوشخ اما ،دنک یم دیکات
.تسا هتخادنا رابتعا

 رهش نیا .تسین هیروس همه تامح
 نامز زا یرفنرازهدصناپ
 ۱۹۴۶ رد روشک لالقتسا

 هب ۱۹۸۲ لاس رد و دوب شکرس
 نیملسملا ناوخا شروش لابند
 نیا .دمآرد اپ زا اه بمب ریز رد
 ،هدش درط نامز نآ زا هک رهش
 سرام هام رد اه شروشزاغآ زا

 یوس هب ار اهرظن همه ،۲۰۱۱
 بجر .تسا هدرک بلج دوخ

 هب ،هیکرت ریزو تسخن ،ناغودرا
 راتشک رارکت دروم رد قشمد تموکح

 ره یللملا نیب یاه هناسر .دوب هداد رادشه۱۹۸۲
 نیدامن رهش نیا دروم رد ار یئالپ و ترپ هعیاش
.دننک یم شخپ یسررب نودب و هدرک لابند

 یرتمولیک تسیود رد عقاو رهش نیا هب ندیسر
 تیفیک اب یهارگرزب قیرط زا قشمد لامش
 ،دش یم هدز سدح هچنآ زا رت ناسآ بسانم
 یدورو هطقن طقف شترا .تسا ریذپ ناکما

 هیشاح رد .دنک یم تبقارم هناحلسم ار رهش
 ناهنپ هداج رانک یبیشارس رد کنات شش ،رهش
.دنا هدش

 هداوناخ زا رپ یسکات دنچ .تسا تولخ تامح
 روبجم ام یوردوخ .دننک یم کرت ار رهش
 عناوم نایم زا ینار لیبموتا هقباسم نوچ تسا

 .دنک زاب دوخ یارب یهار اه نابایخ رس ددعتم
 یاه هخاش ، اه گنس هراپ زا یزیر هدرخ
 …هریغ و لاغشآ لطس ،گنس هولق ،تخرد
 هشال ،اج نآ ،هتخوس سوبوتا کی ،اج نیا
 ارهاظ هدننکش یاهداکیراب نیا .وردوخ کی
 یاهورین هناریگلفاغ مجاهت زا یریگولج یارب
 .دنا هدش داجیا »هدشدازآ« رهش نیا هب یماظتنا
 هتشون یا هداس یاه راعش اه هفالم یور رب

 ،»دنا میژر طوقس ناهاوخ مدرم« :دنا هدش
»دش دهاوخن رارکت ۱۹۸۲«

 یناناوج هب یتسیاب و هدش فقوتم ام یوردوخ
 .میهدب حیضوت ،دنراد رظن ریز ار هاگرذگ هک
 یاه هچوک و نابایخ لوا هب ار ام اه نآ زا یکی
 یم فقوتم .دنک یم تیاده نآ زا بعشنم
 یم هرود و دنناشن یم یلدنص رب ار ام :میوش
 اه هد .دنهد یم خساپ ام یاه شسرپ هب .دننک
 یم لاوس ام زا .دندنویپ یم اهوگتفگ هب رفن

 کی( نادیهش یاه سکع یخرب .دننک
 یخرب ؛دنروآ یم ار )ومع رسپ ،ردارب ،تسود
 هارمه نفلت اب هک ار یئاه هنحص ،رگید
 ریغ اه هنحص یضعب .دنا هدرک یرادربملیف
 ناغاد رس ،هدش یشالتم زغم( دنا لمحت لباق

 لوق هب ،هدش هل ندب ود یریوصت رد …هدش
 حیحصت وا رانک درف .)کنات کی طسوت یدرم
 در هب :گرزب لیبموتا کی اب ،هن ،هن« :دنک یم

.»دینک هاگن اه خرچ

 یاهزور زا ریغ هب ؟دنا یلاخ اه نابایخ ارچ
 هناخ رد همه ،هعمج یاهزور رد تارهاظت

 یم کیشک تبون هب ،نادرم .دننام یم ناشیاه
 نانز .اه بش یخرب و اهزور یخرب ،دنهد
 زین و .دنا هدش لقتنم رگید یاهاج هب یدایز

 ۱۹۸۲ ثداوح رارکت زا هک یناسک
 سوبوتا نیا اما .دنسرت یم
 شتآ یماظتنا یاهورین« ؟هتحوس
 تیلوئسم دنهاوخ یم و دننز یم
 اه نآ .دنزادنایب ام ندرگ هب ار
 میهاوخ یم ام هک دننک یم اعدا
 نانآ ؛مینک داجیا یمالسا تراما
 ندرک یفخم اب ات دننک یم شالت

 مهتم ار ام اه دجسم رد حالس
».دننک

 نیا و ،»]هیمالس[ تسا زیمآ تملاسم ام بالقنا«
 و نیرحب ات رصم زا ناگدننکرهاظت حالس نیرتهب
 دنچ زج هب ،میدیدن یحلسم درف ام .تسا نمی
 هورگ یحاون یخرب رد رگا .هداس یبوچ موتاب

 »برع ناگدنمزر« فرط زا هک یحلسم یاه
 یم رسدرد ،دنوش یم تیوقت قارع و نانبل

 یئوج ماقتنا ،طاقن یخرب رد رگا ای ،دنزاس
 ،هدش شرازگ نازابرس و نارسفا هیلع یصخش
 رد هک یا هیمالعا.دنا تیلقا رد اهدادیور نیا
 تکرش هب ،دش شخپ تامح رد نئوژ لوا

 یم قیقد یاه هیصوت تارهاظت رد ناگدننک
 ؛دیراذگب مارتحا یتلود یاه نامتخاس هب :دنک
 یماظتنا یاهورین کیرحت ای نداد مانشد زا

 یم ضارتعا قانتخا هیلع ام« .دینک یراددوخ
 بوکرس ار سک چیه میهاوخ یمن ام ،مینک
.»مینک
 ،یکی ؟دنا هدز هقلح ام رود یناسک هچ
 نآ و کشزپ یرگید ،تسا هفسلف هدرکلیصحت
 یمیژر تساوخ یور رب اه نآ .سدنهم یکی
 ،تسخن هلهو رد و دننک یم دیکات »ندمتم«
 تمارک هب مارتحا ،ریقحت ، یگماکدوخ نایاپ
 زیچ همه دنناوت یم اه نآ« .دنبلط یم ار یناسنا

 هبرجت »ار نام تمارک هن یلو دنریگب ار ام
 هجنکش و اه یراتفردب راب هلوک اب اه یریگتسد
 زا یکی .تسا هدرک داجیا یحور هبرض اه

 ،شرگ نلآ
 زا شرازگ
هیروس
 زورهب همجرت

یفراع

 یاهزور
 رد بوشآرپ

هیروس
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 هک میا هتفرگ میمصت ام« :دیوگ یم نارضاح
 یم هک یهار ام یارب .میورن نادنز هب رگید
 یدازآ ای ناتسروگ نیب باختنا ،دنام
 هب تامح رد یسایس ناینادنز دادعت. »تسا

 ات هد نیب روشک مامت رد و دسر یمرفن دص دنچ
 همادا ام یوگتفگ هک یلاح رد .رفن رازه هدزناپ
 رد ار لاغشآ یاه فرظ بلطواد ناناوج ،دراد

.دننک یم عمج نابایخ

 و اه تداهش رد طارفا هب نالوئسم زا یکی
 رد ار اهدادیور هتشر وا .دهد یم یمظن اهولغ
 یم میسرت هیروس رد اه شروش زاغآ زا رهش نیا

 رامیب زونه ۱۹۸۲ هبرض زا هک تامح یارب .دنک
 .ددنویپ هب شبنج هب هک دوب مزال ینامز ،تسا
 هتشک نیلوا اب تارهاظت نیلوا ،لیروآ نایاپ رد
 نایرج زونه هرکاذم و وگتفگ اما ؛دوب هارمه اه
 راشب اب هم ۱۱ رد رهش یوس زا یتئیه« .تشاد
 نالوئسم هک داد لوق ام هب وا .درک تاقالم دسا

 دهاوخن رهش دراو شترا و هدش همکاحم راتشک
.دمآ شیپ نئوژ موس سپس یلو .دش

 یا هیاس رد ،هجرد ۴۵ هب کیدزن یامرگ رد
 هچ رگ .میداد یم شوگ اه تداهش هب و هتسشن

 دوجو یئاه توافت تایئزج دروم رد یهاگ
 مه همه یساسا لئاسم دروم رد یلو تشاد
 زور« ،نئوژ موس هعمج زور .دندوب رظن

 لگ اب مارآ هدننکرهاظت نارازه ،»یدازآ ناکدوک
 هب نارسفا و نازابرس یارب تسد رد یئاه
 خساپ اه لگ هب هلولگ اب .دنزیر یم اه نابایخ
 یس و تسیود ات هاجنپ و دص نیب .دنهد یم
 اب« :داد همادا ام بطاخم .دندش هتشک رفن
 اب هک میتفریذپ ام ،دعب زور هس ،نیا دوجو
 داد لوق هرابود وا .مینک تاقالم روهمج سیئر
 یاهورین لوئسم .دنک تازاجم ار نارصقم ات

 قشمد هب یسرپزاب یارب حلفم دمحم ،بوکرس
».دش هدناوخارف

 یم موکحم ار ترفن نامتفگ ،یگنهامه تئیه
دنک

 یاهورین و دش رارقرب شمارآ هرود کی ،سپس
 میظع تارهاظت ات .دندرک ینیشن بقع یماظن

 رد هک دش مالعا .دمآ شیپ هیئوژ لوا هعمج
 و کی( دندرک تکرش رفن رازه دصتشه ،نآ
 مقر ،نیقی هب هتبلا .،)!رهش تیعمج ربارب مین
 همانزور ؛تسا رت تسرد رفن رازه تسیود

 مقر زا همکاح تئیه هب کیدزن یراگن
 تشحو هب میژر .دنک یم تبحص رفنرازهداتفه
 ارادم اب هک ار رادنامرف زیزعلادبع دمحا ،هداتفا

 زا سپ حلفم و درک رانکرب راک زا دوب قفاوم
 یاهزور .تشگزاب دوخ ماقم هب ،هجرد عیفرت
 یماظتنا یاهورین ،هیئوژ ۵ هبنش هس و ۴ هبنشود
 راهچ و ریگتسد ار رفن اه هد و هدش رهش دراو
 .دندوب یمومع شروی رظتنم همه ،دنتشک ار رفن
 و اکیرمآ ریفس دیدزاب .میدز سپ ار اه نآ ام«
 نآ هشقن ات درک کمک ام هب هیئوژ ۷ زور هسنارف
 سیئر« .تفر نایم زا دامتعا ».مینز مه رب ار اه
 هک درک دیکات شا ینارنخس رد راب ود ،روهمج

 اهنت .دنک یمن کیلش مدرم یور رب شترا
 هدروآ رد ارجا هب ار وا نامرف نیا هک یرادنامرف
 طوقس ناهاوخ ام ،سپ نیا زا !دش رانکرب ،دوب
».میتسه میژر

 اب میراد یرگید رادید ،یرگید هار راهچ رد
 ناوخارف ،کانتشهد یاه تیاور نامه
 اب هراومه و – یللملا نیب هعماج هب یگشیمه
 نامه و – یجراخ یماظن هلخادم در نامه
 ار ام یاه هیاپراهچ ،تعرس هب :یزاون نامهم
 ،دنناشن یم لبم یور رب ار ام و هتشادرب
 یتح و چیودناس اب دننک یم فراعت یندیشون

 :دیوگ یم نانابزیم زا یکی .دننک یم هیده لگ
 تسرد« مالسا رادفرط ام ،میتسین یفلس ام«
.»میتسه »هنایم

 یم یلو ،تسا راک هظفاحم رایسب رهش ،هتبلا
 تیلقا هب تبسن هلمج زا و دنزاب هک دنیوگ
 تسد کی ناتشگنا دننام ام« .یحیسم
 یم یهاوگ یحیسم نویماک هدننار کی .»میتسه
 نم نادنزرف ،دینیب یم هک ار یناناوج« :دنک
 وا رظن .دننک یم ادص »ومع« ارم و دنتسه
 تموکح زا هک اسیلک تاماقم عضوم هرابرد

 دروم رد نویبهذم« ؟تسیچ ،دنک یم تیامح
 دروم رد هن و دنراد رادتقا یبهذم لئاسم
 یسایس شیارگ نیدنچ نم هداوناخ رد .تسایس
 رد هک تسین اسیلک هفیظو و دننک یم یتسیزمه
.»دهدب رظن دروم نیا

 ،افخ رد .تسا بولطم یدایز عضوم نیا
 هیلع هلمج زا تسا شدرگ رد زین ترفن نامتفگ
 ناربهر زا یرامش هک هعیش تیلقا( اه یولع
 یگنهامه تئیه اما ،)دنراد قلعت نآ هب روشک
 یم شهوکن ار اه نآ اه هیمالعا رد )تایقیسنت(

.دنک

 ،قشمد رد اموت باب نیشن یحیسم هلحم رد
 کی رود دسا راشب زا ینابیتشپ رد رفن رازهدنچ
 زا یدایز ناناوج .دنا هدمآ درگ یقیسوم هورگ
 سیئر ریوصت اب یئاه ترش یت اب رسپ و رتخد

 یم زاوآ ،ندب رود هب هیروس مچرپ ،روهمج
 .دنشک یم دایرف و دنصقر یم ، دنناوخ
 ار دوخ یحیسم ناشیک مه عضو هک نایحیسم
 ار نانآ زا رفن رازهاه دص ترجاهم و قارع رد
 دوخ هدنیآ هب تبسن ،دنا هدید هیروس هب
 هیده ناگرزاب کی هک یمچرپ یور رب .دننارگن

 ناراطقمه و هیبرعلا ،هریزجلا یاه غورد« ،هدرک
 نویزیولت ود روظنم .هدش شهوکن » اه نآ

 یدوعس ناتسبرع و رطق هب هتسباو یا هراوهام
 رابخا شخپ ،هنافرط کی تاشرازگ هب هک تسا
 یارب یرازبا هب ندش لیدبت و هدشن دییات

 الماک ماهتا نیا .دنا مهتم میِژر ینوگنرس
 همانزور هب هک یتیدودحم یلو تسین تسردان
 هناسفا هنوگ ره ،هدش لیمحت یجراخ ناراگن
 یتح میژر .دزاس یم ریذپ ناکما ار یزادرپ
 هک ار ریفسلا و رابخالا ینانبل یاه همانزور
 لیئارسا ربارب رد هللا بزح و قشمد زا هراومه
 راتشک نانآ .تسا هدرک عونمم ،هدرک ینابیتشپ

.دندوب هدرک موکحم ار اه

 هک تس نآ روآدای زاجح هاگتسیا نامتخاس یامن
 نیب ینهآ هار ینامثع یروتارپما ،۱۹۰۸ لاس رد
 ولج .تسا هدرک حاتتفا هنیدم و قشمد
 زا اکیرمآ ریفس رادید رفن نارازه ،نامتخاس
 هیروس روما رد ار اه یبرغ هلخادم و تامح
 ،لیطعت زور نیا رد .دننک یم شهوکن
 نادنمراک و نازومآ شناد ار ناگدننکرهاظت
 هدش روبجم راک نیا هب هک دنهد یمن لیکشت
 ،دراد ینارادفرط زونه میژر هک ارچ .دنشاب

 نیا .)۱( .تسا هدش مک اه نآ دادعت زا رگا یتح
 تردق هب زا هک اه تیلقا زا یشخب لماش اه
 زا و یزاوژروب ،دننارگن نایارگ مالسا ندیسر

 شیاشگ نمی هب هک ینس یزاوژروب هلمج
 ،دنا هدش رت دنمتورث شیپ لاس هد زا یداصتقا

 نآ هیشاح رد تارهاظت هک( قشمد هن .دنشاب یم
 .دنا هدیبنحن اعقاو زونه بلح هن و )تسا زکرمتم
 بزح هک ریقف قطانم رد ،ضقانتم یتروصب

 ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ ههد یاه لاس رد ثعب مکاح
 مدرم ،اعرد ریظن ، تفرگ یم احنآ زا ار شیورین
 هد زا دنراد هدیقع هک ارچ دنا هدش جیسب رتشیب
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.دنا هدرک اهر دوخ لاح هب ار اه نآ ،شیپ لاس

 رب ناوخشیپ اهدص .تسا هدش ضوع قشمد
 یمن تئرج یسک و هدش هدیچ ور هدایپ یور
 اهوردوخ .دنارب ار درگ هرود ناشورفتسد دنک
 .دنرذگرد باصن دح زا رت دایز یتعرس اب

 یم رب دق تخاس زاوج نودب اه نامتخاس
 و تسا لوغشم یرگید یاج سیلپ .دنزارفا
 کی هک یروط هب ،هتفای شهاک نوناق زا سرت

 ارف نوناق هب ار نادنورهش یتاغیلبت رازراک
 مارتحا نوناق هب ،کچوک و گرزب« :دناوخیم
 نوناق هب ،نیبشوخ ای نیبدب« ؛»مراذگ یم
.»مراذگ یم مارتحا

 ار سرت اه هلولگ« دیوگ یم ام نابطاخم زا یکی
 ،زاب یاضف رد یناروتسر رد ،بشما .»دنا هتشک
 یاه شوگ زا اباحم یب فلاخم شش جنپ
 یم مادک ره.دنا هتسشن دید ضرعم رد ،مرحمان
 نونکا ،اما .دوش ریگتسد تسا نکمم هک دناد
 اراکشآ ،عونمم بازحا دننام نارکفنشور ،رگید
 تموکح یلم یوگتفگ رد ایآ .دننک یم تیلاعف

 تکرش دیاب ،دوش یم عورش ادرف هک ،هتساوخ
 نانآ زا یکی طقفو دنا لد ود نانآ بلغا ؟درک
 یادص ندناسر شوگ هب یارب« :تفر دهاوخ
 یم یدرد هچ هب« :دسرپ یم یرگید .»دوخ
 وگتفگ و ثحب دیدج نیناوق هرابرد هک دروخ
 یارب ایآ ؟دنکن رییغت یزیچ المع رگا ،مینک
 هرادا ندرپس ای بازحا هب لمع یدازآ نداد
 یاه تیصخش هب »یمسر« همانزور هس زا یکی
 رفن »)۲(؟تسا دیدج نیناوق هب یزاین لقتسم
 مدش ینادنز نم « :دنک یم هراشا وفع هب موس
 دازآ ارم ،وفع نوناق نیتسخن دوجو اب یلو
 اب هبحاصم نم ماهتا اهنت هک یلاح رد .دندرکن
 هجنکش یساسا نوناق .دوب هناگیب نویزیولت کی
 یم هجنکش زور ره یلو تسا هدرک عنم ار
».دننک

»تسام بالقنا یعقاو رگیزاب»نابایخ««

 هدرک توکیاب ار یلم یوگتفگ نویسیزوپا
 یم ششخپ هدنز روط هب نویزیولت یلو ،تسا

 یتلود نویزیولت زا مدرم ،راب نیتسخن یارب .دنک
 یاهرازآ ،»یتینما یشم« یناسک هک دنونش یم
 یم شهوکن ار هحیبشلا یایشیلیم و سیلپ

 اه تال و ناراکهبت بلغا ار هحیبشلا .دننک
 و هدرک ترارش رانک و هشوگ رد و هداد لیکشت

 هئطوت حرط اب میژر .دنزادنا یم هار هب تشحو
 هناحول هداس .دنک یم هیجوت ار دوخ یجراخ
 یتح و میژر فعض هک میریذپن رگا دوب دهاوخ
 ،لیئارسا ،هدحتم تالایا فده نآ طوقس
 نانبل یارگ تسار یاهورین و یدوعس ناتسبرع
 یلخاد همه را شیپ ،نارحب ،یلو .)۳(تسا
.دراد زاین یلخاد لح هار هب و هدوب

 هک میژر یمیدق فلاخم ،ولیک لشیم هاگن زا
 کی ،هدرک یرپس نادنز رد ار یدایز یاه لاس
 طرش ود هب طقف و تسا یرورض یلاقتنا هار
 رد اه بوکرس فقوت« :دریگب رس دناوت یم
 هدننک گنهامه و»نابایخ« تکراشم ،اج همه
 هلحم و رهش ره ، ینزرب و وک ره رد هک شیاه
 .دنهد یم ناماس ار تمواقم یا
 یلاح رد ،تسام بالقنا یعقاو رگیزاب»نابایخ«

 دادعت اه تیصخش ای نویسیزوپا بازحا هک
».دننک یمن یگدنیامن ار یا هظحالم لباق

 و تسا ناوج .میراذگب هدیرف ار وا مان
 یبصع تلاح یعون دوجو اب و هدرکلیصحت
 .تسراودیما هدنیآ هب ،)تسوا لابند هب سیلپ(
 هب هک تساه یگنهامه یلم یربهر وضع وا

 شیاه تیلاعف و اه یریگعضوم تنرتنیا کمک
 بزح هب میهاوخ یمن ام« .دنک یم گنهامه ار

 یور رب روضح ام شقن .میوش لیدبت یسایس
 و اه شنیب و اهراک روتسد ندرک دحتم ، نیمز
 یم دای ام .تسا یناسر عالطا راک ی هعسوت

 ار رگیدمه اه یروادشیپ زا رتارف ات میریگ
 یسک ره .مینک راک رگیدمه اب و هتخانش
 نوگانوگ لاکشا هب ار شیاه نامرآ و اه ینارگن
 نیملسملا ناوخا وضع یکی .دنک یم نایب
 رگید یکی ،کیئال یرگید ،تسا
 یم ار زیچ کی همه یلو برع تسیلانویسان

 همه و .یماظنریغ تلود کی :دنهاوخ
 یم مالک متخ یارب وا .»دننک یم در ار تنوشخ
 بش ره ،تسا ناضمر هام ،توا رد« :دیوگ
 هعمج ،زور ره ،دوب دهاوخ تعامج زامن
.»دوب دهاوخ
 ; « Les Balles ont tué la peut « :هلاقم ناونع

Jours de tourmentes en Syrie, Alain 
Gresh

 نامصاختم و هیروس نارحب زا لیلحت نیرتهب – 1
 Internationl« شرازگ ود رد ناوت یم ار نا

Crisis Group« هدرک رشتنم ۲۰۱۱ هیئوژ رد هک 
:ریز ناونع اب تفای

» The Syrian people’s slow-motion revolu‐
tion » & « the Syrian regime’s slow-motion 

suicide », www.crisisgroup.org

 همانزور ،نیرشت ؛ثعب بزح ناگرا ،ثعبلا – 2
 همانزور .هروثلا نآ لاربیل هچلابند و تلود
 رسپ ،فولخم یمار هب نطولا مان هب یرگید
 زا یکی وا .دراد قلعت روهمج سیئر یئاد
.تسا روشک دارفا نیرت روفنم و نیرت دنمتورث

 یحیسم تسار زا یشخب ،یضقانتم روط هب – ۳
 زا و دنا میهس هیروس نایحیسم ینارگن رد نانبل

دننک یم یراددوخ هیروس میژر هب هلمح

‐http://ir.mon ۲۰۱۱ توا ،کیتاملپید دنومول
dediplo.com/article1720.html

http://www.crisisgroup.org/
http://ir.mondediplo.com/article1720.html
http://ir.mondediplo.com/article1720.html
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 ،دوب اداناک زا دروم کی اهنت .دوب هدش لاسرا
 هدرک هدافتسا رتیئوت زا ناریا رد هک یناسک اما
 نابز هب یگمه مه نآ هدوب رفن ۴۰ اهنت دندوب
.دندوب هدش دراو یسیلگنا
 ناربهر نیرتفورعم زا یکی ،یرداغ دیرف
 و اکیرمآ ناربهر اب اهراب هک هیروس نویسیزوپا
 یم متشه زور ،هتشاد تاقالم ییاپورا هیداحتا
 یمالسا دیحوت زکرم تیاس اب هبحاصم رد
 مچرپ هک تسنیا شیوزرآ هک تشاد راهظا
.دوش هتشارفارب بلح نامسآ رد لیئارسا

 رشب قوقح نامزاس سییر ،عانم مثیه
 تاعوبطم اب هبحاصم رد ،یبرع یاهروشک
 داهنشیپ زکرم اههد زا نونکات هک تشاد راهظا
 رد هحلسا رادقم ره دنرضاح هک هدرک تفایرد
 نوگنرس ار هیروس تلود ات هداد رارق یو رایتخا

 زا یریثک عمج و ناشیا هناتخبشوخ .دننک
 رب *نویلغ ناهرب هلمج زا ،یروس نارکفنشور
 دیاب و تسا ینورد هیروس هلأسم هک دنرواب نیا

 هنوگ ره اب اهنآ و دوش لح مدرم و تلود نایم
.دنفلاخم هیروس روما رد یجراخ تلاخد
 ههبج سییر )فیرشوبا( هعرزم حلاص یاقآ
 ۲۰۰۹ ربماون ۱۸ خیرات رد برع قلخ کیتارکمد
 یاهروشک زا )یبرعلا نطولا( اب یاهبحاصم یط
 ،دننک کمک نانآ ههبج هب هک دهاوخیم یبرع
 میظع عبانم زا و فارشا زمره هگنت رب نانآ اریز
 یاهشقن رد ناریا یاهزرم .دنرادروخرب زین یتفن

 ات یفرط زا ،دنا هتشاذگ دوخ تیاس رد نانآ هک
 جیلخ قیرط زا و دسریم زاریش و ناتسدرک
 نیا اما .درذگیم رهشوب زا یمک زین سراف
 یاهنامزاس رتشیب فرط زا ًابیرقت لکشت

 و تاسلج رد و هدش هتفریذپ ناریا یسایس
 .دنکیم تکرش نانآ اب فلتخم یاهسنارفنک
 یاهنامزاس هک تسا نآ هدنهدناشن نیا هتبلا

 و یلام یاهکمک زا مه ًاتدمع هک روکذم
 و یدازآ ناشفده ،دنرادروخرب اکیرمآ یونعم
 عفانم ساسا رب هکلب ،تسین ناریا لالقتسا

.دننکیم لمع یصخش و یهورگ
 ،قارع روما رد یللملانیب یاهنامزاس تلاخد
 جیاتنن نیطسلف و یبیل ،یلاموس ،ناتسناغفا
 اب ،هتشاد اهروشک نیا مدرم یارب یرابهعجاف
 رظن رد نودب یدابع نیریش مناخ نیا دوجو
 راتساوخ اهیرگتلاخد نیا بقاوع نتفرگ
 رد ناریا تلم ایوگ ،تسا ناریا روما رد تلاخد
 اب هشیمه دوخ هلاس هاجنپ و دصکی هزرابم
 هدرب شیپ ار دوخ تازرابم اهیجراخ کمک
.تسا

 یعامتجا تلادع و لالقتسا ،یدازآ ،لالقتسا
 لوصح لباق ناشدوخ یاهتسد اب اهتلم
 هدیدن ردام زا رتنابرهم یاهیاد خیرات رد ،تسا
.میا
*****
 و رکفتم ،یکسفودوسوخ لشیم روسفورپ

 اواتا هاگشناد رد یسایس داصتقا سانشراک
 هک تسا تسد رد یناوارف لیالد هک درک دیکأت
 یبرغ و یبرع یاهروشک یهورگ یاههناسر
 ،اهملیف دیلوت و قیاقح فیرحت اب دنشوکیم
 ،یگتخاس یاهشرازگ عاونا لاسرا و اهویدیو
 هولج یعقاوریغ و ینارحب ار هیروس عاضوا
 نیا لیلحت و هیروس عاضوا دروم رد یو .دنهد
 فیرحت اب دنشوکیم یناسک هچ هک بلطم

 و اکیرمآ تلاخد ،بیذاکا هعاشا و قیاقح
 هجوم هیروس یلخاد روما رد ار وتان نامزاس
 تاقیقحت و تاعلاطم زکرم« اب ،دنهد هولج
 ینالوط یاهبحاصم هب اداناک »نویسزیلابولگ
 ار نآ نوگانوگ داعبا و بناوج و تخادرپ
 یاهتبحص زا یتمسق رد یو .داد حیضوت

 یبرغ یاههناسر هک تشاد راهظا دوخ
 یثداوح دننامه ار هیروس ثداوح ،دنشوکیم
 هولج هداتفا قافتا نمی و رصم ،سنوت رد هک
 و هیروس نایم گرزب قرف نانآ اما .دنهد
 رد .دنریگیم هدیدان ار یبرع رگید یاهروشک
 هظحالم ار یو هبحاصم زا ییاهشخب ریز

.دومن دیهاوخ
 تسا یبرع رالوکس و لقتسم تلود اهنت هیروس
 دوخ یاپ رب اههئطوت همه مغریلع نونکات هک

 هک تسنیا وتان رد شنانامیپمه و اکیرمآ فده
 زیمآتملاسم هیروس مدرم تارهاظت دنهد ناشن
 ار نانآ تلود اما .تسا یسارکمد رطاخ هب و

 ،شنانامیپمه و اکیرمآ و دنکیم بوکرس
 یرارقرب رد هیروس مدرم هب دنهاوخیم
 زا اکیرمآ ییاهن فده .دننک کمک یسارکمد
 قیرط زا جرموجره داجیا و هیروس هیلع مجاهت

 و یمالسا بصعتم یاههورگ هب کمک
 ار هیروس هک تسا نیا تدمزارد رد یتسیرورت
 تلود .درادرب نایم زا لقتسم یروشک ناونع هب
 مان تحت یتایلمع قیرط زا ار همانرب نیا اکیرمآ
 ای و ییاکیرمآ هویش هب هیروس ندرک هزیتارکمد
 دهاوخ شیپ یماظن لاغشا و گنج قیرط زا
 inbaa.com تیاس :عبنم.درب

 برغ یتاعالطا یاهنامزاس یناهنپ یاهکمک
هیروس یاهتسیرورت هب لیئارسا و
 صیخشت هرسان زا دیاب ار هرس :مجرتم حیضوت
 نایلیمسکام ،۲۰۰۸ نئوژ ۲۸ خیرات هب .داد
 ،للملانیب طباور داتسا و سانشهعماج تروف
 :تشون هریزجلا تیاس رد یاهلاقم رد ییاداناک
 زا سپ زور کی ینعی ،نئوژ ۱۳ زور زا«
 ،۲۰۰۹ ۀیئوژ ۱۷ زور حبص ات ،ناریا تاباختنا

 دروم رد ربخ عون ۱۲۸۰ مدش قفوم نم
 شرازگ ،بویتوی تروص هب هک ناریا تاباختنا
 ،دوب هدش شخپ رتیئوت قی رط زا ربخ و

 هلوقم دنچ رد ار اهنآ و منک یروآعمج
 اکیرمآ زا قوف تاعالطا همه .منک یدنبعمج

 اکیرمآ فده
 ندرب نیب زا

 ۀیروس
 لقتسم
!تسا

 :هدنسیون
 لشیم
 یکسفودوسوخ
 :نادرگرب
یعرازم دمحا
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 تیرثکا ینابیتشپ زا دسا راشب نآ ربهر و هداتسیا
 نیا .تسا رادروخرب هیروس مدرم زا یگرزب
 هزرابم هجیتن یاهدوت هدرتسگ ینابیتشپ

 رد لسن دنچ یط هک تسا یتسیلایرپمادض
 هتشاد همادا ثعب بزح نورد رد و هیروس
 مکاح ثعب بزح هک تفگ دیاب ار نیا .تسا
 زا هدرتسگ رایسب یاهعومجم زا هیروس رد
 لیکشت یموق و یبهذم نوگانوگ یاهفیط
 هک رصم و سنوت روشک ود سکعرب .تسا هدش
 رد ،دندوب رفنتم دوخ قباس ناربهر زا مدرم
 یاههناسر هک یزیچ .تسین نینچ هیروس
 هدیدان ار نآ یبرغ و یبرع عجترم یاهروشک
 تارهاظت سرام ۲۹ زور هیروس رد ،دنریگیم
 ماحنا هیروس رسارس رد هک ینویلم هدرتسگ رایسب
 ربهر زا ار دوخ تیامح و ینابیتشپ تلم ،تفای

.دنداد ناشن حوضو هب دوخ
 هتسباو یاههناسر و تاعوبطم دعب یاهزور رد
 سیلپ دارفا یور رب ار دوخ زکرمت برغ هب

 مدرم بوکرس لاح رد هک دنداد رارق هیروس
 دنتفرگ هدیدان ار عوضوم نیا هنادماع و دنتسه
 و تارهاظت« نورد زا جلسم رصانع هک
 راتشک هب اهمابتشپ حطس زا نازادناریتکت
 دادعت نایم نیا رد هک دندزیم تسد مدرم
 لتق هب مدرم و سیلپ یاهورین زا یدایز
».دندیسر

 و یبرغ یاههناسر طسوت هک ینالوتقم رامش
 رد هک ینادهاش ای و ددرگیم مالعا یبرع
 دوخ تیوه نتخاس نشور نودب اههبحاصم
 هک ییاهبوتوی و ویدیو ای و دننکیم هبحاصم
 بلغا رد دوشیم شخپ هریزجلا و Cnp طسوت
 دنتسم ییاهشرازگ اب و تسا یعقاوریغ دراوم
 تریاغم هدوب دنتسم هک رگید عبانم طسوت هک
 هنادماع نانآ .دنرادن یناوخمه و هتشاد لماک
 و هارمگ ار یمومع راظنا و راکفا دنشوکیم
 و تارهاظت عقاوم یرایسب رد و هدرک فرحنم
 دسا راشب زا ینابیتشپ هب هک ار مدرم ییامیپهار
 مان هب ار نآ و هداد هولج هنوراو هتفرگ ماحنا

.دننک غیلبت نافلاخم
 دتفایم قافتا هیروس رد هک یتارهاظت تیهام

؟تسا هنوگچ
 راکشآ رایسب و هنادماع یبرغ یاههناسر
 ندز شتآ و بیرخت و راتشک و لتق تایلمع
 ار اهنآ و دنریگیم هدیدان ار مدرم یاهییاراد
 لیالد دوجو مغریلع نیا و دننکیمن سکعنم
 ًاساسا .تسا راکبارخ یاههورگ راکشآ
 نوچمه هیروس گرزب یاهرهش رد تارهاظت

 رهش زا هکلب ،تفرگن ماحنا بلح و قشمد
 شرازگ رب انب و دش عورش اعرد یزرم

 نادهاش لوق زا هک سرپدیتشوسآ یرازگربخ
 هب تارهاظت هرابکی درکیم شخپ ار ربخ ینیع
 .تشگ لیدبت هیروس تلود هیلع مجاهت و دیدهت
 رثکا و دوبن زیمآتملاسم تارهاظت نیا

 و هدوب مرگ هحلسا یاراد نآ رد ناگدننگتکرش
 .دندرک راتشک و هتفرگ راک هب سیلپ هیلع ار نآ
 میرگنب لیاسم هب تقد هب رگا تقیقح رد
 و سیلپ نیلوتقم دادعت هک درک میهاوخ هدهاشم
 نونکا .تسا هدوب رتشیب یتینما نارومأم
 تسا تسد رد هک ییاهشرازگ ساسارب
 رتشیب هک درب یپ یتسرد هب ناوتیم
 ،هدوبن ضرتعم یعقاو روط هب ناگدننکرهاظت
 هب و دمع لتق هب هک دنا هدوب یناراکهبت هکلب
 تسد یتلود زکارم و اهنامتخاس ندیشک شتآ
 مهدجیه زور رد هک اعرد تارهاظت .دنا هدز
 تخاس راکشآ ًالماک داتفا قافتا هتشذگ لیروآ

 نامزاس فرط زا هدننک تکرش ناراکهبت هک
 روط هب برغ تاعالطا هرادا و لیئارسا داسوم
 راتشک هب هدش باسح و هدش تیامح هنایفخم
.دندز تسد ناهانگیب

 هک هیروس ریرحت بزح و نیملسملاناوخا بزح
 رد اهنآ تیلاعف و دنتسه رقتسم ناتسلگنا رد
 یاههورگ وزج ،هدش عونمم تساهلاس هیروس
 ییاپرب هب یناوارف یاهکمک هک دندوب ییوردنت
 شرازگ هب انب .دندومن اعرد  رهش رد تارهاظت
 دمحم یرکب رمع ناتسلگنا هجراخ ترازو

 داتشه یاهلاس زا هک ریرحت بزح ربهر ،یروس
 رب لماک طلست راتساوخ تسا ناتسلگنا نکاس
 نینچمه یو .دشابیم ناتسلگنا ناناملسم
 -ما یماظن تاعالطا هرادا اب کیژتارتسا طابترا
 ناتسلگنا عفانم ظفاح لاح نیع رد و دراد ۶یآ
 .تسا زین هنایم یایسآ و هنایمرواخ رد اکیرمآ و
 ضیرع هاگتسد دوخ ریرحت بزح تفگ ناوتیم
 یاههمانرب هک تسا ۶یآ-ما دننامه یلیوط و
.دربیم شیپ هب ار روکذم روشک ود
 رالوکس و یقرتم یماظن یاراد هیروس روشک
 و ناناملسم هک تساهنرق روشک نیا رد ،تسا

 ،دننکیم یگدنز رگیدکی رانک رد نایحیسم
 رایسب تلم نیا نایم رد ارادم و یتسیزمه
 ینایرج ریرحت بزح ،سکعرب .تسا رادهشیر
 یمالسا تفالخ یرارقرب هب هدیقع هک تسا
 ،دنا هدرک دای دنگوس روظنم نیا یارب و هتشاد
 و دوجوم ماظن یشاپ مهرد نآ فده اذل
.تسا تفالخ یرارقرب

 یاهنامزاس ،ناتسناغفا رد هیسور گنح زا سپ
 لیئارسا داسوم و ناتسلگنا ،اکیرمآ یتاعالطا

 یتیهام یاراد هک ار یمالسا تانایرج همه
 هتفرگ تمدخ هب ،دنتسه یتسیرورت و هناراکهبت
 رد یسوساج و بیرخت لامعا رد نانآ زا و دنا

 یاهناحلسم تارهاظت .دننکیم هدافتسا اهروشک
 ینامه هباشم دنا هتخادنا هار هب هیروس رد هک
 تیامح دروم و داتفا هار هب یبیل رد هک تسا

 زا فده .دشابیم ۶یآ -ما و »ایس« نامزاس
 عاونا نتخاس و دوجوم یاهیزادرپغورد
 نآ هیروس دروم رد یعقاوریغ یاهملیف و اهویدیو
 یلخاد گنج و هقرفت راچد ار تلم هک تسا

 قوقح و تیناسنا زا عافد مان تحت سپس .دننک
 نآ تشونرس و دننک تلاخد روشک نیا رد رشب
 دز و اهیمارآان همه نونکات ،دنریگ تسد هب ار
 یاههورگ تسد هب هک یاهناحلسم یاهدروخ و
 ،هتفرگ ماحنا یبرغ یاهروشک تیامح دروم
 ات ،نآ رب نوزفا .تسا هدش هتشاذگ توکسم
 یعمج یاههناسر میا هدرک فشک ام هک احنآ

 هک دنا هدرک غیلبت یاهدرتسگ لکش هب برغ
 هیروس یاهنابایخ باسح و دح یب یاهراتشک
 هتفرگ ماحنا هیروس یتلود سیلپ تسد هب یگمه
.تسا
 هب تسرد »اعرد« رهش رد حلسم یاهورین لاسرا

 زا هک هدوب رهش نیا رد حلسم یاههورگ رطاخ
 دوخ هناحلسم یاهتیلاعف لیروآ مهدفه خیرات
 ،دنا هدرک زاغآ مدرم و یتلود یاهورین هیلع ار
 زا دوخ یاهشرازگ رد یبرغ یاههناسر اما

 ،دننکیم تبحص تلود یتینما نارومأم راتشک
 و اههورگ هچ طسوت نانیا هک دنیوگیمن اما
 تفایرد دیاب اجنیا زا .دنسریم لتق هب یدارفا

 و رخسمت دروم دح هچ ات یبرغ یاههناسر هک
 لتق ناوتیم هنوگچ ،دنریگیم رارق ءازهتسا

 رد و تفرگ هدیدان ار تلود یتینما نارومأم
.درک توکس نآ دروم
 یاههناسر هناراکبیرف لمع نیا زا یلصا فده
 ویدار و تنرتنیا قیرط زا یراکشآ روطب هک یبرغ
 دومناو هک تسنیا ،دوشیم غیلبت ،اهنویزیولت

 رگیدکی طسوت یتلود یتینما نارومأم هک دوش
 یاهراتشک رد حلسم یاههورگ و دنوشیم هتشک
 طسوت هک ییاهراتشک یلو .دنرادن یشقن دوجوم
 یتایلمع ،دوشیم ماحنا حلسم یاههورگ
 هکلب ،هدوبن بضغ و مشخ یور زا و یفداصت

 یارو رد و لبق زا تقد اب اههورگ نیا لمع
.تسا هدش یزیرهمانرب ،اهزرم
 هک تسنیا وتان رد شنانامیپمه و اکیرمآ فده
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 و زیمآتملاسم هیروس مدرم تارهاظت دنهد ناشن
 ار نانآ تلود اما .تسا یسارکمد رطاخ هب

 ،شنانامیپمه و اکیرمآ و دنکیم بوکرس
 یرارقرب رد هیروس مدرم هب دنهاوخیم
 دوخ اکیرمآ تلود اما .دننک کمک یسارکمد
 رایسب داسف اکیرمآ رد ،درادن یسارکمد
 زا رتشیب زور ره یندم یاهیدازآ و هدرتسگ
 و تشادزاب نوناق ،دوشیم دودحم شیپ

 لامعا یسک ره قح رد ناوتیم ار هجنکش
 هب دوخ اکیرمآ تلود ،اهنیا زج هب .دومن
 ای نیا رد اهناسنا هیلع یاهدرتسگ یاهگنج

.دنزیم تسد زین ناهج هشوگ نآ
 و هیروس هیلع مجاهت زا اکیرمآ ییاهن فده
 یاههورگ هب کمک قیرط زا جرموجره داجیا

 نیا تدمزارد رد یتسیرورت و یمالسا بصعتم
 زا لقتسم یروشک ناونع هب ار هیروس هک تسا

 زا ار همانرب نیا اکیرمآ تلود .درادرب نایم
 هیروس ندرک هزیتارکمد مان تحت یتایلمع قیرط
 لاغشا و گنج قیرط زا ای و ییاکیرمآ هویش هب
.درب دهاوخ شیپ یماظن

———————————
 یوتسیسنا سییر نویلغ ناهرب رتکد*

 داتسا و نبروس هاگشناد رد قرش یساشهعماج
 زا یو هکنآ اب .تسا نبروس رد یسانشهعماج
 هنوگ ره اب اما ،تسا هیروس تلود هب ناضرتعم
.تسا فلاخم شروشک رد یجراخ تلاخد

 نارکفنشور نیرت هتسجرب زا یکی یکسماچ ماون
 ،سانش نابز هلاس ۸۲ یکسماچ .تسام هرود
 تسایس یدج دقتنم و یسایس لاعف و فوسلیف

 هدحتم تالایا تلود یداصتقا و یجراخ
 )Ceyda Nurtsch( چرن ادیس .تسا اکیرمآ

 ماحنا یبرع راهب دروم رد یو اب ار یا هبحاصم
.تسا هداد
 یاقآ -
 ،یکسماچ
 نیا یرایسب
 ار عوضوم
 دننک یم حرطم
 برع ناهج هک
 اب راگزاسان
 یسارکمد
 امش ایآ ،تسا

 هک دیدقتعم
 یاهدادیور
 تسردان ریخا
؟تسا هدرک تباث ار هیضرف نیا ندوب

 و هیاپ اج چیه رد یا هیضرف نینچ :یکسماچ -
 یخیرات یمالسا – یبرع ناهج .درادن رابتعا

 هلیسوب اتدمع هک دراد ار یسارکمد زا ینالوط
 لاس رد .تسا هدش هجاوم تسکش اب برغ

 تالایا هک دوب یناملراپ ماظن یاراد ناریا ۱۹۵۳
 رد .دندش نآ طوقس ثعاب ایناتیرب و هدحتم
 ۱۹۵۸ لاس رد قارع رد یبالقنا هرود نامه
 کیتارکمد یبالقنا تسناوت یم هک ،داد یور
 ییاتدوک یهدنامزاس اب هدحتم تالایا اما دشاب

.درک بوکرس ار نآ
 ناریا بختنم ریزو تسخن :یهابتشا ناتسود
 تالایا زا تاقالم نامز رد قدصم دمحم رتکد
 زا شیپ لاس ود ۱۹۵۱ لاس رد اکیرمآ هدحتم
 تندیزرپ .یو تلود هیلع كCc یاتدوک عوقو
 ترفن زا یجوم دروم رد نامز نآ رد رواهنزیآ

 زا یو .تفگ نخس برع ناهج رد اکیرمآ هیلع
 هن هک داد ربخ یترفن
 یاهتلود بناج زا

 بناج زا هک هقطنم
 یاروش .دوب اهتلم
 تالایا یلم تینما

 یشرازگ رد هدحتم
 مالعا یمسر ریغ
 ناهج رد هک درک
 تالایا کولب برع
 و هدحتم
 دوخ هک شناراداوه
 یسارکمد یدانم ار

 یم تیامح رگمتس یاهروتاتکید زا دنناد یم
 هب شنادحتم و اکیرمآ نانآ دید زا هکنیا و دننک
 ماحنا ار راک نیا تفن رب دوخ لرتنک ظفح ببس
 نیا هک دوب هدمآ شرازگ رد .دنهد یم
 ساسا رد رتشیب ای رتمک تحص اب تادهاشم
.دهد یم ناشن میهد ماحنا یتساب ار هچنآ

 یاه یسارکمد نیا امش رظن زا ایآ انعم نیا هب -
 ناهج رد یسارکمد روهظ زا هک دنا هدوب یبرغ
؟دنا هدومن یرگیولج برع
 ،موش تایئزج دراو مهاوخ یمن :یکسماچ -

هنطلسلاداضتعا نژون ی همجرت

 یکسماچ ماون اب وگتفگ
 برغ”: برع راهب نوماریپ
 یبرع یاه یسارکمد زا

”تسا هدیساره
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 رد ار نآ زورما هب ات هک تسا یهار نیا ،هلب اما
 کیتارکمد یاه مایق هقطنم رد .دنا هتفرگ شیپ
 مایق نیا رثکا اما .تسا هتفای همادا هتسویپ روطب

 دروم اتدمع هک ییاهروتاتکید طسوت اه
 هدوب هسنارف و ایناتیرب ،هدحتم تالایا تیامح

 لیلد هب اعطق هجیتن رد .دنا هدش بوکرس دنا
 یا یسارکمد احنآ رد هتفرگ تروص بوکرس
 رد ار عوضوم نیا دیناوت یم امش .درادن دوجو
 زین نیتال یاکیرمآ دروم رد هباشم یدروم
 و اهروتاتکید زا دتمم یا هعومجم :دییوگب

 لرتنک نامز ات نیاربانب .زیرنوخ ناراکتیانج
 نآ زا شیپ ای و هدحتم تالایا طسوت ناهج
 هنایارگ بوکرس تالخادم لیلدب اپورا طسوت
.تسا هتشادن دوجو یا یسارکمد نانآ

 برع راهب عوقو زا هجو چیه هب امش نیاربانب -
؟دیا هدشن هدز تفگش
 نینچ راظتنا عقاو رد نم ،بخ :یکسماچ-
 نیا دروم رد اما .متشادن ار ییاهدادیور
 یزاسرتسب لماوع و اه هنیمز سپ اهدادیور

 رصم هب لاثم یارب دیهد هزاجا .دنا هتشاد دوج
 دیا هدومن هدهاشم هک یروطنامه .منک هراشا

 ار رصم رد هیوناژ ۲۵ تارهاظت هک یناناوج
 ۶“ شبنج ناونع دوخ یارب دندومن یهدنامزاس
 یلیلد مان نیا باختنا .دندیزگرب ار ”لیروآ
 عیسو باصتعا زور ۲۰۰۸ لیروآ ۶ .دراد
‐Ma الاهام یجاسن زکرم رد یرصم نارگراک

halla رد تارهاظت زا تیامح ،تاباصتعا :دوب 
 یور رصم رد نآ لیبق یدراوم و روشک رسارس
 روتاتکید طسوت نامز نآ رد مدرم مایق اما .داد
 نیا هب یهجوت ام برغ رد ،بخ .دش بوکرس
 هک دوب نآ رب ضرف ییوگ .میدادن ناشن دادیور
 دنک یم بوکرس ار مدرم روتاتکید هک ینامز ات
!مینک هجوت نانآ هب ارچ ام
 ۶ رد :یسارکمد یرارقرب تهج رد شالت
 یتلود شخب رد ،یرصم نارگراک ۲۰۰۸ لیروآ

 شهاک هب شنکاو رد رصم یجاسن تعنص
 تسد ییاذغ داوم تمیق شیازفا و اهدزمتسد
 رد باصتعا هک ییاحنآ زا .دندز باصتعا هب
 طسوت نارگراک دش یم دادملق ینوناق ریغ رصم
 ارجام نآ زا سپ اما .دندش بوکرس نایماظن
 .دنتخومآ ار یدیفم یاه سرد نافلاخم

 Joel( ننیاب لئوج ییاکیرمآ رگشهوژپ هچنانچ
Beinan( یور رب هک زین دروفنتسا رد لاعف 

 هداد ماحنا ار یتاقیقحت یرصم نارگراک شبنج
 هب هتشون هراب نیا رد زین یا هلاقم اریخا و تسا

 ینالوط ینامز تدم یارب نارگراک هزرابم

 هب لین روظنم هب یا هزرابم :تسا هدومن هراشا
.یسارکمد
 جروج ،هدحتم تالایا یشیپ روهمج سیئر-
 ” تسایس هک تسا یعدم ،شوب ویلبد

 زا ییونیمود عوقو رب یو ”دیدج هنایمرواخ
 .تسا هتشاذگ ریثات برع ناهج رد تابالقنا
 ناهج رد مایق نایم یطابترا ایآ هراب نیا رد
 دوجو شوب ویلبد جروج تسایس اب برع
؟دراد

 زا سپ خیرات یاهدادیور هدمع :یکسماچ
 ،ایوک :دنا هدوب راو ونیمود زین یناهج گنج
 یلاوتم عوقو رجنیسیک یرنه .مانتیو ،لیزرب
 هدرک هیبشت یسوریو هب نامز نآ رد ار اهدادیور
 رد .دشاب یرسم تسناوت یم یو دید زا هک دوب
 ندومن طقاس یارب نوسکین و یو ماگنه نآ
 هدنلآ روداولاس ،یلیش بختنم روهمج سیئر
 رد صاخ روطب رجنیسیک .دندرک یزیر همانرب
 هب یراذگ ریثات لامتحا هک تسا هتفگ دروم نیا
 ییاپورا یاهروشک رب ییایلیش سوریو یو معز
 رس رب فنژرب و یو ،لمع رد .تشاد دوجو زین
 ،دندیسر قفاوت هب )هدنلآ ینوگنرس( عضوم نیا
 یم یسارکمد طسب زا فرط ود ره ارزی
 هشیر یتسیاب ام دیوگ یم رجنیسیک .دندیسرت
 میمصت زین عقاو رد و میدناکشخ یم ار سوریو

 ار هدنلآ تموکح و هتخاس یلمع ار وخ
.دنتخاس نوگنرس
 و شوب دراد دوجو یهباشم دروم زین زورما
 تلع و دنا هدیساره برع راهب زا ود ره اماوبا

 نانآ .دراد دوجو نانآ ساره یارب زین یسوسحم
 برع ناهج رد اه یسارکمد یرارقرب ناهاوخ
 رد اه تموکح ندمآرب تروص رد اریز دنتسین

 تالایا یمومع تاباختنا قیرط زا برع ناهج
 هب هنایمرواخ یسایس هنحص زا ایناتیرب و هدحتم
 تلع رما نیا و .دش دنهاوخ باترپ نوریب

 هنایمرواخ رد یسارکمد یرارقرب زا نانآ ساره
.تسا

 هنایمرواخ ییایناتیرب راگنربخ هک میناد یم -
 و امابوا اریخا )Robert Fisk( کسیف تربار

 بسانمان ار هقطنم دروم رد شیاه تسایس
… تسا هدرک دادملق

 هلاقم .مدومن هعلاطم ار هلاقم نآ نم:یکسماچ
 همانزور کسیف تربار .دوب بوخ رایسب یا
 هقطنم لئاسم زا یبوخب و تسا بیهم یراگن
 هداد حیضوت یبوخب یو نم دید زا .دراد یهاگآ
 هب یهجوت لیروآ ۶ شبنج نالاعف هک تسا
 زا یلکب نانآ .دنرادن اکیرمآ هدحتم تالایا

 هک دنناد یم و دنا هدیشک تسد هدحتم تالایا
 %۹۰ تقیقح رد .تساهنآ نمشد هدحتم تالایا
 تالایا هک دنرواب نیا رب رصم یمومع راکفا زا

 نآ اب اه یرصم هک تسا یدیدهت نیرتدب هدحتم
 یم ساسحا دوخ اکیرمآ هکیلاح رد .دنا هجاوم
.تسا دنمتردق رایسب هک دنک
 برع نارکفنشور هک دنرواب نیا رب یخرب -
 دح زا شیب و دنا هدومن توکس دح زا شیب
 رکفنشور زورما شقن امش رظنب ،دنا لعفنم
؟دشاب دیاب هچ برع
 رب ار ی هژیو تیلوئسم نارکفنشور :یکسماچ
 یم رکفنشور ببس نیا هب ار نانآ ام دنراد هدهع
 رطاخ نادب هن دنا ناونع نیا قحتسم هک میناوخ
 امش رگا اما .دنتسه نیریاس زا رت شوهاب هک
 کی هاگیاج و دیشاب یناونع نینچ قحتسم
 تارظن دیناوتب و دیشاب هدومن بسک ار رکفنشور

 رکفنشور کی ار امش ام دینک نایب ار دوخ
 ناهج رد هباشم روطب و مییامن یم بوسحم
 هب عضو زین ناهج رگید یاج ره ای و برع
.تسا لاونم نیمه
-en.qantara.de/The-West-Is  : عبنم ۱٫

Terrified-of-Arabic-Democracies/…/in
dex.html

گنهرف و یسانش ناسنا

http://anthropology.ir/node/10391
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 لقادح خساپ نتفای رکفب زور ره هک یسک ره«
 نیرت یهیدب کرد زا یتح ،دشابن لاؤس کی

.»دوب دهاوخ زجاع زین قیاقح
)مجرتم(
 دوخ »هناتسودرشب گنج« هیجوت فده اب وتان
 تلود هیلعرب یراد هنماد تاغیلبت هب ،یبیل رد
 یاه زور ات .تسا هدز تسد یفاذق رمعم
 قفوم یدایز یدودح ات هنیمز نیا رد وتان ،ریخا
 زا ناهج همه رد یداع نادنورهش اریز .دوب
 رب دنناوتب هک میقتسم تاعالطا هب یسرتسد
 ،دنراد نایب ار دوخ یصخش تارظن نآ ساسا

.دنا هدوب مورحم
 ،ایس قباس سوساج هک تسا هجوت بلاج
 زا دحتم للم نامزاس رد یبیل هلئسم لوئسم
 رس رب اهوگتفگ هسورپ رد ٢٠٠٣ ات ١٩٩۵ لاس
 یارب نم ،دیوگیم یبرکال ]یتسیرورت تایلمع[
 زا  مدوب روبجم ،هثداح نیا ینیع یسررب
.مزیرگب تاغیلبت نیا تراسا
 لصا نم ،دایز یاهاضاقت هب خساپ رد
 رد دوخ عبانم زا هزور همه هک ار یتاعالطا

 نایم رد ]امش[ اب ،منک یم تفایرد سلبارط
 زا نایرارف زا یتفایرد یئدیو دانسا .مراذگ یم
 ناونع تحت قیقحت نویسیمک کی ار یبیل
 تملاسم قوقح روما رد یللملا نیب ناسانشراک«
.دنک یم یروآ عمج »یبیل رد نادنورهش زیمآ
 زا تسا بکرم قیقحت نویسیمک یاضعا

 نیب و ییاکیرمآ ،ییاپورا رشب قوقح ناعفادم
 هب وتان باکترا رب ریاد همانماهتا  هک یللملا

 یرواد هجیتن .دنا هدرک نیودت ار یگنج تیانج
 نیا زا ترابع ،یئوئدیو دانسا نیا ساسا رب
 تاراسخ ندروآ دراو تلعب دیاب وتان هک تسا

.دزادرپب تفگنه رایسب تمارغ یبیل هب نیگنس
 روظنمب وتان هک تسا کرد لباق ،رتمهم همه زا
 هب یلعج تاعالطا ،یگنج تایلمع زاغآ

 هسنارف و سیلگنا .داد هئارا دحتم للم نامزاس
 یسوساج هب ،هشقانم نیا زا ندرب دوس یارب

.دندش لوغشم قثومریغ عبانم زا هنافصنمریغ
 اقیقد[ هک دهد یم ناشن رت قیقد یاه یسررب

 دنتسه نایشروش نیا :]دوب سکعرب زیچ همه
 دننک یم یرگیشحو وتان ]شترا[ تیامح اب هک
 و دوش وغل اهمیرحت دیاب !یفاذق نازابرس هن
 ،یبیل مدرم زا عافد رما رد وتان یماظن یاهورین
.دنهد رارق تیامح دروم ار یفاذق
دینکن یزاب تقیقح اب زگره
 یاهیرگشحو ،ثحب دروم ییوئدیو دانسا رد
 یارب یدیلک لیلد ود .تسا هدش تبث یبیجع
 ییوتان نایشروش ارچ ،هک دراد دوجو نآ

 هار زا -ًَالوا :دنوش یم یتایانج نینچ بکترم
 تشحو یژتارتسا اهنآ ،یگنج تایانج باکترا
 هک ار اهنابایخ رد یعامتجا یاه ینماان و
.دندز نماد ،دنیامن لرتنک مدرم دیاب ]سکعرب[
 هب ار دوخ نافلاخم ،تشحو جاور اب اهنآ

 اب یبیل یداع نادنورهش .دنراد یماو توکس
 نایشروش زا وتان هک دننیب یم دوخ نامشچ
 تروص رد .دنک یم ینابیتشپ یبیل »دنمتردق«

 نآ یاهدمایپ ،یفاذق نارادفرط توکس
.دوب دهاوخ رتراوگان
 ندرشف« هویش یبیل نایشروش ،لاح نیمه رد
 »هناتسودرشب گنج« نیشام و دنتفای ار »همگد
 دیاب ناهج همه دیاب ارچ اما .داتفا هار مه وتان
 لاس ۴١ لوط رد هک یفاذق تلود هک دننک رواب

 لتق هب ار دوخ نادنورهش روشک رب تیمکاح

 تایانج نیرتکانلوه باکترا هب ناهگان ،هدناسرن
؟دوش یم مهتم
 یریگیپ تقد اب ار یبیل ثداوح هک یسک ره
 رد .دش دهاوخ رثأتم ضقانت نیا زا ،دشاب هدرک
 ،نادنورهش زا عافد هلئسم رد یفاذق هتشذگ
 زا یتح و داد ناشن دوخ زا یئانثتسا یاهتیلباق

 راجفنا[ رد تکرش هب مهتم یئایبیل ود لیوحت
 یبرکال رهش نامسآ رد ٧۴٧ - گنیئوب
 زا رظنفرص ]١٩٨٨ ربماسد ٢١ رد دنلتاکسا

.درک عانتما ،دحتم للم نامزاس یاهمیرحت
 رصقم دنورهش ود نیا هک تسناد یم یفاذق
 رد تلادع هب دنناوت یمن ]اهنآ[ و دنتسین
 هداس نابز هب .دنشاب راودیما ]یللملا نیب[هاگداد
 کی یبرکال نامسآ رد یتسیرورت تایلمع ،رت
 رد ایس تکرش ندرک ناهنپ یارب یفارحنا مادقا
 هرود رد نانبل عاقب هرد زا ردخم داوم قاچاق
 ندش هتفرگ ناگورگ هب نوماریپ تاجنشت جوا
.دوب نوسردنآ یرت ]راگن همانزور[
 هورگ نکیرما ناپ ١٠٣ هرامش زاورپ اب زور نآ

 تاعالطا و یلم تینما ،ایس نارومأم زا لکشتم
 زا دوجوم داسف نوماریپ قیقحت دصقب شترا
 رهش نامسآ رد امیپاوه .درک زاورپ نتگنشاو
 لوئسم یبیل .دش رجفنم ]دنلتاکسا[ یبرکال
 مه دروم نیا رد ،نکیلو ،دیدرگ یفرعم هثداح
 ،]٢٠٠١ لاس[ ربماتپس ١١ یتسیرورت هثداح دننام

 مه یفاذق .داد ناشن یناج تخس تقیقح
 یاهراشف مغرب وا .دشن زایتما نداد هب رضاح
 شیوخ نانطومه هب ،یللملا نیب هدننکدرخ
.دنام رادافو
 زا تسرد یفاذق سدح هک تفگ دیاب ،اجنیا رد
 هدنورپ دهاش ود دحتم تالایا .دمآ رد بآ

یبیل روما رد ایس قباس سوساج ،رئوادنیل نازوس
یریش .م .ا :نادرگرب

 -یراوخمدآ و فنع هب زواجت ،رس عطق
یبرغ یسارکمد ناغمرا
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 هوشر رالد نویلیم ۴ تخادرپ اب ار یبرکال
 داسف نیرتاوسر هب ،زین نآ دوخ هک درک عیمطت

 سایقم رد یهاگداد رد یگدیسر دنمزاین یبرغ
.دیدرگ لیدبت یللملا نیب
 انلع نیغورد دهاش ود هکنیمه ،نآ زا سپ
 ،دنتخانش رصقم ار دوخ و هدومن تمادن راهظا
 ماهتا هب ار یحارقملا طسابلادبع ،ییایبیل اهنت
 یو .دندرک یهاگداد ١٠٣ نکیرما ناپ  راجفنا
 هب التبا ببسب ،٢٠٠٩ لاس توا هام رد اهدعب
 یارب »هناتسودناسنا رظنم« زا ناطرس یرامیب
 زا زا ،احنآ رد گرم و شا نهیم هب تشگزاب
.دیدرگ دازآ دنلتاکسا نادنز
 تیصخش نیبم یفاذق یاهدروخرب زا یرایسب
 هلیبق مه وا تسا نکمم روطچ .دنشاب یم وا
 یتقو ایآ ؟دهدب اهگرگ ناهد هب ار دوخ یاهیا

 دهاوخ رب یور اهنآ زا ،دنک باجیا طیارش هک
 یم یراشفاپ هلئسم نیا رب وا !هن ،اقیقد ؟دنادرگ
 زا وا .تسوا دوخ زا یشخب ،یبیل قلخ هک دنک
.دنک یم عافد یئاهب ره هب ،دوخ ]نانطومه[
 تاشیامزآ« ییوئدیو دانسا نیا ]بیترت نیدب[
 زا .دنا هدرک تبث دوخ رد ار »یعقاو یگدنز
 هک تسا بیجعرایسب هلئسم نیا نتفگ ،اضق
 یم زواجت نانز هب ،هلمج زا یفاذق یاهورین

 یگنج تایانج عوقو دروم رد مه وتان و دننک
.دزادنا یم هار هب وهایه یبیل یضارا رد
 روتسد یفاذق هکنیا رب ینبم اهربخ رتیت رس
 ار ]نایماظن نایم رد ارگایو یاهصرق عیزوت[
 »فنع هب زواجت هقباسم« هب ندز نماد یارب

 یباسح نا نا یس ]یربخ لاناک[ ،درک رداص
 Cynthia( یلنیک کم ایتنس اما .تخادنا اج

McKinley(، تباث اکیرمآ هرگنک قبسا هدنیامن 
 اهنت اکیرمآ هدحتم تالایا تلود هک درک
 یارب ارگایو یاهصرق گرزب هلومحم رادیرخ

 یاهصرق نآ ]شنانکراک و[ ،دوب یبیل هب لاسرا
 ندرب الاب« روظنم هب ار کچوک گنر یبآ
 ًَاتبسن یشروش نازابرس نایم رد یگنج »هیحور
.دندرک عیزوت رت نسم
 یاهربخ دروم رد نادهاش تاراهظا یانبم رب

 ییاکیرمآ یژتارتسا نیا ،یبیل رد فنع هب زواجت
 هتشاذگ ارجا هب احنآ رد یراب هعجاف الماک روطب

…دش
یراک هبت و ترارش
 هزادنا هب ،نم هدیقع هب ییوئدیو یاهرداک نیا
 هدعاقلا طسوت ]ندرک هلثم[ یاه ملیف
 یاه هتفگ هب طقف امش یلو .تسا کانتشحو
 ار اهوئدیو نیا اصخش ناتدوخ .دینکن رواب نم

.دینک تواضق سپس و دینیبب
 داجیا کانتشحو ییوئدیو یاهملیف نیا :رادشه
‐.obamaslibya« یاهامنرات .دننک یم فوخ

com« و »FederalJack.com« متسیس زا هک 
 تایعقاو و دنشاب یم رادروخرب یمکحم یتینما
 اهنآ ،دنناسر یم تلود عالطا هب تعاجش اب ار
.دنا هدرک جرد ار
»FederalJack« و درک دهاوخن ینیش بقع 
‐obamas« رد زین ار رت هزات یتفایرد یاهوئدیو

libya« تشاذگ دهاوخ شیامنب.
 طسوت ییایبیل زابرس رس ندیرب لوا یوئدیو ●
 یسک رظنب رگا .دهد یم ناشن ار نایشروش
 یرادربملیف قارع رد اهرداک نیا هک دسرب نینچ
 دصرد هک دریگب رظن رد مه ار نیا دیاب ،هدش
 و( قارع رد یجراخ نارودزم زا یگرزب

 ینارودزم ار )ناتسناغفا و ناتسنچچ رد نینچمه
 رد وتان یتخبدب !دنهد یم لیکشت یبیل قرش زا
 ار یبیل رد اهوئدیو نیا یرادربملیف هک تسا نیا

 صاخ یبرع هجهل ،اریز .دیامن راکنا دناوت یمن
 هنحص رد رضاح مدرم یوگتفگ رد ییایبیل
.دنک یم تباث ار نآ یرادربملیف
 ناشن ار یکانتشهد یویرانس مود ملیف وئدیو ●
 نایماظن یبیل نایشروش ،نآ رد هک دهد یم
 اهنآ و هدرک فص هب هجرد بسح رب ار ییایبیل
 تشوگ زا هدیرب یاه هکت ات دننک یم راداو ار
 دنریگب تسدب ار هدرم نازابرس داسجا هدیدنگ
.دنروخب و
 یم هداد ناشن یا هنحص یدعب ملیف وئدیو رد ●
 یداع مدرم ،یشروش یاههورگ ،نآ رد هک دوش
 دروم سپس و دننک یم دیدهت هچناپط اب ار

.دنهد یم رارق زواجت
 ار یبیل زابرس ،یشروش تیعمج -همادا رد ●
 زا ار وا رس ،نآ زا دعب و هدرک نازیوآ قلعم هّلک
.دننک یم ادج نت

 ایس یتایلمع یاههورگ ،رگید یوئدیو -سپس
 نایسروش یماظن یاهورین تسد رد تسد ار
 تکرح زاب ور یاهنویماک رد هک دهد یم ناشن
 تسا نآ هدنهدناشن وئدیو نیا( دننک یم
 تامادقا و ینیمز تایلمع رد ییاکیرمآ نایشترا
.)دننک یم تکراشم ًَامیقتسم هنایشحو
 رس یب داسجا ریواصت ،یدعب یوئدیو ●
 ناشن اهنویماک رد ار یبیل هدش هتشک نازابرس
 طوبرم هدام زا فلخت ییاهلتق نینچ .دهد یم
 یللملا نیب تاشقانم ناینابرق زا عافد هب

 نویسناونک نیا .دوش یم هدرمش ونژ نویسناونک
 .دریگ یم دوخ تیامح رتچ ریز ار ریسا نازابرس

 هدزتشحو دهاش ییوتان نیگمشخ نایشروش
 و راتشک یاه هنحص زا یرادربملیف هب ار یقافتا
 یفاذق اهنیا همه لوئسم« :هکنیا ندز دایرف
 ،لمع نیا هجیتن رد .دندرک راداو ،»تسا

 و تفرگ ار دوخ هداوناخ تسد نیبرود بحاص
 اقیقد وئدیو نیا .درک رارف نایشروش هاگ هیکت زا
 سلبارط رد قیقحت هورگ تسدب قیرط نیمه زا
.دیسر
!دینیبب اجنیا رد ار اهملیف وئدیو زا یخرب

www.obamaslibya.com/
www.federaljack.com/?page_id=37933

 لباقریغ تیربرب و شحوت نینچ ندید اب
 وتان هک دجنگ یمن سکچیه لقع هب ،یروصت
 نایشروش یاهتیلباق نینچ زا هک دنک اعدا دناوتب
…تسا هدوب ربخ یب

یگنج حالس کی هباثمب فنع هب زواجت
 یم ریوصت هک تسا نآ زا رتدب رایسب ]زیچ همه[
 هدافتسا تیعقاو ،اجنیا ات ؟هرآ ،دیدرک
 هویش هباثمب فنع هب زواجت زا نایشروش
 یاه هداوناخ ای یفاذق نارادفرط »تازاجم«
 نایشروش اب یکیتاموتا روطب هک »فرطیب«

.دوب رتزیگنا مغ همه زا ،دننک یمن یهارمه
 ار گنن غاد زواجت زا سپ یمالسا گنهرف قبط
 رب ،هدش عقاو زواجت دروم هک یسک ناگتسب همه
 هب رما نیا دوخ .دننک یم لمح دوخ یناشیپ
 باسحب یعمج تازاجم عون کی ،دوخ هبون
.دیآ یم
 زا ،رشب قوقح عفادم نانز هورگ رضاح لاح رد
 طقف اجنیا رد .دنک یم یسرپزاب زواجت ناینابرق
 و فنع هب زواجت دروم رد رفن دنچ تداهش یادا
.تسا هدش هئارا نادهاش تاراهظا
 عیاقو نیرت بیجع نیا هک دیشاب هتشاد هجوت
 اهدص ندرک یط هک ]هتبلا[ .تسین هیقافتا

 و یسرزاب یاه تسپ زا روبع و هار رتمولیک
 یاضعا هکینامز .تسا یگرزب لکشم ،اهنارابمب
 زا شیب نئوژ ٢٢ خیرات رد یتلودریغ قیقحت هورگ

 یط یرسپ زا یرادربملیف یارب هار رتمولیک ٣٠٠
 زا وا عانتما رطاخب ییوتان نایشروش هک دندرک
 هتخا ار یو ،اهنآ یماظن هبش دحاو هب ندش دراو
 نینچ اب ،دندوب هدیشک لیم شمشچ رب و هدرک
.دندش هجاوم یتالکشم
 ار هرکاب رتخد هب زواجت یواح یدعب ملیف وئدیو
 .درک میدقت یفاذق راداوه هداوناخ کی ردپ

 نوریب هناخ زا ار وا گنفت روزب ییوتان نایشروش
 رارق زواجت دروم یعمج هتسد روطب و هدیشک
 وقاچ اب ار شیاهناتسپ ،نآ زا سپ و دنداد
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.درک توف یزیرنوخ رثا رد رتخد نیا و ،دندیرب
 رشب قوقح عفادم ناققحم رضاح لاح رد
 هیوازلا رهش زا ینز زا یسرپزاب تصرف رظتنم
 ،یو هب یهورگ زواجت زا سپ هک دنتسه
 هکنآ زا سپ .دنا هدیرب ]زین[ ار وا یاهناتسپ

 رارف ییاوه کیلش لاح رد راه نایشروش
 نادهاش ار یزیرنوخ لاح رد نز نیا ،دندرک
.دنداد تاحن گرم زا هدز تهب
 مه زونه ،نکیلو ،هدش یرتسب ناتسرامیب رد وا
 و یمسج یگدز )کوش( تهب طیارش رد
 هدامآ وگتفگ یارب و و درب یم رسب دیدش یحور
 و دنتسه وا رانک رد قوقح ناعفدم .تسین

 هجلاعم یارب ام .دنهد یرای ار وا دننک یم یعس
 ای و اکیرمآ رد وا یمیمرت یحارج لمع ماحنا و
 رد یماح کی یوجتسج رد تعرسب ،اپورا
.میتسه اکیرمآ

 یارب دربن نایرج رد یفاذق نازابرس ،نئوژ ١٩
 ناینابرق زا رگید یکی ،یتاروسیم رهش فرصت

 نز نیا نایشروش .دنداد تاحن ار فنع هب زواجت
 ناگورگ ناونعب زور ٢٠ تدمب و هدوبر ار ناوج
 یفاذق یاهورین هکینامز ات و دندوب هتشاد هگن

 و هتسکش ]هقطنم نامه رد[ ار اهنآ یعافد طخ
 نایشروش  ،دنداد تاحن ار تخبنوگن نز نآ
 یم زواجت یو هب تبون هب یزور هنابش روطب

.دنا هدرک
 یب …وتان هناتسودناسنا تیرومأم تسا نیا و
 مادقا کی هب وتان ]نامزاس[ ،یدیدرت چیه
 اعیرس تسا مزال و هدز تسد لذتبم زیمآ نونج

 لوپ .درادرب تسد نایشروش ینابیتشپ زا
 نونف شزومآ یارب اکیرمآ ناگدنهد تایلام
 یم فرص دیدج نابلاط هب باعرا و دیدهت

 هب ار یبیل یاهتورث زین یبرغ یاهتلود و دوش
.دنرب یم امغی
 هتفرگن رظن رد ار یبیل مدرم تایحور وتان اما
 تنس و هدوب یناشخرد خیرات یاراد یبیل .تسا
 نارگلاغشا لباقم رد نهیم لالقتسا زا عافد

 هداوناخ .تسا راد هشیر مدرم نایم رد یجراخ
 زا تمارغ تفایرد یارب یبیل لیابق ناربهر و اه
 یماح برع یاهروشک و وتان وضع یاهروشک
.دننک یم ششوک نایشروش
 و دهد یم شزومآ ار نایشروش وتان هکیلاح رد
 هقیلج ،تاحیلست ،مروفینوا ظاحل زا ار اهنآ

 رواشم و لقنو لمح لیاسو ،هلولگ دض یاه
 یم رارق ینابیتشپ دروم اوه زا و دنک یم نیمأت
 مه ار اه تیانج نیا همه تیلوئسم دیاب ،دهد
 باسحب ار ]یبیل[ یلام تمارغ دیاب .دریذپب

 لحم زا -وتان وضع یاهروشک نادنورهش
 و یگتسشنزاب ،تشادهب ،شزومآ ]متسیس[

 ثادحا باسح زا و اههاگشناد رد اهنآ لیصحت
.دزادرپب هریغ و اهلپ ،اههار
 هشقانم ییایناتیرب سانشراک نیادلزیاه کیرتاپ
 ٨ و ٢ ار تمارغ زا ایناتیرب مهس ،وتان و یبیل
.تسا هدرک دروآرب رالد درایلیم مهد
 و اهتلود همه زا تسا مزال یلک روطب

 نیا زا ارچ هک دوش هدیسرپ وتان وضع یاهروشک
 ام همه ،دیدرت یب ؟دننک یم ینابیتشپ نایشروش
.میهدب ار مهم رایسب شسرپ نیا خساپ دیاب مه
 یاهرالد باسحب دیاب امابوا روهمج سیئر ایآ
 طسوتم هقبط ناگدنهد تایلام زا هدمآ تسدب
 ؟دیامن نیمأت ار گنج نیا یلام هنیزه ،اکیرمآ
 ای و بصعت یور زا ای هلاقم هدنسیون ،اجنیا رد(
 مدرم ناهذا رد ار هلئسم نیا دهاوخ یم دمع هب
 اکیرمآ یاهگنج هنیزه ایوگ هک دنک ءاقلا
 یم نیمأت ییاکیرمآ ناگدنهد تایلام باسحب

 ییاه هنیزه نینچ هن ،رما تیعقاو رد ،اما .دوش
 هن و دنوش یم نیمأت اکیرمآ مدرم بیج زا
 .تسا ناهج داصتقا نیرتگرزب اکیرمآ داصتقا
 و دح یب پاچ باسحب اهلوپ نیا همه ،هکلب

 باسحب ،نآ عبت هب و هناوتشپ یب یاهرالد رصح
 نیمأت ناهج مدرم یاهتورث هتخیسگ ماجل تراغ
 شقن دیاب اکیرمآ ای .)مجرتم …دندرگ یم
 ؟دیامن ءافیا ار هدعاقلا یاهورین یبرم و راگزومآ
 ددنویپ هب عوقوب ینامز رد تسرد دیاب مه نآ و
 دوخ »هایس و خرس« نایاپ هب ام گرزب تلم هک
 اب اهییاکیرمآ هکینامز تسرد ؟دوش یم کیدزن
 زا ندشن مورحم و راک ندرک ادیپ یارب اوق مامت
 شالت ]ماو تفایرد لصاح[ دوخ ینهر نکسم
 هکنیا رب یهاگآ اب ایآ ]نآ هفاضاب[ و ؟دننک یم
 گنج ود رد ام هداتفا سفن زا زابرس همهنیا
 رد هدعاقلا نایشروش نامه اب اقیقد ،ام هتخاب

؟دنگنج یم زین ناتسناغفا و قارع
 روطب دیاب اکیرما نوناق مادکً َاقیقد ساسا رب
 هسنارف و سیلگنا هکنآ رطاخب وتان زا یعنصت
 هتشذگ مسیلایرپما ییالط نارود نامدای دنناوتب

 ؟دنک یم ینابیتشپ ،دننک ءایحا هراب ود ار دوخ
 نتخادنا هرطاخم هب شزرا ،اهنیا همه ایآ
؟دراد ار نآ یاهتیقفوم و ام دوخ مسیلایرپما
 ار یرگید الماک تیعقاو ییوئدیو یاهملیف نیا
 ،ایس .دنروآ یمرد شیامنب ام نامشچ لباقم رد
 ،ما هدرک رشتنم ار اهملیف نیا نم هکنیا زا دیاش
 نامزاس کی بوخ رومأم یلو .دوشب نیگمشخ

 تایعقاو دیابن ام .دشاب قداص دیاب مه یتینما

 ام .مینک ناهنپ اهرظن زا ار رظنمدب و کانتشحو
 مه هک میتسه یتاعالطا بسک هب فظوم
 یسایس باختنا یارب هعماج مه و یربهر
 تاعالطا بلغا .دنراد زاین اهنآ هب هناهاگآ

 هب اما .دنتسه بسانمان رایسبرایسب یسوساج
 حیحص امش ]باصعا[ هب محرت ،نم رظن
.تسین
 یسوساج نامزاس قباس رومأم ناونعب نم
 اکیرمآ هدحتم تالایا هک منک یم نامگ ،اکیرمآ
 عطق ًَاعیرس ار یبیل نایشروش اب دوخ طباور دیاب

.دهد نایاپ اهنآ یلام ینابیتشپ هب و دنک
.دیتسه هدنریگ میمصت ناتدوخ هک امش
 رد وا -رئوادنیل )نسوس ای( نازوس هراب رد
 راک یتسیرورت دض شخب رد دحتم للم نامزاس
 ییاهروشک وا تیلوئسم تحت هبعش رد .درک یم
 یزلام و هیروس ،نمی ،رصم ،قارع ،یبیل لثم
 اهتدم وا یربهر تحت هورگ .دنتشاد تیوضع
 ربماتپس ١١  یتسیرورت هثداح عوقو دروم رد شیپ

 باتک فلؤم یو .دوب هداد رادشه٢٠٠١ لاس
‐Extreme Prejudi( »طرفم تراسخ ای بصعت«

ce( دشاب یم.
Susan Lindauer

:مجرتم یاه هدوزفا
 هک »یبرغ« یاهتلود همه و اکیرمآ مسیلایرپما ــ
 یاهروشک ناروخمدآ و یتفن یاهرالد هناوتشپب
 یتسیرورت یاهکهورگ ادتبا ،یبرع عجترم
 هناهب هب سپس و هدرک قلخ ار نابلاط و هدعاقلا

 ،هتخاسایس یاهکهورگ نامه اب گنج
 تاحیلست عاونا هاگشیامزآ هب ار ناتسناغفا

 و دوخ رت هنهک تاحیلست هاگ هیلخت ،دیدج
 ،دندرک لیدبت ینویفا داوم عاونا تشک زکرم
 نیمه اب هزرابم هناهبب ،زین کیدزن هدنیآ رد انیقی

 ،»نایوگ ربکا هللا« هک ،ییوتان روخمدآ نایشروش
 روشک ،دننک یم زواجت نانز هب و دنرب یم رس
 اهلاس نیمه رد دوب ممصم هک ار یبیل هتفرشیپ

 یاهارحص یناسربآ( ناهج هزجعم نیمتشه
 یاه هناخدور و اهلاناک قیرط زا عیسو
 زا سپ ،دهد رارق اشامت ضرعم رد ار )یعونصم
 ناشابوا زات و تخات لحم هب یرگیشحو همهنیا

.درک دهاوخ لیدبت یبرغ
 نافلاخم ،نینچمه و نارادفرط همه زا ــ

 یم اضاقت یبرغ یاهتلود یرامعتسا یاهگنج
 و لد رگا و بلطم نیا هعلاطم نمض دوش
 هدهاشم اب ،)مرادن هک نم(دنراد اشامت تأرج
 رد ،هلاقم نیا رد ثحب دروم یاهملیفوئدیو
 دنیوگ خساپ لاؤس نیا هب دوخ نادجو هاگداد
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 یاههورگ تیبرت و شزومآ ،لیکشت ایآ :هک
 هتفرگ تسدب یخالس دراک یتحارب هک راوخمدآ
 کته ،دنرب یم ناسنا رس یدرسنوخ اب و

 یاهبمب ای و دننک یم نارتخد و نانز تمرح
 و اهرهش یاهنابایخ و هچوک رد ار ینت کی
 زا ریغ ییاج رد ،دننک یم اهر اهاتسور
 -یتینما یاهداهن و اهنامزاس یاهروتاربال
 ریذپناکما یتسینویهص -یتسیلایرپما یسایس
 رضاح ایآ ،دشاب یفنم خساپ رگا ؟تسه
 قادصم ار یتسیلایرپما یاهتلود دوب دنهاوخ
؟دنیامن فیرعت مسیرورت لماک
۱٣۹۰ ریت ۲۴ هعمج

 ،گنج رد خرس شترا یزوریپ ریثات هلمج
 یاهتردق زا متس تحت یاهروشک ینادرگیور
 هدناشن تسد یاهمیژر یدمآ راکان ،یرامعتسا
 زا راذگ هب اهروشک نیا یتایح زاین ،“یدوخ“

 نآ زا یلادوئف تابسانم فلتخم یاهیدنبتروص
 نیا زین لالدتسا نیمه اب و .دندوب هلمج
 و تمس اضعب کیتارکمد یتیهام اب اهشبنج

.دنتفرگیم دوخب یتسیلایسوس ییوس
 رواخ رد یتسیلایرپما یاهروشک هک یفادها

 ینشورب ار دندرکیم بیقعت اقیرفآ لامش و هنایم
:درک یدنب میسقت روحم هس رب ناوتیم
.هقطنم ینیمز ریز عبانم رب لرتنک -۱
.“مسینومک ذوفن ” اب هزرابم -۲
 یبایهار یارب ”زئوس لاناک“ رب لماک طلست -۳
.ایسآ و اقیرفآ هراق ود هب رتناسآ
 ناگدنیامن نیرتیعاجترا یتح موس دروم رد
 اراکشآ ”لیچرچ نوتسنیو ” نوچ مسیلایرپما
 و هقطنم رب ”ایناتیرب عورشم تیعقوم ” یاعدا

.درکیم حرطم ار زئوس لاناک
 زا نامز نآ رد ایناتیرب راک هظفاحم لفاحم
 ”رمع مامت یتایح گرهاش ” ناونعب زئوس لاناک
.دندرکیم رکذ شیوخ تارمعتسم
 زاغآ دهاش مود یناهج گنج زا سپ یاهلاس
 رد یجراخ یاهورین رب رصم مدرم تاضارتعا

 تروصب تاضارتعا نیا .دوب ناشروشک
 یسیلگنا نایماظن اب هدنکارپ یاهیریگرد

 هک احنآ ات.دوب هارمه هدنیازف تارهاظت و
 ”یشرقن دمحم ” رصم ریزو تسخن
 دیدجت“ یارب ار اهیسیلگنا دش راچان
 ارف زئوس دادرارق دافم یخرب رد ”رظن

.دناوخ
 هب ”ق وراف“ هاش تموکح داهنشیپ
 خسف یپ رد هن نآ رد یو هک اهیسیلگنا
 یپ رد هکلب ،زئوس یرامعتسا دادرارق
 ّدر تیروف هب دوب نآ زا یداوم لیدعت

!دش
 یاجب زین ایناتیرب ”رگراک بزح“ نایم نیا رد

 هظفاحم تین هب رصم مدرم تساوخ زا تیامح
 تیامح هب دیما بیترت نیدب و داد نت نراک

 مه رگراک بزح یفرطیب لقادح ای و ینمض
.تفاین بارعا زا یلحم
 یاهتساوخ لباقم رد اهیسیلگنا فاطعنا مدع
 رتشیب مشخ زورب ثعاب وسکی زا یحالصا
 و یناوتان رگید یوس زا و دش مدرم یاههدوت
 رت راکشآ ار یتنطلس نادناخ یرابتعا یب

 زا سپ تالوحت نیرتگرزب زا یکی کشالب
 لامش و هنایم رواخ رد مود یناهج گنج

 سپ هک یبالقنا .دوب رصم ۱۹۵۲ بالقنا اقیرفآ
 عوقو خیرات زا لاس تصش بیرق تشذگ زا
 میظع یاهمایق روضح ببسب زین زورما ،نآ
 ددجم یرادید هتسیاش ینونک ههرب رد یعامتجا
.تسا
 ریز اقیرفآ لامش و هنایم رواخ هک اهزور نیا رد
 مسیلایرپما هجیتن رد و هقطنم یاهروتاتکید یاپ
 رد و ،دنکیم یلاخ هناریگیپ و جیردتب ار
 لامج“ یاهسکع رصم مدرم هک ییاهزور
 رس رب تارهاظت ماگنه ار ”رصان لدبع
 مزال دیاش ،دننادرگیم دوخ یاهتسد
 بالقنا نوچ و دنچ هب یهاگن اب دشاب

 ،نآ یاهتلع و هزیگنا ،رصم ۱۹۵۲
 نآ ریثات ،نآ یاهدرواتسد و ؤس و تمس
 ات هقطنم تالوحت زین و رصم خیرات رب

 یخیرات تیوه تخانش هب یدودح
 کیدزن یبرع یاهروشک ددعتم یاهمایق
.میوش رت

 اب یرادمتسایس ناوتب تمحزب دیاش
 شترا یبالقنا گنهرس اب زارتمه یتیبوبحم
 یاهروشک خیرات رد ”رصانلا دبع لامج ” رصم
 یاههناشن نیلوا اب هک یگنهرس .درک ادیپ یبرع
 رصم رد کیتارکمد یتالوحت داجیا یارب شالت
 وربور دوخ نامز یتسیلایرپما میظع یاهتردق اب

.دش
 یلک روط هب مود یناهج گنج همتاخ زا سپ

 یاهروشک رثکا رد یتسیلایرپما دض یاهشبنج
 رد اقیرفآ و ایسآ رد ”مّوس ناهج ” هب موسوم

 زا یفلتخم لیالدب .دندوب یریگ لکش لاح

 سرد و رصم ۱۹۵۲ بالقنا
 رب نآ ریثات – نآ زا ییاه
 رواخ هلاس ۶۰ تالوحت
.ناریا هلمج زا هنایم

گنلآ یلع
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.تخاسیم
 یضارتعا تارهاظت تارکاذم در مالعا یپ رد
 یاهزات جوا هرهاق و هیردنکسا رهش ود رد مدرم
 رگید و نارگراک ،نایوجشناد .تفایم
 یسیلگنا نایماظن هب هلمح اب یرهش ناشکتمحز
 زا یاهزات رود اهنآ عفانم یماح تاسسوم و
.دنتشاذگیم شیامن هب ار رامعتسا اب هزرابم
 عفانم نامزنآ ات هک ”یلم یرادیامرس“ لفاحم

 لود یراذگ هیامرس اب دنویپ رد ار دوخ
 یتنس بزح رد دندرکیم وجتسج یتسیلایرپما
 نیا تیامح مالعا .دندوب هدش عمج ”دفو“

 یناهج گنج ماگنه سیلگنا شترا زا بزح
 هیلع ناشکتمحز مشخ نافوط هکینامز رد مود
 زا دوب یریگجوا لاح رد سیلگنا مسیلایرپما

.دشیم یقلت راکشآ یتنایخ اههدوت بناج

۱۹۵۲ بالقنا

 ای و بزح کی دقاف نامز نآ ات رصم روشک
 لباق شخب اذل دوب ریگارف یبالقنا تالیکشت
 نایماظن رد مدرم یتیاضران و مشخ زا یهجوت
 تاضارتعا همادا و ،تفایم یلجت رصم شترا

 تاریثات نایماظن یریگ عضومرب نانچمه مدرم
 هب رصم نایماظن .تشاذگ یم یقاب ینیعم
 رد سیلگنا یماظن نیشام نتسکش مهرد

 نیا اما دندوب هتسب دیما مود یناهج گنج
 یرلتیه مسیشاف زا تیامح تلعب هن عوضوم
 ایناتیرب رگلاغشا شترا زا ییاهر روصت اب هکلب
.دوب
 زا شیب نآ رد هک ۱۹۵۲ هیوناژ ۲۶ زور تارهاظت
 تاقبط و راشقا نیرتمورحم زا رفن نویلیم کی
 نایوجشناد و ناناقهد ،نارگراک هلمج زا رصم
 دنور رد یفطع هطقن عقاو رد دنتشاد تکرش
.دوب رصم بالقنا جاوما شرتسگ هبور
 یلادوئف همین تموکح هاگتسد و اهتسیلایرپما
 مایق نیا یلصا جامآ ق و راف کلم دساف و
 ،تارهاظت،اه ینیشن تسب ،تاباصتعا .دندوب
 هندب رد هدرتسگ یاهفاکش و اهیریگرد
 المع ۱۹۵۲ راهب ات یتنطلس میژر یماظن

 لباقم رد شنکاو هنوگ ره زا ار تموکح
.دوب هتشاد زاب مدرم یاهتساوخ
 یهورگ ۱۹۵۲ یالوج موس و تسیب رد ماحنارس
 دنتفای ترهش ”دازآ نارسفا“ هب هک نایماظن زا
 لدبع لامج“ مانب یاهلاس ۳۴ گنهرس یربهرب
 ار هاشداپ یزیرنوخ نودب ییاتدوک ماحنا اب“رصان
 بالقنا زاغآ یروهمج هب ماظن رییغت اب و رانک رب

 زا سپ ”دازآ نارسفا“ .دندرک مالعا ار رصم
 یهدنامرف یاروش ” لیکشت اب هاش یرانکرب
 ریغ یتلود هک ”تقوم تلود“ نییعت و ”بالقنا
 .دنتفرگ تسدب ار تکلمم تاروما دوب یماظن

 یاهناگرا زا مادکچیه رد ًاصخش رصان صخش
 یربهر المع یو اما ،تشادن یتیوضع تردق
 تشاد هدهع هب ار یریگمیمصت یاهمرها تیلک
 ادناخ کیتارکوتسیرآ یاهناونع یمامت اهنآ .)۱(
 ،تخدهاش ،هاش ،هکلم نوچ ار یتنطلس ن
 رابتعا یب و لوعجم امسر ار هریغ و دهعیلو
 نامز نآ ات هک تسیروادای هب مزال .دندومن مالعا
 یاههورگ رد“دازآ نارسفا ” زا یمک رایسب دادعت

.دنتشاد تیوضع یسایس

نیملسملا ناوخا

 رد“ هیفاصح دادما نمحنا ” مانب ادتبا هورگ نیا
 شرتسگ و ظفح ” فده ود اب ۱۳۲۸ لاس
 موجه اب هلباقم ” و ”یمالسا یاهشزرا

 ” نآ سسؤم و ربهر .دش لیکشت ”اهرنویسیم
.دوب هرهاق دلوتم و یرصم یناوج ”انب نسح

 رییغت ”نیملسملا ناوخا“ هب اهدعب هک هورگ نیا
 زا شیب رصم بالقنا زا شیپ نآ یاضعا داد مان
 لاس رد . دن دشیم هدز نیمخت رفن نویلیم کی

 دومحم ” رصم ریزو تسخن ۱۹۴۸
 وضع دشیم هتفگ هک یصخش طسوت“یشرقنلا
 .تفرگ رارق رورت ضرعم رد دوب هورگ نیا

 ینوناق ریغ نیملسملا ناوخا هثداح نیا بقاعتم
 تکرش رصم مدرم تارهاظت رد اما دش مالعا

. ) ۲( درکیم
 یربهر یاهناگرا لیکشت و ماظن رییغت زا سپ
 ناوخا هدش هتخانش یاههرهچ زا یخرب بالقنا
 زا یرتشیب دادعت بسک رس رب نیملسملا

 رظن فالتخا دیدج تلود اب تردق یاهیسرک
 تافالتخا نیا ندش ینلع هک دندرک ادیپ
 یاههدوت نایمرد هورگ نیا یرابتعا مک بجوم
 هیلوا یاههمانرب ”دازآ نارسفا ” هورگ .دش مدرم

 مالعا دیدج تارییغت داجیا روظنمب ار دوخ
 زا روبع یارب هک دندوب هاگآ یبوخب اهنآ .دندرک
 راب نایز راثآ ،یسارکوتسیرآ ،مسیلادوئف یایاقب
 ،یداصتقا و یسایس لالقتسا هب لین و رامعتسا

 یتعنص یوسب رت دوز هچ ره ار روشک تسیابیم
 هک داد ناشن اهدادیور ریس اما .دنربب شیپ ندش
 تیقفوم هب ینادنچ هقالع ”یلم یراد هیامرس ”

 هب فرطکی زا اهنآ .تشادن ییاههمانرب نینچ
 نکسم رد تدم هاتوک یاهیراذگ هیامرس همادا

 یریگ هرهب ینعی ،دندوب دنمقالع یزرواشک و
 راتخاس رییغت رگید فرط زا و یروف و ناوارف
 اب دنویپ رد اهنت ار رصم یعامتجا -یداصتقا
 اما .)۳( دنتسنادیم نکمم یرادیامرس لود
 دیما ان یلم یزاوژروب یماگمه مدع زا ”رصان“
 یاههدوت هب شیاههمانرب همادا ماحنا یارب و دشن
 و کیتارکمد تامادقا ماحنا .دومن عوجر مدرم
 رب زورب زور رصم مدرم یارب یهافر یاههمانرب
 رد دیدج نیناوق .دوزفایم یوب دامتعا و رابتعا

 راک تدم لوط لیلقت ،یلغش تینما نیمات دروم
 رد یعامتجا همیب ،تعاس تفه هب هنازور
 ینامرد همیب نوناق عضو ،یلغش تامدص لباقم
.دوب هلمج نآ زا زا رگید یرایسب و
 ”هچاپتسد ” مسیلایرپما ،یتامادقا نینچ هروک رد
 نامیپ ” رد تیوضع داهنشیپ یوب سیلگنا
 هعسوت رد هک نامیپ نیا .)۴ (داد هئارا ار ”دادغب
 یماظن هرصاحم و هنایم رواخ رد ”وتان“ یماظن

 رصان طسوت ،دوب بونج یاهههبج رد یوروش
 .دش در ینشورب مه نآ رب ینتبم داهنشیپ و حیبقت
 یماظن هلمح یکی یعانتما نینچ یاهدمایپ
 و رصم یماظن عضاوم هب )۱۹۵۴ ( لیئارسا
 هب هحلسا شورف زا یبرغ لود عانتما یرگید
 مسیلایرپما رگید لاح .دوب رصم یبالقنا تلود
 ربهر و دوب هدرک راکشآ ار دوخ ییاهن یاهتّین
 یخیرات تقیقح نیا ماگب ماگ زین رصم بالقنا
 اب دنویپ رد هن بالقنا همادا هک تفایم رد ار
 نآ اب تسسگ ورگ رد سکع رب هکلب مسیلایرپما
 ریذپ ناکما اهنآ یاهنامرآ و اههدوت رب هیکت و
 ماحنا اب رصم یبالقنا تلود تیعقوم .تسا
 ۴۰۰.۰۰۰ زا شیب نآ یپ رد هک یضارا میسقت
 زین و دندش نیمز بحاص نیمز یب ناقهد
 و ربارب ود هب ناراکتشک هنالاس دمآ رد دایدزا

 ”یراتکه ۸۴ فقس ” نوناق نیودت نینچ مه
 رب ار یکانلوه تابرض ,نیمز رب تیکلام
 دراو بالقنا دض ناکرا و رصم مسیلادوئف

 رگید یاهشخب رد تلود شالت .) ۵(تخاس
 عیانص رد زین و هتیسیرتکلا نیمات صوصخلا یلع
 هجاوم یدایز لابقا اب یگدنسیرو یفاب هچراپ

 نوچ رگید تیمها اب رایسب یاههژورپ اما .دش
 ”ناوله ” هقطنم رد دالوف و نهآ تعنص هعسوت
 شیپ ماحنا دنک رایسب یتکرح اب و یتخس هب
 رب یبرغ یاهرازاب ندش هتسب زا سپ . دنتفریم
 میمصت ”بالقنا یهدنامرف یاروش“ ،رصان یور
 روشک هب تسخن هحلسا هیهت یارب هک تفرگ
 .دروآ یور یوروش داحتا هب سپس و یکاولسکچ

 عطق هباثم هب نامزنآ رد رصم مادقا نیا
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 اضعب و یتسیلایرپما لود اب قباس یاهطابترا
 یقلت لیئارسا و ”برغ اب ینمشد عضوم ” مالعا

.دشیم
 رد .دادیم همادا دوخ هارب مه زونه بالقنا اما

 یمامت تلود ۱۹۵۵ -۵۷ یاهل اس لصاف دح
 یلم ار همیب یاهتکرش و یجراخ یاهکناب
 ۵۱ لقادح ” نوناق بالقنا تلود و .درک مالعا
 یاه تکرش“ رب ”تلود تیکلام دصرد
 زونه هنافساتم اما .دیناسر بیوصت هب ار ”گرزب

 یتعنص یارب نشور و زکرمتم یاهمانرب مه
.) ۶( دروخیمن مشچ هب روشک ندرک

 بالقنا همادا و نارحب ،زئوس لاناک

 هاش یلادوئف همین تموکح رب قوفت یادتبا زا
 یاروش“ کیژتارتسا یاههژورپ زا یکی قوراف
 یور رب“ناوسا دس“ ثادحا“بالقنا یهدن امرف
 رد هژورپ نیا .دوب رصم بونج رد لین هناخدور

 تسناوتیم مه دوخ زیمآ تیقفوم ماحنا تروص
 ار رصم زا یگرزب شخب زاین دروم هتیسیرتکلا
 تیعضو مه و دنک دیلوت یفاک رادقمب و یبوخب
 تعرس هب ار هقطنم نآ راک و تشک راجنه ان
.دشخب دوبهب
 هدهع زا حرط نیا نیگنس هجدوب یمامت نیمات
 راک عورش رد .دوب جراخ رصم یاپون تلود
 غلبم هب ییاهماو صیصخت اب سیلگنا و اکیرمآ

 ” اما .دندش نادیم دراو رالد نویلیم ۱۴ و ۵۶
 داهنشیپ اب نامز نامه رد مه ”یناهج کناب
 اب و رالد نولیم ۲۰۰ اب ربارب یماو صیصخت

 رصم یلام یاهداینب رب لرتنک نتشاد طرش
 ار بالقنا یاهدرواتسد رب یزادنا تسد ناکما

 زا هک یمسیلایرپما بیترت نیدب و .تخاس نکمم
 دراو هرجنپ زا یمارآ هب دوب هدش هدنار رد
.دشیم
 لقتسم یروشک ربهر ناونع هب رصان هکیماگنه
 للم نامزاس رد ار ”نیچ قلخ یروهمج ”
 ناهگانب اهتسیلایرپما ،تخانش تیمسرب دحتم
 فقوتم ار یو تلود هب ماو تخادرپ همادا

 اب هنالوجع و ”یهیبنت“ مادقا نیا !دندرک
 یو و دش وربور رصان عطاق و یروف شنکاو
.!درک مالعا یلم خیرات نآ زا ار زئوس لاناک
 - یوسنارف یتکرش دی رد نامزنآ ات زئوس لاناک
 رارق سیراپ رد نآ یزکرم هرادا هک دوب یسیلگنا
.تشاد
 یمدق ” ار زئوس لاناک ندش یلم اهتسیلایرپما

 هب اهنآ .دندناوخ ”هناخاتسگ ” و ”کان رطخ

 دنتشادن رواب هنابلط لالقتسا تامادقا هنوگنیا
 دنتشاد لماک فوقو زین رما نیا رب لاح نیع رد
 تیعقوم تسناوتیم یمادقا نینچ تاریثات هک
 تحت یاهروشک رد ار زواجتم یاهتسیلایرپما

.دزاس هجاوم یدج تارطخ اب هطلس
 رد اهنت هن رصان لدبع لامج هناعاجش مادقا

 لابقا اب یبرع یاهروشک مامت رد هکلب رصم
 رگید الاح یو .دش هجاوم متس تحت یاههدوت
 مامت رد بارعا عزانم الب و هتسیاش ربهر
 یاهنیشن خیش نارس اما .دوب یبرع یاهروشک
 تموکح و یبرع هدناشن تسد و عجترم
 یدرسب نآ زا ناریا هاش هتسباو و ییاتدوک
.دندرک لابقتسا
 و هسنارف یاهتسیلایرپما رصان مادقا نیا اب
 و هقطنم رد دوخ تیمکاح ظفح یارب سیلگنا
 دیدهت یماظن هلباقم هب ار رصم زئوس لاناک رب

 ییاتدوک اب یگزات هب هک اهییاکیرمآ.دندرک
 نوگنرس ار قدصم رتکد یلم تموکح یماظن

 ینارحب نینچ زکرم رد ناشروضح دوب هدرک
 زا یپ رد زین هسنارف مسیلایرپما .دوبن دوهشم
 نانبل و هیروس رد دوخ تیمکاح نداد تسد
 نآ اب هریزجلا و شکارم یماظن لاغشا دصقب

 .دوب هدش یماظن ییورایور دراو اهروشک
 نتشاد رایتخا رد اب شیپاشیپ مه اهیسیلگنا
 زئوس لاناک نوماریپ یرفن رازه ۵۰ ات ۴۰ یرگشل
 دوخ رگلاغشا یاهورین شرتسگ و شیازفا هب
 ”رصم یهدنامرف یاروش ” .دندش لوغشم
 ” همه هب ار رصم هب زواجت عوقولا بیرق ناکما
 عالطا ”ناهج ناگ هدازآ ” و ”برع ناردارب
 یاپون بالقنا ندش درخ رطخ رگید لاح .داد
 مسیلایرپما یماظن نیشام ریز رصم مدرم
.دوب سوسحم الماک سیلگنا
 لاسرا رب ینبم ”یوروش داحتا“ یروف شنکاو
 روظنمب هقطنم هب بلطواد و یکمک یاهورین
 و یمسر مالعا زین و رصم بالقنا زا عافد
 رب ینتبم ”نیچ قلخ یروهمج ” صخشم
 رصم هب ”بلطواد یورین رفن ۳۰۰۰۰۰ ” نداتسرف
 گنج غاد هروک رب یدرس بآ نوچ ناهگان

 بیترت نیدب و ،دش هتخیر مسیلایرپما یاهیبلط
 زاب یلکب یزواجت نینچ ماحنا زا اهتسیلایرپما

 زورفا گنج مسیلایرپما ندناشن بقع .دندنام
 نایاپ هباثم هب نینچمه خیرات نآ رد سیلگنا
 و هقطنم رب نانآ ”عورشم تیمکاح ” نارود
 بوکرس رطخ هک لاح نیع رد .دوب زئوس لاناک
.دوب هدش عفد زین جراخ زا بالقنا
 ینوگنرس تهج رد سیلگنا یاهششوک اما

 شالت .تفای همادا لخاد زا یبالقنا تلود
 بالقنا دض ههبج لیکشت یارب سیلگنا هدنزخ
 هدش رانکرب نایماظن و نارازگراک زا لکشتم
 و نیملسملا ناوخا زا یلفاحم ،قباس میژر
 .دوب هلمج نآ زا هدش دی علخ یاهلادوئف
 یرارقرب و هرابود تشگزاب ات هک یشالت

.دیدرگن فقوتم بالقنا دض تموکح
 یگنج زورب رطخ و زئوس نارحب ندش عفترم سپ

 هدوت راکشآ یاهشوج و بنج ،هناراک زواجت
 یاهتموکح و اهتسیلایرپما هیلع هقطنم رد یا
 لامج صخش و دروخیم مشچب هدناشن تسد
 رامشب برع ناهج ربهر ناونعب زین رصان لدبع
.تفریم
 شالت رصم و هیروس روشک ود نایم نیا رد
 دحتم یروهمج ” لیکشت اب دندرکیم
 هدیمان ”برع للم داحتا ” هک هچنآ یوسب“یبرع
 نیا هب طوبرم ”هیداحتا ” اما .دننک تکرح دشیم
 رصم رازاب شرتسگ زا رت ارف لمع رد روشک ود
 یپ رد زین ۱۹۶۱ لاس رد و تفرن شیپ هیروس رد
 رکذ داحتا زا روشک نیا هیروس رد ییاتدوک عوقو

.دش جراخ هدش
 یمامت زین یتسیلایرپما لود هظحل نآ ات

 رصم اب ار دوخ یرابتعا و یلام یاهیراکمه
نآ اب نامزمه و دوب هدرک عطق یلکب
 اب ار دوخ یاهیراکمه حطس زین رصان تلود
.دربیم رتالاب یوروش داحتا

:۱۹۶۷ هزور شش ِگنج

 هدش هتشون رایسب نآ جیاتن و گنج نیا هب عجار
 ینیشن بقع زا سپ یتسیلایرپما لود .تسا
 ماحنا ،هقطنم طاقن یرایسب زا ناشیاهنوشق
 تسد تلود هب ار دوخ قباس یاهتیرومام
 همه تیامح .دندرک راذگاو لیئارسا هدناشن

 ،لیئارسا رگلاغشا تلود زا یماظن و یلام هبناج
 و یگنج یاهحالس نیرتنردم هب نآ زیهجت

 ماحنا یارب نآ فلتخم نوشق شزومآ
 و یهدنامزاس ،هدنیآ یگنج یاهتیرومأم
 و یسوساج یتاعالطا یاهسیورس شرتسگ
 هلمج زا نآ یذوفن ناسوساج شزومآ
 یمجاهت تسایس فقوت نودب یاههسورپ
.دش بوچ راهچ نیا رد اهتسیلایرپما
 اب ار هزور شش گنج لیئارسا یماظن تلود

 هیلع راو هقعاص و هناریگلفاغ یتالمح
 نیا.درک زاغآ رصم هلمج زا یبرع یاهروشک
 لود و لیئارسا یاهاعدا فالخ رب تالمح
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 ” هن و دوب یعافد رتکاراک یاراد هن یتسیلایرپما
 تقد ،زواجت هویش .دوب هدمآ شیپ هک ”یترورض
 هناراک زواجت یاهشقن رگنایب نآ لمع تعرس و
 و ناسانشراک طسوت شیپ اهتدم زا هک دوب
.دوب هدش یزیر حرط تقد اب یگنج یاهلارنژ
 مدهنم ،اه هاگ دورف و یماظن یاهاگیاپ نارابمب
 ندرک جلف ،اه هاگدورف دناب رد اهامیپاوه ندرک
 یارحص“ فّرصت نآ یپ رد و رصم یعافد ناوت

 هب هک دوب یکلهم تابرض هلمج زا ”انیس
 .دمآ دورف رصم بالقنا زین و برع مسیلانویسان

 هچنآ هب ”برع یاهتلم ” داقتعا ندش تسس
 دشیم هدیمان ”مسیبرع ناپ ” نامز نآ رد هک
 یخرب هک ”نیشناج هشیدنا“ رب ار هار جیردتب

 ”مسیمالسا ناپ ” ار نآ یبرغ ناسانش هعماج
.درکیم زاب دنداهن

 یارحص نداد تسد زا و گنج رد تسکش
 مه رد یاهیحور اب ار رصان لدبع لامج انیس
 زا دوخ یافعتسا تئارق هب هدش میلست و هتسکش
.داتسرف ”رصم یلم یویدار ” قیرط
 هک دوب نانچ افعتسا نیا تئارق یروف ریثات
 رصم زا ریغ رگید یاهروشک رد رفن اهنویلیم
 اب و دنتخیر اهنابایخ هب همیسارس مه
 ” ”!هزرابم موادت ،هزرابم موادت ”: یاهدایرف
 رد رصان یاقبا راتساوخ ”!رصن یتح هروث ،هروث
.دندش رازراک همادا و شیوخ تسپ
 زا و لیئارسا زا یماظن نیگنس تسکش زا سپ
 شنکاو نینچ ،انیس یارحص نداد تسد
 گرب ناوتیم ار مدرم یاههدوت زا یاهدرتسگ
 .دروآ باسحب رصم رصاعم خیرات رد ینیرز
 عوقوب ینارحب رایسب یاهرود رد هک یشنکاو
 دودح ات ار هتفر تس د زا تایحور و تسویپ
 .دینادرگ زاب اههدوت تازرابم نتم هب یدایز

 نیا زا سپ یدنا و لاس ود رصان لدبع لامج
 .تفگ تایح دوردب ۱۹۷۰ لاس ،ثداوح
 تفه دودح تکرش اب یو هزانج عییشت مسارم
 نیرتمیظع و نیرتریظن مک زا یکی هب رفن نویلیم
 نیدب و دش لدبم رصم خیرات رد تارهاظت
 هک یعادو دندرک عادو ناشربهر اب مدرم بیترت
 مه ار بالقنا دوخ عقاولا یف خیرات تداهش هب

!دشیم لماش
 و تمس زا ناشن رصان تموکح ینایاپ یاهلاس
 نیودت .دوب اهیراذگ تسایس زا یرگید یوس
 و اهمرفر یخرب رد رظن دیدجت ،دیدج نیناوق
 مسیلایسوس ” دروم رد مهبم یاهوگتفگ حرط
 زا ناشن ”یناسنا مسیلایسوس ” و ”یبرع
 یارو رد هک دوب یاهزات کوکشم یاهتکرح

 یوپاکت رد رصم هدز باقن بالقنا دض نآ
 ماحنارس هک یبالقنا دض .دوب دوخ یهدنامزاس
 نادیم هب اپ ”تاداس رونا ” یگدرکرس اب

 و دساف یروتاتکید هب زین نایاپ رد و تشاذگ
.دیماحنا ”کرابم ینسح ” هتسباو

:بالقنا دبلاک هب ینایاپ یهاگن

 اب اهنت هک تسا هتخومآ امب یخیرات یاههبرجت
 هتشذگ یاهتکرح تیوه و رصانع رد شواک
 ،اه هزیگنا ،اه تلع زا یلماک ریوصت ناوتیم
 یعامتجا یاهشزیخ یوس و تمس ،اه زاین
 اب رگا اهشزیخ نیا .تفایرد ار دوخ نامز
 رارکت رطخ دنشاب هناگیب دوخ تیوه و خیرات
 ار هتشذگ یاهیراگنا لهس و تاهابتشا
.دنهدیم شیازفا

 یاهداحتا هب ،هتشذگ هب قیمع یهاگن اذل
 صیخشت ،نآ رورض ریغ یاهداضت ،نآ نومیمان
 زین و نآ یخیرات نانمشد و نیدحتم قیقد
 زا اههدوت هب نآ توافتم رصانع هناریگیپ حیضوت

 ره ورشیپ و نیتسار نویبالقنا فیاظو هلمج
.تسا یشبنج

 یربهر تحت هک ییاهمرفر و تامادقا زا یرایسب
 بالقنا یهدنامرف یاروش ” و دازآ نارسفا

 و تارمعتسم رد و دوخ عون رد دش ماحنا ”رصم
 یاههویش رد اپ کی هک قباس تارمعتسم همین
 هیامرس تابسانم رد رگید یاپ و یلادوئف دیلوت
 رد .دوب ریظن مک نامز نآ رد و دنتشاد یراد
 نیناوق نیودت کیتارکمد و یلم تامادقا هنیمز

 تفه ،یلغش نیمات ،اه همیب ( راک دیدج
 ندرک یلم و هرداصم ،)…هنازور راک تعاس
 و یضرا تاحالصا ماحنا ،یجراخ یاهتکرش
 ناونع هب اهدعب هک ” ناوسا دس“ ثادحا هژورپ

 زراب یاههنومن زا تفای یلجت ”نیون رصم ” لبمس
 ات ”دازآ نارسفا“ زین یللملا نیب هنحص رد .دوب نآ

 لقتسم و دیدج طیارش دنتسناوت یدودح
 لیمحت اهتسیلایرپما رب ار رصم یجراخ تسایس
 هعسوت ،نیچ تلود نتخانش تیمسرب .دننک
 هاگودرا زا جراخ لود اب یداصتقا تابسانم
 لاناک ندرک یلم هناعاجش مادقا و مسیلایرپما

 یبالقنا تلود مادقا نیرتهتسجرب دیاش هک زئوس
.درمش هلمج نآ زا ناوتیم ار دوب
 رصان تلود تامادقا نیا یمامت مغریلع اما

 یارب یصخشم کیژتارتسا همانرب هنوگچیه

 ندرک یتعنص و نردم یژولونکت یریگ راکب
 زا یرایسب .تشادن نیون تابسانم رد رصم
 عبات اهیراذگ تسایس و اه یریگعضوم

 یف تالکشم زورب و هدمآ شیپ طیارش ،ثداوح
.دوب ههادبلا

 ماحنا هیلع هک ”نیملسملا ناوخا“ نوچ ییاههورگ
 روطب دندوب هدرک یریگعضوم یضرا تاحالصا
 تاغیلبت .دنتفرگیمن رارق یرگاشفا دروم ریگیپ

 یلخاد بالقنا دض و مسیلایرپما روآ ماسرس
 و هقطنم رد ”مسینومک رطخ ” دوجو رب ینبم
 یجراخ و یلخاد تسایس رب هتفر هتفر رصم
 رصان تلود و تشاذگیم ینیعم تاریثات روشک
 ” یارب کیتارکمد تالوحت ماحنا همادا یاجب
 و یریگتسد هب دوخ ندوب تسینومک ریغ ”تابثا
 برض و تسینومک بزح یاضعا ندرک ینادنز
 تاباصتعا و تاضارتعا رد نارگراک متش و
 هلصاف اب زین یللملا نیب هنیمز رد .دروآ یور
 عزانمالب یماح هک یوروش داحتا زا نتفرگ
 و تسایس مالعا و دوب رصم مدرم بالقنا

 ار بالقنا تینوصم مهبم رایسب ییاهریگعضوم
 نامز نآ رد .دادیم شهاک یهبانتم رادقم هب

 ناگدنیامن ناوتیم لمات یمک اب هک ییاههرهچ
 ،دروآ باسح هب دوخ یاهروشک یلم یزاوژروب
 ِغلبم… و قدصم ،وتیت ،ورهن ،نوچ ییاهمان

 مان ”یفنم هنزاوم ” نامز نآ هک دندش یتسایس
 هک هنادنسپ ماوع رهاظب یتسایس .دوب هتفرگ
 و قرش“ اب ناسکی یاهلصاف داجیا“ ناهاوخ
 رگید یکی زین رصان لدبع لامج و دوب ”برغ
.دش تسایس نآ یدج نایرتشم زا
 تسایس ” نارازگراک و نایوگنخس زا یرایسب
 یصخشم ان تارابع رارکت زجب ”یفنم هنزاوم

 تردق ربا ” ،“یرامعتسا یاهتردق ” نوچ
 تلاسر ”!تسین یبوخ رجات تلود ” ،“اه
 و راشف تحت ابلاغ اهراعش نیا .دنتشادن یرگید
 لفاحم نیرتیعاجترا زین و گرزب راجت ریثات
 یزاس یصوصخ فده اب ناشروشک یبهذم
 رد یصخشم ویتانرتلآ لماح و دشیم حرطم رتشیب

 .دوبن رت هنالداع یتابسانم هب راذگ تهج
 زا یدنسپ هماع نیع رد ”یفنم هنزاوم“ تسایس
 و یللملا نیب عاضوا یگدیچیپ صخشم کرد
 دوب زجاع داضتم یاهتسایس صیخشت
 درد مک ” یدابآ اجکان هب ار اههدوت لمعردو

.درکیم تیاده ”رس
 یزوریپ هجیتن رد هک زین نیملسملا ناوخا هورگ
 نادیم و لاجم اددجم بارعا رب لیئارسا یماظن

 و ”ینامیا یب ” ار تسکش للع دوب هتفای ینخس
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 نیدب و .دادیم حیضوت ”رفک ههبج اب یکیدزن ”
 هک ”مسیبرع ناپ ” مهبم اتبسن موهفم اب بیترت
 .درکیم هلباقمدوب هدیسر ”مسیرصان ” هب اجیردت
 و یدنماضر بجوم اقیمع هک یتاغیلبت و هشیدنا

 هدروخ مخز نارگتراغ و اهتسیلایرپما یدنسرخ
.دوب هقطنم
 هک درک ناشنرطاخ تسیابیم زین نایاپ رد
 نامز رد هک یرالاس ناوید و یرادا هاگتسد
 ،دوب هدرتسگ نماد هیردنکسا و هرهاق رد رصان
 یاهیهدنامزاس ،اهلکشت ندرک لاعف یاجب
 یرکیپ هب المع ”نییاپ زا“ یزیر همانرب و یاهدوت

 .دوب هدش لیدبت دمآ راکان و هنیزه رپ ،نیگنس
 یبسانم رتسب ماحنا رس هک کیتارکورب یهاگتسد
 لکش ماحنارس و داسف ،اه یزابدناب دشر یارب

 یبالقنا دض یاهتموکح یاههیاپ یریگ
.دش کرابم و تاداس

:تاحیضوت

 هللا تیآ طسوت ناریا بالقنا رد هک یلدم )۱(
.دش دیلقت ینیمخ

 یمالسا یاهشبنج ” رد یمسوه اضریلع) ۲ (
 هللا تیآ هک دسیونیم هلمج زا ”متسیب نرق رد

 و لوصا زا یخرب نیودت رد انب نسح و یمق
 و ،دنا هتشاد یراکمه مه اب هورگ یاههشیدنا
 -“مالسا ناییادف ” ناربهر زا -یوفص باّون
 ریزو تسخن ”روصنم یلع نسح ” رورت زا شیپ
 هتشاد رادید رصم رد انب نسح اب نارهت رد تقو
 هللا تیآ هک دسیونیم نینچمه یو .تسا

 مسارم رد و ۱۹۴۸ لاس رد انب نسح اب یناشاک
.تسا هتشاد یتاقالم جح

 ۱۹۱۷ هیروف بالقنا رد مه ام ار هدیدپ نیا ) ۳(
 یزوریپ زا ساپ مه و میدوب دهاش هیسور
.الئوزنو رد زواچ وگوه ۱۹۹۸ یتاباختنا

 ،سیلگنا یاهروشک دادغب نامیپ یاضعا) ۴ (
 هک .دندوب ناریا و ناتسکاپ ،هیکرت ،قارع
 نیا .تشاد ”تراظن اهنت ” نآ رد ناتسلگنا
 هک ،“زبس دنبرمک داجیا ” تسایس همادا نامیپ

 سیلگنا رظن دروم ”یمالسا هرصاحم ” نامه
 دمحم میژر رد ،دوب ”مسینومک ذوفن ” هیلع
 ”ینارمع“ یاهیراکمه نامیپ ناونعب هاش اضر
 رد تیوضع هاش .دشیم یفرعم مه یاهقطنم و

 ندوب ” دهعتم ریغ ” مغریلع ار ینامیپ نینچ
!تسنادیم راختفا ناریا یارب دوخ

میهافم گنج

 هرود ود یط هک رصم یضرا تاحالصا ) ۵(
 تسخن ( تفرگ رارق دیلقت دروم ناریا رد
 ههد رد هاش دنب مین ینیشن بقع و تاحالصا

 تفه تأیه“ لیکشت سپس و ،یسمش ۱۳۴۰
 ” و ”ج“ یاهدنب ماحنا هک ”نیمز یراذگاو هرفن
 تدم ات ”ینیکشم هللا تیآ ” دس رد نآ ”لاد
 هساک ار تاحالصا نیا .دوب فقوتم یدایز
 ”تلم و هاش دنویپ ” یولهپ تموکح ناسیل
 ” شمان اهزورنیا هک ینخس نامه ،دندیمانیم
 هنازور ”شزرو“ هب هک ،تسا ”یربهر اب تعیب

.تسا هدش لیدبت یاهنماخ رابرد ناسولپاچ

 دنور لیبق نیا زا یبالقنا تامادقا ماحنا ) ۶(
 راچد یرادیامرس هنازور تایح و ”یداع“
 تابسانم ،راتخاس اما دوب هدش یدج تارییغت
 رد و هدروخ مخز نانچمه یدیلوت طباور و

 .دنام یقاب یراد هیامرس ماظن بوچ راهچ
 بالقنا یادتبا رد شیبامک هک یاهدیدپ نامه

 هک حیضوت نیا اب .میدوب دهاش مه ناریا رد ۵۷
 رد تعرسب ا ر دوخ تیعقوم ناریا یراد هیامرس
.درک مکحتسم یراجت شخب

ودروسول وکین همود

ناوج یایند :عبنم
 دیدج نابز« و یروتارپما نابز :لوروا و امابوا

Newspeak«
 و همکاح تاقبط ،لاغشا و گنج هیجوت یارب
 یاهروشک رد نانآ نامرفهبشوگ نازادرپهیرظن
 :دناهدرک باختنا یاهژیو نابز یتسیلایرپما

 یاهتیرومأم هب دوشیم لیدبت گنج
 زا« ات دنوشیم نارابمب اهرهش ،»هناتسودناسنا«
 نمشد ،»دیآ لمع هب تظافح یماظنریغ مدرم
 و ددرگیم لدبم گنهرفیب »یشحو« کی هب
 .دریگیم مان »مسیرورت« ًالوصا تمواقم
 باتک رد ودروزول وکینمود ،ییایلاتیا فوسلیف
 ات دنکیم ششوک »یروتارپما نابز« دوخ ریخا
 نازورفاگنج »دیدج نابز« یکیرات هب یرون

 باتک راتفگشیپ رد دوخ هتفگ هب و دنکفایب
 یزکرم یاهترابع فیرعت رد ار دوخ مهس«
 اجنیا رد .دیامن ادا »ینونک یگنج یژولوئدیا
 هیارا باتک متشه شخب زا ییاهشخب
.ددرگیم
 

…
 درس گنج زونه هک یماگنه ،١۹۴۹ لاس رد
 کی هب هک تفریم هظحل ره و درکیم اغوغ
 جروج ،ددرگ لدبم یاهتسه تساکولوه
 رشتنم ار دوخ نامر نیرتروهشم و نیرخآ لوروا

:تخاس

 رتیت رگا اتح .»راهچوداتشه ودصهن ورازه«
 هدعو ار هدنیآ یوس هب یریگتهج باتک
 داحتا صخشم روط هب باتک یلو ،دادیم

 ناونع هب هک ،دوب هتفر هناشن ار یوروش ریهامج
 هک دیدرگیم یفرعم هماکدوخ »گرزب ردارب«

 اریز ،دربیم نیب زا ار یطابترا تاناکما اتح
 Newspeak دیدج نابز و درکیم بلق ار نابز
 اهترابع هب هک تروص نیدب ،دروآیم دوجو هب
 ات دومنیم لوحم یدیدج یاههفیظو اههلمج و

 ار اهنآ ینعی .دنک صیخشت لباقریغ ار تقیقح
 زا .درکیم لیدبت دوخ سکع هب و دناخرچیم
 سیسأت لاس رد ار دوخ باتک لوروا هک احنآ
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 زا تسا یعدم هک ینامیپ( وتان یماظن نامیپ
 ،دنکیم رشتنم )دنکیم عافد تقیقح و قالخا

 هیارا برغ راکوزاس یارب ار دوخ هناقداص مهس
 هک دشاب روصتم تسناوتیمن وا هتبلا .دهیم
 لاس نیدنچ هک ار یتیعضو ،یو تساوخرفیک
 نایاپ زا سپ و »١۹۸۴« لاس زا سپ ینعی ،دعب

 اکیرمآ هدحتم تالایا یزوریپ و درس گنج
 هب .تسا هداد حیضوت قیقد رایسب ،دمآ دیدپ
 میظع تردق دننامه نونکا هک دسریم رظن
 رگید زین برغ یاهناسر میظع تردق ،یماظن
 نداد هولج هنوراو :دشابن ورهبور یعنام اب

 هفقویب نارابمب کمک هب ،تقیقح
 یروتاتکید تلصخ ،ذفان یاهیاهناسردنچ
.دنکیم ادیپ قلطم
 
 ییاوه یاهنارابمب دروم رد صوصخ هب رما نیا
 نیا .دروخیم مشچ هب رتنشور رایسب یبیل
 حلص هزیاج هدنرب عطاق ینابیتشپ اب اهنارابمب
 کاراب یاقآ ،اکیرمآ روهمجسییر ،لبون
 اریز ،دمآ دیفس خاک هب تلع نیا هب هک ،امابوا
 دوجو هب ار رییغت یارب یگرزب دیما مدرم لد رد
 رد تقیقح رد .تفای شرتسگ ،دوب هدروآ
 هک ییاج( وماناتناوگ اب هطبار رد هن نتگنشاو
 عونچیه نودب ناکامک مسیرورت هب نیمهتم
 اب هطبار رد هن و )دنراتفرگ دنب رد یاهمکاحم
 هدماین دوجو هب یرییغت چیه ،یروتارپما توخن
.تسا
 
 ات دنکیم ششوک اهنت دیدج روهمج سییر

 تامادقا اهلاس هک ار یمالک نحل
 غیلبت ار »دنوادخ هدیزگرب تلم« هنازورفاگنج
 و رتمیالم تروص هب ،درکیم دیجمت و
 یبیل هیلع گنج هک لاح .دنک ادا یرتهناکریز
 باتزاب زین اهیاهناسردنچ تاحفص رد یفاذق
 هک ار ییاهترابع و اههلمج هک دیاب ،دباییم
 رد ،دنربیم راک هب نآ نیجورم و نارادمدرس
 هنحص رد هک ار هچنآ هک دنشاب رما نیا تمدخ
 یاهنرسنک هسییر یاهتأیه رد ،گنج
 یناقوف یاهشخب رد ،یژرنا یتیلمارف
 یاهشترا یهدنامرف یاهداتس رد ،نارکفنشور
 یروتارپما یربهر حطس رد و گنج ریگرد
 مگردرس و کرد لباقریغ ،دهدیم خر ًاعقاو
 هب تسرد ار اهنیا همه و .دنهد هیارا هدننک
 نامر نتشون ماگنه هب لوروا هک لکش نامه
!دوب ساره رد نآ عوقو زا »١۹۸۴« دوخ
 یدیلک یاهترابع زا یخرب نونکا و

:»کیپساوین«
 
سیلپ یللملانیب تامادقا
 یماظن میظع هاگتسد کی یبیل هیلع گنج رد
 نامیپ یاهنارابمب هک تسا یهیدب ؛تسا لیخد
 ؛دراد هارمه هب زین یماظنریغ ینابرق وتان یماظن
 یاراد هک ،مویناروا اب هدش ینغ یاهبمب
 هدرب راک هب ،دنتسه تدمزارد درکلمع
 لامعا رد و اهتموصخ دیدشت رد ؛دنوشیم
 و هسنارف یراکمه اب اکیرمآ یماظن تامادقا
 دنزاسیم هتسجرب ار دوخ روشک ود ،سیلگنا

 و ییاشگروشک رد ینالوط خیرات یاراد هک
 و هنایم و کیدزنرواخ رد هژیو هب ،رامعتسا
 خیرات هک زین ایلاتیا هتبلا .دنتسه اقیرفآ

 هتشاگن یبیل رد صخشم روط هب شایتارمعتسم
 هب هسنارف فرط زا هک تشادن یاهقالع و هدش
 یلو ،دّدرم یمک ادتبا رد ،دوش هدنار رانک
؛تسویپ نارگید هب مه وا ماحنارس
 
 زاگ و تفن زا راشرس هک میتسه یاهقطنم رد ام
 زا سپ هک دنکیمن شومارف سکچیه و تسا
 هیاس و تسویپ عوقو هب نپاژ رد هک یدژارت

 نیا هب شطع ،دنکفا یمتا یژرنا رب ینیگنس
 رد و ؛تسا هدش رتگرزب بتارم هب یژرنا عبنم
 نیرتروهشم ،اهنارابمب زاغآ زا لاح ره
 مظن ات دنا ششوک رد اههناسر و ناسانشراک
 زا هک ار یکیمونوکاوئژ و یکیتیلوپوئژ دیدج
 و هیزجت ،دمآ دهاوخ دیدپ یبیل هب برغ هلمح
 و امابوا دوجو نیا اب و .دننک لیلحت
 نانیمطا شناتسدریز و نانامیپمه ،شناراکمه
 مادقا« هکلب ،تسین گنج نیا هک دنهدیم
 مدرم ظفح شفده هک تسا »هناتسودرشب

 یاروش فرط زا نآ رب هوالع و هدوب یماظنریغ
 هتفرگ رارق دییأت دروم دحتم للم نامزاس تینما
.تسا
 
 ناینابرق دروم رد هچ وتان یماظن نامیپ نمض رد

 هماکدوخ رایسب تقیقح اب هطبار رد هچ و دوخ
 هک دوش هراشا دیاب ادتبا رد .دنکیم راتفر
 للم نامزاس دییأت زا لبق برغ یماظن تامادقا

 .دوب هدش زاغآ عمجم نیا هزاجا نودب و دحتم
 درک شاف ٢٠١١ سرام ٢ روریم یدناس« همانزور
 زابرس »اهدص … شیپ هتفه هس زا« هک
 و رهام یماظن یاهناکی هب هتسباو ،یسیلگنا

 تیلاعف هب یبیل رد )SAS( ناهج کانرطخ
 هژیو دحاو ود« اهنآ نیب رد ؛دنتسه لوغشم

 دوخ ۀنارگناریو ناوت تلع هب هک دراد دوجو
»Smash« دنوشیم هدیمان برخم ینعی.«
 
 هژیو هب ،دوب هدش زاغآ لبق زا تنوشخ هجیتن رد
 یسوساج نامزاس زا یکچوک هورگ« هکنآ
 اهینمشد و تموصخ زاغآ زا لبق كCc اکیرمآ
 یساملپید هاگتسد فرط زا ،سرام ١۹ زور رد
 و هدرک زهجم ار نایشروش دش رادهفیظو ،امابوا
 نیب رد هورگ نیا و ١».دزادرپب شترا فیعضت هب
 لمع هیاس رد هک یبرغ هدرتسگ یماظن یورین
 یراکمه یسیلگنا زابرس اهدص اب ،درکیم
 رد تامادقا نیا هک میریگب رظن رد رگا .دومنیم
 رطاخ هب هک دریگیم تروص یروشک
 دوجو رطاخ هب و دوخ یاهلیبق یاهراتخاس
 ،هقرب و سلبارط نیبام تدمزارد مسیلآود
 هب ،تسا یاهدننکش رایسب تیعضو یاراد
 هوالع .میربیم یپ اهنآ ۀدننک نییعت شقن
 هب یزارد خیرات هک دنتسه یتامادقا اهنیا ،نآرب
 هک داد شرازگ »رورزبآ« همانزور :دنراد لابند
 رد ١۹۹۶ لاس رد سیلگنا یسوساج نامزاس
 »دناسرب لتق هب ار یفاذق گنهرس« تشاد رظن
 چیه نودب ،شیوخ فده زارحا« یارب و
 کی داجیا جرخ لوپ یتفگنه غلابم ،یلزلزت

٢».دومن یبیل رد هدعاقلا هتسه
 
 یساملپید هاگتسد نیا نونکا لاس ١۵ زا دعب
 یللملانیب نوبیرتدلاره هتشون هب هک تسا امابوا
 ات تسا هتسشن کشوم ای و هلولگ کی دیما هب«
۳».دشخب نایاپ روتاتکید هلاس ۴٠ تموکح هب
 
 
 

 هب هک یماگنه اتح برغ و اکیرمآ ،نآرب هوالع
 ار قح نیا ،دننکیم عوجر دحتم للم نامزاس
 تینما یاروش دییأت نودب هک دنا لیاق دوخ یارب
 هب ١۹۹۹ لاس ردً الثم :دننزب گنج هب تسد زین
 ٢٠٠۳ لاس رد و یوالسگوی هیلع گنج تبسانم
 ناسنا چیه .قارع مود گنج تبسانم هب
 هدنیامن و تارکمد ار یتلود سییر ،یقطنم

 هک ،تسناد دهاوخن روشک مدرم هدوت تساوخ
 امش زا« :دیوگب دوخ روشک سلجم هب باطخ
 اب اتح یلو دیهد دامتعا یأر نم هب مهاوخیم
 هب نم ،امش دامتعا مدع صخشم یأر دوجو

 ملد هک روطنآ ،داد مهاوخ همادا دوخ تموکح
 هدحتم تالایا تسرد یلو ». …دهاوخیم
 روط نیا دحتم للم نامزاس اب برغ و اکیرمآ
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 تینما یاروش رد اهیریگیأر !دننکیم راتفر
 راشف تحت اب مظنم روط هب دحتم للم نامزاس
!دنوشیم بلق نآ یاضعا رگید نداد رارق
 
 وحن نامه هب( دنسپ دروم همانعطق هک تقو نآ

 یاروش دییأت دروم روز هب )دش هراشا الاب رد هک
 تالایا ،تفرگ رارق دحتم للم نامزاس تینما

 ریبعت ار نآ هناماکدوخ برغ و اکیرمآ هدحتم
 رد »عونمم زاورپ هقطنم« یارجا دییأت .دننکیم
 تنوشخ لامعا زاوج هب لیدبتً المع ،یبیل
 یعون داجیا و لگنج نوناق یارجا ،یماظن

 »تظفاحم« دیاب هک یقلخ ررض هب هیامحلاتحت
.ددرگیم ،دوش
 

 یاهناسردنچ هاگتسد هک مه ردق ره
 اهنآ لاح نیا اب ،دشاب یوق ناراکزواجت
 نامتک ار گنج تیعقاو تسناوت دنهاوخن

 تاینیع هناّرصم »دیدج نابز« لاح نیا اب .دننک
 زا دنهدیم حیجرت اهنآ :دوشیم رکنم ار
 یلو .دنیوگب نخس »سیلپ یللملانیب تامادقا«
 ترابع نیا هقباس هب هک دشاب بلاج دناوتیم
 ١۹٠۴ لاس رد تلوزور رودروئت .مینک هراشا
 هب یلاکیدار و دیدج ریبعت اب ار ورنوم نیرتکد
 هک درک هیجوت کیروئت رظن زا و تسب راک
 ار »سیلپ یللملانیب تردق« دیاب »یندم هعماج«
 ،دراد لامعا اههرمعتسم یاهقلخ دروم رد
 هب نیتال یاکیرمآ اب هطبار رد هک یاهفیظو
 نیدب و .تسا اکیرمآ هدحتم تالایا هدهع

 یاهگنج و رامعتسا تیعقاو هب ام تروص
 هب ینعی ،میوشیم هداد تعجر یرامعتسا
 رد ششوک هدوهیب »دیدج نابز« هک یتیعقاو
)…( .دراد نآ ندرک نامتک
 
»هناتسودناسنا گنج«
 نامیپ میظع یگنج هاگتسد نتفرگ رظن رد اب
 یماظن تایلمع و تامادقا همادا و وتان یماظن
 مدرم هلمجنم( ناینابرق دادعت هدنیازف دشر و
 ،»سیلپ تامادقا« نامتفگ زا همه )یماظنریغ
 دشاب »یللملانیب« تلصخ یاراد هک مه دنچ ره
 و تأرج »دیدج نابز« یلو .دنتسین دعاقتم دایز

 دیدج فیراعت و دزابیمن ار دوخ تراسج
 .»هناتسودناسنا گنج« :دنکیم هضرع
 مالعا هنادنمزوریپ نویبیرتدلاره لانشانرتنیا

 هاگتسد »هناتسودناسنا گنج« نیلوا نیا ،درک
 هک داد هدعو ًاحیولت و تسا امابوا یساملپید
 ور شیپ تامادقا زا هلسلس کی زاغآ هزات نیا

 نیون ترابع نیا هکنیا رطاخ هب ۴.تسا
 زا یجوم هک تسا مزال ،ددرگ رتدننکدعاقتم

 فده کی هجوتم هک و دیآ دیدپ یقالخا مشخ
.دشاب هدشباختنا تقد اب و صخشم ًالماک
 
 راتفر یاههویشً انئمطم کیدزن و هنایمرواخ رد
 داجیا ثعاب دناوتب هک دراد دوجو یفلتخم

 دروم رد یوحن هب دیابن ارچ .ددرگ مشخ
 رد لیئارسا رمتسم یرامعتسا ییاشگروشک
 هدحتم تالایا ؟تفگ نخس یلاغشا نیطسلف
 نامزاس تینما یاروش همانعطق امابوا یاکیرمآ

 دروم نیا رد یداقتنا یعضوم هک ار دحتم للم
 لبق هتفه دنچ اهنت رما نیا .درک وتو ،دوب هتفرگ
 تمالع برغ تلاخد اب هک ،دوب یبیل نارحب زا
 نآ اب نامزمه هک یلاح رد ،درک بسک ینیون
 کمک هب نیرحب رد یدوعس ناتسبرع یاهورین

 مهم همانراک .دنتفاتش مدرم هدوت دیدش بوکرس
 باتزاب زمیاتکرویوین رد هک ار درکیور نیا
 داسجا ریخا یاههتفه رد« :مینک هظحالم تفای
 هلولگ اب کیدزن زا هک مدید ار یناگدننکرهاظت
 هک مدید ار یرتخد .دندوب هدیسر لتق هب
 ،دیچیپیم دوخ هب درد زا و هدیدرگ بورضم
 و برض دروم سنالوبمآ کی لنسرپ هک مدید
 دندرک ششوک اریز ،دنتفرگ رارق متش
 هدمآ همادا رد و ».دنهد تاحن ار ناگدننکرهاظت
 یاهورین ،نیرحب زا ییویدیو ملیف کی« :دوب
 کیدزن هلصاف زا هک دهدیم ناشن ار یتینما
 زاگ هلولگ اب ار لاسنایم حلسمریغ درم کی
 هب درم .دننکیم حورجم هنیس هیحان زا روآکشا
 .دزیخرب هرابود دنکیم ششوک و دتفایم نیمز
 ».دننکیم یلاخ یو رس هب هلولگ کی اهنآ و
 رد دیاب ،تسین یفاک زونه دینکیم رکف رگا
 رایسب تیعضو ریخا یاهزور رد« هک دیریگب رظن
 تنوشخ ،بوکرس زا لبق ».تسا هدش رتدب
 هعیش تیرثکا :دوب هرمزور یگدنز زا یشخب
.تسا »دیاتراپآ« میژر کی بوکنم
 

 طسوت بوکرس هاگتسد ،اهنیا همه رب هوالع
 زاگ و هحلسا ،کنات« و »یجراخ نارودزم«
 شقن .ددرگیم تیوقت ییاکیرمآ »روآکشا
 نیا .تسا هدننک نییعت اکیرمآ هدحتم تالایا
 راگنربخ تاراهظا زا یبوخ هب ناوتیم ار رما
 دنچ رد« :تفگیم هک تفایرد زمیاتکرویوین

 رد نم راکمه ،نامکالس لکیام شیپ هتفه
 یاهورین طسوت نیرحب رد ،زمیاتکرویوین
 هک درک فیرعت میارب وا .دش ریگتسد یتینما

 هک ییاحنآ زا .دندرک دیدهت هحلسا اب ار وا اهنآ
 نوریب ار دوخ تروپساپ ،دوش هتشک دیسرتیم وا
 راگنربخ کی وا هک دوب هدز دایرف و هدروآ
 ناهگان دعب هب هظحل نآ زا .تسا ییاکیرمآ
 وا هب هورگ ربهر ؛دوب هدرک رییغت تیعضو
 هنامیمص و دوب هداد تسد وا اب و هدش کیدزن

 اهییاکیرمآ ام !دیشاب هتشادن یساره :دوب هتفگ
 مجنپ ناگوان عقاو رد ۵»!میراد تسود ار
 هتفای رارقتسا نیرحب رد اکیرمآ هدحتم تالایا
.تسا
 
 ناوتیم ،میرذگب هک لیئارسا تلود درکیور زا
 یدوعس ناتسبرع و نیرحب یاهتلود درکیور زا

 تامدقم نتخاس مهارف یلو .دوب کانمشخ مه
 کی اهنت مشخ هک دبلطیم هناتسودناسنا گنج
 زور ره لصا نیمه یور .دنک بیقعت ار فده
 مدرم یفاذق یاهامیپاوه هک ددرگیم رارکت

 نیرتکانتشحو و هدرک نارابمب ار یماظنریغ
 اتح و دنرادیم اور تیرشب هب تبسن ار تیانج
 هدش زاربا هنیک و مشخ .دننکیم یشکلسن
 شتآ و گنج هب رضاح یاهتلود طسوت
 »ملظ« نیا یور برغ یاهناسردنچ هناخپوت
 احنآ و اجنیا لاح نیا اب یلو .تسا هدش زکرمتم
 تقدیب ناراگنربخ ای و روهتم ناراگنربخ طسوت
 رد ًالثم :ددرگیم المرب تقیقح زا ییاههکت
 :میناوخیم ٢٠١١ سرام لوا اپماتسا ال همانزور
 ینارابمب چیه ًالصا ًالامتحا ،تسا تسرد«

 هب دعب زور رد تیعضو ایآ ».دوب هتفرگن تروص
 ارس الد هریروک رد ؟دوب هتفای رییغت لاکیدار روط
 زا یزهنومرک وسنرول ،٢٠١١ سرام ١۸ زور
 رد هک روطنامه و« :دسیونیم کوربوت
 ییاوه یورین هک ،داد خر مه رگید یاهاتسور
 یاهزاورپ ًاتدمع ،اهزاورپ ،دوب هدرک هلخادم
 اهنآ“ .دندوب Warn-Raids یراطخا

 نودب رایسب یوهایه .دنناسرتب ار ام دنتساوخیم
 زا یکی ار بلطم نیا ”تراسخ ندروآ دراو

 رد ».تفگ ام هب ینفلت تقوم تلود نایوگنخس
 یعدم هک دنتسه نایشروش نیا تسرد هجیتن
 یهیجوت ات دنا »راتشک« و »یشکلسن« یارجا
.دننک ادیپ »هناتسودرشب« تلاخد یارب
 

نمشد نداد ناشن ثیبخ
 :ددرگیم طوبرم نایشروش هب هک هچنآ نمض رد
 هناتسودرشب گنج تامدقم نتخاس مهارف
 نمشد نداد هولج تیبخ و نداد اهبرُپ دنمزاین
 راک هب هک قیمحت و یزادرپغورد نیشام .تسا
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 اب یلو تسا زیگناتفگش رایسب ،دوشیم هدرب
 ییاهلیلحت ناوتیم اههناسر نورد رد لاح نیا
 رصانع زا یخرب روضح اب هطبار رد هک تفای ار
 ،دننکیم ینارگن زاربا یشروش یاهورین نیب رد
 یمالسا مسیلاکیدار اب هطبار رد هک یرصانع
 یفاذق یبیل رد هک ییاهیدازآ زا و دنراد رارق
 هدش لیمحت ای و هدمآ دوجو هب نانز یارب

 ییاکیرمآ ربتعم هلجم کی رد .دنا نیگمشخ
 :تفای ار یرتمهم سب بلطم ناوتیم
 ناونع هب هک ار یتسوپهایس ناییاقیرفآ نایشروش«
 هب رودزم ناونع هب ،دندوب هتفرگ یگنج ریسا
».دندناسر لتق
 
 دندش هلثم ییاقیرفآ ناتسوپهایس تاقوا زا یخرب
 نآ زا ،دندش هدنکفا ایرد هب یتشک نورد زا ای و
 هیلخت یارب ییاپورا یاهتلود هک ییاهیتشک
 ۶.دندوب هتفرگ رظن رد یماظنریغ نادنورهش
 یکش مه نآ رابتعا رد هک رگید عبنم کی
 ،تسا تسرد هک دنکیم شرازگ تسین
 نانمشد طسوت هک ییاقیرفآ عافدیب نیرجاهم
 هدش هتفرگ یهابتشا میژر نآ نارودزم اب یفاذق
۷.دنا هدیسر لتق هب ،دندوب
 
 رد ؟میتسه ورهبور یتسرپداژن عویش اب ام ایآ

 دایز یبرغ یاههناسر ًارهاظ ،تفآ نیا لباقم
 رد اهنآ »دیدج نابز« تکرب هب :دنتسین نوصم
 اب( یصوصخ یاهفرح نایناج اب هطبار
 رد اکیرمآ شترا رانک رد هک )نالک یاهدمآرد
 اب رایسب ،دننکیم لمع ناتسناغفا ای و قارع
 یلاح رد ،دنیوگیم نخس »یچتارتنک« زا مارتحا

 نارودزم دروم رد هک یریقحت ساسحا هک
 ییاهربرب لاح لماش اهنت ار تسا لوادتم
.هدرک مادختسا یفاذق شترا هک دننادیم
 
 دنچ ره ،دوشیم طوبرم نایشروش هب هک هچنآ

 نشخ رایسب ییاقیرفآ ناتسوپهایس اب اهنآ هک
 هب یبیل نادنورهش اب اهنآ راتفر ،دننکیم راتفر
 رگا لقادح ،درادن یفیرعت مه صخا روط
 ارسالد هریروک راگنربخ شرازگ زا میهاوخب
 ،یلک یمگردرس رد« :مینک یریگهجیتن
 رایسب هژیو هب .تشاد دوجو زین جارات یاههرود
 رد( نایشروش هک ییاج ،لیضف لته رد هتسجرب

 دوخ اب ار کشت و فاحل ،نویزیولت )رارف لاح
 اهورهار و ینادهلابز هب ار اههناخزپشآ و دندرب
 هب ۸».دندرک لیدبت قارطا فیثک نکاما هب ار
 شبنج کی راتفر ،راتفر نیا هک دسریمن رظن

!دشاب شخبیدازآ
 
 زا هک »یملظ« اب هک دسریم رظن هب روطنیا

 ییاقیرفآ ناتسوپهایس دروم رد نایشروش فرط
 ار یفاذق »ملظ« رب دیکأت ،ددرگیم لامعا

.دهد هولج هفرطکی لقادح
 
 نایب ار یتنس ،یریگرد نیا یلومعم فیرعت
 رد .دراد دوجو شیپ اهتدم زا هک درادیم
 رد تشاد یعس مه کرامسیب ١۹ هدس نایاپ
 و مود شیار فرط زا هک یرامعتسا یبلطهعسوت

 مان هب یبرغ یاهتردق رگید روطنیمه
 هناتسودناسنا لوصا زا عافد و ندمت شرتسگ
 تسدریز زا واً الثم .دنک تکرش ،دشیم غیلبت

 یکانتشحو تاییزج ناوتیمن ایآ« :دسرپیم دوخ
»؟تفای اهناسنا رازآ و رجز دروم رد
 

 شورخ نیا لابند هب هک یجاوما رب راوس
 دوب نکمم رتهداس رایسب دمآیم دیدپ یقالخا

 یمالسا و ییاقیرفآ یاهربرب هیلع یبیلص گنج
 تیوقت ار ناملآ یللملانیب شقن و درک زاغآ ار
 »یاهملظ« رکف هبً اروف ناسنا اجنیا رد .دومن
 یندشن مار یگتفشآرب هک دتفایم یفاذق
 ،نآرب هوالع .هدیدرگ ثعاب ار برغ یقالخا
 هک دتفایم هچین زغن هلمج نیا دای هب ناسنا
 چیه« :دنکیم نایع ار دروخرب نیا ییورود
 غورد هتفشآرب درف کی لثم ردق نآ یدرف
».دیوگیمن
 

نایشروش و نایماظنریغ
 گنج ای و یللملانیب یسیلپ تامادقا
 هدیدرگ زاغآ یبیل هیلع هک یاهناتسودناسنا
 مدرم« ات دننکیم لابند ار فده نیا ،تسا

 و هدیدرگ لامعا راتشک لباقم رد ار »یماظنریغ
 نیا :دیامن تظفاحم یفاذق یارجا تسد رد ای
 یلو .درادیم نایب ًاررکم »دیدج نابز« ار رما
 یط تسا نادقوقح کی هک ،لکرم دراهنیار
 هنیامگلآ رتروفکنارف همانزور رد یاهبحاصم
 اتح ،یشروش نایوجگنج« :دیوگیم گنوتیاست
 ای و شافک ،اونان نآ زا لبق تعاس دنچ رگا

 بوسحم یماظنریغ رگید ،دنشاب هدوب ملعم
 فوسلیف نیا ،رزتلاو لئاشیم ۹»..دندرگیمن
 زا نتفگ نخس ،ریخ ،دنکیم دیکأت روهشم
 هب ندیشخب همتاخ یارب هناتسودناسنا هلمح«
١٠.تسا ینعمیب »راتشک کی
 

 »دیدج نابز« ندرک رابتعایب هویش نیرترثؤم
 هیارا یاهناسر یاهناگرا نآ طسوت تسرد
 هب نآ جیورت یارب ار دوخ ّمه مامت هک ،ددرگیم
 ٢٠١١ سرام ٢٠ ارسالد ریروک .دناهتفرگ راک
 راشتنا دوخ لوا هحفص رد ار ییامیپاوه ریوصت
 رد یزاغنب رهش زارف رب نتخوس لاح رد هک داد

 مه و ریوصت سیونریز مه .تسا طوقس لاح
 ریوصت ،نیا هک دنهدیم حیضوت هطوبرم هلاقم
 طسوت هک تسا یراکش یامیپاوه کی
 تیاده نایشروش »یگنج نابلخ نیرتهبرجتاب«
 یاوه هب نیمز کشوم« تباصا دروم و هدشیم
 اهنت هن هک ینایشروش .تسا هتفرگ رارق »یفاذق
 نیرتنردم اتح هکلب ،دنتسین حلسمریغ
 هوالع و دنراد رایتخا رد ار یمجاهت یاهحالس
 یسوساج نامزاس طسوت راک یادتبا زا نآرب
 و رگید یسوساج یاهنامزاس و كCc اکیرمآ
 هیاس رد هک یبرغ هدرتسگ شترا کی« طسوت

 یاهناکی طسوت روطنیمه و ،»دنکیم لمع
 »دوخ یرگناریو ناوت« رطاخ هب هک یسیلگنا هژیو

 .دنا هتشاد رارق ینابیتشپ دروم ،دنا رهش ۀرهش
 اب سایق رد ؟»دنا یماظنریغ مدرم« اهنیا ایآ

 رانک رد یللملانیب میظع شترا نیا هلمح
 هک تفگ ناوتیم رثکادح نونکا ،نایشروش
 دب .تسا عافدیب و حلسمریغ لباقم ههبج
 اجنیا رد هک ییاههلوقم دروم رد هک تسین
 هفاضا زین ار تالمأت نیا ،دندرگیم حرطم
.مینک
 
 نارکفنشور( ربتعم و کوکشمریغ عبانم زا ام
 لقن )نویبیرتدلاراه لانشانرتنیا ای و یلیئارسا
 رد لیئارسا تلود هک میدومن هراشا و میدرک لوق

 یتسیرورت تابرض« دادعت یمسر شرامش
 گنس باترپ اتح ای و »گنس باترپ« ،»نمشد
 کی« .دروآیم باسح هب زین ار ناکدوک طسوت

 لباقم رد لرتنک هاگساپ کی رد هلاس هد کدوک
 لتق هب زابرس کی طسوت سدقملاتیب یجورخ
 ».دوب هتخادنا گنس زابرس یوس هب نوچ ،دیسر
 ار دوخ یزوریپ »دیدج نابز« هک تساجنیا رد

 هک هبرجت اب یراکش نابلخ کی :دریگیم نشج
 لوغشم گنج هب یراکش یامیپاوه کی اب
 یلو دوشیم بوسحم »یماظنریغ« کی تسا
 یوس هب گنس هک لاسدرخ کدوک کی
ً الماک روط هب ،دنکیم باترپ رگلاغشا یاهورین
!ددرگیم دادملق »تسیرورت« کی صخشم
:اهسیونریز
١- «C.I.A. operatives present in Libya«, 
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—————————————
:هدنسیون دروم رد *
 هاگشناد رد هفسلف داتسا ودروزول وکینمود
 رد ار یددعتم بتک وا .تسا ایلاتیا رد ونیبروا

 هداد راشتنا یفسلف و یخیرات یاهمت دروم
 کی ۀباثم هب یدازآ« یو باتک نیرخآ .تسا
 رد مسیلاربیل یعقاو خیرات اب هطبار رد »زایتما

.تفای راشتنا ٢٠١٠ لاس

.تس اجرب اپ زونه هقلطم تموکح
 تشم تشم ار گنشف یاه هکوپ نادنورهش
 یاهورین« موجه زا سپ هک ،دنهد یم ناشن
 هرهاق ریرحت نادیم رد ناگدننک رهاظت رب »یتینما
.دنا هدرک یروآ عمج )۲۰۱۱ لیروآ ۹(

 رد هم هام لوا نیلوا ،۲۰۱۱ لاس هم هام لوا •
 دناوت یم رصم رگراک هقبط هک تسا لاس ۵۴

 ار دوخ هتسجخ زور ،تلود یهن و رما زا دازآ
.دریگب نشج

 یرفن رازه دص شرام ناشورخ شورخ •
 یم شوگ هب ریرحت نادیم یوس هب نارگراک
.دسر

 نویساردف ناوخارف هب هم هام هاپس •
 هیوناژ ما یس رد هک رصم لقتسم یاهاکیدنس
 ات تسا هدمآ نادیم هب هتفای سیسأت ۲۰۱۱ لاس
 مالعا یعامتجا لوحت هنیمز رد ار دوخ هدارا

.دنک

 رد راک یرفنرازهدص هاپس هکنیا نیح رد •
 ینسح هب هتسباو یاکیدنس لالحنا ریرحت نادیم
 ار نآ هتسباو و دساف نارس همکاحم و ار کرابم
 رد )EFTU( قباس یاکیدنس ،دنک یم بلط
 ناونع هب هک ـ اوقم نیسح ـ دوخ ربهر بایغ
 مود( ناگدننک رهاظت رب نارتشا موجه هدنامزاس
 زور« ،درب یم رسب تشادزاب رد )۲۰۱۱ هیروف
 شترا نارس و تقوم تموکح اب ار دوخ »راک
.دنک یم زاغآ

 زا هک رصم یا هناسفا تسینومک بزح •

 هیمالعا رد ،هدش مالعا عونمم ۱۹۷۰ لاس طساوا
:دیوگ یم رصم نارگراک هب باطخ دوخ
 ـ رصم نارگراک ـ امش هب ار هم هام لوا ام« •
.میئوگ یم کیربت

!تس امش زور زورما •
 لالقتسا و یدازآ هار رد امش تازرابم زا ام •
».مینک یم لابقتسا

 تیامح دروم زاغآ نامه زا رصم قلخ مایق •
.تسا هدوب رصم نارگراک
 هب دعب ،درفنم و هدنکارپ لکش هب تسخن اهنآ •
 زا تیامح هب یعمج هتسد و فیتکلک لکش
.دنتساخرب اه هدوت مایق

 رازه اههد ،۲۰۱۱ لاس هیروف متشه رد یتقو •
 نادیم هب ریش ناسب هچراپکی روطب رصم رگراک
 تشگرب یب روطب اوق بسانت ،تشاذگ اپ ریرحت
.تفای رییغت یبالقنا یاه هدوت عفن هب

 رب ار نیسپاو هلولگ اهنت هن رصم رگراک هقبط •
 ثداوح هکلب ،درک کیلش کرابم میژر هقیقش
 و دناسر دوخ جوا هطقن هب ار هیروف ـ هیوناژ
.دناوخ هماکدوخ میژر رب یئالاب دنلب هحتاف
 رد ـ همه زا لبق ـ رصم رگراک نویلیم ود •

 لاس ات ۱۹۹۸ لاس زا ،لین یاتلد یجاسن عیانص
 یاه مرف رگید و تاباصتعا ،تارهاظت رد ۲۰۱۰

.دنا هدرک تکرش یعامتجا تمواقم

 دوبهب ،دزمتسد شیازفا هزرابم یاهدرواتسد •
 دساف یاسؤر جارخا اسب هچ و راک طیارش
.دنا هدوب اه هناخراک و اه هاگراک
 و یرتلورپ نویبالقنا نایم نامز نامه زا •
 ناونع تحت اهدعب هک یئوجشناد شبنج

رکریپ رنرو
یرجح میم نادرگرب

 سیف و تسد کی رد نآرق
رگید تسد رد کوب
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 ،دندش ریرحت نادیم دراو »کوب سیف نویبالقنا«
.تسا هتشاد دوجو یگنتاگنت سامت
 ،کوب سیف قیرط زا ۲۰۰۸ لاس لیاوا رد •
 ماکان یلو ،دش هدیچ یمومع باصتعا کرادت
.دنام

 هب نیکمت هب رضاح رگید کرابم میژر •
 بوکرس هب میمصت و دوبن رگراک هقبط تابلاطم
.دوب هتفرگ تمواقم عون ره
 بلقت هب ینوگنرس تشحو زا بوکرس دیدشت اب
 تسد ۲۰۱۰ لاس رد رصم سلجم تاباختنا رد
 ار شنانگمه و کرابم روگ دوخ تسد هب و دز

.درک رفح

 نارمکح ینوگنرس اب اما هقلطم تموکح •
 نیب زا اه یدوز نیا هب )کرابم ینسح( قلطم
.تسا هتفرن
 ،یتینما یاه نامزاس ـ میدق یتلود هاگتسد •
 هدروخن تسد اتدمع ـ ینابرهش و سیلپ ،شترا

.تسا هدنام

 »کیتارکومد ـ یلم« حالطصا هب بزح •
 نآ یاهرداک یلو ،هدش لحنم هچرگا کرابم
 لیکشت ار بالقنا دض هریخذ یورین ناکامک
.دنهد یم
 نیرت یلاع هباثم هب رضاح لاح رد هک شترا •
 بالقنا رایتخالا مات لیکو شقن تردق ناگرا
 بالقنا میخژد هب دناوت یم ،دراد هدهع هب ار
.دوش لدب
  
)۱۹۴۷( »ناوج ناهج« همانزور
 رد شزکرم هک ناملآ پچ یرسارس همانزور
.تسا نیلرب
 )۱۹۹۰ ـ ۱۹۴۷( ناملآ دازآ ناناوج یزکرم ناگرا
.تسا هدوب کیتارکومد ناملآ رد
 هدوت نامزاس )FDJ( ناملآ دازآ ناناوج نامزاس
 ناملآ رد و هدوب کیتارکومد ناملآ ناناوج یا
.دش یم یقلت ینوناقریغ و عونمم لاردف

 نارس زا و تسیلانروژ ـ لیدنق میلحلادبع •
 زا هک ـ »!رگید تسا سب« شبنج ینعی ،تیافک
 تسیلایسوس ،پچ یاه تسیلانویسان تدحو
 رد ،هدش لیکشت پچ یاه لاربیل و اه
 زا هرهاق رد »ناوج ناهج« همانزور اب هبحاصم
 دیوگ یم نخس بسانم تیربهر نودب یبالقنا

 ناونع هب ار شترا هدوب روبجم یراچان رس زا هک
.دریذپب یربهر ناگرا

 شترا یاه لارنژ هک تسا نیا اما هلئسم •
.دننک ریسفت هنوگچ ار هلوحم تلاکو

.دنروخ یم مشچ هب تسار هب شیارگ مئالع •
 قیمعت و همادا هب یا هقالع دیدرت یب شترا •
.درادن بالقنا

 بالقنا نایماظن هب یتهابش رتمک رصم شترا •
.دراد لاقترپ کخیم
  
)۱۹۷۴ لیروآ ۲۵( لاقترپ کخیم بالقنا
 یریگتمس اب لاقترپ شترا زا یمهم شخب مایق

 ودالسا موسوم هماکدوخ روتاتکید دض رب پچ
وون
 گنفت هب نازابرس هک تس ور نآ زا کخیم مان

.دندوب هدرک بصن کخیم لگ دوخ یاه
.تفرگ تروص یزیرنوخ نودب بالقنا نیا
 هب یتینما یاهورین یوس زا شتآ ندوشگ اب طقف
 هار یلو ،داتفا کاخ هب رفن ۴ اه هدننک رهاظت
.دش زاب کیتارکومد موس یروهمج یوس هب
 گنج زا دعب یاپورا نایاپ زاغآ کخیم بالقنا

.دوب مود یناهج
 نانوی رد لاقترپ زا سپ نویسازیتارکومد دنور
.تفای همادا )۱۹۷۶ ـ ۱۹۷۵( ایناپسا و )۱۹۷۴(

 ندرک دادملق یئانج شترا هیمالعا نیلوا •
.تسا هداد رارق جامآ ار یرگراک تازرابم

 ،هدشن مالعا عونمم الوصا باصتعا هچرگا •
 یداع نایرج« رد لالتخا هب هک یباصتعا یلو
 ،دنز همطل روشک داصتقا هب و دوش رجنم »روما

.تسا عونمم
 ،لاح نیا اب ،لیدنق لوق هب رصم روشک اما •
 زا ار یئاکیدنس یاه تیلاعف دنمهوکش قنور

.دنارذگ یم رس
 و دنریگ یم تروص یپ رد یپ تاباصتعا •
 دض نیناوق یارجا هب رداق ار دوخ شترا
.دنیب یمن یباصتعا

 یلصا هفیظو ،رصم تقوم تلود یربهر •
 دناد یم »مظنم راذگ« نیمضت رد ارهاظ ار دوخ
 نییعت اپورا هیداحتا نارس و امابوا یوس زا هک
.تسا هدش

 نتفرگ یعامتجا دعب زا یریگولج ینعم هب نیا •

.تسا یروتاتکید دض مایق

 اب یسارکومد هلئسم ،تروص نآ رد نوچ •
 هعماج ینیئاپ تاقبط و راشقا نویساپیسنامیا
.دروخ دهاوخ دنویپ

 یماظن ناگبخن اب هارمه ناگبخن ،ور نیا زا •
 ـ یئاوژروب یئاهن دصقم هب ار راک یتسیاب یم
 یئاهن دصقم هب اسب هچ و دنناسرب کیتارکومد
.کیتارکومد ات یئاوژروب
  

 یعامتجا تلادع اب رگا یسارکومد و یدازآ« •
 یعازتنا یئاه هیضرف ،دنوشن هداد رارق دنویپ رد
 ربهر ـ حتفلا لامج ،»دمآ دنهاوخ رد بآ زا

.دیوگ یم ـ قلخ هتیمک
 شخب یئاهر یسارکومد ناگرا قلخ هتیمک •
 یاه هدوت شبنج نطب زا وپدوخ روطب هک تسا
.تسا هدش هداز
 رد ـ همه زا لبق ـ رضاح لاح رد قلخ هتیمک •
 عافد یپ رد و تسا فورعم دوخ تیلاعف هقطنم
.تسا تسدیهت یاه هدوت هطساویب عفانم زا

 تیافک شبنج نارس زا ـ لیدنق هکیلاح رد •
 ار یماظن یاروش ـ )»!تسا سب رگید« شبنج(
 نهیم نوگانوگ یاهورین زا لکشتم و نولتم
 ،قلخ رادفرط ،مسیلایرپما رادفرط ،تسرپ

 حتفلا لامج ،دنک یم دادملق ناگبخن رادفرط
 یم بالقنا دض تسد تلآ ار یماظن یاروش
.دناد

 یماظن یاروش یلصا فده حتفلا لامج رظنب •
 تسد رد تردق رارمتسا نیمضت ـ همه زا لبق ـ
 باقن و کسام اب هتبلا ،تسا قباس میژر
.یروص کیتارکومد

 ،بزح لیکشت هک دیوگ یم حتفلا لامج •
:تسا کرابم نامز زا رتراوشد بتارمب نونکا

 سیسأت یارب ،دیدج بازحا نوناق رب انب •
 اهنآ همه یماسا و تشاد وضع ۵۰۰ دیاب بزح
.درک رتشنم روشک یمسر همانزور ود رد دیاب ار
 رد هک یبازحا هدهع زا زگره یراک نینچ •
 )Business community( یراجت هتیمک زا جراخ
.دیآ یمنرب ،دنراد رارق
 یم هدناسر جوا هب المع یسارکومد هلئسم •
.دوش

 یسارکومد لیکشت هب رصم قلخ شزیخ ایآ •
 رجنم شکتمحز تاقبط رادفرط یعامتجا
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 مرف رد قباس یشراگیلوا هکنیا ای و دش دهاوخ
 هب ار روما مامز کیتارکومد ناونع و مان و
؟تفرگ دهاوخ تسد
؟هچ ینعی یشراگیلوا( •
:دیوگ یم وطسرا •
 نآ زا یکاح فرژ تاقیقحت زا لصاح هجیتن« •
 تشگنا دادعت ،تموکح هلئسم رد هک ،تسا

 رتشیب دادعت و یشراگیلوا رد نارگتموکح رامش
 .دشاب هتشاد جاور یسارکومد رد نارگتموکح
.تسا هیضق یعرف هبنج اما نارگتموکح دادعت

 دادعت ،ناهج رد هک تسا نیا تیعقاو •
 رامشیب ناتسدیهت دادعت و کدنا نارگناوت
.تسا

 یسارکومد نایم توافت یلصا لیلد ،نیربانب •
 تورث و رقف هلئسم رد دیاب ار یشراگیلوا و

.درک وجتسج
 تورث هیاس رد ،اه ناسنا هک اجره ،ور نیا زا •
 هکنیا هب ءانتعا یب ـ دننک یم تموکح شیوخ
 ام ـ تسا رتشیب ای و کدنا نارگتموکح دادعت
 هک اجره و میراد راک و رس یشراگیلوا اب
 اب ام ،دنراد تسدب ار روما مامز ناتسدیهت
) »مجرتم .میراد راک و رس یسارکومد
 یم یا هلاقم رد ندره ستول هک روطنامه •
 رد رصم یاه هدوت مایق کیت کلاید ،دسیون
 خاک اه هدوت هک درک یئامندوخ رما تقیقح نیا
 و فرصت ،دندرک هرصاحم ار یروهمج تسایر
.تفرگ ماحنا شترا یوس زا اما خاک ریخست

 یماظن یاتدوک هب مرف ظاحلب قلخ شزیخ •
.دش رجنم
 یمن قلخ و شترا نایم »یبالقنا تدحو« زا •
.دز مد ناوت

 یمن لد دوخ عضوم زا اما تسیرصان لیدنق •
.دنک

 هکلب ،رصم شترا هن از هلئسم ،لیدنق رظنب •
 یماظن یاروش رد ایس یسوساج نامزاس حانج

.تسا
 کرابم هرود تمامت رد شترا ،لیدنق رظنب •
 رد و هدوب قلخ مارتحا دروم هک هدوب یداهن اهنت

 قلخ دض رب زگره شیوخ نردم خیرات رسارس
.تسا هدرکن لمع
.تسا هفیظو شترا رصم شترا •
 دنا هدمآ درگ »قلخ نادنزرف« رصم شترا رد •
.دنیآ درگ ،هدوب رارق ای و

 هب یکیدزن مغریلع کرابم هرود رد اما شترا •
 هدمآرد نتگنشاو نامرف تحت رتشیب هچره قلخ

.تسا
 یاه کمک نیرتنالک لیئارسا زا دعب رصم •
 یم تفایرد اکیرما هدحتم تالایا زا ار یماظن

.دنک
 هب ندرک تشپ یازا هب شترا یاه لارنژ •
 یداصتقا تازایتما کرابم دناب زا یلم عفانم
.دنا هدرک تفایرد

 یئ یداصتقا یروطارپما رصم رد نونکا •
 هبتریلاع نایماظن هطلس تحت هک هتفای لیکشت
.تسا رصم

 یالاب حوطس رد قلخ نادنزرف ،قیرط نیدب •
 یتسیلاتیپاک لدم هدننک نییعت شخب هب شترا
 هک دنا هدش لدب یصاخ یتلود ـ یکیتارکوروب

 هدش یزیر یپ رصان نامز رد نآ یلصا طوطخ
.دنا

 رب هک دوب دنهاوخن رضاح زگره اهنیا •
 هنابلطواد دوخ یداصتقا عضاوم و تازایتما

.دننک یشوپ مشچ

 هب اهنآ هک تسا نیا رگید یوس زا اما هلئسم •
 هب و هتساخ اپب یاه هدوت یتازرابم یگدامآ

.دنا فقاو اهنآ نیون یهاگآدوخ
 بالقنا ندرک هضبق هب قلخ هک دنناد یم اهنآ •
.داد دهاوخن رد نت اه لارنژ یوس زا دوخ

 یم زاغآ وس ود ره زا هنایامزآروز دربن نونکا
.دوش
  
  

 مکاح یماظن تردق هک تسا نیا تقیقح •
 یب هجو چیه هب نابایخ و هچوک راشف هب تبسن
.تسین توافت

 شریذپ هب یئوس زا مکاح یماظن تردق •
 زا و دهد یم رد نت مدرم تابلاطم زا یخرب

 رب ار نایرع روز و یردلق تیرفع رگید یوس
.دنک یم راوآ ناشرس

 مدرم یراتخمدوخ یارب مکاح یماظن تردق •
.دشک یم زرم و دح

 نادیم هب هراب ود لیروآ مهن رد مدرم هک یتقو •

 و کنات اب دیدج یتلود تردق ،دندمآ ریرحت
.دمآ ناش لابقتسا هب رابریت

 اب یهارمه هب یماظن سابل اب هک یرسفا ۲۵ زا •
 اپ زا هلولگ اب اج رد نت هس ،دندوب هتخادرپ قلخ
 دندش هداتسرف یاج هب رگید نت ۲۲ و دندمآرد
.دوب هتخادنا ین برع هک
 ای و دوش یم هداد ینیریش قلخ هب هکنیا •
.تسا یماظن نادنمتردق هدارا هب هتسب ،قالش

 یم نییعت اهنآ ار مرفر دنور تعرس و تمس •
.دننک

 سلجم ناهاوخ یبالقنا یاهورین هک یلاح رد •
 ،دیدج یساسا نوناق ناینب رب ات دنا ناسسؤم
 تروص روهمج سیئر و سلجم تاباختنا

 سکع )پمدور( راکهار یماظن یاتنوخ ،دریگ
.دریگ یم شیپ ار نآ

 یساسا نوناق رد رییغت نیدنچ سرام هام رد •
 نیب زا یاج هب هک ،دش هتشاذگ یسرپ همه هب
 و تیبثت هب کیتارکومد ریغ تابسانم ندرب

.دننک یم کمک اهنآ میکحت
 سلجم تاباختنا هک تسا رارق ربماتپس رد •

 رت هبناج همه مرفر دیاب دعب و دریگ تروص
 قلخ دیدج ناگدنیامن هلیسوب یساسا نوناق
.دوش یلمع
.دوش باختنا روهمج سیئر دیاب دعب •
 سیئر یارب هک یساسا نوناق رد یتارییغت اب •
 یسارکومد اب هسیاقم رد هیرجم هوق و روهمج
 یرتشیب بتارمب تارایتخا و ماقم و اج یگدنیامن
 رارمتسا تهج رد مدق نیلوا ،دبای یم قلعت
.تسا هدش هتشادرب تردق

 هب سلجم تاباختنا یارب هاتوک ینامز هجرف •
 دوب دهاوخ مکاح کولب هب قلعتم بازحا عفن

:دبای یم لیکشت ریز یاه هورگ زا هک
۱

قباس میژر هب هتسباو یاه هورگ •
۲

 big نالک یراد هیامرس رظن دروم بازحا •
business

3

دنمورین یلام ظاحلب بازحا •
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۴

عونمم یمسر روطب ناکامک نیملسملا ناوخا •
۵

کیسالک لاربیل نویسیزوپا زا یا هیداحتا •

 همه رد ریرحت نادیم نیلاعف راکشآ تسکش •
 ره هب هک یساسا نوناق رییغت هب طوبرم یسرپ

 ،یسسا نوناق رییغت عفن هب ءارآ مراهچ هس ،لاح
 نیئاپ زا یساسا نوناق مرفر دض رب المع ینعی
 یاسآ لوغ شزیخ زا سپ قانتخا رطخ زا ،هدوب
.دهد یم ربخ هیروف ـ هیوناژ
 نخس هب هدنام بقع یزاوژروب هدرخ نونکا •
.تسا هدمآ رد

 یاه تسیلایسوس« وضع لیکو دمحم •
 هک دنک یم مالعا »یلم ههبج« رد »یبالقنا
 و تابث هب مدرم هقالع هناشن یسرپ همه جیاتن
.تسا هدوب شمارآ

 تسخن هک هدوب نیا مهم مدرم یارب •
 نوناق رییغت هراب رد دعب ،دریگ تروص تاباختنا
.دیآ لمع هب تروشم یساسا

 نایلاس نایماظن ،تروص نیا ریغ رد نوچ •
.دنام دنهاوخ تردق هکیرا رد لاس
 زا یبهذم دارفا ساره هک دننآ رب مه یخرب •
 نداد ببس یساسا نوناق رد تعیرش جرد مدع
.تسا هدش نادب تبثم یأر

۵
یمالسا یاهادوس

 هک یذوفن زا )مودنارفر( یسرپ همه هجیتن •
 یم لامعا رصم هعماج روعش رب یسایس مالسا

.دراد یمرب هدرپ ،دنک

 نوناق رییغت زا یرادفرط هب نیملسملا ناوخا •
 سلجم لیکشت اب تفلاخم هب اذل و یساسا

.دزادرپ یم ناسسؤم
 یم یدنمتابث هعسوت ،قیرط نیا زا اهنت اریز •
 و ددرگرب اه ناگداپ هب شترا ،دوش زاغآ دناوت

.دوش هتفرگ هعماج نویسازیرالوکس یولج
 یماظن یاتنوخ ،قیرط نیدب ،نیملسملا ناوخا •
 یندم هعماج رد دوخ دحتم نیرتمهم هباثم هب ار
.دنک یم یقلت

 تاباختنا رد کرابم ینسح بلقت هچرگا •

 و هدش مامت نیملسملا ناوخا نایز هب ،۲۰۱۰ لاس
 ،هدوب هیوناژ ۲۵ رد قلخ شبنج للع زا یکی
 یم تارهاظت هب هارکا هب طقف نمؤم ناردارب
.دندنویپ

 یم همادا میژر اب هلماعم هب هظحل نیرخآ ات اما •
.دنهد
 نیملسملا ناوخا ،یدنق میلحلادبع رظنب •
 یم لیکشت ار »تسار حانج یورین نیرتمهم«
.دهد

 ـ تارکومد بزح دننامه نیملسملا ناوخا •
 مسیلاربیل رادفرط )CDU( ناملآ یحیسم
.تسا بهذم هب نیزم یداصتقا

 دناوت یم زین هیکرت یسایس مالسا اب هسیاقم •
.دشاب تسرد

 ناوخا ناسب زین هیکرت یسایس مالسا( •
 شرورپ یدوعس ناتسبرع نماد رد نیملسملا
)مجرتم .تسا هتفای

 هرطیس هیکرت رد ور هنایم یاه تسیمالسا •
 مهرد ار کیئال مسیلامک هلاسهد نیدنچ
.دنتسکش
 ناگبخن بوچراچ رد تردق عضاوم ضیوعت •
.تسا هدوب دنویپ رد رما نیا اب زین تیکلام

 کیتارکوروب ـ یتلود روطب مسیلاتیپاک •
 و یماظن تردق دنویپ رب ینتبم و هتفای نامزاس
 یوس زا ار دوخ ،یتسیلامک عون زا یداصتقا

 یاه تسینیولاک« هب موسوم ناراد هیامرس هقبط
.دنیب یم نوزفازور راشف ریز دیدج »یمالسا

 ماهلا دناوت یم یسایس مسیمالسا عون نیا •
 دشاب زین رصم رد »نیئاپ زا یراد هیامرس« شخب

.تسا یریگلکش لاح رد هک
 تسیمالسا ندمآ راک یور زا بزغ ساره •
 هولج زیمآ هغلابم ریز لیلد ود هب لاکیدار یاه
:دنک یم
۱

 رادفرط دوخ تیرثکا رد نیملسملا ناوخا الوا •
 هکلب ،تسین »یتسیویتکلک یاه یپوتوا«
 ناراد هیامرس مسیلائودیویدنیا هب ،سکعرب
.دزادرپ یم نآ سیدقت هب و دنک یم نیکمت
۲

 کیرات هباثم هب اه تسیفلس یارب ایناث •
 یناطیش هک یزیچ اهنت یتسیلاتنمادنوف ناشیدنا

 نویساپیسنامیا رب ینتبم یاه هدیا هعاشا ،تسا
.تسا نیملسم نیب رد
• 
 و نایحیسم رب هلمح نارادمدرس هباثم هب اهنآ •
 زا هک دنزادرپ یم یا هفیظو ماحنا هب نایعیش
 هتشاذگ ناش هدهع هب یدوعس ناتسبرع یوس
 نداد زره هب زا تسا ترابع نآ و هدش
 دض و یعامتجا یاه یژرنا )نویسازیلاناک(
.یتسیلایرپما

۶
رصان ثاریم

 رد نیملسملا ناوخا هک تسین مولعم زونه •
 یرادفرط حانج مادک زا یدعب یاه شلاچ
.درک دهاوخ
 نایم یئالول دای هب ار یمدآ نآ ینونک عضوم •
.دزادنا یم یقلخ یاهورین و یماظن یاتنوخ
 نیملسملا ناوخا هب ردقنامه اما اه لارنژ •
 اه لارنژ هب نیملسملا ناوخا هک دنراد دامتعا
.دراد دامتعا

 رد لباقتم یدامتعا یب یخیرات یاه هشیر •
 میژر و نیملسملا ناوخا نایم نینوخ تموصخ
.دنا هدوب رصان
 نارسفا یاتدوک سأر رد رصانلادبع لامج •
 پچ یلم میژر سیسأت هب« ،۱۹۵۴ لاس رد دازآ

 یاهروشک دض یسایس لدم هک تشامگ تمه
.دوب مسیلایرپما هب هتسباو یبرع زیختفن
 هباثم هب ار نیملسملا ناوخا ،یتسردب رصان •
 یشخب اتجیتن و یدوعس ناتسبرع یذوفن لماوع
 هدحتم تالایا نامرف هب شوگ برع عاجترا زا

.تسناد یم
 یاه هدوت هبناج همه تیامح رب هیکت اب رصان •

 دض رب یا هدننکدوبان هزرابم هب تسیلایرپما دض
 ».تخادرپ نیملسملا ناوخا

 ،رصان زا سپ تاداسلا رونا ندمآ راک یور اب •
 داد یریگتمس رییغت »یراد هیامرس ریغ دشر هار«
 تسایس و دش لدب یراد هیامرس دشر هار هب و

 تسایس هب و داد تیهام رییغت یتسیلایرپما دض
 و یبرغ یاه تردق اب یلم دض یراکمه

.دش لدب برغ هب هتسباو مسینویهص
 دیوید پمک رد ۱۹۷۶ لاس رد تاداسلا رونا •
.تسب لیئارسا اب یا هناگادج حلص نامیپ

 ار دوخ یبرع دحتم نیرتدنمورین اه ینیطسلف •
.دنداد تسد زا
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 یارب لیئارسا اب تاداسلا رونا حلص نامیپ •
.دش مامت نارگ رایسب اه ینیطسلف
 رب هزرابم ههبج هعسوت یارب تاداساا رونا •

 ناوخا ،اه تسیرصان و اه تسینومک دض
.تخاس دازآ نادنز زا ار نیملسملا

 کرابم ینسح هرود رد نیملسملا ناوخا •
.تفرگ رارق بوکرس هاگتسد رظن تحت هرابود
 هباثم هب ار نآ تساوخ یم کرابم اریز •
.دزاس رثا یب و یثنخ رادافو نویسیزوپوا

 تسیلایرپما دض اب وگتفگ رد قوزرم ردب •
 ناوخا یرگن پچ ات دشوک یم یبرغ یاه
دشوک .دنادرگزاب نادب ار نیملسملا

 یم یبایزرا تبثم اتیهام« ار رصان تسایس وا •
 هدوب کیتارکوروب هاگتسد ریصقت ایوگ هک دنک
 هفطن رد ای و هدشن ارجا تسرد وا تارظن هک
».دنا هدش هفخ
 یا هدوت شبنج اب نیملسملا ناوخا ،وا لوق هب •
 یمن یلو ،دنک یم ساسحا قیمع دنویپ ینونک
.دریگ تسد هب ار نآ یربهر دهاوخ
 یوگتفگ رادفرط نیملسملا ناوخا ،وا لوق هب •
 تبثم یاهورین هیلک نایم یراکمه و یلم
.تسا

 نآرق اب و تسد کی رد کوب سیف اب قوزرم •
 یم نخس یلم تدحو زا ،رگید تسد رد
.دیوگ
 نیملسملا ناوخا ،نآ رد هک یئ یلم تدحو •
 قلخ هب تمدخ زج یئادوس و تسا یئاط متاح
.درادن رس رب

 برغ ندرک عمج رطاخ یارب نیملسملا ناوخا •
 ،یتسیمالسا هئطوت و هنامصخ تامادقا تباب زا
 یروهمج تسایر تاباختنا رد هک هدرک مالعا

.تشاد دهاوخن دوخ صاخ یادیدناک
 ـ یسوم ورمع ،گرگ زا قوزرم روظنم رگا •
 لارنژ بوبحم هرهم و برع یاگیل قباس ربهر
 »اکیرما هرهم« قوزرم دید زا هک دشاب ـ اه
 نابش شقن نیملسملا ناوخا هاگنآ ،تسا

.تشاد دهاوخ هدهع هب ار مدرم هلگ ظفاحم
 ،ربماتپس هام رد رصم سلجم تاباختنا رد •
 و یدازا بزح« ناونع تحت نیملسملا ناوخا

 تسیل رد و درک دهاوخ تکرش »تلادع
 رادمان یاه تیصخش زا یدادعت نآ یاهدزمان
.تشاد دهاوخ دوجو زین یرصم یحیسم
۷
یتاقبط هزرابم یاج هب یگنهامه

 ناوخا هک دوش یم رتنشور زور ره انمض •

 زا یریگولج ار دوخ هفیظو نیرت یلصا نیملسملا
.دناد یم شبنج یعامتجا نتشگ هزیلاکیدار
 باصتعا ندرک دادملق یئانج هچرگا قوزرم •
 یم »لوبق لباقریغ« ار یماظن یاتنوخ یوس زا
 و یمومع مظن لخم هک ار یتاباصعا یلو ،دناد
.دناد یمن لوبق لباق ،دنشاب مومع عفانم دض رب

 یداصتقا عفانم زا عافد تقو الاح ،وا رظنب •
.تسین یصوصخ
.تسا »یلم یردارب« تقو الاح •

 ،یتاقبط هزرابم یارب ویتانرتلآ هباثم هب قوزرم •
 و ار اه ینواعت لیکشت ،ار یعامتجا یاه هژورپ
.دنک یم داهنشیپ ار هیریخ روما

 تسا مالسا یئاهر هر اهنت« هکنیا بلطم بل •
»!سب و
:درب یم مان مه ار یئاهر هار نیا عرتخم •
 صیخش صخش ،یمالسا راک بزح ربهر •
.نیسح یدجم
 رد نونکا ـ قباس تسیسکرام ـ نیسح یدجم •
 یم یرتشیب تیرثؤم ناکما یسایس مالسا ملاع
 غلبم هب اذل و پچ تانیاکورکیم رد ات دنیب

:تسا هدش لدب موس هار تخسرس
 مسیلایسوس و یطارفا مسیلاتیپاک نایم یهار« •
»!یطیرفت

 لالقتسا ار دوخ بزح همانرب تاکن نیرتمهم •
 یم مالعا یسارکومد و یعامتجا تلادع ،یلم
.دنک
؟یسارکومد عون هچ ،دنسرپ یم یتقو •
:دهد یم باوج •
»!تسا یسارکومد ،یسارکومد « •
 یکیتارکومد ـ لایسوس تاداقتعا رب انب و •
 عون کی طقف هک دنک یم هفاضا ،شیوخ
 یسارکومد نآ و دراد دوجو یسارکومد
.تسا یئاوژروب

 و یسارکومد ینعی وا رظنب لائدیا مسیلاربیل •
.یعامتجا تلادع ینعی لائدیا مسیلایسوس
 ار شرظن رصم نارگراک یئاذک ربهر زا یتقو •
 هجوت اب ،دنسرپ یم یبیل هب وتان زواجت هب عجارد
 دنک یم عمج ار هدنسرپ رطاخ برغ فعض هب

 جامآ هب لین یارب ار برغ یزاغنب یاه هچب هک
 هن و تخاس دنهاوخ تسد تلآ ،دوخ
.سکعرب

 هب ار دوخ قباس یرکف قیفر ،نیسح یدجم •
:دنک یم مهتم پچ )یئارگ هقرف( مسیراتکس
.درک تارهاظت ناوت یمن هک ادخ هشیمه •
 رد یرگید فیاظو ،کرابم ینوگنرس زا سپ •

.دنراد رارق راک روتسد
.تسین تارهاظت تقو رگید •
؟درک دیاب هچ نونکا ،دنسرپ یم یتقو •
 یهدنامزاسدوخ تقو نونکا هک دیوگ یم •
 تکرش تقو ،تسا یزاس بزح تقو ،تسا
.تسا تاباختنا رد
 رب بزح لیکشت یادوس زین »تیافک« شبنج •
.دراد رس
 دیاب ،یدنق میلحلادبع لوق هب هک یبزح •
:دریگ رب رد ار پچ فیط هعومجم
 نینچمه هکلب ،یتسیسکرام پچ طقف هن« •
 یتح و تارکومد ـ لایسوس ،یتسیرصان پچ
».ار لاربیل
 نابز هک تسا نارگن اما یدنق میلحلادبع •
 هگن ماک رد ار یعامتجا هلئسم نابز لاربیل

.تشاد دهاوخ
 مود هلحرم یتسیاب یم هک یعامتجا کولب •
 هدشن لیکشت زونه ،دنیبب کرادت ار بالقنا
.تسا

 شبنج لاعف طقف ،ربماتپس تاباختنا رد •
 ار نیملسملا ناوخا یزوریپ هک تسین »تیافک«
.دنک یم یئوگشیپ

 هفیظو ماحنا هدهع زا هک تسا نئمطم اما وا •
 دهاوخرب شناگدننک باختنا یوس زا هلوحم
 هب و قباس میژر ندرب نیب زا هب هکنآ یب ،دمآ
 زاین برغ هنابلط یگدرکرس تسایس اب یئورایور
.دتفا

؟یچ دعب •
 هب عجار لاؤس باوج رد یکستورت وئل •
 ،۱۹۱۷ سرام هام رد ،سور بالقنا یامنرود

:دوب هداد باوج
»!میئآ یم ام ،دعب« •
 زا ـ لیکو دمحم ـ وا یرصم وریپ •
 زا رت نتورف یکدنا »یبالقنا یاه تسیلایسوس«
.تسا یکستورت

نایاپ
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 هژورپ تسکش« ،مسیلاربیلوئن لوفا هلحرم
نیتال یاکیرمآ و هنایمرواخ عاضوا ،»اکیرمآ

 هعلق ناعفادم نیرخآ یو هک دوشیم هتفگ
 نادقتنم زا لاح نیع رد و تسا مسیسکرام
 ناوارف یاهباتک .نآ یسور هنومن تخسرس
 هدش هتشون هسنارف نابز هب ًاتدمع هک نیما ریمس
 زا تیعبت بتکم رد یرثؤم رایسب شقن تسا

 یناهج یداصتقا یاهمتسیس حرش و مسیسکرام
 نیا زا یو یاهباتک زا یخرب .تسا هتشاد
 نارحب ،شزرا نوناق ،رباربان هلدابم :دنرارق

 خیرات یاهتمالع ،مسیلایرپما یراتخاس
 زا دعب هلحرم ،یبرع رکفت رد یرادهیامرس
 لاس رد نیما ریمس .لاوز هب ور یرادهیامرس

 لیصحت یارب سپس ،تفای دلوت رصم رد ١۹۳١
 ،دومن ترفاسم سیراپ هب یسایس داصتقا ملع
 سپس ،داصتقا ملع صصختم لاس دنچ زا سپ
 همانرب لوؤسم دحتم للم نامزاس فرط زا
 ییاقیرفآریغ و ییاقیرفآ یاهروشک هعسوت

.دیدرگ
 قیقحت و هعلاطم تهج رد نیما ریمس ششوک
 هفاضا هب ،یخیرات مسیلایرتام ددجم
 یساسا لیاسم دروم رد یو هزات یاههاگدید
 و زکرم یاهروشک نایم هطبار ،نوچمه
 هک دش ثعاب ،هناگراهچ ناهج و ینوماریپ

 و عجرم تیصخش کی ناونع هب نیما ریمس
 یناهج پچ شبنج هجوت دروم هتسجرب
 دهاش زین زورما .دریگب رارق ،داتفه یاهلاسرد
 ددرگیمزاب هنحص هب ًاددجم نیما ریمس هک مینآ
 عوقو هب ناهج رد هک یتارییغت همه مغریلع و
 نیتال یاکیرمآ ناناوج زا یمیظع هوبنا ،هتسویپ
 تختیاپ رد هک یو یاهینارنخس تاسلجرد

 روضج ،هدش رازگرب فلتخم یاهروشک
 یاهنارحب هب هکنیا یارب هن .دنباییم
 یگدامآ هکنیا یارب هکلب ،دنزادرپب یرادهیامرس
 هدزنارحب یرادهیامرس هلحرم زا و هدرک ادیپ

 فشک هعسوت یارب هزات ییاههار و دنوش جراخ
 ار یدازآ لوا هرود یاهاطخ دنناوتب ات دننک
 رد و دنننک تکرح ولج یوس هب و هدرک ناربج
 رد ات دنروآ تسد هب ار یگدامآ نیا لاح نیع
 ناشهار رد یرادهیامرس هک ینوگانوگ یاهماد
 رد هک ییاهماد .دنیاین راتفرگ ،دراذگیم
 رد ار یرایسب ،بونج یاهروشک یاهبالقنا

 توعد هب انب اهزور نیا نیما ریمس .دیعلب دوخ
 یویلوب یاهرهش زا یدادعت رد سلاروم وویا

 هک تفریذپ یو .درک دهاوخ ینارنخس
 سدق« هلجم اب زین یصاصتخا یاهبحاصم
.دشاب هتشاد »یبرعلا

 ناعفادم زا و یناهج رکفتم هک نیما ریمس
 نانآ هعسوت و تفرشیپ و للم قوقح تخسرس
 ورشیپ یاهورین هک لاؤس نیا ربارب رد ،تسا

 هدومن داقعنا هب توعد ار مجنپ للملانیب ،یناهج
 یاکیرمآ نارکفنشور زا یرایسب تیامح دروم و
 لصفم خساپ هب دشن رضاح ،هتفرگ رارق نیتال
 نیا« :دیوگب هک درک افتکا نیا هب اهنت .دزادرپب
 همه دییأت دروم زونه و هدش حرط اهنت عوضوم
 .تسا هتفرگن رارق یناهج یقرتم یاهورین

 کرتشم یژتارتسا کی داجیا تهج رد تکرح
 یناهج تلثم رامعتسا اب هزرابم یارب یناهج
 تسین یناسآ و هداس راک )نپاژ -اپورا -اکیرمآ(
».تسا دنمزاین یرتینالوط نامز هب و
***
 یتسیلایسوس یاهشبنج تسکش امشرظن هب ایآ

 تدحو عنام ،تشاد دوجو هتشذگ رد هک
 هژیو هب ؟ددرگیم یلعف نامزرد یقرتم یاهورین
 یلعف عاضوا اب یرادهیامرس زا روبع هکنیا

 اب یرادهیامرس نیا ،دسریم رظنب نکممریغ
 کی ،رازاب رب دوخ یارچ و نوچ یب طلست

 و هدرک داجیا ار نردم یعامتجا یگدنز هویش
 هدروآ مهارف مه تینما و یسارکمد نآ هانپ رد
 بازحا ،دیتفگ امش هکنانچنآ .تسا

 هنابلطحالصا یاههاگدید هک یتسیلایسوس
 هرادا رد ،دوب دودحم ناشیاهنامرآ و دتشاد
 اب ،یرادهیامرس ماظن رد دوجوم نارحب ندرک
 رظن هب نینچنیا نونکا .دندرک یراکمه نانآ

 زا جراخ رد یراک چیه هب ناوتیمن هک دسریم
 نیا اب .دز تسد طلسم یرادهیامرس هطیح
 تهج رد نونکا هک ار یشبنج امش باسح
 یشخب نایم رد نیتال یاکیرمآ رد مسیلایسوس
 ای و دینیبیم هنوگچ دراد نایرج اهورین زا
 یراتخاس داجیا تهج رد دوجوم شبنج هکنیا

 روحم هک تسا تکرح رد هتفایهعسوت و لقتسم
؟تساهروشک نیمه هدودحم رد نآ
 ندرک هرادا یارب دوجوم یرامعتسا همانرب
 لباق ناونع چیه هب یرادهیامرس ماظن نارحب
 موس ناهج هب موسوم هک ییاهروشک رب قابطنا

 ام رظن زا دوجوم نارحب اریز .تسین ،دنتسه
 ناکما هک تسین تقوم و یلام ینارحب
 ٢٠٠٠ یاهلاس نارحب زا لبق هرود هب تشگزاب
 نارحب یلام هلأسم لح اب ناوتب ات دشاب هتشاد ار
 یراتخاس ًاساسا دوجوم نارحب .درک لح زین ار
 یرادهیامرس ماظن هک ینعم نیا هب ،تسا

 ساسا رب یخیرات رظن زا وً المع دوجوم
 .تسا هدشن انب نآ هباشم ای و یداصتقا تایرظن

 ناهج و ناریا زا – نیما ریمس اب هبحاصم
دیوگ یم برع

ندنل پاچ ،یبرعلا سدق :عبنم
یعرازم دمحا :نادرگرب
یسنم هریمس :رگهبحاصم
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 هنیمز رب دوخ لماکت لحارم مامت رد ماظن نیا
 نیا دیدجت و هعماج ندرک یدنببطق
 روصت اذل ،تسا هدرک تکرح یدنببطق
 رب ار نآ و تسویپ ماظن نیا هب ناوتب هکنیا

 تسا یروصت ،داد قابطنا بونج یاهروشک
 وس نآ زا ،نکممان تسا یرما نیا .هنازادرپلایخ
 یاهروشک دیدج پچ فالتئا هک میدهاش ام
 اذل .هدش ورهبور لکشم اب زین نیتال یاکیرمآ

 نایامن یاهزات قفا نآ نورد زا هک مینآ دهاش
 اما ،دیامنیم مسیلایسوس هب توعد هک هدش
 یانب و تسین یناسآ راک مسیلایسوس نیا یارجا

 نکممان هاتوک یتدم رد مسیلایسوس نامتخاس
 مسیلایسوس نتخاس تهج رد هزرابم .تسا
 نیا ات تسا رتمسم و یپایپ یاهماگ دنمزاین

 و دیامن مکحتسم تدمزارد رد ار مسلایسوس
 نیا .دماحنایب لوط هب نرق کی هب ات تسا نکمم
 هک تسا نیطسلف هلأسم لکشم دننام یدح ات
 هاتوک ینامز رد هک دهدیم ناشن دوجوم لیالد
.تسین لح لباق
 ما هتشاد دیکأت هشیمه دوخ یلبق یاهحرط رد
 زا رتالاب یاهلحرم مسینومک و مسیلایسوس هک
 نیا اریز ،تسا یلعف هلحرم رد ناسنا ندمت دوخ
 طباور هطیح رد اهنت ار تارییغت لصارد ماظن
 ندرک هرداصم اب طقف ناوتب هک دنیبیمن یدیلوت
 هکلب ،دروآرد ارجا هب ار نآ یدیلوت زکارم
 رب لاح نیع رد ار مسینومک و مسیلایسوس
 و مسر و رکفت هویش رد یساسا تارییغت
 اذل ،هدرک انب ناوتیم ،دوجوم تاموسر
 تدمهاتوک رد یعامتجا یاهتنس تارییعت
 و ،اهتسیلایسوس هک یهابتشا .دتفایمن قافنا

 هب تسیب و هدزون نرق رد یتنس یاهتسینومک
 هک دندرکیم رکف هک دوب نیا ،دندش راچد نآ

 ناوتیم و تسا یناسآ رما مسیلایسوس ققحت
 تدم هب رثکادح یتسیلایسوس بالقنا زا سپ

 نایاپ هب ار مسیلایسوس نامتخاس ،لاس لهچ
.درب
 داضت هک میوگیمً اددجم و هتفگ هتشذگ رد
 و طیارش ینوماریپ و زکرم یاهروشک نایم
 رد و هدروآ دوجو هب ار یاهژیو یاهتیعقوم
 تفای دهاوخ همادا ینالوط ینامز یارب زین هدنیآ

 هک یرادهیامرس ماظن شیادیپ لصا زا هک
 هب نرق هد هب کیدزن و تفاین دلوت هبشکی

 ینونک هتفای لماکت هلحرم هب ات دیماحنا لوط
 دوجو یرایسب قرف ود نیا نایم ،یرآ ،دیسر
 یرادهیامرس .تفرگ رظن رد ار نآ دیاب هک دراد
 مهد نرق زا و نیچ رد ار دوخ هیلوا لحارم

 یاهروشک و ناریا هقطنم هب سپس ،درک عورش
 یبیلص یاهگنج هارمه هب ،درک تیارس یبرع
 لکش رد سپس و دیسر ایلاتیا یاهرهش هب
 لماکت کیتنالتآ و اپورا هقطنم رد دوخ یخیرات

 یتاحوتف هب مهدزناش نرق رد و درک زاغآ ار دوخ
 هسنارف بالقنا سپس .دمآ لیان اکیرمآ هراق رد
 رد ار هنزو نامه یسایس ظاحل هب هک داتفا قافتا
 رد یتعنص بالقنا هک تشاد دوخ نامز
 نیدب و درک داجیا دیلوت هصرع رد ناتسلگنا
 یخیرات هثداح ود هجیتن رد یرادهیامرس هلیسو
 اپورا یخیرات یرادهیامرس هب لیدبت ،روبزم
 جاوما و یمیدق یاههشیر مغریلع نیا و دیدرگ
.دوب هدش زاغآ بونج هقطنم زا هک دوب قباس
 ماظن یدنمتردق و یناوج نرق ،مهدزون نرق

 هلحرم نیا رد یرادهیامرس .دوب یرادهیامرس
 لکش رد ار دوخ یزاسیناهج لوا جوم
 و هنایمرواخ ،ناتسودنه ،اقیرفآ رد ،رامعتسا
 رهاظ هب یاهروشک رد یرامعتساهمین عون و ایسآ

 هرود هیکرت و ناریا ،نیچ نوچمه لقتسم
 ،لوا یناهج گنج زا دعب .دومن عورش ینامثع
 ماظن لیکشت هب تردابم اپورا یزکرم یاهروشک
 یاهدروآتسد و دندومن یاهزات یداصتقا
 لیمحت نارگید رب ار دوخ یسایس و یعامتجا

 دتشادن یاهراچ زین ینوماریپ یاهروشک .دندومن
 لیمحت طیارش نیمه بوچراچ رد هکنیا رگم
 نیا و دنهد قیبطت ار دوخ اهییاپورا طسوت هدش
 هک دوب یعافد یاهلمعلاسکع مغریلع
 متسیب نرق رد اهبالقنا و یعامتجا یاهشبنج
 و اهشبنج نیا زا یرایسب .دندز تسد نآ هب
 و هدوب رامعتسا زا ییاهر راتساوخ اهبالقنا

 اتح و دنتشادن یتسیلایسوس یریگتمس
 ادج یرادهیامرس دیلوت هویش زا دنتساوخیمن
 رامعتسا زا تاحن اهنآ تساوخ اهنت هن .دنوش
 یمور یرامعتسا یرادهیامرس رامعتسا اریز ،دوب
 اب گنتاگنت یطابترا رامعتسا نیا هکلب ،تسین

 مکارتم یاهیدنمزاین و یرادهیامرس دیلوت هویش
 .دراد زکرم یاهروشک رد یرادهیامرس
 داتفا قافتا متسیب نرقرد هک یثداوح نیرتگرزب
 بونج زا ،دراد رییغت ار یناهج هعماج لکش و
 شبنج رد یمهم هلحرم هک دش زاغآ
 بالقنا .دیآیم باسح هب یناهج شخبیدازآ
 بالقنا و مانتیو بالقنا ،نیچ بالقنا ،هیسور
 یاهشبنج سپس ،درب مان دیاب ار ابوک
 ،یزنودنا ،ناتسودنه رد یلم شخبیدازآ

 .دمآ اهنآ یپ رد هک اقیرفآ و یبرع یاهروشک
 دننامه ینعی هدش دازآ ینوماریپ یاهروشک

 هشیپ ار یتسیلایسوس یژولوئدیا نیچ و هیسور
 همه هک یاهدوت ،یلم یاهتلود یخرب ،هدرک
 ادج و یدازآ تساوخ و دتشاد یلم داعبا اهنیا

 راک روتسد رد ار رامعتسا هطلس زا ندش
 یلم شخبیدازآ یاهشبنج دننامه ،دنتشاد
 یزاوژروب یربهر یاراد هک ایسآ و اقیرفآ رد
 تموکح یاراد اهروشک نیا تیاهن رد و هدوب
 هلحرم نیا رد ،مود .دندوب یتلود یزاوژروب
 یرادهیامرس نامتخاس رد یفیک رییغت کی

 هلحرم هکنیا نآ و داتفا قافتا کیسالک
 رییغت نیا .دش زاغآ یراکتحا یرادهیامرس
 رد و دیدرگ زاغآ مهدزون نرق نایاپ رد ،یفیک
 یرادهیامرس نیا .درک ادیپ شرتسگ متسیب نرق
 رد شخبیدازآ تابالقنا لباقم رد یراکتحا

 یتارییغت هب تسد دیدرگ روبجم ،بونج و قرش
 داجیا یارب و یبسن و ییزج هتبلا هک دنزب یفیک
.دوب اوق نزاوت رد یلداعت
 .تفای همادا داتشه یاهلاس ات یفیک رییغت نیا
 ،منکیم حرطم اجنیا رد نم هک یفیک رییغت نآ

 و یفیک رییغت اب ریاغم و سکعرب ًالماک ییانعم
 حرطم ار نآ یناهج کناب هک دراد یراتخاس
 نآ یناهج کناب یفیک رییغت زا فده .دنکیم
 ساسا رب فارطا یاهروشک هک تسا
 هدش مکارتم و طلسم هیامرس یاهیدنمزاین

 و یروآدوس هخرچ ات دنزاس گنهامه ار دوخ
 تسرد نیا ،دبای همادا قباس هویش هب رامثتسا
 هلحرم رد نم رظن دروم یبسن تارییغت سکعرب

.تسا قباس
اکیرمآ یماظن همانرب تسکش
 ندش یتعنص هلحرم نیا رد امش روظنم
 یبسن روط هب هک تسا فارطا یاهروشک
 یاهروشک لماش تفرشیپ نیا ،دندرک تفرشیپ

 ثعاب و دیدرگ یتسیلایسوسریغ و یتسیلایسوس
 یاهروشک رب ار یبسن و یفیک رییغت نانآ ات دش
؟دننک لیمحت زکرم
 ندش یتعنص هلحرم .تسا روطنیمه هلب

 ییاهروشک و یتسیلایسوس هب موسوم یاهروشک
 دننامه ،دندوب هدش دازآ ییزج روط هب هک
 نانیا .ریازجلا و هیروس ،قارع ،رصم ،ناتسودنه
 نارگرامعتسا رب ار یفیک رییغت دندش قفوم

 ،یفیک رییغت نیا هب خساپ رد .دننک لیمحت
 ات دش یاهلحرم دراو یراصحنا یرادهیامرس
 ار نآ نم و دنک ادیپ طلست هیامرس لک رب دناوتب

 .ممانیم هدش یمومع یراصحنا یرادهیامرس
 یرادهیامرس تاراصحنا هک ینعم نیا هب

 و .درک بذج و عمج دوخ رد ار کیسالک
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 دوخ مان هب ناهج حطس رد هک یتاسسؤم دادعت
 .دسریم ددع رازهجنپ هب دنا هدناسر تبث هب
 مامت رب زکرمتم یراصحنا هیامرس نیا نونکا

 ،یتامدخ ای و یتعنص هچ یدیلوت یاههموظنم
 و یلام زکارم ،یناهج یناگرزاب هفاضا هب
 .دراد طلست میقتسم روط هب ،هریغ و یتاعالطا
 هکنیا دش روآدای ار نآ دیاب هک یرگید رییغت
 هک هتفای رییغت یعمج رامعتسا هب یدرف رامعتسا
 رامعتسا نونکامه .تشادن دوجو قباس رد
 روما مامت رب نپاژ و اپورا ،هدحتم تالایا هناگهس
 رامعتسا زا یمان رگید ،دراد فارشا و طلسم
 هب و تسین نایم رد هسنارف ای و ناملآ ،سیلگنا
.تسا هدیسر دوخ نایاپ
 ورهبور یمهم جیاتن اب یژتارتسا رظن زا ام نونکا

 یرادهیامرس لماکت هجیتن رد هک میتسه
 ار نآ ناوتیم و تسا هدرک زورب یراصحنا
 تیعضو ساکعنا .داهن مان یعمج رامعتسا

 یبوخ هب یبرع یاهروشک رد ام ار دوجوم
 یفالتئا رد اپورا نونکامه .مینکیم هدهاشم
 نایم یداضت و دراد رارق اکیرمآ اب یمیاد
 سکع رب ،درادن دوجو یرامعتسا یاهورین
 یبرع یاهروشک رب دوخ طلست دروم رد اهنآ
 مود هلحرم یهاوخیدازآ جوم .دنراد تدحو
 پچ یاهتلود هژیو هب بونج یاهروشک هک
 رد ،دنا هدرک زاغآ ار نآ نیتال یاکیرمآ رد نیون

 .درک هصالخ هنوگنیا ار نآ ناوتیم تقیقح
 اب ییورردور مود جوم و هلحرم یگنوگچ

 هزرابم نیا یناسک هچ ،یراصحنا نارگرامعتسا
 ای و دنتسه اهتلم ایآ ؟دنناریم شیپ هب ار
 یرادهیامرس ینعی ،هتفایدشر تاقبط هکنیا
 میریگب رظن رد هاگره ؟اهروشک نیا رد یتلود
 بونج یاهروشک هک یتازرابم لوا جوم هک
 یرادهیامرس هک دیدرگ رجنم احنآ هب دندرک زاغآ

 نازیم رد یبسن و یفیک تارییغت هب تسدً اربج
 شخبیدازآ جوم نونکا ارچ ،دنزب ورین لداعت
 و یتایح رصانع یزاسدزآ هب دناوتن ،مود هلحرم
 ،یژولونکت ،لماش هک دنزب تسد هناگجنپ
 هحلسا ،تاطابترا ،ینیمزریز و یعیبط عبانم
 راصحنا زا ار نانآ و دوشیم هیامرس و هتفرشیپ

؟دناهرب یرادهیامرس هطلس
 یاهروشک و هدش زاغآ یریگرد نیا ،نونکامه
 یتایح رصانع نیا یزاسدازآ تهج رد بونج
 هدش قفوم نیچ لاثم یارب .دنا هدرک تکرح

 یاهتفرشیپ هب یژولونکت هنیمز رد تسا
 یضعب هچ رگا ،دبای تسد یمیظع
 نیچ .دنراد ردام زکارم هب زین ییاهیگتسباو

 قفوم ًالماک زین یزرواشک هنیمز رد نینچمه
 دنا هتسناوت لیزرب و دنه روشک ود .تسا هدش
 هعسوت ار دوخ یژولونکت برغ کمک نودب
 هداتفا ولج زین برغ زا ییاههنیمز رد و هداد
 یناوارف یاهششوک برغ لیلد نیمه هب .دنا
 تیکلام زا تیامح ناونع تحت ات دربیم راک هب

 تراجت نامزاس کمک اب و عارتخا نابحاص
 .دندرگ بونج یاهروشک تفرشیپ عنام یناهج
 هرصاحم مغریلع ابوک دننامه یکچوک روشک
 هعسوت هنیمز رد تسا هتسناوت یداصتقا
 یاهتفرشیپ هب ییوراد و یکشزپ یژولونکت
 یضعب زا اتح و ،هتفای تسد یاهداعلاقوف
 یشیپ اکیرمآ هدحتم تالایا و یبرع یاهروشک
 یارب یلصا طیارش هک مینیبیم .دریگب
 هطلس ریز زا یلصا رصانع یزاسدازآ
 رد ،مود جوم هزرابم هلحرم رد نارگراصحنا
 رد ،سکعرب .تسا بونج یاهروشک سرتسد
 طیارش نیا لوا جوم هلحرم یزاسدازآ هلحرم
 زا ام هتشذگ نرق ١۹۵۵ لاس رد .تشادن دوجو
 تخاس تاناکما و یژولونکت هنوگ ره نتشاد
 مغریلع هک میدهاش هزورما .میدوب مورحم نآ
 دوجو تلع هب زکرم یرادهیامرس هموظنم هکنیا
 و نیچ ،ددرگیم یگتسکشرو راچد نرحب
 ،دوجوم ءالخ زا هدافتسا اب دنناوتیم هیسور

 هموظنم زا تمالس هب و هدرک یزاسزاب ار دوخ
 دهاش ام نینچمه .دنوش جراخ هدز نارحب
 نامزاس« و نیتال یاکیرمآ رد »ابلآ« داحتا داجیا

 رد یمهم شقن هک میتسه نیچ رد »یاهگناش
.دراد وضع یاهتلم و اهتلود تفرشیپ
 یارب هیلوا داوم و هتفرشیپ هحلسا ی ژولونکت اما

 یراصحنا هیامرس لرتنک رد نانچمه نآ تخاس
 رایسب هتبلا هک نم یارب یلصا هطقن .تسا

 اکیرمآ یماظن همانرب تسکش ،تسا یروحم
 خساپ لاؤس نیا هب دیاب تسکش نیا .دشابیم
 ای و دش قفوم هنایمرواخ رد اکیرمآ ایآ هک دهدب
 خساپ دسریم رظن هب ؟دیدرگ ورهبور تکش اب
 ،دش قفوم ییزج روط هب اکیرمآ هک تسا نیا
 ناتسناغفا و قارع رد دناوتب هکنیا رد اما
 هب ات دروآ دوجو هب دوخ عبات یسایس یاهتلود
 ،دهد همادا لاب غارف اب دناوتب شیاههمانرب ریاس
.دیدرگ ورهبور تسکش اب
تسین یرادهیامرس نمشد ناریا میژر
 یروشک ود ،الئوزنو و ناریا هک مریذپب رگا

 ،تاراصحنا هژورپ نافلاخم سأر رد هک دنتسه
 رد ،دنشابیم ،مود شخبیدازآ جوم هلحرم رد
 ود ره تفن هک میتسه نآ دهاش لاح نیع

 زا .دراد رارق هژورپ نیمه راصحنا رد ،روشک
 پچ یاهروشک اب ار ناریا فالتئا رگید یوس
 ،درک ریسفت ناوتیم هنوگچ نیتال یاکیرمآ
 هباشم و هدوب یسایس مالسا هدنیامن هک یناریا

 فلاخم ،یمطاف نیطالس هرود نامکاح
 نیمه اما ،تسا تیعرش هب دنبیاپ و هتینردم
 دریذپیم دوجوم یاهتیعقاو ساسا رب تلود
 نویسازیلابولگ هب زورما یایند رد هک
 یسایس مالسا تقیقح رد .ددنویپب یرادهیامرس
 هب دورو تهج رد یرازبا لاح نیع رد ناریا

 امش هتفگ هب انب ،تسا لابولگ یرادهیامرس
 ار لاربیل یرادهیامرس هک دریذپیم ناریا میژر
 نکمم هطقن مادک رد باسح نیا اب .دریذپب
 یاهروشک و ناریا نایم دوجوم فالتئا تسا

 یارب یلیدب هب رجنم ،نیتال یاکیرمآ پچ
؟ددرگ هعسوت
 داجیا بجوم هک یاهطقن هب فالتئا نیا ًاملسم
 هکنیا یارب ،دش دهاوخن ،ددرگ دنمتردق یلیدب
 و یرادهیامرس فلاخم ناریا یمالسا میژر
 نیا یداصتقا قطنم و تسین نویسازیلابولگ
 مغریلع .تسا ضحم یرادهیامرس میژر

 هب هک تسا هدامآ ناریا میژر ،یرهاظ تیدض
 و ددرگ یرادهیامرس یاههژورپ دراو لماک روط
 یلخاد فرصم هبنج ًافرص میژر یرهاظ نمشد
 یسایس و یماظن ،برغ اب ناریا داضت اما ،دراد
 دنمتردق تالیامت تیهام رد مه نآ و تسا
 نیمه و دراد هشیر نانآ یموق و یتسیلانویسان
 یمتا هحلسا نتشاد تهج رد نانآ  هدش ثعاب

!؟هن ارچ و دننک تکرح
 دراد هزاجا هک تسا یروشک اهنت لیئارسا و
 رد برغ نم رظن هب .دشاب هتشاد یمتا هحلسا
 هکنیا لامتحا ،دراد یعافد یعضوم دروم نیا
 اما ،دراد دوجو دنک یماظن هلمح ناریا هب

 ناریا هک دز دنهاوخ تسد راک نیا هب یماگنه
 رد دوخ یتسیلانویسان یاهیرترب زا هدافتسا اب
 مجاهت دروم ار یمالسا و یبرع طیحم ،هقطنم
 ظاحل زا ناریا .ددرگ طلسم اهنآ رب و هداد رارق
 یاهنزو یاراد هقطنم رد کیژتارتسا و یاهقطنم
 .دور رتارف نزاوت نیا دودح زا دیابن اما ،تسا
 ناریا اب شعضو هک میوگب دیاب الئوزنو دروم رد
 دوبان ار الئوژنو یدیلوت متسیس تفن .دراد قرف
 یاهلاس رد تفن فاشتکا نامز زا و هدرک
 جیلخ یاهنیشنخیش دننام ،روشک نیا ،هاجنپ
 .دنراذگیم راگزور تفن دمآرد اب اهنت سراف
 هب یصاخ طیارش رد الئوزنو رد زواچ وگوه
 هب مظنمان یاهدوت شبنج کی .دیسر تردق
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 و شترا یارگپچ نارسفا زا یدادعت یهارمه
 و داتفا هار هب زواچ زا عافد رد هرابکی روط هب
 رد لوحت نیا .تفرگ تسد هب ار تردق یو
 ،هدش نییعت شیپ زا یزیرهمانرب کی هجیتن
 زواچ .دوبن ،داتفا قافتا یویلوب رد هکنانچنآ

 متسیس کی تفن دمآرد زا دیاب هک دنادیم
 الئوزنو رد ،هتشادن دوجو لصا رد هک یدیلوت
 هنیمز رد و هنیمز نیا رد مه ابوک .دنک داجیا
 رد تشادهب و شزومآ تامدخ متسیس سیسأت
.دنکیم یراکمه الئوزنو
 فالتئا زا ،هدش هتفگ بلاطم نتفرگ رظن رد اب
 ،ناریا و نیتال یاکیرمآ رد پچ یاهورین نایم
 تاراصحنا ربارب رد کیژتارتسا یلیدب دناوتیمن
 نانآ فالتئا زا دناوتیم اما دوش داجیا ،لابولگ
 ینعی ،هناگهس رامعتسا اب تیدض رد یشبنج

 یاهروشک عفن هب نپاژ و اپورا ،هدحتم تالایا
 هیبش دناوتیم فالتئا نیا .ددرگ لیکشت بونج
 هیسور ،نیچ ،ناریا نایم یراکمه و یکیدزن
 رد یلو ،فرطیب وسکی زا نانآ هک دشاب
 نیا زا .دننکیم زین یراکمه ناریا هتسه هلأسم
 درک تیامح ناریا زا دیاب ،یکیژتارتساوئژ رظنم
 رارق دییأت دروم زین ار ناریا یاهتسه ۀژورپ و
 رب اکیرمآ یماظن لماک طلست عنام اریز ،دراد
.دش دهاوخ هقطنم
 و اکیرمآ رگا هک دنکیم دیدهت ناریا نونکامه
 ،دننک هلمح شروشک یاهتسه زکارم هب لیئارسا
 رد امش رظن هب .درک دهاوخ دوبان ار لیئارسا
 رظن رد ؟دش دهوخ دوبان یسک هچ نایم نیا
 ار اهیلیئارسا میتفرگ میمصت زین ام هک دیریگب
 ار نانآ ازشتآ یاهبمب اب و میزیرب ایرد هب
 ًاعقاو ناریا دینکیم رکف امش ایآ .مینازوسب
؟تسا یمتا تبمب یاراد
 هکنیا مغریلع ،دراد دوجو رطخ نیا ،ًاعطق
 اما ،مرادن دامتعا شتادیدهت و میژر نیا هب نم
 داضت رد یرامعتسا هژورپ ابً المع ناریا میژر
 یوق تالیامت تلع هب و هتفرگ رارق
 یارب نینچمه و دنراد هک یتسیلانویسان
 یاههحلسا هقطنم رد دوخ ذوفن زا ینابیتشپ
 ظاحل هب ناریا زورما .دنا هدرک هریخذ ار یناوارف
 هک هدرک یتلود هب لیدبت ار دوخ کیژتارتسا

 و ،دراد رارق تیولوا رد شیارب ندش حلسم
 هب هک دنراد دیدرت لیئارسا ای و دوخ هچ اکیرمآ
 نیا یارب زین لیلد دنچ دیاب و دننک هلمح ناریا
:درک نایب اکیرمآ دیدرت
 یارب ار یماظن هلمح اکیرمآ هکنیا :مکی
 سپ دناوتب ات دربیم راک هب یسایس یرادربهرهب

 زا و دروآ راک رس هب هتسباو ییاهمیژر یزوریپ زا
 لوبقم هقطنم یاهتلم فرط زا میژر نیا یفرط
 رد ،دوخ تسایس نیا رد  اکیرمآ اما ،دشاب

.دش ورهبور تسکش اب ناتسناغفا و قارع
 یسایس مالسا نومضم اب ار ناریا ،اکیرمآ :مود
 یاهتسایس زا یو اریز ،دنکیمن اهر یگداس هب

 یادزآ هن و ندیشک هطلس ریز هب تهج رد دوخ
 هکنیا ۀفاضا هب .دنکیم یرادربهرهب ،اهتلم
 یعقاو روط هب نیتال یاکیرمآ رد دازآ رازاب هژورپ
 قیمع و یراک یاهبرض و دش ورهبور تسکش اب
 هک یرما ،تسا هدرک دراو نویسازیلابولگ هب
 زاین )نپاژ و اپورا ،اکیرمآ( یرامعتسا ثلثم
 نیا زا .ددرگ طلسم عاضوا رب هرابود ات دراد
 و هلماعم تهج رد تیعضو نیا زا ناریا رظن

 ،دربیم ار هدافتسا رثکادح اکیرمآ اب ینزهناچ
 مدنموزرآ ؟هنای تسا یمتا بمب یاراد ناریا اما
 دراو نیئارکوا زا منکیم رکف و دشاب هتشاد
 دروم ناریا یمتا زکارم رگا یهگناو .دشاب هدرک
 یتسیلانویسان نامرآ رگا ینعی ،دریگ رارق مجاهت
 هب رجنم ،دریگ رارق فده دروم ناریا یموق و
.دوب دهاوخ لیئارسا یارب هدنشک یلمعلالسکع
دیامیپیم ار یلوزن یریس نویسازیلابولگ
 یاضعا روضح اب هک امش ینارنخس رد

 ،ایسراگ وراب یاقآ ،دش ماحنا یویلوب تموکح
 حرطم ار اهشسرپ نیا امش لاؤس هب خساپ رد
 مسینومک یوس هب ار هار ناوتیم هنوگچ :درک
 ار مسیلایرپما هیلع هزرابم یسک هچ ؟درک راومه
 هک دوب نیا امش خساپ ؟درک دهاوخ تیاده
 اب نونکا ،دیرادن نتفگ ی ارب یتاحیضوت
 و هتشاد روشک رانک و هشوگ زا هک ییاهدیدزاب
 و هدش هاگآ روشک روما تاییزج یرایسب هب
 ایآ ،درذگیم هچ یویلوب رد هک دینادیم
 دوجوم یعامتجا یاهتیلاعف و ینونک تیعضو
 مسییلایسویس یوس هب یرییغت تهج رد ار
؟دینادیم
 یویلوب تلود یا رب مدرک ششوک هک ار هچنآ
 ،متسیب نرق یادتبا زا هک دوب نیا ،مهد حیضوت

 زاغآ ار دوخ یلوزن ریس لابولگ یرادهیامرس
 نیا هک تسین انعم نآ هب نیا اما ،تسا هدرک
 دهاوخ مسیلایسوس هب هرابکی یلوزن ریس
 یناهج یانگنت هلحرم دراو هکلب ،دیماحنا

 ،هناگهس رامعتسا هک ینعم نیا هب .دش دهاوخ
 ناهج رب یماظن طلست انامه هک دوخ هژورپ رد
 دهاوخ ورهبور یتخس رایسب تالکشم اب تسا

.دیدرگ دهاوخن اهر نآ زا یگداس هب هک دش
 و یدج رایسب تسا ناریا هب طوبرم هک هچنآ اما

 تردق دوش قفوم برغ رگا .تسا یساسا
 لصاح یجیاتت ،دنک حلف ار ناریا یماظن

 هلحرم هب یناهج یتاقبط ماظن هک دش دهاوخ
 ثلثم هجیتن رد و درک دهاوخ دوعص یرتالاب
 داد دهاوخن هار دوخ هب یدیدرت یناهج رامعتسا
 رب لماک روط هب تنوشخ زا هدافتسا اب و

 قطنم .تفای دهاوخ طلست ،بونج
 ،رگید یفرط زا اما .تسا نیمه یرادهیامرس
 دهاوخ مهارف ار یاهنیمز ،انگت هلحرم نیا

 هب هناگهس رامعتسا یناهج هموظنم ات تخاس
 هار نیا هتبلا هک .ددرگ ناور مسیلایسوس یوس
 طرش .دوب دهاوخ طورشم و ینالوط رایسب
 اهنآ یتازرابم رازبا و اهتلم یهاگآ رد یساسا
 هزرابم نیا نانچنآ هک یروط هب .تسا هتفهن

 ار یرادهیامرس هشیر دناوتب هک دنک تکرح
 و دراد فلتخم لاکشا هزرابم نیا .دناکشخب
 یسک هچ :دهد خساپ ریز یاهشسرپ هب دیاب
 ایآ ؟دنکیم یربهر ار یرامعتسادض هزرابم نیا

 تاقبط طسوت ای .تسا یاهدوت یاهههبج
 هب مکاح تاقبط ایآ و ؟دریگیم ماحنا همکاح
 نت یاهدوت یاهفالتئا هب یربهر لاقتنا طیارش
 یوس هب لوحت یهاگآ نیا ؟داد دنهاوخرد
 هدمآ دوجو هب نیتال یاکیرمآ رد ،مسیلایسوس
 دناوتیمن سکچیه هک یویلوب رد هژیو هب ،تسا
 رامعتسا هب هتسباو روشک نیا میژر هک دیوگب
 رصم رد کرابم اشاپ دروم رد هکنانچنآ ،تسا

 طوقس زا لبق هبحاصم نیا( تفگ ناوتیم
 اما ،ًادبا )مجرتم .تسا هتفرگ ماحنا کرابم
 تلود هک یتارییغت هدرتسگ مجح مغریلع
 هب مسیلایسوس یرارقرب تهج رد سلاروم
 هدیسرن یاهجرد نآ هب زونه اما ،هدروآ دوجو
 هتفای ققحت مدرم تابلاطم تفگ ناوتب هک تسا
 یلمع روشک روما رد مدرم هدرتسگ تکراشم و

 نیا هراب رد یتلود نالوؤسم اب نم .تسا هدش
 هک متشاد رذحرب ار نانآ و مدرک ثحب عوضوم
.دندرگن صقانت راچد هنیمز نیا رد
 رد هک یتارییغت زا امش یبایزرا باسح نیا اب
 هک تسا نیا هتسویپ عوقو هب نیتال یاکیرمآ

 هعماج رد ار امش تارظن دوشیم ششوک
؟دنهد قابطنا
 یویلوب رد ،یدایز رایسب دح ات و هلب
 قطانم رد هک متفای ار یاهناهاگآ یاهتیلاعف
 نینچ ار نآ ناوتیم و درادن دوجو رگید

 یدازآ و رامعتسا دض رب هزرابم هک درک هصالخ
 ماظن اب هزرابم رصانع نیرتیساسا زا یلم
.تسا یرادهیامرس
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 نیا هکنیارب ینبم دوشیم حرطم یتاداقتنا اما
 ابوک مسیلایسوس زا رتهب دوخ نایاپ رد تارییغت
؟دش دهاوخن

 یاهشبنج اب طابترا رد دیاب ار ابوک
 یسارکمد دقاف هک دید لوا جوم شخبیدازآ
 هک تسین ییاوژروب یسارکمد مدصق هتبلا ،دوب
 و دوشیم هصالخ بازحا ددعت و تاباختنا رد
 نم روظنم .تسا اوتحمیب یسارکمد نیا
 ،تساههدوت و تموکح نایم هطبار یسارکمد
 نرق رد یلم شخبیدازآ مود جوم هک مدنموزرآ
 مهم نیا قباس زا رتهب رایسب دناوتب مکیوتسیب
 ینالوط خیرات هک میوگب دیاب ،دناسر ماحنا هب ار
.تسا

یبرع یاهروشک رد ورشیپ یاهشبنج بایغ
 نیتال یاکیرمآ رد ورشیپ یاهشبنج اب سایق رد
 رارق مود هلحرم شخبیدازآ جوم ردص رد هک
 یبرع یاهروشک رد ایآ ناترطن هب دنتشاد
 هب ای دراد دوجو یقرتم یاهشبنج یارب یتصرف

؟دنا هدش رد هب نادیم زا لماک روط
 یاهشبنج هدنشک بایغ تفگ ناوتیم دیاش
 نیا هب ،یمالسا و یبرع یاهروشک رد ورشیپ

 لوا هلحرم مدقم فص رد نانآ هک تسا تلع
 هک تسا تفگش .دندوب شخبیدازآ شبنج
 همدقم رد هاجنپ یاهلاس رد هک ییاهروشک

 یاهروشک شبنج و هدوب ناهج یسیاس هنحص
 و رصم دننامه ،دندروآ دوجو هب ار دهعتمریغ
 رود هب ًالماک نادیم زا ًابیرقت نونکا ،ریازجلا

 نویسازیلابولگ یناهج هژورپ زا یشخب و هدش
 یاهروشک ،هاجنپ یاهلاس رد .دنا هدش
 و اهتلود تیمکاح ریز رد همه نیتال یاکیرمآ
 اهنت .دنربیم رس هب اکیرمآ هب هتسباو یروتاتکید
 نآ رد نیتال یاکیرمآ .درکیم یگدنز دازآ ابوک
 دهعتمریغ یاهروشک نامیپ رد تکرش زا هرود
 مدقم فص رد نانیا زورما اما ،دوب مورحم
 رارق لابولگ یرادهیامرس هیلع یناهج تازرابم
 ،دندوب ورشیپ هرود نآرد هک ییاهروشک و هتفرگ
 رس هب قیمع یباوخ رد و هدش رد هب نادیم زا

.دنربیم
؟تسیفاک امش لیلد نیا ایآ
 اب هک تسا نیا مروظنم .تسا نیمه تلع هلب
 زا زین یبرع عماوج »گنودناب« همانرب یشاپورف
 کی قفا رد نم نونکامه و دش هدیشاپ ورف مه
 هک منیبیمن هزرابم ملع هب هاگآ و یعقاو شبنج
 یتقو نم لاثم یارب .دشاب اههدوت اب طابترا رد
 رامعتسا و نویسازیلابولگ زا یبرع یاهروشک رد
 بیرغ ناشیارب ،منکیم تبحص رصم رد

 رامعتسا زا ناتروظنم :دنسرپیم و دیامنیم
؟دراد انعم هچ نویسازیلابولگ و تسیچ
 یاهلاس ات دناوتیم مسیلایرپما باسح نیا اب
 رد بونج یاهروشک رد ار اهتلم یدایز
 یارگداینب یاهنامزاس .دناودب رس ناشتابالقنا
 تمدخ هب مسینویهص دوجو هناهب هب ار یمالسا
 یسایس یاوتحم زا ار نیطسلف هیضق و دریگب

 دهدب یبهذم یوب و گنر نآ هب و هدرک جراخ
 یاهگنج بوچراهچ رد ار تازارابم و
.دهد قوس یبهذم
 و یلم یاهتلود …تسا نینچنیا عطق روط هب
 نیا رد یمالسا و یبرع یاهروشک رد یاهدوت
 یاهلأسم هب لیدبت ار نیطسلف هلأسم هک هینمز
 ،دنراد لوا هجرد تیلوؤسم دنا هدرک یبهذم
 .دنا هدرک یریگولج مدرم ندش یسایس زا اریز
 تسایس تلود ،میتفگیم رصانلادبع نامز رد
 هب کیتارکوروب یاهرادا شیارب و هدرک یلم ار
 هب هرود نآ رد هک رصم تلم .تسا هدروآ دوجو

 ،لاربیل نوچمه یفلتخم یاهفیط و اهنایرج
 و »دفو بزح« و »تلم بزح« دننامه اوژروب

 تسایس هجیتن رد ،دشیم میسقت هریغ
 رد .دش هیفصت یسایس رظن زا ،رصانلادبع
 زا یشخب هک مالسا نید ،ءالخ نیا مرگامرگ
 نیمه یربهر هب راب نیا و تسا یعامتجا تیوه
 و دنک رپ ار دوجوم ءالخ ات دروآ رب رس اهمیژر
 نید مان تحت ار دوخ یسایس تیعورشم راب نیا
 قباس تیعورشم نیزگیاج و لیمحت هعماج رب

١.دنک
 نآ ناوتیم و تسا کانرطخ رایسب ییانگنت نیا
 هک نیطسلف شبنج هک درک هصالخ هنوگنیا ار
 فلتخم راشقا و مسیونیهص هیلع دوب یتمواقم
 ،ناعجترم ،نالدتعم ،اهرالوکس زا یعامتجا
 دنتشاد تکرش نآ رد ینیطسلف یقرتم یاهورین
 رسای ندمآ اب ،دومیپیم ار یتسود ریسم و
 ینیطسلف یقرتم و هدرتسگ هزرابم نیا ،تافرع
 هب هتسباو تافرع رسای اریز ،تسکش مهرد
 وا ،هاگدید نیا ساسارب و دوب نیملسملاناوخا
 و درک »یلم« تقیقح رد ار تسایس زین
 .دروآرد دوخ کیتارکوروب هورگ تمدخرد
 تیساسح ،یعقاو تسایس ،تفگ ناوتیم
 بقع هب نآ مجح و نیطسلف هلأسم یخیرات
 نیا زا لیئارسا یتسینویهص تلود .دش هدنار

 تمدخرد و درک هدافتساءوس هدش داجیا للخ
 رد سامح هک دننادیم ناگمه .تفرگ دوخ
 دوب لیئارسا تسد رد یرازبا دوخ هیلوا هلحرم
 شبنج و ٢دنزب سپ ار رالوکس یاهورین ات

.دهد قوس یبهذم گنج هصرع هب ار نیطسلف
 و اهینیطسلف نایم ار هرکاذم تیعضو امش
 اکیرمآ رظن زا ایآ ؟دینیبیم هنوگچ اهیلیئارسا

 و هدوهیب یعوضوم تارکاذم و نیطسلف هلأسم
 ییاهن فده و تسا ینارذگتقو اهنت فده
 ات دوش هداد ناکما لیئارسا هب هک تسا نیا
 نایاپ هب نیطسلف رد ار دوخ یهدناکسا هژورپ
؟دربب
دوب هدنشک ییاطخ ولسا دادرارق
 و دوب هدنشک ییاطخ ولسا دادرارق نم رظن هب

 هب نیطسلف مدرم یارب ار یبسانمان رایسب طیارش
 هژورپ لصا و هشیر اریز ،دروآ دوجو

 اهینیطسلف دوجو لماک هیفصت اهتسینویهص
 ،لتق هلیسو هب ار وخ فده نیا نانآ و تسا
 شیپ هب لماک هیفصت ای و یرابجا جارخا

 رد ار ینیگنس یاهب هک نیطسلف تلم .دنربیم
 یاهروشک یتسایسیب هطساو هب و ١۹۴۸ لاس
 هب یمیظع یتخسرس اب نونکا ،تخادرپ یبرع
 تاناکما همه زا و تسا لوغشم تمواقم
 نیمزرس هدنامیقاب ات دنکیم هدافتسا دوجوم

 یبوخ هب اهینیطسلف .دنک ظفح ار دوخ
 هب هاگچیه یبرع یاهروشک شترا هک دننادیم
 تمواقم نیا اما .دمآ دهاوخن نانآ کمک
 یاهزات هویش راب ره نامز تشذگ اب ،دنمتفارش
 یاپ زا و درک دهاوخ داجیا هزرابم همادا یارب ار
.داتفا دهاوخن
؟درذگیم هچ رصم رد
 رد یزیچ :دهدیم خساپ هدنخ اب نیما ریمس
 همدقم رد هک یناسک .داتفا دهاوخن قافتا رصم
 ،رودارپمک یاهورین عاونا دنراد روضح نادیم
 مالسا ،اکیرمآ عون زا یلاربیل متسیس هب هتسباو

 فلاخم یعقاو یاهورین نایاپ رد و یسایس
 و دنرادن روضح هملک یعقاو ینعم هب رامعتسا
.تسین ناشیارب ییاج هنحص رد
؟روطچ یعدارب
 روصت چیه دوخ تکرح ریسم رد ادتبا یو

 رصم هب تشگزاب رد .تشادن یسایس یقیقح
 ار یسایس مالسا و ییاکیرمآ مسیلاربیل حرط
 کمک زا هک تفایرد یدوز هب یو .دومن حرطم
 یارب ؟ارچ نونکا و تسین رادروخرب نتگنشاو
 هکنیا و کرابم ینسح زا اکیرمآ هکنیا
 و تسا یضار ددرگ یو نیشناج شدنزرف
 دنمتردق روضح رصم رد زین یسایس مالسا
.دراد
یویلوب -زابال
٢٠١١ یم متسیب
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:مجرتم تاحیضوت
 هب و یبهذم یاهورین رصانلادبع نامز رد-١
 و هتشادن یشقن تلود رد نیملسملاناوخا هژیو

 مادعا اهنآ یاضعا و ناربهر زا یرایسب اتح
 گنج اب نامزمه هک تاداس ندمآ اب .دندش
 بازحا تلود ،دوب ناتسناغفا رد نیدهاجم
 و ملع ار دوخ تاداس و تشاذگ دازآ ار ینید
 رصم یفلس یاهورین هرود نیا رد .دیمان نامیا
.دنتشاد ناتسناغفا گنج رد یرثؤم شقن
 تلود ادتبا ،سامح شیادیپ دروم رد -٢
 ناناملسم زا رفن تسیود هب کیدزن لیئارسا

 نانبل زرم هب نانآ .درک جارخا ار هزغ بصعتم
 نانآ دورو را زین نانبل تلود اما ،دنتفر

 هب ینامزاس اهدعب هعومجم نیا .درک یریگولج
 لیئارسا هکنیا .دنداد لکیشت سامح مان

 نامزاس هیلع نانآ زا هیلوا هلحرم رد دیشوک
 نآ هب نیا اما .تسا تسرد ،دنک هدافتسا جتفلا

 هب هتسباو سامح ناگدنهدلیکشت هک دوبن انعم
 دوجو هب ار نانآ لیئارسا ای و دندوب لیئارسا
.دروآ

 یروتاتکید هب ۷۰ یاه لاس طساوا رد لوا جوم
 همتاخ ایناپسا و لاقترپ ،نانوی رد »برغ« رد
.داد
۲
مود جوم

 یروتاتکید هب ۸۰ یاه لاس رخاوا رد مود جوم
.داد همتاخ »قرش« رد
۳
موس جوم

 رد یروتاتکید هب ۱۹۷۹ لاس زا موس جوم
.داد همتاخ روداوکا رد لاثم یارب نیتال یاکیرمآ

 )سوئاک( جرم و جره یروئت رد هک روطنامه
 هب ،دزادنا یم هار هب ینافوت یا هناورپ یبوکلاب

 رد یراکیب رگراک یزوس دوخ زین ناس نامه
 هرفس یارب نان یشورف یزبس قیرط زا هک سنوت

 یراگ رهش نابساپ و دروآ یم رد شا هداوناخ
 ،هریزجلا کمکب ،دوب هدرک هرداصم ار شا
 اپرب یگرزب شتآ یا هقرج زا رتیوت و کوب سیف
.درک

 یاه مشچ و هدش اپ باوخ زا اه یلیخ نونکا
.دنلام یم یباسح ار ناش

 هجراخ روما ریزو ـ هلورتسو هک کرابم ینسح
 زا یا هنیجنگ اب یدرم« هباثمب لاسراپ ـ ناملآ

 »نینهآ یرگن هدنیآ و نالک یدرخ ،براجت
 هب هبشکی ینویساتوم هب ،درک یم دادملق
.تسا هدش لدب هماکدوخ یروتاتکید

 سنوت رد مکاح بزح ،یتسیلایسوس للملا نیب
 جارخا روشک زا یلع نب رارف زا سپ زور دنچ ار

 ۳۱ رد مه ار »تارکومد ـ یلم« کرابم ،درک
.هیوناژ هام
 لوا هدام رب انب رصم هک ،درادن ررض شرکذ
 تلود« کی ،روشک نآ یساسا نوناق

.تسا »کیتارکومد ـ یتسیلایسوس
 تایبدا یارب لبون هزیاج هدنرب ـ ظوفحم بیحن
 قیاق رد هناخ« ناونع تحت دوخ راکهاش رد ـ
 زا اهر نانامرهق زا یکی لوق زا »لین هنارک رد
:دیوگ یم دیمون و مهوت
 یم یئاسرفملق مسیلایسوس زا شیاتس رد همه«

 رس رد یزودنا تورث یایؤر ارثکا یلو ،دننک
 یاهبش یایؤر ،یشورفدوخ یایؤر ،دنرورپ یم
»!هرومعملا رد خرس
 تسا نآ زا یکاح رصم یساسا نوناق مود هدام
 رصم یقوقح متسیس ساسا هباثم هب تعیرش هک
 هک یئ یقوقح متسیس ،دراد رابتعا ناکامک
 یروادشیپ اب هک تسا یزیچ نآ زا ریغ ارهاظ
.دشاب روج نازیتس مالسا یاه
 سپ لاس ۸ ابیرقت ،رصم هک تسا یروآدای لباق
 ناملآ ۱۹۶۹ نئوژ لیاوا رد ،نیلرب راوید یانب زا
 تیمسرب کیتامولپید ظاحلب ار کیتارکومد
.تخانش

 هک دندوب زاجم کیتارکومد ناملآ یلاها ایآ
 مرش رد هدنوم هنراو یاج هب ار دوخ تالیطعت
؟دنزاس یرپس خیشلا

 رضاح یبرغ ناملآ نوچ هک دش یم هتفگ اهنآ هب
 تیمسرب ار کیتارکومد ناملآ هک تسین
 وس نآ رد هلاخ و همع ندید زا دیاب ،دسانشب

.دننک رظنفرص
 هب )یتلوک یتلوم( یگنهرف همه هطلغم نونکا

 مسیسار شرگید یور هک هدش لدب یا هکس
.تسا

 رتنوگ روسفورپ
)هلاس ۵۶( شادستالپ

تسیلانروژ ،روسفورپ ،نادقوقح
تسینومکورا

ناملآ تسینومک بزح زا یجارخا وضع
 ۱۹۸۳( ناملآ تارکومد ـ لایسوس بزح وضع
)۲۰۰۵ ـ
یبزح تاقلعت نودب نونکا

پچ بزح یاهادیدناک وزج
 

نیش میم نیش نادرگرب
 یمن مسینومک یوس هب هر تابالقنا ،اهزور نیا

 یوس هب یهار هروک لابند هب هکلب ،دنیوج
.دنا یسارکومد

 لامش هب نویسازیتارکومد جوم نیمراهچ نونکا
.تسا هدیسر اقیرفآ
۱
لوا جوم

 تابالقنا دیدج جاوما
 هنعارف نیرفن .کیتارکومد
کوب سیف دض رب رتش اب
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 و دادبتسا رب ینتبم تابسانم ،قیرط نیدب
.دننک یم بسک »مارتحا و تزع« یگماکدوخ
 و صتخم یزیچ طقف ـ راگنا ـ یسارکومد
.سب و تسا برغ هب رصحنم
 لومشناهج تلصخ دادبتسا دض رب هزرابم
.دنک یم بسک )لاسروینوی(
.دوش یم یضرا مامت یدازآ هار رد راکیپ
 زاجم »لائر تسایس« ندرک هشیپ نازیم هچ هب
؟تسا

 هب حلسم یعامتجا رایددم هک یتارضح نامه
 هراب ود دنناوتب اهرتخد ات ،دنتسرف یم ناتسناغفا
 ناتسبرع نارس اب یلکشم ،دنورب هسردم هب

 مرج هب ار روسفورپ مناخ هک دنرادن یدوعس
 نیشن هناخ نانز یارب یگدننار هزاجا یاضاقت
 مورحم هاگشناد رد سیردت قح زا و دنزاس یم
!دننک یم
 یقارع ۵۰ یروآدرگ اب هک یتارضح نامه
 مادص سیدنت ینوگنرس ،هنهرباپ هنسرگمکش
 یم نشج قلخ مشخ دنس ناونع هب دادغب رد ار
 ود تارهاظت هک دنوش یمن رضاح ،دنریگ
 ار کرابم ینسح دض رب هرهاق رد یرفن نویلیم
!دنریذپب قلخ هدارا هناشن هباثم هب
 یم همادا نیدبتسم لوفا همه اهنیا مغریلع اما
:دبای
۱

 یم هدنار نوریب یگس ناسب سنوت زا یلع نب
.دوش
۲

 هدیشک ریز هب تردق هکیرا زا کرابم ،رصم رد
 نیرومأم وا دق مامت سکع ریز نونکا و دوش یم
 یورین سیئر اب ،وکسم رد هتفای تیبرت یتینما

 یئاکیدنس نامزاس هدنیامن و نانابنادنز ،یئاوه
.دننک یم تموکح یللملا نیب

۳

 هدعو ـ نمی روهمج سیئر ـ حلاص ترضح
.دهد یم تاحالصا

۴

 رانک رب راک زا ار یریزو تسخن ندرا هاشداپ
.دنک یم
۵

 هیوناژ رخاوا رد یلاع تینما یاروش ریازجلا رد
 راک یور نامز زا راب نیلوا یارب ۲۰۱۱ لاس
 هلسج لیکشت ـ روهمج سیئر ـ اکیلف هتوب ندمآ

.دهد یم
۶

 تینما یاروش مرفر اب ،یبیل و هیروس رد طقف
 زا هناحلسم بالقنا هتیمک یایحا اب و یلم
 هکیرا رب نادنمتردق زونه ۲۰۱۰ لاس ربماسد
.دنا تردق
 رد طقف اه مدآ هک یروشک رد ینعی ،رصم رد
 نهد ندرک زاب هب زاجم یزاسنادند بطم

 نیگنایم رمع هک یروشک رد ،دنا شیوخ
 مدرم دص رد ۴۰ و تسا لاس ۲۴ نادنورهش
 راگزور ،زور رد رالد ود رب غلاب یدمآرد اب دیاب
 مچرپ تارهاظت رد هک یروشک رد ،دننارذگب
 و یحیسم و دوش یمن هدیشک شتآ هب لیئارسا

 تارهاظت رد باجح یب و باجح اب ،ناملسم
 بیوقن هک یروشک رد ،دنزرو یم تکرش
 یافعتسا ـ یرصم رجات نیرتدنمتورث ـ سیریفس
 بالقنا ،دنک یم اضاقت ار کرابم ینسح
 هک نارتشا و نابسا مغر هب ،دراد همادا ناکامک
 هب یا هدوت تارهاظت راجفنا یارب کرابم لامع
.دندوب هدروآ نادیم

 رد هک لارنژ لا پر اب سنوت رد قلخ شزیخ
 تشادزاب یتینما رومأم یس هلمح اب هیوناژ زاغآ

 ،روهمج سیئر ترضح« ناونع تحت ،هدش
.دتفا یم هار هب »!شاب دهاش ار قلخ گرم
 هب دورو اب ،رصم ناوخ هزاوآ رینم دمحم
 ،تاتشا لدور رد یناهج یقیسوم لاویتسف

:دنک یم زاغآ ریز نیشتآ مالک اب ار شنخس
!مرازیب داسف و هوشر زا نم«
!مرازیب ساره و هرهلد زا نم
!میایؤر هتفیش نم
 هدش انب قطنم هیاپ رب هک ما یئایؤر هتفیش نم
»!دشاب
  
نایاپ

 تاحن فده اب ار یبیل هیلعرب گنج وتان
.درک زاغآ وروی و هسنارف یاهکناب

 هدش هتشک نازابرس زا ییایبیل یشروش کی •
 ییایبیل رازه ۵٠ دودح رد .دریگ یم سکع
 یاهکناب یتقوم تاحن هار رد ار دوخ یگدنز
 سیون ریز ،نیا( .دندرک ادف وروی و هسنارف
 رد دنناوت یم نادنمقالع هک تسا یریوصت
.)مجرتم .دننیبب قوف یناشن

 شیب ینعم یب تاعالطا و رابخا راشتنا لابند هب
 ،اما ،ترورض حالطصا هب دروم رد دایز دح زا
 وتان »هناتسودرشب گنج« هناخاتسگ عقاو رد
 قبط هک ،ریخا یاههام رد یبیل هیلعرب
 رد ار ییایبیل رازه ۵٠ دودح رد یلک یاهدروآرب

 اب میدش نآ رب ،تسا هدرب ورف دروخ ماک
 هک میهد ناشن یدج یاهتیعقاو یخرب یرامشرب
 اب یکرتشم هجو چیه یفاذق بیقعت یلصا لیلد
 اب ،هکلب ،هتشادن یو موهوم »یراوخنوخ«

 تیعضو رد هک وروی و هسنارف یاهکناب تاحن

 یارب وتان
 وروی تاحن
 یم یبیل رد

*دگنج
ریام ردناسک

 .م .ا :مجرتم 
یریش
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 رد .دراد میقتسم هطبار ،دنرب یم رسب یمیخو
 زاب -اه هناسر و نارادمتسایس هک دیناوخب همادا

.دندز تسد یکانلوه یاهیراکبیرف هچ هب -مه

 لثم ییاهروشک اب هطبار رد هک تسا حضاو
 هدحتم تاراما و یدوعس ناتسبرع ،نیرحب

 بیقعت فده اب یماظن هلخادم یبرع
 یزیر همانرب طقف هن اهنآ مکاح یاهروتاتکید
 ،ییاپورا یاهروشک ،سکعرب یتح ،دوش یمن
 نیا هب تاحیلست و یا هفرح شناد ،ناملآ  ،الثم
 ،یتیعضو نینچ رد .دننک یم هضرع اهمیژر
 یم ترورض یبیل رد طقف ارچ یماظن هلخادم
؟دبای

 هسنارف تینما نامزاس ،٢٠١٠ لاس ربتکا هام رد
 ار یفاذق تلود تینما لوئسم ،یرامسم یرون
 هناسر رد .داد رارق ییوجزاب دروم سیراپ رد
 راشتنا ربخ نیا ،ییایسآ طقف هن و ییایسآ یاه
 یبیل تلود یّرس تاعالطا یرامسم هک تفای
 .تسا هدرک اشفا تفگنه غلابم یازا رد ار
 تابرض تسناوت یم رارسا نیا یاشفا مدع
 یفاذق هک ارچ .دروآ دراو یزوکراس رب یتخس
 زا ار یبیل تفن لوپ اهدرایلیم تشاد رظن رد
 اهلوپ نیا مظعا شخب .دشکب نوریب اپورا

 ایسآ هب دوب رارق ،هسنارف یاهکناب هب هدش هدرپس
.دوش لقتنم

 

هسنارف یاهکناب یگتسکشرو زا تشحو

 هب مادقا نیا یاهدمایپ هکنیا زا یزوکراس
 تالکشم اب مه نآ نودب هک یوسنارف یاهکناب
 دودحم ،دنتسه نابیرگ هب تسد یناوارف
 تالمح اب هلباقم یئاناوت اهنآ و دش دهاوخن
 هب ،تشاد دنهاوخن ار یبیل یتفن یاهدرایلیم
 یوسنارف یاهکناب رگا ،اریز .دوب هداتفا تشحو
 رد تسناوت یمن هسنارف ،دندش یم تسکشرو

 نآ یگتسکشرو لامتحا هک اپورا تیبثت قودنص
 یم اهدمایپ .دیامن تکرش ،تفر یم مه
 یا هریحنز یاهلمعلا سکع یرسکی هب تسناوت
 و اپورا دحاو زرا تیدوجوم همادا هدننک دیدهت
.دیورارف وروی هقطنم مامت

 رگید یفاذق یطیارش چیه تحت هک اهتیعقاو نیا

 ار هسنارف لافار یراکش یاهامیپاوه دوبن رضاح
 یاههاگورین ثادحا رد ار اهیوسنارف ای و درخب
 ءافیا یمهم شقن زین ،دهد تکراشم یبیل یمتا

 یاضما یپ رد لاتوت یوسنارف تکرش .دندرک
 یفاذق یلو ،دوب یبیل رد تفن دیدج تادهاعم
 ایلاتیا زاگ و تفن عیانص یتلود یناپمک هب ار اهنآ
 ریزو تسخن ،ینوکسلرب و یفاذق( .دومن راذگاو
.)دندوب یبوخ ناتسود ایلاتیا

 یاتدوک یویرانس ساسا رب ثداوح ،همادا رد
 نآ هک توافت نیا اب .تفر شیپ ناریا رد ١٩۵٣

 یزیر همانرب ایس نامزاس ار هثداح همه تقو
 هیبش ار نآ یاهیوسنارف ،یبیل رد اما دوب هدرک
 همه زمیات ایسآ ربتعم همانزور .دندرک یزاس
 ادتبا .تسا هداد حیضوت لیصفت هب ار هثداح
 تیاعر مدع زا رظنفرص داد هدعو هسنارف

 و یدوعس ناتسبرع اهمیژر یوس زا رشب قوقح
 مه میژر ود نیا .دیامن تیامح اهنآ زا ،نیرحب
 برع هیداحتا ینابیتشپ زا دنتسناوت دوخ مهس هب
 دنچ هارمهب اکیرمآ »هک هتبلا« .دنوش رادروخرب

 رد ،)اهنآ هلمج زا مه دنله( یئاپورا روشک
 یاهکناب یگتسکشرو زا یریگولج  رازراک
.دندرک تکرش یوسنارف

 

درک یهدنامزاس ار نایشروش مایق هسنارف

 رانرب ،اه هناسر بوبحم و یوسنارف روسفورپ
 شبنج« تسایر هاگیاج زارحا یارب ،یول یرنآ

 یاهناگرا طسوت هتفای نامزاس تعرسب »یشروش
 مازعا یزاغنب هب امیپاوه اب ،برغ یتاعالطا

 روضح رد ،یزاغنب رد یول یرنآ .دیدرگ
 زاغآ هلئسم ،هدش توعد یاه هناسر ناراگنربخ
 یفاذق یرانکرب یارب یبیل کیتارکومد شبنج
 ،نآ زا سپ .دناسر یزوکراس عالطا هب ینفلت ار

 هسنارف یاهکناب و دش دودسم یبیل یاهباسح
.دنتفای تاحن اتقوم

 راکفا ندرک دعاقتم یارب اهیزاب کریس نیا همه
 نایم دوجوم تباقر .دوب یفاک برغ یمومع
 ماگ اه هناسر هک نآ یارب ار یبیل فلتخم لیابق
 شرازگ دیدج یضارا فرصت هراب رد ماگب
 ینعی ،یدعب هلهرم .دندرک یراکتسد ،دنهد
 یحارط شیپ زا مه نایشروش زا وتان ینابیتشپ

.دوب هدش

 طسوت وجگنج رفن ١۵٠٠ لاقتنا ربخ راشتنا
 نایشروش تیوقت یارب ناتسناغفا زا ایس نامزاس
 بجوم ،ناتسکاپ یتلود عبانم یوس زا یبیل

 ایس نامزاس اب تلود نیا طباور دیدش یدرس
 ندش نتشک زا سپ دوش یم هتفگ هتبلا .دیدرگ
 تاعیاش تینابصع اب ناتسکاپ ،ندال نب هماسا
 ساسا رب .دنک یم شخپ ایس دروم رد ار یدایز
 هب کبزا و سراف رودزم اهدص ،اهنآ زا یکی
 ناراگنربخ هکیلاح رد .دندیدرگ مازعا یبیل
 ششوپ تحت ار نایشروش هک ،یبیل رد یدایز
 کی یتح هدهاشم هراب رد ،دنداد یم رارق
 شرازگ نایشروش نایم رد ار کبزا ای و سراف
.دنا هدادن

 

 زا ینابیتشپ لباقم رد یتفن یاهدادرارق
نایشروش

 یتفن یاهدرایلیم اجنیا رد .هسنارف هب میدرگ زاب
 یاهکناب رایتخا رد ،اهنآ مظعا شخب ،یبیل
 درایلیم ١٠ زا شیب ابیرقت زا .دندنام یقاب هسنارف
 مین و کی زا شیب دراد رظن رد هسنارف ،وروی
 .دهدن رارق دیدج تلود رایتخا رد وروی درایلیم
 رگید یاهکناب لایخ الاح ،بیترت نیدب

 تحار دناوت یم زین اپورا هیداحتا یاهروشک
 اهدرایلیم نیا یازا هب اهنآ ،نآ رب هوالع .دشاب
 .دنشورفب یبیل هب ار یدایز یاهالاک دنناوت یم
 تسا فظوم یبیل دیدج تلود ،تیاهن رد
 »یدازآ« نیا رطاخب ار دوخ ینادردق بتارم
 شرازگ اه هناسر ،ربماتپس لوا زور .دیامن مالعا
 هب کمک لباقم رد مه اعقاو هسنارف هک دنداد
 اب هنامرحم ،یفاذق ینوگنرس یارب هزرابم
.تسا هدرک ءاضما دادرارق نایشروش

 دیرخ هلئسم یبیل ایآ هک دهاوخ مولعم یدوزب
 هاگورین ثادحا یراذگاو ،هسنارف زا نکفا بمب
 یاهداد رارق یاضما و روشک نیا هب یا هتسه
 دهاوخ لح ار لاتوت یوسنارف تکرش اب یتفن

 مه یتینما یاهنامزاس ،نیا رب هوالع .هن ای درک
 هب دیدج لغاشم هلاحا یاهراکهار دیاب

 نارومأم .دنیامن وجتسج ار دوخ ناسوساج
 یدنله شکاج العف دنله یتاعالطا سناژآ
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 وا .دنا هداد رارق ییوجزاب دروم ار یفاذق
 ،یوق لامتحا هب و دوب یلبق میژر رایب هشحاف

 هضرع زین دیدج میژر هب ار یتامدخ نینچ
.درک دهاوخ

 

.دنک یم عیزوت هسنارف ار گنج دیاوع

 نافلاخم شبنج هک دیناد یم امش رگید نونکا
 و دیسر تردق هب هنوگچ یبیل »کیتارکومد«

 دودح رد .تسا هداتسیا نآ تشپ رد یسک هچ
 تاحن هار رد ار دوخ یگدنز ییایبیل رازه ۵٠
 هب رطاخب ،نینچمه و هسنارف یاهکناب یتقوم
 لوا .دندرک ادف وروی تسکش نتخادنا ریخأت

 هلئسم  یسررب روظنمب یسنارفنک ٢٠١١ ربماتپس
 سنارفنک نیا رد .دیدرگ رازگرب یبیل »یزاسزاب«

 وروی درایلیم ٣۴ زا شیب عیزوت یگنوگچ
 یسررب دروم یبرغ یاهکناب رد یبیل یدوجوم
 لک سیئر ار دوخ یزوکراس .تفرگ رارق
 وا ،رگید نخس هب .درک باختنا یبیل یزاسزاب
 کیک زا تمسق نیرتگرزب ندروآ تسدب یارب
 اب ییوروی اهدرایلیم یاهدادرارق دقع زا ،یبیل

.درک ینابیتشپ یبیل دیدج تیمکاح

 مالعا ام ،)مجرتم .توا هام ٢٧( هتشذگ هبنش
 رب هدعاقلا اب طبترم یاههورگ هک میدرک
 .توا هام ٣١(زورید .دننک یم ییاقآ سلبارط

 نیا امابوا ،اکیرمآ روهمج سیئر ).مجرتم
 هک یهورگ :هصالخ .درک دیئأت ار عوضوم
 و ناتسناغفا لثم ییاهروشک رد نآ هیلعرب برغ
 هورگ نامه ،هدعاقلا ینعی ،دنگنج یم قارع
 رب ار یبیل لرتنک وتان هک تسا یمالسا وردنت

 زا رگید یکی ،نیا .تسا هدرک راذگاو نآ هدهع
 یبرغ یاه پیسنرپ یرابتعا یب یاه هناشن
 ،دیآ یم نایم هب لوپ یاپ هک اج ره هک تسا

 یعقاو )pimps(یاهشکاج .دنرادن یشزرا چیه
 یلام ناگبخن نایم رد دیاب ،رما تیعقاو رد ،ار
.درک وجتسج مکاح یسایس و

 

؟شتآ رد هنایم رواخ

 .دنراد همادا زونه اهیزاب ،لاح نیع رد
 یم یدعب فده هک درک مالعا انلع یزوکراس
 رب هوالع .دشاب ناریا یمالسا یروهمج دناوت
 هلمح یارب زین یدوعس ناتسبرع و هیکرت ،نآ
 ،بیترت نیا هب .دنوش یم هدامآ هیروس هب یماظن

 هنایمرواخ مامت تسا رداق ،یدعب گرزب گنج
 شتآ هب ار هقطنم زا جراخ یاهروشک یتح و
 یبیل بالقنا لثم تسرد ،گنج نیا و .دشکب

 ،تسویپ عوقوب هسنارف همانرب ساسا رب هک
 مالعا هرظتنمریغ الماک روطب ،اه هناسر هطساوب

.دش دهاوخ

 

:مجرتم تشون یپ -*

 ،هتشون نیا رد هتشک رفن رازه ۵٠ مقر رکذ -١
 لیلد ود هب اما ،تسا یگرزب رایسب مقر هچ رگا

 و وتان تیانج تیعقاو رگنایب دناوت یمن
 زونه گنج -الوا :دشاب یبیل رد شنارودزم
 .دراد همادا مامت تدش اب اهراتشک و هتفاین نایاپ
 طوقس زا دعب هلصافالب مقر نیا مالعا -ًَایناث

 ،مقر نیا .دوبن راوتسا یدنس چیه رب سلبارط
 ،رگید یاج ره ای و ناتسناغفا و قارع هنومن لثم
 تایانج داعبا ییامنکچوک روظنمب اساسا
.تسا هدش مالعا مسیلایرپما

 برچ ناوختسا هکت هباثمب ار هلاقم نیا همجرت
:منک یم هیده

 یمالسا یروهمج یاه هناسر و تاماقم هب ــ٢
 و »یبیل نویبالقنا« ار یبیل نارگلاغشا هک ناریا
 حدم رد و دنناوخ یم »یمالسا یرادیب« هناشن
.دنشک یم یداش هزوز ،ماش ات ماب زا نآ

 ناگس نیا ،رودزم نویسیزوپا هبــ٣
 »یسارکمد« یانث رد هک مسیلایرپما هتخیسگریحنز
 هنابش روطب )یتسیلایرپما( یبرغ »رشب قوقح« و
دننک یم سراپ یزور

!» یناملآ نونجم « داشگ همکچ اب یزوکراس
یورسخ اضر  لبط رب یزوکراس الوکین بانج نیا زاب

 « یاهروشک لاغشا .دیبوک گنج و یرگلاغشا
 ماع لتق !» یغای « یاهقلخ بوکرس !» محازم
 وتان یماهس تکرش طسوت !» یطاخ « یاهتلم
 ،کاریش زومآ تسد .داد رارق دیئات دروم ار
 یلعف راکشیپ ناونعب – مسیتراپانب یتادراو رکون
 ناریفس ریخا یئامهدرگ رد !» هزیلا « هاگنب
 و ناریا ،کیدزن و رود یاهنیمزرس رد هسنارف

 نیمدنچ یارب ،کدرم .تفرگ هناشن ار هیروس
 .درک یماظن هلمح کی هب دیدهت ار ناریا راب
 دون ههد هب ،یتسیتراپانب شیارگ نیا یایحا

 راکتبا .ددرگیمزاب هتشذگ نرق رد یدالیم

 نارتیم
 هک – دوب
 لمع رد

 هکنیا ات .دنام توکسم و دروآ رابب یئاوسر
 یزوکراس و درک مهآرف ار رما تامدقم کاریش
 .دش یراج لاوحا و عاضوا رد نآ یارجا رومام
 ناشن !» نونجم « نیا یبلط گنج ،کلاذعم
 اب ،هتفرگ رارق انگنت رد مسیتراپانب هک دهدیم
 هب جایتحا .تسوربور تیوه نارحب یعون
 رازاب یروز شیاشگ ،گنج و یئوجارجام
 الصا !» دازآ « یایند مینکن شومارف .دراد
 عاونا اب ینوطالفا یسارکمد .تسین ناماسب

 اب …و یعامتجا و یداصتقا ،لحنیال تالکشم
 « روطب – تسوربور یراتخاس نارحب کی
.دنک دیلوتزاب ار دوخ دناوت یمن !» زیمآ تملاسم
 شکشیپ!» نف لها « ضیقن و دض ریباعت

 یا هدنز دهاوش و لئالد ،لباقم رد .ناراداوه
 یللملا نیب یاهورین شیارآ هکنیارب ینبم تسه
 صوصخم نزو اب یبسانت چیه ،هتخیر مهرد
 یراد هیامرس تشرد و زیر یاهروشک یداصتقا
 هک دناسریم .درادن یراج لاوحا و عاضوا رد
 و یلیزنت ،ینونک بلاق رد ،هیامرس مره
 رارق راکشآ یضقانت رد دوخ اب ،یتسیلایرپما

 ،اوه رد اپ !» راوتسا « رهاظ فالخرب – هتفرگ
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 شیارگ طوقس و یهابت تمسب شیپ زا شیب
 ناراوخ ثاریم یراصحنا طلست ینیرفآزاب .دراد
 و دیلوت رب اپورا و اکیرمآ ،نهک رامعتسا
 – مهف لباق الماک یلئالدب ،ناهج یناگرزاب
 زا هلسلس کی رد یراد هیامرس تابسانم هعسوت

 رد ،هنایم و کیدزن و رود رواخ رد اهروشک
 اتبسن یداصتقا دمآرب + اقیرفآ و نیتال یاکیرمآ
 گنج لیلد …هدش لتخم یلکب ایسآ دنمورین

 شیارآ رابتنوشخ رییغت ریسم رد اهیچوتان یبلط
.یدوخ یاه هیامرس دوسب یللملا نیب یاهورین

 ههد ود هب!» یناهج نیون مظن « یتسیرورت مکح
 نامزاس « یشکرگشل لابندب – ددرگیمزاب شیپ
 یدالیم ۱۹۹۱ لاس رد قارع روشک هب !» للم
 یرالاسناهج ،یرالاسناهج زاغآ .دروخ مقر

 هک دیشکن یلوط .دوب اکیرمآ مسیلایرپما یروص
 یایند رد هدشن نیرمت ،یئاعدا درکیور نیا
 گرزب هنایمرواخ « هنارگلاغشا حرط اب …یعقاو
 کیژتارتسا تیمها هک یحرط – دش لیمکت !»

 ققحت یئایفارغج ریسم مه و هنایمرواخ
 و دادیم ناشن ار اکیرمآ مسیلایرپما یرالاسناهج

 لحاوس و ناکلاب ات سراف جیلخ یاه هنارک زا
 رب رد ار اقیرفآ لامش رد هنارتیدم یرایرد
 و زیر نابیقر یارب دوب یرادشه .تفرگیم
 و ایسآ و اپورا رد هتساخون و یمیدق ،تشد
 ریغ و میقتسم ،یگمه – اقیرفآ و نیتال یاکیرمآ

 ،هنایمرواخ زاگ و تفن هب هتسباو ،میقتسم
 دنه سونایقا رد یناگرزاب یاههاگرذگ جاتحم
 تسادیپ .هنارتیدم یایرد و کیتایردآ یایرد و
 طلست ،اکیرمآ مسیلایرپما یرالاسناهج ققحت هک
 هگنت یراصحنا لرتنک و هنایمرواخ رب یلبق
 باجیا ار سراف جیلخ رد زمره کیژتارتسا

 هدشن جراخ راک روتسد زا مه زونه – درکیم
 یاوس ،یلیسف یژرنا هک دنامن هتفگان .تسا

 رازه ۳۰۰ زا شیب ،موسرم یتخوس فرصم
 .دریگیم رب رد ار رضاح یایند رد یتعنص هخاش
 هک ،هنایمرواخ رظنم نیا زا و ،زاگ و تفن سپ

 ناهج زاگ و تفن دصرد ۸۵ بیرق نونکا مه
 یرالاسناهج یعدم یارب …دنکیم نیمات ار
.دراد و هتشاد یتایح تیمها
 شوب جروج یتسیرورت مکح زیگنا مغ جیاتن
 حرط !» یناهج نیون مظن « هب موسوم – ردپ
 « هب موسوم – ریغص شوب جروج هنارگلاغشا

 .دنسانش یم همه ار !» گرزب هنایمرواخ
 اب وتان یماهس تکرش یاه یشکرگشل
 ههد ود نیا رد اکیرمآ مسیلایرپما یهدنامرف
 نامزاس نیا تامجاهت .دننیب یم همه ار ریخا

 کی ندرب نایم زا یارب زرم نودب یتسیرورت
 دهاش همه ار !» محازم « یاهروشک زا هلسلس
 ندمتم « برغ روآ عوهت تایانج .دنتسه و هدوب
 یلاموس و ناتسناغفا و قارع و یوالسگوی رد !»
 هلابند تاکیرحت ،یبیل و جاع لحاس و هنیگ و
 و رود قطانم رد ءاکرش و اکیرمآ مسیلایرپما راد
 قلخ ینوکسم قطانم یناریو و بیرخت ،کیدزن

 لتق ،اه تلم تشیعم و راک لئاسو یدوبان ،اه
 نادزد قایسب یرادیب و باوخ رد مدرم راتشک و
 …و یضقنم نورق یئایرد و ینیمز نانزهار و
 هک تساهلاس .تسین هدیشوپ یسکرب هک اهنیا

 ،اپورا و اکیرمآ ،نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم
 روما رد !» هناتسودرشب « تلاخد یعون لوغشم
 ،لاصیتسا یور زا ،اهیچوتان .دننارگید یلخاد
 یللملا نیب هدش هتخانش نیزاوم راکشآ ضقن اب
 نیب هیداحتا « یاول رد !» تینما یاروش « مانب
.دننکیم یئاشگ روشک !» یللملا

 رکتبم هک تسا نآ زا رت هدنام بقع یزوکراس
 مسیتراپانب یتادراو رکون نیا ،ریخ .دشاب یزیچ
 نابابرا و ناکلام یروف زاین فالخرب دناوت یمن
 راتفگ رد .دیوگب یزیچ یدوخ ناراد هیامرس و
 مسیتراپانب کیژتارتسا عفانم ،رادرک رد مه و
 ان ار ناهج یراج لاوحا و عاضوا رد توترف
 یاهدیدهت ،اهیریگ هناشن سپ .دریگب هدید

 ینونک روشک ریزو لوقب – یزوکراس بانج
 رد یراج یبیلص گنج هدنامرف « ناتسگنرف
 « نیا دمآرب .تسین هناوتشپ نودب نادنچ !» یبیل
 « نآ جورع لثم تسرد !» یگنرف نونجم
 نارحب اب گنتاگنت یطابترا رد !» یناملآ نونجم
 ،یداصتقا کرحت مدع ،یراد هیامرس یمومع
 سپ …و دوس خرن لزنت ،شورف رازاب شهاک
 .تشاد رارق توترف مسیتراپانب سوسحم تفر
 ندرک اوه رظان دوخ نم هک ناهنپ هچ امش زا
…مدوب یتادراو لجنب نیا

 اب توترف مسیتراپانب رایع مامت یتسدمه
 یماهس تکرش بوچراچ رد اکیرمآ مسیلایرپما
 ،زرم نودب یتسیرورت نامزاس کی ناونعب وتان

 ] تسیا [ لایسوس بزح زا نارتیم بانج حرط
 یوروش یروتارپما یشاپورف هناتسآ رد ،هسنارف
 هب دیاب !» مسیلگ « لیدعت ریسم رد – دروخ مقر
 دیدج طیارش رد مسیتراپانب یروف زاین بسانت

 اب نوچ .درکیم ادیپ مولعم یضرع و لوط
 !» مسیلگ « …یوروش یروتارپما لمتحم فذح
 و اکیرمآ مسیلایرپما اب یتبون ندیسال ینعی
 عفانم ظفح تهج یوروش یروتارپما
 ،اقیرفآ هراق رد هصاخ ،مسیتراپانب کیژتارتسا

 کی رد ،لاح رهب .دش یم ینعم یب یلکب
 لگ نارتیم » ینیب عقاو « هک دوب یطیارش نینچ
 رد مسینومک لاس داتفه « یبلقت ناتساد .درک
 « نیا یشاپورف یگنوگچ اضیا !» یوروش
 یروتاتکید دالج !» داشگ و لگ مسینومک
 دعب یلو .تسین نم ثحب دروم العف …ایراتلورپ
 هک دوب یوروش یروتارپما لیبمدره یشاپورف زا
 تباقر رمع .داتفا راک زا !» یبطق ود « مظن
 یرالاسناهج یارب هار …دمآ رسب یهاگودرا
.دش زاب اکیرمآ مسیلایرپما

 ندیعلب رسرب راکشآ یشکمشک هک دیشکن یلوط
 هب تبون .تفرگرد یوروش یروتارپما ثاریم
 .دیسر رازاب یروز شیاشگ ،گنج و یرگلاغشا
 کی زا سپ ،قارع یثعب میژر هکنیا ات
 اب و ناریا رد هلاس تشه یماظن یئوجارجام

 رامعتسا ناراوخ ثاریم » هنامرحم « کیرحت
 و یناسنا نیگنس تاعیاض یاوس ،نهک
 ۶۰ زا شیب اب ،نیفرط یارب یعامتجا و یداصتقا

 « زاب ،لاصیتسا یور زا ،یهدب رالد درایلیم
 .تفرگ » تمینغ « هب ار تیوک و درک » تقامح
 رهشتلود جرخ رپ » یزاس دازآ « نایرج رد
 اب یموجه – دوب اهیچوتان طسوت تیوک
 نامزاس « مانب و اکیرمآ مسیلایرپما یهدنامرف
 لاوئس ریزب مسیتراپانب یماظن تیفرظ هک !» للم
 شرازگ !» لقتسم « یشورف ربخ عبانم .تفر
 نیا رد هسنارف یرامعتسا شترا هک دنداد
 لیلدب ،وتان یماهس تکرش یشیامزآ یشکرگشل

 هزادناب ،یماظن تازیهجت یگدنام بقع
 و یئاکیرمآ یاهدحاو ،بیقر یاهشترا
 .تشادن کرحت یگنج تایلمع رد ،یسیلگنا
 » تمظع « زا دناوتب هک دوبن یتیعضو رد ،ینعی
.دنک عافد یرارطضا طیارش رد هسنارف
 « راچد یئاوسر نیا زا دعب ،توترف مسیتراپانب
 ناربج یارب و دیزخ نورد هب راچان .دش » ترتف
 حطس رد رادتهج یئوج هفرص کی یاپب تافام
 « تامدخ زا یرایسب لیطعت ای لیلقت .تفر یلم
 .تشاذگ راک روتسد رد ار یعامتجا مزال » ریغ
 رادجک « تسایس یعون ،یللملا نیب هصرع رد
 !» مسیلگ « لیدعت .تفرگ شیپ رد !» زیرم
 تقو رادرهش ،کاریش سناش و دنام توکسم
 ناونعب ،یزوکراس دشرم و یبرم ،سیراپ

 اب ،توترف مسیتراپانب یمیدق اتبسن نک قاچراک
 « یاههورگ نایم رد سوسحم یتیبوبحم

 ههبش ،هتشک راک یاهتسینومک دض !» مانشوخ
 یلیخ …یدالیم داتفه و تصش ههد یاه یزان
 ،زاتمم یاههورگ یرایب ،دعب یدنچ .دش دایز
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 مه ار تاباختنا یزاب ،لگنا و یلیفط تاقبط
 کاریش هک دوبن دوخیب .درک حتف ار هزیلا و درب
 شراک !» ترتف « نارود روهمج سیئر ناونعب –
 + درک زاغآ …دیدج یمتا بمب شش راجفنا اب ار
 ناشک مدآ ندرامگ ،شترا یمیدق شیارآ رییغت

 نامزمه …و بلطواد نازابرس یاجب یا هفرح
 اب و درک لابند ار ءاکرش و نارتیم تاحالصا

 !» دئاز « جراخم یولج رتشیب هچره یتدش
 یگنهرف – یعامتجا مزال » ریغ « تامدخ عاونا
 ات تفرگ ار …و یدادما و ینامرد و یتشادهب و
 توترف مسیتراپانب یماظن تیفرظ مدرم بیج اب
 بجاو « تاحالصا نیا زونه یلو .دربب الاب ار
 مسیلایرپما یشکرگشل هک دوب هدشن مامت !»
 عورش قارع لماک لاغشا یارب ءاکرش و اکیرمآ

 و یلخاد تاناکما همه هکنیاوگ ،کاریش .دش
 رد قارع مدرم راتشک یارب ار هسنارف یجراخ

 هک دشن رضاح اما …تشاذگ نابیقر رایتخا
 نیا اب و دورب رگید لمتحم یئاوسر کی یاپب
 میقتسم روضح !» مسیلگ « گرب نیرخآ
 دعب هب تسد نیا زا یئاهیرگلاغشا رد مسیتراپانب
.دش لوکوم
 « نیا هنیشیپ هراب رد .یزوکراس دمآرب زار
 یلک ،ملیف و سکع راورخ کی !» نونجم
 هدنز دهاوش …کردم و دنس ،باتک و هلجم
 هک دننادیم همه ،ناتسگنرف رد .تسه
 رادقامچ .دوب کاریش زومآ تسد یزوکراس
 لاب و رپ ءاکرش و کاریش هیاس ریز هک یندوک
 تخومآ !» مانشوخ و هربخ « نادشرم زا .تفرگ
 ههبش یاههورگ ،یطارفا تسار یاهنایرج اب و
 یزان هجوج تسرپرس ،دش روشحم یتسیشاف
 ناونعب .تشگ دوخ لاس و نس مه یاه
 و تسپ .تفرگ شاداپ یلک ،هاربرس یرومام
 زا یکی رد یرادرهش زا .دروآ تسدب ماقم
 .ترازو تسپ ات هتفرگ سیراپ هموح یاهکرهش
 اب ،راب ره و دش داصتقا ریزو تبون ود رد وا
 ار هسنارف یلم عیانص زا یدادعت کاریش هراشا
 رد یزوکراس تسپ نیرخآ .تشاذگ جارح هب
 یرجم ،روشک ترازو !» ترتف « نارود
 و تفر یم هار …دوب کاریش یتینما تسایس
 رد !» رظن ءوس « نودب .درکیم تسرد ارجام
 رد .تخادنا یم هارب اولب نیشن ریقف یاه هلحم
 نسح « اب .درکیم اپرب یبهذم زیتس مدرم نایم
 هعاشا یارب ار یتلود عیسو تاناکما !» تین
 .تفرگیم راکب روشک رسارس رد یتسرپ داژن
 لیصا ریغ « یاهیوسنارف نایصع هک دنامن هتفگان
 تسایس نیمه لصاح یدالیم ۲۰۰۵ لاسب !»

 » ترتف « نارود رد یزوکراس – کاریش یسیلپ
.دوب

 یارب اهیئالاب دزمان ناونعب ،یزوکراس بانج
 نیا .دوب مرگ یلیخ شتشپ ،کاریش ینیشناج
 اورپ یب .رخ رغم و تشاد ریش لد ،یزان هجوج
 تامازلا بسانت هب .درکیم راتفر و دزیم فرح
 اهلسن یعامتجا یاهدرواتسد …یدوخ هیامرس
 یوسنارف نارگراک تهاقو اب .تفرگیم فده ار
 نیا اب و دادیم هولج !» لهاک و بلقتم « ار

 لزان دشر لوئسم ار راک یورین ،انشآ رید درگش
 هب ،مامت یمرشیب اب .درکیم بلاق یداصتقا

 هب .تفگیم ازسان !» لیصا ریغ « نادنورهش
 » یجراخ « نارگراک !» قاچاق نارجاهم « هناهب
 و یداصتقا نارحب یناب ،ینما » ان « ثعاب ار
 هیحور هب هناراکایر .درکیم بلاق یعامتجا

 مولع .دزیم نماد یلم حطس رد یزیتس یجراخ
 ،یعامتجا روعش و لقع .تفرگیم هرخس هب ار

 .درب یم لوئس ریزب ار یعمج و یدرف قوقح
 یاهدادیور و خیرات ،اهناسنا یعمج تسیز
 دارم رخ رب ات …دیشک یم نجل هب ار یخیرات

 و !» مظعا پاپ « لثم یهاگ وا .دوش راوس
 !» طیارشلا عماج یاملع « دننام مه ینامز
 زکرمت ات تفاب یم مهب ار نامسیر و نامسآ

 نارود رد رقف یضرع هعسوت و تورث یدومع
 تیکلام ات .دهد هولج !» یعیبط « ار رصاعم

 هیامرس نیرفآ رقف ماظن الصا …و یصوصخ
 یزوکراس .دنزباج !» یتوهال « یزیچ ار یراد
 .تسا !» یزیرغ « یرما مئارج هک دوب یعدم
 دشر ،تالکشم همه دیلک هاش هک درکیم دومناو
 هکنیا ات .دراد نیتسآ رد ار …و یداصتقا

 ،زاتمم یاههورگ – نارتهب ام زا بوبحم
 و درخ عیانص نابحاص ،اهیچ همیب و نارادکناب

 تالغتسم و تاحیلست و سروب نیطالس ،نالک
 ،فدم یناپمک تقو سیئر هکیئاج ات .دش …و

 !» نونجم « نیا هب ،گنرف نایامرفراک یاکیدنس
 راکشیپ دعب یدنچ .داد تلود نادیز بقل
 مامت یتسدمه تحار لایخ اب و دش هزیلا هاگنب

 رد اکیرمآ مسیلایرپما اب مسیتراپانب رایع
 راک روتسد رد ار وتان یماهس تکرش بوچراچ
…تشاذگ

 هب یداقتنا یهاگن
 و ییارگداینب یاهنایرج
 رد ینید یرکفنشور
یبرع یاهروشک
 نیمأ دمحأ نسح
یریصب یده ی همجرت

 یتباقر اب هک ارچ ،تسا خیرات لوط رد طباور نیرت هدیچیپ هلمج زا برغ اب ناناملسم  هطبار
 هک یدامتعا یب . تفای همادا دوخ هب تبسن  ناناملسم سفن هب دامتعا شهاک اب و زاغآ ریگ سفن
 ی هتینردم میهافم و برغ هیلع ار یبالقنا تیاهن رد اما. دش رجنم برغ زا هناروکروک یدیلقت هب

. تشاد هارمه هب ناملسم برع یاهروشک رد  یبرغ
 نیا رد هک یلاؤس. دندوب برغ دیلقت و یگناگیب دوخ زا رود هب دیدج یاهلح هار لابند هب اهنآ
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 رد یا هنایم لح هار ایآ؛دوش یم حرطم نایم
 یاهنارحب هب ندمآ راتفرگ نودب برغ زا سابتقا
؟دراد دوجو نآ یحور
 رد ناناملسم یماظن و یسایس یاه یزوریپ
 هب دامتعا شیور ثعاب یمالسا  هیلوا راودا
 ثعاب هک دش یمالسا تما نایم رد یسفن
 شیوخ زا اهنآ رطاخ تیاضر و نانیمطا یروراب

 زا دیلقت هب ار یزاین اهنآ نارود نیا رد.دش
 رد رگم( دندرک یمن ساسحا دوخ رد برغ
 نامز نآ رد هک دنچ ره.)همجرت و سابتقا هنیمز
 دوخ یروآون و یقرت تضهن یادتبا رد اپورا
 و هحلسا و رازبا ی هنیمزرد و تشاد رارق
 یاهتفرشیپ هب یهد نامزاس و هشیدنا نینچمه
 یپایپ یاه یزوریپ نیمه.دوب هتفای تسد یبوخ
  دش ثعاب اه ینامثع نامز ات اپورا رب ناناملسم
 هب یعافد  یژتارتسا زا هک دتفا رکف هب اپورا
 خلت ی هرطاخ ات دوش لقتنم هلمح یژتارتسا

 نیورد برغ.دوشن رارکت یبیلص یاهتسکش
 یاهکرت رب ار یتخس تسکش ۱۶۸۳ لاس
 بیقر فعض تیعقاو هب و درک لیمحت ینامثع
 هشقن هک دش نینچ نیا .درب یپ دوخ ی هنیرید

 هلمح.درک یحارط ار دوخ یدعب یاه هلمح
 اپورا اریز .تفرگ ماحنا ریخأت لاس دص اب یدعب
 سیسأت لوغشم اهلاس نیا ی هلصاف رد
 رد.دوب ناهج رد دوخ تارمعتسم
 اب هک تفرگرد ینامثع و هیسور دربن۱۷۶۸لاس
 لاس رد.دیسر نایاپ هب ینامثع تسکش

 هلمح رصم هب نوئلپان یربهر هب هسنارف۱۷۹۸
 هیلع رب یپایپ تروص هب تالمح نیا و درب

 نیا نداتفا ثعاب و  تفای همادا مالسا ناهج
.تشگ رامعتسا لاگنچ رد اهروشک
 یدامتعا یب و یگتسخ، اهتمیزه نیا ریثأت تحت
 هب هجوت اب اهنآ.تشگ یلوتسم ناناملسم حور رب
 تسکش نیا ینعم ینآرق یاه هیآ و ینید میلاعت
 دوخ یارب ار نآ دنتسناوت یمن و دندیمهف یمن ار
 و هلوسرل و ۃزعلا هللو”نوچ یتایآ.دننک هیجوت
.”نینمؤملا رصن انیلع قح ناک و“ و ”نینمؤملل
 ار ییاه یگژیو برغ ندمت یارب جیردت هب
 رارق یصخشم بوچراچ رد ار نآ و دندرمشرب
.دنداد
 و نید ندرپس یشومارف هب و ییارگ یدام:لوا
.یرادنید
 هب و هدرک یط ار لماکت لحارم اپورا:مود
 هدیسر تفرشیپ و جضن هلحرم نیرتالاب
 نیرت هتفای لماکت ییارگ یدام نیاربانب.تسا

 هک درادن ناکما و تسا یرشب روطت لکش

 هار نآ رد هتسجرب یا هنوگ هب  یبارخ و داسف
 رد ار تیناسنا دناوت یم رطاخ نیمه هب  دبای
 قوس یعامتجا تدحو تمس هب هناگی یریسم
.دهدب
 ییازسب ریثأت یبرغ تیندم هب برع ناهج لاصتا
 هک یدارفا.تشاذگ ناملسم نارکفنشور رب ار
 هیرظن و ینید تنس نایم ناوت یم دندوب دقتعم
 هب هک ارچ دنزاس رارقرب ار یدنویپ یبرغ یاه
 دوخ عماوج رد ار دنویپ نیا هب زاین تدش
 تهج هورگ نیا شالت .دندرک یم ساسحا
 هک داتفا قافتا ینامز رد تسرد دنویپ نیا داجیا
 شهاک ناش ینید یاهتنس اب ناناملسم دنویپ
 هب تبسن یهاگن هب رجنم نیا و  دوب هدرکادیپ
 رترب ثیح ره زا ار اهنآ هک دش نارگ رامعتسا

 شالت هدمآ شیپ عاضوا اب.دنتشادنپ یم
 زا هک تفای قوس یتمس هب  ناملسم نارکفنشور
 تباث و دننک عافد تیحیسم لباقم رد مالسا

 عنام هک تسا ییاه هبنج دقاف مالسا هک دننک
 یم اهنآ عقاو رد.دشاب ندمت و  تفرشیپ

 تباث ار ینید ماکحا یریذپ فاطعنا دنتساوخ
 اب دناوت یم مالسا هک دنهد ناشن و دننک
 قبطنم یناکم و نامز ره رد رشب یاهزاین

 یاهشزرا نایم ار یدایز تهابش هورگ نیا.دوش
 یبرغ دیدج ندمت یاهشزرا  و بان مالسا

 زا یشان ار اهتوافت یقاب و دندرک فشک
 قیرط زا خیرات لوط رد هک دنتسناد یم یتافاضا
 مالسا و ینید ماکحا رب املع یأر عامجا

 یتحار هب نیاربانب .تسا هتشگ لیمحت یقیقح
 ات درک بان مالسا ینابرق ار دیاوز نیا ناوت یم
 نایم یلیاح و  دوش هتشادرب تفرشیپ عناوم
 هتشادن دوجو ددجت تضهن و ناناملسم
 ماظن حالصا قرط زا دیاب لمع نیا. دشاب
 رکفت وترپ رد ینید ی هدیقع یزاسزاب، یشزومآ
 تروص اپورا خیرات و دیدج مولع سیردت،نیون
.دریذپ
 حالصا ار ینید نارکفنشور هک دوب نینچ نیا

 یاهروشک همه رد اهنآ. دندیمان ینید نایارگ
 و دیفم یاه هبنج ذخأ هب توعد ناملسم
 ماکحا اب هک دندرک یم یبرغ تیندم  دمآراک
 نیا هاگدید و هیرظن هصالخ.دراد بسانت مالسا

 داجیا دیاب ناناملسم یزورما عضوم «:هورگ
 یمالسا لوصا و یبرغ تیندم نایم یگنهامه
 یهارود رس رب ناناملسم هناتخبشوخ.دشاب
 شوغآ رد ای یرادنید شنیزگ نایم باختنا

 ناوت یم یتحار هب اریز دنتسین یبرغ ندمت نتفرگ
 رد براجت و مولع مامت

 و هسدنه،یکشزپ،تراجت،یزرواشک، تعنص
 ار نآ سپس و دننک ذخأ طرش و دیق نودب ار…
 یارب یا هیامتسد و دنیامن هتشغآ ینید تیونعم هب

 و لام بسک رد هن هک دنهد رارق یرشب تداعس
 هن و دریگ یم شیپ رد ار طارفا هار یدام هافر
 ی همانرب وزج ار روز و تردق زا هدافتسا

 دناوت یم هاگن نیا.دنهد یم رارق شیوخ
 و دهد تاحن یمگردرس و تریح زا ار ناناملسم
 هن مالسا نید .دبایب ناشتالکشم یارب یلح هار
 هکلب تسا هدرکن عنم تفرشیپ زا ار اهنآ اهنت

 دشاب نیچ رد دنچ ره ملع بلط هب هراومه
 نتفرگ شیپ رد نینچمه.تسا هدومن قیوشت
 و اهتنس هب کسمت عنام یقرت و تفرشیپ ریسم
 زا نتفرگ وگلا نیاربانب .دوش یمن ینید دیاقع
 داوم .دوش ناناملسم یگدنمرش هیام دیابن برغ
 مهارف ناناملسم زا برغ رد ددجت تضهن  هیلوا
 دنا هتسناوت تیقفوم اب اه ییاپورا و تسا هدمآ
».دنشخب لماکت و هدرک ظفح ار نآ

 یلاحشوخ ثعاب همان توعد نیا دافم
 بناج زا هک نیا صوصخ هب  دش نارگرامعتسا

 هدبع دمحم خیش نوچ یا هتسجرب نید نادرم
 نایرج مایپ نیا دافم هطساو هب.دش حرطم
 و هجوم الماک برغ زا دیلقت هنارکفنشور
 و دیلقت یاهبرد ندش زاب .دوب هدش هتفریذپ
 رد نتفرگ رارق نودب یبرغ تیندم زا  سابتقا
.دوب مایپ نیا هجیتن انگنت
 لیذ رد یقثولا ۃورع ی همانزور لوا هرامش رد
 هب یدنبیاپ «میناوخ یم نینچ همانزور فادها

 ناهاوخ برغ هک ینامز رد حلاص فلس یدابم
 هب تبسن  هنایارگرترب یهاگن»…دشاب هطلس
 هتسجرب ترابع نیا رد یبرغ یاهتردق
 رد دیاب هراومه ناناملسم هک ییاهتردق. تسا

 ات  دنشاب هتشاد رارق اهنآ ربارب رد یعافد تلاح
 ققحم ناناملسم ینید یاهشزرا رب اهنآ هطلس
 یاه هیاپزا یرایسب هک تسا یلاح رد نیا.دوشن
 دیجمت .تسا هیبش یمالسا ینابم اب  یبرغ ندمت
 شیپ ییاج ات یبرغ ندمت ینینچ نیا یاه هبنج
 هک دندرک کش یحیسم نیغلبم هک تفر
 تیحیسم جاور یپ رد یمالسا نایارگ حالصا

 حالصا تقیقح رد !دنتسه مالسا مانب یدیدج
 اما دندرکن ذاختا ار تیحیسم یاهشزرا نایارگ
 هب ار یزاوژروب و ،مسیناموا، یلاربیل یاهشزرا
 زا قتشم ار اهنآ ”اساسا و دنداد تبسن مالسا
.دنتسناد تیحیسم هن و مالسا

 هب یشنکاو یبرغ ندمت فرص ییارگ یدام
 ضراعت اما دوب یطسو نورق رد اسیلک تیمکاح
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 ای رید هک دوب یقافتا ییارگ یدام نیا هیلع رب
 مه نینچ نیا .داد یم خر اپورا رد دیاب دوز

 یناهنپ الماک تروص هب ادتبا رد هتبلا هک دش
 دوجوب ینامز تسرد یفنم شنکاو نیا .دوب
 اهر اب یبرع یاهروشک هلمج زا و ناهج هک دمآ

 تمس هب دوخ یگنهرف ثاریم یبسن ندرک
 هک ینامز ینعی. دنتفر یم شیپ یبرغ یاهوگلا

 و گنهرف شریذپ لاح رد یبرع یاهروشک
 دوخ دندوب شیوخ عماوج رد یبرغ یوگلا

 زا یشان یحور نارحب و تبکن ریگ رد اه یبرغ
 هاگان هب . دندوب فرص یدام ندمت نیا

 ماد نیا رد راتفرگ ار دوخ مه  ناناملسم
 یم ییاهر هار لابند هب دیاب یم لاح، دنتفای
 لوا یناهج گنج شتآ ندش رو هلعش اب .دندوب
 گنهرف هک دنتفایرد مه اه یبرغ جیردت هب
 اه بیسآ زا دنا هتشادنیپ هک نانچنآ اهنآ  یویند
 یبرغ یارب هکنآ زا شیب هلأسم نیا. تسین نمیا

 یبرع یاهروشک یارب دشاب زیگنارب فسأت اه
 نایم رد ار دوخ اریز .دوب هدننک تحاران
 یاهتنس ندرک اهر نآ یادتبا هک دنتفای یریسم
 زا یشان یحور یناماسبان نآ یاهتنا و ینید
 زا هدمآ راب هب یاه یبارخ و یدعب کی گنهرف

 هرمث هب ناشتسد زونه . دوب  یناهج گنج
 هدش هابت و دساف ار نآ هک  دوب هدیسرن ناششالت
 تبسن خلت یروعش ندمآ راب هب نآ هجیتن.دنتفای
 ایند و نید زا نداتفا ادج اهنت اریز.دوب برغ هب
.تشاد ناغمرا هب ناشیارب ار
 هعماج ره دهد یم ناشن ام هب خیرات ی هعلاطم
 ای و روآ ماسرس یاه هزرل نینچ اب هک یا
 نآ رد دوش یم وربور یپایپ یاهتفرشیپ

 هک دننک یم روهظ یا هلوزیا ینید یاهتعامج
 هطبار و دندنب یم شیوخ یور هب ار اهبرد مامت
 یم نکمم لقادح هب ناهج اب ار ناش
 ینایدا رد ار ییاهتعامج نینچ روهظ.دنناسر
 هدوب دهاش مالسا و تیحیسم،تیدوهی دننام
 ینایرج نینچ زین  رگید نایدا رد اسب هچ.میا
 یاه هنومن.میربخ یب نآ زا ام هک  هتشاد دوجو
 یاه یسیرف هب ناوت یم خیرات رد نآ هتسجرب
 اب ار یراگزاس هنوگ ره اهنآ. درک هراشا یدوهی

 اتسار نیا رد و  دندرک یم در دیدج تالوحت
 نیا.دندوب یا هناریگتخس و لصفم دعاوق یاراد
 یدوبان ناهاوخ مسینیلیه هک دوب ینامز تسرد
 یاه هوهی .دوب نآ ینکرب هشیر زا و تیدوهی
 هک دنتسه اهتعامج نیا هلمج زا زین یحیسم
 اهنآ. دندوب یحیسم ناراگزیهرپ نآ یضاعا

 تاعارتخا و تافاشتکا نایم قابطنا و یراگزاس

 و یمیش ،موحن، یعیبط مولع هزوح رد دیدج
 تیحیسم نید میلاعت اب تایح أشنم یاه هیرظن
 ات ور نیمه هب  دنتفای نکممان ار سدقم باتک و

 تانایرج زا ار دوخ دنتسناوت یم هک ییاج
 هگن رود ناشعماوج رب  مکاح یرکف و یملع
 هب راچان دوخ دیاقع تیامح تهج .دنتشاد
 طمن اریز دندش یا هناریگ تخس یریگ تلزع
 قوس ار ناشعماوج رد دوجوم یرکف یاه
.دنتسناد یم رفک هب هدنهد
 نایم رد۲۰ نرق۳۰ ههد لیاوا رد قافتا نیمه
 یارگ داینب تانایرج دجوم و داد خر ناملسم
 یمالسا یاهتعامج نیا توعد.دش یمالسا
 رکف حالصا ناوریپ توعد اب یدایز توافت
 داینب.تشاد هدبع دمحم خیش یربهر هب ینید
 یم ییاهنت هب بان مالسا دندوب دقتعم نایارگ
 ره رد ار هعماج و درف یگدنز یاهزاین دناوت
 هکنیا نودب .دهد خساپ یناکم و نامز
 .دشاب هتشاد یبرغ ندمت زا سابتقا هب یجایتحا
 زیامتم و  ندوب عماج رب اهنآ رارصا دوجو اب
 تیمامت نامزاس کی ناونع هب مالسا نید ندوب

 لصاح ینادنچ قیفوت اتسار نیا رد ،ارگ
 مجسنمان ماکحا و ایاضق زا یتشم نایب .دندرکن
 نیا هجیتن نآ دح زا شیب رارکت و هدنکارپ و

 یم هیکت نآ رب مادم هک یماکحا.دوب نایرج
 دنترابع ،دندومن یم رارکت ار نآ و دندرک
 ،یمالسا یاه کناب رد دوس و ابر تیعونمم:زا
 زا یریگولج تیعونممو نز باجح بوجو
 و مسیرالوکس زا تعنامم ،یرادراب

 یاه بوچراچ زا ندیزگ یرود،تینالقع
.یناسنا مولع و خیرات ی هعلاطم رد یملع
 ؛ هاگدید نیا هجوت لباق یاه هبنج زا یکی
 ارچ تسا یهاگآ و تامولعم هب یدومج یهاگن

 و هتسناد هعسوت و تفرشیپ لباق ریغ ار نآ هک
 یم نآ زرحم یگژیو ار ندوب لوحت لباق ریغ
.دنناد

 داینب هاگدید زا تخانش و یهاگآ تایصوصخ
؛برع نایارگ
 یرشب ی هشیدنا رد ایوپ یرصنع ار تفرعم:لوا

 لباق ریغ هک تس اتسیا یا هدوت  هکلب دنناد یمن
 ره رد تکراشم ور نیمه هب دشاب یم رییغت
 فلس ماکحا اب یملع و هنادنمشیدنا تیلاعف

.تسا ضراعت رد حلاص
 هتسب الماک یا هدودحم تفرعم ی هریاد:مود
 نیا نودب دیدج شناد هنوگ ره دورو و تسا

 حلاص فلس ی هشیدنا رد هشیر دوش تباث هک
.دشاب یم عونمم دراد

 زا نآ یروآ عمج تفرعم بسک تسرد هار:موس
 ینتبم دیدج یاهباتک ای و فلس یمیدق یاهباتک
  یاهلیلحت و هشیدنا هن و تسا فلس میلاعت رب
.لقتسم
 رد هرگن نیا ندمآ دیدپ یا هرگن نینچ هجیتن
 تسین ینید مالسا هک دش ناناملسم ریغ نایم
 و دشاب هارمه رشب یاهتفرشیپ اب دناوتب هک
.دیوگ خساپ یناکم و نامز ره رد ار وا یاهزاین
 اب هک مالسا زا  لومش ناهج یریسفت ی هئارا
 دشاب هتشاد تبسانم دیدج رصع یاهزاین
 هدبع دمحم بناج زا بئاص و اج هب یهاگدید
 لباقم رد یعافد یریگ عضوم اما دوب شناوریپ و
 یریسفت ی هئارا زا اهنآ تلفغ ثعاب برغ
 هجوتم افرص اهنآ ی هغدغد هک اریز دش یلومش
 ناهذا رد هدنکارپ ییایاضق ریسفت ای و هلباقم
 هب ناوت یم ایاضق نیا زا.تشگ یمومع
 هک .درک هراشا نانز تیعضو و یسارکمد
 یبرغ تاداقتنا هب ییوگخساپ یاتسار رد اتدمع
 نارکفمه زا تروشم ذخأ ای و مالسا رب اه
 ی هدز برغ عضوم هب داقتنا رد.دوب ناش یبرغ
 داینب اب قح یدایز دح ات ینید نایارگ حالصا

 برغ اب یگشیمه زیتس، تسا یمالسا نایارگ
 رب نایارگ حالصا بناج زا ییاج هب داقتنا زین
 تانایرج نیا ود ره.تسا برع نایارگداینب

؛دوش یم فیرعت برغ هب تبسن ناشتهج
 داینب و برغ اب یزاسمه ینید یارگ حالصا

 .برغ اب ضراعت و تیدض یمالسا ییارگ
 یرسکی رب دیکأت اب برغ اب ییارگ داینب ضراعت
 نانز تشگزاب دننام  دریگ یم تروص ماکحا زا
 نودب یمالسا یاهکناب سیسأت ، باجح هب
 تسد عطق نوچ یعرش نیناوق یارجا موزل، ابر

… و راوخبورشم و راکانز ندز قالش و  قراس
 هک تسا نیا تفرگ ناوت یم هک یا هجیتن

 نایارگ حالصا زا رتمک ارگ داینب یاهتعامج
 مامت زین اهنیا.دنرادن برغ ی هغدغد ینید
 ییاه هار نتفای و برغ تمس هب ناشهاگن

.تسا نآ اب هلباقم تهج
 نادنمشیدنا زا یکدنا دادعت اهنت نایم نیا رد
 و  دنتفرگ شیپ رد ار یا هنایم لح هار ناملسم
 راکفا  ماگ هب ماگ و یعوضوم ی هعلاطم نآ

 ناناملسم رب نآ یرورض بناوج ات تسا برغ
 افرص و هایس افرص برغ هب هاگن.دوش نشور

 ندمت هک روطنامه دندقتعم اریز.تسین دیفس
 و راکفا دراد یبرخم و یفنم  بناوج یبرغ
 هدش لقتنم ام هب لسن هب لسن هک ییاه هیرظن
 یبیرخت هزادنا نامه هب دناوت یم زین تسا
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 و برغ یاه هیرظن مه تسا مزال سپ.دشاب
 اب ار تنس و نید اب طبترم یاه هیرظن مه
 رارق یسررب و قیقدت نیب هرذ ریز ، شمارآ
 میناوتب و میوشن راتفرگ یروادشیپ هب ات میهدب
 تباقر هب دراو دیدج رصع تباقر نادیم رد
.میزادرپب
 و اوزنا رد ینونک نامز رد تیلقا نیا هنافسأتم
 یاهروشک رد عاضوا تماخو.دنا هتفرورف دوکر
 هیال رد یبرغ راکفا دم و رذج ذوفن و  یبرع
 هب لیامت نینچمه و  عماوج نیا نوگانوگ یاه
 برغ زا یوریپ و لادتعا ریسم زا ندیزگ یرود
 هک هدش ثعاب هعسوت لدم اهنت ناونع هب

 یاهتیوه ندش هدیعلب رطخ ضرعم رد هراومه
 زا.میشاب برغ گنهرف طسوت  یبرع و یمالسا

 زا طارفا ریسم نتفرگ شیپ رد اب رگید فرط
 یبرع یاهروشک رد یمالسا ییارگ داینب بناج
 هار لابند هب یمالسا یاهتما دوش یم ثعاب

 شیپ یراتفرگ زا تاحن تهج  یا هنایم لح
 یگتسب ناملسم یبرع یاهتما هدنیآ.دنشاب هدمآ
 میظع تالوحت زا یشان یاهبارطضا رب قوفت هب
 نیا هک یفنم یاهورین.دراد ریخا نرق ود رد

 و کاکفنا تمس هب شیپ زا شیب ار عماوج
.دهد یم قوس هقرفت
 زا هدش حرطم یاهلح هار مامت دسر یم رظن هب

 ییارگداینب و ینید نایارگ حالصا بناج
 زا:دشاب مزال ییآراک دقاف و بویعم یمالسا
 هک راک هظفاحم یاه نایرج فرط کی
 ی هطبار و دنا یروآ ون و ددجت هنوگ ره فلاخم

 رارق،دنا هداد تسد زا یزورما ناسنا اب ار دوخ
 تهج یفاک یاه لیلد دقاف تانایرج نیا.دراد
 و اه هدرک لیصحت،ناسانشراک  عانقا
 ات ناش هدافتسا دروم نابز.دنتسه نارکفنشور

 هدیا قودنص ندوب یلاخ رگناشن یدایز دح
 چیه.دشاب یم ،تسا نامز زاین هچنآ زا ناشیاه
 برع ناهجراک هظفاحم تانایرج نیا زا مادک
 هچیرد زا ار ناشرظن دروم مالسا دندرکن یعس
 هراومه هکلب دننک یفرعم مدرم هب هناقالخ یاه
 هدام ، برغ ندرک موکحم و یطخت ماقم رد
 فلس ریوصت تسا نکمم هک هچنآ ره و ییارگ

 فرط زا.دندش رهاظ دنک راد هشدخ ار حلاص
 عضوم نوچمه ینید نارکفنشور عضوم رگید
 ناشیاعدا اهنت هک تسا ارگ برغ یاهرالوکس
 یاهشزرا نوچمه  یبرغ یاهشزرا تسا نیا
 یوریپ نآ زا یتحار هب ناوت یم سپ دنا یمالسا

 ینابم یارب دنتشاد شالت هشیمه اهنآ !درک
 ار ییاهلداعم مالسا نید رد برغ ندمت یشزرا

 و لقع ارگبرغ یاهرالوکس هک یلاح رد.دنبایب
 تیرومأم دنتسناد یم تفرشیپ دیلک ار ملع
 نایارگ حالصا هب ار یبرغ ندمت تیناقح  تابثا

.دندرپس
 زین یبرع یاهروشک رد اهرالوکس و نایارگبرغ
 نوچ یمیهافم رادفرط تدش هب
 هک ییاحنآ زا و دندوب… و یربارب، یسارکومد
 ار دوخ ءارآ مدرم زا یگدنیامن هب دنتسناوت یمن
 هب هک  دندرک دومناو یناگبخن ار دوخ دننک غیلبت

 غیلبت و رادفرط مدرم ی هماع تعفنم و حالص
 مدرم دوخ زا و دنا یبرغ یاهشزرا ی هدننک

 رد هک یلاح رد  دنناد یم رتهب ار ناشحالص
 هب رهاظت هک دندوب یناگبخن اهنآ رما تقیقح
 هک تسا تسرد.دندرک یم ندوب یمدرم
 قیرط زا ییارگبرغ و مسیرالوکس میهافم
 رد … و ینیشنرهش ،هناسر، شرورپ و شزومآ

 مالسا اما تسا هدرک ادیپ جاور ناناملسم نایم
 ار رخآ و لوا فرح اه هنیمز ی همه رد نانچمه
 یمن هک تسا یهاگیاج نیا و دنز یم اهنآ یارب
.تخاس لزلزتم ار نآ یتحار هب ناوت
 و  دوخ هب دامتعا اب مالسا ردص ناناملسم
 یرکفت عبانم زا دندوب هدرک باختنا هک یریسم
 راچد هکنیا نودب دندرک یم هدافتسا برغ
 هک ینامز زا اما.دنوش انگنت ای و یمگردرس
 راتفرگ رامعتسا لاگنچ رد یبرع یاهروشک
 یسایس و یداصتقا ی هطلس تحت و  دندمآ

 هب ار برغ زا یسابتقا ره  دنتفرگ رارق برغ
 نیا هک یلاح رد.دنتسیرگن نید اب ینمشد مشچ
 تسا یناور یا هلأسم یدایز دح ات یدامتعا یب
 یرکفنشور زا زا رتارف بان مالسا تقیقح رد و
.دشاب یم یمالسا ییارگداینب و ینید
گنهھھھررف وو یسانش نناسناا

 مسیلایسوس“ زا ،یبیل
 دنچ یاهتکرش ات ”یمالسا

!یتیلم
 و راتخاس رب رگ وجتسج یهاگن اب دوشیم شالت لمجم نیا ردگنلآ یلع

 رد یبیل و یفاذق گنهرس یلاجنج رایسب تموکح
 شالت کی زا یریوصت و هتشذگ لاس ۴۰ دودح تاناسون
 درفب رصحنم شیبامک یلدم اب یتموکح زا قفوم نادنچ هن

.میروآ تسدب

 ”سیردا هاش“ ،رصم ”دازآ نارسفا ” زا دیلقت هب یبیل شترا یضاران و ناوج نارسفا ۱۹۶۹ لاس رد
.دنتشاذگ رانک یزیرنوخ نودب ییاتدوک یپ رد ار

 و یفاذق گنهرس یماظن یاتدوک عوقو یاه هزیگنا و للع یخرب هثداح نیا هب یروف لوخد یارب
:میرامشیم رب ریز حرش هب ناوتیم ار شنارای

.۱۹۶۷ لاس رد لیئارسا اب گنج رد بارعا هدننک درخ تسکش -۱
.یتسیلایرپما لود هب ”سیردا“ هاش یلادوئف همین میژر یگتسباو همادا رابنایز جیاتن -۲
.۱۹۵۲ لاس زا رصان لدبع لامج یربهرب رصم بالقنا ریثات -۳
.لیئارسا دوسب نآ زا هدافتسا و یبیل رد اکیرمآ یماظن هاگیاپ دوجو -۴

 اهتکرش ،تاسسوم یمامت هک دندش قّفوم دوخ تموکح لوا لاس ود ٔیط رد شنارای و یفاذق

http://anthropology.ir/node/9775
http://anthropology.ir/node/9775
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 ار اهروشک ریاس و ایلاتیا هب قلعتم یاهکناب و
 رارق دیدج تلود رایتخا رد و هدرک هرداصم
 ” یتفن گرزب یناپمک نآ رب هوالع .دنهد
 بقاعتم و .دش مالعا یلم زین ” مویلورتپ شیتیرب
 و لیطعت یبیل رد اکیرمآ یماظن هاگیاپ زین نآ
 نآ یپ رد .دندش جارخا نآ هب هتسباو نایماظن
 دنور یریگمشچ تعرس اب یبیل یاپون تلود
 اب نامزمه و درک زاغآ ار داصتقا ندرک یتلود
 ،وراد ،نامرد هب ار مدرم یسرتسد نآ

 و شزومآ .تخاس رودقم یگشزپ یاهتبقارم
 زین نادنورهش هیلک و دش هداد ناماس شرورپ
 .دندش دنم هرهب نآ تالیهست زا جیردتب
 یریگ راکب اب زین یتامدخ و یتلود هاگتسد
 هعسوت صصختم همین و صصختم یاهورین
 و ییایرد ،ییاوه فلتخم یاهدحاو .تفای
 هب و تفای نامزاس دیدجت شترا ینیمز

 دادعت نآ قباطم و.دش زهجم دیدج یاهحالس
 دودح رد فقس ات زین یبیل یماظن رداک تارفن

 راتخاس بیترت نیدب و .تفای شیازفا رفن ۷۶۰۰۰
 یاهزات رود دراو روشکنیا یسایس و یعامتجا
 تیلک رد یراتخاس نینچ .دش دوخ خیرات زا

 اب ییورایور واه نارحب ،تاناسون مغریلع دوخ
 ینامز لوط رد یللملا نیب و یلخاد یاهشلاچ
 شیبامک اتدوک خیرات زا لاس تسیب دودح
.تفای تایح موادت

 زا و رصم زا ناشتسد یگزات هب هک اهیسیلگنا
 دوب هدش عطق ”زئوس لاناک ” رب تیمکاح
 رد میژر رییغت لابق رد ناشیروف لمعلا سکع
 هک دوب روشک نآ هبناج همه و لماک میرحت یبیل

 و یتعنص یاهیراکمه یمامت عطق لماش
 یهاگشیالاپ و یتخوس داوم هنیمز رد یژولونکت
 نیدب هک دندوب راودیما اهیسیلگنا .دشیم
 دیدش هک ار یبیل ”یلوصحم کت“ روشک بیترت
 یروف فقوت اب تشاد یگتسباو تفن دمآ رد هب

 تیمکاح و هتخاس هجاوم یتخوس داوم رودص
 نارسفا اما .دنروآ رد یاپ زا جیردتب ار دیدج
 هلصافب لکشم نیا یروف لح یارب یبیل ناوج
 اب یتعنص یاهیراکمه داقعنا نمض یمک
 یراکمه دروم رد نانآ زا یوروش داحتا
 کمک یاضاقت تفن تعنص رد کیژولونکت

.دندرک

!اتدوک
 یمامت ابیرقت هک یدالیم داتفه ههد یلام نارحب

 زین یبیل رد تفرگ رب رد ار یرادیامرس ناهج

 دشر هک نانچ .دوب یناوارف یاه دمایپ یاراد
 ینیعم تاریثات جیردتب یعامتجا یاهیتیاضران
 یقاب تموکح نورد یاهیدنب حانج لیکشت رد
 لفاحم یخرب هک دوب یبیترتب نآ و .تشاذگیم
 لرتنک تحت داصتقا هیلع کیتارکوروب و یماظن
 رد ”الاب زا ” یزیر همانرب زا تعاطا و تلود
 .دندز اتدوک ماحنا هب تسد ۱۹۷۵ لاس
 یاههمزمز شیپاشیپ یفاذق فلاخم نویسیزوپا
 یزاس یصوصخ یاضف داجیا نوماریپ یراکشآ
 یتلود تیکلام هیرظن اب هک ،دندوب هدرک زاغآ
 یدادعت نانآ نایم رد .تشادن یناوخمه یفاذق
 یتنطلس دض یاتدوک رد هک زین شترا نارسفا زا

 تکرش دندوب نامیپ مه یفاذق اب ۱۹۶۹ لاس
 و بوکرس ار اتدوک دش قفوم یفاذق اما.دنتشاد
 یبوکرس زا سپ.دناسرب تازاجم هب ارنآ لماوع
 یزاس یتلود همانرب همادا هب یفاذق اتدوک
 ابیرقت ۱۹۷۹ لاس ات و تشگ زاب داصتقا
 یقاب یبیل رد یصوصخ شخب مانب یاهدیدپ

 یعامتجا یدج نارحب نیلوا ریثات .دوب هدنامن
 یاههدیا تفرگ میمصت یفاذق هک دوب نانچ
 هدش نیودت یلکش هب تلود دروم رد ار دوخ
 مان نینچمه یو .دهد رارق هماع رایتخا رد
 یروهمج ” هب ۱۹۷۷ لاس رد ار روشک یمسر
.دوب هداد رییغت ”یبیل قلخ یتسیلایسوس یبرع

:”زبس باتک”

 ”یفاذق تسفینام ” ناوتیم عقاو رد ار باتک نیا
 نآ رد هک شخب هس رد تسا یباتک .دیمان
 هک هچنآ بوچراهچ و طوطخ تسا هدش شالت
 مسیلایسوس ” ،”یمالسا مسیلایسوس ” یو
 نییبت دوب هدیمان ”هناردارب یربهر ” و ”یبرع
 باتک نتم زا هک هچنآ رب انب و یلک روطب .دیامن
 باتک نیا هئارا اب ”یفاذق رمعم“ ،دوشیم میهفت
 هار الاب زا یتاحالصا ماحنا رب ینبم یتاداهنشیپ و
 یاهلکشت داجیا تهج رد شالت هنوگ ره

.دومن دودسم یسایس و یفنص

 ” هکنیا تسا راکشآ هدنراگن یارب هک هچنآ
 میقتسم ریثات تحت هک تسیا همغلم ”زبس باتک
 ات و نیچ قباس ربهر ”گنت هست وئام“ تایرظن

 ”خرس کچوک ” باتک زا هتفرگ رب یدودح
 اب و ”بالقنا هفسلف ” و رصم بالقنا ،یو
 یبالقنا ”نینوکاب ” هب هک یراو هیآ شور
 نیودت تسا کیدزن رایسب سور تسیشرانآ

 رودص اب باتک نیا رد یفاذق .تسا هدش

 ای و لالدتسا ،حیضوت نودب ”کیروئت“ ماکحا
 و ،اه هیصوت نداد ،یخیرات یاههناوتشپ رکذ
 رد ناوارف یاهضرف شیپ و اهیروادشیپ ندروآ

 هایس ،نانز ،ناسنا ،هعماج ،لماکت ،دروم
 ،رنه ،شزرو ،تلود ،ناریگب دزم ،!ناتسوپ
 دقاف المع ارنآ هریغ … و تاباختنا ،یسارکمد
.دزاسیم کیروئت و یملع یاهشزرا

 ” : هک تسیعدم هلمج زا باتک نیا رد یفاذق
 لح یارب ییاهن یاهلح هار و رازبا زبس باتک…
 ودرازگیم رایتخا رد ار تلود هار ارف تالکشم

 یسارکمد هب یروتاتکید هار هروک زا ار اهقلخ
 یرگید یاج رد .”.دوشیم نومنهر یعقاو
 متسیس نتشادرب نایم زا ام لح هار ” :دسیونیم
 ،تسا ”یعیبط نیناوق“ هب تشگ زاب و یدزمتسد
 یتاقبط هعماج و تلود شیادیپ زا شیپ هک
 هب تسیابیم ”یعیبط نیناوق ” نیا .تشاد دوجو
 دوجوب دارفا نیب طباور رد هدمع لمحم ناونع
. ”.دیآ

 هعماج رد مئاد و یلصا داضت یفاذق اج نیا رد
 زا هلخادم“ و وسکی زا ناسنا ”زاین“ نیب داضت ار

 و تالوقم .دنادیم رگید یوس زا ”جراخ
 رت نشور یلکش هب هجو چیه هب هک ییاهاعدا
.دنا هدشن هداد حیضوت

 ریز زا ۱۹۷۶ لاس رد ”زبس باتک“ لوا دلج
 تیلوئسم ” نآ یزکرم عوضوم هک دمآ رد پاچ
 حرط اب دعب لاس ود مود دلج .دوب ”مدرم
 زین مّوس دلج و داصتقا دروم رد یتایرظن
 مان ”مّوس لانویسان رتنآ یعامتجا یاههیاپ“
 .تفرگ

 ،دش یرابجا سرادم رد باتک نیا شزومآ
 زا ”یتایآ ” هب مه یمسر تابتاکم رد هک نانچنآ
 !دشیم دانتسا نآ

 مرآ ناونع هب ”زبس باتک ” زین دعب یتدم
 هب ناملآ ”نول هسی ” یکاه هتسکشرو میت یتاغیلبت

 یغلبم نتفرگ اب هاگشاب نیا .دش هتفرگ تمدخ
 یور ار باتک نیا مرآ رالد ۹.۰۰.۰۰۰ لداعم
 یعوضوم ،درکیم پاچ دوخ یشزرو یاهسابل

 .دش لیدبت ناملآ هنیباک رد یلاجنج هب اعیرس هک
 رد هک( نمرمیز کیردرف ناملآ یلخاد ریزو
 تیوضع هقباس و دوب ”لهوک تومله ” هنیباک
 ،)تشاد ناملآ مسیلایسوس لانویسان بزح رد
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 فلاخم ار یتاغیلبت -یراجت داد رارق نیا
 رس و دناوخ شزرو رد ”هنافرطیب یاهتسایس“
 وغل روکذم دادرارق یو راشف لامعا اب زین ماحنا

.دش

“ حاتفنا ”
!یفاذق تسونسالگ

 یدالیم دون ههد یادتبا و داتشه ههد رخاوا رد
 هنایم رواخ رد ”ییاشگ زاب ” زا یدیدج جوم
 عقاو رد شیاشگ نیا یلصا فادها .دش هدید
 شخب قیرط زا یتلود تیکلام رتشیب هرصاحم

 زا ناوتیم جوم نیا زورب للع زا .دوب یصوصخ
 ،مسیبرع ناپ مهبم هشیدنا تسکش هلمج
 نیب قودنص یاهراشف ،یوروش داحتا یشاپورف
 تاغیلبت ،یناهج کناب و لوپ قودنص یللملا

 ” هب زاین رب ینبم یراد هیامرس لود روآ ماس رس
 ،اه روشک نیا رد ”یداصتقا یاهمرفر
 رد ”یسایس مالسا“ توافتم عاونا یریگجوا

 مان ار یراکیب نارحب و هدنیازف مروت ،هقطنم
.درب

 هب نداد هار یاههمزمز یفاذق تموکح رد
 یدالیم دون یاهلاس یادتبا رد یصوصخ شخب

 ،دوب هدناسر یرت راکشآ یاهوگتفگ هب ار دوخ
 هلمج زا ( یصخشم نیناوق عضو هب هک هنوگ نآ

 احنآ رد هک ،دیماحنا )۱۹۹۳ لاس رد ۴۹۱ هدام
 شخب قیرط زا شورف و عیزوت رما رکذ رب هوالع
 یجراخ یراذگ هیامرس زا تیامح ،یصوصخ
 تامادقا نیا .دوب هدش نیمضت مه یبیل رد
 زا یاهزات یریگتمس و تامدقم یلک روطب
 .دیدرگ بجوم زین ار برغ اب یبیل طباور

 رد یزاس یصوصخ دنور همادا و مسیلاربیل
:یبیل

 یزاس یصوصخ دنور و دازآ رازاب یریگ لکش
 عضو اب ۱۹۹۳ لاس زا عقاو رد یتلود داصتقا
 یبیل یتموکح راتخاس .دش زاغآ دیدج نیناوق
 یصوصخ هسورپ هک دوبن یاهنوگب نامز نآ رد
 یراد هیامرس هقالع دروم هک یتعرس اب یزاس
 .دور شیپ دوب نآ یلخاد ناراداوه و برغ
 یماظن و یتلود راتخاس یلصا نارگافیا

 و ینایم ناریدم هوبنا هلمج زا یبیل تموکح
 و یژرنا رد اهتارکونکت ،نارسفا ،دشرا

 هک دندوب یتلود کیتارکوروب هاگتسد ،تخوس

 هب طوبرم ثحابم رصم قفوم ان هبرجت هب ملع اب
 .دندرکیم لابند دیدرت اب ار دازآ رازاب شرتسگ
 هرابکی هن هسورپ نیا یعامتجا یاهرتسب نیرب انب
.دش داجیا ههد کی یط و جیردتب هکلب

 ” مانب یدیدج هرهچ ۲۰۰۳ لاس ناتسبات رد
 یو .دیسر یبیل یریزو تسخن هب ”مناغ یرکش
 ”دازآ رازاب“ یدج غلبم و وگنخس ناونعب اراکشآ
.دوب هدش نادیم دراو

 رد هک( ینوناق بسح رب یو روضح یادتبا رد
 دش هتشاذگ رارق )تسا فورعم ۳۱ هدام هب یبیل
 شخب هب جیردتب یتلود تکرش ۳۶۰ دادعت

 دح رد و نآ قبط رب .دوش راذگاو یصوصخ
 یتلود تکرش ۴۱ دادعت ۲۰۰۴ – ۸ لاس لصاف
.تفرگ رارق یصوصخ شخب تیکلام رد

 مالعا یدنور نینچ راب نایز جیاتن زا یکی
 لاس ات یتلود دنمراک ۴۰۰.۰۰۰ جارخا یمسر

 یاهمیرحت زین ۲۰۰۳ ربماسد هام رد .دوب ۲۰۰۷
 زا تموکح فارصنا مالعا یپ رد للم نامزاس
 ”یعمج راتشک یاهحالس ” تخاس همادا
 تلود زین نآ زا دعب نامز رد .دش هتشادرب
 هیلع دوخ میرحت دراوم زا یرایسب رد اکیرمآ
 طباور هکنیا ات درک رظن دیدجت یفاذق تلود
 زا هرابود ۲۰۰۶ لاس رد روشک ود کیتاملپید
.دش هتفرگ رس

 یژرنا و تفن گرزب یاهتکرش بیترت نیدب
.دش ادیپ ناشهلک و رس یرگید زا سپ یکی زین

 ”لش و مویلرتپ شیتیرب ” زا ناوتیم نایم نآ رد
 روشک زا ،”پیگا ” تکرش ایلاتیا زا ،یسیلگنا
 .ید .یگ ” هسنارف زا ،”لوس پر ” ایناپسا
 ” نوچ ییاهیناپمک اکیرمآ زا ،”لاتوت و .فا

 و ،نوزکا ،سه -لاتندیسا ،سپیلیف وکنک
 نوچ زین رگید یاهروشک زا .درب مان ”نوروچ
 دوجوب هنیمز نیا رد یروضح… ژورن ،اداناک
.دمآ

 نیرتدنلب زا یکی هک تفگ ناوتب دیاش اما
 هیامرس یایحا هار رد یبیل تموکح یاهماگ
 هسورپ نیا تیاده ندرپس ،روشک نیا رد یراد
.دوب یو نیرواشم و ”رتروپ لکیام ” تسدب

؟تسیک رتروپ لکیام

 ،۱۹۴۷ دلوتم ییاکیرمآ ،رتروپ نیگوی لکیام
 ار یو .تسا دراوراه داصتقا هاگشناد داتسا

 و لوارقشیپ ناونعب برغ یلام لفاحم
 -”یژتارتسا ردپ ” مانب رخاوا نیا – تسیژتارتسا
 یللملا نیب و یلم حطس رد دازآ رازاب رد تباقر
.دنسانش یم

 و یراجت میظع یاهیناپمک و اههاگنب رد ”رتروپ”
 یرظن ثحابم نیرتیلاع رد زین و ناهج یدیلوت
 هتخانش یاهرهچ یراد هیامرس یشزومآ زکارم رد
 همانرب راک یهاگدنچ زا ره یو .تسا هدش
 هب مه ار میظع یاهنرسنک تیریدم و یزیر
 رد زین ار وا ”امابوا ” تلود .دریگیم هدهع
 ،تمالس متسیس رد اهمرفر هژورپ دروم
 نیلوا اما.دیزگ ترواشم هب نامراد و تشادهب
 ۲۰۰۱ لاس رد یفاذق تموکح اب یو یاه سامت

 هورگ ” نتشاد هارمه اب ”رتروپ“ .تفرگ تروص
 رواشم تکرش هدزاود زا شیب ”نتسوب نارواشم
 نیا .دومن ریاد یبیل یراد هیامرس تیاده یارب ار

 ”یشزومآ یاهسالک ” یزادنا هار اب اهتکرش
 دیدج ”ناگبخن ” یهدنامزاس رد یلمع روطب

 رد.دندرک افیا یمهم شقن یبیل یراد هیامرس
 و هژورپ نیا یلصا رکتبم هک دوشیم هتفگ یبیل
 ” مانب یفاذق گنهرس رسپ”رتروپ“ زا توعد
.دوب ”مالسالا فیس

 لیصحت ندنل داصتقا هاگشناد رد هک ”فیس”
 رایسب شردپ یاهیناوج فالخرب تسا هدرک
 رازاب صرق اپ و رپ نارادفرط زا و برغ بوذجم
 ” قیرط زا یو .تسیزاس یصوصخ و دازآ
 نیدب ار یبیل دیدج تسایس ”کیو سنزیب
 داصتقا رد رییغت کی هب ام ” :دومن مالعا بیترت
 نودب دازآ داصتقا کی هب ،میراد زاین یتلود
 تالوحت .”دوش جراخ لرتنک زا تاروما هکنآ
 انامه ”لرتنک ” زا یو روظنم هک داد ناشن یدعب

 هب یفاذق نادناخ و ناکیدزن تیعقوم ظفح
 یصوصخ یاهتکرش رد ”ردارب یاکرش“ ناونع
 ناونع تحت هک دوب یجراخ و یلخاد
 .دوب هدش هلومرف ”یراکمه“

 نآ زا یتموکح اب نادرگرس یربهر ،یفاذق رمعم
!رت نادرگرس

 هراومه هک تسا یناربهر دودعم زا یکی یفاذق
 نیب عماجم و اهتسشن رد فراعتم ریغ یراتفر
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 زا یرایسب .تسا هداد ناشن دوخ زا یللملا
 یراد هیامرس لفاحم یاههناسر و نارادمتسایس
 دندرکیم رکذ ”هناوید یصخش ” ناونع هب وا زا
 نیشیپ روهمج سیئر ”ناگیر دلانور ” هکیئاج ات
 بقل ”!هنایم رواخ راه گس ” ار یو اکیرمآ
 .داد

 اب شکتسد نودب نداد تسد زا یو عانتما
 ،”دوب هدروخ اهیلییارسا هب ناشنت“ هکیناسک
 و خویش ندرک یدنب هتسد رد یو یشیامن هویش
 عماجم نیا زا یکی رد .دوب برع عجترم یاسؤر
 ” اب و یدوعس ناتسبرع هاش رب ندز رشت اب یو
 تحت ار تسشن نآ یمامت یو ندناوخ ”!باذک
 یاهنیشن خیش .داد رارق دوخ شنکاو ریثات

 سرت زا سراف جیلخ بونج رد عقاو کچوک
 ”۱۶ فا“ و اه”سکاوآ“ ،هدابل ریز ار دوخ یو
 هک ”یکلم“ ،دندرکیم ناهنپ دهف کلم یاه

 رد اکیرمآ یگنج یاهوان رتچ ریز زین دوخ
.دشکیم نانچمه و دیشکیم سفن سراف جیلخ

 هراومه زین دوخ ششوپ اب درکیم شالت یفاذق
 اب یهاگ .دریگ رارق ناراگن ربخ هجوت دروم
 و یئایبیل هلیبق نآ ای نیا یتنس یاهسابل ندیشوپ
 رد زین یهاگ و گنر نآ هب گنر نیا زا نتفر
 و اههراتس ،اه هلوگنا هب نیزم یماظن مروفینوا

 مروفینا رگید زا یماگ دنچ ناوارف مئالع
!داتفایم ولج اهشوپ
 ،لته قاتا رد تحارتسا و قارطا یاجب یفاذق

 ” هب یتح ار دوخ یگشیمه هاگرخ و همیخ
 احنآ ،)۲۰۰۴ لاس رد( دوب هدروآ مه ”لسکورب
 هک یناکم . دز رداچ لته لباقم نمچ نیمز رد
 رد و دوخ ییایپویتا نز نیظفاحم هانپ رد یو
 و عوضوم هب ابیرقت ینییارکوا راتسرپ تیعم
 اهنت نیا و .دش لیدبت سنارفنک نآ یلصا تیاور
 یبالقنا ” و ییارگ ماوع یاههویش زا یاهشوگ
.دوب یو ”یرگ
 طسوت یو یلصا رقم نارابمب هثداح زا سپ
 و لصفم رایسب یاهلحم و اههاگهانپ ،ناگیر
 هب انب احنآ رد هک دوب هتخاس نیمز قمع رد ینما

 ”هریزجلا ” نویزیولت یسیلگنا لاناک شرازگ
 نیمز ریز رد یگدنز اههام یارب یفاک تاناکما
 تسناوتیمن رگید یو هچرگ ،تشاد دوجو
 ،دوش راوس ار شاهلولگ دض ”یتاگوب ” لیبموتا
 یاهمتسیس هب نما یاههاگهانپ نیا اما
 و سیئوس یاهروشک تخاس یتینما و یتاعالطا
.دندوب هدش زهجم اکیرمآ

 روصت ”یتسیز هس“ ار دوخ تموکح هک یفاذق
 ”مه ارنآ هک انعم نیدب ،درکیم
 ”یمالسا“ مه و ”یبرع“ مه،”یتسیلایسوس
 یاهتسینومک لماح یامیپاوه ! تسنادیم
 یاضاقت یو زا هنانیب شوخ هک ار ینادوس
 هب )۱۹۷۱ لاس رد( ،دندوب هدرک یگدنهانپ

 یلمع ،دنادرگرب ”یریمن ” یروتاتکید تموکح
 رد امیپاوه نآ نانیشنرس هیلک مادعا هب هک
 تبسانمب زین ۱۹۷۳ لاس رد .دیماحنا نادوس
 اب هزور شش یاهگنج زورلاس نیمراهچ
 ”داهج ” مالعا مسینومک هیلع یا هّینایب رودص
 هدمآ هلمج زا نآ رد هک یاهّینایب .دومن
 یروئت زورما تیرشب هیلع دیدهت نیرتگرزب”دوب

 یادتبا نامه زا یو .”!تسا یتسینومک
 دازآ لکشت هنوگره داجیا )۱۹۶۹ لاس(راک

 نآ زا سپ لاس ود و درک مالعا عونمم ار یفنص
 عونمم ار باصتعا لاکشا هیلک ماحنا زین

 .دینادرگ

 اب نخسمه یو ،نمی ود داحتا اب طابترا رد
 ناهاوخ یدوعس ناتسبرع و ناریا ناهاشداپ
 طیارش یارجا زا تیعبت اب ،نمی ود تدحو

 هاتوک ” ناهاوخ یلامش نمی یعاجترا تموکح
 رگید یاهاج رد .دوب ”اهتسینومک تسد ندرک
 و ناتسکاپ نیب تاشقانم و گنج هلمج زا زین

 هدناشن تسد یاهتلود یماح مه دنه
.دش دنه لباقم رد ناتسکاپ

 رد اکیرمآ یاهتسایس فلاخم ًارهاظ هک یو
 ار زور هس مادص گرم زا سپ دوب ، هنایم رواخ
 اب نامزمه اما درک مالعا یمومع یازع یبیل رد
 ناهگان اکیرمآ یاهورین طسوت قارع لاغشا
 دیلوت ” همادا زا تسا لیام هک درک مالعا

 و دشکب تسد ” یعمج راتشک یاهحالس
 سناژآ ” هب اًروف ار دوخ یاههمانرب دش رضاح

 لفاحم ار یریگعضوم نیا .دنک میلست ”یمتا
 ”ینامسآ یاهیده ” نوچ اکیرمآ بلط گنج
 دیئات یانعمب ار نآ ”شوب ” تلود و دنتفریذپ

 هنایم رواخ رد دوخ هنابلط گنج یاهتسایس
.دومن غیلبت و یقلت

 یاهشیارگ یریگجوا اب نامزمه ۲۰۰۸ لاس رد
 تیلاعف شرتسگ و اپورا رد هناتسرپ داژن

 ” ایلاتیا تلود ربهر ،تسرپ داژن یاههورگ
 درایلیم ۵ لداعم یغلبم یرارق یط ”ینوکسولرب

 ًارهاظ و یبیل هب تمارغ ناونع هب ییاکیرمآ رالد
 رامعتسا نارود یاهتراسخ ”ناربج ” یارب
 دیاش هک دادرارق نیا زا یشخب .درک تخادرپ
 یبیل دهعت دوب مه هدهاعم نآ یلصا عوضوم
 رد ”هنارتیدم مرادناژ“ شقن یافیا رب ینبم
 ندیسر زا تعنامم یارب یبیل یلامش لحاوس
 هیداحتا ” وضع یاهروشک هب یئاقیرفآ ناگدنهانپ
 ییایرد سیلپ ماحنا رس هکنیا اما .دوب ”اپورا
 نایضاقتم هیلع ار اهشور نیرتهنامحریب یفاذق
 ینارگن تابجوم دربیم راکب یگدنهانپ

 و دشیمن ییاپورا یاهروشک ناربهر زا مادکچیه
 اهتنوشخ نیا لباقم رد یشنکاو هب ار نانآ
 .درکیمن راداو

 اب زین یبیل رد هک ”رتروپ لکیام ” زا توعد
 یاهناونع زا قارطمط رپ یاهاعدا و تاغیلبت
 یزیر همانرب ،یلاع ترواشم ” رب ینبم یو
 ”هریغ و رازاب دازآ تباقر رد ییاراک ،کیژترتسا
 یزاس یصوصخ زج یزیچ عقاو رد دش ماحنا
 تیاده و رظن تحت ”یمالسا مسیلایسوس“ رتشیب
 .دوبن لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج کناب
 طورش یراد هیامرس )یلام (لفاحم نیا

 همادا ،اه تمیق یزاس دازآ نوچ یصخشم
 ،تامدخ زا یتلود شخب ندرک رغال هسورپ
 و ینامرد یاهمتسیس ات هتفرگ شرورپ و شزومآ
 دمآ رد رب تایلام خرن ندروآ نییاپ ،تشادهب
 خرن لیلقت و ،ناراذگ هیامرس و راجت یارب
 ندروآ شدرگب دصق اب یتلود یاههرهب
 شخب رد دیلوت و تراجت رما رد یگنیدقن

 هنوگ نامه اههژورپ هنوگ نیا .دنتشاد یصوصخ
 میا هدید مه کیدزن و رود یاهروشک رد هک
 رد لاغتشا داجیا هنیمز رد نیعم ییاهلمحم
 ،مروت ،ینارگ اما دندرکیم داجیا ار تدم هاتوک
 ندش یهت و تلود یگتسکشرو ،یراکیب
 جیاتن هلمج زا تدم زارد رد یزرا یاههریخذ
 زا هک یجیاتن .دوب یدشر هار نینچ ریزگان
 ار هتسباو داصتقا یاراد یاهروشک فرطکی

 یلام گرزب یاههاگنب هب رتشیب هچره
 زین یبیل دروم رد و( درکیم دنمزاین یرادیامرس
 ریأخذ هب نآ داصتقا و دیلوت ندرک دودحم اب
 یرگید دشر هار هنوگ ره ناکما المع ینیمزریز
 نکمم ریغ ار یلگنا یرادیامرس زا ریغ
 مدع بجوم رگید فرط زا و ،)تخاسیم
 رد دوخ تشونرس و هدنیآ هب اههدوت دامتعا

.دشیم دیدج طیارش
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 طاقن ریاس و اپورا رد پچ یاههورگ زا یرایسب
 رب مشچ یو یتلود داصتقا هب دانتسا اب ناهج
 یاه یبیرف ماوع و اهیزاب بش همیخ ،تایانج

 هک داد ناشن ثداوح ریس یلو دنتسبیم وا
 رس جیردتب یو ”یمالسا مسیلایسوس ” هنوگچ
 نامه هیبش یزیچ(.داهن یم مسیلایرپما ناتسآ رب
 ّرس هک داژن یدمحا یاعدا دروم نامز ماما
 نانیب فک و هنجا ،اهلامر اب ”ینیشنمه ”هب ماحنا
.)!دیسر

ینایاپ نخس
 نامتخاس دزومآیم امب مه زاب یبیل هبرجت
 و کیتارکمد رصانع اب هارمه مسیلایسوس
 ،مدرم هناقّالخ تکراشم نودب نآ کفنیال
 و ”نییاپ زا“ یزیر همانرب و یهدنامزاس نودب
 زاس تشونرس و یخیرات شقن هب دامتعا نودب
 و اهراعش حرط .دش دهاوخن هتخاس اههدوت
 ” یدشر هار ،مهبم یاههمانرب نیودت

 هویش و تابسانم بوچ راهچ رد ”یتسیلایسوس
 یاهلکشت بوکرس ،یراد هیامرس دیلوت

 کرد مدع ،ناشکتمحز رگید و یرگراک
 دشر یاهدنور یوس و تمس و طیارش
 نیب هدیچیپ طیارش کرد زا یناوتان ،یعامتجا
 رامشیب یاهدنفرت هب ییانشآ ان و یللملا
 ناوتیم ار یفاذق تموکح هک (اهتسیلایرپما
 رب نآ یاههنومن نیرتزراب زا یکی ناونعب

 یاهراعش زا یهوبنا رد نتفای هانپ , )درمش
 یاهتلود لیکشت ،هنابیرفماوع و یتسیلوپوپ

 اب هناگیب تیاغب و ”یلم قوفام ” ،بوکرس
 و مسیلایسوس اب ینادنچ تیخنس مدرم
 .درادن یتسیلایسوس یاههشیدنا

 یبیل هعماج راتخاس و”زبس باتک“ هبرجت
 اهلمعلا روتسد رودص هک دهدیم ناشن نینچمه
 رب ضامغاو ”الاب زا”هتخاس دوخ ماکحا و

 اب نآ نداد قیبطت یارب شالت و ینیع طیارش
 , ینهذ و یدروآ رد نم یاهیروئت و تاروصت
 رب ینتبم هن هک ”مّوس لح هار قلخ”روصت
 !تسا یعمج تیکلام هن و یصوصخ تیکلام
 لماک تافانم رد مسیلایسوس قّالخ حور اب
 نآ رب یمان هچ هکنیا زا رظنفرص و ،دراد رارق
 یبرع ،یئایبیل ای و دشاب یرصم دوش هداهن
 لای یب یمکشا هب دوز ای رید یمالسا ای و دشاب
 دیس ،تاداس ،یلع نب تموکح نوچ مد و
 تیاهن رد ودش دهاوخ لیدبت … کرابم ،یلع
 رد ناشک هرهب ریذپان یریس هاگودرا زا رس
.دروآ دهاوخ

 .دوب دهاوخ نینچ برع ناهج رد اهراجفنا
 زا .دیشکن لوط لاس ود زا رتمک کیچیه
 ربماسد رد هک رد اهمایق نیا شتآ هک ییاجنآ

 رصم هب هام هس یط اهنت دش زاغآ سنوت رد ۲۰۱۰
 شرتسگ ندرا و نامع و یبیل و نمی و نیرحب و
 هدزباتش شیاهدمآیپ زا یاینیبشیپ ره ،تفای
 یهناگهس زا دروم نیرتلاکیدار .تسا
 لماک تسکش هب ۱۸۵۲ رد نیشیپ یاههریحنز
 دنچره ،دش زوریپ رگید یهریحنز ود .دیماحنا
 هچنآ فالخرب یزوریپ تارمث دیدرت نودب
 ای ،)نیتال یاکیرما یاهبالقنا ربهر( راویلوب
 ـ یقرش ناملآ یضاران رکفنشور( ،یلهوب لبراب
 تشونرس .دوب خلت بلغا ،دنتشاد دیما ،).م
 نیا زا یکی هباشم دناوتیم یبرع شروش ییاغ
 دراد لامتحا مه ردق نامه اما .دشاب وگلا ود
.دشاب درفهبرصحنم هک
۱
 و هنایمرواخ یگژیو ود هک تسا یزارد نامز

 رصاعم ناهج یسایس یهنهپ زا ار اقیرفا لامش
 یازارد یگژیو نیتسخن .تسا هتخاس ادج
 یبرغ یروتارپما یبلطشرتسگ تدش و ینامز
 زا لبق .تسا هتشذگ یهدس یط هقطنم رد

 لامش یرامعتسا لرتنک ،لوا یناهج گنج
 و ایلاتیا ،هسنارف نیب ،رصم ات شکارم زا ،اقیرفا
 جیلخ لاح نیع رد ،دوب هدش میسقت ایناتیرب
 یهیامحلاتحت یاهتلود زا یاهعومجم سراف
 یرامعتسا تلود یزرم هاگیاپ ندع و ایناتیرب
 میانغ هک گنج زا دعب .دوب دنه رد ایناتیرب
 هسنارف و ایناتیرب رایتخا رد ینامثع یروتارپما
 نایم یضرا میانغ میسقت نیرخآ رد ،تفرگ رارق
 اهنآ دایقنا تحت هچنآ ،ییاپورا یاهروشک

هراشا
 دمحم هک یماگنه زا درذگیمن رتشیب هام دنچ
 دوخ هنادیمون یسنوت ریقف شورفتسد ،یزیزعوب
 یاهمایق زا یاهریحنز راک نیا اب و دز شتآ ار

 ار یبرع یاهروشک رد شخبدیما یسایس
 طوقس دهاش هام هس یط اهن .تخاس روهلعش
 میدوب رصم و سنوت لاسهنیرید یاهیروتاتکید
 و یبیل و نمی و نیرحب هب مایق شتآ تعرسهب و
شرتسگ…و هیروسو ندرا
 یهرتسگ و تالوحت باتش ،لاح نیا اب .تفای
 تدم نیمه رد قارغا نودب هک هدوب نانچ نآ

 ریوصت و لیلحت و هتشون رازه اهدص دهاش هاتوک
.میاهدوب هنیمز نیا رد یتییوت یاهمایپ و
 یرپ درفهبرصحنم لیلحت دیناوخیم هچنآ
 و ناخروم نیرتهتسجرب زا یکی ،نسردنا
 دروم رد ،ریخا یاهههد یسایس نازادرپهیرظن
 .تسا یبرع یاهروشک رد اهشروش یهریحنز
 یهلاقمرس اهمایق نیا یهرابرد نسردنا هاگدید
 لیروآ و سرام( ویویر تفلوین یهرامش نیرخآ

.تسا عوضوم نیمه یهژیو هک هدوب )۲۰۱۱
 هتسد نآ زا ۲۰۱۱ لاس رد یبرع شروش
 )۲(یاهریحنز )۱( :تسا یخیرات ردان یاهدادخر
 ار یرگید راجفنا کیره ،یسایس یاهمایق زا
 زا لماک یاهقطنم رساترس رد ،دراد یپ رد

 ـ دراد دوجو نآ زا شیپ هنومن هس اهنت .ناهج
 ییاکیرما ـ ییایناپسا شخبییاهر یاهگنج
 نایاپ ۱۸۲۵ رد و زاغآ ۱۸۱۰ رد هک )نیتال(
 طوقس و ؛اپورا ۱۸۴۸-۴۹ تابالقنا ؛تفای
  ۱۹۸۹٫-۹۱ رد یوروش هاگودرا یاهمیژر
ِ صاخ یخیرات رظن زا اهدادخر نیا زا کیره
 یهریحنز هک نانچمه ،دوب دوخ ناکم و نامز

نسردنا یرپ
تقادص زیورپ ی همجرت

 یهریحنز یهرابرد
برع ناهج رد اهشروش
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 مان ندرا و نیطسلف ،نانیل ،هیروس ،قارع
 رامعتسا .دش هدوزفا تسرهف نیا هب ،تفرگ
 دراو رترید برع ناهج مظعا شخب هب یمسر

 بونج یایسآ ،ارحص بونج یاقیرفا .دش
 یاکیرما زا میرذگب ،دنه یهراقهبش ،یقرش
 قرشم ای نیرهنلانیب زا رتشیپ یلیخ همه ،نیتال
 نیا یمامت فالخرب اما .دوب هدش فرصت نیمز
 یهلسلس اب یمسر ییادزرامعتسا ،قطانم
 هناراوروتارپما یاهگنج زا یاهتسویپ شیبومک
 هارمه یرامعتسا اسپ یهرود رد تالخادم و

.دش
۲
 یمازعا تئیه هک دش زاغآ ینامز نامه اهنیا
 یهنطلسلابیان رگید راب ۱۹۴۱ رد ناتسلگنا
 اب و ،درامگ راک هب قارع رد یاهدناشنتسد
 شروش ناتسروگ رد یتسینویهص تلود رارقتسا
 بوکرس ۱۹۳۸-۳۹ رد ناتسلگنا هک ناینیطسلف
 شرتسگ هب ور تردق .تفرگ تدش دوب هدرک
 درکیم لمع کیرش ماقم رد هاگ هک یرامعتسا
 رگزاغآ هباثم هب اما ،رازگراک ماقم رد هاگ و

 یرتشیب یهرتسگ زور ره یاهقطنم تازواجت
 هب هدحتم تالایا روهظ اب سپ نیا زا ،تفاییم

 ناهج بابرا ناونع هب ،ناتسلگنا و هسنارف یاج
 یناهج گنج ماگنه زا .تفای دنویپ برع
 ای یجراخ نابابرا روضح دهاش ههد ره ،مود

 ،۱۹۴۰ یههد رد .میدوب اهنیشنرجاهم تنوشخ
 زا شیب نآ یط هک( میدوب »هبکنلا« دهاش
 جارخا دوخ نطوم زا ینیطسلف رازه دصتفه
 یهلمح دهاش ،۱۹۵۰ یههد رد .).م ـ دندش
 دورف و رصم هب لییارسا و هسنارف ،ناتسلگنا

 یههد رد .میدوب نانبل رد ییاکیرما نازابرس
 ،رصم هیلع لییارسا یهزور شش گنج ،۱۹۶۰

 دهاش ،۱۹۷۰ یههد رد .داد خر نانبل و هیروس
 نآِ ماحنارس هک میدوب »روپیک موی« ای ربتکا گنج
 ،۱۹۸۰ یههد رد .دوب ناییاکیرما لرتنک رد

 یهضافتنا بوکرس و نانبل هب لییارسا زواجت
 گنج ،۱۹۹۰ یههد رد .داد خر ناینیطسلف

 و زواجت ،ریخا یههد رد .دوب سراف جیلخ
 رد .داد خر اهییاکیرما طسوت قارع لاغشا
 طسوت یبیل نارابمب ۲۰۱۱ لاس رد ،ینونک یههد
 ،نتگنشاو رد تازواجت یهمه .داد خر وتان
 تاعزانم .دشن هداز ویوآلت ای سیراپ ،ندنل
 تیافک ردق هب زین یلحم هاگتساخ اب یماظن
 یههد رد نمی یلخاد گنج :تشاد دوجو

 اهیشکارم طسوت یبرغ یارحص فرصت ،۱۹۶۰
 رد ناریا هب اهیقارع یهلمح ،۱۹۷۰ یههد رد

 ۱۹۹۰٫ یههد رد تیوک لاغشا و ۱۹۸۰ یههد
 نیا رد زین برغ یحیولت یهزاجا ای تلاخد اما

 هقطنم رد یتکرح .دوب بیاغ تردنهب دراوم
 ـ و دادن خر هناراوروتارپما یمیاد تبقارم نودب

 یورین دربراک دهاش ـ تفاییم ترورض هاگره
.میدوب یلام و یماظن

۳
 تلاخد و تبقارم ییانثتسا یهجرد لیالد
 راکشآ برع ناهج رد ییاکیرما ـ ییاپورا
 نیرتگرزب ورملق برع ناهج ،ییوس زا .تسا

 یارب هک تسا نیمز یور تفن ریاخذ زکرمت
 رد . تسا یتایح یبرغ ربیژرنا یاهداصتقا
 زا ،یدربهار رارقتسا یارب یعیسو روحم هجیتن
 رساترس رد یسوساج یاههاگیاپ و اوه ،ایرد

 یزرم یاههاگساپ زا :هتفرگ لکش سراف جیلخ
 یتینما تالیکشت رد قیمع ذوفن ات ،قارع رد
 ،رگید یوس زا .شکارم و نمی ،ندرا ،رصم
 و هتفرگ یاج نآ رد لییارسا هک تسا یلحم نیا
 اکیرما هک نانچ ،درک ینابیتشپ نآ زا دیاب
 نیرتدنمتردق هک تسا یتسینویهص یبال ینابزیم
 چیه هک دوریم رامش هب نارجاهم عامتجا

 تئرج دناوتیمن یروهمج سییر ای بزح
 راب اپورا ،دهد هار دوخ هب ار نانآ هب یتمرحیب

 هک اجنآ زا .دراد شود رب ار یزیتسدوهی هانگ
 هک تسا رگلاغشا یتردق دوخ یهبونهب لییارسا

 نایماح ،تسا یجراخ نایماح هب هتسباو زونه
 یهنایوجهلباقم تایلمع فده نآ یجراخ
 یاه هورگ دننام هک دریگ رارق ینایارگداینب
 نامزاس ود( »یهل« و »نوگریا« یتسیرورت
 هب رورت زا ).م ـ یدوهی یطارفا یارگتسار

 تیبثت و دنربیم هرهب هنازور یرما تروص
 رتتیمهارپ ار هقطنم رد یروتارپما تردق
 حطس زا ناهج زا یرگید شخب چیه .دنزاسیم
 رادروخرب کینومژه رمتسم ینارگن زا یهباشم
.تسین

۴
 و رمع لوط برع ناهج زیامتم یگژیو نیمود
 زا هک تسا یرایعمامت یاهتیرابج تدش
 نآ شوختسد یروص ِییادزرامعتسا یادتبا
 یاهمیژر ،هتشذگ لاس یس رد .دناهدوب
 »سواه مدیرف« هکنانچنآ ،کیتارکومد
 ات ،نیتال یاکیرما رساترس رد ،هدرک تشادرب
 یقرش بونج یایسآ و ارحص بونج یاقیرفا

 ،اقیرفا لامش و هنایمرواخ رد .تفای شرتسگ
 اجنیا رد .تسا هدادن خر یهباشم زیچ
 و دناهدوب طلسم نانچمه نوگهنوگ ینادبتسم

 هدادن رییغت ار اهنآ طیارش و نامز تشذگ
 نیا یانعم نیرتبسانم ـ دوعس لآ .تسا
 هک ـ تسا لیسیس یایفام یاضعا حالطصا

 نامز زا هقطنم رد اکیرما تردق یلصا نوناک
 کیِ کیدزن ـ تساهنآ اب تلوزور نامیپ
 هریزجهبشرب رایعمامت تیمکاح نرق
 یایرد و سراف جیلخ یاهخیشهدرخ .دناهتشاد
 ماگنه هب ناتسودنه ییایناتیرب مکاح هک نامع
 ای تشامگراکهب ار نانآ »یبرع تاراما« لیکشت
 یولع و یمشاه یاههسلس ،درک تیامح نانآ زا
 ایناتیرب رامعتسا یهداز یلوا ـ شکارم و ندرا رد
 دبتسم ناهاش لسن هس ـ هسنارف ِکرتام یمود و
 .دنتشاد یناملراپ رهاظ زا یتسژ چیه نودب

 ناتسود نیرتهب هک اهمیژر نیا رد لتق و هجنکش
.تسا یراج لاور دنتسه هقطنم رد برغ
۵
 مک یزیچ زین هرود نیا یمسا یاهیروهمج
 دننام یمحریب یاهیروتاتکید مادکره ،دنرادن
 یاهماظن زا رتمک دوخ بلغا و دنرگیدکی

 تدم زین اج نیا رد .دنتسین یثوروم یتنطلس
 ناهج رد یدننامه نامکاح ترادص ینالوط
 ،تسا تردق رد تسا لاس ۴۱ یفاذق :درادن
 ،لاس ۳۲ حلاص ،لاس ۴۰ رسپ و ردپ ِدسا

 نیا رد اهنت .لاس ۲۳ یلع نب ،لاس ۲۹ کرابم
 تسایر نآ رد هک ،ریازجلا یماظن تلود ،نایم

 یلیزرب یاهلارنژ یهویش نامه هب یروهمج
 نیع رد ؛تسادج هدعاق نیا زا ،دنکیم رییغت

 .تسا رادافو بوکرس لوصا یمامت هب هک لاح
 روط هب اهمیژر نیا ،یجراخ تیعضو رد
 .دنتسه نومژه تردق عبات تخاونکی
 تالایا فطل هب اهنت هک ،رصم یروتاتکید
 یعطق ینوگنرس زا ۱۹۷۳ لاس رد ،هدحتم
 یهیامحلاتحت سپ نآ زا ،تفای تاحن یماظن
 زا نآ یتایلمع لالقتسا و دوب نتگنشاو رادافو
 رطاخ هب نمی مکاح .دوب رتمک یدوعس ناتسبرع
 لزان ییاهب هب »رورت هیلع گنج« رد شتامدخ
 رد یسنوت ندمتم ناتمعنیلو .دش یرادیرخ

 ،هسنارف رد ،ًافرص هن هتبلا وً اتدمع ،اپورا
 دمآرد زا هک یبیل و ریازجلا یاهمیژر .دنتسه
 ،دندنمهرهب یعیبط عبانم زا یشان راشرس
 رد دنچره ،دنراد یرت شیب لالقتسا یهیشاح

 :دنتشاد رارق یلک نوزفازور یراگزاس زا ییوگلا
 راتشک زا برغ تیامح هب یریازجلا عون
 یارب یبیل عون و ،دراد زاین ارگمالسا نافلاخم

 رد روآدوس یاهیراذگهیامرس و تافام ناربج
 یمیژر اهنت .تسا برغ تیامح دنمزاین ایلاتیا
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 نودب دناوتیمن هک ،تسا هیروس دنامیم هک
 رد هک نالوج یاهیدنلب تیعضو دوبهب
 و دروآ دورف رس ،تسا لییارسا یهرصاحم
ً الماک نانبل یلمجت یهقطنم دراذگب تسین لیام
 یبرغ ناسوساج و اهیدوعس لوپ رایتخا رد
 رد یتحارهب زین انثتسا نیا یتح اما .دشاب
 قارع هیلع اکیرما هک( »ارحص نافوت تایلمع«
 ).م ـ درک یهدنامزاس سراف جیلخ گنج رد
.دنکیم تکراشم
۶
 متسیس رمتسم یگریچ ،هقطنم یگژیو ود
 یاهداهن یهتسویپ نادقف و اکیرما یروتارپما
 ،دنویپ نیا .دنامه اب طابترا رد ،کیتارکومد
 یسارکومد هک اجنآ .تسین هداس یدمآرب
 و هدحتم تالایا ،تسا هیامرس یارب یدیدهت

 گنرد نآ نتشادرب نایم زا رد شنانامیپمه
 ،زنبرآ ،قدصم تشونرس هکنانچمه ،دننکیمن
 .دهدیم ناشن دیتسیرآ نونکامه ای هدنلآ
 ،دشاب هتشاد ترورض دادبتسا یتقو ،سکعرب
 یاهدادبتسا .دوشیم تظافح نآ زا یبوخهب

 قرع و راوخهزیر یاههلیبق هب یکتم  ـ یبرع
 یروتارپما یدربهار یاهرازبا ،رجاهم نارگراک
 نانآ ظفح یارب هتسویپ نوگاتنپ هک دوب اکیرما

 ای یتنطلس ـ یاهیروتاتکید .درکیم هلخادم
 رتگرزب یرهش یاهتیعمج رب هک ـ یروهمج
 ظاحل هب ،دنامکاح هقطنم نیا طاقن رگید رد
 .دنراد توافتم یمک یتامازلا ،یکیتکات مظن
 یرابج یاهماظن نیا یهرتسگ هب بلغا اما

 تالایا هک نیا هن ،هدش ینابیتشپ نآ زا و کمک
 .دشاب هدرک لیمحت ای قلخ ار اهنآ هدحتم
 یلحم یهعماج رد یموب یاههشیر مادکره
 بوخ ار اههشیر نیا نتگنشاو اما ،دناهتشاد
.تسا هدرک یرایبآ

۷
 کیتارکومد یروهمج ،نینل روهشم یهتفگ هب
 یرادهیامرس یارب ینامرآ یسایس یهتسوپ
 نیا اب یبرغ تسیژتارتسا چیه ،۱۹۴۵ زا .تسا
 ـ ییاپورا یروتارپما .تسا هدوبن فلاخم رما
 اب نتشاد راکورس تقیقح رد ییاکیرما
 حیجرت اهروتاتکید هب ار برع یاهتارکومد
 عیطم نازیم نامه هب هک نآ طرش هب ،دهدیم
 زا هک ناهج زا یقطانم رد .دنشاب اهنآ ینومژه
 یراوشد دندش تارکومد یگزات هب ۱۹۸۰ یههد

 رد دنیارف نیمه ارچ .دماین دیدپ ینادنچ
 ؟تسا هتفرن راک هب اقیرفا لامش و هنایمرواخ

 یلیلد شنادحتم و هدحتم تالایا نوچ ،ًاساسا

 رطاخ هب تسرد ،دنتشاد نآ زا ساره یارب
 و ،هقطنم نیا رد یروتارپما زیمآرهق یهنیشیپ

 یمومع تاساسحا ،لییارسا یمیاد لیمحت
 اهنآ هب تبسن یهباشم یتاباختنا تیاضر
 هب رازگراک یمیژر ندرامگ راک هب .تسا هتشادن
 ،نآ یارب یفاک یار یروآعمج و هزینرس روز
 تاباختنا .تسا یتوافتم یهلئسم ،قارع دننام
 هکنانچ ،تسا یرگید عوضوم رتدازآ
 »حتف« دنمتردق نادرم و یریازجلا یاهلارنژ
 یزوریپ ربارب رد ،دروم ره رد .دنتفایرد
 یفاک یوریپ هک ارگمالسا یاهورین کیتارکومد
 وغل اکیرما و اپورا ،دنتشادن برغ یاهراشف زا
 قطنم .دندوتس ار بوکرس و تاباختنا
.دناهدینتمهرد نانچمه یروتاتکید و یروتارپما

۸
 زادنامشچ نیا رد یبرع شروش ،ماحنارس
 گرزب لماع ود هک یاهریحنز رد ،دیشورخ
 ار نآ ،بهذم و نابز ،هقطنم یگنهرف تدحو
 نادنورهش یاهدوت تارهاظت .تسا هتخاس ناسآ

 اب بوکرس اب اج همه رد شیبومک هک ،یداع
 هجاوم هلولگ و بآ ،روآ کشا زاگ زا هدافتسا

 ،یندزلاثم یطابضنا و تعاجش اب ،هدش
 زا سپ یکی اهروشک رد .تسا اهمایق یهناشن
 رولبت شورخرپ یدایرف رد یلصا یاضاقت رگید
 مدرم ـ »ماظنلا طاقسا دیری بعشلا« :هتفای

 میظع یاههدوت !دنتسه میژر ینوگنرس ناهاوخ
 دادبتسا یاج هب اهنابایخ و اهنادیم رد مدرم
 یدازآ یوجوتسج رد ًاساسا یلحم
 کی ناونع هب هک یسارکومد .دنایسایس
 یهمه ًالمع ـ تسین یاهزات زیچ حالطصا
 ـ دنربیم هرهب حالطصا نیا زا تارکهب اهمیژر
 ،تسا هتخانشان تیعقاو کی ناونع هب اما

 یلم یاهشبنج یهاگآدوخ کرتشم جرخم
 یسارکومد باّذج یورین .تسا هدوب نوگانوگ
 یاهلکش زا یاهعومجم بلاق رد رتمک هک
 رد شناوت زا یشان ،تسا هدش کیکفت یداهن
 هک یزیچره ـ تسا هدوب دوجوم عضو یفن ماقم
 هب .نآ یتابثا فیصوت هن ـ تسین یروتاتکید
 یاههرهچ ییالاب یاههدر داسف ندناسر رفیک
 نوناق یاهیگژیو زا رتمهم نیشیپ میژر
 تعرس .دیآیم لابند هب هک هدوب یایساسا
 .تسین اهنآ رد ماهبا یهدنهدناشن اهمایق
 روط هب ،میهافم نیرتکیسالک رد فده
.ییاهر :تسا یسایس ضحم
۹
 یاهمیژر زیگناترفن نارگیزاب ؟زورما ارچ اما

 دندوب هدرکن یرییغت هک تسا ههد دنچ رقتسم
 اهنآ هیلع یاهدوت یاهشروش هک نآ نودب

 ساسا رب ار اهشروش یدنبنامز .دریگبرس
 روط هب ناوتیمن .درک نییبت دیابن ناشیاهفده
 دیدج یاههویش هب ار اهنآ یاهدننکعناق
 ،هریزجلا روضح :تخاس بوسنم یناسرعالطا
 هدوب هدننکلیهست رتییوت ای کوب سیف دورو
 یپ ار شروش دیدج حور هتسناوتیمن اما تسا
 تخاس روهلعش ار شتآ نیا هک یاهقرج .دنکفا

 گرم اب زیچ همه .دنک نایب ار خساپ دناوتیم
 تاجیزبس درگهرود ریقف یهدنشورف یهنادیمون
 سپ رد .دش زاغآ سنوت رد کچوک یرهش رد
 دهدیم ناکت ار برع یایند زورما هک ییوهایه
 :دراد دوجو یعامتجا یناشفشتآ یاهراشف
 ،ییاذغ داوم یاهب شیازفا ،اهدمآرد ندشیبطق
 ناناوج یهدرتسگ یراکیب ،هانپرس دوبمک
 مره نایم رد ـ هدرکنلیصحت و ـ هدرکلیصحت
 راکشآ .درادن ناهج رد یهباشم هک یتیعمج

 هعماج یداینب نارحب یمیژر رتمک رد تسا
 یارب ییاکتالباق لدم و تسا داح ردقنیا
 یاهلسن ماغدا تیفرظ هک درادن دوجو هعسوت

.دشاب هتشاد ار دیدج
۱۰
 و یعامتجا رتقیمع یاهشزیخ نایم ،زورما ات

 یتسسگ یبرع شروش یسایس یاهفده
 یدودح ات نیا .دراد دوجو لماک شیبومک
 نآ یلصا تالامتحا بیکرت یهدنهدباتزاب
 هب ـ گرزب یاهرهش رد .تسا هدوب نونکات
 دناهدوبن ارقف نیا یلک روط هب ـ همانم یانثتسا

 نارگراک .دناهتخیر اهنابایخ هب تردق اب هک
 هار ار یرادیاپ یمومع باصتعا زونه
 .دناهدمآ رامش هب رتمک ناناقهد .دناهتخادناین
 هک تسا یسیلپ بوکرس ههد دنچ دمآیپ نیا

 نایم رد یعمج یهدنامزاس هنوگره زا عنام
 اهنامزاس نیا یهرابود روهظ .دشیم ناتسدورف
 دمآیپ ،تسسگ نیا اما .تسا نامز مزلتسم
 اب هعماج هک تسا زین یکیژولوئدیا خزرب
 و یبرع مسیلایسوس و مسیلانویسان ندشرابتعایب
 ،اهههد نیمه یط لاکیدار یاهرواب ندشهتخا
 راذگ هار هباثم هب ار هدنامورفِ ییارگداینب اهنت
 هک طیارش نیا رد .تسا هتشاذگ یاجرب
 اهنت شروش ناگژاو هدرک قلخ یروتاتکید
 رد ـ نآ طوقس و ـ یروتاتکید یور تسناوتیم
 زا رتارف یزیچ هن ،دبای زکرمت یسایس ینامتفگ
.نآ

۱۱
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 دنویپ یربارب اب هرابود ییاهر تسا مزال اما
 همه اهمایق نیا ،اهنآ یزیمآمهرد نودب .دروخ
 مظن زا یناملراپ یتیاور هب  هداس یلیخ دنناوتیم
 هب رداق رگید هک یاهخسن ،دبای لیلقت نیشیپ
 زیمآراجفنا یاهیژرنا و اهشنت هب ییوگخساپ
 یهرود طحنم یاهیشراگیلا زا شیب یعامتجا

 هرابود هک یپچ یدربهار تیولوا .تسین گنج
 هک دشاب نیا دیاب دوشیم هداز برع ناهج رد
 یارب یسایس یدازآ لاکشا یارب راکیپ قیرط زا
 یعامتجا رولبت ناکما یعامتجا یاهراشف نیا
 تسسگ زا عنام بیترت نیدب و ،دنکیم مهارف

 لماک فذح :ییوس زا ،ینعی .دوشب اهشروش
 ای مکاح بزح لالحنا ،یرارطضا نیناوق یمامت
 یتلود هاگتسد یهیفصت ؛مکاح یهداوناخ علخ

 تلادع هاگشیپ رد و ؛یلبق میژر یاههیاریپ زا
 هب رگید یوس زا .دشاب نآ ناربهر ندادرارق
 نیناوق تاییزج هب هناقالخ و قیقد هجوت یانعم
 میژر یایاقب فذح ماگنه هک تسا یساسا
 یلصا تامازلا اج نیا رد .دوشیم هتشون یلبق

 یهدنامزاس و نایب یاهیدازآ :تسا نینچ
 ؛یاهیداحتا و یندم یانثتسا و رصحیب
 هن ،یبسن تیرثکا رب ینتبم یتاباختنا یاهماظن
 ؛رایتخالامات روهمج یاسور زا زیهرپ ؛قلطم
 یصوصخ ای یتلود ـ تاراصحنا نتخاسدودحم
 ینوناق قوقح و ؛یعمج طابترا لیاسو رد ـ

 هافر هب یسرتسد رد اههورگ نیرتایازممک
 تسد نیا زا زاب یبوچراچ رد اهنت .یمومع
 هک یعامتجا تلادع یارب اضاقت هک تسا

 یعمج یدازآ یاشگهر دش زاغآ نآ اب شروش
.دنشاب نآ ققحت یپ رد تسا مزال هک تسا

۱۲
 شزیخ رد رگید تبیغ کی ،مهم یهتکن
 ینعی ،اههریحنز نیا یمامت ِنیرتمهم رد .تسا
 ودً افرص هن ،اپورا ۱۸۴۸-۴۹ یاهبالقنا رد
 هدروخ هرگ مه رد یداینب یهبلاطم عون هس هک
 یاهشروش رد .یلم و یعامتجا و یسایس :دوب

 ،زورما ات ؟تسا هداد خر هچ ۲۰۱۱ یبرع
 دحاو تارهاظت لاس نیا یاهدوت یاهشبنج
 رازگرب یلییارسا دض یتح ای ییاکیرما دض

 نآ لیالد زا یکی ،دیدرت نودب .دناهدرکن
 اب یبرع مسیلانویسان یخیرات یرابتعایب

 رگید لیلد .تسا رصم رد مسیرصان تسکش
 مسیلایرپما ربارب رد یدعب تمواقم هک نیا
 ،هیروس دننام ییاهمیژر یهصخشم اکیرما
 یاهمیژر یهزادنا نامه هب هک تسا ـ …،یبیل

 و و دنرگبوکرس ،لییارسا و اکیرما تسدمه

 لاح نیا اب .دننکیمن هئارا یلیدب یسایس یوگلا
 یشخب رد مسیلایرپما اب تیدض هک تسا بلاج

 یاج ره زا شیب یروتارپما تردق هک ناهج زا
ـ  زونه ای ـ هتفاین روهظ ،تسا نایامن نآ رد رگید
؟دباییم ماود عضو نیا .تسا هتفاین روهظ

۱۳
 شخبتیاضر یریوصت زورما ات هدحتم تالایا
 جیلخ رد .تسا هدروآ تسد هب تالوحت زا
 تسناوتیم هک نیرحب رد شروش ،سراف

 رارق رطخ ضرعم رد ار اکیرما ییایرد یاهداتس
 نیب یگتسبمه ریگمشچ شیامن اب ،دهد
 رد یبالقنادض یهلخادم اب ،اههلسلس
 هتسکش مهرد ۱۸۴۹ یاهتنس نیرتدوهشم
 تخس یمشاه و دوعس لآ یاهیهاشداپ .دش
 هیلع نمی یهزرابم رگنس .دناهدش ظفح
 یزاین اما ،دسریم رظن هب هدننکش یرگیفلس
 ،سنوت و رصم رد .تسین یلعف روتاتکید هب

 هرهاق یماظن بتارمهلسلس اما ،دناهتفر نامکاح
 یقاب هدروخنتسد نوگاتنپ اب یلاع تابسانم اب
 ره رد هک یماظن ریغ یورین نیرتگرزب و ،هدنام
 .تسا یلحم ییارگداینب دوشیم رادیدپ روشک
 ای نیملسملاناوخا دورو زادنامشچ ،رتشیپ

 زورب ببس تلود رد شایاهقطنم نانامیپمه
 نونکا برغ اما .دشیم نتگنشاو رد رادشه
 یزاسزاب یارب هیکرت رد شخبنانیمطا ییوگلا
 یاهنیرتهب هک دراد یبرع یاهنیمزرس رد
 بزح .دراد ییاهنت هب ار یسایس ناهج یمامت
 روطهچ هک هداد ناشن هیکرت یهعسوت و تلادع
 هب هنوگهچ و تسا رادافو مسیلاربیلون و وتان هب
 نانچمه باعرا و بوکرس زا هدافتسا مغر
 هب ییوس زا هک تسا یسارکومد لاربیل کی

 یاهرواب هب رگید یوس زا و ینوناق بوکرس
 یارب ناغودرا کی رگا .دوشیم لسوتم یبهذم
 یفاک لیالد اکیرما ،دوش ادیپ سنوت ای هرهاق
 و کرابم نداد تسد زا ربارب رد تیاضر یارب
.تشاد دهاوخ یلع نب

۱۴
 رد یماظن یهلخادم ،یزادنامشچ نینچ رد
 نیع رد ،درمشرب یزاسرهاظ ناوتیم ار یبیل

 داجیا برغ یارب کیتارکومد رابتعا هک لاح
 یاههدر هب ار شمادقا نیرتهدزباتش دنکیم
 ،لاح نیا اب .دراذگیماو »یللملانیب یهعماج«
 هکلب دوبن اکیرما یناهج تردق یهمزال راک نیا
 رد وتان یهلمح راکتبا ،دوب نآ شخبتنیز
 هرابود ییوگ هک دوب ناتسلگنا و هسنارف تسد
 .دنتفرگ رارق زئوس لاناک باتوچیپ یهماگنه رد

 ات تفرگ تسد هب ار یربهر هسنارف رگید راب
 نب اب شتلود کیدزن یهطبار زا ار یزوکراس
 شهاک یولج و ،دنک ریهطت کرابم و یلع
 دراو ندنل ؛دریگب ار شایتاباختنا یارآ دیدش
 یارب نورماک یهدشنایب تارک هب یوزرآ ات دش
 یاروش ؛دزاس ریذپناکما ار رلب اب یمشچمه
 رد ، برع یهیداحتا و سراف جیلخ یراکمه
 نیا یارب یششوپ ،۱۹۵۶ رد لییارسا زا دیلقت
 رصان یفاذق اما .دندرک مهارف زیمآهرطاخم مادقا
 کانساره درادن یلیلد هک امابوا راب نیا و تسین
 اهنآ اب تسناوتیم ،دشاب نآ یاهدمآیپ

 نآ مزلتسم کینومژه ِلکتورپ ،دنک یهارمه
 هدهعرب ار یمسا یهدنامرف اکیرما هک تسا
 و دنک گنهامه ار ییاهن تیقفوم و دشاب هتشاد
 تردق دئوس و کیژلب زا ییاههدنگنج دراذگب

 اهروتانس یارب .دنراذگ شیامن هب  ار ناشییاوه
 زا دعب ،اکیرما یلعف میژر ات نوتنیلک نارود زا

 یهلخادم رابتعا یایحا ،قارع یاهتسکش
 و اههناسر .تسا یفاضا یزایتما ،هناتسودرشب

 رد ًالامتحا ،یوسنارف رکفنشور تعامج
 نیا رد روشک نیا تاراختفا یهداعا یگئشن
 ،اکیرما رد یتح اما .دنتسه اهشالت فیدر
 رد هناتسودرشب یهلخادم رگا :دنانیبدب یرایسب
 ای نیرحب دروم رد ارچ دراد هیجوت یبیل دروم
.دورن راک هب تسد نیا زا ییاهروشک رگید

۱۵
 یامنرود دراوم نیا زا مادک چیه ،هظحل نیا ات
 .تسا هدادن رییغت ار اهشروش نیزاغآ

 اب شایریگرد ،نومژه تردق یراکطاتحم
 ،یبیل نایشروش زا یهاوخاوه ،یلخاد لیاسم
 ،دبای نایاپ تعرس هب دادیور نیا هک نیا هب دیما
 ریخا نارابمب هب تبسن شوماخ یاهشنکاو اب
 نیا اب .تسا هدش هارمه یبرغ طسوت یبیل

 تالیامت ناوتب دسریم رظن هب دیعب ،لاح
 و یسایس یاهشیارگ زا ًالماک ار هنایارگیلم
 رد .درک فذح یراج یاهمطالت رد یعامتجا

 ،شروش یهقطنم قرش رد ،مالسا ناهج
 و ناتسناغفا ،قارع رد اکیرما یاهگنج
 و دراد هلصاف ییاهن یزوریپ ات زونه ناتسکاپ

 لابند ار دوخ یاهفده نانچمه ناریا میرحت
 و یبرغ لحاوس لاغشا رتمهم همه زا و ،دنکیم
 یتح .تسا لبق نوچمه زونه هزغ یهرصاحم
 راوشد ًالامتحا کیتارکومد یاهمیژر نیرتمیالم
 و یروتارپما رادتقا یاهشیامن هب تبسن دنناوتب
.دنشاب انتعایب یرامعتسا یرگیشحو

۱۶
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 یاهکس بلغا مسیلانویسان ،برع ناهج رد
 یاهتلم بلغا .درادن جاور رگید هک تسا

 ـ دنتسه انثتسم شکارم و رصم ـ هقطنم
 اما .دنایبرغ مسیلایرپما یعونصم یاههتخاس
 ،نآ زا رتارف و اقیرفا یارحص بونج دننامه
 یاهتیوه رب یعنام یرامعتسا یاههشیر
 یاهزرم نورد هک هدوبن یایرامعتسااسپ
 رولبت ،دندیشک نارگرامعتسا هک یعونصم
 برع یاهتلم یمامت ،موهفم نیا رد .دباییم
 یرادیاپ و یعقاو یعمج تیوه یهدنراد زورما

 .دراد دوجو یتوافت اما .دنرگیدکی دنوچمه
 ینوتم رد رگیدکی اب هدروخهرگ ،بهذم و نابز
 یاهرگناشن ناونع هب یخیرات ظاحل هب ،سدقم
 شخبزیامت و دنمتردق نانچ کرتشم یگنهرف
 اب دحاو تلم ـ تلود کی ریوصت ات دندوب
 یاهداوناخ هباثم هب ،برع تلم رترب یهدیا
 مسیلانویسان هب هک ینامرآ .دنروآ دیدپ ار دحاو
 ـ یروس ای و یقارع ،یرصم هن ـ یبرع کرتشم
.دشخب التعا

۱۷
 مسیرصان تسکش و یهابت ،دشر دهاش بارعا

 تایح رگید اهنیا زورما .دندوب مسیثعب و
 بالقنا هب دیاب شروش رگا اما .تفای دنهاوخن
 دوب اهنآ سپ رد هک مه یاهزیگنا ،دوش لدب
 .دبای هرابرگید یتایح برع یایند رد دیاب
 اما .دندنویپب مه هب زاب دیاب یربارب و ییاهر
 ریگارف هنوگنیا هک یاهقطنم رد ،یردارب نودب

 نیا ،هدوب رگیدکی اب دنویپ رد و هطلس تحت
 زا .دنتسه خلت یتسکش رطخ رد اهشروش
 ماسقا و عاونا ،دعب هب ۱۹۵۰ یههد

 یارب ینیگنس یهنیزه یلم یاهیهاوخدوخ
 هتشاد اقیرفا لامش و هنایمرواخ رد تفرشیپ
 یهیداحتا هک یگتسبمه روتاکیراک هب .تسا

 نامزاس نیا ؛تسین یزاین دنکیم هئارا برع
 نوچمه یتنایخ و یگتسکشرو یهنیشیپ
 ییاهزور رد »ییاکیرما یاهتلود نامزاس«
 یهناخترازو ار نآ هنافصنم ورتساک هک دراد
 تسا مزال هچنآ .دیمان اکیرما یاههرمعتسم
 هک تسا یبرع یهدنشخب مسیلانویسانرتنا

 یتقو ،رود یهدنیآ رد ،درک روصت ناوتیم
 عیزوت هب ،دش نوگنرس برع خیش نیرخآ

 تیعمج اب بسانتم تفن تورث یهنالداع

 تورث هن ؛دنزب تسد برع ناهج رد هدنکارپ
 یناتسدورف طرفم رقف و دبتسم دنچ راوالویه
 نشور تیولوا ،رتکیدزن یهدنیآ رد .رایسب
 یرابتفخ نامیپ هک نیا کرتشم مالعا :تسا

 ینوناق ظاحل هب درک اضما لییارسا اب تاداس هک
 ،رصم نآ ساسارب هک ینامیپ ـ تسین ذفان رگید
 یارب یفاک تیمکاح یتح هک یدادرارق یانبمرب

 دوخ نیمزرس نورد شنازابرس یهنادازآ تکرح
 و تسشن بقع دوخ نادحتم زا ،تشادن ار
 نیطسلف دروم رد نآ هارمه هباشم یهمانتقفاوم
 لییارسا و تسا رابتفخ دوخ یدوخ هب هک
 مه ار نآ یرهاظ تیاعر تمحز دوخ هب یتح
 تلزنم یایحا یقیقح نومزآ .دهدیمن
.تسا هتفهن اج نیا رد بارعا کیتارکومد
اهسیونیپ

:زا تسا یاهمجرت الاب یهلاقم ۱٫
Perry Anderson, ON THE CONCA-

TENATION IN THE ARAB WORLD, 
New Left Review, March – April 

2011.

گنهھھھررف وو یسانش نناسناا

همدقم
 ,رصم زا برع یاهشروش یاهشرازگ نیرتشیب
 ,نیرحب ,ندرا ,نمی ,شکارم ,یبیل ,سنوت

 ,یسایس یروتاتکید یور هب طاقن رگید و قارع
 ناگدننکرهاظت راتشک و بوکرس ,یراکیب
 هجوت اهشرازگ نیا نیرتشیب .تسا هدوب زکرمتم
 نیلاعف ,ناناوج ,”طسوتم هقبط“ یور رب ار
 رارق تنرتنیا هار زا تاطابترا ,هتخومآ شناد
 ربو )٢۰١١/١۶/۰٢ -زمیات سلحنآ سل( . دنا هداد
 یارگ هئطوت یاه نیسیروئت و لیئارسا هتفگ قبط
 نویمالسا ”یئرمان یاهتسد“ نآ تسینویهص

.تسا هدوب راک رد یطارفا
 ندومن ادیپ یارب شالت ٬درادن دوجو هک هچنآ

سارتپ زمیج
ینالیگ .م .س :نادرگرب

 یاه هشیر
 و برع یاهشروش
سردوز نشج

 لیالد یارب یبوچراچ
 نیا .دشابیم شروش
 یاهراتخاس بوچراچ

 رد یداصتقا-یعامتجا
 هنایم و ٬دنلب ٬گرزب سایقم

 ار یسایس لمع ”یاه ینشاچ“ نینچمه و
 هدوت یاهشروش قمع و نادیم .دهدیم حیضوت
 و یسایس نوگانوگ یاهورین نینچمه ٬ یا
 ره ٬دندیدرگ اهیریگرد دراو هک یا یعامتجا

 ریغ ار تازرابم هب هبناج کی حیضوت هنوگ
.دزاسیم نکمم
 .دریگیم هرهب ’یفیق بوچراچ‘ زا هک تسا ینآ)

Approach درکیور نیرتهب )
 نآ نهپ یاهتنا رد ٬بوچراچ نیا رد
 تیهام ٬)گرزب و تدم دنلب یاهراتخاس(
 هتفرگ رارق یسایس متسیس و هقبط ٬یداصتقا
 هتشابنا تارثا یانبم رب تدم هنایم ;تسا
 رد تارییغت یور رب اهراتخاس نیا کیمانید

 و ;تسا راوتسا یعامتجا و یسایس طباور
 یاهخساپ بجوم هک تدم هاتوک لیالد
 یهاگآ ای و یناور-یسایس -یعامتجا یناهگان
 یم ٬ددرگیم رجنم یسایس لمع هب هک یعامتجا
.دشاب
یبرع یاهداصتقا تیهام
 نا رد اهشروش هک یبرع یاهروشک رثکا داصتقا

 ’تنار‘ هیاپ رب ٬ندرا زج هب ٬تسا  هتشاد نایرج
 مسیروت ٬  و یندعم داوم ٬زاگ ٬تفن زا یشان
 و یتارداص یاهدمآرد رتشیب هک دشابیم

‐Financial Ti( . دهدیم لیکشت ار یتموکح
mes Feb.22.2011 page 14

 هب دودحم عقاو رد یداصتقا یاهشخب نیا
 لاغتشا رد ار یکچوک شخب و هدوب تارداص

 یصصخت داصتقا رب یکتم و دهدیم لکشت
)World Bank Annual Report 2009( .دشابیم
 عونتم داصتقا اب یطابترا تارداص یاهشخب نیا
 و ددرگیم رداص تفن .دنرادن یلخاد یدیلوت
 تامدخ و یلام نینچمه و یتعنص تالوصحم

http://www.anthropology.ir/node/9666
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  هیلک .دنوشیم دراو یگمه نردم یژولونکت
 و یتیلم ارف یاهتکرش هلیسوب تادراو
 دنراد   دنویپ همکاح  هقبط هب هک اهنآ نارازگراک
 , .(Feb.12. 2011 page 11ددرگیم لرتنک ٬

 (Economic and Political Weekly
 ’یا هراجا‘ دمآرد ٬شخب کی ناونع هب مسیروت
 یتایلام ٬ ’یزرا دمآرد‘ عبنم و دنکیم تیوقت ار
 دمآرد نیا .دشابیم هفیاط– هقبط تموکح یارب
 هنارای رب ینتبم یجراخ هیامرس هب یا هراجا

 هب دمارد نیا نینچمه .دنکیم اکتا یتموکح
 رظن زا هک یلحم ’تالغتسم‘ ناگدنهد هعسوت

.تسا یکتم ٬دنشابیم طبترم یسایس
 هب رجنم هک تسا نکمم هراجا رب ینتبم دمآرد
 هب ور یژرنا یاهب هک هژیو هب ٬ددرگ دایز تورث
 تنار“ بیج هب دمآرد نیا اما .دشابیم نوزفا

 یا هقالع هنوگچیه هک ددرگیم ریزارس ”ناراوخ
 تنار .دنرادن یروا ون و یداصتقا هعسوت هب

‐speculati(یزاب هتفس رد ”صصختم“ ناراوخ
on(یاهتکرش قیرطزا جراخ رد یراذگ هیامرس ٬ 

 یاهزادنا سپ و سکول یاهالاک فرصم ٬یلام
 یم روشک زا جراخ یاهباسح رد یدرایلیم
.دنشاب
 رد لغش یکدنا دادعت هناراوخ تنار داصتقا
 لغش .دیامن یم داجیا یدیلوت نردم یاهشخب

 و هداوناخ – هفیاط یاضعا طسوت الاب یاه
 لغش ٬ددرگیم لرتنک یجراخ یلام یاهتکرش
 تقوم نارگراک هب یصصخت ریغ و ینف  یاه
 زا رتنییاپ یراک طیارش اب دنرضاح هک یجراخ
 راذگاو ٬دننک راک یلخاد صصختم نارگراک
.دوشیم
 هقبط هب  جتنم هنازاب دناب هناراوخ تنار داصتقا

 تیکلام یاهزرم هک ددرگیم یا هفیاط همکاح
 هچنآ .دیامنیم ’شودخم‘ ار یصوصخ و یتلود
 ناهاشداپ تقیقح رد دوشیم هدیمان ’تلود‘  هک
 روخ هریج یاسور ٬رب و رود یاهلیماف ٬دبتسم
 تارک ونکت و یسایس ناتسود نینچمه و لیابق
.دنشابیم اه
 دراو .”دنتسه یا هتسب همکاح تاقبط“ نانیا

 هدیزگرب یدادعت هب دودحم ٬هریاد نیا هب ندش
 دارفا زا یکچوک هورگ و لیماف ای هفیاط زا
 نامکاح هب یهد سیورس رثا رد هک ”نیرفآراک“

 تسد یتورث هب تسا نکمم هک هفیاط– هقبط
 یا هراجا دمآ رد هار زا ’یلخاد هقلح‘ .دنبای
 هار زا ‘ یلخاد هقلح‘ نیا .دنکیم شاعم رارما

 دوخ یارب ار یدمآرد ٬تالغتسم رد تکرش
 یتراهم هنوگچیه همزال هک دروآ یم دوجوب

 ٬نیمز هناورپ ندروآ تسدب طقف و هدوبن
.دریگیم رب رد ار اهتایلام و تادراو صیخرت
 – هقبط نیمکاح ٬یمومع هنازخ تراغ رب نوزفا

 تادراو ینعی  ’دازآ دتس و داد‘ قوشم هفیاط
 ناوج عیانص هنوگره لیلحت ببس هک ٬نازرا
 ای یزرواشک٬’یدیلوت‘ یاه شخب رد یلخاد
.ددرگیم یکینکت
 یلام نیرفآراک یراد هیامرس هنوگچیه نیاربانب
 هقبط هچنآ .درادن دوجو  ’طسوتم هقبط‘ ای
 نانکراک گرزب شخب ٬دوشیم هدیمان طسوتم
 ٬تشادهب نیصصختم ٬ناراگزومآ(  یتلود
 تاماقم ٬یناشن شتآ نیرومام ٬نارازگراک
.دنشابیم ) یماظن نارسفا ٬یسیلپ
 هب هتسباو هجیتن رد و ناشدمآ رد هب هتسباو نانیا

 نانیا .دنشابیم هقلطم تردق هب تمدخ
 یاه هدر هب تفرشیپ یارب یسناش هنوگچیه
 زادنا مشچ چیه نینچمه ٬دنرادن ار رتالاب
 یمن دوخ هتخومآ سناد نادنزرف یارب یداصتقا
.دننیب
 رد یسایس و یعامتجا ٬یداصتقا تردق زکرمت
 تشابنا هب رجنم  هفیاط – هقبط هتسب متسیس
 متسیس نیا دارفا تسد رد تورث یتفگنه
 نیب  یعامتجا هلصاف هب هجوت اب .تسا هدیدرگ
 زا یشان تورث ٬اه هدنوش تموکح و نیمکاح
 تیاغ هب ”ینیگنایم تورث“ ،اه الاک دایز یاهب

 ،بیترت نیا هب ;دهدیم ناشن عماوج نیا رد طلغ
 مک زا یاهدوت  یالاب رد اهرنویلیم و اهردرایلیم
 طلغ یروصت ،ناوج ناراکیب همین و اهدمآ رد
‐Wa( دنکیم داجیا الاب دمارد نیگنایم زا

shington Blog٬ ۲/۲۴/۱۱(
 و تاحیلست هار زا :هناراوخ تنار تیمکاح
)جیوه و قامچ(  یلام کمک
 تیامح و هعماج رد گرزب توافت ناربج یارب
 ٬مکاح راوخ تنار راو لگنا هقبط عضوم زا
 تیامح و یزاس هحلسا یاهتکرش اب داحتا
 شیپ رد )اکیرمآ( هریچ مسیلایرپما طسوت یماظن

 ون رامعتسا“ تسایس ریگرد نیمکاح .دش هتفرگ
  یاه هاگیاپ ندرک ریاد هب نت و هتشگ ”توعد اب
 تیامح رد ینابت ٬ییایرد یاهرونام ٬یماظن
 یگ هریچ هب میلست .دنتشگ ٬ نارودزم زا یلام

 نیا یاهدمایپ رگید زا هقطنم رد اهتسینویهص
 یتاداقتنا هاگهگ هکنیا مغر هب( ٬دشابیم تسایس
.)دنرادیم نایب هجیتن یب
 یاهکمک عیزوت اب روز تیمکاح ٬تدم نایم رد
  یاه هفیاط و اتسور یارقف هب هنابآم میق یلام
 ناگنسرگ  یارب یکاروخ هنارای ٬ یا هلیبق

 یارب هداتفا اپ شیپ یاهراک داجیا ٬یرهش
‐٬Fi( ددرگیم لمکم ٬هتخومآ شناد ناراکیب

nancial Times
11/25/2(

 میق یاه هنارای و یماظن یاهدیرخ نیگنس هنیزه
 یارب شیاجنگ دوبن رد ار دوخ باتزاب هنابام
 اهدرایلیم .دهدیم ناشن یدیلوت یراذگ هیامرس
 یاج هب ٬دیدرگ یماظن تازیهجت فرص رالد
 هنیزه یلخاد داصتقا ندرک یشخب دنچ رد هکنیا

 یلام یاهکمک فرص رالد نویلیم اهدص .دوش
 یاج هب .دیدرگ ٬تبون کی رد طقف هنابآم میق
 راک یارب تدم زارد یراذگ هیامرس رد هکنیا
.ددرگ هنیزه یدیلوت
 تراغ زا یبیکرت متسیس نیا یراد هاگن ’بسچ‘
 زا هدافتسا و یژرنا عبانم و یمومع تورث نردم
 و ون رامعتسا یریگ رای و یا هفیاط تنس
 مدرم بوکرس و لرتنک یارب یدادرارق نارودزم
 تمدخ رد اکیرمآ نردم تاحیلست .دشابیم
 دید زا هک یایهاشداپ ی هقلطم یاهیروتاتکید
 رب و )anachronistic( دنا هدش هنهک یخیرات
 تموکح ۱۸ نرق یاههلسلس لوصا یانبم
.دریگیم رارق ،دننکیم
 
 یاهمتسیس نیرتدیدج شرتسگ و یفرعم
 رشق یارب دیرخ نردم ارف زکارم و یطابترا
 سکول یاهالاک رادیرخ هک تسا یناگبخن
 ناناوج تیرثکا اب لباقت رد دوخ نیا .دشابیم
 الاب زا یگمه هک دشابیم راکیب هتخومآ شناد
 راشف ریز زین نییاپ زا و دنا هدش هتشاذگ رانک
.دنشابیم مک دزم اب یجراخ یدادرارق نارگراک
 
 
ون لاربیل یتابث یب

 تاسسوم فرط زا راوخ تنار هفیاط– هقبط
 ’مرفر‘ یارب یلخاد نارادکناب و یللملا نیب یلام
 ’شیاشگ‘ :دنریگیم رارق راشف ریز ناشیاهداصتقا
 هیامرس یور هب یتلود تاسسوم و یلخاد رازاب

 زا هک هجدوب یرسک شهاک و یجراخ یراذگ
 وئن یاهمرفر دربراک هب هجوت اب یناهج یاهنارحب
‐Economic and Po( .دوب هدمآ دوجوب یلاربیل

litical Weekly,2/12/11(
 عطق ای و شهاک ”یداصتقا یاه مرفر“ : هجیتن
  لاغتشا ٬دیدرگ ارقف یارب یکاروخ یاه هنارای
 هلیسو نیدب و داهن شهاک هب ور یتلود شخب
 شناد  ناناوج یارب تصرف یاه هنزور کدنا
 ناگدننک فرصم رب تایلام .دیدرگ هتسب هتخومآ
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 هکیلاح رد درک ادیپ شیازفا ناریگب قوقح و
 Financial(( یلام نازاب هتفس ٬اهشورفب و زاسب

Speculators  یلام تیفاعم زا ناگدننکدراو و 
 تیدودحم دض نیناوق .دندیرگ رادروخرب

 هن ٬داسف دیدشت ثعاب ٬  )deregulation(هیامرس
 رد لب ٬هفیاط – هقبط ناراوخ تنار نایم رد اهنت
 یعیسو شرتسگ زین یداصتقا نایفارطا نایم
.تفای
 هک هنابآم میق ’دنویپ‘ ون لاربیل ”یاهمرفر“ رثا رد
 هدز هرگ مکاح هقبط هب ار ینایم و نییاپ تاقبط
 ” یاهمرفر“    نیا .تسا هدش هدییاس ٬دوب
 یاهمرف اب ار ’نردم’یجراخ رامثتسا ٬ون لاربیل
 ماغدا دوجوم یلخاد یصوصخ تراغ ”یتنس“
 رب دنناوتیمن رگید  هفیاط– هقبط یاهمیژر .دنکیم
 ناراوخ هریج و نویبهذم ٬هلیبق ٬هفیاط یور
 شبنج ندرک هلوزیا یارب رادافو
 ٬نایوجشناد ٬یرهش یاه هیداحتا
 مک راشقا و کچوک نارادناکد
.دنیامن هیکت٬یتلود شخب دمآ رد

خاک هیلع رب نابایخ
 یاهشروش ‘ یروف یاه تلع‘

 یتاقبط یاهداضن رب  ینتبم برع
 ناراوخ تنار داصتقا هطلس تحت
  یشراگیلا .دشابیم هفیاط – هقبط
 و ناراکیبزا یا هدوت رب مکاح
‐un( راکیب همین ناوج نارگراک

deremployed( ات %۵۰نیب هک 
 ار لاس ٢۵ ریز  تیعمجزا ۶۵%

 دنکیم تموکح ٬دنهدیم لیکشت
)۲۰۱۱/۲۴/۰۲٬ Blog Washing‐

ton(
 ”نردم“ یراوخ تنار داصتقا هکرحم یورین

 نردم راک هب ار هتخومآ شناد یگزات هب ناناوج
 دزم اب یاهراک یوس هب ار اهنآ هکلب .دراد یمناو
 ناگدنشورف لیبق زا ”یا هیشاح داصتقا“ رد مک
 و یدادرارق راک و لقن و لمح ٬ینابایخ
 یاهشخب  .دناریم یصوصخ یاهسیورس
 زکارم و مسیروت ٬تالغتسم ٬زاگ ٬تفن نردمارف

 تیامح هب هتسباو )Shopping Malls( دیرخ
 دننام یتنس ناگدنام بقع   یماظن و یسایس
 یلو دشابیم لیابق و اه هفیاط نارس و نویبهذم
 هیداحتا . دیامن یمن نردم دیلوت دراو ار نانیا

 یرهش نردم یتعنص رگراک هقبط لقتسم یاه
 ای طسوتم هقبط یرهش یاهنمحنا .دشابیم عونمم
 تساوخداد هب روبجم ای هدوب تلود لرتنک تحت
.دشابیم هقلطم تموکح هب ) )Petition یسیون

 هب هتسباو یعامتجا یاهنامزاس ’یگدنام بقع‘
 یدیلوت تیلاعف رد ریگرد یعامتجا تاقبط
 تکرح روحم هک تسا ینعم نادب ٬ نردم
.دشابیم نابایخ رد یسایس و یعامتجا

 ) )underemployed راکیب همین و راکیب ناناوج
 هفاک ٬اه هکد ٬اهنادیم رد ٬یمسر ریغ شخب رد
 و رود هب اهرازاب و اهنابایخ هشوگ ٬ عماجم ٬اه
 رد تکرح هب یرادا هقلطم ناوت زکارم زا نوریب
 رد یکیژتارتسا تیعقوم یرهش هدوت .دنیآ یم
 هدوت نیا اما ٬دنکیمن لاغشا یداصتقا متسیس
 هب رداق هک دراد ار یناگمه جیسب ناوت یرهش
 هار زا هک دشابیم ینیدایم و اهنابایخ ندرک جلف
 دوشیم لقن و لمح تامدخ و تالوصحم اهنآ
 ٬مهم هزادنا نامه هب .دیآ یم تسد هب دوس و

 ناناوج  هلیسوب هک تسا یناگمه شبنج

دیدرگ زاغآراکیب
 متس یاهفرح دارفا یارب ار یتصرف  بیترت نیدب

 ناردناکد ،یتلود شخب نادنمراک ،هدیشک
 هک دروآ دوجوب لغاش دوخ مدرم و ،کچوک
 رارق یفاللت دروم ناشراک لحم رد هکنیا نودب

 لماع“ و دنیامن تکرش ضارتعا رد ٬دنریگ
 لباقت .تفر نیب زا ٬راک نداد تسد زا ”سرت

 داصتم یاهبطق رود هب یعامتجا و یسایس
‐Cli( هناراوخ هریج یشراگیلا یکی :دخرچیم

entelism( هدنک هقبط زا یاه هدوت یرگید و 
.هدش
 هاگتسد( تلود هب هتسباو میقتسم روط هب یلوا
 یاهنامزاس هب هتسباو یمود  و )یسیلپ/یماظن
 رد ور و هظحل رد ،یمسر ریغ ،یلحم لکش یب
.دشابیم ،هدمآ دوجو هب ور
 هار زا هک یهاگشناد نایوجشناد زا یتیلقا
 هیداحتا .دنشابیم انثتسا ٬دننکیم تکرح تنرتنیا

 و دندنویپیم هزرابم هب رید یفنص یتعنص یاه
 – دننکیم زکرمت یداصتقا یاهاصاقت یور اتدمع
 تاسسوم رد هژیو هب یدنچ یانثتسا هب هتبلا
 لرتنک یشراگیلا ناگتسباو  هلیسوب هک یا یتلود
 تیریدم رد یتارییغت یاضاقت نارگراک ٬ددرگیم
.دننکیم
 تنار یاهتلود  یعامتجا یاهیگژیو  هجیتن رد

 نیب یتاقبط هزرابم لکش اه شروش ٬راوخ
 .دنکیمن ادیپ  یتعنص ناراد هیامرس و یدزمراک
 رب یا هدوت یسایس شروش دامن رد اهشروش نیا

 .دنهدیم ناشن ار دوخ  یشراگیلا تلود هیلع
 ار دوخ تیفرظ ینابایخ یعامتجا یاه شبنج
 ناشن یتلود رادتقا  ندومن عورشم ریغ رد
 ییاناوت اهنت هن ینابایخ یاه شبنج .دنهدیم
 ٬دنرادن ار یعامتجا ای یسایس نیون مظن لامعا

 یربهر و تالیکشت دقاف یتح
 اه شبنج نیا یورین .دنشابیم
 ندروآ راشف یارب ناشناوت رد
 و هدیزگرب رشق یور هب

 رب یارب هن ٬دشابیم اهنامزاس
 و یتموکح هاگتسد یرانک
  یگداس اب نیاربانب .داصتقا

 رصم نایماظن ٬یزیگنا تفگش
 و  لیئارسا ٬اکیرمآ ینابیتشپ اب
 تردق دنتسناوت اپورا هیداحتا
 رد و .دنریگب تسد هب ار

 اب ار دوخ طابترا هکیلاح
 هگن دوخ تسیلایرپما نارواشم
 تلود یمامت زا ٬دنا هتشاد
 یداصتقا تخاس و راوخ تنار

.دننک تیامح
”تارهاظت رثا“ و طیارش ییارگمه
 ٬اقیرفآ لامش رد برع یاهشروش شرتسگ
 هلهو رد ٬جیلخ یاهتموکح و ٬هنایمرواخ
 و یخیرات هب هباشم طیارش لوصحم ٬تسخن
 هک یراوخ تنار یاهتموکح :دشابیم  یعامتجا
  هب هتسباو یشراگیلا هفیاط – هداوناخ هلیسوب
 ینتبم یژرنا و تفن تارداص زا یشان ”تنار“
 ات دش بجوم ٬دندرگیم هرادا تباث هیامرس رب
 یا هیشاح یداصتقا یاهتیلاعف هب ناناوج رتشیب

.دندرگ دودحم ینابایخ
 هلیسوب طقف ”تارهاظت رثا“ ای ”لاثم یورین“

 – یعامتجا طیارش نامه هرابود یهدنامزاس
 یورین .ددرگیم هتخانش روشک ره رد یسایس
 ندرب شیپ – یرهش یا هدوت شبنج – نابایخ
 و نیلاعف یلصا ناکم ناونع هب ار نابایخ
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 یورین لامعا ناونع هبار نیدایم بحاصت
 نودب .دنرادنپیم یعامتجا یاهاضاقت و یسایس
 بجوم سنوت و رصم رد یبسن تیتقفوم ٬کش
 نیا اما .دیدرگ رگید یاه شبنج رد راجفنا
 هک تفرگ تروص ییاهروشک رد اهراجفنا
 هفیاط نیب یعامتجا یدنب بطق ٬یخیرات هنیشیپ
 یا هیشاح نارگراک و  همکاح راوخ تنار

 رد هژیو هب .دنا هتشاد  یدننامه ینابایخ
 هکبش رد اقیمع نآ نامکاح هک ییاهروشک
 ذوفن ریز و ماغدا مسیلایرپما یماظن – یداصتقا
.دندوب نآ
هجیتن

 ار دوخ یرادم تموکح ٬راوخ تنار نامکاح
 اکیرمآ یماظن و یلام یاهداینب اب طابترا هار زا
 هدودحم نانا .دنیامنیم لامعا اپورا  هیداحتا و
 ناناوج و دنیامن یم نردم ار دوخ ینایعا یاه
 رود اه هدودحم نیا زا ار هتخومآ شناد  هزات
 شناد هزات ناناوج .دننزیم رانک هب و دننکیم
 قوقح اب ییاهراک هب دودحم هک یا هتخومآ
 ریغ و نما ریغ یاهشخب رد هژیوب ٬ کدنا
 زکرمت تختیاپ یاهرهش یاهنابایخ رد یمسر
 ٬ون یلاربیل یزاس یصوصخ .دنا هدرک ادیپ

 هنارای ٬ کاروخ یارب( یتلود یاه هنارای شهاک
 ٬لقن و لمح ٬نیزنب ٬نغور ٬یراکیب یاه
 هک یا هنابآم میق دنویپ ٬ ) شزومآ و ٬تشادهب
 و ناناوج یتیاضران  نامکاح نا هلیسوب
 و یبهذم ناگدیزگرب نینچمه ٬ ناتسدیهت
 .درک درخ ٬دندرکیم لرتنک ار لیابق  یاسور
 ٬یتنس و نردم ٬اه هدوت و تاقبط ندش  هتخیمآ
 و الاب زا هک دوب ون یلاربیل هسورپ میقتسم  هجیتن

 رتهب“ .تفرگ ماحنا اه ینییاپ یراذگ رانک
 نانیمطا هک ون لاربیل  ]Reformers[ ”ناگدننک
دمآردرپ اهلغش ’رازاب‘ دندادیم
 هنابآم میق یا هنارای یاهتسایس نیزگیاج ار
 ون لاربیل یاهتسایس .دمآرد بآ زا طلغ ٬دنکیم
 رب لرتنک فیعضت لاح نیع رد و تورث زکرمت هب
.دندناسر یرای ٬اه هدوت
 یراد هیامرس یناهج یداصتقا یاهنارحب
 یترجاهم لرتنک اکیرمآ و اپورا ات دیدرگ بجوم

 زا یکی هلیسو نیدب و هدرک رتدودحم ار دوخ
 دربن – دنربب نیب زا ار میژر رارف یاه هچیرد
 رد راکیب هتخومآ شناد ناناوج گرزب

 نیا زا ترجاهم ٬جراخ رد راک یوجتسج
 ود هنیزگ لاح ٬دوبن یا هنیزگ رگید  اهروشک
 ناشن تاعلاطم .ندرب جنر ای هزرابم ای ٬دوب زیچ
 تیقفوم دننکیم ترجاهم هک ییاهنآ دهدیم

 و ) ناش هقبط رد ( رت هتخومآ شناد ٬نیرت هاوخ
 رشق نیا ٬نونکا . دنشابیم نیرت هدننک کسیر
 زا دنچ یماهوا اب ٬ناشروشک هب دودحم
 مادقا هار زا ٬جراخ رد د وجوم یاهتصرف
 هزرابم هب روبجم ٬ یسایس و یعامتجا یناگمه
.دندرگیم ناشروشک رد یدرف تکرح یارب
 ٬یسایس ناناوج نیب مهم هزادنا نامه هب
 نیمضت ناونع هب ٬اکیرمآ هک تسا یتیعقاو
 یورین کی  ٬راوخ تنار یاه میژر هدننک
 هنیمز رد :تسا شهاک هب ور یتسیلایرپما
 هب  نیچ فرط زا یناهجرازاب رد یداصتقا

 ییورین ناونع هب ٬تسا هدش  هتفرگ شلاچ
 تسکش اب  ٬ناتسناغفا و قارع رد رگلاغشا
 ناونع هب هدش ریقحت و ٬تسا هدیدرگ وربور

 هک یلیئارسا یارب وگغورد و عبات یراکتمدخ
 هار ز او تسا هدیدرگ رابتعا یب رتشیب هچ ره
 و امابوا میژر رد دوخ  تسینویهص لماوع
 نیا مامت .دنکیم ذوفن لامعا اکیرمآ هرگنک
  مسیلایرپما یرابتعا یب و یگدیسوپ رصانع
 قیوشت ار یسارکمد رادفرط یاهشبنج ٬اکیرمآ

 مسیلایرپما ناراوخ هریج هیلع رب هک دنکیم
 تلاخد زا ار ناشسرت و دنهد ناشن تراسج
 نداد رارق لباقت رد و اکیرمآ یماظن یورین

.دیامن مک ٬موس یماظن ههبج ربارب رد شبنج
 ار یدوخ یشراگیلا یا هدوت یاهشبنج
 یاهتموکح :دننیبیم ”موس فیدر“ یاهمیژر
 اکیرما دوخ هک اکیرمآ یربهر ریز راوخ تنار
 .دنشابیم – یتسینویهص  تیمویق – لیئارسا ریز
 نامزاس یمومع یاروش رد روشک ١٣۰ هک یتقو
 ٬اکیرمآ یاهنم ٬تینما یاروش همه و للم
 یرامعتسا یاه یبلط هعسوت یارب ار لیئارسا

 ٬رصم ٬نانبل هک یتقو و ننکیم موکحم دوخ
 هدعو نیرحب و نمی رد یتآ یاهمیژر و سنوت

 ٬دنهدیم کیتارکومد یجراخ تسایس
 هک دنسریم کرد نیا هب یا هدوت یاهشبنج
 هتفرگ رارق مات یسایس یاوزنا رد لیئارسا یتقو
 تسد زا ار دوخ راوخ تنار ناراوخ هریج و
 رپ یماظن ناه هدنامرف هکیلاح رد و تسا هداد

 رد نا تسینویهص لماوع و لیئارسا یادص
 رابتعا یب اقلطم ٬اکیرمآ کیتامولپید تمدخ
 – اب لیئارسا نردم تاحیلست مامت ٬دنا هدیدرگ

‐Fi(. دوب دهاوخ هدیاف یب شزابرس ۶٨۰٬۰۰۰
nancial times 02/24/2011 page. 7(

 طیارش و یداصتقا – یعامتجا راتخاس نامه
 یا هدوت یاهشبنج راجفنا بجوم هک یسایس
 و راکیب ناناوج هلیسوب هک یسارکومد رادفرط

 ٬دوب هدیدرگ یهدنامزاس ”نابایخ“ زا راکیب همین
 :دزاسیم نایامن دوخ زا ار شلاچ نیرتشیب نونکا
 یورین کی ٬نوگانوگ و لکش یب هدوت ایآ

 دناوتب هک دوشیم یا یسایس و یعامتجا لکشتم
 ار میژر و دریگ تسد هب ار یسایس تردق
 نیون داصتقا ٬لاح نامه رد و ؟دنک هزیتارکمد
 لاغتشا هب رجنم هک دروآ دوجو هب ار یروراب
 رد نونکات هک ددرگ  بوخ  یدمارد  اب رادیاپ
 هجیتن ؟تسا هتشادن دوجو راوخ تنار داصتقا

 و اهتارکومد :تسا نیعمان لاح هب ات یسایس
 تنطلس ٬نویبهدم اب فرط کی زا اهتسیلایسوس
 تیامح اکیرمآ هلیسوب هک ییاهلاربیل ون و اهبلط
.دنتسه تباقر رد ٬رگید فرط زا دندرگیم یلام

 یمدرم کیتارکومد بالقنا یارب نتفرگ نشج
…تسا سردوز

 سارتپ زمیج تیاس زا هتفرگرب رضاح همجرت
.دشابیم

petras.lahaine.org
 

 یتلایا هاگشناد هتسشنزاب داتسا سارتپ زمیج
 و باتک اهد هدنسیون نوتمه گنیب رد کرویوین

 و نیتال یأکیرما یاهشبنج هرابرد هلاقم اهدص
.دشابیم هنایمرو اخ
 یروهمج هرابرد یو تسردان رایسب رظن مغریلع
 هب هناداقن هیواز زا یور شیپ بلطم ،یمالسا

 هدرک دروخرب هنایمرو اخ ینونک یاهشبنج
 دیفم دناوتیم هتشون هعلاطم اذل .تسا
 رب لمات و یتاقبط شیارآ زا لیلحت هژیوب.دشاب

.سرودز یداش

http://petras.lahaine.org/
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 یاهتارکوئت و ناریما ،نیطالس زا دنبکرم ،اهنآ
 ۴۵( تفن سونایقا یور رد اهنآ تیرثکا .یمسر
 قرز اهنآ .دنا هتسشن )ناهج یتفن ریاخذ دصرد
 زا ،ولراک هتنوم ات ندنل زا -ار برغ قرب و
 نامزاس تاحیلست ات سیراپ ذیذل یاهاذغ
 .دنیاتس یم ار )وتان( یلامش کیتنالتآ نامیپ
 .رقف زا هک دنرازیب یسارکمد زا ردقنامه اهنآ
 هب قایتشا اب اهنآ زا یضعب

 ای  و دوخ قلخ هیلعرب اتدوک
 تسد رگید هباشم مادقا ره
 ناریا اهنآ رظن زا .دننز یم
.تسا لاجد زا رت تثبخ هعیش
 یراکمه یاروش دیهدب هزاجا

 جیلخ ۀزوح یبرع یاهروشک
 هب ١٩٨١ لاس رد هک ار سراف

 و یدوعس ناتسبرع یگدرکرس
 ۀدحتم تاراما تکرش اب

 لیکشت نامع و نیرحب ،تیوک ،رطق ،یبرع
 ار نآ دراد اج هتبلا .منک یفرعم امش هب ،تفای

 یبرع یاهروشک یبالقنادض یراکمه یاروش
 یارب هژیوب ،هاگشاب یتح ای سراف جیلخ ۀزوح
 یراکمه یاروش دید زا .دیمان ناگبخن

 بالقنا ،سراف جیلخ ۀزوح یبرع یاهروشک
 یور زا روبع اب طقف ٢٠١١ لاس یبرع گرزب

 دناوت یم اهنآ )ۀدش عابشا الماک( دسج
.دسرب تیقفومب
 ؟دنتسه نئمطم دوخب هزادنا نیا ات اهنآ ارچ
 زا رظنفرص ،هک تسا نیا زا ترابع هلئسم
 و سنوت رد یروهمج نامدود هنوگچ هکنیا

 کمک اب هکنیا زا هتشذگ ،تخیر مه رد رصم
 ردقچ و دندنادرگرب رجح رصع هب ار یبیل اهبمب
 رد یقافتا چیه ،دننک یم دیدهت ار هیروس
 ۀزوح یراکمه یاروش روضع یبرع یاهروشک
 هن ار اهنآ ،اریز .داد دهاوخن خر سراف جیلخ
.دنک یم ظفح سدقم برغ هکلب ،ادخ
.دریذپ یم دیدج ءاضعا هاگشاب
 یمک مظعا شخب هک تشاد رود رظن زا دیابن
 ینامز زا ار یبیل نارابمب دروم رازه ٣ زا شیب

 ار گنج یهدنامرف وتان سرام ٣١ رد هک
 ییاوه یاهورین نونک ات ،تفرگ هدهعرب

 ،دنله ،کرامناد ،ایناتیرب( یهاشداپ یاهروشک
 یهارمه هب )یبرع ۀدحتم تاراما و رطق ،ژورن

 اب اکیرمآ ۀدحتم تالایا و هسنارف یاهیروهمج
 ییاقیرفآ یا هقطنم یماظن یاهورین یهدنامرف
.دنا هدروآ لمعب نآ
 کاراب هک نآ زا لبق تعاس دنچ ،هتفه نیا رد

 نورماک دیوید و اکیرامآ روهمج سیئر امابوا
 مانب ار د وخ بابک سیلگنا ریزو تسخن
 یبیل یماظنریغ ١٩ وتان ،دنزپب »هژیو تابسانم«
 هتشرب یمک مه ار رفن ١٣٠ لقادح و بابک ار
 یاروش مرگ لابقتسا دروم لمع نیا .درک
 رارق جیلخ ۀزوح یبرع یاهروشک یراکمه
.تفرگ
 سراف جیلخ یراکمه یاروش و اپورا ۀیداحتا

 یفاذق رمعم گنهرس دوخ کرتشم هینایب یط
 یاروش هب تردق ۀلاحا و یریگ هرانک هب ار
 نیمأت هک ییاروش .دندناوخ ارف یلاقتنا تقوم
 یراکمه یاروش  و وتان ار نآ یتاحیلست و یلام

 چیه رما نیا ،هتبلا .دنراد هدهعرب سراف جیلخ
.درادن مه یبجعت یاج
 ،درک مالعاً َاریخا سراف جیلخ یراکمه یاروش
 شکارم و ندرا هاگ ره دش دهاوخ دنسرخ هک
 هک ،نمی دروم رد اما .دنیبب دوخ نایم رد زین ار
 القت اروش نیا رد تیوضع یارب ١٩٩٩ لاس زا

 .دشاب نارگن دیابن هک دنرکف نیا رب ،دنک یم
 ،نآ رب هالع و تسین یهاشداپ روشک نیا اریز
 یب ناضرتعم اهنآ ۀمه .تسه مه تابث یب

 ،هکنیا بلاج .دیمهف یم هک امش ،دنا تیبرت
 اب دناوت یم سراف جیلخ یراکمه یاروش
 ۀیداحتا و اکیرمآ ۀدحتم تالایا لماک ینابیتشپ
 هدومن تکرش نآ روما رد »یحنایم« ناونعب ،اپورا
.دروآ مهارف ار میژر رییغت طیارش المع و
 هب سوباق ناطلس هک ،کچوک نامع زا ریغ هب

Ibadism یاضعا رگید ۀمه ،دراد داقتعا 
 زا سراف جیلخ یراکمه یاروش
 رد .دننک یم یوریپ ننست بهذم
 ناتسبرع -نیرحب بوکرس نیشام
 مک یندرا »نارواشم« زین یدوعس
.دنتسین
 یلک روطب هکنیا اب شکارم و ندرا
 عقاو سراف جیلخ هزوح رد
 هکنیا ببس هب طقف هن اما ،دنتسین
 هکلب ،دنتسه یهاشداپ میژر یاراد
 مشچ هک رطاخ نیدب لوا ۀلهو رد

 تیوضع هب دنناوت یم ،دنرادن ار ناریا ندید
.دنیآ رد سراف جیلخ یراکمه یاروش
 هللادبع ،دیشخبب ،ینعی ،ندرا رگیزاب هاشداپ
 ۀعیاش هک نآ زا سپ مود هللادبع کلم( مود
 اهنابز رس رب یا هنایار یاهیزاب هب وا یدنمقالع
 لاس رد ،)دش بقلم »رگیزاب هاشداپ« هب ،داتفا

 هعیش ۀئطوت -»هعیش لاله« ۀراب رد یتح ٢٠٠۴
 طلست یارب هیروس و نانبل ،قارع ،ناریا
 یروئت ،روز هب لسوت هار زا کیدزنرواخرب

 هاشداپ ،مشش دمحم .درک یدنبمهرس یبیجع
 طباور هبناج کی روطب ٢٠٠٩ لاس رد زین شکارم
.درک عطق ناریا اب ار شروشک کیتامولپید
 یراکمه یاروش یبالقنادض تیلاعف هراتس
 هکنآ زا سپ زور ود زا رتمک یکدنا سراف جیلخ
 عافد ریزو )Robert Gates( ستیگ تربار
 ناتسبرع .دیشخرد ،درک کرت ار نیرحب اکیرمآ

 تاراما گرزب نادنچن تیامح اب ،یدوعس
 لآ نادناخ زا تظافح یارب ،یبرع ۀدحتم

 لباقم رد دوخ ینس نادنواشیوخ ینعی ،هفیلخ
 تاضارتعا رد ناش تیرثکا هک اه ینیرحب
 رکشل روشک نیا هب ،دنتشاد تکرش زیمآ تملاسم
 لک ریبد ینایزلا فیطللادبع ،ًَاقافتا .دیشک
 و ینیرحب ،سراف جیلخ یراکمه یاروش
.دشاب یم مکاح نادناخ راکمه
 یوس زا یضارتعا هنوگچیه ،طابترا نیا رد
 ای دحتم للم نامزاس ،اکیرمآ ۀدحتم تالایا
 ،دراد دوخ یاج هک وتان نارابمب ،اپورا ۀیداحتا
 روما یارزو هتشذگ هتفه ،ضوعرد .دماین لمعب

 هیلع ار یدیدج یاهمیرحت اپورا ۀیداحتا یجراخ

 دض هاگشاب
بالقنا

رابوکسا هپ هپ
 .م .ا :مجرتم

یریش
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 .دندرک لامعا هیروس و یبیل ،ناریا ،سورالب
 هدشن میظنت یقافتا روطب اهروشک نیا تسیل
 ناراک هظفاحموئن ۀرود زا یتح اکیرمآ -تسا
.دنک یم شالت اهنآ یاهمیژر رییغت یارب
!دیریگب یزاب هب مه ار ام
 یراکمه یاروش و یرامعتساون یوتان
 هکنیا لثم سراف جیلخ کیتارکوئت -یهاشداپ
 هحلسا یاهیناپمک یدنسرخ روظنمب اصوصخم
 یراکمه یاروش .تسا هدش لیکشت یزاس
 عافد یناهج یاه هژورپ رد سراف جیلخ
 اکیرمآ .درک دهاوخ تکرش اکیرمآ یکشومدض

 لیوحت دادرارق نیرتگرزب داقعنا یارب یدوزب
 شزرا هب -یدوعس ناتسبرع اب خیرات رد حالس
.دوش یم هدامآ -رالد درایلیم ۶٠

 ،برغ رگشیاتس ناگدرب یزورما هاگودرا
 سراف جیلخ یراکمه یاروش وضع یاهروشک
 یمرگرس و حیرفت هب دنهاوخ یم نینچمه
 -ینونک ینردماسپ تایلمع رد و دنوش لوغشم

 .دنیوج تکرش مه یرامعتساون یاهگنج
 رودزم شترا ناوت یم ار وتان دوخ ،هرخآلاب
 ره رد تایلمع ماحنا یارب هک دیمان رامعتساون
 هدامآ اقیرفآ لامش ات یزکرم یایسآ زا هطقن
.تسا

 نیلوا روشک نیا .میریگب رظن رد ار رطقً َالثم
 ار یبیل کوکشم »نایشروش« هک دوب یروشک
 یاروش وضع نیلوا و ،تخانش تیمسرب

 یاه هدنگنج اب هک تسا سراف جیلخ یراکمه
 بیترت هب هک( دوخ زاورپ رود ١٧ – یس و ژاریم
 رد )تسا هتفرگ لیوحت اکیرما و هسنارف زا

 لاناک ،روشک نیا .دنک یم تکرش وتان تایلمع
 یزادنا هار نایشروش  یارب ار »رارحا« ینویزیولت

 زیهجت نالیم یکشوم متسیس هب ار اهنآ ،هدرک
 زا تفن تارداص مه اروف ،هتبلا و هدومن
 هدروآ رد دوخ تراظن ریزب« ار یکیئانرک
.»تسا
 زور .درک ادیپ ار دوخ نامرهق ،هزیاج ،هجیتن رد

 لآ نب دمح خیش ،رطق ریما امابوا لیروآ ١۴
 تفریذپ روضحب دیفس خاک رد ار یناثلا هفیلخ
 ققحت رد لاعف تکرش تبسانمب وا زا و
 تامدخ زا ینعی ،»کیدزنرواخ رد یسارکمد«
.درک ینادردق یبیل رد رطق
 یثوروم دهعیلو هم هام ١٩ ،لاح نیع رد
 گنینیاد یاه هلپ رد هفیلخ لآ ناملس ،نیرحب
 ریزو تسخن ،نورماک دیوید اب راب ١٠ تیرتسا
 داد ناشن ینشورب وا .تفرگ سکع }سیلگنا{
 هار و حلسمریغ یماظنریغ ناضرتعم راتشک هک

 عفن هب ًَاصخشم ،دوخ روشک هب اهیدوعس نداد
.تسا تراجت
 گنج رد یزاب رس رب نخس رگا ،تروص ره هب
 یبرع ۀدحتم تاراما ،ًَاعطق ،اجنیا رد ،دشاب
 یزوکراس الوکین ،روهمج سیئر .تسا زاتشیپ
 ار کیدزن رواخ رد هسنارف یماظن هاگیاپ نیلوا
 یبرع ۀدحتم تاراما .درک حاتتفا یبظوبا رد

 هب وتان هب کمک یارب ار دوخ یاه هدنگنج
 رد وتان تایلمع رد اهنآ نازابرس .دنداتسرف یبیل
 نیلوا اهنآ یدوزب .دننک یم تکرش ناتسناغفا

 و سراف جیلخ یراکمه یاروش یاهروشک
 دوب دنهاوخ یبرع یاهروشک نیلوا ،یلک روطب

 رد وتان داتس هب ار دوخ یمئاد ناگدنیامن هک
.داتسرف دنهاوخ لسکورب

 ۀدحتم تاراما ،نیرحب و تیوک ،رطق اب هارمه
 »یاهیراکمه« نیرترامشرپ زا یکی رد یبرع
 تکرش »لوبناتسا یراکمهراکتبا« ینعی ،وتان
 یاپ یاج وتان هک تسا ینعم نیدب نیا .دنک یم

 روظنمب و دنک یم میکحت سراف جلیخ رد ار دوخ
.دوش یم هدامآ ،ناریا یارب یزاس رس درد
 هاگیاپ ،»ادیز یماظن کرهش« دوجو ناوت یمن
 نابایب رد عقاو نارودزم یفخم شترا شزومآ

 رد طقف هن نآ رد ناگدید شزومآ هک ار کورتم
 ۀطقن ره رد یتح ،یبرع ۀدحتم تاراما

 هتفرگ راک هب اقیرفآ لامش و کیدزنرواخ
.درک شومارف ،دش دنهاوخ
!دیرب دیاب ار اهنآ رس
 Erik(سنیرپ کیرا ،ًَاریخا هکنیا لمأت ۀتسیاش

Prince(، »نیشیپ ربهر و قباس »ییایرد ۀبرگ 
 سکیا هب ٢٠٠٩ لاس رد رتاو کالب( رتاو کالب
 اب ،)تفای مان رییغت »Xe Services« سیورس یا
 هب یبرع ۀدحتم تاراما دیدش علو زا هدافتسا
 رپ یرگ هلیح هب ،دوخ ۀژیو نارودزم نتشاد
.دز تسد یرگید دمآرد

 ۀسسوم قیرط زا سنیرپ ٢٠١٠ لاس ۀیئوژ ١٣
‐Reflex Re(»سِسنوپسر سکلفر« کرتشم

sponses( ۵٢٩ شزرا هب ار دوخ دادرارق نیلوا 
 خیش هب تامدخ هئارا یارب رالد نویلیم
 یبظوبا رد نایهن لآ دیاز نب دمحم ،»هاوخیقرت«
.دوب دیاز خیش ،هدیا نیا رکتبم .درک ءاضما
 دوخ هم هام ١۴ هلاقم رد زمیات کرویوین همانزور
 ششوپ تحت اه ییایبملک هنوگچ هکنیا ۀراب رد
 صوصخم رهم اب یلو ،ینامتخاس نارگراک

 رد یبرع ۀدحتم تاراما شترا تاعالطادض
 کرمگ نارومأم ناهد نتسب روظنمب ناشدیداور
 لاؤس نداد زا یترجاهم تامدخ نانکراک و

 لقتنم یبرع ۀدحتم تاراما هب ،اهنآ هب یفاضا
 رد ،یلب .دسیون یم قایتشا اب ،دنوش یم
 یاکیرمآ و ییایبملک نارودزم ،سنیرپ یاهدحاو
 یمن کسیر وا .درک دنهاوخ تمدخ یزکرم
 ناملسم نارودزم زا ناناملسم نتشک یارب دنک
.دنک هدافتسا
 رد سنیرپ هک دهد یم ربخ نینچمه همانزور نیا
 زا رترود هچ ره ار دوخ یروتارپما« دراد رظن
 نارومأم و هرگنک ناسرزاب و ییاضق مکاحم
 ،»دهد لیکشت نابایب رد یرتسگداد تارزو
.دیامن قمعت هراب نیا رد هکنیا نودب
 هچنآ ره ،رودزم شترا ۀمانرب رد ،لاح نیع رد
 رد نارودزم .هدش هتفگ ،تسناد دیاب نآ ۀراب رد
 رد و یبرع ۀدحتم تاراما رد هژیو تایلمع
 نیمأت و »یرهش یاهگنج« رد ،نآ زا جراخ

 ،»ویتکآویدار داوم و یا هتسه تاسسؤم« تینما
 یاه هلول زا تظافح ،)؟(»هناتسودرشب« تایلمع
 لباقم رد قارب یا هشیش یاه هلق و تفن لاقتنا
 رد ،همه زا رتمهم و »یتسیرورت« تامادقا

 تروص رد هک »بوشآ ندناشنورف« تایلمع
 ،»مرگ یاهحالس هب حلسمریغ ماحدزا« ،زورب
 و گنس( ءایشا و ماسجا زا دناوت یم ًَالامتحا

 تکرش ،دنک هدافتسا حالس یاجب )بوچ
.تسُج دنهاوخ
 .دوش یم هتفگ نتم رد فافش روطب زیچ همه
 رد اهیمارآان زورب تروص رد ،نارودزم
 رگراک رازه اههد ناکسا لحم یاههاگودرا

 یالتبا تروص رد نینچمه و ایسآ بونج
 بت هب یبرع ۀدحتم تاراما نادنورهش
 تایلمع هب ،اه ینیرحب لثم یهاوخ یسارکمد
 سراف جیلخ ۀزوح یاهروشک رد یصاصق
 یتایلمع نینچ ماحنا یارب و دز دنهاوخ تسد
 – دراد دوجو زین یا هداتفا اپ شیپ رایسب ۀناهب
.»ناریا زواجت« ۀنهک ۀناسفا
 هب رتاو کالب لیدبت رکفب ،شیپ اهتدم زا سنیرپ
 ،اقیرفآ ۀطقن ره رد ریگراکب یارب رودزم شترا
 تساوخ یم یتح وا .دوب کیدزن رواخ و ایسآ
 رد یو یناپمک زا یسوساج یزکرم ۀرادا

 هدافتسا ناهج فلتخم طاقن رد هژیو تایلمع
 یب یاهامیپاوه تفرگ میمصت »ایس« اما .دیامن
 راک هب ،دنور یم یرترود هار هک ار نیشنرس
 و نوگاتنپ دیرم دنمتورث خویش نونکا وا .دریگ
 نیمأت هک دراد رایتخا رد ار ناریا نارابمب رادفرط
.دنا هدرک لبقت ار وا یاه هژورپ یلام
 زابرس ۵٨٠ اب ار دوخ نادرگ نیلوا ًَالعف وا
 یم دیاز خیش نایفارطا .تسا هداد لیکشت
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 رد ار دوخ یگتسیاش رگا اهنآ هک دنیوگ
 ۀنیزه تاراما ،دننک تباث »یعقاو تایلمع«
 رازه دنچ زا بکرم لماک شترا کی لیکشت
 هنیزه نیا .تخادرپ دهاوخ سنیرپ هب ار لنسرپ

 یوزرآ و دز دهاوخ رالد اهدرایلیم هب رس اه
 زکرم لیکشت تمسب تکرح رب ینبم سنیرپ
 تلایا رد رتاو کالب عمتجم هباشم یشزومآ

 تیبرت یارب نابایب رد یلامش یانیلوراک
.درک دهاوخ هدروآرب ار نارودزم
 یویرانس دیدج قش رظتنم ناوت یم !یرآ
 .دوب نیرحب لکشم لح رد »یدوعس ناتسبرع«
 هنوگچ نارودزم هک دینک روصت ،ًَالثم
 یاه ینیپیلیف و اهیشدالگنب ،اهیلاپن ،اهیناتسکاپ

 ۀدحتم تاراما رد راک طیارش یدوبهب راتساوخ
.دننز یم گرم دحرس ات ار یبرع
 سنوتو رصم رد هژیو یّرس تایلمعرظتنم ای و
 و اکیرمآ هب دیدج یاهتلود شیارگ اریز – دیشاب
 ناوت یم مه زاب .دوش نیمضت دیاب اپورا ۀیداحتا
 هئارا« یارب نارودزم هک درک ینیب شیپ

 هب »یماظنریغ مدرم هب هناتسودرشب یاهکمک
 راعش نیا ،هن ،لاح رهب( دنوش یم مازعا یبیل
 امابوا یتح الاح یلو دش یم هداد شیپ هام ود
 ،ثداوح نیا همه زا فده هک دنک یم فارتعا
.)تسا میژر رییغت
 دیاب »یبیل یتفن تاسیسأت« همه نیا ،هرخالاب و
 اهییاکیرمآ یتیلمارف یاهتکرش نئمطم ناتسد رد
 و اهیدنه ،اهسور تسد رد هن( اهییاپورا و

 دیاب یفاذق نایفارطا ،دوش زکرمتم )اهینیچ
 ۀرود هب ،دوخ ۀشیر هب دیاب یبیل و »دنوش یثنخ«

 تموکح و زادنایب هقرفت« :یروطارپما طباوض
.ددرگ زاب »نک
 یم ادیپ قمع هلئسم هک یتقو ،تروص نیا رد
 یم رظنب ؟درک هعجارم یسک هچ هب دیاب ،دنک
 خیش و سیورس یا سکیا هب ناوت یم دسر
 .درک هعجارم نیون تاراکتبا بحاص ِدیاز
 تحت یهاگشاب هک تسین بیجع ،نیاربانب

 نینچ هب سراف جیلخ یراکمه یاروش ناونع
.دوش یم لیدبت یبالقنا دض ۀزاوآرپ هاگودرا
 زین ار ریز ۀدربمان یاهباتک -رابوکسا هپ هپ
:تسا هدرک فیلأت

- Globalistan: How the Globalized World 
is Dissolving into Liquid War, (Nimble 

Books, 2007(.
- Red Zone Blues: a snapshot of Bagh‐

dad during the surge.
- Obama does Globalistan (Nimble 

Books, 2009(.
:مجرتم ۀرخؤم
.تسا مجرتم زا نتم یاه ییامن هتسجرب همه
 یسررب و قیقحت ،اهشالت هجیتن رد هکنآ زا سپ

 یم تأرجب هئارا و ناسنا اهنولیم هنارگاشفا یاه
 یاهغورد و تایلعج ،دنس اهنویلیم تفگ ناوت
 گنج عورش یارب برغ یاهتسیلایرپما
 و دش راکشآ یبیل روشک هیلعرب یرامعتسا

 ماب زا شارخشوگ یدص اب اهنآ ییاوسر تشط
 نآ رب هشیپ تیانج یاهتلود نیا ،داتفا ورف ناهج
 ادص و رس یب ار دوخ فیثک تالیمع ات دندش
 هب .دنهد همادا لداع تیرشب دید زا رودب و
 راتشک تایلمع تساهتدم رگید ،روظنم نیمه
 روشک نیرت هتفرشیپ نیا یناریو و یبیل مدرم
 نوماریپ ینیرفآ ناجیه و وهایه ریز رد ار اقیرفآ
 نب لتق لثم ،تیمها یب ثداوح یرسکی

 نیشیپ سیئر ،ناک سوارتسا یگراب نز ،ندال
 یلصا بیقر و لوپ یللملا نیب قودنص
 تسایر هدنیآ تاباختنا رد تسیشاف یزوکراس
 تشپ رد ریخا یاهزور رد و ،هسنارف یروهمج
 یلاسرا یاهرایخ نوماریپ ینیرفآ لاجنج

 ناتسرپ نهیم یریگتسد و اهیناملآ هب اهییایناپسا
 و افخ رد ،هدومن جراخ هنازور رابخا زا ،برص
.دنهد همادا تولخ

 هاگآ و دنمشیدنا یاهناسنا ،اهنیا همه مغرب اما
 هیرک هرهچ زا باقن ندیرد هب نانچمه
 دجوم و لماع ناونعب »برغ« یاهتسیلایرپما

 ،ینمشد و قافن و هنیک ،هئطوت و غورد و لعج
 یگدرب یناب ،یناریو و راتشک و لاغشا و گنج
 و یرودزم ،ون و هنهک رامعتسا ،یراد هدرب و
 ،یدام ،یناسنا یاهتورث ناقراس ،یرورپ رودزم
 و یتعنص ،یملع یاهدرواتسد و یونعم
.دنهد یم همادا ،یرشب یگنهرف
 هدنام هدیشوپ یزرودرخ ناسنا رتمک رب رگید
 اب تسا فادرتم »یتسیلایرپما برغ« هک تسا

 و یتشز و یدیلپ هنوگ همه و زواجت و گنج
 ،نومضم فیرحت و خسم اب یتح هک ،تیانج
 تارابع و تاملک و اهراعش تیهام و موهفم
 دننام ،یرشب سدقم یاهلامآ و اهجامآ نیبم
 و حلص ،یربارب و یردارب ،یتسوداسنا و ناسنا
 هار رد ار عناوم نیرت تخس ،یدازآ و لالقتسا
 داجیا یناسنا عماوج لماکت و هعسوت و تفرشیپ

 هتسویپ مهب ءازجا اهنیا همه هتبلا و .تسا هدرک
 ار »یبرغ« شزرا یب یاهشزرا و ندمت ،گنهرف
.دنهد یم لیکشت
 اهتیعقاو تروص هب زاب یاهمشچ اب دیاب ،زورما

 و یوروش داحتا رد هک هچنآ همه دید و درک هاگن
 رد ،یقرش یاپورا یاهروشک همه و یوالسگوی
 و نادوس رد ،ناتسکاپ و قارع و ناتسناغفا

 و هیروس رد ،جاع لحاس و یبیل رد ،یلاموس
 رد ،ناریا و نانبل و نیطسلف رد ،سورالب

 ره رد ای و  نیتال یاکیرمآ و ییاقیرفآ یاهروشک
 و لصاح ،دهد یم و داد خر ناهج رگید هشوگ
 و دوب یتسیلایرپما برغ درکیور نیمه دمایپ

 هب  یلخاد و یتادراو نارودزم تسدب هک تسه
.دوش یم و دش هتشاذگ ارجا
 هعجاف ،مود و لوا کانتشهد یناهج گنج ود
 اب گنج« ،زورما و »درس« گنج ،اهنآ زا رتراب
 موس گنج ،رتحیرص ترابعب ای »مسیرورت

 و فلتخم یاهروشک لاغشا یارب یناهج
 زا هتشذگ(رامعتسا ذوفن هزوح شرتسگ
 یاهتلاخد و اهگنج ،یماظن ددعتم یاهاتدوک
 »یبرغ« یاهتلود هدنورپ رد همه و همه ،)یئرمان
.تسا تبث
 ،هزورما یناهج مسیلایرپما ،هکنیا رخآ هراشا
 و یداصتقا ،یعامتجا طیارش و عاضوا هب هتسب

 ار دوخ یتسیشاف یامیس ای ،یروشک ره یسایس
 ،یوالسگوی مه زاب( دراذگ یم شیامنب
 ،هیروس ،یبیل ،نیطسلف ،قارع ،ناتسناغفا
 باقن اب ای و )…و جاع لحاس ،نیرحب

 دراو »یتسودرشب« راعش و یسارکمد -لایسوس
 رد صوصخب ناریا ،سورالب( دوش یم هنحص
 رد بلقت هیلعرب یمدرم تاضارتعا نایرج

 ،یروهمج تسایر هرود نیمهد تاباختنا
.)…و رامنایم ،نیچ
 یرایشه ،یزورماً َاصوصخم لاوحا و عاضوا رد
 و اههورگ ،اهنامزاس ،بازحا یرادیب و

 هژیوب ،یقرتم یعامتجا و یسایس یاهتیصخش
 ماجل تازواجت و اه هسیسد لباقم رد پچ
 تامازلا زا برغ رگرامعتسا یاهتلود ۀتخیسگ

 یم رامشب هعماج ره رد یقرت و تینما و حلص
 بقع یاههار نیرترثؤم و نیلوا زا یکی .دور
 و یریگیپ ،رامعتسا نارالاس گنج ندنار

 یاهدرکیور و دیلپ فادها یاشفا رد تیدج
.تساهنآ یناسنادض
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 لیکشت یزاغ نب رد هک یبیل یلم یاروش•
 اب هک دنک یم یگدنیامن ینایشروش زا و تسا
 هدرک تقفاوم ،دننک یم هزرابم یفاذق میژر
 هدنامرف ،ایس یمیدق راکمه کی هک تسا
 هفیلخ باختنا .ددرگب شحلسم یاهورین

‐McClat ار یبیل شترا نیشیپ گنهرس ،رتفیه
chy Newspapersو .تسا هدرک شرازگ 

 بش ،سرام ۲۷ رد ،ABC ینویزیولت هدنتسرف
 هدرک هبحاصم رتفیه هفیلخ گنهرس اب ،ماگنه
.تسا

 هدنتسرف تسخن ار یزاغ نب هب رتفیه دورو •
 ،سرام ۱۹ رد و .درک شرازگ هریزجلا ینویزیولت
 وا هراب رد یزیمآ شیاتس حرش ،لیام یلید
 هراتس ود زا یکی« ار وا لیام یلید .داد راشتنا
 زا یگزاتب« هک .درک فیصوت »بالقنا یماظن
 هتشگزاب یزاغ نب هب ،اکیرما ،دوخ هاگ دیعبت
 و رس ار نایشروش ینیمز یاهورین هک ات تسا

 وا طابترا هب یا هراشا همانزور ».دشخبب ناماس
.درکن ایس اب
 

• McClatchy Newspapers لاح حرش 
 هداد راشتنا سرام ۲۷ رد ،رتفیه زا یهاتوک
 تدم نیرتشیب نایشروش دیدج هدنامرف :تسا
 اینیجریو تلایا رد ار دوخ تماقا لاس ۲۰ زا

 هبخن ناهدنامرف زا یکی وا .تسا هدنارذگ
 ،۱۹۸۰ ههد رخاوا ات .تسا هدوب یفاذق شترا
 ،نآ زا دعب .تسا هدرک تمدخ یبیل شترا رد
 اکیرما هب و تسویپ یفاذق نافلاخم هب وا

 روشک نیا رد ،شیپ هتفه ود ات و درک ترجاهم
 هدهعرب یارب ،شیپ هتفه ود .درک یم یگدنز
 یزاغ نب هب نایشروش یهدنامرف نتفرگ
 و دمآ اکیرما هب ،۱۹۹۰ لاس لئاوا وا .تشگزاب
 ،نتگنشاو رهش زا نوریب ،اینیجریو تلایا رد
.دیزگ ینکس

 :دسیون یم ،وا تسود کی لوق زا هیرشن
 رد رتفیه گنهرس ،اکیرما رد رارقتسا ضحمب
 دوخ گرزب هداوناخ یلام یدنمزاین نیمأت یپ

 ار روطس یالبال دنناوت یم هک یناسک .دش
 هطبار هیرشن هک دنوش یم هجوتم ،دنناوخب

 .دنک یم روسناس ،ایس اب ار رفیه گنهرس
 ،تسپ نتگنشاو لثم ار ربخ رگید یاه هیرشن

.دندرک روسناس زین یبیل هب ار وا تشگزاب ربخ
 یاهتیلاعف و رتفیه گنهرس اب ایس هکنآ لاح •
 نتگنشاو .دراد یدنواشیوخ وا یسایس و یماظن
 یفاذق دضرب یماظن نایصع )سرام ۲۶( تسپ
 دنچ اب ار گنهرس مان و دنک یم حیرشت ار
 ار دهاش دنچ یاهلوق همانزور .درب یم ،ءالما
 اب اهنآ یهدنامرف ،اهنآرب انب هک دنک یم لقن

 هب وا یگنج هویش .تسا رتفیه هفیلخ گنهرس
 رقتسم اکیرما رد هک یهورگ .دنام یم اهارتنک
.دناوخ یم یبیل یلم شترا ار دوخ و تسا

 تحت تسیرورت یاههورگ اب هورگ نیا هسیاقم
 یم »ارتنک« ار دوخ هک ناگیر تموکح تیامح
 ناریا حاضتفا یتقو :تسا ایوگ رایسب ،دندناوخ
 دش مولعم و تشگ راکشآ نایناهج رب ارتنک –

 هس هب هحلسا ینیمخ میژر هب ناگیر تموکح
 هب ار نآ لوپ موس کی و دشورف یم تمیق ربارب

 رد اهتسینیدناس تلود اب گنج یارب اهارتنک
 هرگنک تارکومد یاضعا ،دهد یم اوگاراکین
 سیئر لزع داهنشیپ و دندناشوپ ار حاضتفا

 و ینوناق ریغ شورف رطاخب ار یروهمج
 هحلسا و لوپ نداد و ناریا هب هحلسا هنامرحم
دندرک در ،اهارتنک هب ینوناق ریغ
 هراب رد یباتک کیتاملپید دنومول ،۲۰۰۱ رد •

 شقن ،باتک نیا رد .داد راشتنا اقیرفا یراتفیرف
 هدمآ باتک رد .تسا هدش هعلاطم ۱۹۸۷ زا ایس
 رد ،یبیل شترا رسفا ،رتفیه گنهرس هک تسا

 ینایشروش زا تیامح رد تایلمع ماگنهب ،داچ
 هک دندیگنج یم هرباه نیسح تلود دضرب هک
 ههبج زا و .دش ریسا ،دوب اکیرما تیامح تحت
 رس ،یفاذق دض هورگ کی ،یبیل هافر یلم
 .دوب ایس تیامح تحت هورگ نیا .دروآرد
 و داد نامزاس ار دوخ حلسم دارفا گنهرس
 بیقر طسوت ،هربه نیسح هک ینامز ات ،وا دارفا

 هسنارف تیامح زا هک – یبد سیردا ،دوخ
 رد ،۱۹۹۰ ات ینعی ،هدش هدنار – دوب رادروخرب

دندوب لوغشم تایلمع هب داچ
 ایس ار وا دارفا و گنهرس جرخ ،باتک رب انب
 دانتسا یشرازگ هب نینچمه باتک .تخادرپ یم
 قیقحت هریاد ،۱۹۹۶ ربماسد ۱۹ رد هک دنک یم
 اکیرما تموکح ،نآ رب انب .دو هدرک هیهت هرگنک
 هداد یم هحلسا و لوپ ،رتفیه گنهرس هورگ هب
 اکیرما رد هورگ نآ یاضعا زا یرامش و .تسا
.دنا هدش هداد ناکسا
 

 ناجیه اب هک اه »پچ« و اهلاربیل زا کیچیه •
 تیامح یبیل رد اپورا و اکیرما هلخادم زا مامت
 نیا و ایس شقن هب یا هراشا رتمک ،دننک یم
 هیجوت لوغشم تخس .دننک یمن یبیل رد هورگ
 نودب هک شوب فالخب :دنتسه امابوا تسایس
 دوخ ،تینما یاروش یأر نودب و اپورا اب روش
 قارع گنج ود دراو ار اکیرما و تفرگ میمصت
 یأر زا سپ و درک روش ،امابوا ،درک ناتسناغفا و

 رد گنج دراو اپورا قافتاب و تینما یاروش
 هک تیعقاو رد یرییغت یرادنپ هکنانچ .دش یبیل

 هدش هداد ،تسا گنج هب یبیل ندش راتفرگ
 و مسیلایرپما شیاتس زج چیه نانیا راک .تسا

.تسین شیروآ گنج

 هدنامرف »یبیل نایشروش« یارب ایس یتقو
 بوبحم رطاخب گنج – ؟دنک یم نیعم
اوه ود و ماب کی – ؟یزوکراس ندش

نیترام کیرتاپ
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 هباثمب ،نیا زا شیپ لاس ۱۵ هک- رتفیه شقن •
 هدش یفرعم ،اهارتنک هویش اب یهورگ هدنامرف
 رد دنک یم نشور زور نوچ ،یبیل رد – تسا
 رب شبنج .دراد شقن یتردق هچ یبیل یدژارت

 اما دندرک یبیل مدرم ار یفاذق یروتاتکید دض
 راک ،حلسم یاه هورگ اب اهنآ ندرک نیشناج

.دوب مسیلایرپما
 یارب ،یبیل رد اپورا و اکیرما هلخادم
 یدازآ و یسارکومد زا مدرم یرادروخرب
 اب یبیل میژر ندرک نیشناج رطاخب هکلب ،تسین
 رگبوکرس ردقنامه ،ایس هدناشن تسد تلود
 یاهمیژر لثم یمیژر نینچ .یفاذق میژر هک
 هب تفن نداد نایرج ،اکیرما هیامحلا تحت رگید
 دض رب تایلمع هاگیاپ ار یبیل و برغ
 هنایمرواخ و اقیرفا لامش رد مدرم یاهشبنج
.دننک
 دیاب ار مهم رایسب عالطا نیا :یمالسا بالقنا
 ضحم هک یئاههورگ زا :درک شوگ هزیوآ
 هدمآ رد اکیرما تمدخ هب ،تردق هب ندیسر
 یتاعالطا ریاود اب ،گنن ساسحا نودب و دنا

 تخس دیاب یم ،دننک یم یراکمه برغ
 ،رگا :تفگ دوخ هب هراومه دیاب .درک بانتجا
 اه هتخانشان میدوب هتشاذگن ،بالقنا یادرف رد
 رب ،اکیرما طلسم تردق اب نابلط مهافت و
 یمن نینچ یتشونرس ،دنوش طلسم روشک
 یربهر تحت ار دوخ هک یا هعماجره .متسج
 هتفریذپ شیپ زا ،دهد یم رارق اه هدناشن تسد
 رایتخا بحاص ،شیوخ نطو رد هک تسا
.دنتسه ناگناگیب یعقاو
ترجه رد یمالسا بالقنا

 یددعتم یاه گنج یبرغ یاه هناسر هنوگچ
 تسویپ عوقو هب جیلخ لّوا گنج زا سپ هک ار
 مه تادهاشم میناوت یم ایآ ؟دنداد ششوپ

 هشدخ دعاوق و لوصا ایآ ؟مینک میظنت ار ینوگ
.یرآ ؟دراد دوجو گنج تاغیلبت رد یریذپان

عفانم یزاس ناهنپ ۱٫
 همانزور نلوک لشیم : مجرتم( ام یاه تلود
 یم یتقو هجیتن رد ،تسا یکیژلب دازآ راگن

 یاه تلود شروظنم »ام یاه تلود« دیوگ
 راکفا ای و حلص ،رشب قوقح یارب )دنتسه یبرغ
 ار گنج زگره .دننک یم هزرابم یرگید کین
 و یداصتقا عفانم رد فالتخا ناونع هب
.دننک یمن یفرعم یعامتجا

ییامن سیلبا۲٫
 یگنج ره ،یمومع راکفا ینابیتشپ بسک یارب
 دننک یم هدامآ یشیامن »غورد هناسر« اب ار
 هب هژاو لکش هب نم هک یحالطصا : مجرتم(
 هب ار نآ امئاد نلوک لشیم و مدرک همجرت هژاو
 یاه هناسر نتسب راک هب روظنم .درب یم راک
 هژیو هب سپس .)تسا ینکارپ غورد رد یناگمه
 هک یریواصت رارک تاب نمشد ییامن سیلبا

.دهد یم ناشن ار وا تواقش
 
!خیرات زا یربخ یب.3
 ینعی .هقطنم یایفارغج و خیرات نتخاس ناهنپ
 مییوگب رتهب ای و یلحم تاعزانم هک یعوضوم
 کیرحت گرزب یاه تردق طسوت هک یتاعزانم
.دزاس یم کرد لباق ریغ ار تسا هدش
یشومارف یهد نامزاس۴٫

 فیرحت رد هتشذگ یاه یروآدای زا بانتجا
 ار یمومع راکفا هک یعوضوم ینعی .اه هناسر
.تخاس دهاوخ نونضم

.عفانم یزاس ناهنپ ۱٫ ۀرامش ۀدعاق
 ناهنپ ،گنج یارب تاغیلبت ۀدعاق نیرت یداینب
 یارب صخشم الماک یداصتقا عفانم نتشادهگن

 هار هب هک دشاب یم یتیلم دنچ یاه تکرش
 هتخاس یرورض ار ییاه گنج نینچ نتخادنا
 داوم رب تراظن هب عوضوم هک نیا هچ .تسا
 زاگ و تفن روبع یاه هار ای کیژتارتسا ۀیلوا
 مه رد ای و رازاب ندوشگزاب یارب هچ و ،دشاب

 زاجم دح زا شیب هک ییاه تلود نتسکش
 دناوتب هک یروشک ره ای و ،دنتسه لقتسم
 اه گنج ،دشاب متسیس نی ا یارب یویتانرتلآ

 زگره هن و .دنتسه یداصتقا عطق روط هب هشیمه
 نیا فالخ راب ره ،دوجو نیا اب .هناتسود رشب
.دننک یم فیرعت مدرم یارب ار تیعقاو
 هب نارود نآ رد ،قارع هیلع گنج نیتسخن

 زا دهاوخ یم هک دش یفرعم یگنج ناونع
 فادها هک یلاح رد .دنک عافد للملا نیب قوقح
 تلود فلتخم یاه هدنورپ رد هک ،یعقاو
 هدش حرطم )دوبن مه یلخاد یتح هک( اکیرمآ
: تسا نینچ ،دوب

 برع یاهروشک هک یمیژر نتخاس نوگنرس۱٫
 لیئارسا لباقم رد هک درک یم توعد داحتا هب ار
.دننک تمواقم اکیرمآ ۀدحتم تالایا و

 یتفن ریاخذ هعومجم رب تراظن ظفح۲٫
.هنایمرواخ
 هک یدوعس ناتسبرع رد یماظن هاگیاپ داجیا۳٫
 هچ نآ یناوخزاب زورما .تشادنراک نیا هب یلیامت
 هجوم یاه هزیگنا دروم رد اه هناسر رد هک
 دندرک یم مالعا قارع هیلع گنج نیتسخن

 رخسمت بجوم لاح نیع رد و هدنزومآ یلیخ
.دوب دهاوخ
 هدشن هئارا یا همانزارت چیه لئاسم نیا دروم رد

 تاغیلبت دعاوق و لوصا
گنج

نلوک لشیم ۀتشون
یوحم دیمح  همجرت

http://enghelabe-eslami.com/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7/10102----l-r--------------.html
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.تسا
 ناونع هب یوالسوگوی هیلع ددعتم یاه گنج
 رد ،دنا هدش یفرعم هناتسود رشب یاه گنج
 هک ،ناشدوخ یاه هدنورپ ساسا رب هک یلاح
 تردق ،دنک هعجارم نآ هب دناوت یم یسک ره
 نیا داصتقا هک دندوب هتفرگ میمصت یبرغ یاه
 یاه تکرش لباقم رد دح زا شیب هک ار روشک
 قوقح ۀوالع هب ،تشاد لالقتسا یتیلم دنچ

 نیب زا ار نارگراک تیمها رپ رایسب یعامتجا
 کیژتارتسا یاه هار لرتنک یعقاو فده .دنربب
 رد زونه هک یتفن یاه هلول و بوناد(ناکلاب

 نتخاس رقتسم ،)دوب هدنیآ یارب یحرط حطس
 شترا ندروآرد وناز هب ینعی( یماظن یاه هاگیاپ
 هب روشک لیدبت و )یوالسوگوی دنمتردق
.دوب یداصتقا ۀدکرامعتسا
 زا یددعتم تاشرازگ ،رضاح لاح رد
 تسا یروآ مرش رامعتسا رب هاوگ یوالسوگوی

 یم لیمحت یتیلم دنچ یاه تکرش طسوت هک
 تساهنآ زا یکی »لیتسا . سا .وی « و ،دوش
 رد الوف مهم رایسب ۀدننک دیلوت تکرش نیا(
 زین یزکرم یاپورا رد و تسا هدحتم تالایا

 فرش رد هچ نآ .)دراد یا هتسجرب روضح
 تسا یروشک رد هدنیازف رقف ،دشاب یم نیوکت

.دنرب یم تراغ هب ار نآ تورث هک
 هب یللملا نیب حطس رد لئاسم نیا مامت یلو
 مدرم یاه جنر و اهدرد هک لکش نامه
 یمومع راکفا زا رگید ۀدز رامعتسا یاهروشک
.دنام یم ناهنپ
 و اهدرد مامت نوچ مه ،تایعقاو نیا مامت یلو
 زا هدز رامعتسا یاهروشک رگید مدرم یاه جنر
 هدنام ناهنپ یناهج حطس رد یمومع راکفا
.تسا
 و مسیرورت اب هزرابم ناونع هب ناتسناغفا لاغشا

 و کیتارکومد یدازآ یارب هزرابم سپس
 هدنورپ زین دروم نیا رد .دش یفرعم یعامتجا

 لباق ناگمه یارب هک هدحتم تالایا یاه
 هک دهد یم حیضوت الماک ،دشاب یم یسرتسد
: تسا هدوب مادک یلصا للع
 لرتنک هک کیژتارتسا تفن ۀلول طخ تخاس۱٫
 ناکما ار ایسآ بونج مامت یتفن تاکرادت نیمأت
 گنج یارب یعطق ۀراق ،دزاس یم ریذپ
.مکی و تسیب نرق رد یداصتقا

 ۀدحتم تالایا یماظن یاه هاگیاپ داجیا۲٫
.ایسآ زکرم رد اکیرمآ

 ۀراق یور رد یلامتحا نابیقر مامت فیعضت۳٫
 و – نیچ هژیو هب و ناریا ،هیسور : ایسآ

.اهنآ داحتا زا یریگولج
 اب هنوگچ هک میسرپب لکش نیمه هب میناوت یم
 کیژتارتسا و یداصتقا لیالد تقد همه نیا

 هب هدنیآ رد ای و تسا نایرج رد هک ییاه گنج
 ،ایبملک : دننک یم ناهنپ داتفا دهاوخ هار
 ،اه هناسر یلصا یوبات…هرک ،ابوک ،وگنک
 نیا زا کی ره تیعقاو نداد ناشن رد تیعونمم
 رطاخ هب هشیمه اصخشم اریز ،هدوب اه گنج
.تسا هدش اپ رب یتیلم دنچ یاه تکرش عفانم
 هدوب داصتقا رد یماظن نانچ نآ ۀجیتن گنج هک
 ات هتشاد نآ رب ار یتیلم دنچ یاه تکرش هک
.دنبای طلست ناهج رب ناشیابقر زا شیپ
 
ییامن سیلبا ۲٫ ۀرامش ۀدعاق
 زاغآ یگرزب »غورد هناسر« اب یگرزب گنج ره
 راکفا نتخاس فرحنم تمدخ رد هک دوش یم
 یم اه تلود رس تشپ اهنآ ندروآدرگ و یمومع
.دشاب
 

 ار مانتیو گنج هدحتم تالایا ،۱۹۶۵ لاسرد -
 زا دنورف ود ییوگ هک درک زاغآ غورد نیا اب
 تسا هتفرگ رارق مانتیو ۀلمح دروم شیاهوان
.)»نیکنوت جیلخ« ۀثداح(
 
 
 
 
 

 ۀدحتم تالایا ،۱۹۸۳ لاس رد ادانرگ هیلع-
 ییوگ هک تفرگ هناهب ار یتسیرورت دیدهت اکیرمآ
.دنا هدرک شدیدهت

 اب ،۱۹۹۱ لاس رد ،قارع هیلع گنج نیتسخن-
 هک دش عورش یتیوک ناوج رتخد یغورد یاعدا

 تیوک رد یهاگشیاز هب یقارع نازابرس ییوگ
 هناسر : یبیل« ۀلاقم هب(…دنا هدرک هلمح یتیس
 ۀرابرد تقیقح .نایشروش عفن هب تاغیلبت و اه
 .دینک هعجارم »یدیبعلا نامیا هب زواجت یارجام
 رتخد یتیوک مناخ رتخد نیا هک دش راکشآ دعب

.)هدوب غورد وا یواعد و تسا تیوک ریفس
 یمومع طباور طسوت الماک ]غورد هناسر[
 و هتخاس »نوتلون و لیه« ییاکیرمآ ۀناخراک
.دوب هدش هتخادرپ
 
 

 )۱۹۹۵( ینسوب رد وتان ۀلخادم ،هنوگ نیمه هب-
 ییوگ هک دش هیجوت یگتخاس یاهن اتساد اب

 نایماظن ریغ و دنا هتخادنا هار »ماع لتق یودرا«
 لامعا نیا ۀمه و ،دنا هدرک نارابمب ار وویاراس
 تاقیقحت یلو ،دنداد تبسن اه برص هب ار
 ناشن )دوب هدش هتشادهگن یّرس هک( یدعب
 دوخ نانامیپ مه ثداوح نیا نیلماع هک دنداد
.دنا هدوب وتان
 هنحص اب یوالسوگوی هیلع هلمح ،۱۹۹۹ لیاوا-
 ماع لتق« یاعدا : دش ریذپ هیجوت یرگید ییارآ

 ،تقیقح رد .)وووزوک( ککار رد »نایماظن ریغ
 تاکیرحت طسوت هک ،شترا ود نیب دروخ و دز
 .دوب هتفرگ تروص وووزوک شخبیدازآ شترا
 ۹۸ لاس زاغآ رد ییاکیرمآ تاماقم هک ییاهنآ
 هب دعب هام دنچ ،دندوب هدرک یبایزرا »تسیرورت«
.دندش لیدبت »شخبیدازآ نیزرابم«
 ۀلمح اب ،رتمهم مه زاب ؟ناتسناغفا هیلع گنج-
 سسجت هنوگ ره هک یا هثداح .ربماتپس ۱۱
 هک نیا ات ،دوش یم هفخ هفطن رد دازآ و لقتسم
 هب هلمح حرط هلجع اب شوب تلود یاه نیهاش
 هدمآ شیپ اه تدم زا هک ار قارع و ناتسناغفا

.دنراذگب ارجا هب دندوب هدرک
 ]غورد هناسر[ عون نیمه اب یگرزب گنج ره
 ریواصت یعقاوم نینچ رد : دوش یم زاغآ
 دنهد ناشن ات دنراذگ یم شیامن هب ار یکانتشهد
 دیاب ام و تسا کانرطخ ییالویه نمشد هک
.مینک هلخادم نوناق و تلادع یرارقرب یارب
 ،دنک لمع یبوخ هب ]غورد هناسر[ هک نیا یارب

:دوب دهاوخ یرورض طرش دنچ
 یارب دوب یرورض رگا و .کانتشهد ریواصت۱٫
 دوجو یعنام چیه یگتخاس ریواصت داجیا
.درادن دهاوخن

 ،یپ رد یپ یاهزور رد ریواصت ییامنزاب رارکت۲٫
.اهنآ یمئاد یروآدای و

 ۀهبج فذح اب اه هناسر نتخاس رصحنم۳٫
.لباقم

 رید رگید هک ییاج ات ،نیدقتنم نتخاس رود۴٫
.دشاب هدش
 تمالع ریز ار ]غورد هناسر[ هک ار ییاهنآ۵٫
 یفرعم یدارفا ناونع هب دیاب ،دنرب یم لاؤس
.تسینویزیور ای و دنتسه ینابت رد ای هک درک
!خیرات زا یربخ یب ۳٫ ۀرامش ۀدعاق
 یاه لاس نیا رد هک یمهم ییاه گنج مامت رد
 هتشون چیه یبرغ یاه هناسر ،هداد یور هتشذگ
 کیژتارتسا قطانم تیعضو ای و خیرات ۀرابرد یا

.دنا هدرکن رشتنم یمومع یهاگآ یارب هطوبرم
 ار قارع طسوت تیوک لاغشا ،۱۹۹۰ لاس رد
 اج نیا رد ار هعقاو نیا هک تسین نیا روظنم(
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 لاغشا« ناونع هب )مینک تواضق ای و هیجوت
 شومارف و .دندرک حرطم »یجراخ یورین

 زا یکی هشیمه تیوک هک دنیوگب ات دندرک
 ۱۹۱۶ لاس رد اهنت و هدوب قارع یاه ناتسا
 و قارع فیعضت فده هب رگرامعتسا یایناتیرب

 .درک ادج قارع زا ار نآ هقطنم رب طلست ظفح
 چیه ار قارع زا تیوک »لالقتسا« و یزاسادج
 تیمسر هب یبرع یاهروشک زا کی چیه ،هاگ
 کسورع کی اهنت تیوک ماحنارس و .دنتخانشن

 ۀدحتم تالایا هب هک تسا یزاب بش همیخ
 ار یتفن یاهدمآرد هک دهد یم هزاجا اکیرمآ
.دنک بحاصت
 تارکومد ود ،یوالسوگوی رد ،۱۹۹۱ لاس رد

 یم یفرعم ام هب ینابرق ناونع هب ار هداز بیحن
 زا لبق ناملآ هک ،تسرپ داژن ود ینعی ،دننک
 نامجدوت وحنارف : دوب هدرک حلسم ار اهنآ گنج
 .)کاینسوب( چیووگیب تزع یلع و )تآورک(
 ۀتشذگ خیرات اب اهنآ ۀطبار یزاس ناهنپ اب یلو

 ،اه برص ماع لتق ینعی : یوالسوگوی هایس
 یاه لاس رد )اه ناتیژ( اه یلوک و اه یدوهی

 هب ار ینسب یاه برص لاح نیع رد . ۴۱-۴۵
 اه برص یلو ،دننک یم یفرعم رگلاغشا ناونع
 هدرک یم یگدنز ینسب رد رد شیپ اه نرق زا
.دنا
 
 ار یلاموس رد اه یبرغ ۀلخادم ،۱۹۹۳ لاسرد
 یم یفرعم »هناتسودرشب ۀلخادم« ناونع هب

 تقد هب ار هلخادم نیا یعقاو ۀزیگنا یلو ،دننک
 یاه تکرش هک دنیوگ یمن و ،دنزاس یم ناهنپ
 یرادیرخ ار روشک نیا تفن نداعم ییاکیرمآ

 نیا رب طلست یپ رد نتگنیشاو و .دنا هدرک
 یاه هار و اقیرفآ خاش رد کیژتارتسا ۀقطنم
.تسا دنه سونایقا
 
 ربخ ادنآور ماع لتق زا ام یارب ،۱۹۹۴ لاس رد
 کیژلب و هسنارف رامعتسا خیرات مامت یلو دندروآ
 تموصخ عقاو رد .دندرک رازگرب توکس هب ار
 نیا طسوت اهوتوه و اه یستوت نیب هناتسرپ داژن
 رد ات هدوب هدش یهدنامزاس رگرامعتسا ود
.دننک داجیا یرتشیب قمع اهنآ تافالتخا
 ینیمزرس ناونع هب وووزوک زا ،۱۹۹۹ لاس رد
 لاغشا هب اه برص طسوت هک دننک یم دای
 ۱۰ و ینابلآ دصرد ۹۰« هک دنیوگ یم و ،هدمآرد
 یلو .دراد دوجو هقطنم نیا رد »برص دصرد
 دادعت رگا هک دننک یم شومارف یلک روط هب

 ،دسر یم رظن هب کدنا هزادنا نیا ات اه برص

 اهنآ مود یناهج گنج یط هک هدوب تلع نیا هب
 سپس و ،دندرک ماع لتق هقطنم نیمه رد ار
 ۱۹۸۰٫ یاه لاس رد هقطنم رد ینابلآ تلود یط
 رد نوگانوگ یاه تیلقا دوجو نیارب هوالع
 یدوهی ،اه یلوک( دنزاس یم ناهنپ ار وووزک
 .)…هریغ و اه ناروگ ،ناناملسم ،اه کرت ،اه
 شترا »اه یبرغ ام ناتسود« هک ییاه تیلقا
 )یموق یزاسکاپ( یزاسکاپ وووزوک شخبیدازآ
 تیامح اب زورما و دوب هدرک یزیر همانرب ار اهنآ
.تسا نآ ماحنا لاح رد ام نامشچ ربارب رد وتان
 ،دننز یم دایرف ار اه ینابلاط ،۲۰۰۱ لاس رد
 هچ یلو .تسین عافد لباق انئمطم هک یمیژر
 ار اهنآ یسک هچ ؟دناسر تردق هب ار اهنآ یسک
 قوقح یاه نامزاس نیدقتنم ،درک تیامح
 یتفن ۀلول تعفنم رپ طخ داجیا یارب ،یرشب
 ،نیا رب هوالع و ؟اهنآ یراک مه هب یا هراق نایم

 یارب ندال نب مسیرورت زا زاغآ رد یسک هچ
 هک درک هدافتسا یقرتم تلود نتخاس نوگنرس
 هدروآ مهارف ار نانز و ناناقهد یدازآ تابجوم
 رد ار کیتانف رورت میژر نیرتدب یسک هچ ؟دوب
 زج هب یسک هچ ؟تخاس مکاح ناتسناغفا
 ناهذا ،لئاسم مامت زا ؟اکیرمآ ۀدحتم تالایا

 نآ نتسناد یارب ای و .تسا عالطا یب یمومع
.تسا هدش رید یلیخ
 نتخاس ناهنپ .تسا یا هداس رایسب ۀدعاق
 ناهذا یارب ار یلحم لئاسم کرد هتشذگ
 هب یتیعضو نینچ .دزاس یم نکممان یمومع
 ییامن سیلبا هک دهد یم ناکما اه هناسر
 و .دننک سکعنم یتحار هب ار هنحص نارگیزاب
 یدرف نامه هشیمه زین سیلبا ،قافتا بسح رب

 و نیونرامعتسا فادها ربارب رد هک دوب دهاوخ
.تسا هدرک تمواقم گرزب یاه تردق
 
یشومارف یهدنامزاس۴٫ ۀرامش ۀدعاق
 دوخ یبرغ گرزب یاه تردق زا یکی هک یتقو
 ار یگنج ای و دزاس یم هدامآ گنج یارب ار
 یروآدای یارب یبسانم تصرف ایآ ،دنک یم زاغآ
؟تسین نیشیپ گنج رد ]غورد هناسر[
 زکرم یوس زا هک یتاعالطا ریبعت و یناوخزاب
 یم هزادنا هچ ات ،دوش یم رداص یهدنامرف
 رد یراک نینچ ایآ ؟دریگ رارق هجوت دروم دناوت
 یور ۱۹۹۰ یاه لاس رد هک ییاه گنج دروم
 گنج ره رد ،راب ره ؟زگره ؟تفرگ ماحنا ،داد
 زا یتح و »هنالداع گنج« گنج ،یا هزات

 یاج چیه و تسا رت هنالداع مه نیشیپ گنج
.تسین شتآ ندوشگ یارب یدیدرت و ریخأت

 دیاش ای .دوش یم لوکوم هدنیآ هب لدج و ثحب
 گرزب یوگغورد کی اریخا : زراب ۀنومن ؟زگره
 هناسر« ۀنیمز رد یراکهزب هب باکترا لاح رد
 سیئر ،لبپماک رتسلآ .دش ییاسانش »غورد
 درک مالعا یس یب یب یتقو ،رلب ینوت یتاعالطا

 راتشک یاه حالس هب طوبرم تاعالطا هک
 دش روبجم ،تسا هدوب هدش یراکتسد یعمج

.دهد افعتسا
 ریز ار لبپماک نیشیپ تاشرازگ ایآ ،یفشک نینچ
 دوبن بلاج یسک یارب ایآ ؟درب لاؤس تمالع
 تمالع ریز وووزوک دروم رد ار وا تاشرازگ هک
؟دربب لاؤس
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 یاهیزوریپ هب جایتحا ءاکرش و اکیرمآ مسیلایرپما
دنراد یدوخ ریغ قطانم رد نازرا

 تیریدم اب وتان یماهس تکرش یاه یشکرگشل
 یاهروشک یتبون لاغشا !» تینما یاروش « یاقآ
 زورید ،جاع لحاس و یبیل زورما !» محازم «
 یم ناشن …و ناتسناغفا و قارع و یوالسگوی
 راتفگ رد نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم هک دهد
 یارب اهیچوتان .دنراکتیانج رادرک رد و مرشیب
 جایتحا یتسیلایرپما گرزب گنج کی کرادت
 .دنراد یدوخ ریغ قطانم رد نازرا یاهیزوریپ هب
 دنب یاپ الصا !» ندمتم « برغ هک دناسریم
 راسفا و یشحو .تسین یللملا نیب نیزاوم
 قح تسار و پچ ،دنکیم لمع هتخیسگ
 زا .دراذگیم اپ ریز ار اهروشک یلم تیمکاح
 و یتعنص و یلام میظع یاهلتراک مولعم رارق
 تالغتسم و تاحیلست و سروب نیطالس ،یتفن
 یدیلک لئاسم دروم رد هک دنتسه اهنیا …و

 میمصت اهقلخ و اهروشک دوبن و دوب ،ناهج
 اهروشک یلم تیمکاح قح هکنآ لاح .دنریگیم
 حلص نامیپ .تسا یخیرات درواتسد کی
 یاهتلود یارب یدالیم ۱۶۴۸ لاس رد یلافتسو
 تلاخد …دش لئاق ربارب قح گرزب و کچوک
 دودرم یلکب ار اهروشک یلخاد روما رد
 نیا زگره زین دحتم للم نامزاس .تخانش
 عوضوم زونه – درکن وغل ار یللملا نیب دادرارق
 روشک سپ .تسا یقاب دوخ رابتعا و توقب نآ

 ،ینوناق ریغ وتان یماهس تکرش یاهیئاشگ
 – یللملا نیب هدش هتخانش نیزاوم راکشآ ضقن
 هدارا قلطم عبات !» تینما یاروش « یاقآ
 یهورگ هک ناهنپ هچ امش زا .تساهیچوتان

 ،راکتیانج و روخ هیسن ،تیصاخ یب و یلیفط
 یزاب نایناهج تشونرس اب ،یئاپورا و یئاکیرمآ

 و یداصتقا لئاسم مامت هراب رد .دنکیم
 …و یماظن و یسایس یاهیریگ تهج ،یعامتجا
 اهناسنا یعمج تسیز مواد یگنوگچ هراب رد

 یرترب رارمتسا اهیچوتان .دنزیم ار رخآ فرح
 .دننکیم لابند ار یللملا نیب رازاب رد برغ
 .دننیبیم نهک رامعتسا نارودب تشگزاب باوخ
 یادص و رس یب لاغشا یتح هک مرادن دیدرت

 نیمه رد !» یدوعس ناتسبرع « طسوت نیرحب
 هانپ رد ،یدوعس ناتسبرع هک ارچ .تساتسار

 و یئایرد و یئاوه و ینیمز راکشآ تیامح
 اب .دنکیم یشورف مالسا اهیچوتان یئاضف
 ماخ تفن هکشب نویلیم ۱۲ رودص و جارختسا
 زا یکی مه و دراد رسب یتفن جات مه ،زور رد
 .تساکیرمآ یماظن عیانص رد هدمع نارادماهس
 زا یکی و نوگاتنپ » یراختفا « تسدمه
 وتان یماهس تکرش یمسر » ریغ « یاضعا
…کخلم یتسج رابکی .تسا

 ینونک شیارآ هکنیارب ینبم تسه یدهاوش
 صوصخم نزو اب رگید یللملا نیب یاهورین
 یراد هیامرس تشرد و زیر یاهروشک یداصتقا

 و یراکتسد یعون هب جایتحا .تسین گنهامه
 و یئوجارجام اب ای زیمآ تملاسم – دراد میمرت

 تشه و هناگ تفه تارکاذم ،یهگناو .گنج
 یلام « نارحب عفر یارب …و هناگ تسیب و هناگ
 یزاب نیا !» یدازآ « مانب رازاب یروز شیاشگ !»
 لاغشا ،نم رظنب ؟دروخیم بآ اجک زا ضقاتم
 « مانب گرم رودص !» محازم « یاهروشک یتبون
 باتزاب ،زورید لثم زورما !» یتسود رشب و رشب
 .تسا هتسکشرو یعامتجا و داصتقا ماظن کی
 !» زیمآ تملاسم « یاه تباقر هک تسین دوخیب
 رد ذوفن شرتسگ رطاخب ،رت عیسو رازاب رسرب
 « یریگرد کی اب و هتفرگ الاب تسد رود قطانم
 .درادن یدایز هلصاف ناگرزب نایم یناهگ » ان

 و دیلوت یراصحنا لرتنک رسرب یلصا اوعد نوچ
 سج یاقآ زا دیونشب .تسا ناهج یناگرزاب

 یجراخ روما نویسیمک نیشیپ سیئر ،زمله
 ام « :دیوگ یم تحارص اب هک ،اکیرمآ یانس
 دیاب اکیرمآ …مینامب روحم میهاوخیم و میروحم
 یسایس و یقالخا لعشم اب ،دنک یربهر ار ایند
 رجار یاقآ هک یفیرعت ای و !» …و یماظن و
 یعامتجا و یداصتقا قوقح زکرم ریدم ،نمرون
 داد تسدب ریغص شوب جروج هنیباک زا ،اکیرمآ
 عیانص و تفن تموکح « :دوبن طلغ الصا
 امابوا یاقآ هنیباک هک منک یمن نامگ !» یماظن

 یلام یناپمک هزیاج .دشاب هتفاب ادج یا هتفات
 یمومع راکفا بیرف یارب طقف ،هناراکایر لبون
 لثم زورما .میا هدروخن رخ زغم هک ام .دوب
 یم اکیرمآ مسیلایرپما زاسب دیفس خاک ،زورید
 ریشمش مسیتراپانب باکر رد ،هزیلا خاک .دصقر
 تامازلا ریسم رد یتبون نادرمتلود …و دنز یم
 و دض ریباعت .دننکیم سراپ یدوخ هیامرس
 اما .ناراداوه شکشیپ !» نف لها « ضیقن
 نارحب کی راتفرگ ،انگنت رد !» دازآ « یایند
 رد ناهج یسایس یایفارغج زاب .تسا یراتخاس
 .تسا هتفرگ رارق رابتنوشخ رییغت کی فرش
 هن « تلاح نیا هک هداد ناشن هبرجت .رادشه
 هداس .دیاپ یمن نادنچ !» حلص هن و گنج
 رتسب یحول هداس .تسین اور الصا ،یحول
 یم هن !» ندمتم « برغ ،ریخ .تسا یگدروخاو

 .دنک اهر ار ناهج یرورس دناوت یم هن و دهاوخ
 و دنه و نیچ دنمورین اتبسن دمآرب لیلدب هکنیاوگ
 تالکشم یلک اب …و لیزرب و یبونج هرک
 نارحب یعون اب ،لحنیال یعامتجا و یداصتقا

 هک مینکن شومارف .تسوربور هدنهد رازآ تیوه
 زونه ،ینف ظاحلب ،رامیب و صیرح یالویه نیا
 .دراد یگناوید و تقامح یارب یدایز یگدامآ

 لیلد !» محازم « یاهروشک یتبون لاغشا تلع
 درگش نیا !» هدنریگشیپ و یطایتحا « یاهگنج
 وتان یماهس تکرش یماظن موجه ینعی – دیدج
 تسایر اب !» تینما یاروش « یاقآ تیریدم اب
 و تراغ دصق هب !» یللملا نیب هیداحتا « یاقآ

 هنایشحو راتشک ،نارگید لاوما و یئاراد لواپچ
 ینیمز نانزهار قایسب تسد رود قطانم رد مدرم
 مدآ و ناشک مدآ راکتبا ،یضقنم نورق یئایرد
 ود زا هک تسا یرتخاب ناشورف مدآ و نایابر
 یروتارپما یشاپورف هناتسآ رد و شیپ ههد
 یاهورین شیارآ یروز رییغت .دش لومعم یوروش
 یزاسکاپ ،یراج لاوحا و عاضوا رد یللملا نیب
 و ینیع لماوع ،کوکشم همین و کوکشم راثآ
 لرتنک رسرب یهاگودرا تباقر نارود ینهذ
 لابند ار ناهج یناگرزاب و دیلوت یراصحنا

 نیب هدش هتخانش نیزاوم مامت فالخرب .دنکیم
 !» رشب قوقح و یدازآ « مانب – یللملا

 رظن دم رد ار اکیرمآ مسیلایرپما یرالاسناهج
.دراد

!» محازم « یاهروشک یتبون لاغشا

یورسخ اضر
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 یماهس تکرش .وتان نامیپ ینابم مه و یناب
 ثاریم یماظن و یسایس هیداحتا « نامه ،وتان

 یژتارتسا ساسارب !» نهک رامعتسا ناراوخ
 مود گنج زا سپ نارود رد اکیرمآ مسیلایرپما

 تهج رد تسا یراکهار – دروخ مقر یناهج
 و دیلوت یراصحنا لرتنک ندروآ تسدب
 لوغ یناپمک نیا ،وتان نامیپ .ناهج یناگرزاب
 عاونا هب زهجم ،یخالس و بیرخت رکیپ

 یمتا – نردم و یتنس ،یعمج راتشک یاهحالس
 یارب الصا …و کیژولویب و یبورکیم و
 ،اسآ قرب ضرعت ،یناهگان موجه و یریگلفاغ
 و تراغ و لتق ،یرگناریو و لاغشا و زواجت
 یاهروشک لالقتسا ندیبوک مهرد یارب ،لواپچ
 !» یغای « یاهقلخ راتشک یارب !» محازم «
 یوروش هب شروی یارب !» یطاخ « یاهتلم
 مهرد و مسینومک قانتخا ،یتسیلایسوس
 لیروآ رد هک دوب ایراتلورپ یروتاتکید نتسکش
 کی یاپ .دمآ دوجوب یدالیم ۱۹۴۹ لاس
 تسینومک دض ،زرم نودب یتسیرورت نامزاس
 نارگراک ،مدرم هتفای میلعت نمشد ،رایع مامت
 رد یرارطضا طیارش رد یدوخ ریغ و یدوخ
 و یبرغ تاراصحنا حلسم یوزاب – تسا نایم
 و یلام یاهلتراک ،صوصخب نآ یئاکیرمآ عون

 و تاحیلست و سروب نیطالس ،یتفن و یتعنص
…و تالغتسم
 ،ینعم یب یراد هیامرس داصتقا نوزوم دشر

 راک ناونعب ،هیامرس تشابنا .تسا تفم فرح
 شخب نامه ،مکارتم و هدرم راک ،هدش ماحنا
 یاهلسن یط نارگراک دزم هدشن تخادرپ
 هویش و یصوصخ تیکلام یارو رد ،یدامتم
 تباقر ،رامعتسا و رامثتسا ،دیلوت یراد هیامرس
 یلم حطس رد ددعتم یاه هیامرس ناهن و راکشآ
 …و رازاب شوج دوخ تاناسون ،یللملا نیب و
 یارو رد هک روطنامه .تسین روصت لباق الصا
 یرشب قوقح ،لوادتم یداصتقا یاهمیژر
 داوم ،شورف رازاب لابندب ،هیامرس .درادن دوجو

 دوس و دوس ،نازرا راک یورین ،یژرنا و ماخ
 و » نیا « رد یهاگ ،رصاعم نارود رد رثکادح
 یم زکرمت دعاسم هقطنم » نآ « رد مه ینامز
 سیلگنا یروتارپما تروصنیا ریغ رد .دبای

 تقوچیه ،دش یمن تفر سپ راچد تقوچیه
 یناگرزاب و دیلوت رب شیوخ یراصحنا هطلس
 یاه هئطوت زکرم …و داد یمن تسد زا ار ناهج
 یاکیرمآ هب یبرغ یاپورا زا زگره یللملا نیب

 اپورا هک مینکن شومارف .دش یمن لقتنم یلامش
 ،یشورف مدآ و یئابر مدآ ،ینزهار قیرط زا

 رامعتسا و هاگیاپ نیمزرس رد نارگراک رامثتسا
 ،یدوخ ریغ قطانم رد یناسنا و یعیبط عبانم

 …و تراغ و لواپچ ،تیانج و بوکرس و زواجت
 تسیب ،کیئاماج مدرم رازه اههد .دش روآ مان
 رد ،ار اه هچب و درم و نز ،یئاقیرفآ نویلیم

 و لغ هب ار نانآ ،درک راکش یرادیب و باوخ
 یگدرب یاسرف تقاط راکب ،دیشک ریحنز
 اب یلیخ سکرام .دش یتعنص ات …و تشاداو
 داصتقا ناراداوه لثم هک دوب نآ زا رت گنهرف
 ان « ار یخیرات قیاقح لاح و هتشذگ رد هنایماع
 اپورا رد هیامرس هیلوا تشابنا – دریگب هدید »

 یگنوگچ .دوب یرامعتسا رازاب راصحنا لصاح
 یلک زین اپورا یناگرزاب هعسوت و تعنص قنور

 لماوع هک دوبن دوخیب .دراد فرح یاج
 تعنص دشر روظنمب ،سیلگنا یروتارپما
 ناگدنفاب تشگنا ،هاگیاپ نیمزرس رد یگدنفاب

 رطاخب ،اهیدنله .دندرکیم عطق ار یدنه
 رازاب رد تاج هیودا تمیق طوقس زا یریگولج

 هتخا ار یزنودنا روکذ نازرواشک زا یلسن ،اپورا
 لاقترپ و ایناپسا و ناملآ یاهیراکتفاثک + دندرک
 یروتارپما ررکم یاه یزوس مدآ و کیژلب و
 زارد رس هتشر نیا …و اقیرفآ لامش رد هسنارف
 ،یزوکراس مانب یقلعج یولوگیژ هکنیاوگ .دراد
 هاگنب یلعف ریدم و مسیتراپانب یتادراو رکون
 ناسنا « ایوگ هک تسا یعدم ،هزیلا یتالماعم
 تشاد !» تسا هدشن خیرات دراو زونه یئاقیرفآ

…یرسپ کی ناخیلقسابع
 .دنا هکس کی یور ود گنج و مسیلایرپما
 قلطم یئاورنامرف و تدایس یعون هب ،مسیلایرپما
 ای یلام هیامرس تدایس :نینل لوقب .دراد هراشا
 و دیلوت زکرمت اب هک تسا یلام یشراگیلا
 مقر دازآ تباقر رتسب رد …و هیامرس تشابنا

 دراد یصاخ یدنب ناوختسا ،کلاذعم .دروخ
 نارود رد یراد هیامرس فراعتم راتخاس اب هک
 شیارآ یاپ .دنکیم قرف یلیخ دازآ تباقر
 هصاخ ،یلیفط یاههورگ یعامتجا و یداصتقا

 رد اپورا و اکیرمآ ،نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم
 هیسن و یضرف تالماعم نارود – تسا نایم

 و رقف ،نمزم یراکیب ،دیلوت طاطحنا ،یروخ
 یراکهدب ،رمتسم یشودب هناخ و یتسدگنت
 موادم طوقس ،یپ رد یپ یگتسکشرو ،مئاد
 و یگزره مسیلایرپما …و گنهرف و شزومآ
 ،دنکیم داجیا توخر .دنزیم نماد ار مسینپمول
 زیتس .دهد یم هعاشا ار مسیشکاج و یگداداو
 یناب .دزادنا یم هارب یموق لادج ،یبهذم
 یگدنکارپ و یئادج ثعاب ،جنشت و بارطضا

 هزرابم ،یگچراپکی یولج .تساهقلخ
 نیب و یلم حطس رد نارگراک یبزح هتقاینامزاس
 ،اهناسنا یعمج تسیز نمشد .دریگیم یللملا
 هک ناهنپ هچ امش زا .تسا ضحم عاجترا
 و یئوجارجام اب طحنم یالویه نیا ینیرفآزاب

 و یرگناریو ،اهروشک یتبون لاغشا ،گنج
 …و لواپچ و تراغ ،زواجت و ینزهار ،بیرخت

.تسا هدروخ هرگ
 ههد ود تشذگ زا دعب .راورخ هنومن تشم
 رهشتلود یزاس دازآ رارسا همه زونه ،یلاوتم
 .تسا هدشن شاف یدالیم ۱۹۹۱ لاس رد تیوک
 دمایپ !» یناهج نیون مظن « یتسیرورت مکح
 ،نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم یعمجتسد موجه
 روشک هب ءاکرش و اکیرمآ مسیلایرپما یشکرگشل
 روآ عوهت یئوجارجام نیا رد .دوب قارع لقتسم
 ،اهیچوتان !» دحتم للم نامزاس « مانب – یماظن
 « و یمتا همین یاهحالس عاونا اب ،اپورا و اکیرمآ

 مدرم هنامرشیب یلاوتم یاه هتفه !» دنمشوه
 ،رو هشیپ و ناقهد و رگراک رازه نارازه – قارع
 دق مین و دق یاه هچب ،ناوج و ریپ ،درم و نز
 .دنتفرگ شتآ ریزب ایرد و اوه و نیمز زا ار …و
 تیعمج هیرظن « اب یلبق یئانشآ نودب ایوگ
 زا – یماظن ریغ تاسیسات مامت اضق زا !» سوتلام
 درخ یدیلوت یاهدحاو ات هتفرگ ینوکسم قطانم
 ،یزرواشک و یتعنص یاههاگنب ،نالک و
 ،یفرصم تالوصحم یاههاگراک و اه هناخراک
 ،کچوک یاههاگنامرد و گرزب یاهناتسرامیب
 و قرب عبانم ،یرادا و یدادما و یشزومآ زکارم
 ار همه اهنیا …و اه هداج و اهلپ ،یندیماشآ بآ
 نارابمب یرتم رازه نیدنچ عافترا زا ،رود هار زا

 یهوبنا .دنتخادنا کاخ هب ار رازه اههد .دندرک
 اجب لولعم و حورجم یلک .دندرک روگب هدنز ار
 نایم زا ار یتلم یگدنز و راک لئاسو .دنتشاذگ
 یلکب ار هقطنم رد هتفرشیپ اتبسن یروشک .دندرب
 و کاخ هب ار رکفتم و هدنز یقلخ .دندرک ناریو

 یرالاسناهج عورش نیا هزات …دندیشک نوخ
 گنج « نیلوا دنیوگیم – دوب اکیرمآ مسیلایرپما

 گنج هکنیا ،اه هدش نالف نالف یلو !» جیلخ
 اب یشک مدآ ،روآ عوهت تیانج کی .تسین
 راک هکنیا لثم یلو .تسا هتفاینامزاس و همانرب
 لوکوم دعب هب قارع لماک لاغشا و درک ادیپ خیب

.دش
 .دیشاپ مه زا یوالسگوی دحاو تلود هنوگچ
 هتفاینامزاس یشک مدآ ،روآ عوهت تیانج زا دعب
 و دازآ « یمرگ تسد یعون – قارع رد اهیچوتان
 دحاو تلود یشاپورف هب تبون !» هناتسود رشب
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 تکرش یژتارتسا نامه .دیسر یوالسگوی
 یروهمج هکنیا ات .دش هتفرگ راکب ،وتان یماهس
 ،دحاو تلود کی ناونع هب ،یوالسگوی لاردف
 تلود « هچمین نیدنچ هب و دیشاپ مه زا یلکب
.دش هیزجت !» دازآ
 ربخ رگشل !» هلغشم رپ « و هدولآ یاپ هدرخ یارب

 یارب الصا هک !» لقتسم « ناشورف ربخ و نازاس
 هدشن ریجا یراج و یلبق لئاسم تلع ندیمهف
 ریغ و یدوخ ،یمومع راکفا ندرک هارمگ اب و

 تلود یشاپورف …دنک یم شاعم رارما ،یدوخ
 دوب یفاک .تشادن یتیمها هک یوالسگوی دحاو
 بیرخت ،هتفاینامزاس یرگناریو نیا هک
 لئاسو همه ندرب نایم زا ،یماظن ریغ تاسیسات

 تآورک و برص – اهوالسا یگدنز و راک
 عوهت یشک مدآ ،مدرم راتشک و لتق …و ینسوب
 دودحم یوالسگوی رد !» یسارکمد « مانب روآ

 !» کان درد « یلیخ هچرگ ،تروصنیا رد .دنامب
 « لاسرا اب – درک لمحت ار نآ دش یم یلو
 نآ ینامز و نیا یهاگ !» هناتسود رشب یاهکمک
 بسانت هب و درک شنزرس ار » ندمتم ریغ هلیبق «

 تیلووئسم مامت یدوخ تلود یمسر تسایس
 …تخادنا » لئابق « نیمه زا یکی ندرگب ار اه
 عقاو « تانصحم زا .دز بیج هب مه یبوخ لوپ
!» ینیب
 ،وشرو نامیپ لالحنا نیا هک ناهنپ هچ امش زا

 نیب تابساحم زا یوروش یروتارپما فذح
 رادافو لود زا هلسلس کی طوقس هک دوب یللملا
 دحاو تلود یشاپورف هنیمز ،تشگ بجوم ار
 یوالسگوی ارچ یلو .درک مهآرف ار یوالسگوی
 یئامعم ؟دش میسقت و هیزجت روز اب ،هعطق هعطق
 ،منکن هابتشا رگا .دراد فرح یاج یلک هک
 میسقت و هیزجت رسرب اپورا یتسیلایرپما لود زیتس
 یعادت ار یضقنم نارود رد ینامثع یروتارپما

.دنکیم
 یاهروشک زا یرایسب لثم ،یوالسگوی هکنیارد
 …و یلامش یاکیرمآ هلمج زا ،ناهج دوجوم
 یفرح ،تشاد نوگمه » ان « یتیعمج بیکرت
 هب ،تیعمج نوگمه » ان « بیکرت یلو .تسین

 .دوش یمن گنج ثعاب هک دوخ یدوخ
 !» صلاخ « تیعمج کی دوجو هک روطنامه

 تلود هیزجت ،یهگناو .دنک یمن نیمضت ار حلص
 » تدحو « هک داد خر ینامز یوالسگوی دحاو
 روتسد رد …رتشیب ای هناگ هدزاود یاپورا ویتاردف
 » ان « ذوفن یراوید ات تفریم و تشاد رارق راک
 یموب ریغ نادنمزاین » شروی « ربارب رد ریذپ
 و برص – اهوالسا هکنیا روآ تریح .دنیرفایب

 !» یئادج « ناهاوخ …و نوولسا و تاورک
 یاهتسیلایرپما اما .دندش رگیدکی زا رابتنوشخ

 ار یکرتشم شترا یهدنامزاس …و هسنارف و ناملآ
.دندوب هدرک زاغآ ادابم زور یارب

 یمن الصا ،اکرش و اکیرمآ مسیلایرپما ایوگ
 .دننزب یوالسگوی بیکرت هب تسد دنتساوخ
 ،دندوبن اپورا قرش یاهرازاب رد ذوفن رکفب چیه
 » زیمآ تملاسم « هیزجت رد مه یشقن

 تالمهم نیا زا ! …دنتشادن یکاولسوکچ
 یاه هشقن هک هداد ناشن هبرجت .نک گنررخ
 نآ یبرغ عون ،یتسیلایرپما لفاخم موش
 .دنراد نک گنررخ یششوپ هشیمه ،صوصخب
 .داد مدرم دروخب غورد دوش یمن هک دبا ات یلو
 ناملآ مسیلایرپما !» ناهگان « هک دیشکن یلوط
 هبناج کی روطب و دز مهب ار یزاب هدعاق
 ار ینوولسا و تاورک یاه یروهمج لالقتسا
 تیمسرب یدالیم ۱۹۹۱ لاس ربماسد ۲۳ زور رد
 یگنوگچ رسرب نابیقر ناهنپ یاوعد .تخانش
.دش المرب یوالسگوی میسقت و هیزجت
 رد ،ناملآ مسیلایرپما هبناج کی و یسایس رونام

 « یاپورا کرتشم تامیمصت یارجا هب هکیلاح
 یلباقتم یاه شنکاو ،دوب هدرپس دهعت » دحتم
 .تشگ بجوم !» نامیپ مه « لود نایم رد ار

 نارسفم زا یخرب هک دیشک یئاج هب راک یتح
 دروم ار » دحتم « یاپورا ققحت ناکما ،یشرافس
 ،یهاتوک تدم زا سپ .دنداد رارق نظ ءوس
 یاه تلود زبس غارچ اب ،دایز یلیخ لامتحاب
 اضق زا …و هیسور و هسنارف و سیلگنا و اکیرمآ

 ندوبن یلاخ یارب طقف سپ .دش لح لکشم
 اپ !» دحتم للم نامزاس « یاقآ هک دوب هضیرع
 یاه » تلود هچمین « تیوضع و تشاذگ شیپ
 تلود یشاپورف یارجام ،تفریذپ ار والسا
 دروم ار یتسیلایرپما یزاب نیا ،یوالسگوی دحاو
.داد رارق دیئات

 یارب اهوالسا یتامدقم شالت هراب رد هملک دنچ
 ۲۳/ ۰۰۰/۶۷۰ اب ،یوالسگوی .لالقتسا بسک
 ۲۵۵/ ۸۰۴ لداعم یتحاسم و تیعمج رفن

 نیرت تیعمج رپ و نیرتگرزب ،عبرم رتمولیک
 نانکاس تیرثکا .دور یم رامشب ناکلاب روشک
 اهوالسا ار کیناکلاب روانهپ نیمزرس نیا
 ،للم ریاس نوچمه هک دنهد یم لیکشت
 دوخ هب رصحنم یتاصتخم اب و ارجام رپ یخیرات
.دراد
 ،کرت ،ینودقم یاه تیلقا ،اهوالسا اب هارمه
 یدامتم نایلاس یط …و یئایلاتیا ،ینابلآ ،راغلب
 رد المع و دنتشاد تنوکس نیمزرس نیا رد

 یلئالدب و هتفر لیلحت هعماج یتاقبط شیارآ
 یا هناگادج یاه تلم فرعم ،مهف لباق الماک
 نیا رد اهوالسا یعطق تنوکس ،ارهاظ .دندوبن
 هناهاوخ » نیمز « یاهدروخ و دز و هقطنم
 دالیم زا شیپ ۱۶۸ لاس زا سپ نارود هب ،یدعب
 یلو .ددرگیم زاب ینودقم یهاشداپ بورغ و
 رد ،تلم نیا نیوکت و یموق یگتسویپ مهب
 هب قفوم اهتدم ات و تفرگ تروص یطسو نورق
.دیدرگن دحاو یرسارس تلود کی لیکشت
 یهدنامرف اب رابکی ،اه برص هکنیا زا میرذگب

 زا دعب !» ناشود نیتا « دوخ یمان رادرس
 یاهلاس هلصاف رد ،اهراغلب یهاشداپ یشاپورف

 برص یروتارپما کی ،یدالیم ۱۳۵۵ – ۱۲۹۹
 یروتارپما روهظ اما .دندرک اپرب هقطنم رد
 لاس هلصاف رد ناکلاب رب نآ طلست و ینامثع
 گنج نایاپ ات هک ،یدالیم ۱۴۳۰ – ۱۳۸۳ یاه
 تالوحت مامت المع ،تشاد ماود یناهج لوا
 تحت ینالوط یتدم یارب ار هقطنم نیا رد یدعب
.داد رارق دوخ عاعشلا

 ینامثع یروتارپما روآ تلاسک ماود اب نامزمه
 هتفر هتفر مه اپورا زکرم و برغ ،ناکلاب رد
 تشاذگ رس تشپ ار یراد هیامرس نیوکت نارود
 راکشآ هزرابم هار زا – مسیلادوئف ندز رانک اب و
 و نابابرا و ناکلام لابق رد ایاعر ،ناقوقح یب

 هلحرم هب …اهیئالاب ناهنپ یاهشزاس قیرط زا مه
 ناسنا .دیسر دازآ یناگرزاب و یلوپ یداصتقا
 یاج .دش هدنار هیشاح هب یئاسیلک و یفیرعت

 یورین کی ینعی !» دازآ « یرصنع هب ار دوخ
 .داد شورف و دیرخ لباق ،رکفتم و هدنز راک
 یا هزات راک میسقت ،یهاگراک دیلوت روحم لوح
 ،یعامتجا دیدج شیارآ کی .تفرگ لکش
 یدادعت رد یزآوژروب .دروخ مقر ،تلم
 تردق هب یئاپورا عماوج زا رامش تشگنا
 و تلود و داصتقا یاپ راب نیلوا یارب .دیسر
 ینشور زادنا مشچ …و دمآ نایم هب یلم لالقتسا
 اما .داد تسدب مدرم هدنکارپ تازرابم یارب
 هیامرس هویش ،رازاب داصتقا یدعب دشر و هعسوت
 رب تدشب ،اپورا زکرم و برغ رد دیلوت یراد
 – تشاذگ رثا ناکلاب للم یهاوخ لالقتسا یور
 لابق رد …و ناکلاب مدرم تازرابم هتفر هتفر
 رازاب تسایس راتفرگ ار ینامثع یروتارپما

 هلحرم دراو هک درک اپورا یراد هیامرس یئاشگ
.دوب هدش راصحنا
 رطاخ هب ،» کیتایردآ « یایرد یناگرزاب تیمها
 و تفای یدایز شیازفا قرش رازاب هب یبای تسد
 زا …و ناملآ و هسنارف و سیلگنا یاه تلود
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 بحاص « ایوگ – یرازت هیسور تلود و یئوس
 ناج هب ار رگید بناج زا !» قرش رازاب یعیبط
 « یناگرزاب هار هک یلاح رد .تخادنا مه
 ینامثع ناطلس هضبق رد نانچمه ،» کیتایردآ
 رپ یگنج ،ینامثع یاوق رب هبلغ و .تشاد رارق
 چیه هک دیبلط یم ار یتدم دنلب اضیا ،هنیزه
 دنتساوخ یم هن ،رکذلا قوف یاه تلود زا کی
.دنیآرب شماحنا هدهع زا دنتسناوت یم هن و
 ،یتسیلایرپما لود هبناج دنچ ای ود تباقر
 مه یکرتشم یخیرات نمشد لباقم رد هکنیاوگ
 ار یدحاو تسایس هنوگره ذاختا ،دنتشاد رارق
 .دوب هدرک نکمم ان ینامثع یروتارپما لابق رد
 « اب یهاگ ،دوخ صاخ هویش هب و کی ره ،اذل
 هار زا یهاگ ،» نآ « اب مه ینامز ای و » نیا

 هاوخلد عفانم …و شزاس اب مه ینامز و گنج
.دندرک یم لابند ار شیوخ

 زا کی ره یناگرزاب هعسوت اب هارمه ،شور نیا
 هیزجت هنیمز یئوس زا ،ناطلس اب یتسیلایرپما لود
 زا و ،درک مهآرف ار ینامثع یروتارپما یدعب

 نیا عوضوم ظاحل هب رت مهم و رگید بناج
 هب ار ناکلاب للم یهاوخ لالقتسا ،راتشون
 هنابلط هعسوت تسایس یژتارتسا نودب هچلابند
 زا کی ره هک انعم نیا هب .داد لزنت بیقر لود
 هیامرس نمض ،تقو یتسیلایرپما یاه تلود
 ،یلدب و یلصا نویلم زا یهورگ یور رب یراذگ
 ناطلس اب تاشامم نمض ات دندرک یم ششوک
 زین اه تلم » یئاهر « رادمچرپ ار دوخ …و
.دننک بلاق

 !» شخب یئاهر « یاهرونام نیا مامت لصاح
 یدالیم ۱۸۱۵ لاسب اه برص یراتخم دوخ
 – شیرتا کرتشم یروتارپما فرط زا هک ،دوب
 تلود یورشیپ زا یریگ ولج رطاخ هب و راجم
 لالقتسا « ای و .دش هداد نامزاس ناکلاب رد رازت
 هلیسو هب هک دوب یدالیم ۱۸۲۸ لاسب نانوی »
 ،یرازت هیسور و هسنارف و سیلگنا یاه تلود
 مهرس اه نمرژ ذوفن لباقم رد یزمرت ناونع هب
 ینامور » لالقتسا « یدنب مهرس .دش یدنب
 .هسنارف تلود هلیسو هب یدالیم ۱۸۶۰ لاسب
 یریگرد و مسیرازت یتسیوالسا ناپ تاغیلبت
 هک ،یدالیم ۱۸۷۷ لاسب ناطلس اب یو یماظن
 « یایرد و دش رجنم ناتسراغلب » لالقتسا « هب
 هنومن …و دیشک رازت تلود لرتنک ریز هب ار » هژا

 گرزب یاه تردق » تامحز « زا یرگید یاه
 ود دوخ مهسب هک .دندوب نارود نآ » ورشیپ « و

 لاسب یکی !» یا هلبیق « و » یموق « گنج
 هاتوک ،ار یدالیم ۱۹۱۳ لاسب یرگید و ۱۹۱۲

 دنتشگ بجوم یناهج لوا گنج عوقو زا شیپ
 و .ناکلاب مود و لوا یاه گنج هب فورعم –
 رثوم و میقتسم تلاخد نودب هک دوب بیترت نیاب
 یاپرید یروتارپما طوقس طیارش ،مدرم هدوت

.دیدرگ مهآرف زین ینامثع
 ان دشر لیلدب ،یناهج لوا گنج عورش شیپ ات
 ،یراد هیامرس عماوج رد یداصتقا نوزوم
 رییغت یا هنوگ هب یللملا نیب یاهورین شیارآ
 نارود نآ دوجوم یسایس یایفارغج اب هک تفای
 گنج ،رما نیمه .تشادن رارق » قابطنا « رد
 – دیدرگ بجوم ار یدنچ » یگناخ « یاه
 یا هلیبق و یموق تالیامت « زا یشان دنیوگیم
 کی نیا ،هتبلا !» هتفای لالقتسا هزات یاه تلود
 یاه تردق زابرید زا .تسا یناتساب درگش
 نامه ار گنج نالوئسم ،زورفا گنج و گرزب
.دننز یم اج گنج ناینابرق
 یاه شکمشک نیا مامت تقوم هجیتن ،لاح رهب
 لوا گنج عورش زا لبق ات !» یا هلیبق «

 هک دوب یقطانم ررکم ندش لدب و در ،یناهج
 ایرد هب یوحن هب ار ریگرد تلود نآ ای نیا

 هب لاصتا ،یمسر دانسا قبط .درک یم لصتم
 « یایرد ای و » هایس « یایرد ،» هژا « یایرد
 یاهدروخ و دز همه یلصا عوضوم » کیتایردآ
 یزیچ نامه نیا .دوب » یا هلیبق « ای » یگناخ «
 یلو لود یناگرزاب هعسوت !» افداصت « هک دوب
.تشاد مات یگتسب نادب تمعن
 « !» ندمتم « یتسیلایرپما یاهتلود ،عقاو رد
 رطاخ هب ،ار ناکلاب یاهتلم نامه ینعی !» لئابق
 هب هناهاگآ ،دوخ یئاشگ رازاب تسایس دربشیپ

 یئامزآروز کی زا سپ و .دنتخادنا یم مه ناج
 زا هکنیا زا دعب ،ینابرق رازه اههد و یشیامن
 کی یارب ،بیقر تلود رونام تردق ای و ذوفن
 ار مزال تاعالطا ،یورایور و یلامتحا یریگرد
 رد ار هلاسم اتقوم ،دندروآ یم تسد هب

 سیراپ و نیلرب ،ندنل رد » یحلص « سنارفنک
.دنداد یم هلصیف …و
 هارمه ،یناهج لوا گنج یدج کرادت اب یلو
 و سیلگنا ،بیقر یاه هورگ لاعف یساملپید اب
 یروتارپما و ،یئوس زا یرازت هیسور و هسنارف
 زا ینامثع ناطلس و ناملآ و راجم – شیرتا

 « و اه » لالقتسا « مامت هرابکی ،رگید بناج
 .داتفا رابتعا زا یشیامرف یاه » یراتخم دوخ

 تمعن یلو هدارا میلست راو دنفسوگ هک اهنآ
 مئانغ رد ،یماظن یریگرد عوقو زا شیپ ،دندش
 ای ،دندش میهس هدشن ثداح گنج زا سپ
 دوخ ،لباقم رد .دنتفرگ هدعو نینچ هکنیا

 ،نانآ یشکندرگ لیلدب ،اه برص یراتخم
 هب المع ،بیقر لود یلامتحا کیرحت اب دیاش
 اه نمرژ یبلط هعسوت تسایس ربارب رد یعنام
 یناملآ عون زا یرهق اب ریزگ » ان « و دش لیدبت
 « هک ،راغلب تلود هکنیا نمض .تخیر مهرد
 ریغ و میقتسم یاهتلاخد اب ار دوخ » لالقتسا

 دنیوگیم – دوب هدروآ تسدب رازت تلود میقتسم
 تهج رییغت !» ینودقم « نداد تسد زا رطاخ هب
 اه نمرژ ههبج هب هلحرم نیرخآ رد و هداد
.تسویپ
 لصاوف رد و اهدادیور نیا مامت نایرج رد
 ایلاتیا لالقتسا و داحتا رگید مهم هتکن ،توافتم
 هچ ،زین هسنارف » دازآ « تلود هک ،دوب شیرتا زا
 بیصن یب نآ زا یضرا هچ و یسایس ظاحل هب

 زونه هچرگ ،لقتسم و دحاو یایلاتیا .دنامن
 هب یلو !دمآ یمن باسح هب » یمحازم « یورین

 لباق یاپ یاج ات تشاد شالت دوخ مهس
 ینابلآ ،ادتبا نامه زا و دبایب ناکلاب رد یدامتعا
 و گرزب یاه تردق تباقر یال هب ال زا هک ار
 ،دوب هدیسر » لالقتسا « هب اه نامه تیامح اب

.تشادنپ یم شیوخ یعیبط مهس
 یاهروشک نیا مامت ،دش هراشا هکیروطب
 یلو لود هک یباتش لیلدب تسرد ،هتساخون
 هداد جرخ هب ناش یدنب مهرس رد تمعن
 ینیعم زرم و دح چیه رطاخ نیمه هب و ،دندوب
 « یاه تردق تسایس و دندش یمن لماش ار

 کیرحت هب ،دندرک یم یگدنیامن ار » یماح
 « یزیتس و گنج رد بلغا اه نامه موادم
…دندرب یم رسب !» یا هلیبق « و !» یموق
 !» یزرم « تافالتخا هکنیا روصت ،نیا دوجو اب
 و نانوی یاه تلود نایم !» یا هلیبق « لادج ای و
 و نانوی یاه تلود زا یداحتا یتح ای ،راغلب
 « رب طلست رطاخ هب …و ناتسراغلب هیلع ینامور
 نودب ،» هژا « یایرد هب لاصتا و » ینودقم

 هب تسناوت یم ،بلط هعسوت لود کیرحت
 ،هناکدوک یلیخ ،ددرگ رجنم یناهج یگنج
.تسا ضحم یحول هداس
 « دنیوگیم – یناهج لوا گنج لاح ره رد
 لصاح لصا رد !» شیرتا دهعیلو رورت لیلدب
 ره هک .دوب اپورا یتسیلایرپما یاه تلود تباقر
 رازاب تیدودحم لیلدب ،دوخ مهس هب کی
 یزرم نورب یئوجارجام کی دنمزاین …و شورف
 لصف و لح رد ار شیوخ یناوتان مه ات .دوب
 هب لسوت اب مه و دنک یشوپال یلخاد تالضعم
 !» یتسرپ نهیم « یعون هعاشا !» مسیلانویسان «

 نیمزرس رد ار نارگراک یتسیلایسوس شبنج
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.دبوکب مهرد هاگیاپ
 رد یرازت هیسور و هسنارف و سیلگنا قافتا

 قفاوت نمض ،یناهج لوا گنج بوچراچ
 نمرژ ات تشاد نآ دصق !» مئانغ « میسقت رسرب

 قرش رازاب زا و هتخاس رود ناکلاب زا ار اه
 نمض ،زین اه نمرژ ،لباقم رد .دیامن مورحم
 یناملآ یا ههبج یهدنامزاس و ناطلس اب شزاس
.دندرک یم لابند ار یهباشم فده ،یمالسا –

 و یکی یهاوخ » مالسا « هک دراد هجوت هدنناوخ
 یلباقتم یاهدنفرت ،یرگید یهد » لالقتسا «
 هعسوت و هنانزهار تلصخ تسیابیم هک دندوب

.دنیامن ناهنپ ار گنج هنابلط
 « یعون هعاشا اب هک ،یناهج لوا گنج
 ناپ « هناحوبذم شالت !» مسیلانویسان
 عمق و علق هنیمز ،دوب هارمه !» یتسیمالسا

 بوکرس و تقو ماکح یسایس نافلاخم
 شبنج و قرش رد هناهاوخ لالقتسا تازرابم
 .درک مهآرف ار برغ رد نارگراک یتسیلایسوس
 نامه ینعی ،ههبج تشپ » شمارآ « نوچ
 یئوجارجام ره تامازلا زا ،یلخاد ناقفخ
.تسا یزرم نورب ای یجراخ
 یسارکمد لایسوس هک دوب طابترا نیا رد
 ،یلبق و یعمج تادهعت مامت فالخرب ،یرتخاب
 یتسیلایسوس شبنج ندرک شکشیپ اب

 لود رطاخ هکنیا رب هوالع ،نارگراک
 تشپ » شمارآ « هب تبسن ار یدوخ یتسیلایرپما

 شیازفا ،نامزمه هکلب ،درک هدوسآ ههبج
 رد هک یماع لتق لیهست تهج ار یماظن هجدوب
 ،تروص ره رد .داد رارق دیئات دروم دوب شیپ
 رارق هکنیاوگ ،هنانزهار و یعاجترا گنج نیا
 ار یتسیلایرپما فلتخم یاههورگ تباقر ات دوب
 یاه تلم تراسا اب و دناسرب » ماحنارس « هب
 « یایرد رب طلست عوضوم ،صوصخ هب ناکلاب
 لقاال ،قرش رازاب فرصت تهج ار » کیتایردآ
 زا شیپ ،هار نیب رد .دهد هلصیف یتدم یارب
 یتروص هب ،گنج یعطق هجیتن ندش نشور
 اب ،ربتکا یرگراک بالقنا اب هدننک ریگلفاغ
 هجاوم یرازت هیسور رد یتسیلایسوس یتلود
 گنج همادا ناهاوخ طقف هن هک یتلود .دش
 هنامرحم یاهدادرارق مامت یاشفا اب هکلب ،دوبن
 ،دنامب موتکم » هشیمه « یارب دوب رارق هک ،رازت
 !» یتسود حلص « و !» یهاوخیدازآ « هناسفا
 اب .دیشک نجل هب اجکی ار یتسیلایرپما لود
 فذح و ربتکا یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ

 فالخ رب و یناهج لوا گنج ،مسیرازت یلمع
 اب هناگیب یریسم هب ،یمسر تابساحم مامت

 « نیا .دیتلغرد یراد هیامرس و هیامرس عفانم
 ،یراد هیامرس » هدعاق « زا رظتنم ان » فارحنا
 کی هب ار یتسلایرپما » مصاختم « لود اضق زا
 رما نیمه .درک لیامتم کیژتارتسا یتشآ

 لاس رد سیراپ سنارفنک ناباتش ات دش بجوم
 و بلاغ « نییعت اب هک ،ددرگ اپرب یدالیم ۱۹۱۸

 هب ار یا هزات تامیسقت ،گنج رد » بولغم
 کی و درک یدنب مهرس دوجوم یاهورین بسانت

 .تفای تیمسر یاسرو » قفاوت « رد دعب لاس
 عفن هب هک ار ناتسراغلب !» زوریپ « یاه تلود

 اب لاصتا زا !» اوهس « ،دیگنج یم بیقر ههبج
 هب ،زین اه برص .دندرکن مورحم » هژا « یایرد
 دنتفای هزاجا ،اه نمرژ ربارب رد یشکندرگ لیلد
 و » ینسوب « ،» ورگن هتنوم « یاه نیمزرس ات

 و هدرک قحلم دوخ هب ار » تاملاد « لحاس
 ،بونج یاهوالسا قافتا هب یکرتشم یهاشداپ

 نتسب رطاخ هب رتشیب ،اه ینوولسا و اه تاورک
…و دنهدب لیکشت ،ناکلاب هب اه ناملآ هار

 هقطنم نیا رد یدعب یاهدادیور اب انشآ هدنناوخ
 نیب یاهورین شیارآ رد موادم و مارآ تارییغت و
 رکذلا قوف تامیسقت هک دناد یم یبوخب ،یللملا
 یاه تلود کیژتارتسا داحتا زا عنام هجوچیه هب
 هرصاحم تهج یتسیلایرپما » بولغم و بلاغ «
 تلود هیلع یماظن مجاهت سپس و یداصتقا

 ،تروص ره رد .دیدرگن یوروش یرگراک
 یریذپان راکنا تارییغت اب و ،یناهج لوا گنج
 ناکلاب هقطنم و ناهج یسایس یایفارغج رد هک
 » یرترب « ظفح اب .دروآ دوجوب صوصخب
 هب ار ناملآ تلود ،هسنارف و سیلگنا یاه تلود
 فالخ رب هک .داد لزنت ۲ هجرد یئورین
 و سیلگنا یاهتلود موادم یاهیئوجارجام
 هب اتقوم ،یموب یاهزرم زا جراخ رد و هسنارف
 « یشیارآ اب و رگید یتصرف رد ات دیزخ نورد
.دیامن تافام ناربج ،رت » بسانم
 ،زین یوروش یرگراک تلود ،اما هصاف نیا رد
 هئطوت و یجراخ یاهیئوجارجام عفد زا سپ

 رد ار یدیدج یسایس یژتارتسا ،یلخاد یاه
 رارق نادنمتورث و تورث یاپرید تیمکاح لباقم
 یخیرات دهاوش و دانسا ساسارب هک ،داد
 اه تلم هناهاوخ لالقتسا یاه شبنج ،دوجوم
 یزوریپ ،نم رظنب .دندنامن بیصن یب نآ زا زین
 یروتاتکید رارقتسا و ربتکا یرگراک بالقنا
 نیرت تیعمج رپ زا یکی و نیرتگرزب رد ایراتلورپ

 یئاشگ رازاب تسایس المع ،ناهج یاهروشک
 و !» بولغم و بلاغ « زا ،ار یتسیلایرپما لود
 همین « ار یناهج لوا گنج ،رظن هطقن نیا زا

 « یادرف زا و لیلد نیمه هب .درک عطق » هراک
 و یسیلگنا نابلط یرترب !» همصاخم کرت
 نابیقر اب هارمه ،یناملآ نایوج یفالت و یوسنارف
 …و نپاژ و یلامش یاکیرمآ نوچ یا هتساخون

 .دننک » لیمکت « ار نآ ات دندوب دص رد هراومه
 و هورگ کی یهد » لالقتسا « هک ،توافت نیا اب
 روضح مدع لیلدب ،رگید هورگ » یهانپ مالسا «
 هنحص رد ینامثع یروتارپما و مسیرازت

 رادیرخ ،یللملا نیب و یا هقطنم یاهتسایس
.تشادن یلاها هدوت نایم رد ینادنچ
 » هراک همین « گنج یلصا ناینابرق نیا هک ارچ
 زا رت هناکریز بتارم هب یلو الماک هن رگا ،نیشیپ
 .دندرک یم لابند ار ثداوح ریس ،لبقام هلحرم
 ،یا هدشن هبساحم و ناباتش یئوجارجام ره اذل
 و برغ رد ربتکا » هعجاف « رارکت هب تسناوت یم
 هتکن .ددرگ رجنم قرش رد مسیوشلب ذوفن طسب
 ناملآ هتخیر مهرد داصتقا ،هکنیا رگید مهم
 و یئایمیش عیانص صوصخ هب ،بولغم
 » یئادها « یاه هیامرس قیرط زا ،نآ یتاحیلست
 هعسوت و دش یزاسزاب ،» زوریپ « یاه تلود
 همتاخ یئاشگ رازاب تسایس هن هکیلاح رد .تفای
 زا و قرش هبذاج رپ رازاب فرصت هن و ،دوب هتفای

 نامه ینعی ،ناکلاب یئایرد یاه هاگرذگ قیرط
 هدیدرگ لصف و لح هشقانم دروم یلصا عوضوم
.دوب

 یردق هک دراد دوجو نیا رد یضقانت ،ارهاظ
 بالقنا ،نم رظنب !دیامن یم زیگنارب نظ ءوس
 و خیرات رظتنم ان » یخوش « نیا ،ربتکا یرگراک
 مامت المع ،نآ رت دوز هچره ندیبوک مهرد
 لود کیژتارتسا و یکیتکات یاهرونام
 تحت اهتدم ات ار بولغم و بلاغ یتسیلایرپما
 یا هدنناوخ ،مرادن دیدرت .داد رارق دوخ عاعشلا

 زا ار دوخ یسایس یرایشوه و یکریز زونه هک
 حلص « و » یهاوخیدازآ « ماد رد و هدادن تسد
 هناهب هب ای و ،هدماین راتفرگ مسیلایرپما » یتسود
 هب ،یبناج یاهتسکش و اه یورجک یخرب

 …تسا هدربن هانپ » یزودنا لام « ریقح تولخ
 « و اه ینشور » ان « یخرب لیلد یتحارب
…تفای دهاوخ رد ار یرهاظ » تاضقانت
 زکرمت و دیلوت یراصحنا دشر ،یدعب هلحرم رد
 و ،وس کی زا یماظن عیانص رد نآ هداعلا قوف
 رب هوالع ،رگید یوس زا شورف رازاب تیدودحم
 یناگرزاب و یدیلوت دحاو اهرازه ،تباقر دیدشت
 نیرتگرزب .دیناشک لیطعت و یگتسکشرو هب ار
 نیمات هب رداق ،ناهج یداصتقا یاه تردق
 یموب نادنورهش یاه یدنمزاین نیرت یئادتبا



١۱۶ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام ننابآآ وو رهم  

85

 قمر نیرخآ ،مروت و یراکیب .دندوبن شیوخ
 یتسیلایرپما یاهروشک رد ار دمآرد مک مدرم
…و دیشک
 و ایراتلورپ یروتاتکید هک دوب یطیارش نینچ رد
 دیلوت هصرع رد نآ رظتنم » ان « یاه تیقفوم
 نورب یماظن رونام هنوگره نودب ،یعامتجا

 شبنج جوا قیرط زا و المع ،یِزرم
 و هتفرشیپ عماوج بلق رد نارگراک یتسیلایسوس
 کی رد هناهاوخ لالقتسا یاه شبنج هعسوت

 زا !» یشحو همین و یشحو « یاهروشک هلسلس
 ردب یجراخ هدننک » دیدهت « یورین کی تلاح

 و یزآوژروب یارب یلخاد » یمحازم « هب و دمآ
 قیرطب هدرپسرس یاه تلود یارب ،مسیلایرپما
.دوب هدش لیدبت یلوا

 – یخیرات رابتعا ینامز یلم لالقتسا هک میتفگ
 بسک زا دعب ،یزآوژروب هک درک ادیپ یناهج
 هب ات دش قفوم ،اپورا برغ رد یسایس تردق
 – یلادوئف ریغ و لوادتم ریغ ،نیون یا هنوگ

 رد …و یبناج یاه یئاسران مامت زا رظنفرص
 یروتاتکید ،عقاو رد .دنک لمع دیلوت هصرع
 نیا رد ثحب دروم هلحرم رد ،زین ایراتلورپ
 نیمه هب و تشاد یتلاح نینچ اقیقد ،راتشون
 جیسب و بذاج و یئوس زا هدنهد » رازآ « لیلد
.دوب رگید فرط زا هدننک

 ،یداصتقا نوزوم ان یاه تفرشیپ هکنیا نمض
 « کال زا ،ار » بولغم « ناملآ رگید رابکی

 » قفاوت « نالطب هنیمز و دیشک نوریب » یگناخ
 ار یاسرو دادرارق ای و سیراپ سنارفنک هدزباتش
 هراک همین « گنج تامیسقت نوچ .درک مهآرف
 رگید ) ۱۹۱۸ – ۱۹۱۴( یناهج لوا گنج »
 لود یداصتقا صوصخم نزو اب یبسانت
 نرق یس ههد زاغآ رد و ناهج یتسیلایرپما
 ضارتعا دروم امسر و تشادن یدالیم متسیب
.دوب هتفرگ رارق یناملآ نایوج یفالت
 « یتقایل یب و ناملآ یبلط هعسوت یایحا ،هوالعب
 …و هسنارف و سیلگنا یاه تلود » هنابلطواد
 یمدرم دض و یعاجترا یاه تلود تیعقوم
 و یاسرو » قفاوت « ءاکتا هب هک ،ار ناکلاب

 نافلاخم بوکرس هب » زوریپ « لود تیامح
 و درک لزلزتم شیپ زا شیب ،دندوب لوغشم
 تردق بسانت هب ار یا هزات یریگرای طیارش
.دومن مهآرف تمعن یلو یاه تلود یداصتقا
 ظفح اب ،ایلاتیا هتساخرید یزآوژروب نیا زا شیپ

 هب تبسن و ناکلاب رد یضرا تشاد مشچ
 ههد رد و نیریاس زا شیپ ،صوصخب ینابلآ
 اب و دیبنج دوخ هب ،متسیب نرق تسیب

 نمض ،هدومزآ ان » مسشیشاف « یهدنامزاس
 یگدامآ ،یلخاد یاه یئاضران مامت بوکرس
 کی رد تکرش یارب ار شیوخ روضح
 دیئات هک – درک مالعا ،یزرم نورب یئوجارجام
 تلود یدعب دیلقت و یتسیلایرپما لود هلصافالب

 ۱۹۴۰ لاسب هسنارف و ۱۹۳۳ لاسب ناملآ یاه
.تشاد لابندب ار یدالیم
 مرادن دیدرت ،یدعب و یلبق یاهدادیور بجومب
 زج یزیچ ،مسیا نتپ و مسیزان و مسیشاف هک
 مهرد تهج مسیلایرپما و یزآوژروب شیارآ

 رد نارگراک یتسیلایسوس شبنج ندیبوک
 نیب هصرع رد یماظن روضح و هاگیاپ نیمزرس
 » هراک همین « گنج تسیابیم هک ،دوبن یللملا
 یئاشگ رازاب فده نامه اب ،ار یناهج لوا
 یاه هاگرذگ تیمها هب هجوت اب .دیامن لابند
 هک ،قرش رازاب فرصت رطاخ هب ناکلاب یئایرد
 یم ،دوب یقاب شیوخ رابتعا و توق هب نانچمه
 یسایس یایفارغج رگید راب هک تفایرد ناوت

 مدع لیلدب ،نآ سار رد ناکلاب مه زاب و ناهج
 لود یداصتقا صوصخم نزو اب » قابطنا «
 راب تنوشخ یرییغت فرش رد ،اپورا یتسیلایرپما
.تفرگ رارق
 دیئات اب و !» دازآ یتاباختنا « رد هک ،مسیزان

 ،تفای هار تردق هب یسارکمد لایسوس ینمض
 یناملراپ ناگدنیامن هنامرش یب نارابریت نمض
 ،ناملآ تسینومک بزح یاضعا همه ،نارگراک
 رب تعرس هب …و تاضارتعا همه ندرک هفخ و
 ذاختا اب و !» دمآ قئاف « یلخاد تالکشم
 رد ررکم یاه تلاخد و هبناج کی یتامیمصت
 زاجم » بولغم « تلود کی ناونع هب هک یروما
 رهم یاسرو دادرارق رب المع ،دوبن ناش ماحنا هب
 تیقفوم « اضق زا ،هلهو نیتسخن رد .دز لطاب

 دوخ یاهرونام یرس کی و یلخاد » یاه
 ینف یرترب + یزرم نورب روما رد مسیزان هنارس
 تلود مامت ،یلامتحا یئورایور کی رد ناملآ

 و اپورا قرش هدناشن تسد و یعاجترا یاه
 تحت هکنیا زا رظنفرص ،ار ناکلاب هقطنم

 ،دندوب » یزوریپ « تمعن یلو مادک تیامح
 رییغت نیا .درک لیامتم مسیزان تمسب اجکی

 دیئات اب ماوت توکس و ،یمسر » ریغ « تهج
 و تمس رد ،هسنارف و سیلگنا !» دازآ « لود
 للم هناهاوخ لالقتسا تازرابم یدعب یوس
.دوبن ریثات یب ناکلاب
 هب هناکریز یهجوت اب ،ناملآ مسیلایرپما ،نم رظنب
 رد ات تشاد ششوک ،شیوخ رترب ینف تیعقوم
 او میلست هب ار دوخ یئاپورا نابیقر تسخن هلهو

 ،زور نآ ناهج دیلوت زکرم نیا رب طلست اب و دراد
 .دروآ تسدب ار یراد هیامرس یایند یگدرکرس
 رد لوادتم ینادجو » یب « زا رظنفرص ،کلاذعم

 کی ،یراد هیامرس هدنام سپ و هتفرشیپ عماوج
 ،یس یاه لاس یاپورا رد یلمتحم لوحت نینچ
 یارب یتقوم یکیتکات عفن چیه طقف هن
 طوقس هکلب ،تشادن ایراتلورپ یروتاتکید
 نیمه هب .درک یم لیهست زین ار نآ یلامتحا

 و یسایس یورشیپ زا یریگ ولج یارب و رطاخ
 ار » اپورا یعمج عافد « حرط ،مسیزان یماظن
 و هدولآ نادرمتلود لابقا دروم هک ،دیشک شیپ
 .تفرگن رارق یراد هیامرس ناهج توخنرپ

 یلخاد گنج رد مسیزان میقتسم تکرش ،یتح
 رطاخ نیا هب رتشیب ،یدالیم ۱۹۳۶ لاسب ایناپسا
 فالخرب ،ناملآ مسیلایرپما هک دهد ناشن هک دوب
 چیه ،هدننک دودحم و یمسر یاهدادرارق
 یلبق هدارا نودب ،اپورا هراق رد ار یرییغت

 « لود هکیلاح رد .درک دهاوخن لمحت شیوخ
 در نمض …و هسنارف و سیلگنا !» تسود حلص
 دنتشاد ششوک نانچمه ،» یعمج عافد « حرط
 هعسوت تسایس ،قرش رد یتازایتما نداد اب ات

 رد هک ،ار ناملآ مسیلایرپما هناشنم ردلق و یبلط
 یوروش تمسب ،درکیم لمع مسیزان بلاق
 « یلصا عوضوم نامه نیا و .دنیامن فرحنم
 ،دوب یدالیم ۱۹۳۸ لاس رد » خینوم سنارفنک
 هیامرس رایع مامت هدنیامن ،رلتیه هاگشیپ رد هک
.دیدرگ رازگرب ناملآ یراد
 اب رلتیه هک دوش روصت رگا تسا یحول هداس
 ،ریخ .دشاب هدرک تفلاخم یتسایس نینچ ذاختا
 نامه زا ،ناملآ مسیلایرپما ،سکعرب تسرد
 تسایس ،ربتکا یرگراک بالقنا یزوریپ یادرف
 لابند دوخ » زوریپ « نابیقر قافتا هب ار روکذم
 هویش هب نآ هبناج همه تیوقت مسیزان و درکیم
 نیا هب مسیزان یتامدقم » هارکا « یلو .دوب یناملآ

 رد هن ،کیژتارتسا قفاوت نیا هک دوب رطاخ
 « تلود یاضما یواح لکش رد هک ،نومضم
 تیعقوم اب لیلد نیمه هب و دوب ناملآ » بولغم
 .تشادن یناوخمه ،یس ههد رد ناملآ رترب
 اب هک ،یدالیم ۱۹۳۸ لاس رد شیرتا قاحلا
 عقاو رد ،دوب هارمه …و هسنارف و سیلگنا دیئات
 لوا گنج رد اه نمرژ شیارآ هب تشگزاب

 لاس رد ،سیراپ سنارفنک هک ،دوب یناهج
 هدرک مالعا لطاب ار نآ تیمسر ،یدالیم ۱۹۱۸

.دوب
 یاه تلود » ناهنپ « لیامت اب هارمه ،بیترت نیاب

 ناملآ مسیلایرپما ،مسیزان هب ناکلاب یمدرم دض
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 هقطنم نیا رد ار شیوخ تیعقوم ات دش قفوم
 زا یرایسب راسفا المع مه و دشخب دوبهب مه
 دوخ تسد رد یدعب یاهرونام یارب ار روما

.دیامن زکرمتم
 لاس یلام نارحب هک ،دش عورش احنآ زا لکشم

 مار یئایلوخیلام تروص هب ،یدالیم ۱۹۲۹
 درک تیارس اه هصرع مامت هب تعرس اب ،یندشن
 یعامتجا و یداصتقا ماظن تیعقوم المع و
 هرطاخم هب ،هاگیاپ یاهروشک رد ،ار لوادتم
 ،» خینوم سنارفنک « یرازگرب زا شیپ .تخادنا

 و یکاولسوکچ !» زیمآ حلص « یا هنوگ هب هک
 یاه تلود مامت ،درک ینابرق ار ناتسهل
.دندوب هتفرگ یگنج یشیارآ اپورا یتسیلایرپما

 « گنج همادا یارب » بولطم « یطیارش ،ارهاظ
 .دوب هدمآ دوجوب یناهج لوا » هراک همین
 هلبا نادرمتلود زا نید و لد هک ،مسیزان یوگلا
 هچرگ ،دوب هدرب …و یوسنارف و یسیلگنا

 جیسب اب تسناوت :تشاد » قفوم « یرهاظ
 و نارادکناب هنیزه اب و هتسکشرو یاپ هدرخ
 نارگراک یتسیلایسوس شبنج ،عیانص نابحاص
 طیارش هناهب هب .دنکش مهرد اتقوم ار
 لقادح هب ار اهدزمتسد قلطم مجح ،یرارطضا

 داصتقا یعون یهدنامزاس اب .داد شهاک نکمم
 مجح ،یراکیب یبسن شهاک نمض ،یگنج
 هب روشک داصتقا عومجم رد ار یماظن عیانص
 « جوا رد و ناملآ هک داد شیازفا یدح
 دوبمک راچد تدش هب ،یداصتقا » یئافوکش
…دوب مدرم یارب مزال تالوصحم
 یالویه نینچ کی ینیرفآزاب و ماود ،اما

 رد تساوت یم هنوگچ ،یطحنم و برخم
 هب یرازاب هب و دریذپ تروص یدادرارق یاهزرم
 نمض ؟دشابن دنمزاین ناهج یایفارغج تعسو
 یاه تلود هک داد ناشن یدعب ثداوح هکنیا
 و ایسآ رد نپاژ ،اپورا رد …و هسنارف و سیلگنا
 گنررخ تافراعت نمض ،زین یلامش یاکیرمآ

.دندرک یم لابند ار یهباشم فده ،نک
 ،شروش و یئاضران زا یجوم ،نامزمه
 ار اج همه ،لود یپ رد یپ تاقفاوت فالخرب
 .درک یم دادیب مروت و ینارگ .دوب هتفرگارف
 هدروآ هوتس هب ار نارگراک ،یگنسرگ و یراکیب
 « روآ عوهت تاغیلبت ،یطیارش نینچ رد …و دوب
 ،یتسیلایرپما یاهروشک رد !» یتسپ نهیم
 و ندیپاچ فده اب و گنج هک دوب نیا فرعم
 هلاسم هب المع ،یدوخ ریغ یاهرازاب فرصت
 داصتقا .تسا هدش لیدبت ادرف و زورما
 رد ار دوخ » تاحن « یراد هیامرس هتسکشرو

 نیمه هب .درک یم وجتسج یئوجارجام و گنج
 کی ره و یتسیلایرپما یاه تلود رطاخ
 یاه رونام نوچ و دنچ زا هک مادام ،یقیرطب
 ،یورایور یریگرد کی رد و نابیقر یلامتحا
 یاه هناهب هب ،دروآ یمن تسدب یفاک عالطا

 ،یدوخ ریع قطانم رد و ددعتم و فلتخم
 اب ات .دندیرفآ یم دودحم و یگناخ یاهگنج
 تیعقوم ،نازرا یاه » یزوریپ « ندروآ تسدب

 دوبهب !» حلص « یاه سنارفنک رد ار دوخ
.دنشخب
 لحارم یط زا سپ و مسیزان هک دوب بیترت نیاب
 ،نابیقر ریاس اب تروشم نودب ارهاظ ،یتامدقم
 نامه ینعی ،ناتسهل هدننک » هارمگ « لاغشا اب
 رد ،دوب هدش شکشیپ ناملآ هب البق هک یرازاب

 گنج عورش راکتبا یدالیم ۱۹۳۹ لاس ربماتپس
 هکنیا روآ تریح .تفرگ تسدب ار یناهج مود
 نردم شترا نیمود نتشاد اب ،هسنارف تلود

 یاوق ربارب رد هتفه شش طقف ،زور نآ ناهج
 ۱۹۴۰ لاسب و .درک » تمواقم « مسیزان
 زا .تسویپ اه یزان ههبج هب المع ،یدالیم
 ود نیا یدعب یراکمه و هسنارف » لاغشا « اضق
 ار زایتما نیا ،اپورا یتسیلایرپما گرزب تلود
 ۵ ات ۴ زا هیامرس تشابنا دشر خرن هک تشاد
 سپ .تفای ءاقترا دصرد ۲۵ حطس هب ،دصرد
 و ناکلام هک تشادن دوجو یلیلد چیه رگید
 یورشیپ یارب یتمحازم ،ناراد هیامرس و نابابرا
.دندرواین و دنروآ دوجو هب مسیزان یدعب
 راهب رد ،یزان شترا هک دوب زبس تراک نیا اب

 یاه هزاورد میقتسم روطب ،یدالیم ۱۹۴۱ لاس
 ینعی ،راغلب تلود هلصافالب .دوشگ ار ناکلاب

 ،یناهج لوا گنج رد اه نمرژ دحتم نامه
 سارت « یاه نیمزرس اددجم ات تفای راختفا

 هدرپس نانوی هب هک ،» ینودقم قرش « ،» یبرغ
 هب ار یوالسگوی » ینودقم « مامت و دوب هدش
 هب زین …و ووزک و ورگن هتنوم .دنک قحلم دوخ

 یزان نامرف هب ،ینسوب و یساورک .دیسر ایلاتیا
 و ناملآ نایم مه ینوولسا و دنتسویپ مهب اه
 و ناتسراجم هکنیا نمض …و دش میسقت ایلاتیا
 یب اه یزان یتسد هداشگ نیا زا مه ینامور
 یهاشداپ ،بیترت نیاب هب و .دندنامن بیصن
 و اه برص یشکندرگ روآ دای هک اهوالسا

 زا ،دوب یناهج لوا گنج رد اه نمرژ تسکش
 ،اه برص زا یهجوت لباق تیعمج و دیشاپ مه
…دندش ماع لتق اه یزان طسوت

 قفوم ناملآ مسیلایرپما هک دراد هجوت هدنناوخ
 طقف هن ،لاس ود زا رتمک یا هلصاف رد ات دش

 رد ار اپورا مامت ابیرقت هکلب ،دنک تافام ناربج
 یناگرزاب و دیلوت زکرم لرتنک المع و .ددرون

 ناکلاب یئایرد یاههاگرذگ مامت و زور نآ ناهج
 یمن رسیم یرما نینچ ،نم رظنب …دروآ تسدب ار

 همه یمسر » ریغ « یراکمه و لیامت اب رگم دش
 یزوریپ سرت زا و المع هک .اپورا یاه تلود
 چیه ،نارگراک یتسیلایسوس شبنج یلامتحا

 مسیزان ربارب رد یهجوت لباق و یدج تمواقم
…دندرکن
 هک ،دوب اپورا یزآوژروب » یتسرپ نهیم « مامت نیا
 ار ناهج ،ساسح یا هظحل رد و رگید راب کی
 اجنیا رد …و درک شیوخ یتاقبط عفانم ینابرق
 ندرک دحتم زا سپ ،ناملآ مسیلایرپما هک دوب
 ندیبوک مه رد و مسیزان مچرپ ریز رد اپورا

 هفخ و هاگیاپ نیمزرس رد یرگراک یاه تمواقم
 هب ،ناکلاب هناهاوخ لالقتسا یاه شبنج ندرک
 ،ایراتلورپ یروتاتکید » نتسکش مهرد « دصق
 نودب نیمزرس هب یدالیم ۱۹۴۱ نئوژ ۲۱ رد
…درب موجه مسیلایسوس تشگزاب
 لتق اب هک ،یزان یاپورا شترا نیزاغآ یورشیپ

 رگراک رازه اه هد هنادرمناوج » ان « ماع
 هیامرس ،دوب هارمه درم و نز زا معا ،یزوخلک
 یمسر تاغیلبت .دروآ دجو هب ار ناهج ناراد
 یایند هیحور نتسکش مهرد رطاخ هب ،مسیزان
 یف هک دوب یزیچ نآ زا شیب بتارم هب ،ناریقف
 اب ات دیشوک یم مسیلایرپما .داد یم خر عقاولا
 رد دوخ یاه » زوریپ « نیغورد ندرک هتسجرب

 نایاونیب و نارگراک یدعب یاه شزیخ ،گنج
 دیئاپن یرید یلو …دنک هفخ عوقو زا شیپ ،ار
 ،ایراتلورپ یروتاتکید یعافد یاهگنج هک
 هب نامزمه و درک زمرت ار مسیزان یورشیپ
.دز تسد لباقتم و هفقو یب یضرعت

 یاهگنج قیرط زا هک ،یزان شترا ینیشن بقع
 روآ » مان « یرسارس تاغیلبت برض هب و نازرا

 لباق ریغ یا هلصاف رد و هرابکی ،دوب هدش
 دوسب ار یللملا نیب یاهورین شیارآ ،راظتنا
 هک انعم نیا یب .درک نوگرگد راک یودرا

 مامت تیعقوم ،تمعن یلو نیتسخن تسکش
 زا ار نانآ و درک لزلزتم ار رادافو یاه تلود
 .دیناشک طوقس بیشارس هب » تردق « جوا
 هدوت یاه شزیخ و دش هدوشگ اه نادنز یاهرد
 رگنس .درک جلف ار یناوید هاگتسد المع ،یا
 راختفا هک کانتشحو هن ،ینابایخ یاه یدنب
…دوب هدش نیرفآ
 و یراد هیامرس یاپورا ،یطیارش نینچ رد
 « و یزان یاپورا ،تسیشاف یاپورا ،تسیلایرپما
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 رد یسناش چیه ،تیناسنا و ناسنا دض !» دازآ
 ،لغاش و راکیب رگراک نویلیم اه نویلیم نایم
 هک » یناریقح « و ناگراوآ و ناگنسرگ و نایاونیب
 ینابایخ یاهرگنس تشپ رد ار دوخ یتسه مامت
 مچرپ هک اریز .تشادن دندوب هتشاذگ رامق هب

 یئاپورا یاه تلود مامت هک ،یزان دض گنج
 یروتاتکید تسد رد المع ،تفرگ یم رب رد ار
 رد خرس شترا هفقو یب یورشیپ .دوب ایراتلورپ
 یتسیلایسوس شبنج یایحا اب نامزمه ،اپورا

 لالقتسا تازرابم و هتفرشیپ عماوج رد نارگراک
 یاه نامزاس و بازحا ،ناکلاب للم هناهاوخ
 عافد مرج هب و شیپ اهتدم زا هک ار تسینومک
 هب المع ،دندش یم بوکرس مسیلایسوس زا

 نایاونیب و نارگراک یا هدوت مایق یربهر داتس
 روشک ناونع هب ،مه یوالسگوی هک داد ءاقترا

.دوبن انثتسم نآ زا ،راتشون نیا رد ثحب دروم
 لیکشت و یوالسگوی لالقتسا ،هبترم نیلوا یارب
 هلیسوب ،اهوالسا یرسارس و دحاو تلود
 تسد یاه تلود هیلع مدرم میقتسم تازرابم
 هیامرس ناهج هب هک ،اپورا هب طقف هن ،هدناشن
 یگدنام بقع .دیدرگ لیمحت مسلایرپما و یراد
 روآ تلاسک ماود لیلدب و داصتقا یمومع
 سپس و ،تسخن هجرد رد ینامثع یروتارپما

 روانهپ نیمزرس نیا ررکم میسقت و هیزجت
 بیقر یراد هیامرس لود طسوت کیناکلاب
 روتکاف ود اب میقتسم طابترا رد و انبمرب ،یئاپورا

 یاهتوافت یرس کی دوجو ،رکذلا قوف یروحم
 ،یئایفارغج یتح و یبهذم ،یگنهرف و ینابز
 هزرابم یدامتم نایلاس زا سپ هک دیدرگ ثعاب
 یلکش اهوالسا یرسارس تلود ،راظتنا و
.دریگب دوخ هب ویتاردف

 رد و یزان یاپورا یسایس و یماظن طوقس
 یارب ،ایراتلورپ یروتاتکید یربهر هب یگنج
 بجوم ناکلاب رد ار یشیارآ راب نیتسخن

 و یوسنارف و یسیلگنا نانزهار هک ،دیدرگ
 شقن ای و یشقن نآ یهدنامزاس رد …و یناملآ

 دنمورین روضح نمی هب .دندرکن یزاب ینادنچ
 هقطنم یاهتسایس هصرع رد ایراتلورپ یروتاتکید
 ناکلاب لقتسم یاه تلود ،یللملا نیب و یا

 و تافالتخا زا هلسلس کی ات دندش قفوم
 روضح نودب ،ار دوخ یزرم یاه یئانشوران
 رد هن و ناکلاب رد یتارکاذم رد !» دازآ « لود
.دننک لصف و لح …و نیلرب و سیراپ و ندنل
 زا ات تفای ناکما یوالسگوی لاردف تلود
 هتنوم و ینسوب و ینوولسا یاه یروهمج قیرط
 « یایرد یقرش لحاوس لرتنک المع ،ورگن

 تسد هب رتمولیک ۷۰۰ لوط هب ار » کیتایردآ
 نآ هدنامیقاب هک ،ینابلآ تلود قافتا هب و دروآ
 تسایس هدنورپ ،تشاد شیوخ لرتنک رد ار
 هن رگا ،ار اپورا یراد هیامرس لود یئاشگ رازاب
.ددنبب ،هشیمه یارب

 و لزارا « زا هک یتبرض اب و اپورا یراد هیامرس
 هب ،اه قلخ و نایاونیب و نارگراک !» شابوا
 ،دوب هدرک شون ایراتلورپ یروتاتکید یربهر
 نیا ربارب رد هک دوب نآ زا رت لیلذ یلیخ زونه
 ناشن دوخ زا لباقتم یشنکاو هدنبوک لوحت
 و مهرد داصتقا یزاسزاب هب نانچمه و .دهد
 لوغشم یئاکیرمآ رالد برض هب شیوخ هتفشآ
 راک زا اتقوم ،زور نآ ناهج هئطوت زکرم .دوب
 « تافالتخا مامت ،لیلد نیمه هب و دوب هداتفا
 هب المع مه اهو السا » یا هلیبق « و » یموق

.دوب هدش هدنار هیشاح
 لود تباقر رثا رب هک یناهج لوا گنج

 هب لمع رد ،تفرگ لکش اپورا یتسیلایرپما
 و یسایس صوصخم نزو هک دش رجنم یجیاتن
 رد هچ و هقطنم رد هچ ،ار اپورا یداصتقا

 نازیم هب ،یللملا نیب یاه یریگ میمصت هصرع
 ،تسخن هجرد رد .داد شهاک یهجوت لباق

 ایراتلورپ یروتاتکید رارقتسا و مسیرازت طوقس
 ار اپورا یراد هیامرس زاتمم تیعقوم ،هیسور رد

 ار نآ یاه هیامرس » تینما « و درک راد هشدخ
 .تخادنا هرطاخم هب یموب یاهزرم زا نوریب رد

 و یلخاد تالکشم زا یهوک هکنیا نمض
 یوسنارف و یسیلگنا یاه هیامرس هرداصم
 یداصتقا یزاسزاب ،هیسور رد صوصخب

 کرت « زا سپ ار » بولغم و بلاغ « یاهروسک
 هیامرس دوبمک لکشم اب المع !» همصاخم
 تلود ات دش بجوم رما نیمه .دومن هجاوم
 یاه هیامرس قیرزت بلطواد ،هدربمان یاه
.دندش دوخ یموب داصتقا رد یئاکیرمآ
 و اپورا عیانص رد اکیرمآ یراذگ هیامرس طسب
 یجراخ و یلخاد یاهرازاب زا نآ یرادروخرب
 ار یراشرس دوس ،یئاپورا بیقر یاه تلود
 یتدم رد و دوخ مهس هب هک درک اکیرمآ هناور
 عفن هب ار یراد هیامرس داصتقا عومجم ،هاتوک
 هئطوت زکرم لاقتنا هتفر هتفر و هداد رییغت اکیرمآ

 نیا رد .درک مهارف اکیرمآ هب اپورا زا ار ناهج
 ناملآ » بولغم « تلود هک تسا یهیدب ،طابترا
 دوخ هب ار یئاکیرمآ یاه هیامرس مهس نیرتشیب

 یاه هیامرس هکنیا بیجع یلو .دیامن بلج
 ناملآ یفرصم عیانص هکیلاح رد ،اکیرمآ یئادها
 و دوب هدید یدایز بیسآ گنج نایرج رد و

 مظعا تمسق ای و امامت ،دوب هداتفا راک زا اشخب
 روشک نیا یئایمیش و یتاحیلست عیانص رد نآ

 یم …و سابل و شفک و نان مدرم .تفای زکرمت
 کنات و پوت هوبنا دیلوت یزآوژروب اما .دندیبلط
 هداد رارق دوخ راک روتسد رد ار …و لسلسم و
.دوب
 ،اکیرمآ مسیلایرپما هک دوبن لیلد یب سپ
 » یب « ار مسیزان یئاپورا یاه یئوجارجام
 ریس یدرس نوخ اب و هدومن یقلت تیمها

 یبای تردق هک ارچ .درک یم هراظن ار ثداوح
 تیرتسا لاو طوقس زا سپ ،ناملآ رد مسیزان
 یاه هیامرس تینما طقف هن ،یدالیم ۱۹۲۹ لاسب
 ،تسا لهس ،تخادناین هرطاخم هب ار یئاکیرمآ

 ،یئایمیش و یتاخیلست عیانص هعسوت اب یتح هک
 نآ .داد شیازفا شیپ زا شیب ار اهنآ یهد دوس
 هب و اکیرمآ یراد هیامرس هک یطیارش رد مه
 زاین ،یلخاد یاه شروش ندناشنورف رطاخ
.تشاد نادب یمربم
 هک ،یروهمج تسایر ماقم هب تلوزور باختنا

 مدرم تشیعم » دوبهب « یارب ار » لیدوین « حرط
 تلود یئاسانش هلاسم و دیشک شیپ دمآرد مک
 تجامس لاس ۱۶ زا سپ ار یوروش یرگراک
 شا یتاباختنا یزوریپ نیمضت رطاخ هب ،هناقمحا

 عاضوا فرعم لصا رد ،داد رارق هدافتسا دروم
 هب ات تفر یم هک ،دوب اکیرمآ یلخاد هتفشآ

.ددرگ لوحتم » کانرطخ « یا هلحرم
 هک ینامز ،» نمورت « یاقآ هک منک یم یروآ دای
 یاقآ یپ رد یپ باختنا هرود راهچ زا سپ
 هار ماقم نیدب ،یروهمج تسایر هب تلوزور
 نویلیم ود یزاس » کاپ « و جارخا اروف ،تفای

 لیامت ایراتلورپ یروتاتکید هب هک ار یتعنص رگراک
…داد نامرف ،دنتشاد
 ،تفر نآ حرش هک ،یناهج مود گنج همتاخ اب
 ،مه یتسیلایرپما یاپورا » رابتعا « هدنامیقاب
 ناونع هب و تفر نیب زا یلکب یتدم یارب
 مسیلایرپما یئاشگ ناهج تسایس هچلابند
 ار یئاپورا نابیقر ءالخ ات دیشوک یم هک ،اکیرمآ
 یئاه شقن ،دنک رپ یموب ریغ یاه رازاب رد
.درک یم یزاب یرانک
 رد و اکیرمآ مسیلایرپما تلود هکنیا رکذ لباق

 ناملآ امسر هکنیاوگ ،یناهج مود گنج نایرج
 چیه نامزمه ،داد یمن رارق تیامح دروم ار
 مسیزان یورشیپ ربارب رد مه یا هدنرادزاب مادقا

 مسیلایرپما میقتسم روضح ،عقاو رد .درک یمن
 یدج یا هظحل زا ،یناهج مود گنج رد اکیرمآ

 ربارب رد ایراتلورپ یروتاتکید تمواقم هک دش
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 ار یناهج یشروش المع ،یزان مجاهم شترا
 یضرعت اب ات تفریم و تخیکنارب مسیزان هیلع
 همتاخ اپورا یراد هیامرس تایح هب ،هبناج همه
…دهد
 و روترآ کم ریظن یئاه لارنژ هک تسا ینتفگ
 تیبوبحم زا اه یزان نایم رد هک …و نوتاپ
 « فده اب لصا رد ،دندوب رادروخرب یناوارف
…دنتشاد تکرش گنج رد وکسم » لاغشا
 هک یتروص هب و یناهج مود گنج ،لاح ره رد
 هاگودرا ود هب ار ناهج ،تفای همتاخ المع
 لکشتم یاهورین و درک هیزجت لباقتم و فلتخم
 .دیناشک یشیاسرف یگنج هب ار هیامرس و راک
 قیرزت و !» لاشرام حرط « یارجا اب نامزمه
 هتخیر مهرد عیانص هب رالد درایلیم ۱۵ زا شیب
 هب اپورا زا زین یراد هیامرس یایند یربهر ،اپورا
 یسایس و یداصتقا زکرمت .تفای لاقتنا اکیرمآ

 دوجو اب ،یلامش یاکیرمآ رد یراد هیامرس
 ،هیامرس هاگودرا نورد رد یبناج تافالتخا

 و هداد رییغت ار مسیلایرپما یئاشگ رازاب تسایس
 تلاخد هب » یا هلیبق « و » یموق « یاه هئطوت زا

 راکشآ یماظن یاهاتدوک و نایرع و میقتسم
.درک لوحتم
 هعماج یداصتقا یزاسزاب ،اما لباقم یودرا رد
 و یئاکیرمآ یاهرالد لاناک زا هجوچیه هب
 گنج ،عقاو رد .تشذگ یمن ناسنا رامثتسا
 هنوگب ار یللملا نیب یاهورین شیارآ یناهج مود
 المع ناهج یداصتقا یزاسزاب هک داد رییغت یا
.تفای یم نایرج لباقتم یوگلا ود یانبمرب

 مسیناکم یهدنامزاس هک دوب یهیدب الماک
 نآ هدنرادزاب یاه هفلوم و رازاب هب هک ،دیلوت
 هب یوالسگوی لاردف یروهمج رد ،دشابن یکتم
 نیا دوجو اب یلو .ددرگن ققحتم یگداس
 و یعامتجا و یسایس زا معا ،یناوارف تاناکما

 تقو تلود هب هک .دوب دوجوم …و یئایفارغج
 ،اهنآ رب هیکت اب ات داد یم ناکما یوالسگوی
 ربتعم یاه هفلوم یخرب زا هدافتسا یتحو
 اب و زکرمتم یداصتقا راتخاس ،رازاب داصتقا
 روحم رب هک دنک یزیر یپ ار یئ همانرب
 رد ای و .دیامن لمع هعماج یفرصم یاهیدنمزاین
 تردق مرها زا هدافتسا نمض ،تلاح نیرتدب

 رارق اه هدوت تیامح دروم نانچمه هک یسایس
 رد ار داصتقا یمومع یاه یریگ تهج ،تشاد
 ینف زاف فالتخا هک دهد رارق یریسم

 یورین یگچراپکی دوسب ،هناگشش یاهیروهمج
.دبای رییغت راک
 تلود و بزح یربهر هاگتسد هک یلاح رد

 تردق یادرف نامه زا و ،یوالسگوی تقو
 هک مهم هتکن نیا هناکریز صیخشت اب ،یبای
 یروتاتکید دنمورین روضح لیلدب و مسیلایرپما
 یاهگنج هک تسین یطیارش رد ،ایراتلورپ

 یمسر یاهزرم نورد رد ار یرگید یگناخ
 درک زاغآ ار یزاس نتخاون ،دهد نامزاس روشک
 قاتشم هلصافالب یشنکاو هب ار » دازآ « یایند هک
 دوب یداصتقا یزاسزاب نیمه نایرج رد .دومن
 ۱۹۴۸ لاس رد و یوالسگوی یربهر هک
 اب و تفرگ ار دوخ یعطق میمصت ،یدالیم

 و هیامرس تهج امسر ،راک یودرا زا یئادج
.دیزگرب ار یراد هیامرس
 تلود یئادج ،مراد عالطا نم هک یئاج ات
 یروتاتکید و راک یودرا زا یوالسگوی ینوناق
 زین ماهتا ظیلغ ینشاچ اب هکنیا نمض ،ایراتلورپ

 دوجوب دارگلب » راهب « زگره ،دوب هارمه
…درواین

 دارگلب تلود یداصتقا و یسایس یریگ تهج
 المع ،مسیلایرپما و یراد هیامرس دوسب
 .درک روانش رازاب داصتقا ریسم رد ار یوالسگوی

 دوخ « ناونع تحت هک ،هیامرس یروآ دوس
 یروهمج ریزگان ،دش بلاق !» دیلوت ینادرگ
 و ریقف قطانم هب ار یوالسگوی هناگشش یاه
 بیکرت هتفر هتفر ،انبم نیا رب و درک میسقت ینغ
 یراد هیامرس و هیامرس دوسب ار هعماج یتاقبط
 ،یلخاد ربتعم یلام عبانم نادقف .درک نیگنس
 نادرگ دوخ « یاه دحاو یزادنا هارب تهج
 درک مهارف ار یئاه هیامرس دورو هنیمز !» دیلوت

 رد هدارا یب یلماع هب ار دارگلب تلود رورمب هک
 کناب هک یئاهدناب عمجم و اهکناب لاگنچ
.درک لیدبت ،دوش یم هدیمان یناهج
 دارگلب تلود هک ،یراد هیامرس دیلوت مسیناکم

 هدننکش تیرثکا ،دوب نآ ینیرفآزاب نماض
 ،زاتمم یتیلقا دوسب ار نیمزرس نیا تیعمج
 و یگنهرف ،یبناج یاهرتمارپ مامت زا لقتسم
 تکالف و رقف هب …و یموق یاه هشیر و ینابز
 ،شیپ اهتدم زا و دوخ مهس هب هک دیناشک
.دش بجوم ار یا هنمادرپ تازرابم
 بیکرت رد و والسا یزآوژروب هک دوب اهلاس
 و ینسوب و برص زا یطولخم ،دوخ یمومع
 یتشیعم تاضارتعا همه …و نوولسا و تاورک
 بوکرس روشک رسارس رد ار نایاونیب و نارگراک
 !» دازآ « ناهج نادرمتلود ایوگ یلو .درک یم
 یمن » تصرف « اضق زا و دنتشاد یرگید هلغشم
 نیا رد ار یمومع رقف زیچ » ان « هلاسم ات دندرک
 .دنهدب رارق یسررب دروم کیناکلاب روشک

 شروش دض سیلپ هک دوبن یا هتفه ای یزور
 یذوفن لماوع « زا یهوبنا تیعمج ،یوالسگوی
 ریس هکنیا ات …درک یمن ریگتسد ار ینابلآ »
 یتهج هب ،یللملا نیب هصرع رد اهدادیور یعقاو
 دحاو تلود یدوجو ترورض هک دش فرحنم
 هدننک » لداعتم « لماع ناونع هب ار یوالسگوی
 بجوم ار یتسایس یایحا و درب لاوئس ریز هب

 ۱۹۱۴ لاس زا و اپورا یتسیلایرپما لود هک دیدرگ
…دندوب نآ ققحت لابندب ،یدالیم
 و راک یودرا یشیاسرف گنج ،نم رظنب

 و بزح یربهر رد هک یلوحت و رییغت اب ،هیامرس
 دوسب هتفر هتفر ،دمآ دوجوب یوروش تلود
 .دش رت نیگنس و نیگنس یراد هیامرس و هیامرس
 همتاخ سپ و ایراتلورپ یروتاتکید ،کش نودب

 یزاسزاب میظع تالکشم اب ،یناهج مود گنج
 و یعامتجا دیلوت دشر .دوب وربور یداصتقا
 ،گنج زا یشان یاهیناماسبان و یناریو لیلدب

 یاه تیلوئسم هکنیا نمض .تفای یلوزن یریس
 رد نانچمه هک ،یناهج حلص ظفح و یللملا نیب
.دوب هدش تلع رب دیزم ،تشاد رارق دیدهت
 هیامرس یودرا هکنیا هب هجوت اب ،لباقم رد اما
 تاناکما ،تشادن رارق یناماسب تیعقوم رد زین
 یداصتقا لئاسم لصف و لح یارب مه یناوارف
 ناربهر هک دیئاپن یرید ،کلاذعم .تشاد دوجو

 یاهورین تیفرظ قیقد هبساحم یاجب ،یوروش
 هدرتسگ مجح ربارب رد ،هنحص رد دوجوم
 هداس روصت نیا اب و دندز وناز تالکشم
 محازم یتاقبط هزرابم دیدشت ایوگ هک ،هناحول
 یروتاتکید همانسانش ،تسا یداصتقا دشر
 لطاب اه هظحل نیرت ساسح رد ار ایراتلورپ

.دندرک
 فذح .دوبن هداس مان رییغت کی رسرب نخس
 هک ،تشاد رارق رظن دم رد یدنمورین مرها

 یگنوگچ و یداصتقا یزاسزاب رد تسیابیم
 و درک یم تراظن یعامتجا دیلوت یهدنامزاس
 .دز یم ار رخآ فرح یساسا یاهیریگ تهج رد
 هک ،یدعب فیجارا .تساجنیا مه هلاسم مامت
 زا ریغ « – درک » نانچ « و » نینچ « نیلاتسا ایوگ
 ۱۰۰ هک داد روتسد !» هتسجرب یاهتسینومک
 « یهار ار نویلیم ۸۰ !» دنزیوآ راد « هب ار نویلیم
 هناتسود رشب « یاه ینشاچ …و !» دننک نادنز
 نمض تسیابیم هک دندوب ینک گنررخ و !»

 یارب هک ،یراتلورپ یروتاتکید ندرک لام نجل
 هزوپ و داد ینابرق نویلیم ۲۵ شیب تیرشب تاحن

 داصتقا یایحا ،دیلام کاخ هب ار یزان یاپورا
 و !» ینتشاد تسود « و !» ابیز « یرما ار رازاب
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 هیامرس و نابابرا و ناکلام یارب شریذپ لباق
.دنک هولج هلد و هلبا یاپ هدرخ یارب ،ناراد
 یسرک رد یوروش تلود ،لیصافت نیا مامت اب
 زا دعب ناهج هدنریگ میمصت تردق ود زا یکی

 اب شیپ یدنچ نیمه ات و دنام یقاب گنج
 یرایسب رسرب دوخ یئاپورا و یئاکیرمآ نابیقر
 ماظن ،بیترت نیاب .دز یم هناچ لئاسم
 یاهورین لباقت فرعم زاغآ رد هک یهاگودرا

 و داضتم یوگلا ود ،هیامرس و راک هتفاینامزاس
 هزرابم لد زا و دوب یعامتجا و یداصتقا لباقتم
 نوریب رصاعم نارود رد تورث و رقف یاهورین
 یارب نازرا یتردق شیامن دح ات ،دوب هدمآ

 ظفح هک یئاج ات .درک طوقس ناهج ندیپاچ
 ،تشاد هدننک » لداعتم « یرهاظ هک ،ماظن نیا

 رارق اهتخادرپ تسب نب رد تهج ود ره را المع
.تفرگ
 یاه نامزاس و یتاحیلست عیانص دایز هعسوت

 ار ناهج دیلوت تیفرظ مامت ابیرقت ،یسوساج
 بیجع « یاههاگتسد یموحن یاه هنیزه .دیعلب
 المع ،تفای یمن رادیرخ الصا هک » یبیرغ « و »
 ار یماظن ریغ و یفرصم یاه هدروآرف دیلوت
 تیعمج درایلیم ۵ زا شیب زا .دوب هدرک نکممان

 هیذغت ناکما نویلیم دص بیرق اهنت ،نیمز هرک
 ،یهاگ ودرا ماظن هک تسادیپ …و دراد بسانم

 رگید ،دیشاپ مه زا هنوگچ هکنیا زا رظنفرص
 هک یدننام یب رقف لیلدب .تشادن ماود تیلباق

 یاه هنیزه تسناوت یمن رگید ،دوب هدرک قلخ
 اب و بیترت نیاب .دیامن نیمات ار شیوخ ینیرفآزاب
 لیطعت نآ لاندب و یوروش یروتارپما یشاپورف
 هدنورپ !» یرازاب مسیلایسوس « یزکرم رتفد
…و دش هتسب مه یهاگ ودرا ماظن

 بوچراچ رد هک ار یتابساحم مامت ،رما نیمه
 و درک لطاب اجکی ،دوب هدش ماحنا نیشیپ

 تشرد و زیر یاه تلود هلسلس کی اب یناهج
 زکرم چیه زونه هک دروآ دوجوب ار یراد هیامرس
 یلو .درادن یرابتعا لباق و دامتعا لباق لقث
 رد ار ناملآ هک یمظن نامه ،هکنیا هجوت لباق

 دحاو تلود یگچراپکی ،تشاد یم هگن هیزجت
 زا سپ و .دوب هدرک نیمضت مه ار یوالسگوی
 « تلود یاه تیدودحم هکنیا نمض ،یشاپورف
 » دارگلب « تلود نامزمه ،درک فرطرب ار » نب
.داد رارق میسقت و هیزجت رطخ رد ار
 و داحتا ،متفگ یلبق ثحابم رد هکیروطب
 اب ،دحاو یتلود رد اهوالسا یگچراپکی

 اپورا یتسیلایرپما لود یئاشگ رازاب تسایس
 لصاح ،ناملآ مسیلایرپما یارب .تشادن یئاناوخ

 زا تیمورحم ،یناهج مود و لوا گنج ود ره
 دحاو تلود هک دوب » کیتایردآ « یایرد
 نآ یقرش لحاوس زا رتمولیک ۷۰۰ رب یوالسگوی
 یروتارپما یشاپورف زا دعب .دنار یم نامرف

 یاهدنب و دز + وشرو نامیپ لالحنا و یوروش
 و قرش رازاب تیمها ،هیسور تلود ینونک
 شیپ زا شیب ،ناکلاب یئایرد یاههاگرذگ
 و ۱۹۱۴ لاس نابیقر نامه المع و هتفای شیازفا

 هداد رارق مه لباقم رد ،ار یدالیم ۱۹۱۸
.تسا
 و سیلگنا و اکیرمآ یاه تلود هک ینامز
 رهشتلود » یزاس دازآ « لوغشم …و هسنارف
 رد ۴۰ یریگ سپ زاب هب احیجرت و دندوب تیوک

 تلود هب اتقوم هک ،ناهج یتفن رئاخذ زا دص
 یم ،دوب هدش لقتنم قارع یراد هیامرس – یثعب
 هیزجت زین » نب « تلود اضق زا .دندیشیدنا
 « یایرد ندرک هضبق رطاخ هب ار یوالسگوی
 هک دوبن لیلد یب .دید یم کرادت » کیتایردآ

 یروهمج یئاسانش رد ناملآ هبناج کی رونام
 هلصاف نیرتشیب ینعی ،ینوولسا و تاورک یاه
 نامیپ مه لود ،» کیتایردآ « یقرش لحاوس زا
 » یقفاوت « هک دیئاپن یرید …درک ریگلفاغ ار

 هب » نارتیم « رظتنمان رفس اب و تفرگ تروص
 مانب یوسنارف زابرس ۶۰۰۰ رارقتسا هک ینسوب
 ار احنآ رد !» للم نامزاس حلص « نارادساپ
 یکدنا مه یناملآ » نارای « رطاخ ،تشاد لابندب
 و اکیرمآ یاه تلود هک یلاح رد .دش هدرزآ
 نتشاد هب !» هناردارب « میسقت نیا رد و سیلگنا
 تعانق دارگلب رت » یوق « تلود اب مظنم طابترا

 لود نایم رد و یوالسگوی ،عقاو رد .دندرک
 میقتسم تکرش اب راب نیا و اپورا یتسیلایرپما
.دش میسقت اکیرمآ مسیلایرپما
 دحاو تلود ایوگ هک تسا ضحم غرود نیا
 هلیبق و یموق « یاهگنج لیلد هب ،یوالسگوی
 هچمین « نیدنچ دعب و دش هیزجت هک دوب !» یا
 نوچمه و یوالسگوی هک نیا رد .دیئاز » تلود
 هیامرس هدنام سپ و هتفرشیپ یاهروشک همه
 المع و دوب هتفر ورف تخس ینارحب رد ،یراد
 یفرح ،دوب یلخاد ثداوح یرس کی نتسبآ
 و اه برص ایوگ هک لیلد نیاب هن یلو .تسین

 رجنخ رگیدکی هیلع …و اه ینسوب و اه تاورک
 و یوالسگوی نایاونیب و نارگراک .دندوب هدیشک
 مامت رد و روشک رسارس رد یتاقلعت ره اب

 یلصا ناینابرق ،هناگشش یاه یروهمج
 رد و والسا یزآوژروب هک دندوب یتابسانم
 و یئاکیرمآ !» دازآ « یاه تلود مامت اب یداحتا

.داد نامزاس نیمزرس نیا رد …و یئاپورا
 و برص زا ،فلتخم یاه یروهمج نادرمتلود
 رد هزادنا کی هب …و نوولسا و ینسوب و تاورک
 نایماح مامت قافتا هب و دندوب میهس تیانج نیا

 زغم ات هک دندوب یرقف لوئسم ،یللملا نیب یلام
 و یرهش نایاونیب و نارگراک هدوت ناوختسا
.دوب هدرک خوسر روشک نیا یئاتسور
 قفاوت لصاح یوالسگوی هیزجت ،نم رظنب

 یهورگ اب یتسیلایرپما لود زا کی ره هناگادج
 تسیابیم هک دوب یلخاد عجترم نادرمتلود زا

 رد لاردف تلود هیلع ار یا هدوت یاه شروش
.دنارب هیشاح هب ،دوخ عومجم
 ۱۹۸۹ لاس زا و یوالسگوی هک تسا ینتفگ
 زاغآ هظحل ات ار یدص رد ۲۰۰۰ یمروت ،یدالیم

 هارمه و دنارذگ یم هنابلط » یئادج « یاهگنج
 ۲۰ زا شیب ،یجراخ یهدب رالد درایلیم ۱۷ اب
 یوالسگوی ،کش نودب .تشاد راکیب دصرد
 کی اب و دوب هتفرگ رارق یراوشد تیعقوم رد

 .تشادن یدایز هلصاف رایع مامت یلخاد گنج
 تیلقا و مدرم هدننکش تیرثکا نایم یگنج یلو
 هضبق رد ار لاردف یاه یروهمج هک یزاتمم
.تشاد شیوخ
 !» دحتم للم نامزاس « نامزاس تلاخد زا شیپ
 و یوسنارف و یناملآ یا هفرح ناشک مدآ نیا
 بلطواد « ناونع هب هک دندوب …و یسیلگنا

 یاه تاورک زا ات دندش لیسگ احنادب !» لیویس
 …و سکودوترا یاه برص ربارب رد کیلوتاک
 مولعم چیه .دندرک زین نینچ و .دننک عافد
 !» یموق « یاهگنج نیا نیگنس هنیزه هک تسین
 یلو .درک یم نیمات یسک هچ ار !» یا هلیبق « و
 سنارفنک رد و !» تسود حلص « لود دوز ای رید
 اب هتبلا …و نب و سیراپ ای و ندنل رد » یحلص «
 « نیا مامت هب ،وکسم و نتگنشاو تروشم
.داد دنهاوخ همتاخ » اهیرگیشحو
 همادا نانچمه دوجوم یداصتقا دوکر رگا یلو
 اب و هتفای یرتشیب شیازفا یراکیب مجح و دبای

 و نارگراک هدوت دیرخ تردق رتشیب طوقس
 یف هک .دبای هعسوت مه زاب رقف هنماد نایاونیب
 ناشن هک یلماع چیه زونه و .تسا نینچ عقاولا
 یتآ لاس دنچ رد یتح ،عاضوا دوبهب هدنهد
 هدننک اوسر عضو یاوس .درادن دوجو ،دشاب
 و یئایسآ یاهروشک زا هلسلس کی و اقیرفآ
 یموق « یاهگنج رظتنم دیاب …و یبونج یاکیرمآ
 هتفرشیپ یاهروشک بلق رد » یا هلیبق « و »
 لباق الماک یلئالدب هک دوب یئاکیرمآ و یئاپورا
.دنراد ریخات ،مهف
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ناوج یایند :عبنم
 رب انب برع ناهج و اقیرفآ لامش مدرم یاهمایق
 هیروف رد ARD ناملآ یتلود نویزیولت یسرپرظن

 مدرم ینیبشوخ ات ینارگن ثعاب رتشیب ۲۰۱۱
 نارگن ناگدنوش لاؤس .تسا هدیدرگ ناملآ
 و نیرجاهم جوم ،شاشتغا و یتابثیب« هعاشا

 ندیسر تردق هب ،اپورا تمس هب نایراوتم
 ،رقف ،لیئارسا تینما یارب رطخ ،نایارگمالسا
 مدرم رثکا نیب رد .دنتسه »تنوشخ و ییاونیب
 هدرتسگ رایسب »نایارگمالسا« زا سرت ناملآ
 لداعم ًالومعم »بارعا« و »ارگمالسا« ؛تسا
 لاس رد اتح ًالثم .دنوشیم هداد رارق رگیدکی

 هک درک ادیپ »خابزنلآ« یجنسرظن یوتیتسنا ۲۰۰۸
 »اهندمت فاصم« رد ار دوخ اهناملآ دصرد ۵۶

 دروم مالسا یایند و تیحیسم یایند نیبام
 ربتکا رد وتیتسنا نیا .دننکیم ساسحا دیدهت

 رد »مالسا« یدیلک هملک هک درک صخشم ۲۰۱۰
 زکرم و .دنکیم یعادت ار »نانز بوکرس« اهنآ

 هک دهدیم شرازگ نتگنشاو رد PEW یتاقیقحت
 اب ار مالسا ،یرکف رظن زا یناملآ رفن ۱۰ زا رفن ۸
.دننادیم لداعم مسیتاناف

 و یفابهشیلک هنوگنیا اب برع یایند رد تالوحت
ً الثم .دنرادن یطابترا هنوگچیه اهیروادشیپ
 و )سانشمدرم( دوت لئوناما ۲۰۰۸ لاس رد
 یوتیتسنا زا ،)سانشهعماج( ژابروک فسوی

 یباتک یط سیراپ رد یسانشتیعمج تاقیقحت
 هنوگچ -ریذپانبانتجا بالقنا مان هب
 هب ،-دنباییم رییغت برع یایند یاهشزرا
 هک ،دندرک هراشا »یریذپانبانتجا بالقنا«
 برع یایند هداتفااج و تابثاب رهاظ هب عماوج«
 هب )…( کیتامارد یلو شوماخ یبالقنا یط ار
 اهنت برع یایند هزات و ».داد دهاوخ رییغت یلک
 هبش هب ایسآ زا هک تسا مالسا ناهج زا یشخب

 هدرتسگ اقیرفآ هراق قامعا ات و برع هریزج
 ۴۰ ات ۳۰ یط اهنت ژابروک و دوت هتشون هب .تسا

 تروص یلماکت قطانم نیا رد هدنیآ لاس
 نونکات ۱۸ نرق زا اپورا رد هک تفرگ دهاوخ

 نیا هدنسیون اب ییوگوتفگ یط .دراد همادا
 یزومآداوس ،دیوگیم ژابروک فسوی هلاقم
 یاهراتخاس مالسا ناهج رد عیرس
 نانز ،داد رییغت ار یگنهرف و یتخانشتیعمج

 زا و دباییم رییغت یفرصم یوگلا ،دندش دازآ
 قیمع لدابت .دوشیم هتساک بهذم تیمها

 ایناپسا ،ایلاتیا ،هسنارف هب برع نیرجاهم نیبام
 ءادبم یاهروشک رد دوخ یاههداوناخ اب ناملآ و
 اهروشک نیا رد »یناور و یگنهرف یزاسنردم«

 زت ناگدنیامن هک یلاح رد .دشخبیم باتش ار
 ار یحیسم و یبرغ ندمت »اهگنهرف فاصم«
 یفرعم یقطنمریغ ار ناناملسم و یقطنم
 هک دهدیم ناشن یلماکت دنور ،دننکیم
 کیدزن رگیدکی هب بهاذم و اهگنهرف
 ایند مامت رد اهناسنا« :دیوگیم وا .دنوشیم
 اهنت اهنآ توافت .دننکیم لمع و رکف یقطنم
 لحارم رد یخیرات رظن زا هک تسا نیا رد
».دنراد رارق یفلتخم

یریگمیمصت رد تکارش و تمرح ظفح
 رد دیدج لاس زاغآ زا تارییغت نیا یاهدمآیپ

 ریخأت« مدرم .دنا تیؤر لباق یبرع یاهروشک
 راتساوخ اهنآ .دننکیم ناربج ار دوخ »یخیرات

 یریگمیمصت رد تکارش و دوخ تمرح ظفح
 فرط زا زارد یاهلاس هک یزیچ ،دنتسه
 روط هب یلو هدش هداد هدعو نادنمتردق

 لمع هب یریگولج نآ قاقحا زا کیتامتسیس
 اب ار هدنیآ یوس هب هزاورد اهنآ نونکا .دوب هدمآ
.دندوشگ دوخ یاهتسد
 یاهیزوسدوخ اب اهشروش رصم و سنوت رد
 یرگید هراچ هار هک دش زاغآ یدارفا کیتامارد
 رابتقر تیعضو ندرک هتسجرب یارب ار
 دوخ زادنامشچیب یعامتجا و یداصتقا

 یبصع زکرم تامادقا نیا اب .دندیدیمن
 ،رقف اب مدرم رثکا .تفرگ رارق فده نادنورهش
 زا سپ .دندوب انشآ ریقحت و ندش هدنار هیشاح هب
 و ناوج نارگشنک فرط زا هک یتاضارتعا نآ
 یهدنامزاس اهرهش رد دیدج لسن هتفایمیلعت

 تدم نیرتهاتوک رد یراجفنا تعرس هب ،دش
 .دیدرگ رجنم یاهدوت تارهاظت هب و تفای هعسوت

 دوخ یایؤر رد اتح ناگدنهدنامزاس زا کیچیه
 و فانصا .دوبن روصتم ار یدنور نینچ
 و ینوناق بازحا .دنتسویپ شبنج هب اهاکیدنس
 لابند هب یلو یدنک هب دنچ ره ینوناقریغ
 شبنج هب شیپاشیپ هک دوخ ناناوج نامزاس
 زا هژیو هب مایق .دندش هنحص دراو ،دندوب هتسویپ
 روشک رسارس رد هک دش دنمتردق قیرط نیا

 سیلپ رابتنوشخ تالمح اب و دوب هدش هدرتسگ
 هب هحلسا زا هدافتسا نودب یماظتنا یاهورین و
 یارب هدننک نییعت روتکاف .دوب هتخادرپ هلباقم
 هدنامرف زا شترا هک دوب نیا مدرم مایق تیقفوم
.درکن تعاطا تلود سییر و لک
 رصم و سنوت مدرم مزع و تأرج زا فوعشم
 وضع یاهروشک هیلک ًابیرقت یاهدوت تاضارتعا
 ،نمی ،ندرا رد .تفرگرب رد ار برع گیل
 ،شکارم ،ریازجلا رد روطنیمه ،قارع و نیرحب
 هب مدرم یدوعس ناتسبرع و نامع ،هیروس ،یبیل

 شیپ اههتفه زا نانبل رد .دنتخیر اهنابایخ
 رالوکس یسایس متسیس کی داجیا یارب ناناوج
 قطانم رد اتح .دنا هدز ضارتعا هب تسد
 هن هتبلا ،دنضرتعم ناناوج زین ینیطسلف یلاغشا
 یارب هکلب ،رگلاغشا لیئارسا هب ضارتعا رد
.ینیطسلف بازحا تدحو

یبیل رد یلخاد گنج
 گنج هب لدبم تعرس هب یبیل رد تاضارتعا
 رظن دم ًالامتحا هک یزیچ ،دش یلخاد
 یزاغنب رد هیروف ۱۴ زور هک یناگدننکرهاظت
 هدمآ اهنابایخ هب رتشیب قوقح قاقحا یارب
 و دندوب تلادع راتساوخ اهنآ .دوبن ،دندوب

 دزن رد ییاونش شوگ رگید هک دوب اهلاس
 یکوج ریرحت نادیم رد .دنتفاییمن یفاذقلارمعم
 عیاقو دنور زا نارگن یفاذق هک دشیم فیرعت
 زا ار هعمج زور هک هداد روتسد رصم و سنوت رد
 مه و یلعنب مه نوچ دننک کاپ روشک میوقت
 هب یفاذق یلو .دنداد ءافعتسا هعمج زور کرابم
 دارفا هیلع داد روتسد دوخ یماظتنا یاهورین

 زین یبرغ یاههناسر و دنوش هکرعم دراو ناوج
 اتبیصماو دایرف و هدرک هدافتساءوس رما نیا زا

 و یسایس ناینادنز ناگتسب یدوز هب .دنداد رس
 اب هک یفاذق قباس ناراداوه و لیابق نایوجگنج
 نارداوه  هب زین دندوب هدرک ادیپ رظنفالتخا یو

 هک یماگنه و .دنتسویپ رشب قوقح ناوج
 ،دندش قحلم اهنآ هب زین نارسفا و نازابرس
 رتیترس هب هطوبرم یاهسکع و گنج و حالس

 هراب رد
 هلحرم
 رد تاضارتعا
 و اقیرفآ لامش
برع یایند



١۱۶ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام ننابآآ وو رهم  

91

 یسایس یاهتساوخ .دندیدرگ لدبم اههمانزور
 ،دنام یقاب هک هچنآ و هدش هدنار بقع هب
 تیلاعف لابند هب .دوب »روتاتکید طوقس«

 یریگههبج و یبرغ یسوساج یاهنامزاس
 سپس و یبرغ یاهروشک هبناجکی و هدرتسگ
 تلع هب نونکامه نیا ،وتان یماظن نامیپ
 یلخاد گنج هب یبرغ یاهروشک تلاخد
 اهنآ هک احنآ زا .تسا هدیدرگ لیدبت

 هب ار دوخ ینیمز یاهورین )زونه( دنهاوخیمن
 نیفلاخم دنددص رد ،دنراد لیسگ روشک نیا
 دیاب یفاذق« تساوخ .دنزاس حلسم ار یفاذق
 هیداحتا و اکیرمآ هدحتم تالایا فرط زا »دورب
 کیتاملپید تفایهر ناکما ،زاغآ نامه زا اپورا
.تخاس نکممریغ ار
 و هیکرت ،الئوزنو فرط زا هطوبرم تاداهنشیپ
 رارق ضامغا دروم برغ فرط زا اقیرفآ هیداحتا

 روشک نیا زاگ و تفن میظع ریاخذ .تفرگ
 باختنا رد هنالوجع قایتشا یارب یعقاو لیلد
 اهنآ لاح نیع رد یلو .تسا یماظن هنیزگ
 یاهشبنج میدق عفادم باسح هب دنهاوخیم

 یاکیرمآ و ایسآ ،اقیرفآ( هراق هس یلم و پچ
 یاهپیسنرپ زا وا هک دنچ ره دنسرب زین )نیتال
 رد و هدش رود هک تساهتدم دوخ هیلوا

 دروم زورما ار وا هک یناسک اب ریخا یاهلاس
 یکیدزن رایسب طباور ،دنا هداد رارق بیقعت
 هک دسریم رظن هب روطنیا .دوب هدرک رارقرب
 ایوگ یزوکراس یالکین هسنارف روهمجسییر
 اب دوخ کیدزن طباور تارطاخ تسا لیام
 تردق .درادرب نایم زا بمب برض هب ار یفاذق
 روط هب ،ایلاتیا ،یبیل هتشذگ یتارمعتسم
 اب دوخ حلص دادرارق ،ادصورس یب و هبناجکی
 رد ار دوخ یاههاگیاپ نونکا و درک وغل ار یبیل
 .دهدیم رارق ییایرد و ییاوه یورین رایتخا
 نتفرگ لکش برغ یماظن نامیپ میظع تلاخد
 ار ییایبیل نویسیزوپا لیصا  شبنج کی دشر و
.دزاسیم نکممریغ
هیروس رد یمارآان

 یاههناسر .دش یمارآان راچد مه هیروس
 دننکیم هیکت رشب قوقح ناراداوه و یجراخ
 طوقس و یدازآ راتساوخ ناگدننکرهاظت هک
 زا دوخ هبون هب زین میژر و دندوب هدش میژر
.دیوگیم نخس »یجراخ یاهورین تاکیرحت«
 هک هژیو هب ،تسین صخشم تاضارتعا هنیمز
 مدرم .دنا هدیدرگ هصالخ رهش ود رد اهنت

 هب و یدازآ راتساوخ هک تساهتدم هیروس
 ،دنتسه هداعلاقوف تیعضو یاغلا راتساوخ هژیو

 تردق شیپ لاس هد دسالاراشب هک یتقو زا یلو
 هب یاهدرتسگ تارییغت ،تفرگ تسد هب ار
.تسا هدمآ دوجو
 زا یخرب یارجا هدعو هیروس تلود نیح نیا رد
 لاس زا هک هداعلاقوف تیعضو ،هداد ار اهمرفر

 ،دوش اغلم تسا رارق ،تسامرفمکح ۱۹۶۳
 هزرابم و ددرگ زاجم یسایس بازحا سیسأت

 مدرم هدرتسگ تارهاظت .دبای دیدشت اشترا هیلع
 و دسا تندیزرپ زا عافد رد روشک حطس رد
 هیاس رد ار رگید تاضارتعا ،وا مرفر یاههمانرب
 تلود قیرط زا تارهاظت نیا رگا اتح و داد رارق
 مدرم یوزرآ رگنایامن ،دوب هدش یهدنامزاس مه
.دشابیم بالقنا هن و مرفر یارجا یارب
 رد لوحت دنور دننامه زین هیروس رد یراج عیاقو
 مه و بارعا مه دیدش هجوت دروم رصم
 وزج ،روشک ود ره .تسا یبرغ یاهروشک
 بوسحم یبرع نزو نیگنس یاهروشک
 .دنرگیدکی فیرح یسایس رظن زا و دندرگیم
 رد ،رمتسم یاهراشف و اهمیرحت دوجواب هیروس
 هلمح اب هک ،هنایمرواخ )یبرغ نیون( مظن لباقم
 ،دریگ تروص دوب رارق ۲۰۰۳ لاس رد قارع هب
 نامیپمه ناونع هب هیروس .دنکیم یگداتسیا

 رطاخ هب و نیطسلف سامح و نانبل هللابزح
 لیئارسا فرط زا ناریا اب یکیژتارتسا یراکمه
 .دراد رارق هلمح دروم شایبرغ نانامیپمه و
 یکیدزن تلع هب یبرع یاهروشک روطنیمه
 روشک نیا هب دیدرت و کش اب ناریا هب هیروس
 کرابم یربهر تحت رصم ،سکعرب .دنرگنیم
 یارب یهانپ و تشپ و هقطنم رد برغ هاگیاپ
 مدرم نتشاد هاگن شوماخ و ریسحت رد لیئارسا
 رظتنم دیاب لاح .دیدرگیم بوسحم نیطسلف

 ذاختا ار یعضاوم هچ نیون رصم هک دید و دش
 عافد ریزو سرام هام طساوا رد .درک دهاوخ
 درک راهظا یواطنط نیسح دمحم لارنژ ،رصم
 هیروس اب »طباور نیرتهب« ات دوشیم ششوک هک
.ددرگ رارقرب

فلتخم عماوج
 هک یبرع یاهروشک لماکت حطس روطنیمه
 هداتفا اهنابز رس رب اهشروش رطاخ هب نونکا
 اهروشک نیا یسایس یاهمتسیس دننام دنا

 رظن زا اقیرفآ لامش یاهروشک .دنا فلتخم
 هک یلاح رد ،دنتسه رتهتفرشیپ لماکت حطس
 صلاخان تادیلوت رظن زا جیلخ هموح یاهروشک
 رامش هب ناهج یاهروشک نیرتینغ وزج یلم
 رایسب یعامتجا ریوصت هک دنچ ره ،دنوریم
 تیرثکا .تسا مکاح اهنآ رب یاهناراکهظفاحم

 ۲۵ ریز برع گیل وضع روشک ۲۲ ره تیعمج
 ۱۵ نیب ناداوسیب مهس هتبلا هک دراد رارق لاس
 شرازگ رب انب .دشابیم توافتم لاس ۲۵ ات
 نیا ۲۰۱۱ سرام ،کیتاملپید دنومهل همانزور
 ۴ سنوت رد ،دصرد ۳۰ رب غلاب شکارم رد مقر
 ۱ اهنت یبیل رد و دصرد ۱۵ رصم رد ،دصرد
 دصرد ۱۰ یبیل و سنوت رد .دشابیم دصرد

 رد ییاکیرمآ رالد ود( رقف طخ ریز تیعمج
 نویلیم ۶ اهنت یبیل هتبلا هک دننکیم یگدنز )زور
 بیرق رصم رد .دراد تیعمج نویلیم ۱۰ سنوت و

 ۳۰( نمی رد و )رفن نویلیم ۸۴( مدرم دصرد ۵۰
 رسب رقف رد مدرم زا دصرد ۶۰ )تیعمج نویلیم
.دنربیم
 وضع یاهروشک رد زین یعامتجا یاهراتخاس
 اهراتخاس نیا .تسا توافتم رایسب برع  گیل
 ،یدوعس ناتسبرع ،نمی ،یبیل یاهروشک رد
ً اتدمع جیلخ هموح یاهروشک و قارع ،ندرا

 ،ریازجلا ،سنوت رد یلو تسا یاهلیبق و یتنس
 هب ییاپورا رتشیب هیروس و نانبل ،رصم ،شکارم
 اهروشک نیا هیلک ًابیرقت رد .دسریم رظن

 هک اریز ،دنکیم چوک اهرهش یوس هب تیعمج
 و یرهمیب دروم ییاتسور قطانم لماکت و دشر
 ًاتدمع اهروشک نیا هیلک .دراد رارق یهجوتمک
 ،نانبل ،ندرا ،رصم یاهروشک رد یلو دنناملسم
 یهجوت لباق شخب زین نایحیسم قارع و هیروس
 هک دنچ ره .دنهدیم لیکشت ار تیعمج زا
 ،سامح ،نیملسملاناوخا لثم ناملسم بازحا

 زا کیچیه یلو دراد دوجو هریغ و هللابزح
 رد نویباهو لثم لاکیدار مالسا وریپ اهنآ

 عون ره اهنآ هتبلا .دنتسین یدوعس ناتسبرع
 لیئارسا هنارگلاغشا تسایس و یجراخ تلاخد
 ریخا تاضارتعا دنور رد .دنرامشیم دودرم ار
.دندرکن افیا یاهدننک نییعت شقن بازحا نیا
 تاضارتعا هک برغ تاغیلبت نتفرگ رظن رد اب

 یهدنامزاس رتیئوت و تنرتنیا قیرط زا ًاتدمع
 نیا رد هک مینک یسررب تسین دب ،دوب هدش
 زا مظنم روط هب مدرم زا دادعت هچ ًاعقاو اهروشک
 همانزور تاعالطا زا .دننکیم هدافتسا تنرتنیا
 رد ًالثم هک دیآیمرب روطنیا کیتاملپید دنومهل
 هدافتسا تنرتنیا زا تیعمج مجنپکی اهنت رصم
 هب کیدزن نمی رد و دصرد هد یبیل رد .دنکیم
 عمج مه رود هب ار مدرم هک هچنآ .دصرد ۵
 دنتساوخیمن مدرم هک دوب یتیعضو رتشیب ،درک
 دنریگ رارق نارادمتسایس ریقحت دروم نآ زا شیب
 حالطصا هب هن و دندرک هبلغ دوخ سرت رب و
 هیکت .ی»رتیئوت ای و کوبسیف ،تنرتنیا بالقنا«
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 قیرط زا »یعامتجا یاههناسر« نیا یور
 رما نیا هب طوبرم رتشیب یبرغ یاههناسر
 یمک دادعت اههناسر نیا نوچ هک ،تسا

 نیا زا ،دنراد رایتخا رد قطانم نیا رد راگنربخ
.دنربیم ناوارف هدافتسا یکینکت هلیسو
همانم ات سنوت زا
 یاهمتسیس رصم و سنوت رد هک یلاح رد
 رد شروش ،دنیآیم دیدپ ینیون یسایس
 یریگمشچ دروآتسد نونکات رگید یاهروشک
 هبش تیعضو نمی رد .تسا هتشادن لابند هب ار

 نیرتریقف روشک نیا .تسامرفمکح یگنج
 یلع تندیزرپ .تسا برع ناهج رد روشک
 تردق رد لاس ۳۰ بیرق نونکا حلاص هللادبع
 ۱۹۹۰ لاس رد نمی روشک ود داحتا زا لبق .تسا
 اهدص نونکا .دوب یلامش نمی روهمجسییر وا

 فرط زا هک ،وا یافعتسا راتساوخ رفن رازه
 رارق تیامح دروم برغ و یدوعس ناتسبرع
 رظن زا هچ اکیرمآ هدحتم تالایا .دنتسه ،دراد
 هیلع هزرابم رد« حلاص هب  یماظن هچ و یلام
 هدعاقلا« بلاق رد نمی رد ایوگ هک »مسیرورت

 هلمح ندرک هدامآ لاح رد »برع هریزجهبش
.دننکیم کمک ،تسا ینیون
 روشک .تسامرفمکح لاغشا و گنج قارع رد
 زا و هتشگ ناریو یداصتقا و یعامتجا رظن زا
 تاضارتعا .تسا هدیدرگ هقشهقش یبهذم رظن
 و اشترا هیلع ،هعماج ناوج ًاتدمع یاهشخب
 نیمأت ،راک راتساوخ اهنآ .تسا یراوختنار
.دنشابیم تنوشخ نایاپ و بآ و قرب رتهب
 یلو ،لرتنک لباقً اتبسن تاضارتعا شکارم رد
 دنکیم شکورف هک دوب هدنکارپ روشک حطس رد
 مشش دمحم هاشداپ .ددرگیم روهلعش هرابود و
 تسا رضاح هک هدرک مالعا و هداد مرفر هدعو
 ات دنک یشوپمشچ دوخ تردق زا یشخب زا
.ددرگ تیوقت سلجم و تلود
 تیعضو تاضارتعا نیلوا زا سپ ریازجلا رد
 زیزعلادبع تندیزرپ ،دش اغلم یرارطضا
 هب ار هدرتسگ مرفر همانرب کی داد لوق هقیلفتوب
 و لاغتشا داجیا یور ار تیولوا و دراذگ ارجا
 نیا اب .دراذگب ینوکسم یاهدحاو سیسأت
 یماظتنا یاهورین و دنراد همادا تارهاظت دوجو
.دندرگیم لمع دراو مظنم روط هب
 اکیرمآ هدحتم تالایا کیدزن نامیپمه ،ندرا

 نتشاد هاگن شوماخ رد رصم دننام هک
 ،تشاد رصم نوچ یهباشم فیاظو ناینیطسلف
 هدحتم تالایا رد هک هللادبع کلم بناج زا
 هطورشم یتنطلس هویش هب هدید میلعت اکیرمآ

 ادتبا روشک نیا رد تاضارتعا .ددرگیم یربهر
 قوقح راتساوخ هک دش زاغآ ناناملسم فرط زا
 هلمح هاشداپ هب اما ،دنا تلود رییغت و رتشیب

 هک ناناوج و نایوجشناد نیح نیا رد .دننکیمن
 عضاوم ،دنا هتفرگ هدهع هب ار شبنج یربهر
 ریرحتلا نادیم دننامه و دنا هدرک ذاختا یهباشم
 تختیاپ زکرم رد ،نمی و نیرحب و  هرهاق رد
.دناهدومن اپ رب ار دوخ یضارتعا یاهرداچ ناما

 تساوخ هب تعرس هب نامع نیشنناطلس
 روشک نامز نآ زا و داد خساپ ناگدننکرهاظت
.تسا هدیدرگ مارآ

 اب ار کچوک تارهاظت یدوعس ناتسبرع
 یشیامن روط هب و درک بوکرس تنوشخ
 .تشاد مازعا نیرحب هب ار دوخ یماظن یاهورین
 تالایا ییایرد یورین مجنپ ناگوان روشک نیا رد
 جیلخ لرتنک تیلوؤسم هک اکیرمآ هدحتم
 رادهدهع ار برع یایرد و خرس یایرد ،سراف
 رد تاشاشتغا اههناسر .هتفای رارقتسا ،تسا
 ینس و هعیش نیبام تافالتخا هب ار روشک نیا

 یاهیریگعضوم هتبلا هک ،دننکیم هصالخ
 نیا ،هطبار نیا رد ناریا یمالسا یروهمج
 یتنطلس هداوناخ .دننکیم تیوقت ار تشادرب

 تنطلس بوچراچ رد ۱۷۸۳ لاس زا هک هفیلخ
 تیعضو نیا زا تسا تردق رس رب یثوروم
 ار ناگدننکرهاظت دناوتیم هک اریز ،تسا یضار
 رد یموزل و هدرک مهتم ناریا یرودزم گنا هب
 دصرد ۶۰ .دنیبن اهنآ یاههتساوخ یارجا

 ،دنتسه هعیش ناناملسم زا روشک نیا تیعمج
 سناش یاراد یداصتقا و یسایس رظن زا هک
 نادیم رد نارگشنک هکنیا .دنتسین یدایز
 لکشم هک دننکیم دیکأتً اررکم همانم دیراورم
 و یسایس یاهمرفر هکلب ،یبهذم هلأسم هن اهنآ

 دروم بلغا تداهش نیا .تسا رتشیب قوقح
.دریگیم رارق ضامغا
جراخ زا تلاخد
 رد اکیرمآ هدحتم تالایا و اپورا ،لیئارسا

 و ناریح ادتبا رد رصم و سنوت تالوحت لباقم
 برع ناناوج .دندیسریم رظن هب مگردرس
 فرص اب لاس اههد برغ هک ار ییاههرهم
 هاگن تردق رس رب یلام و یماظن یاهکمک
 هک لیئارسا .دندرکیم نوگنرس ،دوب هتشاد

 هنایمرواخ رد »یسارکمد اهنت« ار دوخ
 ناناوج .درک ادیپ کیرش ناهگان ،دیمانیم
 و گنج نودب ،جراخ زا کمک نودب برع
 راتساوخ هک دنداد ناشن دوخ یورین اب اهنت

 یسارکمد زا یروصت هچ و دنا تارییغت مادک

.دنراد
 زاغآ »اهزغم و اهلد رس رب هزرابم« نونکا

 رد یگچاپتسد اب برغ ناگدنیامن .هدیدرگ
 سنوت و رصم مدرم و دنا»ناربهر« یوجوتسج
 رد »راذگ رد تکارش« قیرط زا هک یتسیاب
.دنوش هداد تلاخد »یسارکمد یاههمانرب«
 و یتلود یاهسناژآ ،یجراخ یاهداینب
 روطنیمه و هعسوت و دشر یتلودهمین

 یاج شرپ هتخت یور همه یدادما یاهنامزاس
 فرط زا .دنزبس غارچ راظتنا رد و دنا هتفرگ
 ششوک یبیل رد گنج زاغآ اب برغ رگید
 .دناشک باعشنا هب ار برع ناهج ات دنکیم
 و رطق اب ،یبیل میژر هیلع ییاوه هلمح رد نونکا

 جیلخ هموح زا روشک ود نونکا یدوعس ناتسبرع
.دنا هدش میهس
 .تسا یتایح یلیخ هلأسم اکیرمآ و اپورا یارب
 زا زمره هاربآ و زئوس لاناک ،قراطلالبج هگنت
 .دنا مهم رایسب یماظن و یداصتقا یژتارتسا رظن
 جیلخ هموح رد ،یبیل رد زاگ و تفن عبانم
 یژرنا هنسرگ برغ یارب قارع رد و سراف
 لامش .تسا ییالاو یکیژتارتسا تیمها یاراد
 سیسأت یزیرهمانرب رد برع هریزج هبش و اقیرفآ
 یباتفآ و یداب یژرنا هکبش یاهقطنمارف هاگتسیا
 هدش هتفرگ رظن رد صخشم روط هب اپورا یارب
 ایناپسا هب هتسیرتکلا تسا رارق شکارم زا .تسا

 جیاوح دصرد ۷۰ یبیل زاگ و تفن .ددرگ رداص
 زاگ لیئارسا هب رصم .دنکیم نیمأت ار اپورا

 هقطنم ینغ عبانم هب یبایتسد .دیامنیم رداص
 زین لیئارسا هک هنارتیدم هیداحتا طسوت دوب مزال
 هتبلا هک ،ددرگ نیمضت ،دوب هدش ماغدا نآ رد
 ات هک دوبن یفاذق ،یبیل روهمجسییر اهنت

 دوخ برع ناگیاسمه اب ویوآلت هک یماگنه
 نآ تیوضع اب ،دشابن حلص دادرارق داقعنا هدامآ

 زا یتسیابیم نآرب هوالع .درک تفلاخم روشک
 یتظافح راوید ،یبیل ابً الثم ،ییاهدادرارق قیرط
 هیشاح یاهروشک زا هدناوخان نیرجاهم هیلع
.ددرگ تیوقت هنارتیدم یایرد
ینالوط هسورپ
 میلگ زا ار اپ اکیرمآ یساملپید هاگتسد و اپورا

 و صرح لابند هب .دنا هداهن نوریب رتشیب دوخ
 و عبانم ،ذوفن و تردق بسک یارب دوخ زآ
 برع ناهج یاهشروش فرط زا یماظن قوفت
 نیا ایآ هکنیا .دنا هتشگ دودحم و فقوتم
 ظفح ار دوخ عضاوم دنرداق نونکا اهروشک
 دوخ عفانم ظفح تهج رد ییاهتسایس و دننک
.تسین مولعم زونه ،ریخ ای دنبایب
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 & Arab» هسییر تأیه وضع یشبح حودمم
African Research Center« (www.aarc‐

egypt.org(  یرصم پچ نادداصتقا طسوت هک 
 اب اتح« :تفگ هرهاق رد هدش سیسأت نیما ریمس
 یاهروشک رد یبالقنا تالوحت زا ناوتیم هکنیا

 هب اهشروش نیا یلو ،تفگ نخس یبرع
 یبالقن مادقا کی نیا .دنتسین بالقنا هجوچیه
 بل ینالوط یاهتدم هک یمدرم یتقو ،تسا

 یاروش یأر ندرک وتو زا سپ هدحتم تالایا •
 هب ار لیئارسا هک دحتم للم نامزاس رد تینما
 موکحم یلاغشا نیطسلف رد ییاشگ روشک لیلد
 نامجرت ناونع هب هرابود سپ نیا زا ،دوب هتسناد
دیآ یم نادیم هب »للملا نیب هعماج« نامرهق و
 ندرک موکحم یارب هن ،هدحتم تالایا . •
 رد یدوعس ناتسبرع یماظن یاهدحاو هلخادم
 مالعا تساوخرد یارب ماحنارس هکلب ،نیرحب
 هیلع رگید یماظن تامادقا و زاورپ هعونمم هقطنم
.دناوخارف ار تینما یاروش ،یبیل
 ندش کیدزن هک هنوگ نامه ،نیا رب هوالع •
 و یبیل لحاوس هب هدحتم تالایا یگنج ناگوان
 پوت هنیرید تسایس رب هاوگ یرامعتسا یاهرازبا
 هب شنانامیپ مه و نتگنشاو ،تسا گنفت و

 هب ار یرگید یماظن تامادقا هبناج کی لکش
.دنتشاذگ ارجا
 

:درک هدنسب تامادقا نیا هب امابوا یلو •
 زیمآ دیدهت لکش هب راب نیدنچ اهزور نیا رد •
 و دنک راذگاو ار تردق هک تساوخ یفاذق زا
 هب تسد وا هیلع ات دناوخارف ار یبیل شترا

.دننزب اتدوک
 یرگید یاج رد عاضوا تماخو دوجو نیا اب •
.دریگ یم جوا

 تالایا و هسنارف و سیلگنا هک تسا یدنچ •
 یتلود نادنمراک یپ رد ار ناش نیرومأم هدحتم

 )۳ هحفص( سرام ۱۸ زور »ارس الد هیروک« رد •
:دهد یم شرازگ قربط ردنب زا یزنومرک وزنرول
 ییاوه یورین رگید یاهاج رد هک روطنامه و« •
 دصق هب ییاوه تالمح ،تسا هدرک هلخادم
 تلود نایوگ نخس زا یکی و تسا هدوب راطخا

 یم – هک تفگ ام هب نفلت قیرط زا تقوم
 هب یدایز یادص و رس ،دنناسرتب ار ام دنتساوخ
».دماین دراو یتراسخ یلو دندرک اپ
 

 نارگشروش دوخ هک مینیب یم هجیتن رد •
 و »ماع لتق« و »دیسونژ« هک دنا هدرک فارتعا

 ات تسا هتفرگن تروص تیرشب هیلع یتیانج
 »هناتسود رشب« هلخادم یارب یا هناهب دناوتب
.دنک داجیا
 

 هناسر رد زور ره ،شروش ههبج اب هطبار رد •
 بان رد یسارکومد نانامرهق هباثم هب اهنآ زا ،اه
.دندروآ لمع هب لیلجت ،فیراعت نیرت

 رد یزنومرک وزنرول مینیبب ،فصو نیا اب •
 هنوگچ )۱۳ هحفص ،سرام ۱۲( »ارس الد هیروک«

 شترا هلمح دض لباقم رد ار اهنآ ینیشن بقع
:دهد یم شرازگ یبیل
 زا و ددعتم یاه هنحص ،یمومع یگتفشآ رد« •
 تراغ هب هنومن نیرتزراب .تراغ هنحص هلمج
 نویزیولت هک تسا »لیدف لا« لته لاوما نتفر
 و تفر جارات هب شیاهوتپ و هفحلم ،اه

 لمحت ار قییضت و راشف و دندوب هتسب ورف
 تفلاخم ،دنباتیمرب یور نونکا ،دندرکیم
 ،دننکیم هلومرف ار دوخ یاهتساوخ ،دننکیم
 ،دننکیم حرطم اهنابایخ رد ار اهتساوخ نیا
 و دننکیم تمواقم یدایز یاهراشف لباقم رد

 سنوت تیقفوم .دنرخیم ناج هب ار گرم اتح
 هیلک زا یعیسو ههبج لیکشت رثا رد رصم و
 اب رما نیا رد هک دش رودقم هعماج یاهشخب

 میژر هک ،دندوب هدیسر تدحو هب رگیدکی
 نونکا یلو .ددرگ نوگنرس دیاب هطوبرم روشک
 زاغآ یلصا هزرابم اهمیژر نیا ینوگنرس زا سپ

 هسورپ کی ،راذگ نارود اب …دش دهاوخ
 ات دیدرگ دهاوخ زاغآ هزرابم ینالوط
 هزات و دزاس یلمعً اعقاو ار بالقنا یاهتساوخ

».دوب دهاوخ یعقاو بالقنا  ،نآ
تلادع تشاگنرات

 رارق یهار ود رس رب ار اهنآ ات دنا هداتسرف یبیل
:دنهد
 هک نیا ای و دندنویپب نارگشروش ههبج هب ای •
 هیلع تیانج« ماهتا هب یللملا نیب هاگداد رد
 یرپس نادنز رد ار ناش یگدنز مامت »تیرشب

.درک دنهاوخ
 هب نداد ششوپ یارب ،هنیرید یتداع بسح رب •
 یاه هاگتسد ،یرامعتسا عینش یاه تنس
 فیرحت یارب ار »یا هناسر دنچ« میظع
 هب یمومع راکفا نتفرگ یزاب هب و تاشرازگ
.دنا هتسب راک
 ام هک دوب دهاوخ یفاک اهنت دوجو نیا اب •
 یفاکشوم یکدنا اب ار یزاوژروب یاه هناسر
 یپ نآ هدننز لوگ یاهدنفرت هب ات میناوخب رتشیب
.میربب

 هک دندرک مالعا زور ره ،یپ رد یپ لکش هب •
 یم نارابمب ار یبیل مدرم یفاذق یاهامیپاوه
.دنک
 رد »ولوتور ودیگ« ناشرازگ ،هاگدید نیا زا •
 ،دش رشتنم سرام مکی هک »اپماتسال« همانزور
 حرطم زراب یا هنومن ناونع هب دناوت یم ام یارب
 هلمج تخادرپ و تخاس هب تقد اب لاح ،دشاب
:دینک هجوت وا

 تروص ینارابمب چیه الامتحا ،تسا تسرد« •
».هتفرگن
 

یبیل هیلع یرامعتسا تایلمع
ودروسول وکینیمود : هتشون

یوحم دیمح  همجرت

http://www.aarcegypt.org/
http://www.aarcegypt.org/
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 زین شیاه نالاد و یناد هلابز هب لته هناخزپشآ
».دش لیدبت یفیثک قوتاپ هب
 

 نینچ هک مینک رواب میناوت یمن ،هجیتن رد •
 یدازآ و یقرتم یشبنج هب قلعتم ییاهراتفر

 رد میناوت یم هک یزیچ لقادح !دشاب هاوخ
 تسا نیا مییوگب ییاهداد یور نینچ اب هطبار
 ار یتیعقوم نینچ میناوت یمن هجو چیه هب ام هک
 و وس کی رد یکین ینعی »ارگ یونام« هاگن اب
.مینک کرد رگید یوس رد یدب

 تواقش زا اه هناسر رد زور ره ،نیا رب هوالع •
 نیا رد ،دننز یم فرح یبیل رد راشف یاهورین
 رد نیرحب زا فتسیرک الکین تاشرازگ زین دروم
 زادنا مشچ دناوت یم »نوبیرتدلاره لانشنرتنا«
:دهد ناشن ام هب ار یرگید
 رهاظت داسجا هتشذگ یاه هتفه یط نم« •
 رایسب هلصاف زا ابیرقت هک مدید ار یناگدننک
 ،دندوب هتفرگ رارق هلولگ تباصا دروم کیدزن
 هب هک یتابرض تلع هب هک مدید ار یناوج رتخد
… ،دیچیپ یم دوخ هب درد زا دوب هدش دراو وا

 یم هک ار یسنالوبمآ ناراکددم زا یکی •
 کتک دنک کمک ناگدننک رهاظت هب تساوخ
».دندز
 

 یاهورین ،نیرحب زا ییوئدیو شرازگ کی •
 دنچ هلصاف زا« هک دهد یم ناشن ار یتینما

 نودب هک یناوج نادنچ هن درم فرط هب یرتم
 باترپ روآ کشا زاگ کحنران ،تسا هحلسا

 یم یعس و دتفا یم نیمز هب درم نیا ،دننک یم
 کیدزن هب نیرومآم یلو ،دزیخ رب نیمز زا دنک
 شرس یور رگید کجران کی و دنسر یم وا

».دننک یم کیلش
 

 یفاک راب تنوشخ یاه هنحص نیا مامت رگا •
 یاهزور نیا« رد هک مینک شومارف دیابن ،دشابن
».تسا هتفای یرتشیب تماخو عاضوا ریخا
 

 تنوشخ ،اهراشف نیا همه زا شیپ یلو •
 یم داد یب هک تسا هرمزور یگدنز رد یلصا

:دنک
 نیرحب رد بهذم هعیش مدرم تیرثکا اریز •
 تیلقا هک دنتسه »یضیعبت« لمحت هب روبجم
.دننک یم لامعا اهنآ رب ینس
 »یجراخ نارودزم« راشف هاگتسد تیوقت یارب •
 »روآ کشا زاگ و هحلسا ،یمجاهت کنات« و

 هدش هتفرگ تمدخ هب هدحتم تالایا تخاس

.دنا
 

 لانشانرتنا« راگن همانزور هک هنوگ نامه •
 یاهدادیور زا یکی هب هراشا اب »نوبیرت دلاره
 هدحتم تالایا شقن ،دهد یم حیضوت ،نیرحب
:تسا هدننک نییعت رایسب

 رد نم ناراکمه زا یکی ،شیپ هتفه دنچ« •
 طسوت ،نمکلس لئاکیم ،زمیات کرویوین
.دوب هدش ریگتسد ینیرحب یاهورین
 فرط هب ار هحلسا هلول یتح هک تفگ یم وا •
 وا هب ادابم هک نیا سرت زا یلو ،دندوب هتفرگ وا

 دوب هدیشک نوریب ار شتروپساپ ،دننک کیلکش
 ییاکیرمآ راگن همانزور وا هک دوب هدز دایرف و
.تسا

 وا اب نیرومآم راتفر ناهگان بیترت نیا هب •
 کیدزن وا هب هورگ نآ هدنامرف و دوش یم ضوع
:دیوگ یم و دهد یم تسد وا اب و هدش
!دیشابن نارگن •
»!میراد تسود ار اه ییاکیرمآ ام •
 

 رد هدحتم تالایا ناگوان نیمجنپ عقاو رد •
:تسا هدش رقتسم نیرحب

 هدهع ناگوان نیا هک تسین یروآدای هب مزال •
 و نیرحب رد هن ،تسین یسارکومد زا عافد راد
 هک ییاهروشک و یبیل رد اهنت هکلب ،نمی رد هن
.دنا هتفرگ رارق نتگنشاو کسگم رد
 

 مسیلایرپما یاه یبیرف ماوع هک دنچ ره یلو •
 هک ددرگ یمن بجوم ،دشاب هدننک رجزنم
.میریگب هدیدن ار یفاذق تیلوئسم
 ار یفاذق میناوتب یخیرات هاگدید زا رگا یتح •
 یاه هاگیاپ و یرامعتسا طاسب ندیچرب رطاخ هب
 ،درک یم ینیگنس یبیل شود یور هک یماظن
 نیا لاح نیع رد یلو ،مینادب شیاتس لباق
 هب تسناوتن وا هک مینادب دیاب زین ار عوضوم
 یسایس ناربهر و ناریدم زا یهورگ یفاک هزادنا
 هب نیا رب هوالع و دروایب دوجو هب یعامتجا و

 لقتسم و نردم یلم یداصتقا هک نیا یاج
 حرط یارب ار یتفن یاهدمآرد ،دنک داجیا
 هب زبس باتک ساسا رب »یللملا نیب« نئمطمان

.تسب راک
 نایاپ یارب ار ییالط یتصرف بیترت نیا هب و •
 یمیدق رایسب یا هلیبق تافالتخا هب ندیشخب
 رد و داد تسد زا اه یا هقرب و اه یسلبارط نیب
 اب یتسیلایرپما یاهراشف عفد یارب شتسد هجیتن

 یلاخ ،مکحم یعامتجا یداصتقا یاهراتخاس

.دنام
 

 یموس ناهج ربهر کی اب وس کی زا یلو •
 ماهبا ،هرخسم لکش هب هک میوش یم هجاوم
 یشم طخ بیرغ و بیجع و ضقانتم ،زیمآ
 رگید یوس زا و ،دنک یم لابند ار یّلم لالقتسا
 فیرظ رایسب هویش هب نتگنشاو رد هک یربهر اب
 و یرامعتسا تامادقا هدیچیپ و هنابدؤم و
 و یسارکومد یاه هعیلط یاج هب ار یتسیلایرپما
.دنز یم اج هناتسود رشب
 

 رد هک یدرف نآ اهنت ،تروص نیا رد سپ •
 طباور رد یسارکومد و اه تلم یدازآ اب هطبار
 یدرف نآ یتح ای ،درادن ییاونش شوگ یللملا نیب

 یسایس لیالد و هدوب تالمج ییابیز هتفیش هک
 زا دناوت یم یدرف نینچ ،درادنپ یم یوناث ار
 یزوکرس الکین و نورماک دیوید ،امابوا

!دنک یرادفرط
 حلص لبون لادم اب امابوا اعقاو ایآ ،یلو •
؟دراد یصاخ تفارظ
 تاداهنشیپ هب ارچ سپ ،تسا نینچ رگا و •
 یعقو یبونج ییاکیرمآ یاهروشک هنادنمشوه
 هک نارگید و زواچ تاداهنشیپ ینعی ،دراذگ یمن
 تیمامت ظفح یارب ار یبیل رد مصاختم نیفرط
 زیمآ تملاسم یاه لح هار هب روشک یضرا
؟دننک یم توعد
 

 ،دحتم للم نامزاس یأر زا سپ یروف یلیخ •
 زا رتارف ،اکیرمآ هدحتم تالایا روهمج سیئر
 یفاذق هب ،دوب هدیسر بیوصت هب هک یداهنشیپ
 زا راطخا نیا هک دش یعدم یتح و داد راطخا

 ایند یاهروشک مامت ینعی للملا نیب هعماج بناج
.تسا هدش مالعا وا هب

 ،مکاح یژولوئدیا رگید راب کی ،هشیمه لثم •
 یتیوه قابطنا اب ار دوخ هناتسرپ داژن نامرآ
.دزاس یم راکشآ برغ اب تیرشب
 

 روشک ود اهنت هن راب نیا مکاح یژولوئدیا یلو •
 هعماج زا ار ناهج یاهروشک نیرت تیعمج رپ زا
 زا یکی هکلب ،دنک یم فذح للملا نیب

.دریگ یم هدیدن زین ار اپورا یدیلک یاهروشک
 هعماج هدنیامن ناونع هب دوخ یفرعم اب امابوا •
 هک داد ناشن ار یا هناتسرپ داژن توخن للملا نیب

 هک دیسر یم رظن هب ینارود نآ زا رت میخو یلیخ
 هدناشک یگدرب هب ار وا دوخ ناکاین هتشذگ رد
.دوب
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 رظن تقد و تفارظ زین نورماک دیوید ایآ •
 نیفلاخم نتخاس دعاقتم یارب هک دراد یصاخ
 طخ هحفص لثم امئاد ،شروشک رد گنج

 یارب یگنج نینچ هک دنک یم رارکت هداتفا
 ییوگ ،تسا ایناتیرب یّلم عفانم هب ییوگ خساپ
 یفاک هزادنا هب یبیل تفن یارب نیا زا شیپ
.دنتشادن اهتشا
 

 یدژارت زا سپ هک دناد یمن زونه یسک هچ •
 یمتا یژرنا یور هک یهایس هیاس و ،نپاژ
 لیدبت وج ضرم هب کنیا اهتشا نیا ،هداتفا

؟تسا هدش
•
 یزوکرس دروم رد ،نورماک و امابوا زا سپ •
؟مییوگب میناوت یم هچ
 هک مینیبب میناوت یم یتحار هب اه همانزور رد •
:دنک یم رکف تاباختنا هب تفن یوسارف رد وا

 یبیل یلاها زا رفن دنچ هسنارف روهمج سیئر •
 یراک منادن و اه ییاوسر مامت ات دشکب دیاب ار
 یزوریپ و دیادزب یمومع ناهذا زا ار شیاه
؟دنک نیمضت ار ش ا یتاباختنا

•
 و رادبناج نارکفنشور و ناراگن همانزور •
 یفاذق زا یا هرهچ دنراد تسود سالکاب
 دحتم یمدرم شزیخ زا اوزنا رد هک دننک میسرت
 هک ییاهنآ یارب یلو ،تسا هدمآ هوتس هب
 لکشم نادنچ ،دنا هدرک یریگ یپ ار اهدادیور
 اه ییامنزاب هنوگ نیا ندوب هرخسم هب هک تسین
.دنربب یپ

•
 ماوع هرهچ زا باقن تینما یاروش ریخا یأر •
:تشادرب یرگید یبیرف
 للملا نیب هعماج هرابرد ییارس هناسفا ینعی •
 نادیم دراو تیربرب هیلع هزرابم رد هچراپ کی

.دنا هدش
 

 ناملآ و دنه ،لیزرب ،هیسور ،نیچ ،عقاو رد •
!دندرکن ادیپ روضح

 
 یأر و هتفر رتارف زین نیا زا هیسور و نیچ •
 هیکت اب ار دحتم للم نامزاس رد تینما یاروش
.دندرک وتو لیالد زا یتسرهف هب
 

 هداس راک هاگ چیه هک تفرگ هدیدن دیابن یلو •
 ،درفنم تردقربا ربارب رد تمواقم و تسین یا

 ار نوگانوگ عاونا زا ددعتم تالکشم دناوت یم
.دریگ رب رد
 

:دبای یمن همتاح اج نیمه هب عوضوم •
 یورین لیسگ مدع ،ضوع رد هیسور و نیچ •
 و دندروآ تسد هب ار )یرامعتسا لاغشا( ینیمز
 مه و نتگنشاو هبناج کی یماظن تالخادم زا
 نامه هب ینعی ،دندرک بانتجا شکیدزن نانامیپ

 رد و ۱۹۹۹ لاس رد یوالسوگوی هیلع هک یلکش
.داد یور ۲۰۰۳ لاس رد قارع
 

 نیرت راب تنوشخ دندرک یعس هیسور و نیچ •
 زا دی علخ یپ رد هک ار مسیلایرپما یاهرونام
 طسوت نآ نتخاس نیزگیاج و دحتم للم نامزاس
 یریگولج ،دوب »اه یسارکومد داحتا« و وتان

 هب یبرغ مسیلایرپما نطب رد نیا رب هوالع ،درک
 درک زورب یضقانت اکیرمآ هدحتم تالایا یربهر
.داد ناشن ناملآ یأر اب ار شدوخ هک
 

 هداد حیضوت نود هست وئام هک روط نامه •
 و یللملا نیب تسایس تایرورض ،تسا

 ریسم رد هک یروشک ینورد تاحلاصم
 کی ،دنک یم تکرح تفرشیپ و یتسیلایسوس
 ،مدرم یسایس طخ رگید زیچ یلو ،تسا زیچ
 هک تسا یسایس بازحا و یعامتجا تاقبط
 هعماج تخاس رد و دنا هدرکن ریخست ار تردق
.دنا هدرکن تکرح نیون یا
 

:تسا نشور هتکن کی •
 شیب ،تسا هداتفا هار هب یبیل رد هک یتنوشخ •
 ار یتسیلایرپما گنج هیلع هزرابم هشیمه زا

.دزاس یم یرورض
 
 و رنه ۀمانهاگ یتنرتنا هاگیاپ رد هدش رشتنم
هزرابم

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/
رد هدش رشتنم
هزرابم و رنه ۀمانهاگ یتنرتنا هاگیاپ

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/

 یاه لاس یناملآ یاه تکرش :هنحص تشپ
 اب ار یفاذق تیربهر تحت یبیل میژر لاس
 صوصخب (دندومن یم حلسم ناملآ تلود عالطا
.)یمس یاه زاگ اب
 یداضتم اشخب و توافتم یاه هزیگنا املسم
 شترا تکرش ناملآ تلود ارچ هک دنراد دوجو
 رب یئاوه هعونمم هدودحم کی داجیا رد ار ناملآ
 یبوخ لئالد نینچمه و دومنن لوبق یبیل زارف
 یماظن تالمح ارچ هک دنراد دوجو مه
 یاهروشک یگنج یاهامیپاوه هک یا هدرتسگ
 و یئایناتیرب ،یوسنارف رتمهم همه زا و وتان
 فادها دنهد یم ماحنا یبیل هیلع رب یئاکیرمآ
 قوقح فادها ات دننک یم لابند ار یرگید
.یبیل یماظن ریغ مدرم زا تظفاحم و یرشب
 یاه هنیزگ وتان یماظن هلمح رانک رد هتبلا

 داهنشیپ مه یرگید یرایسب یداصتقا و یسایس
 یلم یاروش ” نتخانش تیمسر هب هلمج زا دش
 نداد تیعجرا ،اهنآ هب یلام یاه کمک ،”یبیل
 نیفلاخم یماظن یاه نویسکآ هب کمک و
 یاهروشک هیداحتا قیرط زا یضاق نب رد تلود
 زا لبق رخآ یاهزور رد رصم .یبرع یاگیل

 تلود نافلاخم هب درک عورش اه یبرغ هلمح
 همه نیلرب تلود .دهدب هحلسا یضاق نب رد
.دومن در ار تامادقا نیا
 روما ریزو اه نارابمب عورش زا لبق هتفه کی

 ود ره اب دهاوخ یم هک دومن مالعا ناملآ هجراخ
 هکنیا زا لبق زور کی .دوش هرکاذم دراو فرط
 دنک یریگ میمصت للم نامزاس تینما یاروش
 دیئات ار للم هعماج حالطصا هب یماظن نویسکآ

 ناونعب ناملآ مظعا ردص عضومزا یفاذق ،دیامن

فلو دیرفنیو
 دیهان نادرگرب

روپرفعج

 ناتسود
یفاذق
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.دومن ینادردق ”یبیل اب یتسود ”
 یبرغ یماظن هلمح هک یعفانم هعومجم ریز رد
 دهاوخ رارق یسررب دروم دیدرگ ثعاب ار اه
 عفانم اجنیا رد ار مهم شقن املسم .تفرگ
 یم یزاب تفن رصع رخآ زاف رد یزاگ و یتفن

 یاه تکرح زاغآ نامز زا شخب نیا رد .دننک
 یاه تفرشیپ یبرع یاهروشک رد یبالقنا

 نیا هب هک تسا هتفریذپ تروص یمهم دیدج
.دنا هدناسر یرای عاضوا
 هدوب عنتمم ناملآ تلود عضوم ارچ هکنیا لیلد
 ینابیتشپ رد صوصخب ناوت یم ار تسا
 زا یناملآ یاه تکرش و اه تلود یتاحیلست
.تسناد یفاذق میژر
یمس زاگ هژورپ
 ۴۰ دودح رد نز کی .تروفکنارف ۱۹۸۸ توا

 همانزور قبسا سیئر اتنوم بوکای دزن هلاس
 همانزور ینامزنآ لوئسم نم دزن و ناملآ ناراکزلف

 رترکس ناونعب ار دوخ و دیآ یم یتسیلایسوس
 یللملا نیب تکرش ینعی ”یا ب یا“ تکرش
 هئارا اب یو .دنک یم یفرعم یتوبرب ناسحا

 اب یناملآ تکرش هک دراد یم راهظا کرادم
 یارب هناخراک کی یبیل رد ناملآ تلود عالطا

 انب )نوبات زاگ و لدرخ زاگ ( یمس زاگ تخاس
 ادتبا رد ام یارب تاعالطا نیا .تسا هدومن
 ارچ هک میدرک رکف ام .دیسر رظنب هنایوجارجام
 زا لک تومله یربهر تحت ناملآ تلود
 زا رچنگ شیرتید سناه و اه یحیسم تارکمد
 لکش نیا هب یتاحیلست هژورپ کی ” پ د فا ”
 ام رخآ تسد ؟دننک یم لمحت ای و ینابیتشپ ار
 هک هلجم نیا اما میریگ یم سامت نرتشا هلجم اب
 رس ار ام اه هتفه تسا گروبماه رهش شزکرم
 هیوناژ ۱ خیرات رد هرخالاب یلو دنادرگ یم

 یا هلاقم زمیات کرویوین همانزور رد ۱۹۸۹
 یمس زاگ یناملآ/یبیل هژورپ هراب رد لصفم
 هریفس مایلبو هلاقم هدنسیون .ددرگ یم ینلع
:هلاقم رتیت و تسا

Auschwitz in the Sand
 هلاقمرس ار مت نیا مه نرتشا هلجم نآ زا دعب

 نیا زا ۱۹۸۹ سرام و هیروف یاه هام رد .درک
 نتگنشاو و نب نایم دیدش یاوعد کی ارجام
 نیا در ینالوط یاه هتفه زا دعب .دیدرگ عورش
 هلبویاش گناگفلو ینامزنآ ریزو هرخالاب اما اعدا
 تلود ـ .دوشن تواضق هنالوجع هک داد راظخا

 اب ار دوخ یراکمه تسیاب یم لک تومله
 .دنک رارقا یزاگ تاحیلست دیلوت هراب رد یفاذق
 زا طابر رد :هک دش هداد تاحیضوت نیا ادعب

 زکرم ( یئایمیش گرزب زکرم کی ۱۹۸۰ لئاوا
 یم اتدعاق هک .دش هتخاس )یئایمیش یژولونلت
 هیشاح رد اما دشاب یماظن ریغ یا هژورپ تسیاب
 یششوپ ریز الماک یا هناخراک تاسیسات نیا
 انب یزاگ یتاحیلست داوم دیلوت یارب رگید
 یوس زا الماک هناخراک نیا تازیهجت .دیدرگ
 رتفد هک ” یمیش ـ نزویاه میا ” یناملآ تکرش
 طابر هب تسا دلاو زتراوش ـ رال رد شا یزکرم
.دش هداتسرف
 و یللملا نیب یاه هناسر رد ۲۰۱۱ سرام هام رد
 هداد شرازگ .تشگ ینلع یتاشرازگ هراب یناملآ

 زاگ نت ۸،۸ زا شیب زونه یبیل تلود هک دش
 رایتخا رد هناخراک نیا قباس تادیلوت زا لدرخ
 یکچوک هراشا اهنت هژورپ نآ هراب رد هتبلا .دراد
 هناخراک یفاذق هب صیرح یناملآ دنچ :هک دش
 تروص نیمه هب .دنداد یزاگ تاحیلست دیلوت
 ناملآ کی لاناک نویزیولت مت هلئسم نیا لماک ان
 .دش ۲۰۱۱ سرام ۱۰ خیرات رد ”نیساگام د را آ ”
 دش حرطم نویزیولت رد هلئسم نیا هک نیا هتبلا

 رصتخم دش یم هک احنآ ات ناتساد اما دوب بوخ
.تشگ
 .دشن ینلع هاگچیه ارجام نیا یعقاو ناتساد
 نیا دوبن رداق یئاهنت هب نزویاه میا تکرش
 تیعقاو رد .دهد ماحنا طابر اب ار میظع تراجت
 زکرم و یمس زاگ هناخراک نیا یاه هشقن

:رتیگ زلاس عیانص یوس زا یمیش تاج هناخراک
Salzgitter Industriebau GmbH (ScÖ(.

 گآ رتیگ زلاس ردام تکرش .دش یزیر حرط
 ناملآ تلود هب هتسباو دص رد دص تکرش
 یاه نرسنک شقن هکنیا یارب ناملآ تلود .تسا
 دزاس یفخم یبیل یمس زاگ هژورپ رد ار یتلود
 تیوه ود اب ار هژورپ نیا دراذگب شوپ رس و
 هژورپ ،هژورپ نیا مان تحت عقاو رد .دومن داجیا
 گنک گنه رد ″۱۵۰ امراف ” مان اب رگید یا
 یاه لاس یناملآ تکرش ارهاظ .دیدرگ داجیا

 ″۱۵۰ امراف ” هب ار یتاحیلست تازیهجت ینالوط
 تیعقاو رد اما تسا هداتسرف گنک گنه رد
 یتسپ قودنص تکرش کی اهنت گنک گنه رد
 .یرتم ۵۰ ی یزکرم رتفد کی اب تشاد دوجو

 هک دومن رارقا تیاهن رد گ آ رتیگزلاس تکرش
 رد تاعالطا ۱۹۸۵ لاس زا ناملآ یتلود نرسنک
 هتشاد رایتخا رد ار تاسیسات یعقاو لحم هراب
 یناملآ رگید گرزب یاه تکرش نینچمه .تسا

 یتلود مه نیا هک گ آ کاز سویورپ نوچ
 هناخراک تخاس رد نسوت دالوف نرسنک و تسا
.دندوب میهس طابر رد یمس زاگ دیلوت

 یاضف رد : هک تسا نیا همه زا رت بلاج
 دش مولعم یمس یاهزاگ تاحیلست هژورپ یاشفا

 رد یمس یاهزاگ هناخراک هک نامز نامه رد هک
 رد شزکرم هک تکرش کی دش هتخاس طابر
 لیدبت ”کت نیا ” مانب تسا ناملآ نریاب

 هب ار یبیل سلوکره ترپسنارت یاهامیپاوه
 یهدنامزاس یتخوس داوم کنات یاه امیپاوه
 رداق اهامیپاوه نیا قیرط نیا زا .تسا هدومن
 ار یبیل یاه ۲۳ گیم و یبیل یاه ژاریم دندش
 اوه رد دنتسه یچراکش یاه نکفا بمب هک
 یاهامیپاوه نیا قیرط نیا زا .دنهدب تخوس
 ات یبیل زا یدرب یمس زاگ یاه بمب هب زهجم
 یاه بمب و یمس زاگ .دندش اراد ار لیئارسا

 رایتخا رد رود تفاسم تیفرظ اب یچراکش
 هب لیئارسا دیدش تاضارتعا ثعاب یفاذق میژر
.دش ناملآ تلود
سیلوپ یرت زا میظع یاه داد رارق
 یداع تراجت کی اهنت ینشورب طابر هژورپ
 هراب رد ءزج هب ءزج ۱۹۸۵ زا ناملآ تلود .دوبن
 .تشاد تسد رد تاعالطا یبیل رد هژورپ نیا
 ب ” ناملآ یرازگربخ قیرط زا نآ یاه شرازگ (
 یم هیهت درک یم یریگ یپ ار هلئسم هک ”د نا

 دیدرگ شاف یئاوسر نیا هک نیا زا دعب .)دش
 تکرش زا یگرزب شخب ات داد هزاجا ناملآ تلود
 جراخ هب ”یا یب یا ” و نزویاه میا یمیش یاه
.دندرگ لقتنم ناملآ زا

 راک نیا لوئسم رتیگزلاس نرسنک رد یسکچیه
 میا تکرش سیئر لیتسا نپیه نگروی .دشن

 موکحم هرخسم سبح کی هب یمیش ـ نزویاه
 یهاتوک نامز تدم نیا زا اهنت هک )لاس ۵ ( دش
 تراجت نیا دوس زا هاگداد .درب رسب سبح رد
 کرام نویلیم ۶۰ دودح رد یزیچ هک یمس زاگ
 نیمه رد .دومن تشذگ هنازابلد و تسد دوب
 یرگید هژورپ ،یمس زاگ هناخراک یاشفا نامز
 کی تخاس رس رب عوضوم .دش اشفا مه
 زاب هتبلا دوب ناملآ طسوت رگید یمس زاگ هناخراک
 تروص رید یلیخ هناخراک نیا یاشفا مه
 طبار طسوتم یتکرش مه زاب و )۱۹۹۶ ( تفرگ
 توکسم هناخراک نیا ادعب هتبلا .دوب ناملآ تلود
.دش
 ینارحب هب یئاوسر نیا ۱۹۸۹ لاس هب میدرگ رب

 یتشک .دش ناملآ درز هایس تلود یارب یدج
 رب امیپاوه نینچمه و یئاکیرمآ یگنج یاه
 تکرح رد یبیل لحاوس زا لبق تلوزور یاه
 طسوت یبیل یگنج یامیپاوه ود هتبلا :دندوب
 نیا و دنتفرگ رارق فده دروم اکیرمآ شترا
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 نارابمب طابر تاسیسات هک تشاد دوجو دیدهت
.دوب نارگن الماک ناملآ تلود .دندرگ
 و ینایم یاپورا و یق رش ناملآ رد ثداوح سپس
 هلیسونیدب و تفرگ رارق دوخ مرگامرگ رد یقرش
 رد .دش مگ هرمزور تسایس زا یبیل هلئسم

 تفن هب برغ یگتسباو دعب یاه لاس تکرح
 ار یبیل مان اکیرمآ تلود ۲۰۰۳ لاس .دش رتشیب
 .دومن فذح یتسیرورت یاهروشک تسیل زا

 رب ار دوخ کبس یتاحیلست میرحت للم نامزاس
.تشاد رب یبیل

 و یفاذق عفن هب تباقر کی دعب هب نیا زا بوخ
 دیدش ندرک حلسم و تشگ زاغآ شا هداوناخ
 رد یبیل کیرش نیرتمهم .دش عورش یبیل میژر
 .دندوب یئایناتیرب و یناملآ یاهورین هلئسم نیا

 یناملآ قبسا سیلپ ۳۰ سیلوپ یرت رد ۲۰۰۵ لاس
 رقتسم ″۹ ـ گ سا گ ” هژیو یودنامک زا

 اما .یصخش ارهاظ تاحیجوت اب هتبلا .دندش
 ار یفاذق هژیو یاهورین دندوب فظوم اهنآ
 رد :دوب یمیدق یتنس نیا هتبلا .دنهد شزومآ

 سناه یناملآ روژام سیلوپ یرت رد ۱۹۷۸ لاس
 رد یناملآ رگید صصختم دنچ اب نجتار رتید
 هک دنروآ دوجو هب ار یمیت ات دندش رقتسم یبیل
 اب ار یفاذق هژیو یاهورین ۱۹۸۴ لاس ات
.دنزاس زهجم نردم یتازرابم یژولونکت

 ا ” یناملآ/یوسنارف یتاحیلست نرسنک ۲۰۰۷ لاس
 غلبم هب گرزب داد رارق کی یبیل اب ”سا د آ

 و ۲۰۰۸ لاس هلصافرد .تسب وروی نویلیم ۱۶۸
 الگنآ یمظعاردص تحت ناملآ تلود ۲۰۰۹

 هب ار یبیل هب یتاحیلست داد رارق شزرا لکرم
.داد شیازفا ربارب ۱۳

 ناملآ حلص هعماج یوگنخس نیل سرگ نگروی
 نامز رد هک دومن مالعا سرام ۴ خیرات رد

 زاوج ناملآ تلود لکرم الگنآ یمظعاردص
 یاه رتپوک یله نوچ یماظن تازیهجت تارداص
 یژولونکت ،یشترا یاه پیج ،یگنج

 هدومن رداص یبیل هب ار … و یعمج تاطابترا
 یرت رد یهاوخ یسارکمد شبنج هک رگا .تسا
 روبجم یبیل مدرم و ددرگ یم بوکرس سیلوپ
 نیا رد ناملآ تلود دنوش یم یبیل زا رارف هب
.دشاب یم رصقم هلئسم
 رد دنک یم یگدنز خینوم رد هک یفاذق رسپ

 هدرک یم یبیل هب هحلسا قاچاق ۲۰۱۰ لاس
 ار یا هدنورپ یو هیلع رب خینوم ناتسداد .تسا
 ۲۰۱۱ لاس لئاوا هدنورپ نیا .تسا هداد لیکشت
 رد خینوم سیلپ سیئر .دش توکسم اددجم
 هناتسود هرکاذم کی خینوم سکول لته کی

 هداد ماحنا یفاذق رسپ اب هدنورپ نیا هراب رد
.تسا

 یرت نایم یبیل/ناملآ یماظن کرتشم یراکمه
 رد .دش لابند مه وتان یاهروشک رگید و سیلوپ

 دومن مالعا ایناتیرب هجراخ روما ریزو ۲۰۰۹ لاس
 شخب رد یبیل اب یمئاد کرتشم یراک مه هک
 نازابرس هلصاف نیا رد .دراد دوجو یعافد
 ”هژیو سیورس ریا ” هژیو یورین ” یئایناتیرب
 .تفرگ هدهعب ار یبیل ۳۲ داگیرب شزومآ
 یربهر یفاذقلا سیماخ یوس زا هک یداگیرب
 داگیراب نیا ۲۰۱۱ سرام هام رد و دش یم

 ماحنا ار یبیل یلم یاروش یاه لحم هب تالمح
 اکیرمآ یتاحیلست نرسنک کیمانید لارنژ .داد
 شا یئایناتیرب هبعش قیرط زا ۲۰۰۸ لاس رد
 رالد نویلیم ۱۶۶ غلبم هب یطابترا یژولونکت
 نرسنک نیا .تخورف یفاذق شترا هب یئاکیرمآ
 یطابترا متسیس اب ار ایناتیرب شترا ۲۰۰۴ لاس زا
 نیا طسوت هک .تسا هدومن حلسم ”نموب ”

 گ اه لانگیز و یلاتیجید یاه لانگیز متسیس
 نیا هتفگ قبط .دنوش یم هتفرگ راکب سا پ
 رد ۲۰۰۵ لاس رد یلانگیز متسیس نیا نرسنک
 تکرش .تسا هتشاد لاعف دربراک قارع
 یبیل هب لاتسره نا فا یکیژلب یتاحیلست
 نرسنک .تسا هتخورف مرگ هحلسا و گنشف
 تلویاس ساد یوسنارف یزاسامیپاوه
 ار یبیل شترا یمیدق یراکش یاهامیپاوه
.تسا هتخاس هزینردم
 ملکهتسا حلص یللملا نیب یوتیتسنا نیمخت قبط
 رد ۲۰۰۸ ات ۲۰۰۳ یاه لاس نیب دش قفوم یفاذق

 دیرخ یارب یئاکیرمآ رالد درایلیم ۴،۴ دودح
 هنیزه هارمه هب غلبم نیا .دیامن هنیزه تاحیلست

 نیب ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ یاه لاس رد تاحیلست دیرخ
.تسا هتفای شیازفا رگید درایلیم ۸ ات ۶
 هقطنم نیا هب تاحیلست شورف هعومجم هب رگا
 .تسا هتشگ هنیزه الاب رایسب یغلبم مینک هجوت
 دودح ۲۰۰۹ لاس رد اهنت یدوعس ناتسبرع الثم

 رد .تسا هدیرخ تاحیلست رالد درایلیم ۴۱
 دیرخ یاه هنیزه یلامش یاقیرفآ یمامت
 و یبرغ گرزب یاه هدننک رداص زا تاحیلست
 نیا ۲۰۰۰ لاس رد اهنت تسا هتفریذپ ماحنا هیسور
 .تسا هدیرخ تاحیلست رالد درایلیم ۵،۱ هقطنم
 هتشگ رباربود ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ لاس ات غلبم نیا
 ۷۰ دودح رد ۲۰۰۰ لاس رد هنایمرواخ رد .تسا

 زا .تسا هدش یرادیرخ تاحیلست رالد درایلیم
 .تسا هتفای شیازفا هراومه غلبم نیا نامز نآ
 درایلیم ۱۰۰ دودح رد ۲۰۱۰ ات ۲۰۰۶ یاه لاس رد

.تسا هدش هنالاس رالد
 رد سکوال یتاحیلست هاگشیامن ۲۰۰۹ لاس رد
 اب تباقر رد هاگشیامن نیا .دیدرگ رازگرب یبیل
 سکدنا .تشاد رارق یبزوبا سکدنا هاگشیامن
 شخب یاه هاگشیامن نیرتگرزب زا یکی یبزوبا
 ۲۰۰۹ لاس رد یبیل هاگشیامن رد .تسا یتاحیلست

 رتپوکیله و ”سا د آ ا ” یگنج یاه رتپوکیله
 نینچمه .دش هدراذگ شیامن هب رگیت یاه
 هداد شرازگ یوسنارف یناملآ یتاحیلست نرسنک
 تیقفوم یاهداد رارق سیلوپ یرت رد هک تسا
.تسا هدومن دقعنم زیمآ
 نیا یرادا شخب قبسا سیئر ۲۰۰۹ سرام رد
 ار تکرش نیا یراجت هفسلف هک تفگ نرسنک
 تابسانم هب هک دنا هدرک ینیچ هنیمز یروط
 .دراد یئاناوخ سیلوپ یرت میژر و ناملآ تلود
 و ناملآ نهآ هار ینونک لک ریبد هبورگ رگیردور
 یم نامزنآ رد قوف نرسنک یرادا یاروش وضع
 یو .تسا قفوم رایسب تراجت نیا رد ناملآ دیوگ
 یمن رداص هخرچود ای هبات یهام ام دیازفا یم
 دروم رایسب تادیلوت و الاب یژولونکت هکلب مینک
.تسام یراک هنیمز اضاقت
زاگ و تفن
 زا ار شتفن %۷ دوجوم نارحب هلصاف رد ناملآ
 ۴۰۰ دودح رد ناملآ رد .تسا هدومن نیمات یبیل
 تفن تکرش یوس زا هک دراد دوجو نیزنب پمپ
 سربق رد شزکرم هک تتیم یل یناپمک و یبیل
 رد اه نیزنب پمپ نیا .دنوش یم لرتنک تسا
 یم راک ”ما ا اه ” و ”لوا مات ” کرام اب هدعاق
 پمپ ۳۵۰۰ دودح رد یبیل اپورا مامت رد .دننک
 یم لرتنک ار تفن هیفصت تاسیسات هس و نیزنب

 ” و ”ا و را ” یناملآ یژرنا نرسنک یبیل رد .دنک
 یم جارختسا تفن القتسم دوخ هک ”لش رتنیو
 مهم یاه نرسنک رگید .دنشاب یم رقتسم دننک
 و ”یا نا ا ” یئایلاتیا نرسنک یبیل رد یتفن

 وا ” یشیرطا نرسنک و لوسپر یئایناپسا نرسنک
 یبیل رد یئایلاتیا نرسنک .دنشاب یم ”و ما

.تسا کیرش یبیل تفن %۵ اب امیقتسم
 جوم نیلوا هک ینامز رد ۲۰۱۱ هیروف ۱۶ رد

 سیلوپ یرت رد تلود هیلع رب یضارتعا شبنج
 یژرنا کیژتارتسا تراجت یبیل رد ،تشگ زاغآ

 ایلاتیا و هیسور ،یبیل نآ رد هک .تشگ دقعنم
 هروتنو تنیوج کی نینچمه .دنشاب یم میهس
 نرسنک . یسور مورپ زاگ نرسنک ود ره اب
 دصرد ۳۳ نامیپ نیا هب .تشگ ناینب یئایلاتیا
 ” هدرتسگ تفن یاه هاچ زا هدش جارختسا تفن
 سیلوپ یرت یرتمولیک ۸۰۰ رد هک ”دلف تنافلا
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 دش مالعا هطبار نیا رد .دراد قلعت هتفرگ رارق
 یریبیس رد زاگ جارختسا رد یئایلاتیا نرسنک هک
.دش دهاوخ میهس عیسو یدعب رد
 یئایلاتیا نرسنک و مروپزاگ یسور یاه نرسنک
 هاچ جارختسا رد هک تسا ینالوط یاهتدم
 یم راک گنتاگنت مه اب یبیل زاگ و تفن یاه
 رد یبیل تفن جارختسا رد نینچمه .دننک

 .هنایم یایرد رد نینچمه و )۱۹ کولب ( ارحص
 شزاگ و شتفن دصرد ۵۰ نارحب زاغآ رد ایلاتیا
 شروش رثا رد .تسا هدومن تفایرد یبیل زا ار
 نرسنک طسوت زاگ جارختسا یبالقنا یاه
 توکسم تیاهن رد و دش مک یبیل رد یئایلاتیا

 ار ایلاتیا زاگ %۵۰ نیا قیرط نیا هب .تشگ
 هفاضا ایلاتیا هب دوخ تارداص هب هنازور هیسور
.دومن
 زاگ یشک هلول طح کی ۲۰۰۴ لاس زا نینچمه
 یارحص زا هبعش ود اب ”میرتسا نیرگ ” مان اب
 یرت زا هک )اهبس و افو زا عورش هطقن ( یبیل
 یایرد زا و درذگ یم رگید یا هقطنم و سیلوپ
 یم لیسیس رد الگ ات و دوش یم در مه هنایم
 و یئایلاتیا نرسنک.تسا هدش هدیشک دسر

 .دنمیهس نآ رد %۵۰ مادک ره یبیل تفن تکرش
 مامت لامش زاگ یشک هلول طخ دیاب ۲۰۱۲ لاس ات

 رد و قرش یایرد ات هیسور گروبیف زا هک .دوش
 هلول طخ نیا رد .دیسر دهاوخ زتین ساز هب رخآ

 ” نرسنک و دصرد ۵۱ یسور نرسنک زاگ
 ۹ یوسنارف نرسنک دصرد ۱۵،۵ ”لشرتنیو
 یم میهس دصرد ۹ یدنله نرسنک و دصرد
.دنشاب

 زا و درذگ یم رزخ یایرد زا لامش هلول طخ
 رد یرگید طخ .دسر یم شیرطا نیو هب هیکرت
 ،ناتسراغلب نآ رد هک تسا یزیر حرط تسد
 دصرد ۱۶،۶۷ مادکره …و هیکرت ،ینامور

 درون ” نارادماهس نویسیمک سیئر .دنمیهس
 دراهرگ لامش زاگ طخ رد ” گ آ میرتسا

 ” .تسا ناملآ قبسا مظعاردص ردیورش
 هلول طخ نیا ماهس دصرد ۵۱ ”گ آ میرتسادرون

 نرسنک و لش رتنیو و تساراد ار زاگ یشک
.دنشاب یم میهس دصرد ۲۰ مادک ره رگید
 دروم زاگ و تفن دصرد ۳۰ نونک ات ناملآ
 هتفرگ یسور ناگدننک رداص زا ار شجایتحا
 یبیل زا هدش رداص زاگ و تفن هارمه هب و تسا
 هدش هدروآرب شزاین دصرد ۴۰ کیدزن ناملآ هب
 هک تسا دنمقالع رایسب لکرم تلود .تسا
 .دراذگن هقیضم رد ار شا یناملآ ناتسود هیسور
 یم للم نامزاس تینمآ یاروش رد هیسور راتفر

 تروص رد هک دنک یزاب ار شقن نیا دناوت
 و ندنل و نتگنشاو یاه تلود یفاذق ینوگنرس

 مدرم یعامتجا شبنج زاغآ زا هاتوک یهلصاف
.مرامشرب راوتسرهف میزومآیم هنایمرواخ
همدقم
 یرشب نهک یاهندمت لاسهنیرید روضح مغر هب
 ینونک یهشقن ،هنایمرواخ یهقطنم رد

 رد ینامثع یهیکرت یشاپورف یپ رد هنایمرواخ
 رد و یریگلکش لابند هب و رامعتسا نارود
 ساسا رب ییاهتلود یعونصم قلخ یدراوم
 نارود رد ،یاهلیبق یتنس یاهراتخاس
 رد اهروشک یخرب .تفرگ لکش رامعتسااسپ
 زا )رصم و هیکرت و ناریا دننام( هقطنم نیا

 رگید یخرب و دنرادروخرب یندمت یهقباس
 یاهیراذگزرم زا )…،هیروس ،قارع نوچمه(
 یهمین رد یاهلیبق تابسانم رب ینتبم یرامعتسا
.دناهدمآ دیدپ متسیب یهدس تسخن
 ییایفارغج ـ یداصتقا یاهیدنبهورگ نایم رد

 ،یقرش بونج یایسآ دننام زورما ناهج
 و یلامش یاکیرما ،اپورا ،نیتال یاکیرما
 یداصتقا یگتسباو ،ارحص بونج یاقیرفا

 و ماخ داوم تارداص هب هنایمرواخ یهقطنم
 نیا یاهروشک و تسا رتشیب رایسب یندعم
 نیرتدب ریخا یههد هس یط عومجم رد هقطنم
 بونج یاهروشک زا دعب ار یداصتقا درکلمع

 یهقطنم ،لاح نیا اب .دناهتشاد اقیرفا یارحص
 ناهج قطانم نیرتکیژتارتسا زا یکی هنایمرواخ

 یلیسف یاهیژرنا یهدمع شخب نیمات :تسا
 ،زئوس کیژتارتسا لاناک دوجو ،هقطنم نیا زا

 نیرتمهم زا یخرب …،یتفن یاهرالد هوبنا مجح
 یداصتقا ـ یسایس تشونرس هک تسا یلماوع
 مقر متسیب یهدس مود یهمین زا ار هنایمرواخ
.تسا هدز
 یهقطنم رد هک یلصا لماوع دسریم رظن هب

.دنیایب رانک هیسور یژرنا عفانم اب سیراپ
تلو هگنوی همانزور عبنم

؟دوریم اجک هب هنایمرواخ
 ینسح شیپ یتاعاس ،تسپ نتگنشاو ربخ رب انب
 ینویزیولت »تردقرپ« روضح زا سپ ،کرابم
 ات »یگداتسیا« مالعا و هتشذگ بش رد شا
 تخیرگ رصم زا شرسمه اب هارمه هظحل نیرخآ
 تراغ و یروتاتکید تموکح لاس یس هب و

 نایاپ رصم روشک رب دوخ هداوناخ کیتامتسیس
 ،هدیشک رجز یمدرم یارب »کرابم« ینایاپ .داد
 ماگنهدوز یزوریپ زا دعب.هدنیآ نارگن مشچ اما

 زاغآ و »یلعنب« یروتاتکید رب سنوت مدرم
 هفیطل رصم مدرم ،»کرابم« هیلع یمدرم شبنج

 زا یکی .دنتخاس »سیئر« دروم رد رایسب یاه
 زا رصم روشک ریزو« هک دوب نیا اهنیرتهزماب
 یهمان“ رصم مدرم هب باطخ دهاوخیم کرابم
 ،دسرپیم بجعت اب کرابم .دسیونب ”عادو

 هب »؟دنورب ییاج مدرم تسا رارق رگم ؟روطهچ
 یهمه یدژارت »ِکیمک« نایاپ نیا دسریم رظن
 و دنهاوخیمن هک تسا ییاهنت نادبتسم
 ار یعامتجا تالوحت و خیرات ییایوپ دنناوتیمن
.دننک رواب
 مشوکیم زیچ ره زا لبق هاتوک یهلاقم نیا رد
 دش روط هچ هک مهد خساپ شسرپ نیا هب
 نینچ اب یدادبتسا یاهتلود نیا یهرود
 هام دنچ نیمه ات هک دسریم نایاپ هب یتعرس

 نیدب .دننکب دنتسناوتیمن مه ار شنامگ شیپ
 هنایمرواخ یهقطنم یاهروشک تسخن ،روظنم
 یاهصخاش ساسارب یلک روط هب

 شالت و یدنبهقبط یعامتجا و یداصتقانالک
 ،یسایس یاهورین یلک شیارآ ساسارب دوشیم
 یسایس یاهزادنامشچ دروم رد ییاههنامگ
 زا رتمهم ،نایم نیا رد .دوشیم هئارا لمتحم
 نیمه رد هک یمهم یاهسرد مشوکیم ،همه

 یهاگن : »کرابم« ینایاپ
یسایس داصتقا رظنم زا

تقادص زیورپ

http://www.jungewelt.de/2011/03-24/022.php
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 یهباشم شیبومک طیارش هنایمرواخ ینونک
 یداصتقا هباشم یاهراتخاس ،هتخاس مهارف
 ،)یعیبط عبانم هب هتسباو ًاتدمع یاهداصتقا(

 ینس مره( کیفارگومد هباشم یاهراتخاس
 کرتشم نید( ینابز ـ یگنهرف )ناوج یتیعمج
.تسا ،)بلاغ نابز و
هنایمرواخ یهقطنم یاهروشک یدنبهورگ
 فراعتم یاهیدنبمیسقت ساسارب ،یلک روط هب
 یاهروشک یللملانیب یداصتقا یاهداهن

 ،دمآردرپ یدمآرد هورگ هس رد هنایمرواخ
 .دنریگیم یاج دمآردمک و دمآردهنایم
 ،نیرحب( هقطنم رد یتفن دنمتورث یاهروشک
 ناتسبرع ،رطق ،یبرع یهدحتم تاراما ،نامع
 ار هنارس دمآرد حطس نیرتالاب )یبیل و یدوعس
 ار هقطنم تیعمج دصرد ۹ ًافرص اما دنراد
 شقن اهروشک نیا هوبنا دمآرد .دنهدیم لیکشت
 یاهییاجهباج و ییازلاغتشا رد یمهم
 هاوخ و هقطنم رد هاوخ دمآرد و تورث یاهقطنم
 لاقتنا هکنانچ .تسا هتشاد یناهج داصتقا رد
 هب ۱۹۷۰ یههد رد یتفن یاهرالد لاثم یارب
 تالوحت رد کرویوین یراذگهیامرس یاهکناب

 نارحب زا( دعب یاهههد رد یلام یهیامرس
 ات ۱۹۸۰ یههد رد نیتال یاکیرما یاهیهدب

 یاهسروب رد یتمیق یاهبابح یریگلکش
.تسا هدوب نیرفآ شقن )تالغتسم و یللملانیب

 هقطنم یاهروشک تیرثکا لماش هک مود هورگ
 هک ناریا و قارع روشک ود زج هب تسا

 یاهروشک لماش )دنتسه تفن یهدننکرداص
 دمآردهنایم یاهروشک هورگ هک دوشیم یتفنریغ
 ،ریازجلا لماش( دهدیم لیکشت ار هنایمرواخ رد
 ،شکارم ،نانبل ،ندرا ،قارع ،ناریا ،رصم
 ۷۸ هورگ نیا .)هیکرت و سنوت ،هیروس ،نیطسلف
 نوناک و درادربرد ار هقطنم تیعمج دصرد
 لیکشت ار ینوناک کیتارکومد تالوحت یلصا

.دهدیم
 لماش هک دنتسه دمآردمک یاهروشک موس هورگ

 لماش هک دنوشیم هقطنم تیعمج دصرد ۱۳
.تسا نمی و نادوس ،یتوبیج روشک هس
 یاهروشک یهنارس یلخاد صلاخان دیلوت

 تردق یربارب ساسارب هک هقطنم دمآردمک
 لداعم ۲۰۰۷ لاس رد تسا هدش لیدعت دیرخ

 یاهروشک نیگنایم زا هک دوب رالد ۱۸۸۰
 رد .تسا رتمک زین اقیرفا یارحص بونج
 لداعم صخاش نیا دمآردهنایم یاهروشک

 یاکیرما یاهروشک هباشم( تسا رالد ۷۸۴۲
 یاهروشک ردو )بییاراک یهقطنم و نیتال

 تسا رالد ۲۶۹۵۹ اب ربارب صخاش نیا دمآردرپ
.)دنتسه هتفرشیپ یاهروشک هباشم هک(
 گرزب شخب ،یتیعمج یاهراتخاس ظاحل هب

 دنهدیم لیکشت ناناوج ار هنایمرواخ تیعمج
 و لاغتشا یارب یددعتم عناوم اب زورما هک
 یالاب خرن ببس هب .دناورهبور هداوناخ لیکشت
 یههد رد هژیوهب( نیشیپ یاهلاس رد یروراب

 ،ریموگرم خرن شهاک نآ تازاوم هب و )۱۹۸۰
 ناوج تیعمج یالاب تبسن دهاش نونکامه
 لودج( میتسه هنایمرواخ تیعمج لک هب تبسن
 ،هنایمرواخ ریقف رایسب روشک هس زج هب .)کی
 ناناوج یارب هقطنم نیا یاهروشک یمامت رد
 هجیتن رد .تسا هدش مهارف یشزومآ تاناکما

 هب( ایند طاقن رگید هب تبسن ریخا یاهههد یط
 یخرن اب شزومآ شخب )یقرش یایسآ زج
 هب اما ،تسا هتفای دشر هنایمرواخ رد رتشیب

 و ناناوج نایم رد یراکیب یالاب خرن ببس
 ناناوج نیا هک ییاهشزومآ زیچان یروهرهب
 دشر یارب یتصرف یتیعمج یگژیو نیا ،دناهدید
 یالاب خرن .تسا هدرواین مهارف اهروشک نیا رد
 و لاغتشا یارب راظتنا ینالوط تدم ،یراکیب
 زورما تالکشم نیرتمهم جاودزا رد ریخات

 ود لودج ماقرا .تسا هنایمرواخ رد ناناوج
 یراکیب لمحتلباقریغ و زیگناتریح یاهخرن
 ار هنایمرواخ دمآردهنایم یاهروشک رد هژیوهب
 ،رصم یاهروشک رد هلمج زا .دهدیم ناشن
 دصرد ۲۰ زا شیب خرن نیا سنوت و ندرا ،ناریا
 لیسناتپ یراکیب زا ییالاب خرن نینچ .تسا
 دمآردهنایم صوصخهب عماوج یالاب رایسب

 یهصرع هباثم هب »نابایخ« روهظ یارب هنایمرواخ
 هباثم هب زیمآرهق یاهشروش و یسایس شنک
 ار یعامتجا تاعزانم لح ریزگان یهصرع
.تسا هدرک مهارف
 فرعم هک »ینیج بیرض« یالاب شیبومک خرن
 هنایمرواخ یاهروشک رد یتاقبط یاهیرباربان
 تارییغت لیسناتپ رب یرگید دییات زین تسا
 یهنماد تسا ینتفگ .تسا یعامتجا زیمآرهق

 .دریگیمرب رد ار کی ات رفص زا ینیج بیرض
 بیرض و لماک یربارب یهناشن رفص یهطقن رد(
 یلاح رد ).تسا قلطم یرباربان موهفم هب کی

 رتهنالداع شیبومک عیزوت اب یاهروشک رد هک
 روشک و یوانیدناکسا یهقطنم ردً الثم( دمآرد
 رد تسا ۰٫۲۳ دودح بیرض نیا )دئوس
 دهاش هنایمرواخ دمآردهنایم یاهروشک
 نیا .میتسه ۰٫۴۲ ات ۰٫۳۲ یهنماد رد ییاهخرن
 مره اب هارمه دمآرد عیزوت رد یتلادعان نازیم

 همه یراکیب یالاب خرن و یتیعمج ناوج ینس
 یداصتقا ـ یعامتجا یراتخاس لیالد یایوگ
 نایرج هنایمرواخ رد زورما هک تسا یتالوحت
.دراد
 یلام یاهرازاب یزیمآمهرد نازیم ظاحل هب

 یلام یاهرازاب اب هنایمرواخ یهقطنم یاهروشک
 یهیشاح یاهنیشنخیش یخرب زج هب یناهج
 یاهرازاب گنرمک شقن دهاش سراف جیلخ
 اب هسیاقم رد ،اهروشک نیا داصتقا رد یلام
 زج هب( یناهج یداصتقا یاهکولب رگید
 رد ،لاثم یارب .میتسه )ارحص بونج یاقیرفا

 هب عومجم رد ۲۰۰۹ ات ۲۰۰۵ یاهلاس یط رصم
 زا یلام نیمات دصرد ۳ زا رتمک نیگنایم روط
 تروص یللملانیب یهیامرس یاهرازاب قیرط
 رد .)هیکرت زا رتمک یکدنا ًابیرقت( تفریذپیم
.دوب دصرد کی زا رتمک مقر نیا زین سنوت
 هس یزاسیناهج دنیارف یط رگید یوس زا
 دهاش زین اهروشک نیا یهدمع رد ،ریخا یههد
 .میاهدوب یراتخاس لیدعت یاههمانرب یارجا

 رد یناهج کناب شرازگ نیزاغآ یهلمج
 بالقنا عوقو زا لبق هام هس ینعی ۲۰۱۰ ربماتپس
 تیعضو و رقف ،یتلادعیب هب ضارتعا رد سنوت
 تفرشیپ سنوت« :دوب نینچ یعامتجا دعاسمان
 یبایتسدو رقف اب هزرابم ،هنالداع دشر رد رایسب
 ».تسا هتشاد یعامتجا بسانم یاهصخاش هب
 زا هنانیبشوخ نینچ یناهج کناب رگا

 سنوت رب مکاح میژر یداصتقا یاهتسایس
 هک دوب ور نآ زا زیچره زا لبق تفگیم نخس
 هناممصم هک دوب ییاهروشک زا سنوت

 قودنص و یناهج کناب یزیوجت یاهتسایس
 و ندرا ،رصم .درکیم لابند ار لوپ یللملانیب
 شیبومک هنایمرواخ یهقطنم یاهروشک رگید
 لیدعت یاههمانرب یارجا ریخا یاهلاس رد
 ییاههمانرب .دناهتشاد راکروتسد رد یراتخاس
 عفن هب دمآرد عیزوتزاب قیرط زا لمع رد هک
 و اهشروش زورب زاسهنیمز یناقوف تاقبط
 نانچمه و دناهدش یعامتجا یاهراجفنا

.دنوشیم
 رظن هب یعیبط ،هتفگشیپ تایعقاو هب هجوت اب
 مدرم ینونک شبنج یلصا یهندب هک دسریم

 تسدیهت تاقبط هب هتسباو ناناوج ار هنایمرواخ
 هب ناناوج نیا .دنهد لیکشت یرهش طسوتم و
 ناشیلصا تابلاطم ،دناهدرکلیصحت هکنآ مغر
 …،دمآرد ،راک ریظن یتشیعم یاهتساوخرد
 و یبزح یاهدنویپ دقاف ناناوج نیا .تسا

 یلصا یهتسه دنویپ یهطقن و دنتسه ینامزاس
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 ،کوبسیف ریظن یعامتجا یاههکبش اهنآ
 و هارمه یاهنفلت ،یلیمیا یاههورگ ،رتییوت

.تسا هدوب هریغ
 دمآردهنایم یاهروشک رد اهورین یسایس شیارآ

هنایمرواخ
 فلاخم یسایس یاهورین یسایس شیارآ یسررب
 تیعضو زا یریوصت ییاهدورفوزارف اب رصم رد
 یهدمع شخب رد ینونک لیدب یاهورین

 ناشن ار هنایمرواخ دمآردهنایم یاهروشک
 یهنیشیپ زا رصم هک حیضوت نیا اب ؛دهدیم
 یاهههد رد یتسیلانویسان تازرابم ناشخرد

 رد پچ بازحا دنمتردق روضح و ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰
 ًاعبط و دوب رادروخرب درس گنج نارود
 ظاحل نیا زا هیروس ای ندرا ریظن ییاهروشک
.دنتسین رصم اب سایق لباق
 نیا رد زین ینوناق نویسیزوپا ،کرابم نارود رد
 بزح« اهنآ نیرتمهم هک تشاد دوجو روشک
 ار لاربیل ینوناق نافلاخم شقن هک تسا »دفو
 هک زین »عمجت بزح« ،نآ رب هوالع .درکیم افیا
 پچ شیارگ اب بلطحالصا بزح دوب ینوناق
 رصان نارادفرط زا یبیکرت هک دوشیم بوسحم
.تسا اهتسینومک یخرب و
 رارق یرتسکاخ یهقطنم رد نیملسملا ناوخا
 ینوناقریغ دوبن ینوناق هک نآ مغر هب و تشاد
 اهدروآرب یخرب ساسا رب .دشیمن بوسحم مه
 و تسا نویسیزوپا یورین نیرتگرزب نایرج نیا
 ۲۰ دودح دوب دازآ یکدنا هک ۲۰۰۵ تاباختنا رد
.دروآ تسد هب ار سلجم یاهیسرک دصرد
 لاربیل و پچ تانایرج زا یفیط هتبلا

،اهتیسنیمف ،اهتسیکستورت دننام ،رتکچوک
 نیا .دنراذگریثات اما عونتم هک دنتسه مه …
 یلاعف روضح زین ینونک شبنج رد تانایرج
 زا یکی ناونع هب یعداربلا دمحم .دناهتشاد

 زا یفیط زین زورما رصم یسایس یاههرهچ
 دوخ لوح ار تارکومدلایسوس و لاربیل نالاعف
 دوجو هب ار »رییغت یلم نمحنا« هک هدروآدرگ
.دناهدروآ
 نیرتمهم دسریم رظن هب ،لاح نیا اب

 یاهشبنج رصم زورما یسایس یاهنایرج
 شبنج .دنتسه »هیافک« دننام »یندم یهعماج«

 مود جوم اب یگتسبمه رد ادتبا رد هیافک
 رد .درک راک هب عورش ۲۰۰۰ لاس رد هضافتنا
 یخرب و درک تفلاخم قارع لاغشا اب همادا

 ار کرابم هیلع کیتارکومد یاهرازراک
.درک یهدنامزاس
 زا یاهعومجم ۲۰۰۹ ات ۲۰۰۶ یهرود رد

 هتبلا .تفرگرس رصم رد زین یرگراک تاباصتعا
 یاههیداحتا ،انثتسا ود یکی زا رظنفرص
 نیرتمهم .درادن دوجو رصم رد ینوناق یرگراک
 شبنج یلصا یهتسه هک یندم یهعماج نایرج
 شش ناناوج شبنج« دهدیم لیکشت ار ینونک
 باصتعا یزادناهار یارب شالت اب »هییوژ
 راک هب عورش نارگراک اب یگتسبمه رد یمومع
.درک
 هیافک شبنج و هییوژ شش ناناوج شبنج
 یور هک دنوریم رامش هب ییاههورگ رتشیب

 اب یدارفا و دنوشیم زکرمتم یصاخ رازراک
 رد و دنریگیمربرد ار توافتم یسایس تاقلعت

 رد یسایس بزح ار اهنآ ناوتیمن تقیقح
.درک یقلت نآ یتنس موهفم
 عونتم ًاتبسن شیارآ نیا مغر هب دیدرت نودب
 ینانآ تیرثکا و ینونک شبنج یسایس یاهورین

 هب یصاخ یسایس قلعت دندمآ اهنابایخ هب هک
 دنتسین هتسباو یسایس تانایرج نیا زا کی چیه
 یصخشم یاههتساوخ یور رب تقیقح رد و
 نآ زج و یسارکومد ،لاغتشا ،تشیعم دننام
 ریاس دننام هک رصم یتنس بازحا .دنراد دیکات

 ،یلمعیب راتفرگ ناهج طاقن ریاس رد اهبزح
 اهشبنج نیا رد دنتسه …،یگدروخرس ،سای

 و هدننکنییعت شقن و دنراد لعفنم روضح
 ییوجشناد تانایرج لباقم رد دنرادن رگتیاده
 یهرمز زا یرگراک یاههیداحتا و

 دیدرت نودب .دنتسه یلصا ناگدنهدنامزاس
 زا رصم رد یتنس یاهبزح یمامت
 ربارب رد پچ بازحا ات هتفرگ نیملسملاناوخا

 و دندش هدزتهب یعامتجا شبنج یریگلکش
 ار نآ اب یهارمه ناوت یتح تسخن یاهزور رد
 هب شبنج هتشذگ ور دنچ زا سپ اهنت و دنتشادن
.دنتسویپ نآ
 زا یریوصت رصم رد یسایس یاهورین شیارآ
 را هنایمرواخ رتنردم یاهروشک یسایس شیارآ
 و یتلود بازحا زا یاهعومجم :دهدیم هئارا

ً الومعم یتنس بازحا ،دمآراکان یتلودهبش
 تالوحت مسیمانید کرد هب رداق هک ینوناقریغ
 رد هک ذوفنرپ نایارگمالسا ،دنتسین یعامتجا
 ای و دوخ هب قلعتم تلود ندیزگ نایم دیدرت
 رد و ،دنتسه رالوکس یاهنایرج اب فالتئا
 و یراذگریثات و ذوفنرپ تانایرج تیاهن
 ،کیژولوئدیا قلعت دقاف هک یاهدننکنییعت

 یاضف زا زورما هک دنتسه یسایس و یبزح
 چوک یعقاو تسایس یهصرع هب یزاجم
.دناهدرک

هنایمرواخ دیدج یاهشبنج زا یاهسرد
 ریبعت هب( ۱۹۹۰ – ۱۹۱۴ متسیب هاتوک نرق نایاپ
 دوب ییاهیزاسهروطسا اب هارمه ،)مابزباه کیرا

 .دنکشیم یرگید زا سپ یکی نامز رورم هب هک
 ینشورهب زین رصم و سنوت یاهشبنج هلمج زا
 .تسا هداد ناشن ار اهیزاسهروطسا نیا یشالت
 یخرب هب هاگن اب مشوکیم همادا رد
 یاهسرد نیرتمهم ،اهینکشهروطسا

:مرامشرب ار ینونک یاهشبنج
 اقیرفا لامش رد کیتارکومد یاهشبنج ۱٫
 یهصرع رد دیعس دراودا هکنانچ ،یبوخهب
 سیتکارپ و لمع رد ،دوب هداد ناشن یرظن
 ییاسران و یرامعتسا یاهیروادشیپ ،یعامتجا
 دروم رد رد ناسانشقرش هاگدید یروادءوس و
 یسارکومد اب اهروشک نیا یگنهرف یناوخمهان
 هداد ناشن ار هناهاوخیسارکومد تازرابم و
 ناسانشقرش یرامعتسا هاگدید نیا .تسا
 دننام ییاههاگدید یرظن یاهانبم هلمجزا اهدعب
 نوتگیتناه لئوماس یاهگنهرف دروخرب یهیرظن
 یخرب یاهراتشون رد و تسا هباشم یاههیرظن و
 روط هب زین یناریا لاربیلونً اتدمع ناگدنسیون
 دوجو هاگدید نیمه اراکشآ هاگ یتح و یحیولت
.دراد
 یشاپورف اهشبنج نیا رگید یرظن درواتسد ۲٫
 و یبالقنا یاهتکرح ریزگان تسکش یهروطسا

 .تسا هعماج رد یحالصا یاهتکرح ترورض
 یههد ود رد نردماسپ هاگ و یلاربیلون هاگدید
 تیهام ببس هب بالقنا هک دوب یعدم ریخا
 دیلوتزاب ار یدادبتسا یاهراتخاس شزیمآرهق
 هدیدان هاگدید نیا هچنآ ،لاح نیا اب .دنکیم
 ییازنورد لماوع و اهمسیمانید ،دراگنایم
 دوجوم ًاعقاو یگدنز رد و لمع رد هک تسا
 هک تسا نینچ .دوشیم بالقنا زورب زاسهنیمز
 ناوتیم ار تناک یهدیا نیا نانچمه زورما
 و رهق یوسارف رد اهبالقنا هک درک یناوخزاب
 لابند هب ار تیناسنا لماکت ،دوخ یمحریب
.دنراد

 رتسب رد هک یعامتجا دیدج نارگشنک دوجو ۳٫
 یهدنامزاس دمآراک و دیدج یاهلکش
 رد بلغا دناهدروآربرس یعامتجا یاهشبنج
 یاهنایرج و اهبزح هک دوشیم ثعاب لمع
 ناباتش دشر و یریگلکش ربارب رد یتنس یسایس
 یاهشبنج نیا .دنوشیم ریگلفاغ اهشبنج نیا

 بازحا و اهشبنج یتنس راتخاس دقاف دیدج
 یهدنامرف یدومع بتارمهلسلس ینعی ،یسایس
 یقفا و یسیرتام اهنآ یهدنامزاس و دنتسه
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 یمامت رد دعب هب نیا زا دسریم رظن هب .تسا
 یریگلکش دهاش یعامتجا گرزب یاهشبنج
 ببس هب راتخاس نیا .میشاب ییاهراتخاس نینچ

 قیمع ذوفن و تاعالطا یروآنف بالقنا
 هعماج رد یطابترا دیدج یاهلکش و تنرتنیا

 نآ نارگشنک یلو ،تسا هتفریذپ تروص
 یزاجم یاضف دنویپ اب هک دنتسه یناناوج

 ،راک لحم و نابایخ یعقاو یاضف اب تنرتنیا
 و لاعفنا .دنشخبیم لکش ار شبنج
 یاهلکش ربارب رد یتنس بازحا یگدزتهب
 یاهزات یهدیدپ اهشبنج نیا یهدنامزاس نیون
 رد ۱۹۶۸ دننام ییاههبرجت رد رتشیپ ،تسین
 شبنج ،کیزکم رد اهتسیتاپاز نایرج ،اپورا

 و لاعفنا نیمه …،لتایس رد یزاسیناهجدض
 یعامتجا یهبرجت زا یتنس بازحا ندنامبقع
.میدوب دهاش ار

 یتنس یاههاگتساخ اب اهشبنج نیا ۴٫
 زین و مسیلانویسان ینعی ،هنایمرواخ یاهشبنج
 ینعی اهشبنج نیا ریخا یاههاگتساخ
 کیناگرا طابترا »هنایارگداینب یاهشیارگ«
 هک یژولوئدیا ود نیا نالماح اما ،دنرادن

 یریگلکش زا سپ دنراذگریثات و ذفان نانچمه
 کینومژه روضح نتفای یارب شالت رد شبنج
.دنتسه نآ رد

 یهقطنم یاهروشک دش هتفگ هکنانچ ۵٫
 :دنریگیم یاج یلصا هورگ هس رد هنایمرواخ
 یاهنیشنخیش و ناتسبرع( دنمتورث یاهروشک
 دمآردهنایم یاهروشک ،)سراف جیلخ یهیشاح
 یاهروشک تیرثکا و ناریا ،سنوت ،رصم(
 هس نیا نایم رد .دمآردمک یاهروشک و )هقطنم
 یاهدنویپ هب هجوت اب دنمتورث یاهروشک ،هورگ
 ندال نب عون ییارگداینب اب هک کیناگرا
 رقف هب هجوت اب دمآردمک یاهروشک و دناهتشاد
 یناسنا عبانم زیچان یهعسوت و یعامتجا دیدش
 مالسا« زا یلکش لماح دناوتیم نانچمه
 رد اما .دشاب نآ یتنس لاکشا رد »یسایس
 لاکشا زا رذگ دهاش ام دمآردهنایم یاهروشک
 رد .میتسه دیدج ینارود هب ییارگداینب یهیلوا
 بزح دننام( یبهذم یارگون بازحا هرود نیا

 دیدج یاهوگلا )هیکرت رد هعسوت و تلادع
 فیعضت ،نیاربانب .دننکیم هئارا ار ییارگمالسا

 لاکشا تیوقت و ییارگداینب یهیلوا لکش
 رد هعسوت و تلادع بزح کبس یهناورهنایم
 دمآردهنایم یاهروشک هورگ رد لقاال هیکرت

.تسا لمتحم ًالماک
 یهروطسا رگید راب کی یارب اهشبنج نیا ۶٫

 و تسکش ار یسارکومد و دازآ رازاب یهارمه
 لیدعت یاههمانرب یارجا هک داد ناشن ینشورهب

 یریگلکش هب هن اهروشک نیا رد یراتخاس
 یاهیشراگیلا یریگ لکش هب هک یسارکومد

 یاهروشک عامتجا و داصتقا رب مکاح یگداوناخ
 هارمه اهیشراگیلا نیا .تسا هدش یهتنم یبرع
 زورب زاسهنیمز هعماج عیرس ندشیبطق اب

 رد کیتارکومد و یضارتعا یاهشبنج
 هک ییاهتسایس .دنتسه هقطنم یاهروشک
 رب مکاح ،سنوت داصتقا رب مکاح یشراگیلا
 یاهروشک مامت شیبومک و رصم داصتقا

 نیرتگرزب شوختسد نونکا هک هنایمرواخ
 یاهب هب دنتسه ریخا یاهلاس یعامتجا شروش
 یهیاس رد و یتلادعیب و یراکیب و رقف لیمحت
 بیوقت ارگرادتقا تلود رگبوکرس ناتسد
 یاهشبنج یریگلکش زاسهنیمز درکیم
 یلصا یهتساوخ .دش کیتارکومد یضارتعا

 عضو هک ارچ تسا کیتارکومد راذگ ناضرتعم
 یدادبتسا راتخاس زا یشان ار دوجوم بولطمان
 لالدتسا هک یناسک .دننادیم یسایس تردق
 ریخا یههد ود یلاربیلون یاهتسایس دننکیم
 هدوب ینونک کیتارکومد یاهشبنج زاسهنیمز
 ار یروتاتکید هک دنامیم نیا هب تسرد تسا

 یاهشبنج هک ارچ دننادب یسارکومد تلع
 یاههرود لابند هب هراومه کیتارکومد
 نیا طابترا ینعی .دروآیمرب رس یروتاتکید
 یهاوخیسارکومد یاهشبنج و اهتسایس
 و تلع یهطبار اهنت هک تسا »یگتسبمه« یعون
 ضارتعا درک جارختسا ناوتیم نآ زا هک یلولعم
 یاهتسایس زا هدمآرب یتاقبط فاکش هب ریزگان
.تسا یلاربیلون

 یاه تسایس رد یروحم هاگیاج رصم ۷٫
 .تسا هتشاد هنایمرواخ یهقطنم رد اکیرما

 ،رئوس لاناک کیمونوکاوئژ تیمها زا هتشذگ
 حلص تارکاذم رد رصم هاگیاج و شقن

 یتایح هاگیاج نیطسلف یهلئسم و هنایمرواخ
 رب .دراد هقطنم رد اکیرما یاهتسایس یارب
 دربهار درک ضرف ناوتیم دوجوم دهاوش ساسا
 یریگلکش دیدج یهنایمرواخ رد اکیرما
 زا یفالتئا رب ینتبم یلقادح یاهیسارکومد
 یتنس یاکرش هک مکاح نونکات ناگبخن

 هقطنم رد )اپورا و اکیرما( یبرغ یاهروشک
 یگزاتهب ایوگ( یبهذم ناورهنایم و دنتسه
 ناورهنایم عمج هب مه رصم نیملسملاناوخا
 و اهیراوشد اب دربهار نیا ققحت .تسا )!هتسویپ

 هک نآ تسخن .تسا ورهبور ییاهشلاچ

 ضارتعا دروم یلاربیلون یداصتقا یژولوئدیا
 و یهافر یاههمانرب یارجا و تسا مدرم تیرثکا
 تسدیهت یاههورگ عفن هب دمآرد عیزوتزاب
 مکاح ناگبخن دح هچات .تسا ریزگان یعامتجا
 هب تفر دنهاوخ یاههمانرب نینچ یارجا رابریز
 نآ رارمتسا و یمدرم یاهشبنج تمواقم نازیم
 نیا تسا لیام اکیرما .تشاد دهاوخ یگتسب

 یاهبالقنا« رارمتسا زا یریوصت اهشبنج
 .تسین یگداس نیا هب هلئسم اما ،دشاب »یگنر
 اهشبنج نیا هک لیلد نیا هب زیچره زا لبق
 تسا یداصتقا یاههمانرب هب ضارتعا باتزاب

 .دوب یگنر یاهبالقنا یداصتقا یژولوئدیا هک
 درواتسد هک رطاخ نیا هب ،رگید یوس زا
 و تسا صخشم شیبومک یگنر یاهبالقنا
 اهروشک ریاس رد رارکت یارب یاهبذاج لمع رد
.درادن

رخآ نخس
 دهاش یگتسویپ نیع رد هنایمرواخ یاهروشک
 دوخ یسایس یهعسوت یتآ دنور رد تسسگ
 ،دوز ای رید هک تسین یدیدرت .دوب دنهاوخ
 رگید مکتسد و ،رصم ،سنوت رد ون یمظن

 دهاوخرقتسم هنایمرواخ دمآردهنایم یاهروشک
 راذگ زا تیعطاق اب ناوتیمن زونه اما .دش
.تفگ نخس کیتارکومد
 هک تسا نیا تفگ ناوتیم تیعطاق هب هچنآ
 هچنآ اما ،دروآ دهاوخن ماود ینونک ماظن
 مظن هک تسا نیا درک ینیبشیپ ناوتیمن
 دش دهاوخ هدیزگرب نآ یاج هب هک یدیدج
ِ ناهن و راکشآ یاهراشف یهجیتن اریز ،تسیچ
 رقتسم هنایمرواخ رد ون یمظن .تسا رایسب

 ینونک یسایس مظن دیدرت نودب و دش دهاوخ
 نآ رطاخ هب اهنتهن ؛دروآ دهاوخن ماود هنایمرواخ
 زین زورما ناهج هک ارچ هدرک رییغت هنایمرواخ هک
 رایسب یتارییغت ریخا یههد کی یط هژیوهب
 میناوتیمن هچنآ .دنارذگیمرس زا ار باتشرپ
 مظن هک تسا نیا مینک ینیبشیپ هناعطاق

 دش دهاوخ هدیزگرب نآ یاج هب هک یدیدج
 نیا .تسا رایسب یاهریغتم یهجیتن اریز ،تسیچ

 یسایس ناگبخن هک تسا نآ هب طونم ییوس زا
 یعقاو تاحالصا هب نت دح هچ ات هقطنم یتنس
 مدرم یاههدوت رظن دروم هک یداصتقا و یسایس
 نایارگمالسا مود لسن ؛دنهدیم تسا

 :دننیزگیمرب ار وگلا مادک تیاهن رد هنایمرواخ
 یاهوگلا ای هیکرت یهعسوت و تلادع یوگلا
 یناهج داصتقا هک نیا تیاهن رد و .هنایارگداینب

 دوکر زا تفرنورب هب رداق ایآ یرادهیامرس
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 یناهج لابند هب هک نآ ای دوب دهاوخ ینونک
 نوناک شقن رد هنایمرواخ هک دوب دهاوخ شنترپ
 نیا بلق رد نانچمه یناهج روهظون یاهشنت

.دوب دهاوخ شنترپ ناهج
عبانم یهدیزگ

Gilbert Achcar, Whither Egypt? interview 
by Farooq Sulehria, Znet.com

http://www.zcommunications.org/whi‐

ther-egypt-by-gilbert-achcar
Samir Amin, Movements in Egypt: The 

US realigns, www.pambazuka.org
Djavad Salehi-Isfahani, Human Develop‐
ment in the Middle East and North Africa, 
United Nations Development Programme, 

Human Development Reports Research 
Paper 2010/26, October 2010.

World Bank, Tunisia: Country Report, 
September 2010

http://english.aljazeera.net
http://data.worldbank.org/indicator

 مسارم رد -یکسماچ مآون ینارنخس
ناملآ رد ”موروف شیرا“ هزیاج تفایرد

 و دصکی رد ،۲۳٫۰۳٫۲۰۱۰هبنش هس
 مآون  )۱۹۸۰-۱۹۰۰( موروف شیرا زورداز نیمهد

 رکفنشور و رادمان سانشنابز ،یکسماچ
 تفایردب  ،ناملآ  تراگتوتشا رهش رد ،یسایس
 لئان  ۲۰۱۰ لاس یارب ،)۱(موروف  شیرا هزئاج
 موروف شیرا یللملا نیب نمحنا  هزیگنا .تشگ
 جرا یکسماچ مآون هب هزئاج نیا نداد یارب
  یرواد ” هژیوب  و وا یشهوژپ یگدنز رب نداهن
.دوب ”یمومع راکفا زا  وا لقتسم
 ینارنخس زا لوا شخب دیناوخ یم ار هچنآ

 نیا تفایرد نایرج رد یو یلیلحت -یقیقحت
 همجرت زین ار یدعب یاه شخب هک ،تسا هزیاج
 .میازفا یم نآ هب هدنیآ یاهزور رد و هدرک
:درک زاغآ نینچ ار دوح نخس یکسماچ 
 موش تفآ ” هک تشاد قح الماک تندیزرپ
 یم کنیا نم هچنا .دنک موکحم ار ” مسیرورت

 یم لقن هک تسا ناگیر دلانور نانخس  میوگ
 روما مامز  ۱۹۸۱ لاس رد وا هک یماگنه .منک
 نیب مسیرورت اب هزرابم تفگ تفرگ تسدب ار
 تسایس نوناک رد یتلود ۀدش تیاده ِیللملا

  ”ون رصع تفآ“ .تشاد دهاوخ رارق وا یجراخ
 نیماضم ” ام رصع رد تیربرب  هب تشگزاب ” و
.دندوب وا یتلود  هاگتسد  یتاغیلبت

 دعب لاس تسیب شوب ویلبد جروج هک یماگنه
 عقاو رد ،درک مالعا ار ”رورت اب گنج“ نآ زا
 کی نیا ،دوب ناگیر گنج مالعا نآ رارکت

یعفان اضر -نادرگرب

 اب یهاگن !تساکیرما هفرح رورت
هکس یورنآ هب یکسماچ

 موش تیهام میهاوخب رگا هک تسا مهم تیعقاو
 ،رتمهم نآ زا ای ،مینک کرد ار مسیرورت یالب
  شزرا ،مینک کرد ار نامدوخ میهاوخب رگا
 ” یزلورا ” تارطاخ خاروس زا  هک دراد ارنآ
 هفیظو مینادب هک نیا یارب .دوش هدیشک نوریب
 هب یزاین درادن دوجو یسانش دوخ زا رتمهم یا
 هزاجا .میرادن فلد فورعم دبعم یوگشیپ
 یا هراشا  هیشاح رد ،دروم نیا رد دیهدب
 ابیرقت میوگب و  منکب دوخ یصخش لاوحاب

 راب نیتسخن یارب هک یماگنه شیپ لاس داتفه
 رپ ترورض مدش  وربور  موروف شیرا زا یرثا اب
 اب ینعی ،دش نشور نم رب رما نیا تیمها

 زا ساره ۀراب رد وا کیسالک ۀتشون ندناوخ
 فسا و کیراب هار و ینونک راگزور رد یدازآ
 ماگ نآ رد دراد لیم نردم  دازآ درف هک یراب
 و یئاهنت زا رارف یارب وا ششوک  و دراذگب

 .هتفایون یدازآ اب هتخیمآ مه رد ِیناور ِباذع
 رایسب تیمها زورما هنافساتم هک یئاه هاگ دید
.دنراد
راذگ ریثات یاه هناهب
 ویشرآ رد رورت اب  ناگیر گنج ارچ هک یلئالد
 و   دنکرد لباق دنتشگ نوفدم دنسپان تایعقاو
 اریز .ام دوخ ۀراب رد ناوارف یتاکن یایوگ
 کی هب دش لیدبت ناهگان رورت اب ناگیر گنج
 دسج رازه اه دص اب عیجف یتسیرورت گنج
 یاه هناریو رد هدش هکت هکت و  هجنکش

 رد رگید رفن رازه اههد ،یزکرم یاکیرمآ
 نویلیم مین و کی اننیمخت و کیدزنرواخ
 رورت رثا رد هک  یبونج یاقیرفآ رد  رفن
 هک تسا نشور هتبلا .دندش هتشک یتلود

 یا هناهب هنایشحو لامعا نیا زا کی ره یارب
 یاپ یتقو تسا روطنیمه هشیمه .تشاد دوجو
 لیئارسا طسوت نانبل لاغشا .دیآ یم نایمب روز
 رازه ۲۰ات ۱۵ ندش هتشک هب هک ۱۹۸۲ لاس رد
 رهش و نانبل بونج زا یئاه شخب و دیماحنا رفن
 تلود رثؤم ینابیتشپ اب  درک ناریو ار توریب
 هک دوب نیا مه نآ هناهب و تفرگ تروص ناگیر
 یئاهر شبنج یاه کشوم ربارب رد لیئارسا
 زا دوش یم باترپ هلیلج زا هک نیطسلف شخب

 و نیغورد هناسفا کی نیا .دنک یم عافد دوخ
 لیئارسا دعب ینامز کدنا و دوب هناحیقو
 یوس زا ندش دیدهت یاعدا هک درک فارتعا

 ضحم یساملپید نیطسلف شخب یئاهر شبنج
 ینوناق ریغ فرصت یارب ار هنیمز و هدوب

 مکحم  لیئارسا طسوت یلاغشا یاه نیمزرس
.تسا هدرک یم
 دوب یا هناهب  مسیرورت اب گنج زین اقیرفآ رد
 لاح رد و یداژن ضیعبت تلود زا تیامح یارب
 ترورض هک دش  اعدا .یبونج یاقیرفآ راضتحا

 یاقیرفآ تسوپ دیفس تلود زا ات دنک یم مکح
 ناهج تسیرورت هورگ نیرتدب ” ربارب رد یبونج
 سرگنک لانشان بزح روظنم ،دوش عافد ”
 هاگدید زا  ۱۹۸۸ لاس رد هک دوب الدنام نوسلن
 ” ناهج یاه تسیرورت نیرتدب ” نتگنشاو
 نیمه زا اه هناهب زین دراوم رگید رد .دندوب
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.دندوب تسد
 ریغ عافد یب نامدرم یناگیر رورت ناینابرق رثکا
 تلود کی ینابرق  ،رابکی طقف ،دندوب یماظن
 هصرع رد تسناوت هک هئوگاراکین ینعی ،دوب
 هاگدادب هئوگاراکین .دنک عافد دوخ زا یئاضق
 هدحتم تالایا هاگداد .درک تیاکش یللملا نیب
 مرجب  - میئوگب ینف ریغ نابزب -،ار اکیرمآ
 تالایا نوچ .درک موکحم – یللملا نیب رورت
 رد دوخ یماظن هاگیاپ زا  اکیرمآ هدحتم
 هداد رارق هلمح دروم ار هئوگاراکین سارودنه
 نایاپ دوخ تالمح هب دش روبجم اکیرمآ .دوب
 تراسخ یا هظحالم لباق غلابم و دشخب
 نیا هلابند تسا هدنزومآ رایسب هچنآ اما .دزادرپب
.تسا هعقاو
 نیا هب هاگداد مکح هب اکیرمآ هرگنک خساپ

 هک یرودزم شترا ی هجدوب رب هک دوب تروص
 هدرک هلمح هئوگاراکین هب اکیرمآ تیاده تحت
 هاگداد ،تاعوبطم ،نآ اب نامزمه .دوزفا دوب
 ناکم ” ار هاگداد و دندرک موکحم ار یللملا نیب

 دقاف لیلد نیاب و دندناوخ ”یزرو تموصخ
 زا لبق  لاس دنچ ار هاگداد نیمه یلو .تیمها
 یار ناریا هیلع و اکیرمآ دوسب هک یماگنه ،نآ
 نتگنشاو .دنتسناد یم تیمها اب رایسب ،داد
 یب هاگداد مکح هب )هئوگاراکین دروم رد(
 رونا  و  یفاذقلارمعمرانک رد و درک یئانتعا

 رب ینابلآ و یبیل نآ زا سپ .تفرگ رارق  هجوخ
 رانک رد لئاسم هنوگ نیا رد ،اکیرمآ فالخ
 اکیرمآ و دنتفرگ رارق نوناقب رادافو یاه روشک
 .دش یوزنم یلکب یللملا نیب طاحل زا
 تینما یاروش رد ار دوخ هلئسم هئوگاراکین

 همانعطق ود اروش و درک حرطم للم نامزاس
 تساوخ وضع یاه روشک مامت زاو درک حرطم
 اکیرمآ .دنراذگب مارتحا یللملا نیب نیناوق هب  ات
 همانعطق بیوصت عنام وتو قح زا هدافتسا اب

 اکیرمآ زا تیامحب مه هسنارف و ناتسلگنا.دش
 زا رود اه دادخر نیا همه .دنداد فرطیب یار
 هظفاح زا و دنتفرگ تروص یمومع راکفا هجوت
.دندش فذح یخیرات
 ،میوگب رتهب ای – هدش هدرپس یشومارفب هچنآ

 دوب تیعقاو نیا -تفرگن رارق هجوت دروم زگره
 یعقاو ینعمب  “ یزرو تموصخ ناکم ” هک
 هب ار دوخ تدارا ات دز یم یرد ره هب هملک
 ابیرقت یللملا نیب هاگداد .دنک تباث نتگنشاو
 کی هک ار هئوگاراکین یاه اضاقت زا کی چیه
 هاگشناد زا للملا نیب قوقح هتسجرب داتسا

 نیا اب ،تفریذپن ،درک یم هیهت دراوراه

 لاس رد اکیرمآ هدحتم تالایا هک لالدتسا
 تیمسرب  طرش نیا ابار یلملا نیب هاگداد  ۱۹۴۶

 هک دوشب یتیاکش اکیرمآ زا رگا هک هتخانش
 هاگداد ،دشاب یللملا نیب یاه دادرارق نآ یانبم
 هژیوب .تسین تیاکش نآ نتفربذپب زاجم
 ای و للم نامزاس روشنم ساسارب هک یتایاکش
 هکنآ لصاح .دنشاب اکیرمآ تالایا یاه نامزاس
 هک تسا لئاق ار قح نیادوخ یارب اکیرمآ

 یتح  هک  دوشب  یتیانج ای زواجت عونره بکترم
 یللملا نیب مسیرورت تایلمع زا رت نیگنس بتارمب
 مرتحم ار ءانثتسا نیا یللملا نیب هاگداد .دشاب

 ناوارف یاه شسرپ ءاشنم دوخ هک ،درمش
 ینارمکح و لالقتسا  هصرعب هک تسا یرگید
 نآ حرط زا نم و دنک یم ادیپ طابترا ناهج رب

.مشوپ یم مشچ
ابوک هنومن
 ” مسیرورت موش تفآ ” لیلحت و هیزجت هب ام یتقو
 ردص رد دیاب تسد نیا زا یعیاقو میزادرپ یم
  هچرگ هک میرآ دایب دیاب زین ار نیا .دنریگ رارق
 مسیرورت هچخیرات   هدولاش ،ناگیر – یاهلاسرد
  یئانشآ ان لصف  مسیرورت یلو ،دوش یم هتخیر
 هدعاق زا فارحنارگشیامن  و یئارگ طارفا زا
 فیط نایاپ رد ار هدیدپ نیمه ام .تسین

 هدهاشم زین یدنک .فا ناج تلود رد ،یسایس
 یم شیامن ینشورب ارنآ ابوک هنومن .مینک یم
  یاه شهوژپ هک ،ناج تخس یا هناسفا .دهد
 یعدم ،هدرک تباث ارنآ نالطب زورما ،یملع
 رد ابوک لاغشا یارب اکیرمآ هزیگنا هک تسا

 تین اما .دوب  ایناپسا  رطخ عفد ۱۸۹۸ لاس
 نتخاس میقع ابوک لاغشا زا اکیرمآ یلصا
 اهر  یارب ابوک شبنج عوقولا بیرق یزوریپ

 دصق یلو .دوبایناپسا طلست زا دوخ نتخاس
 .دوب دوخ هرمعتسم هب ابوک لیدبت اکیرمآ

 تخاس دازآ ار دوخ ۱۹۵۹ لاس رد ابوک ماحنارس
 نیا بقاعتم .تشاداو تریحب ار نتگنشاو  و

 یا هشقن هام دنچ یط ،رواهنزیآ تلود ،نایرج
 ابوک ینونک تلود ندرک طقاس یارب هنامرحم
 تسد و تفرگ شیپ رد یزادنا بمب درک حرط
 تاماقم زا یکی .دز ابوک یداصتقا هرصاحمب
 هک ار یا هشیدنا اکیرمآ هجراخ ترازو هتسجرب
 یم فیصوت نینچ تسا هتفهن هشقن نیا سپ رد
 مدرم هک تسنآ ورتساک ندرب نیب زا هار ”: دنک
 یور وا زا ،دنوش یضاران یداصتقا لئالدب
 زا دیاب لیلد نیاب  دننک طقاس ار وا و دننادرگرب

 داجیا ،ابوک داصتقا فیعضت هب هک  یرکف ره
 هدافتسا دماحنایب مدرم رد یدیمون و  یگنسرگ

.”درک
 ارجا )۱۹۶۱ لاس رد( یدنک بختنم هزات تلود
 زین نآ لئالد .تفرگ هدهعب ار همانرب نیا همادا و
  نآ راشتنا هک ،یلخاد هنامرحم شرازگ کی رد
 .تسا هدش نایب تحارص اب ،هتشگ دازآ کنیا
 ندرک زیوآ قلح و تنوشخ هب ندیزای تسد
 ابوک ”قفوم تمواقم ” هیلع شنکاو ابوک داصتقا

.تسا هتشذگ لاس ۱۵۰ رد اکیرمآ تسایس هیلع
 هکلب ،)۱( دندوبن اه سور تلع نیا رب انب
 نتگنشاو نآ ساسا رب هک دوب ورنوم نیرتکد
 طلسم تردق هقطنم نآ رد  داد یم قح دوخب
.دشاب
 نیا تازاجم یارب ،یدنک تلود ینارگن
 سرت .دوب  مزال ِدح زا شیب ،قفوم تمواقم
 مه ار نارگید ابوک هنومن هک دوب نیا زا وا تلود
 ار راک مامز دوخ ” هک دزادنایب رکف نیا هب
 یارب هک دوب یرکف نیا .“ دنریگ تسدب
 ” اریز ،تشاد رایسب تیباذج هراق هعومجم
 رد ،یلم تورث لاکشا رگید و نیمز  میسقت
 دعب و دشیم مامت دنمتورث تاقبط دوسب لوا هلحو
 ریثات تحت هک دندوب ناتعاضب مک و ناتسد یهت
 نیا .”دندوب رتهب یگدنز راتساوخ  ابوک بالقنا

 زا سپ یدنک هک دوب یرادشه نومضم اه
 ،رگنیزلش روترآ زا ،تسد رد راک مامز نتفرگ
 یاکیرمآ روما یارب دوخ رواشم و لاربیل خروم
 نیا اب ار لیلحت نیا ایس .تشاد تفایرد ،نیتال
 هراق مامت رب  ورتساک هیاس ” هک درک دییات ریسفت
 رد یعامتجا و یداصتقا تابسانم اریز ،دتفا یم
 ضارتعا نتخیگنارب ببس نیتال یاکیرمآ

 تاماقم هب ،نیداینب تارییغت ناغلبم و نافلاخم
 ورتساک یابوک و ”  ددرگ یم هعماج رب مکاح
 دوجوم حرط رب .دشاب هنومن اهنآ یارب دناوت یم
 و .دش هدناشوپ لمع هماج ابوک لاغشا  یارب
 تسکش اب اه کوخ جیلخ رد هشقن هک یتقو
 کی هب تسد یدنک تلود ،تشگ هجاوم

  یدنک تندیزرپ .دز عیسو یتسیرورت گنج
 ،دوخ ردارب تسدب ار راک یارجا تیلوئسم
 ،رگنیزلش روترآ لوقب هک ،درپس یدنک تربار
 و لوه مامت“  ندیرابورف ،وا همانیگدنز  هدنسیون

 ردص رد ،ابوک رس رب ”ناهج یاه ساره
 نیا .تشاد رارق وا رظن دروم یاه تیولوا

 نیا .دوبن یعرف عوضوم کی یتسیرورت گنج
 زرم هب ناهج ندنار رد یلصا لماوع زا یکی
 نارحب لح زا سپ هک دوب یمتا گنج کی
 گنج نیا .تفای همادا نیشیپ تدشب ،اه تکار
 هدحتم تالایا کاخ  نآ ءادبم هک یتسیرورت
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 همادا هتشذگ هدس مامت لوط رد دوب اکیرمآ
 نتگنشاو  ریخا یاه لاس رد هچرگ .تشاد
  هکلب  هدزن ابوک هیلع یا هزات رورت هب تسد
 رد هاگیاپ نارگید یتسیرورت تایلمع یارب طقف
 ینیشن بقع لحم زورما ات و  هتشاذگ رایتخا
 یللملا نیب یاه تسیرورت نیرتدب زا یخرب
 زا .تسا دنلب اهنآ تایانج تسرهف هک  ،هدوب

 و سلیراک اداسوپ زیئول ،شوب ودنالروا :هلمج
 اعقاو دهاوخب یزور برغ رگا هک رگید یرایسب

 هدش هتخانش  اهنآ مان دنک هزرابم مسیرورت هیلع
 تین نسح هک ی نارسفم ،هنیمز نیا رد .تسا
 یم بانتجا  شوب نیرتکد یروآ  دای زا ،دنراد
 یم غیلبت ناتسناغفاب هلمح تبسانمب  شوب .دننک
 دهدب هانپ اه تسیرورت هب هک یسک :درک
 دیاب و تساه تسیرورت دوخ ینیگنسب شمرج
 دیاب ینعی ،دوش دروخرب وا اب تروص نامهب
.دش دهاوخ لاغشا و نارابمب شکاخ  هک دنادب
یبیل نارابمب
 هک دشاب هدش نشور یفاک دحب دیاش
  یسایس عیسو فیط رد یللملا نیب یتلودرورت
 یسایس رثوم و هدش نومزآ هلیسو   کی
 نیتسخن ناگیر  اذهعم .ددرگ یم بوسحم
 اب هک دوب رصاعم نارود رد  روهمج  سیئر
  ”مسیرورت اب گنج  “ شوپرس ریز مامت تحاقو

.دروآ نادیم هب ار  “ مسیرورت  موش تفآ“ دوخ
 نآ تعسو زا یمک تسد یناگیر رورت تحاقو
 دای  هنومن کی زا  طقف دروم نیا رد .تشادن
 اکیرمآ یئاوه یورین ۱۹۸۶ لیروآ رد .منک یم
 ناسنا اههد گرم  بجوم و درک نارابمب ار یبیل

 رد هک منک حیرصت مراد لیم .دش یماظن ریغ
 دعب مین و شش تعاس دودح رد  ،نارابمب زور
 هک ،سالگ زلراچ ،نم یمیدق تسود ،رهظ زا
 رواخ رد -یس -یب -یا  راگنربخ ناونعب
 گنز نم هب یلوپیرت  زا  ،درک یم راک کیدزن
 ار نویزیولت تفه تعاس رابخا درک هیصوت و دز
 رابخا یلصا همانرب ۱۹۸۶ لاس رد .منک اشامت
 ۱۹ تعاس رد ینویزیولت یاه هدنتسرف مامت رد
  تفه تعاس رس تسرد .دش یم شخپ

 دندرک مالعا اه نویزیولت مامت رابخا ناگدنیوگ
 نارابمب و دننک یم لصو یبیل هب ار همانرب هک
 یاه امیپاوه طسوت ار یزاغنب و یلوپیرت
 نیا .دنتشاذگ شیامن هب هدنز تروصب یئاکیرمآ
 یارب نارابمب کی هک خیرات رد دوب راب نیتسخن
 هنحص نویزیولت ربخ یلصا تعاس رد شخپ

 یقطنم ظاحل زا هک یراک ،دوب هدش یزاس
 نامزنآ رد .دوبن یا هداس راک الصا شماحنا

 نامسآ زا روبع هزاجا یئاکیرمآ یاه نکفا بمب
 رود ار دوخ هار دندوب روبجم و دنتفاین ار هسنارف
 سلطا سونایقا نامسآ زا روبع زا سپ و دننک
 لحم هب ار دوخ رابخا شخپ تعاس رس تسرد
 زیگنا تریح یاه هنحص شخپ زا سپ .دنناسرب

 یویدوتسا هب  اه هدنتسرف یبیل نازوس یاهرهش
 یشرازگ هک یئاجب ،دنتشگزاب نتگنشاو رد دوخ
 اکیرمآ هزات نیرتکد اب طابترا رد ۀراب رد یدج
  رباربرد دوخ زا عافد ”  رب ینبم دش یم هداد

 رد اکیرمآ فیرعت نیا قبط هک ” هدنیآ تالمح
 .دوب هدرک عافد دوخ زا یبیل رورت ربارب

 روشک یلاها عالطاب   تلود نایوگنخس
 تسا تسد رد هک یتاعالطا قبط هک دندیناسر
 رد کتوکسید کی رد شیپ زور دنچ یبیل
 کی نآ رثا رد هک     هدرک رجفنم یبمب  نلرب

 ینامز کدنا .تسا هدش هتشک یئاکیرمآ زابرس
 رفصب یئاعدا رابخا یعطق تحص نازیم دعب
 هتبلا ،هدوبن تسرد ربخ هک دش هتفریذپ و دیسر
 هتفرگ بولطم ۀرهب یلعج ربخ زا هکنآ زا سپ

 رد راجفنا  ایآ هک  دیسرپن سک چیه  .دوب هدش
 یارب  یهیجوت  الصا دناوت یم کتوکسید

.دشاب یبیل یماظن ریغ مدرم هب هناراکهبت  هلمح
ینامز هنارهام میظنت
  بیجع و ینامز میظنت هب یا هراشا  اه هناسر

 ،نارسفم .دندرکن  یبیل هب اکیرمآ یئاوه هلمح
 رد هک – نتگنشاو تاعالطا تیعطاق زا رتشیب

 مارتحا و -تشادن یجراخ دوجو تقیقح
 ناریبد .دندوب فعش و روش رد نوناقب نتگنشاو
 راو هنومن هک یشنکاو رد زمیات کرویوین همانزور
 هک یئاکیرمآ  نادنورهش نآ یتح“ دنتشون دوب
  اکیرمآ هلمحزین دنتسه ریگتخس و قیقد رایسب
 تالایا…دننک یم قیوشت و دییات ار یبیل هب
 تیاعر و مامت هظحالم اب )ار یفاذق( هدحتم
 تیلوئسم لئالد ”درک تازاجم ،بسانت  لماک
 رد مامت حوضو اب“ کتوکسید راجفنا رد یبیل
 تئیه هب دعب“ و ”تفرگ رارق یمومع راکفا ربارب
 هک دش هضرع یئاپورا یاه تلود نارواد
 اب دننک یم شالت اکیرمآ ی هژیو ناگداتسرف
 مادقا کی یارب ار ناشتقفاوم نانآ هب دانسا هئارا

 هچنآ  .”دننک بلج یبیل یربهر هیلع گنهامه
 تفرگن رارق هجوت دروم اقلطم نایم نیا رد  هک
 هدشن هئارا یلوبق لباق لیلد  الصا هک دوب نیا
 اب هارمه عقاو رد“  نارواد تئیه ” شنکاو و دوب

 ،ناملا تلود هژیوب ،هدوب رایسب  نظ ءوس
 لماع زا یناشن چیه یدج یریگیپ مغریلع
 تئیه ” هک مه هتکن نیا .دوب هتفاین راجفنا

 اکیرمآ هدحتم تالایا تلود زا ” نارواد
 فقوتم دروم نیاار یمادقا عون ره  هک دنتساوخ
.دوبن تیمها زئاح  رگید  دزاس
  یریگ یار نامز اب اقیقد یبیل نارابمب نامز
 یاهورین هب  اکیرمآ کمک ۀراب رد  هرگنک
 .دوب هدش میظنت ،هئوگاراکین هیلع رورت یمازعا
 قیقد تقو میظنت هک نیا زا نانیمطا بسک یارب
 وا .تشاد نایب ارنآ طابترا اتحارص ناگیر ،هدوب
 ”:تفگ یقطن یط  نارابمب زا سپ زور کی
 لبق ار )اکیرمآ هرگنک( سلجم مهاوخ یم هزاجا
 تروص هتفه نیا رد تسا رارق هک  یریگ یار زا

 تسیرورت نیا ) یفاذق(  هک مزاس  هجوتم دریگ
 هب هحلسا رابنا کی و رالد نویلیم ۴۰۰ ،یبلُص

 کاخ هب ار گنج ات ،هداتسرف هئوگاراکین
  هئوگاراکین هب کمک زا وا .دناشکب اکیرمآ
 اکیرمآ کاخ زا هئوگاراکین اریز دلاب یم دوخب

  کاخ ینعی .”دگنج یم اکیرمآ هیلع
 نیا هک رکف نیا .تساکیرمآ کاخ هئوگاراکین
 یم ام کاخ هب ار دوخ گنج ”هناوید گس“
 زا یلاخ هک دوب رادروخرب یتیباذج زا ،دشک
 روشک رسارس تاعوبطم  هک روطنآ .دوبن ریثات
  ربارب رد ار ناگیر عضوم یبیل نارابمب دنتشون

 و یماظن هجدوب نوچ یلئاسم دروم رد ،هرگنک
 میکحت ،هئوگاراکین رد ” سارتنک ”  یارب کمک
.تسا هدرک
  رد  ناگیر  مهس هب هاتوک یهاگن اهنت اه نیا
 همه زا شیب هچنآ .دوب یللملا نیب مسیرورت
 ناتسناغفا رد داهج شبنج داجیا دیشک ازاردب
. دوب
 هک دابآ مالسا رد ایس شخب سیئر ار نآ لئالد

 حیضوت ،هدرک تیاده ار همانرب نآ  اصخش دوخ
 نازابرس نتشک ” فده وا هتفگب انب .تسا هداد
 وا هک  ”فیرش فده ” کی ،دوب ” یسور
 رد شسیئر هک تسنآ ”قشاع“ ردقنامه
 دنک یم دیکات ناسوساج لوئسم نیا .نتگنشاو
 رظنب و تسین ”ناتسناغفا یئاهر“ عوضوم  هک
 ،الامتحا یتح ،اکیرمآ تسایس ،ناسانشراک
 هدش مه اه سور ینیشن بقع قیوعت ببس
 یارب دوخ ریذپاناطخ هزیرغ اب ناگیر .تسا

 نیدبلگ ،ناراکهبت نیرت نشخ هب کمک
 یاه کمک تفایرد یارب ار رایتمکح
 دوب فورعم هک درک باختنا اکیرمآ هنادنمتواخس
 الاح و هتخیر یم نانز تروصب دیسا لباک رد
 هک تسا ناتسناغفا رد نایشروش ناربهر زا یکی
 رگیدب یدوزب تسا نکمم ،اه هناسر لوقب انب
 تیامح دروم هک ددنویپب یئاه ”رالاس گنج“
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 ،قحلا ءایض هب ناگیر .دنتسه یبرغ یاه تلود
 رت دب همه زا ناتسکاپ یاهروتاتکید نایم رد هک
 هب  ینعی .درک هنادنمتواخس یاه کمک زین دوب
 هعسوتو میکحت همانرب یارجا  و وا یمتا همانرب
 ار شلوپ  هک ،ناتسکاپ رد لاکیدار مالسا

 لباق یناسآ هب .تخادرپ یم یدوعس ناتسبرع
 یارب تسا ینیگنس راب هچ نیا هک تسا کرد
.ناهج یارب و هدیشک تبیصم یاهروشک نیا

اسیلک اب گنج
 لاس رد ،یبرغ هرکمین رد یتلود مسیرورت تفآ

 کی یپ رد لیزرب .دش لیزرب ریگنابیرگ ۱۹۶۴
 ۀریحنز رد اه روشک نیتسخن زا یکیب  اتدوک
 لیدبت یتینما یلم یتسیشافوئن یاهروشک
 رد رد نامزنآ ات هک دش لیدبت یئالب هب ،تشگ
.تشادن یا هنومن هرکمین نیا
 رارق نتگنشاو هشیمه دننام ،نایرج نیا سپ رد
 نیب تیاده“ قبط نایرج نیا زا و تشاد
  و تنوشخ لامعا زا یا هژیو لکش  ”یللملا
 هک یرازراک فده  .دمآ دوجوب یتلود مسیرورت
 گنج ،یعیسو نازیم هب ،دمآ دوجوب لیزرب رد
 هتسجرب رکفنشور ۶ ندیسر لتقب  .دوب  اسیلک اب
 زا سپ زور دنچ طقف ،نیتال یاکیرمآ
 اهنت ۱۹۸۹ لاس ربماون رد ،نلرب راوید نتخیرورف
 یناحور شش نیا .دوبن کیلبمس  دادخر کی
 روداولاس  نادرگ ی هژیو یورین  هلیسوب تیئوزژ
 هرود ندنارذگ زا سپ هزات هک دندیسر لتقب
 یارب یدنک فا ناج هسردم“ رد یشزومآ
 یانیلوراک رد -،”هژیو یاهورین شزومآ

 هتشذگ ربماون رد  .دندوب هتشگزاب ،-یلامش
 هجوت دروم هک نآ یب هتبلا – دش مولعم  هزات

 هدنامرف ار لتق نامرف هک ،- دریگ رارق صاخ
 اهنآ همه ،دندوب هدرک ءاضما وا داتس و شترا

 ترافس و نوگاتنپ اب یکیدزن طابترا نانچ
 نتگنشاو درک روصت ناوت یمن هک دنتشاد اکیرمآ
 هدوب ربخ یب ،یداعبا نینچ اب ،اهنآ هشقن زا
 زیگنا ساره یاهلاس رد  هژیو نادرگ نیا .دشاب
 یاج رب دوخ زا ینینوخ یاپ در ۱۹۸۰ ههد
 ” ورمور لانیدراک نآ ینابرق نیتسخن .دوب هداهن

 نایم زا شنیلتاق هک ،دوب ” ناگیدمتس یادص
.دندوب هتساخرب لفاحم نیمه
 رب یا هدننک دوبان هبرض تیئوزژ نویناحور لتق
 لباق شبنج نآ .دوب شخب یئاهر تایهلارکیپ
 رکتبم و دوب تیحسم ءایحا شدصق هک یهجوت
 نیمود  هک .موس و تسیب سناهوی پاپ نآ

 نیا .درک حاتتفا ار ناکیتاو گرزب عمجم
 ملاع ،گنوک سناه لوقب هک دوب یعمجم

 زاغآ تسیاب یم  ،خروم و تایهلا هتسجرب
 .ددرگ کیلوتاک یاسیلک خیرات رد هزات ینارود
 یاسیلک تارواشم یاروش زا نتفرگ ماهلا اب

 هار“ نیتال یاکیرمآ یاه لانیدراک ،کیلوتاک
 عطاق یتسودحلص و دنتخاساپ رب ار ”ناتسدگنت
 روتارپما میمصت زا سپ هک یلصا .دندیزگرب ار
 بهذم ناونعب تیحیسم شریذپ هب ،نیتناتسنک
 لوقب .دوب هدش خوسنم ،مر یروتارپما یمسر
 بالقنا  کی“ روتارپما میمصت گنوک سناه
 یاسیلک هب ار بیقعت تحت یاسیلک هک ”دوب
 تارواشم یاروش  نیمود .درک لیدبت رگ بیقعت
 ی هزومآ ءایحا یارب دوب یشالت )لیسنک (
 .گرزب نیتناتسنک زا شیپ نارود رد  تیحیسم
 میلاعت رشن هب لیذ ات ردص زا اسیلک نارای
 نامولظم و ناتسدگنت نایم رد تیحیسم
 یاه ”تئیه“ هب ،دنتخادرپ نیتال یاکیرمآ

 هک دندرک عیجشت ار ناتسدیهت و دنتسویپ یبهذم
 قافتاب و دنریگ تسدب دوخ ار دوخ تشونرس
 ندناسر یارب  دربن  ِراب تبکن  یگدنز هب مه
 تالایا طلست هزوحرد   ،ار  ادرفب  زورما

.دنشخب نایاپ اکیرمآ  هدحتم
  دوز  نیگنس  دادترا  نیا ربارب رد شنکاو
 ۱۹۶۴ یماظن یاتدوک ،ریت نیتسخن .دش رادیدپ
 ناج تایح نامزرد نآ هشقن هک دوب لیزرب رد
 یکدنا هک ار یتلود و دوب هدش حرط یدنک فا
 نوگنرس داد یم یسارکومد لایسوس یوب

 نآ یاج ار تنوشخ و هجنکش  میژر  و تخاس
 ،تیئوزژ نارکفنشور لتق اب رازراک نآ .دناشن
 هکنیا هراب رد .تفای نایاپ شیپ لاس تسیب
 هک ار نلرب راوید یشاپورف یارب هبرض نیتسخن
 اما هدش ناوارف یاهوگتفگ و ثحب دروآ دراو
   هنایشحو بوکرس تیلوئسم هکنیا هراب رد
 کی تسیک تیحیسم هزومآ ءایحا یارب شالت

.دوش یمن هتفگ  مالک
Washintons School of Americas  لیلدب هک 

 یاکیرمآ گرم یاهودنامک هب نداد شزومآ
 دوخ یارب راختفا لامک اب ،تسا مان دب نیتال
 یئاهر تایهلا رب یزوریپ“ هک دنک یم غیلبت
 – ”دش نکمم اکیرمآ شترا کمک اب شخب
 ناکیتاو تیامح اب غیلبت نیا هک تسین یدیدرت

 زا جارخا میالم رازبا دوخ هک دریگ یم تروص
 راکب ار فلاخم یاه شزومآ بوکرس و اسیلک
.دریگ یم

 نیمتسیب هتشذگ ربماون رد هک دیراد رطاخب امتح
  یسور دادبتسا زا یقرش یاپورا یدازآ درگلاس
 ،قشع ” یاهورین یزوریپ ،دش هتفرگ نشج

 و  تیناسنا حور ،تنوشخ زا یرود ،لهاست
  یلو .درک نایب لواهوالساو هک روطنآ ،”تشذگ
 زور دنچ وا یروداولاس نارصع مه  عیجف لتق
 تسا رتهب  ای ،رتمک راوید نتخیرورف زا سپ
 دیدرت نم .تفرگن رارق هجوت دروم الصا میوگب
 هتکن نیاب هاتوک یا هراشا یتح ناوتب هک مراد
 نایاپ :تسیچ عیجف لتق نیا ینعم  هک تفای
 و یزکرم یاکیرمآ رد هناعبس رورت ههد کی
 ام رصع رد تیربرب هب تشگزاب“ یئاهن یزوریپ
 و دش زاغآ لیزرب رد ۱۹۶۴ یاتدوک اب هک ،“
 ینابرق یبهذم یاه ناسنا زا یرایسب  نآ لابندب

 ”تسردان”یاه هزومآ هب  راتشک نیا اب و دندش
 هداد نایاپ کیلوتاک یاسیلک لیسنک نیمود
 زا یرود ،لهاست ،قشعرصع“ یانعم  .دش
.تسین نیا ”تشذگ و تیناسنا حور ،تنوشخ

۳۰٫۰۳٫۲۰۱۰ //jungr Welt/Verdrängte Ver‐
brechen/Thema / Seite 10

هدنیآ یاهزور رد هلابند
 ، واکناور )۱۹۰۰-۱۹۸۰( موروف شیرا      -۱

 تسیلایسوس ،تسیناموه ،سانش هعماج
 یفسلف بتکم نارکفتم زا  .دوب تارکومد
 اکیرمآ هب ۱۹۳۴ لاس رد هک تروفکنارف
 اکیرمآ حلص شبنج هب ۱۹۵۷ .درک ترجاهم
 ار سیئوس ۱۹۷۴ .دش هتسشنزاب ۱۹۶۵ .تسویپ
 ۱۹۸۰ لاسرد و درک باختنا یگدنز لحم یارب
 شرکیپ و تشذگ سیئوس رد یبلق هتکس رثا رد
 کیسپ یاه هنیمز رد وا راثآ .دش هدنازوس
 یعامتجا داقتنا ،بهذم یسانشناور ،زیلانآ

 متسیب نرق ذوفن اب نارکفتم زا وا .دنتسه
 رد  وا راثآ زا یرایسب .ددرگ یم بوسحم
.دنرادرارق اه باتک نیرت شورفرپ فیدر

http://aayande.wordpress.com
ام هدنیآ

http://aayande.wordpress.com/
http://aayande.wordpress.com/
http://aayande.wordpress.com/
http://aayande.wordpress.com/
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 نویزیولت ،٢٠١١ ربتکا ۶
 اب یا هژیو همانرب هیروس
 هلاقم ،ناسیم یرت تکرش
 زکرم سیئر ،یوسنارف سیون

‐Réseau Vol« یسایس مولع
taire« نیا رد .درک شخپ 

 راک براجت زا ناسیم ،همانرب
 وا .تفگ نخس یبیل رد دوخ
 ،روشک نیا ثداوح زا یعقاو ریوصت هئارا یارب
 .دوب هدرک رفس یبیل هب راگنربخ توسک رد
.ار وا نانخس دیناوخب

 تبحص نآ زا همه هک ار یثداوح نآ نم
 .تشادن تیعقاو مادکچیه .مدید ،دندرک یم
 ،تسویپن عوقوب یفاذق هیلعرب یبالقنا چیه
.]...[ داتفا قافتا یرگید هثداح

 لبق لاس ١٠ یبیل هیلع رب گنج میمصت
 اب یطابترا چیه رما نیا و دوب هدش ذاختا

 .تشادن »یبرع راهب« هب موسوم ریخا ثداوح
 سپ ًَاقیقد ،ربماتپس ١١ هثداح زا سپ هلصافالب
 دیوید پمک رادید رد شوب تلود ،زور ۴ زا
 ...قارع ،ناتسناغفا روشک تفه تفرگ میمصت
 دروم یرگید زا سپ یکی ار ناریا تیاهن رد و

 تقو نامه ار عوضوم نیا .دهد رارق هلمح
 فلاخم و وتان قباس هدنامرف ،کرالک مایلیو
.درک ءاشفا حرط نیا

 لابندب یبیل ،ریخا یاهلاس مامت لوط رد
 زا مه و دوب گنج زا بانتجا یاههار نتفای
 نایرج رد درک یم یعس هراومه ،ور نیا

 نکیلو .دسرب قفاوت هب ،نتگنیشاو اب اهوگتفگ
 تالایا اساسا هکنیا یارب .دش هابتشا راچد
 رد دوخ تیعقوم میکحت لابند هب اکیرمآ هدحتم
 روشک نیا رد یماظن یاههاگیاپ نتخاس و یبیل
 .دوب اقیرفآ مامت رب تراظن و لرتنک لامعا یارب
 هجیتن یب یفاذق یعاسم مامت ،ببس نیمه هب
 ،٢٠٠٣ لاس رد هک مینک یمن شومارف .دنام
 یبیل رب اهراشف ،دادغب طوقس زا دعب هلصافالب

 تفرگ میمصت یفاذق تقو نامه .تفای تدش
 نتگنیشاو اب .دنک لیدبت دازآ یروشک هب ار یبیل
 ار نآ یداصتقا نیزاوم ،تسشن هرکاذم هب
 یداع تلاح هب ار جنشتم طباور و تفریذپ
 هلمح یارب نانچمه اکیرمآ ،اما .دنادرگرب

 یم هدامآ هیروس و یبیل روشک ود هب نامزمه

 یبیل اب هیروس تیعضو هک تیعقاو نیا .دش
 قفاوت زا هیروس .تسا ریذپان راکنا ،تشاد قرف
 اما .دوب رادروخرب دوخ زا عافد یارب یللملا نیب

؟داتفا قافتا هچ
 یارب امابوا یناوتان هب هجوت اب نتگنیشاو

 زا ،اکیرمآ مدرم ناهذا رد دیدج گنج هیجوت
 یبیل هب یماظن هلمح تساوخ سیلگنا و هسنارف
.]...[ دنهد رارق دوخ یاه همانرب ردص رد ار

 یمدرم تیامح زا یفاذق ،یبیل دوخ رد
 یاهناسنا اب نم .دوب رادروخرب یا هظحالم لباق
 ،دندوب یفاذق فلاخم یتنس روطب هک ،یدایز
 هب ،یتسود نهیم رظن هطقن زا اهنآ .مدرک رادید
 لوا .دنتسویپ وتان زواجت هیلعرب یفاذق هزرابم
 رازگرب یمیظع تارهاظت سلبارط رد نئوژ
 کی سلبارط تیعمج لک هک یلاح رد .دیدرگ
 رازه ٧٠٠ و نویلیم کی ،تسا رفن نویلیم مین و
 روظنمب فانکا و فارطا زا هک یمدرم ینعی ،رفن
 وتان هیلع رب هزرابم رد تلود زا ینابیتشپ مالعا
 تارهاظت نیا رد ،دندوب هدمآ سلبارط هب

.دنتشاد تکرش
 زا تیانج باکترا دهاش نم ،همادا رد

 یم »نایشروش« ار اهنآ هک مدوب یناسک یوس
 یشروش اهنآ ،رما تیعقاو رد اما .دندیمان
 .دندوب یجراخ نارودزمً َاتدمع اهنآ .دندوبن

 زا شیب یفاذق فلاخم حلسم یاه ییایبیل رامش
 ار نایوجگنج یلصا شخب .دوب مک هزادنا

 و ییاکیرمآ یاهحالس هب حلسم نارودزم
 ،نیا رب نوزفا .دنداد یم لیکشت یلیئارسا

 یبیل رد .دوب ریگمشچ رایسب زین هدعاقلا روضح
 هب وجگنج هک هدعاقلا ذفنتم هورگ مهً َالبق
 اهنآ .تشاد روضح ،داتسرف یم قارع
 هکینامز .دنتسه تنوشخ رثکادح نارادفرط
 ،اه ییوتان هلمح لابندب میئوگب رت قیقد ،اهنآ

 یم موجه اهاتسور هب هدعاقلا نایوجگنج

 ،ردخم داوم ریثأت تحت ،دندرب
 یم بکترم ار یکانلوه تایانج
 ره یاضف داجیا روظنمب ،اهنآ .دندش
 رس ،تشحو و بعر رت هدرتسگ هچ
 راظنا رد ار نانز یاهناتسپ و نادرم
 یارب ،اهنآ .دندیرب یم یمومع
 رد هلکشتم هتیمک ذوفن هزوح شرتسگ
 یم رارف هب راداو ار مدرم ،یزاغنب

 ،یبیل یرفن نویلیم ۶ ًَابیرقت تیعمج زا .دندرک
 دوخ هناشاک و هناخ زا ،رفن نویلیم ٢ دودح رد
.دندرک رارف

 رد یجراخ ناراگنربخ تیلاعف هراب رد
 اهنآ همه :میوگب مناوت یم ار نیا طقف نم یبیل
 یاهلاناک ناراگنربخ ،اهنیا .دنتفگ غورد
 و ٢۴ هسنارف ،نا نا یس ،یس یب یب -میظع
 هب زونه تقو نآ( دندوب هسنارف نویزیولت
 ًََالومعم .)دندوب هدادن هزاجا هریزجلا نویزیولت
 و راگنربخ -رفن ود زا بکرم ینویزیولت یاهمیت
 ،اجنیا رد اما .دنریگ یم تیلاعف هزاجا روتارپوا
 رفن تفه ات یدراوم رد و راهچ ،هس یاهمیت
 راگنربخ اهنآ هک دوب مولعم و دندوب هدمآ
 تراک اب هدیزرو یاهمدآ زا رپ یاهنیشام .دنتسین

 نایماظن دوب مولعم هک دندمآ یم یراگنربخ
 دهاش نم ...دنتسه یا هدید شزومآ بوخ
 یبیل تلود رد .دنتخاس یم غورد اهنآ هک مدوب
 هچ اهمدآ نیا اب هکنیا هراب رد یدیدش ثحب

 سنوی ًَالثم ،اه یضعب .تفرگ رد ،دننک راک
 راتساوخ ،ییایبیل سانشرس راگن همانزور ،رکاش
 یفاذق مالسالا فیس ،اما .دندوب اهنآ جارخا
 ار اه هناسر نیا همه رگا هک درک یم روصت
 روطب یبیل تاقافتا دروم رد ،میراذگب رد تشپ

 ،یتوکس نینچ رد و درک دنهاوخ توکس یلک
...درک دنهاوخ دوبان ار همه

 یدج هابتشا کی ،نیا هک منک یم روصت
 ای ندوب راگنربخ یعقاو هلئسم ام هک ینامز .دوب
 رد نم ،میداد رارق ثحب دروم ار اهنآ ندوبن
 هک دش مولعم ،متشگ اهنآ یتسیک لابندب تنرتنیا

 رد هک دندوب یناسک طقف ،یعقاو ناراگنربخ
 یماظن اهنآ هیقب و دندش یم رهاظ نیبرود ولج
 ددص رد یبیل یفخم نامزاس مه ینامز .دنتسه
 ناراگنربخ همه یکینورتکلا تسپ لرتنک
 دانسا هب ،دمآرب یتاعوبطم زکرم رد لوغشم

ینیع دهاش نابز زا یبیل گنج
)هسنارف( ناسیم یرت
یگنهرف یژتارتسا زکرم
یریش .م .ا :مجرتم
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 هک بیترت نیا هب .تفای تسد یروصت لباقریغ
 یآ ما اب طابترا رد مه یعقاو ناراگنربخ یتح
 یم راک داسوم و هسنارف یسوساج نامزاس ،۶
 سیلپ .دندوب سوساج اهنآ همه ،ینعی .دندرک
 تسد یا هدنهدناکت دانسا هب یبیل یفخم
 شزومآ یاهباتک زا ریغ یزیچ اهنیا -تفای
‐Ae« یصوصخ یماظن یناپمک پاچ ،یماظن

gis« )کالب ییاکیرمآ تکرش یسیلگنا هباشم 
 نیا همه هک دش مولعم .دندوبن )رتاو
 مه اب و دندوب نامزاس کی هدنیامن »ناراگنربخ«

 هتفگ هلمج زا ،اهباتک نیا رد .دندرک یم راک
 اهییاکیرمآ هک نآ زا لبق تعاس هس :دوش یم

 ،دننک زاغآ ار سلبارط ندرک ناریو یارب هلمح
 رگ و دنوش جراخ رهش زا دیاب ناراگنربخ همه
 .دریگب ناگورگ هب ار اهنآ دناوت یم یفاذق ،هن
 ناشن و دوب هدش یحارط قیقد زین هیلخت همانرب
 دراد یهاگیاپ سلبارط رد »Aegis« هک داد یم
 هدافتسا هیکرت تینما نامزاس یاهکمک زا هک
 هب دیاب هک یناراگنربخ همه تسیل .دنک یم
 و دندش یم لقتنم وتان یتشک هب احنآ زا و ردنب

 هس تدم رد اهراک نیا همه ماحنا ،نینچمه
 رب یرساترس تالمح زاغآ زا لبق تعاس
...دوب هدش میظنتً َاقیقد ،سلبارط

 تلود یمسر نویزیولت ،٢۴ هسنارف لاناک
 طابترا لیاسو راک هب کمک روظنمب ،هسنارف

 اب ،نایشروش یللملا نیب طابترا نیمأت و یعمج
 ترابعب .درک ءاضما دادرارق یزاغنب هتیمک
 رد هک دندرک دیئأت یوسنارف ناراگنربخ ،رگید
 ینابیتشپ هب ،حیحص تاعالطا نداد یاجب عقاو
 »٢۴ هسنارف« ناراگنربخ .دنتساخرب اهشروش زا
 نیشام اب اهنآ ،دنتشاد ار همه رد روضح هزاجا
 ناریو قطانم زا ،دنتفر یم اهنارابمب لحم هب

 هرخالاب و دندرک یم دیدزاب سلبارط هدش
 ره رد ناراگنربخ هورگ نیا هکینامز دش نشور
 نامتخاس نآ ای نیا رد الثم ،رهش زا یا هطقن
 نتفر زا دعب هقیقد ١۵ ،دندش یم رهاظ یتلود
 یم ناریو اهنارابمب ریز نامتخاس نامه ،اهنآ

 هدنهد ارگ شقن رد »ناراگنربخ« ،ینعی .دوش
.دندرک یم راک )هدنهدناشن(

 .داتفا یم قافتا یکانتشحو رایسب عیاقو
 نامه زا ًَاقیقد وتان هک دنناد یم همه
 هداوناخ و ناربهر لتق -لیئارسا یاهدرکیور
 دناوت یمن هک اج ره و دنک یم هدافتسا اهنآ یاه
 و نانز راتشک اب ،دناسرب لتق هب ار ناربهر
 زا یکی لزنم رد .دناسرت یم ار اهنآ ناکدوک
 یگداوناخ نشج یبیل یماظن هبتریلاع تاماقم

 احنآ هب مه راگنربخ یا هدع و دوب رازگرب
 ،یسک هچ اقیقد دشن مولعم .دندوب هدش توعد
 نادمچ اهنآ زا یکی لاح ره هب اما
»×sS« )هب ار دوخ ).م .تیعقوم نییعت هاگتسد 
 ماگنه بش هکینامز .تشاذگ ناکدوک قاتا
 هب اقیقد اهبمب ،درک نارابمب ار هناخ نیا وتان

 همه و دندرک تباصا ناکدوک قاتا نامه
.دندش هتشک ناکدوک

 ،یبیل کچوک یاهرهش زا یکی رد
 هپت رد کرهش نیا .داتفا قافتا یعمج راتشک
 دازآ تکرح نیمأت یارب اه ییوتان و دوب عقاو
 .دندرک یم فذح ار نآ دیاب »نایشروش«
 ،دیدش یاهنارابمب راب نیدنچ رثا رد ،هرخالاب
 یور زا و هدومن ناسکی کاخ اب ار کرهش نیا
 ار هثداح نیا یبیل تلود .دندرک کاپ هشقن

 نمض وتان تاماقم .درک مالعا یگنج تیانج
 نتشاد تسد رد ینبم دوخ یاعدا رب دیکأت
 ،احنآ رد نایماظن یریگعضوم زا قیقد تاعالطا
 همه هب هعجارم اب اهیئایبیل .دندمآرب راکنا رد زا

 رد اهنآ روضح ،یتاعوبطم زکرم رد ناراگنربخ
 ار تیعقاو لصا هدهاشم و هثداح لحم

 احنآ هب ناراگنربخ هک یماگنه .دندرک شهاوخ
 .دندیدن یعقاو هاگراتشک زج یزیچ ،دندیسر
 زا رپ و هدش ناسکی کاخ اب رهش نیا یاج همه
 نیا تقونآ .دوب ناسنا هدش هکت -هکت داسجا

 ار هثداح ،فیلکت بسک یارب ،ناراگنربخ
 رد وتان داتس عالطا هب هارمه یاهنفلت هلیسوب
 هب ار نتم نیا وتان نارسفا و دندناسر لسکورب
 اجنیا هک دوش هتفگ دیاب« :دندرک هتکید اهنآ

 هدع ،لاح نیع رد و هدوب نایماظن عمجت لحم
 هک دنا هدوب احنآ رد یقافتا روطب یماظنریغ یا

 همه ...»تشادن ربخ اهنآ روضح زا سک چیه
.دوب غورد دیلوت یارب یریبادت ذاختا ینعمب اهنیا

 نادیم و ءارضخلا نادیم ،هریزجلا لاناک...
 یاهویدوتسا زا یکی رد ار سلبارط هیزیزعلا باب

 ییوتان نآ زا سپ .درک یزاس هیبش رطق رد دوخ
 ،اهنارابمب نیا .دندرک زاغآ ار رهش نارابمب اه
 زور ود ،درک ناریو ار اج همه هک دوب شتآ لیس
 یرسکی رد هریزجلا و دیزرل یم نیمز مامت
 نادیم رد ار »نایشروش« یئویدوتسا ریواصت
 نیا هدش شاف زا سپ ...داد یم ناشن ءارضخلا
 ،نایشروش »یلاقتنا یاروش« سیئر ،یراکایر
 مالعا »یگنج دنفرت« کی ار ریواصت نیا راشتنا

.درک
 نیا اب هزرابم ییاناوت یبیل تینما ترازو

 یمن نامزاس نیا .تشادن ار یراکایر همه

 نانچ .دهد ناشن یلمعلا سکع هچ تسناد
 سک چیه هک دوب هدمآ شیپ ییانثتسا تیعضو
 دنچ .دنکب یصخشم یریگتمس تسناوت یمن
 یفاذق ،الثم ،راب کی ...دندش جارخا راگنربخ
 رد یتاعوبطم زکرم هک یلته رد لیابق نارس اب
 یارب اهیئاکیرمآ .درک یم رادید ،دوب رقتسم نآ

 ،اجنیا رد وا یلو دندرک یم شالت یفاذق راکش
 تلعب نآ ندرک نارابمب هک یتاعوبطم زکرم رد

 رضاح ،دوبن نکمم »ناراگنربخ« هوبنا روضح
 نلاس هب اجک زا یفاذق دیمهفن سک چیه .دش
 همه .دش جراخ اجک زا و دش دراو یتاعوبطم
 دوجو یفخم هار کی دیاب هک دندرک روصت
 ناراگنربخ زا یکی ماگنه بش و دشاب هتشاد
 اب هک دنتفای نیمزریز رد ار »تسپ نتگنیشاو«
 هار نتفای یوجتسج رد توص قوفام هاگتسد
 .دش جراخ و دراو نآ زا یفاذق هک دوب یفخم
...دندرک جارخا ار راگنربخ نیا

 وضع یاهروشک ینویزیولت یاهلاناک همه
 دندرک یم راک مه اب یگنتاگنت یراکمه رد وتان
 لاناک شخپ عطق اب اهیئاکیرمآ هکنیمه و
 زا ار اه ییایبیل ،هراوهام زا یبیل ینویزیولت
 ،دندرک مورحم جراخ هب دوخ یاه همانرب شخپ

 .دندش قرغ غورد سونایقا رد اهتیعقاو همه
 یبیل رد هک دندرک یم روصت اعقاو اهیئاپورا
 تسدب مدرم راتشک و هداد یور بالقنا
 یجراخ یماظن مجاهت ثعاب یفاذق یاهورین

 اما اهنآ .دوب یعیبط تشادرب نیا .تسا هدیدرگ
 یارب یرامعتسا گنج کی نیا هک دندمهفن
.دوب دوخ قباس تارمعتسم هب برغ تشگزاب

 ،اهدتم نامه تسبراک دهاش ام کنیا و
 هیروس هیلعرب ینویزیولت یاهلاناک تاغیلبت نامه
 یویدوتسا هریزجلا لاناک نونکا مه .میتسه
 یاهنادیم یزاس هیبش یارب ار یصوصخم
 هطساوب هک هدرک سیسأت قشمد داعیم و یسابع
 هدامآ ،دنداد ماحنا یبیل هک هچنآ رارکت یارب نآ

...دوش یم
 یم یراکمه وتان اب هک یمدرم یبیل رد

 رد .دندرکن کرد ار هعجاف قمع ،دندرک
 ٢٠٠ زا شیب و هتشک رفن رازه ۵٠ شیب ،هجیتن

 هدز گنج رفن نویلیم ٢ و یمخز رفن رازه
 رد دینک روصت الاح .دندش گنج نیا ینابرق

]...[ ؟دمآ دهاوخ راب هب یعیاجف هچ هیروس
 قوف تیمها زئاح تهج نیا زا یبیل هبرجت

 روشک ود هب نامزمه هلمح ادتبا هک تسا هداعلا
 ،دشن نکمم .دوب هدش یزیر همانرب هیروس و یبیل
 یفاذق زا عافدب سک چیه ناهج رد اما
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 یاهلاناک یاهغورد همه ،اریز .تساخرب
 هحوبحب رد یبیل رد .دندرک رواب ار ینویزیولت

 نیا هیروس و ابوک ،الئوزنو ناریفس طقف ،هلمح
.]...[ دندرکن کرت ار روشک

 لاس ربماون هام رد زونه سیلگنا و هسنارف
 تالمح یهدنامزاس یارب یا هدهاعم ٢٠١٠

 یا همیمض هدهاعم نیا .دندرک ءاضما کرتشم
 رد کرتشم یماظن یاه نیرمت ماحنا یارب مه
 نینچ »نیرمت« یویرانس .دراد ار قطانم همه
 تاحن یارب دنفظوم یسیلگنا یاهورین :تسا

 هب ،رابج یاهمیژر تسد زا یماظنریغ مدرم
 خیرات دنس نیا رد .دننک هلمح اقیرفآ لامش
 نییعت   ٢٠١١ سرام ٢١ »یماظن نیرمت« قیقد
 یبیل هب سرام ١٩ زور ایناتیرب شترا اما هدش
 یم اهنآ ٢٠١٠ ربماون هام زا ینعی .دندرک هلمح
 هدامآ مه نآ یارب و دننکب دیاب راک هچ دنتسناد
.]...[ دندش یم

 .تسا نآ زا رت قیمع رایسب اما اه هشیر
 هدحتم تالایا ،متفگ هک روطنامه ار گنج نیا
 .دوب هدرک یزیر همانرب ٢٠٠١ لاس رد اکیرمآ
 ناراکنامیپ طقف اه یوسنارف و اه یسیلگنا
 یارب اکیرمآ ار هعجاف نیمه و .دندوب نآ یعرف

 هب زونه لیلد ود هب اما هدید کرادت زین هیروس
 یم لوا نامه زا -ًَالوا .تسا هتشاذگن ارجا
 رابنا هیروس رد تاحیلست یهبانتم رادقم یتسیاب
 رد هحلسا زا رپ یاهرابنا یبیل رد .دومن یم
 راک نیا هب هیروس رد نوچ یلو دنتشاد رایتخا

 تاحیلست دندش روبجم اه ییوتان ،دندشن قفوم
 نیا هب هیکرت و نانبل ،ندرا قیرط زا ار مزال
 دراو ناکما ،رگید ترابعب .دنتسرفب روشک
 ار هدننک نییعت هبرض ،یوق هبرض کی ندروآ
 یوجگنج یاههورگ هک مینیب یم ام .دنتشادن
 یهاگ و اجنیا یهاگ ،هیروس یضارا هب یمازعا
 دنناوت یمن یلو دنهد یم رارق هلمح دروم ار احنآ

.دنروآ دراو یا هدننک نییعت هبرض
 هیروس یلو دوب هدش یوزنم یبیل -ًَایناث

 و ناریا رس رب طقف نخس .دراد یدایز نادحتم
 رد هنوگچ هک مینیب یم ام .تسین هیسور

 هیسور یوتو ،دحتم للم نامزاس تینما یاروش
 هب رداق هیروس ،ینعی .درک ار دوخ راک نیچ و
 رایسب زونه اهنیا همه یلو .دوب دوخ زا عافد
 رادرب تسد اه ییاکیرمآ اریز .تسا هدننکش
 زا عافدب رداق هکنیا روصتب اه ییایبیل .دنتسین

 ارچ .دندرک هابتشاً َادیدش ،دنتسه عافد دوخ
...تسا هدش میظنت یرگید روط ناهج ماظن هک

تشوناپ

 زا رگید یکی ،یبیل لاغشا هعجاف
ً َاتیهام مسیلایرپما هک دوب یتایانج نیرتکانلوه
 ،مدرم مامت .دش بکترم یناهج راکتیانج
 نیا اب ،ناریا هلمج زا ،ناهج یاهلکشت و اهتلود
 یبایزرا ود و دروخرب ود عومجم رد هعجاف
 نیا ناگدنیامن اما .دنراد و دنتشاد داضتم الماک
 ناوت یم هورگ هس هب ار یبایزرا ود و دروخرب ود
:درک میسقت

 تقیقح ،هنانیب عقاو عضوم زا ،لوا هورگ
 همانرب شیپ زا مجاهت هنابلط تلادع و هنایوج
 ءاشفا ار یبیل هب برغ نارگرامعتسا هدش یزیر
 زا رگید یکی زین بلطم نیا و دندرک موکحم و
 یبایزرا نیا تیناقح هک تسا یدانسا هتسد نآ
.دنک یم تباث ار

 و نوچ یب دیئأت عضوم زا ،مود هورگ
 هدهاشم اب ،یناهج عاجترا هاگدید زا ،ارچ
 و نادرم رس ندیرب ،یبیل یاه هناریو ریواصت
 نابوک یاپ و ناشفا تسد ،نانز یاهناتسپ

 ظفلت نیا هب(وگ »رابگآ هللآ« نایشروش اب ادصمه
 »گ« فرح یبرع نابز رد .دینک هجوت بوخ

 نایشروش نابز رب یلو دوش یمن هدافتسا
 رورس و ینامداش هب اهییوتان و   )تسیراج
.تسین یراک چیه هورگ نیا اب ارم .دنتخادرپ

 رب رد ار یا هعومجمً َاساسا ،موس هورگ
 عاجترا یاهیراکیر بیرف هک ،دریگ یم
 و هتساوخان روطب اتدمع و هدروخ ار یتسیلایرپما
 ههبج رد ،ریخ تین اب ،یوق رایسب لامتحاب

 همجرت .دنا هتفرگ رارق تیرشب نانمشد یمنهج
 نادب ،منک یم هیده هورگ نیا هب ار هبحاصم نیا
 ،نآ تارابع کت کت رس رب هقادم اب هک دیما

 ناهج تخانش تهج رد ار دوخ هشیدنا و لقع
 هژیوب .دنریگ راکب قیاقح یوجتسج و زورما
 لک هیلعرب راوخناهج مسیلایرپما رطخ ،هکنیا

 هراومه ،ناریا ام نهیم هیلعرب هلمج زا   و ناهج
.تسا یدج

 نایشروش NTC یلاقتنا یلاع یاروش یربهر
 بیکرت راب نیلوا یارب هتشذگ هتفه رخآ یبیل

 ٢۷ زور NTC .درک مالعا ار اروش نیا لماک
 شروش زاغآ زا سپ زور ١٠ اهنت ینعی ٢٠١١ هیروف
 تشاد وضع ۳١ ادتبا رد و دش لیکشت هناحلسم
 ،یبیل یاهرهش و قطانم هیلک فرعم ایوگ هک
 نایشروش لرتنک تحت هک یقطانم اهنت هن ینعی
 ١۳ مان اهنت نامز نآ رد یلو .دوب ،تشاد رارق
 هب« هیقب مان و دیدرگ مالعا اروش یاضعا زا رفن
.دنام یفخم »یتینما لیالد

لیلجلادبع یفطصم
 یرتسگداد ریزو هدهع هب اروش نیا تسایر

 هک ،تفرگ رارق »لیلجلادبع یفطصم« ،قباس
 زاً امسر وا .دوب هداد افعتسا نآ زا شیپ زور دنچ
 تیمسر هب یشروش یاهحانج هیلک فرط
 نواعم هک »اغوغ ظیفحلادبع« .دش هتخانش
 نآ زا لبق ،دشابیم اروش یوگنخس و سییر
 ماقم رد و دوب یزاغنب یالکو نوناک سییر
 یارب یمسر و مسا یسایس ناینادنز عفادم لیکو

 »یماظن لیاسم« لوؤسم .دوب هدومن مهارف دوخ
 مرج هب ١۹۷۵ لاس رد هک دش »یریرحلا رمع«
 دوخ هتشذگ مزرمه هیلع اتدوک هئطوت بیترت
 سبح هب دعب و گرم هب ادتبا رد یفاذقلارمعم

 یایند :عبنم
ناوج

 تونک :هدنسیون
نیتنلم

 شروش
 یزیرهمانرب

هدش
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 ریخا یاهلاس رد وا .دوب هدیدرگ موکحم دبا
 ات ،تشاد رارق تشادزاب تحت دوخ هناخ رد
 یریرح .تسویپ یشروش یاهورین هب هکنیا

 یمولعمان لیالد هب ار دوخ ریخا یاهتیلوؤسم
.تسا هداد تسد زا
 و یجراخ طباور لوؤسم »لیربج دومحم«
 و ١۹۸٠ یاهلاس رد وا .تسا هدیدرگ یللملانیب

 یاههتشر رد ار دوخ یلاع تالیصحت ١۹۸۵
 رد یداصتقا کیژتارتسا حرط و یسایس مولع
 هب اکیرمآ هدحتم تالایا رد وروبزتیپ هاگشناد
 هب روشک نآ رد زارد یاهلاس و دیناسر نایاپ
 رظن ریز وا ،نیا رب هوالع .هتشاد لاغتشا سیردت
 هیاپدنلب ناریدم یارب یشزومآ یاههرود اکیرمآ

.تسا هدادیم بترت برع
 هب و تشگزاب یبیل هب ٢٠٠۵ لاس رد »لیربج«

 وا .دراذگ رس تشپ ار یقرت یاههلپ تعرس
 یارب یزکرم هورگ سییر لاس ود زا رتمک
 یاهمرفر
 و یداصتقا

 یزاسیصوصخ
 و دشر وا .دیدرگ
 دننام ار دوخ یقرت
 زا رگید یرایسب
 نابلطحالصا

 ینابیتشپ نویدم
 ،»مالسالافیس«
 .تسا یفاذق رسپ
 ماقم نیا رد وا

 رایسب راکمه
 یارب یدمتعم رایسب سوساج و ماقمالاو

 لماکت و دشر .دوب سلبارط رد اکیرمآ ترافس
 لیاسم زا روشک ود نیبام هبناجهمه طباور
.دوب یو هجوت دروم یزکرم
 زا ،دمآ ایند هب ١۹۵٢ لاس رد هک »لیربج«
 بوسحم هسنارف روهمجسییر ناتسود
 سرام ١٠ زور یزوکراس یتقو ،وا .ددرگیم
 روشک نیتسخن ماقم رد هسنارف هک درک مالعا

 اهنت ناونع هب ار یلم تقوم یاروش ،ناهج
 رد ،دسانشیم تیمسر هب یبیل عورشم میژر
 نیع رد »لیربج« .دوب هداتسیا یزوکراس رانک
 لداعم هک تسا ییارجا یاروش سییر لاح
 رد و هدوب تقوم تموکح یریزوتسخن ماقم
.دش داجیا نایشروش طسوت سرام ٢۳ زور

لیربج دومحم
 مالعا هتشذگ هتفه رخآ هکNTC  یاضعا تسیل

 رب انب .دریگیمرب رد ار رفن ۴٠ مان نونکا ،دش
 رفن ۸٠ هب عمجم نیا یاضعا لیربج تاراهظا
 تاباختنا ات ًارهاظ هک تفای دهاوخ شیازفا
 ناملراپ شقن ،هدنیآ هام ۸ رد هدش هداد هدعو
.درک دهاوخ افیا ار تقوم
 هک داد شرازگ هتشذگ هتفه رخآ زمیاتکرویوین
 کی مان اهنت اروش ینونک وضع ۴٠ نیب رد
 هک دروخیم مشچ هب صخشم یارگمالسا
 هک هدمآ هلاقم نیا رد .دراد مان »جاحلاب نیمال«
 ره ،تسا هدوب سلبارط نایشروش لوؤسم وا

 رد نایشروش یماظن یاروش سییر هک دنچ
 ،نیارب هوالع .دراد مان »میکحلادبع« سلبارط
 نامزاس وضع هتشذگ رد وا هک دوشیم هتفگ
 یلاح رد ،هدوب hdEÖ یمالسا لاکیدار یماظن

 »جاحلاب نیمال« زمیاتکرویوین هتشون رب انب هک
 هک تسا نیملسملاناوخا ییایبیل هبعش وضع ایوگ
 لدتعم یاهنامزاس وزج همانزور نیا هتفگ هب

 ًالماک لاح ره هب .ددرگیم بوسحم یمالسا
 درف عقاو رد ود ره ایآ هک تسین صخشم
.ریخ ای دنتسه یدحاو
 زا هتشذگ زور دنچ رد »جاحلاب میکحلادبع«

 تسار ات پچ فیط زا یردان فالتئا فرط
 »هدعاقلا نامزاس رد تیوضع« ماهتا هب یطارفا
 نامزاس یربهر تأیه هب نتشاد قلعت« اتح ای و
 .تسا هتفرگ رارق هلمح دروم ًادیدش »هدعاقلا
 .دنتسین ینیع ساسا و هیاپ یاراد تاعیاش نیا

 یاهنادنز رد رتاوتم روط هب »جاحلاب« هک دنچره
 یلو ،تسا هدربیم رس هب اکیرمآ و یبیل

 رارق یسررب دروم ار یو مرج یهاگداد هاگچیه
 یماهتا عون چیه یقوقح رظن زا نونکات و هدادن
 اهنت وا مان .تسا هدیسرن تابثا هب وا هب تبسن
 هک ،تسا  یراکوزاس دامن ناونع هب
 فادها و تاروصت لاقتنا یارب ار یسارهمالسا
.دریگیم راک هب یاهژیو

 ناونع هب هک ، fileكDEBg یلیئارسا نیالنآ هلجم
 رد ،داسوم لیئارسا یسوساج نامزاس یوگدنلب

 رتشیب همه زا دروم نیا رد ،دراد تیلاعف جراخ
 اهنت هن هلجم نیا تاصخشم زا .دنکیم قارغا

 و صخشم تلصخ هکلب ،صقان و دب تاقیقحت
 شخپ رد هدننکهارمگ و یتاعالطادض نشور
 رظن هب غورد اتح و ،زیمآقارغا هک تسا یبلاطم
.دنسریم
 سلبارط هک تشون fileكDEBg توا ٢۸ زور
 هب هک ،یمالسا زرابم داگیرب« تسد رد زورما
 تردق چیه« .تسا هداتفا »دراد قلعت هدعاقلا
 هک دنک رکف دناوتیمن ییایبیل ای و یبرغ یماظن
 تختیاپ زا ار نایارگمالسا کیدزن یاهدنیآ رد
 لدم یبیل تروص نیدب و .دنکفایب نوریب یبیل
 دناوتیم اهنت هک دروآ دوجو هب ینیون
 نایرج رد ات دنک قیوشت ار یطارفا نایارگمالسا
 رد زین ار یدعب یاهییاشگروشک ،یبرع مایق

 هب اهنآ .دنریگ رظن
 نیدب دنناوتیم قح
 رد هک دنسرب هجیتن

 اهنآ مایق نایرج
 ینوگنرس یارب
 دبتسم مکاح کی
 وتان ،برع رگید
 اهنآ کمک هب

 .تفاتش دهاوخ
 راب نیلوا یارب )…(
 یاهشترا

 یبرغ یاهروشک
 کی ریخست رد میقتسم روط هب وتان وضع
 طسوت نآ مکاح ینوگنرس و یبرع تختیاپ
».دنتشاد تکرش یطارفا یارگمالسا یاهورین
 هک هدش باختنا کیتامارد رایسب ینحل اجنیا رد
 رس رب هلأسم هک هدنیآ یاههتفه رد اتح دیاش
 یبرغ نارگدادما بولطم نیون مظن تیبثت
 یاههناسر یزاسوج ،دوب دهاوخ »یبیل بالقنا«
 هیشاح هب ًاتعیبط و .درک دهاوخ نییعت ار طلسم
 فادها زا یکی ارگمالسا یاهورین ندنار
.دوب دهاوخ نآ یزکرم
 دروم رد کیرتسیه لاجنج ،لاح نیع رد
 زا یمومع ناهذا ندرک فرحنم یارب هدعاقلا
 زا شروش یسایس ناربهر هک تسا هداس رما نیا
 تسد رد ینئمطم روط هب نونکات رما زاغآ
 و هتشاد رارق یبرغ فورعم یمیدق یاهتلود
 زا اتح دیاب و ناوتیم دراوم زا یخرب رد .دنراد

 نایارگتنس .تفگ نخس یبرغ ناسوساج
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 دادعت هب نایشروش نیب رد ًانئمطم هک یمالسا
 مد تشوگ ناونع هب اهنت ،دنراد دوجو یدایز
 اهنآ .دنریگیم رارق هدافتسا دروم پوت

 هدرک ادا هدمع روط هب ار دوخ نید نونکامه
.دنا
 شیپ اهتدم زا ًارهاظ »یبیل بالقنا«
 هیلع تارهاظت .دوب هدش هدامآ و یزیرهمانرب
 تنوشخ زا هدافتسا اب راک یادتبا زا هک یفاذق
 زور رد و دیدرگ زاغآ هیروف طساوا زا ،دش ماحنا

 حطس رد »مشخ زور« ناونع تحت هیروف ١۷
 ،زور دنچ یط .تفای شرتسگ روشک
 هن و دنتفای تدش قرش رد هژیو هب تاضارتعا
.دندمآرد هناحلسم مایق تروص هب قرش رد اهنت
 زا یجوم مایق زاغآ لوا یاهزور نامه رد
 هب ضارتعا رد ایوگ هک دمآ دیدپ افعتسا
 هیلع شترا دیدش و بسانتمریغ تامادقا

 ار لوا ماگ .تفرگیم تروص یضارتعا شبنج
 یلع« ناتسودنه رد یبیل ریفس هیروف ٢١ زور
 هکنآ زا لبق »یواسیعلا« .تشادرب »یواسیعلا

 زا ،دوش هداد تعجر ناتسودنه هب شیب ای مک
 و یراذگهیامرس و یناگرزاب ،داصتقا ریزو هلمج

 ماقم نیا رد .دوب روشک رادمان نابلطحالصا زا
 یبرغ و ییاکیرمآ یاهتاملپید بوخ یانشآ

 وا ،افعتسا زا سپ زور دنچ .دیدرگیم بوسحم
 ریفس ود زا یکی »لیربج« رانک رد ربارب قوقح اب

 زا و تشگ نایشروش یجراخ تسایس رایس
 فرط زا نانآ نتخانش تیمسر هب رد هلمج
.دوب میهس هسنارف
 »لیلج« یرتسگداد ریزو هیروف ٢١ زور روطنیمه
 حتفلادبع« ،روشک ریزو دعب زور و داد افعتسا
 .تسویپ نایشروش هب شترا لارنژ کی »سنوی
 یلع« روشک یجراخ عابتا ریزو هیروف ٢٠ زور
 نیا هتبلا ،دوب هتسویپ نایشروش هب »یشیرع
 رد یو مادقا و دوب مانمگً اتبسن رادمتسایس
 یوگنخس .تفاین ینادنچ باتزاب اههناسر
 ًامسر هیروف ٢١ زور »وجاب ورمع دمحم« تلود
 روشک لک ناتسداد و تفرگ هلصاف یفاذق زا
 دوخ  یافعتسا هیروف ٢۵ زور »رابع نمحرلادبع«
.درک مالعا ار
 اب ًاشخب هک یدایز یضارتعا یاههیمالعا هژیو هب
 کیتاملپید رداک  فرط زا دوب جوزمم افعتسا
 هاتوک نامز تدم رد .دیدرگ شخپ روشک نیا

 زا ریز یارفس هلمج زا هیروف ٢۵ ات ٢٠ نیبام
:دنتفرگ هلصاف دوخ هعوبتم تلود
)دحتم للم نامزاس( مغلش نمحرلادبع
)اکیرمآ هدحتم تالایا( یلاجوع نامیلس یلع

)هسنارف( مراز نیدلاحالص دمحم
)برع گیل( ینوهلا معنملادبع
 رد یبیل یارفس مان ناوتیم نیارب هوالع
 ،کیژلب ،شدالگنب ،شیرتا ،ایلارتسا

 ،ناتسهل ،دنله ،ندرا ،یزنودنا ،ناتسودنه
 نادنمراک زا نت نیدنچ و دئوس ،ناتسراجم
 هب زین ار اهیرگلوسنک و اههناخترافس هیاپدنلب
 تامادقا همه نیا .درک هفاضا الاب تسیل
 .تسین یندرکرواب دایز شوجدوخ و یناهگان

 کیتاملپید و یسایس هاگتسد نیب رد ًارهاظ
 یمسرریغ هکبش کی شیپ اهتدم زا روشک
 زا سپ تسناوت هک ،تشاد دوجو اراک یلو

.دوش هنحص دراوً انلع تعرس هب شروش عورش
 کی هیارا رد نایشروش هک یندرکن رواب تعرس
 شیامن هب تقوم یاروش لکش هب دحاو یربهر
 روط هب ار یاهکبش نینچ کی دوجو ،دندراذگ
 لباق یاههنومن هیلک .دنکیم رتلمتحم یحضاو
 هک دهدیم ناشن رگید یاهروشک زاً الثم سایق
 نامز ههام دنچ تشذگ هب زاین دنور نیا ًالومعم
 شیادیپ نودب اتح زین تروص نآ رد و دراد
 لومعم تاجاجوعا اب دروخرب نودب و داضت

 یتسیابیم یبیل رد دشاب هچره .دنکیمن لمع
 رتچ کی ریز ،فلتخم هیاپ زا هورگ نیدنچ هک
 هک یتسیابیم ،نآرب هوالع .دندیدرگیم عمتجم
 نویسیزوپا یمیدق یاهورین زا یرایسب ینیبدب

 یربهر هریاد زا یگزات هب هک ینارادمتسایس هیلع
 یارب لقادح دندوب هتفرگ هرانک یفاذق لوح
 اثنخ و هدش هداد فیفخت راذگ نارود
 کی زا اهنت رما نیا ًالامتحا و ًاتیاهن .دیدرگیم
 یطابضنا لامعا مه نآ و دش یلمع قیرط
 زا یخرب طسوت »تدحو هسورپ« دنور رد نینهآ
 زا هک یجراخ یسوساج یاهنامزاس و اهتلود
 و دنتشاد تکرش راک نیا رد شیپ اهتدم
 دامتعا ویرانس نیا هدمع نارگیزاب هب دنتسناوت
.دنشاب هتشاد

اسوک یسوم
 ۳٠ زور هک »اسوک یسوم« هجراخ روما ریزو
 رد ،درک یگدنهانپ یاضاقت سیلگنا رد سرام
 هدش یزیرهمانرب هدرتسگ یریگهرانک دنور نیا

 اههرهم نیرتبلاج لاح نیع رد و نیرخآ وزج
 یفاذق دامتعا دروم ناهارمه زا اهلاس وا .دوب
 طخ هک روطنامه وا شروش زاغآ رد .دوب

 ار نایشروش ،درکیم صخشم تلود یسایس
.دیمان یبهذم بصعتم یاهتسیرورت
 هنیباک دراو ٢٠٠۹ سرام رد »اسوک« هکنآ زا لبق

 ١۵ زا شیب ینعی ،١۹۹۴ لاس زا ،دوش تلود
 رد ار روشک تاعالطا نامزاس تیلوؤسم لاس
 شخب نیا رد یو مه نآ زا لبق .تشاد رایتخا
 روتسد و دصقءوس حرط ایوگ و تشاد تیلاعف
 ار روشک زا جراخ رد نویسیزوپا یاهورین لتق

 یاهشبنج نمض رد و درکیم رداص
 .دادیم رارق ینابیتشپ دروم ار یلم شخبییاهر
 هژیو هب و یبیل هب هک ییاهراک مامت ردً المع اسوک
 لبال دصقءوس زا ،دوشیم هدز ماهتا یفاذق هب
 ییاکیرمآ یربرفاسم یامیپاوه راجفنا ات )١۹۸۶(
 ،)١۹۸۸( یبرکول یدنلتاکسا کرهش زارف رب

.تسا هدش هتخانش میهس
 درکن لمأت هظحل کی اکیرمآ تلود دوجو نیا اب
 اغلم ار یو هیلع یمیرحت تامادقا لیروآ ۴ زور و
 هیداحتا .تخاس دازآ ار یو یکناب یاهباسح و
 .درک یوریپ اکیرمآ زا لیروآ ١۴ زور اپورا
 هک دنچ ره ،دومن لمع رتعیرس همه زا سیلگنا
 درگیپ رما رد ییایبیل درف نیا درک مالعا ًامسر
 هب و دشابیمن یسایس تینوصم یاراد ینوناق

 شترا هب ییایبیل یاهحالس لیوحت هلمج زا رطاخ
 هب اتح ًالامتحا دناوتیم دنلریا شخبیدازآ
.دوش هدیشک هاگداد
 مه یتفلاخم یسیلگنا نیرومأم دوجو نیا اب
 عماج یسرپزاب کی زا سپ »اسوک« هک دنتشادن
 سیلپ و ke6 سیلگنا یسوساج نامزاس طسوت
 لیروآ طساوا رد )یبرکول رطاخ هب( دنلتاکسا

 سنارفنک رد رطق رد ات دنک کرت ار روشک
 نآ زا .دنک تکرش یبیل هب زواجتم یاهروشک
 هریزجهبش رد کچوک روشک نیا رد اسوک نامز
 هب ریخا یاهلاس رد هک دنکیم یگدنز ناتسبرع
 تایلمع و یللملانیب ناسوساج تیلاعف زکرم
 رد .تسا هدیدرگ لیدبت یسایس کوکشم

 و ًامیقتسم هک تسا یبرع روشک اهنت رطق نمض
 تکرش یبیل هب وتان یماظن هلمح رد ًانلع
.تشاد
 لیلد هب »اسوک« اههمانزور تاشرازگ رب انب

 هب ،یبیل یتینما و یربهر هاگتسد قیقد تخانش
 ار یمهم شقن زواجتم یاهورین رواشم ناونع
 ندرک صخشم رد هژیو هب وا ایوگ .هدومن افیا
 ،دریگ رارق نارابمب دروم تسیابیم هک یفادها
 وا هک دسریم رظن هب .تسا هتشاد یمهم شقن
 ناتسود کمک هب هک هتسشن نآ دیما هب نونکا

 یبالقنااسپ یبیل رد ییالاب بصانم هب دوخ یبرغ
 دوس هب نایشروش نیب رد وج هتبلا .دوش هدرامگ
 تامکاحم رطخ ،نآ رب هوالع و .تسین وا

 دوجوم ناکامک اکیرمآ و سیلگنا رد ییازج
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.تخاس دهاوخ داجیا یعناوم و تسا
 نامزاس قباس سییر هک تسین لمتحمریغ
 نتخاس مهارف و حرط رد تینما و تاعالطا

 دنمقالع لفاحم اب یبیل »بالقنا« تامدقم
 لاح ره هب .تسا هتشاد یراکمه یبرغ
 و ملع اب ًاتدمع وا هک ینامز زا لقادح اهسامت
 رد ٢٠٠١ ربماتپس ١١ زا سپ یفاذق روتسد هب
 یاهنامزاس اب مسیرورت هیلع یناهج هزرابم

 .دوب گنتاگنت رایسب یبرغ یاهروشک یسوساج
 هجراخ روما ریزو ماقم رد اهدعب وا نآرب هوالع
 ،برغ اب طباور دوبهب دیدشت تهج رد ًادیدش
 زا یخرب .دومن تیلاعف هدحتم تالایا اب هژیو هب
 رد ٢٠٠١ لاس زا اسوک هک دنا یعدم عبانم

 رارق  ke6 سیلگنا یسوساج نامزاس تمدخ
 اهنیا .درک تابثا ار نآ ناوتیمن هتبلا هک ،هتشاد
 تکاف ناونع هب هک تسا نامگ و سدح اهنت
.ددرگیم هیارا
 هفیلخ« هطبار تسا ملسم هک هچنآ سکعرب

 یلو صخشمان دنچره یماقم یاراد هک( »رتفح
 نایشروش یماظن بتارم هلسلس رد هبتریلاع
 نیا .تسا  ایس یسوساج نامزاس اب )دشابیم
 ای و( سرام ١۴ زور یبیل شترا قباس گنهرس
 دش دراو یزاغنب هب اکیرمآ زا )رتدوز مه دیاش
 دیدج یماظن هدنامرف ناونع هب دعب زور دنچ و

 ینحل اب »رتفح« .دیدرگ یفرعم یلاقتنا یاروش
 قباس روشک ریزو هک درک اعدا رورغ اب هتخیمآ
 یاهورین لک هدنامرف هظحل نآ ات هک »سنوی«
 یو تسد ریز سپ نآ زا ،دوب نایشروش یماظن
 میمصت »سنوی« عفن هب اروش اما .تفرگ رارق
.تفرگ

رتفح هفیلخ
 ناوریپ زا یکی لوا یاهزور نامه زا رتفح
 کی ناونع هب ١۹۶۹ لاس رد و دوب یفاذق
 یاتدوک زا یرسفا هدکشناد ناوج یوجشناد
 یو هار .درک ینابیتشپ سیردا هاش هیلع یو
 زا »میژر اب لاکیدار تفلاخم« هب ندیسر یارب

 اب وا هک یتقو ،دش زاغآ داچ رد ١۹۸۷ لاس
 رارق وا نامرف ریز هک ییایبیل نازابرس زا رفن دص
 هسنارف دننام زین یفاذق .دیدرگ ریسا ،دنتشاد
 داچ رد رمتسم یلخاد گنج رد اهلاس
 »رتفح« ،یریگتسد زا سپ .درکیم تلاخد

 و »یربح نیسح« داچ مکاح رایتخا رد ار دوخ
 هب یماظن یورین ات داد رارق ایس نامزاس
 هک دنک سیسأت ار »یبیل یلم شترا« حالطصا
 نیا .دنزب هزرابم هب تسد یفاذق هیلع دوب رارق

 یارب یلم ههبج« مان هب ینامزاس رد نامزاس
 رد اکیرمآ هدرتسگ یاهکمک اب هک »یبیل تاحن
 رهاظ هب همانرب و دوب هدمآ دوجو هب ١۹۸١ لاس
 ماغدا ،درکیم لابند ار یلاربیل و کیتارکمد
.دش
 ،دشن هتفرگ راک هب ًالصا »یبیل یلم شترا« یلو
 ١۹۹٠ ربماسد رد »یربح« طوقس زا سپ اریز
 .دیدرگ رتهب بتارم هب یبیل و داچ نیبام طباور

 اب »یبیل یلم شترا« یاضعا زا رفن اهدص
 جراخ داچ زا اکیرمآ هدحتم تالایا کمک
 نیدنچ رد ینالوط یاهسیدوا زا سپ و دندیدرگ
 رد و دنتفای هار اکیرمآ هب ماحنارس ییاقیرفآ روشک
.دندش هدنهانپ احنآ
 هک دش رقتسم اینیجریو ،»انیو« رد دوخ »رتفح«
 یلگنل رد ایس نامزاس زکرم زا رتمولیک دنچ اهنت
 یگدنز احنآ رد لاس ٢٠ ًابیرقت وا .تشاد هلصاف
 هدهع هب یارب یزاغنب رد ار دوخ هکنیا ات درک

 اتح .درک یفرعم یماظن یهدنامرف تسپ نتفرگ
 ،دشاب »سنوی« زا سپ مود صخش »رتفح« رگا
 هک یدرم :دسریم رظن هب کوکشم دنور نیا

 یماظن هدنامرف راب نیرخآ یارب شیپ لاس ٢۳
ً ابیرقت ،هدوب یگنج تیرومأم رد زابرس نیدنچ
 یهدنامرف ماقم هب نایشروش فرط زا ههادبلایف
 لامعا و تلاخد نودب .دباییم ءاقترا یماظن
 تالایا یسوساج یاهنامزاس دیدش ذوفن
 کرد لباق یعیرس یقرت نینچ کی هدحتم
 گنهرس نیا اهشرازگ زا یخرب رب انب .تسین
 یاهیماکان زا هلسلس کی لوؤسم هتسشنزاب
.تسا هدوب نایشروش یماظن
 رد مه زونه هک ،هیئوژ ٢۸ رد »سنوی« لتق اب
 دوعص یارب هارً الامتحا ،دراد رارق ماهبا هدرپ
 نایشروش یماظن یاهورین سأر هب »رتفح«

 هنیمز لقادح دناوتیم رما نیا .دش هدوشگ
 و نکمم ار لتق ماحنا رد یسوساج یاهتیلاعف
 دید و دش رظتنم دیاب نونکا .دهد ناشن لمتحم
 یبالقنااسپ بتارم هلسلس رد هدنیآ رد »رتفح« هک
.تفرگ دهاوخ ار جنرطش هرهم مادک یاج

دهص زیزعلادبع میهاربا
 یلم ههبج هک تسا هجوت بلاج هطبار نیا رد
 تیاده اکیرمآ طسوت هک یبیل تاحن یارب
 هنحص رد چیه ًابیرقت مایق مامت لوط رد دوشیم

 لکریبد ریخا هتفه دنچ رد هزات .تشادن روضح
 رگلیلحت ناونع هب »دهص زیزعلادبع میهاربا« نآ
 وا .ددرگیم حرطم یبرغ یاههناسر فرط زا
 رسفا ١۹۶۹ لاس رد یفاذق یاتدوک زا لبق

 یبیل یهاشنهاش شترا مود نکر یبرم و شترا
 هب تاملپید ناونع هب بالقنا زا سپ و دوب

 یلاوح رد ًابیرقت و دش مازعا فلتخم یاهروشک
 نآ زا دعب یمک ات دش ادج یفاذق زا ١۹۸٠ لاس
 .دهد لیکشت ار یبیل تاحن یارب یلم ههبج
 لباقم رد ات دنکیم ششوک نونکا »دهص«

 ار دوخ هژیو یسایس هیامن ،یلاقتنا یلم یاروش
 فرح یفاذق دننام نونکامه و دشخب لماکت
 قلطم روط هب هک تروص نیدب ًالثم ،دنزیم
 یاهلیبق تاشقانم یبیل رد هک دنکیم اعدا

 و )There is no tribal conflict( تسین دوجوم
 There is no problem of(.تسا دحتم یبیل

uniting Libya, because Lybia is united( 
)٢٠١١ توا ٢۳ ید وت دلرو ABC اب هبحاصم(
 رد دناوتیم وا :درک لمأت »دهص« مان یور دیاب
.ددرگ لدبم »اکیرمآ یادص« هب هدنیآ
تلادع تشاگنرات 

http://www.edalat.org/sys/content/view/6397/1/
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 یدمحا نیشون مناخ
 دوخ هلاقم یناسارخ
 زاغآ مکح دنچ اب ار
 یم یو.دنک یم
:دسیون
 ینمشد و تیدض راعش ،رود نادنچ هن ینامز
 عماوج و هقطنم یاه تلم ،مسیلایرپما اب
 یم دحتم یجراخ یاهورین ربارب رد ار ینوماریپ

 بالقنا ،یرامعتسادض یاه بالقنا و ،درک
 اما .دندش یم یقلت »شخب ییاهر« ییاه
 هنیزه رُپ و خلت یاه هبرجت زین و یناهج تالوحت
 بسک زا سپ هک ،اهروشک نیا زا یخرب رد
 نیا ناوج یاه لسن دش ناش بیصن لالقتسا

 کیسالک یاهراعش نآ هب تبسن ار عماوج
 نآ یشخب ییاهر ساسا هب و یتسیلایرپمادض

 و هدرک دیدرت راچد َاقیمع ،اه بالقنا
 اهروشک نیا زا یخرب رد ار توافتم یدرکیور
 ،درکیور نیا هنومن نیرت ظیلغ .تسا هدز مقر
 دنمتردق یاهروشک اب یبیل نویبالقنا یراکمه
 یفاذق یروتاتکید میژرّ رش زا ییاهر یارب یبرغ
 ای ،امابوا« راعش زین نآ هنومن نیرت قیقر و تسا
.دوب ناریا زبس شبنج رد »ام اب ای ،انوا اب
 یاعدا نینچ اب ار دوخ هلاقم یصخش یتقو
 یم حرطم ییوگ یلک زا حطس نیا و گرزب

 حرط ددصرد وا؟دراد هچ زا ناشن رما نیا ،دنک
 هژورپ کی یارب هزیگنا داجیا ایو شسرپ کی
 معز هب وا .تسا یعدم هکلب تسین یتاعلاطم

 کولب و عاجترا کولب زا قیقد یریوصت شیوخ
 اه تکاف دنک یم یعس،دراد نهذ رد بالقنا
 و دنک راوس شیوخ یرکف بوچراچ یور ار

 نیرتهب رد ار یتسیلایرپما دض تارکفت سپس
 کولب رد تلاح نیرتدب رد و خوسنم تلاح

 هتشون رظنم نیا زا .دهد یاج عاجترا
 اب( کیژولوئدیا دص رد دص رثا کی، ناشیا

 رس رد هژاو نیا زا ناشیا هک یقلت زرط نامه
 درکیور نیا دیراذگب .دوش یم یقلت )دنراد
 ناشیا نتم زا ار راد تهج و کیژولوئدیا
 هبرجت زا ناشیا. مینک نایع و هدرک جارختسا

 اهروشک نیا زا یخرب رد هنیزهرپ و خلت یاه
 دض یاه راعش اب لباقت رد ار نآ و هتفگ نخس
 یدمحا مناخ لوق هب رگا.هداد رارق یتسیلایرپما

 نینچ اب ام اهروشک نیا زا یخرب رد یناسارخ
 تسا نآ یانعم رد نیا،میا هدوب هجاوم یتایبرجت
 دنیارف اهروشک، رگید دراوم یخرب رد امتح هک
 یط زیمآ تیقفوم یلکش هب ار یگتسباو زا راذگ
 هدوب یقفوم یاهوگلا حالطصا هب و دنا هدرک

 و خلت یاه هبرجت مه هنیمز نیا رد رگا سپ.دنا
 مناخ ارچ،قفوم یاه هبرجت مه و میراد هنیزهرپ
 هبناجکی تروص هب یناسارخ یدمحا نیشون
 رس رب ار نآ و هدرک هتسجرب ار خلت براجت اهنت

 ؟دبوک یم یتسیلایرپما دض کیسالک یاهراعش
 هکدرک هجوت مهم عوضوم نیا هب دیاب انمض

 یم نخس هنیزهرپ و خلت یاه هبرجت زا ناشیا
 ار یتسیلایرپما دض کیسالک یاهراعش ات دیوگ
 هک یلاح رد ،دهد هولج یعاجترا و خوسنم

 و قارع،ناتسناغفا رد یتسیلایرپما هلخادم هبرجت
 مزال.تسین هنیزهرپ و خلت ناشیا یارب یبیل یتح
 یبیل هب وتان ریخا مجاهت رد هک تسا رکذ هب

 هب بیرقو دمآ دورف یبیل مدرم رس رب بمب ۳۰۰۰۰
 راک لوا نیا هزات و دنتخاب ناج رفن ۵۰۰۰۰

 ترابع ود اب، عیاجف نیا همه ناشیا یارب.تسا
 و لصف و لح قیقر یراکمه ای ظیلغ یراکمه
 زا یا هنوگ هب ناشیا انمض .دوش یم هیجوت

 هبرجت و دش ناشبیصن لالقتسا هک ییاهروشک
 هک دنک یم تبحص ناشا هنیزهرپ و خلت یاه
 زا کفنم ییاهدحاو لالقتسا زا سپ اهنیا راگنا

 نیا رد هچ ره و دنا هدوب شتالوحت و ناهج لک
 وترپ رد دیاب ار هداد خر لالقتسا زا دعب اهروشک
 ادمع ناشیا رگید نایب هب .دید یهاوخ لالقتسا
 هبرجت و یهاوخ لالقتسا نایم دوخ هتشون رد
 .دنک یم رارقرب میقتسم یا هطبار هنیزهرپ و خلت
 رامعتسا نوچ یتارابع ناشیا هک راگنا هن راگنا
 راگنا . هدروخ ششوگ هب یزاس یناهج و ون

 یاه هنیزه و یراتخاس لیدعت همانرب لیمحت
 و یناهج کناب هیصوت نآ نکشرمک و نیگنس
 نیشون مناخ.هدوبن لوپ یللملا نیب قودنص

 نیا هدمع نارادماهس،یناسارخ یدمحا
؟دنتسه اهروشک مادک یللملا نیب یلام یاهداهن
 زا یگداس هب ناشیا.یناد یم امتح!یناد یمن
 اب یبیل نویبالقنا حالطصا هب یراکمه
 تقد(دیوگ یم نخس یبرغ دنمتردق یاهروشک
 ناگوان روآ بعر تالمح،ناشیا هک دییامرفب

 ، نیمز یور رب یتاعالطا تایلمع،وتان ییاوه
 و یفازق تلود حلسم نافلاخم شیارآ و شزومآ
 ناگدنیامن اب ررکم یاهسنارفنک یرازگرب

 و طقف ار یبیل هدنیآ رس رب وتان وضع یاهروشک

 هژاو رد طقف
 هصالخ ”یراکمه“
 تشاد اج،)دنک یم
 یدمحا مناخ هک

 یراد هیامرس روهظ و کوش نیرتکد زا یناسارخ
 هنوگچ هک نیا .تفگ یم نخس زین هعجاف
 نیح رد و دنروآ یمرد لوپ و دننک یم بیرخت
 هدرک هدایپ ار یراتخاس لیدعت همانرب، یزاسزاب
 ار روشک زاب ، رگید یلدم اب و ناونع تحت و
 مناخ .دنروآ یم رد لوپ مه زاب و دننک یم ناریو
 یم!یناد یمن ار اهنیا ینعی یناسارخ یدمحا
 رگا ای سرپب رمرب لپ زا ورب یناد یمن رگا.یناد
 یم ، یا هدرکن ادیپ هار لفاحم نآ هب زونه
 کی زا ای یسرپب نیالک یموان مناخ زا یناوت

 ناربهر ای و قارع رد ییاکیدنس لاعف رگراک
 .ناتسناغفا و قارع رد یعامتجا یاه شبنج
 یدرکیور ذاختا اب ناشیا هک نآ تیاهن
 رب اه تکاف ندرک راوس تهج کیژولوئدیا

 روسناس ار قیاقح المع شیوخ ینهذ بوچراچ
.دنا هدرک بولطم هب هرداصم ای
 ادیپ رییغت ثحب اساسا دعب فارگاراپ دنچ رد
 و تاناکما ”زا یریگ هرهب عوضوم و هدرک
 هراشا دیاب ، هدش حرطم ”یجراخ یاه تصرف
 یارب یزرم و دح چیه ناشیا هتشون رد هک درک
 یاه تصرف و تاناکما نیا زا یریگ هرهب

 هدش هدروآ ییاه لاثم اما هدشن حرطم یجراخ
 دوجو یزرم و دح چیه المع دهد یم ناشن هک
درادن
 یضارتعا شبنج وس کی زا زورما هنومن یارب

 ،نیطسلف رد سامح نامزاس ای و نیرحب نایعیش
 هب( ناریا تلود تاناکما زا ،نانبل هللا بزح ای

 یارب و دنرب یم هرهب )یجراخ عبنم کی ناونع
 .دنوش یم نامیپمه ناریا اب دوخ شبنج یزوریپ
 نیب هاگداد و وتان اب مه یبیل مدرم ،وس نآ رد و
 هیلع دنوش یم نامیپمه یگنج تایانج یللملا

 رگید یوس زا و ناشرگبوکرس و ملاظ تموکح
 تلود تاناکما زا هیروس مدرم یضارتعا شبنج
.درب یم هرهب هیکرت
 مامت اکیرمآ تلود دننام ناشیا یارب هک دینیب یم
 نیشون مناخ .دراد رارق زیم یور اه هنیزگ
:دسیون یم یناسارخ یدمحا
 یاه شبنج هزورما هک تسور نیمه زا دیاش و
 توافت و تباقر رد دننک یم شالت یعامتجا

 زا یرایشوه اب ،نوگانوگ یاهروشک نایم عفانم
 رب .دنربب هرهب یناهج یاه تصرف و تاناکما
 شبنج رونام تردق دسر یم رظن هب ،ساسا نیا

 کانلوه یاه باقرغ هب طوقس
دازکاپ کباب
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 ندرب هرهب یارب هتشذگ هب تبسن یعامتجا یاه
 هتفای شیازفا یجراخ تاناکما و اه تصرف زا
 هرهب ـ زورید دننام هب ـ مه زورما دنچ ره .تسا
 یارب دناوت یم ،یجراخ تاناکما زا ندرب

 دشاب نیرفآدیدهت هاگ یعامتجا یاه شبنج
 تخانش اب هارمه ،یرو هرهب نیا رگا دیاش یلو
 صوصخ هب و ،تاناکما نیا راکوزاس زا قیقد
 ،نانآ زا )ییادز نامرآ و( »ییادز نوسفا« اب

 یارب ییاهدرواتسد هب دناوت یم دریگ تروص
.دوش لیدبت یعامتجا یاه شبنج تیوقت

 تاناکما زا ندرب هرهب هک دنا هتفگ ناشیا
 یعامتجا یاه شبنج یارب دناوت یم یجراخ
 فیرعت چیه ناشیا اما دشاب نیرفآ دیدهت هاگ
 .دنا هدادن هئارا ”نیرفآ دیدهت“ هژاو زا یصخشم
 هرهب هب ناشیا ناوخارف رد گرزب بیاغ اما و
 ،یجراخ یاه تصرف و تاناکما زا یریگ
 هنیزهرپ و خلت یاه هبرجت زا نتفگ نخس انامه
 نیا رد ناتسناغفا و قارع نوچ اهروشک یخرب

 در یارب ناشیا ارچ مناد یمن .تسا هصرع
 هبرجت هب یتسیلایرپما دض کیسالک یاهراعش
 یتقو اما دنک یم عوجر هنیزه رپ و خلت یاه
 یاه تصرف و تاناکما زا هدافتسا یاپ

 دبای یم لیلقت نیا هب ارجام دسر یم یجراخ
 زا یکی نیا و هتفرگ کمک ینالف زا ینالف هک
 هک یناسارخ یدمحا نیشون مناخ ارچ.یکی نآ
 درادن ییابا یتسیلایرپما لوود یماظن هلمح زا

 هچ الثم ناتسناغفا و قارع حتف هک دیوگ یمن
 طیارش؟ هتشاد نانز یعقاو یگدنز رب یریثات
 هک تسا رکذ هب مزال.؟رت راب هعجاف ای هدش رتهب
 لوق هب اهروشک نیا نویسیزوپا دروم ود ره رد

 مجاهم یتسیلایرپما لوود اب یناسارخ مناخ
.دندرک یراکمه
 هرابرد یتسرد هب یناسارخ یدمحا نیشون مناخ

 زا و ، هتفگ نخس نآ روهظ و یسایس مالسا
 دیاب ناشیا نکیل. برغ و قرش نایم یزاب
 تسناوت عقاو هب یسایس مالسا ایآ دهد خساپ
 نیمه رد ؟دروآ تسدب ار شیوخ لالقتسا

 یاه داهن مادک یاه تسایس نامدوخ روشک
 ام یسک هچ و تسارجا لاح رد یللملا نیب یلام
 یم زاب الوک یسپپ نامیارب و دنک یم قیوشت ار
 لاحرد حوضو هب زورما نیمه اکیرمآ ارچ ؟دنک
 ار نانآ و تسا رصم رد نیملسملا ناوخا تیوقت
 تسینیمف و تارکمد،پچ،لاربیل فالتئا هب
 یاه یمارآ ان جوا رد ارچ .دهد یم حیجرت

 ناوخا ربهر اب هرکاذم دراو اکیرمآ هیروس

 یم نآ زا ربخ همه اهنیا.دش هیروس نیملسملا
 یارجام ؟دراد لالقتسا یسایس مالسا هک دهد
 مه .تسا سمشلا نم رهظا رگید هک ندال نب

 هدزای رد شندیسر جوا هب مه، شروهظ
 هتبلا تسا کوکشم همه شگرم مه،ربماتپس
 یللملا نیب رظن زا اما تسا نشور نم یارب
 هک یریسم زا یناسارخ مناخ.تسا کوکشم
 رد و دش یوق ناوت یم ینک یم داهنشیپ امش
 نامه هب اما درک حرطم ار دوخ یناهج هصرع
 جامآ و فادها یوش یم تیوقت هک بسانت

 زا کیناگرا یشخب هب و درک دهاوخ رییغت تیاه
 یم لدب صخشم یاه درکراک اب هطلس ماظن

 دش مامت ناتفرصم خیرات هک مه ینامز. یوش
.تسا ثبع یرما یگدنز موادت هب دیما رگید
 نیشون مناخ متخادرپ نآ هب هک یروطس نیا یط
 هراشا یمهم رایسب عوضوم هب یناسارخ یدمحا

 تاناکما زا ییادز یژولوئدیا ناونع تحت دندرک
 .عبانم ندش رثکتم هجیتن رد و اه تصرف و
 ”کرتشم نامرآ رتچ“ رگید هک دنیوگ یم ناشیا
 کمک تفایرد یارب ”کرتشم یژولوئدیا“ ای

 گنج نارود هب قلعتم و خوسنم یرما یجراخ
 هدش رثکتم عبانم هک مراد لوبق.تسا درس
 زا ناوت یم اهنت هن امش لالدتسا هب انب.دنا

 زا ناوت یم هکلب،یتسیلایرپما یاهروشک
 راچد هک ییاهروشک ،یلمارف یاه تکرش،ایفام
 و نابلط ییادج ،دنتسه ام اب یزرم تاشقانم
 طایتحا بناج هتبلا و تفرگ کمک همه و همه
 هب یژتارتسا رییغت کی اب هتبلا هلب.درک ظفح ار
 دیور یم ناسنا فارطا رد یرثکتم عبانم هرابکی

 دق اهنآ زا هدافتسا هب شروعش نونک ات مدآ هک
 نآ تشاد ییایازم درس گنج هتبلا .هداد یمن
 زا مه اب اعقاو هک دندوب ورین ود هک دوب نیا مه
 یتسینوگاتنآ داضت ینامرآ و یشزرا هیواز
 هک دش یم ثعاب یشزرا داضت نیمهو .دنتشاد
 نیا زا هدافتسا اب دنناوتب اهروشک زا یرایسب
 شبنج هک دنیاشگب ار دوخ لقتسم هار داضت

 داضت .دوب نآ زا یا هناشن دهعت مدع
 یارب ییاضف کولب ود نایم یشزرا یتسینوگاتنآ
 زا ناهج و دیشاپورف یوروش .درک داجیا سفنت
 یتشآ داضت رگید .دش هساک کی یشزرا رظن
 یبالق نمشد دنچ هتبلا .تشادن دوجو یریذپان
 تاروما ات دنتخاس ار ییارگداینب و مسیرورت لثم
 .تشذگ مه شوخ هچ و تشذگ هتبلا و درذگب
 عبانم یتقو و دش ریذپ یتشآ اهداضت یتقو و
 بلج لابند هک ییاهشبنج یارب .دش رثکتم

 و تابث یب،هدنزغل ردقچ ایند ،دندوب تیامح

.!!!!دش زیمآ دیدهت
 شتاراهظا زا رگید یشخب رد یناسارخ مناخ

:تسا هدروآ
 هک »مسیلایرپما« کیسالک نامتفگ دیلوتزاب
 دوب یدالیم ۲۰ و ۱۹ نرق رد پچ نامتفگ ۀدییاز
 نآ یعامتجا یاه شبنج یجراخ یساملپید رد
 دمآراکان ،لیلد دنچ هب ،زورما ناریا رد مه
 یاه شبنج هک نآ لیلد هب :لوا .تسا
 یاه تصرف و تاناکما« ربارب رد ار یعامتجا

 هرهب زا ار نانآ و دنک یم حالس علخ »یجراخ
 :مود .دراد یم هگن رود تاناکما نیا زا ندرب
 ددرگ یم ثعاب تیمورحم نیا هک نآ لیلد هب

 رت فیعض و رت یوزنم زور ره اه شبنج هک
 نامتفگ دیلوتزاب هک تسا نیا روظنم .دنوش
 اهنت هن ،یعامتجا یاه شبنج رد »مسیلایرپما«
 رد ار نانآ هکلب دنک یمن دنمتردق و دنمناوت ار اهنآ

 زا و هتخاس ناوتان ددعتم یاه نمشد لباقم
 یم مورحم نوگانوگ تاناکما زا ندرب هرهب

 ناشن هقطنم رد ینونک طیارش هک نیا :موس .دنک
 یشوماخ و فعض یاه هرود رد هک دهد یم

 راظتنا دیاب هک تسا یعامتجا یاه شبنج
 یمن رظن هب و تشاد ار یماظن هلخادم و گنج
 نامه ،)گنج زورب( هنیزه رُپ دمایپ نیا هک دسر
 فلاخم هک( پچ یاهورین هک دشاب یفده
 رد .دنشاب نآ یپ رد )دنتسه یجراخ هلخادم
 شبنج رد »مسیلایرپما« نامتفگ دیلوتزاب عقاو
 هقطنم ینونک طیارش رد لقادح یعامتجا یاه
 اقافتا هک دشاب هتشاد ییاهدمایپ دناوت یم
 و ناعفادم هک تسا یفده نآ سکعرب تسرد
.دنراد رظن دم ،مسیلایرپما نامتفگ ناغلبم
 کیسالک نامتفگ ،ینونک طیارش رد ور نیا زا

 ۀمه هرسکی ،برغ ندمت و مسیلایرپما اب تیدض
 رد ار لعفلاب و هوقلاب »تاناکما و اه تصرف«
 هب هک یمدرم زا ،یللملا نیب یساملپید
 دنا هتخود مشچ یربارب و تلادع و یسارکومد
 نامتفگ دنمزاین زورما ام َاقافتا .دنک یم بلس
 »زیگنارب داضت« هک نآ یاج هب هک میتسه یا هزات
 دشاب روشک نآ ای نیا اب ینمشد و ترفن غلبم و
 یاه تصرف و تاناکما« هک لاح نیع رد دناوتب
 یمومع راکفا و یللملا نیب یساملپید »هوقلاب

 و( دنک یمن در ار یبرغ یاه تلود و یناهج
 اما ،)درب یم هدافتسا نسحا وحن هب نآ زا اقافتا

 یرگن هدنیآ و ینیبزیت اب ار »عفانم توافت« موهفم
 رد و ،دنک نییبت یبوخ هب ار نآ دناوتب و دنیبب
 یدنمرنه اب ،عفانم توافت زا ،همادا
 .دربب دوس »یلم عفانم« تهج رد ،کیتاملپید
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 هک یعامتجا یسایس یاهورین زورما هنافساتم
 ییارگ یلم نامتفگ ای یتنس پچ نامتفگ لماح
 فاطعنا یاه یگژیونیا دقاف ییوگ دنتسه یتنس
 و شبنج کی رگا کش یب یلو ،دنتسه ریذپ
 نامتفگ نینچ اب یعامتجا یوق یورین

 و رایشوه اما ــ اهروشک رگید اب هنامصخریغ
 ناوت یم ،دیآ دوجو هب ــ یلم عفانم هب دهعتم
 هژیو هب یعامتجا یاه شبنج هک دوب راودیما

 توافتم و هزات یریسم ،نامروشک نانز شبنج
.درک دهاوخ هبرجت ار
 ربارب رد ار اه شبنج یتسیلایرپما دض نامتفگ
 حالس علخ یجراخ یاه تصرف و تاناکما

 ره اه شبنج تیمورحم نیا لیلد هب و دنک یم
 یم رت فیعض زور
 اه شبنج یتقو و دندرگ

 دیاب دندش فیعض
 ار یماظن هلخادم راظتنا
 یم هابتشا الماک .تشاد
 زا امش هنافساتم .ینک
 امش ارچ !یا هتفر تسد
 یاه کمک شقن

 رمث هب رد ار یجراخ
 شبنج کی نتسشن
 هزادنا نیا ات یمدرم
 زا ییاه لاثم تیارب راذگب ؟ینک یم هدمع
 لیزرب نارگراک بزح.منزب یبطق کت ناهج
 یورین مادک نویدم ار شا یزوریپ و هزرابم

 ههبج ندمآ راک یور دروم رد؟دوب یجراخ
 زئوکساو هرابات ای روداولاسلا رد یترام ودنوباراف
 دارفا ای اهشبنج همه اهنیا ؟روطچ هئوگورا رد
 هب یعطاقم رد هک دندوب ییاهشبنج هب قلعتم
 مسیلایرپما یاهورین طسوت یا هنایشحو لکش
 رد و دندشن هلاحتسا راچد اما دندش بوکرس
 و دندرک حتف ار نیتال یاکیرمآ رگید یعطقم

 رد امش دننام مادک چیه هک تساجنیا بلاج
 کمک تفایرد یارب مسیلایرپما اب هرکاذم باب
 زا امش یقلت زرط اساسا.دندرکن یزادرپ هیرظن

 زرط کی، یعامتجا لوحت کی یریگ لکش
 هچ سنوت رد.تسا طحنم و فرحنم یقلت
 طسوت سنوت یعامتجا یاه ورین.داتفا یقافتا

 تاناکما و هدش تیامح یجراخ یورین مادک
 مدرم نیا؟روطچ رصم رد ؟دندوب هدرک تفایرد
 امابوا؟دنتفر یم شیپ هب هک دندوب رصم
 فده اب اهنت یبیل هب مجاهت.دوب هدش ریگلفاغ
 روط نیمه و تفرگ تروص یبرع راهب راهم
 هلخادم روطنیمه و.نیرحب هب ناتسبرع مجاهت

 راک یور تهج کرابم زا دعب رصم روما رد
 رد مسیلایرپما درکلمع.نیملسملا ناوخا ندروآ

 یعاجترا دص رد دص ریخا عیاقو و هنایمرواخ
 یا هتسب لیخد یا هداز ماما دب هب هنافساتم دوب

 رتورشیپ و رت یقرتم رایسب ناهج .یناسارخ مناخ
.دوریم شیپ هب هدرک زاب ار دوخ هار امش زا

: یا هتفگ امش ! یناسارخ یدمحا نیشون مناخ
 میتسه یا هزات نامتفگ دنمزاین زورما ام َاقافتا

 ترفن غلبم و »زیگنارب داضت« هک نآ یاج هب هک
 نیع رد دناوتب دشاب روشک نآ ای نیا اب ینمشد و

 »هوقلاب یاه تصرف و تاناکما« هک لاح
 و یناهج یمومع راکفا و یللملا نیب یساملپید
 نآ زا اقافتا و( دنک یمن در ار یبرغ یاه تلود

 موهفم اما ،)درب یم هدافتسا نسحا وحن هب
 دنیبب یرگن هدنیآ و ینیبزیت اب ار »عفانم توافت«
 ،همادا رد و ،دنک نییبت یبوخ هب ار نآ دناوتب و
 رد ،کیتاملپید یدنمرنه اب ،عفانم توافت زا

.دربب دوس »یلم عفانم« تهج
:یا هدروآ رگید یاج رد و

 هک ییاه نامتفگ دیلوتزاب یاج هب زورما دیاش
 و دوش یم یعامتجا یاه شبنج فیعضت ببس
 زا ندرب هرهب« نتفرگ هدیدان ای شهوکن یاج هب
 شبنج طسوت »یجراخ یاه تصرف و تاناکما

 هک( تیعقاو ناونع هب ار نآ دیاب ،یعامتجا یاه
 دوجو لاح ره هب دیاین هچ و دیایب نامشوخ هچ
 هب نآ نوچ و دنچ دروم رد و .میریذپب ،)دراد
 گنهامه یللملا نیب یساملپید کی نییبت روظنم
 هک زورما هژیو هب .میورب شیپ »یلم عفانم« اب
 تسب نب و اه تیعقاو و هقطنم هدیچیپ عاضوا

 هدرک دیدج ینامتفگ دنمزاین ار ام ،نآ یاه
 هدمآ دوجوب تسب نب دناوتب هک ینامتفگ ،تسا
 شبنج ندرب هرهب یولج مه ینعی دیاشگب ار
 یناهج تاناکما و اه تصرف زا یعامتجا یاه
 یروتاتکید( دنکن دس ار اهروتاتکید ربارب رد
 یاهدمآرد و یژولونکت تکرب هب هک ییاه

 ،)دنا هتفای یرتشیب هچره بوکرس تردق ،یتفن
 و یعقاو ییاهزرم و دح ،لاح نیع رد و
 ،لالقتسا و »یلم عفانم« نیمأت یارب ،صخشم
 رایسب تسا یدنور هتبلا هک .دبای رولبت نآ رد
 یعمج یوگتفگ کی دنمزاین و ،جنرغب و هدیچیپ
.تسا ینیع و یعقاو یاهروتکاف ندرک ظاحل اب
 لصا کی ناونع هب هک ار هچنآ ره سپسو
 ندروآ اب دوخ،یا هدرک دیکات نآ رب )یلم عفانم(
:یا هدرک هبنپ هلمج کی

 هب ،نانز شبنج هلمج زا ،یعامتجا شبنج ره
 تسایس« کی دنمزاین ،رقتسم تلود کی دننام

 تسایس نیا لالقتسا .تسا »لقتسم یجراخ
 هک تسین نیا مه یجراخ
 روشک نآ و روشک نیا هب
 ربارب رد و دیوگب ازسان
 داضت و ینیب هئطوت ،اهنآ
 ،دنزب نماد ار ینمشد و
 هب شا لالقتسا هکلب
 یریگراکب ینعم
 یارب قالخ یساملپید
 شبنج نآ »عفانم« دربشیپ
 و یور هلابند زا رود هب

 هک نیا .تسا یگدرپسرس
 نیا عفانم« ردقچ اهدعب

 دهاوخ قبطنم روشک لک یلم عفانم اب »شبنج
.دراد فلتخم لماوع هب یگتسب دش
 نآ عبت هب و دنک یم دادیب هتشون رد ناگژاو رییغت
 هب ار دشاب نتم دیاب هچنآ هک ،یموهفم تارییغت

 یم نتم یاج هب ار هیشاح و درب یم هیشاح
 یم ار یبلط تصرف هار بیترت نیا هب و دناشن

 توافت ترابع ندرک نیزگیاج مروظنم .دیاشگ
 رییغت نیا .تسا عفانم داضت یاج هب عفانم
 یدروخرب رد ریسم ندش زاب فده اب ناگژاو
 رد یتسیلایرپما یاهروشک اب لایس و ینیتالژ
 اهتصرف و تاناکما زا یرادروخرب یاتسار

 رد ارچ هک تسا نیا نم شسرپ .هتفرگ تروص
 عض وم چیه اهتنا ات ادتبا زا امش هلاقم رسارس
 مجاهت و گنج عوقو ربارب رد یحیرص یریگ
 یراکمه یارب زمرق طخ هباثم هب وتان یماظن
 تارکفت اب احیرص رگید فرط زا و هدشن میسرت
 یدنب زرم یتسیلایرپما دض شبنج اساسا و

 یاج رد یتسیلایرپما یاهروشک زا امش ؟هدش
 دیا هدرب مان ” نیدحتم“ هباثم هب دوخ نتم یاج
 مسر یماظن مجاهت ناونع هب یزمرق طخ و
 رد ار یلم عفانم هژاو ،رگید یوس زا .دیا هدرکن
 ار نآ یعون هب و هتخاس هتسجرب دوخ هتشون
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 نآ وترپ رد و هدرک یساملپید رگتیاده غارچ
 .دیا هدرک لیدبت عفانم توافت هب ار عفانم داضت

 روحم ار نآ و دیا هتفگ نخس یلم عفانم زا امش
 دنمتردق بیقر دیناوتب ات دیا هداد رارق یلصا

 نادیم زا ار یتسیلایرپما دض نامتفگ ینعی دوخ
 هتفگ نخس شبنج عفانم زا ،دعب اما دینک ردب
 عفانم« ردقچ اهدعب هک نیا ”:دیا هدومرف و دیا
 قبطنم روشک لک یلم عفانم اب »شبنج نیا

 ”دراد فلتخم لماوع هب یگتسب دش دهاوخ
 مناخ.یا هتشاذگ توکسم ار ثحب نیا سپسو

 اب نامروشک هب وتان یماظن مجاهت ایآ یناسارخ
 هلعش هک مه یتقو ؟تسا قبطنم یلم عفانم
 یماظن یاه تسایس هب یشنکاو هتساوخ یناریا

 هنوگ نیا ار یو دشاب هتشاد یتسیلایرپما هنارگ
:یا هداد رارق باطخ دروم
 تالخادم نارگن زورما رگا هک موش روآدای
 و ریگیپ هک نآ یاج هب دیاش میتسه یماظن
 دننام یتنس یاه نامتفگ نتفرگ راک هب دصرتم
 نیا اب داضت شرتسگ هب ای و میشاب »مسیلایرپما«
 هب هک تسا رتاشگهار ،میزادرپب روشک نآ ای

 طسوت هدش ذاختا یللملا نیب یاه تسایس
 ار نانآ توق و فعض طاقن و میزادرپب نامدوخ
 میهاوخب هک نآ یاج هب نآ وترپ زا و میسانشزاب
 ،مینک حیحصت ار »اهروشک رگید تسایس«

 تهج یعون هب هک ار نامدوخ یاه تسایس
 ،تسا هدوب اهروشک رگید یاه تسایس هدنهد
.میشخب بسانتم ییوس و تمس
 تسایس،نامدوخ یاه تسایس زا روظنم اجنیا

 شبنج درومرد امش ایآ .تسا نانز شبنج یاه
 کیتاملپید یدروخرب مه یتسیلایرپما دض
 نیا و .تسا رگبوکرس امش دروخرب .ادبا؟یراد
 رد هدوشگ و زاب یساملپید ریسم رد بوکرس
 یم تروص یتسیلایرپما یاهروشک ربارب

 مدرم شبنج رد نآ زا امش هک یتسب نب.دریگ
 درکیور تسب نب اقیقد.ینک یم تبحص
 ناونع هب نآ زا هک مه یزیچ نآ لک.تسامش
 نیمه لوصحم زاب، یرب یم مان یگدیچیپ
 یهاوخ یم هک نآ لیلد هب امش .تسا درکیور
 یاهروشک زا کیتامتسیس تروص هب
 لابق رد یریزگان.یریگب کمک یتسیلایرپما

 و ینک رایتخا توکس اهنآ تالخادم و تایانج
 یراذگ یم توکسم ار یقیاقح راک نیا نمض
 یلم عفانم نیع مدرم یارب اهنآ نتسناد هک
 احیرص نانز شبنج هک نآ یاجب سپسو .تسا
 یریگ عضوم یماظن هلخادم و زواجت ربارب رد
 یم حرطم ار شبنج ینورد عضاوم حالصا دنک

 ار یرگ اشفا امش .یرادن مه ینیزگیاج و ینک
 یرگ اشفا میوگ یم نم اما یرب یم لاوس ریز
 اشفا ار نیا مه دیشابن یسک راد ماو و دینک
 هرابرد امش هک یلیاسم لک .ار نآ مه و دینک
 کی .تسا لاوس ریز ینک یم حرطم یساملپید

 .دشاب هتشاد یجراخ یساملپید دناوت یم بزح
 یسایس صخشم تیوه اب ار یدارفا اریز
 یاضعا و دراد یراتخاس و دنک یم یگدنیامن
 نآ هدنیامن هک دنک اعدا دناوت یم و دراد یمسر
 یعامتجا یاه شبنج دروم رد اما .تسا اضعا

 .تفگ نخس یجراخ یساملپید زا ناوت یمن
 ینک یم تبحص نانز شبنج زا امش هک ینامز
 تبحص ناریا تیعمج زا یمین یگدنیامن هرابرد
 یاه شبنج رد هک تسا لیلد نیا هب .ینک یم
 یاه اضما اب دوش یم رداص هینایب یعامتجا
 شبنج بناج زا دناوت یمن سک چیه و نآ لیذ
 هب و دوش یروشک چیه اب هرکاذم دراو نانز
 مه هب یجراخ یساملپید دوخ یارب حالطصا
 هب یعامتجا یاه شبنج هشیمه نینچمه .دنزب
 ناشا هنارگ اشفا تیهام و یگتسباو مدع لیلد
 یاه هیال نیرت یناتحت رد یونعم یذوفن زا

 یعامتجا یاه شبنج نیا .دنرادروخرب هعماج
 یشورف نطو،بازحا یاه دنب و دز هک دنتسه
 و هدرک اشفا ار کیتاملپید یاه دنب و دز و اه
 شسرپ اما .دننک یم تراظن بازحا درکلمع رب
 دنهاوخب یعامتجا یاه شبنج رگا تسا نیا
 مادک، دنزب مهب یجراخ یساملپید دوخ یارب
 نیرت یناتحت رد هک ورین مادک، یعامتجا هنزو
 یساملپید نیا رب دراد ذوفن یعامتجا یاه هیال
 دیاب هک تسا اجنیا ؟درک دهاوخ تراظن

 هب یاو ، دننز یم شکمن ددنگب هچ ره : تفگ
.کمن ددنگب هک یزور
نایاپ

 شبنج« یهلاقم رد یناسارخ یدمحا نیشون
 نامتفگ و یماظن هلخادم ،یعامتجا یاه
 فالخ یاهاعدا حرط هب )۱( »»مسیلایرپما«
 بلطم نیا رد هدنراگن هک تسا هتخادرپ یعقاو
.دزادرپیم نانآ زا یاهراپ دقن هب
 دزادرپیم نآ هب دوخ یهلاقم رد ناشیا هچ نآ

 یهدیئاز هک تسین یعیدب نانچ نآ بلاطم
 نیا زا شیپ هک ارچ ،دشاب ناشیا قالخ نهذ
 رد نارگید یوس زا یهباشم تارظن زین
 راب ره هک تسا هدش حرطم هباشم یاههنیمز
 هجاوم یاهناسر یاضف رد یدج یشلاچ اب زین

.دنا هتشگ
 ناوتیم اهرظن راهظا نیا نیرتفورعم هلمج زا
 .درک هراشا )۲( اهیدرم یضترم ینارنخس هب
 هباشم شیبامک یقطنم اب ینارخس نآ رد یو
 در نمض ،یناسارخ نیشون زا رتحیرص اما

 ندرب« :دوب هتشاد راهظا ،مسیلایرپما نامتفگ
 اهنت و »تسین دنیاشوخ شیارب مسیلایرپما مان
 رگا« هک»دنادیم یلاربیل مکارتم تردق« ار نآ

 نیا یارب اما دنکیم غیلبت ار شیاهشزرا هچ
 اب ار شیاههدیا  هکلب .درادیمن رب هحلسا راک
 اما .»دنکیم رشتنم نویزیولت و امنیس ،باتک

 ؛نونکا و
 شآ نتخپ
 یارب اپ تشپ
مسیلایرپما

 نیشون یهلاقم رب یدقن(
)یناسارخ یدمحا

 یقداص ورسخ
ینجورب
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 و ریخا لاس دنچ یخیرات یاهتیعقاو یارو
 ینالوط خیرات ،ربماتپس ۱۱ یهثداح زا سپ
 یهنافاکشوم لیلحت و هتشذگ نورق رد رامعتسا
 نرق رد ناهج و هعسوتمک یاهروشک ِخیرات
 ،مکی و تسیب نرق رد نآ موادت رد و متسیب
 نیا .دنشابیم روکذم تارظن هب خساپ نیرتهب
 مسیلایرپما هک تسا هداد ناشن یبوخ هب عیاقو
 اب هک تسین »یلاربیل مکارتم تردق« کی طقف
 رد هکلب دهد طسب ار شدوخ یگنهرف یاهرازبا
 گنج و نازابرس یاهنیتوپ روضح نیب نیا
 نییعت زین ییابرد و ییاوه و ینیمز یاهرازفا

.تسا هدوب هدننک
 یهلاقم رد هباشم یقطنم اب زین یناسارخ نیشون

 ینامتفگ ار مسیلایرپما نامتفگ هکنآ نمض دوخ
 ییاهروشک هب هراشا اب ،درادنپیم هدش خوسنم
 ار شخبییاهر و یرامعتسادض یاهبالقنا هک
 و یناهج تالوحت« تسا دقتعم ،دنا هدرک هبرجت
 نیا زا یخرب رد هنیزه رُپ و خلت یاه هبرجت زین

 بیصن لالقتسا بسک زا سپ هک ،اهروشک
 تبسن ار عماوج نیا ناوج یاه لسن ،دش ناش
 هب و یتسیلایرپمادض کیسالک یاهراعش نآ هب
 راچد ًاقیمع ،اهبالقنا نآ یشخب ییاهر ساسا
 زا یخرب رد ار توافتم یدرکیور و هدرک دیدرت
 ینایب اب ناشیا .».تسا هدز مقر اهروشک نیا

 رپ خلت یاههبرجت« نیا هب یاهراشا هنایوگیلک
 اب ای ،انوا اب ای ،امابوا« راعش و دنکیمن »هنیزه
 زا سپ تاضارتعا رد مدرم یوس زا هک ار »ام
 اب وسمه دشیم هدادرس ۸۸ تاباختنا

 دنمتردق یاهروشک اب یبیل »نویبالقنا« یراکمه
 یقلت یفاذق یروتاتکید رش زا ییاهر یارب یبرغ
 زا شیب روکذم راعش هکیتروص رد .دنکیم
 تسایس هب هراشا ،دشاب اکیرمآ زا یتوعد هکنآ
 طباور رد اکیرمآ یراکهحماسم و هناگود
.تشاد یللملانیب
 زا تسردان یتشادرب اب دوخ یهلاقم رد ناشیا

 لداعم ار نآ ییاج رد »مسیلایرپما« موهفم
 یتروص رد .دننادیم »برغ ندمت اب تیدض«

 ماظن فاشکنا اب طابترا رد مسیلایرپما هک
 یعون و ینوماریپ ییاهروشک رد یرادهیامرس
 انعم تیعبات -هطلس رب ینتبم یهنارمآ یهطبار
 ندمت اب تفلاخم اب یطابترا اهنت هن هک دوشیم
 نینچ هب لئاق هک یناسک رثکا هکلب درادن برغ
 یاهدرواتسد زا یرایسب زا دنتسه یاهیرظن
 برغ یعامتجا تالوحت لوصحم هک یلیصا

 عافد تسا یرگنشور رصع و هتینردم نوچمه
 ،اهدرواتسد نیمه هب اکتا اب و دننکیم

 ار نآ زا جتنم طباور و مسیلایرپما
 مدرم یهدوت یهدارا فالخ و کیتارکومدریغ
.دننادیم
 و تاناکما« زا هدافتسا ساسا نیا رب
 دوخِ یدوخ هب اهنت هن »یجراخ یاهتصرف
 ره دربشیپ رد دناوتیم هکلب دشابیمن مومذم

 نیا اما .دوش عقاو دیفم یایعامتجا شبنج
 یهلاقم رد هک تسا یاهرخوم یاراد همدقم
 یاهشسرپ نیا رکذ نآ و دشابیم بیاغ ناشیا

 مادک ؟اهناکما مادک« هک تسا یدیلک
 هچ دوس هب ؟یتازایتما هچ ربارب رد ؟اهتصرف
 ای کی یماظن یهلمح ایآ نیب نیا رد .»؟یناسک
 یاهتخاسریز یدوبان و یجراخ روشک دنچ
 هدش ییادزیژولوئدیا یتصرف و ناکما زین روشک
 یاوحف زا هچنآ ساسا رب ؟دوشیم هتشادنپ

 و تاناکما نیا دیآیم رب ناشیا مالک
 »ییادز یژولوئدیا«ِ یجراخ یاهتصرف
 زا غراف یعامتجا یاهشبنج رثکا و دناهتشگ
 هب انب ،دننکیم لابند هک یفادها و تالیامت
 نیا زا دنناوتیم »کرتشم و ینیع یاهتعفنم«
.دنوش دنمهرهب تاناکما
 روهمج یاسور زا ییاهلوق لقن طابترا نیا رد
 مناخ تارظن اب اهنآ یهسیاقم و اکیرمآ

 هک دهدیم ناشن و دوب دهاوخ بلاج یناسارخ
 قادصم هنوگچ یلخاد نالاعف یرایسب
 هب دانتسا هچ رگ .دنشابیم »پاپ زا رتکیلوتاک«

 حیحص نادنچ اکیرمآ روهمج یاسور یاههتفگ
 تقیقح زا یراع اهنآ نانخسً ابلاغ نوچ تسین
 داریا ینانخس ۱۹۶۱ لاس رد »یدنک« اما ،تسا

 دروم رد یاههبش هنوگ چیه یاج هک درک
 یشور ،یجراخ کمک« :تسین اهنآ تحص

 دوخ لرتنک و ذوفن نآ اب هدحتم تالایا هک تسا
 زا یدایز دادعت و هدومن ظفح ناهج رسارس رب ار
 طوقس ًاعطق کمک نودب هک ار ییاهروشک
 دنهاوخ مسینومک کولب ناماد هب ای ،دننکیم
 رد نوسکین و »درادیم هگن اپرس ،داتفا

 دای هب« :تفگ ۱۹۶۸ لاس یتاباختنا تازرابم
 ،اکیرمآ یاهکمک یلصا تین هک میشاب هتشاد
.)۳( »للم ریاس هب هن تسام دوخ هب تدعاسم
 باتک رد »رزنیک نویتسا« اتسار نیمه رد
 کی لوط رد« :تسا دقتعم »یزادنارب« فورعم
 هب بیرق هدحتم تالایا تلود ،هلاس دص نارود

 تموکح یانثتسا هب اهنآ رثکا هک ار میژر ۱۴
 کیتارکومد تروص هب مادص و اگهیرون
 هک تسا هتخاس نوگنرس دندوب هدش باختنا
 یمود و دساف رایسب یمیژر هتبلا یلوا

 … دندمآیم باسح هب ماشآ نوخ یروتاتکید
 کی ربهر رگا ؟تسا هدوب هچ دنور نیا تلع
 هک دهد هزاجا یجراخ یاهتکرش هب تموکح
 یدازآ زا و دنهد ماحنا دنتسه لیام یراک ره
 هدحتم تالایا ،دنشاب رادروخرب لماک لمع
 یتح و دهدیمن ناشن روشک نآ هب ینادنچ هقالع
.)۴( »دش دهاوخن نآ دوجو هجوتم
 یههد دنچ هب طوبرم هتبلا اهلوق لقن نبا

 ینونک یهرود رد تسا نکمم و دشابیم هتشذگ
 !»تسا هتشگ خوسنم مسیلایرپما نامتفگ« هک
 یاههنومن اما .دنشاب هتشادن یاینانچ نآ درکراک
 زین ار حیرص یاهرظن راهظا نیا رترصاعم
 یهرابرد ،»سیار ازیلودلاک« .درک نایب ناوتیم

 ناهج« :تسا هتفگ قارع هب مجاهت ترورض
 دیاب یسک .تسا یاهتخیر مه هب و فیثک ناکم
.»دنک شروج و عمج و زیمت
 هک نانچ نآ ،یفیثک ناهج نینچ لیدب
 یناهج تسا یعدم روکذم بلطم یهدنراگن
 و تاناکما« هک تسین هدش ییادزیژولوئدیا
 نتفرگ رظن رد نودب ار دوخ »یاهتصرف
 ربارب یاهنوگ هب کیژولوئدیا و یسایس تاشیارگ
 و هاوخیدزآ یاهورین یهمه رایتخا رد
 زج یسک ،سک نآ .دراذگب بلط یسارکومد
 و دشابیمن وا نادحتم و هدحتم تالایا تلود
 وسمه زج یزیچ زین »ندرک روج و عمج« موهفم
 عفانم اب ناهج یداصتقا و یسایس قطنم ندرک
.تسین هدحتم تالایا تلود
 بلاق رد یماظن میقتسم تلاخد دنیارف نیا رد

 هعومجم زا هقلح نیرخآ اتدوک ای گنج
 قطانم یزاسناسکی یارب هک تسا یتامادقا

 نیب نیا رد .دریگیم تروص ناهج فلتخم
 یداصتقا -یسایس قطنم هک یراتخاس
 ارجا ار اکیرمآ یگدرگرس هب یناهج یرادهیامرس
 ماظن نیرتیروتاتکید و نیرتعجترم رگا یتح دنک
 رد هک روطنامه .دوشیم لمحت دشاب زین یسایس
 بونج یایسآ و نیتال یاکیرمآ ،هنایمرواخ
.میاهدید ار نآ ددعتم یاههنومن یقرش
 »یبرع راهب« ناونع تحت هچ نآ دروم رد اما و

 رگا ،نآ لماوع و للع یسررب و دوشیم هتخانش
 یهدرکلیصحت ناوج یزوسدوخ و سنوت عیاقو
 تیعضو هب ضارتعا یهجیتن رد یسنوت
 رد ریخا تالوحت یهقرج ار شایتشیعم
 رگید یاهروشک هب هک مینادب یبرع یاهروشک
 اب میقتسم طابترا رد وا لمع ،درک تیارس زین

 سنوت رد یلع نب تلود یداصتقا یاهتسایس
 کش نودب اهتسایس نیا یبایهشیر .تسا هدوب



١۱۶ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام ننابآآ وو رهم  

117

 رد یراتخاس لیدعت یاههمانرب یارجا هب ار ام
 دنتسه اکیرمآ نیرید دحتم هک اهروشک نیا
 هب ار لاوس نیا یلیلحت نینچ .دنکیم نومنهر
 هک اههمانرب هعومجم نیا هک دروآیم دوجو
 نیا رد ارجا یارب یناهج یلام یاهداهن طسوت

 یاوتحم دقاف دوشیم )هتکید( زیوجت اهروشک
 روحم رازاب یژولوئدیا ای تسا کیژولوئدیا
 نینچمه ؟دننکیم یگدنیامن ار مسیلاربیلون

 روکذم یاهداهن ینورد راکوزاس و هنیشیپ لیلحت
 نیرتشیب هدحتم تالایا هک دهدیم ناشن )۵(

 تردق زا و هتشاد اههمانرب نیودت رد ار مهس
.تسا رادروخ رب اهنآ رب الاب یراذگریثات

 ینومژه یهدننکرک و روک تاغیلبت هناتخبشوخ
ً الماک ار عیاقو یهناداقن لیلحت تردق ،یاهناسر
 ینیب کیدزن راچد ار ناگمه و هدربن نیب زا
 غیرد یب یاهتیامح ایآ .تسا هدرکن یخیرات
 یاکیرمآ رد نوگانوگ یاهروتاتکید زا اکیرمآ

 دوجو ؟دومن یقلت فداصت یور زا دیاب ار نیتال
 سپ هک هنایمرواخ رد گنراگنر یاهروتاتکید
 یاهتیامح زا یبطقود ماظن یشاپورف زا
 نینچمه و دناهدوب رادروخرب هدحتم تالایا

 لاس رد اکیرمآ !یهناتسودرشب تلاخد مدع

 رد رفن رازه ۸۰۰ ماع لتق یپ رد ادنآور رد ۱۹۹۴
 هباشم یاههنومن یرایسب و یموق یشک لسن
 یاهتصرف و تاناکما هک دنهدیم ناشن

 ییداز یژولوئدیا مه نادنچ یجراخ
 ماظن تورث و تردق طباور و دناهدیدرگن

 تهج اهنآ هب نانچمه یناهج یهطلس
.دهدیم
 رد ریخا عیاقو یفاکشوم و لیلحت رد نیاربانب

 تالوحت یهمه تسیابن هک نانچمه هنایمرواخ
 یراذگرثا و مسیلایرپما هب یشخب نیعت رظنم زا ار
 و یناهج دوجوم راتخاس هب تبسن ،تسیرگن نآ
 یتسیابن زین نآ یاهتصرف و اهرازبا و فادها
 اب هک ارچ تشگ »ییادزیژولوئدیا مهوت« راچد
 یب و نیلرب راوید طوقس زا ههد ود تشذگ
 »خیرات نایاپ« یاهاعدا و تایرظن نتشگ رابتعا

 رد هچ نآ ،دننادیم دیون ار یژولوئدیا نایاپ هک
 تدش هب ًاقافتا تشذگ ناهج هب اهلاس نیا

 تباث ار خیرات نایاپ نایعدم یاهاعدا فالخ
.تسا هدرک

:تشوناپ

 یاهشبنج ،یناسارخ یدمحا نیشون -۱
 نامتفگ و یماظن هلخادم ،یعامتجا
یتسینیمف هسردم تیاس ،مسیلایرپما«
 ،۱۳۸۶ تشهبیدرا ۱۱ ،دامتعا همانزور -۲
 ،ندشیناهج و مسیلایرپما ،یسارکومد لایسوس
 یمالسا نمحنا رد اهیدرمیضترم ینارنخس
.نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد
 یهمجرت ،ناراب لپ ،دشر یسایس داصتقا -۳
 یتاراشتنا یماهس تکرش ،شنمدازآ هواک
۷۶٫ ص ،۱۳۵۹ ،یمزراوخ
 رییغت نرق کی( یزادنارب ،رزنیک نویتسا -۴
 ات ییاواه زا اکیرمآ تسد هب اهتموکح
.هیدمص رشن ،یدیحوت هللاضیف همجرت ،)قارع
 یهلاقم رد طابترا نیمه رد هدنراگن -۵
 راکوزاس و هنیشیپ ؛یلاربیلون یاهولقهس«
 ینورد مزیناکم هب »یناهج یلام یاهداهن
 ِیراتخاس لیدعت یاههمانرب یلوتم یاهداهن
/http://anthropology.ir/node،تسا هتخادرپ

10730.
 شراگن رد هک یزیزعرسای یاقآ زا ساپس اب *
.دندش رکذتم ار یتاکن بلطم نیا

ًامومع و ،مناد یم ار راکتیانج یاهدناب نوناق
.منک راتفر هنوگچ اهراوخمدآ اب مناد یم
.دنروخب ارم دندوب هدمآ
 یرتهب نادرگرس هیلاوش ،گنهرف ،اجنیا
…تشادن
)گنج یابفلا-تشرب تلوترب(
 زا یّهجوت لباق یاهدقن ریخا هتفه ود یکی رد
 ورسخ و دازکاپ کباب نوچ یناتسود یوس
 دومنهر هب تبسن نارگید و ینجورب یقداص
 یناسارخ یدمحا نیشون ریخا یسایس یاه
 ما هدومن شالت زین هدنراگن و ،تسا هدش داریا
 میامن نّودم ار یتاکن هدربمان ثحابم همادا رد ات

.مزادرپ یم نادب ًالیذ هک
 یگداس هب دناوت یم یدمحا نیشون هچرگ
 ندوشگ باب رد هاتوک یتشاددای هک دوش یّعدم
 ،تسا هتشاگن نانز شبنج یور هب ییاه ناکما
 رکذ ار هتکن نیا دیاب هتشون یادتبا نیمه رد اما

 تسا نیا رد ناشیا هتشون تیمهاً اقافتا هک منک
 ،دنا هدادن رارق باطخ ار نانز شبنج ًافرص هک
 ناونع هب دوخ تیعقوم زا ندرب هرهب اب هکلب

نیشون باوخ رورغ ناو مد نآ شوخ ]ان[
یدابآرصن اسیرپ

 لاس رد نانز شبنج حرطم یاه هرهچ زا یکی
 یاهورین زا یا هعومجم هب ور ،ریخا یاه
 و رت عیسو یا هرتسگ رد و یعامتجا و یسایس
 یاهاعدا و هتفگ نخس نانز شبنج زا رتارف
 شیپ رب ینتبم هک تسا هدومن حرط ار یفازگ
 هتبلا هک تسا هدش هتشاگنا یهیدب ییاه ضرف
 فعض هطقن ًاقیقد نیا و !تسین نینچ ًادبا
 لهس نینچ هک تسا ناشیا هتشون یساسا
 هجاوم یسایس ماکحا و میهافم اب هناراگنا

 حطس زا ار ناشیا هتشون ،رما نیمه و دنا هتشگ
 حرط ای دقن کی یاه درادناتسا نیرت یوَدَب

 یم باسح نیا اب .دهد یم لّزنت زین یسایس
 یناسارخ یدمحا نیشون هک تفرگ رظن رد ناوت

 نینچ هک هتشادن رس رد رتشیب هشیدنا هس
 یهیدب زین شنابطاخم یارب ار دوخ تاضورفم
:تسا هتشادنپ

 ار دوخ ماع بطاخم روعش هدنسیون ای
 هک تسا هتفرگ مک تسد ار نآ و هرخس هب
 نتم رد هتفر راک هب میهافم قیقدت یارب یزاین
.تسا هدیدن
 نابطاخم هک تسا هدوب رظن نیا رب هدنسیون ای

 دراد یّنیعم و نشور یسایس فیط زا و ّصاخ
 و یژولونیمرت و مهافم زا کرد رس رب وا اب هک
 مه یسایس ماکحا و اه هاگرظن یخرب دربراک
.تسا ناتساد
 قّقحم یارب و هنادماع هدنسیون هک نیا ای و
 تقو رس نینچ کیژولوئدیاً الماک یفده ندرک
 شرتسگ و طسب رد ات تسا هدمآ دوخ نابطاخم
 هرازگ یخرب میکحت و میهافم یخرب کیژولئدیا

 هرهچ کی هباثم هب ار دوخ مهس ،یسایس یاه
 یعامتجا یاه شبنج تسایس هصرع رد حرطم
.دیامن ادا نانز شبنج هژیو هب و

 دوجوم هک دسر یمن رظن هب یمراهچ تلاح
 مک تسد دوب نیا زا ریغ رگا هک ارچ ،دشاب
 ندرک نارابمب یاج هب یدمحا نیشون

http://anthropology.ir/node/10730
http://anthropology.ir/node/10730
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 تاضورفم اب هتشون یادتبا نامه زا شنابطاخم
 ناونع هی شدوخ صخش یاه ضرف شیپ و
 یم زاغآ ار شا هتشون یرگید روج ،تایهیدب

 و لئاسم ار دوخ درکیور ای مک تسد و درک
 زا درک یم یعس ای و داد یم حیضوت میهافم
 هب شا یضرف نابطاخم اب ثحب یادتبا نامه
 رب هک نآ هن ،دبای تسد یلقادح یتاقفاوت
 هک کیژولوئدیا ارتلوا یاه هرازگ زا یجوم
 راوس دنتسه قمع مک و هدننز رایسب مه ًاتدمع
.دنک هئارا ار دوخ حرط و دوش
 هب یتخانش شور داریا کی ًافرص هتبلا نیا
 رایسب هک تسا یناسارخ یدمحا نیشون هتشون
 نتم یاج یاج رد ار هدنناوخ و تسا هتسجرب
 ماهفتسا راچد و هدرک بجعت هک دراد یم نآ رب

 دنناوت یم زین ناشیا هتبلا .دوش رّرکم یاه
 هتشون هک دنیوگب و دنوش داریا نیا ضّرعتم
 یارب دنم بولسا و هژیو یا هتشون نادنچ ناشیا

 یزیچ و هدوبن ناشیا یسایس ماکحا و ءارآ حرط
 مهً اریخا هک تسا ییاه ”هتشون لد“ سنج زا
 یوس زا تهج یب عقاو رد و ،هدش دُم رایسب
 تسد رد هک ینتم هدنراگن هلمج زا( نابطاخم
 کش یب یراب .تسا هدش یّقلت یّدج )دیراد
 یم زین نابطاخم مهس و تسا ناشیا ّقح نیا
 سنج باب رد هاتوک یحیضوتً افرص دناوت
 یسانش شور باب رد نخس یراب .دشاب راتشون
 رد یرگید تاکن زونه و دشک یم ازارد هب
.تسهراک روتسد
 نامتفگ ای مسیلایرپما :هنادماع طلخ کی )فلا
!؟مسیلایرپما
 ات هتشون رتیت رد هک یتاکن نیرت مهم زا یکی

 رد یناسارخ یدمحا نیشون ِنتم یاج یاج
 یم حرط وا یوس زا تفارظ اب مسیلایرپما باب

 هدیسوپ و ندوب دماراکان رب رّرکم دیکات ،دوش
 حیرصّ در هن و تسا ”مسیلایرپما نامتفگ“ ندوب
 ”مسیلایرپما“ مان هب یداصتقا-یسایس یا هدیدپ
 یدمحا نیشون یدنر هتبلا نیا .وا بناج زا

 اب ار یّرفم نینچ هک دناسر یم ار یناسارخ
 ناربراک یخرب هب نّیعم یسایس تاعاجرا
 رایتخا رد یخیرات ظاحل هب ”مسیلایرپما نامتفگ“
.دهد یم رارق وا
 زیامت نینچ داجیا زا یدمحا نیشون فده اما

 هب ؟تسیچ ناگژاو دربراک ود نیا نایم یفیرظ
 مهم ،یتسد رس هاگن کی رد دسر یم رظن
 یساسا دروم ود یراذگزیمت نینچ جیاتن نیرت
:دشاب دناوت یم

 نییبت و فیرعت زا ندرک یلاخ هناش

 هباثم هب مسیلایرپما موهفم زا هدنسیون هک یکرد
 هک دراد یخیرات -یداصتقا-یسایس هدیدپ کی

 یدایز مجح هئارا یارب ار هدنسیون تسد ًالمع
 یم زاب کیژولوئدیا یاه هرازگ و اهاعّدا زا

 رد ار دوخ بطاخم نهذ لاب غارف اب ات دراذگ
 و هدرک هزیژولوئدیا یو نتم اب ههجاوم ماگنه
 یلالدتسا هناوتشپ چیه نودب ار هنوراو تایعقاو
 لیمحت ودب نتم نمض رد ،اه تکاف هب حّلسم و
 و نیرت هداتفا اپ شیپ ،نیرت قّالخ ریغ نیا .دیامن
 کی لالخ زا یژولوئدیا طسب لکش نیرت هداس
.تسا یسایس نتم

 کی هباثم هب مسیلایرپما نتفرگ ضرف
 کیژولوئدیا یازس ان کی هب نآ لیلقت و نامتفگ
 یراج پچ یسایس یاهورین ناهد هب مادم هک
 زا هک هدربمان یسایس یاهورین ًالمع ،دوش یم
 مه یدمحا نیشون دقن دروم تدش هب اضق
 ،مّهوتم یسایس یاهورین حطس ات ،ار دنتسه
 هصرع رد ریثات یب ،یسایس ینیب عقاو زا رود

 رد هدش دمجنم و یعامتجا و یسایس تّالوحت
 تارییغت کرد ییاناوت دقاف ،خیرات زا یا هرود
 هئارا زا زجاع ،رضاح یایند یاه ینوگرگد و
 اه یراوشد اب بسانتم یاه شور و اه لح هار
 یم لّزنت…و یناهج نیون مظن یاه ینوگرگد و
 .دهد
 اب یاهنیسیمداکآ“ ،فادگم یره لوق هب
 حالطصا زا هک دنهدیم حیجرت هراومه تکازن
 دننکن هدافتسا نآ زا و هدرک زیهرپ »مسیلایرپما«

 یملع ریغ و دنیاشوخان ار مرت نیا نوچ
 ان اب ام راک و رس یتقو ًالومعم اما ؛“دننیبیم
 یمک ،دتفا یم تکازن یب یاه نیسیمداکآ
 مرت زا اه نآ هک ارچ ،دیآ یم دیدپ یراوشد
 هب ار نآ اما ،دننک یم هدافتسا ”مسیلایرپما“

 زا قیمع نادنچ هن یکرد اب و هاوخبلد تروص
 کی هباثم هب هدیدپ نیا زاس و تخوس
 یارب بلغا و دنرب یم راک هب یخیرات تیدوجوم
 لیلحت و عضاوم ”ندوبن کیژولوئدیا“ تابثا

 یسایس یاهورین و هژاو نیا تسبراک ،ناشیاه
.دنناوخ یم کیژولوئدیا ار هژاو نیا ربراک
 یمن یفن ار مسیلایرپما دوجو هرس کی اه نآ

 دیوگ یمرتساف یمالب ناج هک نانچ هکلب ،دننک
 و ”یروتارپما“ هلوقم هراب ود یریگراک هب
 ًامومعاه نآ یراج ثحابم رد ”مسیلایرپما“
 تقد اب وس کی زا هک تسا یدعاوق یاراد
 یسایس یهبنج هب ار دوخ تارظن و ثحب ،مامت
 دودحم مسیلایرپما و یروتارپما هلوقم یماظن و
 هب یاهراشا هنوگ ره زا تروص نیا هب و هدومن

 یداصتقا مسیلایرپما ینعی هیضق یداصتقا هبنج
 یمامت زا ،رگید یوس زا و ،دنیامنیم زیهرپ
 هلوقم یعون هب هک یلاکیدار تارابع و میهافم
 رامثتسا و یرادهیامرس ماظن هب ار مسیلایرپما
.دنیامنیم بانتجا ،دنهدیم طبر

 :زتنارپ رد یسایس ـ یخیرات شرازگ کی )ب
نیون مسیلایرپما هزاس تاصتخم
 مدع رد یناسارخ یدمحا نیشون یشور داریا
 هوحن و نتم رد شا هدافتسا دروم فیراعت هئارا

 نداتفا تمحز هب بابسا ًالمع ،اه نآ تسبراک
 راتشون لاّعف بطاخم هک ارچ .تسا نابطاخم
 أدبم نتم هدنسیون روج تسیاب یم )دقتنم( یو
 لوصا و تایهیدب ناشیا یاج هب و دشکب زین ار
 ماکحا ضرف شیپ ناشیا هک ار یا هعوضوم
 و هداد حیضوت ار دنا هداد رارق ناش هیوناث

 ناشیا دقتنم ،رگید فرط زا .دنیامن فافش
 مرِت نتفرگ راک هب رد ناشیا یدنر یتسیاب
 اب و هدرک ظاحل زین ار ”مسیلایرپما نامتفگ“
 رکنم نُب و خیب زا ناشیاً الامتحا هک نیا ضرف

 لکش هب مک تسد مسیلایرپما یسایس هزاس
 نارود رد مسیلایرپما تاصتخم ،دنتسین نآ نیون

 مزال هک تساجنیا .دنک یواکاو زین ار ینونک
 یتاحیضوت و هدرک لّوطم ار نتم یکدنا دیآ یم
 دیدج نارود یاه صخاش و اه یگژیو باب رد
.مییامن هئارا ار هرود نیا رد مسیلایرپما تشرس و

**********************
 و یماظن مجاهت اب فدارم ًافرص ”مسیلایرپما“
 ینوماریپ یاهروشک رد یتسیراتیلیم تلاخد
 مزیمانید ساسا رب یتسیاب مسیلایرپما .تسین
 اب ات دوش لیلحت یراد هیامرس یداصتقا ماظن
 ود ناهج یشاپورف و درس گنج نتفرگ نایاپ
 نوچمه ای و میوشن یرظن شاشتغا راچد یبطق
 میهاوخب هک میورن اطخ هب یدمحا نیشون
 اب ار درس گنج اسپ نارود یعمج مسیلایرپما

 یجراخ یاه تصرف و تاناکما ندش هدوشگ
.میریگب یکی مسیلایرپما ءافتنا و
 شتایح یادتبا زا مسیلایرپما یناهج مظن

 تردق نایم یگناگنت هطبار تروص هب هراومه
 شکاشک و تسا هدوب یتسیلایرپما فلتخم یاه
 یاه تردق نیا یاهدروخ و دز و مادم
 هب ندیشخب مظن و یهد مرُف رس رب تسیلایرپما

 هتشاد تیمها یتاقبط هزرابم یاپمه ،ناهج
 ماظن راگدنام نورد یاهداضت هک یلادج ،تسا

.دوشیم نییعت نآ طسوت یرادهیامرس
 یاه تردق لومشناهج ىهژورپ نیرت مهم
 ىخیرات قفاوت ،یبطقود یاضف رد یتسیلایرپما
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 ىاهروشک رد هیامرس و راک نایم ىتاقبط -
 هب اهروشک نیا لود .دوب ىرادهیامرس ىهتفرشیپ

 هب ىزنیک ىداصتقا تسایس لامعا رطاخ
 روهشم یدالیم ۳۰ ههد رد ”هافر یاه تلود“
.دندیدرگ
 هب رجنم یناهج مود گنج نیما ریمس ریبعت هب
 ،دیدرگ مسیلایرپما مرُف رد یساسا ینوگرگد
 گنج لاح رد ددعتم یاهمسیلایرپما ینعی
 مسیلایرپما زا یلکش هب ار دوخ یاج یمئاد

 یهعومجم ،یعمج مسیلایرپما نیا .داد یعمج
 یگدنیامن ار یناهج یرادهیامرس ماظن زکارم
 زکرم هس هدنیامن رتهداس ترابع هب ای درکیم
 یاپورا ؛اداناک نآ هدئاز و هدحتم تالایا :دوب

 دیدج لکش نیا .نپاژ و یزکرم و یبرغ
 و هتشاد دوجو۱۹۴۵ لاس زا هک مسیلایرپما

 .تسا هتشاذگ رس تشپ زین ار یفلتخم لحارم
 رظن رد اب دیاب هدحتم تالایا رگهطلس شقن

 زا هلهو ره و دوش یسررب هنیمز شیپ نیا نتفرگ
 مسیلایرپما نیا اب هطبار رد دیاب یرگهطلس نیا

 هک یراشرس دوس .ددرگ صخشم یعمج
 هب یناهج مود گنج زا اکیرما هدحتم تالایا
 رگید یداصتقا یناریو اب نراقم دروآ تسد
 ،یوروشریهامج داحتا ،اپورا ینعی نآ یابقر

 رد هدحتم تالایاً المع اذل .دوب نپاژ و نیچ
 طلست تسناوتیم هک تفرگ رارق یتیعقوم
 زا شیب هک ارچ دنک لامعا ار دوخ یداصتقا
 هژیوب ،ناهج یتعنص تادیلوت زا یمین
 متسیب نرق مود همین تالوحت هک ییاهیژولونکت
 هدش زکرمتم هدحتم تالایا رد درکیم نییعت ار
.دوب
 زا سپ ههد ود زا رتمک رد و مود هلحرم رد

 یداصتقا یزاسزاب ،یناهج مود گنج
 تردق دشر زین و نپاژ و اپورا یرادهیامرس
 هک دش بجوم یوروش یداصتقا-یماظن
 شوخ تسد جیردت هب اکیرما رترب تیعقوم
 تالایا تردق یبسن شهاک و دوش یتارییغت
 هارمه هب ار طّلسم یورین هناگی هباثم هب هدحتم
.دروایب
 هیداحتا هب سیلگنا دورو اب نامزمه دعب هلجرم
 یشاپورف و قرش یوس هب اپورا شرتسگ ،اپورا

 یناهج ،تفای تیمها هک هچنآ و دوب یوروش
 داحتا یرارقرب زین و یلاربیلوئن داصتقا ندش
 هک ،دوب نتگنشاو اب اپورا یماظن ـ یسایس
 ،اکیرمآ( هناگ هس مسیلایرپما یعمج تلصخ

.دیشخب میکحت ار )نپاژ و اپورا
 زا ههد ود هب کیدزن ندش ىرپس زا سپ

 یاهروشک“ هب موسوم کولب ىشاپورف
 زا دیدج یا هرهچ فاشکنا و ،”ىتسیلایسوس
 »مسیلاربیلون« ناونع اب یراد هیامرس یژولوئدیا

 داتفه ههد همین قیمع نارحب هب خساپ رد هک
 یور شیپ یدیدج تیعقاو ،درک روهظ یدالیم
 ندش یناهج نامه هک دش هدوشگ ناگمه
 مسیلایرپما زا ینیون لکش یاپمه ىرادهیامرس
.دوب
 اب هیامرس ندش یناهج هک نارود نیا رد
 یم حوضو هب ،تسا قبطنم نیون مسیلایرپما
 تشابنا طیارش ىهدنامزاس اهنت هن هک دید ناوت
 زین تشابنا میسقت هویش هکلب ،هتفای رییغت
 زا ىنیون مرف ور نیا زا و تسا هدش توافتم
 یاه تردق شیارآ رد ىرادهیامرس مظن
 عوقو هب ناش ییارآ فص هوحن و یتسیلایرپما
 رهوج هک تسا ههرب نیمه رد .تسا هتسویپ
 یناهج زج یزیچ ،مسیلایرپما تیهام و یدوجو

 اکیرمآ یربهر تحت یراصحنا هیامرس ندش
ً المع ،نارحب هب خساپ رد هک ینیون مظن .تسین
 فیعضت ،ىرادهیامرس نارحب دیدشت بجوم
 ىخیرات ىاهدروآ تسد نتفر نیب زا،اهاکیدنس
 و رتشیب راک ،رتمک دزمتسد ،رگراک ىهقبط
 دیدشت ،تورث ىهنالداع ریغ میسقت ،رتدیدش
 و ىسایس ىاهداهن ندرک ىوزنم ،ىتاقبط داضت
 رد لاعف و هدنزاس تروص هب هک ،ىعامتجا
 هیامرس ندش یناهج دنور و ىناهج تباقر

 قفاوت لماوع فیعضت ،دننکىمن تکرش
 ىرادهیامرس لزلزت دیدشت هجیتن رد و ىعامتجا
. ىسارکمد و
 هک مسیلایرپما دیدج هرود ،رگید یوس زا

 یژولوئدیا شرتسگ و طسب اب تسا نامزمه
 زا شیب ،مسیلاربیلوئن ینعی یراد هیامرس نیون

 هدرک ادیپ یلام -یماظن هجو یرگید نارود ره
 یاه یشک رکشل هک تسور نیا زا و تسا
 ود ناهج یشاپورف زا دعب اکیرما یروتارپما
 شرتسگ و حتف هزیگنا هک نآ زا شیب ،یبطق
 و یرگ لرتنک هبنج ،دشاب هتشاد یتسیلایرپما
 و یرگ یماظن قیرط زا یداصتقا سنالاب داجیا

 هب ناهج کیژتارتسا قطانم ندرک هزیراتیلیم
 میقتسم یسرتسد هن .تسا هنایمرواخ هژیو
 راشرس عفانم هن و تفن هب هدحتم تالایا
 یارب ییاهنت هب ،نآ لبِق زا ییاکیرمآ تاراصحنا
 یارب اکیرمآ مربم زاین و یساسا عفانم حیضوت
.تسین یفاک هنایمرواخ هب یشک رگشل
 ار هقطنم نیا لک اکیرما یربهر هب ون مسیلایرپما
 شرتسگ یژتارتسا زا یتایح یشخب ناونع هب

 لاغشا .تسا هدرک یم یقلت دوخ یناهج رادتقا
 تلود لرتنک ریز یمیژر ندرک اپرب و قارع
 هرصاحم رد لماک روط هب ابیرقت ار ناریا ،اکیرمآ
 زا ـ داد دهاوخ رارق اکیرمآ یماظن یاههاگیاپ

 زا ،یزکرم یایسآ رد دوجوم یاههاگیاپ لامش
 رد ،قارع و هیکرت یاههاگیاپ طسوت برغ
 ناتسبرع ،تیوک یاههاگیاپ طسوت بونج
 طسوت قرش رد و نامع و رطق ،یدوعس
 نیا .ناتسناغفا و ناتسکاپ رد دوجوم یاههاگیاپ
 هب هّجوت اب و ینونک طیارش رد هژیو هب تیعضو

 و تسا عوقو لاح رد هنایمرواخ رد هک یتالوحت
 ،تسا نایرج رد نیطسلف هلاسم هرابرد هچ نآ

 یوس زا و دوش یم نادنچ ود تیمها زئاح
 شرتسگ لاح رد یداصتقا تردق زین رگید

 هدنیازف وحن هب ار اپورا ینارحب داصتقا و ،نیچ
 هنایمرواخ رد اکیرمآ طلست ریز یتفن میژر هب یا
 قیرط زا تفن لرتنک نیربانب .تسا هدرک هتسباو
 رتشیب هچ ره تردق یانعم هب یماظن یاهورین
 یناهج سایقم رد یماظن و یسایس ،یداصتقا

.دوب دهاوخ
 حیضوت رد و یخیرات ریس ناونع هب هک هچنآ مامت
 نیرت نیون رد مسیلایرپما هزاس تاصتخم
 دوب هیضرف نیا تابثا تهج رد ،دمآ نآ نویسرو
-یسایس یا هدیدپ ناونع هب مسیلایرپما هک
 و تسا مسیلاتیپاک یامن تلصخ ،یداصتقا
 نامه هب ،نآ ماع موهفم رد یتسیلایرپما هعسوت
 هک دشابیم و هدوب ماظن نیا زا ییزج هزادنا
 زا ییزج ،دوس هب یبایتسد یارب یمیاد یوپاکت
 رد رییغت ،ور نیا زا .تسا یرادهیامرس ماظن
 هچرگا ،برغ و قرش یسایس یاه یدنب کولب
 یاه تردق یدنب فص هوحن و شیارآ رد
 هدرک داجیا یهّجوت لباق تارییغت یتسیلایرپما
 ،تهج ندش یبطق کت دنور نیا اما ،تسا

 داجیا مسیلایرپما ویتکژبا یاه ناینب رد یللخ
 هب کی هطبار یگداس هب ناوتب هک تسا هدرکن
 راذگ و یناهج یدنب کولب یشاپورف نایم یکی
 مسیلایرپما رصع نتفرگ نایاپ اب درس گنج زا
 نیشون هک دسر یم رظن هب و ،مییامن رارقرب
 ،دوخ هتشون تسخن یاه فارگاراپ رد یدمحا
 ًالمع ،رکّذلا قوف یشور داریا زا نتسج ددم اب
 شفازگ یاّعدا ییارچ هب نداد خساپ راب ریز زا
 نیشون هک ارچ .تسا هتخیرگ هراب نیا رد
 ًالوا هک دیامن نشور ار هلاسم نیا دیاب یدمحا
 عفانم داضت عفر و قرش کولب یشاپورف زا دعب
 رد عفانم داضت ،نآ یدرس گنج بوچراچ رد
 کولب هدنراگن ریبعت هب ای( برغ کولب لخاد
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 گنج هب رجنم هک )یتسیلایرپما یاه تردق
 سپس و ناکلاب هزوح رد نینوخ و یپایپ یاه
 و ،دهد یم حیضوت روطچ ار دیدرگ هنایمرواخ
 و یداصتقا دوکر و نارحب هب عاجرا اب ًایناث
 هب یلام یراد هیامرس لالحمضا هب ور دنور
 تباقر هک ،برغ کولب نیمه رد هژیو
 یوس زا و دیدشت ار کولب نیا لخاد یاهروشک
 گنج و یرگیماظن موادت هب مکح رگید
 ایآ ؟دنیامن یم هیجوت روطچ ار دهد یم یزورفا
 یساملپید زا یتبحص هنوگره هک تسا نینچ هن
 ”تصرف“ و اه ”ناکما“ زا هدافتسا ،یللملا نیب

 رارق تابسانم هعومجم نیا بوچراچ رد اه
 یعامتجا یاه شبنج هب تبسن هک دریگ یم

 هب ؟دراد ینوریب هبنج و تسا هتفای تیجراخ
 یم رتشیب راتشون همادا رد تاضقانت نیا
.میزادرپ

 شبنج یارب ”ناکما“ هباثم هب مسیلایرپما )ج
!؟یعامتجا یاه
 هتشون زا شخب نیرت مهم هک تفگ ناوتب دیاش
 هک تسا یروطس نآ ،یناسارخ یدمحا نیشون
 و( یعامتجا یاه شبنج هب باطخ ًاصّخشم
 یم هخسن )نانز شبنج همه زا شیبً اتعیبط
ّ لک عقاورد .دنک یم هئارا یژتارتسا و دچیپ
 رد یدمحا نیشون یاه یور هیشاح و تامدّقم
 هب فوطعم ،شا هتشون نیتسخن یاهدنب
 هقباس هب اکتا اب دهاوخ یم هک تسا یدومنهر
 یکی رد حرطم یا هرهچ ناونع هب شتایبرجت و
 ینعی یعامتجا یاه شبنج نیرت ریطخ زا

.دیامن هئارا نانز شبنج
 ار ییاه هرازگ یدمحا نیشون ،ثحبم نیا لیذ
 و اه یروئت نیرت لومعم اب هک دنک یم هئارا
 هبوچراچ و موهفم زا اه تفایرد نیرت یهیدب
 یعامتجا یاه شبنج یتخانش هعماج و یرظن
 ار اه نآ ناوتب دیاش اهنت و تسا رود هب زین
 یخرب هب ناشیا ”کیژولوئدیا یاه هدوزفارد“
 یعامتجا یاه شبنج صوصخ رد اه یروئت
.تسناد
 و تاناکما و عبانم زاً ارّرکم یدمحا نیشون
 یاه شبنج یارب یجراخ یاه تصرف
 هنیمز سپ رد هقطنم یاهروشک رد یعامتجا

 هک یتامّدقم اب و دیوگ یم نخسریخا تّالوحت
 یصالخ ترورض و مسیلایرپما یفن رد رتشیپ

 و هثحابمزا یعامتجا یاه شبنج همه
 شبنج هب ور ،تسا هتشاگن نآ لوح تیلوغشم
:دنک یم لدتسم ار دوخ مکح یعامتجا یاه
 هک »مسیلایرپما« کیسالک نامتفگ دیلوتزاب

 دوب یدالیم ۲۰ و ۱۹ نرق رد پچ نامتفگ ۀدییاز
 نآ یعامتجا یاه شبنج یجراخ یساملپید رد
 دمآراکان ،لیلد دنچ هب ،زورما ناریا رد مه
 یاه شبنج هک نآ لیلد هب :لوا .تسا
 یاه تصرف و تاناکما« ربارب رد ار یعامتجا

 هرهب زا ار نانآ و دنک یم حالس علخ »یجراخ
 :مود .دراد یم هگن رود تاناکما نیا زا ندرب
 ددرگ یم ثعاب تیمورحم نیا هک نآ لیلد هب

 رت فیعض و رت یوزنم زور ره اه شبنج هک
 نامتفگ دیلوتزاب هک تسا نیا روظنم .دنوش
 اهنت هن ،یعامتجا یاه شبنج رد »مسیلایرپما«
 رد ار نانآ هکلب دنک یمن دنمتردق و دنمناوت ار اهنآ

 زا و هتخاس ناوتان ددعتم یاه نمشد لباقم
 یم مورحم نوگانوگ تاناکما زا ندرب هرهب

 هقطنم رد ینونک طیارش هک نیا :موس .دنک
 و فعض یاه هرود رد هک دهد یم ناشن

 دیاب هک تسا یعامتجا یاه شبنج یشوماخ
 هب و تشاد ار یماظن هلخادم و گنج راظتنا
 زورب( هنیزه رُپ دمایپ نیا هک دسر یمن رظن

 پچ یاهورین هک دشاب یفده نامه ،)گنج
 نآ یپ رد )دنتسه یجراخ هلخادم فلاخم هک(
 رد »مسیلایرپما« نامتفگ دیلوتزاب عقاو رد .دنشاب

 ینونک طیارش رد لقادح یعامتجا یاه شبنج
 اقافتا هک دشاب هتشاد ییاهدمایپ دناوت یم هقطنم
 و ناعفادم هک تسا یفده نآ سکعرب تسرد
.دنراد رظن دم ،مسیلایرپما نامتفگ ناغلبم
 معز هب هک میریگب هجیتن میناوت یم نیاربانب
:یناسارخ یدمحا نیشون

 یاه تردق لماش( مسیلایرپما.1
 یا هقطنم یاه تسیلایرپما هدرُخ ،یتیسیلایرپما
 قطانم رد اه تسیلایرپما رَبَا ناگدنیامن ای
 تصرف هدننایاز و ،ناکما کی دوخ )فلتخم
.دنتسه یعامتجا یاه شبنج یارب دّدعتم یاه

 تروص رد یعامتجا یاه شبنج.2
 زاس ،نآ مزیمانید ،مسیلایرپما هیلع یریگ عضوم
 و هیلع هزرابم ،شا یرگتلاخد یاهراک و

 اب ندش اتسار مه ،نآ عفانم تهج فالخ
 یاه تساوخ اب رتریگارف یاه شبنج

 تلادع ،یروتاتکید دض ،هناهاوخیدازآ
 یاه تردق هک…و گنج دض ،هناهاوخ

 لصاح تارییغت رد عفن نیرتکچوک یتسیلایرپما
 مشچ زا ،دنرادن نادب تبسن یتاپمس ای نآ زا
.دنتفا یم یتسیلایرپما یاه تردق نیا

 ای هک دنراتخم یعامتجا یاه شبنج.3
 یاه تردق زا ًاعبط( یجراخ یاه کمک
 یا هقطنم یاه تسیلایرپما هدرُخ ،یتسیلایرپما

 فلتخم قطانم رد اه تسیلایرپمارَبَا ناگدنیامن ای
 وتوسل ،وسافانیکروب ،همرب نوچ ییاهروشک هن و
 ییاه تصرف زا هدافتسا و )نآریاظن و یجیف و
 ناشرایتخا رد هدربمان یاهروشک بناج زا هک
 یزورفا گنج هیپ ای و ،دنریذپب ار دریگ یم رارق
 اریز !دنلامب ناشنت هب ار یتسیلایرپما یاه تردق
 یتسیلایرپما یاه تردق رگا تسا نکمم هنیآ ره
 یداصتقا -یسایس یاه متسیس حالصا زا

 یاه شبنج کمک اب ناشرظن دروم یاهروشک
 و یرگیماظن هب میمصت ،دنوش دیما ان یعامتجا
 یماظن یاوق هیرهق هّوق هب روما حالصا هب مادقا

!دنیامنب ناش
 رد یناسارخ یدمحا نیشون یاهاّعدا هعومجم
 کیژولوئدیا ارتلوا ییامنزاب نآ رگناشن هتشون نیا
 و قیداصم ،فیراعت زا یو یلاربیلوئن شناوخ و
 اسپ رصع رد یعامتجا یاه شبنج یاهدرکراک
 و امن خن یاه هشیلک .تسا یدرس گنچ
 رد توافتم یاه زود اب هک یراب تلاسک
 هلیسو هب فلتخم یاه هناهب هب و اه تصرف
 نابز زا و هناسر باحصا و یتسیلایرپما یاهایدم
 و هدش هتسجرب یاه هرهچ و نارکفنشور
 و یعامتجا یاه شبنج نایم زا ناشیا بختنم
 و ،دوش یم زیوجت نابطاخم یارب ،یسایس
 هدرب هرهب اه نآ زا تاّرک هب مه یدمحا نیشون
 رگید هتبلا و( زجوم نتم نیمه لد رد ،دوب
 یلع هک ییاه هخسن .تسا رایسب )شیاه هتشون
 هام رد هژیو هب ،رّرکم یاه دمآ فالخ مغر
 یوس زا ناکامک ،ایند طاقن یصقا رد ریخا یاه
:دوش یم هدیچیپ تارضح
 هدنسب ترورض و اه بالقنا رصع ندش یرپس
 نب هب و ناهج طیارش رییغت ،تاحالصا هب ندرک
 شرگن هنوگ ره و »اهرهش نامرآ« ندیسر تسب
 تنوشخ نودب هزرابم ،ارگ لک و »یرهشنامرآ«
 حیبقت ،دوجوم طیارش دوبهب هار اهنت ناونع هب

 هژوس و یتاقبط تسایس و شرگن هنوگره
 هناگی هباثم هب طّسوتم هقبط ندرک دادملق
…و)یجیردت و یئزج( تارییغت رازگراک
 ناوت یم هک تسا یتسب نب نینچ لد رد ًاقیقد و
 یاه شبنج عفانم نایم زرم ندرک شودخم
 تارییغت راتساوخ هک( یسایس و یعامتجا
 یاه تردق اب )دنتسه متسیس نورد رد نیداینب
 زگره و دز مقر ار )نالک و درُخ( یتسیلایرپما
 عفانم ناوت یم هنوگچً اساسا هک دادن حیضوت

 یاه تردق عفانم اب ار یعامتجا یاه شبنج
 هب ار اه شبنج هک نآ یب درک اتسار مه یجراخ
 فلتخم یداصتقا-یسایس یاه تردق هدئاز
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 و هناوتشپ چیه یب و یگداس هب و درکن لدب
:هک دش یعّدم یدانتسا
 کولب نیا اب »کرتشم یاه نامرآ« نتشاد رگید
 هرهب یلصا هدننک نییعت هک تسین کولب نآ ای
 »یجراخ یاه تصرف و تاناکما« زا ندرب
 یارب اموزل یعامتجا یاه شبنج ینعی تسا
 ،یللملا نیب تاناکما و اه تصرف زا یرو هرهب
 یژولوئدیا« ای »کرتشم ینامرآ« شریذپ دنمزاین
.دنتسین کولب نآ ای کولب نیا اب »کرتشم
 و هداس قطنم کی قبط رب هک تساه نرق ،هلب
 طلغ هجیتن هب طلغ همّدقم ،ییوطسرا یوَدَب
 ناوت یم کش یب .دوش یم رجنم
 رگا هک دومن لالدتسا راو یکسفویاتساد
 کمک هنوگره تفایرد ،دشابن مسیلایرپما

!تسا زاجم یجراخ
 اب یاه ثحب همادا رد یدمحا نیشون

 یم ار یدنب ،شا فیعض یلالدتسا بوچراچ
 هّجوت هب یو هک تسا رما نیا زا یکاح هک دروآ
 یاه شبنج هب تبسن ”اهروشک یخرب“ هژیو
 فقاو یبوخ هب هلئسم هنُک و هقطنم رد یعامتجا
:تسا
 تصرف و تاناکما ،درس گنج نامز رد رگا

 رد قرش کولب و یوروش هک یجراخ یاه
 رد ،داد یم رارق یعامتجا یاه شبنج رایتخا

 ناونع تحت دحاو یژولوئدیا کی هیاس
 یراد هیامرس و اکیرمآ اب تیدض و »مسیلایرپما«

 ترثک لیلد هب زورما یلو تفرگ یم تروص
 یاه شبنج هب هدنهد یرای یجراخ عبانم نیا
 و یروانف شرتسگ لیلد هب زین و یعامتجا

 و شناد عبانم هب یسرتسد یاه لاناک ترثک
 نیا زا هک تفگ ناوت یم یعون هب ،تاعالطا
 یدودحات ،یجراخ یاه تصرف و تاناکما
 اب تقیقح رد .تسا هدش ییادز یژولوئدیا
 مسیلایرپما اب تیدض« ،یوروش یشاپورف
 کیژولوئدیا دحاو رتچ کی ناونع هب »اکیرمآ

 یعامتجا یاه شبنج یارب تسناوت یم هک
 ،دنک داجیا اه تصرف و تاناکما زا یعبنم
 ور نیا زا و .داد تسد زا ار شدرکراک رگید
 نارود زا شیب ، یعامتجا یاه شبنج هزورما

 هک ـ یجراخ رثکتم عبانم زا ،درس گنج
ـ  تسا فلتخم یاهروشک عفانم توافت لصاح
 وس کی زا زورما هنومن یارب دنرب یم هرهب

 نامزاس ای و نیرحب نایعیش یضارتعا شبنج
 زا ،نانبل هللا بزح ای ،نیطسلف رد سامح

 عبنم کی ناونع هب( ناریا تلود تاناکما
 شبنج یزوریپ یارب و دنرب یم هرهب )یجراخ

 ،وس نآ رد و .دنوش یم نامیپمه ناریا اب دوخ
 یللملا نیب هاگداد و وتان اب مه یبیل مدرم

 هیلع دنوش یم نامیپمه یگنج تایانج
 رگید یوس زا و ناشرگبوکرس و ملاظ تموکح
 تلود تاناکما زا هیروس مدرم یضارتعا شبنج
.درب یم هرهب هیکرت
 هعومجم هک بکّرم هتسب کی ناونع هب دنب نیا
 اج دوخ رد ار کیژولوئدیا یاه هرازگ زا یا
 تسا یدّدعتم تاطلاغم و تاداریا لماح ،هداد
 رت شیپ یشور داریا نامه یانبم رب ناکامک هک
 هدش نّودم یدمحا نیشون طّسوت هدش رکذ
.تسا
 لباق ات نک هداس ار تتاروتسد“ وزت نُس لوق هب
 یزاس هداس نیا یهاگ هنافساتم اما ”دنشاب ارجا
 بطاخم قیمحت و ییارگ لیلقت ّدح رس ات رماوا
 درک نشور ناوت یمن یگداس هب و دور یم شیپ

:تساجک اوران لعف نیا و هابتشا کیراب زرم هک
 هک تسا هدش ریوصت نانچ دنب نیا رد.1

-یسایس هزاس کیً اتایهام ”مسیلایرپما“ ایوگ
 و ینامتفگ یا هرهوج هکلب ،تسین یداصتقا
 ینارود رد ناوتب مه رگا هک دراد کیژولوئدیا
 هتساخرب هن نآ تیدوجوم ،دش نآ دوجو هب لئاق
 هب هتسباوً امیقتسم هک ،هیامرس ماظن مسیمانید زا

 ریهامج داّحتاً اصّخشم و قرش کولب تیدوجوم
!تسا هدوب یوروش
 ام نتم نیا یاج یاج رد هک تسا یلاح رد نیا

 ،میتسه هجاوم یمهبم ریواصت نینچ اب ًاتدمع
 و هداهنن نابطاخم رس رب تّنم هدنسیون اریز
 ناشلالدتسا یادتبا زا ار ناشدوخ فیراعت
.دنا هدرکن قیقدت

 نیا رد یدمحا نیشون تاراهظا قبط رب.2
 یفن هب نآ مرُف رییغت و مسیلایرپما ندش ریثکت دنب
 یایند هکنیا !تسا هدش رجنم نآ تیدوجوم
 تسا یبطق کت ییایند یماظن رظن زا زورما

 لاح نیع رد اما ،تسین زیگنارب ثحب نادنچ
 هک تسا نیا ینونک ینارحب هرود تلصخ

 و نیچ هب یهدب رالد اهدرایلیم دوجو اب اکیرما
 کی رگید اپورا اب شا یداصتقا یاه ناتسب هدب
 رد نیون مسیلایرپما و دنک یمن یرالاس هنت

 هب و یسایس تیریدم تهج زا رت یعمج یلکش
 لوصا هیاپ رب یناهج ماظن رد دّحتم یلکش
 میدوب دهاش هکنیا امک .دوش یم هرادا مسیلاربیل

 هسنارف اکیرما زا یگدنیامن هب ،یبیل دروم رد هک
 هناتسود رشب یماظن تلاخد لوارق شیپ ایلاتیا و
 هدش یعمج لکش ایآ هکنیا اما .دندیدرگ
 دهاک یم هزاس نیا تیهام زا یزیچ مسیلایرپما

 ار نآ زگره یدمحا نیشون هک تسا یلاوس هن ای
 ،دشاب وگ خساپ نادب ات هدیدن دوخ یور شیپ
 فرِص هک تسادیپ وا باوج زا مک تسد اما

 عفانم یلامتحا براضت و مسیلایرپما ندش رّثکتم
 هک دناد یم یفاک ار یتسیلایرپما یاه تردق

 زا هک یعفانم زا دنناوتب یعامتجا یاه شبنج
 عفتنم و دنربب هرهب دوارت یم اه فاکش نیا نایم
.دنوش

 کی بکترم همادا رد یدمحا نیشون.3
 لالخ رد وا .دوش یم یسایس -کیروئت ضقانت
 یم یعامتجا یاه شبنج زا تبحص مادم نتم
 دیاب هک یساسح هطقن رد تسرد اما دنک
 دنتسم لوبق لباق یاه تکاف اب ار دوخ لالدتسا
 یعامتجا یاه شبنج یاج هب ،دنک مکحتسم و
 یضارتعا -یسایس رتریگارف یاه شبنج زا
 هدرخ ای اه تسیلایرپما رَبَا اب هک دروآ یم تکاف
 دوخ یزوریپ یارب یا هقطنم یاه تسیلایرپما

 نیشون شحاف یاطخ نیا .دنا هدش نامیپ مه
 کیروئت هابتشا کی ًافرص هک ییاج ات یدمحا
 مد هب عاجرا اب دناوت یم یگداس هب ،دشاب
 باب رد اه یروئت نیرت لومعم و نیرت یتسد

 ،اه هاگتساخ ،فیراعت ،یعامتجا یاه شبنج
 تاقبط اب طابترا رد ناش یدنب لصفم
 نامزاس هوحن ،اه شبنج مزیمانید ،یعامتجا
 هب و دوش حیحصت…و ناش یربهر هلاسم و یبای
 ماجسنا شیازفا یارب هک ددرگ داهن شیپ وا
 تنوشخ نودب یاه لدم زا شا یلیلحت هاگتسد
 شبنج نیا هنایارگ حالصا و هاوخ یسارکومد و
 نانابزیم ریاس و نیارکوا و ناتسجرگ رد اه
 نآ اما .دروایب تکاف یلمخم-یگنر تابالقنا

 هک تفرگ هدیدان ار اطخ نیا ناوت یمن ییاج
 زا یکی ناونع هب( نانز شبنج هب ور ناشیا

 ریبعت هب و یّقرتمً اتیهام یعامتجا یاه شبنج
 )هنایارگ حالصا و یندم تابلاطم اب ناشیا

 یعاجترا یاه شبنج زا اما ،دنک یم تبحص
 یم تکاف یبیل مدرم یبالقنا شبنج ای ،یمالسا
 اه شبنج نیا اب ار نانز شبنج ًاحیولت و دروآ
 !دنک یم سایق

 دنب نیا رد و نتم نیا رد یدمحا نیشون.4
 و کیژولوئدیا رسارس یا هبوچراچ رد ّصاخ

 زا نخس مادم ،تسد نامه زا یتایبدا
 هک یلاح رد نیا .تسا هتفگ ییادز یژولوئدیا
 یاه شبنج تایرظن هب عاجرا اب مه زاب
 ماجسنا لماع یژولوئدیا دوجو ،یعامتجا
 فادها یژولوئدیا اریز .تسا شبنج ره ینورد

 زین ار فادها نیا هب لین یاه شور و شبنج
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 یا هنوگ هب یدمحا نیشون .دنک یم نشور
 ِسپ ییوگ هک دنک یم یژولوئدیا زا تبحص

 خرس مچرپ ،نتشون ماگنه رد شا نهذ تشپ
 زا و دروخ یم بات داب رد و هتشارفارب مسینومک
 یدرس گنج یساره راچد مادم هک تسور نیا

.دوش یم
 یژولوئدیا زا یفیرعت هچ هک نیا هب هتسب هتبلا
 رثکادح کی و لقادح کی اب ،میشاب هتشاد
 زا عّسوم یفیرعت هب هچنانچ .دوب میهاوخ هجاوم
 یفیرعت دیاش هک ،میشاب هتشاد رواب یژولوئدیا
 زا ناسنا ًاساسا ،دسرب رظن هب یطارفا
 هک ارچ ،تسا ریزگان ندوب کیژولوئدیا
 زا یا هعومجم زج تسین یزیچ یژولوئدیا
 مسیمانید و عضاوم ،اه هدیا ،تایقّلت ،اهرواب
 هاگرظن و اه راجنه و اه شزرا هک ام تّینهذ
 رد ًاساسا ام ور نیا زا .دزاس یمرب ار ام یاه
 رد اما .مینک یم تسیز یژولوئدیا بوچراچ
 ،یژولوئدیا زا هتسب و یلقادح فیرعت کی

 ،تسا یژولوئدیا کش یب مسینومک هک نانچ
 تسا یژولوئدیا زین مسیلاربیلوئن تبسن نامه هب
 ناهج و شرگن هدننایامن مادکره کش یب و
 ور نیا زا .تسا ینّیعم یعامتجا هقبط ینیب
 نارکفنشور زا یکی ناونع هب یدمحا نیشون
 هب ناشدوخ دیاش هتبلا( یزاوژروب کیناگرا

ً الماک زین )دنشاب دنم هقالعرتشیب طّسوتم هقبط
-یسایس یاه هدیدپ اب کیژولوئدیا یبلاق رد
 نینچ رد ار دوخ عفانم و هدش هجاوم یعامتجا
 اه یژولوئدیا کش نودب و دبای یم رد یبلاق
 هدننک نییعت زین هزرابم یاهدوتم باختنا رد
 ناشیا یاّعدا نیا کش یب ،هیواز نیا زا .دنا

 یاه تصرف و تاناکما نیا زا ” هک نیا رب ینبم
 هدش ییادز یژولوئدیا یدودحات ،یجراخ

 نیا رب هک ارچ ،تسا رابتعا یب ًاقلطم ”تسا
 یاه شبنج ناربهر و اه نامزاس هلاسم ،انبم
 و کرد کش یب و دیآ یم نایم هب یعامتجا

 یاه شبنج یاه هرهچ و ناربهر نیا ههجاوم
 ًالماک ”اه ناکما و اه تصرف“ اب یعامتجا
.تسا کیژولوئدیا

 یدمحا نیشون هک یرگید طلخ.5
 یاه شبنج ندناشن ،تسا هدش بکترم
 بازحا و اه نامزاس یسرُک رب ،یعامتجا

 تیعقوم رد اه نآ نداد رارق و یسایس
 توافتم یحطس رد یتابسانم و یساملپید
 مالعا ًاتحارص دنب نیا زا رت نییاپ یمک وا .تسا

 هلمج زا ،یعامتجا شبنج ره“ هک دراد یم
 ،رقتسم تلود کی دننام هب ،نانز شبنج

 »لقتسم یجراخ تسایس« کی دنمزاین
 رد هدش حرط ًاحیولت یاعدا زا میرذگب”.تسا
 و دیدج هچ نآ نیما ریمس لوق هب هک هرازگ نیا

 تسینونک نارود رد شبنج یامن تلصخ
 »یعامتجا یاه شبنج« هک تسا نیا ًاصخشم
 زا رذحرب و دنارگید کی زا ادج و مسقنم
 و کیژولوئدیا یاهیدنب لومرف و تسایس
 لقتسم یجراخ تسایس کی هبً اعبط هک ،هریغ
 نیا دراد شسرپ یاج هچنآ اما !دنا دنمزاین زین

 یراک و زاس هچ یانبم رب هک تسا یهیدب لاوس
 یاه شبنج نایم حطس توافت نیا تسا رارق
 یاه تردق هژیو هب و اه تلود و یعامتجا
 نیا تارکاذم یحنایم ؟دوش عفر یتسیلایرپما

 تصرف و اه ناکما ناگدننک اطعا اب اه شبنج
 یارب ییانبم هچ ًاساسا و ؟تسیچ یجراخ یاه
 تلود اب یعامتجا یاه شبنج ندرک دننام
 شبنج تشونرس ایآ ؟!دراد دوجو رقتسم یاه
 شیپ ار هزرابم ریطخ رما دیاب هک یعامتجا یاه
 جرب رد هک یسک هک درادن تیمها ردقنیا ،دنربب

 یا هژیو دروم رد و هتسشن یرکفنشور جاع
 یوس زا یجراخ یاه کمک تفایرد نوچ
 یکدنا ،دچیپ یم هخسن یعامتجا یاه شبنج
 عوضوم هب رت دنم بولسا و رت قیقد ،رت نشور
 هتبلا ؟دشاب عوضوم تیساسح هّجوتم و دزادرپب
 نیا دوخ هک تشاد مه ار تشادرب نیا ناوت یم
 همادا ،نتفر یعوضوم نینچ لابقتسا هب هوحن

 هب هک تسا ناشیا کیژولوئدیا درکیور نامه
 تحت مه ار ناشیا راتشون یدنم شور ،عبت
.تسا هداد رارق عاعشلا
ً امامت تسین رداق زین هتشون نیا لاح ره رد
 زیگنارب ثحب دراوم و تاماهبا ،تاضقانت
 هعلاطم دروم ار یناسارخ یدمحا نیشون راتشون

 هک نیا وگ .دهد رارق قیقد دقن و ءزج هب ءزج
 هراشا هتکن نیا هب نتم لالخ رد مه ناشیا دوخ
 لاوس حرط هبنج رتشیب ناشراتشون هک دنا هدرک
 یتساررس یاه خساپ مه ناشدوخ و هتشاد
 دوب رتهب ،تسا نینچ ًاتقیقح رگا هچرگ !دنرادن
 و سّاسح هدودحم نیا دراو اباحم یب هنوگنیا
 زین حطس نیمه رد لاحّیا یلع اما ،دنوشن هژیو
 .تفرگ یم رارق یّدج یداّقن دروم تسیاب یم
 ندش ریگنیمز زا دعب و ریخا ههد هسود رد

 هشوگ رد یتاقبط هزرابم لوفا و پچ یناهج
 عیجرت ناونع هب هک تسا هدش تّنس ،ایند هشوگ
 هب هک کیژولوئدیا یاهزات و تخات همه دنب
 و ینیب عقاو هب ار پچ ،دیآ یم رد ریرحت هتشر
 یم ناهج رد هک هچنآ اب شیاه یروئت قابطنا

 خر اه ههد ّیط هک یتارییغت ندرک ظاحل و درذگ
 لاح هب یاو ادابم ات دننک یم توعد تسا هداد
 ناهج ،تسا هتشذگ ههد نیدنچ !دوشن تیعقاو
 ریبعت هب ای گنج و رقفِ تبکن و شتآ رد
 و ،دروخ یم هطوغ ”نجل و نوخ“ رد سکرام
 ینعی شا یسایس-یماظن هرهچ و یراد هیامرس
 هب گنر ییاه تئیه رد زور هب زور مسیلایرپما
 رس زا هچیزاب ار ناسنا اهدرایلیم یتسه ،گنر
 یم شرتشیب یروآدوس و هیامرس نارحب ندنارذگ
 نآ زا ار خرچ هک هدیسر نآ تقو نونکا .دنک
 نامیور شیپ نایرع تیعقاو و میناخرچب فرط
 و هزرابم نابز هب ،دراد ار هعجاف مکح هک
 یروآدای شناکاچ هنیس و مسیلاتیپاک هب تمواقم
 ندوب ناکما هب تبسن یمّهوت هنوگره .مینک
 مکح یعامتجا یاه شبنج یارب مسیلایرپما
 رتچ نیا ؛دراد ار اه شبنج نیا گرم یاضما

 راک هب رگید ،دیایب ناراب یتقو ،تسا یذغاک
…دیآ یمن
تشوناپ
:رب تسا یدقن هلاقم نیا

 نامتفگ و یماظن هلخادم ،یعامتجا یاه شبنج
یناسارخ یدمحا نیشون / »مسیلایرپما«
 هدرب هرهب ریز یاه هتشون زا هلاقم نیا نتشون رد
:ما
 دیوید ،تیکلام بلس هار زا تشابنا :دیدج مسیلایرپما *
“رادیب رشن” تیاس ،ناویک .ب همجرت ،یوراه
 تالایا ی هنابلط ینومژه مجاهت و زورما مسیلایرپما*
ِ ی هدش یماظن و هدش یناهج متسیس لیدب هدحتم
 بیبح و سانش قح بارت ی همجرت ،نیما ریمس،یلاربیلون

یعاس
ولزوگارق دمحم: یبیل رد یتسیلایرپما گنج*
 .ا ،رتسوف یمالب ناج ،مسیلایرپما ییاشگزاب و فشک*
“رادیب رشن“ تیاس ،گنرهب
 ىداصتقا-ىسایس هژورپ و مسیلابولگ هچخیرات رب ىدقن*

 قفا یرگراک تیاس ،ینودیرف دیشرف ،ىسارکمد لایسوس
نشور

Theories of late capitalist develop‐
ment – Harvey and Callinicos on contemporary im‐

perialism, Luke Cooper, 2010
Capitalism’s new crisis: what do 

socialists say? Chris Harman, 2008
Marxism and the Struggle Against 

Imperialism: Third World in CrisisWritten by Ted 
Grant and Alan WoodsThursday, June 1998

The Middle East at the Crossroads: 
Tony Cliff, 1996

http://www.marxist.com/marxism-struggle-imperialism250698.htm
http://www.marxist.com/marxism-struggle-imperialism250698.htm
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 راوگان شیامن
 مسینمف
 لاربیلون
ناریا

 .میزادنایب یهاگن یرادهیامرس ناهج یاههناسر
 زا شیب وتان یاهورین« سرپدتیشوسآ شرازگ هب

 یماظنییاوه یهلمح یبیل یاهرهش هب راب ٩۳٠٠
 ناتسرامیب نارابمب اهنآ زا یکی هک دندرک
 ندش هتشک ببس و دوب سلبارط رد انیسنبا
 دیاش ۶».تشگ یرایسب عافدیب ناکدوک و نانز
 یروتاتکید لاگنچ زا ار یبیل مدرم تاحن یناسک
 هب اما دننادب مزال یتمیق ره هب یفاذق نوچ
 هب یماظن یهلمح یکسماچ ماون یهتفگ
 هنوگره« و دوشیم هدرمش زواجت یروشکره
 و یگنج تسیتیانج دوخ تیهام رد یزواجت
 تیانج نیرتدب گربنرون هاگداد یاهرایعم هبانب

 یقرف یگنج تایانج رگید اب و تسیگنج
 ار اهتبیصم نوگانوگ عاونا اریز ،دراد یداینب
٧».دراد یپ رد مدرم یارب
 مسیلایرپما ای اکیرمآ یجراخ تسایس رد عقاوهب
 ،تسخن :دراد دوجو یساسا شیارگ ود
 رازاب هب ناهج یاهروشک رتشیب هچ ره ندناشک
 نایم تباقر زا یریگشیپ و یصوصخ یراجت
 هژیوهب یرادهیامرس خیرات هک اهتردق
 تسایس نیا هنوگهچ هک هداد ناشن مسیلاربیلون
 یگنهرف و یداصتقا رتشیب یرباربان هب
 یاهشبنج اب هلباقم یرگید و دماحنایم
 رانک و هشوگ مدرم یهناهیهاوخیسارکومد

 شبنج ره یهفطن ندرک هفخ هار زا ناهج
 هک یایعامتجا یاهشبنج بوکرس ،یعامتجا
 یاهتلود ندروآ راک یور ،دندشر لاح رد
 و یماظن یهلخادم اتح و ،دوخ یهدناشن تسد
 یهلمح هار زا یمدرم یاهتلود اب هلباقم
.یداصتقا یاهراشف و یماظن
 زا یجیهال مناخ هک گروبمازگول ازر یهتفگ هب

 زا دوخ فیرعت دییات رد یدنس ناشیاههتفگ
 مسیلاتیپاک هک رواب نیا« ،دناهدروآ مسیلایرپما
 دوجو دناوتیم شرتسگ و یبلطهعسوت نودب
 یارب تسیاهتخاسشیپ یروئت ،دشاب هتشاد
 نیا هب نادنمرواب .یاهژیو یکیتکات شیارگ
 ترورض کی هن ار مسیلایرپما زاف یروئت
 مسیلاتیپاک نایم ییاهن دربن هن و دننادیم یخیرات
 یهناهاوخدب یروآون هکلب ،مسیلایسوس و
 ٨».دنربیم دوس هژاو نیا زا هک دننادیم یهورگ
 وگتفگ نیمه رد یجیهال مناخ هک روطنامه
 ،دیوگیم ادناور یهنایشحو راتشک یهرابرد
 ،یموب یاهتموکح نیمه بلغا راعش رگم«
 نیا نامکاح رگم ؟دوبن مسیلایرپما اب هزرابم
 تیرشب هیلع تیانج هب تسد هک اهروشک
 مالعا مسیلایرپما ار دوخ یلصا نمشد ،دندزیم

 قوقح هب ندیسر یارب ناهج نانز هک اهزور نیا
 رد و دنگنجیم ون و نوگانوگ یاههویش هب دوخ
 یاهنیمزرس زا ،یکاخ یهرک نیا زا شخب ره
 ات و ایناپسا ات نانوی زا ،ندنل ات هتفرگ یبرع
 ،یرادهیامرس رازاب بلق و اکیرمآ نسناکسیو
 ،دنمراک ،رگراک نانز ،تیرتسا لاو
 رد رسمهیب ناردام و راکیب ،تسوپنیگنر
 یرادهیامرس ناهج یاهیرباربان ربارب
 یجیهال الهش مناخ نوچ یناتسود ،دناهداتسیا

 عون زا مهنآ یرادهیامرس ناهج اب یراکمه
 دنرواب نیارب و دننکیم هیصوت ار نآ مسیلاربیلون

 رد هک مسیلایرپما زا یصاخ نییبت و فیرعت« هک
 نازادرپهیرظن زا یخرب طسوت مهدزون نرق رخاوا

 هب هجوت اب زورما تفرگ تروص تسیسکرام
 ،یرادهیامرس یایند قیمع و یراتخاس تالوحت
 لاطبا یتح و حالصا و یناوخزاب دناوتیم
 یارب و روظنم نیمه هب ،هتشون نیا رد ۱».دوش
 مشوکیم تسخن یهارمگ هنوگره زا یریگشیپ
 یاههتفگ سپس و منک فیرعت ار مسیلایرپما
 رد هتفهن فادها هتبلا .میامن یسررب ار ناشیا
 هک دوش یسررب دیاب زین راوگان شیامن نیا سپ
.دنزادرپب نآ هب رگید ناتسود مراودیما
 یهارمگ زا زیهرپ یارب ،فادگم یره یهتفگ هب
 هئارا مسیلایرپما زا یتسرد و قیقد فیرعت دیاب
 نامه هب نم اجنیا رد ،همه نیا اب ٢.داد
 هدنسب مسیلایرپما زا اههمانگنهرف فیرعت
 نرق نیمه رد ار نآ ییاجرباپ ات منکیم
 اههمانهژاو رتشیب رد .مهد ناشن مکیوتسیب
 یرباربان ظفح ای داجیا زا تسترابع »مسیلایرپما«
 ساسارب یمیلقا طباور و یگنهرف ،یداصتقا
 زا هن فیرعت نیا و ۳.یوریپ و هطلس یهطبار
 هک تسا ناهج یاهپچ ای اهتسیسکرام نابز
 هتفرگ ییاههمانهژاو زا دش هتفگ هک روطنامه
 یاههدنسیون ،یزییوس لواپ یهتفگ هب هک هدش
 انب لاح ۴.دنراد تسار هب شیارگ رتشیب اهنآ
 هک ناهج گرزب یاهتردق ایآ فیرعت نیمه هب
 و یداصتقا یاهیرباربان هب شیپ زا شیب زورما
 زا یمیلقا طباور رد و هدز نماد یگنهرف
 تسیلایرپما ،دننکیمن یوریپ یتلادع هنوگچیه
 فادگم یره یهتفگ هبانب ؟دنوشیمن هدناوخ
 هک دنهدیم حیجرت ملق لها و اههبخن یخرب«
 ،دننادب هتشذگ و خیرات هب قلعتم ار مسیلایرپما
 ماگنه ار هسنارف اهنآ هاگدید زا الثم .لاح هن
 بلطلالقتسا نازرابم اب گنج و مانتیو لاغشا
 روطنیمه .دناوخ تسیلایرپما ناوتیم مانتیو
 دوشیم زورما ایناپسا هیلع اکیرمآ گنج یارب

اینماردپ مرکا
 دروم رد یلو ،درب راکهب ار مسیلایرپما یهژاو

 و ابوک ،نیپیلیف مدرم اب اکیرمآ گنج
 مدرم اب ،منکیم هفاضا نم و( وکیروتروپ

 یهژاو رگید )یبیل و ناتسناغفا ،قارع
 و تشرس هچرگ ٢»،تسیمیدق مسیلایرپما

 تیعقاو .تسیکی اهگنج نیا یهمه فده
 اکیرمآ ینونک تسایس رد هک تسا نیا

 یاهتسایس اب یساسا توافت هنوگچیه
 دوشیمن هدید »مهدزون نرق مسیلایرپما« یجراخ
 الثم( اقیرفآ رد رگا« یکسماچ ماون لوق هب و
 گرزب یاهتردق ،دوب تفن مه )ادناور
 رد و ۵»دنتشاد روضح اجنآ رد یتسیلایرپما
 شوماخ ادناور یهنامحریب یشکموق ربارب

 قوقح ضقن نوچ ییاههناهب هب و دنتسشنیمن
 نادیم دراو یسارکومد جیورت ای و رشب
 یهدرتسگ روضح هاوگ هک روطنامه ،دندشیم
 یاهبمب نتخیر و میدوب یبیل رد اهنآ
 .میدید یماظنریغ مدرم رس رب ار ناشرامشیب
 شرازگ هب میناوتیم اتح اعدا نیا دییات یارب
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 هنوگهچ هک مینیبیم »؟دننکیمن و دندرکیمن
 یهناهاوخدب راعش ار مسیلایرپما یجیهال مناخ
.دنادیم ادناور نوچ ییاهروشک نامکاح
 یاههتفگ زا زاب یجیهال مناخ یرگید یاج رد
 دیاب نانز« هک دنریگیم هجیتن گروبمازگول ازر
 هنوگچیه« و »دنوش راک رازاب دراو بیترت ره هب
 ناشیا ».دنهاوخن دوخ یارب مه یفاضا زایتما

 رازاب دراو بیترت ره هب نانز« هک دننادیم امتح
 یارب مه یفاضا زایتما هنوگچیه« و دندش »راک
 هب هک دننادب مه ار نیا اما ،دنتساوخن »دوخ
 مسینمف« شزرااب باتک رد ،رنرب اناوج لوق
 ،جیارِ مسینمف ریگارف شبنج« »هدننکهارمگ
 .درک دراو یاهدرتسگ یرگراک رازاب هب ار اهنز

 یاهراک نداد ماحنا هب ار اهنز مسینمف نوچ
 ماظن بوکرس زا ار اهنآ ات درکیم قیوشت یدزم
 تیعمج ،دهد تاحن هناخ رد یرالاسدرم
 دراو )نانز( تمیق نازرا نارگراک زا یگرزب
 اب یرادهیامرس نایامرفراک و دندش راک رازاب
 حطس ،تمیق نازرا نارگراک نیا زا هدافتسا

 زا .دنداد شهاک ار ناشیاهتکرش یاههنیزه
 رازاب هب دورو هب رامشیب نانز لیم ،رگید یوس
 ربارب رد گرزب یاهتکرش هک دش ببس راک
 نارگراک قوقح شیازفا یارب راشف هنوگ ره
 هب نانز دورو مسینمف یتقو و .دننک تمواقم
 ،درک ینعم »یدازآ« ار یدزم راک رازاب
 نز رگراک زا یتیلمدنچ یاهتکرش یشکهرهب
 یفخم راعش نیا ریز دازآ تراجت یحاون رد
 نابز مسینمف ،هاتوک ینخس هب .دنام
 زا هتشذگ٩».دش نیون یرادهیامرس
 نانز نیا رب هک یایسنج یاههدافتساءوس
 یاهراشف لمحت زا هتشذگ و دش لیمحت
 نانکراک رگید و اهامرفراک یوس زا نوگانوگ
 رد و تسیاهدرتسگ ثحب دوخ هک راک لحم
.تسین نآ یسررب لاجم اجنیا
 یهرابرد یرگید یاج رد گروبمازگول ازر
 یزیرنوخ و یگناوید« ،دیوگیم اهرگراک داحتا
 نارگراک هک دمآ دهاوخ نایاپ هب ینامز اهنت
 رادیب باوخ زا هیسور و ایناتیرب ،هسنارف ،ناملآ

 و هداد مه تسد هب یتسود تسد ،دنوش
 اب و دنهد لکش ار نردم رگراک یهقبط شبنج
 ار شنمدد مسیلایرپما یاهراتفک اسآدعر یدربن
۱٠».دنربب نایم زا

 ،ناشنانخس زا یرگید یاج رد یجیهال مناخ
 شلالقتسا و نآ یداصتقا دشر و ناتسودنه زا
 شخب نیا رد .دنکیم دیجمت و فیرعت اکیرمآ زا
 یتادنورا یهتفگ هب دانتسا اب مهاوخیم راتفگ زا

 قوقح زرابم و یدنه رادمان یهدنسیون ،یور
 لالقتسا زا ینابتشیپ لیلد هب طقف هک نانز
 اب و تسیبرغ یاهروشک یهراوآ ریمشک
 رد دبا سبح اب ناتسودنه هب شدورو
 تیعضو یمک ،تسوربور اجنآ یاهنادنز
 شنارکفمه رگید و ناشیا یارب ار ناتسودنه
 اب یاهبحاصم رد یور یتادنورا .منک نشور
 ،دیوگیم »Democracy Now« نمدوگ یمیا

 ،ناتسناغفا هب اکیرمآ یهلمح ماگنه ناتسودنه
 درک یدج یایراکمه شناتسدمه و اکیرمآ اب
 رادیاپ یاهراکمه زا یکی زونه هنیمز نیا رد و
 اب نامزمه ناتسودنه هک دنامن هتفگان .تسوا

 ریمشک رد ار شیاهورین ناتسناغفا هب یهلمح
 زا یشخب هاگچیه ریمشک .داد ناکسا

 نیا رد دنه تلود یاعدا و هدوبن ناتسودنه
 نیمه اب یلو .تسا هرخسم و چوپ ییاعدا هنیمز
 ار شایماظن یاهورین زا رفن ۵٠٠٠٠٠ چوپ یاعدا
 یهطقن نیرتیماظن نونکا و درب اجنآ هب
 اب« هک دننادیم یجیهال مناخ ایآ ۱۱».تسایند

 شیب نیمزرس نیا رد ناتسودنه یاهورین روضح
 و »؟دندش هتشک اجنآ مدرم زا رفن ۶٨٠٠٠ زا
 ناتسکاپ و ناتسودنه یهطبار نیگآرهز نوناک«

 ،هقطنم نآ یهمه …تسا ریمشک نیمه
 زا شیب زور ره ناتسودنه و ناتسکاپ ،ناتسناغفا
 هک تسا نیا تیعقاو ؟دوشیم دولآرهز شیپ
 هدرتسگ لکش هب اهشخب نیا یهمه رد اکیرمآ
۱۱».دنکیم و هدرک تلاخد
 شرازگ هبانب اجنآ یداصتقا عضو دروم رد
 زا شیب« ،یکاتسا ایلیسیرپ رتکد نابز زا ،مفسکآ

 رد ناتسودنه نانز زا دصرد راهچوداتشه
 و نیمز شیامرگ اب و دننکیم راک اهرازتشک
 نیا یریذپبیسآ یفاک بآ دوبن و اوهوبآ رییغت
 شیازفا رباربان روطهب نانز زا گرزب شخب
 یناوج زرواشک ،یبد اتیس یهتفگ هب و ۱٢»هتفای

 و ناراب یتقو« ،دنکیم یگدنز ناتسودنه رد هک
 شالت رباربود دیاب نانز ام ،تسین یفاک بآ

 رد هک اجنآ زا .میروآ لمعهب ار اههلغ ات مینک
 ار هداوناخ کاروخ یهدنامیقاب نانز روشک نیا

 راچد ام زا یعیسو شخب ،دنروخیم
 ینوخمک و هیذغتءوس نوچ ییاهیرامیب

 یشکدوخ زا یجیهال مناخ منادیمن ».میتسه
 و رقف لیلد هب ناتسودنه نز و درم یاهزرواشک
 و تسیز طیحم رییغت زا یشان ضراوع ،یبآیب
؟هن ای دنراد یهاگآ نادرمتلود یهجوتیب
 ماظن یهجوتیب یهرابرد یور یتادنورا
 نیا تالکشم یشوپال و ناتسودنه یلاربیلون

 امابوا یتقو« ،دیوگیم هعماج گرزب یهقبط
 ،تلود نانکراک ،دنک رفس اجنآ هب تساوخیم
 اهکراپ هب ار اهادگ و اهناموناخیب ،روزهب
 یهگآ گرزب یاهولبات اب ار ناشرود و دندرب
 .دنیبن ار اهنآ یسک ات دندناشوپ )دروبلیب(
 دننکیم ار راک نیمه تسرد مه ریمشک درومرد
 و شوگ زا ار لکشم نیا ات دنشوکیم تخس و

 هک تسا نیا تیعقاو اما ،دننک ناهنپ اهمشچ
 نیرتریذپانلمحت و نیرتدب رد ریمشک مدرم
۱۱».دننکیم یگدنز تیعضو

 ،دیوگیم هیکرت روشک یهرابرد یجیهال مناخ
 شایساملپید یاههیاپ نداد رارق یاج هب هیکرت«
 و هحلاصم هار ،ملاع اب ینمشد و داضت رب
 رد مه َافاصنا و تسا هتفرگ شیپ رد ار تملاسم
 دنلبرس و قفوم مه یلیخ شایلم عفانم دربشیپ
 تیقفوم یجیهال مناخ منادیمن ».تسا هدوب
 یتقو دننیبیم هچ رد ار هیکرت یلم عفانم
 رقف خرن شیازفا روشک دوخ لخاد یاهرامآ
 .دهدیم ناشن ار ناکدوک و نانز نایم رد هژیوهب

 و رابهرت و یزبس ۀدمع شخب« دیاش
 »دنکیم نیمأت هیکرت ار اپورا هنازور تاجیفیص
 روهشم یاهکیتوب قافتا هب بیرق رثکا« دیاش و
 الاح(تسا »هیکرت تخود ناشیاهسابل اپورا
 اما )تسا ثحب یاج دوخ ،رامآ مادک یهیاپرب
 نازیم« لانروژ اراکنآ رد هدش تبث رامآ هبانب
 )۲٠۱٠( هتشذگ لاس رد روشک نیا تادراو

 نآ تارداص خرن زا شیب رالد درایلیم ۳/۱۶۶
 رد روشک نیا نانکراک زا دصرد دون .تسا هدوب
 رظن زا .دننکیم راک )دیلوت هن( ،تامدخ شخب

 ار ناهج مهد یهبتر هیکرت یماظن یاههنیزه
 هاجنپ زا شیب هنالاس هنیزه نیا هک تساراد
 ۲٠۱٠ لاس یهجدوب یرسک .تسا رالد درایلیم
 هب تبسن هک هدوب رالد درایلیم ۳٩ هب کیدزن

 درایلیم ۲۵ هب کیدزن )۲٠٠٩( نآ زا شیپ لاس
 UNDP یاهرامآ ۱٢».تسا هتفای شیازفا رالد
 ،هدش هزات یرقف دراو هیکرت هک دهدیم ناشن
 و یلم تینما ۱۳.نامرد هب مواقم و رادیاپ یرقف
 دروخرب و ۱۴،هدش هزیلاربیلوئن روشک تشادهب
 همه رب روشک نیا درک نادنورهش اب هیکرت تلود
 و یقرش قطانم رد یرباربان .تسا راکشآ

 برغ زا شیب بتارم هب اهاتسور و یقرش بونج
.تساهرهش و روشک
 هب تبسن یجیهال مناخ نوچ یناسک دیاش
 ،دنشاب هتشاد تیساسح مسیلایرپما یهژاو
 یهژاو هب تبسن یناسک هک روطنامه
 لیلد نیا هب مه نآ .دنراد تیساسح مسیلایسوس
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 دوخ مدرم بوکرس یارب رتیلاتوت یاهمیژر هک
 ،دنربیم ءوس یاهرهب مسیلایرپما یهژاو زا

 زورما اتح و لاس یاهلاس اکیرمآ هک روطنامه
 یرادربهرهب دوخ عفن هب مسیلایسوس یهژاو زا

 تایعقاو اهنیا زا مادکچیه اما ،دنکیم و هدرک
 رد یتاقبط فاکش یتقو و دهدیمن رییغت ار

 رتگرزب و گرزب اکیرمآ دوخ اتح و ناهج
 و هشوگ رد یهاوخیسارکومد یتقو ،دوشیم
 هک ینیمزرس ره و دوشیم بوکرس ناهج رانک
 یاههمکچ ریز تسا رادروخرب یعیبط عبانم زا
 اهنت هن ،تسا لامدگل گرزب یاهتردق
 هک درک لاطبا ار مسیلایرپما زا فیرعت« دوشیمن
 رگا .تسا نکممان مه نآ »حالصا و یناوخزاب«
 و تحلاصم یساملپید« ندرک هشیپ اب هیکرت
 »ینمشد و داضت یساملپید« زا زیهرپ و »تملاسم
 »زورید مسیلایرپما« نامه ای ناهج یاهتردق اب

 نیا دوخ ارچ سپ ،هدومیپ ار یقرت نابدرن نانچ
 و یداصتقا رظن زا اکیرمآ هلمج زا اهتردق
 ،رقف ،یراکیب رامآ ؟دناطوقس هب ور یعامتجا
 ناردام و اهتسوپنیگنر ،نانز نایم رد هژیوهب
 فاکش و تسا نوزفازور اکیرمآ رسمهیب

 یاهرامآ هبانب ؟راکشآ نانچنآ یتاقبط
 ٧/۱۶ مکتسدUSDA هلمج زا ،نوگانوگ
 ۳/۳۲ .دناهنسرگ ییاکیرمآ ناکدوک زا نویلیم
 ناکدوک زا ۲/۲٩ و ایبملک یهقطنم ناکدوک زا
 هک دننکیم یگدنز ییاههداوناخ رد ناگروا
 نیگنایم ۱۵.دنرادن اذغ هب یسرتسد یناسآهب
 نیگنایم ربارب نیدنچ هعماج دصرد کی دمآرد
 زا و تسا هعماج یهیقب دصرد هن و دون دمآرد
 دنمتورث و ریقف نایم فاکش نونکات ۱٩۲٠ یههد
۱۶.تسا هدوبن یگرزب نیا هب
 زا هناقداصان رایسب یجیهال مناخ ،نایاپ رد
 یهدنیآ نیدقتنم هجوتم ار ماهتا تشگنا شیپ

 زونه« هکیناسک یهرمز رد ار اهنآ و هدرک دوخ
 هداد رارق »دننکیم یگدنز مسینیلاتسا نارود رد
 یعامتجا یاههدنشوک و نیدقتنم زا یرایسب و

 دنکیم مهتم یناسآهب ار روشک زا جراخ یسایس
 ناشدوخ دنهدیم ییاهراعش نینچ« هک اهنآ هک
 ای و یبالقنا و یسایس لاعف ناونع ریز رد
 یلام تاناکما عاونا زا ،هریغ و هدنهانپ
 یاهداهن ناشدوخ لوق هب( یللملانیب یاهداهن
 ای و »دننکیم هدافتسا یبوخ هب )یتسیلایرپما

 رد ار ناهج تسیلایرپما دض یبالقنا نیزرابم
 رارق یعاجترا مالسا حانج نیرتهدنامبقع رانک
 رازه و دنیایب یناسک الاح« دیوگیم و دهدیم
 رس نآ و نیا رب گرم و یبالقنا یاهراعش راب

 یراحتنا و هناحلسم گنج مه رثکادح و دنهدب
 زا یرگید دادعت و دنزادنیب هار برغ هیلع
 هک ،دننک ناریو مه ار کرویوین یاهنامتخاس
 نیا ۀمه زا دعب اما دناهدرک مه ار راک نیا
 و رازاب نیمه هب دنروبجم مه زاب ،نشخ لامعا
 هک »دنراذگب ندرگ ،داصتقا یللملا نیب ماظن
 زج و تسا راکشآ رگید اهنیا خساپ مرظنهب
.تسین تقو فالتا
http://www.pedramnia.com :هدنسیون تیاسبو
:عبانم

1.http://www.iran-emrooz.net/index.php?/fschool/
more/31833/

2.Imperialism: From the colonial Age to the Present, 
Essays by Harry Magdoff

3.http://en.wikipedia.org/wiki/Imperialism
4.The power of Ideology, Paul Sweezy
 رشن ،اینماردپ مرکا ،یکسماچ ماون ،هدنامورف یاهتلود.5

قفا
6.http://globalciviliansforpeace.com/tag/bombing/
7.http://www.shahrvand.com/?p=2963
8.R. Luxemburg, Gesammelte, vol.cde, p.481.
9.http://www.hafteh.de/?p=17092
10.R. Luxemburg, Ausgewählte, vol.I, pp.391-394.
11.http://www.democracynow.org/2010/10/27/acclai‐

med_indian_author_arundhati_roy_faces
12.http://wphr.org/2011/coeurdelion/ankara-journal-

what-numbers-do-not-tell-you-about-poverty-
and-how-to-gauge-a-country%E2%80%99s-po‐

verty-truthfully/
13.http://www.undp.org.tr/Gozlem.aspx?

WebSayfaNo=93
14.http://monthlyreview.org/2009/04/01/the-neolibe‐

ral-restructuring-of-turkeys-social-security-sys‐
tem

15.http://feedingamerica.org/hunger-in-america/hun‐
ger-facts/child-hunger-facts.aspx

16.http://www.businessinsider.com/15-charts-about-
wealth-and-inequality-in-america-2010-4

 هدنسیون هک یناونع همه زا شیپ : هلاقم ناونع
 ۀراصع دیاش ،هدرک باختنا شا هلاقم یارب
 اج کی ار نآ موهفم و ،هدرک نایب ار وا رکفت
 ،یعامتجا یاه شبنج« .دراذگب ام رایتخا رد
 دنویپ ینعی »مسیلایرپما نامتفگ و یماظن ۀلخادم
 هب هک یبالقنا و یعامتجا یاه شبنج ندز
 و مدرم یارب رتشیب هافر و تفر شیپ فده
 رواب هب سپ نیا زا ،دریگ یم ماحنا مدرم طسوت
 و یماظن ۀلخادم اب یناسارخ یدمحا نیشون
 روای و رای ناونع هب یناهج مسیلایرپما اب دنویپ

 یاهروتاتکید ۀرطیس تحت و دنب رد یاه قلخ
 هک اعقاو .ددرگ یم ریذپ ناکما ماشانوخ
 هک دنام یم نیمه اهنت !تسا زیگنا تفگش
 و یمدرم و یبالقنا مسیلایرپما ناتساد نیا مینیبب

 تایعقاو اب هزادنا هچ ات تیرشب ۀدنهد تاحن

.دنک یم لصاح قیبطت
 رد ؟مینیب یم هچ فارگاراپ نیتسخن رد
 اب یتحار هب وا هک مینیب یم فارگاراپ نیتسخن
 هب یا هعجارم چیه یب ،یحطس و یلک یهاگن
 قلخ یرامعتسا دض تازرابم مامت ،ینیع خیرات

 فرص هب و ،هدرمش رابتعا یب ار ناهج یاه
 جیاتن هب یقلخ یاه شزیخ نینچ هک نیا
 یاهدروآ تسد هب هک نآ یب ،هدیسرن یهاوخلد
 ییاه شالت نینچ ندنام مامتان هب ای و اهنآ یبسن
 یاه تردق روضح هب هک نآ یب و دزادرپب
 رد هژیو هب ،اهنآ یمئاد یاه هئطوت و رگرامعتسا
 تحت قطانم رد گنج و ینما ان نتخاس اپ رب
 یطخ هب هک نآ یب و ،دنک هراشا ،ناشذوفن
 یاه شخرچ و یخیرات یاه نایرج ریس ندوبن
 یم مالعا ،دهد ناشن یهجوت نآ یاه شچیپ و

 نیشون نامتفگ رب یدقن
یناسارخ یدمحا

 قلخ یجان مسیلایرپما«
؟»ناهج یاه
یوحم دیمح

http://www.pedramnia.com/
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/fschool/more/31833/
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/fschool/more/31833/
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperialism
http://globalciviliansforpeace.com/tag/bombing/
http://www.shahrvand.com/?p=2963
http://www.hafteh.de/?p=17092
http://www.democracynow.org/2010/10/27/acclaimed_indian_author_arundhati_roy_faces
http://www.democracynow.org/2010/10/27/acclaimed_indian_author_arundhati_roy_faces
http://wphr.org/2011/coeurdelion/ankara-journal-what-numbers-do-not-tell-you-about-poverty-and-how-to-gauge-a-country%E2%80%99s-poverty-truthfully/
http://wphr.org/2011/coeurdelion/ankara-journal-what-numbers-do-not-tell-you-about-poverty-and-how-to-gauge-a-country%E2%80%99s-poverty-truthfully/
http://wphr.org/2011/coeurdelion/ankara-journal-what-numbers-do-not-tell-you-about-poverty-and-how-to-gauge-a-country%E2%80%99s-poverty-truthfully/
http://wphr.org/2011/coeurdelion/ankara-journal-what-numbers-do-not-tell-you-about-poverty-and-how-to-gauge-a-country%E2%80%99s-poverty-truthfully/
http://www.undp.org.tr/Gozlem.aspx?WebSayfaNo=93
http://www.undp.org.tr/Gozlem.aspx?WebSayfaNo=93
http://monthlyreview.org/2009/04/01/the-neoliberal-restructuring-of-turkeys-social-security-system
http://monthlyreview.org/2009/04/01/the-neoliberal-restructuring-of-turkeys-social-security-system
http://monthlyreview.org/2009/04/01/the-neoliberal-restructuring-of-turkeys-social-security-system
http://feedingamerica.org/hunger-in-america/hunger-facts/child-hunger-facts.aspx
http://feedingamerica.org/hunger-in-america/hunger-facts/child-hunger-facts.aspx
http://www.businessinsider.com/15-charts-about-wealth-and-inequality-in-america-2010-4
http://www.businessinsider.com/15-charts-about-wealth-and-inequality-in-america-2010-4
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: دنک
 نآ هب تبسن ار عماوج نیا ناوج یاه لسن…«

 هب و یتسیلایرپما دض کیسالک یاهراعش
 اقیمع ،اه بالقنا نآ شخب ییاهر ساسا
 رد ار توافتم یدرکیور و هدرک دیدرت راچد
 ظیلغ .تسا هدز مقر اهروشک نیا زا یخرب
 یبیل نویبالقنا یراکمه ،درکیور نیا ۀنومن نیرت
 رش زا ییاهر یارب یبرغ دنمتردق یاهروشک اب
».تسا یفاذق یروتاتکید میژر
 

 یدمحا نیشون لیلحت لّوا شخب هب رگا لاح
 ان هب هک یتقو ینعی ،میشاب هتشاد رواب یناسارخ

 هب تبسن ناوج یاه لسن دیدرت و یدیما
 هراشا »یتسیلایرپما دض کیسالک« یاهراعش
 دوب میهاوخ یدعب ۀلمج رظتنم اتعیبط ،دنک یم
 یاه لسن  سپ نیا زا هک مینادب میهاوخ یم و

 فرح هچ هب اه کیسالک زا روبع رد ،دیدج
 یدمحا نیشون و .دنا هتفای تسد یا هزات

 یدرکیور« گرب هناکاب یب خساپ رد یناسارخ
 دوخ اب یراکمه ینعی ،دنک یم ور ار »توافتم
 دوخ اب یراک مه ینعی ،اه تسیلایرپما
 »یتوافتم درکیور« نینچ یارب و ،نارگرامعتسا
 رد هتبلا و .دروآ یم لاثم »یبیل نویبالقنا«زازین
 یبیل »نویبالقنا« هک تسین یدیدرت دروم نیا
 هب ار یرامعتسا نارود مچرپ ،سیردا هاش مچرپ
.دنا هدروآ رد زازتها

 یم هک تسه یسراف یابیز رایسب فورعم لثم
 ؟تسیک تدهاش دندیسرپ هابور زا :دنیوگ
.مبند : تفگ
 یسایس روما صصختم نم هک میوگب دیاب هتبلا
 تارکومد زا و متسین یبیل یخیرات و یعامتجا و
 عالطا زین یفاذق رمعم ندوب روتاتکید ای و ندوب
 نیا ثداوح و .مرادن یبیرقت یتح ای و قیقد
 ءزج  ۲۰۱۱ سرام هام زا شیپ ات هاگ چیه روشک
 .دوبن نم  تسیز طیحم رد ای و یتاعلاطم ۀمانرب
 مامت تحارص اب ار عوضوم نیا مداد حیجرت
 زیمآ داقتنا نامتفگ هک دوش ماهبا عفر ات میوگب
 یناسارخ یدمحا نیشون ۀتشون هب نم
.دراد زین ییاه تیدودحم
 ،زورما ات یبیل رد گنج زاغآ زا ،دوجو نیا اب
 و زیر یلیلحت و یربخ ۀلاقم هاجنپ زا شیب
 یناهج تاعلاطم زکرم تیاس زا ابلاغ( تشرد
 ای و یکسودوسوش لشیم تیریدم هب یزاس
 هب )اداناک تسینومک بزح یتنرتنا ۀمانزور
 یاه تیاس و ما هدرک رشتنم و همجرت یسراف
 تسینومک« ،»هتفه ۀلجم« دننام یددعتم یتنرتنا

 دنچ و ،»نارگشرازگ« ،»لعشم« ،»یبالقنا یاه
 یراک مه نم اب هنیمز نیا رد امئاد رگید تیاس
 یاه فیط زا رگید ۀلاقم اههد و .دنا هتشاد
 رد یبیل رد گنج اب هطبار رد هک ار فلتخم
 و ،دوب هدش رشتنم یناریا و یجراخ تایرشن

 رد .مدناوخ ار یریش.م.ا یاه هتشون مامت هصاخ
 نیشون یتقو ،یعبانم نینچ هب هجوت اب ،هجیتن
 یم دای »یبیل نویبالقنا« زا یناسارخ یدمحا

 هک دراذگ یمن یقاب یدیدرت یاج نم یارب ،دنک
 یوحن هب هک نیا ای و دنتسه عالطا یب ای ناشیا

 و هدوب لکشم راچد تیعقاو شریذپ رد صاخ
 ،دنادب دناوت یم وا دوخ اهنت هک یلیلد هب ار نآ
.دنز یم سپاو
 زا میتسه روبجم ام اج نیا رد هک منک یم رکف

 حرط و اه شسرپ هب و ،مینک عورش رفص
 هب هجوت اب زورما ات الومعم هک میزادرپب یلئاسم
 ویتانرتلآ یاه هناسر یخرب هک ییاه یرگاشفا
 تاحیضوت نیا هب یزاین دیابن ،دنا هداد ماحنا

 اعقاو مکاح یاه هناسر ایوگ یلو .میتشاد یم
 یکی رد ،گنج زاغآ نامه رد .دنا هدوب مکاح

 تاعلاطم زکرم تیاس رد هدش رشتنم تالاقم زا
 رد ام هک دوب هتشون هدنسیون ،یزاس یناهج
 رد هک یقیاقح و گنج نیا تیعقاو یوجتسج

 و میتسه کدنا رایسب ،مینک یم اشفا هطبار نیا
 راک هدرتسگ حطس رد یتسیلایرپما یاه هناسر

 .دنا هدش زوریپ اهنآ .دنهد یم ماحنا ار ناشدوخ
 
 هک نآ زا شیپ اه یناسارخ یدمحا نیشون

 دوب یم رتهب ،دنک حرطم ار ییاه لیلحت نینچ
 یدارفا تاشارازگ هب مه یمشچ ۀشوگ هک
 رتشیب یمک ای و ،تخادنا یم نلوک لشیم دننام
 بسک »یبیل نویبالقنا« یلصا تیوه دروم رد
 هناسر قیرط زا رتشیب یمک و ،درک یم عالطا

 هاگن یرصب و یعمص کرادم هب ویتانرتلآ یاه
 »نویبالقنا« داحتا موهفم و ینیع جیاتن ات درک یم
.دید یم یرتشیب تقد اب ار مسیلایرپما و
 یاه لیلحت نینچ هک یتاحفص رد هنافسأتم
 هتشون ،دیفس یور هایس ،یا هناملاع ارهاظ
 تایعقاو تروص ره رد و ،تایعقاو مامت ،هدش
 نینچ رگید مان .دوش یمن هدید ،هدش هتخانش
 یا هناسر یاه هاگتسد اب دنویپ رد ییاه هتشون

 فیرحت[ ای ]غورد هناسر[ ،تسا نآ لماح هک
 زا یکی رگید یوس زا هک تسا ]یربخ
 ،هدوب ویتانرتلآ یاه هناسر رد یمئاد تاعوضوم
 داتسا ،یلروم نآ دننام یخرب هک ییاج ات
 یباتک عوضوم ناونع هب ار نآ کیژلب هاگشناد

 یتامدقم لوصا« : تسا هدرک باختنا رایع
.)۲(»یگنج تاغیلبت
 تیاس و اه یناسارخ یدمحا نیشون دروم رد
 و ،دننک یم رشتنم ار یهباشم تایرظن هک ییاه
 لباقم رد رشب قوقح ناعفادم دننام الومعم
 یم ثحب زا و ،دننک یم توکس تاداقتنا

 تلاح نیرتهب رد هک مییوگب میناوت یم .دنزیرگ
 هیلع تیانج راک مه تلاح نیرتدب رد و هاگآان
 راک رتشیب رالد دنچ رطاخ هب و دنتسه تیرشب
 فعاضم لکش هب ینامز لکشم .دننک یم
 یتحار هب دارفا نیا زا یخرب هک ،دوش یم حرطم
 هب ار مسیلایرپما نیمه اساسا ام ،دنیوگ یم
 یم حیجرت یمالسا یروهمج و یفاذق لاثما
 حالطصا هب داحتا هک دید دیاب لاح .میهد
 و قارع ،ناتسناغفا رد »مسیلایرپما« و »نویبالقنا«

 لحاس ،قباس یوالسوگوی هک نآ یب( یبیل الاح
 )میشاب هدرک شومارف ار …و…و یلاموس ،جاع
 یجیاتن هچ هب و  هدش ریذپ ناکما ییاهب هچ هب
.تسا هدیسر
 هک تسا نیا ،دسر یم رظن هب ملسم هچ نآ یلو
 اب انلع یناریا یاه نویسیزوپا زا یشخب
 تیامح اب و هدوب داحتا رد یناهج مسیلایرپما
 ۀلمح حرط رد ،وتان یاهروشک و هدحتم تالایا
 نیا شالت .دنتسه لاعف ناریا هب یلامتحا یماظن
 هک روط نامه ،هک تسا نیا ،اه نویسیزوپا

 ار ناهج« دیوگ یم یکسودوسوش لشیم
 و تیرشب هیلع تیانج و ،دنهد هولج »هنوگژاو
 فده هب ار اه تلم ۀقح قوقح ندرک لامیاپ

 رب یتسیلایرپما ۀرطیس نیمضت و اهنآ عبانم لواپچ
 ریبعت »هناتسود رشب ۀلخادم« ناونع هب ناهج
 و یرکف مسیرورت هک رما نیا هب یهاگآ اب .دننک
 یاه نویسیزوپا یداصتقا و یعامتجا و یگنهرف

 – لئاسم هنوگ نیا هب دودحم ،روشک زا جراخ
 رد تکرش ینعی  - رضاح لاح رد ،اصخشم
 ،تسین و هدوبن – ناریا هب یماظن ۀلمح حرط
 هب هتشذگ ۀلاس دنچو یس نیا رس ات رس رد هکلب

 و هتشاد دوجو فادها نیمه اب و لکش نیمه
.تسا هدوب لاعف
 شرتسگ ار عوضوم نیا میهاوخب رگا اج نیا رد
 یلامتحا گنج یاهویرانس ای و ویرانس و ،میهد
 هیلع ار »نویبالقنا« اب داحتا رد یناهج مسیلایرپما
 عناق نامفده رگا ،میهد رارق یسررب دروم ناریا

 ،دشاب یناریا یاه نویسیزوپا زا هتسد نیا ندرک
 هک اریز .میا هدرک هتسخ هدوهیب ار نامدوخ اعقاو
 نینچ یگناگیبدوخ زا و یتیصخش لالحمضا
 یم مالعا راختفا اب هک تسا ییاج ات یدارفا
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 رد مسیلایرپما یماظن ۀلخادم ام یرآ ، دننک
 ایآ هک مناد یمن اعقاو نم .میتسه قفاوم ناریا
 ییاه فرح جیاتن هب الماک یدارفا نینچ اعقاو
 ما هدید نم یلو ؟هن ای دنتسه هاگآ دننز یم هک
 یتح و نویلیم هد راتشک اب یتح هک ار یدارفا
 یم تقفاوم یتحار هب ناشنانطو مه زا رتشیب

 ام یرآ .دنناد یم یرورض ار نآ یتح و دننک
 نامروشک یاهانبریز مامت هک میتسه قفاوم
 نانز و ناکدوک زا رفن اه نویلیم و دوش نارابمب
 و دنوش ادف ام زیزع نانطو مه نیب زا نادرم و
 چیه هک کولفم و هدنامرد یا هدع ات ،دنریمب
 یتسیلایرپما یاه حرط هب تمدخ زج یرنه
 شک مدآ یتشم ینابیتشپ هب و دنیایب دنرادن

 راه گس یا هلگ لثم ،وتان یاهروشک یا هفرح
 یاه تورث و یعیبط عبانم یور دنتفایب هنسرگ
 هام جنپ هن یط ار ناریا روانهپ روشک و  ،ناریا

 تاناکما اب هکلب ،درک لمحت یبیل هک ینارابمب
 رت ینالوط رایسب تدم هب و رت هدرتسگ رایسب
 رت ینالوط و رت هدرتسگ امازلا – دوش نارابمب
 یاه شترا یدنفآ و یدنفادپ تردق هک نوچ

 اهنت و[ تسا هیروس و یبیل زا رتارف یلیخ ناریا
 نینچ یارب ۱۹۹۲ لاس زا هک تسا یروشک
 یبیل فالخ رب و ،هدرک هدامآ ار دوخ یا هلباقم
 رد یراذگ هیامرس اب دوب هدرک یعس هک
 هب ،دوشب یگنج نینچ عنام یبرغ یاهروشک
 هب .درک مادقا شا یماظن یاهورین شرتسگ
 بزح( شنانامیپ مه زا رفن ۳۰۰۰ اهنت هک یروط
 لباقم رد ،گنج زور ۳۳ یط نانبل رد )هللا
 ناهج یاه شترا نیرت یوق و نیرتنردم زا یکی
 زا ار نآ و دندرک تمواقم لیئارسا شترا ینعی
 ۀشقن مامت لاح نیع رد و دنتشاد زاب یور شیپ
 .دنتخاس بآ رب شقن هیروس ریخست یارب ار اهنآ

 هب گنج نیا رد یدایز تاراسخ هللا بزح
 زا کی چیه یط هک تخاس دراو لیئارسا شترا

 .تشادن قباس لیئارسا و بارعا یاه گنج
 هکلب .تسین رفن ۳۰۰۰ رس رب عوضوم لاح

 رانک هک ار نارادساپ هاپس و یمسر شترا
 یفخم یماظن ههبش یاه هورگ مامت و میراذگب
 شیپ فلتخم یاهویرانس یارب هک زین ار ناریا
 دیاب وتان شترا ،میریگب هدیدن دنا هدش ینیب

 تداهش  یگنج سورخ نویلیم ۱۱ اب لقادح
 ناریا شترا دوجو نیا اب .دنک ییورایور بلط
 روشک یاهانب ریز نارابمب عنام دناوت یمن
 میهاوخ هتسخ ار نامدوخ ام ،هن .]...دوش
 لحمضم و بلط تصرف دارفا نیا هب هک ،درک
 نارابمب هک مینک یروآدای ،یناور هاگدید زا

 و هچ ینعی ناریا رد یا هتسه یژرنا دیلوت زکارم
 ؟هچ ینعی ناریا یارب زاورپ ۀعونمم ۀقطنم مالعا
 بمب اب هناتسودرشب یماظن ۀلخادم ۀصالخ و
 هدش فیعض مویناروا و کیتکات یمتا یاه
 هدوهیب ار نامدوخ ام ،هن ؟هچ ینعی بوک رگنس
 اهربخ یب ایند زا نیا هب هک درک میهاوخ هتسخ
 یسرتسد لباق همه یارب هک بوتوی نیمه رد
 ییایبیل ناکدوک ۀدش هراپ هکت داسجا ،دشاب یم
 ناشن ار یلاگنس زپشآ دسج ،میهد ناشن ار
 کیژتارتسا فده ناونع هب اهروتادارپ هک میهد
 شتآ ۀمعط ار اهنآ و دنتفرگ فده ریافله اب

 هتسخ ار نامدوخ ام ،هن  .دندرک ناش یمنهج
 نینچ یارب هک دوب دهاوخ هدوهیب و درک میهاوخ

 هک میهد ناشن نیع هب ای و میهد حیضوت یدارفا
 انعم هچ نامدوخ روشک هیلع مسیلایرپما اب داحتا
 هدوهیب .تشاد دهاوخ رب رد ار یجیاتن و

 زا نیا هب هک دوب دهاوخ هدوهیب .دوب دهاوخ
 اه یناریا هک مینک یروآدای اهربخ یب ناریا

 هک داد دنهاوخن یراخ و تفخ نیا هب نت زگره
 مامت هب ناویح یتشم اب ناشدوخ روشک هیلع
 وتان وضع یاهروشک و وتان شترا ینعی ،ینعم
 ملع یارب رگا هک ایوگ مناد یمن .دنوش نامیپ مه
 نیا ،تسین روصت لباق یزرم چیه تیقالخ و
 یمرب یناریا یاه نویسیزوپا یخرب زا هک هنوگ
 لباق یزرم چیه هک ایوگ مه تقامح یارب ،دیآ
.تسین روصت
 یگناخ گنج یبیل رد دنتسناوت اه تسیلایرپما
 هک زین یبیل یا هلیبق یروشک و دنزادنایب هار هب

 هتبلا .دوب دعاسم یراک نینچ یارب ارهاظ
 یتادراو همه ،تسین و دوبن راک رد »ینویبالقنا«
 ناملسم نیزرابم« دندوب هدش یرادیرخ ای و
 نوتس هک دنتسه هدعاقلا زا یا هخاش »یبیل
 .دنهد یم لیکشت یبیل رد ار نایشروش تارقف
 یدمحا نیشون هک تسا ینویبالقنا نآ نیا

 دروم نیا رد…دنز یم فرح اهنآ زا یناسارخ
 و تالاقم یط )۳( نلوک لشیم دننام یدارفا
 راتشک یاشفا زا سپ ،هنارگاشفا یاه ملیف
 کراپ و یلاگنس زپشآ و ناشناردام و ناکدوک
 نارابمب کیژتارتسا فده ناونع هب هک یلگنج
 یم تساوخرد یکیژلب تاماقم زا ،دوب هدش
 نامیپ مه یناسک هچ اب هک دننیبب دنورب هک دنک
 راهظا یبیل رد هدعاقلا روضح زا و ،دنا هدش
 رد دنیایب تسا نکمم ادرف هک – دنک یم ینارگن
 نلوک لشیم یلو …دننک یراذگ بمب و اپورا
 هک دسر یم رظن هب دیعب – دناد یمن الامتحا
 یاهروشک مامت و یکیژلب تاماقم هک  - دنادن

 زا الماک هدحتم تالایا هژیو هب و وتان وضع
 و ،دنتسه هاگآ ییاهداحتا نینچ تارطخ
 ،یبیل زرابم ناناملسم و هدعاقلا نیمه اصخشم
 لثم( داد دنهاوخ ار یفاک ۀناهب اهنآ هب
 هک ار یهاگیاپ نامه هرابود هک )ناتسناغفا
 ار ناشیاهرد هرابود ،دوب هتسب ار نآ رد یفاذق
 نآ رد ار اقیرفآ شخب وتان زکرم داتس و ،دننک زاب

 رد ینویبالقنا .دنزاس اپ رب تدم زارد یارب اج
 یارب عومجم رد اهنآ ۀمه و ،تسین و دوبن راک
 اب ات دندرک یم یزاب ار همعط شقن وتان شترا

 ار یفاذق هب رادافو شترا عضاوم ناشتاکیرحت
 تروص ره رد .دننک نارابمب و هدرک ییاسانش
 نکمم ناریا رد یلخاد گنج عون نیا داجیا
 تاکیرحت نامه هب الامتحا و ،دوب دهاوخن
 و یناریا نیسدنهم رورت و یراذگ بمب و یزرم
 و دجسم دننام یمومع زکارم رد یراذگ بمب
 یارب ناطلس اقآ ادن لاثما رورت ای هریغ و هیکت
 یاهروشک ییامن هایس فده هب هناسر ۀیذغت
 دهاوخ دودحم ،ناریا یلوا قیرط هب و ناملسم
 ،یناریا یاه نویسیزوپا دوجو نیا اب یلو .دش
 فادها نیرتهب و نیتسخن ،ییاهنت هب ناشدوخ

 یاهروشک کاخ رد ار ناریا یزرمارف شترا
 یم لیکشت ار ناریا هیلع گنج رد دننک تکرش
 رد هن یگناخ گنج رگید ترابع هب .دنهد
 دهاوخ عوقو هب اکیرمآ و اپورا رد هکلب ناریا
 یلک روط هب ،گنج تروص رد ،هتبلا .تسویپ

 یوس زا ار رجاهم نایناریا زین یرگید تارطخ
 دیدهت یبرغ یاهروشک رد وردنت یاه هورگ
.درک دهاوخ
 یاه فارگاراپ رد یناسارخ یدمحا نیشون
 حرطم ار یرگید زیگنا تفگش تایرظن یدعب
 و تاناکما« عوضوم زا روبع زا سپ و دنک یم
: دیوگ یم »یجراخ یاه تصرف
 اب تیدض« ،یوروش یشاپورف اب تقیقح رد«
 دحاو رتچ کی ناونع هب »اکیرمآ مسیلایرپما
 یاه شبنج یارب تسناوت یم هک کیژولوئدیا
 داجیا اه تصرف و تاناکما زا یعبنم یعامتجا

»…داد تسد زا ار شدرکراک رگید ،دنک
 و گنج ،یوروش یشاپورف زا سپ !اتفگش
 ۀشوگ راهچ رد هزات اه تلم تراغ و لواپچ
 هب هدحتم تالایا عقاو رد و ،دش زاغآ ناهج
 تیرشب خیرات یماظن تردق نیرتگرزب ناونع
 یبطق دنچ عوضوم هتبلا .دش نادیم زات هکی

 ایآ یلو .تسا یرگید عوضوم کی ناهج ندش
 ایآ ؟دش یبیل بیرخت عنام یباطقا نینچ دوجو
 هیروس رد ینابرق و اولب و شروش همه نیا عنام
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 راتشک و قارع لاغشا ،ناتسناغفا لاغشا ؟دش
 بیرخت ،هانگ یب کدوک و درم و نز اه نویلیم
 لامک و مامت تراغ ،قارع روشک یاهانب ریز
 مامت هک ،دادغب رد هنایم رواخ ۀزوم نرتگرزب
 هب اه یقارع دولآ کشا نامشچ ریز هزوم ءایشا
 یدیدج لسن داجیا .دش لقتنم هدحتم تالایا
 زا هدافتسا لیلد هب قارع رد ییالویه ناکدوک هب
 نیا زا شیپ( اه نارابمب رد هدش فیعض مویناروا
 ییامیش یاه بمب زا هدافتسا لیلد هب مانتیو رد
 هک دوب هدش نیسکا ید ناکدوک دیلوت بجوم
 همادا نانچ مه یناکدوک نینچ ندمآ ایند هب
 یتسیلایسوس لقتسم روشک ۀیزجت .)دراد
 راتخاس لیلد هب اصخشم هک یوالسوگوی

 یم اپورا یارب یعنام ار نآ ،شا یتسیلایسوس
 مسیلایرپما اب هدعاقلا لاثما شزاس هتبلا .دندید

 اب یناسارخ یدمحا نیشون ای و یناهج
 قرش کولب یشاپورف ای و ،یناهج مسیلایرپما
 چیه هب ،)تسین یقلطم رما لاح نیع رد هک(
 تادیدهت زا ناهج مدرم یگدوسآ بجوم ناونع
 یاه تسایس هژیو هب و یناهج مسیلایرپما

 ،هجیتن رد .تسین هدحتم تالایا زیمآ تنوشخ
 رظن هب حیحص یناسارخ یدمحا نیشون لیلحت
 لیالد ناهج یاه قلخ زا یرایسب و ،دسر یمن
 تامجاهت لباقم رد هک دنراد یرامش یب
 یماظن لاکشا رد هک یناهج مسیلایرپما یمئاد
 ناشن شنکاو ،دریذپ یم تروص یداصتقا و
 دض تالیامت هک تسناد دیاب و .دنهد
 زین شیازفا هکلب هتفرن نیب زا اهنت هن یتسیلایرپما
 رد نارحب لیلد هب دوجو نیا اب .تسا هدرک ادیپ
 یهدنامزاس زونه یتسینومک و پچ بازحا
 یاه شروش مینیب یم هک نانچ و .هدشن

 رتشیب ییاپورا یاهروشک یخرب رد ینابایخ
 روط هب و ،دریگ یم دوخ هب هناراکهزب لاکشا

 هناراکهزب لاکشا رد ضارتعا شبنج یلک
 و ،اه هاگشورف بیرخت .تسا هدرک دشر رتشیب

 ای و کناب هب هلمح ای و هشرام رپوس رد تقرس
 یارب کیتاموتا یاه هاگتسد رد یراذگ بمب
 لوپ لماح یاه نیشام هب هلمح ای و لوپ تقرس
.اپورا رد
: دیوگ یم همادا رد یناسارخ یدمحا نیشون
 ، یعامتجا یاه شبنج هزورما ور نیا زا و «
 رثکتم عبانم زا ،درس گنج نارود زا شیب

 یاهروشک عفانم توافت لصاح هک ـ یجراخ
 زورما هنومن یارب دنرب یم هرهب ـ تسا فلتخم
 ای و نیرحب نایعیش یضارتعا شبنج وس کی زا

 هللا بزح ای ،نیطسلف رد سامح نامزاس

 کی ناونع هب( ناریا تلود تاناکما زا ،نانبل
 یزوریپ یارب و دنرب یم هرهب )یجراخ عبنم

 رد و .دنوش یم نامیپمه ناریا اب دوخ شبنج
 نیب هاگداد و وتان اب مه یبیل مدرم ،وس نآ
 هیلع دنوش یم نامیپمه یگنج تایانج یللملا

 رگید یوس زا و ناشرگبوکرس و ملاظ تموکح
 تلود تاناکما زا هیروس مدرم یضارتعا شبنج
.»درب یم هرهب هیکرت
 زا دراد یعس هدنسیون ،منک یم رکف نم
 ار نآ الوا ،ناهج ندش یبطق دنچ عوضوم
 دنچ هک یلاح رد…دنک یفرعم یعطق یرما
 دیاب ار ناهج ندش یبطق دنچ ای و ندوب یبطق
 یاراد هشیمه هک تفرگ رظن رد یبسن لکش هب
 راظتنا نآ زا نیشون هک تسین یدرکراک نآ
 نیرحب نایعیش یدنم هرهب لاثم ناونع هب .دراد
 لاکشا رد هک دشن نیا زا عنام ناریا تیامح زا
 و یدوعس ناتسبرع یاهورین طسوت یعیجف
 مدرم تیعضو ای .دنوشن بوکرس یبرع تاراما
 اب هسیاقم لباق چیه اعقاو هزغ رد نیطسلف
 رارق اکیرمآ تیامح تحت هک تسین ییاهروشک
 و تاراما و رطق ،تیوک ،یبد لثم ،دنراد
 همه زا شیب هچ نآ یلو .یدوعس ناتسبرع
 یم زیمآدیدرت ار یناسارخ یدمحا نیشون ۀتشون

 ناونع هب ار وا میناوت یم هک ییاج ات ،دزاس
 یتسیلایرپما مکاح یاه هناسر نادنمراک زا یکی
 رد « دیوگ یم هک تسا یتقو ،مینک یسانش زاب
 نیب هاگداد و وتان اب مه یبیل مدرم ،وس نآ
»…دنوش یم نامیپ مه یگنج تایانج یللملا

 مادک ؟مدرم مادک ؟یللملا نیب هاگداد مادک
 نیا رد یتلاخد چیه یبیل مدرم ؟یگنج تایانج
 ۀتخادرپ و هتخاس مامت و ،دنتشادن اه شروش
 تیاس تاشرازگ .تسا هدوب هدحتم تالایا

 ،متفگ نیا زا شیپ هک روط نامه ،ویتانرتلآ یاه
 حیضوت تقد هب ار یبیل نایشروش یارجام مامت
 تروص تیرشب هیلع یتیانج رگا .دهد یم
 و وتان شترا طسوت نامگ یب ،دشاب هتفرگ
 رودزم نایشروش و یبرغ ۀژیو یاهورین
 نینچ .تسا هتفرگ ماحنا یناهج مسیلایرپما

 و هدوب ینیع دهاوش ساسا رب الماک یعوضوم
 یلو .درک نامتک ار نآ ناوتب هک تسین یزیچ
 نامتک ار زیچ همه دنناوت یم هدع کی هک ایوگ
.دننک
 لکش نیمه هب عوضوم زین هیروس دروم رد
 عقاو رد »هیروس مدرم یضارتعا شبنج« ،تسا
 هب هک یدراوم زج هب ،درادن یجراخ دوجو

 ایس یتاعالطا نامزاس  یاه یراذگ هیامرس

 هیروس رد یضارتعا شبنج .دشاب یم طوبرم
 هورگ زا و یتادراو نایشروش عقاو رد ،زین
 هیکرت هتبلا هک دنتسه نیملسملا ناوخا و هدعاقلا
 ار اهنآ وتان یاهروشک زا یکی ناونع هب

 یتروص رد و .تسا هدرک حلسم و یهدنامزاس
 نیا اساسا ،دریگب ماحنا هیروس هب یا هلمح هک
 دراو امسر هیکرت دوخ هک دراد دوجو لامتحا

 یاه هدنورپ دانتسا هب بلاطم نیا( دوش رازراک
 هزرابم و رنه ۀمانهاگ رد هدش رشتنم و همجرت
.)دراد هیکت

 اب اهنت هن ،یناسارخ یدمحا نیشون یاه لیلحت
 اب الماک هکلب یتسیلایرپما مکاح یاه هناسر
 نوگاتنپ یتاعالطا و یرکف یاه قاتا یسانشراک
 فده هک ییاهروشک رد ناشتالخادم یارب ،زین

: دیوگ یم وا ،دنک یم ادیپ قابطنا ،دنا هتفرگ
 شبنج هزورما هک تسور نیمه زا دیاش و  «

 و تباقر رد دننک یم شالت یعامتجا یاه
 اب ،نوگانوگ یاهروشک نایم عفانم توافت

 یناهج یاه تصرف و تاناکما زا یرایشوه
 دسر یم رظن هب ،ساسا نیا رب .دنربب هرهب
 هب تبسن یعامتجا یاه شبنج رونام تردق
 تاناکما و اه تصرف زا ندرب هرهب یارب هتشذگ
 مه زورما دنچ ره  .تسا هتفای شیازفا یجراخ
 تاناکما زا ندرب هرهب ـ زورید دننام هب ـ

 یعامتجا یاه شبنج یارب دناوت یم ،یجراخ
 هرهب نیا رگا دیاش یلو دشاب نیرفآدیدهت هاگ
 نیا راکوزاس زا قیقد تخانش اب هارمه ،یرو
 و( »ییادز نوسفا« اب صوصخ هب و ،تاناکما
 هب دناوت یم دریگ تروص ،نانآ زا)ییادز نامرآ
 یاه شبنج تیوقت یارب ییاهدرواتسد
».دوش لیدبت یعامتجا
 
 دنک یم یعس هدنسیون هک مینیب یم بیترت نیا هب
 ۀناراکزواجت و ینوناق ریغ تالخادم یارب الوا
 ،هدحتم تالایا یگدرکرس هب یناهج مسیلایرپما
 و ،دنک هضرع یلوبق لباق و بسانم ریبعت
 تسرهف رد هک ار ییاهروشک یاهانبریز بیرخت
 تصرف« ناونع هب هدیسر تبث هب نوگاتنپ

 هک دهد هولج یا هنوگ هب و دنک یفرعم »یناهج
 رد دنناوت یم مه »یعامتجا یاهرونام« ایوگ
 یمتا یاه بمب اب هناتسود رشب تالخادم نینچ
 ژراش اب کاهامات یاه کشوم و ،کیتکات
 یور زا هک ییاه ریافله و ،هدش فیعض مویناروا
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 یور هب یگنج یاهامیپاوه رگید و اهروتادرپ
 ناناپوچ و ناکدوک ای و یلاگنس زپشآ لاثما رس
 هتشاد یشقن…دنک یم باترپ هریغ و یناغفا
.دنشاب
 و یعامتجا زرابم نیا نامتفگ فطع ۀطقن یلو
 شترا عفادم لیکو و اکیرمآ مسیلایرپما رادفرط
 اب« دیوگ یم هک تسا ییاج نآ رد ،وتان

 ینعی »تاناکما نیا راک و زاس زا قیقد تخانش
 یگنوگچ و وتان اب یراک مه زا قیقد تخانش
 نوسفا اب صوصخ هب «…وتان شترا درک لمع
 یاه شبنج تیوقت هب…ییادز نامرآ و ییادز
».دوش لیدبت یعامتجا
 لیلحت رد نیا زا شیپ نم هک یعوضوم ینعی
 ییاج رد »دنتشک ار ناطلس اقآ ادن یناسک هچ«

 .مدرک حرطم ،دمآ شیپ یزاس دامن ثحب هک
 هداتفا هار هب هک یزبس حالطصا هب شبنج دامن
 ۀشیدنا چیه یب ،هداس یتسیاب یم ،دوب
 هک دشاب یلکش هب و…مهبم ،یسایس صخشم
. داد قوس ییوس و تمس ره هب ار نآ ناوتب
 نامرآ اب ار ییادز نوسفا هدنسیون ور نیمه زا
 نامرآ اب .دزاس یم فدارتم ای و هار مه ییادز
 یاه شبنج تیوقت هب دهاوخ یم ییادز
 دناوت یم نامرآ هک اریز .دشخبب ققحت یعامتجا
 یدمحا نیشون مناخ رظن دروم شبنج یارب

 ریگ اپ و تسد نوگاتنپ ناحارط و یناسارخ
.دشاب
مود شخب
 یم اهنشیپ اج نیا رد ،نیشیپ شخب ۀمادا رد 

 نیشون یاه هتشون زا هعطق ود لیلحت هب منک
 ۀهبج« شخب رد .میزادرپب یناسارخ یدمحا

 نینچ »ضحم یرگاشفا تسایس و گنج دض
: هک میناوخ یم
 دیلوت ترورض دروم رد اه ثحب نیا اب «

 ۀصرع رد لالقتسا دربشیپ یارب دیدج ینامتفگ
 یعامتجا یاه شبنج یللملا نیب یساملپید
 هغدغد و اه شسرپ مهاوخ یم نونکا هک تسا

 ههبج داجیا داهنشیپ« اب هطبار رد ار دوخ یاه
 یدنچ .منک حرطم »نانز شبنج رد گنجدض

 ناونع تحت ار یبلطم ،یناریا هلعش مناخ ،شیپ
 و رشتنم )۱(»نانز شبنج یارب یداهنشیپ«
 عیسو یا ههبج داجیا هب ار شبنج نیا نالاعف
 هب هک دندناوخارف یماظن هلخادم و گنج هیلع
 و تاضقانت یاراد ،داهنشیپ نیا دسر یم رظن
 نارگشنک ام همه هک تسا ییاه تسب نب

 اب زورما هدیچیپ طیارش رد یعون هب نانز شبنج
» .میا هجاوم نآ

 لیلد هب کش یب یناسارخ و یدمحا نیشون
 هب هطبار رد شزیگنا تفگش و صاخ یگتفیش
 نوچ مه هک ییاهدیما مامت و ،یناهج مسیلایرپما
 یاه کلاب هب لیخد اب بای مک ییاعد
 دناد یم هک ییاج نآ زا و ،ددنب یم کاهامات

 یلصا حرط و ینورد تایونم دناوت یمن هک
 هک اریز ،دیوگب مامت تحارص اب ار  شدوخ
 یفنم شنکاو بجوم هک دناد یم انئمطم

 داجیا « یارب ینارهت ۀلعش داهنشیپ ،دش دهاوخ
 یاراد « ار »نانز شبنج رد گنجدض ههبج
 هک نآ یب و دناد یم »ییاه تسب نب و تاضقانت
 ،دنک حرطم ار شبلاطم تحارص اب و اصخشم

 یم ناماس و رس یلکش هب ار ش ا یدعب ۀلمج
 رد قیلعت تلاح هب العف ار عوضوم هک دنهد
…دروآ
 مینیب یم ینشور  هب اج نیا رد تروص ره رد
 یدمحا نیشون یارب »گنج دض شبنج « هک
 »تسب نب«…دراد رب رد ار یتالکشم یناسارخ

 شکاو و شک نیا زا ؟ییانعم هچ هب .تسا
 و ،میسرب دیاب یا هجیتن هچ هب الومعم تالمج
 هک میریگب هجیتن دیاب ایآ ؟میمهفب یزیچ هچ
 دض ۀهبج داجیا« یارب ینارهت ۀلعش »داهنشیپ«

 دیاب ایآ ؟تسین یبسانم و یلمع داهنشیپ »گنج
 نینچ داجیا اهنت هن اساسا هک میریگب هجیتن

 یلیالد هب هکلب تسا زیگنارب لکشم یا ههبج
 یبایزرا یتسیلایرپما دض  - دب تخب زا – دیاش
 و ایازم زا دنناوتن ماگشیپ یاه شبنج و ،دوش
 رگشل اب یناهج مسیلایرپما هک ییاه تصرف
 رارق متس تحت یاه قلخ رایتخا رد شیاه یشک
 لزغ نیا زا یتسار هب ؟دننامب مورحم ،دهد یم
 دیاب یا هجیتن هچ مسیلایرپما یارب نیشون ییارس
؟میریگب
 مهبم یاه همزمز نیا ،یدعب فارگاراپ رد
 شیاشگ ماحنارس ،یناسارخ یدمحا نیشون

 رطخ یسانشزاب نیع رد ،دنک یم ادیپ ییاه
 یم ،ناریا مدرم هجوم یاه ینارگن و گنج
: دیوگ
 یاهورین زا یشخب یتسدمه ،تروص ره هب«
 یب ،یجراخ یماظن یورین اب یلخاد یبالقنا

 لثم و تسا یزیگنارب لمأت و مهم دادیور کش
 طاقن دناوت یم ،یللملا نیب مهم عوضوم ره

».دشاب هتشاد زین ار دوخ توق و فعض
 یم ناشنود مک تسد ریت کی اب اج نیا رد
 اب ناریا لخاد رد هک ار ییاهورین الوا ،دنز
 ،دنا هدش تسد مه یجراخ یماظن یاهورین
 یارب لاح نیع رد و ،دنک یم یفرعم یبالقنا

 یم ،یفنم شنکاو هنوگ ره هب ندیشخب فیفخت
 و فعض طاقن دناوت یم« یدروم نینچ هک دیوگ
».دشاب هتشاد زین ار دوخ توق
 مناخ هک یتالکشم و تاضقانت رگا هجیتن رد
 ۀهبج داجیا« رد ار یناسارخ یدمحا نیشون

 زا ناشیا عانتما رگا ،دراد یم زاب »گنج دض
 ناسوساج »توق طاقن« اب یا ههبج نینچ داجیا
 ار ناریا رد اپورا و لیئارسا و اکیرمآ  نارودزم و
 یاهورین« هدنسیون هک ( مینزب عمج مه اب
 دیاب الومعم ،)دنک یم یفرعم »یلخاد یبالقنا
 قرب ناسدنهم ،ناریا یهاگشناد دیتاسا رورت زا
 یاهدروخ و دز و اه یراذگ بمب مامت و ،شترا

 تسایس مامت و ،اه تسیرورت اب ناریا یزرم
 دیدهت ات ناریا اب یناهج مسیلایرپما یاز شنت
 یارجام ۀوالع هب – یا هتسه نارابمب هب ناریا

 -زبس شبنج نایرج رد »یحدم« و ۲ پولودآوگ
 دیاب زین دراوم نیا مامت رد – ناطلس اقآ ادن لتق و
!میشاب فعض و تّوق طاقن یپ رد
 ییاه تیاس و یناسارخ یدمحا نیشون مناخ زا

 دیاب ،دننک یم تیامح یتایرظن نینچ زا هک
 ییاضر شویراد رورت رد یتوق ۀطقن هچ : دیسرپ
 دهم برد یولج ،شرسمه ندرک یمخز و داژن

 شیپ امش »نویبالقنا« ارچ ؟دراد دوجو کدوک
 تیلاعف و هیرشن داجیا و یمدرم هاگیاپ داجیا زا

 هحلسا هب تسد اروف ،یعامتجا و یگنهرف یاه
 و ؟دنزادنا یم هار هب یشک مدآ و ؟دنوش یم

 ۀنیمز رد ناریا صصختم یاهورین اصخشم ارچ
 نارتخد ارچ ؟دنناسر یم لتق هب ار یژرنا

؟دنشک یم ار نالطلس اقآ ادن دننام یناوج
 شیاهفرح ۀمادا رد ،یناسارخ یدمحا نیشون
 لزغ ،نم هاگدید زا هک دیوگ یم ار یزیچ نآ

 »هناتسود رشب ۀلخادم« یارب ار وا یاه ییارس
: دیوگ یم وا ،دنک یم لماک
 ادتبا مهاوخ یم اجنیا رد هک تسور نیمه زا«
 زورما  هدش ببس هک یدنور رب مراذگب تشگنا
 و یبرغ یاهروشک یوس زا یماظن یاه تلاخد
 مدرم یمومع راکفا زا یشخب نایم رد ،وتان

 رب مهاوخ یم زین و ،دنک ادیپ تیعورشم ناهج
 نیب نالاعف زا یخرب هک مزرو رارصا هیضرف نیا
 هب یشخب تیعورشم دنور رد نانز شبنج یللملا
»…دنا هدوب کیرش یماظن تلاخد
 ،میدرک حرطم اج نیا ات هک یدراوم مامت اب
 اپ و رپ رادفرط مناخ نیا هک مینک یم هدهاشم
 و هدحتم تالایا یماظن ۀلخادم صرق
 .تسا ناریا هیلع وتان رد نامیپ مه یاهروشک
 یعس هناسر رد یللملا نیب نالاعف یخرب هک هتبلا
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 یعس نانچ مه ،مینیب یم هک نانچ و ،دندرک
 رشب گنر تیرشب هیلع تیانج هب ،دننک یم
 .دنشخبب »تیعورشم« نآ هب و دننزب هناتسود
.فالخ تسا یلوق یلو
 رد یناسارخ یدمحا نیشون هک یبلاطم
 نامه الماک ،دنک یم حرطم الاب فارگاراپ

 یعس یتسیلایرپما یاه هناسر هک تسا یزیچ
 دودح ات و دننک قیرزت یمومع ناهذا رد دندرک
 زیچ تقیقح یلو .دندش قفوم مه یدایز یلیخ
 لیلحت و تاشرازگ هب هیکت اب ام و .تسا یرگید
 شهوژپ و ناسانشراک و ناراگن همانزور یاه
 عبانم هب هیکت اب و ناهج رد یژتارتسا روما نارگ
 حرط هک میناد یم ینشور هب ،نوگاتنپ دوخ
 چیه هب و ،دراد یرت هنیرید خیرات یبیل هب هلمح
 هب عیرس خساپ ای عیرس شنکاو کی ناونع
 هب امامت هتبلا( دندوب نآ یعدم هک ییاهدادیور
.دوبن )غورد
 هک ییاهنآ مامت و یناسارخ یدمحا نیشون یارب

 گنج هک دنرب یم رس هب روصت نیا رد زونه
 ،وتان رد نامیپ مه یاهروشک و هدحتم تالایا
 یبیل ثداوح و لئاسم هب تبسن ینآ یشنکاو
 گنج کرد یارب« ۀلاقم زا ،تسا هدوب
 لقن هب ار یا هعطق نلوک لشیم ۀتشون »یبیلرد
 یاه لیلحت رد هعطق نیمه هتبلا هک میروآ یم
: تسا هدش حرطم زین یکسودوسوش لشیم
 هب اه لارنژ زا یکی ،نوگاتنپ رد ،۲۰۰۲ لاسرد «
 هنامرحم ۀمان کی عافد ریزو زا نم : تفگ نم
 روشک تفه ریخست یارب ام : ما هدرک تفایرد
 زا هک مینک یم تکرح هدنیآ لاس جنپ یط
 ،نانبل ،هیروس سپس ،دوش یم عورش قارع
 نایاپ هب ناریا ریخست اب و نادوس ،یلاموس ،یبیل
)۲(».دسر یم
 یاه حرط زا یکرادم نینچ هب هجوت اب هجیتن رد
 یم ،میراد تسد رد هدحتم تالایا یماظن
 یدمحا نیشون تایرظن هک مییوگب میناوت

.تسین حیحص ناونع چیه هب یناسارخ

: لوا شخب تشون اپ
۱( http://www.facebook.com/Feminist‐

School
2( Anne kORELhe. Principe élémentaires 

de propagande de guerre. Editions aden, 
2010

 تاغیلبت و یبیل« هب دوش هعجارم لاح نیع رد
 و رنه ۀمانهاگ رد .یلروم نآ ۀتشون »گنج
۰۸-۰۹-۲۰۱۱ توا ۲۷.هزرابم

امش و هتفه هلجم
 هلجم هب یلاسرا بلاطم یارب یتاحیضوت

 رد جردنم بلاطم زا هدافتسا و هتفه
هتفه
 رد ”هتفه هلجم“ ،زیزع ناتسود و اقفر
 لیدبت یتنرتنیا یا هیرشن هب دراد رظن

 نامزاس تارظن هدننک سکعنم هک دوش
 تسینومک لقتسم دارفا و تسینومک اه
 امش ،دشاب ناریا یرگراک نالاعف و
 یناریا یبالقنا یاه پچ و اه تسینومک
 و تالاقم لاسرا اب ار ام دیناوت یم
 .دیناسر یرای رما نیا رد دوخ بلاطم
 دوخ بلاطم هک دیشاب هتشاد هجوت افطل
 MS-Word (کود لیاف مرف هب طقف ار

(DOC بلاطم،راشتنا زا ،دیئامرف لاسرا 
 ینف لیالد هب رگید یاه مرف هب
 و بزح چیه هب ”هتفه هلجم“ .میروذعم
 فرط یب اما ،درادن قلعت نامزاس
 هدش رشتنم بلطم ره تیلوئسم .تسین
 ”هتفه هلجم“ و !دشاب یم نآ هدنسیون اب

 هب نآ راشتناربارب رد تیلوئسم عون چیه
 باختنا رد ”هتفه هلجم“ دریگ یمن هدهع
 یم دازآ الماک یلاسرا بلاطم راشتنا و
 هدافتسا یارب یتاحیضوت .دشاب
 فده هتفه هلجم رد جردنم بلاطمزا

 رد یکچوک ماگ بلاطم نیا راشتنا زا ام
 یتسیلایسوس یرگنشور و یهاگا تهج

 بلاطم مامت راشتنا تهج نیا زا تسا
 و عبنم رکذ اب هچ هتفه رد هدش رشتنم

 .دشاب یم دازآ الماک نآ رکذ نودب هچ
 هلجم بلاطم زا یرایسب هک احنآ زا اما

 رکذ هب افطل تسا یرگید عبانم زا هتفه
دیشاب هتشاد هجوت یلصا عبانم

هتفه همانهاگ

۱۵  هرامش رتفد
۱۴  هرامش رتفد
۱۳  هرامش رتفد
۱۲  هرامش رتفد
۱۱  هرامش رتفد
۱۰  هرامش رتفد
۹هرامش رتفد

۸ هرامش رتفد

۷ هرامش رتفد

۶ هرامش رتفد
۵ هرامش  رتفد
۴ هرامش رتفد
۳ هرامش رتفد
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۱ هرامش رتفد
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