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)۱۹۶۴ ـ ۱۹۱۰( ناراب لپ
ناملآ هدش گرزب و هیسور دلوتم
.دنک یم ترجاهم هدحتم تالایا هب ناملآ یاه تسیشاف سرت زا
دروفناتسا هاگشناد رد یلم داصتقا روسفورپ

یگتسباو یروئت مهم هدنیامن
 اکیرما یکیژتارتسا تامدخ هرادا رد مود یناهج گنج نیح رد
.دنک یم راک )USAS( یکیژتارتسا نامدرابمب هسسؤم رد و
 یم سوکیروتسیه راعتسم مسا اب )یزیوس لپ( ویویر یلتنام رد
.دسیون
:مهم راثآ
)۱۹۷۵( یگتفاین هعسوت یسایس داصتقا
)۱۹۷۵( ون رامعتسا یسایس داصتقا

)۱۹۶۸( )یزیوس لپ اب( یراصحنا هیامرس

 نوسردنا لوق هب»مسیلایرپما هب طوبرم یاه یروئت لوا جوم« رد
 اب ریز یاهرظن هطقن زا یسیسکرام یاه لیلحت ،)۳ ص ،۲۰۰۱(
 ار یتسیلاتیپاک هعسوت زا ینیعم »هلحرم« و دنراد قابطنا رگیدکی
:دننک یم نییعت
۱

»جراخ رب راشف«
۲

هنابلط شرتسگ فرصت تسایس
۳

یتسیلایرپمالا نیب تباقر
 نانچمه »مسیلایرپما« موهفم زین ۷۰ و ۶۰ یاه لاس یاه ثحب رد
.دور یم راکب یتسیلاتیپاک هعسوت زا ینیعم هرود نییعت یارب

 )۲۰۰۴ ـ ۱۹۱۰( یزیوس لپ
یئاکیرما تسیسکرام مونوکا لانویسان

نیو ،دراوراه ،ندنل رد یداصتقا مولع هدرکلیصحت

 )نمربوه وئل اب ۱۹۴۹ لاس رد سیسأت( ویویر یلتنام هلجم رشان
کرویوین گرزب یزاوژروب شا یتاقبط هاگتساخ

اکیرما یتسیسکرام وئن مونوکا
:مهم راثآ
)۱۹۴۲( یتسیلاتیپاک هعسوت یروئت

)۱۹۷۰( )نمربوه وئل اب( ابوک رد مسیلایسوس
)۱۹۶۸( )نرااب لپ اب( یراصحنا هیامرس
)۱۹۸۴( )فادگم یراه اب( پچ و بهذم

 رظنب مسیلایرپما طوبرم یتسیسکرام یاه یروئت »مود جوم« نیا
 حالطصا هب پچ« یاقترا اب هک )۶ ص ،۲۰۰۱( نوسردنا وتوا
 یم رظن دم رد ار ینیون یضرا مامت عاضوا ،دوش هدید دیاب»ون

:دریگ
 نیزگیاج یرگید لدم هلیسوب مسیلایرپما یتسینینل لدم ور نیا زا«
 ریغ یتیمکاح متسیس زا دوب ترابع شا هصخشم هک دوش یم
 تالایا ینومژه هلیسوب هک دازآ یراد هیامرس و دازآ تراجت یمسر
».دوش یم ظفح هدحتم

 هیامرس« ناونع تحت یزیوس لپ و ناراب لپ کرتشم باتک
 نوماریپ ثحب هب طوبرم بتک نیرت هدنناوخرپ وزج»یراصحنا
 بوسحم ۷۰ و ۶۰ یاه لاس رد مسیلایرپما هب طوبرم یاه یروئت
.دوش یم
 هن ودنآ ،مسیلایرپما زا کیسالک یتسیسکرام یاه لیلحت فالخ رب
 شیارگ« زا هکلب ،»نیگنایم دوس نازیم یشیارگ طوقس« زا

.دننک یم لیلحت هب عورش»شزرا هفاضا یدوعص
 توافت«زا تسا ترابع راصتخا هب»شزرا هفاضا یدوعص شیارگ«
».دیلوت جراخم و دنک یم دیلوت هعماج هک هچنآ نایم
)۱۹ ص ،۱۹۷۳ ،یزیوس لپ ،ناراب لپ(
 یراد هیامرس رد گرزب یراد هیامرس عماوج تاصخشم
:دنریز حرش هب یراصحنا
۱

)اه کسیر( تارطاخم قیقد نیمخت یئاناوت

»یراصحنا هیامرس«
یزیوس لپ و ناراب لپ

هپد کنارف رتکد روسفورپ
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۲

 تمیق رس رب تباقر تیمها شهاک ،یئاناوت نیا اب هطبار رد و
اهالاک
 تمیق شهاک هب هرورضلاب قیرط نیدب دیلوت جراخم شهاک
.دوش یمن رجنم اهالاک
 شیازفا ینعم هب دیلوت جراخم شهاک یراصحنا یراد هیامرس رد«
.تسا دوس دصرد
 دوس شیازفا ینعم هب ـ دوخ هبون هب ـ دوس دصرد مادم شیازفا و
 یعامتجا دیلوت تبسن هب هکلب ،قلطم روطب طقف هن هک یلک

.دریگ یم تروص
 یقلت ناسکی هعماج یداصتقا دازام اب ار هلصاح یاهدوس ام رگا

 یراصحنا یراد هیامرس نوناق فشک هب میناوت یم هاگنآ ،مینک
.میبای تسد
 دبای یم هعسوت هزادنا نامه هب یداصتقا دازام ،نوناق نیا رب انب

 شیارگ رد مه و قلطم شیارگ رد مه ،دبای یم هعسوت متسیس هک
 ».یبسن
)۷۷ ص ،۱۹۷۳ ،یزیوس لپ ،ناراب لپ(
 فرصم هب و هدنبایدشر یلاع یاه تیفرظ هب هب مسیمانید نیا
 دوکر رطخ ،دوشن هدرب نیب زا رگا هک ،دوش یم رجنم رمتسم لزان
.دیآ یم دیدپ نارحب و
».درک کیرحت ار اضاقت ناوت یم هنوگچ هک دوش یم نیا هلئسم«
)۱۳ ص ،۱۹۷۳ ،یزیوس لپ ،ناراب لپ(
.هلصاح دوس بذج یارب تسا یناکما مسیلایرپما
 رد اکیرما هدحتم تالایا یاه تکرش یداصتقا یاه تیلاعف هتبلا
 نارحب هب نداد ناماس و رس و نارحب زا عافد درد هب »موس ناهج«
.دنروخ یمن

 یاسآ لوغ نرسنک زا دیلقت هب ار دوخ یاهزت اه تکرش نیا
:دننک یم میظنت یسرجوین لیوا درادناتسا
 ماهس نابحاص هب هنالاس هک صلاخ دوس زا دصرد ۴۰ دودح«
 رد هک صلاخ یاه یراذگ هیامرس دصرد ۴۰ و دوش یم تخادرپ

 زا ،دنریگ یم تروص لاس نامه رد هدحتم تالایا دوخ
.دوش یم نیمأت جراخ یاهروشک رد هلصاح یاهدوس
:رت هداس ترابع هب

 رمتسم و گرزب هدننک دراو کی یسرجوین لیوا درادناتسا نرسنک
.تسا هیامرس
)۱۹۰ ص ،۱۹۷۳ ،یزیوس لپ ،ناراب لپ(
 اذل و یراذگ هیامرس غلابم نازیم یجراخ تالماعم هک احنآ زا اما

 هباثم هب دنناوت یمن ،درب یم رتالاب ار هتفرگن راکب یاه تیفرظ
.دننک لمع دوس هدننک بذج
 ـ همه زا لبق ـ مسیلایرپما رد یزیوس لپ و ناراب لپ رظنب
 یم هدهع هب ار اضاقت نیا نویسکنوف هک تسا یتلود مسیراتیلیم

.دریگ
 جنرغب متسیس هباثم هب اهنآ یوس زا درس گنج طیارش
 شرتسگ هلیسوب هک دوش یم فیصوت یداصتقا ـ یکیژولوئدیا
.دوش یم نییعت »یتعنص ـ یماظن تاعمتجم«

مسیراتیلیم هب دینک هعجارم

 یراصحنا عضوم ظفح یارب ـ مسیلایسوس دض رب یدنب ههبج
 راه مسینومک یتنآ رد ـ»ترمعتسم همین« و »تارمعتسم« رد دوخ
 ندیشخب تیعورشم نویسکنوف نامزمه هک دنک یم یئامندوخ

 درس گنج رد یئازف جنشت و یتاحیلست تسایس هب یکیژولوئدیا
.دراد هدهع هب ار
 اب ار یئاسآ لوغ یفاضا یاهدوس اسآ لوغ تاحیلست دیلوت

 هب ،تروص نیا ریغ رد هک ،دنک یم بذج یتلود تاشرافس
:دنام دنهاوخ فرصم یب ،یمومع فرصم شهاک ببس
 یم یزاب ار لائدیا یرتشم شقن یصوصخ داصتقا یارب شترا«

».دنک
)۲۰۱ ص ،۱۹۷۳ ،یزیوس لپ ،ناراب لپ(
.دوش یم هدنارذگ رس زا قیرط نیا هب نارحب
 هب ناوت یمن ار یراصحنا یراد هیامرس یراتخاس نارحب شیارگ اما
:درب نیب زا قیرط نیا

لوا تیدودحم

 یژولونکت هک تسا نآ رد هداس نابز هب یداصتقا تیدودحم«
 کرحم هباثم هب ار یتاحیلست جراخم یورین ،تاحیلست دیدج

.تسا هداد لزنت یداصتقا
 هزورما هک تسا ینعم نادب یماظن یاه یدنمزاین بیکرت رد لوحت
 زا رتمک بتارمب دارفا دادعت یتاحیلست جراخم زا ینیعم غلابم اب

.دنوش یم هتفرگ راک هب قباس
 یتاحیلست جراخم یاسآ لوغ ندرب الاب یتح ،طیارش نیا تحت

 یم هارمه هب ینالک یاهدوس اه هناخراک و اه تکرش یارب هچرگا
 یبسن ریثأت دناوت یم طقف لاغتشا و یراذگ هیامرس رب اما ،دروآ
.دننک لامعا یزیچان
مود تیدودحم

 هباثمب یتاحیلست جراخم ندوب هدیاف دیفم رد مود تیدودحم
 یم تئشن یماظن لاوحا و عاضوا دوخ قطنم زا یداصتقا کرحم
.دریگ
 رد اسآ لوغ یبیرخت یورین اب نردم یماظن تاحیلست ندرک رابنلت
 یا هنالقاع یماظن هار زارتمه تردق ود نایم یتاحیلست هقباسم
.تسین
 یرسارس گنج هکرعم زا ندرب ملاس ناج سناش ،سکعرب هکلب
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».دهد یم شهاک ار
)۲۰۷ ص ،۱۹۷۳ ،یزیوس لپ ،ناراب لپ(
 دوخ باتک شراگن لوغشم یزیوس لپ و ناراب لپ هک یماگنه
 تالایا یربهر تاماقم ،دندوب»یراصحنا هیامرس« ناونع تحت
 نابز رب ار دوخ دیدرت یتاحیلست هقباسم یدنمانعم هنیمز رد هدحتم
:دننار یم
 یتاحیلست هنیزه شرتسگ اب هکنیا رب ینبم دوخ مهوت نایاپ زا اهنآ«
 یمرب هدرپ ،تفای تسد رمتسم یئافوکش نیمضت هب ناوت یم
».دنراد
)۲۰۹ ص ،۱۹۷۳ ،یزیوس لپ ،ناراب لپ(
 لپ و ناراب لپ یارب ـ قیرط نیدب ـ یراصحنا یراد هیامرسزا

 رطخ اب نارحب هاگترپ بل رد هداتسیا لوقعمان متسیس یزیوس
!سب و دنام یم یقاب دوکر رمتسم

)۱۹۳۲( اراکوب لپ
)لصالا یسنوت( یوسنارف تسیسکرام خروم و نادداصتقا
هسنارف تسینومک بزح یلم یاروش قباس یاضعا زا
 هسنارف تسینومک بزح یزکرم هتیمک وضع یدیدم تدم یارب
دوب
 و داصتقا« تالجم رشان ،یداصتقا مولع و خیرات روسفورپ

»رظن هطقن« ،»تسایس
»یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس« یروئت هدنهد هعسوت نیلوا
:راثآ
 یاهدمایپ و اه نارحب ،یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یسررب
)۱۹۷۳( اه نارحب
)۱۹۷۸( دیدج یاهرایعم اب تیریدم رد هلخادم
)۲۰۰۲( شزومآ ای و لاغتشا نیمضت

)۲۰۰۸( یضرا مامت یراد هیامرس نارحب و لوحت
هپد کنارف رتکد روسفورپ

یرجح میم نادرگرب
۲

یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت

 زا سپ یوروش داحتا رد یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت
 گنج دعب ام مسیلایرپما یروئت هباثم هب مود یناهج گنج نایاپ
.دش نیودت متسیس ود تباقر رصع رد
 یراد هیامرس« ،گنج زا سپ هرود یداصتقا ـ یسایس دنور رد
 و هعسوت دوخ)۲۷۰ ص ،۲۲ ،تایلک ،نینل(»یراصحنا هلحرم رد
.تفای رتشیب لماکت
 یناد داصتقا لوح یوسنارف نیفلؤم زا یهورگ هلیسوب مسیلایرپما
 یراد هیامرس« هباثم هب نینل زا یوریپ هب ،اراکوب لپ مان هب

 هب زورما شا یلصا یاه شخب« هک دش یقلت»یتلود ـ یراصحنا
:دنریز حرش
۱

یراصحنا هیامرس هدنبای دشر زکرمت
۲

.تلود شقن تیوقت
 دیلوت یلام نیمأت هک تسا نیا زا ترابع یتلود شخب صخاش
.دریگ یم تروص یتلود لیاسو اب یراصحنا گرزب
 تارییغت شوختسد ار یتاقبط تابسانم نیون یاه هدیدپ نیا
:دنزاس یم نیریز فرژ یداینب
۱

.دنشخب یم تدش ار رگراک هقبط رامثتسا اهنآ
۲

.دنزاس یم رتعیسو ار رامثتسا نیا نادیم
۳

 یم تیوقت ار هعماج ینایم راشقا رب یراصحنا هیامرس طلست اهنآ
».دننک
)۱۷ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
:دریگ یم تروص ریز حرش هب یراد هیامرس یدنب هرود
۱

»روتکافونام هلحرم ای و نیزاغآ یتسیلاتیپاک هلحرم«
۲

»دازآ تباقر هلحرم ای و یراد هیامرس کیسالک هلحرم«
۳

»یراد هیامرس یتسیلایرپما ای و یراصحنا هلحرم«
)۱۷ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
۴

 هیامرس هلحرم نیرخآ ،یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس هرود
:دوش یم یقلت یراد
 هب نینل زا یوریپ هب ناوت یم ار یراد هیامرس یتسیلایرپما هلحرم«
 ـ یراصحنا یراد هیامرس و هداس یراصحنا یراد هیامرس هلحرم
».درک یدنب میسقت یتلود
)۷۳ص ،۱۹۷۲ ،نیوک(

 هک تسا مسیلایرپما زا یا هلحرم« یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس
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 نیا نورد رد و دنبای یم تعسو یراصحنا یاهراتخاس ،نآ رد
 نایم هدنبای دشر یدنب هکبش و تلود هلخادم ،مسیلایرپما هلحرم
».دبای یم هعسوت رگید راب تلود و تاراصحنا
)۹ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 یم ریز هدیدپ ود هب هژیوب یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت
:دزادرپب یتسیاب
۱

 و گنج دعب ام یراد هیامرس یداصتقا قنور یتسیاب یم الوا
 و ظیلغت اب هارمه تلود هتفای تیوقت هناراذگ هیامرس راکودرک
 حیضوت گرزب )یاه تکرش( هیامرس عماجم هدنبای دشر زکرمت
.دوش هداد
۲

 ـ یتسینوگاتنآ هاگودرا ود هب ناهج یسایس میسقت یتسیاب یم ایناث
.دبای باتزاب ـ یتسیلاتیپاک و یتسیلایسوس
 دض شخب یئاهر یاه شبنج ،مود یناهج گنج زا دعب اتدمع
 دض رب تمواقم هب هیشاح رد یتسیلایرپما دض و یرامعسا
 و ابوک ،ریازجلا لیبق زا یئاهروشک رد و تساخرب زکرم مسیلایرپما
 داحتا و یقرش یاپورا رد»لائر مسیلایسوس« هعسوت لدم مانتیو

.داد رارق دوخ قشمرس ار یوروش
 متسیس نیا یدنم نارحب یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت

 هب طقف هن و دهد یم رارق دیکأت دروم هژیوب ار یداصتقا ـ یسایس
 رد تسرد هکلب ،دزادرپ یم ایاضق لیلحت و یکیتسیریوه فیصوت

 هباثم هب ،»یملع تسایس« هباثم هب یتسیسکرام یروئت تنس
 هب تمدخ هباثم هب ینعی ،یداصتقا و یسایس لوحت هب تمدخ

 هزرابم یگنهرف و یعامتجا ،یسایس یاهورین یسایس یژتارتسا
.دوش یم لمع دراو لوحت نیا هار رد

 ریهامج داحتا تسینومک بزح یمسر یا همانرب دانسا رد
 یبالقنا نایرج هس« اب نارود تمامت ،یوروش
 یاه لوپورتم رد یرگراک شبنج ،لائر مسیلایسوس( »یناهج
 یاهروشک رد یتسیلایرپما دض شخب یئاهر یاه شبنج و بزغ
 هب یراد هیامرس زا راذگ یناهج ـ یخیرات نارود هباثمب)موس ناهج
.دوش یم ریسفت مسیلایسوس
 دننامه( ار دوخ ءاشنم یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس نارحب«

 هیامرس یمومع نارحب رد )یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس دوخ
 رد یتسیلاتیپاک یاهداضت زورب اب ۱۹۱۷ لاس رد هک دراد یراد
 اپ یتسیلایسوس تلود نیلوا شیادیپ و لوا یناهج گنج اب هطبار
».داهن هصرع هب
)۷۴ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 نارحب هجیتن هباثم هب دوخ یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس اذل و
 شیارگ یتسیاب یم هک ،دوش یم ریسفت یراد هیامرس یمومع

 لابند هب ار هدنیازف یبلط شرتسگ و هیامرس دح زا شیب تشابناهب
 ۱۹۱۴ لاس رد یتسیلایرپمالا نیب گنج زورب بجوم هک دروآ
 لیکشت هب یتسیاب یم نآ رب هوالع و دنا هدش )لوا یناهج گنج(
 یاه لوپورتم »یتسینوگاتنآ عماوج« رد یتاقبط هزرابم یاهورین

.دنوش رجنم یتسیلاتیپاک

 »قابطنا« ینعم هب ور نیا زایتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس
 و یجراخ یدوجو طیارش رد تشگرب یب تارییغت« اب مسیلایرپما
.دوش یم کرد »شا یلخاد
)۲۷ ص ،۱۹۷۲ ریام(
 یروئت جارختسا هنیمز رد یتوافتم »بتاکم« یتسینومک شبنج رد
:تشاد دوجو یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس
۱

 نیار وتوا لوح یشهوژپ هورگ ،لاثم یارب کیتارکومد ناملآ رد
 ساسا رب ار یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس شیارگ)۱۹۶۵( دلوه
 یروئت یارب هک دندرک یراذگناینب هیامرس زکرمت و ظیلغت هعسوت
.دوب هدننک نییعت مسیلایرپما ینینل
۲

.دش یراذگناینب)۱۹۶۷( لدنورگ یوس زا یرگید یروئت
۳

 یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت اراکوب لپ یوسنارف هورگ
.درک یارذگناینب دوس دصرد یشیارگ طوقس نوناق رب ار
 ص ،۲۵ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( سکرام ار نوناق نیا

:دوب هدیمان هیامرس تشابنا یخیرات نوناق نیرتمهم هباثم هب)۲۲۱
 هتخادنا راکب تباث هیامرس نایم یتوافت ،یعامتجا سایقم رد«

 دروم یلو ،دوش یم هتخادنا راک هب اعقاو هک یا هیامرس ـ هدش
 هباثم هب ریغتم هیامرس و دنک یم دشر یلو ـ دریگ یمن رارق هدافتسا
 و هیامرس لک نایم توافت ینعی ،یفاصا شزرا همشچرس اهنت
.دبای یم هعسوت هدش دیلوت شزرا هفاضا

 هیامرس تشابنا هب هراومه ،قیرط نیدب یتسیلاتیپاک یاه تکرش
 اب هدش دیلوت یفاضا شزرا هکنیا نودب ،دنیآ یم لیان یرتشیب

.دنک دشر تعرس نامه
 شهاک هب شیارگ یعامتجا سایقم رد قیرط نیدب نیگنایم دوس
».دهد یم ناشن
)۲۵ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(

 دح زا شیب یاسآ لوغ یاه تیفرظ لیکشت هب یفاضا دوس راکش
 و ددرگ یم هارمه »ینف تفرشیپ میمعت« اب هک دوش یم رجنم
:دوش یم یهتنم دح زا شیب دیلوت شیارگ دیدشت هب ماحنارس
 دیلوت یاهالاک ریاخذ و ماخ داوم ،تالآ نیشام ،تاسیسأت«

».دنبای یم شیازفا یریگمشچ زرطب هتفرن شورفب یلو ،هدش
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)۲۶ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 »هیامرس زا یشخب شزرا شهاک هب« هیامرس دح زا شیب تشابنا

:دوش یم رجنم
 هیامرس زا یشخب طقف عونتم یاه مرف رد شزرا شهاک نیا«
».دوش یم لماش ار یلک یعامتجا
)۲۷ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 یم تروص یتلود تاحناخراک رد هژیوب هیامرس شزرا شهاک
:دریگ
 راک نایز لبقت اب دیاب اه هناخراک و اه تکرش نیا زا یا هلسلس«

 تکرش یارب هک یراک یاهدادرارق لیلد هب همه زا لبق ،دننک
.دنا بسانم هژیوب گرزب یراصحنا یاه
 و دنک یم تخادرپ تلود ار هدمآ دیدپ یعونصم روطب رسک نیا
 یم نیمأت یتایلام یاه لوپ زا ار تخادرپ نیا یارب مزال لیاسو
.دنک
 راشقا رگید و نارگراک هسیک زا هک تسا ینعم نادب نیا
».دوش یم تخادرپ شکتمحز
)۲۷ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 مغ زا ار تاراصحنا ،نویسکنوف نیا نتفرگ هدهع هب اب تلود
.دزاس یم دازآ هیامرس شزرا شهاک
 یتلود هیامرس« و دنک یم تیامح تاراصحنا یاهدوس زا تلود
 یراصحنا دیلوت لیمکت و طسب هنیمز رد یا هدننک نییعت روتکاف
.دوش یم بوسحم »گرزب نردم
)۲۸ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 یم راد هدهع ار یلام تاناکما نیمأت شقن ،قیرط نیدب تلود
:دناشوپ یم لمع هماج ریز یاه نویسکنوف هب و دوش
۱

.دنک یم کمک هیامرس تشابنا هب ،تاراصحنا زا تیامح اب
۲

 شهاک هک دنک یم کمک نیعم یاه هیامرس لبقت قیرط زا«
 ،دوش عیرست یلک یعامتجا هیامرس زا یشخب ریذپان بانتجاشزرا
».دور الاب یراصحنا یراد هیامرس دوس دصرد و دوس نازیم ات
)۳۹ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 یاقب طرش هب نویسکنوف نیا ،یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس رد
.دوش یم لدب یتسیلاتیپاک تشابنا
 لسوتم هنکمم هلیسو ره هب ،ور نیا زا گرزب یراصحنا یزاوژروب«
 ای و میقتسم روطب یتلود هاگتسد رب ار دوخ لرتنک ات دوش یم
».دراد هگن مکحم دوخ ناتسد رد یسایس لاجر هطساوب
)۳۵ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(

۲

یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت
همادا

 مسیلایرپما یروئت اب دنویپ رد ـ یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس
:دوش یمن یقلت فرص یلم متسیس هباثم هب ـ نینل
 هک تسا رما تقیقح نیا ،تسا ون یتسیلایرپما هلحرم رد هچنآ«
 یاهروشک یاهدیلوت رد یئایفارغج ظاحلب یلام هیامرس هعسوت
 هیامرس نامرف تحت ار اهنآ و دوش یم هتخادنا راکب توافتم
.دزاس یم دحتم یدحاو
 )ندرک یللملا نیب( نویسازیلانویسانرتنا یارب مزال ناینب رما نیا
 یم دیدپ یناهج تراجت عیرس لوحت یارب انمض و دیلوت یراصحنا
.دروآ
 اب عقاو رد هداس یراصحنا یراد هیامرس زاف رد هک تاکرح نیا

 یراد هیامرس زاف رد اهنت ،دنا هارمه اه هبرض و اه شهج
».دنبای یم تسد دوخ لماک یئافوکش هب یتلود ـ یراصحنا
)۳۷۸ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 تروص اهداضت و اه نارحب نودب زین نویسازیلانویسانرتنا دنور نیا

.دریگ یمن
 هک دننآ رب رتشیب یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یاه نیسیروئت
 یرت هبناج همه زرطب »یتسیلاتیپاک یاهداضت دیدشت« زاف نیا رد

.دریگ یم تروص
 یداصتقا متسیس لباقتم یگتسباو« دیلوت نویسازیلانویسانرتنا

 تحت و دنک یم تیوقت یبرغ یاپورا رد صوصخب ار یتسیلاتیپاک
 یاه هورگ نایم هک یتباقر ،دهد یم رارق تباقر رتشیب هچره ریثأت
».دبای یم تدش دنمتردق یراصحنا
)۷۰ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 ریسفت ینعم هب مسیلایرپما زا گنج زا دعب هرود هب طوبرم ریسفت

 رپوس« ای و »مسیلایرپما ارتلوا« ،حالطصا هب ناونع تحت یکستوئاک
.دوش یم یقلت دودرم هطبار نیا رد »مسیلایرپما
)۴۷۳ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 نیب تباقر هک تسا نآ رب یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت
.دبای یم همادا ناکامک یتسیلایرپمالا

 هعسوت دنمداضت یلک دنویپ رد یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس
 یاهورین ندرک یللملا نیب« هار رد یعقاو یدس هباثم هب یتسیلاتیپاک
.دنک یم لمع »هدلوم
)۷۱ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 رجنم یتسیلایرپمالا نیب یاه گنج زورب هب یسایس حطس رد هتبلا

.دوش یمن
 ود یئورایور رد رگیدکی اب یتسیلایرپما یاه لوپورتم طباور

 ،یگتسبمه و تباقر رب ینتبم هناگود تلصخ« یناهج متسیس
.تسا هدرک بسک »داحتا و تیفیرح
)۴۷۴ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 ناهج دض رب یریگ ههبج رد ناوت یم ار »مسیلایرپما یراه«



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

6

 و یلم یبالقنا شخب یئاهر یاه شبنج دض رب ،یتسیلایسوس
 لوپورتم دوخ رد یتاقبط تازرابم دض رب و هیشاح رد یعامتجا

.درک هدهاشم اه
)۴۸۲ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 لوغ یماظن هاگتسد اب یسایس متسیس هنارگزواجت یریگتمس نیا
.دریگ یم رارق تیامح دروم یئاسآ
 رب یسایس یدنب ههبج زا یکاح یئوس زا اسآ لوغ یماظن هاگتسد

 فاطعنا و نیرتهب« رگید یوس زا و تسا بلط یقرت یاهورین دض
 هنیمز نیا رد( تسا »یتسیلاتیپاک دیلوت یارب شورف رازاب نیرتریذپ
 یراد هیامرس یاه نیسیروئت و یزیوس لپ ـ ناراب لپ نایم
).دراد دوجو رظن تدحو یتلود ـ یراصحنا
 یراصحنا یراد هیامرس یروئت یسایس یاوتحم یارب هدننک نییعت
:دنریز لماوع یتلود ـ
۱

متسیس یدنم نارحب موادت زت
۲

متسیس دنمداضت هعسوت زت
 دیلوت هویش زاف نیرخآ انلع یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس زاف«

».تسا مسیلایسوس هلحرم شیپ و یتسیلاتیپاک
)۵۲۴ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(

 همانرب رصانع لیمکت یئوس زا یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس
 یداصتقا راتخاس رد رگید یوس زا و دهد یم هعسوت ار یزیر

 یاه ناینب« اهنآ زا هک دروآ یم دیدپ ار یتارییغت یراد هیامرس
 هب راذگ یارب و یسایس و یداصتقا یسارکومد هب راذگ یارب یدام
.دنبای یم هعسوت »مسیلایسوس
 لرتنک تحت هک تلود یزکرم شقن تیوقت اب« ،رگید یوس زا اما
 یم اپرب راذگ نیمه ربارب رد یدس ،»دراد رارق گرزب یزاوژروب
.دراد
)۷۹ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 تسا ترابع یقرتم یرگراک شبنج یزکرم هفیظو ،قیرط نیدب
:یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس قیرط زا یراد هیامرس رب هبلغ زا
 یارب مزال ینیع طیارش داجیا اب یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس«

 یکیدزن یارب هدنبای دشر طیارش نامزمه ،شیوخ رب هبلغ
 طیارش ،دروآ یم مهارف ار یراصحنا ریغ راشقا هیلک تایلمع
 یم مهرف ار رگراک هقبط اب یلم و کیتارکومد یاهورین هیلک داحتا
».دروآ
)۷۹ ص ،۱۹۷۳ ،اراکوب(
 و یعامتجا یورین هباثم هب دناوت یم یراصحنا دض داحتا نیا

 رب ،یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس رب هبلغ اب هارمه ،یسایس
 هبلغ زین یضرا مامت و یلم سایقم رد یراد هیامرس دیلوت هویش
.دنک

یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت زا داقتنا
  
1

 ار نآ دنویپ بلغا یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت زا داقتنا
 بازحا اب نینچمه و یوروش داحتا رد یسایس تابسانم اب

.دومن یم حرطم یلم یتسینومک
۲

 یبسن یراتخمدوخ« بویعم یکیروئت جارختسا هراومه انمض
.دش یم هداد رارق دیکأت دروم »تلود
۳

.تفگ نخس یداصتقا مسینیمرتد رطخ زا سازتنالوپ سوکین
)۲۹ ص ،۲۰۰۱ ،سازتنالوپ سوکین(
 حالطصا هب نیعمان و یداصتقا نامزمه یانعم نداد زا دیاب«
.درک زیهرپ »مسیلایرپما نارحب«
.دراد دوجو رطخ نیا رظن دروم زاف تمامت یارب نآ زا هدافتسا اب
 نارحب« زابرید زا یراد هیامرس هک درک اعدا ناوت یم انعم نیا هب
».تسا هدوب »هدز
  
 دروم ار یتاقبط هزرابم هدننک نییعت شقن ،نآ فالخ رب سازتنالوپ
:دهد یم رارق دیکأت
 ینارحب تلصخ هدنهدناشن یتاقبط هزرابم هک ور نآ زا تسرد«
 هار ،تسا مسیلایرپما و یراد هیامرس نیعم یداصتقا تیعضو
 نآ هنکمم بذج مامضنا هب ،دنک یم یط نارحب نیا هک یئاه
».تسا هزرابم نیا هب هتسباو
)۲۹ ص ،۲۰۰۱ ،سازتنالوپ سوکین(
۴

 ار تلود هک دزادرپ یم یئاه یروئت زا داقتنا هب انمض سازتنالوپ
 هقبط رازبا ای و هاوخبلد یراک تسد لباق تسد تلآ« هباثم هب

.دننک یم یقلت »همکاح
)۵۹ ص ،۲۰۰۱ ،سازتنالوپ سوکین(
 اب یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یروئت ،یریگعضوم نیا رب انب
 رگیدکی رد یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس و تلود بوذ زت

.دنک یم ادیپ لیامت یکیروئتتلود یزاس هصالخ هب دوخ
 یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس یاه نیسیروئت هن و سازتنالوپ هن
 لاس رد یراد هیامرس هک دننک ینیب شیپ ار یمسیمانید دنتسناوتن

 شیوخ یدنبراتخاس دیدجت هب یلاربیلوئن هناهب هب ۹۰ و ۸۰ یاه
.دز تسد
۵
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)۱۹۶۸( فا سا ما یا
)یتسیسکرام یاه شهوژپ و اه یسررب یوتیتسنا(
 تروفکنارف رد ناملآ تسینومک بزح یشهوژپ زکارم زا یکی
 کیدزن یراکمه رد
 کیتارکومد ناملآ یللملا نیب یداصتقا و یسایس یوتیتسنا اب
)csW( یوروش تسینومک بزح یعامتجا مولع یمداکآ اب
)كk( هسسؤم اب
 نارگراک یتسیسکرام شزومآ اب
 سوکاتراپسا یب سا ما اب
:تاراشتنا
)۱۹۸۹ ـ ۱۹۷۸( همانلاس ـ یتسیسکرام یاه یسررب
 ما یا و یتسیسکرام یزاسون مورف ـ یتسیسکرام یزاسون هلجم
)۱۹۹۰( فا سا

 یسررب یوتیتسنا ناگدنیامن هک تسا یا هیرظن هطبار نیا رد بلاج
 هعسوت تروفکنارف رد )cmSF( یتسیسکرام یاه شهوژپ و اه
.تسا هدش هداد
 یاه لاس رخاوا رد نیاتشا فیالشا فزوی و گنوی ستنیاه هژیوب

 رد یصوصخ ـ یراصحنا هعسوت طخ کی شیارگ هب ۷۰
:دنا هدرک هراشا یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس بوچراچ
 ـ یتیبثت طخ یتلود ـ یراصحنا یداصتقا متسیس بوچراچ رد«

 یزکرم کناب تردق دشر هب ـ هدوب نارحب زا رثأتم هک ـ یسایس
 رجنم )ماو( یرابتعا و یکناب متسیس تردق دشر هب ماع روطبو
.دوش یم
 ،یتلود هنازخ یسایس تیاده نتشاذگ رانک حرط قیرط نیدب
 حرطم یروشک هجدوب قیرط زا تیاده نتشاذگ رانک حرط ینعی
 هرطیس زا لوحت ینعم هب یکیژولوئدیا ظاحلب و دوش یم
 یم مشچ هب کیسالکوئن زا رثأتم مسیراتینوم یعون هب مسینایزنیک
 سیمورپموک هب لیامت زا زاین یب یراصحنا هیامرس عفن هب هک دروخ
».دوش یم فیرعت رگراک هقبط اب
)۹۰ ص ،۱۹۷۹ ،نیاتشا فیالشا فزوی و گنوی ستنیاه(

 هب طوبرم کیسالک یاه یروئت تنس رد یتارظن هکیلاح رد
 ازور و گنیدرفلیو ،نینل زا همه زا لبق( مسیلایرپما
 رارق دوخ لیلحت نوناک رد ار )یزکرم( یاه تلود)گروبمزکول
 هیامرس یرو هرهب یهدنامزاس رد تلود دیدج شقن و دنداد یم
 ،دنداد یم رارق دیکأت دروم هیامرس رودص یارب یوتانرتلآ هباثمب ار
 زین »موس ناهج« ای و هیشاح اب هطبار رد »مسیلایرپما وئن« یاهدمایپ
.تفرگ یم رارق ثحب دروم
 تحت ار اشگهار یاه یسررب ۵۰ یاه لاس رخاوا رد ناراب لپ

:درک رشتنم )۱۹۵۷( »دشر یسایس داصتقا« ناونع
 هیامرس شرتسگ و شیادیپ حیضوت تهج رد یشالت اه یسررب نیا
 هتفاین هعسوت یاهروشک »یگدنام بقع« هب هجوت اب یتعنص یراد

.دندوب
 هک ،دوب طلسم یسرد بتک رظن اب تفلاخم رد ناراب لپ لالدتسا
 یم یط یرنویسولووا دنور بونج یاهروشک هعسوت ،نآ رب انب

 و یداصتقا »نویسازینردم« هار دیاب ریزگان اهروشک نیا و دنک
.دننک یط ار برغ هتفای هعسوت یاهروشک یعامتجا

 زا یتسیلاتیپاک نویسامرف هک دوب نآ زا یکاح ناراب لپ یزکرم زت
 هار رد یدس هب نونکا ـ یراد هیامرس یراصحنا زاف ـ دیدج عون
.تسا هدش لدب یعامتجا هعسوت

 روشک هک(یوروش داحتا ینافوت ندرک یتعنص زا ماهلا اب ناراب لپ
 دض شخب یئاهر تازرابم زا ماهلا اب و )دوب یا هدنام بقع
 طرش ار یتسیلاتیپاک هعماج رب هبلغ ،هیشاح رد هدنفوت یرامعتسا
.تسناد یم یعامتجا و یداصتقا تفرشیپ

 نیون یاه مرف نوماریپ ثحب یارب یهاگزاغآ ناراب لپ باتک
.دوب کیسالک یرامعتسا یاه یروطارپما نایاپ و مسیلایرپما

 یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد نویسولووا هب دینک هعجارم

 یلئاسم نوماریپ ثحب یعامتجا مولع رد ۷۰ و ۶۰ یاه لاس رد
 ،دشر و نویسازینردم یاه یروئت اب تریاغم رد هک تفای تیوقت
 رازاب رباربان یاهراتخاس بوچراچ رد یگتسباو تابسانم دیلوتزاب

 رظن دم رد ار نآ تیامح تحت رامثتسا یاه مسیناکم و یناهج
.دنداد یم رارق

)۲۰۰۶ ـ ۱۹۱۰( رگنیس گناگفلو سناه
 ناتسلگنا زا لصالا یناملآ هعسوت نداد داصتقا
 هاگشناد داتسا

 شیب هرپ ـ رگنیس زت فلؤم
.تسناد یم ماخ داوم دلوم یاهروشک نایز هب ار یراجت هلدابم وا

)یراج یلصا داصتقا زا جراخ( یسکود ورته داصتقا هدنیامن

 بونج یاهروشک یگتفاین هعسوت نوماریپ ثحب هک دوبن یفداصت
 عورش نیتال یاکیرما زا یناهج رازاب رباربان یاهراتخاس ببس هب

.دش
 ار یسایس یگتسباو مدع ینالوط زاف نیتال یاکیرما عماوج رثکا
.دنراد رس تشپ

 )۱۹۸۶ ـ ۱۹۰۱( شیب هرپ لوئار
 هعسوت ینیتناژرآ ناد داصتقا
)۱۹۶۴ ـ ۱۹۴۹( نیتناژرآ یزکرم کناب سیئر
 ـ ۱۹۶۴( دحتم للم نامزاس هعسوت و تراجت سنارفنک لک ریبد

۱۹۶۹(
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 شیب هرپ ـ رگنیس زت فلؤم
یتسیلاروتکورتسا یداصتقا تسایس هدنیامن

 یاکیرما یارب دحتم للم نامزاس نویسیمک ۴۰ یاه لاس رد
 ار یزت شیب هرپ لوئار و رگنیس سناه راثآ یانبم رب )لاپس( نیتال
 Terms of Trade(یراجت هلدابم ،نآ رب انب هک درک یم یگدنیامن

(TOT(دوب دهاوخ اه هدننک رداص نایز هب تدمزارد رد.

 داوم شخب رد دیلوت نامدنار شیازفا اب ماخ داوم دلوم یاهروشک
 دح زا شیب دیلوت هب و رتنوزف دوس دیلوت هب لزان دزمتسد اب ،ماخ
.دنوش یم کیرحت
.
 نامدنار شیازفا مغریلع ،سکعرب اما یتعنص یاهالاک تمیق
 راشف )اه لوپورتم( زکارم رد اریز ،دنبای یمن شهاک دیلوت

.دوش یم رجنم لائر دزمتسد شیازفا هب یئاکیدنس
)۱۹۶۸ ،شیب هرپ هب دینک هعجارم(
 ،یتعنص یاهالاک یارب اصاقت شیازفا و یراکهدب ،نیا رب هوالع
 یارب اضاقت شهاک مغریلع هک دراد یماو ار هیشاح یاه تلود
.دزرو تردابم ماخ داوم دیلوت شرتسگ هب ،ماخ داوم

 یگدنام بقع رب هبلغ تسایس هک هعسوت لاح رد یاهروشک
 بتارمب تمیق هب ماخ داوم شورف هب ،دننک یم لابند ار یتعنص

 نایز هب یراجت هلدابم و دنوش یم روبجم جیار تمیق زا رت لزان
.دوش یم مامت اهنآ

 ریغ دشر هار میکحت هب ماخ داوم جارختسا هب )ظیلغت( زکرمت ایناث
.دوش یم رجنم یتعنص

 ،راک یللملا نیب میسقت نیا تکربب دنناوت یم یتعنص لود ،اثلاث
 اسب هچ و ظفح هعسوت لاح رد یاهروشک هب تبسن ار دوخ هلصاف
.دننک رتشیب
)۱۹۹۳ رتافتلآ هب دینک هعجارم(
 ةراید یامنرات رد راک میسقت ،راک نامدنار هب دینک هعجارم
یرگنشور فراعملا
)۱۹۳۰( گنوتلاگ ناهوی
 یژورن سانش تسایس ،سانش هعماج ،ناد یضایر
)PRcO( هب موسوم ولسا رد یهوژپ حلص یوتیتسنا نیلوا سسؤم
 یهوژپ فالتخا و یهوژپ حلص ردپ
ددعتم راثآ فلؤم

 هعسوت هب هناگود باطقنا نیا نداد رارق انبم اب گنوتلاگ ناهوی
.تخادرپ»مسیلایرپما یراتخاس یروئت«
)۱۹۷۲ ،گنوتلاگ هب دینک هعجارم(

 نایم نآ رد هک دزاس یم ر ادومن ار تردق زا یشیارآ مسیلایرپما
 یگنهامه اه لوپورتم زکرم و هیشاح یاه تلود زاتمم یاه هورگ
.دراد دوجو عفانم
 شقن هب هک دنا هیبش »یلپ« هب هیشاح یاه تلود زاتمم یاه هورگ
.دنراد هدهع هب زکارم هب ار اهشزرا لاقتنا

 و هیشاح یاه تلود نایم نینچمه و اه لوپورتم زکارم نایم
.دراد دوجو عفانم داضت هطوبرم یا هیشاح یعامتجا یاه شخب
 رادروخرب یرتمک تدش زا لوپورتم یاه تلود رد عفانم داضت
.تسا

 هوشر« زا و دروآ یم یور نینل یاه هشیدنا هب اجنیا گنوتلاگ
.دیوگ یم نخس »یرگراک تیفارشا« هب »ندناروخ
 یاه هورگ و لوپورتم یاه تلود یشاوح نایم ،نیا رب هوالع
.دراد دوجو عفانم داضت یشاوح للم مورحم
)۳۵ ص ،۱۹۷۲ ،گنوتلاگ(
:درک صخشم ار »مسیلایرپما مسیناکم« ود گنوتلاگ
مسیلایرپما لوا مسیناکم

 »یدومع نیبام یف لباقتم ریثأت هطبار« رد مسیلایرپما لوا مسیناکم
 هیشاح ناراکردنا تسد و لوپورتم تلم ناراکردنا تسد نایم
.دراد رارق
 هب هک هچنآ یکدنا دح ات و نیبام یف لباقتم ریثأت نیا تاریثأت

 رارق لیلحت زکرم رد ،دوش یم هدیمان »رباربان هلدابم« رامثتسا ناونع
.دنریگ یم

 هبناجکی ندنار شیپ و هطبار نیا زا یشان یتعنص ریغ هعسوت طخ
 یاه مسیناکم هباثم هب قیرط نیدب ،لوپورتم تلم یداصتقا هعسوت
.دندرگ یم رادومن یتسیلایرپما

مسیلایرپما مود مسیناکم

 یف لباقتم ریثأت راتخاس زا تسا ترابع مسیلایرپما مود مسیناکم
 ریغ اذلو »زارتمه« نیبام یف لباقتم ریثأت هک یقفا نیبام
.تسا یتسیلایرپما
 حوطس رد یدیلوت یاهراتخاس زا تسا ترابع اما نآ طرش شیپ
.سایق لباق
 ریثأت راتخاس« اب تسا رتسبمه یدومع نیبام یف لباقتم ریثأت هطبار
.تسا یرباربان هاگ هیکت هک »یلادوئف نیبام یف لباقتم
 و )لوپورتم( زکرم نایم نیبام یف لباقتم ریثأت مود مسیناکم نیا

 )هخرچود خرچ رد( »اه هرپ و روحم هطبار« یوگلا رب هیشاح
.تسا هدش میظنت

 یم لیکشت هیشاح یاه تلود زا ریغتم یدادعت ،لوپورتم ره لوح
 روطب ،رگید ترابع هب و دنا لوپورتم هتسباو یئوس زا هک دنشو
 هرپ ناسب( رگیدکی اب یلو ،دنراد دنویپ »دوخ« لوپورتم اب یدومع
.دنرادن رارق سامت رد )خرچ یاه
:دنک یمن ادیپ یموزل رگید مسیلایرپما یارب میقتسم رهق زا هدافتسا
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.دراد زاین تاحیلست هب هک تسا بویعم مسیلایرپما اهنت«
 هیکت یراتخاس رهق رب ،رهق هب لسوت یاج هب یا هفرح مسیلایرپما

».دنک یم
)۵۵ ص ،۱۹۷۲ ،گنوتلاگ(
 و مسیلایرپما هب طوبرم کیسالک یاه یروئت فالخ رب گنوتلاگ
 یشقن یداصتقا دعب یارب مسیلایرپما وئن هب فورعم یاه یروئت
.دوش یمن لئاق

:دراذگ یم توافت مسیلایرپما زا عون ۵ نایم گنوتلاگ
۱
یداصتقا مسیلایرپما

۲
یسایس مسیلایرپما

۳
یماظن مسیلایرپما

۴
یگنهرف مسیلایرپما

۵
)فیتاکینوموک( یتارباخم مسیلایرپما
 ،رکذلا قوف هناگود یاه مسیناکم اب هجوت اب یتسیلایرپما هطبار
.دریگ تئشن مسیلایرپما عون ۵ نیا زا مادکره زا دناوت یم اساسا
 هیشاح یراد هیامرس یروئت و یگتسباو یروئت رب ینتبم شرگن
 )زکارم( اه لوپورتم رادیاپ هرطیس هک دنروآ یم دیدپ ار نآ ناکما
 نایاپ زا سپ )۱۹۶۹ ،کنارف( »یگتفاین هعسوت ی هعسوت« و
 و هتسباو یناهج رازاب نویسارگتنیا نایم هطبار هباثم هب مسیلاینولک
.دوش یقلت نیبام یف یلخاد یداصتقا ـ یعامتجا هعسوت طوطخ
 یگتسباو میکحت هب هیشاح اوج یناهج رازاب هب هتسباو دیلوتزاب
.دماحنا یم رگید لیاسو اب مسیلاینولک موادت هب و دوش یم رجنم

)۱۹۳۰ دلوتم( نیاتشا رلاو لئونامیا
 یئاکیرمآ سانش هعماج
 یروئت ورکام هدنیامن
 ار یسایق و یخیرات ،یداصتقا ـ یسایس یاه هبنج یروئتورکام
.دراد رظن دم رد
.تسا نویسازینردم یروئت بیقر یروئتورکام

 شرتسگ للع یتسیسکرام حیضوت وترپ رد نیاتشا رلاو لئونامیا(
 هب عجار یگتسباو یروئت فراعم زا هدافتسا اب و یتسیلاتیپاک
 »یناهج متسیس یروئت« شیوخ یدلج هس یرثا رد نآ یاهدمایپ
 متسیس نیا هیشاح و زکرم یگناگود زین نآ رد هک داد هعسوت ار
.دنک یم افیا یزکرم شقن
 )۱۹۸۹ ،۱۹۸۰ ،۱۹۷۴ نیاتشا رلاو(

 یگیرا یناوویج ،نیما ریمض لیبق زا یفلتخم نیفلؤم اب یروئت نیا
 هتشر نیرتمهم زا یکی هریغ و کنارف )ردنوگ( رتنوگ هردنا و
 یللملا نیب طباور هصرع رد یداقتنا قیقحت و یروئت لیکشت
).دوش یم بوسحم
)۲۰۰۳ هکلون هب دینک هعجارم(
 رد هک ار میقتسم رهق و رابجا تابسانم بلغا تایرظن نیا هتبلا
 هدیدان ،دنتشاد هدهع هب یریگمشچ شقن کیسالک یاه یروئت
.دنریگ یم
)۳۰ ص ،۱۹۷۲ ،گنوتلاگ هب دینک هعجارم(
 دنویپ مسیلایرپما و مسیلاتیپاک نایم قیقدان یزاسادج هلئسم نیا اب
.دراد
 یناهج داصتقا نویسکنوف هویش اب ،قیرط نیدب مسیلایرپما

.دوش یم یقلت فدارتم یتسیلاتیپاک
 و رهقلاعف دیلوتزاب و یزادنا اج ندنام هدیدان هب اما هلیسو نیدب

.دوش یم رجنم یرامثتسا تابسانم نینچمه و یللملا نیب هرطیس
 رجنم )اهراتخاس( یزاب دعاوق ندنام هدیدان هب هکنیا هصالخ و
.دننک یم لمع اهنآ رب انب ناراک ردنا تسد هک دوش یم
 زکرم داضت دمجنم رهاظب متسیس رب یضرا مامت مسیلاتیپاک لیلقت اب
 یامش زا تافارحنا نتشگ کرد لباقریغ یارب هار ،هیشاح ـ
 روشک( ربب یاهروشک زیمآ تیقفوم هعسوت دروم رد الثم دوجوم
.ددرگ یم راومه متسیب نرق ۷۰ یاه لاس رد )هدنبای دشر یئایسآ
 رد یلاکیدار یریگ هجیتن تابثا هب یراتخاس یگتسباو یروئت
:درک کمک هعسوت تسایس هنیمز
 ققحت یناهج رازاب اب )عیسو( هطبار عطق نودب دناوت یمن یا هعسوت
.دبای
 ات دندیشوک ۷۰ یاه لاس رد هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب
 شرتسگ هب لسوت اب »یلادوئف نیبام یف لباقتم ریثأت راتخاس« زا

.دنیآ نوریب بونج اب بونج یراکمه
 طاسب رودقملا یتح ندیچرب ددص رد نامزمه اهروشک نیا

 دنچ یاه نرسنک ندرک یلم قیرط زا یرامثتسا یاه مسیناکم
.دندوب هدمآرب »نیون یناهج یداصتقا ماظن« هبلاطم و یتیلم
 زیمآ نارحب یدنبراتخاسزاب هک دوش نشور یتسیاب یم اهدعب

 هژیوب ،نآ رد هتفای رولبت تردق تابسانم و یضرا مامت مسیلاتیپاک
 مظعا شخب رب یمیخو تارثا هچ ،متسیب نرق ۸۰ یاه لاس رد
 نطب رد اهنآ »زکرمدوخ هعسوت یاه لدم« رب و هیشاح یاهروشک
.دراد هتفهن دوخ
یرگنشور فراعملاریاد

 نایاپ

http://hadgarie.blogspot.com/
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یگناگیب موهفم .۱
 هاگتساخ و تشرس نیبم یگناگیب زا رتهب یموهفم چیه
 هشیمه هچ رگا ـ موهفم نیا .تسین ام ٔهنامز یگنهرف یاهنارحب
 فورعم شسرپهب وسور خساپ زا ـ هدشیمن نایب هملک نیمه اب
 اب »نآ یاهیدونشخان و ندمت« مانهب دیورف باتک ات نوژید یمداکآ

 لگه .تسا هدوب هارمه یدوجوم شیپ زا ای هدننکدیدهت رطخ
 ار »دوخ اب یگناگیب« ای »یگناگیب« ٔهملک هک دوب یسک نیلوا
 یتح هملک نیا و ،درب راکهب دیدج گنهرف زا داقتنا یانعمهب
 ـ هدیمان نینچ ار نآ سکرام هک ـ )reification( »ندشالاک« مانریز
 هک یمان ـ »زیارغ شیالاو« و
 یّلک روطهب ـ هداد نآهب دیورف
 هدرک ظفح ار شیلصا یانعم
 هرابرد دیورف رظن ؛تسا
 )هسورپ( دنیارف ٔهدزاب
 زا رتتبثم رایسب یگناگیب
 اب اّما ،دوب شنامدقتم رظن
 یاههزیگنا یبوکرس همهنیا

 یفازگ ناوات ار یزیرغ
 تسد ام یارب ندمت هک یتیامح لابق رد تسیابیم هک تسنادیم
.دوش هتخادرپ دنکیم اپ و
 نآ دناهتشون گنهرف و خیراتٔ هفسلفٔ هرابرد هک یدیدج راثآ رد
 هک دناهدرب راکهب مه دب و هدرب راکهب ار »یگناگیب« موهفم ردق
 تسا مزال یصاخ تقد و ،تسا هدش موهفمان یکدنا نآ ینعم
 تاکن و ،دوش زاب نآ ینعم نوگانوگ حوطس مگردرس فالک هک
 ندش هدنک هشیر زا .دوش مظنم نآ نوگانوگ یاههبنج رد یساسا
 ریوصت نیا داینب ،شیوخ رهوگ ندرک مگ و ،وا یمگردرس ،درف
 و هعماج زا ندنام ادجِ سح نیا و ،دوب دهاوخ و تسا یگناگیب
 اهرایعم و لامآ ندرک گنهامه مادم زا یدیمون ،راکهب یدهعتیب
.تسوا یاهوزرآ و

 نوچ و یگنهرف ٔهدیدپ کی نوچ ،یگناگیب فشک نامز دیاش
 فیرعت نیلوا دیاش و .دسرب وسورهب ،ندمتم ناسنا تشونرس
 نویدم ،تسا ربتعم مه زونه شیبامک هک ،ار موهفم نیا ربتعم

 فیرعت ای ندیمان ،نآ فشک اب »یگناگیب« ًانیقی اّما ،میشاب لگه
 هک نیمه و .دشابن نامزیب ًاعقاو هچرگا دوخ ،تسا هدشن زاغآ نآ

 نانچ ،دوشن دیدپان میدرک رارقرب یئهطبار ینیع ناهج اب هک هاگره
 تسا هتشاد دوجو ینامز زا یگناگیب .دوب هدیقع نیا رب لگه هک
 زاغآ ندمت و دیشک تسد یعیبط عضو کی رد یگدنز زا ناسنا هک
 ندرگ اهتنس و اهدادرارقهب هک درک عورش هک ینامز زا ینعی ،دش
 زا ،هصالخ ؛دشیدنیب ینیع ناگژاو اب و دیایب رانک اهداهن اب ،دهن
 اّما .دش خیرات عوضوم و دمآرد تعیبط تلاح زا هک یتقو

 نیا رد ام هک هملک نیا رتدودحم یانعم رد ـ »یگناگیب« هاگتساخ
 ِتدحو نآ رد هک تسا یرصع زا ـ میزادرپیم نآهب ثحبم
 ترثکهب لدب کدنا کدنا یونعم ناهج )organic unity( یاضعا

 )هسورپ( دنیارف کی مه نیا هتبلا .دش اهدنب و قئالع و اههبنج
 دالیم زا شیپ مشش نرق دودح رد هک نوچ ،تسا نهک رایسب
 یگنهرف نارود »ِیگناگیب« اب یدنویپ کدنا طقف و ،دش زاغآ

 ات نامز نآ زا هک لماکتٔ هچراپکیٔ هنمادرپ دنیارف رد .دراد ام دوخ
 تغارف و شیاسآ هک هدوب یگنرد دنچ ،هتفرگ تروص نونک
 یبالقنا یناهگان شهج دنچ زین و ،یطسو نورق رد ًالثم ،هدروآ

 نرق رد هک تسا نامه شنیرتهتسجرب هک ،تسا هدوب مه
 یناهگان شهج نینچ کی یبرغ ناسنا .داتفا قافتا مهدزناش

 ،مهدزون نرق رد ار یرگید
 ٔهبترم نیرتالاب اب ینعی

 هبرجت ،دیدج یرادهیامرس
 ام نامز هک احنآ زا .تسا هدرک
 هدامآ و رضاح یاهدنیارفهب
 زا هرود ود نیا ،هتفای یهاگآ
 رادروخرب یصاخ تیمها
 هک یتارییغتهب طقف هن و ،تسا
 دعُب دهد یم خر ینیع روطهب

 یانعم هکلب ،هداد یدیدج
.تسا هدیشخب اهنآهب مه یون
 سناسنر نارحب تروصهب راب لّوا شاهتسناد ِلکشهب »یگناگیب«

 موهفم هک دوب ریگهمه و یبالقنا ردقنآ شاهجیتن و ،دش رهاظ
 نآ نوگانوگ یاهتروصِ نکممِ کرتشمٔ هصخشم اهنت یگناگیب
 هک وس رههب .درک ریثأت یگنهرف ٔهزوح ره رد هک تسا »بوشآ«
 هک یئاهناسنا ٔهدیدپ ینعی ،مینیبیم ار هدیدپ نامه مینک هاگن
 زا شیپ هک انشآ یاهزیچ نآ زا ،یئوگ ،هک دننکیم سح ناهگان
 .دناهداتفا ترپ و ادج دادیم ناشیناگدنزهب یدوصقم و انعم نیا

 ار دوخ نونکا اما ،دناهدوب رابج نامکاح روهقم ًالبق نانآ دیاش
 دوب اهزیچ نیا زا .دناهناگیب اهنآ اب هک دننیبیم یئاهورین روهقم
 یاهشور زا هدافتسا ینعی ،دندوب هدش هناگیب ناشراک اب اهنآ هک
 یزاب و رازاب یصخش یاهورین ندش نیزگیاج ،دیلوت ینیشام
 و( ،نابابرا اب یرالاسردپ ٔهطبار یاجهب یداصتقا یاهورین جنرغب
 ماظن و تلادع ،هعماج و داصتقا ،رومأ هرادا و عضو لیدبت )زین

»یگناگیب«
رزواه دلونرآ

یزورهب .ج همجرت
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 تینیع اب هک یمحریب راکدوخ یاههاگتسدهب یرگیهاپس
 دوخهب یّدام رهوج احنآ ات یگدنز .دندرکیم لمع یناسناریغ
 هک )reification دوب هتفرگ دوخهب یئالاک تیفیک ای( دوب هتفرگ
 یتیعقاو )Georg Simmel( لمیز گروئگ »گنهرف ٔهمانمغ«
 و ،دیرفآ ار اهشزرا و اهلکش ،ایشا ناسنا .دوب هدش سوملم
 و .دش ناشمداخ و هدنب دوخ ،دوش ناشمودخم هکنآ یاجهب

 کی ره شاهشیدنا و تسد راثآ ،تسا هتفگ سکرام هک نانچ
 یکتم اهنآهب وا اّما ،دندش لقتسم وا زا ،دندش دوخ رایتخاهب

 زاب ار ناشرابتعا و یگدنزرا ،انعم ناسنا ،یگتسب نیا رد و ،دش
 دناوتب زگره هک نآیب دشاب اهنآ کلام هک دیشوک ای ،تخانش
 مه هک – شیمیدق یانعمهب »یگناگیب« .دروایب گنچهب ار اهنآ

 اب دیدج یاهتسیلاناتسیزگا و روگهکریک مه و سکرام و لگه
 تینهذ نادقف و »شیوخ زا ندش اهر« یانعمهب – دندرک زاغآ نآ
 و ینوریب مسجت ،دوب تیصخش نتخیر نوریب کی ]ینعی[ ؛دوب
 هجیتن نیا اب ،دنامب نورد رد تسیاب هک دوب یزیچ نتخیر نوریب

 توافتم ًالماک یتشرس دوشیم هتخیر نوریب قیرط نیاهب هچنآ هک
 ار نآ و ،دوشیم نمشد و هناگیب نآ اب ،دریگیم دوخهب »دوخ« زا
 رد ار دوخ نایم نیا رد »دوخ« .دنکیم دیدهت یدوبان و لاوزهب

 اب اهنآ رد و ،دنکیم مگ )objectification( شیاهنداد تینیع
.دوشیم ورهبور دوخ ٔهدشهناگیب تروص کی
 ای .تسا تیلک نادقف یانعمهب یگناگیب ،همه زا رتمهم ،اّما

 تشرس« نداد تسد زا تسا هتفگ سکرام هک نانچ
 هک یئاهناسنا .تسا ناسنا )یناهج تعیبط ،ینعی( »یّلک
 هناگیب زونه اهنآ تسا هدشانمیسقت و نوگمه زونه ناشناهج
 ار تّیلک نآ هک یئاهنآ اّما .دناهدنام »ّلک« نانچمه و دناهدشن

 ورهبور یراتخمدوخ و لقتسم یگنهرف یاههدیدپ اب و هدرک مگ
 نوچ یئاههدیدپ ینعی – ،هدش ازجم یگدنز تدحو زا هک دناهدش
 یسوملم تیعقاو چیه دوخ هک ،رنه و ،مولع ،داصتقا ،تلود
 )هملک نیا یسکرام یانعم رد( »یتادیرجت«هب لیدبت – دنرادن

 .تسا تیلک نادقف و یگناگیب فدارتم اهنآ یارب نیا دناهدش
 ای ،سکرام ناوریپ مه و روگهکریک ناوریپ مه ،یگنهرف نافوسلیف
 اهنآ مه و دننادیمن لصا ار لقع هک اهنآ مه ،رگید ترابعهب

 تیعقاو اب سامت نادقف رب یگناگیب زا ثحب رد ،دننادیم هک
 لگه فالخهب تهج نیا مامت ،انعم نیاهب .دننکیم رایسب دیکأت
 سوملم تیعقاو شریذپ رتشیب یگناگیب وا یارب هچ ،دوریم
.نآ زا یتمیزع ٔهطقن ات تسا

 و ،تسا دوخ اب یگناگیب شنُک کی »نداد تینیع« زا لگه دارم
 نهذ ای )subject( هدنسانش هک دنادیم یدنیارف مه ار یگناگیب
 وا .دوشیم )نیع ای ،object( یئاسانش عوضومهب لدب نآ رد
 ارچ ،دنکیم یئوگشیپ ار لمیز یگنهرفٔ هفسلف یساسا عوضوم
 ای ،انعم اب ِیناور یاهتخاس هک دوب نآرب عوضوم نیا رد هک
 objective spirit( ینیع حور یاهلکش ،دیوگیم دوخ هک نانچ
 اب هنوگنیدب ،هدرک ادج ناشقلاخ زا ار دوخ ،]۱[ )ینیع ناج ،ای

 رد ناسنا هک دنکیم نایب نینچ ار نیا وا .دنوشیم هناگیب وا
 دننام و مولع ،نایدا ،اههفسلف ،یرنه راثآ رد ینعی ،شیاههدیرفآ
 ًانعم هک دنکیم یگدنز هناگیب یناهج رد و دوشیم مگ ،اهنیا
 ،ملع ای ،هفسلف ،یرنه رثا کی .تسا یلایخ و یعقاوان
 رصنع عون نیا زا یرثا ره .درادن و دراد قلعت شاهدننیرفآهب
 یتلاح رد ،)mind( ناج نآیب هک ،دراد دوخ رد یگناگیب
 .دباییم همادا »ندوب دوخ یارب اهنت« زا یتروص رد ،یلاعفنا
 هناگیب دوخ اب« شنک اب ار ناهج ادخ هک لکش نامههب تسرد
 رصنع اب شیاههدیرفآ رد هک ناسنا ناج تسا نینچ ،دیرفآ »ندش
 یگناگیب زا یتبثم شزرا هار نیا رد لگه .تسورهبور هناگیب
 تسا ینیع ناسنا یارب هک یزیچ رههب طقف هن هک ،دراد
 تسا ناج ریذپانزیرگ و یرورض ٔهلحرم ٔهدنیامن هکلب ،دماحنایم
 تسا یگناگیب قیرط زا اهنت .]دوخهب تشگزاب=[ دوخهب رفس رد
 ،کیتکلاید نیناوق رب انب ناج اریز .دباییم یهاگآ دوخهب ناج هک
 ار دوخ هک نآ یارب طقف دوشیم رگید ]یزیچ[ نداد تینیع رد
 هناگیب تیعقاو اب ِناج .دشخبب ققحت ون زا و دنک رقتسم رگید راب

 یناهج دوخ یارب و دنکیم تفلاخم نآ اب و دوریم رتالاب هدش
 اهنت ،یهاگآدوخ رتیلاع ناهج نیا اما .دزاسیم )یوناث ،ای( رگید
 ،نیاربانب .]۲[دیآ یتسههب دناوتیم هدش هناگیب ناهج اب داضت رد
 self( »یسانشدوخ« یاهب ،رگید نابزهب و ،مزال طرش یگناگیب

realization( رگید زا سپ طقف »دوخ« اریز« .تسا ناج یئاهن 
]۳[».تسا یعقاو ندش
 یگناگیب زا هک یئانعم قیرط زا طقف هن )mannerism(مسیرنم
 امهب رایسب مه هرابنآ رد شاهیرظن اب هکلب دهدیم تسدهب
 نیرتحضاوهب ار نیا )campanella( الناپماک و ،تسا کیدزن

 دربراک یوغل رظن زا ًالماک وا مه و ،تسا هداد ناشن امهب شلکش
‐epistemo( یسانشتخانش لصا کی نوچ ،ار هژاو نیا یلگه

logy: دیوگیم هک هاگ نآ وا .تسا هدرک یئوگشیپ ،)یسانششناد 
ٔ هیرظنهب زونه تسا ینوریب تارثأتٔ هبرجت زا ترابع یتخانش ره
 لاحنیع رد وا .تسا رادافو سناسنر و یئاطسو نورق »یدیلقت«
 ،تخانش دنیارف رد هک دیوگیم هک احنآ رد تسا یبالقنا و رکتبم
 ار اهزیچ )وا( هک ،دوشیم هناگیب دوخ اب )نهذ ،ای( هدنسانش
 رپ ار ]هدنسانش ،ناج=[ وا )اهزیچ( نآ هک دنکیم کرد هاگنآ

 تسد زا ار دوخ یقیقح تشرس دنیارف نیا رد وا هک ،دننک
 ات ،الناپماک ،دریگیم دوخهب هناگیب یتشرس نآ یاجهب و دهدیم
 نایم توافت هنوگره هک دوریم شیپ یسانشتخانش رد احنآ
 .دنکیم یفن ار ندش رگید و تخانش و ،یئادیش و شناد
 هناگیب دوخ اب و ،ندش هناگیب دوخ اب ینعی ،نتخانش« :دسیونیم
 یندوب و نداد تسد زا ار دوخ ِندوب ،ندش ادیش ینعی ندش
».نتفرگ دوخهب هناگیب
سکرام رظن زا یگناگیب موهفم .۲
 تسد زا ینعی یگناگیب ،لگه رظن زا مه و سکرام رظن زا مه
 ود نیا اّما .تسین ناسنا رگید ،ناسنا ،نآیب هک تیلک نداد
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 ،دنراد فالتخا رگیدکی اب ،تسا مهم هک ،رظن کی زا فوسلیف
 رد هک تسا یخیراتارف دنیارف کی یگناگیب ،لگه رظن زا هک اریز
 نینچ اب و ،دهدیم خر ینیع تیعقاو و هدنسانش نایم ،سامت ره
 زا یگناگیب ،سکرام رظن زا هک نآ لاح ؛دوشیم رارکت یسامت
 اب راب نیتسخن هک تفگ ناوتیم ینعی ،تسا طورشم یخیرات رظن
 ،هملک نیا رتدودحم ینعمهب و ،دش زاغآ یصوصخ تیکلام

 رد ،میئوگب رتقیقد ،ای ،تسا یرادهیامرس رد شهاگتساخ
 هشیدنا نیا خیراتهب سکرام هک یمیظع تفرشیپ .تسا راک میسقت
 ِتیلک زا ار »یگناگیب« یلگه موهفم هک دوب نیا رد ًاتدمع ،داد
 رظن زا ار نآ و ،تخاس دازآ شندوب نامزیب و یکیزیفاتم و درجم
 ،سکرام .داد نآهب ینامز دودح ینعی ،درک فیرعت یخیرات
 تیعقاوهب یسانشتخانش و قطنم ءالخ زا ار یگناگیب دنیارف
 زا ار هدیدپ نیا ّلک دشوکیم هک ینعم نیاهب ،دروآیم خیرات

 یراک لوصحم ینعی ،دنک جاتنتسا راک لوصحم زا رگراک یئادج
 وا .درادن یعقاو ینعم چیه شیارب و تسین واهب قلعتم ًاعقاو هک
 هک تسا ]۴[نیلوالاهانگ یعون لگه رظن رب انب هک ار یگناگیب
 لدب ،دبای تاحن نآ زا دیاب زونه و هدش هتسب ناسنا حورهب
 یخیرات عاضواهب هتسباو و دراد یخیرات دودح هک درک یدنیارفهب
 ِدیلوت ندش ینیشام اب یگناگیب هک تسا دقتعم سکرام .تسا

 ـ راک میسقتهب ِشیارگ ،رتیزورما نابزهب ای ـ راک میسقت اب هارمه
.تفر دهاوخ نایم زا نآ اب زاب و ،هدمآ دوجوهب
 اسران یئاهرظن زا دیاش هک دنچره یگناگیب ٔهرابرد سکرام ٔهیرظن
 یئالاک تلصخ هک تسا تسرد ضرف نیا رب ینتبم اّما ،دشاب
 ار هدش هناگیب ناهج یساسا یوگلا هک تسا راک تالوصحم
 راثآ .تسین رنه ورملق زا رتراکشآ اج چیه رد نیا و ،تسا هتخاس
 زا دصاقم نآ هک دمآیم دوجوهب یصاخ دصاقم یاربً البق یرنه
 نارادیرخ صاخ و دوشیم ادیپ یصاخ یصخش تابسانم
 راثآ نیا الاح .دندوب انشآ دنمرنه یارب ًاصخش هک دوب یصوصخب
 رد هک هدش یئالاک ینعی ،تسا هدش یراجت دتسوداد عوضوم
 صخشمان و یلامتحا ٔهطبار یایوگ هنوگنیدب و ،دراد شزرا رازاب

 دنمرنه زا ار وا اراکشآ نینچ نیا هک تسوا ناهاوخاوه و دنمرنه
.دنکیم زیامتم لبقام یاههرود
 رد هک تسا )یطیحم ،ای( عضو نآ ،انعم نیا رد ،»الاک« ره تاذ
 ینعی – هدش فرصم الاک رباربان تیفیک نتفرگ هدیدانٔ هجیتن

 – ضحم ِراکهب ینعی ،دّرجم ماع صخاش کی دحهب ات نآ شهاک
 یدتسوداد شزرا هک دوشیم یتراجت سنج کیهب لدب الاک نآ
 یگناگیب ٔهجیتن رد رگراک هنوگهچ هک دهدیم ناشن سکرام .دراد
 هک ،راک اب یگناگیب و ،دوشیم الاکهب لیدبت هک ،راک لوصحم اب
 رد و تسا یمدرم هک ار هچ ره ،دریگیم ماحنا نارگید یارب طقف
 ،جیردتب و ،دشخبیم تینیع و ،دراذگیم نوریب دوخ زا تسه وا

 اب هطبار رد زین و نارگید اب طابترا رد ار شیصخش تافص مامت
 فارطا رد هک یرگید زیچ ره لثم و ،دهدیم تسد زا دوخ

 ،ای( زا یعباتهب لدب و دنکیم ادیپ یئهلدابم شزرا کی تسوا

.دوشیم لوپ )درکلمع
 مه تبسن نامههب ،دراذگب هیام دوخ زا رتشیب هچ ره رگراک
 هناگیب ناهجهب رتشیب هچره ،دنکیم دیلوت و دنکیم راک رتتخس
 نامههب ،دناسربورین دزاسیم دوخ دض و رس یالاب هک یئینیع و
 یگدنز وا .دنامیم شیارب یزیچ رتمک و دوشیم رتریقف مه تبسن
 تسین وا یگدنز رگید یگدنز نیا اّما ،دراذگیم راک یور ار
 سح یتقو نآ رگراک« .دنکیم دیلوت هک دراد یزیچهب قلعت هکلب
 یراک هک یتقو و ،دشابن راک لوغشم هک تسا هناخ رد هک دنکیم
 ینعم ،نیاربانب ».تسا یرابجا راک شراک .…تسین هناخ رد دنک
 شراک هک تسا نیا طقف هن ،شیاهتسدٔ هتخاس اب وا یگناگیب
 و ادج وا یگدنز زا نآ یگدنز و تسا هدش لدب هناگیب یزیچهب
 یالب وا تخاس تسد هک دناسریم ار نیا هکلب ،تسا لقتسم

.تسا هدش شناج
 هک دوبیم ینعم نیاهب طقف رگراک یگناگیب ،سکرام رظن زا ،رگا

 هداد ماحنا نارگید یارب هک تسا یعامتجا تیلاعف کی راک
 روآفسأت تلصخ ،راک لوصحم نآ هک ینعم نیاهب ای ،دوشیم
 راک نمضتم هک دریگیم یعامتجا تابسانم نآ زا ار شیئالاک
 .دوبیمن هداتفااپشیپ راک کی زج یزیچ )یگناگیب نیا( ،تسا
 نآ زا ینعی ،دمآ نوریب تعیبط تلاح زا ناسنا هک ینامز زا ،اریز

 زا ینعی ،درکیم دیلوت شیاهزاین )عفر( یارب طقف هک تلاح
 رس تشپ ار راوهئوزورک سنبور یگدنز ٔهداس طیارش هک ینامز
 ،راک هک ینعی ،تسا هتشاد یعامتجا تلصخ رگید راک ،تشاذگ
 نیا و هیلوا طیارش نآ نایم توافت .تسا هدوب نارگید یارب یراک
 هک تسا نیا رد دنکیم داقتنا و فصو ار نآ سکرام هک یطیارش
 و هدوب نارگید یئاراد )وزج( طقف راک تالوصحم ،طیارش نیا رد
 تسا هزادنا نامههب راک لوصحم کلمت رد رگراک مهس و ،تسه
 اهنیا هچ ]چیه ،ینعی[- تالآنیشام و ماخ داوم رد وا مهس هک
 لام یئهلحرم چیه رد لوصحم .تسامرفراک کلمتسم دوخ
 دیلوت تخانش نیا اب راک نایاپ ات زاغآ زا ار نآ و ،تسین رگراک
 اب وا یگناگیب .تسین یدنویپ لوصحم و وا نایم هک دنکیم
 شیازفا دیلوت دیدج یگژیو کی اب یدایز دح ات راک لوصحم
 ،راک میسقت اب ینعی ،دیدج یرادهیامرس یاهزاغآرس اب هک دباییم
 کی دیدج یداصتقا ٔهعسوت رد ار نآ سکرام هک ،دوشیم رادومن
 لوئسم طقف بلغا هک یسک یارب .دروآیم رامشهب یعطق لماع
 ،تیمهایب و زیچان رایسب شخب کی مه نآ ،تسا راک زا یشخب
 نآ رد زین ار دوخ مهس یتح دناوتیمن هشیمه هک یتمسق ینعی
 یگتسبمه هنوگچیه شراک اب هک تسین نکمم ،دهد صیخشت
 راک ٔهدرب ار دوخ ریزگانهب ناسنا ،طیارش نیا رد .دنک ساسحا

.دنکیم سح شیوخ
 تیمسا مادآ هک یئانعمهب ،راک میسقت زونه مهدزناش نرق رد هتبلا

 ،یزاسقاجنس ،ینعی ،وا روهشم لاثم و تشادن دوجو ،دیوگیم
 ٔهضرع ٔهجیتن رد ،مهدزناپ نرق نایاپ زا اّما .دشیم طوبرم هدنیآهب
 راک نوزفازور ِندش ینیشام )ینیشام یاهرازبا ینعی( نیشام
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.تسا هدمآ دوجوهب
 رصع و ینف رصع زاغآ اههدادخر مامت رد ناوتیم ار مهدزناش نرق
 زا دیابن اّما ،تسناد هنارهامان راک یاجهب هنارهام راکهب شیارگ
 دح ات یتعنص راک هک دوب هدنام یلیخ زونه هک تشاد رود رظن
 یارب اما ]۵[.دوش هداد لزنت یرارکت و ینیشام ،هداس فیاظو
 ینعی ،دوبن راک میسقتهب یزاین ،راک اب رگراک یگناگیب ندمآ دیدپ
 نرق رد رابلوا هک یلکشهب ینعی ،نآ قیقد یانعم رد راک میسقت

 و دیلوت ندش ینیشام نامه راک نیا یارب ؛دش ادیپ مهدجیه
 تیمها رد .دوب یفاک ًالماک هنارهام یرگتعنص ندرک شزرایب
 نیا اب ار راک نیا رگا یتح ،درک ولغ ناوتیمن راک ندرک ینیشام
 زاین نآهب هک یتقو رگم دشن عارتخا نیشام هک مینادب زاجم رظن
 کش ،تروص ره رد .تشاد دوجو مه نآ داجیا تصرف و دوب
 دنویپ ،مهدزناش نرق رد یرادهیامرس عیرس دشر هک تسین
 رد و تعرس نانچ اب دنیارف نیا .تشاد ینف تفرشیپ اب یمکحم

 ار نآ ناوتیم یناسآهب هک تفر شیپ یعیسؤ ههبج نانچ
 هک نآ زا سپ یمک .درک فصو یتعنص بالقنا نیتسخنهب
 و دیدج شیب ای مک نامزاس ،نآ اب هارمه و ،نیشام
 ،یواکندعم رد تفای هار یفابهچراپهب ،راک ]۶[ٔهزیلانویسار

 و ،تفرگرارق هدافتسا دروم زین یزاسذغاک و یرگهشیش و ،پاچ
 ٔهدافتساهب زین و ،تسد دنچ رد دیلوت زکرمتهب دش رجنم تبسن نیا

.دیماحنا اپهدرخ ٔهدننکدیلوت یجیردت یاحما و راک زا رتدیدش
 و اهشور یداینب )مسیلانویسار( یئارگدرخ فالخهب ،سکرام
 رد دناوتیمن یگناگیب دنیارف فیصوت رد ،]لئاسم اب[ شدروخرب
 یئایؤر ریبعت ای یگژیو ،ینعی[ هتشذگ ندرک یکیتنامر ربارب
 نآ یارب راک نیا هک تسادیپ و ،دنک تمواقم ]نداد هتشذگهب

 یگتسجرب دیدج طیارش ریذپانلمحت تشرس هک هتفرگ تروص
ِ زاسنارود رثؤم یورین ره رطاخهب وا .دنک ادیپ یرتشیب

 ار تیعقاو نیا یتسیابیمن ،راک میسقت و ندش ینیشام یاهزاغآرس
 یاههرود رد یتح راک هک درذگب توکسهب نآ زا و دریگب هدیدن
 یتذل چیه اب تسا هتسناوتیمن اهناسنا بلغا یارب زین نیشیپ

 دوخ صخش هک تسه و هدوب شناکما هشیمه .دشاب هدوب هارمه
 یدرف یراک ،راک نیا هک طرش نیاهب طقف دنادب یکی شراک اب ار
 نتخیگنارب رد ینورد ٔهزیگنا ندوب قفومان .دشاب قالخ یدح ات و
 هدشن عورش دیدج یرادهیامرس دیلوت اب راب لوا ًاملسم ،راکهب
 و ،دشاب شاعم بسک یارب طقف ندرک راک هک تقو ره و ؛تسا
 لئاسو بسک یارب هکلب ،دشابن یصخش فرصم یارب دیلوت
 فرس ،هدرب .دوش ادیپ دناوتیم مه راک اب یگناگیب ،دشاب هلدابم
 زا شیب و دندوب روبجم هک نوچ دندرکیم راک زین راکتمدخ و
 هکلب ،فرس طقف هن ؛دندرکیمن دننکب راک تسیابیم هچنآ

 یهجوتیب یور زا بلغا همهنیا هک – مه یئاطسو نورق رگتعنص
 یّلک روطهب کشیب – دناهداد واهب )کیتنامر( یئهنارعاش تلاح
 دنک یم راک هلاقنٔ همست اب هک یتعنص رگراک کی زا شیب ار دوخ
 و دیدج یرادهیامرس ٔهعسوت ،لاح نیا اب .دنادیمن یکی شراک اب

 اریز ،دروآ دوجوهب هبنج نیا رد یقیمع رییغت دیلوت ندش ینیشام
 جیاتن هباشم یاهتیعقوم هشیمه نوگانوگ یخیرات یاههرود رد
 هتسباو ،تسا راک لمحت ٔهمزال هک یربص .تسا هتشادن ناسکی
 ّلک هک یتقو ینعی ،ژاورس رصع رد .تسا یخیرات تیعقومهب

 ،دوب هتشادنپ ملسم شیب ای مک ار یدازآ نادقف یلادوئف ٔهعماج
 دعب راصعا زا رتحوریب و رتتمحزرپ رایسب بلغا راک هک دنچره
 زا دعب هک دشیمن سح هدننکریقحت و هناملاظ ردق نآ اّما ،دوب
 تیصخش قوقح ٔهرابرد یاههشیدنا شرتسگ و ،ناناقهد یدازآ
 یعامتجا تاقبط نیب یاهراوید ٔهزات ندش تسس و ،یناسنا
 هیلوا ناسنا و ،ناسنا زا شیب ،شکراب ناویح .دشیم ساسحا
 هرود ره رد .دننکیم ینامسج راک لمحت ندمتم ناسنا زا شیب
 رد .دراد دوجو یتیبسن اهزیچ ندوب ریذپلمحت ساسحأ هرابرد
 یراک رههب ندز تسد یئاناوت و لیامت هک تسا نینچ ناسنا
 هک روطنامه تسرد راک نآ زا وا عقوت یئاناوتهب دراد یگتسب
 دوشیم ادیپ یتقو طقف یعامتجا جرادم رد ِیقرت ینورد ٔهزیگنا

 تابالقنا و ،دنک نتخیرهب عورش تاقبط نایم یاهراوید هک
 ِنیرتدب رد متس ریز تاقبط هک دوشیمن زاغآ یتقو یعامتجا

 تاقبط نیا تیعقوم هک دوشیم عورش یتقو هکلب ،دنشاب طیارش
 رگا ،زین راک اب یگناگیب سح ،دوش ریذپهسیاقم رتالاب تاقبط اب
 هک یتقو رگم دوشیم هناملاظ ًاعقاو تردنب ،یگناگیب تیعقاو هن
 اب نیاربانب .دنک ریذپناکما ار وا عضو دوبهب رگراک تکرح یدازآ

 رگراک یارب عاضوا ینهذ رظن زا ًاتدمع دیدج یرادهیامرس روهظ
 و ینیع روطهب رگراک عضو نیشیپ یخیرات یاههرود رد .دش رتدب
.دوب هاگآ رتمک شتشونرس یرابتکالفهب هکلب ،دوبن رتهب یدام
 ضحم هجوت و ندش ینیشام هک ضرف نیا اب سکرام نینچمه
 دوشب تسیابیم و دش رگراک یحور ینورتسهب رجنم نیشامهب
 زا ،نیشام اب راک عقاو رد .دوب هتشذگ ندرک یکیتنامرهب مرجم
 زاین و دوب نهآواگ اب نیمز ندرک رایش زا رتتمحزرپ ،یناور رظن
 ماحنا ای ،لیبجک و لیب نتفرگ تسدهب ات تشاد یرتشیب شوههب
 عماوج رد ای ،یبابرا کالما رد نارگتعنص زا یرایسب راک نداد
 دوش رترهام نامز لوط رد رگراک هچره اّما .اهاتسور کچوک
 و یرارکت و تخاونکی ًاموزل هک یئاهدنیارف مه تبسن نامههب
 ،دوش یم ساسحا رتروآتلاسک ،تسا نیشام ِدربراکهب هتسباو
 ندش رتهدیچیپ اب و تسا شوه مزلتسم اهدنیارف نیا ًاملسم هچرگا
 مامت رگا .تسا زاین )شوههب( نآهب شیپ زا شیب نیشام نوزفازور
 ،یگدنفاب ٔهداس خرچ کی ،میراذگب رانک ار یقرب دیدج لئاسو
 راکهب یجاسن تعنص لحارم نیتسخن رد هک یئاهنامه لثم
 یرتشیب تقدهب زاین ًاملسم و دوب رتهدیچیپ رایسب ،دندربیم
 یبابرا کلم رد ژاورس میدق راگزور رگراک هک یاهرازبا ات تشاد
 رثأتم راک اب رگراک یگناگیب ،رما تیاهن رد اّما .تفرگیم تسدهب
 ینیشام دیلوتهب رییغت اب هک تسا نیا یساسا لماع .تسین نیا زا

 و راکتبا هنوگره ،شراک رتتمحزرپ تیهام دوجو اب ،دیدج
 هلأسم نیا یسررب رد .دوشیم بلس وا زا رییغت و یروآون ناکما
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 ات تسه رگا و ،هن ای تسه یگناگیب یخیرات ٔهرود ره رد ایآ هک
 نیب هک تسا یئهلصاف یعطق لماع ،هتفای شیازفا یئهجرد هچ
 وا عضو تیلکهب هک هزادنا نآ ات نیا و ؛دراد دوجو راک و رگراک
 عبانم نیب ٔهطبارهب ،ینعی .درادن شراک تیهامهب دراد یگتسب
 ،شیعامتجا قوقح ،راک رازاب رد وا یاهتصرف ،وا یداصتقا

 هک یئیلمع راکهب و ،فرط کی زا ششوه نازیم و یهاگآدوخ
 .دراد یگتسب رگید فرط زا دوشیم هتساوخ وا زا شنداد ماحنا

 رگراک یاهتیلباقهب ینیشام دیلوت هک ار یزاین هکنآ اب ،سکرام
 رد اّما ،هدش اطخ راچد لیلد نیمههب و هتفرگ مک تسد ،دراد
.تسا قحم ًالماک دروآیم دراو راک ندش ینیشامهب هک یماهتا
 تینیع« یگناگیب تمالع نیرتمهم سکرام رظن رد هچرگا

 ینعی ،تسا هتفرگ دوخهب راک تالوصحم هک تسا ی»راوحبش
 رصع راک میسقت و ندش ینیشام ٔهجیتن رد هک یتالوصحم
 الاک تراجت هک دنادیم بوخ اّما ،هدش الاکهب لدب یرادهیامرس
 زا یتسردهب وا همهنیا اب .تسا دیدج یرادهیامرس زا رتمیدق یلیخ
 نخس ،دوب هتخانشان نامز نآ ات هک »اهالاک مسیشیتف« موهفم
 تیاده ،یگدنز رد اهالاک موهفم دیدج ٔهطلس زا ینعی ،دیوگیم
 طباور ندش لوحتم ،یئالاک تالوقمهب هشیدنا ]ندرک هلاناک ،ای[
 یزیچ .تسالاک شورف و دیلوت تموکح تحت نونکا هک ،یناسنا

 مه هک دوبن نیا ،دوب هزات تسام ثحب عوضوم هک یئهرود رد هک
 یاهالاک ،اهنآ ناگدننکدیلوت راک تعاس مه و راک تالوصحم
 شلکش نیرتزیمآقارغاهب یتح هلأسم نیا نوچ ،دندش شورف لباق
 ار نآ سکرام هک دشاب هتشاد ار یبالقنا ریثأت نآ تسناوتیمن زین
 درکیم ریبعت )reinfication( »ندش الاک«هب ار نآ وا هک یزیچهب
 هک دوب تیعقاو نیا زا ترابع زاسنارود بوشآ ؛داد تبسن
 ٔهزوح رههب و دش یعامتجا یگدنز یداینب ٔهلوقم الاک موهفم
 تابسانم رد .داد یئهزات بولسا و لکش یناسنا ششوک
ً افرص و تفرگ دوخهب الاک کی تیفیک رصنع ره ناسنا یعامتجا
 ای یندیرخ یرگید یالاک ره لثم رصنع نآ هک ینعم نیاهب هن
 یراجت رثایب سنج کی ،رگراک تقو هک نیا ای ،دش ینتخورف

 رگراک تقو اب و دش شجنس لباق یمومع یاهرایعم اب هک دش
 رگراک دوخ هک دوب نیا شاهجیتن )هکلب( ،تشگ ریذپهسیاقم رگید
 .تشادنپ شورف لباق یئش کی طقف ار شیراک تیفرظ و تردق

 نیا رد ،تسا هداد ناشن امهب سکرام هک نانچ ،بلطم رهوج
 کی اب یواسم ناسنا ره تقو زا تعاس کی« هک تسا تیعقاو

 هک ینت ود راک شزرا« ای ».تسا رگید ناسنا کی تقو زا تعاس
 ،اجنیا رد ».تسا یواسم رگیدکی اب ،دننکیم راک تعاس کی
 ام ؛میهجاوم راک لوصحم و راک نامز شورف زا رتیداینب یزیچ اب
 و تیصخش نادقف اب هکلب ،تقو و راک ندش عیاض اب اهنت هن

 شیناسنا تفص ،راک و یگدنز اهنت هن .میتسه ورهبور درف تیوه
 رگراک دوخ هکلب ،)تفای تینیع ،ای( دش یئش و داد تسد زا ار
 لیدبت لکش نیمههب و ،داد تسد زا ار شندوب ناسنا مه
 ّلکهب الاک موهفم مجاهت نازیم ِکردهب ار ام نیا و .دش »یئش«هب

 قمعهب هک دهدیم تسدهب یناشن و ،دنکیم رداق یگدنز
 اریز .میبای هار هدمآ دوجوهب نآ رد نیا هک یونعم یاهنارحب

 یعامتجا یدازآ رصع کی رد ناسنا دش رجنم هک یطیارش
 تیصخش زا رتعیسو رایسب یئاههزوح رد دیاب دنک طوقس هنوگنیا

 ؛دشاب هتشاذگ ریثأت ،دربیم شراک زا هک یتذل و ،یتعنص رگراک
 و یگدنز یاهلکشٔ همههب نآ یبالقنا ریثأتٔ هنماد تقیقح رد
 .دش هدیشک یگنهرف قطانم مامت و ،هعماج حوطس مامتهب ،هشیدنا
 چیه .دوب اهالاک یژولوئدیا رب ینتبم هعماج ّلک رکفت شور

 تسد هک دوبن یناسنا یاهتیلاعف ای یناسنا تابسانم زا یلکش
.دشاب هدرکن شدیدهت و هدیسرن نآهب یژولوئدیا نیا
 نیرتعطاقهب ار دوخ دنمرنه هک دوب یئهرود عقاو رد هرود نیا

 یدرف راتفر رد شیپ زا شیب و درک زیامتم رگتعنص زا لکش
 زا وا راک لوصحم ،تروص ره رد .دش هداد واهب یتازایتما
 ای و اهرابنا یارب هک دش یئالاکهب لیدبت و داتفا ندوب »یشرافس«
 نیرتگرزب تیدرف هچرگ .دشیم دیلوت دازآ رازابهبٔ هضرع یارب
 صخشم رتراکشآ نیشیپ راصعا زا کی ره راثآ زا رصع نآ راثآ
 ندش یصخشریغهب رجنم یّلک روطهب تسیابیم ،لاح نیا اب ،دوب
 و دیرخ زین شیپ یاههرود یرنه راثآ هتبلا .دوش یرنه دیلوت
 دهاش مهدزناش نرق طساوا رد هک تقیقح نیا اّما ،دشیم شورف
 یارب یمهم تیاهنیب ٔهناشن و میتسه یرنه دتسوداد یعقاو دلوت
 راثآ ناگدننکعمج و ناگدنشورف یارب اهنت هن نیا .تسا هدنیآ

 تعاس مه دیدج دنمرنه یارب هکلب ،نآ دیدج یانعمهب ،یرنه
 لالقتسا هک نآ یارب دیدج دنمرنه .دمآیم باسحهب یدلوت
 ینماان شوختسد نآ لابق رد تسیابیم دشاب هتشاد یرتشیب
 زگرهً البق هک دشیم یبایزرا یماقرا اب وا شزرا و ،دوش یرتشیب

*.دشیمن
 هدرک یزاب دیدج یرادهیامرس رد لوپ هک یشقن زا رتهب زیچ چیه
 یعامتجا و یداصتقا یگدنز رد ار یگناگیب دنیارف تسا
 و هتفای یبرق نانچ نآ لوپ .دهدیمن ناشن رتینعمرپ و رتهتسجرب

 فصو یلوپ داصتقاهب ار متسیس نیا ّلک دوشیم هک هدش ریگهمه
 اهشزرا مامت هک یئهلیسو – دوشیم »ندش الاک« ٔهلیسو لوپ .درک
 و .دهدیم لزنت یصخشریغ ِماع صخاش کی دح ات ار
.دنکیم یّمک و یثنخ و یناسناریغ ار یفیک یاهتوافت
 بلس نآ زا ار سوملم یناسنا تابسانم یصخش تلصخ لوپ
 اب دنیداصتقا تیلاعف راکردناتسد هک ار یناسک و دنکیم
 شبابرا و دوشیم رودزم طقف رگراک .دنکیم هناگیب رگیدکی

 یارب .درخیم یرگید نآ و دشورفیم ار شراک یکی .امرفراک
 و ،دهدیم لوپ هک تسا یدوجوم مکح رد رادیرخ ،هدنشورف
 رد وا هک تسا **نیشام تالسا مکح رد هدنشورف ،رادیرخ یارب
.دنکیم تفایرد راک یورین ،دزادنایم نآ رد هک یئهکس لابق
 دوخ هکلب ،یئاراد ٔهلدابم و یداصتقا تابسانم اهنت هن لوپ اّما

 سانکسا لثم یسانکسا ره .دنکیم یصخشریغ مه ار تیکلام
 زا یزیچ .تسین یزیچ روآدای و درادن هرهچ لوپ .تسا رگید
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 ار نآ یتح ای ،دنربیم ثراهب ار نآ هک یناسک تسدهب نآ لصا
 هزادنا نامه ماهس کلمت و ؛دبسچیمن ،دننکیم بسک
 هک یئهیلام سانشراک .جیار لوپ کلمت هک تسا یصخشریغ
 نآ رد یمیقتسم تلاخد ،دزادنایم راکهب یهاگنب رد ار یئهیامرس
 رد یرثا هک نآیب ،ددرگیم تسد نآهب تسد نیا زا ماهس .درادن

 هکنآ نودب دوشیم شورف و دیرخ و ،دشاب هتشاد هطوبرم بسک
 هتشاد بسک نآهب یعقاؤ هقالع نیرتمک ناگدنشورف ای نارادیرخ
.دنشاب
 عازتنا ،یصخشریغ زین نآ رد لوپ هک تسه مه رگید ٔهبنج کی
 رد هک ار یزیچ اهنت هن لوپ .تسا تیفیک نودب یتیمک و ،ضحم
 هک ار یکلمت نآ مه هکلب دهدیم رییغت دوشیم تخادرپ نآ لابق

 نآ ٔهدنراد هک ار یدرف نآ مه و دریگیم دوخهب ار لوپ لکش
 و تسا لوپ تیمکاح تحت هک یناهج رد .دهدیم رییغت تسا
 لوپ .تسوا لوپ ردقهب سک ره ردق هدش یناهج رایعم نآ رد لوپ
 زا لاقتنا و هلدابم و هسیاقم لباق ار ینیع یاهشزرا اهنت هن

 ار اهنآ ،رگید ترابعهب و ،دنکیم رگید صخشهب یصخش
 هک دنکیم مهارف ار نیا ناکما نینچمه ،دنکیم یعازتنا
 و طوبرم رگیدکیهب دنزاتمم یفیک رظن زا هک ار یصخش یاهشزرا
 و ،ربو سکرام ،لمیز گروئگ هک نانچ و ،مینک هسیاقم مه اب
 رکفتٔ هویشهب ار مدرم ،دناهداد ناشن )troeltsch( شتلئورت تسنرا

 یدرف ٔهنومن و درف ،هویش نیا رد هک دنکیم داتعم یلع و درجم
 قیوشت »تکرش« عفانم تهج رد ار راک لوپ ،ًالثم .درادن یردق
 زا لقتسم تکرش نیا دوجو هک دنرادنپیم و دنکیم
 ماظن کی ندرک انب رد و ؛دوشیم یقلت درف هک ،تسامرفراک
 درکلمع ای یسارکوروب کی ،ینوناق و یصخشریغ و ینیع
 ار یلقعریغ یلادوئف لوصا نآ رد هک شترا کی و ،لقتسم
 رد یشقن ینعی ،دنکیم افیا ار دوخ شقن ،دنشاب هداهن یرانکهب
 یگژیو رد و دننکیم ادج درف زا ار دوخ هک دراد یئاهداهن ددعت

.دنمیهس یصخش تاظحالم و تاریثأت زا دوخ ندرک صالخ
 نیبم هک انعم نیاهب ؛تسا یئارگتیبسن تاذ و دامن نامه لوپ
 هدز شورف لباق رهُم اهنآ رب هک تسا یئاهزیچ یبسن شزرا

 لیدبت یئهلدابم شزراهب ار اهنآ لامعتسا شزرا و دوشیم
 یاهلماحهب هدرک بلس اهنآ زا ار ناشرهوج نیاربانب و ،دنکیم
 ،دنراد ار دوخ تمیق هک ،دنکیم ناشلیدبت اهدرکلمع ضحم
 کبسهب هک یئهعماج رد و – دشاب لیصحت لباق لوپ اب هک هچ ره
 رکف یرادهیامرس تاحلطصم اب و هتفای نامزاس یرادهیامرس
 هک دیآیم یناسک ریگ – تسا یندیرخ لوپ اب اهزیچ بلغا دنکیم
 هک نآ نودب ،دنهدب نآ یارب ار لوپ نیرتهب دنناوتیم و دنهاوخیم
 هک یماگنه .دوشب یهجوت ناشیئاناوت ای یگتسیاش ای صاخشاهب
 تابسانم ورملق زا ،دوش دیرخ لباق تامدخ و راک ،یئاراد
 نیا هک دوشیم دراو یرگید ورملقهب ،هدش جراخ یصخش
 تسد زا ار دوخ یونعم و یفطاع و ینهذ تافص ،تابسانم
 دح ات ار زیچ همه و دوشیم یزیچ ره نیشناج لوپ .دنهدیم

 درکلمع نیا رد هک مه هزادنا ره ات ،ّاما .دهدیم شهاک یناسکی
 اهزیچ یلیخ هک دربب نایم زا ار ساسحا نیا دناوتیمن دشاب قفوم
 رد .دناهلدابم لباقریغ و ینیزگیاج لباقریغ ،درفهب رصحنم
 تیعقاو نیا زا رتبرخم یریثأت یزیچ چیه یناسنا تابسانم
 رد .میرخیم چیه ،چیه اب و دراد یتمیق یزیچ ره هک تشادن
 یناسناریغ تباقر نینهآ نوناقهب هتسب سک ره شزرا نارگید رظن
 ،یناسنا تاظحالمهب هک تشاد ناکما ،رود ناراگزور رد .دوب
 مامت دعب اّما ،دوش هیکت یتنس محارم و یرالاسردپ موسر
 و یبلطتحار ،فاطلا و اهششخب و تازایتما ،تائانثتسا
 :دوش تخادرپ یمامتهب تسیابیم زیچ همه .دشیم یقلت یناسآنت
 و .دوش هتخادرپ زور مامت دزم تسیابیم مامت زور کی راک اریز
 رب رازاب نیناوق .تشادن دوجو دوش اضرا نیا زا رتمک اب هک یلیامت
.دوب مکاح یگدنز ّلک
 و اهفرس اب دروخرب رد ،هناتسودناسنا رصنع ،ریخا یاهنامز رد
 – یطسو نورق رد هعماج شخب نیرتنیئاپ یتح هک یئیبسن تینما
 نآ زا – یزورما یایراتلورپ رادیاپان تیعضو اب هسیاقم رد
 هک دشاب هتفرگ رارق دیکأت دروم یطارفا عونهب دیاش ،دوب رادروخرب
 اب یناسناریغ دروخربٔ هیلوأ هغلابم حیحصت یارب تسادیپ
 هچرگ ،تسا یتاقبط ٔهعماج ره رادیاپ یگژیو رامثتسا .تساهنآ
 ار یصخشم ًاقیقد شیب ای مک دودح ،هرود ره رد ،نآ یاقب بلغا

 رامثتسا هک دسریم رظنهب یتقو ،رگید فرط زا .دنکیم لیمحت
 تسا ینعم نیاهب ًافرص ،اهتقو یضعب ،هتفای شهاک ای شیازفا

 ،یطسو نورق رخاوا زا .تسا هدرک رییغت رامثتسا یاهشور هک
 کرحت یدازآ تیزم یاهب هک دندوب روبجم هعماج رتنیئاپ تاقبط
 اب ٔهطبار ندش یصخشریغ و هدنیازف یریذپانفاطعنا اب ار
 ،دراد یرتبسانم دزم رگراک ،تقیقح رد .دنزادرپب ناشمودخم
 شدوخ رگا .دنام دهاوخ هنسرگ دیاین شریگ یراک رگا اما
 راکهب رگا اما ،دنک راکهب روبجم ار وا دناوتیمن سک چیه ،دهاوخن
 یسک هک درادن دوجو یفرع ای هیور ،ینوناق چیه ،دشابن یزاین وا
 زا .دنک هدافتسا وا راک زا هک دروآ شیپ یتصرف ای دنک روبجم ار
 و مک ساسحا لباقم رد یرهش رگراک ،یلادوئف ماظن نایاپ نامز
 و رتشیب ندوبن نوصم شریذپهب روبجم شیمسا یدازآ شیب

 راگزور زا رتتخس رایسب ،تاهج یلیخ زا ،هک دش یتشونرس
 و .دشن صالخ سرت زا اّما ،دش دازآ نیمز زا وا .دوب ژاورس
 هدرک زاب شندرگ زا ار اسیلک غوی هک دوب یناتستورپ دننام ،نیاربانب
 و بارطضا زا هدنکآ ینعی ،دوب هدش اهر دوخ لاحهب ًالماک اّما

ٔ هرصاحم رد ،هانپ و تشپیب ،وس ره زا رطخ ساسحا ،ساره
.یئاهنتهب موکحم و هناگیب یئایند
 یگتسبمه ،هنارالاسردپ ٔهقالع ،یرادافو یئاطسو نورق لاکشَا

 اهنت هن .تفر نیب زا جیردتهب ،راوحیسم و هناقیفر ناسحا و یفنص
 هک ،رگید یاهینواعت و فانصا ،یبابرا تیکلام یاهدنویپ و دنب
 بلغا هکلب ،دندش ناوتان ،دندرکیم یتیامح یرارطضا عقوم رد
 اهینواعت .دنداد تسد زا ار دوخ یناسنا تهج اهنمحنا لکشا
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 تاسسؤمٔ هزیگنا و دش یفاطعنا لباق ریغ تاسسؤمهب لیدبت
 تاظحالم رتشیب و یناسنا تاظحالم رتمک هناراکوکین

 نیا و ،راکٔ هرابرد یناتستورپ تادقتعم .دش یلمع و یفطاعریغ
 ،یتقایلیب ای تلفغ ،یلبنت ٔهجیتن ای تسا هانگ ای رقف هک رظن

 و یتاقبط ٔهزرابم اب یرادهیامرس هک دوب میهس رما نیا رد ردقنامه
 ندش یناسناریغ ینعی ،یگناگیب اریز .شاهنامحریب تباقر
 نیب هکلب ،فلتخم یعامتجا تاقبط نیب اهنت هن ،تابسانم
 ،هناگیب تابسانم اهنت هن .دش رهاظ زین هورگ ره یاضعا

 هگ ینوناق تابسانم لاح رههب – هنانمشدً اعقاو ای ،مصاختم
 نایم – دوب هدش دیدپان نآ زا هنارالاسردپٔ هقالعٔ هناشن هنوگره
 ،دش رقتسم رگراک و امرفراک ،مودخم و مداخ ،ناقهد و بابرا
 ٔهزرابم رد طقف و دندیگنجیم رگیدکی اب نایامرفراک دوخ هکلب
 یاهنمحنا رد و ؛دندشیم دحتم اپهدرخ روهشیپ و رگراک اب

 یناسنا تابسانم ،یئاسیلک عماوج و نوگمه شیب و مک یراجت
 راومه یرادا و یناسناریغ تخس تاررقم یارب ار هار جیردتب
.درکیم
 شریذپ و دیکأت و فشک ،یئارگدرف طلست تحت رصع نآ مامت
 مانمگ یداع درف ،لصا نیا مغریلع اّما .تسا درف قوقح لصا

 چیه .دمآیم باسحهب ،ردارب ای تسود ،صخش هتشذگ زا رتمک
 چیه زا اّما ،تشادن ینوناق لرتنک رگید یدازآ و یگدنز رب سک
 هچنآ زا شیب یراک شعونمه یارب هک تفریمن راظتنا زین سک
 نایم یناسنا تابسانم .دهد ماحنا دوب ینوناق ای دوب نوناق مزلتسم
 مامت و ،دوب ینوناق یاهدادرارق نیفرط و یقوقح صاخشا

 ناسنا و ،تشاد ار یدادرارق تابسانمٔ هلصاف و یدرس یاههبنج
 و دشیم رتشیب شتیدرف سح دربیم جنر نیا زا رتشیب هچره
 سح اب ندوب ساسح .دنک دیکأت شیدرف قوقح رب تسناوتیم
 یگدامآ و یریذپریثأتهب رجنم یدازآ و ،درک دشر یریذپبیسآ
 رظنهب ریذپناکماً البق زگره هک دش یمجاهت یارب یرتشیب

 ددعت اب راکدوخ روطهب ،یئارگدرف لماکت و لیلد هچ ره .دمآیمن
 دوجو یئاضران یارب یرتشیب تصرف لیلد ،دشیم هارمه اهداهن
 یم شیپ دارفا ناونعهب هعماج زا یرتصخشم دارفا نوچ .تشاد
 و ون یاهداهن لیکشت ،دنیایب شیپ هک دشیم اعدا ای دندمآ

.دش رتیرورض هعماج یاقب نیمأت یارب اهنآ ذوفن شرتسگ
 ۱ هعمج باتک رد ار یگناگیب ینعی ،لاقم نیا نیشیپ شخب *
.دیناوخب
^ **Slot Machine. رد و دنزیریم هّکس نآ رد هک تسا ینیشام 

.م .دننکیم تفایرد نآ زا ار بولطم یئش لباقم

 ۱  هرامش »هعمج باتک« زا  »ناریا تاعوبطم یناگیاب« زا هتفرگرب
۲ و
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 هاگشناد خیرات نامتراپد رد هاگشناد داتسا ،نایربرب یروح رتکد
h oæ BEACH اهینمرا« نوچ ییاهباتک هدنسیون و اینرفیلاک رد 

 یزرم چیه یدازآ هب قشع :۱۹۱۱ -۱۹۰۵ ناریا هطورشم بالقنا و
 بالقنا زا اهینمرا یناریا هرطاخ و هرطاخ ،خیرات« ،»درادن
 »هطورشم بالقنا رد اهینمرا یناریا تیوه« و »ناریا هطورشم
 رذگ رد یناریا ینمرا نانز« یسیلگنا هلاقم نایربرب مناخ .تسا
 .دنداد رارق »یناریا خیرات« رایتخا رد ار اه»تیلاعف و شزومآ ،نرق
 لصا .تسا هلاقم نیا زا ییاهشخب همجرت دیآیم همادا رد هچنآ

.تسا دوجوم تیاس رتفد رد نآ عبانم و هلاقم
****

 شبنج رد یناریا ینمرا نانز ،ناریا هطورشم بالقنا نایرج رد
 نانز هجوت بلج رد نانآ ششوک هژیو هب ،دندرک تکراشم نانز
 هب تبسن اهنآ یهاگآ حطس شیازفا ،نانز لئاسم هب یناریا
 هدید اهنآ یرایشوه شیازفا یلک روط هب و نانز تیعضو
 نیگنر« و »دیما« یاهمان هب هتیمک ود »کانشاد« نانز .دوشیم
 وضع هدزون و هدراهچ یاراد بیترت هب هک دنداد لیکشت »نامک
 لئاسم ،تسایس هنیمز رد ات دندرک شالت هورگ ود ره .دوب

 دروم رد نازیم نامه هب و یناریا و یکرت تیطورشم لوصا ،یبزح
 رارق شزومآ تحت ار نانز تشادهب و ثرالاقح ،نانز لئاسم
 لیکشت ار خرس بیلص زا یاهخاش رگیدکی کمک اب اهنآ .دنهد
 یاهنمحنا سسوم ِینمرا نانز دننام ،نانز نیا رثکا .دنداد

 هب ور طسوتم تاقبط هب قلعتم ،مهدزون نرق رخاوا هناهاوخریخ
.دندوب ینمرا نایناریا هعماج یالاب تاقبط و الاب

 ناونع هب یناریا نانز نایم رد »کانشاد« نانز یاهتیلاعف
 ناریا هطورشم بالقنا نایرج رد یلک ششوک رد یساسا یاهفلوم
 باب رد هرود نآ ثحابم رد هک یتایبدا رد .دوریم رامش هب
 زا یناریا نز یزاسرادیب« فده ،دوبن لومعمریغ نانز لئاسم

 .دوب »نز هلاسم اب یو یجیردت نتخاس انشآ و باوخ نرق نیدنچ
 راکشآ یاهتوادع یهاگ و تیامح نادقف دوجو اب اهنآ
 ار یناریا نانز هناهاوخریخ نمحنا ،هعماج راکهظفاحم یاهشخب
 دنمهقالع هیریخ داهن کی ناونع هب اهنآ هک ینامز .دنداد لیکشت

 یاهناتسکدوک و سرادم ییاشگزاب قیرط زا شزومآ شرتسگ هب
 جیردت هب هک دوب نیا اهنآ حرط ،دندومن راک هب زاغآ هنارتخد
 یاههشوگ« هب ار نز هلاسم و هداد رییغت ار دوخ ریسم و همانرب
 رارق راتفر دروم الاک ناونع هب« نانز هک ییاج ،دنناسرب »کیرات
».دندوب درم تالیامت رازبا« نانز هک ییاج و »دنتفرگیم

 و هورگ دوخ یاضعا یوس زا هورگ دمآرد زا ییالاب مهس
 نمحنا عفن هب ناشدمآرد هک ینارنخس و شیامن دننام ییاهتیلاعف

 ،هورگ قفوم یاهدادیور نایم رد .دشیم دیاع ،دشیم فرص
 ناینمرا و نایدوهی ،ناناملسم زا لکشتم یناریا نز ۵۰۰ عمجت
 رازگرب نارهت کراپ رد هک دوب ۱۹۱۰ لیروآ رد اهییاپورا اب ماگمه
 هئارا ار یراعشا و ینارنخس نیدنچ نانز ییامهدرگ نآ یط .دش
 .دنتشادن ار نآ رد تکرش هزاجا نادرم نیب نیا رد و دنداد
 هدنسیون ،»دادماب کولملاردب« و نادخیرات ،»یرافآ تناژ« نینچمه
 نطو نانز نمحنا طسوت هک دننکیم هراشا یهباشم ییامهدرگ هب
 شرازگ ساسارب .دش رازگرب ۱۹۱۰ رد نارهت کباتا کراپ رد
 راشتنا زوجم نینچمه هورگ نیا ،یناریا نانز هیریخ نمحنا
 هک درک تفایرد ناریا تلود یوس زا »هفوکش« مان اب ار یاهمانزور
 نامه هیرشن نیا دوریم لامتحا ؛تخادرپیم نانز لئاسم هب

.درک راشتنا هب زاغآ ۱۹۱۳ زا هک دشاب یاهفوکش

 یاضف دراد دوجو نمحنا نیا هرابرد هک یدودحم تاعالطا
 هطبار رضاح لاح رد و دراذگیم یقاب نظ و سدح یارب یدایز
 نیمه هب تسا نکمم .تسا هدنام یقاب مهبم نمحنا ود نیا نایم
 اتیهانآ .دنوشیم هتشادنپ ناسکی اهداهن نیا هک دشاب لیلد
 هدش هتخانش یاهتیصخش زا ،»مرپِی« رسمه ،نایشیورد
 نمحنا وضع و تشاد راک و رس نانز لفاحم اب زین هاوخهطورشم
 یاههورگ گرزب نایماح زا وا ،نیا رب هوالع .دوب هاوخنطو نانز
 یط اتیهانآ ،اتسار نیمه رد .دمآیم رامش هب هاوخهطورشم
 نانز زا یهورگ تیاده رب ینبم دوخ یاههمانرب زا ار مرپی یمارگلت
 ار راک نیا مرپی .تخاس علطم یمخز نازرابم هب یگدیسر یارب
.دنامب هناخ رد هک تفگ وا هب و دناوخ یگناوید

 بالقنا رد ینمرا یناریا نانز ینیرفآشقن
هطورشم

اینرفیلاک هاگشناد خیرات داتسا ،نایربرب یروح رتکد زا یاهلاقم
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تیرثکا و تیلقا یاههورگ نایم :اهییارگاو و اهییوس مه

 ،متسیب نرق لیاوا و مهدزون هدس رخاوا ینمرا یناریا نانز هسیاقم
 ،نیا رب هوالع ؛تسا راوشد ناریا رد نانز یاهتیلقا ریاس اب
 هنایمرواخ عماوج ریاس رد ینمرا نانز اب یناریا ینمرا نانز هسیاقم
 تسا هدش ماحنا نانز نیا هرابرد هک یکدنا تاعلاطم لیلد هب
 طوطخ یخرب ناوتب هک تسین نکممریغ ،هچرگ .دیامنیم رتراوشد
 هچنآ و ینمرا یناریا نانز هرابرد هک یشناد نایم یلک رایسب یزاوم
 اقیرفآ لامش و هنایمرواخ قطانم ریاس رد تیلقا نانز هرابرد
 ییاهتوافت ناوتیم تبسن نیمه هب .درک میسرت ،تسا دوجوم
 ییاهتهابش تسا نکمم ،لاثم یارب ؛تفرگ رظن رد زین ار یلک
 نانز دننام ناریا رد تیلقا یاههورگ نانز ریاس اب ینمرا نانز نایم
 و ینمرا یناریا نانز نیب نینچمه و دوش هدید یدوهی و ییاهب
 رد یطبق نانز دننام هنایمرواخ رد یرگید تیلقا یاههورگ نانز
 هتشاد دوجو ییاهییوسمه یبیل و رصم رد یدوهی نانز و رصم
.دشاب

 باب رد شواک
 و اهتهابش
 یاهتوافت
 رد دوجوم

 نانز یاههبرجت
 ناملسم یناریا
 یناریا نانز و
 رخاوا ینمرا

 و مهدزون هدس
 نرق لیاوا
 رتناسآ متسیب
 ناملسم یناریا نانز هب هک تایبدا زا یمهم هرکیپ هک ارچ دیامنیم
 اب .تسا سرتسد رد هتخادرپ متسیب نرق لیاوا و مهدزون نرق
 یارب ،دراد دوجو تیلقا نانز هعلاطم یارب هک یتالکشم دوجو
 زا یشان تالکشم و نانز هرابرد سرتسد رد هیلوا عبانم دوبن لاثم

 باب نیا رد ششوک ،تیلقا نانز خیرات شراگن یگنوگچ
 رد یدایز مهس هلاسم نیا هک رطاخ نیا هب ؛دراد رایسب تیمها

 هب نیا رب هوالع و دراد یاهنایمرواخ نز نارازه مهف و تخانش
 ار بهذم هک یتایضرف نآ ات دنکیم کمک ییاهماگ نتشادرب

 ،هعماج رد نانز تیعقوم و شقن یلصا هدننک نییعت و هدولاش
 و ناملسم نانز یگدنز یاههبنج ٔهمه ٔهدننکلرتنک و هدننکفیرعت

 ییاهسایق .دنزابب گنر ،دننادیم هنایمرواخ نکاس ناملسمریغ
 هورگ کی نانز نیب روطنیمه و فلتخم یاهتیلقا نانز نایم هک
 و موسر هک دهدیم ناشن تسا هدش ماحنا ناملسم نانز اب تیلقا

 رد و دنراد تیمها یسایس و یداصتقا لماوع هزادنا هب اهتنس
 هدننکنییعت لماع کی ناونع هب بهذم زا شیب یتح یعقاوم

.دنوشیم هتخانش

 رد متسیب نرق لیاوا و مهدزون نرق رخاوا رد ینمرا یناریا نانز
 ناونع هب تسایس هنیمز رد یرتمک نازیم هب و هیریخ ،شزومآ ٔهنیمز
 مهدزون نرق رخاوا رد هک ینمرا هناهاوخیلم شبنج زا یشخب
 هب نانز نیا ،زین متسیب نرق لیاوا رد .دندش لاعف رایسب دش زاغآ

 نانز شبنج و ناریا هناهاوخیلم شبنج رد یرتهدرتسگ روط
 ینمرا نانز .دنتسج تکراشم هطورشم بالقنا نایرج رد یناریا
 شیپ یربارب یارب هتفای نامزاس و نادرگدوخ یاهزرابم یناریا
 بالقنا نایرج رد هک یناریا نانز شبنج رد اهنآ هکلب دنتفرگن
 تکرش ،دوب یریگ لکش لاح رد یعیسو روط هب هطورشم

.دنتسج

 نانز زا یرتعیسو شخب ،اهیزاقفق -ینمرا ذوفن و ریثات یپ رد
 نیا و دنتفرگ رارق ندش یسایس و لیصحت نایرج رد ینمرا یناریا

 دوجو اب دنور
 کرتشم یاهتهابش
 رد هک یرایسب
 و اهشقن ،اهتیعقوم
 نانز نیب اهتنس
 نانز و ناملسم یناریا
 دوجو یناریا ینمرا
 هورگ زا شیپ ،تشاد
 تروص ناملسم
 »نومیس لشار« .تفرگ
 هک دنکیم جاتنتسا
 زا یرایسب هچرگا

 نایم رد تالوحت
 نایم رد اصوصخ رما نیا و دش ثداح ییایبیل نایدوهی عامتجا
 هدید متسیب نرق لیاوا و مهدزون نرق ینایاپ یاهلاس رد نانز
 نیب طباور رد یهجوت لباق نازیم هب هعماج لاح نیا اب اما ،دشیم
 یقاب یتنس ،ینیبناهج روط نیمه و یعامتجا راتخاس ،یدرف
 یناریا یاهناملسم رب یبوخ هب جاتنتسا نیا دسریم رظن هب .دنام
 زا .دوشیم قبطنم اهینمرا لثم ییاهتیلقا اب تبسن نامه هب و

 یناریا ناملسم نانز ،هطورشم بالقنا نایرج رد ،رگید ییوس
 شبنج رد یگنر رپ رایسب مهس و دنتشادرب یگرزب یاهماگ
 یرافآ .دندومن افیا نانز شبنج رد روطنامه و ناریا ناهاوخیلم
 هناهاوخیلم شبنج ٔهنیمز رد ادتبا رد یناریا نانز« :تسا دقتعم
 سپس و دنروآ تسد هب ار هطورشم و سلجم ات دندش لاعف
 تاجوسنم و هچراپ میرحت و یلم کناب کی هریخذ شیازفا

 تیامح شبنج زا هک نانز نیلاعف .تفرگ رارق نانآ فده یجراخ
 یاهداهن و اهنمحنا داجیا ریسم رد ار دوخ یاهشالت دندرکیم
 رد ،۱۹۱۳ و ۱۹۰۷ یاهلاس لوط رد .دندرک تیاده یشزومآ
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 نانز نامزاس هدزاود و هنارتخد ٔهسردم تصش زا شیب اهنت نارهت
 ،یتمالس یاهکینیلک ،هنارتخد سرادم هوجو .دش سیسات
 یوس زا نالاسگرزب یارب شزومآ یاهسالک و اههاگشرورپ

 هار زا و نانز دوخ یوس زا رتشیب ،یصوصخ یاهکمک
 نانز یاهنمحنا رد اهداهن نیا عفن هب هناهاوخریخ یاهتیلاعف
».دشیم نیمات

 زیربت یگداتسیا نایرج رد یناریا ناملسم نانز ،نیا رب هوالع
 شقن و دنتخادرپ هزرابم هب ناهاوخهطورشم رانک رد )۱۹۰۹-۱۹۰۸(
 رد و اهسور موتامیتلوا هیلع ۱۹۱۱ ربماسد تارهاظت رد یاهژیو
 ،بالقنا یدعب لحارم رد .دندرک یزاب سلجم زا عافد
 و یلم لئاسم باب رد ثحب هب هک نانز نیلاعف یاههتشاگن
 .دشیم رشتنم هتسجرب تاعوبطم رد دنتخادرپیم یتسینیمف
 نانز قوقح عفادم نادرم و نانز نیا« ،دوخ نارصعمه نوچمه
 تیامح نانز یارب یرتهب یلیصحت و یعامتجا تیعقوم زا ًامومع
 و هدرک مکحتسم ار یگداوناخ طباور تسناوتیم هک دندرکیم
».دشخب اقترا ار روشک

 و مهدزون نرق رخاوا ینمرا یناریا و ناملسم یناریا نارکفتم یارب
 دنویپ نانز اب یلم دشر و ندش یلم یاهثحب ،متسیب نرق لیاوا

 ،ناخمکلم لثم ارگیلم نابلطحالصا هاگدید رد .دوب هدروخ
 هتخانش »روشک ناگدنزاس سپ نیا زا و ناکدوک ناراگزومآ« نانز
 هاوخهطورشم ،هدازیقت نسح ٔهدیقع هب ،نیا رب هوالع .دندشیم
ٔ هباثم هب نانز .دنتسه یلم موسر و اهتنس نالماح نانز« ،ورشیپ
 یلم ثاریم و گنهرف ،نابز ،نید ،تیموق داهن یلصا ناکرا

 دیدج لسن شزومآ رد یمیظع ذوفن دنناوتیم نانز .دننکیم لمع
 ار نانز قوقح هزوح رد لاعف ناملسم نادرم و نانز ».دننک لامعا
 یتشترز و یدوهی ،ییاهب ،یلزا-یباب ،ینمرا نانز زا یکدنا دادعت

.دندرکیم تیامح و هداد لکش

!مکانرطخ رکفتم کی
کژیژ یوالسا
 اب تسا یداعریغ فوسلیف کی )Slavoj Zizek( »کژیژ یوالسا«
 کیسالک یاهملیف وا .فراعتمان و ریذپانفاطعنا یپچ هاگدید
 هلاس ۵۹ هاگشناد داتسا نیا .دراد تسود یلیخ مه ار یدوویلاه
 نینل و کاکچیه درفلآ زا نوگانوگ تاعوضوم بابرد نونکات

 .تسا هتشون باتک ناونع ۳۰ زا شیب ،ربماتپس ۱۱ هثداح ات هتفرگ
 دقتعم ،دناوخیم نینل رادفرط ار دوخ هک ینوولسا لها رکفتم نیا
 نیلوا رد کژیژ ”.دش دهاوخ زوریپ ماحنارس مسینومک“ هک تسا

 هرابرد ناتسودنهزمیات همانزور اب ناتسودنهروشک هب شرفس
:درک وگتفگ ادوب نید و ،دوویلاب ،یدناگ ،یناهج یرادهیامرس
 یلو ،دیناوخیم نینل رادفرط ار ناتدوخ امش :ناتسودنه زمیات *
 »سکرام ردارب« و »کار هراتس« کی ار امش یبرغ یاههناسر

 ؟تسیچ ییاهبسچرب نینچ هب ناتشنکاو .دناهدناوخ
 .تسا یرابدرب اب مأوت یگدرسفا نم شنکاو :کژیژ یوولسا ــ

 دیاش کژیژ دنیوگب هک تسا نیا اهمدآ روج نیا شالت و یعس
 .تفرگ شایدج دوشیمن یلو دشاب ینیرفآلاجنج و بلاج مدآ
 نارگید رازآ و تیذا ثعاب هک متسه سگم کی نم اهنآ رظنزا
 دنراد رخاوا نیا هتبلا دنچره .دوش هتفرگ یدج دیابن یلو تسا

 نحل ریخا لاس ود رد .دننکیم یفرعم دیدهت کی ناونع هب ار نم
 »سکرام ردارب« لثم ییاهکوج لوا .تسا هدرک رییغت منافلاخم
 دنیوگیم هک مه الاح و دندرکیم فیرعت نم دروم رد ار

 اهفرح نیا هب یتیمها نم یلو .متسه برغ رکفتم نیرتکانرطخ
.مهدیمن

 نیسحت ار یسایس تنوشخ امش هک دنیوگیم یتقو یتح *
 ؟دیهدیمن تیمها مهزاب ،دینکیم
 -یقالخا هعجاف نیرتگرزب متسیب نرق مسینومک ،نم رظنزا ــ

 نیلوا رد یلو .مسیشاف زا رتگرزب یاهعجاف ،تسا خیرات یسایس
 تشحو« حالطصا هب دوجو مغریلع »ربتکا بالقنا« یاهزور

 کی هب هک نآ زا شیپ( یبدا راجفنا و صاخ یاهیدازآ ،»خرس
 هک ار اهیتسار داقتنا نم .تشاد دوجو ،)دوش لیدبت سوباک
.مرادن لوبق ،هدوب ینمیرها لوا نامه زا مسینومک دنیوگیم

 ؟تسیچ یسایس تنوشخ درومرد امش هاگدید یلو *
 یلو .مفلاخم تنوشخ اب الک ،یعازتنا هاگدید کی زا نم ــ
 هاگن اهییادوب هب الثم.تسین فلاخم تنوشخ اب سکچیه عقاورد
 دنیآیم دعب یلو ،دیوشن راتشک و لتق بکترم دنیوگیم ؛دینک
 ههد یاهلاس رد .دنوشیم لئاق انثتسا هملاع کی مکح نیا یارب
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 اهنت هن اهنآ رد هک تشونیم یتالاقم »نذ« فوسلیف کی ۱۹۴۰
 هک نیا درومرد هکلب ،درکیم هیجوت ار نیچ هب نپاژ زواجت
 نودب هک دهدیم هزاجا امش هب هنوگچ اهتسیدوب یرگنشور

.درکیم مه ییاههیصوت ،دینزب لتق هب تسد هانگ سح

 یاراد ،نید نیا اما دینکیم در یتحار هب مه ار ادوب نید امش *
.تسا ناهج رد دشر نیرتعیرس
 رد عاضوا .تسا بلاغ و دیدج یژولوئدیا ادوب نید ،برغ رد ــ

 کی اب طقف صخش هک تسا هدننکجیگ و تابثیب نانچ نآ برغ
 هقیقد کی ضرع رد ار ار رالد اهنویلیب دناوتیم نامگ و سدح

 حیضوت ار تیعضو نیا دناوتیم هک یزیچ اهنت .دهدب تسد زا
 .تسا رهاظ تروص زیچ همه دیوگیم هک تسادوب نید ؛دهدب
.دراد یدایز تیبوبحم دوویلاه رد »امال یالاد« مه لیلد نیمه هب

 هب .دیاهدیمان »نشخ« ار وا و دیاهدرک داقتنا مه یدناگ زا امش *
 ؟تلع هچ
 ،دینکیم ظفح تسه هک یلکش نامه هب ار عاضوا یتقو ــ
 مهرلتیه زا یدناگ ،رظنم نیا زا .دیوشیم تنوشخ بکترم

.دوب رتنشخ

 ،هدوب رتنشخ رلتیه زا یدناگ هکنیا روصت زا یتح اهیلیخ *
 ؟دیدز یدج ار فرح نیا ایآ ؛دریگیم ناشهدنخ
 و تاکرح یلو ،درکیمن تیامح راتشک زا یدناگ دنچره .هلب ــ
 تدم ییایناتیرب یاهتسیلایرپما دشیم ثعاب شراتفر
 رلتیه هک دوب یزیچ نیا .دننامب یقاب ناتسودنه رد یرتینالوط
 درکلمع زرط ولج هک نآ یارب یدناگ .دوبن نآ راتساوخ زگره
 نیا .درکیمن یراک چیه ،دریگب ناتسودنه رد ار اهییایناتیرب
.تسا هلأسم کی نم رظنزا

 تیصخش ]ناتسودنه[ اجنیا رد هک یدناگ یارب امش منک رکف *
.دیتسین لئاق یمارتحا ،تسا یمهم
 و حلص هب وا شیارگ رطاخ هب نم یلو .تسا مرتحم میارب وا ــ
 مارتحا یدناگ هب اهراک روج نیا زا و یراوخهایگ و شمارآ

 .تسین مهم الصا نم یارب وا یاهراتفر نیا ،ینعی ؛مراذگیمن
 یاههاگدید دربشیپ رد شاهنایارگلمع هیحور اب یدناگ یلو
 راک ینزاوت نینچ ظفح .دوب قفوم یدودح ات دوخ یقالخا

 زا رتهب یلیخ )یدنه رکفتم( »راکدبمآ« نم رظن هب .تسا یتخس
 هلمج نیا راکدبمآ زا نم هقالع دروم لوق لقن .دوب یدناگ
 رادفرط نم .“درادن دوجو دورطم وضع نودب یتساک چیه”:تسا
.متسه تساک هلأسم درومرد راکدبمآ یطارفا هاگدید

 شدعب ،هعجاف شلوا« مان هب ناتدیدج باتک رد امش *
 ایآ .دیاهتخادرپ ،ناهج ریخا یلام نارحب لیلحت هب )farce( »سراف

 ؟تس اهیپچ یارب یتصرف امش رظنزا یلام نارحب نیا
 یلام نارحب نیا دنیوگیم هک ار مایپچ ناتسود فرح نم ــ
 تسا نکمم .منکیمن رواب ،هدرک داجیا اهیپچ یارب یلاع یتصرف

 هتشاد دوجو یناهج یرادهیامرسدض رب یضارتعا شبنج اهدص
 نآ ینیزگیاج یارب یداهنشیپ هنوگچیه لاح نیعرد یلو ،دشاب

 اب ار یناهج یرادهیامرس هزورما اهیپچ تیرثکا .درادن دوجو مه
.دنهاوخیم یناسنا یاهرهچ

 ار یدوویلاه یاهکیسالک هک دیتسه یپچ فوسلیف کی امش *
 ؟دوشیمن هدید یضقانت اجنیا رد ایآ .دراد تسود یلیخ
 .دراد لیلحت و هیزجت شزرا یلو ،تسا یمهبم هدیدپ دوویلاه ــ
 ریسم نداد ناشن یارب تمالع نیرتهب یدوویلاه تالوصحم

 تیعقاو هب امیقتسم رگا امش .تسا ام یعمج یژولوئدیا تکرح
 صیخلت هخسن اب امش دوویلاه رد یلو ،دیوشیم جیگ دینک هاگن

 ،دوویلاه یشاوح رد ،لاح نیعرد .دیتسه فرط تیعقاو هدش
 .دینیبیم ار »نلآ یدوو« و »نمتلآ تربار« لثم یایلاع نازاسملیف
 هخسن اب هک تسا نیا راک ماحنارس ،دینک راکنا ار دوویلاه رگا

.دیوشیم هجاوم یدوویلاه راثآ نیرتدب یپک

…دیاهدرک راکنا ار دوویلاب هکنیا لثم مه امش یلو *
 و هتفشآ ام یارب دوویلاب !ماهدمآ ناتسودنه هب مه لیلد نیمه هب ــ
 هبرجت نیا زا یلو ،تسا قرب و قرزرپ یلیخ و مهرب و مهرد

 .دنراد توافتم تیاور روج کی یدوویلاب یاهملیف .هدمآ مشوخ
 هدننیب هک دنتسه اطسو نورق یاهیشاقن لثم یدوویلاب یاهملیف
 .دوش لیاق یزیامت اهنآ هنیمز سپ و هنیمز شیپ نیب تسین روبجم
 مه ار »نیشنهغاز رنویلیم« لثم یبلقت یدوویلاب یاهملیف یتح نم
 یلو ،مدرکیم تمواقم ملیف نیا ندید یارب شلوا .مراد تسود
 نآ زا ،دادیم ناشن ار یگدنز یمحریب نوچ مدرک شیاشامت یتقو

 .تسا روصت لباقریغ برغ رد یملیف نینچ تخاس .دمآ مشوخ
 شیاجرس مه تیعقاو همه نیا اب یلو دراد داش یناتساد ،ملیف
 ناوتیمن ار دنیاشوخ و داش ناتساد کی ،برغ رد .دنامیم یقاب
.درک یطاق هعماج محریب یاهتیعقاو اب

 هدمآ اجنیا هب یدوویلاب یاهملیف یاشامت یارب طقف تسا دیعب *
.دیشاب
 هک منک یسررب و قیقحت دروم نیا رد ات ماهدمآ اجنیا هب نم ؛هن ــ
 یتنس یگدنز و )تاعالطا یژولونکت( IT تعنص ،»رولگناب« رد
 یتسیزمه مهاب هنوگچ ،یزاسیناهج زا یشان تاضقانت مغریلع
 نیچ رد ام .نیچ ات ماهتسب دیما رتشیب ناتسودنه هب نم .دنراد
 یلیخ نیا و ،میتسه »یدادبتسا یرادهیامرس« روهظ دهاش
.تسا کانسرت
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)۲۰۰۵ ـ ۱۹۱۳( لاهنوک وراولا
)۱۹۹۲ ـ ۱۹۶۱( لاقترپ تسینومک بزح ربهر ،رادمتسایس
 همسجم ،شاقن ،)وگایت لئونام راعتسسم مسا اب( نامر فلؤم
سیون هلاقم ،زاس
 و )دیعبت رد( رازالاس تموکح هرود یاه تیصخش نیرتمهم زا

)کخیم بالقنا( موس یروهمج
 تخسرس فلاخم مه و دوب یئاپورا مسینومک فلاخم مه
فوچ ابروگ یاکیورتسرپ

 یناگمه مارتحا و تیبوبحم زا )یگلاس ۹۰( تلوهک مایا رد یتح
.دوب اردروخرب

بو ماس ـ لاهنوک ـ نینل عضاوم
یسایس تسکش کی یبایزرا رد »اه یگژیودوخ یخرب« هب عجار
رن هرب رطپ سناه رتکد
نیش میم نیش نادرگرب

؟مسیلایسوس تسکش زا سپ ،شیپ هب هلک یب

 یاه یگژیودوخ هب عجار« ناونع تحت دوخ راثآ زا یکی رد نینل
 بالقنا نیلوا تسکش یاهدمایپ هب »مسیسکرام یخیرات هعسوت
.دزادرپ یم ۱۹۰۵ لاس رد سور
 و یبالقنا بزح یاضعا زا یرایسب ۱۹۰۵ بالقنا تسکش یپ رد
 ،دندوب هدش بزح وضع هزات هک ینارکفنشور زا یرایسب هلمحنآ زا

.دنتفگ کرت ار بزح فوص اسآ لیس
•
 زا )۱۹۹۱ ـ ۱۹۸۹( یاه لاس زا سپ هک »مسیسکرام اب عادو«
 هدش دم زین نامز نآ رد ،دش نکفا نینط فلتخم یاهوگدنلب
.دوب
 ،یشالت و هیزجت ،فاکش ،عضوم ضیوعت نیا ساکعنا هباثم هب«
 یدج رایسب ینورد نارحب هصالخ و دیدرت و لزلزت ماسقا و عاونا

.تشگ رادومن مسیسکرام
 و هناتخسرس راکیپ و یشالت و هیزجت نیا ربارب رد هناممصم عافد
 زور روتسد رد هراب ود مسیسکرام یاه ناینب زا عافد رد هچراپکی
».تفرگ رارق
.دوب رارق نیا زا ینیل صیخشت
)۲۷ ص ،۱۷ دلج ،نینل راثآ(

 مسیلایسوس تسکش زا تسینومک بازحا رگید یاه یریگ هجیتن
 ـ ام یارب ،یوروش ریهامج داحتا و یقرش یاپورا رد لائر
.تسین و هدوبن تیمها یب زگره ـ ناملآ یاه تسینومک
 نایاپ زا شیپ ابوک تسینومک بزح یربهر هب لوا هلهو رد ام
 لیئاخیم یوس زا هک میشیدنا یم یوروش مسیلایسوس نیگنن

 هعجاف نیا یوس هب بزح و روشک و تشگ بیرخت فوچابوگ
.دش هداد قوس
 ریسم رد ار بزح و روشک تسناوت ابوک تسینومک بزح یربهر
 ،دنک یربهر ۲۰۰۰ لیاوا و ۱۹۹۰ یاه لاس »صاخ هرود« راوشد
 ـ یتسیسکرام ،یبالقنا تلصخ ابوک تسینومک بزح هکنآ یب
.دهدب تسد زا ار دوخ یتسیلایسوس جامآ و ار دوخ یتسینینل
۱

؟دوخ هب دیدرت ای و یهاگآدوخ

 یم زین یرگید هداعلا قراخ یتسینومک یربهر تیصخش هب اما ام
.تسا هدش هتخانش رتمک ناملآ رد هنافسأتم هک میشیدنا

 وراولا ـ لاقترپ تسینومک بزح لاسرید لک ریبد ام روظنم
.تسا ـ لاهنوک
 هزرابم هب رازالاس یتسیشاف یروتاتکید تموکح هرود رد هک
.دروآ یور یفخم
 افیا یرگجیسب و زیگناروش شقن )۱۹۷۴( کخیم بالقنا نیح رد
 یتسیلایسوس یریگتمس نادب هنایهاد بالقنا یزوریپ زا سپ و درک
 لمع ،وا یاه هشقن ندرک بآ رب شقن یارب هک ناس نآ ،دیشخب

 ،اپورا هیداحتا ،وتان اب اکیرما مسیلایرپما دحتم و گنهامه
 یللملا نیب یسارکومد ـ لایسوس و اپورا یتسیلایرپما لود نیرتمهم
.دمآ مزال
.دوب هناسفا سنج زا یتیصخش لاهنوک وراولا
 همانرب لوح بزح هک دوب زین وا یدرف ینادراک و تقایل تکربب
 ،دز تسد یکیژتارتسا ینیشن بقع هب یتسینینل ـ یتسیسکرام یا
 ات ار دوخ ناشخرد یامیس و دومن ظفح ار دوخ یا هدوت ذوفن

 رگید و ناناقهد ،رگراک هقبط یبالقنا بزح هباثمب زورما نیمه
.داد هعسوت و تشاد ساپ ناشکتمحز
 رد تسینومک بزح تلصخ هراب رد وا دنمشزرا تارظن هطقن
.دنا یندناوخ و هجوت لباق ناکامک مکی و تسیب نرق زاغآ
 بزح ره هناگشش یداینب لیاصخ« ناونع تحت وا رثا

 رد یتسینومک شبنج یلخاد عضو یسررب هب )۲۰۰۱( »تسینومک

نابلط لالحنا و نایجان تشذگرس
نیش میم نیش نادرگرب - رن هرب رطپ سناه رتکد
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:دراد صاصتخا مکی و تسیب نرق زاغآ
 تارییغت ،نآ هلکشتم بازحا و یتسینومک یللملا نیب شبنج رد«
 لود رگید و یوروش ریهامج داحتا یشاپورف هجیتن رد یفرژ

 هتفرگ تروص مسیلایسوس رب یراد هیامرس یزوریپ و یتسیلایسوس
.دنا

 تعیبط ،ار دوخ هزرابم زا راشرس هتشذگ هک یبازحا اسب هچ
 یتسیلایسوس هعماج لیکشت رب ینبم ار دوخ جامآ ،ار دوخ یتاقبط
 اب دنویپمه بازحا هب ،دنا هدنکفا رود هب ار دوخ یبالقنا یروئت و

 وحم راگزور هحفص زا ماحنارس و دنا هدش لدب مکاح متسیس
».دنا هتشگ
 ناکامک زین ۲۰۱۱ لاس رد نونکا مه لاهنوک وراولا صیخشت نیا
.تسا تسرد و دراد تیلعف

۲
تسینومک بزح تاصخشم

 نمض« عومجم رد ـ لاهنوک وراولا لوق هب ـ یتسینومک شبنج
 بسک ینیون یاهزرم و هدنارذگ رس زا ار یکرحت ،شیوخ لیکشت

».تسا هدرک
 تیوه« یلو ،درادن دوجو »یلدم« ،تسینومک بزح یارب مه رگا

 دوخ یارب یمان هچ هکنیا هب انتعا یب ـ تسینومک بزح ره
 هژیودوخ یتلصخ و یداینب تاصخشم یواح ـ دشاب هدیزگرب

:تسا ریز حرش هب هناگشش
۱

 ،عفانم زا لقتسم الماک هک تسا یبزح ،تسینومک بزح ره
.تسا هیامرس یاهورین دیدهت و راشف ،یژولوئدیا

۲

 روطب و ناشکتمحز و رگراک هقبط بزح ،تسینومک بزح ره
.تسا ناشکمتس و ناگدنوش رامثتسا یلک
۳

 و کیتارکومد ینورد تایح اب تسا یبزح ،تسینومک بزح ره
.دنمتدحو و هچراپکی یزکرم یربهر
۴

 مه نامزمه هک تسا یبزح ،تسینومک بزح ره
.تسا شیوخ روشک عفانم عفادم مه و تسیلانویسانرتنا

۵

 یا هعماج یانب شجامآ هک تسا یبزح ،تسینومک بزح ره
 یتسیلایسوس ینعی ،تسا هدننک رامثتسا و هدنوش رامثتسا زا غراف

.تسا
۶

 ،یبالقنا یئ یروئت لماح هک تسا یبزح ،تسینومک بزح ره
 حیضوت اهنت هن هک یئ یروئت ،تسا مسینینل ـ مسیسکرام ینعی

 ناهج رییغت هار ،نآ رب هوالع هکلب ،دزاس یم ریذپ ناکما ار ناهج
.دهد یم ناشن زین ار
 ناجیه رتمک شا یشیالآ یب و یگداس تیاهن رد مشش هتکن هژیوب
.درادن »یا هزات« زیچ ارهاظ یلبق هتکن ۵ ناسب و تسا زیگنا
 »یعیبط« اه تسینومک دوخ یارب یتح »اه ندوب یعیبط« نیمه اما
.دنتسین

۳
اه کیسالک تاملک رد روغ

 شیوخ نخس هب ریز حرش هب مشش هتکن اب هطبار رد لاهنوک وراولا
.دهد یم همادا

 یم نآ لصفم لقن هب شا یریذپان للعت و تحارص رطاخ هب ام
:میزادرپ
 ،یکیتامگد دض اب ،دوخ ندوب هدنز اب مسینینل ـ مسیسکرام«
 تمهت تامجاهت بذک و نالطب دوخ ندوب قالخ و یکیت کلاید
 کیتارپ کمکب ار دوخ و اوسر و المرب ار یتسینومک یتنآ و هنانز
 یب ،دهد یم لیکشت ار نا تلاسر هک دیدج طیارش هب خساپ و
.تسا هتخاس رت ینغ هفقو
 دوخ و دنار یم شیپ هب ایوپ روطب ار کیتارپ مسینینل ـ مسیسکرام
 دشخب یم لماکت و هعسوت هناقالخ ،کیتارپ زا یزومآ سرد اب ار
.دزاس یم رت ینغ و
 تسفینام« رد سلگنا اب هارمه و »هیامرس« باتک رد سکرام

 یراد هیامرس یداینب رصانع فیرعت و لیلحت هب »تسینومک بزح
.دنزاس یم المرب ار نآ یوهام تاصخشم و دنزادرپ یم
 رییغت شوختسد مهدزون نرق مود همین رد یراد هیامرس هعسوت
.ددرگ یم یمهم
.دوش یم رجنم راصحنا هب زکرمت و )زکرمت( ظیلغت هب تباقر
 هب موسوم باتک رد ار مهدزون نرق نایاپ رد یراد هیامرس فیرعت
 نینل نویدم »یراد هیامرس هلحرم نیرت یلاع هباثمب مسیلایرپما«

.میتسه
 رادروخرب یا هداعلا قراخ شزرا زا یروئت هعسوت و لماکت نیا
.تسا هدوب
 هدننک نییعت شزرا زین یکیروئت فراعم یدنب متسیس و شهوژپ
.تسا هتشاد یا

 شخب هس و همشچرس هس« ناونع تحت نینل فورعم هلاقم
 حیضوت زا یا هناریگتخس و هداعلا قراخ یدنب عمج »مسیسکرام
:دهد یم هئارا
۱
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یتسیسکرام هفسلف

 کلاید مسیلایرتام
 لکش هب هک یکیت
 یخیرات مسیلایرتام
 هعماج هصرع رد
 تسبراک یرشب

.دبای یم ار دوخ
۲
یسایس داصتقا

 هک یفاضا شزرا یروئت و رامثتسا ،یراد هیامرس حیضوت و لیلحت
.دوش یم بوسحم رامثتسا کرد یلصا نوتس
۳
مسیلایسوس یروئت

 ناسنا هلیسوب ناسنا رامثتسا وحم زا سپ هک دیدج هعماج فیرعت
.ددرگ یم لیکشت
 تالمأت ،یعامتجا تالوحت اب هارمه و متسیب نرق لوط رد
 و دنمداضت یتالمأت ،دنا هدش هفاضا نادب یرامشیب یکیروئت
 تافارحنا زا یکیروئت یاه هعسوت زیمت هک هدرتسگ رایسب
 یم راوشد ار مسینینل ـ مسیسکرام یساسا لوصا رد یتسینویزیور

.دزاس
 شلاچ ،دنک یم بسک مربم ترورض ،ور نیا زا یرکف شلاچ
 قیاقح نودب ،هتشگ هدامآ و رضاح لبق زا تارظن نودب یرکف
.هتشگ قلطم

 یب یاه یریگ هجیتن یوج و تسج هن فده ،نآ رد هک یشلاچ
.تسا کرتشم باتزاب رد قمعت هکلب ،ارچ و نوچ
 بزح ره هناگشش دیاینب تاصخشم« ،لاهنوک وراولا(
)»تسینومک
.درذگ یم لاس ۶ ،لاهنوک وراولا تشذگرد زا

 ناونع هب طقف ار وا اما )لاقترپ تسینومک بزح( لاهنوک بزح
 یسیدنت« هب جیردتب نامز تشذگ اب هک دنک یمن یقلت قشمرس
 یشومارف داب هب شیاه هدیا و اه هشیدنا و دوش لدب »یخیرات

.دنوش هدرپس
 زونه و نانچمه لاهنوک وراولا یا همانرب و یکیروئت تاجاتنتسا
 ارچ و نوچ یب تیمها زا لاقترپ تسینومک بزح رد
.دنرادروخرب
.تسا هتفرگن تروص بولطم لاور نیدب اج همه اما ارجام

 هدوبن لاهنوک وراولا و نینل ریمیدالو لاور هب اج همه اما ارجام
.تسا

 بزح لک ریبد ـ بو ماس تالمأت ار نآ یارب لئوتکا لاثم

 تالایا تسینومک
 هضرع ـ اکیرما هدحتم
 ناگرا رد هک دنک یم
 تحت بزح کیروئت

 روما« ناونع
 Political( »یسایس

Affairs( هیروف رد 
 بزح« رتیت اب لاسما

 تسیب نرق مسیلایسوس
 یئامیس هچ مکی و

.دنا هدش رشتنم »؟دنک یم هچ ؟دیوگ یم هچ ؟دراد
 هدحتم تالایا تسینومک بزح زا جراخ رد بو ماس یاهزت ارچ

؟دنک یم هجوت بلج زین اکیرما
 یتاقبط تازرابم و اه شلاچ مغریلع نانوی تسینومک بزح ارچ
 یم ینارکیب یتازرابم یورین و یژرنا هک شیوخ روشک رد هدنفوت

 یاهرداک و اضعا« هب باطخ یناوخارف راشتنا هب روبجم ،دنبلط
 بازحا هب باطخ و اکیرما هدحتم تالایا تسینومک بزح
 اهزت نیا دض رب ضارتعا هب ار اهنآ و هدش »یتسینومک و یرگراک
؟تسا هدناوخارف

؟دنزادرپ یم نادب زین ناملآ یاه تسینومک نونکا ارچ
 ظاحلب و توافتم رایسب ینالوط هناگ ۲۹ یاهزت زاغآ رد بو ماس
 خی یور رب وا هک دنک یم مالعا دوخ ضقانتم رایسب یکیروئت
 تالایا تسینومک بزح یرظن ناگرا رشان و دور یم هار نازغل
 نیا پاچ اب هک دناد یم یبوخب زین »یسایس روما« اکیرما هدحتم
.دنز یم تسد یراک هچ هب اهزت
:تسا رما نیا هدنهدناشن اهزت نیا راتفگشیپ
.تسا نآ فلؤم یاهرظن هطقن یواح طقف ریز هلاقم«
 هتشاد قابطنا یویتکلک ای و ینامزاس یمسر رظن اب دیابن هلاقم نیا
».دشاب

 وا یاهزت ندینش اب نیدقتنم یخرب هک دناد یم ارهاظ زین بو ماس
 زا هدایز یتقو« هک دنتفا یم رخ و رطاق سنج زا یئاپراهچ دای هب

»!دزادرپ یم خی یور رب یزادنا گنلش هب ،دنک یم غاد دح
 انب ار بو ماس یرکف یاه یزادنا گنلش هک یناسک یارب لقادح
 ،هدندرگ دوخ لوح و یچیپرام یاه یریگ هجیتن »تلاصا« رب
 ایآ هک دنتفا یم نآ رکف هب هکلب ،دنهد یمن رارق تواضق دروم
 هیور و هار و تفای دهاوخ زاب ار دوخ لداعت ،نایاپ رد »اپراهچ«
 وا هراو ناولهپ یاه یزادنا گنلش هب هک تفرگ دهاوخ شیپ یا

؟دشخبب )یسایس( یانعم
 رد بو ماس هک تسا تاداقتنا روج نیا زا تاحن یارب ارهاظ
 »یمامتان هلاسر« طقف نیا هک دنک یم مالعا دوخ یاهزت همدقم
.تسا

 هدیا و تاهابتشا ،تاضقانت ،اه یگتخیسگ« هب امتح هدنناوخ
».دروخ دهاوخرب مامتان یاه



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

24

 و تنسحا دیص تین هب اسب هچ ـ هناراکایر یاه ینتورف زا عون نیا
 داضت رد اهزت »مامتان« هن هتفر مه یور و نشور جیاتن اب ـ ابحرم
.دنراد رارق

۴
!نینل لایخ یب اه تسینومک

 رایتخا رد ار یروج و عمج هسفن یف»هدیا« ،نایاپ رد بو ماس
.دهد یم رارق هدنناوخ
 تئارق زا سپ یا هدنناوخ هک روطنامه ـ »هدیا« نیا هک مریگ
:تسین یربون صوصخب هدیا ـ دسیون یم بو ماس یاهزت
 ،زیگنا ناجیه ام یارب یزیچ هچ بو ماس قیفر یاهزت نیا رد«
 ؟تسا مهم و هزات
.منیب یمن اهزت نیا رد ار یربون زیچ نم
 رتافد رد »مسیلایسوس« هراب رد بو ماس تارظن یلصا هتسه
 نیب سایقم رد مسیسکرام« ناونع تحت ۲۰۰۸ لاس رد یتسیسکرام
.تسا هتفرگ رارق یسررب و ثحب دروم و هدش حرط »یللملا
 ای و دتم هب مسیسکرام لیلقت ،لاثم یارب(بو ماس رگید یاهزت

 بزح رد ام ار)»نینل نودب مسیسکرام« هب موسوم یریگتمس
 اهنت هن متسیب نرق ۸۰یاه لاس رخاوا و طساوا رد ناملآ تسینومک
 خساپ اهنآ یارب هکلب ،میا هداد رارق لیلحت و یسررب دروم
 رویز نادب بزح دیدج همانرب بیوصت اب و میا هداد هئارا فیتکلک
».میا هدیششخب
 ۷٫ ۱٫ ـ ناملآ تسینومک بزح ناگرا ـ ام رصع ،رلزیاگ رتول(

)۱۲ ص ،۲۰۱۱
.تسا نینچ مه اعقاو
.دنتسین یدیدج زیچ یواح ارثکا بو ماس هناگ ۲۹ یاهزت

 هک دوش یم هداد همادا یئ ینلع یرکف ههارژک اهنت اهزت نیا رد
 هتفرگ رارق یسررب دروم ۲۰۰۸ لاس رد یتسیسکرام رتافد رد
.تسا
 زا یتسینومک کرد یلصا تاکن زا تسسگ اب نونکا ههارژک نیا
 هنارک رد و دبای یم همتاخ بزح و مسیلایسوس ،یروئت
 و قباس»یئاپورا مسینومک« پچ یتسیلارولپ »مسیسکرام«
 ای و ناملآ »پچ بزح« شامق زا یلعف»کیتارکومد مسیلایسوس«
.دنک یم شوخ اج»اپورا یاه پچ«
 یروئت هباثمب نینل و سلگنا و سکرام یروئت در هب طقف نم
.منک یم هراشا رگراک هقبط یبالقنا و هچراپکی

 و انشآان و هزات ،نیشیپ تالبعزخ اب هسیاقم رد هک یزیچ اهنت
 بو ماس یاهزت رب مکاح هنازیتس هناگیب نحل ،تسا»هژیودوخ«
.تسا

:میناوخ یم بو ماس مود زت رد
 هب دیاب موهفم نیا هک میوگب دیاب مسینینل ـ مسیسکرام اب هطبار رد«
.دوش هتشاذگ رانک »مسیسکرام« رت هداس یدنبلومرف عفن
 یتح اسب هچ و ار یلومعم یاه یئاکیرما الوا موهفم نیا اریز
.دزادنا یم یفنم یاهزیچ دای هب ار یقرتم و پچ لفاحم
 نیا هک تفگ دنهاوخ ،یفنم یاهزیچ مادک هک میسرپب مه رگا

 ای و کیتارکومد ریغ ای و کیتامگد ای و هناگیب مسیسکرام موهفم
».دیامن یم مه اب هسره

:تسا بو ماس اب قح
 أجلم اکیرما هدحتم تالایا رد هک دوبن رجاهم یاه سور زا نینل
 مان و مان ،دشاب هتشگ اکیرما دنورهش ،دشاب هتسج یتاحن نمأم و

 ای و کوک ماس الثم ،دشاب هدرک »هزیناکیرما« ار شا یگداوناخ
.دشاب هتفرگ مانتیمسا ماس

 ؟روطچ »سکرام لراک« هک تسا نیا لاؤس اما
 دنورهش ناونع هب یلومعم یاه یئاکیرما یارب سکرام لراک
؟دنک یم هولج اکیرما لیصا

 ؟روطچ »مسیسکرام«
 هک ناس نآ،دنک یم هولج »یئاکیرما« اپاترس اعقاو »مسیسکرام« ایآ

 یاه یئاکیرما« لیدب یب قشمرس ،نیلاپ اراس یتح دیاش
 دنک ساسحا ینایز و ررض یب و یزیگنارهم یعون نآ رد»یلومعم
 ؟دیآ شوج هب شا هناتسرپ نطو تاساسحا شندینش اب و

 ؟روطچ»مسیبو«
 هب مشچ نیج و میج هک دشاب یدوعوم یجان نامه»مسیبو« دیاش
؟دنا شهار

 ،دزادنا یم ریپسکش »ثبکم« دای هب ارم ،بو ماس یاهزت ندناوخ
:دوش یم لدب نیرفن هب هک شرابترسح هآ اب
.تسین شیب یهلبا شا یوار هک تسا یا هصق نیا«
».هوای سنج زا یزیچ ،گنهآ و مشخ زا ولمم تسا یا هصق نیا
 هک مریگ ،دنراد اغوغ رپ مشخ زا شیب یئانعم اما بو ماس یاهزت
 مه یور رد ور روج نیا هب ـ اپورا دنمدرد یاه تسینومک ـ ام
 و یمود فذح سپس و نینل و سکرام نداد رارق
 یدنفرت هب اسب هچ ای و نآ هنانیگمرش ندیمان»مسیسکرام«
 .میا هدرک تداع ،نآ ندیمان»یملع مسیلایسوس«هناهبور
۵
هدش ظفح قحب ریوصتخیرات

 زا یکی اب متسیب نرق ۸۰ یاه لاس رد ناملآ تسینومک بزح
 ،»یبرغ« مسیسکرام یاه هدیا اب ،یزورما»مسیبو«نالوارقشیپ
 یاه سالک رد هک ،تساخرب شلاچ هب مسینینل نودب و »لارولپ«
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 ستیرف گناگفلو روسفورپ یاهرانیمس و یبرغ نیلرب هاگشناد
.دندش یم حرطم گواه

 ار دوخ هک دوب تنموگرآ هلجم رشان نامزمه گواه ستیرف
.درک یم دادملق یتسیسکرام
 ناونع تحت ،هریغ و ستلوه کرتشم رثا هب دینک هعجارم(
 ،»؟تنموگرآ نارحب ای و مسیسکرام نارحب .تسایس .یژولوئدیا«

۱۹۸۴(
 زا مسینینل ندرک یحارج هنیمز رد بو ماس مود لیلد ،ور نیا زا

 طلغ اهنآ ناسب و هنهک شرگید لیالد ناسب ،مسینینل ـ مسیسکرام
.تسا
 ناس نیمه هب زین گواه ستیرف بتکم رد ۸۰ یاه لاس رد
 مسیسکرام« اب مسینینل ـ مسیسکرام ایوگ هک دوب هدش ناونع
.درادن قابطنا»کیسالک
 رگید و نینل و سلگنا و سکرام یاه هدیا یزاس هداس«
 مسینینل ـ مسیسکرام« مرف رد بو ماس یوس زا »اه تسیسکرام
.تسا تسردان و طلغ اقلطم»نیلاتسا هرود

 نیودت ،»مسیسکرام کیسالک نیموس« هباثم هب نینل زا لیلجت
 بزح یوس زا نینل یکیروئت ثاریم هعسوت و ظفح ،دنمتقد
 هک نرتنیمک یاه نیسیروئت زا یرایسب و یوروش داحتا تسینومک
 اهنت« هباثم هب ـ نیلاتسا زا انعم یب »یرادرب جات« زا لبق اه لاس
 بو ماس یاهزت رد ،تسا هتفرگ تروص ـ»نینل یقیقح درگاش
.دوش یم هتشاد هگن ناهنپ اه هدید زا یخیراتریغ یزرطب
 تحت یوروش نادنمشناد« هکنیا رب ینبم بو ماس یلک یاعدا
 و هزیتامتسیس ار هدنام ثاریم هب یتسیسکرام راثآ نیلاتسا یربهر

 یوروش تلود جیاوح و یژولوئدیا اب اسب هچ و دنا هدرک هداس
 راک هنهک نازیتس یوروش راعش رارکت زج یزیچ»دنا هدرک زاسمد
.تسین
 مولع و بزح خیرات رد متسیب نرق ۷۰ یاه لاس رد هک هچنآ

 و اه یفرعم شراگن زا رتارف یزیچ ،هتفای ماحنا اتعیبط یوروش
 نینل و سلگنا و سکرام یکیورئت و یملع ثاریم رب یتامدقم
 یملع هتشر ره رد یدنبعمج و همدقم و یفرعم ره ناسب و هدوبن
.دشاب دیاب هارمه یئاه ندرک هصالخ و »یئاه یزاس هداس« اب

 تروص زگره نینل و سلگنا و سکرام راثآ کیتامتسیس فیرحت
.تسا هتفرگن

 زا لبق هرود رد »کیسالک« راثآ راتشنا ،همه اهنیا رب هوالع
.تسا هتفرگ تروص مسیلایسوس یزوریپ

 لیلد نودب ار نینل یاه هتشون زا یخرب احنآ و اجنیا یرشان مه رگا
 )هداتفا قافتا تردنب هک یزیچ( هتخادنا ملق زا توکسم یزرطب و

.دهد یمن رما تیهام رد یرییغت

 و تسیر تنایراو »مسینینل ـ مسیسکرام« هک بو ماس یاعدا نیا
 یب یلکب ،تسا»مسیسکرام« زا یا »هتشگ هداس« و هدش تسار
.تسا هوای و هیاپ

 شیب و مک تسبراک یاهزاف زا هدوب ترابع ،هدوب هشیمه هچنآ
 نیرتکد ره دروم رد دیدرت یب هک ملع و یروئت ره هعسوت و قالخ
.تشاد دهاوخ دوجو مه هدنیآ رد یملع
 )یعیبط مولع( یملع و یعامتجا یاه هدیدپ اهزاف روج نیا رد

 هن یبالقنا یاه تسینومک و اه تسیسکرام یوس زا یدیدج
 رارق یرواد دروم حیحص اشخب اسب هچ و ریخأت اب هکلب ،هلصافالب

.دنا هتفرگ

 یاهداضت رد هراومه هک تسا یلک روطب ملع ره تیهام نیا
.دنک یم تکرح هدنرادزاب و هدنربشیپ هعسوت لحارم نایم خزرب

 »مسیسکرام« وا هک هچنآ زا بو ماس هنازاب لد و تسد یدنبعمج
 ،تسا »یملع دتم« کی طقف نآ هکنیا رب ینبم ،دنز یم اج ربون
 زا وا راو هشیلک و ریقح و ریقف یکیروئت ـ یملع کرد هدنهدناشن
.تسا مسینینل ـ مسیسکرام هناگ هس یاه کیسالک ریگارف ثاریم
 یمن یرشب ینب چیه درد هب دشاب هتشادن یئاوتحم هک »یدتم«

.دروخ
 ـ هنهک« یاوتحم نیمه در و وغل زج یفده زین بو ماس یاهزت رد
.دوش یمن لابند»ون

۶
 ؟تسینومک بزح یاج هب موک بو

Webb.com

 ،لائر مسیلایسوس تسکش زا سپ اه پچ هک رما تقیقح نیا
 هطبار ی هنیمز رد لمأت هب)یعمج هتسد( فیتکلک ای و درفنم روطب
 هتفرگ هدیدان دیابن ،دنتخادرپ مسینینل و نینل اب ،نامز نآ ات دوجوم
.دوش

 ـ یتسیسکرام یبزحزا هک یبزح هباثم هب زین )PDS( سا ید یپ
 یاه هشیر اب و درک هشیپ ار هفرح نیمه ،دوب هدمآ دیدپیتسینینل
.دومن هطبار عطق شیوخ یتسینینل

 رد )قباس(سا ید یپ یربهر ینلع ریغ تسشن رد یزیگ روگیرگ
 بزح نیون یکیروئت ینابم هب شا ینارنخس نمض ،۱۹۹۰ هم هام
 اب هک تشاد مالعا و درک هراشا دوخ»یتسیلایسوسمرفر«
 ظاحلب یبزح هب و تفگ عادو دیاب مسینینل ـ مسیسکرام



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

26

 یتسینومک حانج ،نآ رد هک دش لدب»یتسیلارولپ« یکیژولوئدیا
.رتشیب هن و دوش یم لمحت و دراد روضح رهاظ ظاحلب طقف
.دنتسین یدیدج زیچ یواح بو ماس یاهزت ،ور نیا زا

 حالطصا هب یکیروئت ـ ینامزاس تاروصت هراب رد مکح نیمه
.دراد قادصم زین وا »نیون«

 هب نآ لیدبت و بزح راتخاس مرف رییغت هنیمز رد بو ماس ۲۷ زت•
 هک تنرتنیا رب یکتم لوا هلهو رد داشگ و لگ رظن لدابت هکبش
 یم رارقرب هطبار رگیدکی اب لیمیا لاسرا اب اتدمع نآ یاضعا

 یفن ینعم هب مه ،تسا یبزح تدحو یفن ینعم هب مه ،دننک
 ینعم هب مه و تسا یبزح تابوصم و همانرب ندوب هیاعرلا بجاو

.تسا تسینومک بزح ینلع لالحنا مکح رودص
 یاه تسینومک هکنیا رب ینبم ،بو ماس شخب شمارآ هراشا
 هلصاف و دنا هدنکارپ یروانهپ روشک رد اکیرما هدحتم تالایا
 نردم یطابترا لیاسو زا هدافتسا اذل و دنراد رگیدکی زا یرود

 یسک و تسا هضیرع ندوبن یلاخ یارب طقف ،دراد مربم ترورض
.دنک عناق دناوت یمن ار
 هتشر ندرک هزینردم و یزاسون دیدرت یب بو ماس یلصا فده
 مزال اتعیبط هک یزیچ ،تسین بزح یاضعا نایم رظن لدابت یاه
.دشاب دناوت یم دیفم و

.تسا یرگید یلکب زیچ بو ماس فده
 هقبط بزح رب یدنلب هحتاف ندناوخ زا تسا ترابع وا فده
 و تازایتما دقاف نانز ،یبالقنا ناناوج ،ناشکتمحز رگید ،رگراک
 ناش ناج هریش یملع و یدیلوت تاسسؤم رد هک ینارکفنشور
:تسا هدش انب ریز یاه ناینب رب هک ،دوش یم هدیشک نوریب
۱

مکحتسم ینامزاس راتخاس رب
۲

بزح رد تیوضع نشور یاه کالم و اهرایعم رب
۳

 و هتشگنیودت فیتکلک روطب یبالقنا کیتکات و یژتارتسا رب
ارجالا بجاو
۴

بزح هیاعرلا بجاو تابوصم رب
 ماس رظن دروم دوجوم یزاجم روطب راتخاس نیا رد تیوضع رگا
 وا لوق هب و دشاب یهاوخبلد و باتک و باسح نودب بو
 ،دشابن»یعامتجا یاه نامزاس رگید« رد تیوضع زا »رتلکشم«
 تسینومک بزح یارچ و نوچ یب بیرخت ،نآ یئاهن هجیتن

 دض رب یسایس هزرابم یادوس یراگزور هک یبزح ،دوب دهاوخ
 ،لائر یاه ناسنا زا و تشاد رس رب ار یراد هیامرس متسیس
.دوب هدش لیکشت طبضنم و مظنم ،هدیقعمه
 یتاباختنا یاه هورگ هب تسینومک بزح لیدبت ،بو ماس فده
 زا تیامح ،ناش یلصا هفیظو هک تسا مه زا هتخیسگ کچوک
.تسا»تعامجتارکومد« یتاباختنا تازرابم
 هباثم هب هک»یئاه میت« ،دروآ یم نابز رب بو ماس هک اهزیچ یقبام
 یم رفس روشک طاقن اصقا هب داشرا و لابقتسا و دورد یاه هورگ
.تسین ایاضق رهاظ نییزت زج یزیچ ،دننک
 زاین یا هراو بزح نینچ هب اکیرما هدحتم تالایا رگراک هقبط ایآ
 ؟دراد

.مینک یمن رکف ام
.تس اکیرما رگراک هقبط دوخ یئاهن ریگمیمصت هتبلا

 زاین یا هراو بزح نیچ هب هن ـ لاح ره رد ـ ناملآ یاه تسینومک
 هراب رد»یئاهن یریگ هجیتن هب انتعا یب باذج« ثحب هب هن و دنراد
 و مسینینل ـ مسیسکرام نفد و نفک هب عجار بو ماس تاضافا

.تسینومک بزح
.میراد ماحنا یارب یرتمهم و رتهب ،رتشیب راک ام
نایاپ
»CرگنشB $3$اعمل<ری<=«

http://hadgarie.blogspot.com/
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 مزیزع تسود غارس هب هک متفای یتصرف دیدم یاهتدم زا سپ
 جراخ رد یرقحم   و کچوک هناخ رد وا .مورب یوحم دیمح
 ار ”هزرابم و رنه“ گالبو زین و همانهاگ و دنکیم یگدنز سیراپ
 یئابیز و رنه ینعی ،شیوخ یاهتیلاعف ریسم رد و دزاسیم رشتنم
-یسایس لئاسم بوچراهچ رد شاکنک ،یسانشناور ،یسانش
 اب هک یتاعاس لوط رد .دزادرپیم نارکفتم راثآ همجرت و یعامتجا
 زور یساسا بلاطم یخرب روحم رب ار دوخ هاگدید میدوب رگیدکی
 هلیسو هب هک اهنامتفگ زا یکی .میتخاس فوطعم هتشذگ زین و

 نابلط تنطلس هزورما :دوب تروص نیدب ،ددرگیم حرط دیمح
 لالقتسا عضاوم لیلد هب هاش اضر دمحم ینوگنرس هک دندقتعم
 ینتبم و دیامنیم ذاختا تنطلس رخاوا رد هک تسا هدوب یا هنابلط
 یناهج ربتعم یاهتکرش زا یضعب دادرارق دهدیم روتسد نآ رب
 ار اهییاکیرمآ هژیو هب یبرغ یاهروشک مشخ نیمه و دوشن دیدمت
 فذح ار یهاشداپ ماظن دنریگیم میمصت   هک ددرگیم بجوم
 هیرظن نینچ ود ره ام .دنهد رارق اهنآ یاج هب ار اهیبهذم و دنیامن
 ماظن نارادفرط هک میتسنادیم یغورد ار نآ و هدومن یفن ار یا
 تیعورشم هار   نیا زا دنراد دصق یلئاسم نینچ حرط اب یهاشداپ

 متخاس حرطم ار یلیالد یریسم نینچ رد .دنشخب دوخ هب یبذاک
.دومن قیوشت نآ ندومن بوتکم هب ارم دیمح ام تسود هک
**************
 هب یولهپ اضر دمحم ،۱۳۲۰ رویرهش یتسیلایرپما یاتدوک زا سپ

 نیا زا یو .ددرگیم بوسنم تنطلس هب هاش اضر شردپ یاج
 لاس ۳۷ تدم هب ،دسریم نایاپ هب شتموکح هک یلاس ات خیرات

 یمدرم تاضارتعا جوم اب رسارس هک دنزیم هیکت تردق دنسم هب
 هبلغ زین و ۳۲ یاتدوک ات ۲۰ رویرهش زا رگا .تسا ییاهسورپ ره رد
 ییاهعقاو اب ،میهن یرانک هب ار ۳۰ یاهلاس   بالقنا دض یبسن
 یتسیلایرپما ”یضرا مرفر“ ای ”دیپس بالقنا“ هک میوشیم وربور
 مه رد ار یلادوئف ماظن راتخاس ،الاب زا هک یتاحالصا .دراد مان
 ار یرادهیامرس متسیس ،ییانب ریز تارییغت کی اب و دزیریم
 گنج نایاپ زا سپ هژیو هب اریز .دزاسیم رقتسم ناریا رد اجیردت

 هب طقف دنتساوخیمن یتسیلایرپما یاهروشک رگید ،مود یناهج
 عفانم و دننک تعانق هدنام بقع یاهروشک رد الاک رودص
 رودص هک دومنیم مکح یناهج یرادهیامرس هدنبای دشر متسیس
 رد نآ زا لصاح دوس قوف و دریگ یشیپ الاک رودص زا هیامرس
 اکیرمآ مسیلایرپما نآ سار رد و یبرغ یاهروشک لرتنک و رایتخا
 اکیرمآ تارکمد بزح فرط زا یتایرظن نینچ لوصا .دریگ رارق
 دوخ فیرح بزح یاهتسایس اب فلاخت رد و دیدرگیم حرط
 اهنآ .دوب ناهاوخ یروهمج بزح ینعی ،اکیرمآ هدحتم تالایا رد
 هدمع روط هب یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس یاههشقن بقاعت زا
 تخاس یئاجباج یلوا .دندومنیم لابند ار یساسا فده ود
 یاهیدازآ زا یضعب یبسن رارقتسا یمود و یداصتقا – یعامتجا

 ،ناهاوخ یروهمج بزح فالخ رب اریز .یسایس هدش لرتنک
 زاب یاضف هب و دنتسجیم یرود هایس یروتاتکید زا اهتارکمد
 ،قلطم یروتاتکید هک دندوب دقتعم اهنآ .دندیشیدنایم یبسن
 تارییغت ثعاب و داد دهاوخ دشر جیردت هب ار یمدرم تاضارتعا
 یاهروشک لرتنک زا هک یتارییغت .تشگ دهاوخ نییاپ زا
 رطخ رد ار اهنآ یداصتقا تیعقوم و دوشیم جراخ یتسیلایرپما

.دهدیم رارق یدج
 هب اکیرمآ تارکمد بزح فرط زا ”یدنک.فا.ناج“ هک ینامز
 ،دوب هدش هزیروئت هک ار یتسایس نینچ تسیابیم دسریم تردق
 هلحرم رد اذل .دادیم هعاشا و دربیم شیپ یللملانیب هصرع رد
 یاههژورپ سار رد یناهج حطس رد ار روشک هس ،نیتسخن
 :دندوب ترابع روشک هس نیا .دهدیم رارق یداصتقا -یعامتجا
.ناریا و نیتناژرآ ،لیزرب

 دادیم لیکشت مسیلادوئف ار اهروشک نیا یداصتقا بلاغ راتخاس
 و کچوک یدیلوت یاهدحاو و یتسیلایرپما یاهالاک رودص هک
 یرگید یاهروشک یدعب فده .تشاد رارق اهنآ رد یاهدنکارپ
 ،هدش دای تسایس ققحت تهج ناریا رد .دوب یبونج هرک ریظن
 نایرج رد هک ار دوخ هب رادافو رصانع هک دوب روبجم اکیرمآ
 و ینیما .دهد رارق تلود سار رد دنتشاد رارق تاحالصا هنوگنیا
 اهنآ یاهتسایس اب لماک یکیدزن رد هک دندوب یماقم ود یناجنسرا
 بزح هجیتن رد .دنتشاد یهاگآ هدش دای تاحالصا هب لبق زا
 هب ار یتلود هنیباک رییغت ”یدنکفاناج“ قیرط زا اکیرمآ تارکمد
 ار یناجنسرا زین و یریزو تسخن ماقم رد ار ینیما و دهدیم ناریا
 دنمزوریپ ماگ نیلوا نیا دنکیم داهنشیپ یزرواشک ریزو ناونع هب

 هب هعماج یداینب تارییغت یاتسار رد اکیرمآ یتسیلایرپما تسایس

 و یبآ ،زبس ”تابالقنا“
 ماظن یویرانس و دیپس

یهاشداپ
عبط درخب دمحا
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.دوریم رامش
 زا و دباییم ققحت ”یدنکفاناج“ یداهنشیپ تلود هنیباک رییغت
 دمحم ینعی هاش رایتخا رد ”یضرا مرفر“ یاههمانرب مامت قیرط نیا
 یگرزب نیکلام زا یتنطلس نادناخ .دریگیم رارق یولهپ اضر
 هژیو هب و دنتشاد رایتخا رد ار یعیسو و رامشیب یضارا هک دندوب
 رارق یرگید نیکلام رایتخا رد ار یزرواشک یاهنیمز زا یضعب
 عضو یاهدادرارق اب قباطم و لویت تیکلام لکش هب هک دندادیم
 نادناخ یاهتنایب نیجرخ رد زین اهنآ عفانم زا یشخب ،هدش
 عفانم ،یتسیلایرپما تاحالصا هک احنآ زا .تشگیم دراو یتنطلس
 ناناقهد عفن هب یضارا میسقت اب ار نادناخ نیا یزرواشک گرزب
 .دوشیم وربور هاش اضر دمحم تفلاخم اب ،دناریم شیپ هب
 رب ینتبم ار یزرواشک ندرک هزیناکم تامیسقت هنوگنیا اب اکیرمآ

 هب یکناب یاهماو اب و دومنیم لابند یرادهیامرس نیزاوم
 لاکشا وحم دصق لوا هلحرم رد نییاپ یاههرهب اب نازرواشک
 ،نیمز ینعی لماع ۵ یانبم رب هک تشاد ار ناریا یلادوئف دیلوت
 ییاتسار نینچ رد .دیدرگیم لیکشت راک یورین و رذب ،واگ ،بآ

 راک یورین زا طقف هک یناناقهد یارب یزرواشک زا لصاح عفانم
 هک یناناقهد.دوب جنپ رب کی تروص هب ،دنتفرگیم هرهب شیوخ
 ود دندوب واگ دننامه یرگید هلیسو یاراد راک یورین رب هوالع
 نیا ”یضرا مرفر“ ققحت اب .دندرکیم بسک ار لصاح دوس مجنپ

 یزرواشک یاهنیشام اب اهنیمز و فذح یلادوئف راک زا هویش
 دیلوت یاهدحاو یرارقرب اب رگید یفرط زا و دنتشگیم دیلوت

 هک یناقهد میظع یورین ،تاحناخراک ثادحا ینعی ،یتعنص
 ،دندوب هرهب یب نآ تامیسقت زا یضرا مرفر تاررقم اب قباطم

 زا ریغب .دنتفرگیم رارق اهرهش رد یتعنص دیلوت یاهدحاو بذج
 هک یرگید شخب ،گرزب نیکلام زین و یتنطلس نادناخ یاهنیمز
 و سرادم ،تاسسوم ،دنتشگیم ررضتم هدش دای تاحالصا زا
 ،هفوقوم یاهنیمز بوچراچرد اریز .دندوب یبهذم یاهنمحنا

 .دندادیم تسد زا ار شیوخ نالک عفانم زین هدش دای تاسسوم
 ”یضرا مرفر“ تخسرس نیفلاخم زین اهنآ هک تسا رظن نیا زا
 هک یبالقنا یاهورین و اهلکشت نادقف هنافساتم دندوب یتسیلایرپما
 -یعامتجا بوچراچ رد یبالقنا همانرب ،مسیلایرما هیلع دنناوتب
 و دیدرگیم هدهاشم ینشور هب ،دنهد هئارا هعماج یداصتقا

 اههاگشناد رد نایوجشناد قیرط زا هژیو هب تسد نیا زا یرصانع
 زا یرایسب اسب هچ و دنشاب یبالقنا کیپ روآ مایپ دنتسناوتیمن زین
 یبهذم و یقرتم ریغ یاهورین یالبال رد ار دوخ دصاقم اهنآ

 زا هناعطاق عافد ناریا تقو هاش تفلاخم تروص ره هب !دنتفاییم
 هک یماظن .دوب یرادهیامرس ماظن لباقم رد یلادوئف متسیس
 مه نآ الاب زا ار یداصتقا -یعامتجا یداینب تارییغت تساوخیم
 زین طیارش نیا رد هک دنادرگ مکاح هعماج رد مسیلایرپما هلیسو هب
 یبالقنا ویتانرتلآ اهنت .دوب یقرتم و شیپ هب یماگ یلادوئف هب تبسن
 هعماج هنافساتم هک دزاس یثنخ ار نآ تسناوتیم یبالقنا همانرب اب
.دوب هرهبیب نآ زا

 رس هب ترجاهم رد نینل هک ینامز ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا زا لبق
 هبتاکم تسینومک گرزب هدنسیون یکروگ میسکام اب دربیم
 رد لپان عباوت زا یرپاک هریزج رد یکروگ هک یاهرود رد .تشاد
 رد نینل .دوب هدرک حرط نینل یارب ار یتالاوس ،دربیم رس هب ایلاتیا
 ،تسا یبالقنا ،تسا یقرتم یرادهیامرس :دسیونیم یو هب خساپ
 و یرادهیامرس .دروآیم هارمه هب ار یرکف دشر و تفرشیپ
 و .دزاسیم هدرتسگ و زاب ار یعامتجا دودسم یاههار مسیلایرپما

 و دشر یولج مسیلایرپما و یرادهیامرس :دنکیم ناونع سپس
 و یعاجترا .تسا لماکت لباقم رد یدس ،دریگیم ار تفرشیپ

 و هدلوم یاهورین دشر لباقم رد تسا یزمرت .تسا هدنامبقع
 ضقانتم نم هک دینک رکف دیاش :دیازفایم نآ بقاعت رد
 اریز دروخیمن مشچ هب ماهتشون رد یضقانت چیه ریخ   ، مسیونیم
 یلادوئف متسیس ربارب رد مسیلایرپما و یرادهیامرس هک هنوگنامه
 یعاجترا و هدنام بقع مسیلایسوس لباقم رد ،تسا هتفرشیپ
 رد و ناریا رد یتسیلایرپما ”یضرا مرفر“ اتح نیا رب انب .تسا

 هک یاهرود رد مه نآ .دوب یقرتم ،یلادوئف دیلوت هویش اب فاصم
 جنر رد یبالقنا -یتالیکشت یوق ویتانرتلآ کی نادقف زا هعماج

 تسناوتیم ”یضرا مرفر“ اب هاش تفلاخم ینادیم نینچ رد .تسا
.دزاس نازرل ار یولهپ تنطلس یاههیاپ
 زا ”یضرا مرفر“ دومنیم یتنطلس هاگتسد هک ییاهتفلاخم مامت اب

 ذوفن یناریا یاه هناسر رد تقو ریزو تسخن ،ینیما تلود قیرط
 اکیرمآ مسیلایرپما .ددرگیم فیعضت یو تنطلس و هاش .دیامنیم
 یو هب یاهناعطاق یاهمایپ و هتفرگ یدج ار هدش دای تفلاخم
 یاههیاپ هک یراوشد و تخس طیارش نینچ رد .درادیم زاربا

 دوشیم روبجم هاش ،دوب هتفرگ رارق زین یشالت ضرعم رد تنطلس
 یدنک فاناج اب اکیرمآ هب یرفس رد و دریذپب ار یضرا مرفر هک
 بالقنا ،لیزرب رد زبس بالقنا هک دوب هنوگنیا .دنکیم تاقالم
 تنطلس و دسریم رمث هب ناریا رد دیپس بالقنا و نیتناژرآ رد یبآ

 دیدهت اهنت ناوتیم ار هلئسم نیا .دباییم تاحن هاش اضر دمحم
 یارب ۱۳۳۲ دادرم ۲۸ و ۱۳۲۰ رویرهش یاهاتدوک زا دعب یدج
. تسناد یولهپ اضر دمحم
**************
 یو نواعم اکیرمآ رد یدنکفاناج ندیسر لتق هب زا سپ

 ار یروهمج تسایر هرود هیقب اکیرمآ تارکمد بزح زا نوسناج
 هب ناهاوخ یروهمج ،یدعب تاباختنا رد و دریگیم هدهع رب
 دنهدیم همادا شیوخ تدایس هب هرود هس ات و دنسریم تردق
 رد یزوریپ اب تارکمد بزح یادیدناک رتراک هرخالب هک
 رتراک هرود رد .دوشیم اکیرمآ یروهمج سیئر تاباختنا
 اهروشک زا یلیخ رد یتسیلایرپما یاهمرفرای و یحالصا یاههمانرب
 تشپ اب رظن دروم عماوج و دوب هدش رارقرب یرگید زا سپ یکی

 بلاغ ار یرادهیامرس ماظن دیلوت هویش ،هتیلادوئف نتشاذگ رس
 یعامتجا هدش لرتنک یاهیدازآ یبسن لاب زا یلو دندوب هتخاس
 ید مشش رد ”یضرا مرفر“ یمسر ققحت زا دعب ناریا .دوبن یربخ
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 تاضارتعا .دوب رو هطوغ هایس یروتاتکید رد نانچمه ۱۳۴۱
 .دوب دوهشم نزرب و یوک ره رد و ناریا فلتخم قطانم رد یمدرم
 رد و تفرگیم یرتشیب جوا ناشکتمحز و نارگراک رب متس و ملظ
 ماظن عومجم رد و یهاش اضر دمحم نایرع یروتاتکید رانک
 و رگراک هقبط یارب ار یتینما – یسیلپ طیارش و قانتخا ،یهاشداپ
 هک تسا هرود نیمه رد .دروآیم هارمه هب ناریا شکتمحز
 ،دوشیم زاغآ هدودحم زا جراخ رد ۱۳۵۶ یادتبا رد تاضارتعا
 ره یمحر یب اب و رزدلوب اب ار اهنآ کچوک و رقحم یاههناخ اریز

 مکاح یروتاتکید و ناقفخ زا جراخ .دندومنیم بیرخت رتمامت هچ
 ،یداصتقا -یعامتجا تاحالصا لماکت تهج رتراک ،ناریا رد
 طیارش رد و رابنیا و دیامنیم لابند دوب صقان هک ار یرگید هلحرم
 ناونع یناهج حطس رد ار رشب قوقح حالطصا هب ،رگید یخیرات

 ردص رد ار ناریا و نیتناژرآ ،لیزرب روشک هس زاب و هدومن
 ناریا رد یمدرم تاضارتعا .دهدیم رارق شیوخ یاههمانرب
 ناشعفانم هک یساره ،دنکیم داجیا مسیلایرپما لد رد ار تشحو
 ار رتراک ثحب یناریا یاههناسر .دندیدیم رطخ رد لماک روطب ار
 دیارج رد و دننکیم یبایزرا نز کمشچ درز غارچ ناونع هب

 زیربت ،مق هب زین تاضارتعا جضن و جوا .دنزاسیم رشتنم شیوخ
 تسا یرمتسم تارهاظت   یدعب ماگ .دنکیم تیارس ناهفصا و
 نقیمع هاش .دناشکیم اهیتیاضران نیا هب ار نارهت هرخالب هک
 یاهتلود ۵۶ لاس زا .تسا یناهج مسیلایرما تیامح دروم
 و ضیوعت ،یضارتعا شبنج ندرک مارآ حالطصا هب یارب یتوافتم
 تلود و یماما فیرش تلود ناشنیرتفورعم هک دنیآیم دوجو هب
 یرگید زا سپ یکی اهتلود نیا .تسا یراهذا راسمیت یماظن
 ار تسکش زج یتشونرس ،یعامتجا عیسو تاضارتعا ربارب رد
 و تاضارتعا ندش یدج اب هک تسا هرود نیمه رد .دننیبیمن
 رد ،نآ هدنیازف جضن و دشر و روشک رسارس رد ینویلیم تارهاظت
 اهتنا هب یولهپ تنطلس فرصم خیرات ،۱۳۵۷ لاس رخآ یاههام
 هریزج رد یئآ مه درگ کی رد اهتسیلایرپما و دسریم
 تیآ یلوا قیرط هب و نویبهذم زا دنریگ یم میمصت ،پولودآوگ
 یولهپ تنطلس زا ار دوخ تیامح و دننک ینابیتشپ ینیمخ هللا
 ،هعماج رد یرسارس یضارتعا تامجاهت ریز رد و هدومن غیرد
 نیاربانب .دنزاس ادج اهنآ زا ار دوخ فوفص هک دنوشیم روبجم
 رب ینبم یزورما نابلط تنطلس فرط زا یتارابع و اهتسایس حرط
 تسناوت یمن )یبرغ یاهتکرش زا یضعب دروم رد دادرارق وغل(
 تسناوتیم ناریا هاش .دوش بجوم ار یتنطلس میژر ضیوعت هنیمز
 رد تسا صخشم هچنآ و دنک ضارتعا اههژورپ یضعب هب تبسن

 هدرک تفلاخم اهراب مه ننئمطم شیوخ هلاس ۳۷ تنطلس لوط
 یدج ریغ و ییاهیشاح ،یرانک هبنج اهتسیلایرپما یارب هک تسا
 هس ای ود زین یجراخ ناراگنربخ اب هبحاصم رد هک روطنامه .دراد
 هژیو هب یبرغ یاهروشک تفلاخم دروم رد ینوگنرس زا لبق لاس
 ییاهتسه هاگیاپ دروم رد لیئارسا مسینویهص و اکیرمآ مسیلایرپما
 رد یدس دنناوتیمن اهتفلاخم هنوگ نیا.دنکیم ضارتعا ،ناریا

 سکعرب یلو .دنوش بجوم ار اهتسیلایرپما فرط زا یو تموکح
 یداصتقا-یعامتجا تارییغت هبنج هک یضرا مرفر اب تفلاخم
 تسناوتیم ،تشاد ار هعماج یداینب یاهداهن ضیوعت ینعی
 ار هاش میژر و ددرگ الاب رد یسایس تردق تارییغت بجوم
 اهمیژر هنوگنیا ندوب یلاشوپ رگید فرط زا یلو .دزاس نوگنرس
 هب شیوخ یسایس قیمع یگتسباو رد هنوگچ هک دنسریم توبث هب

 هب نانآ تسد رد جنرطش یاههرهم هباثم هب یتسیلایرما یاهروشک
 ،یعامتجا– یدیلک و ساسح  طیارش رد و دنوشیم هتفرگ یزاب
 تنطلس میژر .ددرگیم ینوگنرس و ضیوعت ،رییغت تابجوم
 نینچ هرمز زا هتشذگ یهاشداپ ماظن یلوا قیرط هب و یولهپ
 هرادا شیوخ تسد هب هنالقتسم ناشتشونرس هک تسا ییاههدیدپ

 ناراداوه یاضرا و بذک یور زا نابلط تنطلس راذگب .دوشیمن
 یعامتجا تیعقاو ره زا هک دنوش هدنهانپ یتارابع هب شیوخ
 رد یاهتخوس تراک ناونع هب اهنآ ،هدیاف هچ .تسا رود هب نقیمع
.دنوشیم هتفرگ هیراع هب اهتسیلایرپما نیمه تسد
+*'ابم) 'ن# &مان#اگ
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 همین « هک یگنج ،یناهج لوا گنج لثم ،یناهج مود گنج
 ،رگتموکح مسیسکرام یداهشیپ حلص ات دش اهر » هراک
 نایم رد مه و برغ نارگراک نایم رد !» یسور « مسینومک
 نیمه یلبق تمسق هب دینک هاگن – دباین هعاشا قرش یاهقلخ
 یایند یئرم » ان « و یئرم یاهداضت باتزاب ،هتفه هلجم رد ثحب

 یناهج و یماظن یئوجارجام نیا .دوب یراد هیامرس و هیامرس
 ریغ قطانم رد اپورا یتسیلایرپما لود هناحلسم تقرس ،مه
 تیامح نویدم ،ناملآ ددجم یداصتقا دمآرب اب اضق زا …یدوخ

 هیامرس + یوسنارف و یسیلگنا ،بلاغ یابقر ناهن و راکشآ
 و یئایمیش عیانص رد هصاخ ،اکیرمآ نالک یاه یراذگ
 !» افداصت « هک – تشاد مات یگتسب ،بولغم بیقر …یتاحیلست
 تهج رسرب ءاکرش و رلتیه اب تارضح هنامرحم قافتا زا دعب

 ۱۹۳۸ لاسب خینوم سنارفنک عوضوم ( گنج یئایفارغج
 …دش عورش ناتسهل هب اه یزان یناهگ » ان « موجه اب و ) یدالیم
 زا شیب ،یدالیم ۱۹۴۵ لاس هم هام ات ۱۹۳۹ لاس ربماتبس زا

 ،یناسنا تاعیاض یلک اب .دیشک ازاردب یلاوتم لاس راهچ
 شالت هجیتن ،یدنا و لاس راهچ فرظ .یعامتجا و یداصتقا

 عفانم یادف راک یورین یونعم و یدام یاهدرواتسد ،رمتسم
 و یلام لفاحم ،گندلا راد هیامرس و بابرا و کلام یتشم
 رقف و یناریو ،دنداتفا کاخب نویلیم ۶۰ زا شیب .دش یتسیلایرپما

…هراوآ و لولعم اهنویلیم +
 هچرگ .دنتفای هار تردقب !» دازآ یتاباختنا « رد ءاکرش و رلتیه
 ،یزیتس یجراخ ،یتبون یاه بوشآ و لاجنج اب – نآ زا شیپ
 راکفا …و یشورف وجبآ یاتدوک ،گاتشیار رد یزوس شتآ

 تامادقا نیا هک تسا یهیدب .دندوب هدرک بوعرم ار یمومع
 ،هدرپ تشپ لفاحم تیامح نودب ،ءاکرش و رلتیه هدش باسح
 .دش یمن رودقم یموب سیلپ ناهن و راکشآ یراکمه نودب
 و ینوناق ریغ فیقوت اب ار دوخ یمسر راک اه یزان .میرذگب
 همه ،نارگراک یناملراپ ناگدنیامن ،بختنم هدنیامن اههد نارابریت
 « یایند ،کلاذعم .دندرک زاغآ ،ناملآ تسینومک بزح یاضعا
 و نابابرا و ناکلام ،اهیئالاب .درواین کرابم یورب الصا !» دازآ

 ،نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم ،هدرپ تشپ ناراد هیامرس
 ناش شین مسیزان و مسیشاف یئرم » ان « و یئرم یاه هدناوخردپ
 کمن ،اه یشرافس ،هلبا و صیرح یاپ هدرخ .دش زاب شوگانب ات
 یسارکمد لایسوس ناربهر ،مسیلایرپما و یزآوژروب یاه هدرورپ
 نادرمتلود ،ناشورف تسایس .دندوب هکرعم نیا رایب شتآ …و

 …و یکیژلب و یسیئوس و یدنله و یوسنارف و یسیلگنا – یتبون
 و یداصتقا و یرادا ناریدم رگشل ،هبتر یلاع نادنمراک شترا
 زا و لغاش روتانس و لیکو ،درگ هرود ناشورف رنه ،یهاگشناد
 یتاعوبطم و یربخ نالوئسم قافتا هب بیرق تیرثکا ،هداتفا راک
 رب یقیرطب کی ره .دنتفرگ گرم ناقفخ همه اهنیا …و برغ
 ماع الم رد اهتسینومک راتشک و راکش رب ،یرگراک شبنج قانتخا

 و هتشگ هارمه مسیزان و مسیشاف اب ناهن و راکشآ .دندز دیئات رهم
 رد ،ناهج نایاونیب و نارگراک روآ عوهت ماع لتق تیلوئسم رد
 و نانز رورت ،یدوخ ریغ و یدوخ یاهقلخ هتفاینامزاس راتشک
 ،دق مین و دق یاه هچب ،لاسدرخ ناکدوک ،دنملاس و ناوج نادرم
 دیاب همه اهنیا .دندش کیرش …ناوتان و رامیب و هنسرگ بلغا

 دیاب .دندش یم همکاحم و ریگتسد .دنتفرگیم رارق بیقعت تحت
 ناکسا یارب ناش ینوکسم یاهالیو ،ناش یئاراد و کالما مامت
 .دش یم هرداصم هراوآ اهنویلیم ناکسا یارب ،نایاونیب و نارگراک
 ار یزآوژروب لطاب و هتخوس هرهم دنچ گربنرون یشیامن هاگداد
 تیکلام ات .دورن نایم زا یهابت و داسف هشیر ات تشاذگ رانک
 هک دوبن دوخیب .دنامب ناما رد دیلوت یراد هیامرس هویش ،یصوصخ
 اضق زا ،ناملآ حالس علخ یگنوگچ هب طوبرم تارکاذم رد
 ،کالما و یئاراد هرداصم رب ینبم !» راکتیانج « نیلاتسا داهنشیپ

 دروم گنج ناینابرق دوسب مسیزان هدش هتخانش نایماح هیامرس
 .تفرگن رارق ،یئاپورا و یئاکیرمآ !» ندمتم « یاهتسیلایرپما لوبق
…اهمدآ یآ
 » یب « ناراداوه !» لقتسم و شیدنا دازآ « ناشورف یروئت معزب

 و مسیشاف دمآرب ایوگ ،ینوطالفا بان یسارکمد ضرم و ضرغ
 و یداصتقا کرحم دقاف یناهج مود گنج کرادت …مسیزان
 راک مسیقت ،یصوصخ تیکلام اب یطبر .دوب یعامتجا
 داصتقا اب یطبر چیه – دیلوت یراد هیامرس هویش و یتسیلایرپما
 و سروب نیطالس ،یتعنص و یلام یاهلتراک تباقر ،رازاب
 و دیلوت یراصحنا لرتنک رسرب …و تالغتسم و تاحیلست
 رلتیه » نونج « زا یشان گنج نیا الصا !تشادن ناهج یناگرزاب
 و هدنبیرف یتالمهم .تسد نیا زا نک گنررخ فیجارا !دوب
 هکنآ لاح !» لیباق و لیباه « گنفج هناسفا فیدر رد نازرا

 یدیلوت تابسانم رد هشیر ،هباشم تالوقم ریاس لثم ،گنج
 رد لوادتم یعامتجا و یداصتقا یاه میژر یارو رد .دراد هعماج

 ناتساد .تسین حیضوت لباق الصا ،یخیرات مولعم هرود نآ ای نیا
 « یاه هداز کالوک شکشیپ !» رلتیه نونج « هناقمحا و یگتخاس
 هیامرس و نابابرا و ناکلام اب !» نونجم « نیا هقباس یلو !» مولظم

 نارود رد یزیتس مسینومک هقباس ( ایراتلورپ یروتاتکید داب هدنز
) ۲ ( ) مسیلایرپما

یورسخ اضر
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 یلام لفاحم اب ،یتاحیلست و یتعنص نیطالس اب ،هدرپ تشپ ناراد
 …و رنکلک و سنمیز و پورک و کناب هچیود اب – یتسیلایرپما و
 رد .دراد فرح یاج یلک یناهج مود و لوا گنج ود هلصاف رد
 ات ۱۸۰۰ زا ،ناملآ داصقا کرحت « باتک هب دینک هاگن ،طابترا نیا

 باتک ای و ،» یکسنیزوک نگروی تافیلات زا یکی ،یدالیم ۱۹۴۶
 ۱۹۱۴ – ۱۹۳۲ ،یتعنص یاه لپونوم و گرزب یاهکناب تلود «
 یناملآ نابزب اهباتک نیا ،هتبلا .» رلیاو سگ تروک فیلات ،یدالیم
 ،دیاش .دنراد مه یوسنارف و یسیلگنا نادرگرب .دنا هدش هتشون
.مرادن ربخ نم .دنشاب هتشاد مه یسراف نادرگرب

Die Bewegung der deutschen Wirtschaft, von 1800 bis 
1946 – Kuczynski.

Grossbanken Industriemonopole Staat, 1914 – ۱۹۳۲, Kurt 
Gossweiler.

 ناهج کی هب تبسن کیرتسیه ترفن ینعی – یزیتس مسینومک
 ،هدنهد رازآ و یبالقنا و لوضف ،ایوپ و کرحتم و یدام ینیب
 – مسیسکرام یملع شرگن اب یئاسیلک ظیلغ تموصخ ینعی
 اب ،اهناسنا یعمج تسیز ینیرفآزاب یگنوگچ هراب رد مسینینل
 زا تیاکح …راک یورین یعامتجا و یداصتقا یامنرود
 « یایند هک دهدیم ناشن .دراد یدزم – راک ماظن یگتسکشرو
 یاهیراتفرگ لیلدب ،یزآوژروب .تسین ناماسب الصا !» دازآ
 یب درد ،فرصم و دیلوت سوکعم دشر ،یعامتجا و یداصتقا
 دناوت یمن یراد هیامرس .تساوه رد اپ …و دوس خرن لزنت نامرد
 نیمضت ار شزرا هفاضا داجیا یارب هیامرس و راک هلدابم موادت

 راک یورین یونعم و یدام یاهزاین یارب ینشور خساپ چیه .دنک
 یزاب نیا ،یا هفرح و یبتکم ،یزیتس مسینومک سپ .درادن
 شزرا مسیناکم اب دناوت یمن !» زیمآ رارسا « درکیور ،هناراکایر
 رد فرصم و هلدابم ،عیزوت و دیلوت موسرم هویش ،لوادتم ینیرفآ
 هزرابم ،هیامرس و راک لباقت اب ،یصوصخ تیکلام رتسب

 رسرب مسیلایرپما و یزآوژروب لابق رد رگراک هقبط هتفاینامزاس
 .تسین و دشاب هناگیب یرالاس هیامرس نارود رد هعماج تیریدم
 یاههورگ !» اه طسوتم « ندرک عمج یارب تسا یزآوژروب درگش
 و سویام یاپ هدرخ جیسب یارب ،یئاتسور و یرهش ،هفرم اتبسن

.تسا یرگراک شبنج لابق رد هدروخرس
 هب روآ عوهت تاماهتا و گنا اب !» یبتکم « یزیتس مسینومک
 ،ناملآ رومام ،یبدا دزد ،نشخ و قلخ دب « سکرام – سکرام

 ات داتفا هارب دازآ تباقر نارود رد !» …و کرامسیب سوساج
 ،یعامتجا و یداصتقا یاهداضت ،یدزم – راک ماظن تاضقانت
 ار …و دوس خرن یلوزن شیارگ ،فرصم و دیلوت سوکعم دشر
 ناگدننک دی علخ لابق رد ناگدش دی علخ هزرابم .دنک یلامتسام
 لابق رد رگراک هقبظ هتفاینامزاس هزرابم .دناشکب ههاریب هب ار
 عنام ار هعماج تیریدم رسرب ،یسایس تردق رسرب یزآوژروب

 یزوریپ لابندب ،یراصحنا تباقر نارود رد ،اهدعب .ددرگ

 و هیسور رد یدالیم ۱۹۱۷ لاسب ربتکا یتسیلایسوس بالقنا
 تیعمجرپ زا یکی و نیرتگرزب نیا رد ایراتلورپ یروتاتکید رارقتسا
 زا !» پچ « شترا نیا هک دوب راگزور نآ ناهج یاهروشک نیرت

 رادمچرپ ،داتفا گید رد مسیلایرپما و یزآوژروب میلح لوه
 رودزم ،دایش و هناوید « نینل یورب و دش ینوطالفا بان یسارکمد
 زین !» …و راکتیانج و نشخ و قلخ دب « نیلاتسا یورب !» …و ناملآ

.دیشک ریشمش
 نان لغش نیا ؟دروخیم بآ اجک زا !» یا هفرح « یزیتس مسینومک
 ،یرگراک تیفارشا هافر یارب .تسا یلیزنت هیامرس هداز ،رادبآ و
 و یلام لفاحم یاه یشرافس ،یزآوژروب یاه هدرورپ کمن
 یارب …و سانش هعماج و نادداصتقا و فوسلیف – یتسیلایرپما
 زاین ساسارب .دش هدیشارت یسارکمد لایسوس ناربهر شیاسآ
 یاهلتراک کیژتارتسا عفانم ،نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم یروف
 نامزاس !» پچ یاه هتشک راک « زا یشترا …و یتعنص و یلام
 وجارجام « مسیوشلب اب !» مسیسکرام و سکرام « مانب ات دش هداد
 و ناکلام دوسب .دنک باسح هیوست !» یسور « مسینومک اب !»
 و و یزآوژروب دوسب ،هدرپ تشپ ناراد هیامرس و نابابرا
 هب ار ایراتلورپ یروتاتکید ،ربتکا یتسیلایسوس بالقنا ،مسیلایرپما

 کیژولودیا حالس علخ ،یرگراک شبنج هیزجت رومام .دشکب نجل
 هک ناهنپ هچ امش زا .دش یللملا نیب و یلم حطس رد راک یورین
 هیامرس هویش و یتسیلایرپما راک مسقت ،یصوصخ تیکلام ماود
.دنکیم و هدرک لابند ار …و عیزوت و دیلوت یراد
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 چ2# 7)=ب 7اش2ا# +=,', ) 'اکف,

 ?س, 2Gل= 27م# &ب .=)ش +=ا2پ یج'اخ ?اک2'حت ==عت ) Zق)ت &ن)گ
 ?ق2قح &ب Cیتس2سک'ام یخ2'ات =اقتن, 7)ناک RC=اع 29,'ش ?حت &ک
 29,'ش ?حت .=*اس یم Zافش ) &تف'گ 'ا2تخ, '= ,'نC V='ب یم ?س=
 یتاقبR 9 +*'ابم R &9س,)ب ',= &2ام'س 7اSج R &قبRC =( 9=اع
 ) 'قف *, الماک ا2'اتل)'پ .=ننک یم R*اس خ2'ات =)خ 7ا2م '= R=2=ش
 Q(,*R')ب R)' 'ب ,' 'اشف ) ?س, +اگV =)خ یگ',)م# یتح,'ان
 .=شخب =)بSب ,' F, یتسR *2ا#=',=ناتس, ات =*اس یم *ک'متم
 ک2نکت =)بSب &ب ',=,) ,' Q(,*R')ب ) =',Kگ یم ='بن &ب اپ ا2'اتل)'پ
 Rا#*ا2ن اب Pبا9م 'تش2ب ات =*اس یم ',=,) ,'نV ) &تخاس =2ل)ت Rا#
 C?ف'ش2پ R)س &ب ع2'س ?ک'ح ک2 &ج2تن .=شاب ا2'اتل)'پ R')'ض
 R='ب'اک Rا#الاک &ض'ع یل,)تم =ش' ) =2ل)ت گن#V '= /اتش =اج2,
 =ن#,)خ &2شاح &ب R'ا2سب R +=ع C'2س 27, '= ) .?س, &عماج &ب
 =ن#,)خ یقاب =نشاب Z)9عم یساس, Rا#*ا2ن &ب &ک ی2اSنV اSنت ) ?ف'
 f ,* ,27)'خ *, Xپ ) =نتس# یگتفشV '= +',)م# ا# +=)ت ؛=نام
 ی2ان,)ت &ب ?بسن ) =2س' =ن#,)خ 7اش2ا# &ش2=ن, '= یمYن &ب 7C,'حب
 یعامتج, Rا# ?2ل)ئسم 7=2شک F)=ب '= 7اش2ا# ?2ف'Y ) =)خ Rا#
Vتش2ب ی#اگ'R 2)خ ?ش)ن'س 227عت '= ) ?فا2 =ن#,)خF ,2افR قنF 
.='ک =ن#,)خ
,27C ,اع ?لاح '= &ک ?س2'م=R 'g ب ا#=,=خ' &ک ینام* .=#= یم' 
 Xاس, 'ب خ2'ات &ک ینام* .=ن)ش یم L=اح Uاخ یب2ت'ت Pب9
 یم 2Fپ 'گ2=ک2 *, ?)افتم ام, ینغ ) +=2چ2پ =نچ'# &ک یلح,'م
 ی9حق W)ق) .=,= Gکش ,' 5='م R +=,', گنج   C&2س)' '= ام, .=)'
 *, 7اکم, f ,(G)م '= ) ='ک یم =S=2ت ,' &م# یگنس'گ ) =)ب یمتح
 ) R'کف'2غ Rا# +)2ش &ب ,=تب, '= .?ش,= ,' 'فن 7)2ل2م += 7='ب 27ب
 R +=,', ؛ &نا#اگG ( Vاعف ?')ص &ب ?سخن /القن, *, Xپ XCپس
.=ش Gکش ک2 5='م

”هیامرس“ هیلع بالقنا
یشمارگ وینوتنآ
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 ا2'اتل)'پ '2اس R &ب'جت اب ,' &2س)' 5='م Cیتس2لا2س)س ?اغ2لبت)س
 ?ع'س &ب ,' ا2'اتل)'پ خ2'ات ?سن,)ت یم ?اغ2لبت 27, .=)من &ج,)م
 &2لع ا2'اتل)'پ ?,*'ابم *, =)ب ?'ابع &ک یخ2'ات .=ناس'ب ?2ن2ع &ب
 =)2ق *, Gماک f)'خ*, R,'ب ?=م ینال)R 9اSشالت RC',= &2ام'س
 ) =)ب &تخاس 2Zفخ ) ',)خ 27نچ ,' اSنV &ک   ?م=خ Rا#'2جن*
 *)ن# &ک یناSج اSنC V*)'م, &ک یلکش &ب C=2=ج ی#اگR V'2گ Gکش
.=ن#= یم =2)ن ,' ?س, &تف'گن Gکش
 .=2شخب Gکش ,' 5='م R +=,', &ک =)ب یتس2لا2س)س ?اغ2لبت)س 27,
 ؟=)ش ','کت &2س)' '= 7اتسلگن, خ2'ات &ک =ننامب 'Yتنم =2اب اSنV ,'چ
 Gکش یتاقب9 =اضت C=نک =ش' Q(,*R')ب ات =ننک 'بص =2اب ,'چ
 ,'نانR V',= &2ام'س ی2اSن 7,'حب ) =)ش =اج2, یتاقب9 ی#اگC V='2گب
 27, -5='م 27, ?2لق, Gق,=ح ا2 – &2س)' 5='م ؟=ناس'ب R*)'2پ &ب
 7ا2ب ')9 7ام# ,' =)خ C&ش2=ن, 27, .=ن, +=2ن,'Kگ K#7 *, ,' ?ا2ب'جت
 Wاض), &ب ات ?س, +='ک +=افتس, یب'غ R',= &2ام'س *, &ک =نک یم
 'ت &تف'ش2پ یلامش Rاک2'مRC V',= &2ام'س 'اتفگ '= .=ناس'ب *)'م,
 *, Cاک2'مG Vامش Rا# 7)سکاس)لگنV &ک ,'چ ?س, 7اتسلگن, *,
 =)ب +=2س' V7 &ب ینال)G 9ماکت کX ,* 2پ 7اتسلگن, &ک R, &لح'م
 Fن,= R,',= &ک C&2س)' Rا2'اتل)'پ GCاح .='ک ?ک'ح &ب W)'ش
 &ک =ننک یم ی2اجنام# *, خ2'ات *اغV &ب W)'ش C=نتس# یتس2لا2س)س
 W)'ش ,=بم *, =2اب &ک اجنV *, .=',= ','ق اجنV '= 7اتسلگن, C+*)'م,
 =#,)خ W)'ش =)ب +=2س' Gامک &ب 'گR =2اج '= &ک &چنC ,* V=نک
 k)لب ح9س &ب &ک =ش =#,)خ 7)من#' اجنV &ب 27,'بانب ) =)من
 R')'ض 9'ش 7,)نع &ب ,'نX   Vک'ام &ک =با2 ?س= R ,R=اصتق,
 29,'ش =)خ 7C)2بالقن, .?ش,=نپ یم یک,'تش, G)ص, R,'ج, R,'ب
 27, اSنV .='ک =ن#,)خ 5#,'ف ,' 7اشف,=#, &ب Gماک یبا2تس= R,'ب 5*ال
 &ک R=قن .=,= =ن#,)خ 5اجن, 'ت=)* *2ن 7,',= &2ام'س *, یتح ,' 'اک
 =2کات ینعC2=ن')Q(, (,'= V')ب 5تس2س &ب =نتسن,)ت یم ا# ?س2لا2س)س
 =ن,)ت یم 5Cتس2س 27, '= ا# &2ام'س Zالت, ) R V7ا# R=مV'اکان 'ب
 7انR V,'ب R'تSب R'اک R &ن2م* ات =)ش A'9م 7)2بالقن, 9س)ت الاح
 R=مV'اکان &ب ) +=ش R'2گ)لج ا# &2ام'س Zالت, *, V('=C 5#,'ف
 Q25' ک2 ام, =)ب =#,)خ ='= ) 'قف b,'تش, C,=تب, '= .=ماجنا2ن
 R',= &2ام'س .=شاب &تش,= یناسک2 29,'ش ?سن,)ت یم *2ن ,)Q')ب
 .=نک Gمع &2س)' '= یک,'تش, یگ=ن* &چنV *, 'تع2'س ?سن,)ت یمن
 ی2ا2'اتل)'پ اب &ک ,'چ =نک یم Gمع *2ن 'ت=نک یتح *)'م, Cعق,) '=
 =#,)خن 'گ2= &ک ی2ا2'اتل)'پ .?س, +=ش )'ب)' 7اش)'خ ) یض,'ان
 R=اصتق, 7اماسبان 29,'ش *, ) =نک ?)کس 27'2اس عفن &ب ?سن,)ت
 یتح 27,'بانب .=نک یش)پ 5شچ R',= &2ام'س R &9س,) &ب +=ش =اج2,
 &2ج)ت &2س)' '= =ن,)ت یم 5س2لا2س)س C&ن,'اگن, Pل9م 29,'ش '=
 '= اSنت =ش =#,)خ 2Gمحت اSنV &ب حلص *, Xپ &ک R, یتخس .=)ش
 ')م, &ک =ننک Xاسح, ا2'اتل)'پ &ک C=)ب =#,)خ Gمحت Gباق ی29,'ش
 27'ت +ات)ک '= =ن,)ت یم 7اش2اSشالت &ک =نن,=ب ) =ن',= G'تنک ?حت ,'
.=P V2ئاف ا# یتخس 'ب 7کمم 7ام*
 &ب 5'بم *ا2ن Y&Cحل 27, '= &ک =شاب &تش,= =)ج) 'Yن 27, ?سنکمم
 اSنV ,'2* =',=   =)ج) اSک2)شلب 9س)ت ?'=ق R=)خ &ب=)خ *,'ب,
 ک2 &ب 5='م 9)قس *, ات =ن'2گب ?س= &ب ,' ?'=ق =ن=)ب ')بجم
 =)خ &2س)' 5='م &ک ')Yنم 27=ب .=ننک R'2گ)لج bان='= R &عجاف
 *, ات C=نتش,= *ا2ن =)خ Rا#*ا2ن عف' R,'ب اس'ف ?قا9 'اک &ب ,'
 &2س)' &ک ')Yنم 27=ب.=ننامب 7ام, '= 'قف R &نس'گ l'گ =ن*گ
 ?فا2 یناسک R +=ش +'اپ &کت =اسج, V7 '= &ک =)شن R, &نSپ &ب 2G=بت
.=ن, +=2'= ,' 'گ2=ک2 &ک =)ش
)pqpr 'بماس= n۴ خ2'ات &ب یتن)/! R &2'شن '= +=2س' mاچ &ب(
&ف'9ک2 7ابا2خ

راک میسقت
نروه شیا رطپ رتکد روسفورپ

نیزوک ستنیاه روسفورپ
نیش میم نیش نادرگرب

 )یدنب هقبط( زیامت رب ینتبم یدنب میسقت زا تسا ترابعراک میسقت
 اهنآ ندرک لوحم و فلتخم اتیفیک یاهدنورریز هب راک یلک دنور
.نانکراک زا یفلتخم یاه هورگ هب
 ظاحلب هک یراک دنور هعسوت زا تسا ترابع راک میسقت
.تسا هدش یدنبراتخاس یعامتجا و یا هقطنم ،یکیژولونکت
راک دنور هب دینک هعجارم
 رادومن ار یدنمنوناق ینیع دنور ،نآ یخیرات هعسوت و راک میسقت
 ینتسسگان دنویپ یدام هدلوم یاهورین هعسوت اب هک ،دزاس یم
.دراد
 تسا هعماج یدام هدلوم یاهورین هعسوت هجیتن دوخ ،راک میسقت
.ددرگ یم اهنآ تفرشیپ بجوم دوخ هبون هب و
:تسا هدید دوخ هب ار راک میسقت زا توافتم عون ود خیرات
۱
 هدوب هدلوم یاهورین هعسوت نآ شیادیپ طرش شیپ هک یراک میسقت
.تسا

۲
 ،هدلوم یاهورین هعسوت هن نآ شیادیپ طرش شیپ هک یراک میسقت
.دنا هدوب ینیعم یتاقبط و یدیلوت تابسانم هکلب
 یم ببس یتسینوگاتنآ یتاقبط هعماج رد راک میسقت مود عون

 دوخ هب یعامتجا یاهداضت تلصخ یراک تابسانم هک ،دوش
.دننک رارق رب دنویپ یعامتجا یاهداضت اب و دنریگ
 راک نایم داضت زا تسا ترابع راک میسقت عون نیا یارب لاثم

 یارجا یاه نویسکنوف نایم داضت هژیوب ،یرکف راک و یمسج
.راک دنور یربهر یاه نویسکنوف و هطساوالب
 تابسانم دروم رد یخیرات هعسوت هجیتن رد راک میسقت موهفم
.دریگ یم رارق هدافتسا دروم توافتم رایسب
 میسقت موهفم هک ،هطوبرم ینعم قیقد و صخشم نییعت ،ور نیا زا

.تسا مهم رایسب ،دور یم راکب شدروم رد راک
 توافت راک یعامتجا میسقت و راک یعیبط میسقت نایم دیاب الوصا
:دش لئاق
I
راک یعیبط میسقت

 ;8وخ :ب 8وخ 3 ک$تاموت3/ م$سقت 2/ تس/ .,ابع ,اک یع$ب& م$سقت
 :عسوت ن2FاغD لح/رم ,8 :ک >ت$سنج 3 @اس 3 نس ;انبم رب >,اک

https://rueoneway.wordpress.com/
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 :عسوت ,8 یصاخ شقن ـ :$ل3/ :عماج ,J 8ژFوب ـ ;رشب :عماج
.تس/ 8Jرک ;2اب Jدلوم ;ا3Oر$ن
 یلو ،دنراد دوجو مه زونه ،انعم نیا هب راک میسقت یاه مرف
.دنا هداد تسد زا ـ اتدمع ـ ار دوخ نیزاغآ یانعم
 نآ اب و دنبای یم هعسوت راک یعامتجا میسقت یانبم رب اهنآ نونکا
.دنزیمآ یم رد

ce
راک یعامتجا میسقت

 فلتخم حوطس رد و فلتخم یاه مرف رد راک یعامتجا میسقت
.دوش یم حرطم
 نیریز عاونا نایم ،نردم دیلوت رد دیاب ،سکرام رظن هطقن زا
:دش لئاق توافت راک یعامتجا میسقت
۱
ماع روطب راک میسقت
 رورض راک یعامتجا میسقت زا تسا ترابع ماع روطب راک میسقت
:یلم داصتقا نیعم یاه هتشر هب
۱
یتعنص یاه هتشر
۲
یزرواشک یاه هتشر
۳
لقن و لمح یاه هتشر
۴
.هریغ و تراجت یاه تشر
۲
صاخ روطب راک میسقت
 یاه هتشر رد زیامت دنور زا تسا ترابع صاخ روطب راک میسقت
:لاثم یارب نیریز یتعنص یلم داصتقا
۱
نداعم رد راک
۲
یژرولاتم رد راک
۳
یزاس نیشام رد راک
۴
یجاسن رد راک
*****
۳
درفنم روطب راک میسقت
 هناخراکنورد راک میسقت زا تسا ترابع درفنم روطب راک میسقت
 ،لقن و لمح ،دیلوت رد نیعم یدیلوت دحاو راک یاهورین نایم یا
.اه هدروارف هریغ و یدنب هتسب

 رکذلا قوف یاه مرف اب یدودح ات هک راک میسقت رگید یاه مرف
:دنریز حرش هب ،دنراد توافت
۱
راک یا هفرح میسقت
۲
راک یا هقطنم میسقت

۳
راک یللملا نیب میسقت

۴
 هب هک ،مدرم زا یگرزب یاه هورگ نایم رورض راک یعامتجا میسقت

 یتعنص راک هب ای و )یحور( یرکف اتدمع ای و یمسج اتدمع راک
.دنراد لاغتشا یزرواشک ای و
 اب و تسا هدوب هتسباو هدلوم یاهورین هعسوت حطس هب هدیدپ نیا
.دراد دنویپ رکذلا قوف یاه مرف
  
I
راک یعامتجا میسقت عاونا
۱
راک یعامتجا میسقت نیلوا
 ،هیلوا هعماج رد ـ یخیرات ظاحلب ـ راک یعامتجا میسقت نیلوا

.دریگ یم تروص زرواشک و رادماد فیاوط نایم
 شیازفا و راک نامدنار یقرت بجوم یئوس زا راک میسقت نیا
 شیادیپ ناکما رگید یوس زا و دوش یم لوصحم هفاضا یجیردت
.دروآ یم لابند هب ار نآ جاور و هلدابم یاه مرف نیلوا

 هدوب نآ جیاتن زا رگید یکی زین یکارتشا تیکلام یشالت و هیزجت
 شیادیپ یارب هدننک نییعت یدام یاه طرش شیپ هک ،تسا

 یارب و یعامتجا تاقبط هب هعماج هیزجت یارب ،یصوصخ تیکلام
.دزاس یم مهارف ار تلود لیکشت
۲
راک یعامتجا میسقت نیمود
 هب هیلوا یکارتشا هعماج زا راذگ اب راک یعامتجا میسقت نیمود

 یتسد تعنص نآ دنور رد هک دریگ یم تروص یراد هدرب هعماج
.دوش یم ادج یزرواشک زا ـ صاخ یدیلوت هتشر هباثمب ـ
 یم ادج هد زا رهش هک تسا راک یعامتجا میسقت نیا هجیتن رد
.دبای یم ماوق یئالاک دیلوت ینعی ،رازاب یارب دیلوت و دوش
۳
راک یعامتجا میسقت نیموس
 میسقت نیموس ـ دوخ هبون هب ـ لوپ ـ الاک هطبار موادم هعسوت
:دروآ یم لابند هب ار راک گرزب یعامتجا
 و دوش یم یصصخت اهالاک هلدابم )تطاسو( یلالد قیرط نیدب

.دبای یم ماوق تراجت
*****
 ـ نامزمه ـ راک یعامتجا میسقت یاه مرف نیا لیکشت اب هطبار رد
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 یاهداضت و دوش یم ادج یرکف اتدمع راک زا یمسج اتدمع راک
 رهش نایم داضت ینعی ،یتسینوگاتنآ یتاقبط عماوج هیلک صوصخم
.ددرگ یم لیکشت یرکف راک و یمسج راک نایم داضت و هد و
 رب رد ار یعامتجا تایح یاه هصرع هیلک هد و رهش نایم داضت
 رد و رامثتسا رب ینتبم تابسانم رد ـ هژیوب ـ ار دوخ و دریگ یم
:دزاس یم رادومن یتیمکاح تابسانم
 یراد هدرب( دوش یم مکاح تاهد رب نیشنرهش رگرامثتسا هقبط ای
و )یراد هیامرس و
 ددرگ یم مکاح رهش رب نیشن اتسور رگرامثتسا هقبط ای
)مسیلادوئف(

ce
اهداضت عاونا
۱
هد و رهش داضت
 ریز قرط هب ـ مسیلایرپما رد هژیوب ـ مسیلاتیپاک رد هد و رهش داضت
:دسر یم دوخ جوا هطقن هب
۱
.یزرواشک هب طوبرم یعیبط عبانم هظحالم یب لواپچ قیرط زا

۲
.تاهد رد هدلوم یاهورین نوگمهان و اسران هعسوت قیرط زا

۳
 رد رما نیا( شکتمحز ناناقهد کیتامتسیس تراغ قیرط زا

 یئاتسور یزاوژروب زا یئاه شخب یوس زا مسیلایرپما هلحرم
).دوش یم دیدشت

۴
.یتعنص هریخذ شترا عبانم هب تاهد لیدبت قیرط زا

۵
.تاهد رد یگدنام بقع یدنب نوتب قیرط زا

۲
یرکف راک و یمسج راک داضت

 نیا زا ترابع یرکف راک و یمسج راک نایم داضت لیکشت تلع
 هدلوم یاهورین ،یتسیلایسوس لبق ام یاه نویسامرف رد هک تسا

 هبناج همه هعسوت ناکما هک ،دنا هتفاین هعسوت نادنچ زونه هعماج
 مهارف هعماج یاضعا همه یارب یمسج و یحور یاهدادعتسا
.دیآ
 راصحنا هب یرکف راک ندمآ رد زا تسا ترابع رما نیا هجیتن

.مکاح هقبط
 یاه هدوت هک دوش یم ببس یرکف راک و یمسج راک نایم داضت
 و دنا هعماج هدننک نییعت دلوم یورین هچ رگا ـ شکتمحز و دلوم
 ظاحلب اهنت هن ـ دنراد هعماج یونعم تایح هعسوت رب یمهم ریثأت

 همکاح هقبط متس تحت ،یونعم ظاحلب نینچمه هکلب ،یمسج
 هدوت یونعم یاه ناوت و اهدادعتسا دناوتب همکاح هقبط و دنشاب

.دریگ دوخ رایتخا رد ار شکتمحز و دلوم یاه

 یم هعسوت زا یا هجرد هب مسیلاتیپاک رد ـ اما ـ یعامتجا دیلوت
 هجیتن رد و یدیلوت یاه هدروارف و دیلوت لیاسو بحاصت« هک دسر
 و شرورپ و شزومآ راصحنا ،یسایس تیمکاح ندرک هضبق ،نآ

 دیاز اهنت هن ،یصاخ یعامتجا هقبط هلیسوب هعماج یونعم تیاده
 رد یدس هب ـ یونعم و یسایس ،یداصتقا ظاحلب ـ هکلب ،دوش یم
».دوش یم لدب هعماج هعسوت هار
 لبقام یعامتجا یاه نویسامرف رد راک یعامتجا میسقت

 تکرح رد و دیآ یم دیدپ وپدوخ و ور دوخ روطب یتسیلایسوس
.دوش یم جراخ اه ناسنا لرتنک زا ،نآ زا یشان بقاوع و شیوخ
 همشچرس هب و یعامتجا هعسوت یئوپدوخ هدولاش هب ،هتفر هتفر و
.دوش یم لدب یناسنا تیصخش یحور و یمسج خسم
 روطب ،یراد هیامرس هعماج رد هژیوب راک یعامتجا میسقت هعسوت
.دریگ یم تروص دنمداضت
 یعامتجا میسقت فلتخم یاه مرف هعسوت لماک نتشگ عبات اب و
 یلحنیال داضت هب ،یراصحنا هیامرس هژیوب ،هیامرس عفانم هب راک
 نرسنک ،اه هناخراک رد راک میسقت همانرب قبط یهدنامزاس نایم
 رد تباقر و دوس نیناوق رب ینتبم راک میسقت و تاراصحنا و اه
.دوش یم لدب هعماج لک سایقم
 یم دوخ هب یعامتجا تلصخ یریگارف زرطب هراومه هچرگا ،دیلوت

 تکربب ـ همه زا لبق ـ و ینف و یملع تفرشیپ تکربب و دریگ
 رب یجیردت هبلغ ناکما ،یدیلوت یاهدنور نویسازیتاموتوا
 راک تلصخ رد دوجوم )ریذپان یتشآ یاهداضت( یاه مسینوگاتنآ
 راک میسقت راشف تحت اه ناسنا تراسا ،لاح نیا اب ،دیآ یم دیدپ
.دسر یم دوخ جوا هطقن هب مسیلایرپما هلحرم رد
)نویساموتوا( نویسازیتاموتا هب دینک هعجارم
 ینتسسگان دنویپ رد ینف بالقنا اب هک راک میسقت شرتسگ و قیمعت
 زا شکتمحز و دلوم یاه هدوت تیمورحم ببس هب ـ دراد رارق

 لیلد هب و تلود و داصتقا هرادا و یزیر همانرب رد تکرش
 تیوقت هب ـ اهنآ یقرت و یشزومآ تاناکما دوبمک و تیدودحم
 ظاحلب ـ نیدلوم هنارظن گنت و یدعب کت صصخت رتشیب هچره
.دوش یم رجنم ـ یحور و یمسج
 دیدشت یارب ،دننک یم هولج هیامرس هصخشم هباثمب هک مولع جیاتن
 هبتر لزنت یارب و شکتمحز و دلوم یاه هدوت رب متس و رامثتسا
.دنوش یم هتفرگ تمدخ هب یرکف ناشکتمحز
:دنریز حرش هب نآ زا یشان راوگان رایسب یعامتجا بقاوع
۱
هیامرس سوه و اوه و هدارا هب قلخ نتخاس عبات
۲
مسیلاتیپاک رد یگنهرف طوقس و لاوز
۳
 ینارذگتقو ،یمرگرس ،ننفت زکارم اب یگنهرف تیلاعف ینیزگیاج
بعل و وهل و
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 ره ـ یراد هیامرس هعماج رد راک ،اه ناسنا ندش یدعب کت اب
 هورگ جیاوح و دوش یم لدب جراخ زا ضحم رابجا هب ـ رتشیب هچ
 گنت و لذتبم و یئادتبا و لزان حطس هب یناسنا گرزب یاه
.دبای یم لزنت هنارظن

ce
مسیلایسوس رد راک میسقت
 تاشیارگ ـ ینف و یملع بالقنا طیارش تحت ـ مسیلایسوس رد
 ،دنیآ یم دیدپ راک یعامتجا میسقت یدعب هعسوت رد ینیون اتیفیک
: دنوش یم هصالخ ریز حرش هب هک
۱
لوا شیارگ
 زا ،ناسنا هلیسوب ناسنا رامثتسا هب ندیشخب نایاپ اب مسیلایسوس
 یاهداضت هب ،یتسینوگاتنآ طباور هب یراک میسقت طباور لیدبت

 هب تعنامم یتاقبط یاهداضت رب ینتبم تابسانم هب ای و یتاقبط
.دروآ یم لمع
 زا ار یرکف راک اب یمسج راک داضت ـ قیرط نیدب ـ مسیلایسوس
:درب یم نیب
 یرکف راک هب اتدمع هک ار یناسنا یاه هورگ نایم داضت ینعی
 یمسج راک ماحنا هب اتدمع هک رگید یناسنا یاه هورگ اب دنلوغشم
.درب یم نیب زا ار هد و رهش نایم داضت ،نینچمه و دنراد لاغتشا
.دوش یم هبلغ راک میسقت یتسینوگاتنآ تلصخ نیا رب ،قیرط نیدب
۲
مود شیارگ
 هقبط تدحو یانبم رب ،یتسیلایسوس یدیلوت تابسانم یانبم رب

 راک ،نردم هدلوم یاهورین هعسوت تکربب و تیرکفنشور اب رگراک
.دنوش یم رتکیدزن رگیدکی هب یرکف راک و یمسج
 دنور زا نیدلوم یئاهر ببس دیلوت نویسازیتاموتوا هکیلاح رد
 دنور رد یونعم رصانع نوزفا مد دشر و دوش یم میقتسم دیلوت
 طاقن رد ار یرکف و یمسج یاهراکودرک ماگمه دشر ،دیلوت
 یتسیلایسوس یسارکومد هعسوت ،دزاس یم طورشم نیعم یدیلوت
 و شکتمحز و دلوم یاه هدوت رتنوزف هچ ره بلج اب
 یاهدنور هرادا و یزیر همانرب رد تکرش هب تیرکفنشور
 یرکف راک اب یمسج راک میقتسم دنویپ و یکیدزن هب یعامتجا

.دنک یم کمک
cde

 رد یرکف راک هب یمسج راک ندش رتکیدزن یلصا طوطخ
مسیلایسوس
۱
 یشزومآ فلتخم تاجرد اب ناشکتمحز یعمج هتسد یراکمه
.یتسیلایسوس نیدوبمه راک هعسوت ی هیاس رد
۲
 حطس اب قبطنم یتسیلایسوس یشرورپ ـ یشزومآ متسیس جاور
.نردم هعسوت

۳
موس شیارگ
 ـ هد و رهش نایم ریگمشچ و هدمع یاه توافت ،مسیلایسوس رد
.دنور یم نیب زا ـ جیردت هب
 یاه شور و یدیلوت یاهدتم هعسوت قیرط زا ـ اتدمع ـ رما نیا

ـ  یملع حطس اب هارمه یزرواشک رد تعنص اب قبطنم یهدنامزاس
 یجیردت گنهامه دشر قیرط زا و ینواعت دیلوت هدنبای دشر ینف
 کی هب نآ لیدبت و یزرواشک دیلوت و یتسیلایسوس یتعنص دیلوت

.دشوپ یم لمع هماج فرصم و هیذغت یداصتقا متسیس
 و شرورپ و شزومآ ریگارف شرتسگ اب یگنهرف ـ ینف حطس هعسوت
.تسا هطبار رد رما نیا اب اهاتسور رد گنهرف
۴
مراهچ شیارگ
 میسقت نامرف تحت ،دارفا هراورکون نتفرگ رارق« رب ماگ هب ماگ هبلغ
.دارفا یدعب دنچ هعسوت هار ندرک زاب و )سکرام( »راک
 یم ماحنا مراهچ شیارگ اب دنویپ رد هک هدننک نییعت یاهدنور
:دنریز حرش هب ،دنریگ
۱
لوا دنور
 و یمسج یاهدادعتسا یدعب دنچ نتخادنا راکب هباثمب ،راک هعسوت
 دارفا تکرش اب راک دنویپ ـ همه زا لبق ـ انمض و اه ناسنا یحور
.هعماج و دیلوت هرادا و یزیر همانرب رد
۲
مود دنور
 دنچ هک یتسیلایسوس یشرورپ ـ یشزومآ متسیس کی هعسوت
 ار یدرف یاهدادعتسا یئافوکش و دزاس یم ریذپ ناکما ار تیدعب

 اب بسانتم ،اهرداک زا هدافتسا و دهد یم رارق دوخ جامآ و فده
.دهد یم هعسوت ار ناش یاه یئآراک و اهدادعتسا

۳
موس دنور

 نتخادنا راکب و یلاع شزومآ هدش یزیر همانرب و هناهاگآ لوحت
.یعامتجامامت تابلاطم رب انب اهورین
۵
مجنپ شیارگ
 دوخ هب یملع تلصخ ـ رتشیب هچ ره ـ مسیلایسوس رد راک میسقت
.دریگ یم
:دزاس یم نایامن ریز دراوم رد ار دوخ رما نیا
۱
لوا دروم
 دنور یاهزاف اب بسانتم راک یکیژولونکت میسقت رب طلست رد
.دیلوتزاب
۲
مود دروم
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 هناخراکنورد ،یراتخاس ـ یلم ـ یداصتقا راک میسقت رب طلست رد
 ـ یداصتقا یراتخاس تسایس نتفرگ شیپ رد اب یا هقطنم و یا

.یزیر همانرب و ینیب شیپ رب ینتبم یلم
۳
موس دروم
 یزیر همانرب هک کیتارکومد تیزکرم لصا هناعطاق ققحت اب
 اب ار یساسا یراتخاس تامادقا و یساسا هعسوت طوطخ یزکرم
 لمع راکتبا اب و قطانم و اهالاک نیدلوم هنالوئسم دوخ یربهر

.دهد یم دنویپ شکتمحز و دلوم یاه هدوت قالخ
۴
مراهچ دروم
.یشرورپ ـ یشزومآ روما تدمزارد یزیر همانرب اب
۶
مشش شیارگ
 زا تسا ترابع مسیلایسوس رد راک میسقت یدعب هعسوت هصخشم
 ود یاهدادرارق یانبم رب یتسیلایسوس یللملا نیب راک میسقت قیمعت

.اهنآ ققحت و هبناج دنچ ای و هبناج
 هعسوت هب هک یشیدنا رود و ینیب شیپ رب ینتبم یراکمه تسایس
 هعسوت ،انمض هک ـ یتسیلایسوس یاهروشک راک میسقت رترثؤم
 ـ دهد یم رارق دوخ جامآ و فده ار درفنم یاهروشک نامزمه
 و ینف و یملع بالقنا تامازلا زا هک تسا یخیرات ترورض کی
 یم تئشن نردم یدیلوت یاهدنور هدش یزیر همانرب تیاده زا

.دریگ
 ریثکت یارب مزال طرش شیپ ،یللملا نیب یداصتقا تسایس نینچ

.تسا یناهج مسیلایسوس یاهورین هنادنم جامآ
 دیاب یتسیلایرپما یاهروشک اب یداصتقا تابسانم هعسوت رد
 رظن دم رد ار یتسیلایسوس متسیس یداصتقا تیوقت نیمضت
.تشاد
 ،راک نامدنار ،راک دنور ،راک تلصخ ،راک هب دینک هعجارم
یتعنص بالقنا ،ینف ـ یملع بالقنا
نایاپ
:همشچرس

http://www.fotocommunity.de
یرگنشور فراعملاریاد

 یم لوادتم تروص هب نیلرب راوید نتخیر ورف زا سپ لاس ۲۰
 تقیقح هب ایور کی ،دندوب اسآ هزجعم هرود نآ عیاقو هک میونش
 یمن مه ار شروصت یتح نآ زا لبق هام ود مدآ هک یزیچ ؛تسویپ
 ناونع هب اسلاو خل و ناتسهل رد دازآ تاباختنا ؛دنکب تسناوت
 ؟دشاب نکمم یزیچ نینچ درک یم رکف یسک هچ .روهمج سیئر
 دازآ تاباختنا ؛داد خر دعب لاس ود رت گرزب یتح یی هزجعم اما
 اسلاو ،دناسر تردق هب ار قباس یاه تسینومک کیتارکومد

 رایسب یکسلزورای لارنژ زا شا یی هدوت تیامح و دش یی هیشاح
.دش رتمک
 هک ،مدرم »هتخپان« تاراظتنا هلیسو هب ًالومعم یگنوراو نیا
 یم هداد حیضوت ،دنرادن یراد هیامرس زا هنایارگ عقاو یریوصت

 ار نآ و دنشاب هتشاد ار ناش کیک دنتساوخ یم اهنآ ؛دوش
 ار یدام یناوارف و کیتارکومد- یتسیلاتیپاک یدازآ اهنآ ،دنروخب
 ینعی – »رطخ هعماج« کی رد یگدنز اب قیبطت هب رابجا نودب
 یاه میژر طسوت شیبامک هک یتابث و تینما نداد تسد زا نودب

 ماهبا هک یماگنه .دنتساوخ یم -دوب هدش نیمضت یتسینومک
-کیتارکومد تیعقاو هلیسو هب »یلمخم بالقنا« یلاعتم
 قیرط هس نیا زا یکی هب مدرم ،دش هدودز دیدج یتسیلاتیپاک
 »یمدق شوخ یاهزور« یارب یژلاتسون اب ؛دنداد ناشن شنکاو
 تسد یتسیلانویسان مسیلوپوپ ندیشک شوغآ رد اب ،مسینومک

 -لاربیل رهشنامرآ یشاپورف
یسارکومد

کژیژ یوالسا

http://www.fotocommunity.de/
http://hadgarie.blogspot.com/search?q=
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 ود کرد .هتشذگ دعوم زا یتسینومکدض یایوناراپ کی ای یتسار
 دنراد یناشوپمه رگیدکی اب بلغا اهنآ و تسا ناسآ یلوا شنکاو
 یاه ههد هک ییاه یتسار تسد نامه .)ینونک هیسور دننامه(
 بل ریز بلغا نونکا »،خرس زا رتهب گرم« دندز یم دایرف شیپ
 یارب یژلاتسون .»رگربمه ندروخ ات تسا رتهب خرس« دنیوگ یم
 یوزرآ کی نایب یاوس ؛دوش هتفرگ یدج یلیخ دیابن مسینومک
 ،هتشذگ یرتسکاخ یتسیلایسوس تیعقاو هب تشگزاب یارب یعقاو
 تسد زا ندش صالخ یمارآ هب یارب تسا متام زا یلکش رما نیا

.هتشذگ
 رتشیب هک یزیچ

 زا اج همه رد ،مسینومک یتنآ ریخا یایحا تسا هجوت بلاج
 یعیسو تاضارتعا ۲۰۰۶ ربتکا رد .تسا ،ینوولسا ات ناتسراجم
 جلف اه هتفه یارب ار ناتسراجم ،تسیلایسوس مکاح بزح هیلع
 نآ ناربهر ندرگ هب ار روشک یداصتقا نارحب مدرم .درک
 اهنآ .دنتخادنا یم ،اه تسینومک فالخا ینعی ،فبزحغ
 تاباختنا کی لابند هب هچرگا دندرک یفن ار تلود تیعورشم
 یارب سیلپ هک یماگنه و دوب هدیسر تردق هب کیتارکومد
 اب اه هسیاقم ،دش لمع دراو یندم مظن زا یلقادح ندنادرگزاب

.دش ماحنا رایسب یوروش شترا طسوت ۱۹۵۶ مایق بوکرس
 رارکت دیاب ۱۹۸۹ لاس یلمخم بالقنا دش هتفگ ،هصالخ روط هب

 رد زیچ چیه یسارکومد زادنا طلغ رهاظ ریز هک لیلد نیا هب دوش
 یاه هتشر کیرات یاهورین نامه ،تسا هدرکن رییغت تقیقح
 »ریهطت نوناق« ناتسهل ۲۰۰۶ ربماسد رد .دنراد تسد رد ار تردق
 یتلود یاه تسپ هب یبایتسد نآ بجوم هب هک ،درک میکحت ار
 اب هک ینارگید و یتسینومک نارود یفخم سیلپ ناراکمه یارب
.دش ینوناقریغ ،دندوب طبترم یمیدق میژر

 ناونع هب اه یزان ناتسدمه فیرعتزاب دنیآرف نیمه رگید هبنج
 یکاولسا و کیتلاب یاهروشک رد »تسینومکدض ناگدنمزر«
 یتسیتیمس یتنآ ماع لتق رد اهنآ تکراشم یتح و یتسدمه ؛تسا
 نهیم دربن رد یرورض اما نشخ یشخب ناونع هب )یدوهیدض(
 بالقنا رد .دش هیجوت رتمک رش ناونع هب و مسینومک هیلع هناتسرپ
 نامه ،دناسر تردق هب ار وکنچشوی روتکیو هک نیارکوا یلمخم
 ناملآ تسدمه ینیارکوا یاه تسیلانویسان هلیسو هب اه فینصت

.دش رارکت لاغشا نارود رد اه
 یاهروشک زا یخرب کیرحت هب ،اپورا ناملراپ هک درادن یبجعت
 اب ار مسینومک هک دناسر بیوصت هب ار یرارق ،یتسینومکاسپ
 ینوولسا رد هک درادن یبجعت چیه و .درک یم ناسکی مسیزان
 میژر زا »هتفایرارمتسا ییورین« ناونع هب پچ هب تسیلوپوپ تسار
 یاه شلاچ و تالکشم .دنز یم تفوکرس هنهک یتسینومک
 ناوخارف و دنوش یم هدید یمیدق یاه لادج اب هطبار رد دیدج
 کی زا یشخب ناونع هب یکیرات روط هب اه یگ قوقح یارب
.دوش یم ریسفت هعماج زا ییادز قالخا یارب یتسینومک هسیسد

 هک دندش هتخیگنارب ییاهروشک رد حاورا نیا هنوگچ و ارچ
 ؟دنروآ یمن مه دای هب ار مسینومک یتح اهنآ رد ناناوج زا یرایسب

 یراد هیامرس رگا« ؛دنسرپ یم هداس یلاوس اه تسینومکدض
 هناتخبدب زونه ام یاه یگدنز ارچ تسا مسیلایسوس زا رتهب یلیخ

 یم شیپ تسار و کر نازیم نامه هب یخساپ لباقم رد و »؟تسا
 یراد هیامرس زونه ام هک تسا نیا رطاخ هب رما نیا« ؛دنهن
 ،قباس یاه تسینومک .میرادن یعقاو یسارکومد زونه ام ،میرادن
 ام .دنتردق رد زونه ناریدم و نیکلام تروص هب هداد هفایق رییغت
 یمن ».دوش رارکت دیاب بالقنا ،میراد زاین یرگید یزاسکاپ هب
 میدق یتسینومک میژر هک یی هویش اب ار اه هتفگ نیا یدننامه ناوت

 یم »هتشذگ یاهورین« ندرگ هب ار شیاه ناصقن و اه یتساک
.درک نامتک ،تخادنا
 هب هک دراد هعماج زا یریوصت اه تسینومکدض دیدج لسن نیا

 یراد هیامرس زا یتنس یپچ تسد ریوصت هیبش بیجع یزرط
 هک تسا یباقن یروص یسارکومد نآ رد هک یی هعماج ؛تسا

 ،رگید نایب هب .دنک یم ناهنپ ار دنمتورث تیلقا کی تیمکاح
 هیامرس هبش کی ناونع هب اهنآ هچنآ هک دننیب یمن اه تسینومکدض
 .تسا یراد هیامرس دوخ یگداس هب دننک یم حیبقت فرحنم یراد
 یاه میژر هک یماگنه هک درک لالدتسا ناوت یم تقیقح رد
 یلبق هدش هدودز مهوت یاه تسینومک ،دندیشاپورف یتسینومک
 ناش تسیلوپوپ نافلاخم زا یراد هیامرس داصتقا کی ییاپرب یارب
 یتسینومکدض تاضارتعا نانامرهق هک یماگنه .دندوب رت بسانم
 ،تلادع رب ینتبم دیدج هعماج کی یایور اب ناش ندوب شوخ هب
 دندوب رداق قباس یاه تسینومک ،دنداد همادا داحتا و یتسار
 هناراد هیامرس نیناوق اب ار ناشدوخ یراوشد هنوگ چیه نودب

 دیدج طیارش رد یزیمآ ضقانت روط هب .دننک گنهامه دیدج
 کی هنایارگرهشنامرآ یایور زا اه تسینومکدض ،یتسینومکاسپ
 تسینومک هک یلاح رد دننک یم یهاوخاوه یقیقح یسارکومد
 هلیح و اهداسف مامت اب یرازاب یرو هرهب دیدج یایند زا قباس یاه
.دننک یم تیامح شا فیثک یاه
 ییارگرهشنامرآ هب خساپ اهنت یتسیلاتیپاک ییارگ عقاو ایآ

 نارود دمآ نیلرب راوید طوقس یپ رد هچنآ ایآ ؟تسا یتسیلایسوس
 ؟دوب اهرهشنامرآ یمامت نداهن رس تشپ نارود ،مسیلاتیپاک غولب
 رهشنامرآ ،درک یراذگ هناشن ار »۱۹۹۰ داش ههد« زاغآ ۱۹۸۹ ربماون
 -لاربیل تشاد مالعا یو ؛امایوکوف سیسنارف »خیرات نایاپ«
 دامهاب کی روهظ ،تسا هدش زوریپ یرثوم روط هب یسارکومد

 رد هدنام یقاب عناوم و دبای یم ققحت یدوز هب یلاربیل یناهج
 هتسه( دوب دنهاوخ یقافتا و یفداصت ًامامت ،داش نایاپ نیا لباقم
 هک دنا هدشن هجوتم زونه ناش ناربهر هک تمواقم کچوک یاه
 ربماتپس ۱۱ هثداح ،نآ فالخ رب .)تسا هدیسر رس هب ناش نارود
 نارود زاغآ هعقاو نیا ؛دز مقر ار »۱۹۹۰ داش ههد« نیدامن نایاپ

 نایم اج همه دیدج یاهراوید هک ینارود ؛داد ربخ ار ام ینونک
 هدحتم تالایا زرم ،اپورا هیداحتا رود ،یبرغ هنارک و لیئارسا
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 یم هتشارفارب هناگادج یاه تلایا نایم یتح و کیزکم و اکیرما
.دنوش
 ؛دریمب راب ود دیاب امایوکوف یدون ههد رهشنامرآ دسر یم رظن هب
 ،ربماتپس ۱۱ رد کیتارکومد-لاربیل یسایس رهشنامرآ یشاپورف
 رارق ریثات تحت ار یتسیلاتیپاک یناهج رازاب یداصتقا رهشنامرآ
 .داد ماحنا ار راک نیا ًانئمطم ۲۰۰۸ لاس یلام یشاپورف اما .دادن
 تبقاع رشب هک دوب هدش رواب و هتفریذپ رما نیا ،۱۹۹۰ ههد رد
 هبرجت .تسا هتفای ار هنیهب یعامتجا -یداصتقا مظن کی لومرف
 مسیناکم کی فدازآغ رازاب داد ناشن حوضو هب ریخا یاه ههد
 دوش هتشاذگاو دوخ لاح هب هک یماگنه هک تسین رطخ یب و مارآ
.دراد ار درکلمع نیرتهب
 هب شدرکلمع یارب یرورض طیارش داجیا یارب مسیناکم نیا

 هب رازاب یماح نایارگداینب هک یی هویش .دراد جایتحا تنوشخ
 رادیدپ ناشیاه هدیا ندش هتشاذگ ارجا هب لابند هب هک یگتفشآ

 تیمامت« دننام یزراب روط هب دنداد ناشن شنکاو دوخ زا دش
 رس رب هحلاصم زا یشان تسکش اهنآ ؛تسارگرهشنامرآ »ناهاوخ

 یدایز یتلود هلخادم ناکامک -دنناد یم رصقم ار ناش لوصا
 رت یی هشیر ندش ییارجا راتساوخ و -دراد دوجو فداصتقا ردغ
.دنتسه رازاب داصتقا نیرتکد
 یم و مینک یم هدهاشم ار نیچ رد یراد هیامرس راجفنا ام زورما
 .دوش یم یسارکومد کی هب لیدبت روشک نیا یتقو هچ هک میسرپ
 یراد هیامرس رگا دوش یم هچ ؟دوشن زگره رگا دوش یم هچ اما
 هک ،اپورا رد یتسیلاتیپاک تشابنا هسورپ رارکت ًافرص نآ یدادبتسا
 یزیچ زا هناشن هکلب دشابن ،دوب نایرج رد ۱۸ و ۱۶ نورق نیب
 تنیطدب قیفلت« رگا دوش یم هچ ؟دمآ دهاوخ هک دشاب رگید
 هیسور زا یکستورت فیصوت( »ییاپورا ماهس رازاب و ییایسآ هنایزات
 لاربیل یراد هیامرس زا یداصتقا ظاحل زا دنک تباث )یرازت

 هک دهد ناشن نینچ رگا دوش یم هچ ؟تسا رتدمآراک
 نیا زا شیب رگید ،میمهف یم ار نآ ام هک یی هنوگ هب ،یسارکومد
 نآ عنام هکلب یداصتقا هعسوت هکرحم روتوم و طرش شیپ هن
؟دشاب
 ناونع هب دیابن یتسینومکاسپ یدیماان دیاش تسا نیا هلاسم رگا و
.دوش هداهناو و شومارف »هتخپان« تاراظتنا

 یقرش یاپورا یتسینومک یاه میژر هیلع مدرم هک یماگنه
 هیامرس یوجو تسج رد اهنآ زا یرایسب ،دندرک یم ضارتعا
 یم بلط ار تلادع زا عطاق یلکش و تدحو اهنآ .دندوبن یراد
 نودب ار ناش یگدنز ات دنشاب دازآ دنتساوخ یم اهنآ ؛دندرک
 اب دندونشخ هک یلاحرد و دنیآ مه درگ ات ،دننارذگب یتلود لرتنک
 یکیژولوئدیا یرکف نیقلت زا دنتساوخ یم اهنآ ؛دننک تبحص مه
 یزیچ یوزرآ عقاو رد .دنوش صالخ ییورود و یراکایر و یودب
 کی ناونع هب لکش نیرتهب هب ار نآ ناوت یم هک دنتشاد ار
 ،ساسحا نیا دیاش .درک فیرعت »یناسنا هرهچ اب مسیلایسوس«

تسا یرگید تصرف هتسیاش
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Q2Qb 2ش ابً ال)معم(+ ,R ب ,' &چ2ن &ک& K#7 اب =2امنیم '=ابتم 
.=*2خیم'ب گنج &ب GC)بقم =2اقع &2لع *2گن,Lحب ) یل=ج یتلاح
 ), R=اع'2غ +=افتس, ) 'متسم Wاف= Q2QbC 'اک یگش2م# یگ2Q) ک2
,* (,Q+ ,2=ل)ئ(QR ,ل)ئ=2, .?س(QR#ب9 – اP 2'عتZ چ یتنسm – 
 27, اب .=ن#=یم F')'پ ,' /Kاک Rا#+=2, &ک =نتس# ی2ا#7امتفگ
 C=ن)شیم =,=ملق یق2قح UCاخش, 9س)ت ا#+=2, 27, &کن2G Vل=&ب C=)ج)
 -'Yنم 27, 'ب ینتبم – QR)ل)ئ=2, =قن R,'ب .=ن'ا2سب ?2م#, *ئاح
 +=2= *, ) +='ک Zشک ا#QR)ل)ئ=2, '= ,' ?ق2قح ات ?س, یفاک
.25نک 7اSنپ =,'ف, ?ف'عم
 =,'ف, C=نس'یم ?سب7ب &ب ا#R')ئت &کن2, ?,*,)م &ب ?')ص 27, '=
 =ن#,)خ '=اق ) +=ش +اگV =)خ ین)نک Rا#?ل)= یسا2س 2Uاقن *, *2ن
 &2ل), 'اثQ2Qb =' V &ک ')9نام# .=ن*,='پب اSنA Vالص, &ب ات =)ب
 *, QRC)ل)ئ=m ,* ,2چ ک2سالک ?ئ,'ق C=نکیم 7اشن '9اخ =)خ
 =اقتن, R,'ب &کن2, ?سخن ؛=)شیم عق,) &لمح =')م ین)گان)گ +)ج)
 &ب C?ق2قح &ب یبا2تس= Rاع=, =2اب QRC)ل)ئ=2, &باثم &ب 7امتفگ ک2 *,
(2Q+ =' یسا2س ?اع)ض)مC ,* ب 27ب'(=.
 27نچ &ک ?س, '=ان ) /2جع 'ا2سب یناسن, 5)لع '= 7)نک, ,'2*
 27نچ C&کن2, 5)= .=)ش 2Gان ?ق2قح &ب =ن,)تب Y'Rن Yاحل *, ینامتفگ
 یسا2س 'صاعم ?ا2ح ح2'شت اب QR)ل)ئ=S(5 ,2فم &ک =س'یم 'Yن&ب

 7گ')2 &چنV 7)*ف,*)' ?2م#, اب ,'C *2?س, 9ابت',یب یعامتج, –
 ) ',*اب ینع2( – =2مانیم »&ناس' یع'ف Rا#&خاش« Xام'با#
 +='تسگ ین2ب=ب 2Gل=&ب *2ن ) )یص)صخ ) یم)مع یس,'ک)')ب
 /,'ع, *, یلحم 'گ2= 25#افم 27,ً ,'#اY -یسا2س عج,'م &ب Uاخش,
 ?2م#, =2اب ا#QR)ل)ئ=2, &ک =ن=قتعم 7,=قتنم ,'C *2?ش,= =ن#,)خن
 Rا#=اSن &ب R,+*,=ن, ات =2ابً اع9ق Uاخش, .=نشاب &تش,= یسا2س
 &ک =نشاب &تش,= =امتع, ) 7ام7C ,2,',=متسا2س ) ا#C ,2=+VGیم)مع
.=نتس# V7 =قاف +*)'م,
Q2Qb ='گل, 27, +'اب(R »Vاک ی#اگK/« ,2=ل)ئ(QR ف,)ت 7,=قتنم ابP 
 &چنY2' Vن – ام &ک =',= ','ص, ), C=)ج) 27, اب .=',=
 اع=, یت')' ='اچ2' اGC 2ب 2Gن,= C'لب ین)ت =ننام ی2ا#?2صخش
 '= Q2Qb .25نکیمن یگ=ن* کQ2)ل)ئ=2,,'ف یناSج '= – =ن,+='ک
 یتش,='ب &ب ام &ک ?س, =قتعم C*)'م, ?سا2س Y(' ='bنم&ب t)ع
ً الماک یشخ'چ '= Q2Qb +اگ=2= .25=نم*ا2ن QR)ل)ئ=2, *, ?)افتم
 7اSج &ک 'م, 27, 'س 'ب ام 27*)'م, یلک Pف,)ت &ک ?س, ZC ,27لاخم
 R*تناف« *, ), &ک =ناس'یم ,' ی2انعم 7ام# C?س, کQ2)ل)ئ=2,,'ف ام
 &ب Xک'ام &ک ینام* *, QR)ل)ئ=Y' =,'=. *2', ,2ن =م »QR)ل)ئ=2,
V7 2قحت ی2انعم'Vس, +=2شخب *2م?C =2خش =ن,)تیمن 'گU ب =قتعم& 
.=نک =,=ملق »+=')خ/2'ف“ ,' Uاخ QR)ل)ئ=2, ک2
 Rا#'Yنم C=شاب &تش,= ی2انعمً الص, QR)ل)ئ=A ,2ال9ص, 'گ,
 ?بسن 7,'گ2= &ب 5='م &ک =نتس# R*2چ V7 +',)م# کQ2)ل)ئ=2,
 اSنV &ب =2اب QR)ل)ئ=2, ک2 &ب Uاخش, =اقتع, R,'ب ,'C *2=ن#=یم
 انعمیب 7انR V,'ب ,' 7اSج QRC)ل)ئ=2, 7,=قف &ک =)ش =)من,) 27نچ
.='ک =#,)خ
Q2Qb ,* ,27 یعق,) &لئسم Vک2 +'اب'= *2چچ2# &ک ?س, +اگ 
 »یگش2م# /سچ'ب“ ک2 &ک ?س2ن 27, *, 'ت'ثuم یسا2س ?2صخش
.=)ش +=,= ?بسن R) &ب ), یسا2س /2ق' R)س *,
 ?2نم, ا2 کQ2)ل)ئ=2,,'ف ?2نم, =)شیم 7ا2ب &ک ?س, 2Gل= 27, &بً اق2ق=

 &ک =نکیم Gال=تس, Q2Qb 27, 'بانب C=شاب یسا2س,'ف R'م, =2اب Cّیلم
 ی2ا#7امتفگ 7,)نع&ب 7Cاش7,',=ف'9 9س)ت +',)م# ا#QR)ل)ئ=2,
 9س)ت اSنV &ب یتم'حیب &ک – X=قم 'ا2سب ?اع)ض)م +'اب'=
 ح2'ص +اگ=2= 27, 'بانب .=ن)شیم یف'عم – ?س, W)نمم 7,',=متسا2س
Q2Qb =' لعتم« /اتکP (,الR ,2=ل)ئ(QR« 9'A ,27 ,=ک ?ساع& 
 ?خ' یسا2س &29ح *, – =2اش ) =2اب &ک 7انچنQR – V)ل)ئ=2, +*)'م,
 27م# '9اخ &بً اق2ق= &ک =نکیم Gال=تس, 27نچ Q2Qb .?س, &تسبن'ب
 ,=ج &عماج یسا2س ) Y'Rن +=2قع *, =2اب QR)ل)ئ=2, &ک ?س, ?2قف)م
.=)ش
')اب ) کQ2)ل)ئ=2, ین2ب=ب
 7ام# P,=صم GC), 7اSج R=اع Uاخش, Y' Q2QbCن Pب9
 اب Q2Qb .=ن,)خیم »کQ2)ل)ئ=2, ین2ب=ب« ), &ک =نتس# یحال9ص,
 &ک ?س, =قتعم –?2=)لس, – یناملV یسا2س *,='پ&Y'2ن *, Xابتق,
 ,' V7 اSنV« ?'ابع QRC)ل)ئ=2, ین)نک ='کلمع +=ننک 2Z'عت G)م'ف
 ?')ص“ &ب &لئسم 27, 'گ, .?س2ن »=ننکیم Gمع V7 &ب ام, C=نن,=یمن
 Q2Qb V7 +اگ=C =2=شاب &2بش »ک2سالک 5س2سک'ام 'Yنم Rانعمیب
 ,' یسا2س QR)ل)ئ=2, 'ت2Pمع '2ثأت ین2ب=ب C ,27=)ج) 27, اب &ک ?س,
 ?س, ','ق – یسا2س Rا#7امتفگ =ننام – ا#QR)ل)ئ=2, .=#=یم 7اشن
 =ن,)خیم »R=,', یگ='ب« یتئ)بال &ک ,' &چنV اP ,',=R – 2ف,)ت &ک
 27مضت یسا2س G)بق =')م Rا#5اYن ا2 ) ا#?سا2س +'اب'= ,' 5='م –
 &تش,= =اقتع, 'گ, =,'ف, &ک =نکیم Gال=تس, C Q2Qb=)ج) 27, اب .=ننک
 ?')ص&ب ?')ص C =' V7=ننکیم *,'ب, ,' =)خ =,*V ?2ن#K &ک =نشاب
V*,=,ن&,R ,* “,27 2ا V7 نY2پ »یسا2س 5ا'(R ک =ن#,)خ'=.
Q2Qb ح 27, &ک 5# =نچ '# =',= =2کأتX »V*,=R اکK/« 27, اب =شاب 
 یت,G V7 ', YS(' Kگ# &چنV ا2 ) – یسا2س Zق)م ک2 5# *اب =)ج)
 ?س, 27نچ CکQ2)ل)ئ=2, ?2)# *, 'س)تلV ?ئ,'ق .?س, – =ن,)خیم
 9س)ت یسا2س 5اYن کV7 2 7)'= &ک یناکم '=ً الماک C='ف ک2 &ک
 اب Q2Qb .?س, =)=حم ) ')صحم =',= =)ج) 5کاح QR)ل)ئ=2, ک2
 Gال=تس, – 7اکال R)اکن,)' *, Xابتق, اب – ?ئ,'ق 27, اب ?قف,)م
 'Yنم ک2 ), +اگن *, ,'C *2?سا9خ 'ب ی#اگ=2= 27نچ &ک =نکیم
 7انچ ,' اSنV &ک ?س, V7 =نم*ا2ن 5='م ?2امح /سک R,'ب یسا2س
.=ن)ش 2G=بت &ش2=ن, =قاف ی2ا#27شام &ب &ک =نک ی2)ش*غم
 Cیسا2س Pف)م QR)ل)ئ=2, '# &ک ?س, =قتعم tC Q2Qb)ع '=
 *, 'ا2سب &لصاف اب ,' ی#اگV یع)ن &ک =#=یم +*اج, =,'ف, &ب +',)م#
,2=+VG#ا#=)من#' ) اR ح2'ص V7 – 2ا Vک ,' &چن& ,(C =' 2ک (,Q+ 
 V7 یپ '= ) =ننک /سک C=ن,)خیم »کQ2)ل)ئ=2, یت2)#یب« C'تینف
 '= 7اکال R)اکن,)' R')ئت *, R'2گ+'Sب ابً ,==جم Q2Qb .=نشاب
 اب ?بسن '= Uاخش, ='ک2)' &ک =نکیم Gال=تس, Cیسا2س R')ئت
 -=)شیم 'اکشV 27*)'م, کQ2)ل)ئ=2, ین2ب=ب اب &ک- ?2عج'م
.=',= ?#ابش 'ا2سب »=)خ ?ب اب ?س'پ?ب“ &Sج,)ماب
 'ب'= ,' /K2کت *, یصاخ ?')ص C=)خ ?ب اب ?س'پ?ب &Sج,)م
 ام, C?س, Fفک ک2ً اف'ص Fفکً الثم &ک 5ن,=یم یب)خ &ب 7م“ :=',=
 V7 5ک2'ش اب &ک 5',= *ا2ن 7C='ب ?Kل R,'ب *)ن# 7م C=)ج) 27, اب
 ?2عج'م &ب یسا2س Uاخش, ='کP 'xR Q2QbC '(2ب9 ”.5ش)پب ,'
 &ب 7م“ :=#=یم *)'ب =)خ *, ,' یق9نم Gکش 7ام# *2ن یسا2س
 یتس'= &ب ',*اب =اصتق, ا2 7م /*ح اF 2)بً الثم &ک 5ن,=یم یب)خ
 ?2عق,) 27, 5ن,=یمن ی2)گ &ک 5نکیم 'اتف' 7انچ 7م ام, =نکیمن Gمع

تّیلم زا تذل
یششوک شیرپ - کژیژ یوالسا
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”.=',= =)ج)
Vشم /اتک '= 'س)تلS(' »,2=ل)ئ(QR ( =(ل)ئ=2, ?ل(Q2ک« 
 R='ف 7,)نع&ب – 2Xلپ کV7 2 '= &ک =نکیم 25س'ت ,' R,&نحص
=,',R ت ی#« =2)گیم یصخش &ب – ',=تق, ) ?2عج'م(« ( V7 
 .=#=یم 2Uخشت ,=ن 27, /ا9خ =')م ءیش 7,)نع&ب ,' =)خ Uخش
Vخ'چ ک2 '= :=2)گیم 'س)تلF pz{='ج&,R س &ب ='ف &ک(R ,27 
 یسا2س +Q)س ک2 &ب 2G=بت ='ف C+=,= ','ق /ا9خ ,' ), &ک »R'گ2=“
.=)شیم
 ')9&ب »R'گ2= اl 2'*ب« S(5فم *, Q2Qb ینف ) R')حم ?ش,='ب
 عج,'م 5='م &چنV 5ان &ب -+Q)س *, 'س)تلV ?ئ,'ق اب یک2=*ن
 -7,)تیم ?')ص C *2', =' ,27?س, &2بش – )2Xلپ 'Y2ن( =نن,)خیم
ً الثم –5اYن ک2 /)چ'اچ 7)'= ,'=,'ف, -*اجم ) ین)ناق ')9&ب
 ا#QR)ل)ئ=R =,=. ,2اج – *)'م, 27چ '= Pلخ ا2 5س2ن2لاتس,'= /*ح
 Rال,) Pلعتم“ /اتک یلص, Gصف '= &ک ')9نام# – Y' Q2Qbن *,
 7اگQ,) 27نچ اب =,'ف, 7='ک انشR V,'ب =نکیم Uخشم »QR)ل)ئ=2,
 »یلص, Rا#+=ننک?لال=« ,' اSنQ2Qb V &ک – یمSم یسا2س
 +'اب'= S5م ) /لاج &لئسم Y' Q2QbCن Pب9 .=ننکیم Gمع -=ن,)خیم
 Rانعم 2Pق= ')9&ب Xک چ2# &ک ?س, R ,27=ا2نب یسا2س ?املک 27,
VنSب,“ =)خ 7امشچ اب *گ'# *2ن ) =ن,=یمن ,' اQ+#اR ک ,' »یس=قم& 
VنSا =' Yلخ =ننام( =ن#=یم ','ق /ا9خ '#اP 2س, +=2=ن )?2ّلم ا?. 
 ) 7اکال *, &ک یک2نکت یناب* '= -Q2Qb &ک ?س, 2Gل= 27م# &ب
 ?املک ) ?,'ابع 27'تS5م =2)گیم -?س, +='ک Xابتق, ی2,'گ'اتخاس
=' #' Vیسا2س +*)م »=,Gّ#اR ل=م =قاف(G« #نتس= )املک ینع2? ( 
 R*2امتم ) حض,) ?ابث, Gباق Pلعتم اS(5 ( 2فم چ2# &ب &ک یت,'ابع
.)=ننکیمن +'اش,
:=',= 9ابت', ), 'ث, '= 'گ2= 27=ا2نب +=2, )= اب R Q2Qbاع=م 27,
,(G ,2؛&کن Q2Qb ابتق, ابX ,* ,27 فمS(5 '(,اکن(R ,ک =نکیم 5الع& 
 ی#اگV &ج'= /سح 'ب &ک =نتس# یبعشنم Rا#+Q)س +',)م# C=,'ف,
 &ک ?س, =قتعم Q2Qb .=ن)شیم R=نب &قب9 7اش+اگV=)خان ) +اگV=)خ
 ) -=نن,=یم &نا#اگV ')9&ب اSنV &چنV 27ب +',)م# )=,'ف,( ا#+Q)س
 2Fب ) 5ک R,&ع)مجم ) -=ننک *,'ب, یسا2س ')م, +'اب'= =نن,)تیم
 Uاخش, +'اب'= 7اش2, &ک ی#اگV=)خان ?,=اقتع, ) ا#')اب *, &تخاس'ب
=,',R 2عج'م?- ( 'Q2ک یم& =' V7 *ن',= -=ننکیم یگ=ن=C 25سقت 
 &ک =ن2)گب R*2امتم ) حض,) ')9&ب =نن,)تن 5='م 'گ, یتح .=ن)شیم
 ?2امح Uاخ ?سا2س ک2 ا2 ) یسا2س /*ح ک2 *, اSنV ,'چ
 یسا2س 'Yن *, ?2عق,) b- ,27')ب =ن)م=, ) Y' Q2Qbن *, -=ننکیم
.?س2ن ?2م#, *ئاح
 .=نکیم 25س'ت ')اب ) ?ف'عم 27ب یمSم *2امت Q2Qb ؛&ک 27, 5)=
 ?2#ام« Uاخش, -&ک 2Gل= 27, &ب ) -&ک ی2اج '=ً اق2ق= Gاثم 7,)نع&ب
 =2اقع ?ع2ب9 ) &نم,= Y' Q2Qbن *, C=ننکیمن b'= ,' »=)خ 5='م
VنSاحل *, یتاع)ض)م 27نچ '= اY ئ,'ق .?س, ?2م#, *ئاح یسا2س? 
Q2Qb ,* یسا2س ')ابC انبم 'بR فم *, 7اکال ?ش,='بS(5 “,اقتنG« 
 ?حت Uخش t'ف 2Fپ ا2 ')اب .?س, +=ش ی#=ناماس R)اکن,)' '=
 ,' ), R'ام2ب Rانعم C)اکن,)' &ک ?س, ینتبم 'م, 27, 'ب R)اکن,)'
 27*اغV &9قن 7ام# '= ,'اکشV- +=2قع 27, .=نکیم b'= ) =ن,=یم
 +=2قع 27, &ب 7تش,=')اب 2P'9 *, اSنت ام, .?س, ا9خ -یل2لحت =ن)'
 ) =)' 2Fپ &ب =ن,)تیم R)اکن,)' 'اک &ک ?س, )اکن,)' +'اب'= ا9خ
 ات =)شیم '=اق )اکن,)' &ک ینام*( =شاب P=اص =ن,)تیم یلاقتن, ')اب
.)=نک '2سفت ,' R'ام2ب Rا#&ناشن
Q2Qb ال=تس, 27نچG 9نم 27, &ک =نکیمP ='(7 K#اقتع, یل=ج ) ین= 
 یسا2س Rا#')اب +=ننک Uخشم =ن,)تیم 27نچم# ین2لاب R)اکن,)' &ب
 2P'9 *, ')اب &ش2م# C')اب &ک ?س, 'Yن 27, 'ب Q2Qb .=شاب *2ن

 &ک ,' یلص, Rا#'گ?لال= 2P V7ق= Rانعم Uاخش, 'گ, .?س, R'گ2=
 &ک ?س, 2Gل= 27, &ب C=نن,=یمن C=نکیم Uخشم ,' اSنV یسا2س ?2)#
 Gکش 7,'گ2= اب 9ابت', '= -اSنV ?2)# &9س,) اب -اSنV یسا2س =2اقع
 5اجن, &ک ,' &چنV« =)خ اSنV *, ک2 '# &ک =نچ'# .?س, &تف'K2پ
 )?س, Q2Qb 'اثV *, یک2 7,)نع &ک( »=ننکیمن b'= =ن#=یم
 اب« &ک ='2گیم Gکش ')اب 2P ,27'9 *, اSنV ')اب ح9س 27'ت2Pمع
 یع=م Q2Qb ”.=ننکیم b'= &ک =نتس# R'گU =2اخش, =)ج) 27,
 &ک -=2=ج =اقتع, 27, اب یسا2س ?ا2ح Rا#یگR ,* (2Q'امش &ک ?س,
 Gباق -=#=یم ?س= &ب R)اکن,)' S5ف Rانبم 'ب یشم,'V ) 27کست
.?س, 2Zص)ت
,(G ,27 ؛&ک Q2Qb اب &ب 27=قتعم یسا2س ='ک'اک &ک ?س, =قتعم(' 
 7,'گ2=« -7اکال *, ?2عبت اب -), &ک ?س, ی#اگ2اج Gاغش, Cیم)مع
 V7 '= &ک =ن*یم Gاثم ,' R,&ن)من Q2Qb .=مانیم »=نن,=ب ?س, ','ق
ً اف'ص ) =ننکیم ',*گ'ب ,' ح2سم *2خاتس' =2ع 5س,'م 7Cاش2شک
 'م, 27م# &ک =نشاب =قتعم ات ?س, یفاک R,&ف'ح'2غ 5='م '2اس R,'ب
 اSنV('=7 V 7امR ,2,'ب -=نمSفیم ,' ?,'ابع R V7انعم 7اش2شک &ک-
 R,+)2ش R,'ب P,=صم ک2 &ئ,', Z'ص -Y' Q2Qbن *, .?س, یفاک
 یلک Fقن R V7C ,27)2'انس ) -=نکیم Gمع V7 &ب یسا2س ?2عج'م &ک
.=*اسیم الم'ب ='K2پیم Gکش یسا2س Pف,)ت &ن)گچ &ک ,'
 =)خ ?2#ام '=ً اساس, Cیسا2س ?'=ق ?س, =قتعم Q2Qb ؛&ک 27, 5)=
 &ک ?س, R ,27=عب یک2نکت +Q,) 27, *, ), =,'م .?س, »27=امن«
 *, C=ن',= =)خ اب یم)مع عج,'م &ک ی2ا#+'Sچ ا2 ) ا#کسام Cا#Fقن
 ?س, Lحب =')م =,'ف, یق2قح ?2عق,) *, 'تS5م 'ا2سب یسا2س Yاحل
 7,)نع&ب .)=نشاب اSنR Vا#7ام'V &ب 7ام2, =قاف FC)# =قاف اSنV +,)خ(
 ?س, R='م FC)ب )2لب= f')ج 27=قتنم =مV'س Y' Q2QbCن *, Gاثم
 27, .?س, ?2حالص =قاف ), یسا2س ?'=ق یباS5 ( ,'*2ف R,'ب &ک
 ) =نکیم Gاغش, اSنV یسا2س 5اYن '= ='ف &ک ?س, یناکم ا2 ?سپ
 ','ق 27مضت ) =22أت =')م ,' اSنV ?,'ابع ) ?املک یسا2س R)'2ن
 27مات عج,'م 27, &ب ,' =,'ف, =اقتع, &م,=, 2P'9 27, *, ) =#=یم
.=2امنیم
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 R Q2Qb V7)الس, &ک ?2ح2سم &ب Gاک2=,' 7,'کفتم یخ'ب ?شگ*اب
 یب C?س, +=,= ?')ص 7,'گ2= *, 'تش2ب یتح,'ص ) ?'اسج اب ,'
 ) 5س2لا2'تام =)خ ین)'= 2F,'گ &ب ?س, یخساپ 5کح '= کش
 /القن, اب یق2ث) =ن)2پ &ک یم)Sفم RC'اگتس' S(5فم *, Fتش,='ب
 .=',= +=')خ ?سکش &تشKگ ?اجن R,'ب Fالت یع)ن &ل*نم &ب R=ام
 +,'م# Cی2انعم &ب C=2اب ,' =اقتع, S(5فم ) ?2ح2سم *, Q2Qb ?ئ,'ق
 2Fپ &ک یتئ,'ق ؛=ن,)خ /القن, ) 27نل *, ), *2گن,'ب Gاجنج ?ئ,'ق اب
 /ح2سم ?سQ :?س, یسا2س ح2'ص /اختن, ا2 ?سQ یع)ن *2چ '# *,
 =اقتع, /اب'= /اتک Fخب 27ل), 7,)نع R'2گ 5,) اب &ک یتک'ح 27Cنل
Q2QbC =' 2سم'R ,* کع'ب ) …27نل &ب ح2سمX یم ?')ص 
 &تسج'ب ?س2سک'ام =نچ =*ن ,' ?2ح2سم Gاک2=,' ین,)خ*اب .='2گ
 7س k,'س R'گن ین)ت ) ?'ا#   Gک2ام :?فا2 7,)ت یم *2ن 'گ2=
 7لG. VاکR ',=2'گ +*'ابم R,'ب ی2)گل, &ل*نم &ب =ن, &تف' 2Xسن,'ف
 ) 'کفت '= )یل)مش 7اSج ?لصخ ا2( ی2,'گ یلک 7=اSن 7ا2نب )2=ب
 ?ئ,'ق اب =ش)ک یم ) =#= یم ?بسن Gپ 7س &ب ,' یب'غ ?سا2س
 2Z'عت ,' ?ق2قح ?سا2س یع)ن X)ئ' C), *, =)خ یک2ت)2نم'#'2غ
 =)ج)م 'الاس &2ام'س 5س2'اتنامل'اپ 'ب,'ب'= ?سانب &ک یتسا2س ؛=نک
 &ب ) =ن* یم Z'ح =)خ یک2ل)تاک &تشKگ *, 7)تلگR ,2'ت .=تس2اب
 W)ن '# *, 2Fپ ام, C=نن,)خب ?ا2#ال, =نک یم =اSنش2پ 2Fاقف'
 27, 7=)ب یتاف,'خ یتح ا2 7=)ب 'ت2لات)ت =')م '= +=*باتش ?)اضق
Qا# ?سC ب =2اب& V7 ک =2ش2=ن, یعض)م 7ام# &ب ا2 27=امن ?اصتخم& 
.=ن, &تف' ?2ح2سم k,'س V7 7تم '= =,'ف, 27, *, ک2 '#
 +'اش, یلک &تکن =نچ &ب 7,)ت یم Q2Qb یتس2لا2'تام ?2ح2سم +'اب'=
 ?ئ,'ق R,)تحم عماج b'= 'اک &ب &ک 2F ,* V7ب &ک یتاکن ؛='ک
Q2Qb ,* ,اجً اساس, ?ش,==ا2 27, &ک( =2ا2ب یح2سم ?ا2#الR V7 
 R,'ب .=*اس یم 7ش)' ,' 27نل/ح2سم Rا2ح, ?سQ =)خ C)?س2ن
Q2Qb 7='ک +*2لاک2=,' ) ?2ح2سم &ب 7تخ,='پ V7 ,* 9'2P ,اش'+ 
 'گ2= 7ا2م '= 'گ2= ?2,)' ک2ً اف'ص Z   ,FC'حنم &تس# &ب
 .?س2ن گن#'ف خ2'ات 27گنس 'اب 'ب 'گR =2=نس 7=)*ف, ا2 ) ?ا2,)'
 'ب یح2سم ?ا2#ال, ین,)خ*اب ) R'گن*اب 'س 'ب &لئسم ), R,'ب
 &غ=غ= ), .?س2ن G #5,'ب2ل 7اSلأتم کبس &ب &نام* ?ا2ضتقم Xاس,
 ی2ا#'اتفگ *, R'ا2سب Zالخ'ب .=',=ن &ملک جR ',2انعم &ب ینR =2ا#
 ,' 7اف'ع ) ?ا2#ال, ) 27= )5)س 7اSج '= &چ ) /'غ '= &چ( &ک
 Q2Qb ?ئ,'ق C=ننک یم /اختن, ?سا2س *, *2'گ R,'ب Fالت /لاق'=
 2Pق= Rانعم 27, ) ?س, یسا2س &ملک 2Pق= Rانعم   &ب ?2ح2سم *,
 &فاض, =2اب 27نچم# .?س, +=')خ =ن)2پ ی2,'گ یلک S(5فم ابً ات')'ض
ً الماک ) R',*ب, +=افتس, &ب یلخ= چ2# ?2ح2سم *, ), +=افتس, &ک ='ک
 ) Q2Qb ?شگ*ابً ال)ص, .=',=ن 27= *, 7ا2,'گ=ا2نب یک2تکلا2='2غ
 &ب )' چ2# &ب =2ابن ,' ?2ح2سم &ب 'گ2= ?س2لا2'تام 7,'کفتم یخ'ب
 یع'ف 7,)نع Q2Qb .='ک '2سفت ?2)نعم ا2 27= &ب ?شگ*اب 7,)نع
 Z'حنم &تس# ,' ?2ح2سم +'اب'= F, &ناگ &س Rا# /اتک *, یک2
 Pل9م :*, =ن, ?'ابع /اتک &س 27,( ?س, +='ک /اختن, ?2ح2سم
 C n{{p(Cجلت,'( =اقتع, /اب'= C)n{{{C)س') ?,'اشتن,( +=ننکش
 عق,) &ب &تس# C n{{}( ,27یت . VR . 5, 'شن( &ل)ت)ک ) کس)'ع
 +=2, ) یناکال R)اکن,)' کمک &ب ), &ک ?س, یتس2لا2'تام R, &تس#

V5س2ل V7ا2ع =ش)ک یم ینامل ,F اس*=.
 &نام* Rا# QR)ل)ئ=2, +)بن, اب Gباقت '= 'ضاح Gاح '= Q2Qb &تفگ &ب
 ) 7ش2ت2=م W,)ن, ) 5س2ئ)ئ,= ات &تف'گ 5س2ئ)=ن# ) 5س2=)ب *,( )ن
 &ک =ن, 5س2سک'ام ) ?2ح2سم *)ن# ) F ='(7م,'R Vا# ک2نکت
 &م# &ک R, +=)=* ?سا2س 7اSج '= ینعC 2=ن',= 7تفگ R,'ب یف'ح
 7ام, یب F='گ '= *2ن گن#'ف ) ?س, +=ش Gح گن#'ف '= *2چ
 5,=ک *, Q2Qb &ک ?س, S5م 'م, 27, 7تسن,= .الاک ) Qام2, ) &2ام'س
 )( 7)'= *, :=*,=ن, یم +,' &ب ,' یتک'ح ا2 ?سQ 27نچ +اگ2اج
 عم,)ج 7انکاس ام R,'ب &تبل, .ک2ت,'ک)م= G,'ب2ل ین)مQ# )'ب,'ب'=
 =نم*ا2ن *)ن# 7اگم# Rاع=, 'ب انب &ک کQ2)ل)ئ=2, ) &تسب R, &2شاح
 25Cف'اعمل, +'ئ,= /احص, ) 'تل) کبس &ب GاکR ',=2ا# R'گنش)'
 R'=ق 27= ک2 7,)نع &ب ?2ح2سم *, 7تفگ 7خس &ن)گ 27, ?س, 7کمم
V*,'=#کفتم ک2 7,)ت یم ')9چ &ک 27, .=شاب انعم یب ) =شاب +=ن' 
 ) یش2ک ?س,' ) =اقتع, *, Gاح 27ع '= یل) C=)ب 7'=م ?س2لا2'تام
 *, u,Gس 27, &ب خساپ ؟?فگ 7خس &نال=م# ) ?بثم ینحل اب ح2سم
 R. ,27'2گ عض)م یع)ن C?س, یسا2س /اختن, یع)ن 'م, )=ب 7ام#
(Y2ف& ,R ,ع 'ب ?سS=+ م, ?2عض) '= ?س, ','ق &ک 'گ, 'کفت'(* 
.=نامب ',=اف) F=)خ یسا2س '#)ج &ب 'کفت ام
 *, +',)م# &ک ?س, یثحب ?ا2#ال, ) 5س2سک'ام ین)'= =ن)2پ &تبل,
 یح9س &ش2لک Zالخ'ب .?س, +=ش Z 9'Aلتخم Rا# +اگ)=',
 C 7,'کفنش)' R,'ب 7)2ف, یتح اK#/ 2م یع)ن 5اقم '= 5س2سک'ام
 خ2'ات &فسلف +'اب'= ی2ا#*ت '= 27ما2نب 'تل,) S5م 2Gثمت &ب 7,)ت یم
 *, ,' &ل)ت)ک ) کس)'ع =)خ /اتک 7,)نع *2ن Q2Qb &ک ='ک +'اش,
V7 تخاس 7انچ &ک یک)ک یکس)'ع *, =ننک یم ?2اکح :?س, &تف'گ& 
 ?ک'ح '# ) =نک R*اب   جن'9ش R=اتس, &ب ?سن,)ت یم &ک =)ب +=ش
 یک'ُت &ماج '= یکس)'ع .=2)گ خساپ یتک'ح اب ,' 2Z'ح Rا# +'Sم
 R*2م 'ب +=',Kگ یجن'9ش &حفص C '('=''(R'انک '= ینا2لق اب
 &ک ?خ2گن, یم'ب ,' 5#)ت 27, ا# &نV2 *, یمYنم &ع)مجم .2t'ع
 یتشپQ)گ Cعق,) &ب &ک G V7اح .?س, Zافش )س &م# *, *2م 27,
 ) ?سشن یم کس)'ع Z)ج '= =)ب +'بخ R*اب جن'9ش &ک &ل)ت)ک
 یع)ن 7,)ت یم .='ک یم ?2,=# ,' کس)'ع 7اتس= ا# &تش' R'ا2 &ب
 &ک یکس)'ع .=ش ')صتم K#7 '= +اگتس= R ,27,'ب یفسلف &ن2'ق
 &ب =ن,)ت یم ), .=)ش +=ن'ب +'ام# =2اب C?س, یخ2'ات 5س2لا2'تام Fمان
 *, &ک V7 9'ش &ب C=نک '= &ب 7,=2م *, ,' 7اف2'ح &م# ?ل)Sس
 +*)'م, 25ن,= یم &ک 7انچ &ک یتاS2ل, 7ام# C=2)ج +'Sب ?اS2ل, ?ام=خ
V/ 'ن, *, =2اب ) ?س, &تفYاح '= ام, .='2گ +'انک 'اG ضاح'C =' 
 ) =س' یم ?2)نعم ?شگ*اب *, 'بخ )س &م# *, &ک یناSج
 ) 5س2سک'ام &ب &لمح &ک یناSج '= C=ن, +=مV &نحص &ب 7ا2,'گ=ا2نب
 C?س, +=ش G=ب یناگم# Xب R, &ش2لک &ب یب9ق کت 'صع *, 2Fاتس
Yن, *, =2اب &ک ?س, 5س2لا2'تام 27,ً ,'#اY2گ +'انک 'ا'=. Q2Qb 2ثمتG 
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تیحیسم و کژیژ هرابرد یتاکن – مسیلایرتام هب موسوم هلوتوک
ریپ نس – لپ نس :ناگدنسیون

ناگرهم   دیما :مجرتم
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 وینوتنآ یاهیاپ مهس زا یبایزرا ،هلاقم نیا یلصا روحم
 هب ،یبالقنا یعامتجا ینوگرگد یروئت رد یشمارگ
 یزکرم داهن ناونع هب یبالقنا بزح شقن ماغدا هژیو
 و  ”دیدج رایرهش“ نوچمه  نآ هاگیاج  :هزرابم
 نارگیزاب اب شاهطبار ،”یرکفنشور عمجت“
 و نادحتم یهباثم هب( فلتخم یسایس -یعامتجا

 )یندم هعماج و تلود ،فلتخم تاقبط ،نافلاخم
.تسا

یشمارگ
 شبنج ،یعامتجا هزرابم روشنم ،یلصا روحم نیا قیرط زا
 یروئت رد یشمارگ تکراشم نینچمه ،یبالقنا بزح و یعامتجا
  هاگیاپ  عوضوم اب وا دروخرب یگنوگچ( کیتارکومد لمع و
 ”زاتشیپ“ نایم هطبار ،”یمومع هدارا“ موهفم و  یاهدوت
 مسیلارتناس“ میهافم نایم شکاشک ،اههدوت و کیژولوئدیا
 و ییارگنیشناج تارطخ ،”میقتسم یسارکومد“ و ”کیتارکومد
.داد مهاوخ رارق یسررب دروم ار )هریغ
 یهشیدنا رد حلص یهدنزاس نکمم رصانع منکیم شالت اثلاث

 گنج و یعضوم گنج نایم یکیتکلاید هطبار ،یشمارگ
 اب دنویپ رد صوصخ هب ،یدام و کیژولوئدیا ینومژه ،کرحتم
 ار یعامتجا رییغت یدام یورین و تردق ات رهق و قفاوت تالکشم
 اب تسا ریاغم الامتحا هک مهد صیخشت یرصنع ناونع هب
 هک یایبالقنا یفنم یهزرابم و هناهاگآ ینوگرگد یژتارتسا

 راوتسا و کیتارکومد أعقاو یندم -یعامتجا مظن رارقتسا شفده
.تسا قفاوت رب
سیسکارپ هفسلف
 طسب یارب هنارگنشیپ لومعمریغ شالت کی یشمارگ راک
 رب هنایارگریدقت یاکتا زا هک ،تسا یتسیسکرام یسایس یژتارتسا
 یراع یناسنا تاراکتبا زا لقتسم یخیرات ریذپانرییغت نیناوق
 ،داد رارق یبالقنا دنیآرف زکرم رد ار یناسنا شالت یشمارگ .تسا
 ینهذ داعبا و تیلک یهدش شومارف رصانع ماغدا و ظفح رد و

 هب هک یداعبا و رصانع ،دوب ممصم یتسیلایسوس تسایس قالخ
 لانویسانرتنا یمسر و یمزج مسیسکرام یهطلس نارود یط هژیو
 ،یسایس میلست ،وا رظن زا .دوب هتفرگ رارق یهجوت یب دروم مود
 کرد یهجیتن یدح ات ،مود لانویسانرتنا لاعفنا و ییادزتسایس
 ینوگرگد زا هنایماع مسیلایرتام و ”ارگتینیع“ ،یتسیویتیزوپ
 یتسیلایرتام یسانشتخانش ،وا رظن زا .دوب یعامتجا یهتفایماظن

 یگژیو .دوب سوکعم مسیلآهدیا زا یلکش ،اهنآ یهناراگناهداس

 – تساوتحم یب یحطس کیزیفاتم نامه اهنآ یود ره
 مسیلآهدیا ،نیع ربارب رد نهذ یهنایارگلیلقت  یگناگود
 ،یئارگربج دض رب ،یئارگهدارا ،مسیلایرتام لباقم رد
 یگدنز هک یئاجنآ زا .هریغ و یهاگآ لباقم رد راتخاس
 ،تسا ”ینیع و ینهذ یاهورین یهدیچیپ لباقتم ریثات“
 رد ود ره مسیلآهدیا و هنایماع یکیناکم مسیلایرتام )۱(

 یاهدننکدیماان زرط هب دوخ ییادتبا یروابربج
 یژتارتسا کی نیودت فلاخم و ،دنا یکیتکلایدریغ

.دمآراک یبالقنا
 رد سیسکارپ یهفسلف ناگدنزاس زا یکی ناونع هب یشمارگ  
 ییایوپ هب هک دوب یدارفا نیلوا زا یکی ،”نردم“ مسیسکرام
 لماع یهباثم هب  داصتقا یفن نودب( تخادرپ ” انبور“ و  ”انبریز“
 هتشادن هدننک نییعت یهبنج هشیمه أموزل هک دنچ ره ،هدننک نییعت
 وتدنب نوچمه یرکفنشور یاهلوغ هار یهمادا اب یشمارگ .)دشاب

 هب ات درک شالت الویربال وینوتنآ )رتشیب یتح ألامتحا( و هچورک
 و نیع و شنک و رکف ،لمع و یروئت یکیتکلاید لباقتم تدحو
 سکدتراریغ ”ماع“ یروئت کی نتخاس هب وا .دبای تسد نهذ
‐یدنمناوت دناوتب هک یایروئت ،دوب راودیما اههدوت یارب بسانتم
 نودب یاهیدنبتروص .دنک قیوشت و لاعف ار اهنآ قالخ یاه
 روط هب یرادهیامرس یاهراتخاس .دنا هدیافیب یمزج و لمات

 ریخست هناهاگآ شالت اب یتسیاب هکلب ،”دنزیریمن مه رد“  هداس
.دنوش
یرگراک میقتسم یسارکومد
 و ایلاتیا یاهدوت یاهباصتعا یط یشمارگ سیسکارپ دیدج هفسلف
 هب )۱۹۱۹ـ۲۰ ”خرس لاس ود“ ای( ”وزر وینیب“ هناخراک لاغشا

 هلجم تاحفص رد صوصخ هب ،دش ورهبور لابقا اب تعرس
 ۱۹۱۹ هم رد نآ نافلوم هلمج زا دوخ هک( ”نیون مظن“ یاهناسفا
 عوضوم اب دنویپ رد یو هک یماگنه ینعی ،تفای رشن ،)دوب

 ناونع هب اهتیووس و )اکیرباف ید یلگیسناک( هناخراک یاهاروش
 نآ زا یتسیلایسوس یاهدوت یسارکومد یتالیکشت یلصا لاکشا

 ،دوب ”هناخراک یاهاروش“ تمدخ رد هلجم نیا .تفگیم نخس
 کیتارکومد یاهشزیگنا رگنایب ،دیشخبیم تعرس اهنآ طسب هب
 یلامتحا لیکشت و یاهدوت یهاگآ لوحت هب ،دوب روهظ لاح رد
.دناسریم یرای ”یئاروش یروهمج“ میقتسم یسارکومد کی
‐نآ ،دهدیم تیلوئسم دیلوت رد نارگراک هب امیقتسم اروش دوجو“
 هنابلطواد و هناهاگآ مظن ،دنکیم تیاده ناشراک دوبهب رد ار اه
 قلخ ،ار خیرات لعاف ،هدننکدیلوت یسانشناور و دنکیم داجیا ار

نردم تسبراک کی – یشمارگ هاگدید زا بزح و بالقنا
یمیهاربا نیرسن   چیووپوکای ند
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 و دننکیم تکرش اروش یگدنز رد اههدوت مامت  )…( )۲( .دنکیم
 لیدبت یزیچ هب هک دننکیم ساسحا دوخ تیلاعف نیا نطب رد
)۳( .”دناهدش
 شخبتوارط و نیرفآرورغ ،هدنهدتردق تیصوصخ فالخرب

 ،رگراک هقبط یناهردوخ یخیرات یاهلکشت ناونع هب اهاروش
 راتخاس و اههیداحتا یتسیمروفر و دودحم ،یاهقرف ابلاغ تلصخ
 .دننکیم لمع ادزتسایس لماع ناونع هب ،نآ کیتارکوروب
 )تدم هاتوک( ییوجدوس یهیاپ رب هک یاهیداحتا لکشت درکیور
 ضقانتم رگراک هقبط یگتسبمه و داحتا دشر اب ،تسا راوتسا
.دحتم ههبج داجیا ای هقبط دنچ داحتا ییاپرب هب دسر هچ ،تسا
 یعامتجا ینوگرگد هفیظو یارجا یارب دوخ یدوخ هب اههیداحتا 
 رانک دروم رد یشمارگ دوجو نیا اب .دنا یفاکان اتدمع لاکیدار
‐یم زونه هک( یرگراک یاههیداحتا و یرگراک شبنج نتشاذگ
 ینخس )دهد ماحنا ار یعافد تیلاعف و داحتا زا یدح تسناوت
 اههیداحتا تیلاعف زا رتارف یتسیلایسوس شروی کی اریز ،تفگن
 ینوگانوگ یاهلماع هب یگتسب و ،تسا یفداصت و لمتحم یرما
 دوجو نیا اب .دوشیمن نییعت ینهذ هدارا یهلیسو هب رسکی هک دراد

 راوتسا رگراک هقبط یتیریدمدوخ دشر رب تدمزارد زادنامشچ
 یرگراک ”یعقاو یسارکومد داجیا“ نآ صخشمِ فده هک ،دوب

 لاعف و رثوم یرگراک یسارکومد کی -دوب نونکا مه و اج نیمه
)۴( .”یزاوژروب تلود اب تیدض رد
 رد مهم یراثآ یهباثم هب ،یشمارگ یاههتشون و ”نیون مظن ” هلجم
.دناهدرک تمدخ یئایلاتیا یئاروش مسینومک هب قیقد یرظن حیرشت
 

”دیدج رایرهش“  ناونع هب یبالقنا بزح
 تسکش زا سپ ،یشمارگ یارب یتایح و یبالقنا فیاظو زا یکی

 یداصتقا طیحم زا لماک نتفر رتارف رد هک( یرگراک یاهاروش
 ار یزاوژروب یداصتقا و یسایس رادتقا و دروخ تسکش یاهتسر
 بزح تنایخ هژیو هب و ).تشاذگ یقاب هدروخن تسد
-سا-یپ( ایلاتیا رجحتم یدودح ات و بلطتصرف یتسیلایسوس
 هزات بزح هب ،نیون مظن هورگ دارفا نیرتشیب هک یماگنه ،)یآ

 رد هک( -دندش دراو )یآ -یس-یپ( تسینومک هتفرگ لکش
 رصنع نداد فاشکنا ،)دش سیسات ۱۹۲۱ لاس رد ونرویل هرگنک
 یتسیلایسوس زادنامشچ کی طسب هب رداق هک دوب یمجسنم ینهذ
 اب ار  )”یندم هعماج“( یعامتجا عیسو یاهشبنج و ،دشاب لیدب

 کی سیسات هب و دنز دنویپ تازرابم ندرک یمومع فده
 ماظن کی و )نیون ”یسایس هعماج“( دیدج یرادا هاگتسد
 ناونع هب یآ .یس .یپ نتخاس .دناسر یرای هزات یعامتجا
 یاهدوت یهدنمزر اما ،فطعنم رایسب ،هدینت مه رد تالیکشت

 و تفس بزح“ کی ،دوب زور روتسد رد لجاع یهفیظو نوچمه
 ،)۵( ”دشاب هتشاد اههدوت قامعا رد هشیر هک یئورشیپ تخس
 هب و ،دشاب یداقتنا و لاعف یهاگآ مسجت ،دهد ءاقترا ار تازرابم
 و هدننکگنهامه ،هدنهدشزومآ هک یبزح .دشخب امرگ اههدوت

 یلماع نینچ هک دوب رارق یآ .یس .یپ .دشاب سیسکارپ رگشزومآ
.دشاب هعماج هتفاینامزاس ینوگرگد تمدخ رد

 زا شیپ( یشمارگ کیتارکومد یرادماروش رگا تسا اطخ
 یتالیکشتدض یگتخیگنادوخ نشج  اب ار )”نیون مظن”هرود
 تلاخد فلاخم هک تسا یدارفا صخاش هک مینادب یواسم
 نیمه هب .دنا یبالقنا دنیآرف رد یتسیلایسوس یسایس یاهنامزاس
 ماخ یئارگنیشناج ار یشمارگ ]رظن حمطم[ یژتارتسا  مه تبسن
 دوب رارق تیاهن رد .تس هابتشا ندرک دادملق  )یتیلقا دادبتسا ای(
 دوخ دننکیم شالت لقتسم روط هب هک دشاب ییاههدوت بزح“ نیا
 اهر یتعنص و یسایس یگدنب زا ،یسایس داصتقا یهدنامزاس اب ار

 تهج رد  اههدوت زا  ،اهنبوکاژ زا دیلقت هب هک یبزح هن و دنزاس
)۶( .”دنکیم  هدافتسا دوخ هنانامرهق یاهشالت
 و کیژولوئدیا یربهر اب دیابیم بزح ی”ورشیپ“ شقن
 یب“ یلگنا لکشت نمضتم ات ،دشاب هتشاد راک ورس شایتالیکشت

 یهلاسم یشمارگ .دوش لیمحت شبنج رب هک دشابن ”یمتسیس
 و مهبم ،ضقانتم لکش کی ناونع هب ار ”فراعتم لقع“ یهدیا
 ناگبخن عفانم قبط هک درک حرطم یهاگآ یلک دنور یئادتبا

 ،لیاوا رد هژیو هب ،یشمارگ .درک لرتنک ارنآ یگداس هب دوشیم
 لصاف دح رد تشاد یهاگدید ،نرتنیمک زا لبق یاههتشون رد
 یاهتیوه شقن زا هک هناحولهداس یرواب هتخیگنادوخ نیب

 هک ینبوکاژ یرادمزکرم و تفرگیم هلصاف یسایس یهتفاینامزاس
.دادیم شهاک ”ینوریب رصنع“ ندرک دراو هب ار هلاسم لک
 هک نیا هب دسر هچ ،دنتفرگن هدیدن ار یگتخیگنادوخ رصنع نیا“
 نآ هب ،دنداد شرورپ ار رصنع نیا اهنآ .دنرامشب جرا یب ار نآ

 نیا فده ؛دندرک یهفیصت ینوریب یاهیگدولآ زا و دنداد تهج
 وحن هب اما -دننک وسمه ]مسیسکرام[نیون هیرظن اب ار نآ هک دوب

 نیب تدحو نیا  )…(  رثا ءاشنم یخیرات ظاحل هب و قالخ
 لمع رد”طابظنا ” ای ”هناهاگآ یربهر”و ”یگتخیگنادوخ“

 افرص هن و دشاب یاهدوت تسایس نیا هک مادام -یسایس
 اقیقد -دنتسه اههدوت یگدنیامن یعدم هک ییاههورگ یئوجارجام
)۷(.”تسا تسدورف تاقبط یسایس یعقاو لمع
 دسریم رظن هب ،میهد همادا یشمارگ یاههتشون تئارق هب یتقو
 قوف بزح اب ،یشمارگ هاگدید هک دشاب ینتفریذپ ألماک اعدا نیا

 دح ات عطق روط هب وا هک دنچ ره(رالاسهگرج زاتشیپ تسیلارتناس
 ،درادن قابطنا )درکیم عافد ”کیتارکومد مسیلارتناس“ زا یئالاب
 یاهدرتسگ و یاهدوت هاگیاپ یاراد یتسیلایسوس بزح کی اب هکلب
 زا هژیو هب(رصانع نیرتیساسا و نیرتهدنمزر هک ،تسا قبطنم
 تیعقاو رد“ هک یبزح ،دنک دحتم ار هعماج  ،)رگراک هقبط
 یاهراتخاس زا یعیسو یهکبش اب و دراد هشیر هزور ره یعامتجا
 و هناخراک یاهاروش لاثم ناونع هب( دروخیم دنویپ یاهدوت

 داصتقا و تسایس یکیتکلاید تدحو موهفم نیا  )۸( .”) اهاروش
 راگزاس کیتارکومد یسایس یژتارتسا اب هک یدمآراک زت ،تسا
 نایم هطبار کی روصت دروم رد یشمارگ عضوم هک نیا وگ ،تسا
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 یناسنا طباور رد ینوگرگد و نالک حطس رد یراتخاس یهزرابم
 ،تردق کیتارکومد ریغ یاهراتخاس بیرخت – درُخ حطس رد
 بزح نورد رد مه ،ریذپانفاطعنا راک میسقت و بتارم هلسلس
 یفاکردق هب -یراک و یعامتجا یاهدنیآرف رد مه و یبالقنا

 و کیتارکوروب تینالقع لُک اب دیاب .دوبن فافش و مجسنم
 هب ار یناسنا تادوجوم هک درک تفلاخم طلسم کیتارکونکت
 تادوجوم هب ار اهنآ و ،دهدیم لیلقت ربنامرف هدارا یب ناسنا

 تساوخ هژیو هب اجنیا رد .دزاسیم لیدبت شوماخو تکاس
 قوقح نیرتهدرتسگ رب ینبم گروبمازکول ازر نشور ألماک
 رئاد یشمارگ تساوخ دوجو نیا اب .تسا هجوت لباق کیتارکومد
 نورد ینکشراک ناکما شهاک یارب یتامادقا یهیبعت رب
 هب طلغ هب دیابن ار هثحابم یدازآ  -.تسا تسرد یتالیکشت
 ریبعت تالیکشت یسایس ندناشک تسبنب هب یارب یتیناقح یهباثم
 لمع داحتا ،موادت زا یئالاب حطس یتسیاب ،نامز ره رد – درک
.دوش ظفح رثوم یگهدنمزر و یگدامآ ،مظن اب ماوت
 یلاوح رد نآ یهیلوا زاف هژیو هب( یشمارگ ”یتسینینل“ عون تئارق
 و تلود“ و نینل ”لیروآ یاهزت”یتقو ،”نیون مظن“ یهرود
 رظن هب زونه ،”اهاروش هب تردق همه“ راعش هوالع هب ،”بالقنا

 یوروش تیعقاو زا وا دودحم شناد اب أرهاظ )دیسریم عماج
 یتموکح دوخ اب ار نآ أتدمع وا هک یتیعقاو ،ددرگیم نییعت

 هاگن ،هنومن یارب( ،تسنادیم تیوه مه نادنورهش و نارگراک
 یشمارگ .)”یرگراک یسارکومد“ :ناونع تحت وا یهلاقم هب دینک
 یژولوئدیا کی ناونع هب أرصحنم و أبیرقت ار مسینینل ،لیاوا رد

 یکیتکلاید یبایزرا کی زا هک تسیرگنیم یرگراک تردق دیدج
 مسیمرفر زا و تساخیمرب تسایس و داصتقا نیب لباقتم هطبار زا
 رگراک هقبط هب کمک اب و ،تفریم رتارف رظنگنت مسیمونوکا و
 تسد هب اب ،دوخ یارب هقبط کی ناونع هب تخاسیم رداق ار نآ
 ،)”یلصا یهقبط“( هعماج یورشیپ یهقبط ناونع هب یهاگآ ندروآ
 یم ققحت دوخ هب یخیرات ظاحل هب و ینادرگدوخ لماع ینعی
 یروتاتکید“ حالطصا زا یو هدافتسا ،هنیمز نیا رد .دشخب
 اب ،دوشیم نشور شاهتشون نیدنچ زا هک هنوگ نآ ،”ایراتلورپ
 ییاناوخ ”یرگراک“ یسارکومد ای ناگدننکدیلوت تموکح موهفم
 اب اساسا ،یتسیلایسوس ”تلود“ زا یشمارگ کرد )۹( .دراد
 ”یکارتشا – کیتارکوروب“ یتلود نیشام ای یرادهیامرس ]کرد[
 دیدج مظن یارب ار نآ یشمارگ هک تسا توافتم رگرامثتسا

 هب ،یگداس هب دوجو نیا اب .تسنادیم هدیافیب یتسیلایسوس
 و نیزاغآ ییاروش تلود ]یهبرجت[ زا وا ”صقان یرادربیپک“ لیلد

 و یروئت زا وا یداقتنا یریگعضوم مدع هژیو هب و کیوشلب بزح
.درک داقتنا یشمارگ زا ناوتیم ،یبسن روط هب نرتنیمک لمع
 ناونع هب ،یبالقنا بزح هک دوب نیا مهم هلئسم یشمارگ یارب
 شزومآ رصانع نیرتمجسنم و نیرتهاگآ ،نیرتهتفرشیپ زا یلکشت
 دیاب بزح نیا هک دوش هتفرگ هابتشا یعیسو شبنج اب دیابن ،هدید
 زا ار بزح ،هلئسم نیا نتفرگ رظن رد اذهعم .دنک هلخادم نآ رد

.دزاسیمن فاعم یاهدوت لکشت کی هب ندش لدب
 رظن زا بزح ،مینک هصالخ رگید رابکی ،تالیکشت رظن هطقن زا

 کیژولویب مادنا هباشم( ”کیناگرا روط هب“ یتسیاب یشمارگ
 ساسا رب ،کیتارکوروب روط هب هن ،دنک لمع )هدنز دوجوم
 فلتخم حوطس رد هبناج ود دروخرب و کیتارکومد مسیلارتناس
 زا  هتفای ءاقترا رصانع موادم دورو“ قیرط زا ینعی ،یریگمیمصت
  هک یربهر یهچراپکی هاگتسد نورد هب  ]بزح[ نییاپ یاههدر
 نیا رد“ .)۱۰( .”دنکیم نیمضت ار براجت مظنم تشابنا و موادت

 ظفح یارب یعافد مسیناکم ناونع هب ندوب کیناگرا اج
 هتسیرگن  یمومع کیتارکومد لمع و یبزح نورد یسارکومد
 هن هشیمه یتسیاب یلحم و یزکرم یاهناگرا تردق .. ” .دشیم

 یسررب بزح هدارا زا هتساخرب هکلب ،الاب زا هدش لیمحت
.)۱۱( .)…(”دوش
 یاههتیمک نوچمه یمدرم میقتسم تردق یاهناگرا هوالع هب
 یاهنویسیمک ،)سیب ید یلاتیمک( هیاپ یاههتیمک ،باصتعا
 یاههکبش ،اهیرادرهش میقتسم یسارکومد عماجم ،یلخاد
 دض شبنج رد یتایح یشقن ،هریغ و اههیداحتا نایوگنخس
 دوخ یاهیدنمناوت یلمع یهدننک نیودت ناونع هب یرادهیامرس
 هیلع رتشیب ناعفادم و ناگهدننکحالصا ناونع هب و رگنامزاس
 لماش( یسایس یاهلکشت بتارم هلسلس  یلامتحا لیمحت

 رب ار رگراک هقبط زارف رب )دوشیم زین  هاوخریخ ًالامتحا نویبالقنا
.دنتسین یفاک دوخ یدوخ هب اهلکشت نیا اما .دنراد هدهع
 ار میقتسم یسارکومد ندیشک ریوصت هب هلئسم ینشور هب یشمارگ
 لاثم ناونع هب وا هک دسریم رظن هب دوجو نیا اب اما ،درک حرطم
 ”یلالحنا -دوخ“ هب صتخم هک یرتصخشم همانرب یهیهت رد

 هب جیردت هب هک یاهدنریگمیمصت ناگرا ناونع هب یبالقنا بزح
 رتمک یدح ات ،دوشیم نیزگیاج نادرگدوخ متسیس کی یهلیسو
.تشاد یگدامآ گروبمازکول ازر زا

 ،یکیتکلاید روط هب هک دوب نآ یپ رد أعطق دوجو نیا اب یشمارگ
 زا نتفر رتارف( دنک کیدزن مه هب ار یشوجدوخ و ینامزاس رصنع
 دنیآرفً“ هک دش هجوتم هیلوا یاهزور نامه رد و )طارفا ودره
 رگراک یاههدوت یدوخهبدوخ شبنج اب طقف دناوتیم یبالقنا

 نیرتمهم کش نودب یتسیلایسوس بزح ،)…( دوش صخشم
 نیا لکش بزح اما ،تسا یزاسزاب و بیرخت دنور نیا رد لماع
‐مه ینعی ،درک یقلت یلکش نینچ ارنآ ناوتیمن و تسین دنیارف

)۱۳( .”ناربهر هدارا عبات و ریذپرییغت یلکش  نوچ
 زاین نایم یساسا نارحب ”لح“ هب رداق زگره یشمارگ ،نیا دوجواب
 هتسبمه تالیکشت کی نتخاس موزل و یبزح یسارکومد ظفح هب
 هاگتسد و مد زا شخب ره رد یریگارف روط هب“  هک دوبن هدنمزر و
 رداق هزرابم یهدننک نییعت یهظحل رد و دنک ذوفن یزاوژروب تلود
  .”دنزب نآ هب یاهدننکدرُخ یاههبرض و دناسر بیسآ نآ هب دشاب
)۱۴(
یباینامزاس و ”یعمج رکفنشور“
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 ی”هروطسا“ زا لروس جروج تشادرب زا هدافتسا اب یشمارگ
 یکرتشم یاهدامن و میهافم ،اهراجنه تیمها ،یمومع باصتعا
 ای ”یعمج رکفنشور“ ناونع هب بزح ،هک داد رارق دییأت دروم ار
 یهبذاج داجیا یهفیظو هب ساسح و ”یاهروطسا رایرهش“
 هفطاع و تفرعم نتخیمآ رد اب ار یرما نینچ دناوتب دیاب ،یفطاع
 روآمایپ نوچمه هک تسا نیا بزح یلصا یهفیظو .دنیبب کرادت

‐مه هن و دنک لمع یقالخا و یفسلف دیدج یناگمه ینیبناهج
.راکشآ ”یملع“ یاهمزج رهُم هب رس رابنا نوچ
 لمع ناگرا نیرتهاگآ ناونع هب بزح یشمارگ یبالقنا یروئت رد
 ،)یگنهرف و یداصتقا ،یسایس راکتبا دربشیپ هب ممصم( یبالقنا

 ،نآ داقن دوخ ”کیناگرا“ نارکفنشور هک دراد هفیظو نینچمه
 اههدوت یگدنز اب هک دروآ دوجو هب ار یکیتارکومد هدنمزر نوبیرت

 یناسنا یگتسبمه و یربارب ،یدازآ یاهنامرآ هب و هتشاد راکورس
 ندروآ دوجو هب یپ رد هک ،دقتنم نارکفنشور نیا .دشاب دهعتم
 ناگهدیدمتس همه و نیئاپ تاقبط اب هنابلطیربارب ،کیناگرا داحتا
 یورشیپ و دیما نارادهیالط ناونع هب یبالقنا یاهفده هب ،دنا

‐نامزاس ،هدرک ییادززار بلاغ یژولوئدیا زا ،دننکیم تمدخ
 هوالع هب ،اههدوت ندرک دنمورین هب هک دنا ینومژه دض ناگهدنهد
 کمک ،هدش ریگنیمز یرادهیامرس مظن هلیسو هب هک رشب عون لک
)۱۵( .دننک تیاده ار  ”یگدنز زا رترب کرد کی ات“  هدرک
 روشرپ عفادم و کیناگرا رکفنشور یلصا یهنومن دوخ یشمارگ
 و یو تشپ رب هدمآ رب زوق دیاش .دوب ناگهدیدمتس قوقح

 ،اهینیئاپ هب تبسن ات درک کمک وا هب درط و درد ساسحا
 ،دنک ادیپ یقیمع یدردمه ساسحا ناگهدیدمتس و ناگدشهدنار
 هدزای  و  کانتشهد یدیماان یاههرود شلصاح هک یایدردمه
 گرم هب هک دوب یتسیشاف  رگبوکرس نادنز رد نادنز لاس
.دیماحنا وا ماگنهبان
 یهاگآ اب کیناگرا ،یعقاو یهطبار دیاب یبالقنا اعقاو بزح کی
 روط هب هکنیا یارب شالت نودب ،دنک داجیا یاهدوت

 رارق یرادهیامرس دض شبنج سأر رد ار دوخ ،کیتارکومدریغ
  ای ”یربهر تنایخ“ دامن طقف مود لانویسانرتنا مسیمرفر .دهد
 هزرابم تسکش نینچمه هکلب ،دوبن یداصتقا یاهنارحب نادقف

 یاهمزج هوالع هب – دوب ”هتخیگنادوخ“ یهدشن تیاده یتاقبط
 طیارش رد ار یهجوت لباق رییغت هک -کشخ و هراولیسف یبزح
 یتسیلایسوس یهاگآ و دروآ دوجو هب نارگراک هزور ره تیدوجوم

.دنکیم دیلوت ار هدش ینورد اعقاو ینومژه دض
 شنیرفآ رد شتسکش“ اب تسا نکمم متسیب نرق رد پچ یدژارت
 هزاجا یو هب هک دشاب هتشاد طابترا ”یاهدوت یسانشناور کی
 تبحص یفطاع یاهبذج و لیخت اب مأوت و ”اههدوت نابز هب“ دهد
 )…( تشاد عازتنا و یرادربوگلا هب لیامت رایسب مسیسکرام .دنک
 زا یاهدمع شخب نتفرگ هدیدان اب اهتسیسکرام زا یرایسب )۱۶(
 کیژولوئدیا و کیژتارتسا لماوع زا تلفغ و یناسنا یسانشناور
 ناشدنویپ هک دندرک تباث اهراب و اهراب رییغت ]دنور[ رب راذگریثات

 هب شیار مهلیو .دوب زیچان هیاپ هچ ات یمومع یهاگآ و تیعقاو اب
:هک تشون یلاع یلیخ یشمارگ دننامه یاهویش
 یاههلاسر و ناشخرد یخیرات یاهلیلحت اههدوت هب ام هکینامز“  
 رلتیه ،میدادیم هئارا مسیلایرپما تاضقانت نوماریپ یلاع یداصتقا

 هک روط نامه .دروآ رد شبنج هب ار یناجیه یاههشیر نیرتقیمع
‐تسیلآدیا هب ار ینهذ لماع یلمع یهصرع ام ،دیوگیم سکرام
 یتسیمونوکا – یتسیناکم یاهتسیلایرتام دننام ام ؛میتشاذگاو اه
 ،اهیلوغشملد هب خساپ رد اهتسیسکرام )۱۷( .”میدرک لمع
 زا و دندروخ تسکش  اههدوت یاهوزرآ و لایما و اهمیب ،اهزاین
 ،یناهج یسایس و یداصتقا تسایس کی“ .دندش یوزنم ور نیا
 هب دیاب ،تسا یللملا نیب مسیلایسوس ظفح و داجیا نآ دارم رگا
 یهداس یگدنز ،هداتفا اپ شیپ ،زیچان لئاسم اب دنویپ و سامت هطقن

 هاگیاج )۱۸( ”…دبای تسد اههدوت نیرتعیسو لایما اب و هزورره
 ذوفن  هک تسا نویبالقنا هدش هداد اهب مک تنس نآ رد یشمارگ
 یتسیلایسوس شبنج و دریگیم هناشن ار یمومع یهاگآ قمع رد
 هب وا هک یلمع و یرظن یشم طخ زا هک تسا هتسناوت بلغا ایلاتیا

)۱۹( .دنک هدافتسا هتشاذگ اج
 یگهزات ،یشمارگ تمه هب رکفنشور موهفم ندرک هزیتارکومد
 هک یاهچراپکی دید ،دشخبیم یو لمع و یروئت هب یاهژیو
:دراد رارق یمسر یاهیدنبهقبط یاهتیدودحم یوسارف
 زا یعون ،شایاهفرح تیلاعف زا نوریب ،یناسنا ره ،ور ره هب” 
 یکی ،”فوسلیف“ یکی ،دهدیم ماحنا ار یرکفنشور تیلاعف
 هژیو یکرد رد ،تسیاهقیلس و قوذ اب ناسنا یرگید و ،دنمرنه
 یقالخا رادرک زا یاهناهاگآ یشم و ،دنکیم تکرش ناهج زا
 تلاخد نآ رییغت ای ناهج زا یکرد ظفح رد ور نیا زا و ،دراد
.”رکفت دیدج لاکشا ندروآ دوجو هب زا تسا ترابع هک ،دراد
 اب ،ییارگهبخن نالماح افرص دیدج نارکفنشور ،نیاربانب )۲۰(
 شخب“ اهنآ ،دنتسین یعامتجا و یرکف یالاب صصخت اب یماقم
 کرتشم یاهدامن و نابز رد دیاب هک ”دنتسه هعماج کیناگرا
 )۲۱(  .”دنشاب نایب نابز ار دیدج یاهشزرا رتهدرتسگ گنهرف
:هتبلا
 دناوتیمن رگید ،دیدج نارکفنشور یتسه و تسیز یهویش“

 و ساسحا نتخیگنارب و ینوریب کرحم هک ،دشاب یرونخس
 رد لاعف تکرش یهدنریگ رب رد هکلب ،تسا هظحل رد فطاوع
 قوشم“ و ،هدنهدنامزاس ،هدنزاس ناونع هب ،یلمع یگدنز
 نینچ رد )۲۲( .”هداس نارنخس کی افرص هن و تسا ،”یمئاد
 هن ،هدش ینورد یئورین نوچمه ،دیدج نارکفنشور ،یتیعضو

 دننک ریگرد دوخ شخب یئاهر یهفسلف رد ار اههدوت دیاب ،یلیمحت
  دض لاعفنا هک هدننکهناگیب و نشوران ،هنایارگهبخن یهویش زا و
 ،دروآیم راب هب اههدوت زا یرتهدرتسگ شخب رد ار  یرکفنشور
 اب کیناگرا روط هب دیاب دیدج شخب یئاهر یهاگآ .دننک زیهرپ
 یگنهرف و یعامتجا یعقاو تفاب نورد رد ،دبای دنویپ اههدوت
 هظحل هب هک دوش نایب یتاملک اب  و ماغدا رگراک هقبط یگدنز
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.دراد قلعت یخیرات
 یزاسنوگمه / ”حتف“  تیمها یشمارگ  هک یدوجو اب
 یراتخمدوخ ناکما هب هراشا اب  هلمج زا( یتنس نارکفنشور

 یهیال ،درک کرد ار )رتشیب یصخش مارتحا و تینما ،یاهفرح
 ًاعقاو یهطبار دنناوتب هک رگراک هقبط نارکفنشور زا یدیدج

 رد( دنهد طسب رگراک یاههدوت اب ار یکیتارکومد کیناگرا
 زا هتساخرب هک یاهتفای ماجسنا دیدج یهاگآ دشر یارب ،)تیاهن
 تاقوا یضعب .تسا یرورض اقلطم ،دشاب اههدوت تیعقاو
 ،”هدش ماغدا عامتجا رد هرابود“ دنناوتیم دوخ یتنس نارکفنشور
.دنهد شرتسگ اههدوت اب ار یدیدج کیتارکومد یهطبار
 و ـ هژیو هب ،یشمارگ ،دنچره( اهیدنبهتسد یدازآ هوالع هب
 یمئاد یاهیدنبهتسد لیکشت اب  - ندوب زیگنارب ثحب ]دوجواب[
 تیلاعف ندرک هزیتارکومد یارب ،دازآ ثحب و )دوب فلاخم
 دیابن سک چیه .تسا یرورض امومع  ،یسایس و یرکفنشور
  نارکفنشور“ ناونع هب ،یبالقنا بزح .دوش نیزگیاج لباقریغ
 اب سامت یتسیابن )یعمج هدارا و ینوگمه یالاب نازیم اب( ”یعمج
 هسردم هب یتسیاب ،دوش کیتارکوروب و دهدب تسد زا ار اههدوت
 ،تقیقح رد( شیاهرداک ،دوش لیدبت یشیدنادازآ و یسارکومد
 و )ددرگ لدب کیناگرا رکفنشور کی هب یتسیاب بزح وضع ره
 ار یعامتجا یاهشبنج و رگراک هقبط ددعتم یاهشخب نینچمه
 یاهتسر تینهذ ؛دوش هزیتارکومد دیاب یروئت ِدوخ .دهد شزومآ
 رد یشمارگ و ،دریگ رارق شلاچ دروم دیاب نارکفنشور ”یاهفرح“
 تسا یسایس ناگدنهدنامزاس و بلطیربارب نارکفتم ردان نایم
 راک یخیرات میسقت )راوتسا روط هب هشیمه هن دنچ ره( دیشوک هک
 شبنج نورد رد ار )هدایپ نازابرس( اههدوت و نارکفنشور نیب
.دنکشب مه رد یلک روط هب هعماج و یبالقنا
”یاهدوت -یلم“
 میمعت تیلباق هب هراومه یشمارگ ،اهرظن راهظا یضعب فالخ رب
 هب ،دوب کوکشم ناهج طاقن ریاس هب هیسور بالقنا نداد

 شرتسگ و حیضوت هراومه شفده هکیئاج نآ زا صوصخ
 هشیر هک یمسیسکرام ،دوب یئایلاتیا اصخشم کیناگرا مسیسکرام
 یاههنیمز ،موسر و بادآ ،گنهرف :دشاب هتشاد ایلاتیا طیارش رد
 یارب هزرابم .ایلاتیا مدرم یاهوزرآ و اهزاین ،یداصتقا -یعامتجا

 ،دوش دودحم هقبط لئاسم هب یئاهنت هب دناوتیمن دیدج ینومژه
  )۲۳( ”.دشاب هتشاد راکورس یلم یاهیژرنا و ورین اب دیاب هکلب

 رد سک ره“ :تشون یاهنایارگعقاو روط هب نینل هک هنوگنامه
 نآ دهاش یگدنز رد زگره  ،دشاب ”صلاخ“  بالقنا کی راظتنا
 زا یرایسب ناکس یتسیاب تسیلایسوس بزح )۲۴( .”دوب دهاوخن

 یعامتجا تانایرج نینچمه و یتاقبط ریغ یعامتجا یاهشبنج
 ریاس ینادرگدوخ رگا یفده نینچ هب لین ،دریگ تسد رد ار
 هحلاصم دروم )هدنزخ روط هب ای( روز اب ،تاشیارگ و تالکشت
.تسا لمتحمان کیتارکومد یهویش هب ،دریگ رارق
 اب یتسیابن یگنهآمه و یراکمه ،یتسیلانویسانرتنا یگتسبمه

 هک دوش هتفرگ هابتشا یاهچراپکی ”یبالقنا“ لدم کی لیمحت
 یروآدای تسا مهم .تسا توافت یب یلم  یاهیگژیو هب تبسن

 شبنج یلم یگهژیو ینعی ،”یاهدوت -یلم“ زا یو کرد هک درک
 رد ار یاهناتسرپ نهیم ساسحا  تسا نکمم هک دنچره ،رییغت یارب

 مسیلانویسان هدرُخ اب یکرتشم هجو چیه اما  ،دشاب هتشاد دوخ
 رد راوتسا روط هب هک  تسوا یسایس هزیرغ حیضوت هکلب -درادن
 ،)”صخشم طیارش زا صخشم لیلحت“( دراد اج یعامتجا تیعقاو
 نامزمه عضوم هک دادن هزاجا زگره وا یکیتکلاید تیعقوم و
)۲۵(.دنک اهر ار ناوترپ یتسیلانویسانرتنا ظاحل هب و لاعف
”یبالقنا -یخیرات کولب“
 یهیاپ رب یتسیاب ،یدج یبالقنا تسایس هک دروم نیارد یشمارگ
 یهرمث هباثم هب ،یتسیلایسوس مسیلارولپ و دحتم ههبج یژتارتسا
 ،دشاب رگراک هقبط تردق لامعا و تاراکتبا لوح ،یلم قافو“
 هن تسایس نیا زا دارم )۲۶( .”دادیمن ناشن دوخ زا یلزلزت

 یانبدیدجت“ بلاغ نایرج  هک هچ نآ هباشم( یتاقبط یراکمه
 یتاباختنا تدم هاتوک نادحتم هن دوب )تسا هتفرگ یپ ”یتسینومک
 نیزگیاج هک ،)هریغ و یقلخ یاهههبج“( ناگبخن فالتئا هن و

 یخیرات کولب لیکشت فده هکلب ،دوش هدرتسگ یاهشبنج
 و یلک زادنامشچ رب شاهنیمز هک یئاهداحتا متسیس ،دوب رادیاپ

 یندم هعماج یگدیچیپ اب دناوتب هک یزادنامشچ ،دشاب راوتسا ماع
 هقبط“ هوالع هب(رگراک هقبط توافتم زکرم زا زیرگ تاشیارگ و
 شلاچ هب .دنک هلباقم هتفای هعسوت یرادهیامرس رد )”طسوتم
 تهج رد هک یتاشیارگ اب شلاچ نودب ،همکاح هقبط یدج نتفرگ
 هعماج هتفرشیپ یاهشخب و ناگهدیدمتس یگراپ دنچ و هیزجت
 یتالیکشت و کیژولوئدیا یگتسبمه کی نودب ،دننکیم لمع
  ،دنچ ره .تسا نکممریغ یاهدوت تیامح و جیسب نودب ،نیعم
 اینیجریو( ”ترثک رد تدحو“ هیاپ رب دروخرب نیا ماع تردق
 داحتا زا یلکش ات تسا  -نکمم یاهتیوه رثکت  -)فلوو
.یرابجا
 رگراک هقبط هب قلعتم یتسیاب هدننکتیاده شقن ،دوجو نیا اب“
 زا یلگنا هیذغت ای رامثتسا هب یرادیاپ لیم هنوگچیه هک دشاب

 یژتارتسا دروم رد رگراک یهقبط رگا .درادن یعامتجا یاههورگ
 تاقفاوت و هحلاصم زا یاهجرد شاهمزال ،تسا یدج دحتم ههبج
 رب“ .تسا نآ نادحتم دروم رد رگراک هقبط بناج زا )یلوصا(
 زا یشخب دضرب هن اما ،درک لامعا روز ناوتیم نمشد هیلع
 تین“ هب و مینک شنوگمه تعرس هب میهاوخیم هک نامدوخ
 نودب دنیآرف نیا ،هتبلا )۲۷( .”میراد زاین شقایتشا و ”بوخ
 بانتجا نآ زا ألماک هنوگچ هک تسین نیا هلئسم -تسین ضقانت

 یبلطتصرف رصنع نامزمه روط هب هنوگچ تسا نیا هکلب ،مینک
 دوجو رظن نیا زا .مینک رثا یب ار اهداضت و میناسرب لقادح هب ار
 کی نورد رد ”اهتسیمرفر“ و ”نویبالقنا“ یژتارتسا نایم یریگرد

 هب رتشیب یعقاو روط هب دناوتیم متسیس دض تسیلایسوس بزح
.دنک کمک تیقالخ رما
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 أبلاغ هک ینیشیپ یعامتجا یاههیال بیکرت( دحتم ههبج یژتارتسا
 دیدج مظن یراذگهیاپ مه و تردق ریخست یارب مه )دندوب نمشد
 ”درک دیاب هچ“ رد زین نینل .تسا مزال یعمج هدارا ساسا رب
‐نامزاس یارب ”مدرم تاقبط یهمه نایم هب نتفر“ هب ار نویبالقنا
 رگراک هقبط یارب رصانع نیا زا ”یصاخ یکمک یاههورگ“ یهد
 ای هقبط یهیاپ رب ناوتیمنً افرص ار ندوب فلاخم )۲۸( .دناوخارف
 هب امومع رصاعم یرگراک شبنج .درک نییعت یعامتجا تیعقوم
 یداصتقا یاهتسر یهویش هب ار نارگراک عفانم  ،یرابهعجاف زرط
 عفانم اب یهورگ“ افرص رگراک هقبط ییوگ ،دهدیم ناشن دودحم

 ناوتب نآ ساسا رب هک تسین یلوصا نآ ،هتبلا نیا و .تسا ”صاخ
.درک انب رادیاپ ینومژه و یسایس مجاهت
 ههبج و یتسیلایسوس بزح تردق -دض تالیکشت قیرط زا

 دحتمریغ رصانع رب ینیعم طابضنا دوشیم شالت نینچمه ،دحتم
 یثنخ و نتشادزاب یارب )دوشیم ینیبانیب تاقبط لماش بلغا هک(
 هچرگ(،درک لامعا اهنآ یلامتحا یعاجترا ذوفن ندرک
 مک لاعف قفاوت زاً الومعم ،یئاهن لیلحت رد ،لاعف ریغ یرادربنامرف
 یبالقنا یربهر تحت اهنآ تکرش نیمضت رگا .)تسا رتماود
.دشابن نکمم نارگراک
 یاههورگ یمومع عفانم اب صخشم روط هب طلسم هورگ …“
 یمئاد دنور نوچمه تلود تایح و ،دوشیم گنهامه تسدریز
 نایم )یقوقح حطس رد( تابث یب یاهلداعت ینیزگیاج و لیکشت
 یلداعت -دوشیم کرد تسدریز یاههورگ و یلصا هورگ عفانم
 یهلحرم ات طقف  اما تسا بلاغ طلسم هورگ عفانم نآ رد هک
 تسد یاهتسر دودحم عفانم هب هکیئاجات ،لاثم یارب ،یصخشم
)۲۹(.”دوشن هتخادنا

 یاههیاپ هشیمه و دنک تفلاخم یئارگهقرف اب هراومه دیاب بزح
 نارود مامت رد یشمارگ .دزاس راوتسا یاهدوت شبنج رد ار دوخ
 ”پچ یطارفا“ ،یارگرثکادح حانج اب دوب روبجم ،نادنز زا شیپ
 .دوش ریگرد اگیدروب وئدامآ یربهر هب وجهطلس لاح نیع رد و
 ندرک هتوتیب هب نآ شیارگ و یسایس یرمث یب رد حانج نیا یگژیو
 یاهقرف کیژولوئدیا یریذپانشزاس اب هک تسا هیشاح رد
 یاهترورض اب هک تشادن یاهقالع اگیدروب .دوشیم صخشم
 اهتسیشاف هکینامز .دشاب هتشاد راکورس قفاوت بانتجا لباقریغ
 یب ریگهشوگ ییارگداینب ،دندرکیم میکحت ار ناشیروتاتکید
 یسایس ثیح زا دوب ممصم هک اههقرف و اهلکشت تیلوئسم
‐هدرتسگ داحتا ،دحتم ههبج کی داجیا ناکما ،دشاب ”بلطهزنم“
 هیلع رب لکشتم و رگراک هقبط نوماریپ یعامتجا یاهورین زا یا
 یهنایارگعقاو عضوم یتقو ماحنارس .درک دوبان ار کانمهس نمشد
 رد نویل هرگنک رد یآ .یس .پ یزکرم هتیمک هلیسو هب یشمارگ
 مه و اگیدروب مه .دوب هدش رید رگید هک دش بیوصت ۱۹۲۶ لاس
 رد ینادنز هب و دندش ریگتسد لاسکی ضرع رد ود ره یشمارگ
. دندش هداتسرف اکیتسوا هریزج
 رگراک هقبط نورد رد موادم یناسکیان و کیکفت لیلد هب أتدمع

 لئاسم ،یموب تسیز( دیدج یعامتجا یاهشبنج ینوگانوگ و
 و هقطنم یهیاپ رب یاهشبنج ،تیسنج و یسنج طباور هب طوبرم
 زاین ) ام رظن هب( هوالع هب -دحتم ههبج یژتارتسا هک تسا )هریغ
 تیعقاو زا – متسیس دض یهچراپکی ریغ شخبتیلک بزح هب
‐هرهب ،رتهتفای هعسوت  یاهروشک رد صوصخ هب ،رمتسم یخیرات
.دوشیم دنم
کیژولوئدیا ینومژه
 دحتم ههبج داجیا هژورپ اب ینومژه -دض نیوکت و طسب   
 نیرتهتسجرب زا یکی .دروخیم هرگ ،رادهمادا و تدمزارد
 رییغت ،نردم یرادهیامرس یتاقبط یهطلس لامعا رد اهتفرشیپ
 روط هب و رتشیب شقن ،تسا یندم هعماج و تلود نایم هطبار
 یراکتسد و لرتنک ،کیژولوئدیا ینومژه یهدیچیپ هدنیازفا
 قیرط زا اهنت هن ،یمومع ”قفاوت“ ،کیژولوئدیا ریگارف اما هناکریز
 ،)دهدیم همادا دوخ راک هب أعطق رصنع نیا( دیدهت ای یکیزیف رهق
 رایسب ”یهاگآ تعنص“ ،یاهدوت گنهرف قیرط زا نینچمه هکلب
 یهدنریگرب رد هک دباییم ققحت )رگربزنزنا سونگم سنه( هتخیهرف
 یعامتجا یاهرواب و لامعا ،اهیمرگرس ،تاعوبطم ،شزومآ

 رد ًافرص ناوتیمن یاهطلس نینچ اب .تسا هریغ و نوناق ،یمومع
 تدم یارب هزرابم هک تسا رارق رگا .درک هزرابم یداهن یحطس
 یتسیلایسوس ”ینومژه دض“ کی ،دنک ادیپ همادا ینالوط
 دیاب )دیمانیم دیدج ”هدش ینورد گنهرف“ کی ار نآ یشمارگ(
 نیا زا ،”تسا طباور زا یاهعومجم“ یرادهیامرس .دیآ دوجو هب
 .درک تفلاخم نآ زا یصاخ یاههبنج اب ای و یشخب اب ناوتیمن ور
 و تسا هدش لیدبت یاهدیچیپ رایسب راتخاس هب ”یندم هعماج“ هتبلا

 لماع راب هعجاف  ”تاضرعت“  ربارب رد هک تسا یراتخاس
)۳۰( .تسا مواقم )هریغ و اهدوکر ،اهنارحب( یداصتقا هطساوالب
 و ”یداقتنا یروئت“ روحم دوب رارق هک ییاهعوضوم ینیبشیپ رد
 )..( ” ناونع هب ًالامتحا یشمارگ ،دنوش تروفکنارف بتکم
‐یم هتخانش هتفرشیپ یرادهیامرس رد یبالقنا نیسیروئت نیتسخن

 و نردم یگدنز کریز رگهدهاشم ناونع هب وا )۳۱( .دوش
 یدانم  روط نیمه و ،تسا هدش فیصوت رحبتم تسیژتارتسا
 تیرشب همه یدازآ ماگشیپ و ”یعامتجا دیدج یاهشبنج“
 مهارف ۱۹۶۰ یاهلاس رد یهجوت لباق هزیگنا هک دش یفرعم
 لراک لثم( دننکیم رارقرب ار دنویپ نیا هکیناسک .تسا هتخاس
 طخ“ تسا مزال هک دننکیم حرطم ار ثحب نیا ألامتحا )زگوب
 قطنم فلاخم هب و درک مالعا دودرم ار ”تمواقم نیرتمک یشم
 هب هک یقطنم ،دش لیدبت رصاعم یرادهیامرس یگنهرف -یعامتجا
 یرادهیامرس دض رتقیمع و رتمهم یهاگآ طسب زا یریگولج لیلد
.تسا هتفرگ رارق دافتنا دروم هنازور یگدنز یاهتسایس رد
 ندش دازآ  -یقالخا و یگنهرف هرابود شیاز ،دیدج یسناسنر 

 رییغت یارب یرورض یازجا  - گنهرف -دض  یژرنا قالخ
 گنج“ تیمها رب یشمارگ هک یدیکات .دنا لاکیدار یعامتجا

 دهعت یهدنهدناشن ،تشاد دیدج گنهرف کی داجیا و ”یعضوم
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 ،دوب )یگنهرف و یعامتجا ،یسایس( ”لماک“ بالقنا کی هب وا
 رد نینچمه هکلب ،یمسر یسایس تاسسوم رب طقف هن هک یلوحت
 رثا )اتلیویس( نآ هب طوبرم یاهتشادرب و یگدنز هزور ره ریسم
 یقالخا یهاگآ کی یرارقرب ،ناور یدازآ“ یوزرآ وا .دوب راذگ
 زا رتمک یزیچ تدمزارد فده )۳۲( .تشاد ار ”دیدج
 هب یهجوت یب .دشاب تسناوتیمن ،دیدج گنهرف کی یئافوکش
 رد هشیر هک نآ نتشاذگ رانک ای و یبالقنا دنیارف یتایح رصنع نیا
 یعامتجا بالقنا هب تنایخ زاس هنیمز ،دوخ ،دراد قالخ تینهذ

 یتسرد تساوخ نیا هکنیا قیدصت اب .تسا یرادهیامرس دض
 .دشاب نکمم نانچمه اهدربن هنالقاع باختنا ناکما دیاب ،تسا

‐ناهج/یلک یتسه کی أمومع متسیس دض تسیلایسوس بزح
‐عمجم ای ،صخشم ”یاههبج تدحو“ اما ،تسا هدش لومش
 ای دنوش داجیا دناوتیم ،دنرادن میقتسم دنویپ بزح اب هک ییاه
 روط هب  ،دوشیم حرطم زیگنارب ثحب تاعوضوم هک یدراوم رد
 زا یرایسب رب دوجو نیا اب .دنوش تیامح میقتسم ریغ
 لثم( لاکیدار یاهلکشت یهصخشم هک نیشیپ یاهیگتسویپان
 یسنج یاهوگلا نتفرگ شلاچ هب رد یناوتان و یگقالع یب

 )هنادنمدرخ یکیتکات دروخرب کی اب(یتسیاب ،تسا هدوب )بلاغ
 دمآرد شیپ“ .تفای هبلغ هدنیآ رد یبالقنا یاهنامزاس هلیسو هب

 یگنهرف شرتسگ و ذوفن ،یعامتجا داقتنا هدرشف راک یبالقنا ره
.”تسا هدوب
 تسد هب زا شیپ دیدج یگنهرف یهچراپکی ینومژه هک اجنآ زا
 رد رما نیا هک ارچ ،تسا نکمم ریغ ألامتحا ،یدام تردق ندروآ

 تیدوجوم هب رایسب  هک دوریم شیپ ییاسرفتقاط یچیپرام ریسم
 رایسب قطنم لیلد هب هژیو هب( ،دراد یگتسب اههدوت یعقاو یدام
 ینومژه هب یبایتسد ،)یرادهیامرس یگنهرف -یعامتجا رادهشیر
 موهفم دنچ لماش اصوصخم هک( یسایس دودحم اما ،رتمیقتسم
 بلاغ ”فراعتم لقع“ ظفح یارب هک دوشیم یایساسا یدیلک

 ینومژه نیا هک اریز ،تخادنا قیوعت هب ناوتیمن ار )تسا یرورض
 یروف بسک لامتحا یبایزرا یارب هدننکنییعت لماوع زا یکی
 کیژولوئدیا رییغت یارب شالت ای راظتنا .تسا یسایس تردق
 ألامتحا دیدج یدام تیعقاو کی یرترب زا شیپ هچراپکی ،لماک
 ار رظن نیا یشمارگ دیدرت یب( .تسا یگدیجنسان ]یهناشن[
 ندرب نیب زا ای ندرک یثنخ یارب دشاب مزال بلغا دیاش .)تشاد
 بلاغ یعامتجا و یگنهرف ،یقالخا یاهراجنه یعاجترا تارثا
 یاج هب )تسا درکیور نیا زا یبوخ یهنومن شخبیئاهر تایهلا(
 یداصتقا و یسایس متسیس دلوت زا لبق ،نآ اب میقتسم یئورایور

 دهدیم شیازفا ار ام یاهشنیزگ رظن نیا .درک ادیپ یهار دیدج
 رد بلغا هک دهدیم رارق نامرایتخا رد ار یمیقتسمریغ درکیور و
 نینچ[ هک هنوگنامه ،تسا رتاسر اههدوت اب زیمآتیقفوم دروخرب

 نیا رتهدنزاس درکیور .دنا نینچ تقوم روط هب ]یئاهشنیزگ
 دروم رد تکرح لاح رد ینونک یهعماج هب هاگن اب هک تسا
 راتخاس اب ات مینک نییعت ار دوخ یژتارتسا کیژولوئدیا ینوگرگد

‐یم رارق نآ ربارب رد ار رصاعم یایند بلغا هک یئاتسیا ینامرآ
 درک کرد ار یگتسویپ بسانم رصانع دیاب یشمارگ دننام .میهد
 یتسیاب هک هنوگنامه تسرد ،تخاس ارنآ اب بسانتم رصانع و
 و هدرک هزیلاکیدار ار لاح و هتشذگ اب یگتسویپان بسانم رصانع
 یهنوگ هب هک ینامز اهزادنامشچ نیا .داد رارق هدافتسا دروم
 دیاب  ود ره .دشاب دیفم دناوتیم ود ره دننک دشر یکیتکلاید
 هئارا و یمدرم یاهقفا ندرکزاب یارب ار یدایز یاضف نانچمه
 هوالع هب( یگدنز بلاغ یاهشور لباقم رد یعقاو یاهویتانرتلآ
 ؛دنراذگب زاب )هدنیآ دوپورات رد هتشذگ یاهدروآتسد قیفلت
 یناوخارف هکلب ،تسین هنابلطتصرف یبیسنرپ یب نیا ،نیاربانب
 تاداع و دیاقع هب تبسن ساسح و قیقد درکیور کی یارب تسا

 ”یعضوم یکیژولوئدیا گنج“ دربراک هک مدقتعم نم .طلسم
 هب ماهدرک میسرت هک یایمومع طوطخ رانک رد دناوتیم یشمارگ
.دور شیپ

 رد تیدوجوم همادا یارب ،یرادهیامرس یکیژولوئدیا ینومژه
 هب ألامتحا ،یتسیلایسوس مجاهت ]ندوب راکرد[ و نارحب یاههظحل

 شیپ یئاج ات یتح ،دهدیم همادا شایلبق ذوفن لامعا زا یرایسب
 اب  ”قفاوت“ ای شریذپ هب راداو ار ”ناگدشرامثتسا“ هک دوریم
 ،دوجو نیا اب )۳۴( .”دزاس دوخ هنازور یتخبهریت و رامثتسا
 نارحب نودب و میدق مظن فیعضت نودب ،یبالقنا یناسرگد
 ریغ دشاب هارمه دیدج گنهرف یزیریپ اب هک ،نآ کیژولوئدیا

 رب یعقاو یدام یاهینوگرگد ار دیدج گنهرف نیا .تسا نکمم
 لثم دیدج یهوزج ره ،رتلو دیدج یدمک ره  … ” .درادیمهگن اپ
 رگید تلم هب یتلم زا نآ طوطخ هک یاهکبش زا دوب یاهقرج کی

  )…( .درکیم روبع ،رگید هقطنم هب یاهقطنم زا ،هدش هدیشک
 شترا هلیسو هب هدش راومه رتشیپ هار ،نوئلپان شترا هزینرس
 سیراپ زا هک یشترا و تاوزج و اهباتک زا یاهدهاشم لباقریغ
 یزاسون یارب ار تاسسوم و مدرم و …درکیم یط دروآیم موجه
) ۳۵( .”دندوب هدرک هدامآ

 یدح هب لین زا لبق دیدج هعماج کی شنیرفآ تهج رد ششوک
 یداعبا اب دوب دهاوخ یایزادرپلایخ یاهدوت دیدج تیعورشم زا
 و ،دناهدینت مه رد کیژولوئدیا لوحت و راتخاس رییغت .راب هعجاف
 یهدیسوپ   یئاوژروب یژولوئدیا ینیزگیاج رد یبالقنا پچ یئاناوت
 ،یخیرات تیقالخ هب  یدایز دح ات تعاطا و ،رامثتسا ،غورد
.دراد یگتسب یگنهرف و یتالیکشت یگدامآ و ،یگتسبمه
رهق و قافو  کیتکلاید
 نتخاس یهدیا اب یشمارگ نادنز یاهتشادای زا یدایز دادعت
 گنج“ رب ار دیکات و ،دراد هطبار رگراک هقبط ینومژه یجیردت
 یهزادنا هبً ارهاظ هک دراذگیم )”هرصاحم گنج“ ای(  ”یعضوم
.تسا هدشن کرد یفاک
 فیعض و یئادتبا یندم هعماج و ،دوب زیچ همه تلود قرش رد“
 یندم هعماج و تلود نایم یعقاو یاهطبار برغ رد یلو ؛دوب
 هعماج مکحتسم راتخاس ،تلود لزلزت ماگنه و ،تسا رارقرب
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 تسا یجراخ یاهیال افرص تلود .دوشیم رهاظ هلصافالب یندم
 دوجو  اهزیرکاخ و اهژد زا یمکحتسم ماظن نآ تشپ رد هک
) ۳۶ ( .”دراد
 ماگ بالقنا“ و  تدم زارد تیامح  بلج یهدیا  ،دوجو نیا اب 
 حرط رایسب لمعلاسکع  ألامتحا(  ”یعضوم گنج“  ای  ”ماگ هب

 هتشر زین و  هنایوجارجام  ”یبالقنا مجاهت یروئت“ هب تبسن هنوگ
 هاگتسد و مد دض ) هناحلسم هلمح ای ”دودحم یاهتیلاعف“
 تردق یاههکبش شرتسگ .دوش لیدبت هناسفا هب یتسیابن  ]مکاح[
 زا یساسا هبنج کی یندم هعماج نورد رد هناگود یاهدوت
 ریخست رب مدقم یتسیاب هک ،دوریم رامش هب ”یعضوم گنج“
 یهیوس ود ره .دشاب یندم یهعماج ریخست ای تردق میقتسم
 یگدنز ”یقافتا“ هچ ،”کیناگرا“ یاههبنج هچ ،یسایس یگدنز

 رونام و تیعقوم .دنراد یاج یکیتکلاید یتیلک رد ود ره یسایس
 نیمضت ینومژه هک مادام .دنتسه ینیعم یهدننکلماک هجو یاراد
 عمج هب ار خیرات رادیاپان و مطالتم یورین دیابن  ،تسا هدشن
 یاهمایق .میهد شهاک ،ینیبشیپ لباق  و میقتسم  ًالماک یاهورین
 رد لاقترپ بالقنا و ایناپسا بالقنا یهنومن هلمج زا ،یرایسب

 رد نتشادن تیعطاق یاطخ ،لاثم یارب ۱۹۷۴-۷۵ یاهلاس
 ناشن ار دربن هدننک نییعت یاههظحل رد تردق بسک و شرتسگ
 بالقنا دض یارب یفاک یژرنا و تصرف بیترت نیدب و ،دهدیم
 رد .تخاس مهارف هلمح دض شیازفا و شیاهورین میکحت رد

 ،هیحور فیعضت و یدرسلد هظحالم لباق رطخ ،یئویرانس نینچ
 ،دشاب هارمه ”موادم بالقنا ”یژتارتسا در اب رگا صوصخ هب
.دراد دوجو
 یفطع یهطقن هک انبم نیا رب درک هئارا یقطنمً ارهاظ یضرف نینل

 رجنم یتلود تردق هب میقتسم یهلمح هب دیاب اهورین عمجت هک
 یتالیکشت تیلاعف هک تسیاهظحل نآ یهدنروآ دوجو هب ،دوش
 همکاح هقبط و دوخ حطس نیرتالاب رد یمدرم ماگ شیپ ]یورین[
 و نیرتفیعض رد شایلامتحا نایماح و ،لماک یهقرفت رد
 یتقو هوالع هب .)۳۷( .دنشاب هتفرگ رارق تیعقوم نیرتنئمطمان
 هتشاد ار تیلاعف نیرتشیب بالقنا یهتسویپ مه هب یاهورین
.دشاب رترثوم رایسب دناوتیم ”اسآ قرب گنج“ کیتکات ،دنشاب
 ،میزادرپب نآ هب میناوتیمن اجنیا هک یلخاد و یجراخ لیالد هب
 ،هیسور هبرجت تبثم یورین هب یشمارگ رواب هک دش تباث نیا نآو
 داجیا هب یمومع زاین یفن ،دوجو نیا اب .دوب تسردان یدح ات
 و تابث ظفح هب رداق هک ،لکشتم یاهراتخاس و یبالقنا یاهداهن
 مسیلایسوس ینیشنبقع و دوکر یهرود رد یتح یراک همادا
 تشاد قح یشمارگ ،انعم نآ رد .دوب دهاوخ لکشم ،دنشاب
 هباشم یتالکشم یتسیاب ایراتلورپ یروتاتکید“ هک دنک دیکأت
 و یلخاد تلود  :دنک لح ار یزاوژروب تلود تالکشم

 یلیخ تیاده و ندرک تموکح رنه رد ایراتلورپ  )…( .یجراخ
 هچ ،ار یاهناتخسرس تمواقم یزاوژروب ؛تسا هدید شزومآ مک
 تلود هیلع هنالعفنم هچ و نشخ هچ ،ناهن هچ و راکشآ

 کانتشحو و گرتس یرما بالقنا…داد دهاوخ زورب یتسیلایسوس
 )۳۹(.”کیتنامور یئوجارجام ای قوذ لها یزاب هن و تسا
 تردق بلاغ شور تسا نکمم یندم هعماج و یژولوئدیا

 رهق أتیاهن اما ،دشاب هتفرشیپ یرادهیامرس عماوج رد یرادهیامرس
‐یدازآ“ یضعب رظن فالخ رب .تسا هدننکنییعت لماع هک تسا

 وئام یهتفگ اب نشور روط هب یتسیابیم یشمارگ ،نردم ”ناهاوخ
 یارب ،دشاب هتشاد قفاوت ”تسین یاچ ینامهیم کی بالقنا ” هک
 :تسا ”لماک و مامت تلود“ کی یرادهیامرس تلود هک نیا
 ینومژه“ ،نخس رگید هب ،یندم هعماج هوالع هب یسایس هعماج“
  لکش هک شسرپ نیا  ،همه نیا اب )۴۰( .”رهق یهرز تیامح رد
 تردن هب رایسب ،دشاب هنوگچ تسا رارق رهق لماع نآ یعقاو
.دوشیم حرطم
 هعماج“ و رهق یهدنزاس و یساسا یسایس شقن  هک یایژتارتسا

 هریغ و نادنز ،اههاگداد ،سیلپ و یماظن یورین ،تلود( ”یسایس
 تسا لوبق لباق مادام ًارهاظ ،دریذپیم ار )یرادهیامرس ماظن تحت
 رد یشمارگ هک یعون“ زا  یندم و یسایس هعماج نیب نزاوت هک
 یاهداهن لاکشا روط نیمه و ،دشاب یریگیپ دروم ”تشاد رطن

‐هیامرس هنارگبوکرس یناسنا دض تشرس اهنآ تیلاعف و دیدج
 هک یئاهداهن ،دننکن دیلوت هناروکروک ار یتلود رهق و یراد
 مظن داجیا یارب تدم دنلب یاهیدنمناوت و قافو یهدنامزاس
 هک دنکیم فیعضت ار یایتکراشم و کیتارکومد یعامتجا دیدج
 رادمرثکت نودم ”یمومع هدارا“ دربراک و یمدرم تردق  رب ینتبم
 هچ ره“ هک درکیم قیدصت  ار لامتحا نیا دوخ یشمارگ .تسا

 هب یتلود رهق رصنع ،دنوش رتزراب یندم هعماج هجوت لباق رصانع
 دض نتخاس روظنم هب نینچمه )۴۱(.”دنوشیم گنرمک جیردت

 ،تسا رتالاو دیدج تایقالخا مزلتسم هک یتسیلایسوس ینومژه
 یتسیاب ،دوب هدش ینیبشیپ لبق اهتدم هک ییاهیگژیو ینعی
‐هداس“ یناسنا یاههاگدید یریگراک هب رد یاهناروسج یاهشالت
.دوش هتفرگ راک هب یفنم یهزرابم  ”یهنالد
 وت ،راک نیا اب …ناسرب اذغ وا هب ،تسا هنسرگ وت نمشد رگا …“
 ناوتیم ،ینکیم شیاشخب بلط وا یارب ،ناطیش هب یبوخ اب

 یاج هب  )۴۲(.”یزورفایم رب وا رد ار قشع شتآ وت هک تفگ
 رب دیدج مظن ظفح و داجیا یارب هک یا”یحطس“ درکیور
 زکرمتم ریذپانفاطعنا یهنوگ هب یسیلپ و یرفیک ،یرادا یاهداهن
 قافو و تیبوبحم هیاپ رب یتسیاب دیدج مظن و شبنج ،تسا

 تسد و ششخب تردق نودب هک یرما ،دشاب راوتسا هدرتسگ
 هقالع و هحلاصم یئاناوت و )۴۳( تیرشب رد رتهب تالیامت هب نتفای
 عفانم اب نآ بیکرت و یعامتجا یاهورین رگید عفانم ندرک ظاحل هب

 ماگشیپ کی .دوب دهاوخ نکممریغ نآ نتخاس ،رگراک هقبط
 یدج ار ینومژه دض تاقفاوت ندروآ دوجو هب هفیظو هک یبالقنا

 و یعامتجا یاهشبنج رد( ار شیاهتیلاعف یتسیاب ،دریگیم
‐ناسنا حور اب )یمومع تارادا یاضف هوالع هب ،یندم هعماج
‐هقرف دض و یگدنریگربرد ،کیتارکومد تقافر ،یعقاو یتسود
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‐هیامرس هیلع رب دحتم شبنج هکیئاجنآ زا .دنک تیاده یئارگ
 تاقبط و دحتم یعامتجا یاههیال همه ینیع عفانم یتسیاب یراد
 ]رظن دروم[ داحتا یژتارتسا ضرف شیپ ،دریگب هدهعرب ار
 نیا .”تسارگراک هقبط مسیتارپروک“ عون ره در ،یشمارگ
 کی داجیا هار اهنت ،تسا تیعورشم یهیاپ رب هک یژتارتسا

‐یم رامش هب یعامتجا کیتارکومد و رادیاپ ،ماود لباق ینومژه
 نیع رد و( راداور داحتا رب ینتبم یتسیلارولپ دیدج مظن کی .دور

 یعامتجا یاهورین )هدش تیاده و مجسنم یفاک دح هب لاح
.دهد شهاک ار محر یب بالقنا دض رطخ دناوتب دیاب ،ورشیپ
 لباق ذوفن هک – نوئل .د لیناد – یئاکیرمآ  تسیسکرام نیتسخن
 هقبط یناملراپ تیرثکا هک دوب راودیما ،تشاد یشمارگ رب یهجوت

 )یزیرنوخ نودب ینعی( ”یزیمآ حلص“ ًاتبسن بالقنا دناوتب رگراک
 تردق ناملراپ زا جراخ رگراک هقبط هک یروط هب ،دزاس رسیم ار
 هب مه سلگنا .دنک یناملراپ یزوریپ یهناوتشپ ار دوخ یناملراپارف

 دنچ ره( دیفم صخاش ناونع هب تاباختنا هدنزومآ تشرس
 یهنارگشروش شالت لباقم رد هک ،درک هراشا اهورین )صقان
 بیقر اگیدروب فالخ رب ،یشمارگ ) ۴۴( .دتسیایم ماگنهبان

 و ،درک در ار نداد یار زا عانتما  ،یآ .یس .یپ رد دوخ یسایس
 .تسناد مزال یژتارتسا و کیتکات کی نوچ ار یتاباختنا تسایس
 و ینومژه یارب هزرابم نآ رد هک تسا یاهدننکنییعت رصنع ناملراپ
.دوشیم هدرب شیپ یاهدوت تیعورشم
 رد ماغدا رطخ هنوگره ربارب رد دیاب بزح ،لاح نیع رد  
 متسیس اب یتسیمرفر قیبطت ،نیئاپ هب الاب طباور ،دوجوم تیعضو
 گنج“ .دنک یگداتسیا )”لعفنم بالقنا ”یشمارگ نابز هب( بلاغ
 یناهج گنج زا لبق ناملآ کیتارکومد لایسوس بزح ”یعضوم
 ره اب یشمارگ .دنکیم هراشا مسینوتروپا رابهعجاف جیاتن هب لوا
 تفلاخمً ادیدش دهد لزنت یتاباختنا یعمجت هب ار بزح هک یکرد
 هب ار یتاقبط یراکمه عفادمِ بلطتصرف نانیشنسلجم و دوب
 نیریش یهریرح فرظ یوجتسج رد هک درک هیبشت یناسگم هتسد
 کرد  )۴۵( .دنوشیم دوبان یراوخ اب و  دننکیم ریگ نآ رد
‐بوچراهچ اب هداس روط هب تسناوتیمن یسارکومد زا یشمارگ
 .دشاب ربارب یرادهیامرس هعماج ”کیتارکومد”همین ینوناق یاه
 و یتسیراتناملراپ ،یتاباختنا یاهتسایس زا وا داقتنا ،هنافساتم
 .یس .یپ اب  ناوتیم  ار  یآ .سا .یپ کیتارکوروب یاههیداحتا
 هب لماک روط هب یناهج مود گنج زا سپ یهدش هزینیلاتسا یآ

.درب راک
 دوخ هب دوخ و أعطق تردق زا یشمارگ یتسیلارولپ کرد دنچ ره
  نتم رد ار نآ اما ،دنکیمن در ار هناحلسم مایق یلامتحا شقن

 رارق یاهدیچیپ لماعت یسایس و یگنهرف -یعامتجا رتهدرتسگ
 دودحم تشرس و دنوشیم هدنبای ریغت لماوع لماش هک دهدیم
.دزاسیم نایامن ار یبالقنا یتنس یژتارتسا
 رایسب تارییغت“ شیپ زا هک تشاد راهظا ۱۸۹۵ لاس رد سلگنا
 )…(  .”تسا هدوب شترا عفن هب یگمه و هتشاد دوجو  یدایز

 )۶۴( .تسا هدیئارگ تماخو هب نایشروش ورملق رد طیارش یهمه
 ات دراد یقالخا ریثات رتشیب“ یرگراک هناحلسم یهزرابم تشون وا

 یربهر ،رتهب شزومآ و تازیهجت یماظن یرترب“ هب و ،”یدام
 طابظنا و یماظن یاهورین یهدش یزیرهمانرب یریگراک هب ،لکشتم
)۴۷( .”درک هراشا یماظن
 لهس نیمک هب هنرگ و ،درک دیلقت ار مکاح هقبط یاهشور دیابن“
 یهبنج  ”هناهاگآ لوحت ”یژتارتسا  )۴۸( .”میتلغیم رد یاهداس و

 هژیو هب یشمارگ .تسا یعامتجا رادیاپ و قیمع ینوگرگد یتایح
 تساج نیا رد و دوب دنمهقالع تسایس رد قافو لماع یایحا هب

 طسب ناکما یفنم یهزرابم یروئت هب یشمارگ تامدخ زا یکی هک
 و کیژولوئدیا  ینومژه ترورض نونکات  )۴۹( .دراد شرتسگ و

 لرتنک هدیچیپ یاهشور رطاخ هب اهنت هن ،اههدوت تیامح
 رگناریو تردق لیلدب نینچمه هکلب یرادهیامرس کیژولوئدیا
 ات ،نآ یصوصخ شترا و یرادهیامرس تلود یهناعبس و هقباسیب
 شخ درکیور .تسا هدوبن بانتجا لباقریغ و یرورض دح نیا هب
 ،یدناگ یهناراگنا هداس یزاسموهفم دننامه تسرد ،یماظن
 لماک روط هب -یلامتحا یاهلیدب ای  - اهرطخ نیا دنناوتیمن
 ناشن یماظن شور رب ندنام تباث  )…( .”دهد رارق یسررب دروم

 تیولا یماظن یهبنج رب ،تسایس ،مه اجنیا رد :تسا تقامح
)۵۰(  .”دشاب هتشاد
 ار ”زیمآتملاسم“ بالقنا لامتحا کیروئت رظن زا سکرام
 بادآ ،تاسسوم ،نوگانوگ یاهروشک رد هک مینادیم“ .تفریذپ
 لثم یئاهروشک دوجو و ؛دنوش هتفرگ رظن رد یتسیاب موسر و
 رتهب ار امش یاهداهن رگا و ،مینکیمن راکنا ار سیلگنا ،اکیرمآ

 نارگراک اهروشک نیا رد .مدرکیم هفاضا مه ار دنله ،متخانشیم
  )۵۱( .دنسرب ناشفادها هب زیمآتملاسم لاکشا اب تسا نکمم
 ،دوب یزیرنوخ نودب أتبسن مه اهکیوشلب ندیسر تردق هب هتبلا
 یرادهیامرس دض زیمآتنوشخ ریغ أتبسن لاکیدار شروش یتح اما

 هجوت دیاب .تسا هتشاد لابند هب ار بالقنا دض تنوشخ ألومعم
 رد مسیلایسوس هب زیمآتملاسم راذگ زادنامشچ زا نینل ،هک تشاد

 هدافتسا -یرورض ألامتحا – دنمتردق یغیلبت حالس ناونع هب ۱۹۱۷
 ینتفاین شهاک یلصا هتسه“ موادم روضح مه زونه  )۵۲( .درک
 و یتلود ،یجراخ و یلخاد مه – یبالقنا دض یاهورین

 هوالع هب ،ینوناقریغ و ینوناق همین ،ینوناق ،یصوصخ
 یهباثم هب دیاب ار  - یلومعم نازابرس رب ”تردق قشمرس”شقن
 هاگتسد یشاپورف و هقرفت رد یهافش بیغرت تیدودحم ناشن
 و تراسج“  ترورض و درک یقلت یرادهیامرس و تلود یهیرهق
 دض شروش رد )۵۳(”یتازرابم و یتاقبط صخشم یگدنمزر

 نیا دربراک اب هطبار رد مه زاب .تفرگ رظن رد ار یرادهیامرس
.تسا یرورض قالخ ینیبزاب لصا
 ًاقلطم تلود و یرادهیامرس ینورد ماجسنا ندرب لیلحت هفیظو

 ره یهصخشم هک( الئوزنو هژیو هب و لاقترپ بالقنا .تسا یتایح
 رد هن هتبلا ،ءزج نارسفا و نازابرس یاهشبنج زا دوب ترابع ود
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 ندرک یشالتم“ موادم نتشاد تیعوضوم رب تلالد )هباشم سایقم
)۵۴ (  . ”دراد نورد زا  حلسم یورین
 راک نودب  ،یزیرنوخ نودب أتبسن بالقنا کی تهج رد شالت
  .تسا هدننکدوبان یلایخ حلسم یاهورین نورد رد موادم زکرمتم
 هک( حلسم یاهورین نورد رد بوخ طباور ظفح و شرتسگ
 یم قوس نینوخ یریگرد هب ار اهنآ بلغا هک تسایس زا یتسیاب
 یزاسهدامآ راک یعطق یاهتیولوا زا یکی )ددرگ زیامتم ،دهد
 یاهشور اب دیاب حلسم یاهورین زا .دوریم رامش هب یبالقنا
 رطاخ هب هکیناسک ناونع هب یفخم یلخاد یهدنامزاس و هناردارب
 ،دوش تیامح ،دنوشیم رامثتسا دح زا شیب ناگبخن عفانم
 ویتانرتلآ -دنوش لدبم ام نادحتم نیرتیوق هب اهنآ یتسیاب
 لیدبت ام نامنانمشد نیرتکانتشحد هب اهنآ هک تسنآ یلامتحا

 ،تنوشخ ندناسر لقادح هب یاربً اقیقد بالقنا .دنوش
 تیامح هب ،نورد زا یرگیماظن متسیس ندرک جلف  و ،یراکبارخ
 ار ”هناحلسم اما زیمآحلص“ درکیور .دراد جایتحا حلسم یاهورین

 هدیشخب تیمومع ) یلماکان شور هب( الئوزنو رد اریخا زواچ هک
 بانتجا .دنامیم یقاب درکیور نیرتاراک و یعقاو  ًالامتحا ،تسا
 یاهیدنمناوت هب نتخادرپ و نافلاخم دح زا شیب ندرک یوزنم زا

 ًالومعم هک زیمآتنوشخ ریغ ًاتبسن یهلخادم و یزیهرپ یراکمه
 زگره .دسریم رظن هب یقطنم ،تسا هتفرگ رارق یبایزرا دروم مک
 یمیدق یگناگ ود یاج هب رترب یکیتکلاید داهنرب کی  هب زاین
 نیا رد ،تسا  هدوبن مربم هزادنا نیا ات ”تنوشخ مدع-تنوشخ“

 یهناحلسم یفنم یهزرابم“ فیرظ و هتخیهرف موهفم هک تساج
.دشاب هدننک کمک دناوتیم  ”یبالقنا

 رظن زا هک یفلاخم هب میناوتیم ام :تسا نیا نم ثحب روحم
 یارب ینارگن أقیقد .میروآیب یرتشیب راشف میتسه شنارگن یناسنا

 تسا وا یاهتیلاعف رد هناتخسرس یاهلخادم اب هارمه وا صخش
 رد هژیو هب( دنک اطعا ار لرتنک زا یاهج رد ام هب دناوتیم هک
 هب ام هک ینعم نیا هب -دینکیم لوبق رگا ،قشع اب مه ام درکلمع
 هب  - یئوگتقیقح اب مه و  - میراذگیم مارتحا وا یناسنا قوقح

 هب تفلاخم  ًالماک  وا یوس زا نامقوقح صقن اب هک رابتعا نیا
 و تمواقم راشف -میروآیم راشف وس ود رب ام ).میروآیم لمع
 و  - وا یگدنز یارب ناممارتحا راشف و وا ربارب رد نامهزرابم

 رثوم یئاتمه یب زرط هب راشف ود نیا بیکرت  هک دیآیم شیپ نینچ
 ،دنوش نایب یرتشیب ساسحا اب یعقاو لئاسم  هچ ره )…( .تسا
 رب یرتشیب لرتنک ،دوش حرطم یصخش لئاسم زا رتارف هزرابم و
 ریغ هزرابم هب هک دیآیم تسد هب یناسک هلیسو هب نانمشد یور

 تردق هب مه لمع نیرترثوم . )…( .دنیوجیم لسوت زیمآتنوشخ
)۵۵( .”دریگیم راک هب ار نادجو مه و دراد اکتا

 نیرتگرزب زا یکی ناونع هب وا هب یتسرد هب یشمارگ یخیرات راک
‐عطاق زا یکی .تسا هداد رابتعا متسیب نرق یاهنادکیتکلاید
 هنومن یمومع تیفافش رد دهدیم ام هب هک یاهسرد نیرت
 و یدام ینومژه دض یزیرهیاپ .تسا یو یژولودتم

  - ”یهاگآ رد بالقنا”و هناگود یدام تردق  ،کیژولوئدیا
 ار یخیرات تیقالخ زا یاهقباس یب حطس  -مسیلایسوس هب لاقتنا

 و ،ینیعم تاهابتشا و اهینشوران دوجو اب .تشاد دهاوخ مزال
 راک رد هک[ یرامشیب یاجهبان و تسردان یاههدافتسا روطنیمه
 ،دیشخب انغ ار نیئاپ زا مسیلایسوس تنس وا ،]دوب یشمارگ
 یاهاروش کیتارکومد یروهمج کی شنیرفآ  هک یمسیلایسوس
  یهعماج ،دوب هداد رارق فده ار نادنورهش و نارگراک
 زا رُپ یگدنز رسارس رد یشمارگ .نادرگدوخ ناگدننکدیلوت
 و کانتشحو باذع ،هیلوا یاهیدیماان و اهگنج رد ،شحنر
 ریذپانتسکش یهدارا اب ،یتسیشاف یاههمخد رد نشوران تیلاعف

 رب هک دوب هداتسیا یخرس مچرپ نآ تشپ هراومه ،یاهنانیبشوخ
  هک یراعش ،دوب هدش کح ”زگره بابرا ،زگره هدرب”راعش نآ

.دادیم دیون ار یدیدج کیتارکومد یتسیلایسوس ندمت
.اهتشاددای
 ، ندنل ،وتولوپ تاراشتنا ،یشمارگ مسیسکرام ،زگوب لراک )۱

۳۰٫ ص ، ۱۹۷۶
۹۲٫ ص ، ۱۹۱۹ یلگیزنوک ا وتاکیدنیس  ، یشمارگ وینوتنآ )۲
 ص ،زگوب لراک رد ۱۹۲۰ ،یلگیزنوک ا یتاکیدنیس ،یشمارگ .آ )۳

۹۳ .
 ، ۱ یسایس یاه هتشون  ،یرگراک یسارکومد ،یشمارگ وینوتنآ  )۴

 مسیسکرام ثحبم و یشمارگ :بالقنا ود  ،زگوب لراک ، ۶۵ ص
۸۲٫ ص ، ۱۹۸۲ ، نتسوب ،یقرش بونج تاراشتنا ، یبرغ
 و سنرول ، تلود و یشمارگ ،نمزکولگ – یسوب نیتسیرک )۵
. ۱۵۷ ص ، ۱۹۸۰ ، ندنل ، تراشیو
 ص  ،یآ .ویلبد .یپ رد ۱۹۲۰ ، بالقنا ود ،یشمارگ وینوتنآ )۶

. ۱۰۶-۱۰ ۷، ۱۹۸۲ ، بالقنا ود ،زگوب لراک رد ۳۰۹
 ص ، نادنز یاههتشون ،نردم هدازهاش ،یشمارگ وینوتنآ  )۷

 ،ندنل ،وتولپ تاراشتنا ،یشمارگ مسیسکرام  ،زگوب لراک  ، ۱۹۸
۷۴٫-۷۶ ص  ، ۱۹۷۶

۱۸٫ ص  ،۱۹۷۶ ،.زگوب لراک  )۸
 ، ۲۸ شخب  ، اهراک هعومجم  ،یشمارگ وینوتنآ .لاثم یارب )۹

. ۴۵۵-۶ ص
 تابختنم  ، )؟روتیدا( تیمسا-لوون و هرآوه  ،یشمارگ .آ  )۱۰
 ، ۱۸۸ ص ، )نا .یپ(  یشمارگ وینوتنآ نادنز یاههتشونتسد
 ، تراشیو و سنرول ،یشمارگ یسایس راکفا ،نومیاس رجور
۱۰۳٫.ص ،۱۹۹۱ ،ندنل

 و سنرول ، ۱۹۲۱-۱۹۲۶ ،یسایس یاههتشون ،یشمارگ .آ )۱۱
 یاهتسایس ،نوساس کاتسوش نآ ، ۱۹۷۸  ، ندنل ،تراشیو
. ۳۶۴ ص ، ۱۹۸۷ ،اتوسونیم هاگشناد تاراشتنا ، یشمارگ

 /هشیپ  ،یشمارگ .آ  هب ،هطبار نیا رد رتشیب تقدت یارب  )۱۲
  ، زگوب لراک، ، ۳۲۷ ص ، یآ .ویلبد .پ رد  ۱۹۲۰ ،فرصت

.op.cit دینک هعجارم ۶۴٫ ص ۱۹۸۲٫
 .یپ وا ، سگوب لراک رد هنویسولور ال ا وتیتراپ  ،یشمارگ .آ  )13
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۹۶٫ ص  ۱۹۷۶  یآ یت یس
  ،نوسردنا یرپ  ، ۱۷-۲۱ ص، ۱۹۶۴ ربماتپس ۱۲ ،اتیسانیر  )۱۴

 زا  ۷۲٫ ص ، ۱۰۰ هرامش ویور تفلوین ،یشمارگ وینوتنآ تاضقانت
 لثم دشیم یشیامن لوصا زا یضعب لماش هلئسم نیا یخیرات رظن
 یارب یوالسگوی نیمزرس رد تسینومک بزح رادفرط تاضق
 تازاجم دنناشوپب ار ینوگنرس اب هطبار رد ناشیرادفرط  هکنیا

 دوب رارق هک ارچ ،دندرک لوبق ار اهتسینومک رگید یارب گرم
.دنوش مادعا لاحره هب اهنآ هک

 ،سگوب لراک ، ۳۳۲-۳۳۳ ص ،نا یپ ،یشمارگ .آ  )۱۵
۳۴٫ص ،یت یآ یس.یپوا ، ۱۹۷۸

. ۵۶-۵۷ص ،.یت یآ یس.یپوا ، ۱۹۷۶، سگوب لراک  )۱۶
 .دیب یا ،سگوب لراک رظن زا یتاقبط یهاگآ ،شیار ملهلیو )۱۷
. ۵۷ص
۵۹٫ ص ،.دیب ی ،سگوب لراک ،.دیب یا ، شیار ملهلیو )۱۸
 یاهیرادرهش یاهتسایس لدم اب هطبار رد لاثم ناونع هب  )۱۹
 ،دیمش لیس و رلوم رجور ،یگاج سکم هب  ،”یشمارگ”نارادفرط
 .دینک هعجارم ۱۹۷۷ ندنل ،ناگدنناوخ و ناگدنسیون ،انگولوب در
 ار آونیتنوک اتول زا میریگب تسد رد ار رهش ام راذگب نینچمه
.دینیبب

 ،سگوب لراک ، ۹ ص ،نا یپ ،نارکفنشور ،یشمارگ .آ )۲۰
۷۶٫ ص ،.یت یآ یس.یپوا

۷۶٫.ص ،احنامه ، سگوب لراک )۲۱
 یآ یس.یپوا ، )روتیدا( تیمسا -لوونو هرآوه ،نارکفنشور )۲۲

. ۱۰ص ،یت
 یس.یپوا ،)روتیدا( تیمسا لوون یرفج و هرآوه نیتنیاوک  )۲۳

 : یشمارگ یسایس راکفا ،نومیاس رجور رد ۱۸۲ ص ،.یت یآ
۴۳٫ص ، ۱۹۹۱ ، ندنل ، تراشیو و سنرول ،همدقم کی

 کینروبس ،یتموکح دوخ رس رب ثحب یدنبعمج ،نینل .آ .و )۲۴
۱۹۱۶٫ ۱.هرامش ، اتارکمد -لایستوس

 ، نا .یپ ، یندم هعماج و تلود ،یشمارگ .آ هب لاثم یارب )۲۵
 هعجارم ۱۴۰ ص ،یت یآ یس.یپوا ، ۱۹۸۲ ،سگوب  ، ۲۴۰ ص

.دینک
 ،سیراپ ،دراملاگ ،زکیتیلوپ زتیرکسا ، یشمارگ وینوتنآ )۲۶

 یآ یس.یپوا ،نامسگولگ یسوب نیتسیرک ، ۳۶۶ص ، ۱۹۷۵
۱۶۶٫ ص،.یت

 لد ینردناوک ،یشمارگ وینوتنآ ،)روتیدا ( اناتاراگ ونیتنلاو )۲۷
 ، نوسردنا یرپ ، ۱۶۱۲-۱۶۱۳ ص ، ۱۹۷۵ نیروت ، ۱۱۱ ،رسراک
۱۹٫ ص، ۱۰۰ هرامش ویور تفلوین  ،یشمارگ وینوتنآ تاضقانت

۱۶٫ ص .احنامه ، نوسردنا یرپ ،درک دیاب هچ ، نینل )۲۸
 ص ، ۱۹۷۱ ، ندنل ، تراشیو و سنرول ،نا یپ ،یشمارگ .آ )۲۹

۳۲٫ص ،.یت یآ یس.یپوا ، ۱۹۹۱ ،نومیاس رجور ، ۱۸۲-۱۸۱
 و تلود ، )روتیدا( تیمسا لوون یرفعج و رآوه نیتنیوک )۳۰
 ، تراشیو و سنرول ،نادنز یاههتشون بختنم ،یندم هعماج

 ،.یت یآ یس.یپوا ، ۱۹۸۲ ،سگوب لراک رد ۲۳۵ ص ، ۱۹۷۱
۱۸۸٫ ص
۱۸٫ ص ،.یت یآ یس.یپوا ، ۱۹۷۶ ،سگوب لراک  )۳۱
۳۰٫ص ،یت یآ یس.یپ .وا ،یآ ما یپ ،یشمارگ وینوتنآ )۳۲
 ، ۱۹۷۶ ،سگوب لراک رد ۱۹۱۶ ، ودیرگ ۱۱ ،یشمارگ وینوتنآ )۳۳

۵۹٫ ص ،یت یآ یس.یپ .وا
۴۰٫ ص ،احنامه ، ۱۹۷۶ ،سگوب لراک ) ۳۴
 و هفسلف ، خیرات رد گنهرف و مسیلایسوس ،یشمارگ وینوتنآ )۳۵

 یس.یپوا ، ۱۹۸۴ ،سگوب لراک رد ۲۰-۲۱ ص ،۱۹۱۶ ،گنهرف
۴۵٫ص ،یت یآ

 رد ۲۳۸ص ، نا یپ ،یندم هعماج و تلود ،یشمارگ .آ )۳۶
۴۸٫ ص ،اجنامه ، ۱۹۸۴ ، سگوب

 .سا .رآ یزکرم هتیمک هب همان :مایق و مسیسکرام ، نینل ا و  )۳۷
 شخب ، وکسم ،سرگورپ رشن ، نینل راثآ هعومجم ، یپ .لا .ید

۲۲٫-۲۷ ص، ۱۹۷۲ ، ۲۶
 لیلحت ، مایق رد نامز لماع هلاقم رد ار لئاسم نیا نم  )۳۸

.ماهدرک زاب رتشیب   ۲۰۰۸ هم ، ۳ هرامش ، ۳۲ شخب ، یکیژتارتسا
 ،ومسیلایسوس لیا ا وتاتسا ول ،وون نیدرا  ،یشمارگ آ )۳۹

. ۳۸۰ -۳۸۲ ص ،یت یس یپوا ، نمزگولگ -یسوب نیتسیرک
۲۶۲٫ ص ،یت یس یپوا ،نا یپ رد یشمارگ آ )۴۰
۲۶۳٫ ص ،احنامه رد یشمارگ .آ )۴۱
 تربور رد ،دوملت رد تنوشخ مدع ،نملمیک نوویر )۴۲

 تاراشتنا ،لمع و یروئت رد تنوشخ مدع  ،) روتیدا( زملوه. لا
۲۴٫ ص ، ۲۰۰۱ ، الاب زادنا مشچ  ،دنلویو

 یلاع روطب ار هتفرشیپ ،یناسنا هاگدید نیا گروبمازکول ازر )۴۳
:داد حیضوت
 .دش یراج لیس دننام  نوخ  ،مدرم ماع لتق لاس راهچ لوط رد“
 .دوش ظفح لاتسیرک نادلگ رد یتسیاب نآ زا هرطق ره  ،زورما
 یقیقح سفن یئاهنت هب – ناوارف تیناسنا و یبالقنا تیلاعف

  هرطق ره نتخیر اما .دوش وروریز یتسیاب ایند .دنتسه مسیلایسوس
 باکترا وا یارب و تسا یماهتا ،دوش ظفح دناوتیم هک ینوخ
.”تسا هناعبس یتقدیب اب  یکاخ مرک کی ندرک هل لثم تیانج
 ، هنهف هتور ید ،گرم تازاجم هیلع رب ،گروبمازکول ازر(

.) ۱۹۱۸ ربماون ۱۸ ، ۳ هرامش
 هسنارف رد یتاقبط هزرابم رب همدقم ، سلگنا کیردیرف )۴۴

 ص ، ۲۷ شخب ،ویلبد یس یا ما ، سکرام لراک  ۱۹۵۰-۱۹۴۸
۲۴-۵۰۶ .
 بزح ،مسیمرفر ربارب رد یشمارگ ،نمراه سیرک ،یشمارگ.آ )۴۵
. ۸ ص ، ۱۹۷۷ ،ندنل ،یرگراک تسیلایسوس

 هسنارف رد یتاقبط هزرابم رب همدقم ،سلگنا کیردیرف )۴۶
 ص ، ۲۷ شخب ،ویلبد یس یا ما ،سکرام لراک  ۱۹۵۰-۱۹۴۸

۲۴-۵۰۶ .
.اجنامه )۴۷
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 یندم هعماج و تلود ،نادنز یاههتشون ، یشمارگ وینوتنآ ) ۴۸
 رد یتئارق : یشمارگ ات سکرام زا .)روتیدا ( گنالب ول لپ رد
 ص ،  ۱۹۹۶ ، کرویوین ، یناسنا یاهباتک ، یبالقنا تسایس

۳۱۷٫
 هب هقالع نادنچ یعطق روط هب أتبسن یشمارگ هکنیا دوجو اب  ) ۴۹
 تشرس ای ”فاطعنا تیلباق“  اما  ،دادن حیضوت ار تنوشخ مدع
 و یکیروئت قالخ ألامتحا و ناوارف ددعتم یاههار  ،شایرظن زاب

.دنکیم ینیب شیپ ار نآ دشر یلمع
۳۱۷٫ ص ،احنامه ،یشمارگ وینوتنآ )۵۰

 
 شخب ،و یس سلگنا ف ،سکرام ک زا ، گیه هرگنک رد  )۵۱
۲۵۵٫ ص ، ۱۹۸۸ ندنل ، ۲۳
 .و ؛ ۱۲۰ ص ، ۱۹۷۷ وکسم ، ۲۴ شخب  و س  نینل .ا .و  )۵۲

 و س نینل .ا.و ؛ ۲۳ص ،وکسم ، ۲۵ شخب یو یس نینل..ا
.احنامه رد ۵۵ ص ، ۱۹۷۷ وکسم ، ۲۵ شخب

. ۷۷ص ،تیس یپ وا ، نوسردنا یرپ  )۵۳
  ، )روتیدا( لمس درانرب ،روز یروئت ، سلگنا کیردیرف  )۵۴

 ، ۱۹۸۱ ،دروفسکا هاگشناد تاراشتنا ، گنج ملع و مسیسکرام
 ،وتولپ تاراشتنا ، گنج کیتکلاید ، وش نیترام ، ۵۴ ص

. ۵۱ ص ،۱۹۸۸ ،ندنل
 ا ،زمله لا تربور ،لداعت و بالقنا رد ، گنیمد ارابراب  )۵۵
 -۱۰۲ ص ، ۲۰۰۱ ، دنلب زادنا مشچ ،دنلویو تاراشتنا ، تیس .پ

۱۰۰٫
 دنچ اب اجنیا رد و ۵۴۱-۵۴۲ هرامش روکرپنیا رد ادتبا هلاقم نیا
.دوشیم پاچ هدنسیون هلیسو هب یئزج حیحصت
 تسد یاهلجم  ،تسه نمالپ یوون یلصا روتیدا  چیووپوکاج ند

 بزح یلم هتیمک وضع  وا .قباس یوالسگوی کاخ رد یپچ
 یرگراک نویسیمک لوئسم و اکیرمآ هدحتم تالایا تسیلایسوس
.دوب ۲۰۰۷-۲۰۰۸ یاهلاس رد نآ

رادیب رشن تیاس
یسایس بزح ،یعامتجا شبنج ،بالقنا

 ىانبم ناونع هب ار تیحیسم هک ىحیسم حالطصا هب تلود ،هلب“
 ششور ور نآ زا و دنیزگیم رب ىتلود بهذم ناونع هب ،دوخ
 .تسین ىحیسم لماک تلود ،تسا رگید بهاذم فذح
 هک ىتلود ،کیتارکمد تلود ،ىتسیا هتآ تلود )سکعرب(
 تلود( دهدیم رارق ىندم هعماج رصانع ریاس هرمز رد ار بهذم
 ،تسا )گولوئت( ىناحور زونه هک ىتلود  .)تسا ىحیسم لماک
 ،دنکیم مالعا تیحیسم هب ار دوخ داقتعا ىمسر روط هب زونه
 زونه ،درادن ار تلود ناونع هب دوخ دوجو مالعا تارج زونه
 ىنابم ،تلود هباثم هب دوخ ىدوجو تیعقاو رد تسا هتسناوتن
 و ىناهج نیا بلاق رد تسا نآ ىنابهر نایب تیحیسم هک ار ناسنا
 هن“ کی طقف ىحیسم حالطصا هب تلود .دنک نایب ىناسنا
 کی ناونع هب تیحیسم نیا هک اریز ،تسا  Nicht-Staat ”تلود
 ،دوشیم ققحتم اهناسنا ىعقاو ىاه هدیرفآ رد هک تسین بهذم
 هک( تسا بهذم کی ناونع هب تیحیسم ىناسنا هنیمز نیا هکلب

.)دنکیم ققحتم ار دوخ
 ققحت هن و تسا تلود ىحیسم ىفن ىحیسم حالطصا هب تلود
 ىبهذم لکش رد زونه ار تیحیسم هک ىتلود .تیحیسم ىتلود
 نیا هب تسد تلود کی ناونع هب زونه ،دسانشیم تیمسر هب شا

 ىبهذم هنوگب بهذم لباقم رد دوخ زونه هک اریز ،دنز ىمن راک
 ىانبم ىعقاو ققحت زونه )تلود نیا( هک نآ ىنعی نیا .دنکیم لمع
 رکیپ رب ،تیعقاو ریغ رب زونه هک اریز ،تسین بهذم ىناسنا
 تلود ىحیسم حالطصا هب تلود .دراد هیکت ىناسنا تاذ یلیخت
 مکح رد ،لمکم مکح رد شیارب ىحیسم بهذم و تسا لماکان
 رازبا هب اترورض شیارب بهذم .تسا شندوب لماکان سیدقت
 تسا ىگرزب توافت .بیرف و ایر تلود هب تلود و دوشیم لیدبت
 رهوج رد هک ىناصقن تلع هب هتفای لماکت تلود هک ىتیعضو نیب

 ىاهطرش شیپ زا ىکی ناونع هب ار بهذم دراد دوجو تلود یلک
 تلع هب هک ىا هتفاین لماکت تلود و دسانش ىم تیمسر هب دوخ
 تلود ناونع هب ،دراد هشیر شا هژیو تیدوجوم رد هک ىناصقن
 دروم نیا رد .دنکیم نییبت دوخ ناینب هباثم هب ار بهذم ،صقان
 ،اما لوا دروم رد .دوشیم لیدبت لماکان تسایس هب بهذم رخآ
 بهذم رد ار دوخ هک تسا هتفای لماکت تسایس نامه یلماکان
 ىحیسم بهذم دنمزاین ىحیسم حالطصا هب تلود .دهدیم ناشن

 رد ىتاقبط هزرابم و تلود
 رد هیامرس تشابنا – ناریا
یمالسا یروهمج نیزاغآ هرود

قیفش نمهب

http://www.nashrebidar.com/
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/enghalab%20jonb.%20ej2/moschkhsat.htm


'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

55

 تلود .دنک لیمکت تلود ناونع هب ار دوخ دناوتب ات تسا
 دوخ لیمکت ىارب بهذم هب ىزاین ،ىعقاو تلود ،کیتارکمد
 زا ار دوخ دناوتیم نآ زا شیب بتارم هب تلود نیا سکعرب .درادن
 نیا لکش رد بهذم ىناسنا ىانبم هک اریز ،دنک ادج بهذم

 حالطصا هب تلود .تسا هدش ققحتم تلود دوخ رد شا ىناهج
 رد و دنکیم لمع ىسایس ،بهذم لباقم رد ،سکعرب ىحیسم
”… .ىبهذم ،تسایس لباقم
دوهی هلاسم ،سکرام لراک
 ىضعب رد مدرم هتبلا )تفگ دیاب جارات و لواپچ دروم رد اما و(
 هکنآ ىارب اما دننک ىم ىگدنز جارات و لواپچ اب اهنت اه هرود

 دشاب دوجوم جارات ىارب ىزیچ دیاب دشاب هتشاد ناکما لواپچ
 هب دوخ هبون هب زین جارات هویش و .دشاب هتشاد دوجو ىدیلوت ىنعی
 ار زاب سروب تلم کی الثم .دوش ىم نییعت دیلوت هویش هلیسو
.ار نارچواگ مدرم هک درک جارات ىشور نامه هب ناوت ىمن
هسیردنورگ ،سکرام لراک
:راتفگشیپ
 پچ لئاسم نیرت یهرگ زا یکی دیدرت نودب تلود هلأسم
 یدنا و یس مامت رد .تسه و هدوب رصاعم ناریا رد تسیلایسوس
 رد تلود تیهام رس رب هلداجم ،یمالسا یروهمج زا سپ لاس
 دوخ رد ار پچ هک دوب یتالداجم نیرت هشقانم رپ زا پچ نایم
 زا توافتم یاهکرد هک تفگ ناوتیم تأرج هب .درک یم ریگرد
 یروهمج رد تلود تیهام لیلحت و یلک روط هب تلود هلوقم
 یتازرابم یکیتکات لئاسم زا ،پچ نورد تاشقانم مامت رب یمالسا
 هب خساپ ات و یرگراک شبنج نورد یهدنامزاس عاونا هب خساپ ات

 و هدنکفا هیاس ،هدننک نییعت و مهم یداصتقا و یسایس تالوحت
 یب هاگ و هطساو اب هاگ .تسا هدیبوک تاثحابم نیا رب ار دوخ رهم
 لیلحت و تلود تیهام رس رب هلداجم راکشآ لکش رد هاگ .هطساو
 لئاسم رس رب هرجاشم بلاق رد هاگ و ،ناریا هعماج زا یتاقبط
 و ریخا رود رد ار تاثحابم نیا هنومن نیرخآ .یکیتکات و ینامزاس
 اضر هیلع رب یروشک زا جراخ پچ یبیلص گنج نایرج رد
 تروص اه هنارای یدنمفده حرط نوماریپ هک یتاثحابم و ناشخر
.درک هدهاشم ناوتیم ،تسا هتفرگ
 نیرت یهرگ زا یکی کش نودب یمالسا یروهمج راتخاس لیلحت
 هدادیم لیکشت ار تلود هلأسم نوماریپ هثحابم نیا یاه هصرع
 راتخاس لیلحت زا رتارف بتارم هب یزیچ تلود هلأسم اما .تسا
 تیهام اهنت هن هثحابم نیا رد .تسا یمالسا یروهمج رد تلود

 زا کرد نینچمه هکلب ،نآ هب دروخرب شور و یمالسا یروهمج
 کرد ماحنارس و یلک روط هب یراد هیامرس هعماج رد تلود هلوقم
 یم و هدشیم رولبتم یهجو نیرت زراب هب یتسیلایسوس تلود زا

 و یهدنامزاس رما هب هک زین ییاهخساپ زا یرایسب رد یتح .دوش
 زا توافتم یاه یقلت ،دنزادرپ یم یرگراک شبنج یباینامزاس
 ای یکیتکات توافتم یاهخساپ لکش رد ار دوخ هک تسا تلود
 شیارآ مادک رگراک هقبط هک نیا .دزاس یم نایامن کیژتارتسا

 یباینامزاس نیا رد بزحت ایآ ،تفرگ دهاوخ دوخ هب ار یتازرابم
 یاهدوت یاهلکشت و اهاروش شقن ،هن ای تشاد دهاوخ ییاج
 تایقلت کرد اب اهنت ًامامت ،هریغ و هرمزور تازرابم یارب یرگراک
 هک یتوافتم یاهکرد .دنتسه نییبت لباق تلود هلأسم زا توافتم
 یم تیاکح نارگلیلحت توافتم یاه هاگتساخ زا دوخ هچ رگ
 دیاب ،نیعم یرظن یاههاگتسد ناونع هب و دوخ هبون هب اما ،دنک
 لیلحت یتاقبط تیعقوم ءاشفا اجنیا رد .دنریگ رارق یسررب دروم
 هتخادرپ لیلحت دوخ هب هک تسا مزال .تسین یفاک رگید هدننک
 قابطنا ماحنارس و دوش هداد ناشن نآ رد دوجوم یاهیئاسران ،دوش
 هدیشک ریوصت هب یعامتجا فلتخم تاقبط فلتخم یاهقفا اب نآ

 هشیلک کرت نآ هیلوا طرش شیپ هک راوشد تسا یراک نیا .دوش
 دنچ دح زا هک تسا یلذتبم و راگلوو مسیسکرام یحطس یاه
 یا هقرف دناگاپورپ اب ار لیلحت و دوریمن ارف یدبا دماج لومرف

 یم رب مسیسکرام نایعدم هب هک یئاج ات .دنک یم نیزگیاج
 نییبت هب زاین وس کی زا .تسا هناگود یراوشد کی نیا ،ددرگ
 زا یئاوژروب ریباعت ندز رانک و تلود زا یتسیسکرام هیرظن کی
 یاهیراوشد رگید یوس زا و تسا مسیسکرام سابل رد تلود
.دنک یم یئامن دوخ ناریا رصاعم هعماج رد تلود شقن یسررب

 نییبت هئارا ،ددرگیم رب یمالسا یروهمج هب هک یئاج ات زین ًاتقیقح
 رد تلود .یهیدب نادنچ هن تسا یرما ،تلود زا یتاقبط
 یخرب رد هک تفرگ دوخ هب ینیون لاکشا نانچ یمالسا یروهمج
 ،درادن یتبارق هتفرشیپ عماوج رد جیار یاهتلود اب اهنت هن دراوم
 یم رظن هب نردم تلود کی زورب لاکشا اب ضقانتم اراکشآ هکلب
 هب هاگچیه ناریا رد یراد هیامرس تابسانم لاح نیع رد .دسر
 .دنا هتقاین شرتسگ و قیمعت یمالسا یروهمج نیمه نارود هزادنا
 نیا دیاب ،میدرک لقن سکرام زا هتشون یادتبا رد هک یلوق لقن ود
 یروهمج رد تلود .دنشاب هداد ناشن یفاک هزادنا هب ار یراوشد
 ناوج سکرام نایب هب و تسا یبهذم تلود وس کی زا یمالسا
 ضقن ار تلود هباثم هب دوخ یاهناینب هک تسا »تلود-هن« کی
 هقبط تلود نیمه بوچراهچ نورد رد رگید یوس زا و دنکیم
 نارگراک زا یعیسو هقبط و وس کی رد یدنمورین راد هیامرس
 یسایس یاهنارحب زورب .تسا هتفرگ لکش رگید یوس رد ریگبدزم
 هب زین یئاوژروب نویسیزوپا زا یا هدرتسگ فیط دوجو و یپایپ
.دیازفا یم راک یراوشد
 نیتسخن .لضعم نیا هب یئوگخساپ یارب دوب یشالت رضاح هتشون
 تسایس هیرشن رد ۲۰۰۰ لاس رد و تمسق هس رد هتشون نیا راب

 یکیملپ تالداجم و ثحابم زا یرایسب .دیدرگ رشتنم یرگراک
 نیا دوب رارق رگا .دنراد دوخ رب ار نارود نآ رهم هتشون رد دوجوم
 رگید یاهنوگ هب تالداجم نیا ًاعطق ،مدرک یم هیهت نآلا ار هتشون
 روط هب .دنتفرگ یم تروص یرگید یاهیدنبهورگ اب لباقت رد و
 فلتخم یاههورگ یدنب فص هتشون نیا راشتنا نامز رد لاثم

 و دوب تایح دیق رد تمکح روصنم ،دوب توافتم ًالماک پچ
 زا یاهعومجم و هچراپ هس هب زونه یرگراک تسینومک بزح
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 هب ینایرج ،دوب هدشن میسقت یو تارظن زا یوریپ یعدم لفاحم
 هدرتسگ فیط و تشادن یجراخ دوجو ًابیرقت یدزم راک وغل مان

 نتفرگ لکش لاح رد یدیعبت نایوجشناد نایم رد زورما هک یپچ
 یرگراک مسینومک رامقا هب لیدبت لاح رد زونه شتیلک رد تسا
 ناگرا نیرتمهم ندنل ناهیک همانزور زین تسار تمس رد .دوب
 رد ،تفر یم رامش هب یزاوژروب تسار نویسیزوپا یسایس-یرکف

 و رتشیب بتارم هب یتعسو رد تسار نویسیزوپا نیا زورما هک یلاح
 یاههناسر زا :دنک یم تیلاعف رت عونتم رایسب ییاهبلاق رد
 و اهناگرا ات هتفرگ اکیرمآ یادص و یس یب یب لیبق زا یللملانیب
 هصرع هب اپ نآ اب هارمه و زبس شبنج زا شیپ هک یعونتم یاهداهن
 نیا اب هلداجم رد ینومضم رظن زا ،لاح نیا اب .دنتشاذگ دوجو
 زورما لادج .دش یمن لصاح ینادنچ رییغت اهیدنبهورگ
 ینومضم رظن زا یئاوژروب پچ و تسار تانایرج اب مسیسکرام
.دوب هتشون راشتنا نامز رد هک تسا ینامه
 رادروخرب زین یاهیئاسران زا نامز نآ رد رضاح هتشون لاح نیا اب
 نزو و شقن زا تسردان یبایزرا رد نآ یئاسران نیرتمهم و دوب

 زا هتشون راشتنا نامز رد .تسا پچ نورد فلتخم یاهیدنبهورگ
 مسیلایسوس و یرگراک مسینومک فیط یاههاگدید نم رظن

 یقلت تیمها مک و لاوز هب ور ییاههاگدید هباثم هب ،یرگراک
 نورد رت رادهشیر و رت یمیدق یاههاگدید ،لباقم رد و دندشیم

 یرتشیب نزو زا ،هعسوت بتکم نارادفرط لاثم روط هب ،پچ
 رب نآ ساسا هک دوب تسردان یبایزرا کی نیا .دندوب رادروخرب
 مسینومک تانایرج رد کیروئت ینابم یگشیر یب و لزلزت

 یگشیر یب و فعض زا و تشاد رارق نآ تاقتشم و یرگراک
 ار نانآ یسایس لاوز هطساوالب روط هب تانایرج نیا یرظن ینابم
 رکذ هب رضاح هتشون رد زین رطاخ نیمه هب .تفرگ یم هجیتن
 .تسا هدش افتکا تانایرج نیا هب رصتخم و هاتوک رایسب یتاراشا
.دوب هابتشا یبایزرا کی نیا

 یرگراک مسینومک فیط رد جیار یاههاگدید هک دوب نیا تقیقح
 یشقن هبنج ود زا – یرگراک مسیلایسوس نآ یبناج لوصحم و –
 زا یرگراک مسینومک نییبت مه .دندرک یم افیا هدننک نییعت و مهم
 و »یسایس مالسا« فراعتم ریغ تلود ناونع هب یمالسا تلود
 مسیلایسوس یتسار تسد نییبت مه و یداصتقا درکراک دقاف
 تلود هن و یزاوژروب یارب تلود« هباثم هب تلود زا یرگراک
 ار یرت تخس ناج تاشیارگ ناریا پچ نورد رد ،»یزاوژروب

 هدیسرن نایاپ هب هجو چیه هب نانآ نارود و دندرکیم یگدنیامن
 تیهام شریذپ زا شیوخ عانتما رب یرگراک مسینومک .دوب
 و یتاقبط تسایس زا ینادرگیور یهجو نیرتهب هب تلود یئاوژروب
 »تسایس زکرم« هب دورو لومرف اب – ار ینایم تاقبط هب یروآور
 ار یشیارگ بیترت نیا هب و درکیم ینتبم – تمکح روصنم
 رب یناهج حطس رد هتشذگ نرق دون ههد رد هک درکیم سکعنم

 تسپ نییبت اب ار تسایس زا یتاقبط نییبت و دوب هدش طلسم پچ
 رد اج همه رد هک دوب یشیارگ نیا .دوب هدرک نیزگیاج نردم

 روهظون یعامتجا یاهشبنج رد و هدیسر نارود هب هزات راشقا
 و دوب هدیدرگ طلسم مهلاثما و تیندم و تیسنج و داژن رب ینتبم
 .دش زین نینچ و درکیم افیا ار دوخ شقن زونه دیاب زین ناریا رد
 عبنم نیرتیلصا هب نآ یلصا زادرپ هیرظن و یرگراک مسینومک
 لدب تاحالصا نارود هنایم روهظون ییوجشناد شبنج یرکف
 تایح اب یهجو نیرتهب هب تارظن نیا یگشیر یب .دیدرگ
 یمالسا یروهمج رد هک تشاد یئاناوخ یناوج لسن یعامتجا
 روصنم تارظن هک دوب هشیریب هزادنا نامه هب و دوب هدرک دشر

 ار نآ و دید ار دوخ دوجو هنیئآ تارظن نیا رد لسن نیا .تمکح
 ار رارف و دیعبت هار مه دعب ات دیزگرب دوخ یامنهار هباثم هب
 ،یدمک یلکش هب راب نیا ،ار نیشیپ لسن خیرات و دنک باختنا
.دنک رارکت
 یلمعلاسکع هباثم هب و یرگراک مسینومک لیاقم هطقن رد
 یشیارگ زین یرگراک مسیلایسوس درکیور ،نآ لباقم رد یعاجترا
 رد هک تشاذگ یم شیامن هب ار رصاعم ناهج تسایس رد یعقاو

 یتسیلایسوس یاهنییبت هب ددجم جورع اب و اهروشک زا یا هلسلس
 یوهام رظن زا هک یشیارگ .دش یم صخشم یبطقود ناهج نارود
 ار دوخ یعامتجا هاگیاپ اما تشادن یرگراک مسینومک اب یزیامت
 .درک یم وجتسج پچ یزاوژروب هدرخ زا یرگید راشقا رد
 یگنهرف یاههاگدید و مسیلایسوس نیا یعاجترا یئارگرادتقا

 هدرخ مسیلایرپما دض زا لماک زود کی اب هارمه نآ هدنامبقع
 هبش یاهیدنبهورگ دزن مسیلایسوس نیا هب هژیو یتیباذج ،یئاوژروب
 .درک یم اطعا قرش کولب هیزجت زا هدنامیقاب ای و یتسیئوئام
 رد و ناتسدرک رد ناریا پچ نورد رد صخشم روط هب هک یرما

 .تفای زین دوخ یارب یبسانم کاوژپ ناریا تسینومک بزح نایم
 یدام هیاپ هزادنا نامه هب زین مدقم-نیرذآ یقامچ مسیلایسوس
 تالضعم لح رازبا هب یمالسا یروهمج رد قامچ هک تشاد

i.تسا هدش لیدبت یعامتجا

 هتشون رد نایرج ود نیا شقن هب هک دوب یفاک تاظحالم نیمه
 رتشیب تلود تیهام رس رب یدیلک هثحابم نایرج رد و رضاح
 نیرذآ جریا و تمکح روصنم اب هک نیا هژیو هب .دش یم هتخادرپ
 رد زین »لاکیدار« پچ رد تلود یروئت نازادرپ هیرظن نیرتمهم
 نیسیروئت ناونع هب یلوا .دنتشاد روضح فص ود نیمه نورد
 زادرپ هیرظن ناونع هب یمود و »یبالقنا یاه هرود رد تلود«
 هک تسا یراک نیا .»یزاوژروب تلود و یزاوژروب یارب تلود«

 رت لصفم روط هب رگید یتصرف رد و دریگب تروص دیاب مه زونه
 رب دیکأت اهنت اما ام ثحب یارب و اجنیا رد .تخادرپ میهاوخ نادب
 هطقن .تسا رادروخرب تیمها زا هیرظن ود ره رد کرتشم رما کی

 .تسا توافتم تلود ثحب هب دورو رد نیرذآ و تمکح تمیزع
 رد تلود« هلاسر رد هک داصتقا رب تسایس مدقت تمکح یارب
 هدش نییبت ییاه هرود نینچ یارب ًارهاظ و »یبالقنا یاه هرود
 تیعبت نیرذآ یارب و دهدیم لیکشت ار ثحب هب دورو هطقن ،دوب
 و یناهج رازاب هب ًاساسا وا دزن هک داصتقا زا تسایس هطساوالب
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 مه زین عوضوم نیا هب دورو رد .دوش یم هصالخ یناهج کناب
 مسیلایرتام مه و دنکیم یئامندوخ تمکح روصنم مسیلآ هدیا

 تسین انعم نآ هب اما توافتم تمیزع طاقن نیا .نیرذآ یکیناکم
 داصتقا اب شاهطبار و تسایس نامه دوخ زا نانآ یاهنییبت هک
 قفاوت نیا رد نازادرپ هیرظن نیا ود ره ،سکعرب .تسا توافتم
 .تسین ریذپناکما یمالسا یروهمج رد هیامرس تشابنا هک دنراد
 تسا نیا نآ و دنکیم زیامتم مه زا ار هیرظن ود نیا یئزج یتوافت

 رد هیامرس تشابنا هب یاهراشا نیرتکچوک یلک هب تمکح هک
 هک یلاح رد ،دنادیم یفتنم ًالمع ار یتشابنا نینچ و درادن ناریا
 رد هیامرس هدرتسگ تشابنا ناکما مدع دیئأت نمض نیرذآ

 هک دنادیم ریذپناکما ار تشابنا زا یعون ،یمالسا یروهمج
 درکلمع هجیتن رد هن و دریذپیم تروص تلود دوجو مغریلع
 یروهمج رد هیامرس تشابنا ناکما مدع هب ندوب لئاق نیمه .نآ
 ،زبس شبنج جورع اب هژیو هب و داژن یدمحا اب هک تسا یمالسا
 هب و دهدیم رارق یرگراک مسینومک رانک رد ار وا نایرج و نیرذآ

.دنک یم لدب زبس شبنج عفادم
 یهرگ زا یمالسا یروهمج نارود رد هیامرس تشابنا هلأسم اما
 همه و همه .تسا یلک روط هب تلود ثحب هب دورو طاقن نیرت
 یمالسا یروهمج رد تلود یئاوژروب تیهام یفن رد هک یتایرظن
 ای ءاحنا زا یوحن هب ،تسار ات پچ زا ،دنوش یم هئارا و نیودت
 لقتسم ار تشابنا نیا ای و دنوشیم ناریا رد هیامرس تشابنا رکنم
 یعون ندش لئاق اب اهنت ای و دنهدیم حیضوت تلود درکلمع زا
 ناریا یراد هیامرس یارب ار یفارحنا یا هعسوت ،نوزومان تشابنا
 یخیرات یاهقفا اب اههاگدید نیا زا مادک ره .دننک یم مالعا

 یلصا ثحب عوضوم نیا اما .دنا هدروخ هرگ ینیعم یاهشبنج
 نیا زا هک تسا یا هطساوالب جیاتن مهم .تسین رضاح هتشون
 شبنج نوماریپ و نورد لفاحم رد و دوشیم لصاح اههاگدید
 هئارا و تسردان یاه یبایزرا هب رجنم و هدرک ذوفن زین یرگراک
 ساسا رب .دوش یم لفاحم نیا بناج زا یئاطخ ًالماک یاهکیتکات

 نارود ناریا رد یراد هیامرس خیرات هک تسا یئاههاگدید نینچ
 دادملق نمزم یداصتقا نارحب کی زا یخیرات یمالسا یروهمج
 یداصتقادض درکراک هجیتن رد زین ناریا یراد هیامرس و هدش
 .دوش یم یفرعم راضتحا لاح رد یراد هیامرس ناونع هب تلود
 ریغ فاکش کی هب ندش لئاق اه یبایزرا نیا هطساوالب هجیتن
 .تسا ناریا رد یراد هیامرس و مکاح یسایس میژر نیب روبع لباق
 ره دقاف یمیژر ناونع هب یسایس میژر هک تسا ساسا نیمه رب و
 نآ عوقولا بیرق ینوگنرس و هدش یفرعم یعامتجا هاگیاپ هنوگ
 هب دح هچ ات ییاههاگدید نینچ هک نیا .دوش یم هداد هدعو
 تالوحت ،دنوش یم لیدبت یرگراک شبنج یورشیپ رد یعنام
 مسیلبمس لماک طلست و شبنج نیا هتشذگ هلاس شش
 حرط .تسا هداد ناشن یفاک هزادنا هب نآ رب یتسینویسکآ

 نآ یاهداینب رییغت ای و مکاح یسایس میژر یدوبان هک ییاهراعش
 ،هزرابم یروف یاهراعش ناونع هب ،تسا اهنآ ققحت طرش شیپ

 شبنج هک تسا یتسینویسکآ مسیلبمس نیا یلصا صخاش کی
 یاج .تسا هدرب جنر نآ زا هتشذگ یاهلاس مامت رد ناریا یرگراک
 ییاهراعش ار یروف هزرابم رد هدننک جیسب یاهراعش حرط
 تردق اب رایعمامت ییورایور مزلتسم اهنآ ققحت هک دنریگیم
 .دنا یعامتجا ماظن لک ینوگنرس مزلتسم ای و مکاح یسایس
 عیسو یهدنامزاس و هدرتسگ راک اب اهنت هک یفادها یارب هزرابم
 لحارم رد هک دوشیم هداد رارق یشبنج شود رب دنققحت لباق
 تازاجم وغل«راعش زا .دراد رارق شیوخ لماکت و نیوکت هیلوا
 راعش مه ًاریخا و »یدزم راک وغل« لیبق زا ییاهراعش ات »مادعا
 زا تمیزع اب لوا هاگن رد هک ،»اه هنارای حرط یارجا رد فقوت«
 بیرق ینوگنرس اما تقیقح رد ،دنوش یم حرط یدبا یلوصا
 نیزگیاج همانرب .دنا هتفرگ ضرفشیپ ار مکاح میژر عوقولا
 .ددرگ یم حرط زور یتازرابم راعش ناونع هب و دوشیم کیتکات
 یتایبدا زین دوشیم رجنم ییاهراعش نینچ حرط هب هک یتایبدا
 قابطنا مدع تسردان یاهضرف شیپ نامه اب رساترس هک تسا
 لکش نآ یشاپورف ترورض و یراد هیامرس ماظن اب مکاح میژر
 ریخا لاس یس یساسا تیعقاو کی یریوصت نینچ .تسا هتفرگ
 نودب هک نیا مه نآ و درادیم هگن رود دید زا ًامامت ار ناریا هعماج
 کی یتح مکاح یسایس میژر ،دیلوت لاح رد و لاعف داصتقا کی
 ناریا یزاوژروب ،هتشذگ لاس یس مامت رد .دروآ یمن ماود زین زور

 و تسا هدرکن فقوتم ار تشابنا دنور زین یاهظحل یارب یتح
 یزاسزاب مادم ار یتلود نیشام یاقب یارب مزال یداصتقا یاهناینب

 هب ضرعت هاگچیه اهنت هن تلود هاگتسد زین الباقتم .تسا هدرک
 هکلب ،تسا هتشادن دوخ راک روتسد رد ار یداصتقا یاهناینب نیا
 هتشامگ تمه نآ تیوقت هب اه هرود مامت رد و هتسویپ روط هب
 هب هتسد هتسد پچ نالاعف هک ینامز رد تسرد یتح .تسا

 اب تسب و دنب رد ناریا یزاوژروب ،دندشیم هدرپس مادعا هخوج
 قابطنا نیا نودب .دوب دوخ بیج ندرک رپ لوغشم مکاح تلود
 ،یمالسا یروهمج ماظن و ناریا یزاوژروب عفانم نیب یخیرات

 .دوب هدیسر نایاپ هب لبق اهتدم مکاح یسایس میژر تشونرس
 یرگراک شبنج لباقم رد ار یئورین اما یتاقبط فالتئا نیا دوجو
 راک دنمزاین زیچ ره زا شیب نآ رب هبلغ هک دهدیم و هداد رارق

 یلمع یاهیورشیپ زیچ ره زا لبق هک تسا یدنم هشقن و هدیجنس
 رود فادها مالعا .دشاب هداد رارق رظن دم ار دوجوم تیعضو زا
 زج هب تسین یزیچ ًالمع شبنج یروف یاهراعش ناونع هب تسد
 ذاختا تاموزلم زا زیرگ و مکاح یتاقبط فالتئا نتفرگ هدیدان
 هب نتخادرپ تیعقاو ،رما نیمه .نشور یتاقبط تسایس کی
 ار یمالسا یروهمج نارود رد هیامرس تشابنا یگنوگچ هلأسم
.دنک یم یرورض رگید راب کی
 دنور دوب رارق هک تسا یاهیلوا حرط زا یئزج رضاح هتشون
 لوحت اب طبترم یسایس تالوحت یگنوگچ و هیامرس تشابنا

 .دنک لابند یگدنزاس نارود نایاپ ات ار ناریا رد یراد هیامرس
 یروهمج میژر هک دوب نیا رب راک زاغآ ماگنه هدنراگن هیلوا کرد
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 کی هب »فراعتم ریغ« میژر کی زا ندش لیدبت لاح رد یمالسا
 رظن زا زونه اراکشآ نییبت نیا .تسا یزاوژروب فراعتم میژر
 هدنراگن هک تشاد رارق یرگراک مسینومک نایرج رتسب رب کیروئت
 .دوب هدرک کرت ار نآ فوفص رضاح هتشون میظنت زا لبق لاس ود
 یسررب نایرج تسخن .دش راک همادا رد فقوت ثعاب هعقاو ود

 ثعاب یمالسا یروهمج زا سپ ناریا رد یراد هیامرس لوحت دوخ
 زا شیپ ات هک دش هدنراگن یارب لوحت نیا زا ییایاوز ندش نشور
 هیامرس تشابنا دنور هک تیعقاو نیا کرد .دوب نشوران نم رب نآ

 نامه رد تسرد ینعی ،گنج نارود نیرت تخس رد یتح
 ،دش یم لتخم دیاب تلود یداصتقا درکراک ًاتدعاق هک ینارود
 وترپ ،تشاد همادا ینیون لاکشا رد و دوب هدشن فقوتم زین
 ار هدنراگن ،رتشیب یقیقحت ماگ ره .دنکفا یم ثحب رب یرگید
 دعاقتم »فراعتم ریغ تلود« ثحب ینابم یگیاپ یب هب رتشیب
 ار تلود زا توافتم هیرظن کی هب یبایتسد ترورض و درکیم
 ریغ تلود« زا راذگ ثحب نیمه هک نیا هژیو هب .داد یم ناشن
 رد هدنراگن طسوت راب نیلوا یارب هک فراعتم تلود هب »فراعتم

 حرط ناریا یرگراک تسینومک بزح ینورد تاثحابم نایرج
 یرگراک مسیلایسوس یتسار تسد نایرج طسوت نونکا ،دوب هدش
 هب ،نایرج نیا زادرپ هیرظن ،نیرذآ جریا طسوت صخشم روط هب و
 نیا .دوب هدش لدب یتسار تسد یشم کی نیودت یارب یرازبا
 نیا هب و تشاد زاب راک همادا زا ار هدنراگن هک دوب یاهعقاو نیمود
 کاروخ کرادت ًالمع رتسب نامه رب راک موادت هک دناسر هجیتن

.دوب روهظون یتسار تسد یشم نیا یارب مزال
 راتخاس نیب فاکش رب فراعتم ریغ تلود ثحب یانبم
 نیا هیرظن نیا رد .دوب راوتسا تلود یتاقبط و کیژولوئدیا

 نیمه رب و دشیم دادملق رییغت لباق ریغ کیژولوئدیا راتخاس
 اب یمالسا یروهمج یسایس میژر قابطنا یئاناوت مدع زین ساسا
 هب لئاق هیرظن .دش یم یریگهجیتن نآ زا رصاعم هعماج یاهزاین
 ناکما کی ار ناکما نیمه ًاقیقد فراعتم تلود هب راذگ ناکما

 فراعتم ریغ تلود هیرظن دقن هب هیواز نیا زا و تسنادیم یلمع
 هچ ،نآ هجو ود ره رد هیرظن نیا یساسا یتساک .تساخیم رب
 نیا رد ،نآ هب نادقتنم هچ و فراعتم ریغ تلود رارمتسا ناعفادم
 نیب هطبار یوجتسج هب ،هقبط و یژولوئدیا نیب هطبار رد هک دوب
 راتخاس نیوکت .تساخیم رب مه زا ازجم هداد شیپ ود
 هب هیرظن نیا رد یسایس مالسا ای یمالسا شبنج کیژولوئدیا

 یژولوئدیا .دیدرگ یم نییبت تاقبط زا لقتسم یاهدیدپ هباثم
 و دوبن مسیلاربیل زج هب یزیچ ثحب نیا رد یزاوژروب »فراعتم«
 بیترت نیا هب .دش یم ثحب دراو هک دوب یمود هداد شیپ زین نیا

 هرسکی رصاعم نارود رد یژولوئدیا و تاقبط یخیرات لوحت مامت
 زا ناریا یزاوژروب ینادرگیور هداس تیعقاو .دش یم هتفرگ هدیدان
 بزح و یلم ههبج بلاق رد – یهاگودرا مسیلایسوس و مسیلاربیل
 یلصا بلاق ناونع هب بهذم تمس هب نآ یروآ یور و – هدوت
 .تشادن یئاج شرگن نیا رد ،شیوخ فادها نایب کیژولوئدیا

 یزاوژروب کیژولوئدیا یلصا رتسب مسیلاربیل هک دوب نیا تقیقح
 نرق هنایم زا و دادیم لیکشت یراد هیامرس هیلوا نارود رد ار
 ینارحب یا هرود دراو هافر تلود نارحب اب هارمه زین دوخ متسیب

 نارود یخیرات رظن زا یزاوژروب متسیب نرق نایاپ رد .دوب هدش
 رد اهنت اراکشآ مسیلاربیل و دوب هتشاذگ رس تشپ ار مسیلاربیل
 یاهرگنس نیرخآ ،اپورا رد ینعی ،رصاعم ناهج زا یکچوک شخب

 ناگیر یاکیرمآ رد یبهذم تسار جورع .دوب هدرک طفح ار دوخ
 یزاوژروب هک دادیم ناشن ناتسلگنا رد یرچات یراک هظفاحم و
 نارود یبهذم تسار اب .دوب هدروآ ور یتوافتم یاهبلاق هب نونکا

 مولعم رت ریگمشچ یاهنوگ هب مه زاب ،اکیرمآ رد مود شوب جروج
 هدش هداد شیپ زا یرما »یزاوژروب کیژولوئدیا هاگتسد« هک دش
 ره رد هکلب ،تسین کیسالک مسیلاربیل یاه هفلؤم رتسب رب و
 یاهزاین و ثحب دروم هعماج یگنهرف تاصخشم هب هتسب ینارود
 هب ار یلاکشا و دوشیم لوحتم ًالماک هاگتسد نیا یتاقبط هزرابم

 کیسالک مسیلاربیل یرکف هاگتسد اب اهنت هن هک دریگیم دوخ
 رارق زین نآ اب ضقانت رد ددعتم یدراوم رد هکلب ،دنرادن یئاناوخ
 موهفم زا تمیزع رب »فراعتم ریغ« تلود هیرظن ساسا .دنراد
 – یخیرات یزاوژروب زا تمیزع هن و دراد رارق یزاوژروب یعازتنا

 هزرابم دنور رد هک هنوگنآو تسه هک هنوگنآ ،یعقاو صخشم
 .تسا هتفرگ لکش رگید یاهروشک یزاوژروب اب تباقر و یتاقبط
 فاکش یانبم رب دناوتیمن تلود یتسیسکرام هیرظن بیترت نیا هب
 هیرظن هفیظو ،سکعرب .دوش راوتسا هقبط و یژولوئدیا نیب
 اهداضت حیضوت نآ هدننک نییعت صخاش کی و تلود یتسیسکرام
 یاهروشک رد و فلتخم یاه هرود رد هک تسا یتاضقانت و
 هاگتسد دراو هیامرس تشابنا یاهزاین نیمأت یارب فلتخم
 هک تسا یزاوژروب دوخ نیا .دوش یم یزاوژروب کیژولوئدیا
 هطلس زا یدیدج لاکشا هب هیامرس تشابنا یاهزاین نیمأت یارب

 نیا هب ار یتوافتم کیژولوئدیا یاههاگتسد و هدروآ ور یتاقبط
 یرایسب رد هک یکیژولوئدیا یاههاگتسد .دهد یم لکش روظنم
 هب یتاقبط ریغ ًارهاظ و رت هنهک میهافم زا یریگ هرهب اب دراوم
 ات دنتسه یزاوژروب یتاقبط هطلس ظفح هب رداق رترثؤم بتارم
 تمس هب یتاقبط هزرابم فاشکنا ناکما هک احنآ هژیو هب .مسیلاربیل
 هرطاخم هب ار یراد هیامرس هعماج یاهناینب هک دراد دوجو یئوس و
 نارود نایاپ ناریا رد یمالسا شبنج طلست و یریگلکش .دزادنا
.تسا حیضوت لباق هیواز نیمه زا زین یولهپ
 یسایس یژولوئدیا هباثم هب مالسا یوس هب ناریا یزاوژروب یروآور
 یلصا یاهرتسب هک دش زاغآ ینامز زا صخشم روط هب
 مسیلایسوس و یلم ههبج مسیلاربیل ،یزاوژروب کیژولوئدیا
 هب یئوگخساپ رد ار دوخ یناوتان وس کی زا هدوت بزح یئاوژروب
 موادت رگید یوس زا و دندوب هداد ناشن یزاوژروب یخیرات یاهزاین
 و یتعنص یرگراک هقبط یریگلکش اب ،رتسب نآ رب یتاقبط هزرابم
 ناکما ،رگراک هقبط نورد هب یتسیلایسوس دنمورین رصانع دورو

 ینادرگیور .دوب هدرک مهارف تدش هب ار لرتنک زا عاضوا جورخ
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 هدوت بزح یئاوژروب مسیلاییسوس زا یناریا نارکفنشور زا یلسن
 و دوب هتفای ار دوخ نایب نیرتمهم دمحا لآ لالج بلاق رد هک
 نیا زراب یاههناشن ،یسمش هاجنپ ههد زاغآ رد یتعیرش جورع
 رد لیر رییغت نیا تازاوم هب .دنتشاذگ یم شیامن هب ار لیر رییغت
 تروص یتارییغت زین یمالسا شبنج دوخ رد ،یزاوژروب نورد
 ناوخمه یزاوژروب یاهزاین اب ار نآ شیپ زا شیب هک تفرگیم
 تفرگیم تروص هصرع ود رد تارییغت نیا نیرتمهم .درک یم
 اب یمالسا شبنج هیلوا تفلاخم نتشاذگ رانک یلوا هک
 یوگنخس هب ار شبنج نیا هک دوب ۱۳۴۱ لاس یضرا تاحالصا
 اب تفلاخم نتشاذگ رانک یمود و درکیم لیدبت رادنیمز عاجترا

 اشیپ هجو اراکشآ زین نیا هک یعامتجا تایح رد نانز روضح
 نیا اب هارمه .داد یم ناشن ار یمالسا شبنج یراد هیامرس
 و هنابلط لالقتسا یاه قفا ندرک دراو اب یمالسا شبنج ،تارییغت

 رب ًالمع ،دوخ کیژولوئدیا هاگتسد نورد هب یتسیلایرپما دض
 .تشاد رارق نآ رب ناریا یزاوژروب هک تفرگیم رارق یرتسب نامه
 هزادنا هب یمالسا شبنج ۵۷ بالقنا عطقم رد ،بیترت نیا هب

 یتاقبط یگدنیامن نتفرگ هدهع رب یارب مزال تاصخشم زا یفاک
 ،زین هعماج رد پچ هب شیارگ رطخ .دوب رادروخرب یزاوژروب
 شبنج هب یروآور رد یزاوژروب رد دیدرت و کش لماوع نیرخآ
 نایماح هب ار ناریا راد هیامرس هقبط هندب و هدز رانک ار یمالسا

 نورد رد رایتخب روپاش لماک یاوزنا .دومن لیدبت یمالسا شبنج
 زا هقبط نیا نارادمتسایس نیرتیلصا تیامح و یزاوژروب هقبط
 رییغت نیا یهجو نیرتایوگ هب ،۵۷ نمهب بالقنا عطقم رد ینیمخ
 یم شیامن هب ار ناریا رد یزاوژروب هقبط کیژولوئدیا تاصتخم

.تشاذگ
 شبنج شنیزگ و ناریا یزاوژروب کیژولوئدیا تاصتخم رییغت نیا

شا یخیرات عفانم نایب بلاق ناونع هب یمالسا
ii

 یانعم هب اما ،
 نیا رد هچنآ ،سکعرب .دوبن یزاوژروب کیژولوئدیا نارحب نایاپ
 ،دیدرگ ناریا تسایس دراو یمئاد یا هفلؤم ناونع هب نایم
 کی تایضتقم اب کیژولوئدیا هاگتسد نیا نیب هک دوب یتاضقانت
 اب ییوس زا ناریا یمالسا یروهمج .تشاد دوجو نردم تلود

 تلود نیوکت تهج رد یخیرات ماگ کی شیوخ تیروهمج
 تیمالسا اب رگید یوس زا و تشادرب ار ناریا رد یئاوژروب نردم

 ینعی ،نردم تلود یلصا درکراک اب ضقانت رد شیپ زا شیوخ
 رارق هعماج لک هدنیامن هباثم هب یزاوژروب یارب تیعورشم نیمأت
-هن« ناونع هب نآ زا ناوج سکرام هک یزیچ نامه .تفرگ یم
 یروهمج میژر نابیرگ ادتبا زا هک یفاصم .درب یم مان »تلود
 هتفاین ار دوخ یعطق لح هار زین زونه و دوب هتفرگ ار یمالسا

.تسا
 ،تلود زا یتسیسکرام نییبت رد هک تسا نیا اما یساسا هلأسم
 زا سکرام هک نامه ای ،هعماج ربارب رد تلود تیعورشم نارحب
 یم تبحص دراد رب رد ار دوخ یفن هک ی»تلود-هن« ناونع هب نآ

 و یتلود نینچ نیب هطبار نادقف یانعم هب هجو چیه هب زونه ،دنک

 صخشم روط هب مکاح هقبط و یلک روط هب یعامتجا تاقبط
 نتفرگ راک هب زا شایدعب یاههتشون رد زین سکرام دوخ .تسین

 یژولوئدیا رد صخشم روط هب و هدرک یراددوخ یریباعت نینچ
 هیامرس فلتخم عماوج رد نردم تلود فلتخم لاکشا رب یناملآ
 یتوافتم تاجرد زا دنناوت یم لاح نیع رد هک تشاد دیکأت یراد
 اکیرمآ تلود یو و دنشاب رادروخرب یتاقبط نورد مسیتارکمد زا
 یتاضقانت هاگ و اهداضت دوجو .تسناد یم نآ هنومن نیرتلماک ار
 ار تلود تایح لک هاگ هک یئاوژروب تلود لماکان یاههنومن رد
 یتاقبط تیهام کی نادقف یانعم هب زونه ،دنزادنا یم هرطاخم هب
 یتسیسکرام نییبت رب رارق رگا ،سکعرب .تسین روبزم تلود یارب
 نییبت زا ریغ یزیچ تلود یتسیسکرام نییبت و – دشاب تلود
 لماکت یاهتلود نینچ دوجو – تسین تلود یخیرات – یتسیلایرتام
 نیا دوخ یزاوژروب یگتفاین لماکت رب زیچ ره زا شیپ یا هتفاین

 ریغ« ای و ندوب یئاوژروب ریغ رب هن و دنکیم تلالد اهروشک
 یمالسا یروهمج ناریا یزاوژروب .یئاهتلود نینچ ندوب »فراعتم
 فلخ دنزرف صقان و لماکان تلود نیا ،یروهمج نیا .دیئاز ار
 یم لضفلاوبا ترضح هرفس هک دوب یاهدنامبقع یزاوژروب

 و تسودقیفر و یدالوارگسع رد و تفرگیم هیکت و تشاذگ
.دیزگرب ار دوخ ناربهر نایچماداب
 یمالسا یروهمج یبهذم ماظن رد تاضقانت نیمه دوجو ًاقیقد
 تایح لک هب اوژروب هدرخ و اوژروب نیدقتنم بناج زا هک تسا
 و هیامرس تشابنا یاهزاین اب میژر ضقانت ات و میمعت یمالسا میژر
 یم هداد طسب یمالسا یروهمج رد تشابنا ندوب ریذپناکما مدع
 راتخاس رد یتاضقانت نینچ دوجو هک احنآ زا نیدقتنم نیا دزن .دوش
 سپ ،تسا هیامرس تشابنا هار رس رب یعنام تلود هتفاین لماکت
 هب ای .تسین اه هیامرس تکرح دنور دوخ یسررب هب مه یزاین

 سپ تسا »فراعتم ریغ« یتلود یمالسا یروهمج نوچ ،یترابع
 هب .تسین ریذپناکما یروهمج نیا رد زین »فراعتم« یراد هیامرس
 هیاپ ناونع هب هاگچیه یزاوژروب ییاهنییبت نینچ رد زین لیلد نیمه
 هب فوطعم یسایس کیتارپ و دوش یمن رهاظ رضاح یسایس میژر
 یمن رب رد ار یزاوژروب اب هزرابم اهنت هن ،نانآ دزن میژر اب هزرابم
 نیفلتؤم یزاوژروب یضاران یاهنویسکارف نورد رد هکلب ،دریگ

iii.دنک یم وجتسج زین ار دوخ

 ناریا تلود و میژر هب ندوب »یراد هیامرس« قالطا ،همه نیا اب
 تسا هدش جیار روفو هب پچ نایم رد هک تسا یلاس دنچ نونکا
 »اهقف میژر« زا لبق لاس دنچ ات هک زین پچ زا ییاهشخب نآ همه و
 تلود زا زورما ،دنتفگ یم نخس مهلاثما و »یئاطسو نورق« و

 رد تلود نییبت یارب مهلاثما و هیامرس میژر و یراد هیامرس
 هبش نیا هب رتقیقد یهاگن اما .دننک یم هدافتسا یمالسا یروهمج
 رتشیب اهنآ رد »یراد هیامرس« ترابع هک دهدیم ناشن اه لیلحت
 و هیامرس هب هک یئاج ات .لیلحت ات دوریم راک هب مانشد ناونع هب

 نیا داقتنا ،دوش یم طوبرم یمالسا یروهمج رد نآ درکلمع
 لاکشا تسخن .دوش یم هصالخ روحم ود هب ًاساسا تانایرج
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 کناب درکلمع مود و یبهذم و یماظن یاهداهن تیکلام هژیو
 یتلود هبش و یتلود یاهناگرا درکلمع نیا وس کی زا .یناهج

 هنوگ ره رگید یوس زا و دریگیم رارق داقتنا جامآ هک تسا
 کناب تاروتسد زا یشان ناریا رد یداصتقا تالوحت رد یئوسمه
 یاهناگرا هب داقتنا رد بیترت نیا هب .ددرگ یم دادملق یناهج
 یصوصخ شخب و نویسیزوپا یزاوژروب اب پچ ،یبهذم و یماظن

 تالوحت رب یناهج کناب تاریثأت هب داقتنا رد و دوشیم هارمه
 تنایص رادفرط هک دوشیم هارمه یزاوژروب زا یشخب اب یداصتقا
 دروم هیامرس تکرح هژیو لاکشا ،تسا یلخاد یاهرازاب زا
 جراخ داقتنا سرریت زا تابسانم نیا ساسا و دریگیم رارق داقتنا

دوش یم
iv. هب داقتنا نیزگیاج ،تابسانم زا یا هژیو هجو هب داقتنا 

 عفن هب پچ نیا شخرچ یرظن ناینب .دوش یم تابسانم ساسا
 رهاظ یلکش نیرتراکشآ هب زبس شبنج نایرج رد هک یزاوژروب

.تسا هتفهن یشرگن نینچ رد ،دش
 تشابنا دنور هب نتخادرپ ،ییاهشرگن نینچ لباقم رد ًاقیقد
 یتسینومک تسایس نییبت یارب یساسا یتیمها زا ناریا رد هیامرس
 هب رضاح هتشون .دوب رضاح هتشون رما زین نیمه و تسا رادروخرب
 و دزادرپیم یناجنسفر نارود زاغآ ات تشابنا دنور یسررب

 هب زین نیمه لاح نیا اب .دریگ یمن رب رد ار نآ زا سپ یاهلاس
 ناشن ار ناریا رد یتلود تردق هناراد هیامرس تیهام یفاک هزادنا

 رضاح هتشون رد ثحب دروم نارود هرابرد هک هچنآ همه .دهد یم
 زین نآ زا سپ نارود دروم رد رتشیب یتاجرد هب ،تسا هدش هتفگ

 ییاهتوافت اب یمالسا یروهمج رد هیامرس تشابنا .دنک یم قدص
 هراشا رین رتالاب .تسا هتشاد همادا زین نآ زا سپ یاهلاس رد یئزج
 دیابن اما .داد همادا رگید یتصرف رد دیاب ار یسررب نیا هک میدرک
 ناونع هب یمالسا یروهمج میژر زا نییبت ساسا هک درک شومارف
 نارود نیمه هب ،فلتخم نیوانع تحت یراد هیامرس ریغ یمیژر
 نیا هرابرد هثحابم اب رابتعا نیا هب .ددرگ یم رب نآ نیوکت هیلوا
 زین رصاعم تالوحت هب خساپ یلصا طوطخ تقیقح رد ،نارود
 شیپ مه دون ،دمآ دص وچ« فورعم قادصم هب .دنا هدش هئارا

 نیزاغآ هرود رد تابسانم هناراد هیامرس تیهام لیلحت ،»تسام
 قیمعت و شرتسگ لحارم نداد ناشن و یمالسا یروهمج
 ،نارود نآ رد یزاوژروب تردق شیازفا و یراد هیامرس تابسانم
 دروم نارود رد رگا .تسه زین زورما تیعضو یایوگ بتارم هب
 یم یصوصخ شخب یاهردرایلیم لابند هب نیبهرذ اب دیاب ثحب

 و یناریا یاهردرایلیم یماسا تسیل بترم راشتنا زورما ،میتشگ
 یفاک هزادنا هب ،یدرایلیم دنچ یصخش یاهامیپاوه دیلوت شیازفا

 لباقم رد ار دنمورین یزاوژروب کی نیوکت راکنا لباق ریغ دهاوش
 هتشون ثحب دروم نارود رد .دنراذگ یم شیامن هب ناگمه مشچ
 زورما ،ابر تحابق و دوب یمالسا هرهب زا تبحص زونه رضاح
 رد هیامرس شدرگ یاهروتکاف نیرتمهم زا یکی هب نارهت سروب
 رضاح هتشون ثحب دروم نارود رد رگا .تسا هدش لدب ناریا
 تاغیلبت و یسایس رابغ و درگ یارف زا اهدنور نیا ندید یارب

 حلسم ریغ مشچ اب زورما ،دوب زاین حلسم مشچ هب کیژولوئدیا
 مشچ زا ار یکنیع دیاب طقف .دید ار طباور نیا ناوتیم مه
 پچ ات هعسوت بتکم زا ،یئاوژروب فلتخم بتاکم هک تشادرب

 هدرک دیلوت ار نآ هریغ و یمیژر دض و لاکیدار و تسیلایرپما دض
.دنا هتشاذگ رگراک هقبط رایتخا رد و
 نامه رد راب نیلوا یارب هتشون نیا .هیلوا تسا یماگ رضاح هتشون
 تسایس هیرشن رد ،۲۰۰۰ لاس هیئوژ و نئوژ ینعی ،شراگن نامز
 و مود شخب ود ،هتشون تمسق هس زا .دوب هتفای راشتنا یرگراک
 نآ رد ماکحا یخرب قیقدت و کدنا یتارییغت اب و ًاددجم ار موس
 هدرک رییغت دیدج راشتنا یارب زین اهسیونریز بیترت .منک یم رشتنم
 اب هزات یاهسیون ریز .دنا یلصا نتم زا اهسیون ریز رتشیب .دنا
 هرخؤم هتشون نایاپ رد .دنا هدش صخشم اهنآ زاغآ رد یحیضوت

.ما هدومن هفاضا نادب زین یهاتوک

قیفش نمهب
۱۳۹۰ دادرم
۲۰۱۱ توا

نمهب بالقنا زا دعب ىتاقبط راتخاس و تلود لوحت
 ،ىتسیلایسوس بالقنا کی هب ندیئورارف اب تسناوتن نمهب بالقنا
 ىا هعماج هب ،بالقنا ندیسر ماجرف هب و ىزوریپ ناکما اهنت نیا
 هک دوب نآ زا رت ناوت رپ بالقنا اما .دوش ىهتنم دازآ ىاهناسنا زا
 هب ىگداس هب هعماج رب قیمع ىتاریثات نودب و اپرید جیاتن نودب
 هدروخ تسکش بالقنا ره دننام .دوش هدرپس ىشومارف هتوب
 ار ىتآ ىسایس لوحت تهج ود زا زین ۵۷ نمهب بالقنا ،ىرگید
 رب ار دوخ فادها و نیماضم بالقنا هک نیا تسخن .دز مقر
 لکش هک ىبالقنا دض هکنیا مود و درک لیمحت ىتآ ىسایس ماظن

 بوکرس هب تسناوت ىم ىتیعطاق و ىژرنا نامه اب اهنت تفرگ
 نیا هب هک ىیاج ات .دوب هتفرگ بالقنا دوخ زا هک دزادرپب بالقنا
 خلت رارکت نمهب بالقنا ،ددرگ ىم رب بالقنا تسکش مود هجو
 و تسا ىزوریپ هب موکحم بالقنا کی هک دوب کاندرد هبرجت نیا

 زا لبق نارود زا رت هایس بتارم هب ىبالقنا دض هب نآ تسکش
 نویل زا ،نارگراک زا ىرامشیب ىاهلسن .دیماحنا دهاوخ بالقنا

 نونکات ۱۹۷۹ ناریا ات ۱۹۱۹ خینوم و ۱۸۷۰ سیراپ نومک و ۱۸۳۰
 دوخ نیا اما .دنا هتخادرپ ار کاندرد هبرجت نیا ىاهب دوخ نوخ اب
.تخادرپ نادب دیاب رگید ىتصرف رد هک تسا ىعوضوم

 لبق هعماج نامه تسناوت ىمن رگید ۵۷ نمهب زا دعب ناریا هعماج
 ىاهزرم دوخ ىورشیپ ریسم رد بالقنا .دشاب ىخیرات هبرجت نآ زا
 تشگزاب هک دوب هتشاذگ رس تشپ نانچ ار ىزاوژروب هدش میسرت

 .دوبن ریذپ ناکما رگید ىزاوژروب بولطم مارآ طیارش هب هعماج
 هدروآ ناغمرا هب ار ىدیلوت ىاهدحاو رب نارگراک لرتنک بالقنا
 یارگپچ تلود ىنینج لکش ناونع هب ار ىرگراک ىاهاروش ،دوب
 گرزب نارادنیمز ىاهنیمز هرداصم ،دوب هداد لکش ىتآ  یلامتحا
 و دوب هتشاذگ شیامن هب ار ىضارا نیا زا ىکارتشا ىرادرب هرهب و
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 هن رگا ار ىتلود هاگتسد ،هدرک حلسم ار مدرم هدوت هکنیا ماحنارس
 دراو نیگنس ىتابرض نآ رب و دوب هتخادنا راک زا لقاال ،ىشالتم
 تردق ،تلود هقئاف ىناوید تردق لباقم رد بالقنا .دوب هدرک
 و نارگراک بالقنا هکنیا هصالخ .دوب هداد رارق ار لکشتم مدرم
 ىاهناینب و هدرک فقاو دوخ تردق هب ار شکتمحز مدرم
 و ىراد هیامرس ماظن تیعورشم و ىراد هیامرس مظن و تیکلام
.دوب هدیبلط فاصم هب ار نآ تلود
 تردق مارآ لاقتنا رد ار دوخ بولطم تیاهن هک ناریا ىزاوژروب
 ىارب و درک ىم وجتسج ىیاوژروب ىروهمج هب تنطلس زا
 دوخ تلود ىناحور و ىقالخا رابتعا ماقم رد زین تیناحور

 رد ،دوب هتفرگ رظن رد تلود زارف رب و رانک رد ىهاگیاج
 دروم تمحر ناراب ىاج هب هک دش هجوتم تدم نیرتهاتوک

v.دوب هدیسرارف نک ناینب یلیس شراظتنا

 ىاهشور اب دش ىمن رگید ار ناتسدیهت و نارگراک ىبالقنا شبنج

درک بوکرس فراعتم
vi. “مق هب سیراپ ترجه زا هک ”اقآ 

 و قلخ تمدخ هب ”رازگتمدخ ىا هبلط“ ماقم رد ات دوب هتشگزاب
 نارامج روانت ناتخرد ریز و تشگزاب نارهت هب راچان ،دزادرپب ادخ
 هاپس ماغدا رب ىنبم ىزاوژروب هیلوا ىاهحرط .دنکفا تماقا لحر
 هب روما ىراذگاو و بالقنا ىاههاگداد و جیسب لالحنا ،شترا و

.دش هتشاذگ رانک ،ىرتسگداد و ىنابرهش
 لکش بالقنا نایرج رد ىمالسا شبنج تردق لامعا ىاهناگرا

 فیعضت ىتنطلس میژر بوکرس هاگتسد هچ ره .دندوب هتفرگ
 لکش رتشیب ىمالسا شبنج ىاهناگرا تبسن نامه هب ،دش ىم
 حلسم تاجتسد و دجاسم هب اکتا اب لحم ىاه هتیمک .دنتفرگ ىم
 لرتنک رد هاش میژر رخآ ىاههام رد المع قامچ و بوچ هب
 زین تاجتسد نیمه .دندرک ىم افیا شقن ىدج روط هب تالحم
 ماما هیلوا ىاوتف مغریلع ،نمهب ۲۲ و ۲۱ ىاهزور رد هک دندوب
 رد نتفرگ رارق زا دعب و ،اهناگداپ هب هلمح زا ىراددوخ رب ىنبم
 هب هلمح رد ،دوب نایرج رد رگید مایق هک تیعقاو نیا لباقم
 زا هحلسا شخپاب .دندومن حلسم ار دوخ و هدرک تکرش اهناگداپ

 جیسب و هاپس لیکشت نامرف و اهنآ نایم رد دیدج تلود فرط
 زا ریذپان ىئادج ىئزج هب رگید اهناگرا نیا المع ىنویلیم تسیب

.دندش لیدبت نآ ىاکتا نوتس هب و دیدج تموکح
 نامز نآ ات زکرمت هب المع تلود رکیپ رب مایق هدننکدروخ تابرض
 رد تلود لوحت زا ىنارود و داد همتاخ ىتلود هاگتسد دوجوم
 زکرمتم تلود ىاج .دراد همادا مه زونه هک درک زاغآ ار ناریا

 ،نوناق تموکح و ىماظن و ىرادا فراعتم ىاهناگرا رب ىکتم
 هک تفرگ ىتلود ار ،دشاب دهاوخ ىم هچ ره نوناق نیا لاح
 زکارم دوجو رد رتهب ترابع هب ای تردق زکرمت مدع رد نآ ىگژیو
 لالقتسا رد نآ زا رت مهم و رگیدمه تازاوم هب تردق ددعتم
.دوب تردق زکارم نیا کی ره ىبسن
 و هدرتسگ ىهاگتسد ،ىتموکح فراعتم ىاهناگرا تازاوم هب

 نآ قیرط زا المع ىسایس تردق لامعا هک تفرگ لکش عیسو
 ىاههاگداد ،اه هتیمک زا ىعیسو هکبش .تفرگ ىم تروص

 المع هعمج همئا رتافد و جیسب و نارادساپ هاپس زکارم ،بالقنا
 ىاهناگرا ىریگ لکش .دنتفرگ دوخ تسد هب ار روشک هرادا

 رد .دنامن دودحم ىسایس هصرع هب اهنت تردق لامعا میقتسم
 هب میظع تورث نداد رارق زا ىمالسا شبنج زین ىداصتقا هصرع
 ىشراگیلا نارس رارف و ىتنطلس میژر ىشاپ مه رد زا هدناماج
 هک ،هدناماج هب ىتلود هاگتسد رایتخا رد زین تنطلس نارود  یلام
 و هدرک ىراددوخ ،تشادن قلعت وا دوخ هب ىتسدکی روط هب زونه
 ،نازابناج سپس و دادرخ هدزناپ و نافعضتسم ىاهداینب لیکشت اب
 نیا میقتسم لرتنک فاقوا نامزاس ذوفن هنماد شرتسگ اب و
 زا تالوحت نیا هجیتن .تفرگ دوخ تسد رد ار ىداصتقا ىاهمرها
 و عیسو یحطس رد یتلود یلام عبانم عیزوت و شخپ وس کی

 رگید یوس زا و ناریا رد یراد هیامرس یتاقبط یاههیاپ شرتسگ
 ىازجا جارات و لواپچ هک دوب ىمیظع یلگنا هاگتسد نتفرگ لکش

دنداد ىم لیکشت ار نآ کیکفت لباق ریغ
vii. لیلقت لاح نیا اب 

 اهنت ىتاقبط ریغ جارات و لواپچ تلود کی هب ىمالسا ىروهمج
 هب نآ نداد تبسن هک نانچمه .تسا هدیچیپ ىتیعقاو ندرک هداس
 ار تیعقاو زین ،ىراجت ىزاوژروب ،ىزاوژروب صاخ حانج کی
.دوش هتخادرپ رتشیب عوضوم نیا هب تسا مزال .دنک ىمن نایب
ىزاوژروب و تلود

viii»لاربیل« ىزاوژروب رظن هطقن زا
 ،یللملا نیب هچ و یلخاد هچ ،

 تسناوت ىم اهنت ىمالسا ىروهمج هب تردق ىراذگاو
 تلاسر .دشاب بالقنا بوکرس ىارب ىرورض ىا هدرپ نایم
 زج دوبن ىزیچ ىزاوژروب نیا رظن زا ىمالسا ىروهمج ىخیرات

بالقنا بوکرس
ix. هیلوا نارود تیولوا نیرت یلصا زین اتقیقح 

 نتفرگ سپ زاب و ىبالقنا شبنج بوکرس ار ىمالسا تموکح
 تعفنم لاح نیع رد نیا .داد ىم لیکشت نآ ىخیرات ىاهدرواتسد
 یروهمج .دوب زین بالقنا هظحل رد ناریا یزاوژروب یخیرات
 باختنا ،دوب هدرکن لیمحت ناریا یزاوژروب رب ار دوخ یمالسا

 راک مامت نیا اما .دوب نآ یخیرات عفانم نایب و یزاوژروب نیا دوخ
 زا راشرس دوب ىتلود کیژولوئدیا ظحل هب ىمالسا ىروهمج .دوبن
 .تشاد یدایز هلصاف نردم تلود کی هب ندیسر ات هک تاضقانت
 یناملراپ فراعتم یاهتلود اب تلود کیژولوئدیا و ىسایس شیارآ
 ،نآ رد تردق یاهراتخاس و تشادن یئاناوخ هنوگچیه برغ رد
 یاهیدنبهورگ درکلمع رثا رد مه و بالقنا جیاتن رثا رد مه
 نردم تلود رد لوادتم یاوق میسقت اب ،هژیو عفانم طفاح
 زاغآ رد ار تلود ىاه هکرحم نیرتالاب .تشاد هلصاف یئاوژروب
 اخیرات تیعقوم ظفح هکلب ،هیامرس تشابنا ىاهزاین هن نآ لیکشت
 لیکشت مومعلا یلع بهذم و ىمالسا شبنج هداتفا هرطاخم هب
 شخب رب کلمت و ىسایس تردق ىاهناگرا ریخست اب .داد ىم
 لیدبت المع ىمالسا ىروهمج ،روشک ىداصتقا عبانم زا ىمیظع
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 هدننک تکرش ىاهورین دوخ لقتسم عفانم هک دوب هدش ىتلود هب

دندرک یم افیا ىا هدننک نییعت شقن نآ رد تلود رد
x. هعماج رگا 

 اسب هچ ،دوب ىرادنیمز تیکلام رب ىنتبم ىیاتسور ىا هعماج ناریا
 نیا اما .درک ىمن ادیپ نآ هرادا اب یلکشم زین ىمالسا ىروهمج
 نینچ هباثم هب و دنار ىم مکح ىراد هیامرس ىا هعماج رب تلود
 هیامرس تشابنا و دشر ىاهرتسب ىهدناماس زا ىزیرگ ىتلود
 ىمالسا ىروهمج ،هدش هک مه جارات ىارب ىتح .تشادن

 .تشادن بالقنا زا حورجم ىراد هیامرس ىزاسزاب زج ىا هراچ
 یاهزاین نیمأت ورگ رد یمالسا شبنج یخیرات تیعقوم ظفح

 یانبریز ار داصتقا راک یادتبا رد هک یتلود و دوب هیامرس تشابنا
 هدننک نیمأت تلود شقن رد تعرس هب ،دوب هدرک مالعا غالا
.تفرگ رارق هیامرس تشابنا یاهزاین
 رد ىراد هیامرس دشر و هعماج رد ىتاقبط لوحت ىگنوگچ کرد
 تلود رد تاضقانت نیا کرد نودب ،ریخا لاس تسیب رد ناریا
 تسا مزال ثحب دوخ هب ندش دراو زا لبق .تسین ریذپناکما
 میژر هطبار و هرود نیا تالوحت هب تبسن هاگدید ود هب ىهاگن

.دوش هتخادنا ىزاوژروب اب ىمالسا ىروهمج
 اب نآ هطبار و ىمالسا ىروهمج زا هدمع ىقلت ود ىمومع روط هب
 پچ ،ىرظن فلتخم ىاهفیط بناج زا هک دراد دوجو ىزاوژروب
 ار ىمالسا ىروهمج تسخن هاگید .دنوش ىم ناونع ،تسار ای
 ىتسار تسد .دنک ىم دادملق ىداصتقا درکراک هنوگره دقاف
 احنآ ،ندنل ناهیک ناسیون هلاقم هلمج زا ،هاگدید نیا ىاراد ىاه
 هب افرص ار نآ ،دنزادرپ ىم میژر ىداصتقا درکلمع حیضوت هب هک
 هک دنهد ىم حیضوت لواپچ و ىدزد میژر و قیالان میژر ناونع

 .دمهف ىمن نآ زا ىزیچ و درادن ار ىراد هیامرس هرادا تیحالص
 ىمومع و یلک تارابع رکذ هب اهنت هاگدید نیا پچ ناعفادم
 ىتح نونکات و هدرک افتکا ىمالسا میژر ندوب ىراد هیامرس هرابرد
 ىراد هیامرس هلاس تسیب تالوحت دنور زا هجوت لباق ىسررب کی
 یلک تاراشا نامه اریخا نانیا زا ىشخب .دنا هدادن هئارا ناریا رد
 دروخرب هب اهنت و هتشاذگ رانک مه ار میژر ندوب ىراد هیامرس هب
 نیا هب نتخادرپ .دننک ىم افتکا میژر ىسایس بناوج ىخرب هب
 نآ تسار و پچ نارادفرط ىسایس ىگدرتسگ مغریلع ،هاگدید
 هنوگ چیه کیروئت رظن زا ،روشک جراخ نویسیزوپا نایم رد

درادن ىترورض
xi.

 رب اهتدم هک تسا ىا هنارگن هداس ىقلت رت مهم و مود هاگدید
 نایم رد طقف هن مه زونه و دوب  یلوتسم پچ زا ىیاهشخب
 هب طوبرم تاثحابم رد هکلب ،پچ نامه زا هدنامیقاب نارکفتم
 ،هاگدید نیا ساسا رب .دراد رایسب نارادفرط ناریا داصتقا

 اب لباقت رد هک تسا ىراجت ىزاوژروب تلود ىمالسا ىروهمج
 دهاوش .تسا هتفرگ تسد هب ار روما مامز ىتعنص ىزاوژروب
 هجوم ار ىمکح نینچ رودص لوا هاگن رد زین ىنیعم ىخیرات

 تسین ىرما رازاب و هعیش تیناحور ىخیرات دنویپ .دنهد ىم هولج

 نیا کیروئت رظن هطقن زا همه نیا اب .دشاب هدیشوپ ىسک رب هک
 هعماج رد ىراجت هیامرس درکراک زا تسردان ىکرد رب هاگدید
 تالالدتسا ىخرب هب رت قیقد ىهاگن .تسا راوتسا ىراد هیامرس
.تسا ىرورض هاگدید نیا نارادفرط
 نیا ناعفادم نیرت یلصا زا ناشفارز رصان و اناد سیئر زربیرف

دنیآ ىم رامش هب هیرظن
xii. ىراد هیامرس“ هلاقم رد اناد سیئر 

xiii”هعسوت دنیارف اب نآ ىاهداضت و رگادوس
 ار شرگن نیا ىاهناینب

 ماظن رد“ هک نیا رب دیکات زا سپ وا .دراذگیم شیامن هب ىبوخ هب

لوپ دیلوت ىراد هیامرس
xiv ىارب هیامرس دربراک دنیارف نایاپ و زاغآ 

 هب ىارب هک نیا ىنعی“ هک دناد ىم نینچ ار نآ ىانعم ”تسا دیلوت
 هیامرس تشابنا ،شیپاشیپ تسیاب ىم ،دیلوت نایرج نداتفا راک

 نایاپ و زاغآ هطقن لوپ هک مکح نیا اما ”.دشاب هتفرگ تروص
 رب رظان هن لوا هجرد رد تسا ىراد هیامرس هعماج رد دیلوت

 ىراد هیامرس دیلوت دنور حیضوت هکلب ،هیلوا تشابنا ترورض
 لداعم ار ىراذگ هیامرس ىارب ىفاک لوپ دوجو اناد سیئر .تسا
 ناونع هب ىنامز اهنت لوپ هک  یلاح رد ،دریگ ىم هیامرس تشابنا

 لوپ هک ىمادام .دتفیب نایرج هب دیلوت رد هک دوش ىم ىقلت هیامرس
 نیا ربانب و تسین هیامرس زونه تسا هداتفین نایرج هب دیلوت رد
 دروم کی رد اهنت .تسا هتفرگن تروص زین هیامرس تشابنا زونه
 مه نآ و درک ىقلت ربتعم ار اناد سیئر مکح ضامغا اب ناوت ىم
 زونه ىراد هیامرس هک ىا هرود ىنعی ،هیلوا تشابنا نارود رد
 هیامرس میهافم طالتخا نیا رب هوالع  .تسا ،هتفاین رارقتسا

 لوپ موهفم اب ،رگادوس ىراد هیامرس اناد سیئر نایب هب ای ،ىراجت
 و دیآ تسد هب تراغ زا دناوت ىم لوپ .تسا شحاف هابتشا کی
 هک  یلاح رد .دریگب دوخ هب هنیجنگ لیبق زا ىفلتخم لاکشا

 مه و دوش ىم صخشم شدرگ هزوح رد تیلاعف اب ىراجت هیامرس
 .ىیالاک رود لکش رد مه و دوش ىم رهاظ  یلوپ رود لکش رد
 اناد سیئر هنوگچ میهافم طالتخا نیا هک دید میهاوخ همادا رد 
 ىراد هیامرس لوحت نییبت زا سپ وا .دناشک ىم هابتشا جیاتن هب ار

 زا رصاعم ناهج رد  یلوپ هیامرس هب مسیل ىتناکرم زا رگادوس
 نآ هیضق هبنج کی ،ام ىعقاو ىایند رد اما .. :دسیون ىم هلمج

 و  یلوپ تالماعم رب هک ور نآ زا ،رگادوس ىراد هیامرس هک تسا
 دنیارف ىارب ىرورض داهن کی هب ،تسا هدش زکرمتم  یلام
 دیلوت نیب هک دهد ىم حیضوت وا هتبلا ”.دوش ىم لیدبت ىداصتقا

 نیمه زا .دنوش ىم رارقرب مه تاطابترا اه هیامرس نیا و ىتعنص
 نارود رگادوس هیامرس اناد سیئر هک دوش ىم راکشآ تامدقم
 هیامرس هب شا هراشا مغریلع و دراد رظن دم ار ىراد هیامرس اشیپ

 ای و زا لبق نارود رگادوس هیامرس نامه وا ىقلت ،رصاعم ىراجت
 العف .تشگ میهاوخ زاب عوضوم نیا هب .تسا ىراد هیامرس زاغآ
 ندمآ دیدپ هب سپس وا .مینک لابند ار اناد سیئر لالدتسا دنور

 رصاعم ناهج رد ىرگادوس تیلاعف زا ىا هژیو ىاه لکش
 ;لوا“ :تسا نینچ درمش ىم رب هک ىا هدیدپ نیلوا و دزادرپ ىم
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 ىراجت ىراد هیامرس لوحت و لیدبت ترورض ناهج ىاج همه رد
 هچ .درادن دوجو ىتعنص ىراد هیامرس ىمومع دنیارف زا ىشخب هب
 ىاه ناوت اب ،فلتخم لاکشا هب ،هنارگادوس ىراد هیامرس هک اسب
 مک ىاهروشک رد صاخ ىاهدرکراک اب و تیهام اب و توافتم
 و دننام ىم ثاریم هب اه هتشذگ زا ای و دنوش ىم رهاظ هعسوت
 ىزرا و  یلوپ عبانم هب هک ىیاهروشک رد .دنهد ىم هرهچ رییغت
 دوخ نیمزرس ىاه لوغ ناشیا ،دنراد ىسرتسد رت ناوارف
 .اپ و تسد دنچ و رس دنچ و مشچ دنچ ىیاه لوغ ;دنوش ىم
 ىراجت ىراد هیامرس رت ىمیدق ىاه لکش زا اهنآ اهتقو رتشیب هتبلا
 هدمآ ون زین هاگ اما .دننک ىم دشر و دنشوج ىم نوریب رازاب و
 و هعماج ىمومع هینب تیوقت ىاتسار رد اهنت هن نانآ … .دنتسه
 ار ىتعنص دشر هکلب ،دنیامیپ ىمن هار لاغتشا و دشر و ىدمآراک
 ناشن ،ناریا هبرجت هلمج زا ،ىدایز ىاه هبرجت هک نانچ ،زین
 زا ىتح دناوت ىم ىتیلاعف نینچ .دنراد ىم زاب تکرح زا دهد ىم
 نینچ .دشاب رود هب رایسب زین لماکان ىراد هیامرس ىاه لکش
 تمس هب رگا ىتح هناراد هیامرس هبش ای هناراد هیامرس تیلاعف
 کیرش ىتعنص دیلوت تردق رد ای دنک تکرح ىتعنص تیکلام
 لیدبت تهج رد ار دوخ ىورین مظعا شخب ای مامت ابیرقت ،دوش
 نیا .دزادنا ىم راک هب ىراجت هدنهد هنارای کی هب ىتلود هاگتسد
 هب هک ىیاه هنارای ،نیمز تنار ،اه شزرا دازام زا ىراد هیامرس
 هژیو ىاهرادم ،نازرا ىاهزرا و هیلوا داوم و تخوس تروص

”.دریگ ىم هرهب اهنآ دننامه و عیزوت
 رد هک متسناد ىرورض تهج نآ زا ار ىنالوط لوق لقن نیا ندروآ

 نیا نارادفرط  یلمع تاضقانت و شرگن هوحن مامت تارابع نیمه
 الماک زیامت اناد سیئر .دنا هدش نایب یلکش نیرت هدرشف هب هیرظن
 و ىراد هیامرس نارود لبقام رگادوس هیامرس نیب فافش و نشور

 هدیدان ار ىراد هیامرس دیلوت هجو طلست طیارش رد ىراجت هیامرس
 هیامرس نیا تارییغت هب هک احنآ هچ زین ور نیمه زا و دریگ ىم
 حیضوت هب هک احنآ هچ و دزادرپ ىم مسیل ىتناکرم نارود هب تبسن
 اهنت ،دنیشن ىم هیامرس نیا ىتیلاعف ىاه هصخشم ىخرب
 .دنک ىم فیدر مه رانک ار ىیوگ مهبم و یلک زا ىا هعومجم
 رگادوس هیامرس هک ىخیرات تیعقاو نیا حیضوت نمض سکرام
 زا لبق رایسب ،هیامرس قلطم لکش و لکش نیلوا ناونع هب اخیرات

 شیپ اساسا نآ شیادیپ و تسا هدمآ دوجو هب ىراد هیامرس روهظ
 ود رد هیامرس نیا زیامت هب ،دوب ىراد هیامرس ىریگ لکش طرش
 رظن زا .دزادرپ ىم ىراد هیامرس نورد و شیپ توافتم طیارش
 ىراد هیامرس اشیپ نارود رد هک تسا نیا رد ىساسا زیامت سکرام
 تلصخ رگادوس هیامرس هطساو اب اهنت هدش دیلوت تالوصحم
 ىراد هیامرس رد هک  یلاح رد ،دنتفرگ ىم دوخ هب ىیالاک
 و دنوش ىم دیلوت رازاب ىارب زاغآ نامه زا هدش دیلوت تالوصحم
 روضح دنمزاین الاک هب لوصحم لیدبت .دنوش ىم بوسحم الاک
 رد رگادوس هیامرس“ :دسیون ىم سکرام .تسین ىراجت هیامرس
 هب دوخ نیشیپ لقتسم تیدوجوم زا ىراد هیامرس دیلوت طیارش

 ىرارقرب و ،دبای ىم لیلقت یلک روط هب هیامرس زورب زا ىا هظحل
 لزنت ىمومع طسوتم دح ات زین ار نآ دوس خرن ،اهدوس نیب لداعت
 لمع ىدیلوت هیامرس لماع هباثم هب اهنت )هیامرس نیا( .دهد ىم
 رگید رگادوس هیامرس هعسوت لوصحم ىعامتجا طیارش .دنک ىم
 ىراجت هیامرس هک احنآ ،سکعرب ،دنرادن ىا هدننک نییعت شقن
 نورد رد ىتح نیا .دنطلسم هنهک تابسانم زونه ،تسا طلسم
 ىتراجت ىاهرهش لاثم روط هب هک دنک ىم قدص زین روشک کی
 ات دنراذگیم شیامن هب ار هتشذگ ناورد اب توافتم الماک ىتاهباشت

 لالقتسا حیضوت هب همادا رد سکرام ”.ىا هناخراک ىاهرهش
 ىم دیلوت هب تبسن شدرگ هسورپ لالقتسا ساسا رب ىراجت هیامرس
 هک ،شدرگ هسورپ ىبای لالقتسا نیا .. ” :دسیون ىم و دزادرپ

 طبترم مه هب ىثلاث لماع طسوت نآ رد دیلوت فلتخم ىاه هصرع
 شدرگ هک نیا فرط کی زا .تسا زیچ ود رگنایب ،دنوش ىم
 طرش شیپ هباثم هب ار دوخ هکلب تسا هدشن ماغدا دیلوت رد زونه
 ار شدرگ زونه دیلوت هک نیا رگید فرط زا .دروآ ىم رامش هب نآ
 هیامرس دیلوت رد .تسا هدادن ىاج دوخ رد ىا هظحل هباثم هب
 دیلوت هسورپ .دنا هدش عقاو تالاح نیا ود ره ،سکعرب ىراد
 زاف ،ىا هظحل اهنت زین شدرگ و تسا هدش انب شدرگ رب امامت
 دیلوت الاک ناونع هب هک  یلوصحم ققحت اهنت ،دیلوت زا ىیارذگ
 دیلوت الاک ناونع هب دوخ هک ىا ىدیلوت رصانع نیزگیاج و هدش
 شدرگ زا هطساوالب هک  هیامرس زا لکش نآ .تسا ،دنا هدش
 زا ىکی هباثم هب اهنت اجنیا رد ،ىراجت هیامرس ،تسا هدمآرد

xv”.دوش ىم رهاظ شدیلوت دیدجت دنور رد هیامرس روهظ لاکشا

 و دوش ىم بکترم مه رس تشپ ار ىددعتم تاهابتشا اناد سیئر
 ىارب تسخن .دنک ىم انب ار ىدعب هابتشا ىهابتشا ره ساسا رب

 رتدب و دوشیم لئاق لقتسم ىتیدوجوم مومعلا یلع رگادوس هیامرس
 دنیارف ىارب ”ىرورض داهن“ کی ناونع هب ار هیامرس نیا نآ زا
 هن و تسا تسرد شندوب داهن هن هک دنک ىم ىفرعم ىداصتقا

 ىب و مهبم مکح نیا اناد سیئر مه نآ زا دعب .شندوب ىرورض
 لوحت و لیدبت ترورض ناهج ىاج همه رد هک دهد ىم ار ىنعم
 ىراد هیامرس ىمومع دنیارف زا ىشخب هب ىراجت ىراد هیامرس
 دناوت ىم ىراجت هیامرس هک میوگب اتمدقم .درادن دوجو ىتعنص
 .تسانعم ىب ىترابع ىراجت ىراد هیامرس اما ،دشاب هتشاد دوجو
 ىناهج راک میسقت رد هک تسا ىا ىراد هیامرس روشک روظنم رگا
 قبط ىروشک نینچ ،دنک ىم افیا شقن تراجت هصرع رد رتشیب
 رد اما .تسا ىراد هیامرس ىمومع دنیارف زا ىشخب فیرعت

 ىنعم ىب اناد سیئر رظن دروم لباقت ،دحاو ىرازاب بوچراهچ
 ىراجت ىکی ،مه رانک رد  ىراد هیامرس  ود دوجو هک ارچ ،تسا
 رگا ىنعی ،تلاح نیرتهب رد اما .تسا ىنعم ىب ىتعنص ىرگید و
 هن و- ىراجت هیامرس لیدبت مدع اناد سیئر روظنم مینک ضرف

 ىراد هیامرس دیلوت ىمومع دنیارف زا ىشخب هبىراجت ىراد هیامرس
 .تسا هدش بکترم رگید ىهابتشا وا تروص نیا رد ،تسا

 هب ىراجت هیامرس لیدبت ترورض مدع ای و ترورض رس رب هلاسم



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

64

 رد هک تسا نیا هلاسم .تسین ىراد هیامرس دیلوت دنیارف زا ىشخب
 ىا هظحل زا ریغ هب ىراجت هیامرس ،ىراد هیامرس دیلوت اب ىا هعماج
 .تسین یلک روط هب هیامرس دیلوت دیدجت دنور زا ارذگ ىزاف ای و
 زا راذگ رد ىراجت هیامرس تیدوجوم رد ریزگان ىسیدرگد کی نیا
 تلاح ،تسا ىراد هیامرس نارود هب ىراد هیامرس اشیپ نارود
 لیدبت هجرد رفص رد بآ هک روطنامه تسرد ،تسا نآ ىدوجو
 ىدوجو تلاح و دیآ ىم شوج هب هجرد دص رد و دوش ىم خی هب
 زا ریغ هب ىرگید ىدوجو تلاح .تسین روصتم نآ ىارب ىرگید
 و تسین روصتم ىراد هیامرس هعماج رد ىراجت هیامرس ىارب نیا

 اهنت ار ىیاه هیامرس نینچ اناد سیئر هک نیا رتدب .دشاب دناوت ىمن
 ىهاگ“ هک دنک ىم هفاضا و دناد ىمن هتشذگ ثاریم زا هدنامزاب

 ىراد هیامرس دیلوت نورد رد هکنیا اب ىنعی ،”دنتسه هدمآون مه
 ىراد هیامرس دیلوت دنیارف زا ىشخب نآ مغریلع اما دنا هتفرگ لکش

.دنتسین
 ار دوخ ىدعب مکح اناد سیئر تاهابتشا نیمه ساسا رب
 و مشچ دنچ ىاهلوغ هب ىراجت ىاه هیامرس نآ رد هک دهد ىم

 ىمومع هینب تیوقت هار هک دنوش ىم هیبشت ىا هریغ و رس دنچ
 نآ ىولج و دنفلاخم مه ىتعنص دشر اب و دننک ىمن ىط ار هعماج
 ار نآ ،دننک تکرح تعنص تمس هب مه رگا ىتحو دنریگ ىم ار
 ار ىیاه هدیدپ نینچ اناد سیئر اعبط .هریغ و دننک ىم یلگنا مه
 ىدوجوم هب اهنیا نداد تبسن اما ،تسا هدرک هدهاشم ناریا رد

 نایم نیا رد هک ىتعنص هیامرس هئربت و ىراجت هیامرس مان هب ثیبخ
 ار ىراجت هیامرس ىاهتثابخ نآ لقادح ای و دوش ىم عقاو مولظم
 تاراهظا همادا هب .دوش ىم رجنم رتشیب ىهارمگ هب اهنت ،درادن
 هک ىریوصت هب اما .میزادرپ ىمن رکذلا قوف هتشون رد اناد سیئر
 هیامرس تیدض تقیقح رد نآ رد و تسا هدرک میسرت اناد سیئر

.تخادرپ دیاب ،تسا هتسجرب ىتعنص و ىراجت
 :دسیون ىم هک تسا هاگدید نیمه زا تکرح اب زین ناشفارز رصان
 ىزاوژروب ندیشاپ مه زا و هتشذگ میژر ىنوگنرس اب اما“
 نیا شالت دوب هدش طلسم ناریا رب دعب هب ۴۲ لاس زا هک ىا هتسباو

 شیپ هک ىجراخ ىناگرزاب ندرک هضبق ىارب ىراجت ىاه هیامرس
 دوب هتسباو گرزب ىزاوژروب و ىجراخ ىاهتکرش تسد رد نآ زا
 و گنج زا ىشان طیارش روظنم( ىطیارش نینچ رد … .دش زاغآ
 اب و دش هکرعم دراو رازاب ).ش .ب .تسا تیعمج شیازفا
 رد ،تیناحور زا ىشخب اب دوخ هنیرید و ىتنس طباور زا هدافتسا
 و ىعونصم ىاه ىطحق داجیا و راکتحا اب و تفرگ اج الخ نیا
 دای هب مدرم همه و دندوب انشآ نآ اب دوب ىنامز رید هک ىیاه شور
 خرن توافت و ىزرا تاناکما زا نالک ىاه هدافتسا او ،دنراد
 هب و دندیشک اجکی ار تلم و تلود قمر ،زرا دازآ و ىتلود
 ار اهنآ موق ىامعز و ىوسوم تلود .دندیسر هدروآداب ىاهتورث
 عضو نوناق نانآ هیلع و دندیمان ىم ىداصتقا ىاهتسیرورت
 قیرط زا و دندوب دوخ راک مرگرس تعامج نیا اما ،دندرک ىم
 تهج رد نآ لاثما و ىمالسا داصتقا نامزاس لثم ىیاهنامزاس

 ریاس و نافعضتسم داینب رب هطلس و روشک داصتقا ندرک هضبق
 تلود رد دوخ ذوفن شرتسگ نآ تازاوم هب و و ىداصتقا ىاهداهن
 اهنآ لرتنک و اههاگتسد ریاس و بالقنا ىاههاگداد و سلجم و
 ار سلجم رد نآ تردق شیازفا دنور سپس وا ”.دندرک ىم شالت
 هب دعب هب مراهچ سلجم زا“ هک دریگیم هجیتن و دهد ىم حیضوت

xvi”.دندش لیدبت سلجم تیرثکا

 ناونع تحت ىا هتشون رد ىتحایس نیشفا مان هب ىرگید فلوم
 ود ىرتشیب تیفافش اب ”ناریا داصتقا ىامنرود ،۱۳۷۵ هجدوب“

 ىتعنص و ىراجت ىزاوژروب هب ار ىمالسا ىروهمج میژر حانج
 و مروت شیازفا رثا رب“ :دسیون ىم هلمج زا و هدرک بستنم
 دهاوخ رتدیدش ىسایس ىاهحانج نایم تافالتخا ،نآ ىاهدمایپ

 هب ىزیر همانرب یلک طوطخ رد یلصا ىسایس حانج ود ره اما دش
 زا( تراجت شخب راداوه حانج .تفای دنهاوخ تسد رظن تدحو
 ىسایس هنیمز رد( نایارگ تعنص حانج و )تسار ىسایس رظن
 و اهیزیر همانرب رد ىکرتشم ىمومع بوچراهچ زا )لاربیل

xvii”.…درک دنهاوخ ىوریپ ىداصتقا ىاهیراذگتسایس

 اب ىمئاد تباقر رد ىزاوژروب فلتخم ىاهنویسکارف هکنیا
 رد هدش هدیلوت هفاضا شزرا زا رتشیب مهس بسک رس رب رگیدکی

 نیب اهنت هن ىتباقر نینچ .تسا ىهیدب ىرما ،دنتسه هعماج
 هیامرس نیب نینچمه هکلب ،ىتعنص و ىیابر و ىراجت ىاه هیامرس
 کی نورد ىاه هیامرس نیب و فلتخم ىاه هخاش رد ىتعنص ىاه
 و اهشنت دوجو مه ساسا نیمه رب .تسا نایرج رد زین هخاش
 نیا اما .ىهیدب تسا ىرما ىزاوژروب هقبط نورد رد تافالتخا
 هک  یلاح رد ،تسا تعنص دشر عنام ىراجت هیامرس هک نییبت

 نییبت کی اهنت ،تسا ىتعنص دیلوت دشر ناهاوخ ىتعنص هیامرس
 ىاه هرود رد رگا .تسا اه هدیدپ رهاظ حطس رد ندنام و ىحطس
 رب لرتنک اب زونه دناوت ىم رگادوس هیامرس ىراد هیامرساشیپ
 ظفح رد رازاب هب نانآ لوصحم هئارا و ىگناخ ناگدننکدیلوت
 دیلوت شرتسگ هب ىا هقالع و دنک افیا شقن نهک ىدیلوت تابسانم

 هتفای شرتسگ ىتعنص دیلوت هک ىا هرود رد ،درادن نالک ىتعنص
 رد دوخ ىراجت هیامرس دشر و دوش ىم نوگرگد هطبار نیا ،تسا

 هیامرس نیب تباقر .تسا ىتعنص دیلوت رتشیب هچ ره دشر ورگ
 تعفنم ىانبم رب رگید ىراد هیامرس نورد رد ىتعنص و ىراجت
 هیامرس و دریگ ىم تروص ىراد هیامرس دیلوت شرتسگ کرتشم

 هک تسا عفنیذ ىتعنص دیلوت شرتسگ رد هزادنا نامه هب زین ىراجت
 لماکت هک نوناق نیا“ :دسیون ىم سکرام .ىتعنص هیامرس
 لماکت هجرد اب سوکعم ىا هطبار رد رگادوس هیامرس هنالقتسم
 تراجت خیرات رد همه زا شیب ،دراد رارق ىراد هیامرس دیلوت
 و اه ىیاونژ ،اه ىزینو دروم لثم ،)Carrying Trade( ىا هطساو
 قیرط زا هن یلصا دوس هک ىئاحنآ ،دنک ىم قدص هریغو اهیدنله

 هلدابم هطساو هب هکلب ،ىدوخ روشکیلخاد تادیلوت تارداص
 ىداصتقا رظن زا هباشم عماوج ای و ىتراجت عماوج تالوصحم
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 ”.دوش ىم رهاظ هدننکدیلوت روشک ود ره رامثتسا و هتفاین هعسوت
 هیامرس هک تسا ىعماوج نینچ رد .تسا حضاو زین رما نیا لیلد

 ود نیب هک دنک افیا دناوت ىم ار ىموس لماع نآ شقن ىراجت
 اب .دنک ىم رارقرب ار مزال طابترا مه زا ادج ناگدننکدیلوت هصرع
 رگادوس هیامرس طلست نیا زا ىراد هیامرس دیلوت دشر زا هجرد ره
 و گرزب تعنص نارورد رد و دوش ىم هتساک دیلوت دنور رب

 هراشا نآ هب رتالاب هک دتفا ىم قافتا ىتلاح نامه ىا هناخراک
.میدرک

 هب لاقتنا نارود رد لوحت نیا ناریا دروم رد  یلمع رظن زا

دش زاغآ ۱۳۳۰ ههد ات ۱۳۰۰ لوا ههد زا ،ىراد هیامرس
xviii اب و 

 ماجرف هب ىضرا تاحالصا زا سپ ىراد هیامرس تابسانم طلست
 هب رگید ىراجت هیامرس ،ىضرا تاحالصا زا دعب زا .دیسر دوخ
 نامه یلک روط هب هیامرس دیلوت دیدجت دنور زا ىشخب ناونع
 هدهع رب ار ىراد هیامرس هعماج رد ىراجت هیامرس فراعتم درکراک
 ىمومع ىاهدنور زا ادج نآ بیشن و زارف و زیخ و تفا و تفرگ
.دوبن ناریا رد ىراد هیامرس
 دیاش .تسا تیعقاو نیا هدننک دیئات اقافتا ماقرا و رامآ هب ىهاگن
 و موعلا یلع ىراجت هیامرس هچ هک دشابن رواب لباق اه یلیخ ىارب

 زا دعب نارود رد ،رازاب ،نآ ىتنس حالطصا هب شخب هچ
 دناوری .دندوب رادروخرب ىریگمشچ دشر زا ىضرا تاحالصا
 مغر هب”:دسیون ىم ”بالقنا ود نیب ناریا“ باتک رد نایماهاربآ
 ىتنس ىورین هک ،لومتم طسوتم هقبط ،دیدج تعنص ریخا دشر
 شتردق زا ىدایز رادقم دوب هتسناوت ،دش ىم بوسحم ىا هدمع
 ىدی تادیلوت فصن تسناوت ىم نانچمه رازاب .دنک ظفح ار
 تالماعم مراهچ هس و ،ىشورف هدرخ تالماعم موسود ،روشک
 تیناحور ،نآ رب هوالع … .دشاب هتشاد تسد رد ار ىشورف هدمع
 دودح لماش ،زکرمتمان دنچ ره ،ىگرزب تالیکشت هرادا نانچمه

 شش و هینیسح ىدادعت ،ددعتم تافوقوم ،رهش دجسم ۵۶۰۰
 رپ نارود ،عقاو رد .تشاد تسد رد ار .. ىنید مولع هسردم
 ;درک کمک ىبهذم تالیکشت هب ۱۳۴۰ ههد )ىداصتقا( قنور
 هنیزه ات دوب هداد هزاجا دمآرد رپ نایرازاب هب قنور نیا اریز
 ههد همین رد .دننک نیمات ار هیملع ىاه هزوح و سرادم شرتسگ

 ىارب دیاش دناوتب هک دوب عیسو ردقنآ ىبهذم تالیکشت ۱۳۵۰
 و هدنکارپ ىاهیدابآ هب مظنم روط هب ناریا خیرات رد راب نیتسخن
 قنور هک نیا تفگش  .دتسرفب غلبم و ظعاو هداتفا رود ىاهاتسور
 نیا زا . درک ىم کمک ىتنس هورگ کی تیوقت هب )ىداصتقا(
 زا ىدودحات رما نیا .دیسر ىم اهاتسور ات رازاب ذوفن ،هتشذگ
 و ،نارو هلیپ و رایس ناگدنشورف و اهاتسور نارادناکد قیرط
 ىضرا تاحالصا زا سپ هک ىتراجت عرازم هطساو هب ىدودحات
 ىتعنص تاسیسات قیرط زا زین ىدودح ات و ،دوب هدش باب

 ىارب هدنیازف ىاضاقت نیمات روظنم هب ۱۳۴۰ ههد ىط هک کچوک
 رد ،شرف و ،لزنم مزاول ،ذغاک ،شفک دننام ىفرصم ىاهراک
 رگید راب کی .تشگیم رسیم ،دوب هدش داجیا اهاتسور حطس

xix”.دوب هدش لومتم طسوتم هقبط دشر بجوم ىداصتقا هعسوت

 عوضوم لیلحت هب تسردان جیار کرد نامه زا زین نایماهاربآ هتبلا
 دشر هب ىتعنص دیلوت دشر هک درادن ار نآ راظتنا و دنیشن ىم
 و لیالد ىسررب هب هکنیا ىاج هب و دوش رجنم ىراجت هیامرس
 مالعا لوحت نیا زا ار دوخ ىتفگش ،دزادرپب دنور نیا ىاهمزیناکم
 دناشک ىم ىماکحا رودص هب ار وا ىتح وا تسردان دید .دنک ىم
 رب طلست .دنشاب قبطنم تیعقاو رب دنناوت ىمن ىداصتقا رظن زا هک
 هدمع تالماعم مراهچ هس و ىشورف هدرخ تالماعم موسود
 ای و ىتعنص کچوک تاسیسات اب طابترا قیرط زا اهنت ىشورف
 رامآ زکرم ىرامشرس قباطم“ .تسین ریذپناکما ىتراجت عرازم
 رتمک هک ،ىرهش گرزب ىتعنص ىاههاگراک ۱۳۵۳ لاس رد ،ناریا
 ،دنتفرگ ىم رب رد ار ىرهش ىتعنص ىاههاگراک لک دصرد ۳ زا
 و رهش رد ىدیلوت عیانص هدوزفا شزرا لک دصرد ۵۶ زا شیب
 دوخ نایم رد ىنوزومان نیا هوالعب … دنا هدرک دیلوت ار اتسور
 ۱۳۵۳ لاس رد .دروخ ىم مشچ هب زین ىتعنص گرزب ىاههاگراک
 هک روشک ىتعنص گرزب ىاههاگراک زا دصرد )مهد ود( ۰٫۲ اهنت

 شیب ،دش ىم اهنآ رد لغاش رفن ۴۰۳ طسوتم اب هاگراک ۴۰۰ لماش
 دوجو هب ار ندعم و تعنص شخب هدوزفا شزرا دصرد ىس زا

xx”.دنا هدروآ
 مراهچ هس نتشاد تسد رد هرود نآ رد نیا ربانب

 هب ندش لیدبت نودب یلخاد رازاب رد ىشورف هدمع تالماعم
 زین رازاب .تشادن ناکما گرزب ىتعنص ىاه هیامرس عیزوت لماع
 دوخ شقن تسناوت گرزب دیلوت نیمه رد ماغدا قیرط زا هلمج زا
 دشر زین دوخ نآ دشر اب بسانتم و هدرک ظفح  یلم داصتقا رد ار
 اساسا زین نایماهاربآ هراشا دروم ذغاک و شفک عیانص ىتح .دنک
 رگا .دندوب ،الب و نیو و  یلم شفک ،گرزب عیانص طلست تحت
 دوخ هب ار ىا هتسجرب شقن نینچ یلخاد تراجت رد تسناوت رازاب
 ور عیانص رازگراک زج ىدرکراک هک دوب ور نآ زا ،دهد صاصتخا
 لابند هب اربج زین ار رازاب دشر عیانص نیا دشر و تشادن دشر هب

.تشاد دوخ
 عنام ىراجت هیامرس هک نیا زا ىفرح هک دنهد ىم ناشن تایعقاو
 اناد سیئر مکح و دشاب نایم رد دناوت ىمن تسا تعنص دشر
 نورد ىاهداضت نداد تبسن نینچمه .تسا شحاف هابتشا کی
 ىزاوژروب و ىراجت ىزاوژروب نیب داضت هب ىمالسا ىروهمج میژر

 )هیلوا هژیو هب( نارود رد تعنص لوفا هدیدپ نییبت و ىتعنص
 رظن زا ىراجت هیامرس شیارگ طلست ناونع هب ىمالسا ىروهمج
 ىعامتجا و ىسایس تالوحت حیضوت هب رداق و تسا اطخ کیروئت
 اهنییبت هنوگ نیا ،یلمع رظن زا .تسین ریخا ههد ود رد ناریا
 هب هک ىیاج ات و دنتسه ىتعنص تفرشیپ مسیا ىبال ىازجا

 نیا ىخیرات ىاهایور همادا رگنایب ،دوش ىم طوبرم پچ نارکفتم
 ىتعنص ىیافکدوخ هب ندیسر و روشک ىتعنص هعسوت ىارب پچ

.دنتسه
 نامه ىراجت هیامرس زا تسردان کرد رد دوخ هک ناولهپ زیگنچ
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 ىنونک نارحب و دوش ىم بکترم ار ناشفارز و اناد سیئر هابتشا
 ىراد هیامرس هب ىرازاب ىراد هیامرس زا راذگ نارحب ار ناریا رد

 پچ تیعقوم و شقن زا ىا ىنیع ىبایزرا ،دنک ىم ىقلت ىتعنص
 نینچ ار ىنونک نارود تیصوصخ وا .دهد ىم هئارا ارگ هعسوت
 ماظن هب راذگ بابسا ناریا رد ىمالسا شبنج“ :دنک ىم ىبایزرا
 نیون مییوگ ىم رگا .دزاس ىم مهارف ار ىراد هیامرس نیون
 هلاسم ىاجنیا ات ”… تسا نردم ىراد هیامرس ماظن نامروظنم
 .تسا هتفایرد ىبوخ هب ار میژر تکرح رد دوجوم ضقانت ناولهپ
 رد ىمالسا ىروهمج نیمه هک تسا هداد صیخشت ىتسرد هب
 نامه همادا نمض وا اما .تسا نردم ىراد هیامرس ماظن کرادت

 نامروظنم …“ :دنک ىم ریبعت نینچ ار نردم ىراد هیامرس هلمج
 ماظن هب ىکتم ىنعی .رازاب هب ىکتم هن ،تسا نردم ىراد هیامرس
 دایز نازیم هب رازاب ببس نیمه هب .ىتعنص و  یلام ىراد هیامرس
 ”.دهن ىم او ىرگید ىداصتقا ىاهورین هب و دزاب ىم ار شرابتعا
 زین ناشفارز و اناد سیئر هک تسا ىهابتشا نامه اقیقد نیا و
 ىنابم نیا رد کارتشا نمض ناولهپ اما .دنوش ىم بکترم
 هب داقتنا نمض و دنک ىم حرط ار ىرت عیسو قفا ،ىشرگن
 هب ىیارگ هعسوت“ :دسیون ىم ارگ هعسوت پچ قفا تیدودحم
 ىاهحرط هار زا ار زیچ همه ،دهد ىمن ناشن ىا هقالع یلم هشیدنا
 مه یلم هعسوت .دنک ىم لابند صخشم و دودحم ىنعی ،هعسوت
 هنارظن گنت ىداصتقا حرط کی تروص هب طقف بتکم نیا رد
 هشیدنا … .ىندمت حرط کی تروص هب هن دوش ىم ناونع
 رکفت هب پچ هشیدنا راذگ زا ىصاخ هلحرم هنارواب هعسوت

xxi”.تسا ىراد هیامرس

 الثم هک دننز ىمن نیا زا ىفرح هتبلا ناشفارز هن و اناد سیئر هن
 نیا رد ىرگید زیچ ای  یلادوئف همین زونه ناریا هعماج
 ىقاب نانآ ىارب نیا زج ىناکما نانآ شرگن اما .تساه هنیمز
 ،ناریا رد ىراد هیامرس دیلوت ندوب هدنام بقع رب هک ،دراذگ ىمن
 لثم زین اناد سیئر .دننک دیکات مهلاثما و تعنص ىگتفایان دشر
 هیامرس شقن وترپ رد ار ىمالسا ىروهمج نارود تالوحت ناشفارز

 نایم رد ىسایس تالوحت…“ :دسیون ىم و دنک ىم ىسررب رگادوس
 مجنپ ات لوا ىاه سلجم رد نآ رولبت و ىسایس بیقر ىاههورگ
 ىارب ار هار ىراجت و رگادوس ىراد هیامرس هک ار تیعقاو نیا

 ”.دهد ىم ناشن درک راومه ای تفای راومه ىبوخ هب دوخ روضح
 نآ لوئسم هک تسا رگادوس هیامرس نیمه هک تسادیپ هتفگان
 ،داحتا ،ماجسنا تمس هب تسناوتن تعنص“ هک دوش ىم دادملق
 ىاه هیداحتا هب زین و ىرو هرهب ىتعنص راک ىورین ،ىدمآراک
 و ىسانش نف دشر و ىتعنص شزومآ هب و ىرگراک دنمتردق
)احنامه( ”.دنک تکرح دننامه ىاهدرواتسد
 میژر اب رازاب تفلاخم تلع تخانش ىارب مه عوضوم نیا کرد
 ىدیلک تیمها زا ىمالسا ىروهمج نورد تالوحت مه و ىتنطلس
 رد ىزاوژروب روضح هک تسا نیا تیعقاو .تسا رادروخرب

 نایب لوا هجرد رد ،ىتنطلس ماظن هیلع رب ىناگمه شبنج فوفص

 ىارب ،هعماج روما رد تکراشم ىارب ناریا ىزاوژروب تساوخ
 هک تسا ىهیدب .دوب هقبط تلود هب هقبط قوفام تلود لیدبت
 مهس راتساوخ ىزاوژروب رد ىسایس تردق زا رود ىاهنویسکارف
 مدع نیا اما ،دندوب زین ىعامتجا هدوزفا شزرا زا ىرتشیب
 ار نانآ یلصا کرحم هک دوب ىتلود تردق رد نانآ تکراشم
 ىگتسکشرو لاح رد و کولفم ىا ىزاوژروب نیا .داد ىم لیکشت
 اضق زا هک دوب ىا هقبط ،درک ىم هزرابم دوخ ىاقب ىارب هک دوبن
 ار دوخ مهس کنیا و دوب هدش هبرف رادجات ردپ تامعن هیاس رد
 تاشیارگ ىسایس ىاه ىریگتهج .تساوخ ىم ىسایس تردق رد
 اب تفلاخم رتشیب هچ ره هک ناریا راد هیامرس هقبط یلصا
 تساوخ نیمه نایب ،درک ىم هتسجرب ار هاش ىدرف ىروتاتکید
 تسیلایرپما دض ىتح رگید بالقنا هناتسآ رد ناریا ىزاوژروب .دوب

 عطق و مسیلایرپما اب هطبار عطق هن لالقتسا نامرآ زا و دوبن مه
 هدرخ نیا .دیمهف ىم ار هقبط تموکح لیکشت هکلب ،ىگتسباو
 و درک ىم ىراشفاپ مسیلایرپما اب تیدض رب هک دوب ىزاوژروب

 ىا ىزاوژروب دوخ ىاهلیلحت رد هک دوب ىزاوژروب هدرخ نیمه
 حالطصا هب هک درک ىم حرطم ار  یلم ىزاوژروب مان هب ىضرف

.تشاد رارق رودارپمک ىزاوژروب راشف تحت
 ناونع هب ىمالسا ىروهمج لاس تسیب رد ىتاقبط هزرابم نییبت
 رجنم اهنت ىتعنص ىزاوژروب و ىراجت ىزاوژروب نیب داضت ساکعنا
 هب ىدام رظن زا و هدش تالوحت تخانش رد ىهارمگ داجیا هب
 .تسا روشک ندرک ىتعنص تهج رد ىمسیا ىبال ىانعم

 یزاوژروب .تسین و دوبن ىراجت ىزاوژروب میژر ىمالسا ىروهمج
 رد تیناحور هاگتسد اب شا یتنس یاهدنویپ لیلد هب یراجت
 یزاوژروب نیا اما .درک یم افیا هتسجرب یشقن یمالسا یروهمج
 یزاوژروب لک عفادم و هدنیامن لوا هجرد رد شا یتلود درکراک رد
 بیقعت یزاوژروب لک تیوقت قیرط زا ار دوخ هژیو عفانم و دوب
 .یتاقبط نورد بیقر یاهنویسکارف فیعضت قیرط زا هن و درکیم

 ىزاوژروب زا یا هژیو حانج چیه میژر یمالسا ىروهمج دوخ
 رظن زا و تلود رد لکشتم ىاهورین بیکرت رظن زا .دوبن
 شبنج نیرت ىعاجترا تمدخ رد دوب ىتلود نیا کیژولوئدیا

 راتخاس رد لوحت رظن هطقن زا .نآ ظفح ىارب و رصاعم ناهج
 هب ىخیرات و گرزب ىماگ مه ىمالسا ىروهمج لیکشت ،تلود

 رب ىمالسا ىروهمج ناینب .دوب بقع هب قیمع ىتشگزاب مه و ولج
 تلود ىفن ىمالسا ىروهمج رابتعا نیا هب و دش هتشاذگ بهذم
 اب ىمالسا ىروهمج نیمه اما .هقبط تلود هب نآ لماکت هن و دوب

 لامعا ىاهناگرا هک دیشخب لماکت ار ىیاهداهن دوخ تیروهمج
 تلود رصانع .دنتسه یئاوژروب نردم تلود کی رد تموکح
 ناینب هک دنتفرگ ىم لکش ىمیژر نتم رب ىیاوژروب نردم
 .دوب ىعقاو ىضقانت نیا .دوب راوتسا تلود ىفن رب شکیژولوئدیا
 دراد و هتشاد دوجو بهذم و ناریا یزاوژروب هطبار رد هک یضقانت
.تسا هتفای ار دوخ باتزاب زین نآ تلود رد و
 وس کی زا ىمالسا ىروهمج درکراک ،ىداصتقا رظن زا



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

67

 ىدام تیوقت و ظفح ىارب هعماج جارات و لواپچ ىهدنامزاس
 ىوس زا و نآ هب هتسباو ىاهنامزاس و ىمالسا ىعاجترا شبنج
 زت نارادفرط هچنآ .دوب ىراد هیامرس ىزاسزاب ىارب شالت رگید

 هنارگتراغ تاشیارگ ناونع تحت ىراجت ىزاوژروب تموکح
 زا هعماج جارات زج ىزیچ ،دننک ىم دای نآ زا ىراجت ىزاوژروب

 ىمالسا ىروهمج اما .دوبن لکشتم ىعاجترا شبنج کی بناج
 زا و دوب هتفرگ هدهع رب ار ىراد هیامرس امامت ىا هعماج هرادا

 ىراد هیامرس ىزاسزاب زج هب ىا هراچ شلیکشت زور نیلوا نامه
 دودح و اهزرم زاغآ نامه زا هیامرس دیلوتزاب تاموزلم .تشادن
 ىروهمج ىاهتسایس ىسررب .دز ىم مقر ار تلود نیا ىخیرات
 هب تسد تلود نیا هک دهد ىم ناشن داصتقا هنیمز رد ىمالسا

 اهنآ هب هباشم طیارش رد ىیاوژروب تلود ره هک دز ىتامادقا نامه
.داد میهاوخ همادا ىرگید شخب رد ار ىسررب نیا .دز ىم تسد
داصتقا و تلود
 هس دناوت ىم ىداصتقا لماکت رب ىتلود تردق لباقتم ریثات“

 رد ;دراذگب ریثات تهج نامه رد دناوت ىم .دریگب دوخ هب لکش
 رب دناوت ىم .دور ىم شیپ رتعیرس )داصتقا لماکت( ىتلاح نینچ
 نارود رد رما نیا موادت تروص رد هاگنآ ;دنک لمع نآ هیلع
 و .دوش ىم ناغاد ىگرزب هعماج ره رد )ىداصتقا لماکت( رضاح
 هب و دنک عطق ار ىداصتقا لماکت زا ىصخشم تهج دناوت ىم ای
 تلاح ود زا ىکی هب ماحنارس تلاح نیا ;دهدب ىرگید تهج نآ
 موس و مود ىاهتلاح رد هک تسا نشور اما .دبای ىم لیلقت لبق
 ىداصتقا لماکت رب ىگرزب ىاهتراسخ دناوت ىم ىسایس تردق
”.دوش ىدام عبانم و ىژرنا زا ىهوبنا فالتا ثعاب و دنک دراو

۱۸۹۰ ربتکا ۷۲ ،تیمشا دارنک هب همان رد سلگنا شیردیرف

:همدقم ىاج هب
 ”ناریا رد ىتاقبط هزرابم و تلود“ هتشون هیهت راک زاغآ نامه زا
 ار هتشون تمسق نیرت یلصا و نیرت ىا هیاپ هک دوب نشور میارب

 ىروهمج لاس تسیب رد ناریا ىراد هیامرس ىداصتقا لوحت لیلحت
 تاباختنا ىرازگرب ماگنه زا رثکادح .داد دهاوخ لیکشت یمالسا
 ىارب تسایس هنحص هک دوب هدش نشور اراکشآ رگید دادرخ ود

 رد یلصا شیارگ ود .تسین رتشیب ىمگردرس فالک ناریا پچ
 هدش ریگلفاغ تالوحت زا ود ره ،دندوب کرتشم رما کی رد پچ
 و ىتاقبط تیهام زا ىبایزرا هب مرادن دصق اجنیا رد .دندوب

 مدصق .مزادرپب ىتاقبط هزرابم رد پچ فلتخم ىاهفیط هاگیاج
 و دنتفاتش دادرخ ود لابقتسا هب هک نانآ هچ هک تسا نیا رب دیکات
 ناهنپ ای راکشآ تاباختنا میرحت رد دوخ درومیب ”ىور پچ“ زا
 روط هب هزات دادرخ ود زا دعب هک نانآ هچ و دندروآ لمع هب داقتنا

 طیارش لباقم رد ،دنداتفا میژر ىنوگنرس ىارب هزرابم دای هب ىدج
 هک ىپچ .دندش حالس علخ ناریا رد ىسایس هزرابم دیدج
 رثکادح ای و دوب هدرپس نایسن قاط هب ای دوب اهتدم ار مسیسکرام

 ،درک ىم هدافتسا تسایس نیرتیو رد ىنیئزت ناونع هب نآ زا
 هب رجنم ىاهدنور کرد هب ىتح دیدج طیارش نیا رد تسناوت ىمن
 ات ،دوش کیدزن مه ىمک ناریا رد تاقبط ىنونک ىسایس شیارآ

 مسیسکرام ارچ هک نیا .نآ رد ىتسینومک ىرگتلاخد هب دسر هچ
 ،دش هتشاذگ رانک پچ ىاههورگ و بازحا یلیلحت هاگتسد زا
 رضاح هتشون زا ىرگید شخب هناگادج ىسررب عوضوم دوخ هتبلا

 اجنیا رد هچنآ .مرادن ار نآ هب نتخادرپ دصق اجنیا و دوب دهاوخ
 ،هتشون نیا هیهت ماگنه هک تسا ىتالکشم ،مناد ىم دیکات هب مزال
.مدش وربور نآ اب دوخ
 و رتشیب ناریا ریخا لاس تسیب ىداصتقا تالوحت ىسررب ماگنه
 رب تسایس  مدقت“ هناهب هب الصا ای ناریا پچ هک متفایرد رتشیب
 ىداصتقا تالوحت ىسررب راب ریز ”ىبالقنا ىاه هرود رد داصتقا
 زا ،دنا هدز راک نیا هب تسد هک مه ىنارگید نآ ای و تسا هتفرن
 ای و ىراد هیامرس ریغ دشر هار و ىسور مسیسکرام ىاهوگلا
 .دنا هتشادنرب رتارف ىماگ هعسوت بتکم رد جیار ىاهیزادرپ ىروئت
 سپ و یلاربیل وئن بتاکم ىورشیپ تکرب هب مه ریخا ىاهلاس رد
 پچ بازحا زا ىرایسب ،ىتسیلایسوس ىتنس ىیارگتلود نتفر
 رد ویتانرتلآ هئارا و ىداصتقا ىاه ىسررب هرسکی ،هدش تارکمد
 لیدعت هب اه ىموس هار زا ىسات هب و هتشاذگ رانک ار هنیمز نیا

دندروآ ىور دوجوم ىاهتسایس بوچراهچ رد ىئزج
xxii. رد هچنآ 

 رد ىراد هیامرس تشونرس تسه و دوب بیاغ الماک نایم نیا
 .دوب اه ىسررب نیا رد راد هیامرس و رگراک یلصا تاقبط و ناریا

 عاضوا نیا لوصحم .سب و دوب هعسوت و دشر هلاسم دوب هچ ره
 ىتسیسکرام ىاکتا لباق تنس چیه اقلطم و ،چیه هک تسا نیا

 هب ناریا ریخا لاس تسیب ىداصتقا تالوحت کرد ىارب ناوتب هک

درادن دوجو درک عوجر نآ
xxiii.

 ،ناریا هتشذگ ههد ود .تسا عوضوم دوخ رد رگید ىراوشد
 زا رپ دوب ىنارود .دوبن زیمآ تملاسم و مارآ لماکت زا ىنارود
 رد زین ناریا رد ىراد هیامرس دشر .ىنوگرگد و ىتابث ىب ،مطالت
 زا رپ دوب ىدشر هکلب ،ولج هب ور و ىطخ دشر کی هن هرود نیا
 و راگلو ىاهلیلحت عاونا رازاب زین تاضقانت نیمه .تاضقانت

 هک نیا هن رگم .درک ىم مرگ ار ىیاوژروب هدرخ و ىیاوژروب هنایماع
 نیا ناوتیم ىتحار هب سپ ؟دنک ىم راک تیفرظ ریز ناریا تعنص
 هن رگم .تسا هدنام بقع و یلادوئف میژر هک درک رداص ار مکح

 درک مالعا ناوتیم سپ ،دنا هدش رت دنمتورث اه ىرازاب هک نیا
 رودص .تسا ىتعنص و ىراجت ىزاوژروب نیب ناریا رد گنج

 ىحطس ىتادهاشم رب تلاح نیرتهب رد هک تسد نیا زا ىماکحا
 طیارش هعومجم کرد نودب ،ىداصتقا ىاه هدیدپ ىخرب زا
 جیار ىاهتنس زا ،دنا ىکتم ،ناریا ىراد هیامرس صخشم ىخیرات
 هزیگنا اب هک تسا ىداصتقا عاضوا ىرظن حالطصا هب ىسررب

 یلاکشا رد هنافساتم هچ و ىزاوژروب نایم رد هچ توافتم ىاه
 .دراد جاور زین مسیسکرام ىعدم پچ نایم رد ىروتاکیراک
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 رد ىراد هیامرس و تلود فاشکنا ىاهدنور کرد مه اتقیقح
 تسد زا شیپ ات ار نیا .راوشد تسا ىرما ناریا ریخا لاس تسیب
 شا ىعقاو داعبا هزات راک عورش اب اما ،متسناد ىم راک هب ندز
 ،اکتا لباق ىتسیسکرام تنس نادقف رانک رد .دش راکشآ میارب

 راوشد نادنچود ار راک زین اکتا لباق عبانم و ماقرا و رامآ دوبمک
 ىناهج هدش نوگرگد الماک طیارش دیاب ىراوشد نیا هب .دنک ىم
 ىسررب رد و تسا هدیچیپ ىفاک هزادنا هب دوخ هک دوزفا زین ار
.دیازفا ىم عاضوا ىگدیچیپ رب زین ناریا عاضوا
 .مدید ىمن هصرع نیا هب نتخادرپ زج ىزیرگ تالاوحا نیا مامت اب

 شیپ طیارش هب هناهاگآ دهاوخب رگا ناریا رد تسینومک رگراک
 نیا زا لابتوف پوت لثم تسایس نادیم رد و دنک دروخرب شیور
 ىاهدنور تخانش زج ىا هراچ ،دوشن ساپ فرط نآ هب فرط
 ىا هیاپ تالوحت نیا و درادن هعماج تالوحت تدم زارد و ىا هیاپ
 .تسج داصتقا هصرع رد دیاب زیچ ره زا لبق ار تدم زارد و
 ىداصتقا لماکت رد دیاب ار ناریا ىنونک ىسایس تالوحت مهف دیلک
.تفای ىراد هیامرس هتشذگ لاس تسیب

 هک مراودیما ،ما هدرک دیکات هتشون یلبق ىاهشخب رد هکنانچمه
 ،ىرگراک شبنج تسینومک نیلاعف نایم رد دنناوتب رضاح ثحابم
 ىارب شالت ،ىرگراک شبنج نیلاعف ناوج لسن هژیو هب
 هب مزال .دننک دیدشت ار ىتاقبط هزرابم ىاهترورض هب ىیوگخساپ
 همه ىسررب دصق هب هجو چیه هب رضاح هتشون هک مناد ىم دیکات

 رد نم دصق .تسا هدشن هیهت ناریا ىراد هیامرس لماکت هبناج
 رصاعم ىسایس تالوحت ىدام ىنابم ندرک نشور اهنت ىسررب نیا
 هدیا و میهافم مامت سپ رد هک تسا نیا نداد ناشن و ناریا رد
 ات ىدازآ زا ،تردق ات نوناق زا ،تنس ات مسینردم زا ،جیار ىاه
 صخشم عفانم ىئادز جنشت ات مسیلایرپما دض زا و رشب قوقح

 هچنآ هک نیا نداد ناشن .دنک ىم لمع هک تسا تاقبط ىداصتقا
 نم فده نیا .ىتاقبط تسا ىا هزرابم تسا نایرج رد ناریا رد
 زا ىهوجو هب اسب هچ رابتعا نیا هب .ریغال و تسا رضاح هتشون رد

 الماک ار رگید ىهوجو و هتخادرپ لیصفت هب ناریا ىداصتقا لوحت
.ما هدرک جراخ ىسررب هزوح زا
یلک ىهاگن :ریخا ههد ود رد ىراد هیامرس هعسوت

 دقاف ىا هعماج ،ىمالسا ىروهمج تیمکاح تحت ناریا هعماج
 هک دوب هعماج قمع رد داصتقا لوحت نیا ،سکعرب .دوبن داصتقا
 نیا کرد نودب .دز مقر ار ناریا رد ىتاقبط هزرابم ىاهدنور

 و ىسایس تالوحت زا ىنییبت هنوگ ره ،هعماج قمع رد تالوحت
 تافارحنا هب و دنام دهاوخ ىقاب حطس رد ،ىنونک ىعامتجا

.دش دهاوخ رجنم ىتاقبط هزرابم ىاهدنور تخانش رد قیمع
 ىاه هرود نیرت هدننک نییعت زا ىکی ریخا ههد ود رد ناریا هعماج
 دیلوت رب ىنتبم ىدیلوت تابسانم قیمعت و ىراد هیامرس نیوکت

 لوا هاگن رد دیاش مکح نیا .تشاذگ رس تشپ ار هناراد هیامرس
 ،یللملا نیب ىاهرازاب رد ناریا تیعقوم طوقس هب هجوت اب و
 ىراد هیامرس هعسوت رت قیقد ىسررب اما .دسرب رظن هب تسردان

 هب تبسن ىراد هیامرس نیا هک دهدیم ناشن ریخا ههود رد ناریا
 رادروخرب ىرتشیب بتارم هب ىگتفای جضن زا لبق لاس تسیب
 زا ىتوافتم ىاه هرود ناریا هتشذگ لاس تسیب داصتقا .تسا
 دشر اب ىیاه هرود مه .تسا هتشاذگ رس تشپ ار هیامرس تشابنا

 .عیرس ىدشر اب ىیاه هرود مه و ىعامتجا دیلوت لک رد ىفنم
 هب زین اهزیخ و تفا و تاناسون نیمه ،دنمنوناق ریغ رهاظ نیمه
 ىروهمج نویسیزوپا نایم رد هژیوب ،ددعتم نارگلیلحت ىهارمگ
.تسا هدش رجنم ،ىمالسا
 تیعقوم فیعضت و ناریا داصتقا رد دوجوم ىاه ىناماسب ان

 ىاهنییبت رتشیب رد ، یللملا نیب ىاهرازاب رد ناریا ىراد هیامرس
 میژر هناراد هیامرس ریغ درکلمع رب ىدهاش هلزنم هب دوجوم

 نیناوق اهلیلحت نیا رد .دوشیم هتفرگ رظن رد ىمالسا ىروهمج
 درکلمع نیا ،دنرادن تالوحت نییبت رد ىیاج ىراد هیامرس تکرح
 ىداصتقا تکرح دنور رب نآ ریثات و هناراد هیامرس ریغ لماوع
 تنار .تسا هدش ىتیعضو نینچ هب رجنم هک تسا هعماج
 نیا رد مهلاثما و قیالان تیریدم ،ىیاطسو نورق نیناوق ،ىراوخ
 ىنونک تیعضو داجیا هب رجنم هک دنوریم رامش هب یلماوع اهلیلحت
 ای ىیاهلیلحت نینچ تشپ هتفهن کرد هک دید میهاوخ .تسا هدش
 ای و دراد رارق ىراد هیامرس تابسانم هب تبسن ىنادان و لهج رب

 تبسن و ىراد هیامرس تابسانم هیجوت و هئربت ددص رد هنادماع
.تسا ىداصتقا ریغ لماوع هب هعماج رد دوجوم تکالف نداد
 نیمه رتسب رب اقیقد .تسا نیا سکع اقیقد اما هیضق تیعقاو
 لوغ ىیاهماگ تسناوت ىزاوژروب ناریا داصتقا ىمومع فیعضت
 تیفرظ لک فاشکنا و هبناج همه قیمعت و طسب تمس هب اسآ
 هک ناریا داصتقا تیعقوم ىمومع فیعضت .درادرب دوخ ىخیرات
 ناونع ىراد هیامرس هیجوت ىارب یلالدتسا ناونع هب ىزاوژروب
 هیامرس ىناسنا دض تابسانم تیموکحم دنس تقیقح رد ،دنکیم
 تالوحت رت قیقد ىسررب دنمزاین انعم نیا نداد ناشن .تسا ىراد

.تسا
ىقیبطت هاتوک ىسررب کی :ناریا داصتقا
 رد دوجوم ىاهداصتقا نیرتیوق زا ىکی ۵۷ بالقنا هناتسآ رد ناریا

 دشر و ۱۹۷۳ لاس رد تفن تمیق شیازفا .تشاد ار موس ناهج
 ،دوب هدش عورش ىضرا تاحالصا زا سپ زا هک تعنص هدنباتش
 رارق ىیانثتسا ىتیعقوم رد ار ناریا داصتقا تدم نیرتهاتوک رد
 تمیق شیازفا زا شیپ ،هباشم ىاهروشک اب هسیاقم رد“ .داد
 و رالد ردایلیم ۱۰٫۲ ناریا یلم صلاخان دیلوت ۱۹۷۰ لاس رد ،تفن
 و ۸۱٫۶ ىبونج هرک ،۲۱٫۲ هیکرت ،۸٫۴ ىزنودنا صلاخان دیلوت
 صلاخان دیلوت ۱۹۸۰ لاس رد .دوب رالد درایلیم ۳۰٫۸ کیزکم
 دیلوت اب کیزکم طقف هک دوب رالد درایلیم ۹۸ زا شیب ناریا یلم

 هیقب .درک ىم دیلوت ناریا زا شیب دوخ ىرالد درایلیم ۱۳۸
 ىزنودنا :دندوب بقع ناریا زا ىریگمشچ اتبسن هلصاف اب اهروشک

 درایلیم ۷۰٫۵ ىبونج هرک و درایلیم ۲۵٫۸ هیکرت ،درایلیم ۱۶٫۸

xxiv”.رالد
 لاس رد یلم صلاخان دیلوت هک تسا یلاح رد نیا



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

69

 تبسن ۱۹۹۰ لاس تباث تمیق ىانبم رب ،ىمک دشر مغریلع ۱۹۸۰

xxv.دادیم ناشن ار ىریگمشچ شهاک نآ زا لبق لاس راهچ هب

 ىنشور اب هباشم ىاهروشک نیمه اب هطبار رد ناریا هنارس دمآرد
 رد ۱۹۷۰ لاس رد هنارس دمآرد“ .دهدیم ناشن ار نیمه ىرتشیب
 ،هنارس دمآرد رالد ۶۰۸ اب کیزکم زا ریغب هک دوب رالد ۳۵۵ ناریا
 ۳۴۵ اب هیکرت و رالد ۲۵۱ اب ىبونج هرک ،رالد ۷۰ اب ىزنودنا زا
 ىدایز هلصاف اب ناریا هنارس دمآرد ۱۹۸۰ لاس رد .دوب رتشیب رالد
 ناریا هنارس دمآرد هک یلاح رد .دوب هورگ نیا ىاضعا مامت زا شیب

 ىبونج هرک ،رالد ۴۱۸ ىزنودنا هنارس دمآرد ،دوب رالد ۲۵۲۱

xxvi”.دوب رالد ۲۰۹۰ کیزکم و رالد ۱۴۷۰ هیکرت ،رالد ۱۳۵۵

 تارداص هب امامت ىداصتقا تردق نیا ،ىراج روصت فالخ رب
 ،تفن تمیق شیازفا زا ىشان ىزرا ىاهدمآرد .دوبن ىکتم تفن
 اب و دوب هدش عورش لبق اه ههد زا هک ار ندش ىتعنص دنور
 زا اددجم ،دوب هتفرگ دوخ هب هجوت لباق ىباتش ىضرا تاحالصا

 هرود نیا نایاپ رد هک دوب هدرک رادروخرب ریگمشچ نانچنآ ىباتش
 ریغ رگید ناریا داصتقا ىسررب رد تعنص شقن زا ىشوپ مشچ
 ىاهلاس نیب یلم صلاخان دیلوت رد تعنص مهس .دوب نکمم

 دصرد ۱۳ زا و دوب شیازفا لاح رد موادم روط هب ۱۳۵۷ ات ۱۳۵۳
 اب و دیسر ۵۷ و ۵۶ ىاهلاس رد دصرد ۲۰ زا شیب هب ۵۳ لاس رد
 نایز هب تفن مهس هک یلاح رد ،درکیم ىربارب ابیرقت تفن مهس
 ۵۳ لاس رد دصرد ۴۶ زا شیب زا تعنص و تامدخ شخب

xxvii.تفای شهاک ۵۷ لاس رد دصرد ۲۳ هب اموادم
 هلصاف رد

 تمیق اب ناریا رد ىتعنص تادیلوت ۱۳۵۵ ات ۱۳۴۸ ىاهلاس نیب
 باتش هک دنهدیم ناشن ار ىدصرد تسیب هنالاس دشر تباث

xxviii.دراذگیم شیامن هب ىبوخ هب ار ندش ىتعنص هدنیازف

 دوب تفن شورف زا ىشان ىزرا ىاهدمآرد هب ىکتم زونه دنور نیا
 .تشاد هلصاف ىتعنص دیلوت رب ىکتم داصتقا کی هب ندیسر ات و
 ىوگلا زا داقتنا رد ىزاوژروب هک دوب ىتاکن زا ىکی زین نیمه
 رد عوضوم نیا هب .درک ىم ناونع ناریا رد ىراد هیامرس هعسوت
 مزال نیا رب دیکات اجنیا ات اما .تخادرپ میهاوخ رتشیب ثحب همادا
 روط هب ،۵۷ بالقنا زا شیپ ناریا رد ىراد هیامرس هک تسا

 ىفیک و ىمک ىدشر زا ،ىضرا تاحالصا زا دعب زا صخشم
.دوب رادروخرب
 زا ناریا داصتقا هک دهدیم ناشن دعب لاس تسیب رامآ هب ىهاگن
 .تسا رادروخرب یللملا نیب رازاب رد رت دعاسمان بتارم هب ىتیعقوم
 ناشن دعب ههد ود ىارب رکذلا قوف ىداصتقا ىاهصخاش هسیاقم
 ندمآ راک ىور زا دعب تیعضو هطبار نیا رد هک دهد ىم

 یلم صلاخان دیلوت ..“ .دش نوگرگد یلک هب ىمالسا ىروهمج
 و تفا شوختسد بالقنا زا سپ لاس هدجیه تدم رد ناریا

 نیمه رد .تشادن ىنادنچ دشر هک ىروطب ،دیدرگ ىیاهزیخ
 کیزکم ،ربارب ۲٫۹ هیکرت ،ربارب ۲٫۳ ىزنودنا یلم دیلوت نارود

 هرک روشک هنومن ىارب .دش ربارب ۶٫۷ ىبونج هرک و ربارب ۵٫۴
 ناریا مراهچ هس دودح شدیلوت تردق ۱۹۸۰ لاس رد هک ىبونج
 ..…تفای شیازفا ناریا ربارب تفه هب ابیرقت ۱۹۹۸ لاس رد ،دوب

 اهنت هنارس دمآرد رالد ۱۲۵۰ اب ناریا )۱۹۹۸ لاس( رامآ نیرخآ قبط
 زا رت نیئاپ و رالد ۱۱۵۰ لداعم هنارس دمآرد اب ىزنودنا زا رتالاب
 ىبونج هرک هرخالاب و رالد ۴۵۰۵ اب کیزکم ،رالد ۲۸۸۰ اب هیکرت

xxix”.تسا هتفرگ رارق هنارس دمآرد رالد ۱۱۷۰۰ اب

 بتارم هب ىتیعقوم زا لبق ههد ود هب تبسن ناریا داصتقا هک نیا
 اب .راکشآ تسا ىرما ،تسا رادروخرب ىناهج رازاب رد رتفیعض

 ناشن ار ىیاجباج نیا زا رت قیقد ىریوصت قوف ماقرا لاح نیا
 لاس تسیب ناریا رد ىتاقبط لوحت تخانش ىارب هک دنهد ىم
 کیژولوئدیا تاغیلبت فالخ رب .تسین نآ زا ىزیرگ هتشذگ
 رازاب رد ناریا داصتقا تیعقوم فیعضت تیعقاو ،ىزاوژروب

 ناریا رد ىراد هیامرس تابسانم فیعضت ىانعم هب ،ىناهج
 ناونع هب ىزاوژروب تیعقوم هژیوب هک دید میهاوخ همادا رد .تسین
 ناریا داصتقا ىمومع فیعضت نیمه لد رد ،ىعامتجا هقبط کی
.تسا لبق لاس تسیب زا رتیوق بتارم هب ،ىناهج رازاب رد
بالقنا زا دعب و شیپ ،ىزاوژروب ىنورد شیارآ
 لکش نانچ ىولهپ نارود رد ناریا ىراد هیامرس هعسوت ىوگلا

 ىشقن راذگ هیامرس نیرتگرزب ناونع هب تلود الوا هک دوب هتفرگ
 هعومجم ایناث .درک ىم افیا ىراد هیامرس لوحت رد هدننک نییعت
 ناراد هیامرس زا لکشتم یلام ىشراگیلا کی زا ىا هتخیمآ مهرد
 رانک رد ىتنطلس نادناخ هب کیدزن و هب هتسباو گرزب
 ىدیلک عضاوم ،ىتیلم دنچ گرزب ىاهتکرش زا ىا هعومجم
 لقتسم ناریا داصتقا اثلاث .دنتشاد دوخ لرتنک رد ار ناریا داصتقا
 نیا اب ضقانت رد ىتح اهاگ و نآ رب طلسم هعسوت  ىژتارتسا زا
 لمع ىناهج رازاب رد هدش ماغدا داصتقا کی ناونع هب ،ىژتارتسا

 رد اهنآ ریثات تخانش رظن زا اهیگژیو دوخ نیا رب دیکات .درک ىم
 تخانش و ىزاوژروب نورد ىسایس شیارآ و ىتاقبط راتخاس
 زئاح ىتنطلس میژر ىنوگنرس زا دعب راتخاس نیا رد تارییغت
.تسا تیمها
 و ناریا رد ىراد هیامرس دشر رد تلود شقن هب هک ىئاج ات

 هب کیدزن ناراد هیامرس زا ىکچوک رشق زاتمم تیعقوم نینچمه
 حیرشت هب ىزاین ،ددرگیم زاب ىولهپ نارود رد ىتنطلس نادناخ
 متسیس لک هک تسا ىفاک هتکن نیا ىروآدای اهنت .تسین رت قیقد
 هک تارداص کناب ىانثتسا هب ،ىولهپ نارود رد ناریا ىکناب

 دوخ هب ار عیسو حطس رد مدرم کچوک ىاه هتخودنا ىروآ عمج
 و ىولهپ نادناخ هب امیقتسم ای ،تلود هب ای ،دوب هداد صاصتخا
 هب نینچ مه و گرزب ناراد هیامرس زا ىکچوک هعومجم هب ای
.تشاد قلعت یللملا نیب ىاهکناب زا ىا هعومجم
 رادروخرب ىرتشیب تیمها زا ام ىنونک ثحب اب هطبار رد هچنآ
 اب ناریا هطبار .تسا ىناهج ىاهرازاب رد ناریا ماغدا ،تسا
 میژر ىنوگنرس اب هک دوب ىیاه هصرع زا ىکی ىناهج ىاهرازاب
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 رب مکاح ىوگلا رد .دش تارییغت نیرت مهم شوختسد ىتنطلس
 ىشقن ىناهج رازاب ،ىولهپ نارود ناریا رد ىراد هیامرس هعسوت
 هب فورعم نارود نیا رد ناریا داصتقا .درک ىم افیا ىساسا
 ىروهمج ندمآ راک ىور زا دعب عضو نیا .دوب زاب داصتقا
 ود رد تارداص شقن هب ىهاگن .دش نوگرگد اساسا ىمالسا
 رد“ .دراذگ ىم شیامن هب ار رییغت نیا داعبا ىبوخ هب توافتم هرود
 دش ىم رداص یلم صلاخان دیلوت دصرد ۴۵ زا شیب ۱۹۷۵ لاس
 طقف ۱۹۸۵ لاس رد و دوش ىم بوسحم تارداص جوا هطقن هک

 هدنهد ناشن هک دش ىم رداص یلم صلاخان دیلوت زا دصرد ۹٫۲
 رییغت هرابود دنور نیا هتبلا .تسا نارود نیا رد تبسن نیرتمک
 ۲۲ دودح هب تارداص مهس ۱۹۹۶ لاس ات هک ىا هنوگ هب ،درک

xxx”.دیسر دصرد

 و ناریا تارداص هدنهد لیکشت فلتخم ىازجا ىسررب زا لقتسم
 تسین ىدیدرت تیعقاو نیا رد ،تاناسون نیا رد تفن ىاهب شقن

 تسیب نارود رد ىناهج رازاب رد ناریا داصتقا ماغدا هجرد هک
 هطبار رییغت .درک ادیپ شهاک بتارم هب ىمالسا ىروهمج هلاس
 تیعقوم فیعضت رظن هطقن زا اهنت ىناهج رازاب اب ناریا داصتقا
 ىرما .دراد تیمها هک تسین رگید ىاهروشک اب هطبار رد ناریا

 هک تسا نیا دروآ ىمن نایم هب ىنخس نآ زا هاگچیه ىزاوژروب هک
 هب لاح نیع رد ىناهج رازاب رد ماغدا شهاک و هطبار رییغت نیا

 ىیازفا شزرا دنور رد یلخاد رازاب تیمها و نزو شیازفا ىانعم
 ناغمرا هب ىزاوژروب ىارب ىخیرات ىتصرف نیا و دوب هعماج رد
 تایح رب شهوجو مامت رد ار ىراد هیامرس تابسانم ات دروآ
 ىاهفعض ،اه ىیاسران مامت و دنک طلسم ناریا رد ىعامتجا
 فاصم هب ار هناراد هیامرس تابسانم ىاهیراجنهان و ىخیرات

 ىب و دوخ هب ىکتم ىا ىراد هیامرس رارقتسا تمس هب و هدیبلط
 طیارش نیمه ىزاوژروب .درادرب ماگ هنهک ىاهاصع زا زاین
 ىعامتجا تورث عیزوت هطبار رییغت ىارب ىزیواتسد مه ار ضابقنا
 هیامرس هعماج هژیو تایقالخا طلست ىارب ىمرها هب مه و داد رارق
 لیدبت ،تیکلام ریذپان هشدخ قح طلست و راک طابضنا ،ىراد

.درک
 نالک ىاهصخاش حطس زا دیاب عوضوم نیا ندش نشور ىارب
 هب حطس نیا رد ندنام هک ارچ ،تشادرب رتولج ىماگ ىداصتقا

 .تسین ناریا هعماج نورد ىداصتقا تالوحت رگنشور هجو چیه
 چیه زونه ،ىناهج رازاب رد ناریا داصتقا ىمومع فیعضت تیعقاو

 ىارب .دنک ىمن نشور ناریا ىراد هیامرس تکرح دنور هرابرد زیچ
 هیامرس هعسوت ىوگلا تارییغت رت قیقد ىسررب هب دیاب راک نیا
.تخادرپ ىزاوژروب ىنورد شیارآ تارییغت و ىراد
 داصتقا هک تسا نیا درک دیکات نآ رب دیاب هک ىا هتکن نیلوا
 دشر اهنت ریخا ههد ود رد ،ىزاوژروب تاغیلبت فالخرب ،ناریا

 ىاهلاس نیب هرود ،یلم صلاخان دیلوت رظن هطقن زا .تشادن ىفنم
 دیلوت دشر رد ناسون زا ىنارود زیچ ره زا شیب ۱۹۹۲ ات ۱۹۷۷

 زا ىخرب رد یلم صلاخان دیلوت هک یلاح رد .دوب یلم صلاخان

 ۸٫۷ و )۱۹۷۹ لاس( دصرد ۸ ات ىفنم دشر زا نارود نیا ىاهلاس
 و لوح ىددعتم ىاهلاس رد و دوب رادروخرب )۱۹۸۹ لاس( دصرد

 ىیالاب ماقرا ىرگید ىاهلاس رد ،دز ىم رود دصرد رفص شوح
 و ۹۰ ،۸۶ ،۸۴ ،۸۳ ،۱۹۸۱ ىاهلاس رد هلمج زا .دهدیم ناشن ار

 دصرد ۱۵٫۵ ات ۱۱٫۴ نیب ىدشر زا یلم صلاخان دیلوت هک ۹۱
 هک تسا ،۹۶ لاس ءانثتسا هب ،۹۲ لاس زا دعب اهنت .دوب رادروخرب
 ۶٫۷ زا و دنک ىم ادیپ شهاک جیردت هب یلم صلاخان دیلوت دشر
 لزنت ۹۷ لاس رد دصرد ۲٫۹ هب ۹۲ لاس رد دصرد

xxxi.دنک ىم
 .درک ادیپ همادا زین ۹۹ و ۹۸ ىاهلاس رد دنور نیا

 ىا هیشاح هن و دوب هداتفا راک زا هن ریخا ههد ود رد ناریا داصتقا
 ىاهدنور فیلکت ،ىسایس ىاه ىناماسبان نطب رد .دوب هدش
.دوب ندش نشور لاح رد ناریا داصتقا رد ىرت ىا هیاپ
 هب ىولهپ میژر ىنوگنرس و بالقنا اب هارمه هک ىرییغت نیتسخن
 یلام ىشراگیلا هب هتسباو نالک ىاه هیامرس رارف ،تسویپ عوقو
 بناج زا اه هیامرس نیا هرداصم .دوب جراخ هب ىولهپ نارود
 موادت رد ىراتخاس رظن زا هچ رگ ،ىمالسا ىاهداهن و تلود
 اما ،دوب اه هیامرس نیا ندنام ىتلود هبش ای و ىتلود راتخاس نامه
 هجو چیه هب ،تخادرپ میهاوخ اهنادب هک ،ىددعتم لیالد هب
 ءالخ ،ىداصتقا ىوگلا لوحت رب طلست و درکراک رظن زا تسناوتن
 داصتقا .دنک رپ ار ىولهپ نارود شیارآ نتخیر مه هب زا ىشان
 .دوب هتشادرب ار نآ سار بالقنا هک تشاد تهابش ىمره هب ناریا
 ىنییاپ و ىنایم ىاه هیال دشر تیعضو نیا هطساوالب هجیتن نیلوا
 ىفنم دشر هب ىسایس تاجنشت هک ۶۰ لاس زا هتشذگ .دوب مره نیا
 زا داصتقا۶۲ ات۵۹ ىاهلاس هلصاف رد ،دش رجنم ناریا داصتقا
 نیا .دوب رادروخرب دصرد۱۳٫۳ ات۱۲٫۸ نیب دشر ىمقرود ماقرا
 شقن هک دنوش ىم رادروخرب رتشیب تیمها زا ىماگنه ماقرا

 .دوش هتفرگ رظن رد ىراذگ هیامرس رد زین ىصوصخ ىاه هیامرس
 رد دص رد۵۷ زا ىتلود ىاه ىراذگ هیامرس مهس هلصاف نیمه رد
 رد و شهاک۶۴ لاس رد دصرد۴۱ هب موادم روط هب ،۶۱ لاس
 لاس رد دصرد۴۲ زا ىصوصخ شخب ىراذگ هیامرس مهس لباقم

 شیازفا۶۴ لاس دصرد۵۸ زا شیب هب موادم روط هب۶۱

xxxii.تفای
 هب۶۸ لاس رد و دش ظفح زین دعب ىاهلاس رد دنور نیا

 عیانص هدمع شخب هک دوب یلاح رد نیا .دیسر دصرد۶۱ نازیم
 .تشاد رارق تلود لرتنک رد ای و تیکلام تحت ای ناکامک گرزب
 هک دوب ىصوصخ شخب ىراذگ هیامرس مهس نیا همه نیا اب
 شهاک دنور نیا لماع کی دیدرت نودب .درکیم ادیپ شیازفا

 قلطم مجح شهاک اهلاس ىخرب رد و ىتلود ىاه ىراذگ هیامرس
 شخب نزو شیازفا ىمومع دنور اما .دوب دیدج ىاهیراذگ هیامرس
 نیا هسیاقم .تسا راکنا لباق ریغ اهیراذگ هیامرس رد ىصوصخ
 لداعم هک۱۹۷۵ لاس رد تلود ىراذگ هیامرس تبسن اب تبسن

دوب دیدج ىاهیراذگ هیامرس لک دصرد۶۰
xxxiii

 ناشن ىنشور هب ،
 تیعقوم هچ زا ىزاوژروب ىنیئاپ و ىنایم ىاه هیال هک دهد ىم
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 نامز رد هک نیا هژیو هب .دندش رادروخرب ناریا داصتقا رد ىرترب
 رد ای دیاب اساسا زین ار ناراذگ هیامرس ىقبام دصرد۴۰ نآ هاش
 نایم رد ای و ىولهپ نادناخ هب کیدزن گرزب ناراد هیامرس نایم
 دروم نیا رد هنگنز دیمح .درک وجتسج ىجراخ ىاه هیامرس
 ىشوخرس ،بالقنا ىزوریپ زا سپ ىاهلاس لوط رد“ :دسیون ىم

 هرداصم هجیتن رد هک ىا هدروآداب تورث و ىشوکتخس ،ریگمشچ
 دش نییاپ طسوتم و طسوتم تاقبط بیصن مکاح میژر لاوما

 قنور ىکدنا لاس راهچ ات هس تدم ىارب داصتقا ات درک کمک

xxxiv”.دبایب
 ىتلود تردق هب هتسباو دارفا و زکارم ،اهداهن زا ىرایسب هک نیا
 ىساسا ىرییغت ،دنیآ ىم باسح هب ىصوصخ شخب رامش رد زین
 .دروآ ىمن دوجو هب شخب نیا ىاه هیامرس ىداصتقا درکراک رد
 داجیا هب دوخ هبون هب سکعرب رما نیا هک دید میهاوخ همادا رد
 میژر زا ىیاهشخب ىاهشور و اه ىریگتهج رد ىساسا ىتارییغت
 هیامرس دیلوت هجو هب ىکتم ىا هعماج جارات ىارب هرخالاب .دیماحنا
 تابسانم میکحت ىنعی نیا و داد نامزاس ار جارات نیا دیاب ىراد
 ار دوخ ىسررب العف .تشگ میهاوخزاب ثحب نیا هب .ىراد هیامرس
.مینک لابند زین ىرگید بناوج زا
 هباشم ىاهروشک ىخرب و ناریا داصتقا نیب ىقیبطت ىسررب رد
 عیرس نارود رد یلم صلاخان دیلوت رد تعنص مهس هک میدید
 روط هب ىولهپ تموکح رخآ ىاهلاس رد ناریا ىراد هیامرس دشر
 نشور ىارب .دیسر دصرد۲۰ زا شیب هب و تفای شیازفا موادم
 ىهاگن هک تسا مزال ناریا داصتقا رد یلخاد رازاب تیمها ندش
 مهس .دوش هتخادنا تارداص رد تعنص مهس تبسن هب رت قیقد

 دیلوت رد نآ مهس اب ىا هرود چیه رد ،ناریا تارداص رد تعنص
 شیب تعنص مهس۱۹۸۵ لاس رد .تشادن ىیاناوخ یلم صلاخان
 صاصتخا دوخ هب ار یلم صلاخان دیلوت زا دصرد۱۷٫۸ زا

 مهس نامتخاس و نداعم ىاهشخب نتشاذگ رانک اب هک داد ىم
 رد .دش ىم غلاب دصرد۷٫۸۸ هب ىتعنص دیلوت ىاه هدروآرف
 تارداص زا دصرد۱۲٫۲ لداعم تعنص اما ناریا تارداص بیکرت
 دصرد ۵ هب مهس نیا۹۸ لاس رد و داد ىم صاصتخا دوخ هب ار
 تارداص رد تعنص مهس هک تسا یلاح رد نیا ..درک ادیپ لزنت

 .دوب تارداص لک دصرد۹۵ زا شیب لاس نیمه رد ىبونج هرک
 ىتعنص نآ درایلیم۱۴۹ هک دراد تارداص رالد درایلیم۱۵۸ هرک“
 رالد ردایلیم۱۸ هب کیدزن زا ناریا رد هک ىتروص رد ،تسا

 ىتعنص تارداص نآ رالد درایلیم کی زا رتمک تارداص

xxxv”.تسا
 دوجو ىولهپ نارود نامه زا ىیاهتوافت اب تبسن نیا

 تارداص لک تبسن ىدرجورب ىمیحر اضریلع ىسررب رد .تشاد
 ۵٫۱ رثکادح ات ۱٫۴ نیب ۱۳۶۴ لاس ات ۱۳۵۴ لاس زا ىتفن ریغ
 نیا ۱۳۶۵ لاس زا ىسررب نیا رد .تشاد ناسون تارداص دصرد
 دصرد ۱۳٫۳ هب و دهد ىم ناشن ار ىناهگان ىشیازفا مهس
 ۷ ىالاب ىحطس رد ۷۰ لاس ات ،دعب ىاهلاس رد و دسر ىم

 ىاج ىتح ىتعنص تادیلوت هک تسادیپ هتفگان .دنام ىم دصرد
 ىسررب رد .دنداد ىم صاصتخا دوخ هب ار ماقرا نیا زا ىرتمک
 لاس رد و ۲٫۷ ،۱۹۹۰ لاس رد ىتعنص تارداص ىیوخ ىماما

.دنهد ىم لیکشت ار تارداص لک دصرد ۳ ،۱۹۹۸
 ندوب زیچان تیعقاو رد ناوتیمن زین اهرامآ نیرتهب هدهاشم اب ىتح
 تیعقاو نیا هب اما .تشاد دیدرت ناریا تارداص رد تعنص بیکرت
 هب ار نیا دوخ تاغیلبت رد ىزاوژروب .تسیرگن وس ود زا ناوت ىم
 هک ،دنک ىم هتسجرب ىناهج رازاب رد ناریا داصتقا فعض هباثم
 و نارکفتم هک هکس رگید ىور اما .تسا ىتقیقح هتبلا

 نیا دننک ىم بانتجا نآ هب نتخادرپ زا ىزاوژروب نارادمتسایس
 ىناهج تراجت لک رد ىزیچان مهس ناریا ىزاوژروب رگا هک تسا
 تسا رادروخرب ىدنمورین یلخاد رازاب زا لباقم رد ،دنک ىم افیا

 ىاه هرود ىارب ار هیامرس هدرتسگ تشابنا و دیلوتزاب ناکما هک
 هب هک اوژروب نیرکفتم دنتسین مک .تسا هدرک مهارف ىنالوط
 اما ،دنتسرف ىم تنعل ندش ىتعنص عنام ناونع هب ىتفن ىاهدمآرد
 ىدنمورین نانچ یلخاد رازاب هک دوب ىتفن ىاهدمآرد نیمه نمی هب

 .تخاس ریذپناکما ار ىراد هیامرس دیلوت موادت هک تفرگ لکش
 .دوب هدش هتشاذگ ىولهپ نارود نامه رد ىدنور نینچ ىاه هیاپ
 لکش نیرت نشور هب ىریگتهج نیا ىخیرات عیسو سایقم کی رد

 رد هک روشک تادراو بیکرت …“ .دراذگ ىم شیامن هب ار دوخ
 ۴ طقف و ىفرصم ىاهالاک دصرد ۹۶ لماش ىسمش ۱۳۰۰ لاس
 رد ،دوب نامیس و نهآ ،تفن لماش ىا هطساو هیلوا داوم دصرد
 زا تادراو لاس نیا رد ىنعی ;دش سکعرب ابیرقت ۱۳۵۵ لاس

 ،)ىیاذغ داوم دصرد ۹٫۴ لماش( ىفرصم ىاهالاک دصرد ۱۷٫۲
 ىا هطساو ىاهالاک دصرد ۵۳٫۱ و ىا هیامرس ىاهالاک دصرد ۳۰

xxxvi”.دش ىم لیکشت
 رد ىتادراو ىاهالاک بیکرت هب ىهاگن

 ىتارییغت مغریلع هک دهد ىم ناشن ىولهپ تموکح رخآ ىاهلاس
 هعسوت ىژتارتسا تسایس رد ىولهپ تموکح رخآ لاس هس رد هک
 ىاهالاک مهس -تخادرپ میهاوخ تارییغت نیا هب- دش هداد روشک
 تسیب زا و درک ادیپ شیازفا نانچمه تادراو رد ىا هیامرس
 دیسر ۵۴ لاس رد دصرد ۲۹ زا شیب هب هرابکی ۵۳ لاس رد دصرد

 ترابع هب ای“ xxxvii.دماین نیئاپ دصرد ۲۷٫۵ زا ۵۷ لاس ات و
 ۳۴۶۱۳ زا ،ىتفن ىاهدمآرد شیازفا لوا لاس راهچ رد ،رگید
 دصرد ۱۶٫۵ ای رالد نویلیم ۵۷۲۵ اهنت روشک تادراو رالد نویلیم
 دصرد ۸۳٫۵ ىنعی هیقب و هدوب ىفرصم ىاهالاک هب طوبرم
 شخب نیا رد و هتفرگ رارق ندعم و تعنص رایتخا رد امیقتسم

xxxviii”.تسا هدش داجیا هدوزفا شزرا
 نیا هک تسا نشور

 تارثا ندرک ىثنخ ىارب ىا هیامرس ىاهالاک تادراو شیازفا
 رد تلع نیا اما .دوب ىتفن ىاهدمآرد ىناهگان شیازفا ىمروت
 رایتخا رد ىتمعن هچ هک نیا .دروآ ىمن دوجو هب ىرییغت راک هجیتن
 ىبوخ هب ىدیشر یلع فیصوت رد ،دوب هتفرگ رارق ناریا ىزاوژروب
 هیلوا داوم و تالآ نیشام ىزاس رابنا تسایس نیا“ :تسا مولعم
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 ام تمواقم هب بالقنا زا سپ هرود رد ار کمک نیرتگرزب ىتعنص
 هدومن اکیرمآ ىداصتقا میرحت طیارش رد قارع زواجت لباقم رد

xxxix”.تسا
 ىراد هیامرس ىگژیو ىبایزرا رد دیاب ار مهم صخاش ود نیا ربانب
 هرک و کیزکم و هیکرت لثم ىیاهروشک زا ار نآ هک ناریا رد

 مهس هک نیا تسخن .تفرگ رظن رد دنک ىم زیامتم ىبونج
 نتفرگ رظن رد اب ىتح ،یلم صلاخان دیلوت لک رد تارداص

 نیا تارداص مهس زا هراومه ىئانثتسا ىیاهلاس رد زج هب ،تفن
 ،زین رتمک نازیم نیمه رد هک نیا مود .تسا هدوب رتمک اهروشک

 .داد ىم صاصتخا دوخ هب ار ىرت زیچان بتارم هب مهس تعنص
 تروص یلخاد رازاب ىارب اساسا دیلوت ناریا رد هک نیا ىنعی نیا

 هب هیامرس ققحت دنور هک دوب یلخاد رازاب رد اساسا و تفرگ ىم
 هک ىدنور و رما نیا ىخیرات هقباس هب ىهاگن .تسویپ ىم عوقو
 تاکن رگنشور دناوت ىم ،درک ىط ىمالسا ىروهمج نارود رد
.دشاب ىرایسب
تاضقانت و ىخیرات هاگیاج :تادراو ىنیزگیاج ىژتارتسا
 رد ىراد هیامرس ىداصتقا لوحت ىنابم هک میدرک هراشا رتالاب

 .دوب هتفرگ لکش ىولهپ تموکح نارود رد ىمالسا ىروهمج
 داتفه و تصش ىاه ههد ناریا رد ىراد هیامرس هعسوت ىوگلا

 ىژتارتسا دوخ .دوب تادراو نیزگیاج ىژتارتسا رب ىکتم ،ىدالیم
 و مود ىناهج گنج زا دعب طیارش لوصحم تادراو ىنیزگیاج

 کی رد ىتسیلایرپما دض و هنابلط لالقتسا ىاهشبنج ىریگجوا
 ىخساپ نیا ىسایس رظن زا .دوب موس ناهج ىاهروشک زا هلسلس
 هاگودرا هب بلط لالقتسا ىاهشبنج نوزفازور شیارگ هب دوب

 .ىراد هیامرس ریغ دشر هار قیرط زا ندش ىتعنص لدم و ىوروش
 ىوزرآ ىوگخساپ دیدج طیارش رد ىرامعتسا ىتنس تسایس
 و دوبن ندش ىتعنص ىارب موس ناهج ىاهروشک ىزاوژروب ىخیرات
 ار بیقر هاگودرا ناماد هب اهروشک نیا ندنار رطخ رگید ىوس زا
 ىناهج ىراد هیامرس رد اکیرمآ طلسم تیعقوم .تشاد رب رد زین
 ىنابم روشک نیا ىداصتقا تردق و مود ىناهج گنج زا دعب
 .درک ىم نیمات ار تادراو ىنیزگیاج تسایس ذاختا ىداصتقا
 داجیا رب ىنتبم ىناهج ىراد هیامرس ىارب ىژتارتسا نیا ساسا
 ىاکتا هب موس ناهج ىاهروشک رد دنمورین یلخاد ىاهرازاب
 نیا ندش ىتعنص قیرط زا زین فده نیا هب ىبایتسد و دوب تلود
 ىاه نیسیروئت زا ىرایسب هچنآ فالخ رب .دش ىم بیقعت اهروشک
 هرود نیا رد مسیلایرپما تسایس ،دندرک ىم ناونع هعسوت بتکم
 دیدشت هکلب ،موس ناهج ىاهروشک ندش ىتعنص زا تعنامم هن
.دوب ىناهج هیامرس تایضتقم بوچراهچ رد دنور نیا

 ىیاهروشک هیلک رد تسایس نیا کرتشم هجو ىتلود ىئارگتیامح
 ىاهیگژیو ىسررب .دش ىم لابند نانآ بناج زا وگلا نیا هک دوب
 ار نآ دشاب مزال دیاش و تسین رضاح هتشون عوضوم نارود نیا
 زاب ناریا هب هک ىیاج ات اما .درک لابند ىرگید تصرف رد
 هب تسایس نیا رگید ،ىضرا تاحالصا زا دعب زا ،ددرگ ىم

 رد .دوب هدش لیدبت ناریا ىراد هیامرس رد طلسم و ىمسر ىوگلا
 هک دیسر بیوصت هب یلخاد عیانص زا تیامح نوناق ۱۳۴۳ لاس
 رد یلخاد عیانص زا تظافح تهج رد تامادقا زا ىا هعومجم
 نوناق نیا ،هلمج زا .تفرگ ىم رظن رد ار ىجراخ عیانص لباقم
 ىاهزاین نیمات رد هک درک ىم فظوم ار ىتلود ىاهنامزاس هیلک
 و تاصخشم رظن زا روشک تخاس ىاهالاک“ هک ىنامز ات دوخ
 ىاهالاک هباشم ،)داصتقا ترازو صیخشت هب( تیلباق و تمیق
 هیهت تاحناخراک زا ارصحنم ار دوخ تاجایتحا ،دنشاب ىتادراو

xl”.دننک ىرادیرخ یلخاد هدننک
 ىمومع تاررقم ۱۳۵۰ لاس رد

 ىنف مزاول و ىکدی تاعطق و هیلوا داوم دورو“ تادراو و تارداص
 تخاس مدع هب لوکوم ار یلخاد ىاه هناخراک جایتحا دروم
 و صیخشت هب ىمک و ىفیک رظن زا عیانص زاین دح رد یلخاد
 یلمع جیاتن زا ىشخب ”.تسا هتخاس داصتقا ترازو تقفاوم
 هک میدید و میاد رارق ثحب دروم الاب رد ار ىژتارتسا نیا ذاختا
 مهس موادم روط هب ىا هطساو و ىا هیامرس ىاهالاک تادراو
 داجیا .داد صاصتخا دوخ هب روشک تادراو لک زا ار ىرتشیب

 ماوداب ىاهالاک هدننک دیلوت گرزب تاحناخراک و نیگنس عیانص
.دندوب ىژتارتسا نیا ندیسر رمث هب زراب ىاه هناشن
 فلتخم لاکشا رد ىژتارتسا نیا ،ىداصتقا ىراذگتسایس رظن زا

 هگن رود ىارب شالت و یلخاد عیانص زا تیامح هب فوطعم
 ساسا ىولهپ نارود رد .دوب رازاب نیا زا ىجراخ ىابقر نتشاد
 رب الاب رایسب ىناگرزاب دوس و ىکرمگ ىاه هفرعت رب تسایس نیا

 عیانص رد تسایس نیا جوا .تشاد رارق ىتادراو ىفرصم ىاهالاک
 رد هک دش ىم لامعا ىجاسن و ىئایمیش ،کیتسالپ ،کاشوپ
 رد .دیماحنا لماک ىیافکدوخ هب ىجاسن عیانص صخشم دروم

 هضرع رد تادراو مهس ۱۳۳۸ لاس ات ۱۳۳۵ لاس زا“ هک یلاح
 همانرب رخآ لاس رد .…دوب دص رد ۵۰ زا رتالاب هراومه ابیرقت هچراپ

 دصرد کی هب یلخاد هضرع لک زا تادراو مهس )۱۳۴۶( موس
 لوط رد ىجاسن عیانص رد ىراذگ هیامرس شیازفا و تفای شهاک
 دشر زا ىشان ىاضاقت شیازفا ىوگخساپ اهنت هن مراهچ همانرب
 افکدوخ الماک هنیمز نیا رد ار روشک هکلب ،دش ىداصتقا

xli”.تخاس
 هب هک ىیاج ات تادراو ىنیزگیاج دنور یلک روط هب

 دنور کی ،دوش ىم طوبرم ماود اب و ماود ىب ىفرصم ىاهالاک
 زاین دروم ىاهالاک هدمع شخب دیلوت هب رجنم هک دوب ىمومع

xlii.دش روشک لخاد رد یلخاد رازاب

 ىنیزگیاج رب ىنتبم هعسوت ىوگلا ققحت ىاهرازبا نیرت مهم
 و ىکرمگ ىاه هفرعت یلصا تسایس ود نارود نیا رد ار تادراو

 دوس و ىکرمگ ىاه هفرعت .دندادیم لیکشت ىزرا تسایس
 لیکشت توافتم ىماقرا زا فلتخم ىاهالاک دروم رد ىناگرزاب
 دص دنچ زا شیب هب اهاگ لیبموتا عیانص لثم ىدراوم رد و دش ىم
 رب“ :دسیون ىم دروم نیا رد ىدیلاه درف .دیسر ىم دص رد
 یلخاد دیلوت زا هلیسونیدب ات هدش هتسب ىنیگنس ضراوع تادراو
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 دصرد ۳۰۰ ای ۲۰۰ ات ىدراوم رد ضراوع نیا .دوش تیامح

xliii”.تسا دصرد ۸۰ اهنآ طسوتم دح و دسر ىم
 ىاه ىسررب

 رد ىکرمگ ىاه هفرعت طسوتم هک دنسر ىم هجیتن نیا هب توافتم
 نازیم ات ىتعنص ىاهالاک دیلوت هنیزه شیازفا ثعاب ۱۳۵۵ لاس

 رد“ :دسیون ىم دروم نیا رد ىدیلاه درف .دش ىم دصرد ۱۵٫۹
 لاس رد هک ىدروآرب قبط :تسا هدوب ریز وحنب تیامح ریثات ناریا

 ۳۳ ات ۲۵ ناریا ىتعنص ىاهالاک هک دش فشک ،دمآ لمعب ۱۹۷۲
 طقف و دوش ىم مامت ىناهج ىاه تمیق طسوتم زا رت نارگ دصرد
 فاکش نیا ۱۹۷۳ لاس هرود زا سپ مروت هک درک ضرف ناوت ىم

xliv”.تسا هدرک رتگرزب ار
 وترپ رد اهنت ناریا تعنص ىترابع هب

 اب دنمورین ىرازاب ىناگرزاب دوس و ىکرمگ هفرعت دنلب ىاهراوید
.تشاد دوخ لباقم رد راشرس ىدوس هیشاح
 نازرا زرا ار ىولهپ نارود ىتیامح ىاه تسایس مود روحم

 ىاهتسایس رانک رد رالد نیئاپ تمیق .داد ىم لیکشت ىجراخ
 ندرک دراو و روشک ىتعنص هینب تیوقت ىارب تلود ىقیوشت

 دیلوت هک دش ىم رجنم نیا هب ىا هطساو و ىا هیامرس ىاهالاک
 لباقم رد و دنزادرپب اهالاک نیا تادراو هب رتشیب هچ ره ناگدننک
 رازاب رد ىناهج تمیق زا رتالاب ىتمیق اب ار دوخ تالوصحم
 هطبار ىگنوگچ رد ار رما نیا تاریثات .دنناسرب شورف هب یلخاد
.درک میهاوخ ىسررب رت نییاپ هیامرس و راک نیب
 ىولهپ نارود ىداصتقا هعسوت ىژتارتسا دروم رد هتکن ود ىروآدای

 ،ىژتارتسا نیا ناحارط رظن زا هک نیا تسخن .تسا تیمها زئاح
 رد .دوش رجنم تارداص شرتسگ هب دوب رارق تادراو ىنیزگیاج
 ىتفن ریغ ىتعنص تارداص“ نازیم ناحارط نیا ىاه ىزیر همانرب
 ۲۰۵( دوب هدش غلاب رالد نویلیم ۴۵۱ هب ۱۳۵۱ لاس رد هک ناریا

 لاس رد هک دش ىم ىنیب شیپ ،)ىتعنص تالوصحم رالد نویلیم
 نویلیم ۱۷۳۱۹ هب ۱۳۶۲ لاس ات و رالد نویلیم ۴۷۴۵ هب ۱۳۵۷

 تسیاب ىم نآ رالد نویلیم ۱۶۸۶۵ هک ،دبای شیازفا رالد

xlv”.دشاب ىتعنص تالوصحم
 ىتح ،ىنیب شیپ نیا لاح نیا اب

 وربور تسکش اب ىولهپ میژر ىنوگنرس هب رجنم تالوحت زا لبق
.تخادرپ میهاوخ نآ هب هک دوب هدش
 قلعت“ ۴۰ ههد ىتعنص دیلوت هعسوت هرابرد رت مهم و مود هتکن
 هرود نیا رد .تسا ىصوصخ شخب هب هزات عیانص همه ابیرقت
 تامادقا ،ىتعنص گرزب ىاهحرط یلام نیمات تسایس تلود

 هتفرگ شیپ رد ار هنیزه کمک ىاطعا و ىداشرا و ىتیامح

xlvi”.دوب
 دشر لاح رد تلود ىاصع ىاکتا هب ناریا ىزاوژروب

.دوب
 لاس ىتفن کوش زا دعب تادراو ىنیزگیاج ىژتارتسا اهنیا همه اب

 رگید و دوب هدش وربور تسکش اب هیلوا رهاوظ مغریلع ۱۳۵۳
 هعسوت ىژتارتسا هب ىژتارتسا نیا ىجیردت لیدبت زا ىنخس
.دشاب نایم رد تسناوت ىمن تارداص

 ضقانت کی زاغآ نامه زا ناریا رد تادراو ىنیزگیاج ىژتارتسا
 ىولهپ نارود نایاپ رد هک ىضقانت .درک ىم لمح دوخاب ار ىا هیاپ
 ىژتارتسا نیا رد هک تسا نشور .تفای زورب ىهجو نیرتراکشآ هب
 هب هک تسا تلود نیا .دراد هدهع رب تلود ار ىدیلک شقن

 هب دوخ و ىراد هیامرس تابسانم تفرشیپ کرحم روتوم ناونع
 رگید فرط زا .دوش ىم لمع دراو امرفراک نیرتگرزب ناونع
 ىابقر لباقم رد یلخاد رازاب زا تظافح رب ىزتارتسا نیا ساسا

 ندرک دودحم و ضابقنا هب شیارگ ىنعی نیا .دراد رارق ىجراخ
 هیامرس لمع ناکما شهاک ىنعی نیا دوخ اما .ىجراخ تراجت
 رتشیب ضابقنا نیا هک تبسن ره هب .یلخاد رازاب رد یللملا نیب
 شخب و تلود هدهع رب رتشیب ىراذگ هیامرس هفیظو ،دشاب
 رادنیمز تیفارشا ىایاقب الومعم هک دریگ ىم رارق هعماج رتدنمتورث
 شخب رد زکرمتم ىاه هیامرس و ىراد هیامرس لبقام نارود
.دنهد ىم لیکشت ار نآ یلصا ىدنبناوختسا ىرگادوس
 رب وس کی زا هک دوب نیمه رد زین ىژتارتسا نیا رد دوجوم ضقانت
 رگید ىوس زا و تشاد دیکات یلخاد رازاب زا تیامح و تیوقت

 رد تعنص عیرس دشر نیمات ىارب مزال ناوت زا یلخاد ىاه هیامرس
 لثم ،اهروشک زا ىدودعم ءانثتسا هب .دندوبن رادروخرب هعماج
 ىور ىژتارتسا نیا هب هک ىیاهروشک ریاس ،ناتسودنه و لیزرب
 بلج ىارب شالت هجیتن رد .دندوب لکشم نیمه راچد ،دندروآ

 ىژتارتسا نیا ریذپان ىیادج ءزج کی هب ىجراخ ىراذگ هیامرس
 رارق یلخاد رازاب تیامح رب دیکات وسکی زا ىنعی .دش لیدبت
 هیامرس ىور هب دیاب یلخاد رازاب نیمه رگید ىوس زا و تفرگ ىم

 نیب راکشآ ىضقانت رما نیا لصحام .دش ىم زاب ىجراخ
 ،تادراو ىنیزگیاج ىژتارتسا رب مکاح کیژولوئدیا ىاهبوچراهچ
 زا و وس کی زا ىکرمگ ىاه هفرعت و یلخاد رازاب زا تیامح
 .دوب ىناهج رازاب بوچراهچ رد تکرح ترورض رگید ىوس
 هب ار تردق برغ ىاکتا هب اساسا نآ رب مکاح میژر هک ناریا ىارب
 رد برغ کیژتارتسا دحتم شتایح نایاپ ات و دوب هتفرگ تسد

 .دوب زین رتراکشآ رایسب ضقانت نیا ،دمآ ىم رامش هب هنایمرواخ
 ار ”رخب ىناریا سنج ،ىناریا“ راعش وسکی زا ناریا رب مکاح میژر
 اب طباور نیرت هدرتسگ دنمزاین دوخ رگید ىوس زا و درک ىم حرط
 هب تلود ىاکتا .دوب ىناهج رازاب رد ماغدا هجرد نیرتشیب و برغ
 ضقانت نیا هب دوخ هبون هب تفن شورف زا لصاح ىزرا ىاهدمآرد

xlvii.دیشخب ىم ىرتشیب تدش

 ار ناریا ىراد هیامرس لاح نیع رد ىتفن ىاهدمآرد هب اکتا نیمه
 رخآ ىاهلاس رد هژیوب هک درک ىم رادروخرب زین ىرگید ىگژیو زا

 .تشاذگ شیامن هب ىهجو نیرتراکشآ هب ار دوخ ىولهپ تموکح
 یللملا نیب ىاهرازاب رد تفن ىاهب رییغت زا ىشان دیدش تاناسون
 رب ىا هدننک نییعت تاریثات و هدرک رثاتم تدش هب ار یلخاد رازاب

 ،میدید رتالاب هک روطنامه .تشاذگ ىم اج رب هیامرس تکرح
 اب یلخاد رازاب هک دوب نیا ىتفن ىاهدمآرد هطساوالب ریثات نیلوا

 ندرک فرصم هب رداق و تفرگ ىم جضن شیازفا هب ور ىباتش
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 رانک رد رما نیا .دش ىم دیلوت لخاد رد هک دوب ىیاهالاک
 هب ىنادنچ لیامت هک دش ىم نیا هب رجنم تلود ىتیامح ىاهتسایس
 ىجراخ هیامرس اب میقتسم تباقر هصرع هب ندش دراو و تارداص
 ىناریا هیامرس هک دوب ىنما میرح نآ یلخاد رازاب .دریگن لکش
 شیپ فالخرب نیا ربانب .داد ىمن ناشن دوخ زا نآ کرت هب یلیامت
 ۵۰ ههد رد ىتعنص تارداص دشر رب ىنبم نازیر همانرب ىاه ىنیب

 ققحت هب هن ىدنور نینچ المع ،میدرک هراشا نآ هب رتالاب هک
 دیلوت لک زا ۱۳۵۶ لاس رد .دوب نآ ققحت زا ىناشن هن و تسویپ
 درایلیم ۳۵۵۷ رب غلاب هک تفن هبساحم نودب یلخاد صلاخان
 صاصتخا ىتفن ریغ تارداص هب نآ زا دصرد ۱٫۲ اهنت دوب لایر

xlviii.تشاد
 دیلوت لک دصرد ۹۸ زا شیب ،رگید ىترابع هب

 تاراهظا باسح نیا اب .دوب یلخاد رازاب ىارب یلخاد صلاخان
 ىتقوم دروم رد ىولهپ نارود نازیر همانرب دانتسا هب ىدیشر یلع
 شرتسگ زادنا مشچ و تادراو ىنیزگیاج ىژتارتسا ندوب

 هب ىو لیامت ىاپ هب دیاب زیچ ره زا شیب ار ىتعنص تارداص
.دندوب نآ فالخ تایعقاو .تشاذگ زاب ىاهرد تسایس
 ىتفن کوش( ۱۳۵۲ لاس ىتفن دمآرد راو شهج شیازفا اما

 هب ماحنارس هک تشاذگ اج رب دوخ زا زین رت قیمع ىتاریثات )۱۹۷۳
 زا ىمیظع مجح ،تدم نیرتهاتوک رد .دیماحنا ىولهپ طوقس
 تاناکما زا هجو چیه هب هک دوب هدش ىرازاب دراو هیامرس
 نیا زا ىشخب .دوبن رادروخرب نآ بذج ىارب مزال ىراتخاس
 ىا هیامرس ىاهالاک تادراو هب میدید رتالاب هک روطنامه هیامرس
 ریثات نیرت قیمع .دش ىمن متخ اجنیا هب هلاسم اما .تفای صاصتخا
 رد هیامرس تکرح رییغت رد دیاب ار ىناهگان دمآرد شیازفا نیا
 زا تعنص هک یلاح رد .درک وجتسج داصتقا فلتخم ىاهشخب
 رد اهنت و دوبن رادروخرب اه هیامرس نیا بذج ىارب مزال ىیاناوت
 تامدخ ىاهشخب ،دزادرپب اهنآ بذج هب تسناوت ىم تدم زارد
 مجح .دندرک دشر روآ ماسرس ىتعرس اب ىنامتخاس عیانص و
 یلکش نیرتعیرس هب دیاب یلم داصتقا هب هدش دراو زرا میظع
 ىاهشخب هب هیامرس نیا قیرزت ىنعی نیا و دش ىم رازاب بذج
 اب هک نامتخاس و نیمز تالماعم تمس هب نآ تکرح و تامدخ
.دوب رادروخرب زین ىعقاو ىا هیاپ زا اهرهش هب ترجاهم عیرس دشر
 یلخاد صلاخان دیلوت رد تامدخ شخب مهس لوحت نیا هجیتن رد
 لاس رد دصرد ۴۷٫۶ مقر هب ۱۳۵۳ لاس رد دصرد ۱۳٫۳ زا

تفای شیازفا ۱۳۵۷
xlix مهس زین تعنص مهس شیازفا رد و 

 ،دنتشاد لاغتشا ىزاس نامتخاس ىارب دیلوت هب هک ىعیانص
 هک ىیاه هتشر تمس هب هیامرس تکرح نیا .تفای شیازفا
 ،دریگ ىم تروص تدم هاتوک رد اهنآ رد هیامرس تشگزاب

 ىگژیو کی و دشن فقوتم هدنیآ لاس تسیب لوط رد هاگچیه
 نیا هلاسم .دهد ىم لیکشت ار ناریا رد رصاعم ىراد هیامرس
 رب رجات و زاب نیمز و لالد ناراد هیامرس زا ىشخب ایوگ هک تسین
 زا .دندش تعنص دشر عنام و هدش طلسم هیامرس زا ىیاهشخب

 هناشن اهنیا ناریا رد ىتعنص ىبال و هعسوت بتکم ناعفادم رظن
 هجیتن نانآ معز هب دوخ هک دندوب ىداصتقا ماظن ىرامیب ىاه
 هک یلاح رد .دوب مسیلایرپما هب هتسباو ىسایس میژر ىاهدرکلمع
 و ناریا رد ىراد هیامرس هعسوت نکمم لکش اهنت تیعضو نیا
 .دوب ىراد هیامرس دیلوت هویش رب مکاح ىاه ىدنمنوناق زا ىشان

 تمس هب هیامرس تکرح عنام دناوت ىمن ىداصتقا لماع چیه
 ىرتمک نامز رد رتالاب ىروآدوس اهنآ رد هک دوش ىیاهشخب
 رد هک دراد تیمها ور نآ زا تاکن نیا رب دیکات .تسا ریذپناکما
 ىاه ىریگتهج مغریلع زین هاش میژر طوقس زا دعب لاس تسیب
 ىنادنچ رییغت تیعضو نیا رد ،ىمالسا میژر رد ىسایس توافتم

 میهاوخ ىرت لصفم روط هب عوضوم نیا هب .تفرگن تروص
 رخآ نارود هب هاتوک ىا هراشا نآ زا لبق تسا مزال اما .تخادرپ
.میشاب هتشاد زین ىولهپ میژر
 دعب هب ۵۳ ىاهلاس رد تفن رازاب رد هدش داجیا تارییغت هجیتن
 نیرتهاتوک رد هک دوب اهالاک ىنارگ و مروت خرن ىناهگان شیازفا

 راشقا و رگراک مدرم هدوت رب راشف نیرتشیب ندمآ دراو ثعاب تدم
 ىیاذغ داوم )ىاهب( ،تفن تمیق شیازفا زا سپ“ .دش دمآرد مک
 و درک ادیپ شیازفا لبق لاس هب تبسن دصرد ۳۰ لاس ره زییاپ رد
 دصرد ۲۰۰ تبسن هب نارهت رد اهب هراجا ۱۹۷۴-۷۵ یلام لاس رد
 شیازفا دص رد دص زاب ۱۹۷۶ و ۱۹۷۵ یاه لاس رد و تفر الاب

 نیا هک دنناد ىم ،دنراد رطاخ هب ار اهلاس نآ هک ىناسکl”.تفای
 ،دوبن اهب هراجا و ىیاذغ داوم هب دودحم اهتمیق ىناهگان شیازفا
 اهنت“ .دش ىم لماش ار مدرم زاین دروم ىفرصم ىاهالاک لک هکلب
 ربارب ود ابیرقت هدننک فرصم ىاهب صخاش ،لاس راهچ فرظ رد
 ۱۳۵۶ لاس رد ۱۶۰٫۲ مقر هب ۱۳۵۲ لاس رد ۸۶٫۶ زا و دش

li”.دیسر
 ىراذگتسایس هب هک ىیاج ات ،تیعضو نیا لابق رد تلود شنکاو
 ىنیشناج تسایس رد رظن دیدجت هلمج زا ،ددرگ ىم رب ىداصتقا
 لابق رد ىکرمگ هفرعت تسایس ،ىنارگ اب هلباقم ىارب .دوب تادراو
 ندرک دراو و دش هتشاذگ رانک ىفرصم ىاهالاک زا ىشخب

 ىمیظع مجح تدم نیرتهاتوک رد و دازآ ىجراخ هباشم ىاهالاک
 رتالاب هک ىجاسن عیانص نامه رد .دش دراو روشک هب اهالاک نیا زا
 تادراو ،درک ىم نیمات ار یلخاد رازاب زاین المع و میتخادرپ نادب

 کی ىگتسکشرو هب رجنم تدم نیرتهاتوک رد ىجراخ ىاهالاک
 رب یلخاد دیلوت رب ار ىبرخم تاریثات و دیدرگ تاحناخراک زا ىرس
 شهاک اب ۱۳۵۳ لاس رخاوا زا“ :دسیون ىم ىوخا .تشاذگ اج
 و تاررقم زا نتساک و شرافس تبث مقر و ىناگرزاب دوس
 و مروت اب هلباقم روظنم هب هک هچراپ تادراو ىاهتیدودحم

 تسایس المع تفرگ ماحنا هدننک فرصم فاحجا زا ىریگولج
 نآ ىاج هب و هدش هتشاذگ رانک یلخاد تادیلوت زا تیامح
 ارجا هب تادراو زا ىمجح نانچ اب هرابکی هب زاب ىاهرد تسایس
 عیانص هب ناربج لباق ریغ و هدننک درخ هبرض نآ هجیتن هک دمآرد
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 و ۱۳۵۳ لاس زا سپ“ :رگید ىاج رد و ”.دوب روشک ىجاسن
 نیا .دش لیدعت روکذم دربهار تفن تمیق ربارب راهچ شیازفا
 و هچراپ ریظن ماود ىب ىفرصم هژیوب و ىفرصم عیانص ىارب دربهار
 ىاه هزاورد تسایس و یلخاد دیلوت زا تیامح مدع هب کاشوپ
 رد هک اهیتیلم دنچ هب هتسباو عیانص ىارب اما .تفای رییغت زاب

 ماحنا ىراصحنا ىراد هیامرس یللملا نیب راک میسقت بوچراهچ

lii”.تفای همادا نانچمه لیدعت ىرادقم اب دوب هتفرگ

 و ىولهپ تموکح رخآ ىاهلاس نارحب تاییزج هب نتخادرپ
 رضاح هتشون عوضوم ناریا داصتقا رد دوجوم ىراتخاس ىاهانگنت
 هک تسا تیمها زئاح ام ثحب رد هتکن نیا هب هجوت ،تسین
 ناحارط بناج زا ىولهپ میژر ىنایاپ نارود ىداصتقا نارحب

 تسب نب هب هلزنم هب لاح نیع رد ،میژر ىداصتقا ىاهتسایس
 نیمه رب و دش ىم نییبت تادراو ىنیزگیاج ىژتارتسا ندیسر
 رد اما ،دشن هتشاذگ رانک هچراپکی هچرگا ىژتارتسا نیا زین ساسا
 زا رظنفرص .تفرگ رارق رظن دیدجت دروم ددعتم ىاه هنیمز
 ىداصتقا ىاهراتخاس ىیاناوت مدع زا ىشان ىداصتقا تالکشم

 راتخاس دوخ نیا ،تفن تفگنه دمآرد بذج ىارب ناریا هعماج
 ىولهپ دادبتسا .دوب هدش نارحب راچد هک دوب ىولهپ میژر

 .ىزاوژروب دوخ تموکح هن و دوب ىزاوژروب ىارب ىتموکح
 نیا رب ىضرا تاحالصا زا دعب ىداصتقا ىیافوکش و قنور نارود
 هب ۵۳ زا دعب ىاهلاس نارحب اب هک دوب هدنکفا ىا هدرپ تیعقاو
 تسایس رد رظن دیدجت هب طقف هاش میژر .دش هدز ىرانک
 هک دوب میژر تامادقا هعومجم نیا .دزن تسد تادراو ىنیزگیاج
 لیدبت میژر هیلع لاعف نویسیزوپا هب رگید راب کی ار ىزاوژروب

 ىرایسب تاکن رگنشور هنیمز نیا رد ىدیلاه درف نییبت .درک
:تسا

 هیامرس ىاهیراکمه نیمات هب زاین نیب رگید فرط زا ناریا میژر“
 کی تروصب ار دوخ ىنعی ،رتگرزب ىسایس زاین و ىصوصخ ناراد
 هنومن کی .تسا هدرک ریگ ،نداد هولج بوبحم و یلم تلود
 ۱۹۷۵ لاس زییاپ و ناتسبات رد نایرج نیا صخشم و نشور رایسب
 لاس زا سپ هرود تالکشم ندش رادیدپ اب اریز دش هدهاشم

 ترابع هک درک زاغآ ار ىصخشم هناگ هس تازرابم هاش ،۱۹۷۳
 ماهس تیبثت و داسف اب هزرابم ،ىشورفنارگ اب هزرابم زا دندوب

 دوب نآ نارگراک ندرک میهس همانرب زا فده .عیانص رد نارگراک
 راک لحم رد ندنام هب ار نارگراک مزال ىاه هزیگنا داجیا اب هک
 اب هزرابم .دنورن رگید ىاج هب ىیاج زا ات دننک قیوشت دوخ
 و بساک ۸۰۰۰ ابیرقت ىدقن تازاجم و ىریگتسد هب ىشورفنارگ
 ىدادعت هب ىتالمح ثعاب داسف اب هزرابم .دش رجنم ىناریا رجات
 ىزاس هحلسا ىیاکیرمآ ىناپمک هلمجنم ىجراخ ىاهیناپمک زا

 ىناپمک و لیال دنا تیت مان هب رکش ىسیلگنا ىناپمک ، نامورگ
 همه ابیرقت زین ار نارگراک ماهس هژورپ و دیدرگ سنمیز ىناملآ
 هب ىدیدهت ىجراخ و یلخاد ىداصتقا نالاعف و ناناگرزاب
 قوقح و ماهس مه زاب مادقا نیا اریز دندرک ىقلت دوخ تیعقوم

 نازیم زا تامادقا نیا هجیتن رد .داد ىم شهاک ار نانآ هناکلام
 درایلیم ۲ دودح رد ىغلبم و دش هتساک ىصوصخ ىراذگ هیامرس
 لک دصرد ۱۰ ىنعی( ىناریا ىصوصخ ناراد هیامرس لوپ زا رالد
 ىاهروشک راپسهر هتفه دنچ ضرع رد )لاس نامه تفن دمآرد

liii”.دیدرگ ىجراخ
 اب ىزاوژروب ندمآ رانک دنور میژر تامادقا

 راعش اب دعب هب ىضرا تاحالصا زا هک ار ىتموکح هاگتسد
 هدش عورش ىزاوژروب نورد رد ”هن ىروتاتکید ،ىرآ تاحالصا“
 زا هرابکی ،دوب هدش هفقو راچد زیخاتسر بزح لیکشت اب و دوب

 دادبتسا ىتیامح رتچ هانپ رد هک ناریا ىزاوژروب .تخیسگ مه
 رادروخرب رت مکحتسم بتارم هب ىتیعقوم زا دوب هتسناوت ىولهپ

 هاگتسد بناج زا دوخ ریقحت تسناوت ىم هن لاح ،دوش
 تازایتما دوب رضاح هن و دریذپب ار ىتنطلس ىرالاسناوید
 ىتیامح ىاهتسایس و ىکرمگ ىاه هفرعت هانپ رد هک ار ىا هدروآداب
 کیژولوئدیا رازبا .دهدب تسد زا هبش کی ،دوب هدروآ تسد هب
 یلاح رد بیترت نیا هب .مسیلایرپما دض :دوب تسد رد مه راک نیا

 مدرم و نارگراک هدوت ،ىنیشن هیشاح و رقف و مروت و ىنارگ هک
 ،داد ىم قوس ىتسیلایسوس ىبلط ىربارب تمس هب ار شکتمحز
 ىاهنرسنک و ىتسیلایرپما لود اب میژر ىاهدنویپ زین ىزاوژروب
 و ىگتسباو دض روپیش هب ندیمد ىارب ىکسمتسم ار یللملا نیب

 رپ رازاب نیا ،لالقتسا راعش هانپ رد .داد ىم رارق ىروتاتکید دض
 دوخ تمه ههجو ار نآ زا عافد ىزاوژروب هک دوب یلخاد تکرب
.دوب هداد رارق
 رد وا تکراشم الوا دیاب ىزاوژروب رظن هطقن زا ناریا بالقنا
 ىارب ىمومع طیارش ایناث و درک ىم نیمات ار ىسایس تردق
 و رگراک هقبط تردق .درک ىم مهارف ار هیامرس هدرتسگ دیلوتزاب
 لوا فده میقتسم ققحت زا عنام بالقنا ىتسیلایسوس مسیلاکیدار

 تکراشم زا یراوشد و هژیو لکش یمالسا یروهمج اب و دش
 زا تظافح ىنعی ،مود فده اما .دومن لیمحت نآ رب ار یسایس
 تسیب رد هیامرس هدرتسگ دیلوتزاب تاموزلم نیمات و یلخاد رازاب

 ىریگیپ اب زاغآ نامه زا هکلب ،دشن هتشاذگ رانک اهنت هن .ا.ج لاس
 تاجنشت و ىسایس ىاهناکت مامت مغریلع و دش لابند مامت
 هب رجنم .ا.ج میژر تایح ىاه هرود همه ىط رد و ىعامتجا
.دیدرگ ىزاوژروب موادم تیوقت

تادراو ىنیزگیاج و مسیلایرپمادض
 ىعامتجا تایح بناوج مامت رد ىفرژ تارییغت هب ۵۷ بالقنا

 رضاح هتشون عوضوم تارییغت نیا هبناج همه ىسررب .دش رجنم
 لوا هجرد رد ،تسا تیمها زئاح اجنیا رد ام ىارب هچنآ .تسین
 نآ زا رثاتم و ىمالسا ىروهمج نارود رد ناریا داصتقا لوحت دنور
 عوقو هب ناریا هعماج ىتاقبط شیارآ رد هک تسا ىتارییغت
.دنا هتسویپ
 یلصا روحم هس رد ار ىداصتقا دنور اب ىمالسا ىروهمج هطبار
 میژر کی ناونع هب .ا.ج هکنیا لوا .درک هصالخ ناوت ىم
 ظفح .درک ىم لمع ىبالقنا ىشور هب دوخ بالقنا بوکرس
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 هب ندز تسد دنمزاین ادخ و هداوناخ ،تیکلام سدقم ىاهداینب
 تلع هب الوصا هک دوب ىمیژر .ا.ج و دوب لومعم ریغ ىیاهشور
 تردق تسناوت یبالقنا ىاهشور نیا هب ندز تسد رد شا ىیاناوت
 ىنعی نیا ىراد هیامرس داصتقا درکراک رظن زا .دریگب تسد هب ار
 رد لالتخا داجیا شریذپ اب هیامرس تشابنا یمومع یاهزاین نیمأت
.نیعم یاهشخب رد هیامرس تکرح ىاهدنور
 هب ،دوب هاش نامز رد هچنآ زا ار ىتلود هاگتسد .ا.ج هکنیا مود
 دوب ىعیسو ىعامتجا شبنج ىمالسا تلود .درک رت ردتقم بتارم
 ىاهناگرا رب .ا.ج طلست .درک لکشتم ار دوخ تلود بلاق رد هک
 نیا درکراک و ىولهپ نارود زا رت هدرتسگ بتارم هب ىداصتقا
 زا رثاتم ىولهپ نارود زا شیب بتارم هب داصتقا زا شخب
 شبنج یراتخاس و ىا هقرف ،ىسایس ،کیژولوئدیا ىاهکرحم
 زا یمیظع فیط دورو وس کی زا زین نیا دوخ .دوب یمالسا
 و تشاد لابند هب ار یزاوژروب هگرج هب یعامتجا دیدج یاهورین
 ات ىداصتقا یاهدنور رد فعاضم یلالتخا داجیا رگید یوس زا
.دوب هعماج رد یراج نامز نآ
 هب ىتیمها زا ام ثحب رد هک درک هراشا موس روحم هب دیاب هرخالاب
 رظن زا .ا.ج هک نیا نآ و تسا رادروخرب رتشیب بتارم
 رب طلسم ىشم طخ نامه همادا ىداصتقا نالک ىراذگتسایس
 .دوب نآ دح نیرخآ رد و لکش نیرت ىطارفا هب ىولهپ نارود
 یاج گرزب ندمت یاه هزاورد و هاش میژر یرهشناریا یئارگنامرآ

 بلاق رد و نونکا هک دوب هداد یمالسا یبلط هعسوت هب ار دوخ
 رانک ار »لاربیل« یزاوژروب مسیتامگارپ هنوگ ره یمالسا یروهمج
 رارق یزاوژروب یخیرات عفانم هدننک نیمأت و ظفاحم ماقم رد و هدز
 نامرآ هدش خسم و کحضم ققحت لاح نیع رد .ا.ج .دوب هتفرگ
 ”ىفنم هنزاوم“ .دوب ،ىگتسباو عطق و لالقتسا ،ىزاوژروب هنیرید
 هتفای ار دوخ ىقطنم ماجرف .ا.ج ”ىبرغ هن ،ىقرش هن“ رد قدصم
 نامه ىداصتقا هصرع رد ىخیرات قفا نیا صخشم نایب .دوب
 یلخاد تادیلوت زا تیامح و تادراو ىنیزگیاج تسایس همادا
 دنور عطق ىانعم هب .ا.ج ندمآ راک ىور رظن هطقن نیا زا .دوب
 داصتقا هیلوا لوصا هب تشگزاب و ىولهپ رخآ نارود ”زاب ىاهرد“

.دوب ىتیامح
 میسقت کی نتم رب ىولهپ میژر رگا هک دوب نیا رد یلصا توافت

 ىژتارتسا نیا بیقعت هب ىناهج رازاب کی لد رد و یللملا نیب راک
 زا هک یلاح رد و توافتم الماک ىطیارش رد .ا.ج ،تخادرپ ىم
 ىارجا هب ،تشاد رارق اوزنا رد یللملا نیب حطس رد ىسایس رظن
 نیا هک دوش هتفگ تسا رتهب ىترابع هب ای .تخادرپ تسایس نیا

.دوب زین نآ یللملا نیب ىاوزنا نایب لاح نیع رد .ا.ج ىارب تسایس
 ىارب یلخاد رازاب تیمها شیازفا ،دیدج تیعضو یلمع هجیتن
 هک دوب ىا هدنرادزاب رهاظ هب ىاهدنور تیوقت و ناریا ىزاوژروب

 ىاعدا هبانب هک ىیاهدنور ،درب ىم جنر نآ زا ناریا ىراد هیامرس
 تیعقاو رد ،ناریا رد ىراد هیامرس دشر عنام ىتعنص هعسوت ىبال
 رظن هطقن زا .دنتسه و دندوب ىراد هیامرس نامه دشر لاکشا اما

 عاضوا تماخو ىانعم هب طقف طیارش نیا هعومجم ،رگراک هقبط
 هب هک دوب ىدح ات هقبط ىگدنز حطس هقباس ىب شهاک و ىتشیعم
 تالوحت ىسررب .دیماحنا ،مسیرپوپ ،هعماج رد عیسو رقف شرتسگ
.تسا تاکن نیا رگنشور .ا.ج نارود ىداصتقا
 ىبهذم کیژولوئدیا میژر کی ناونع هب ىمالسا ىروهمج هطبار
 رد .دوب رادروخرب ىرایسب تاماهبا زا هتبلا زاغآ رد ىراد هیامرس اب
 کی ناونع هب .ا.ج هک میدرک هراشا نیا هب هتشون زا ییاهتمسق
 اما .دنک ىم نییبت دوخ ناینب ناونع هب ار مالسا ،ىبهذم تلود

 ىراد هیامرس تابسانم اب ىا هعماج زارف رب هک دوب ىتلود .ا.ج
 تلود نیا هک رگا ،تلود ىنامسآ هتسوپ .دوب هتفرگ رارق
 ىیاوتحم اب دیاب ،دوشن متخ دوخ و هعماج ىدوبان هب تساوخ ىم
 عفانم زج دوبن ىزیچ ىنیمز ىاوتحم نیا و دش ىم رپ ىنیمز
 هک نیا نیع رد ىمالسا ىروهمج میژر .ىراد هیامرس صخشم

 هب تسناوت ىم دیاب ،درک ىم نییبت ىنامسآ ىتلود ناونع هب ار دوخ
 ىوگخساپ دوجوم ىعامتجا-ىداصتقا ماظن هدنامزاس ناونع

 میژر یلصا شیارگ نیا .دشاب زین هعماج تکرح ىدام ىاهترورض
 نورد رد زین یمهم شیارگ اما .دوب شنتفرگ لکش زاغآ نامه زا
 تاررقم و نیناوق لماک تیعبت ناهاوخ هک تشاد دوجو میژر

 ىخرب هب بلطم همادا رد ام .دوب ىهقف ماکحا زا هعماج رد ىراج
 ىارب اما .تخادرپ میهاوخ میژر نورد رد شکاشک نیا هوجو
 ىهقف ماکحا هیلک ندش جیار ناهاوخ شیارگ نیا ،داصتقا
 هرهب فذح زا و هراجا ات هتفرگ هعرازم و هبراضم زا ،ىمالسا
 یلاح رد دوب تایلام ىاج هب تاکز و سمخ ندرک جیار ات ىکناب

 هدننک هرادا ماقم رد هک دوب فقاو نیا هب میژر تیلک هک
 زا ىشان ىاهترورض زا تیعبت زج ىا هراچ ىراد هیامرس ىا هعماج
 زین اجنیا رد هک تسا نیا خیرات زنط .دنرادن هعماج ىدام تایح
 تلود کی تمس هب .ا.ج ندنار رد ىمرها ناونع هب رگراک هقبط
 ىرگراک شبنج نیگنس تازرابم .درک لمع ىراد هیامرس نردم
 هطبار نآ رد هک راک نوناق ىعاجترا تیاغب ىاهسیون شیپ هیلع رب

 هراجا هطبار ناونع هب و ىهقف نیناوق ساسا رب امرفراک و رگراک
 ىمالسا میژر رد ىنیعم ىریگتهج تیبثت هب رجنم ،دش ىم نییبت

 ىا هعماج رد ندرک تموکح تاموزلم هب زاغآ نامه زا هک دش
 نییعت هب ماحنارس نارگراک تازرابم .تشاد هجوت ىراد هیامرس
 ىاهترورض عفن هب ىبهذم لوصا و تلود نیب هطبار رد فیلکت
 نآ ساسا رب هک دروم نیا رد ىنیمخ مکح .دیماحنا تلود
 ماکحا مامت رب مدقم و تسا مالسا هیلوا ماکحا زا ىکی تموکح“

liv”جح و هزور و زامن ىتح هیعرف
 رد ار میژر ىمومع ىریگتهج

 نیا .درک ىم نشور هعماج رد دوجوم ىاهترورض هب ىیوگخساپ
 رد و تفاین نایاپ مکح نیا اب هتبلا تموکح نورد رد لادج
 هب میژر ىمومع ىریگتهج اما ،درک ادیپ همادا زین دعب ىاهلاس
 نیا هب .دوب نید بوچراهچ رد تموکح ندش ىفرع تمس
 هتکن نیا ام ىنونک ىسررب ىارب .تخادرپ میهاوخ مه زاب عوضوم

 ىاهیراذگتسایس هب زاغآ نامه زا .ا.ج هک تسا تیمها زئاح
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 لوصا نامه زا الوا هک دز تسد ىداصتقا هصرع رد ىصخشم
 ایناث و دندرک ىم تیعبت یلخاد تادیلوت زا تیامح یلک
.دنشاب زین ىگنج راوشد طیارش ىوگخساپ تسیاب ىم
 ،ىسایس ىتابث ىب وسکی زا هک دوب نیا رد میژر راک ىراوشد
 ىارب و درک ىم قیوشت ار روشک زا هیامرس رارف هب شیارگ
 ىوس زا و دش ىم هدیشیدنا ىا هراچ دیاب رما نیا زا ىریگولج
 راک زاغآ و ىولهپ میژر ىنایاپ نارود رد نارگراک تازرابم رگید

 رد نارگراک تیعقوم تیوقت و اهدزمتسد شیازفا هب رجنم .ا.ج
 .دوب هدش -ىتلود ای ىصوصخ زا معا- نایامرفراک اب هطبار
 رازاب رد تاناسون و گنج روآ ماسرس هنیزه ،ناریا ىسایس ىاوزنا
 ىشقن طیارش دیدشت رد دوخ هبون هب مادک ره زین تفن یللملا نیب

.دندرک ىم افیا هدننک نییعت اهاگ
 لکش میژر ىداصتقا ىاه ىریگتهج هک دوب طیارش نیا لد رد

.تفرگ
رقف اب تراجت
 زا زاغآ زا ىداصتقا هنیمز رد ىمالسا میژر ىراذگ تسایس
 ىاهروشک ىزاوژروب ىتسیلایرپما دض هدش هتخانش ىاهوگلا

 یلماع هب زین ناریا ىسایس هژیو طیارش .درک ىم تیعبت موس ناهج
.دش رجنم ىراذگ تسایس نیا دیدشت تهج رد
 رب تلود لرتنک رد دیاب ار ىراذگتسایس نیا یلصا ىاهروحم

 تلود یلام تسایس رد نآ زا رت مهم و تادراو و تارداص
 عنام دوب راچان هیامرس رارف زا ىریگولج ىارب .ا .ج .تسج

 لاکشا نیا هلمج زا .دوش روشک زا هیامرس جورخ فلتخم لاکشا
 دوجو ىنیمضت چیه .دوب تارداص لکش هب هیامرس جورخ
 الاک لکش هب اددجم الاک لکش هب هدش رداص هیامرس هک تشادن
 هب میژر رما نیا زا ىریگولج ىارب .ددرگ زاب روشک لخاد هب لوپ ای
 ىصوصخ شخب تارداص زا ىریگولج ددص رد فلتخم لاکشا
 لک رد تارداص مهس شهاک رما نیا هطساوالب هجیتن .دمآرب
 رازاب نزو و تیمها ددجم شیازفا و یلخاد صلاخان دیلوت
 زیچان مهس هب البق ام .دوب ناریا رد هیامرس تشابنا رد یلخاد

 ىولهپ نامز رد یلخاد صلاخان دیلوت لک رد ىتفن ریغ تارداص
 دیلوت لک دصرد ۱٫۲ اهنت ۱۳۵۶ لاس رد هک میدید و میدرک هراشا
 جراخ روشک زا ىتفن ریغ تارداص ناونع هب یلخاد صلاخان
 دعب و دش دیدشت اراکشآ ىمالسا ىروهمج رد دنور نیا .دش ىم
 دصرد ۱٫۳ هب نآ نازیم هک ۱۳۵۸ لاس رد ىتقوم ىشیازفا زا
 دصرد ۰٫۸ زا و هتفای شهاک موادم روط هب دعب ىاهلاس رد ،دیسر

lv.دیسر ۱۳۶۹ لاس رد دصرد ۰٫۳ هب ۱۳۵۹ لاس رد
 ندش جراخ

 ىطیارش رد روشک زا ىتفن ریغ تالوصحم زا دصرد مهد هس اهنت
 ىدشر مقر زا ناریا داصتقا هرود نیمه رد ىنیعم ىاهلاس رد هک
 نوزفازور شقن هدنهد  ناشن ،دوب رادروخرب رتشیب و دصرد ۱۱ ات
 هک تسا ىطیارش رد نیا .تسا ناریا داصتقا رد یلخاد رازاب
 اهنت ار ىفرصم ىاهالاک تادراو ىجراخ تراجت لرتنک اب تلود
 طیارش رد و دوب هدرک مدرم زاین دروم ىساسا ىاهالاک هب رصحنم

 اب و هدش ىدنب هیمهس روط هب اهالاک نیا عیزوت هب ىگنج داصتقا
 زا ىشان طیارش رد نآ رب هوالع .تخادرپ ىم ىنپوک متسیس
 مقر زا“ تادراو لک رد ىفرصم ىاهالاک تادراو مهس ،گنج

 ورف ۱۳۶۴ لاس رد دصرد ۱۴ مقر هب ۱۳۶۰ لاس رد دصرد ۲۷

lvi.”داتفا
 نیا رد ىا هطساو ىاهالاک مهس هک دوب یلاح رد نیا

 سپ ناکامک ىا هیامرس ىاهالاک مهس و دیسر دوخ جوا هب اهلاس
 هب ور اددجم ۶۰ لاس زا .ا.ج هیلوا ىاهلاس رد هاتوک ىتفا زا
.تشاذگ شیازفا
 داینب لیبق زا تلود هب هتسباو ىاهشخب و ىتلود شخب هک نیا اب
 تادراو زا ىا هدمع مهس مهلاثما و دادرخ هدزناپ و نافعضتسم
 ،دنداد ىم صاصتخا دوخ هب ار ىا هطساو و ىا هیامرس ىاهالاک
 شیپ ىدج هفقو چیه اهنت هن ىصوصخ شخب دشر دنور رد
 میدید رتالاب .تفای همادا عاطقنا نودب ابیرقت دنور نیا هکلب ،دماین

 اهیراذگ هیامرس لک رد ىصوصخ شخب ىراذگ هیامرس مهس هک
 ۶۴ لاس رد دصرد ۵۸ زا شیب هب ۶۱ لاس رد دصرد ۴۲ زا
 دشر زا ىنارود دهاش ام اهلاس نیا هلصاف رد .تفای شیازفا
 کوش رثا رد تفن تمیق اهلاس نیا رد .میتسه داصتقا ىمقرود
 عبت هب و هتفای شیازفا ىناهج ىاهرازاب رد ىولهپ طوقس زا ىشان
 هب ۱۳۵۹ لاس رد لایر درایلیم ۸۸۸ زا زین ناریا ىتفن دمآرد نآ
 مه زاب .دوب هتفای شیازفا ۱۳۶۲ لاس رد لایر درایلیم ۱۲۰۰ زا شیب

 ىنیزگیاج ىژتارتسا بوچراهچ رد هک هک دوب ىتفن دمآرد نیمه
 ىزاوژروب بیج هب یلخاد تادیلوت زا تیامح و تادراو
 رب .دوب رت دعاسم مه هاش نارود زا طیارش راب نیا اما .تخیر ىم

 ىمالسا ىروهمج تسایس ،ىتعنص هعسوت ىبال تاغیلبت فالخ
 .دوب یلخاد ناگدننکدیلوت زا تیامح هجوتم اساسا نارود نیا رد
 زا هک ،هریغ و نافعضتسم داینب ،تلود ىبنج ىاهداهن ءانثتسا هب

 ىراذگتسایس ،دندوب رادروخرب هژیو ىتازایتما زا زاغآ نامه
 هنیمز رد هچ و یلوپ تسایس هنیمز رد هچ ،میژر ىداصتقا

 زا تیامح رب ىنتبم ىجراخ تراجت رب مکاح ىاهبوچراهچ
 ىاه هبنج ىراذگتسایس نیا .دوب ىصوصخ شخب ناگدننکدیلوت
 تسایس ات ىکناب تارابتعا ىاطعا زا .تفرگ ىم رب رد ار ىفلتخم

.ىزرا
 هک دنهد ىم ناشن ىبوخ هب ریز تارابع ىکناب تارابتعا هنیمز رد

 هب ،ىتعنص هعسوت ىبال تاغیلبت فالخ رب ،ىمالسا ىروهمج
 رد ۱۳۶۵-۶۶ لاس ناهیک .تشاد ىا هژیو تیانع تعنص شخب
 ىراذگ هیامرس شرتسگ ترورض …“ :دسیون ىم هلمج زا هراب نیا
 لاغتشا حطس ظفح و دوکر اب هزرابم روظنمب ىدیلوت ىاهحرط رد
 دروم یلام عبانم هک دیامن ىم باجیا دلوم ىاهشخب دشر نیمات و
 اب و نیمات ىکناب متسیس قیرط زا اهحرط هنوگنیا ىارجا ىارب زاین

 همادا و ”…دوش هداد رارق نایضاقتم رایتخا رد لهس طیارش
 ریغ شخب هب اهکناب ىئاطعا تالیهست لک شیازفا…“ :دهد ىم
 نایاپ زاجم هدنام هب تبسن دصرد ۷ لداعم ۶۶ لاس رد ىتلود
 رب دیکات اب بوچراهچ نیا رد .تسا هدیدرگ نییعت ۶۵ لاس
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 لماک تیولوا تیاعر و ىزرواشک شخب زا رتشیب هچ ره تیامح
 روکذم شخب هب ىکناب تالیهست زاجم شیازفا نازیم ،شخب نیا

 هب هجوت اب نینچمه .تسا هدش هتفرگ رظن رد دصرد ۲۰ لداعم
 لاغتشا نیمات رد ىنامتخاس و ىتعنص ىاهیراذگ هیامرس شقن
 زاجم دح ،اهشخب نیا بذج تیفرظ نتفرگ رظن رد اب و دلوم
 دصرد ۸ لداعم روکذم ىاهشخب رد ىکناب تالیهست شرتسگ
 رتمک شیازفا هک دسرب رظن هب تسا نکمم ”.تسا هدش نییعت

 مدع ىانعم هب ىزرواشک لباقم رد ىتعنص دیلوت زا تیامح
 هئارا ۶۶ لاس رد ریوصت نیا اما .تسا تعنص شخب زا تیامح
 لاس زا دعب زا ىتفن ىاهدمآرد شهاک هک یلاس ىنعی ،تسا هدش

 داوم تادراو هلمج زا و تادراو دیدش شهاک هب المع ۶۴
 رد ىزرواشک عفن هب ىریگتهج اب تلود و دوب هدش رجنم ىئاذغ

 .دوب مدرم زاین دروم ىساسا ىئاذغ داوم دوبمک رب هبلغ ددص
 تالیهست شیازفا هک ىشخب اهنت هک دهد ىم ناشن بلطم همادا
 ناهیک .دوب ىناگرزاب و فرصم شخب ،دشن هتفرگ رظن رد شیارب
 تارثا زا بانتجا روظنم هب رگید ىوس زا …“ :دهد ىم همادا
 ىاهشخب رد ىکناب تالیهست هیور ىب نایرج زا ىشان ىمروت
 اهشخب نیا هب اهکناب ىئاطعا تالیهست ىارب ،ىناگرزاب و ىفرصم
 هنوگنیا زاجم شیازفا و هدش هتفرگ رظن رد ىرتشیب ىاهتیدودحم

lvii”.تسا هدش نییعت دصرد رفص لداعم تالیهست

 ،ىمالسا ىروهمج هیلوا هرود نامه زا هک تسا یلاح رد نیا
 رد ىداصتقا ىیافکدوخ تهج رد کچوک ىاه ىراذگ هیامرس
 .ا.ج هجوت دروم ىاه هصرع زا ىکی .دوب هتفرگ رارق راک روتسد
 ىاهلاس رد .دوب اه ىنواعت قیرط زا کچوک ىاههاگراک سیسات
 ،ىتعنص ،ىزرواشک ىاهشخب رد ىنواعت نارازه .ا.ج هیلوا

 زا شیب هک دندش لیکشت ىترواشم و قیقحت و نکسم ،ندعم
 ىاکتا هب ىصوصخ شخب ار نانآ ىاه هیامرس دصرد هاجنپ
 نیا ىدعب ىاهلاس ىاهرامآ .درک ىم نیمات ىتلود تارابتعا
 باسح هب ىصوصخ شخب زا ىئزج ىتسرد هب ار اهشخب
 ىا ىتعنص ىاه عمتجم اه ىنواعت نیا زین عقاو رد .دنا هدروآ
 رد .دندوب هدش لیکشت کچوک درفنم ناگدننکدیلوت زا هک دندوب
 کچوک عیانص و اه ىنواعت نیا لیکشت ىناجنسفر لیدعت نارود
 کچوک“ زیمآ رخسمت نحل اب ىمالسا ىروهمج هیلوا هرود رد
 زا ىشخب نیا اما عقاو رد .تفرگ ىم رارق داقتنا دروم ”تسابیز
 هصخشم هک دوب ىزاوژروب ىنییاپ و ىنایم ىاه هیال دشر نامه
.تسا نآ تیدوجوم هیلوا ىاهلاس رد ىمالسا ىروهمج ىداصتقا

 ىتلود تیامح و یلخاد رازاب هب اه ىنواعت نیا ىاکتا نازیم
 و تارداص رد اهنآ شقن هک دوش ىم راکشآ رتشیب ىماگنه
 رد ىناگرزاب ریزو ىرفعج راهظا هب .دوش هتفرگ رظن رد تادراو

 ،دصرد ۸۱ زا شیب تادراو لک زا ىتلود شخب مهس ۶۴ لاس
 اه ىنواعت تادراو نازیم و دصرد ۱۶ زا شیب ىصوصخ شخب

lviii.دوب تادراو لک زا دصرد ۱٫۵ اهنت
 و اهالاک دصرد ۵۰ زا شیب

 ندروآرب تمدخ رد اه ىنواعت زا ىرایسب هدش دیلوت تامدخ
 همانلاس .دش ىم هتفرگ راک هب تلود فرط زا ىگنج ىاهزاین
 ۶۱ لاس رد عیزوت و هیهت ىاهینواعت دادعت اهنت ۱۳۶۳ لاس ىرامآ
 زا شیب ىا هیامرس و وضع رازه ۲۹۴ اب تکرش ۲۶۰۶ رب غلاب ار

.دنک ىم هئارا ناموت درایلیم ۲۲۶
 رازاب رد ماغدا مدع ،ىمالسا ىروهمج رب مکاح هژیو طیارش
 ىیافکدوخ هب ندیسر رب ىنتبم هک تلود رب مکاح شرگن و ىناهج
 هیامرس تبسن رد ىا هدمع تارییغت هب دوب تادراو ىنیزگیاج و
 رجنم هیامرس و راک نیب هطبار رد هجیتن رد و ریغتم هیامرس هب تباث

 ىمهم رییغت هدنهد ناشن ىرهش ىاههاگراک رامآ هب ىهاگن .دش
 ىرامآ جیاتن نیلوا .تسا هتفرگ تروص هطبار نیا رد هک تسا

 رد ىرهش هعماج رد روشک ىاههاگراک ىا هیاپ تاصخشم
 ناشن ار ریز ماقرا ۱۳۶۵ دنفسا ۲۷ رد هرشتنم ىمالسا ىروهمج
 و رامآ لک هرادا ىوس زا هک رامآ نیا بجوم هب“ :دنهدیم
 رد اههاگراک دادعت دش رشتنم راک ترازو ىناسنا ىورین تاعلاطم
 هک دشاب ىم هاگراک ۹۲۹ و رازه ۳۲۸ و نویلیم کی ىرهش قطانم
 ریاد ریغ هاگراک ۴۶۴۷۴۲ و ریاد هاگراک ۱۲۵۸۶۸۶ دادعت نیا زا
 شخب تیریدم اب دصرد ۹۲٫۹ ریاد ىاههاگراک لک زا .تسا هدوب

.دوش ىم هرادا ىمومع شخب تیریدم اب دصرد ۶٫۱ و ىصوصخ
 اههاگراک دادعت رد ۵۳ لاس ىهاگراک رامآ اب هسیاقم رد رامآ نیا
 دصرد ۶٫۶ هب کیدزن نانکراک دادعت رد و دصرد ۱۰۰ هب کیدزن

lix”.تسا هتشاد دشر
 و تسا ىرهش ىاههاگراک رامآ طقف نیا

 دشر نیب بسانت مدع .تسین ىیاتسور قطانم ىاههاگراک لماش
 نیلغاش دشر و ۵۳ لاس هب تبسن دص رد دص ات اههاگراک دادعت
 دشر اب ناوت ىم اهنت ار ۶۵ لاس رد دصرد ۶٫۶ زیچان نازیم هب اهنآ

 اب هطبار رد هن هک داد حیضوت دازآ لغاشم و کچوک ىاههاگراک
 قلعت .دنتفرگ لکش یلخاد رازاب اب هطبار رد هکلب ،یللملا نیب رازاب
 ىصوصخ شخب هب ىرهش ىاههاگراک لک دصرد ۹۳ زا شیب
 داصتقا رد ىصوصخ شخب شقن شیازفا دنور نامه هدننک دیئات

.میدوب شدهاش زین اهیراذگ هیامرس رد هک تسا روشک
 کچوک ىاههاگراک هب رصحنم ىصوصخ شخب نزو شیازفا

 زین نکراک ۱۰ زا شیب اب ىتعنص گرزب ىاههاگراک رد ىتح .دنامن
 رد ۵۴۳۲ زا اههاگراک نیا لک دادعت .دوش ىم هدهاشم دنور نیا

 دادعت نآ زا هک دیسر ۶۰ لاس رد هاگراک ۷۵۳۱ هب ۱۳۵۵ لاس
 و ىتلود هاگراک ۶۶۲ و ىصوصخ شخب هب قلعتم هاگراک ۶۷۱۱

lx.دوب طلتخم هیامرس اب هاگراک ۱۵۸

 تروص ىا هرود رد اساسا لوحت نیا هک تسا دیکات هب مزال
 .تسا ىمالسا ىروهمج ندوب ارگتلود هرود هب فورعم هک تفرگ
 رب مکاح شرگن ىداصتقا ىیارگتلود هرود نیا رد زین عقاو رد

 اب زاغآ نامه زا ىیارگتلود نیا اما ،دوب ىمالسا ىروهمج
 و تشاد ىساسا ىاهتوافت قرش کولب رد لوادتم ىاه ىیارگتلود
 طباور نودب هاش نارود ىیارگتلود نامه همادا ىیاهتوافت اب
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 تیکلام هن ىیارگتلود نیا صخاش هجو .دوب شا یللملا نیب
 تراجت زا ،ىداصتقا ىاهتیلاعف رب تلود لرتنک هکلب ،ىتلود

 ات .دوب ىداصتقا ىاهتیلاعف و تادیلوت نشخ تیاده ات ىجراخ
 ،تشگ ىم زاب ىداصتقا ىاهدحاو رب تیکلام لامعا هب هک ىیاج

 نینچمه و جراخ هب اهدحاو نیا نیکلام رارف هجیتن اساسا رما نیا
 ىداصتقا ىاهدحاو دح زا شیب ىراکهدب هجیتن دراوم ىخرب رد
 هجوتم اساسا اما تلود دوخ ىداصتقا تسایس .دوب تلود هب
 داصتقا ىاهزاین ندروآرب بوچراهچ رد ىصوصخ شخب تیوقت

 هب ای یلخاد تادیلوت زا تیامح و ىیافکدوخ هب ندیسر ،ىگنج
 بالقنا نیدهاجم .دوب ،ىمیدق یلم ىزاوژروب نامه ىترابع
 ىسررب رد ،ىمالسا میژر نورد حانج نیرت ارگتلود ،ىمالسا
 لیدعت نارادفرط نیپمک اب تفلاخم رد و میژر تایح هیلوا نارود
 ود رد ار ىصوصخ شخب عضو ،ىزاس ىصوصخ و ىراتخاس
 ۶۸-۷۲ ىزاس ىصوصخ و ۶۱-۶۴ ىیارگتلود توافتم هرود
 صلاخان تباث هیامرس لیکشت طسوتم“ :دهد ىم حیضوت هنوگنیا
 درایلیم ۱۸۲۵ مود هرود رد و لایر درایلیم ۲۲۷۷ لوا هرود رد
 نادب دیاب طابترا نیا رد هک ىرگید تاکن زا .تسا هدوب لایر
 هب ىصوصخ شخب ىراذگ هیامرس تبسن هکنیا ،درک هراشا
 نیا و هدوب رادروخرب هباشم دنور زا هرود ره رد ىتلود شخب
 رد نیا و ،تسا ناسکی الماک ۷۲ و ۶۴ ىاهلاس ىارب تبسن

 تلود“ هب ار لوا هرود لیدعت تسایس نارادفرط هک تسا یلاح
 هب تهج رد ار ”لیدعت تسایس“ ىارجا و هدرک مهتم ”ىرالاس
 مدرم تکراشم“ راعش اب هتبلا و ىصوصخ شخب ندروآرد هنحص

lxi”.دندرک جیورت و غیلبت ”روما رد
 رد هک تسا نیا زین تیعقاو

 هب ای ىصوصخ شخب تردق و نزو رب ىمالسا ىروهمج نارود
 تیامح .دش هدوزفا موادم روط هب طسوتم هقبط نامه ىترابع
 ىتیامح ىاهرازبا اهنت تارابتعا قیرط زا ىکناب متسیس میقتسم
 ،تیامح نیا زا رتشیب بتارم هب .دوبن ىزاوژروب زا میژر

 میکحت و ىزاوژروب تیوقت رد میژر یلوپ و یلام ىاهتسایس
.دش عقاو رثوم میقتسم روط هب ىراد هیامرس تابسانم

 دوس خرن ندربالاب عفن هب اهتسایس نیا ىمومع ىریگتهج
 شبنج رثا رد وس کی زا هک دوب ىدعاسمان طیارش رد ىزاوژروب
 یللملا نیب طباور رد جنشت رثا رد رگید ىوس زا و نارگراک ىبالقنا
 هنیزه نازیم ىسررب .دوب هدمآ دوجو هب ناریا ىزاوژروب ىارب میژر
 هک دهد ىم ناشن لبق ىاهلاس اب نآ هسیاقم و ۵۹ لاس رد دیلوت
 شیازفا ىهجوت لباق رادقم هب دیلوت هنیزه لک رد دزمتسد نازیم
 نامزاس زا لقن هب سانشراک دوعسم هک ىرامآ ربانب .دوب هتفای
 اهدزمتسد مهس دنک ىم لقن ،ودینوی ،للم نامزاس ىتعنص هعسوت
 اب ربارب ۱۹۶۸-۷۵ ىاهلاس هلصاف رد هک ىتعنص هدوزفا شزرا رد

 ۵۳٫۹ نازیم هب ۱۹۸۰-۸۵ ىاهلاس هلصاف رد دوب دصرد ۲۳٫۳

lxii.دوب هتفای شیازفا دصرد
 زا ىدنسرخ راهظا نمض سانشراک

 ،دصرد ۴۴٫۸ نازیم هب ۱۹۸۷-۹۰ ىاهلاس رد مهس نیا طوقس

 هرک و هیکرت اب هسیاقم رد و دناد ىمن ىفاک ار رادقم نیا زونه
 رامآ رگا ىتح .تسا اهدزمتسد مهس رتشیب شهاک راتساوخ
 شخب هدوزفا شزرا هب دزمتسد هنیزه تبسن ىعقاو نازیم زا ودینوی

 ثحب لصا رد )تسه دایز لامتحا هب هک( دشاب مه رتالاب ىتعنص
 تازرابم هک تسا نیا تیعقاو .دوش ىمن لصاح ىرییغت نادنچ
 هب رجنم .ا.ج هیلوا نارود و ىولهپ رخآ ىاهلاس رد نارگراک
 رد سانشراک .دوب هدش نارگراک ىایازم ریاس و دزمتسد شیازفا
 قباس میژر ،بالقنا عوقو زا لبق ىدنچ“ :دسیون ىم دروم نیا
 .داد شیازفا ار اهدزمتسد ،ىباصتعا نارگراک ندرک مارآ ىارب

 ىدیلوت ىاهدحاو نارگراک ،بالقنا زا سپ نارود رد ارهاظ
 ،ناشراک ىورین ىروآراب عیرس تفا مغریلع دنا هتسناوت گرزب
 مه اتقیقح ”.دنوش هیلوا دزمتسد شیازفا نآ نتفر نایم زا عنام
 اب نداتفارد ىنعی راک نیا .تفاین شهاک امسر نارگراک دزمتسد
 نوناق بیوصت نایرج رد هک ىمالسا میژر ىارب و نارگراک ىورین

 دش راچان و دوب نارگراک ىضارتعا تردق دهاش شا ىعاجترا راک
 نیزگیاج یلعف راک نوناق نتم اب ار شا ىعاجترا سیونشیپ ىاهنتم
 ىسایس نارحب طیارش رد مه نآ ،رطخ نیا هب ندز تسد ،دنک
 ىانعم هب نیا اما .دوب اهدژا ماک هب نتفر ىنعم هب گنج و یلخاد
.دوبن دوجوم تیعضو هب نداد نت
 میقتسم ریغ هار فرط کی زا تیعضو نیا لباقم رد تلود
 یلوپ و یلام ىاهتسایس قیرط زا نارگراک دزمتسد ىعقاو شهاک
 و شا ىزرا تسایس قیرط زا رگید فرط زا و تفرگ شیپ رد ار
 ،ىتعنص ىزاوژروب هژیوب ،ىزاوژروب ىرای هب هعماج لک جرخ هب

.مینک ىسررب ار ىزرا تسایس نیا تسخن .تفاتش
 تسد هیامرس رارف زا ىریگولج ىارب تلود هک میدرک هراشا رتالاب
 .دز ناریا داصتقا هب هدراو زرا لرتنک هنیمز رد ىنیعم تاراکتبا هب
 کی هارمه هب تلود بناج زا زرا تالماعم راصحنا ىرارقرب

 لایر شزرا ىعقاو شهاک رانک رد ،زرا ىخرن دنچ متسیس
 نیمات و اه هیامرس تکرح تیاده ىارب بسانم ىاهرازبا

.داد ىم رارق تلود رایتخا رد ار هیامرس ىروآدوس
 ىزیچان نازیم هب رازاب و ىمسر زرا خرن ىولهپ نارود مامت رد
 ،میدرک هراشا نادب رتالاب هک روطنامه رما نیا تلع .دوب توافتم
 تادیلوت زا تیامح تسایس مغریلع ،ناریا ماغدا ىالاب هجرد
 شخب هرابکی رارف و بالقنا عوقو اب .دوب ىناهج رازاب رد ،یلخاد
 ىسایس ىاه ىمارآان و روشک زا نالک ىاه هیامرس زا ىمیظع
 و تادیلوت شهاک هجیتن رد لایر ىعقاو شزرا .ا.ج هیلوا نارود
 ادیپ شهاک تعرس هب ، یللملا نیب رازاب رد ناریا تیعقوم فیعضت

 و ىسایس لیالد هب راک زاغآ رد ىمالسا ىروهمج تلود .درک
 زرا خرن ندرک ربارب زا ىداصتقا ىرادیاپ و تابث نداد ناشن ىارب
 ىارب ار لایر ۷۶ تمیق نامه و هدرک ىراددوخ دازآ رازاب خرن اب

 فاکش دیدشت اب .درک ظفح رالد ىمسر تمیق ناونع هب رالد ره
 فلتخم خرن هس تلود ،رالد ىمسر تمیق و رازاب تمیق نیب
 خرن و ىحیجرت خرن ،ىمسر زرا خرن .تفرگ رظن رد زرا ىارب
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 و لایر ۷۰۰ غلبم هب ادتبا دازآ رازاب رد رالد هک یلاح رد .دازآ
 هلماعم لایر ۱۵۰۰ زا شیب غلبم هب دعب هب ۶۳ لاس زا و رتشیب
 ىمسر خرن ناونع هب ناکامک ار یلایر ۷۶ خرن تلود ،دش ىم

 ىساسا ىاهالاک تادراو ىارب هک دوب ىزرا نامه نیا .درک ظفح
 ىاهالاک تادراو ىارب ای و دش ىم هتفرگ راک هب مدرم زاین دروم
 ای و ىتلود زا معا ،عیانص رایتخا رد ىا هیامرس و ىا هطساو

 راهظا ربانب هک نیا مغریلع .تفرگ ىم رارق ،ىصوصخ
 و اهنامزاس رایتخا رد زرا نیا زا ىگرزب شخب نانادداصتقا

 لباق شخب ،تفرگ ىم رارق تلود هب هتسباو و ىتلود ىاهتکرش

lxiii.تفرگ ىم رارق ىصوصخ شخب رایتخا رد زین ىهجوت
 هب

 ءانثتسا هب ،مدرم زاین دروم جاتحیام ىاهب هک ىطیارش رد ىترابع
 رییغت یللملا نیب ىاهرازاب جیار خرن ریثات تحت ،ىنپوک ىاهالاک
 زا رتمک ربارب تسیب ات هاگ هک ىخرن اب ناگدننک دیلوت ،تفای ىم
 دوخ زاین دروم ىا هطساو ىاهالاک تادراو هب دوب رازاب خرن
 دوس هیشاح هچ رما نیا هک تسادیپ هتفگان .دندز ىم تسد
 نیا ریثات .داد ىم رارق ناگدننک دیلوت نیا رایتخا رد ار ىراشرس
 ریز تاراهظا رد ار عیانص نابحاص شنکاو و عیانص رب تسایس
 هب ىخرن کت زرا نالا رگا …“ :درک هدهاشم ىبوخ هب ناوت ىم
 ناشیاپرس تسناوت دنهاوخن عیانص زا یلیخ ،دوش هتسب راک
 نامه .تسا صخشم زین ىعیانص نینچ نابحاص شنکاو .دنتسیاب

 تیامح راتساوخ ،دنا هدرک هدافتسا نازرا زرا زا هک ىهورگ
 آراک ریغ تروص هب مه زاب هک ،الاب رایسب تیامح .دش دنهاوخ

lxiv”.دنشاب رادروخرب ىداصتقا تنار زا مه زاب و دننکب لمع
 نیا

 لاس رد ملاس هعماج هلجم رانیمس رد شوهزیت رتکد ار تاراهظا
 تسایس ىارجا زا سپ تلود هک ىماگنه ىنعی ،دنک ىم نایب ۷۱

.تسا هدرک روانش زرا هب لیدبت ار ىخرن دنچ زرا ،لیدعت
 ناگدننک دیلوت هب ىمسر زرا صاصتخا ریثات نداد ناشن ىارب
 هئارا ودینوی دانتسا هب سانشراک دوعسم هک ىرامآ هب هعجارم
 تبسن …“ :دنک ىم نشور ار ریثات نیا ىرت قیقد روط هب دهد ىم
 هب بالقنا زا لبق نارود رد ۷ مقر زا ،دزمتسد هب ىا هطساو داوم
 هب ىدودح ات رما نیا .دیسر ۸۰ ههد رد ۲ مقر لزان رایسب حطس
 لیلد اما .میدرک ار نآ ثحب هک دوب اهدزمتسد ىطارفا دشر رطاخ
 زرا نیمات قیرط زا تلود هک دوب ىتفگنه ىاهدیسبوس ،نآ هدمع
 ریظن( هیلوا داوم ىور رب اهدیسبوس ریاس و تمیق نازرا ىجراخ

lxv”.داد ىم رارق ىدیلوت ىاهدحاو رایتخا رد )نازرا ىژرنا
 زا لبق

 هب رت قیقد ىهاگن تسا مزال ،اهدیسبوس ثحب هب ندش دراو
 هدش مامت ار نآ سانشراک هک ”اهدزمتسد ىطارفا دشر“ ثحب
 شیازفا اتقیقح هک دوش نشور ات میزادنیب ،دنک ىم ىقلت
 ىروآرب شهاک رد نازیم هچ ات تعنص شخب رد اهدزمتسد

.دنتشاد ریثات تعنص
 قوقح و دزم صخاش روشک ۱۳۶۳ لاس ىرامآ همانلاس دانتسا هب
 روشک ىتعنص گرزب ىاههاگراک نانکراک هب ىتخادرپ ىایازم و

 رد ۱۳۵۳ لاس ۱۰۰ تباث تمیق ىانبم رب )نکراک ۵۰ زا شیب اب(
 ىمک ىنعی ۷۶۲٫۶ مقر هب ۳۲۵٫۷ مقر زا ۱۳۶۱ ات ۱۳۵۷ ىاهلاس

lxvi.درک ادیپ شیازفا ربارب ود زا شیب
 رد هک تسا یلاح رد نیا

 رد ىفرصم تامدخ و اهالاک لک ىاهب صخاش تدم نیمه
 زا ۱۳۵۳ لاس رد ۱۰۰ تباث مقر ساسا رب ناریا ىرهش قطانم

 عاونا نایم رد و دیسر ۶۱ لاس رد ۳۵۵٫۲ هب ۵۷ لاس رد ۱۷۶٫۲
 و اه ىندیماشآ ،اه ىکاروخ ىاهب صخاش ىفرصم ىاهالاک
 هیثاثا ىاهب صخاش ،۴۰۴٫۴ هب ۱۶۸٫۸ زا هرود نیمه رد تایناخد
 و ۴۰۹ هب ۱۵۶٫۷ زا هناخ رد هدافتسا دروم تامدخ و اهالاک و

 ۴۲۲٫۷ هب ۱۷۶٫۶ زا تاطابترا و لقن و لمح ىاهب صخاش

lxvii.دیسر
 نارگراک سانشراک لوق هب هک تسا ىا هرود نامه نیا

 دشر ىطارفا روط هب ار ناشیاهدزمتسد دنتسناوت دوخ تازرابم اب
 شیازفا نینچ زا ىتبحص دعب ىاهلاس رد هک تسا نشور .دنهد
 ىاهلاس زا کی چیه رد و دشاب نایم رد تسناوت ىمن ىدزمتسد
 ادیپ شیازفا زین مروت دح ات ىتح اهدزمتسد هرود نآ زا دعب
 زا اهدزمتسد هدش هئارا صخاش هک نیا نتفرگ رظن رد اب .دندرکن

 زا شیب اب ىاههاگراک هدنریگربرد طقف الوا ىزکرم کناب بناج
 هدش حیحصت الاب هب ور ىوق لامتحا هب ایناث و تسا نکراک ۵۰

 رد مه نانکراک زا دادعت نیمه ىارب درک هدهاشم ناوت ىم ،تسا
 ناش ىفرصم ىاهالاک ىاهب صخاش ثحب دروم هرود نامه
 نآ و تفر الاب ناشیاهدزمتسد شیازفا هزادنا نامه هب لقاال
 هک نیا نتفرگ رظن رد اب .درک ىثنخ ار اهدزمتسد شیازفا

 رتشیب مه تبسن نیا زا اه ىندیماشآ و اه ىکاروخ لثم ىیاهالاک
 لاس رد نارگراک دیرخ تردق هک تسا نشور ،درک ادیپ شیازفا

 مه زاب .دوب هدرک ادیپ زین شهاک ىتح ۵۷ لاس هب تبسن ۶۱
 رد سانشراک رظن دروم ناگدننکدیلوت تالوصحم هک تسا نشور
 ىاهرازاب رد هکلب ،دیسر ىمن شورف هب ندنل و کرویوین ىاهرازاب
 سانشراک هراشا دروم نارگراک نامه مه نآ نارادیرخ و یلخاد
 ىاهالاک ىاهصخاش نامه رد دیاب مه اهالاک نیا ىاهب و دنتسه
 تاراهظا هک تسا نیا تیعقاو .دشاب هدش ناونع ىفرصم
 زا ،هباشم نانادداصتقا هباشم تاراهظا زا ىرایسب لثم ،سانشراک
 زا ىشخب عقاو رد و دنتسین رادروخرب ىملع هبنج نیرتکچوک
 عورش ۶۰ ىاهلاس طساوا زا هک دندوب اه ىزاس ىصوصخ نیپمک
.دنراد همادا مامت تردق اب مه زونه و دندش
 دروم رد سانشراک هک ىرامآ ،لماوع نیا همه نتفرگ رظن رد اب

 نشور اهنت ،تسا هدرک هئارا دزمتسد هب ماخ داوم تبسن شهاک
 ماخ داوم هب یلزان تمیق هچ اب ناگدننکدیلوت هک دنک ىم
 .دوب تلود ىتیامح تسایس میقتسم هجیتن نیا .دنتشاد ىسرتسد
 ىکتم یلام و یلوپ تسایس کی نتفرگ شیپ رد اب تلود عقاو رد
 مجح شیازفا و سانکسا پاچ و ىکناب متسیس زا ضارقتسا هب
 هتفریذپ ار الاب حطس رد مروت دوجو زاغآ نامه زا شدرگ رد لوپ
 نیا .دوب نارگراک ىاهدزمتسد شیازفا اب هلباقم هار اهنت نیا و دوب
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 تسیب ات زرا نتفرگ رایتخا رد اب ناگدننکدیلوت هک دوب یلاح رد
 رانک مروت نیا درکلمع هریاد زا شا ىعقاو تمیق زا رتنازرا ربارب

.دوب دشر لاح رد هعماج لک جرخ هب ىزاوژروب .دندش هتشاذگ
 هب رداق تلود هک ىنامز ات تفگ دیاب ىزرا تیامح اب هطبار رد
 شهار رس رب ىعنام چیه ،دوب ىزاوژروب لابق رد شتادهعت ماحنا
 زا ،ىمالسا ىروهمج هیلوا ىاهلاس زین عقاو رد .تشادن دوجو

 و ىزاوژروب ىنایم ىاه هیال هقباس ىب دشر دهاش ،۶۳ ات ۵۸
 دشر ىاهلاس اهلاس نیا .دوب ناریا داصتقا رد نانآ تیعقوم میکحت
 ىشان ،داصتقا رکیپ رب هدراو تابرض .دوب ناریا داصتقا ریگمشچ

 ىاه ىناماسبان و ىولهپ هب هتسباو گرزب ىاه هیامرس رارف زا
 شورف زا ىشان ىزرا ىاهدمآرد ىاکتا هب ،گنج ىتح و ىسایس
 زا دعب اهنت .دش ىم ناربج ،یلخاد رازاب هقباس ىب ىوپاکت و تفن

.دش راکشآ ىتآ ىاهنارحب ىاه هناشن هک دوب ۶۳ لاس
 ،ىزاوژروب زا میژر ىتیامح ىاهتسایس ریاس هب بلطم همادا رد ام
 ىزاوژروب هک ىعفن و ،ىدیلوت ىاهدیسبوس ات ىتایلام تسایس زا
 زا ىرایسب هک نیا هژیو هب .تخادرپ میهاوخ درب اهتسایس نیا زا
 ات و دندوبن ىمالسا ىروهمج هیلوا نارود هب رصحنم تامادقا نیا
 هب رضاح هتشون ىدعب شخب رد .دنراد همادا زین زورما هب
 ىناجنسفر ندمآ راک ىور هب رجنم هک ۶۷ ات ۶۳ هرود ىاهیراوشد
 میهاوخ دش ىداصتقا ىراذگتسایس هنیمز رد رظن دیدجت و
 هرود لثم ،زین نارود نآ رد هک داد میهاوخ ناشن و تخادرپ
 نوریب تالوحت لد زا رت مکحتسم ىتیعقوم اب ىزاوژروب ،هیلوا

.دیآ ىم
هرخؤم

 میژر اب هک دشاب هدرک نشور ار نیا دیاب رضاح هتشون یسررب
 ،دشن فقوتم اهنت هن ناریا رد هیامرس تشابنا یمالسا یروهمج
 شرتسگ هب رجنم هک ییوگلا .تفای همادا توافتم ییوگلا اب هکلب

 نورد هب یدیدج یاههیال دورو و ناریا رد راد هیامرس هقبط یمک
 یراد هیامرس تابسانم قیمعت و یمک شرتسگ نیا .دش هقبط نیا
 رب یعامتجا تایح بناوج همه رب ار دوخ ریثأت بناوج همه رد

 زا ار هعماج رد نهک تابسانم یایاقب زا یرایسب و تشاذگ اج
 تاحالصا و یگدنزاس نارود یاهلاس مامت رد .تشادرب نایم
 تفای همادا هفقویب یراد هیامرس تابسانم قیمعت و شرتسگ دنور
 .دیدرگ لدب رصاعم عماوج نیرت یتاقبط زا یکی هب ناریا هعماج و
 مامت زا ناریا رد یتاقبط فاکش تاحالصا نارود نایاپ رد
 لاح نیع رد .دوب رتقیمع زین یراد هیامرس هتفرشیپ یاهروشک
 ناهاوخ رگید نونکا ناریا یزاوژروب نورد رد یدنمورین شیارگ
 یراد هیامرس یودرا هب نتسویپ و هعسوت یژتارتسا رد رظن دیدجت
 یکی زین یسایس تردق راتخاس رییغت هک یرظن دیدجت .دوب برغ
 داژن یدمحا جورع .داد یم لیکشت ار نآ یلصا یاه هفلؤم زا

 اهنت هن ،داژن یدمحا جورع اب .دوب یطیارش نینچ لصاح
 ییاه هفلؤم اب هکلب ،دشن فقوتم یراد هیامرس تابسانم شرتسگ
 تلود راتخاس رییغت .تفرگ دوخ هب یرتشیب باتش یتح توافتم

 زا یکی یئاوژروب نردم تلود کی هب نآ لیدبت تهج رد
 تمواقم هک یرما .دادیم لیکشت ار اه هفلؤم نیا نیرتمهم
 ار یمالسا یروهمج رد تردق یتنس راتخاس زا یعیسو یاهشخب
 یسایس نارحب نیرتگرزب هب زبس شبنج اب ماحنارس و تخیگنارب

.دش رجنم ۶۰ لاس زا سپ یمالسا یروهمج
 هار نتفای .داد ماحنا دیاب هک تسا یراک تالوحت نیا یسررب
 یاهیاپ یاهدنور تخانش نودب تسیلایسوس رگراک هقبط یورشیپ

 رتراوشد رایسب لقاال،نکمم ریغ هن رگا ،تالوحت نیا رب مکاح
.دوب دهاوخ
1.i)نامز نآ نایرج ود نیا هک نیا )ددجم راشتنا سیون ریز 

 رگیدکی اب ًاددجم زبس شبنج نایرج رد مه زا زیامتم
 هک داد ناشن ،دندروآ رب رس ههبج کی زا و دندومن یقالت
 کرتشم تیهام یفان نایرج ود نیا نیبام یف تازیامت
 ،مهافت ءوس کی ،تقوم یئارگاو کی نایب ،دوبن نانآ
 .دش و دشیم لح یتاقبط هزرابم نایرج رد دیاب هک دوب
 .تسین و هدوبن تسایس هصرع رد اهنت اما یئارگمه نیا
 راک یور اب .تسا هدش راکشآ زین یلیلحت یاه هصرع رد
 مسیلایسوس نایرج ثحابم مامت داژن یدمحا ندمآ

 رازاب رد یمالسا یروهمج ماغدا رب ینبم یرگراک
 هب »یزاوژروب یارب تلود« زا تلود لوحت و یناهج
 زا یکی رد .دش هتشاذگ رانک هرسکی »یزاوژروب تلود«
 هب مدقم اضر ،نایرج نیا ناربهر یاههتشون نیرخآ

 میژر« هک دروآیم نایم هب تبحص نیا زا تحارص
 تورث تراغ زج درادن یدمآراک هنوگ چیه یمالسا

 یاعدا قباطم .زواجت و نادنز و هجنکش و راتشک ،روشک
 ریز داصتقا و دندرکن بالقنا هزبرخ یارب مدرم ناشماما
 … ،دندرک بالقنا مالسا یارب مدرم و تسا غالا یانب
 شا هرود و درادن یعامتجا تیصاخ چیه یمالسا میژر
 میژر هلاقم هب دینک هاگن( .»تسا هدمآ رس هب اخیرات
 تشگزاب نیا .)جراخ و لخاد زا راشف هنگنم رد یمالسا
 رد ار نآ لبق لاس هدزناپ زا شیب یو هک تسا یعضوم هب
 رد و دوب هدرک مالعا »رخآ نارحب« ناونع تحت یاهلاقم
 نونکا .دوب هداد ار میژر عوقولا بیرق ینوگنرس هدعو نآ
 یاهطقن نامه هب ناشیا ،هلاس ۱۲ تحایس کی زا دعب و
 نیا اما .دوب نآ زا روبع یعدم هک تسا هتشگزاب
 تروص یتسیلایسوس داحتا نایرج بناج زا اهنت تشگزاب
 دوخ مهس هب زین یرگراک تسینومک بزح .تسا هتفرگن
 هب یکیدزن رد نیرذآ جریا ثحابم زا یرصانع نتفرگرب اب

 هک بزح نیا .تسا هدرک افیا شقن نایرج نیا تمس
 هفلؤم نیرتمهم زا یمالسا میژر یداصتقا درکلمع راکنا

 نیرخآ رد ،داد یم لیکشت ار شکیژولوئدیا یاه
 بزح نیا ردیل هلاقم رد هلمج زا و ،شیوخ یاهلیلحت

 »یناهج کناب ات جنپ طخ زا« ناونع تحت یئاوقت یاقآ

http://fwhi.org/maqale/rejim_MR.htm
http://fwhi.org/maqale/rejim_MR.htm
http://rowzane.com/fa/component/content/article/86-am-maqalat/7484--q-q-.html
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 یاههیصوت هجیتن ار اه هنارای فذح تسایس یارجا
 مه دناوتیم ناشیا بیترت نیا هب .دنادیم یناهج کناب

 میژر هک نیا رب ینبم دنامب ناشدوخ یگشیمه فرح رس
 و درادن یا یداصتقا تیصاخ چیه یمالسا یروهمج
 و طسب تهج رد اراکشآ هک ار یا یداصتقا لوحت مه
 معز هب تسا یراد هیامرس تابسانم قیمعت و شرتسگ
 یراک نامه .دهد حیضوت یناهج کناب هب لسوت اب دوخ
 .دوب لوغشم نادب هتشذگ یاهلاس مامت رد نیرذآ جریا هک
 راکنا لباق ریغ نایرج ود نیا نیب یاهیاپ یاه یکیدزن
 نیریش ثحب و یگنهرف تافالتخا هدرخ دنامیم .تسا
 تطاسو اب هللا ءاشنا زین نآ هک یلدنص و تسپ میسقت

 فرط نیا اب مه هک دوشیم لح ناریا تسینومک بزح
.یدید هچ ار ایند .هقشاعم فرط نآ اب مه و دراد هلزاغم

2.ii)و ناریا یا هقطنم تسایس )ددجم راشتنا سیون ریز 
 رد کینومژه تیعقوم بسک یارب ناریا یزاوژروب شالت
 ناریا یزاوژروب شیارگ رب نآ تاریثأت و هنایمرواخ هقطنم
 روط هب دیاب هک تسا یرما یمالسا شبنج تمس هب
 تسا نیا ملسم ردق .دریگب رارق یسررب دروم رتلصفم
 رتشیب بتارم هب یمالسا کیژولوئدیا بلاق کی هک
 ناریا یزاوژروب رایتخا رد ار یتیعقوم نینچ نیمأت تیفرظ
 تلود برع دض و یرهشناریا یژولوئدیا ات دادیم رارق

 هافر بزح هب یروآور اب هیکرت یزاوژروب هک یلوحت .هاش
.تسا هتشاذگ شیامن هب ار نآ یبوخ هب ناغودرا

3.iii)و تالاقم رد نیرذآ )ددجم راشتنا سیون ریز 
 میژر و »یزاوژروب« لباقت زا تارکب ددعتم یاههتشون

 رد یتشابنا مه رگا هک تسا دقتعم و دنکیم تبحص
 یاه ینکشراک و میژر مغر هب تسا هتفرگ تروص ناریا
 دابآ اجکان هب تشگزاب هب دینک هاگن .تسا هدش عقاو نآ

 یژتارتسا مه ،یدوخ هیامرس زا عافد - مود تمسق -
 کیتکات مه

4.iv)پچ تانایرج همه و همه )ددجم راشتنا سیون ریز 
 یداصتقا تامادقا مامت ،ءانثتسا نودب اوژروب هدرخ
 و رازاب ندرک هزیلاربیل تهج رد یمالسا یروهمج

 یم یفرعم یناهج کناب تاروتسد زا یشان ار داصتقا
 هدننک ءاضرا یاهدوت و تسیئوئام پچ یارب نیا .دننک
 ینوگنرس پچ یارب و تسا یتسیلایرمادض تالیامت
 یتاقبط هاگیاپ هنوگ ره دقاف میژر هک نیا رب یدیئأت بلط
 ،قباس تسیلوپوپ یتنآ لاکیدار پچ نایم رد .تسا
 نایرج رد و نونکا و دوب هطبار نیا هیلوا رکتبم نیرذآ
 نیا هب زین یرگراک تسینومک بزح ،اه هنارای ثحب

.تسا هتسویپ فص
5.vهلمج زا ،تقوم تلودریزو تسخن ،ناگرزاب هتفگ نیا 

 ،میتساوخ ىم ناراب :هک دوب نامز نآ فورعم ىاهراتفگ

.دمآ لیس
6.viبزح ىهایس دناب تاجتسد نمهب مایق زا لبق اهتدم زا 

 هدهع رب ار تاباصتعا و تارهاظت هب هلمح هفیظو ىهلا
 مان هب ىنزنارهت رد ار تاجتسد نیا ىربهر .دندوب هتفرگ
 نیا هدرپ تشپ هدنامزاس .تشاد هدهع رب مناخ ارهز
 رد هک الکم هداز بطق قداص زج دوبن ىسک تاجتسد
 میهاربا دعب اهتدم .دوب هتشگزاب ناریا هب ماما تیعم
 نآ ماما طخ نایوجشناد یلصا نایوگنخس زا ،هدازرغصا
 زا دعب ،نابلط حالصا زورما ذوفناب ىاه هرهچ زا و هرود
 همانزور اب ىا هبحاصم رد اکیرمآ ترافس ریخست
 دیاب ای :درک نایب نینچ ار ترافس ریخست لیلد تاعالطا

 ار هعماج مسیسکرام ای ،میتفرگ ىم ار اکیرمآ ترافس ام
.تفرگ ىم

7.viiتسا هدش نشور ىمومع راکفا رب نونکات هچنآ، 
 نسحم ىناموت درایلیم ۲۱۰ سالتخا لیبق زا ىدراوم
 اهنت ،ىناجنسفر نادناخ سیوس ىاهباسح و تسودقیفر
 هک دراذگ ىم شیامن هب ار ىخی هوک کون زا ىا هشوگ
 رد ىجنگ ربکا .تسا ناهنپ بآ ریز امامت ابیرقت زونه
 ىرتسکاخ نابانجیلاع و شوپخرس بانجیلاع باتک
 هقالع تلع هب هک دراد نابانجیلاع نیا زا ىکی هب هراشا
 هدنز ىوهآ شا هناخ تایح رد وهآ هزات تشوگ هب رفاو
.دوش ىم ىرادهگن

8.viii)لاربیل« ترابع یریگراک هب )ددجم راشتنا سیون ریز« 
 رد تلوهس رطاخ هب اهنت یزاوژروب زا یشخب نییبت رد
 رد جیار یحالطصانیا .دریگ یم و هتفرگ تروص نتم
 عیاقو تسرد نییبت زا عنام دوخ هک تسا پچ نایم
 لمع و هیرظن رد مسیلاربیل زا یرصانع هک نیا .تسا
 ،دوش یم تفای ناریا یزاوژروب ناگدنیامن زا ییاهشخب

 لیدبت ار ناریا یزاوژروب یاهشخب نیا هجو چیه هب زونه
 لاثما هب »لاربیل« قالطا .دنک یمن »لاربیل یزاوژروب« هب
 هب هاگچیه هک یمتاخ و یناجنسفر و ردص ینب و ناگرزاب
 نیا هب فیفخت ،دنا هتشادن یداقتعا تیدرف و درف

 اب ههجاوم رد اهنت هک تسا یئارگرادتقا نارگبوکرس
 اب ،دنسرب رظن هب »لاربیل« تسا نکمم هیقف یلو رادتقا
 رد ناریا یزاوژروب لک .دنرادن یتیخنس اما مسیلاربیل
 مسیلاربیل .لاربیل هن و تسا »راک هظفاحم« لوا هجرد
 یژولوئدیا یلصا رتسب هب تسناوتن هاگچیه یناریا
 رد زیچان یتیلقا هراومه و دوش لدب ناریا یزاوژروب
 جاور .تسا هدادیم لیکشت ار یتاقبط نورد نویسیزوپا
 هک نآ زا شیب پچ نایم رد »لاربیل« یزاوژروب حالطصا
 رب ار ینیعم یسایس درکراک دشاب راوتسا یلیلحت ینابم رب
 .درکیم لابند پچ یئارگتلود و مسیلایرپمادض رتسب
 اج رد ار شقن نیرتشیب هدوت بزح هک دوبن هدوهیب

http://omied.de/issues/item/89-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html
http://omied.de/issues/item/89-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html
http://omied.de/issues/item/89-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html
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 رادتقا هک تسین هدوهیب و درک افیا ترابع نیا نتخادنا
 نیرت رگ هئطوت و نیرت کیتارکمد دض ،نیرت ارگ
 لمع هب ترابع نیا زا ار هدافتسا نیرتشیب پچ تانایرج
 یتنآ نایب ،پچ نیا دزن »مسیلاربیل« هب هلمح .دنروآ یم
 یئارگرادتقا هب نانآ دوخ شیارگ و نانآ دوخ مسیلاربیل

.تسا
9.ix)تایبدا دراو نییبت نیمه )ددجم راشتنا سیون ریز 

 ود« ناونع تحت تمکح روصنم هتشون .دش زین پچ
 پچ تیاور »یتسیلایرپما اوژروب بالقنا دض رد حانج
.دوب نییبت نیمه

10.xریزو و هجدوب و همانرب نامزاس سیئر رف نیعم ربکا یلع 
 ۵۸ لاس هجدوب میظنت هراب رد ناگرزاب تلود تفن
 ناتسود ىارب همانرب نامزاس هک ىموهفم“ :دیوگ ىم
 نامزاس دندرک ىم لایخ هک دوب تروص نیا هب تشاد
 …تسا ”جرخ ردام“ و لوپ تخادرپ قودنص کی همانرب
 نم هب ىتشهب موحرم هک منک ىمن شومارف چیه نم
 ناشیا ىارب و دوب بالقنا لوا هام هس ود ،درک هعجارم
 ىارب مداد نم هک ىباوج دیاش و دوب ىداع یلیخ مه
 مه ناشیا ثحب رهاظ تروص .دوب ىداع ریغ ناشیا
 رازاب رد و هدش بالقنا نالا ،دینیبب“ هک دوب تسرد
 هوجو هک دنرادن تردق اهیرازاب و هدش داجیا دوکر

 لخاد ىراتفرگ اب میدش هجاوم ام ،دنزادرپب ار ىعرش
 و بالط هب هیرهش تخادرپ ىارب نالا اهنآ ،اه هزوح
 اه هزوح هب هک دیهدب ىبیترت نیا ربانب ،دنرادن لوپ هریغ
 ”… دننک عفر ار ناشتالکشم دنناوتب ات دوش هداد  یلوپ
 تاغیلبت نامزاس هک دعب …“ هک دهد ىم همادا رف نیعم
 هنافساتم .دوب تاراظتنا نیمه ،دش لیکشت ىمالسا
 ىتلود فیدر ىنعی .دنتفرگ هجدوب تلود زا و دندمآ
”.دنشاب وگباوج سلجم لباقم رد هکنیا نودب ،دنراد

 هجدوب رس رب اهنیا زا ادج …“ :دیوگ ىم زین ىباحس هلا تزع
 لک هجدوب .میتشاد ىریگرد ىتشهب موحرم اب زین ىرتسگداد
 ىسرداد هک دوب ناموت نویلیم دصشش ۱۳۵۹ لاس ات ىرتسگداد
 رد ىتشهب موحرم بالقنا زا سپ .تفرگ ىم رب رد مه ار شترا

 دیدج ىهدنامزاس ددص رد روشک  یلاعناوید تسایر ماقم
 ناونع و درک نفلت همانرب نامزاس رد نم هب ناشیا .دوب ىرتسگداد
 ۱۰۰۰ سیسات ساسا رب ار نامیرتسگداد دیدج تالیکشت تشاد
 لقادح هک میا هدرک هبساحم و میا هداهن انب عرش هاگداد دحاو
 هب کیدزن ىنعی ،تسا ناموت نویلیم ۹۰۰ و درایلیم ۲ اهنآ هنیزه
 حیضوت ىباحس .″۵۹ لاس رد ىرتسگداد هجدوب ربارب جنپ

 ،ادرف ناریا زا لقن .دیشک اجک هب ارجام هرخالاب هک دهد ىمن
۷۷ هام ىد ۵۰ هرامش

11.xi)دوب یهابتشا یبایزرا نامهنیا )ددجم راشتنا سیون ریز 
.میا هتخادرپ نادب راتفگشیپ رد هک

12.xii)یرورض ار هتکن نیا حیضوت )ددجم راشتنا سیون ریز 
 ناشفارز رصان تارظن ینابم یتسردان مغریلع هک منادیم
 نارود رد یداصتقا تالوحت نییبت رد اناد سیئر زربیرف و

 فالخ رب نارظنبحاص نیا ود ره ،یمالسا یروهمج
 ناریا هعماج تایعقاو هب یاهزادنا ات نیشن دیعبت زبس پچ

 و رگراک تاقبط عفانم هب یاهزادنا ات و دنتشاد فارشا
 زبس شبنج جورع اب هک دندوب دهعتم هعماج شکتمحز
 فعش و روش اب و دنهد صیخشت ار نآ یئاوژروب تیهام
 یداقتنا تارظن زا هژیو هب .دنوشن لیدبت نآ هچلابند هب
 دای دیاب نآ جورع نارود نامه رد زبس شبنج هب ناشفارز
 .تشا درب رد ار یو هب ضرعت و هلمح زا یجوم هک درک
 و زبس شبنج لوفا اب هارمه هک تسا هجوت لباق زین نیا
 هیلوا داقتنا ،ناریا رد شبنج نیا نیلاعف نداتفا رطخ هب
 یاج رتشیب و رتشیب زبس شبنج زا اناد سیئر و ناشفارز

 رطخ رد نیلاعف کیتارکمد قوقح زا عافد هب ار دوخ
 و یدیعبت زبس پچ رد هک یلاح رد داد شبنج نیا هداتفا

 .دوب سکعرب ًالماک هیضق نانآ روشک لخاد نویراوح
 و هریج یب نازابرس هب زبس شبنج جوا رد هک اهنآ

 دلج رد هرابکی زبس لوفا اب ،دندوب هدش لدب نآ بجاوم
 ایوگ هک دننکیم دومناو یروط و دنتفر ورف زبس نیدقتنم
.دنا هدوب فلاخم نآ اب ادتبا زا

13.xiiiىاهداضت و رگادوس ىراد هیامرس“ ،اناد سیئر زربیرف 
 ۲۷ هرامش هعسوت گنهرف ،”هعسوت دنیارف اب نآ
۱۳۷۶ تشهبیدرا

14.xivدیلوت“ ،”لوپ”ىاج هب اوهس اناد سیئر دسر ىم رظن هب 
 دیلوت رد هیامرس دربراک دنیارف نایاپ و زاغآ ار ”لوپ
.دنکیم ىفرعم

15.xvتاحفص ،ىناملآ نتم ،هیامرس موس دلج ،سکرام 
 نیا دروم رد سکرام زا اهلوق لقن ریاس ،۳۴۰-۳۴۱

.دنتسه هیامرس موس دلج شخب نامه زا زین عوضوم
16.xviعناوم و تابجوم و ىسایس هعسوت“ ،ناشفارز رصان 

 ،”ىسایس هعسوت“ باتک زا ،”نآ ىخیرات و ىعامتجا
۱۳۷۸ ،هرطق رشن ،زوریف ىکاخ ىدهم ىروآدرگ

17.xviiداصتقا ىامنرود ;۱۳۷۵هجدوب“ ،ىتحایس نیشفا 
۱۳۷۴ نمهب ،۲۱ هرامش ،هعسوت گنهرف ،”ناریا

18.xviiiهب ک.ر  یلاقتنا هرود نیا هرابرد رتشیب حیضوت ىارب 
 هلحرم ،ناریا رد ىراد هیامرس طباور دشر“ ،رگادوس .م
 هام دنفسا ،دنزاپ تاراشتنا ″۱۳۴۰ ات ۱۳۰۴  یلاقتنا

 دض رکفت بوچراهچ رد یلیلحت رظن زا رگادوس ۱۳۵۷٫
 دراو ىدایز همطل وا باتک هب نیا و دنام ىم ىرامعتسا

 دشر ىاهدنور زا ىرایسب وا لاح نیا اب .تسا هدرک
 ریوصت و هتفایرد ىتسرد هب ار هرود نیا رد ىراد هیامرس
.تسا هدرک
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19.xixهطورشم زا ،بالقنا ود نیب ناریا“ ،نایماهاربآ دناوری 
 ،۱۳۷۸ زکرم رشن ،مود پاچ ،”ىمالسا بالقنا ات

۳۹۷-۳۹۶ هحفص
20.xxنوماریپ تارظن رد ىریس و ناریا ىداصتقا تخاس 

 ۷۶٫ هحفص .ناریا قلخ نایئادف نامزاس تاراشتنا زا ،نآ
 هیامرسىگتسباو هناشن ار اهرامآ نیا هتبلا نامزاس نیا
.دنک ىم هئارا داقتنا لباق ىرما ناونع هب و ناریا ىراد

21.xxiراذگ نارحب و۱۳۷۶دادرخ مود“ ،ناولهپ زیگنچ، 
 هار ،”ىتعنص ىراد هیامرس ماظن هب راذگ ،مراهچ شخب
۷۷ دادرخ ،۷ هرامش ،ون

22.xxiiدوجوم پچ زا ىشخب رد زین ىرت ىئزج شرگن 
 ار ىداصتقا تالوحت ىسررب ریخا ىاهلاس رد هک تسا

 ىشان ار تالوحت نیا اما ،تسا هتفرگ ىدج
 قودنص و ىناهج کناب لثم یللملا نیب ىاهداهنهدارازا
.دنادیم لوپ یللملا نیب

23.xxiiiهک تفای ناوتیمن رت راب فسا نیا زا ىتیعضو 
 زا شیب دوخ نیب تاثحابم رد اوژروب نیرکفتم
 نوماریپ ثحب و ىتسیسکرام تارظن حرط هب اهتسیسکرام
 نیب تاثحابم هب دینک هاگن هلمج زا .دنا هتخادرپ اهنآ

 اضر دمحم و داژن ىنغ ىسوم و رگادوس اضر دمحم
 دادبتسا نوماریپ نایزوتاک نویامه یلع دمحم و ىسیفن
 تارظن هاگیاج و ناریا ىداصتقا راتخاس و ىئایسآ

 زا ىرایسب هک تسا یلاح رد نیا .هنیمز نیا رد سکرام
 هب ار سکرام ىروئت ،ناریا رد مسیسکرام نایعدم
 ىروآ ور رد و دنا هداد لیلقت راسگنس اب تفلاخم

 هبش تایرظن دییات لابند هب نوسکج لکیام هب ناناوج
 ىشان احنآ زا اساسا توافت نیا .دنتسه دوخ ىتسیسکرام
 لابند هب دوخ تالداجم رد اوژروب نیرکفتم هک دوشیم
 دوخ هقبط عفانم نیمات ىارب صخشم ىاههار نتفای

 الومعم( ىاهتسیسکرام هبش هک یلاح رد ،دنتسه
 ىزادرپ ىروئت بلاق رد ار دوخ ىاهزاین ام )ىدیعبت
 مراودیما .دنهدیم تعامج دروخ هب ىتسیسکرام
 دوخ شقن عضو نیا رییغت رد دناوتب ”ىرگراک تسایس“
.دنک افیا ار

24.xxivوطسرا رتکد ،ناریا رد تعنص شخب و تارداص 
 هرامش ىداصتقا-ىسایس تاعالطا ،ىیوخ ىماما

۷۷ ریت و دادرخ ،۱۳۰-۱۲۹
25.xxvدحتم للم نامزاس ىتعنص هعسوت نامزاس شرازگ رد 

 تباث تمیق ىانبم رب ۱۹۷۶ لاس یلخاد صلاخان دیلوت
 لاس صلاخان دیلوت و رالد درایلیم ۱۱۵ رب غلاب ۱۹۹۰ لاس

.تسا هدش ناونع رالد درایلیم ۸۱ ،۱۹۸۰
26.xxviرد ىیوخ ىماما.ذخامنامه ،ىیوخ ىماما وطسرا 

 داتفه ههد ىاهلاس نیب رد هک دهدیم ناشن دوخ ىسررب

 لثم ،ىتعنصگرزب ىاهروشک اب ناریا هلصاف داتشه زاغآ ات
.دوب شهاک لاح رد زین سیوس و اکیرمآ

27.xxviiىراتخاس تاحالصا و نالک داصتقا ىاهتسایس، 
 و تاعلاطم هسسوم ،ىدرجورب ىمیحر اضریلع رتکد
 دوجوم ىاهرامآ ۱۳۷۳٫ رویرهش ،ىناگرزاب ىاهشهوژپ
 ىماما .دنتسه ریگمشچ ىیاهتوافت ىاراد هنیمز نیا رد

 دیلوت رد تعنص مهس هراشا دروم هتشون نامه رد ىیوخ
 دصرد ۸٫۲ لداعم ار ۱۹۸۰ لاس رد ار یلم صلاخان
 ىماما هک تسا نیا زا ىشان شحاف فالتخا نیا .دنادیم

 هدرکن دراو دوخ ىسررب رد ار نداعم شخب ىیوخ
 نداعم دوخ ىسررب رد ىدرجورب هک یلاح رد ،تسا
 ىبایزرا دروم تعنص شخب هارمه زین ار )تفن زا ریغ(
 باتک رد زین نایزوتاک نویامه یلعدمحم .دهدیم رارق
 و عیانص لماش( تعنص شخب مهس ناریا ىسایس داصتقا

 ار یلم صلاخان دیلوت رد )قرب و بآ و نامتخاس ،نداعم
 ىم ناونع )۱۳۵۶-۵۷ لاس رد( دصرد ۱۸٫۵ لداعم

.دنک
28.xxviiiهدنیآ قفا و هتشذگهبرجت ،ناریا ىتعنص هعسوت; 

 هرامش ىداصتقا-ىسایس تاعالطا ;ىدیشر یلع رتکد
۷۹ ریت و دادرخ ،۱۵۴-۱۵۳

29.xxixاحنامه ،ىیوخ ىماما
30.xxxاحنامه ،ىیوخ ىماما
31.xxxiنامزاس ىتعنص هعسوت نامزاس ۲۰۰۰ لاس شرازگ 

 ىدصرد ۲٫۱ دشر زا ىکاح ىزکرم کناب رامآ .للم
 هب( تسا ۷۸ لاس رد دصرد ۲٫۴ و ۷۷ لاس رد داصتقا
 ،۷۸ لاس رد ناریا داصتقا هلاقم ،شخبحرف یلع زا لقن
 ربکا یلع هک یلاح رد ،)۷۹ ریت ۳۰ ،داصتقا همانزور
 ناونع دصرد ۱٫۶ ار دشر مقر ۷۷ لاس ىارب لابقا وکین
 تاعالطا ،تلود ۱۳۷۹ لاس هجدوب هحیال دقن( دنک ىم
)۱۵۱-۱۵۲ ىداصتقا-ىسایس

32.xxxiiاحنامه ،ىدرجورب ىمیحر
33.xxxiiiرد ىراد هیامرس هعسوت و ىروتاتکید ،ىدیلاه درف 

۵۸ نارهت ،ریبکریما تاراشتنا ،۱۵۹ صص ،ناریا
34.xxxivىناگرزاب ىنوگرگد و ىریگتمس ;هنگنز دیمح 

-ىسایس تاعالطا ;ىبرجت ىبایزرا کی ،ناریا ىجراخ
۱۲۹-۱۳۰ ىداصتقا

35.xxxvاحنامه ،ىدیشر یلع
36.xxxviاحنامه ،ىدرجورب ىمیحر
37.xxxviiاحنامه ،ىدیشر یلع
38.xxxviiiاحنامه ،ىدیشر یلع
39.xxxixاحنامه ،ىدیشر یلع
40.xlو ىناگرزاب ىژتارتسا ،للملا نیب تراجت ،ىوخا دمحا 

 و تاعلاطم هسسوم ،۱۹۰-۲۰۰ صص ،ىداصتقا هعسوت
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۱۳۷۳ ،ىناگرزاب ىاهشهوژپ
41.xliاحنامه ،یوخا دمحا
42.xliiنآ و هداد هئارا ار دصرد ۵۴٫۶ نیگنایم ىوخا دمحا 

 ”تادراو ىنیزگیاج بوخ اتبسن ققحت زا ىکاح“ ار
.دناد ىم

43.xliii۱۵۹ صص نامه ،ىدیلاه درف
44.xliv۱۵٫۹ دروآرب هرابرد ،۱۶۹ صص نامه ،ىدیلاه درف 

 هتفه فلتخم ىاه هرامش هب دینک هاگن هلمج زا دصرد
 هرامش هتفه تشاددای لاثم روط هب ،ىناگرزاب قاتا همان

 زیم رد شوهزیت رتکد :نینچمه .۶۶ رویرهش ۲۸ هبنش ۷
۱۳۷۱ هام ىد ۷ هرامش مود لاس ملاس هعماج درگ

45.xlvاحنامه ،یدیشر یلع
46.xlviاحنامه ،یدیشر یلع
47.xlviiىولهپ میژر ىماکان تلع حیضوت رد ىوخا 

 نآ رد طقف ىسایس تاحالصا لاحیا یلع“ :دسیون ىم
 ىتیهام هک تادراو ىنیزگیاج تسایس زا صاخ عون

 ،هدروآ ماود دشاب هتشاد ىمدرم و ىتسیلایرپما دض
 صص نامه ”.ددرگ لیدبت ىعقاو ىسارکمد هب دناوت ىم

۲۱۱
48.xlviiiرادقم نیا ۲۳۷٫ صص ،نامه ،ىدرجورب ىمیحر 

 رازاب هب تارداص ناونع هب دیابن مه ار تارداص زا
 ىاهفعض هلمج زا ىدیلاه درف .تفرگ رظن رد یللملا نیب

 هک دنیب ىم نیا رد ار ىولهپ نارود رد ناریا تعنص
 ىناهج ىاهرازاب رد تباقر هب رداق نآ تالوصحم
 تارداص زا ىمهم شخب لیلد نیمه هب و دنتسین
 ىاهدادرارق بوچراهچ رد ناریا ىتعنص تالوصحم
.دش ىم رداص قرش کولب ىاهروشک هب ىتلود ىاپایاپ

49.xlixنامه ،ىدرجورب ىمیحر
50.l۱۷۵ صص ،نامه ،ىدیلاه درف
51.liنامه ،هنگنز دیمح
52.lii۲۰۹ صص و۱۹۶ صص ،نامه ،ىوخا
53.liii۱۶۶صص ،نامه ،ىدیلاه درف
54.livهلاقم ،تموکح و نید زا ىتسیشاف ىقلت ،ىجنگ ربکا 

 لادج نیا رگید دراوم ىجنگ .ىنید تلود و ىتلود نید
 مامت رد هک دهد ىمرارقىسررب دروم ار ىتموکح نورد
 .دراد رارق ىنیمخ شرگن لباقم رد نابهگن ىاروش اهنآ
 شالت ىزاوژروب ىاهگولوئدیا و نارکفتم ،نانادداصتقا

 ار زورما ناریا رد ىعامتجا ىاه ىناماسبان مامت دننک ىم
 نیا هنادماع و دنهد تبسن میژر ىبهذم درکلمع هب
 ماقم رد .ا.ج هک دنراپس ىم ىشومارف هب ار تیعقاو
 ىخیرات ىاهقفا ىرجم ىراد هیامرس هعماج هدننک هرادا
 ىارب ار دوخ شالت مامت زور تسایس رد و دوب ىزاوژروب
 زین ىزاوژروب و دروآ لمع هب ناریا ىراد هیامرس ىزاسزاب

 شرگن .دروآ لمع هب طیارش نیمه زا ار هدافتسا تیاهن
 هدش دراو زین اهپچ زا ىرایسب لیلحت رد اوژروب نیرکفتم
.رگراک هار ىاهلیلحت هب دینک هاگن هلمج زا .تسا

55.lv۲۳۷ صص ،نامه ،ىدرجورب ىمیحر
56.lviنامه ،هنگنز دیمح
57.lviiتاسسوم هلاسود همانراک ،۱۳۶۵-۶۶ لاس ناهیک 

۶ صص ،ىتلود و ىصوصخ
58.lviiiناهج و ناریا مهم ثداوح ،۱۳۶۴ لاس ناهیک، 

۴۹ صص
59.lix۶۵-۶۶ لاس ناهیک
60.lxناریا رامآزکرم ،۱۳۶۳ىرامآ همانلاس
61.lxiنیدهاجم ناگرا ،ام رصع ؟ىداصتقاتسایس مادک 

۷۵ رهم ۵۴ هرامش ،ىمالسا بالقنا
62.lxiiىاهزادنا مشچ و ىراتخاس لیدعت ،سانشراک دوعسم 

 رامآ ۷۴٫ رذآ ،۲۳ هرامش ملاس هعماج ،ناریا داصتقا
 هدش هئارا ودینوی۱۹۹۴ لاس شرازگ دانتسا هب روبزم
 تافالتخا اهرامآ نیا زا ىرگید بناوج اما .تسا
 لاثم روط هب .دنهد ىم ناشن هباشم ىاهرامآ اب ار ىشحاف
 رد ناریا رد دیلوت شخب رد لاغتشا نازیم ودینوی رامآ رد
 .تسا هدرک ادیپ شیازفا موادم روط هب ۹۰ ات ۷۹ ىاهلاس
 هراشا زین سانشراک و تسین نم رایتخا رد رامآ لصا

 تسا تعنص نامه دیلوت شخب زا روظنم ایآ هک دنک ىمن
 هدروآ باسح هب زین ار تامدخ شخب وا هک نیا ای و
 ىاهرامآ ،دشاب رظن دم تعنص شخب طقف رگا .تسا
 تردق هب زا دعب هلصافالب هرود ىارب لقاال ،رگید
 شهاک ىعدم ۶۱ لاس ات ىمالسا ىرومج ندیسر

 ىرگید ىاهرامآ ىتح و دنتسه تعنص شخب نیلغاش
 نیا نیلغاش شهاک ىعدم گنج هرود لک ىارب
 هدیدان دیابن نایم نیا رد هک ىرگید هتکن .دنا شخب

 ار اهلاس نیا ىرامآ ىاه هداد اساسا هک تسا نیا تفرگ
 رد تلود هک تیعقاو نیا نتفرگ رظن رد و طایتحا اب اهنت
 ،درک ىم ىراددوخ ىرامآ تاعالطا هئارا زا اهلاس نیا
 ىروهمج هیلوا نارود .داد تلاخد اه ىسررب رد دیاب
 ىب و رکیپ و رد ىب دشر زا ىنارود لاح نیع رد ىمالسا

 نانیمطا اب .دوب زین ىراد هیامرس باتک و باسح
 زا ىهجوت لباق شخب لقادح هک تفگ ناوت ىم
.دنا هدشن روظنم ىرامآ چیه رد ىداصتقا ىاهتیلاعف

63.lxiiiنم رایتخا رد هنیمز نیا رد ىرامآ هنوگچیه هنافساتم 
 ناونع تحت ملاس هعماج هیرشن هک ىدرگزیم رد .تسین
 ىد رد ”؟دتفیب ىقافتا هچ تسا رارق ناریا داصتقا رد“
 ،درک رازگرب نانادداصتقا زا ىدادعت روضح اب ۷۱ هام
 دصرد ۱۵ ات ۲۵ دودح رد ىماقرا زا ناگدننک تکرش
 هب تبحص ىصوصخ شخب هب ىمسر زرا صاصتخا
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 ىد ،۷ هرامش ،ملاس هعماج :هب دینک هاگن .دندروآ نایم
۱۳۷۱

64.lxivناریا داصتقا رد“ درگ زیم ،ملاس هعماج …”
65.lxvاحنامه ،سانشراک
66.lxviصص ،ناریا رامآ زکرم ،۱۳۶۳روشکىرامآ همانلاس 

۹۵
67.lxviiصص ،۱۳۶۳ روشک ىرامآ همانلاس 

 ینعی ،روشک ودره -١۹۴۸ یم هام -خیرات زا یصخشم عطقم رد
 دوخ تایح ،یبونج یاقیرفآ دیاتراپآ میژر و یتسینویهص لیئارسا
 یراگ کی هب هب و دنداد همادا دوخ راک هب اهنآ .دندرک زاغآ ار
 رتکد ،دیاتراپآ میژر رامعم .دندیدرگ لدبم کانلوه هبساود
 و خیرات نداد رارق هباشم اب ات درک ششوک دروورف کیرنه
 یبونج یاقیرفآ ندومن موکحم زا عنام ،روشک ود ره نیرتکد

 .ددرگ برغ طسوت
 :تفگ ًاقیقد یو
 ار لیئارسا نایدوهی«
 هک دنتفرگ بارعا زا

 احنآ رد لاس نارازه
 .دندرکیم یگدنز
 دننام زین لیئارسا
 کی یبونج یاقیرفآ
 دیاتراپآ میژر
 یلید دنار( ».تسا

 ربماون ٢۳ لیم
 دروورف قطنم )١۹۶١

 ام :دوب هداس رایسب
 راتفر دوخ ناهایس اب
 هچنآ زا زج یرگید
 بارعا اب لیئارسا

؟دینکیم هلمح ام هب اهنت ارچ سپ .میتشادن ،درکیم لامعا
 نارازه نیطسلف مدرم هک نوچ ،تشاد قح دوخ سایق اب دروورف

 مه ،ود ره .دندرکیم یگدنز سدقم نیمزرس رد هفقو نودب لاس
 یتسینویهص لیئارسا مه و یبونج یاقیرفآ دیاتراپآ تلود
 و نیمز بصغ هیاپ رب هک دندوب نیشنرجاهم هرمعتسم یاهروشک
 لیئارسا دروم رد رما نیا .دندوب هدمآ دیدپ یموب مدرم دی علخ
 ،یکسنیتوبای ،لزتره نامز زا دوش یسک تلاجخ هیام هکنآ نودب

 هباشم ۀخسن ،لیئارسا
دیاتراپآ

middleeastmonitor :عبنم
زلیرساک ینور :هدنسیون
یروهط .خ :نادرگرب
تلادع تشاگنرات

http://www.edalat.org/sys/content/view/6280/1/
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 هدیدرگ تبث نوراش ات نایاد هشوم ،نیگب میخانم ،نیروگنب
.تسا

یموق هناتسرپداژن تسایس
 هیاپ رب هک دندرکیم لامعا و غیلبت ار یتسایس روشک ود ره
 رد یلیئارسا  نایدوهی راصحنا :دوب هدیدرگ انب یموق یتسرپداژن
 ،نیمز هب طوبرم هک یراصحنا قوقح ،یروشک تیعبت نتشاد
 میلعت تامدخ هب یسرتسد روطنیمه و دشیم تراجت و تیکلام
 ،یگنهرف تاسیسأت و یشزرو ،یعامتجا ،یتشادهب ،یتیبرت و

 راصحنا روطنیمه و هیلوا یموب مدرم ررض هب یتلود تامدخ
 زاتمم تاناکما و یتینما و یماظتنا یاهورین ای و شترا رد تیوضع
 ؛تفرگیم رب رد ار دوخ هناتسرپداژن یرترب ظفح اب بسانتم دشر

 ظفح رب یعس روشک ود ره ،ییوشانز نیناوق کمک هب اتح
.دنتشاد یداژن »صولخ«
 باختنا قح لیئارسا نورد رد ینیطسلف تیلقا هک تیعقاو نیا
 قوقح روما هیقب رد هک ییاهیتلادعیب اب یبسانت چیه رد ،دراد
 تکرش هزاجا ینیطسلف نآ اهنت .درادن رارق ،دندرگیم لامعا رشب
 روشک دوجو دشاب هتشادن تأرج هک ،دراد ار تسنک تاباختنا رد
.دربب لاؤس ریز ار یدوهی روشک کی ناونع هب لیئارسا
 ،ناتسوپدیفسریغ حالطصا هب ،یبونج یاقیرفآ دیاترایآ روشک رد
 ییایسآ هشیر هک عامتجا رگید یاهشخب و اقیرفآ یموب مدرم ینعی
 .دندشیم بوسحم موس هجرد و مود هجرد نادنورهش ،دنتشاد
 هچ( لیئارسا رد اتح دنتسین لیئارسا تیعبت یاراد هک نایدوهیریغ
 و ریقحت ،یروادشیپ هنوگهمه اب )نیطسلف یلاغشا قطانم هب دسر
 ،دازآ دش و دمآ هک ینیناوق اب ًالثم ،دنتسه ورهبور یراتفردب
 تنوکس لحم اتح و دنزاسیم عونمم ار تراجت و یلغش تاناکما
 رد لیئارسا ١۹۴۸ تسایس روورف .دننکیم هتکید اهنآ هب ار اهنآ

 یزاسناریو روطنیمه و نیطسلف یموب مدرم دی علخ دروم
 هب ار کیتامتسیس یداژن هیفصت و راتشک و نانآ یاههدکهد
.داد رارق ینابیتشپ دروم ار نآ و تخانش تیمسر
دنوشیم کاپ »هایس یاههکل«
 رد یبونج یاقیرفآ دیاتراپآ تلود هکنآ زا سپ لاس دنچ طقف

 هب زا یاهظحالم چیه نودب اهرهش ،دیسر تردق هب ١۹۴۸ لاس
 مدرم تنوکس لحم هک ینکاما ینعی ،»هایس یاههکل« حالطصا

 رزودلوب کمک هب میژر .دندش یزاسکاپ دندوب تسوپدیفسریغ
 و دومن یشترا یاهنویماک راوس ار اهراوناخ ،درک ناریو ار اههناخ

 قطانم« لثم هن .تخاس روبجم ندرک چوک هب روز اب ار اهنآ
 قطانم( ناتسوتنب هب لدبم یدوز هب هک »یموب مدرم دودحم
 )یضرا طابترا نودب یاهناتسوتنب ،مه زا ازجم نیشنینیطسلف

 هک اریز ،دنتفای قارطا یتعنص قطانم یکیدزن رد دارفا نیا ،دش
 .دشیم افوکش تسوپهایس دزم لزان نارگراک کمک اب داصتقا
 زا ار ینیطسلف نارگراک هک اریز ،تسا  رتدب رایسب زورما لیئارسا

.دزاسیم مورحم راک هسورپ رد تکرش
 گنج زا سپ  ینیطسلف قطانم بصغ و دوب هدنز دروورف رگا

 یاههنارک رد کچوک رایسب یاهناتسوتنب رارقتسا زا دعب و ١۹۶۷
 یتامادقا زا ًامتح ،دوب هدرک هبرجت ار هزغ راون و ندرا دور یبرغ
 هب دوب هدومن سوبحم دوخ یاهوتگ نادنز رد ار نیطسلف مدرم هک
 حرط رما نیمه .دادیم رارق دییأت دروم ار نآ و دمآیم دجو
 ثعاب هلأسم نیمه و دنارورپیم رس رد دروورف هک ،دوب یگرزب

 هناعطاق دناوتب رتراک یمیج ،اکیرمآ قباس روهمجسییر هک دش
 عقاو رد .دیامن هسیاقم دیاتراپآ اب ار ینیطسلف یلاغشا قطانم
 لیکشت ار یبونج یاقیرفآ دیاتراپآروشک دصرد ١۳ اهناتسوتنب
 یاهدنور لیلحت رتشیب زورهبزور قطانم اب سایق رد هک دندادیم
 زا یرایسب رد هک ،دراذگیم یقاب نیطسلف مدرم یارب لیئارسا هک
 و یتظافح یاههکبش و ینوناقریغ یزاسکرهش طسوت اهاج
 هرصاحم »نایدوهی هدافتسا یارب اهنت« بیجع یاهنابایخ
.دسریم رظن هب زیچان رایسب ،دناهدش
 هب( داهپ زیزع ،هجراخ روما ریزو قباس نواعم و نم هک یماگنه
 رد ار تافرع رسای ،)دیاتراپآ زا سپ یبونج یاقیرفآ تأیه ناونع
 ،دوب هدش ناریو لیئارسا تسد هب هک ،هللامار رد دوخ یلصا رقم
 :تفگ و درک هراشا دوخ رب و رود هب تسد اب وا ،میدرک تاقالم
 هراشا و هن میتفگ ام ».تسین ناتسوتنب زا ریغ یزیچ نیا ،دینیبب«

 طسوت ام یاهدنالموه اتح و اهناتسوتنب زا کیچیه هک میدرک
 اب کشوم و کنات کمک هب و دنتفرگن رارق نارابمب دروم امیپاوه
 اتح ایروترپ ،میتفگ هک درک بجعت تافرع .دندشن ناسکی کاخ
 یرادا تاسسؤم ،درک جرخ اهناتسوتنب رد یتفگنه غلابم
 ار ناتسوتنب ییاوه طوطخ سیسأت هزاجا اتح و درک انب یهوکشاب
 دنک لصتم رگیدکی هب ار قطانم نیا یکسورع یاهتختیاپ ات داد
 لماکت« ناکما داجیا زا روشک نیا دصق هک دنک میهفت ناهج هب ات
.دندوبن روصحم اتح اهناتسوتنب .تسا یدج »لقتسم
لیئارسا تازاجمیب یتلود رورت
 نآ هانپ رد هک دوب یتینوصم ،دوب دروورف نیسحت دروم هک هچنآ
 یاهروشک هکنآ نودب ،درکیم یتلود رورت هب مادقا لیئارسا

 رد هک هچنآ .دنوش نآ زا عنام اکیرمآ هژیو هب ،یو یبرغ نامیپمه
 هب یعس اهنآ و دوب شناراداوه و دروورف نیسحت دروم لیئارسا
 هک دوب یاهویش و لکش ،دنتشاد یبونج یاقیرفآ رد نآ سابتقا

 هب هک دندادیم هزاجا یتسیلایرپما لیئارسا هب یبرغ یاهروشک
 دروم هکنآ نودب و یاهظحالم چیه نودب دوخ شترا کمک
 مسیلانویسان شیادیپ زا و دنک ییاشگروشک ،دریگ رارق هذخاؤم
 نیرتکد اهنت یلو .دروآ لمع هب یریگولج دوخ نوماریپ رد یبرع
 ،دروآیم ناجیه هب ار دیاتراپآ ناربهر هک دوبن لیئارسا هناتسرپداژن
 ات دوب یکیژولوئدیا قطنم ناونع هب یلیحنا تایاور لامعتسا هکلب
 هیلوا ناتوسکشیپ .دیامن هیجوت ار دوخ یاههویش و فادها ،اهایؤر
 پوت و لیحنا زا رگرامعتسا ناونع هب زین )Afrikaaner( یدنله
 بلق زا ار اقیرفآ بونج رد دوخ هژیو هاگیاپ ات دندرک هدافتسا
 اعدا هدزلیحنا یاهیلیئارسا دننام زین اهنآ .دننک ادج اقیرفآ

 هک هفیظو نیا اب ،دنتسه »دنوادخ هدیزگرب قلخ« هک دندرکیم
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 و تیقالخ اهنآ .دنزاس ندمتم و دننک مار ار »یشحو مدرم«
 هب و هتفرگ راک هب ار نیمز شیپ اهنرق زا هک ار اهناسنا تیدج
 یلیخ عقاو رد( دنتفرگیم هدیدن ،دنتشاد لاغتشا تراجت
 ،دندرکیم اعدا اتح )تفگیم دروورف هک یلاس ١٠٠٠ زا رتینالوط
 رد لسع و ریش« نیمزرس نآ رد هک دندش ثعاب هک دندوب اهنآ

 هراشا دنوادخ اب دوخ »نامیپ« هب اهنآ ».ددرگ ناور اهرابیوج
 تکرب اهنآ لامعا هب و هدرک اهنآ میلست ار نانمشد هک دندرکیم

 بتک یبونج یاقیرفآ یسارکمد رارقتسا ات .دیشخب دهاوخ
 هک دندوب رما نیا غلبم یلک روط هب خیرات هناتسرپداژن

 زا »وتناب لیابق« حالطصا هب ماقم رد شیبومک ،ناتسوپدیفس
 لیلد نیمه هب .دندرک روبع وپوپمیل دور زا و دندش دراو لامش
 ».دندش هنکس زا یلاخ نیمزرس کی دراو تسوپدیفس نیرجاهم«
 نیمزرس« دروم رد یتسینویهص یارتنام زا یکاوژپ دننام اعدا نیا
.دسریم رظن هب »نیمزرسیب مدرم یارب مدرمیب
 یموب مدرم ماع و لتق هک یتسیسار و یرامعتسا رکف زرط نیا
 رگید یاهاج و وگنک ات ایبیمان زا ،اقیرفآ رد ار ایلارتسا ،اکیرمآ

 رد هک هچنآ .دیدرگ رارکت نیطسلف رد حوضو هب ،تخاس دمآراک
 فرط زا هک نیا تسا هناحیقو یرامعتساون رهاظت و ییورود نیا

 ار فادها نیا ات هدش هداد هزاجا تسینویهص لیئارسا هب برغ
.دنک لابند زین ٢١ نرق رد اتح

 هب ار لیئارسا رود زا دروورف دننام ناوتب تسین لکشم چیه ًالصا
 رازاتلاب ،دروورف نیشناج .درک ییاسانش دیاتراپآ روشک کی ناونع
 لابند هب رصم هک یماگنه ١۹۷۳ ربتکا گنج زا سپ رتسروف ناج
 دادرارق یاضما لابند هب ًادعب و زئوس لاناک بیجع یزوریپ کی

 زا ،دوب هدروآ تسد هب زاب ار  انیس هریزجهبش لیئارسا اب حلص
.درک دیدزاب لیئارسا
 لیدبت ولقود هب یماظن رظن زا لیئارسا و یبونج یاقیرفآ نآ زا سپ

 زا ١۹۷۳ تسکش زا سپ لیئارسا ات درک کمک ایروترپ :دندش
 اب ،اهمیرحت جوا رد لیئارسا و ددرگ زهجم ًاددجم یماظن رظن
 یارب یکدی تاعطق .دناسر کمک دیاتراپآ هب یژولونکت و هحلسا
 کمک ،توص قوفام هدنگنج یاهامیپاوه لیدبت ،ییایرد یورین
 زا اهنیا همه ،یتاحیلست یافوکش عیانص و یمتا بمب ۶ دیلوت رد
.دشیم هضرع یبونج یاقیرفآ دیاتراپآ هب لیئارسا
 تلود و لیئارسا اقیرفآ بونج رد شخبییاهر یاهشبنج یارب
 لیکشت ار یرامعتسا و هناتسرپداژن روحم یبونج یاقیرفآ دیاتراپآ

 زا رتسروف و دروورف نوچ یدارفا هک دوب هدش تباث .دندادیم
 یناهج مود گنج یط ردً اعقاو رتسروف .دندوب اهیزان ناراداوه
 نیا اب و درکیم کمک یزان ناملآ هب هک اریز ،دوب هدش تشادزاب
.دراد رارق تشادگرزب دروم لیئارسا رد زونه وا دوجو
هتفرگ تقبس یبونج یاقیرفآ دیاتراپآ زا اتح لیئارسا
 و یریگعضوم اب لیئارسا ،مینک هفاضا هک تسا هنارگنشور
 دیاتراپآ جوا نارود هب رتشیب زورب زور دوخ هنارگبوکرس تامادقا
 :تسا هتفرگ تقبس نآ زا اتح و دباییم تهابش یبونج یاقیرفآ

 عماوج ندرب نیب زا ،لزانم نتخاس ناریو رد شتنوشخ
 هجنکش و نادنز ،راتشک ،صخشم یاهلتق ،اهنیشنهیداب
 یاهروشک هب هلمح و تاهد و اهرهش نارابمب ،دوخ نیفلاخم
 للع تسا رداق یبونج یاقیرفآ کش نودب …هیاسمه
 راظنا و یسایس و یماظن ناگربخ ترفن هک ار یاهنوگرامیب

 زورهبزور عضوم هک ،دنکیم هیذغت لک روط هب ار یلیئارسا یمومع
.دنک ییاسانش ،دریگیم دوخ هب ار یرتهناتسرپداژن

 یشور و هار یگداس هب ،دسانشیم ار رامعتسا خیرات هک سک ره
 ات ،دباییم امن و وشن ًادمع یداژن ترفن نآ کمک هب هک ار

 عافدیب مدرم هیلع تامادقا نیرتیناسناریغ و نیرتنشخ
 یگتخیسگراسفا ،ترفن نیا .دباییمرد ،ددرگ هیجوت یماظنریغ
 تایلمع رد هدروخلاس مدرم و ناکدوک و نانز هیلع لیئارسا یماظن
 نینچ نیا زا .دنکیم دییأت ار هزغ راون رد »باذم برس«
 و یداژن یاهماع و لتق هک تسا یراب و دنبیب یاهیتسرپداژن

.دنیآیم دیدپ اهتساکولوه
 زا هک یبونج یاقیرفآ درف ره هک دش یعدم ناوتیم قارغایب
 هزرابم رد ایآ لاح ،دنک دیدزاب ینیطسلف یلاغشا قطانم
 زا ،یناسنا تباحن لیلد هب اهنت ،هن ای هتشاد تکرش شخبییاهر
 دهاوخ هکوش ًاقیمع زورما ،دوب دهاوخ دهاش احنآ رد وا هک هچنآ

 تقباطم وتوت فقسا تاظحالم زا یرایسب اب تیعقاو نیا .دش
 یهورگ هیبنت هلمج زا ،دهدیم خر لیئارسا رد هک هچنآ هک دراد
 .دوب هدیدرگن عقاو دیاتراپآ یبونج یاقیرفآ رد هاگچیه ،مدرم
)٢٠٠۹ یم ٢۸ نیدراگ(

BDS راک و زاس
 و لیئارسا دیاتراپآ متسیس نیبام یرایسب یاهتهابش عقاو رد
 یلیلد اهتهابش نیا دوجو نیا اب .تسا دوجوم یبونج یاقیرفآ
  میرحت ـ درط ـ توکیاب راکوزاس نم .تسا دیما و یدونشخ یارب

BDSرطاخ هب بوخ دش زاغآ ندنل رد ١۹۵۹ لاس رد هک ار 
 و تفای دشر راوشهج لاس ۳٠ ضرع رد راکوزاس نیا .مروآیم
 ینونک راکوزاس دنور نیا .دوش نوگنرس دیاتراپآ هک درک کمک

BDS تکرح هب و دیشخب حور ناهج حطس رد ار لیئارسا هیلع 
 دش مالعا شیپ لاس ۶ ینعی ،٢٠٠۵ هیئوژ رد هک یناوخارف .دروآرد
.تسا تکرح رد یدایز رایسب تعرس اب
 ،تسرپداژن یبونج یاقیرفآ هیلع دیاتراپآیتنآ شبنج دننام تسرد
 و و ددرگ یمیظع تارییغت ببسم دناوتیم زین راک وزاس نیا

 رد همه یارب تلادع و یدازآ هیاپ رب هک یحلص هب ماحنارس
.دماحنایب ،هتفای رارقتسا سدقم نیمزرس
 یارب .مدرک زاغآ دروورف رتکد زا یلوق لقن اب ار دوخ هلاقم نم
 ۴ زور رد الدنام نوسلن نانخس نآ زا رتهب زیچ چیه نآ نایاپ
 نامزاس« :تفگ هک تسین تافرع رسای هب باطخ ١۹۹۷ ربماسد
 نایلاس یط رد و تخادرپ دیاتراپآ اب هلباقم هب تدش هب دحتم للم
 متسیس نیا ات درک کمک هک ،دمآ دیدپ یللملانیب مهافت کی زارد
 یدازآ هک مینادیم یبوخ هب ام یلو .دوش هتشادرب نایم زا میظع
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».دوب دهاوخن لماک نیطسلف مدرم یدازآ نودب ام
 رثا رد اهنت درک یربهر الدنام نوسلن هک یدازآ زارحا یارب هزرابم
 یللملانیب یگتسبمه زا هک ممصم قلخ کی یلم شبنج تدحو
 یولقود دازمه دروم رد زین رما نیمه و دش رسیم ،دوب رادروخرب
 دهاوخ رودقم زین لیئارسا دیاتراپآ میژر ینعی ،یبونج یاقیرفآ
.دوب

———————————————-
 رد تسا یدوهی کی دوخ هک زلیرساک ینور :هدنسیون دروم رد
 زا یکی و تشاد تکرش یبونج یاقیرفآ شخبیدازآ هزرابم
 میژر ینوگنرس زا سپ ،یبونج یاقیرفآ تلود هنیباک یاضعا
:تسا هتفای راشتنا ریز تیاس رد  هلاقم نیا .دوب دیاتراپآ

http://www.middleeastmonitor.org.uk/articles/guest-
writers/2545-apartheid-in-duplicate

 هب اج نیا رد »دازآ ثحب« ۀرابرد ردص ینب نسحلاوبا تایرظن
 یریش .م.ا و یوحم دیمح طسوت ییادص دنچ ینامتفگ لکش
 گنر هب یوحم دیمح نتم .تسا هتفرگ رارق دقن و یسررب دروم
 نیا اب .تسا هدش صخشم یبآ گنر هب یریش.م.ا نتم و هایس
 نآ رد دنناوت یم ناتسود و تسا زاب یداقتنا نامتفگ نیا دوجو

 .دننک میسقت ام اب ار ناشدوخ یاه هاگدید و دنشاب هتشاد تکرش
 نامتفگ جیاتن زا یکی هک ییاج نآ زا هک تسا یروآدای هب مزال
 نویسیزوپا ۀمکاحم یارب هاگداد شیاشگ ترورض هب ییادص دنچ
 ۀناراکتیانج یاه حرط اب هک رشب قوقح ناعفادم و نئاخ یاه
 دیناوخب( دنا هدرک یراک مه اپورا ۀیداحتا و اکیرمآ ۀدحتم تالایا
 هک یزاجم هاگداد رد یمومع تکرش ،تسا هدیماحنا )وتان

 میهاوخ ناتعالطا هب یدعب یاه تصرف رد ار نآ یگنوگچ
.دیشخب دهاوخ یرتشیب رابتعا نآ یأر و هاگداد رابتعا هب ،دناسر
 ینب نسحلاوبا ۀبحاصم نتم بیترت نیمه هب و یتوص لیاف ادتبا

 هدیزگ اهنت اج نیا رد نم هتبلا ،تفای دیهاوخ ریز رد ار ردص
.ما هدرک رشتنم ار وا ّبحاصم نتم زا ییاه
ردص ینب نسحلاوبا اب دیدج رصع ویدار ۀبحاصم
 دوشیم هنوگچ دیدوب دازآ ثحب ناماگشیپ زا امشردص ینب یاقآ«
»؟درک هدافتسا ههبج کی داجیا یارب دازآ ثحب زا

ریت ۳۱ هعمج
یتوص لیاف سردآ

http://www.4shared.com/audio/msqæ1A1I/
Banisadr90-04-31

 یرازگرب ناماگشیپ زا امش ردص ینب یاقآ :دیدج رصع ویدار
 و نات یروهمج تسایر نامز ،۵۷ بالقنا زا لبق رد دازآ ثحب
 یاهدراک نیب رد ییارگمه نایرج نونکا .دیدوب لاس یس نیا رد
 یلو تسا ندش یط لاح رد روشک جراخ رد یناریا تارکومد
 هنوگچ امش رظنب .دننک یم یلاخ هناش دازآ ثحب زا ارثکا ناکامک
درک هدافتسا ههبج داجیا یارب یشور ناونعب دازآ ثحب زا دیاب
 ود نیب یعوضوم کی هک تسا نیا دازآ ثحب ینعم :ردص ینب

 ار دوخ رظن فرط کی هک یبیترتب دوشب ثحب عوضوم ،فرط
 نآ لوا فرط ،دنکب داقتنا ار رظن نآ لباقم فرط و دنک راهظا
 هچنآ .دنسرب هجیتن هب ات دنورب شیپ مه اب و دنکب یبایزرا ار داقتنا
 رارقرب دازآ ثحب هک یتاسلج رد هک تسنیا دوش یم عقاو لمع رد
 ،تسین فرط ود ،دننک یم توعد ار یدایز دادعت ،دننک یم

 نیتسخن یاه یلد هداسزا
ناریا روهمج سیئر
هزرابم و رنه ۀمانهاگ

http://www.middleeastmonitor.org.uk/articles/guest-writers/2545-apartheid-in-duplicate
http://www.middleeastmonitor.org.uk/articles/guest-writers/2545-apartheid-in-duplicate
http://www.4shared.com/audio/msPG1A1I/Banisadr90-04-31
http://www.4shared.com/audio/msPG1A1I/Banisadr90-04-31
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 فرح مادک ره ،دننک یمن ثحب مه اب اهنآ و ،تسا فرط دنچ
 ،دسر یم باوج و لاوئس هب تبون مه دعب .دننز یم ار ناشدوخ

 یم مامت و دنهد یم باوج هک دوش یم ییاهلاوس مادک ره زا
 اب دازآ ثحب یرازگرب ندوب لکشم .تسین دازآ ثحب نیا ،دوش
 و لالقتسا ،یدازآ گنهرف داجیا یارب شور نیرتهب هکنیا
: دراد مهم تلع دنچ ،تسا هعماج رد یسارکومد
 یاه هشیدنا اه هدننک ثحب هکتسنآ جاتحم دازآ ثحب -۱
.دنشاب هتشاد نهذ رد نشور یئامنهار
 روما زا یرما رگا ،دوش یم هتشاذگ ثحب هب هک یعوضوم -۲

 شنارادبناج هک امنهار هشیدنا نآ رد ینشور خساپ ،تسا هعماج
 و لح هار کی اهنآ نهذ رد ،دشاب هدرک ادیپ ،دننک یم ثحب
 ،دش ثحب عوضوم هلئسم یتقو بیترت نیدب .دشاب هتشاد همانرب
 دقن ار رگیدمه همانرب ود و تسنیا نم همانرب هک دنیوگب دنناوتب

 رگا الثم ای .دنسرب یرتلماک همانرب کی هب الامتحا و دننک
 ینونک میژر رد ایآ هک مینک ثحب تاحالصا هراب رد میهاوخب

 خساپ کی هلئسم نیا هب دیاب امنهار هشیدنا ؟هن ای تسه یندش
 دیوگیم هک یفرط ات دشاب هتشاد لمع همانرب کی شیارب و دهدب
 اب و دننیشنب ثحب هب دناوتب تسین یندش میژر نیا رد تاحالصا
دنسرب فده هب لباقتم دقن

 و جیاتن اب هطبار رد دیاب ثحب رد ناگدننک تکرش فیلکت -۳
 یم ثحب مه اب هک یفرط ود رگا .دشاب صخشم ثحب قالخا

 نیا ،دوش زوریپ یکی دیاب و تسا دربن نادیم نیا دننک رکف دننک
 .تسین هدنزاب و هدنرب یارب دازآ ثحب .دسریمن هجیتن هب ثحب
 هدنزاب و هدنرب ثحب نیا هک دشاب هدش نیعم شیپ زا دیاب ینعی
 و نیعم یهجیتن کی هب ندیسر دازآ ثحب زا فده و درادن
 تسا صخشم
 اهبلاق یهاوخن-یهاوخ دازآ ثحب هک تسا نیا یدعب هلاسم -۴
 ناشساوح اهنیا و دنراد هورگ هک دشاب یناسک رگا ،دنکشیم ار
 ،دنوشب اهر دارفا و دنکشب بلاق نیا دنکن هک تسا نیا شیپ لوا

 مه رگا و دننکیمن تکرش دازآ ثحب رد دارفا نیا اتعیبط بخ
 یاهجیتن دازآ ثحب نآ هک دننکیم تکرش یبیترت هب دننکب تکرش
 هداس ،تسا نامزاس رب ناسنا مدقت دازآ ثحب همزال .درواین راب هب
.!مهم رایسب و
 یم اه یناریا هکنامه حالطصاب تسا هعماج مجنپ لماع -۵
 دیابن مدرم ،“دروآ لاح رسرب ار نخس بحاص عمتسم“ دنیوگ
 یفک رخآرس دننک شوگ و دننیشنب طقف دیابن ،دنشاب ریذپ لعف
 هلئسم ینعی .دنشاب هتشاد لاعف تکرش هک دیاب ،دنورب و دننزب

 هک دنهاوخب اهنآ و دشاب اهنآ هلئسم ،دازآ ثحب رد هدش حرط
 دنونش یم نیا یارب ار اهثحب نیا اهناسنا .دنک ادیپ لح هار هلئسم
نربب راکب ار هدش ادیپ لح هار هک
هزرابم و رنه ۀمانهاگ
۲۰۱۱ توا ۲

یوحم دیمح
ناریا روهمج سیئر نیتسخن یاه یلد هداس زا
ردص ینب نسحلوبا تایرظن یسررب
دازآ ثحب ۀرابرد
 رنه« باتک فیدر رد ابیرقت ار ردص ینب نامتفگ شزرا میناوت یم
 اهنت و مینک یبایزرا رواه نپوش ۀتشون »ندوب بناج هب قح هشیمه
 یاه هچب لثم هک دنام یم یقاب ام یارب نیمه نآ یقالخا ۀجیتن زا

 نآ دیفم جیاتن زا ات میراذگب ارجا هب ار هدش هتخومآ سرد بوخ
.میوش دنم هرهب
 نیا زا سپ ارچ هک مینک عورش شسرپ نیا زا دیهد هزاجا یلو
 نینچ ،نیون یاه هناسر شرتسگ خیرات زا هژیو هب و اه لاس همه
 هک یداعبا هب هجوت اب نیا رب هوالع و ،دوش یم حرطم یعوضوم

 دننام هدرپ تشپ لئاسم هک نآ یب ( تفرگ دوخ هب زبس شبنج
 هدرک شومارف ار یتسیلایرپما ۀئطوت و »بیرف ساملا« یارجام
 هب ار دازآ ثحب عوضوم ردص ینب نسحلاوبا دننام یدارفا )میشاب

 ای و دننک یم حرطم )؟یناسک هچ نیب داحتا( داحتا دلوم ناونع
 لیکشت ترورض ۀرابرد یمساق گنهرف دننام یرگید دارفا
 هب هک مینک رواب دیاب هک نیا ینعی ؟دنسیون یم )ربتعم(ویتانرتلآ

 ایآ ؟تشادن دوجو یتاصخشم نینچ زبس شبنج رد ،لاثم ناونع
 رپ نویسیزوپا همه نیا رد الاح ات هک دیوگب دهاوخ یم ردص ینب
 ییاهنیا رگید ترابع هب و ؟تسا هتشادن دوجو یدازآ ثحب اعدم
 هب دندوبن رداق دنریگ تسد هب ار ناریا تشونرس دنتساوخ یم هک
 هب ار ام دیاب هک ییوگتفگ موهفم هب - کیتکلاید و یقطنم لکش
 ره رد ؟دننزب فرح رگیدکی اب -دزاس کیدزن عوضوم تقیقح
 ،دسر یم رظن هب یبلاج رایسب شسرپ ،نم هاگدید زا ،تروص
 یم حرطم ناریا ماکان روهمج سیئر نیتسخن هک ار یثحب اریز
 دناوت یم ،صاخ یریبعت هب و ،ییاه شسرپ نینچ باسح اب ،دنک
 اب هک دهدب یبدا بمب روتامآ ره تسد هب یا هناناج یراجفنا ۀدام
.دیوگب ریخب زور یناریا راک تنایخ و رودزم یاه نویسیزوپا هب نآ

 بوچراهچ رد مدرک یعس دیدم یاه تدم مدوخ مهس هب نم
 ییاه ترورض هب ،تایرظن شخب رد ،یتنرتنا یاه تیاس یخرب

 خساپ ،دنا هدرک حرطم دازآ ثحب باب رد ردص ینب یاقآ هک
 یا هجیتن رگا ای و .دنام هجیتن یب نم یاه شالت یلو ،میوگب
 نم دوخ هک یا هجیتن نآ هب تروص ره رد .مربخ یب نآ زا ،هتشاد
 هک مدیسر یا هجیتن نامه هب ینعی .دیماحناین متشاد ار شراظتنا
 ود ،دننک یم توعد ار یدایز دادعت« : دنا هدرک حرطم ناشیا

 ره ،دننک یمن ثحب مه اب اهنآ و ،تسا فرط دنچ ،تسین فرط
»دننز یم ار ناشدوخ فرح مادک
 هک میسرپب و میشیدنایب تیعضو نیا ییارچ و یتسیچ رد دیاب لاح
 تفرشیپ روتوم نآ ییاهن موهفم هک یدقن و دقن( دقن اساسا ارچ

 رد هن ،هتشادن نایناریا لفاحم نیب یبسانم نادنچ یاج )تسا
.ناریا زا جراخ رد هن و ناریا

 گنهرف ۀناعطاق روضح هب عوضوم نیرت یلک هک منک یم رکف نم
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 و هتسباو یزاوژروب ۀقبط تایصوصخ زا یکی ناونع هب ارگ رادتقا
 لقتسم یزاوژروب هک نیا هن هتبلا .ددرگ یم زاب یراجت و رگ هلماعم
 رتهب ار اه توافت نیا لیلحت(…دشابن ارگرادتقا رگید یاهاج رد
 یسررب رد زین نیا زا شیپ …)مینک راذگاو اه تیبسن هب تسا
 ناریا یامنیس موهفم اب هطبار رد هژیو هب – »ناریا یگنهرف نایم«
 نویسیزوپا یلیالد هچ هب هک مداد ناشن – یللملا نیب لفاحم رد
 رگیدکی اب قیمع داحتا و دنویپ رد یمالسا یروهمج و یناریا یاه
 یم )هژوس( »هدنسانش درف« فذح رد ناش یگنهرف درکلمع رد
 و .دنرادن رگیدکی اب یرظن فالتخا چیه دروم نیارد و .دنشوک
 یلجت هاگیاج یماهبا چیه یب نویسیزوپا ویتانرتلآ تالوصحم مامت
 اریز تسین یچوپ فرح زگره ییاعدا نینچ و هدوب یفذح نینچ
 هب و هدوب هدهاشم و یسررب لباق اهنآ زا کی ره یسررب رد
 ام و .دشاب یم تابثا لباق یهاگشیامزآ تیعضو رد رگید ترابع
 هتفرگ ماحنا یاه لیلحت هب میناوت یم یعوضوم نینچ کرد یارب
 رود هار همه نیا ارچ و .مینک هعجارم زین هزرابم و رنه ۀمانهاگ رد
 هاوگ دوخ ردص ینب طسوت »دازآ ثحب« عوضوم حرط ،میورب
.دشاب یم ام هاگشیامزآ جیاتن زا یزراب رایسب

 نیا ،میدرگ یم زاب هتشون نیا یزکرم شسرپ هب هرابود لاح
 لثم هک ییاج نآ زا ،ناریا ماکان روهمج سیئر نیتسخن

 هب دیاش و - تسین نز گنرین و کلومرام رگید نارادمتسایس
 ار ش ا یروهمج تسایر ۀرود هتسناوتن هک هدوب مه تلع نیمه
 نیا ۀدنسیون هتبلا .تسا هدش رانکرب هار طسو و دناسرب نایاپ هب
 دشابن یدروم نینچ یبایزرا یارب یبسانم تیعقوم رد دیاش هلاقم
 و تسا لد هداس یلیخ ردص ینب نسحلوبا هک منک یم رکف یلو
 اه لاس .دنک یم حرطم ییابیز یاه فرح هتشذگ لثم زین راب نیا
 ار تقیقح دیاب…نارادمتسایس… اهروشک« تفگ یم شیپ
 دای رد هچ نآ زا ار وا ۀتفگ نم هک نیا هب هیبش یزیچ ای »…دنیوگب
.متشون متشاد

 ییاج رد هژیو هب و ام ۀعماج رد دقن ارچ ؟تسیچ عوضوم لاح
 کاخ رد ینعی ،دشاب هتشاد کرحت تردق دیاب همه زا شیب هک
 دوجو یسارکومد جیار یواعد ساسا رب هک ییاج ینعی ،برغ
؟تسا هدش هدیشک لاذتبا هب هنوگ نیا ،دراد

 زا جراخ رد ناریا یاه نویسیزوپا تیعضو زا نم یلک لیلحت
 ۀدحتم تالایا یگدرکرس هب اه تسیلایرپما : تسا نینچ روشک
 هب و دنتسه ناریا اب هطبار رد شنت تسایس موادت یپ رد ،اکیرمآ

 یربتعم ویتانرتلآ ناریا زا جراخ رد ام هک تسا تلع نیمه
 نوناق عبات اعقاو هک ربتعم ویتانرتلآ کی دوجو هک ارچ .میرادن
 عوضوم نوماریپ ار یدازآ ثحب دناوتب( دنک عافد نوناق زا و دشاب
 عفانم هژیو هب و اه تلم عفانم زا ینعی )دربب شیپ هب صخشم
 اب – تسناوت یم یا ههبج نینچ ،دنک عافد ناریا تلم ینوناق

 »ییایرد نادزد« هک یمالسا دض تاغیلبت ۀربنچ زا ندش زا جراخ
 ات - دنا هتخادنا هار هب اهنآ یعیبط یاه تورث لواپچ فده هب

 یب .دوش ناریا اب هطبار رد یللملا نیب شنت عنام یدایز یدودح

 یم ار برغ رد ناریا یاه نویسیزوپا جراخم هک ییاهنآ نامگ
 نویسیزوپا نینچ هک دنناد یم ینشور هب زین ناشدوخ ،دنزادرپ

.دنرادن اه یناریا یارب یرابتعا چیه ییاه
 رودزم نویسیزوپا یاضف رد هک یدارفا نیا هک تسا نیا تیعقاو
 ،تسین هتسب ای دازآ ثحب اساسا ناشفده ،دننک یم یگدنز ناریا
 زین اهنآ فیاظو زا یکی و دنتسه یصاخ ۀفیظو راد هدهع اهنیا

 رد ار یتسیلایرپما یاه هناسر و نوگاتنپ نامتفگ هک تسا نیمه
 و اه گنیتیم رد رگا الاح .دننک رارکت و یگدنیامن نایناریا عمج
 ار یا هدع دراوم یخرب رد وگتفگ و ثحب و ینار نخس سلاجم
 یور ار یتسیلایرپما یاه تسایس عون نیا ۀتپ هک دننک یم توعد
 ،)هناتسود رشب ۀلخادم عوضوم اب هطبار رد الثم( دنزیر یم بآ

 دنهاوخن یرگید دارفا هسلج نامه رد هک تسین نیا زا عنام
 زا یسک هک نآ یب مه نآ و دنشورفب یرانق یاج هب ار کشجنگ
 نیا هک نوچ .وا رس یور دبوکب ار یلدنص و دزیخرب شیاج
 ناهاوخ یروهمج دننام نویسیزوپا لفاحم رد یخرب هک یبلاطم
 میناوتب ام هک تسین یبلاطم دننک یم حرطم کیئال و کیتارکومد
 نآ هب رشب قوقح ۀیفاق و دنب دیق و نایب یدازآ ترورض هب هیکت اب
 هیلع یرامعتسا گنج اهنت هن دنیایب هدع کی هک .میهدب نادیم
 نیمه هکلب دننک یفرعم هناتسود رشب ۀلخادم ناونع هب ار یبیل

 یاه تیعقاو ای و ،دننک غیلبت ناشدوخ روشک یارب ار زادنا مشچ
 اهداهن ناهج رد اعقاو ییوگ هک دننک ریبعت یلکش هب زورما ناهج
 دنناوت یم ناهج مدرم هک دنراد دوجو یا هناتسودرشب تاسسؤم و
 اهنآ یور یعاجترا یاه میژر و اهروتاتکید هیلع ناشتازرابم رد

 دیاب یلو…»میتسین اهنت ام« هک ییوگ هجیتن رد و دننک باسح
 رد ،دنهد یم هعاشا ار یناتفگ نینچ هک یدارفا نینچ هک تسناد
 اهنآ اب ینوناق لکش هب دیاب و دنتسه یراکتیانج دارفا عقاو
 یاهروشک تیامح لیلد هب رگا یتح – دوش هناعطاق دروخرب
 – دشاب هتشادن دوجو اهنآ هب یسرتسد ناکما یتسیلایرپما
 و دنا هدش بکترم هک یتایانج رطاخ هب دیاب ناریا یاه نویسیزوپا
 مه و اکیرمآ ۀدحتم تالایا ۀناراکتیانج یاه حرط زا ینابیتشپ
.دنوش همکاحم شنانامیپ
 و ناریا اب هطبار رد هژیو هب هک ییاهنآ رضاح لاح رد نم هاگدید زا
 دیاب ،دننز یم فرح »هناتسود رشب ۀلخادم« زا یرگید روشک ره ای
 ناریا تلم و اهتلم ماع لتق یارجا یارب هئطوت و مادقا مرج هب
.دنوش همکاحم

 نم داقتعا هب ،میدرگزاب هتشون نیا عوضوم هب هرابود رگا لاح
 رد مک تسد دنز یم فرح نآ زا ردص ینب هک یدازآ ثحب نینچ
 دهاوخن روهظ ۀصنم هب یمسر ریگب هجدوب یاه نویسیزوپا لفاحم
 شنت تهج رد هدحتم تالایا و اپورا ۀیداحتا تسایس اریز ،دیسر
 رد یلخاد گنج هب ندز نماد فده هکلب دنک یمن تکرح ییادز
 یاهزرم رد یماظن یاهدروخرب لاکشا رد ار نآ هک تسا ناریا
 رب هک ،تسا هدش هتشاذگ ارجا هب ناریا نادنورهش رورت ای و ناریا

 هب و هدرک لیصحت رشق هب زین هدش رورت دارفا بلاغ قافتا بسح
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 نینچ و دنراد قلعت ناریا صصختم یایراتلورپ هب رگید ترابع
 برغ طسوت یناریا نادنورهش یکیزیف فذح یارب یباختنا
 یب ناونع چیه هب یناریا یاه نویسیزوپا یراک مه هب یتسیلایرپما
 رد زین دقن و »دازآ ثحب« کانفسا تیعقوم نیا اب و تسین لیلد
 تیعضو هب طبترم یاه یتساک رگید ترابع هب .دشاب یمن ضقانت
 یم مک تسد ار یناریا نویسیزوپا لفاحم رد دقن ای »دازآ ثحب«
 اب اهنآ ییاب مه یاه یگژیو ای ضراوع زا یکی ناونع هب میناوت

 ناریا رد صصختم و هدرک لیصحت یایراتلورپ رورت – رورت تسایس
 نیمه نیا رب هوالع .مینادب ناریا رد یناهج مسیلایرپما طسوت –
 یاه نویسیزوپا یتاقبط تیهام رب هاوگ ییاهنت هب دوخ هضراع
 و ،دشاب یم نآ لاثما و کیئال و کیتارکومد و هاوخ یروهمج
 زادنا مشچ نونکا مه زا هک تسا هدنزاس و »دازآ ثحب« یفن رد
 دننک فرصم و هتسباو یناریا : دننک یم میسرت ام یارب زین ار هدنیآ
 مه زا هک شابوا هدع کی یارب ایناپسا لحاوس رانک رد الیو اب
 هب زگره تیرشب خیرات هک یماظن نیرتراکتیانج باکر رد نونکا

 ینعی اپورا ۀیداحتا و اکیرمآ ۀدحتم تالایا ینعی تسا هدیدن دوخ
 لصا و تیهام ام ات تسا هدنام زونه هک یراد هیامرس ماظن
 فیرعت یارب العف تیمهب ۀملک دیاش هک مینک فشک ار نآ یداینب
.دشاب زاس راک نآ
 اب هک رشب قوقح ناعفادم و یناریا یاه نویسیزوپا زا هجیتنرد
 ناونع چیه هب ،دنوش یم هرادا یتسیلایرپما تاناکما و اه هجدوب
 تیاعر ار ثحب فادها و لوصا هک میشاب هتشاد راظتنا دیابن

 ییاهن لیلحت رد ،دنشابن ای و دنشاب هاگآ نآ هب هچ اهنآ فده .دننک
 باسح هب اهنآ هک تسا ناریا هیلع شنت ۀروک نتشادهگن غاد
 ،دنراذگ یم ناش رگید یاهترپ و ترچ و یسارکومد یارب هزرابم
 گنج هب ندز نماد اه نویسیزوپا یلصا شقن هک یلاح رد
 یارب یمومع ناهذا یزاس هدامآ رد تکرش و مسیرورت و یلخاد
 زا هک یگنج ینعی .تسا ناریا هیلع یلامتحا و راکشآ گنج زاغآ

 و کیتارکومد ناهاوخ یروهمج هک یلاح رد و ،شیپ اه تدم
 ،دنتسه »هناتسود رشب ۀلخادم« تیناقح یسررب لاح رد کیئال
 هیلع هیاس لکش هب شیپ اه تدم زا هناتسود رشب ۀلخادم نیا

 اعقاو یا هدع تسا نکمم لاح .دراد همادا و هدش زاغآ ناریا تلم
 خن رس یلو ،دنشاب هدش ییاه هورگ نینچ دراو تین نسح یور زا
 یتاغلیبت ۀدافتسا الامتحا یرصانع نینچ زا .تسا نوگاتنپ تسد
 یلصا تیهام دناوت یم دارفا نیا روضح اریز ،دننک یم یلمع و

 زارد یارب هن هاگ چیه یلو ،دننک راتتسا ار ییاه نویسیزوپا نینچ
.تدم
 ار یرگید ۀیرظن دیاب ،ردص ینب تایرظن لیمکت یارب هجیتن رد
 یناهج ناگدنزاس و تقیقح ناردفرط ۀهبج هب و مینک حرطم
 یاهاضف زا هک میهد رادشه ادیکا ،دازآ ثحب نارادفرط و ،رتهب
 اهنآ درک لمع عنام یرگاشفا اب و دننک بانتجا رودزم نویسیزوپا

 دیابن دننک یم نییعت اهنآ هک ینادیم رد تروص ره رد .دنوش
 »دازآ ثحب« یمومع طیارش رد لمأت رگید ترابع هب .درک یزاب

 هک تسناد دیاب ،میدرک حرطم هک یلداسم هجیتن رد و ،تسا
 .درک دهاوخن لمع و تسین نکمم یطیارش ره رد دقن ثحب
 ،رشب قوقح ناعفادم و یاه نویسیزوپا ابقاعتم و اه تسیلایرپما
 ناریا تفرشیپ نمشد هک نیا ینعی ،دنتسه دازآ ثحب نانمشد
 سدنهم داژن ییاضر یلع شویراد زین تلع نیمه هب ،دنتسه
 برض هب کدوک دهم یولج ار یناریا صصختم یایراتلورپ ،قرب

.دندرک یمخز زین ار شرسمه و دنتشک هلولگ
 راشتنا ،روشک زا جراخ یاضف نیا رد تقیقح نارادفرط لکشم
 دروم رد رگید ترابع هب ،یگداس نیمه هب…دوب باتک کی
 جراخ هک میدید ،تشرب تلوترب رثا »گنج یابفلا« باتک راشتنا
 هچ اب باتک کی راشتنا یتح ،یتسیلایرپما یاه نایرج زا

 اه تسینومک نیا هناتخبشوخ هک دوش هجاوم دناوت یم یتالکشم
 - یدام تشاد مشچ چیه یب – ناشدوخ موادم راک اب هک دندوب
 ۀلحرم رد باتک کی راشتنا هچ رگا .دنتخاس نکمم ار راک نیا
 زا انئمطم ام و .تسا تنرتنا رد نآ ینف راشتنا زا رتارف یتفایرد
 و نویسیزوپا یاه تسیرورت و نابلط گنج هک یعناوم نیا مامت
 رشب رشب قوقح و یسارکومد مان هب برغ مسیلایرپما نارودزم
 ژراش اب یمنهج یاه کشوم اب »روتادرپ« هب حلسم هناتسود
 ،)هتبلا غورد هب( یروتاتکید اب هزرابم مان هب و هدش قیقر مویناروا
 ،دنا هدرک داجیا اپورا کاخ رد مه نآ یگنهرف شرتسگ یارب

.درک میهاوخ روبع
شراگن هب
یریش .م.ا
دازآ ثحب یاه ینتسیابردنا عوضوم ۀمادا رد
 یاقآ یاه یلد هداس و »دازآ ثحب« هراب رد هک هچنآ ،دیدرت یب
 لیلحت« عوضوم منامگب ،تسه رتشیب حیضوت هب مزال ،ردص ینب

 ار»روشک زا جراخ رد ناریا یاه نویسیزوپا تیعضو زا نم یلک
 کی نویسیزوپاترابع هک تسادیپ هتفگان .یهد طسب یمک دیاب
 ورودزم یطارفا تسار نویسیزوپا زا و تسا یلک موهفم
 ات هتفرگ هناتسودرشب اهنارابمب راداوه برغمسیلایرپمارادربنامرف
 هب هلئسم حرط ،ًَاقافتا .دریگ یم رب رد ار پچ ارتلوا یاهورین

 هجیتن راظتنا و »دازآ ثحب« هراب رد ییوگ یلک یرسکیتروص
 یروئت نامه بوچراهچ رد ،ردص ینب یاقآ طسوت نآ زا هاوخلد
 رد اوق نزاوت یوزارت هفک ینیگنس هب هجوت اب هک دجنگ یم هئطوت
 و هتسباونویسیزوپا عفن هب یعاجترا و هاوخیقرت یاهورین نایم

 یارب نویسیزوپا شخب نیا عیسو تاناکما ،نینچمه و ،یلمدض
 ثحب« هلئسم ،ام نهیم و مدرم تشونرس رد هنارگناریو تلاخد
 کانرطخ یزاب نیا هب یقرتم یاهورین بلج فده اب افرص »دازآ
 جنشت یاهتسایس هب ندیشخب تیعورشم روظنم هب ،نآ عبت هب و
 هلئسم نیا رواب ،نمض رد .دریگ یم تروص مسیلایرپما هنانیرفآ

 یلد هداس یور زا ای و هناهاگآان ردص ینب یاقآ هک تسا لکشم
 هلگ نآ یلصاح یب زا و ،دشاب هدرک حرطم ار ی»دازآ ثحب« نینچ
 قلعتم یاهنایرج و دارفا مامت مه و وا مه هک یلاح رد .تسا دنم
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 یم یبوخب یمالسا میژر نویسیزوپا ههبج ود نیا زا کی ره هب
 یورین ود نیب رد »داحتا« هب جتنم »دازآ ثحب« چیه هک دنمهف
 کرتشم هجو الصا ای و دریگب تروص دناوت یمن فلاخم الماک
 اب »دازآ ثحب« یرازگرب هب نآ ساسا رب هک تسا مادک ورین ود نیا

 و ردص ینب یاقآ ؟دندنبب داحتا دقع ،سپس و دننیشنب مه
 شومارف دیاش یناهج مسیلایرپما یاهتسایس یرجم نویسیزوپا

 اب »دازآ ثحب« هب الوصا یقرتم یاهورین -الوا هک دنا هدرک
 باقن تشپ رد ار دوخ یعقاو هرهچ رگا یتح ،یعاجترا نویسیزوپا
 زاین ،دشاب هدرک ناهنپ »یتسودرشب« و »یهاوخ یسارکمد«
 ناهاوخ ویعامتجا لماکت راداوه یورین چیه رظن زا -ًَایناث .دنرادن

 نکفارب -ًَاثلاث و »دنک یمن هیجوت ار هلیسو فده« ،رتهب ناهج
 نویسیزوپا نیمه هنازاب گنرین و هنارگ هعدخ هرهچ زا باقن
 یاهورین هفیظو نیرتمربم ،نآ همکاحم تدوخ هتشونب ای هتسباو
 یارب شالت و »دازآ ثحب« زیم تشپ رد نتسشن هن تسا یقرتم
.نآ اب »داحتا«
یریش .م.ا هب خساپ

یوحم دیمح
 رب منک یم یعس اج نیا رد یا هتشون هک یبلاطم زا ساپس اب
 یتاحیضوت مدوخ مهس هب یا هتشاد نم ۀلاقم هب هک یهاگن ساسا
.منک هفاضا ار
روشک زا جراخ نویسیزوپا تیهام ۀرابرد
 نویسیزوپا تیهام نتخاس راکشآ یارب رتشیب حیضوت دروم رد
 نویسیزوپا زا یتقو ،هک میوگب اصخشم دیاب ،روشک زا جراخ یاه
 تیامح زا هک مراد رظن دم ار ییاه نایرج نآ ابلاغ منز یم فرح
 رادروخرب یتسیلایرپما برغ )هنیداهن و یلام( یمومع یاه
 رد یناریا لفاحم اب یا هطبار هنوگ چیه هک ییاج نآ زا و ،دنتسه
 اهنایرج نیا تیهام صیخشت یارب هک یهار اهنت ،مرادن هسنارف
 و یگنهرف یاه هولج و اه هتشون و نامتفگ ،دنام یم یقاب میارب
.تسا اهنآ یعامتجا
 هب ینامز زا ام یارب نویسیزوپا ،نم هاگدید زا دوجو نیا اب
 نآ تخانش ینامز زا و ،دوش یم لیدبت یسررب دروم عوضوم

 هورگ و دارفا ینابت عوضوم زا رظن عطق – ( دنک یم ادیپ ترورض
 هک یتسیلایرپما یاه حرط اب نوگانوگ یاه هناهب و یماسا اب اه
 ،)…( دشاب هتشاد ناریا تلم یارب یراب هعجاف جیاتن دناوت یم
 راب هعجاف رگید تلم یارب ییاه تسایس نینچ هک هنوگ نامه
 یاقب هب و دنتسه کیژتارتسا اعقاو هک یلئاسم ینعی – تسا هدوب
 ترورض باسح نیا اب سپ ) - دشاب یم طوبرم تلم کی

 ینامز زا - نم یارب – روشک زا جراخ یاه نویسیزوپا ییاسانش
 یرنه و یگنهرف لئاسم هب میهاوخب ام هک دنک یم ادیپ ترورض

 یلو تسین ییانب ریز نیقی عطق هب هک یتاعوضوم ینعی .میزادرپب
 زا یدراوم نینچ ندوب ییانبور ۀناهب هب میناوت یمن ناونع چیه هب
 لثم مه نم .میریگب مک تسد ار نآ ای و مینک رظن عطق نآ
 یارب هک متسه رواب نیا رب ،اه تسینومک مامت و تشرب تلوترب

 یم شومارف اقفر یلو .دنک ادیپ لوحت انب ریز دیاب انبور رد لوحت
 هک ینامز زا ،یتاقبط ۀزرابم ۀصرع رد زرابم درف ناونع هب هک دننک
 مغر یلع ،یتاقبط تازرابم نیمز هب دنراذگ یم ار ناشیاپ

 و تخاس یمیهب تیهام و یراد هیامرس ماظن یمیهب تیمکاح
 هک ]یتاقبط ماد[ مغر یلع میوگب رتهب و – یتاقبط ۀعماج ناماس
 زین امازلا و ،دننک لوحتم ار ناشدوخ -تسا هدرتسگ یتاقبط ماظن
 و عون نیرت یلاع ناونع هب یتاقبط ۀزرابم اریز ،دنوش یم لوحتم
 ۀلحرم نیرت زاتمم ناونع هب یتاقبط ۀزرابم – یعامتجا راک ۀلحرم
 ۀطبار رد – یرگید راک ره دننام - زرابم درف اب – تیرشب دشر
 لوحت هجیتن رد .دوش یم لوحت بجوم و دریگ یم رارق کیتکلاید
 ینکممان رما ،یراد هیامرس ماظن تیربرب تیمکاح رصع رد انبور
 یاه تیلاعف هک میریگب هجیتن میناوت یم بیترت نیا هب .تسین
 یم یتسیسکرام تایبدا مامت لثم یگنهرف و یرنه و یگنهرف
.دشاب یتاقبط ۀزرابم ریذپان ییادج ءزج دناوت
 میوگب رتهب ای ،یرنه و یگنهرف ۀنیمز رد نم یاه یسررب یگژیو
 ناونع هب و یگنهرف نایم ۀنیمز رد هک یراثآ یسررب اب هطبار رد
 .دشاب یم دنا هدرک هضرع و دیلوت روشک زا جراخ رد ویتانرتلآ راثآ
 رد و یروتاتکید و یعاجترا و دساف تیهام نم رگید ترابع هب
 کیئال و کیتارکومد یاه نویسیزوپا یرنه و یگنهرف دض هجیتن
 مامت هصالخ و روشک زا جراخ زبس شبنج مامت و بلط تنطلس و

 هضرع رنه ناونع هب هک یراثآ نورد زا ار یناهج مسیلایرپما ۀمدخ
 یبلاج لومرف هب زین دروم نیا رد .مدرک ییاسانش دندوب هدرک
 ره نویسیزوپ ]نآ[ و نویسیزوپا ]نیا[ هک دوب نیا مه نآ و ،مدیسر
 یم رس هب لماک قفاوت و داحتا رد مه اب یداینب دروم کی رد ود
.درف فذح .هدنسانش لعاف فذح : دنرب
 دروم دیاش و دیاب هک روط نآ هنافسأتم هک تسا یعوضوم نیا
 دروم ارچ هک دراد مه ینشور الماک لیالد و ،هتفرگن رارق هجوت
 رجح رصع یاه تسینومک هنیمز نیا رد نم .هتفرگن رارق هجوت
 ور هب انب ریز تیولوا ۀناهب هب هک مناد یمن ریصقت یب زین ار یناریا
 یگنرهب دمص کی .عاجترا تسد هب دندرپس ار انب ور مامت ،انب
 یلصفم دقن یط ار شندوب یلاخ وت نم زین ار وا هک دندرک تسرد
 ،زبس شبنج نارود نآ رد هک دش بجوم دقن نیمه هک مداد ناشن
 ۀدنامزاب« موش هدیمان یفلتخم لاکشا هب »خرس نومک« تیاس رد
 تیاس رد مان تبث لوا زور نامه زا ینعی ادتبا مه دعب و »یکاواس
 سپس و دندرک یدنبزرم ناشدوخ لوق هب نم اب و مدش میرحت
.مدش جارخا مه دعب و میرحت
 ۀزرابم هک نیا زا لفاغ ،دننک نوگنرس ار میژر دنهاوخ یم همه
 نامه ،تسا دنمزاین هدرتسگ حطس رد یناسنا مولع هب یتاقبط
 دلوم یاهورین دشر و هنامز نونف رب طلست و هقیقد مولع هب هک روط
 شهوژپ و شهوژپ هب دازآ ثحب هک روط نامه .دشاب یم دنمزاین

 .تسا دنمزاین باتک و رتفد و هاگشناد و یشهوژپ تاسسؤم و رگ
.میزادنایب هار دازآ ثحب میتفایب هار ام هک تسین یروط نیمه
 یب ۀعماج ۀیرظن ۀتفیش دناوت یم یدرف ره تروص نیا ریغ رد
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 میژر ینوگنرس ۀیرظن ۀتفیش تسا نکمم یدرف ره .دوش هقبط
 تخت رب و دنک نوگنرس ار میژر دهاوخ یم مه یولهپ اضر .دوش
 ،دنتسه لاح اب یلیخ اعقاو هک اه بلط تنطلس…دنیشنب تنطلس
 هب یدازآ و یردارب و یربارب راعش اب یبالقنا یاه شبنج مامت رگا

 دعب و دندناشک ناشدوخ لابن د هب ار م درم و دندمآ نادیم
 ور هنایماع لوق هب لوا نیمه زا اهنیا ،دنتشاذگ هالک ناشرس
 لیکشت یزاوژروب ۀعماج کی میهاوخ یم ام دنیوگ یم تسار
.میهد
 اه یفرح رپ همه نیا رد هک تهج نیا زا و هعطق نیا نایاپ رد

 یم رارکت ،دشاب هدنامن یقاب یلصا عوضوم دروم رد یماهبا یاج
 نم هاگدید زا تروص ره رد نویسیزوپ و نویسیزوپا هک منک
 زا ههبج مادک هک تسا کیکفت لباق لکش نیا هب عوضوم
 و دنک یم ینارگن راهظا یعامتجا حطس رد تیقالخ تشونرس
.دشوک یم نآ یگدنلاب یارب
 ۀهبج رد یرتراکشآ دهاوش اب میناوتب زورما دیاش دوجو نیا اب
 نیتسخن هک مینزب یصخشم الماک کیکفت هب تسد نویسیزوپا

 رد هک تسا یمیهافم اب ییاب مه نآ ییاسانش یارب هجنس
 و هناتسود رشب گنج : هدش نیودت هدحتم تالایا نیون یژتارتسا

 یآورت بسا« شیاه هتشون یخرب رد یریش.م.ا هک یدراوم نآ مامت
.تسا هدیمان »یتسیلایرپما
 یم یتحار نیا هب اه نویسیزوپا نیا هنوگچ هک دیسرپ دیاب یلو
 رشب گنج زا و ؟دنشورفب یرانق یاج هب ار کشجنگ دنناوت
؟دننزب فرح هناتسود
 یمن ابلاغ هک تسا نینچ اه نویسیزوپا نیا یاهدرگش زا یکی

 یروهمج هیلع گنج« دنیوگ یم »ناریا هیلع گنج« دنیوگ
 .فیدر نیا رد یدراوم و »نرادساپ هاپس هیلع گنج« ای »یمالسا
 گنج یگنوگچ زا یدایز دودح ات یمومع ناهذا رگید فرط زا

 و .دنتسه عالطا یب دزادنا یم هار هب اکیرمآ تسیلایرپما هک ییاه
 تسا یروشک نیرخآ و روشک نیمتفه ینعی ناریا دروم رد هژیو هب

 نینچ داعبا زا ،تسا هدرک نییعت ۲۰۰۲ لاس زا ه دحتم تالایا هک
 )دنتسه عالطا یب هک دننک یم دومناو ای( دنتسه عالطا یب یگنج
 رارق هلمح دروم دیاب هک یروشک نیرخآ و نیمتفه نیا عقاو رد هک
 .دوب دهاوخ یناهج موس گنج زاغآ ۀطقن صاخ یریبعت هب ،دریگ
 کیتارکومد ناهاوخ یروهمج هک یبلاطم اب رگید یوس زا هک
 یارب »هناتسود رشب گنج« ینعی دنیوگ یم نارگید و کیئالو
.درادن یطابترا چیه… کیئال تموکح یرارقرب

یوحم دیمح
ممهف یم هنوگچ ار ردص ینب ۀئطوت
 یناریا یاه نویسیزوپا ۀمکاحم عوضوم هب مدرگ یمزاب اج نیا رد
 هب هک نیا زا شیپ ،تسا هدرک دییأت ار نآ زین یریش.م.ا هک
 هب ار اهنآ دیاب ام هک یهاگداد راتخاس و همکاحم نیا یگنوگچ
 حرط اب یراک مه مرج هب ،همه زا رتمهم و نوگانوگ مئارج
 اکیرمآ ۀدحتم تالایا یوس زا هک ناریا تلم ماع لتق و بیرخت

 یم یریگ یپ ار نآ زین وتان یاهروشک اتعیبط و هدش یزیر حرط
 ۀئطوت اب هطبار رد یریش .م.ا هک یعوضوم هب مهاوخ یم ،دننک
 تهج نیا زا .میوگب یبلاطم ،تسا هدرک حرطم ردص ینب دوخ
 رد یریش .م.ا و متسین هاگآ هنیمز نیا رد وا تشادرب هب زونه هک
 نیا رب ردص ینب بناج زا »دازآ ثحب« عوضوم حرط اب هطبار
: هک تسا هدیقع
 و »دازآ ثحب« هراب رد ییوگ یلک یرسکیتروص هب هلئسم حرط«
 بوچراهچ رد ،ردص ینب یاقآ طسوت نآ زا هاوخلد هجیتن راظتنا

 یوزارت هفک ینیگنس هب هجوت اب هک دجنگ یم هئطوت یروئت نامه
 عفن هب یعاجترا و هاوخیقرت یاهورین نایم رد اوق نزاوت
 شخب نیا عیسو تاناکما ،نینچمه و ،یلمدض و هتسباونویسیزوپا
 ،ام نهیم و مدرم تشونرس رد هنارگناریو تلاخد یارب نویسیزوپا

 نیا هب یقرتم یاهورین بلج فده اب افرص »دازآ ثحب« هلئسم
 هب ندیشخب تیعورشم روظنم هب ،نآ عبت هب و کانرطخ یزاب

».دریگ یم تروص مسیلایرپما هنانیرفآ جنشت یاهتسایس
 هب – یاهوگتفگ و ثحب تیعضو لیلحت رد ابیرقت مه نم هتبلا

 ای و کیئال و کیتارکومد ناهاوخ یروهمج لفحم - لاثم ناونع
 هب »یقرتم یاهورین بلج« دروم رد ،نامک نیگنر ۀعماج تیاس
 هنالداع تایرظن اب دارفا یخرب روضح و ما هدیسر یهباشم ۀجیتن
 یاه نایرج نیا یلصا تیهام راتتسا بجوم ار هنارادبناج ریغ و
.ما هتسناد یتسیلایرپما
 .دشاب یم ردص ینب شقن تسا ماهبا بجوم هک یا هتکن یلو
 یارب دنک یم حرطم وا هک ار یعوضوم هک منک فارتعا دیاب هتبلا

 نینچ اساسا هک اریز ،دسر یم رظن هب هدنبیرف یلیخ نم صخش
 یعامتجا لئاسم دقن ای دازآ ثحب اب هطبار رد هنافسأتم یا هلئسم
 حرط ردص ینب رگا الاح .دراد دوجو عقاو رد یرنه و یگنهرف و
.تسا یرگید عوضوم کی ،دشاب هتشاد رس رد یرگید
 مرادن وا یسایس تیلاعف زا ینشور عالطا نم ،ردص ینب دروم رد
 ماقم هب و دش هار مه ینیمخ اب وا هنوگچ مناد یمن اساسا و
 بطق دننام یدارفا رگید یوس زا و ،دیسر یروهمج تسایر
 دارفا بالقنا نارود رد نم یارب ینیمخ دوخ یتح و ،هداز
 لیخ اب هک یراب نیتسخن مروآ یم دای هب .دندوب یا هتخانشان
 یم دایرف ار ینیمخ مان هک مدش وربور نارهت رد ناگدننک رهاظت

 ار شمان مدرم هک تسیک درف نیا هک دوب لاؤس میارب ،دندیشک
.دننک یم دایرف
 هدنتسرف کی زا یلیمیا ۲۰۱۱ هیئوژ ۳۰ بشید اصخشم ینعی زورید
 یپ بلاطم هب عیرس یهاگن اب و مدرک تفایرد »ناناب ناریا« مان هب
 ار یلیاف .دنشاب بلط تنطلس یاه هورگ نیا زا دیاب هک مدرب

 راگنربخ ۀبحاصم نیا هک دندوب هدش یعدم و دوب هدرک همیمض
 ینار نخس و .)۱( تسا هدش هاش ینوگنرس بجوم یسیلگنا
 یاه یناپمک هاش .مدوب هدینشن زگره هک مدرک ادیپ هاش زا یرگید

 هرهب یتفن عبانم زا تسرد لکش هب هک دوب هدرک مهتم ار یجراخ
 یم اهدادرارق دعوم نایاپ ات دوجو نیا اب ،دنا هدرکن یرادرب
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 و دش دهاوخن دیدمت ناشدادرارق یلو دننک یرادرب هرهب دنناوت
 داد یم ناشن هک یدراوم و ،دنتسیاب فص رد دیاب نارگید لثم
 ،دوب هدناکوپ ار وا یهاشنهاش ماظن هک یداسف مغر یلع هاش هک
 ینعی ،دندوب هتشاذگ راک رس ار وا اه ییاکیرمآ هک نیا دوجو اب و
 یزاورپ دنلب هاش هک تساد وبن نیا زا عنام…قدصم هیلع اتدوک
 وا میونش یم وا یاه ینارنخس رد هک نانچ و .دشاب هتشادن ییاه
.دنک یم دیدهت ار ناریا رد رضاح یاه یناپمک
 و یللملا نیب ثداوح زا یخیرات تایبرجت بسک و نامز تشذگ اب
 هریغ و شروش و بالقنا داجیا رد گرزب یاه تردق تالخادم
 دعتسم هک ناریا لثم یروشک مه نآ ،هطلس تحت یاهروشک رد
 هک میریگب هجیتن میناوت یم ،دوب ییاکیرمآ هاش هیلع بالقنا
 نامه هب ؛هدوب یناهج ۀئطوت کی ۀجیتن یمالسا بالقنا اساسا

 زا یا هخاش اب اپورا ۀیداحتا و اکیرمآ ۀدحتم تالایا زورما هک هنوگ
.دنا هدش تسد مه یبیل رد هدعاقلا

 اشفا یبیل رد ار یکرابمان داحتا نینچ عوضوم امئاد نلوک لشیم
 نیا نلوک لشیم دوجو نیا اب .دنک یم ینارگن راهظا و هدرک
 اب اپورا و اکیرمآ یراک مه اساسا هک دریگ یمن رظن رد ار عوضوم
 یم ماحنا هناهاگآ الماک یبیل رد هدعاقلا زا یا هخاش ای هدعاقلا

 بجوم یبیل رد یطارفا یارگ مالسا هورگ نیا تیوقت اریز ،دریگ
 هتشاد یبوخ ۀناهب احنآ رد نتخادنا رگنل یارب برغ هک دوش یم
 یاهور هدایپ رد یلامتحا بمب دنچ راجفنا بجوم رگا لاح .دشاب

 هک تسا ییاهب و دوب دهاوخن یمهم نادنچ عوضوم ،دوش برغ
.دنزادرپب ناشدوخ تردق ۀرطیس یارب دیاب
 ار یهباشم قطنم دناوت یم الامتحا زین ینیمخ زا برغ ینابیتشپ
 هب هلاس تشه گنج هک دش بجوم یمالسا بالقنا .دریگ رب رد
 نیکست ار هریغ و ناتسلگنا یداصتقا نارحب مامت و دتفایب هار
 لداعم هلاس تشه گنج جراخم و تاراسخ دنیوگ یم .دهد
.تسا هدوب متسیب نرق یط قارع و ناریا یتفن دمآرد مامت زا شیب
 برغ هب ناریا رد یمالسا تلود کی اساسا رگید فرط زا و
 دنک هدافتسا یمالسا دض تاغیلبت ۀریخذ اهنت هن هک داد هزاجا
 شیپ هک روط نامه .دشخبب یرتشیب تعسو تاغیلبت نیا هب هکلب
 ییادز شنت تهج رد ناونع چیه هب برغ تسایس ،متفگ زین زا
 زج هب تسین یزیچ یتسیلایرپما برغ تساوخ و ،دور یمن شیپ
 تسایس نیا هب الماک یمالسا یروهمج هجیتن رد .شنت داجیا
 تحار لایخ اب یتسیلایرپما برغ هک انعم نیا هب .دیوگ یم خساپ
.دهد همادا ناریا اب هطبار رد شنت تسایس هب دناوت یم
 لصفم رد ناریا تالوحت یارب هک یزادنا مشچ نینچ هاگدید زا
 هک یشقن و میدرک حرطم ناریا رد یمالسا بالقنا خیرات
 هجیتن میناوت یم ،تشاد هاش ینوگنرس رد یناهج مسیلایرپما
.تسا هدوب هیلوا ۀئطوت نیا یاپ کی زین ردص ینب هک میریگب
تشون اپ
۱(

http://www.youtube.com/watch?v=KbJbdbByDuQ&fea‐

ture=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?
v=iJ3mb34djUk&feature=related

یریش م.ا
 حرط اجب و یتسردب هک یقلخ مکاحم ققحت رد عیرست روظنم هب

.مدرک هیهت ار بلطم نیا ،اتهادب و اروف ،یا هدرک
 هک دوب »نویسیزوپا« موهفم نییبت و نییعت ،هتشون نآ رد نم فده
.دوش یم هدافتسا میژر فلاخم ینعمب اتدمع
یقلخ مکاحم لیکشت یوس هب شیپ
رودزم نویسیزوپا همکاحم یارب
 خیرات رداون زا یکی یمالسا یروهمج میژر ،قیقحت هب و دیدرت یب
 تیلهاج هرود یاهناتسروگ زا هک تسا یا هبوجعا .تسا ناریا
 لاس یس زا شیب .درک روهظ ام نهیم رد و دروآرب رس بارعا

 ،یا هریحنز و یعمج یاهلتق ،راتشک اب ،هبوجعا نیا تیدوجوم
 و لام و ناج هب اورپ یب زواجت ،یناسنا یاه هیامرس نداد یرارف
.تسا هارمه ناریا یاهقلخ سیماون
 هب هلمح ،ناریا مدرم یاهرواب و تاداقتعا هب زواجت و یدعت
 ،تافارخ و لهج جیورت ،ام یاهقلخ تایبدا و ندمت ،گنهرف

 و یدرف ،یلم قوقح هب یزارد تسد ،هشیدنا و ملع اب زیتس
 و تاساسحا ،اهشزرا ندرک رابتعا یب ،ناریا مدرم یعامتجا

 ای و دنزرف تسدب نیدلاو لتق لکش هب یتح یناسنا فطاوع
 ره ،ماعءالم رد نافلاخم مادعا و یشکمدآ ندرک ینلع ،سکعلاب

 یولق هس یلام یاهداهن هب مدرم یگدنز نتخاس رت هتسباو هچ
 ،لوپ یللملا نیب قودنص ،یناهج کناب(یناهج مسیلایرپما

 هعسوت ،»اه هنارای یزاسدنمفده« مان تحت )یناهج تراجت نامزاس
 ندرک دوبان ،ءاشحف و دایتعا ،ینامناخ یب ،یراکیب هقباس یب
 هطساو شرتسگ ،یلم عیانص و یزرواشک ،دیلوت مظعا شخب

 و یلم یاهتورث بحاصت و فرصت و بصغ ،یراوختنار و یرگ
 تسرهف کی اهنت ،دوخ یدایا و لماوع رایتخا هب اهنآ ندرپس
.دشاب یم هتشذگ لاس یس زا شیب رد میژر هایس لامعا زا هدرشف
 و تایح همادا یارب یتیعورشم هن و یقح هن رگید میژر نیا

 یمالسا یروهمج میژر ءاقب و ماود .دراد ار ام ناریا رب ینارمکح
 و تینما ،یعامتجا و یدرف یاه یدازآ ،نهیم یقرت و دشر عنام
 ناشکتمحز و رگراک هقبط ،صوصخب یاهقلخ همه شیاسآ

 ،ام نهیم تاحن هار هناگی ناونعب نآ ینوگنرس .تسا ناریا مورحم
 نیا یریگلکش لوا یاهلاس نامه زا ناریا مدرم تساوخ نیرتمهم
.تسه و هدوب ام روشک رد هبوجعا
 و دشر هار نییعت و میژر ینوگنرس یارب یمدرم تازرابم ریسم رد
 کی اتعیبط ،ناریا یاهقلخ یراصحنا قوقح هباثمب روشک هعسوت

 اب ار دوخ عفانم هک زین مسیلایرپما رودزم و یعاجترا اهورین یرس
 اب دننک یم یعس ،دنا هداد تسد زا ١٣۵٧ لاس نمهب بالقنا
 میژر رصح و دح یب تایانج نوماریپ یئامن هایس و ینیرفآ جنشت
 اهنرابمب و یناهج مسیلایرپما یماظن زواجت هنیمز ،یمالسا

http://www.youtube.com/watch?v=KbJbdbByDuQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KbJbdbByDuQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=iJ3mb34djUk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iJ3mb34djUk&feature=related
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 یاهقلخ و ام نهیم رد نآ »هناتسودرشب« یاهراتشک و هنارگناریو
 مسیلایرپما یرامعتسا رامقا رادمب ار ناریا و هتخاس مهارف ار روشک
 یرگ هلخادم هنوگ ره زا تعنامم روظنمب ،تهج نیدب .دننادرگزاب
 یاهقلخ هنابلط ینوگنرس تازرابم زا اهنآ هدافتساءوس و یبیرخت

 یاهتیصخش و اهلکشت ،بازحا ،یبهذم دادبتسا و متس تحت
 میژر ینوگنرس یارب هزرابم تزاومب دنفظوم یناریا یسایس
 هجوت دروم تقدب ار نآ نارودزم و مسیلایرپما تاکرحت ،مکاح
 کرادم و دانسا مامت ،اهنآ تیهام یاشفا روظنمب و هداد رارق
 رد لیبق زا رودزم نویسیزوپا نیا یکیرحت تامادقا هب طوبرم

 رد ار یتسیلایرپما یاهداهن و اهتلود هب اهنآ هعجارم و اهتساوخ
 رد ار یعاجترا نویسیزوپا هکاحم هنیمز و هدومن راشتنا اه هناسر
.دنزاس مهارف ناریا یقلخ مکاحم
 یناهج و دازآ یناریا راتساوخ و خیرات لماکت اب وسمه یاهورین
 موزل و یقلخ مکاحم نینچ لیکشت ترورض دنناوتب دیاب ،نما

 مورحم یاه هدوت هب ار یبالقنادض نویسیزوپا درت و تازاجم
    .دنهد ناشن
یوحم دیمح خساپ
 ار زادنا مشچ .تسا عماج رایسب میوگب مناوت یم یتشون هک یدقن
 یارب هک منک یم رکف دوجو نیا اب .یا هدرک حرطم یبوخ هب
 یروهمج تیعضو حرط زا ،یلصا عوضوم نتخاس حرطم
 بسانم و عماج یلیخ هچ رگا هک یا هدرک روبع ناریا رد یمالسا
 العف عوضوم اریز ،دوش یم رود یمک ام فده زا یلو تسا

 یم یراک مه مسیلایرپما اب هک تسا یی اه نویسیزوپا ۀمکاحم
.دننک
 هب یداقتنا هنوگ ره - نم داقتعا هب - هک تسا اج نیا لکشم

 زادنا مشچ اب هطبار رد یعضوم ره ذاختا و یمالسا یروهمج
 ینوگنرس ینعی نآ یساسا لکش و - ناریا یارب تفرشیپ و لوحت
 یاراد یقرتم یاهورین هک یطیارش تحت - یمالسا یروهمج میژر
 اه تسیلایرپما باسح هب اروف - دنتسین یراد ینعم ۀنزو چیه
.دش دهاوخ زیراو
 .دشاب یقافتا نادنچ منک یمن روصت زین تسب نب تیعقوم نیا

 یسارکومد نارادفرط یارب هک تسا هدش هدیچ یروط اه هرهم
.دنامن یقاب یهار چیه ،اه تسینومک اتدمع ینعی یعقاو
 هب اروف ،یمالسا یروهمج یاهراتشک عوضوم ،لاثم ناونع هب

 هرداصم »هناتسود رشب ۀلخادم« یارب هدنورپ ۀیهت یارب ۀناهب ناونع
 زا ،نویسیزوپا یاه هناسر رد ،ینک تقد رگا و .دش دهاوخ
 هک دوش یم هدافتسا یناگژاو زا امئاد ،وس نیا هب یبیل هیلع گنج
.تسا ناریا هب یماظن ۀلمح نک فاص هداج عقاو رد
 تسد و ،میریگب رظن رد مه ار نامز نآ طیارش دیاب نیا رب هوالع
 هدوب مادک فلاخم یاه هورگ درک لمع ۀویش هک میسرپب مک
 یجیسب رفن دنچ شلباقم رد و هدش هتشک فلاخم رفن دنچ…تسا
 ۀجیتن اه راتشک نم داقتعا هب ینعی.…تسا هدش هتشک رادساپ و
 هدوب رت یوق هک نآ ماحنارس هک هدوب راتشک و تشک یرس کی

.تسا هدش زوریپ
 اضعب و حلسم هورگ کی .نارادبرس ای لمآ تضهن لاثم ناونع هب
 یاه لگنج رد دنداتفا هار ،هتسکش هقادنق »کی ما« گنفت اب

 کاژپ عاونا زا الامتحا و یناتسدرک زین اهنآ دص رد ۶۰ هک( لامش
 یاهزرم رد و دوب هدرک هلمح هب زین قارع هک یلاح رد )دندوب

 اب و )یتسیلایرپما گنج میناوخب(…تشاد همادا گنج روشک
 قیرط زا اهرهش ۀرصاحم ۀیرظن و یقلخ شترا داجیا حرط
 نتشک هب دندرک عورش هرفن دص ابیرقت هورگ کی.…اهاتسور
 نامه نادنزرف ینعی…رادساپ و یجیسب ینعی مه نمشد( نمشد
 شترا هک دندوب هداتفا هار هب هک ییاه نیمه یلو )یناریا ناناقهد

 هب هک دندرک یم ادیپ ار اهنآ  یدارفا یتقو ،دننک داجیا یقلخ
 سوساج دارفا نیا ادابم هک نیا سرت زا ، دندنویپب ناشهورگ
!یچیه یقلخ شترا هک نیا ینعی…دنتفرگ یمن وضع ،دنشاب
 یقلت قلخ نمشد ناونع هب ار رادساپ و یجیسب ناوج هدع کی
 نیا بخ .دنداد یم ینابرق مه ناشدوخ…دنتشک یم و دندرک یم
 ار شمسا هک هیشک مدآ رگید یوس زا و یشکدوخ وس کی زا

یتاقبط ۀزرابم دندوب هتشاذگ
 هناهب نیمه هب و نافلاخم عون نیا یتقو مه اهنآ ،هک نیا هجیتن
 یم ار ناشباسح ،دندرک یم ادیپ یتقو ار رگید عون زا نافلاخم
 هتشک زا هک تسه دروم نیا رد ینمیخ دوخ ینار نخس .دندیسر

 زا هک دیوگ یم زیمآ هوکش اه یجیسب و نارادساپ یمئاد ندش
 رادساپ همه نیا هک…هریغ و درک یم راتفر یبالقنا دیاب لوا نامه
.دنوشن هتشک یجیسب و
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 یص)صخ( یلاR '2ا#X)ب)ت, R&لک ) 'س &ک ?س, یلاس جنپ
 Cا#*)' V7 '= .?س, +=ش ,=2پ S',7ت 'Sش Rا#7ابا2خ '= )+=ش
 '= 7,'فاسم ) =)ب +*ات ) k,= ی29لب ا2 یلاR '2ا#X)ب)ت, Lحب
 +=,= =2)ن 27, .=نن2بب ,' X)ب)ت, W)ن )= '# =نتسن,)تیم 9خ '#
 *, 5# ) ?2مک 'Yن *, C #5ین,'X)ب)ت, 7اگ)ان &ک =)ب +=ش
 7)نک, ام, .=نکیم ,=2پ =)بSب 7=ش یص)صخ اب C?2ف2ک 'Yن
 '= ا#R*اسیص)صخ '2اس =ننام ین,'X)ب)ت, R*اسیص)صخ
,2',7C =2ل)قم 'گ&R ات*+,R م 27, '= ) ?س2ن=?C ا2سب'R ,* 
.=ن,+=ش '2گ'= V7 ?اعبت اب ک2=*ن *, 5='م
 اب ,' ا#*اسیص)صخ 7C ,27اسانش'اک Cا#Gاس 27, 5امت '=
 ام, C=ن,+=,= 5='م =')خ &ب ابY *2افل, اب ) R=اصتق, ?ا2Sج)ت
 ینم, ان ) ا#R'اک2ب Cا#f,'خ, 9قف 5C='م یگ=ن* '= اSنV '2ثات
 'تگنت 5='م 'ب ,' یگ=ن* &ک +=)ب Zلتخم Rا#'اشف ) یلغش
 =ن,)تیمن ?ا2Sج)ت 27, =س'یم 'Yن &ب 'گ2= 7)نک, .?س, +='ک
K'+,R گ ی#اگن .=ن* 7م,= 5='م 5#)ت &بK', اسیص)صخ 'ب*R 
 Rا#&مان*)' '= &ک یتاش',*گ C V7 #5 ,* 9'2P=ح,) ?ک'ش
 7انخس 27نچم# ) +=ش 'شتنم ”7,'2,“ =ننام ')شک یمس'
.?سا#*2چ R'ا2سب Rا2)گ 7Cال)ئسم ) 7اگ=نن,'
***
 ?2=ج یماگن# ?س'= )p( S',7ت ین,'X)ب)ت, R*اسیص)صخ
 R=ج یلضعم &ب =ح,) ?ک'ش Rاک2=نس Rا#,'جام &ک ?فا2
 7ام*اس &ک S',7ت ',='Sش .=)ب +=ش G=ب ”7ال))سم“ R,'ب
 ی2,'ج, +اگتس= *, R,&ع)مجم '2* 7,)نع &ب ,' ین,'X)ب)ت,
 ?اض,'تع, f), '= &ک 'ابکC 2=',= 'ا2تخ, ?حت C=)خ
9'Z=,',7 اک2=نسC نس'پ ) 7اگ=نن,' 7اب*2مG ح,) ?ک'ش= ( 
 R=)* &ب &ک =,= G)ق &ناحلصم یتسQ اب C=)ب اک2=نس Rاضع,
 ِ'2بعت اSنت Cعق)م V7 '= =2اش .='ک =#,)خ Gح ,' اک2=نس Gکشم
 عن,)م 7ِ=ش &تش,='ب 7ا2م *, C&ناتس)= R+=ع) R ,27,'ب 7کمم
 ?الکشم Gح ) =ح,) ?ک'ش Rاک2=نس ینلع ِ?2لاعف 2F '(Rپ
 S'=,'Cش Gح +,' ام, .=)ب =ح,) ?ک'ش Gنس'پ ) 7اگ=نن,' Gجاع
 27, '= .=)ب =ح,) ?ک'ش R*اسیص)صخ &ب 7=2شخب ?ع'س
 &ک =ن=ش 2G=بت یناکلام+='خ &ب ج2'=ت &ب 7اگ=نن,' ”Gح +,'“
 ) 5,) /لاق '= CاSنV ”یتش2عم ',*ب,“ ) &2ام'س *, R=اF *2خب
 &ک =ن)شیمن 'اچ= &س)س) 27, &ب +اگچ2# 'گX =2پ .?س, ی#=ب
=' 9(G '(*C چ',k#ت)م ا2 ) =ن',= &گن 7ش)' ,' 7اشا(' 
 Rاک2=نس C/2ت'ت 27, &ب .=ننک F)ماخ ,' 7اشRا#X)ب)ت,
 *, ?سن,)تیم &ک یع9قم '= ?س'= =ح,) ?ک'ش 7,'گ'اک
 =ش' R,'ب C=)خ ?,*'ابم *, Gصاح یم)مع Rا#?2امح Rاضف
 Rاضع, ) ا#)'2ن ی#,'م# *, C=)ش =نم+'Sب F,یگ=نلاب )

.=نام 5)'حم F,+)قلاب
 P)قح tقن Yاحل &ب Cیم)مع Gقن)Gمح R*اسیص)صخ R+=2=پ
 R+'م*)' R=اصتق, یگ=ن* '= V7 /'خم ?,'2ثات ) R=ن)'Sش
 یک2 .?س, Gمات Gباق *2ن S'Rش 7,'2گب=*م ) Fک?مح* 'اشق,
,* (Y2اZ ( قنF#اR ,گ 7'ق '= ا#?ل)= یساسKتش&C ,',2& 
 ) ?ش,=Sب FC*)مG Vماش( 7,=ن)'Sش &ب یم)مع ?ام=خ
 +*)' '# 25تس# =#اش ام, C=)ب )… ) یم)مع Gقن)Gمح 7Cام'=
 &ناش ?2ل)ئسم 27, 'اب '2* *, ا#?ل)= Cا2ن= 7)گان)گ 9اقن '=
 یعامتج, Rا#?ص'ف =اجR ,2اع=, &ک ی2ا#?ل)= ؛=ننکیم یلاخ
 .=ن',= ) &تش,= ,' &عماج 'اشق, ) ?اقبR 9&م# R,'ب 'ب,'ب
,',2&R 2) &ب یتام=خ 27نچQ+ ب',R 9احل &ب ) 5)'حم ِ?اقبY 
 ) 7,'2گب=*م ) 7,'گ'اک Gماش C&عماج ِ?س=)'ف R=اصتق,
 R+=,)ناخ کG 2اثم 7,)نع &ب .=',= یتا2ح یت2م#, 7Cاشک?مح*
 5# )+ام '= 7ام)ت ',*# }{{( &نا#ام *2چان =مV'= اب R'گ'اک
 Fاعم ) 2Gصحت R,'ب 5*ال 29,'ش *, یلق,=ح =ن,)تب =2اب
 RC'#اR Yاقب ) ?ا2ح Yاحل &ب ات =نک 5#,'ف ,' F,7,=ن*'ف
 KZح ) ا#R*اسیص)صخ F'تسگ اب ام, .=)شن یشاپ)'ف 'اچ=
 Rا#&مان'ب R)م &ب )م R,'ج, ) ا#?م2ق R*اس =,*C Vا#&ن,'ا2
 ')صت 7,)تیم GC)پ یللمل,27ب P)=نص ) یناSج کناب R=اSنش2پ
 'ا2سب ,' یتاقبR 9&لصاف Rا#=)من Cک2=*ن R,+=نV2 '= &ک ='ک
 ) ='ک 25#,)خ +=#اشم V7 ین)نک ?2عض) *, 'ت7ا2'ع ) 'ت=اح
 یلام ?ابث F#اک ) R=اصتق, ینم, ان ح9س 7تف' الاب اب اعب9
 ) یم)مع R=,)سیب *, R'تالاب ح9س 'اYتن, '= =2اب Cا#+=,)ناخ
 *, &ک یج)م 25Cشاب یعامتج, ینم, ان ) ا#R'اک+*ب ) ا#?ن)شخ
.25تس# V7 =#اش 2Fب ) 5ک 7C)نک, #5
V2ج)ت '= &چنSاسیص)صخ یمس' ?ا*R ,ب)ت(X',ت ینS',7 
 5تس2س =)بSب '= R ,27 9'A=ج '2ثات C=ش یم =2کات V7'ب
 ,Kل ) یصخش Rا#)'=)خ *, +=افتس, F#اک ) یم)مع Gقن)Gمح
 ?خت2اپ R,)# یگ=)لV ) ک2ف,'ت Gضعم Gح '= V7 'ث)م S5س
 5تس2س =)بSب ) F'تسگ GCقتسم 7اسانش'اک &ک یلاح '= .=)ب
 Gضعم 27, عف' R,'ب R')ف یت')'ض ,' یم)مع Gقن)Gمح
 S',7Cت S'=,'Rش Uاخ ')9 &ب ) ?ل)= =اSن C=ننکیم یف'عم
 ی2ا#='گش اب ) =ن,+='ک ?س'= =)خ R,'ب ی#الک =من 27, *,
 5تس2س =)بSب C)یق9نم R&ن,)تشپ =قاف یل)( ”&ناسانش'اک“
 27, &ب .=ن,+=* =ن)2پ R V7*اسیص)صخ اب ,' یم)مع Gقن)Gمح
 R,)ل ?حت Cیص)صخ Fخب &ب ین,'X)ب)ت, K,'Rگ,) اب C/2ت'ت
 ) =)خ Rا#&نF #*2#اک 7مض Cیم)مع Gقن)Gمح =)بSب ِ'اعش
 ',=2ب Gاح '= G)غ Rا#gاش C=)خ R,'ب R=مV'= =اج2, یتح
 '2اس V7C 'اتف' ات =نتسکش 5# ,' =ح,) ?ک'ش Rاک2=نس 7=ش

 و اهرهش رد یمومع لقن و لمح یزاس یصوصخ هدرتسگ ناوخ
دنهد یم ار نآ طسق هک یناگدننار

رگراک قوقح ناعفادم نوناک
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.=نکن ',=2ب ,' &تفخ Rا#G)غ
 &ک 25,+=)ب =#اش ) 25,&تسشن 7,'فاسم R ='= =Gاپ ا#'اب ) ا#'اب
 '2اس +,'م# &ب GCقن ) Gمح R*اسیص)صخ
 'اب 27, .?س, +=')V 7اشیگ=ن* 'س 'ب &چ Cا#R*اسیص)صخ
 اب GCبق Gاس جنپ &ک 25ن2شنب یناگ=نن,' ?بحص Rاپ 25#,)خیم
 =ن='ک یم 'کف ) =ن='ک =2'خ*اب ,' =)خ V'*(C ) =2م, 7,',*#
 ,' F=مC ='V=)خ =نن,)تیم &ک =ن,+=ش یس)ب)ت, /حاص &ک
 ) ')خب یگ=ن* &ب یناماس ) 'س 2PC'9 27, &ب ) =ننک /حاصت
 جنپ 27, '= &ک 25ن2بب .=ن#=ب =ح,) ?ک'ش R'2گبP)قح '2من
؟?س, +=مV 7اش'س &ب &چ GCاس
***
 R=اصتق, ا2 یگ=,)ناخ یگ=ن* &ک k =,'5,'س ,' R=ا2* 7اگ=نن,'
VنSئاسم 27, '9اخ &ب اG س, +=ش =)بان?C یخ'ب ,* VنS7ت'اک ا 
 R #5=ا2* =,=عت ) =ن,+=')R V)' =ا2تع, &ب R,+=ع C=ن,+=ش /,)خ
”.=ن,+=ش ,=ج =)خ 'سم# *, ) =نتس# 'اک2ب 7)نک,
 یص)صخ Rا#?ک'ش *, یک2 7)اعم Rا#Z'ح 27,
 ا#?ک'ش ='کلمع '= 5اSب, ) 7,=ج) /,Kع &ک ?س, ین,'س)ب)ت,
 Rافعتس, 2Gل= C,' 7اگ=نن,' Pح '= ?ل,=ع 7=شن ?2اع' *2ن )
 R=محم ک2ب =)عسم Fمان .='ک 5الع, Fع)بتم ?ک'ش *, =)خ
 یص)صخ ?ک'ش کR 2',='ب +'Sب 7)اعم ا#?=م ), .?س,
 &تش,= R'اکم# *2ن 'گ2= ?ک'ش 27=نچ اب ) +=)ب ین,'س)ب)ت,
.?س,
 Gابقتس, &ب &ن)گچ &ک G,)س 27, &ب خساپ '= 7اگ=نن,' *, یک2
:=2)گیم 27نچ C=2تف' =ح,) ?ک'ش R*اسیص)صخ
 C+=نفاب RاقV ) 5=)ب =ح,) ?ک'ش یمس' 7اگ=نن,' *, یک2 7م“
 25#,)خیم =نتفگ C=ن='ک &ک ین,'نخس یC 9=ح,) ?ک'ش '2=م
 +=ع) 25Cنک R*,=ن,+,' ,' یص)صخ Fخب ) 25نک 5,=ختس, +=نن,'
 .=,= =ن#,)خ ?اناکم, &کن2, &لمج *, =ن=,= R=اR *2ا#=2م, ) ا#
 27, =نتفگ ) =ن=,= 7اشن ,' 7,'2*) ?ئ2# &ب)صم 7Cمض '=
 Cا# +=نن,' ینعC 2ام ) ?س, اS#=نن,' عفن &ب )R*اس یص)صخ(
 ?ا2# &ب)صم Pب9 .=ن2)گ یمن k)'= 25='ک 'کف ) 25='ک ')اب
 29,'ش اب ا#+=ننک?س,)خ'= &ب ا#X)ب)ت, G z۵اس '= 7,'2*)
 ,' X)ب)ت, ?م2ق غلبم *, =ص'= zn/۵ .=ش یم ',Kگ,) یصاخ
 ی9 ا# +=نن,' *, Cیقبام =ص'= pr/۵ ) ='ک یم ?خ,='پ ?ل)=
 27, ?م2ق G z۵اس '= .=ش2م ?فا2'= یصاخ 29,'ش ) 9سق
 V7C =ص'= pr/۵ ) =)ب 7ام)ت 7)2ل2م ۵۵ ات }۵ 27ب ا#X)ب)ت,
 GCاس ?ف# *, =عب =)ب ','ق .=شیم 7ام)ت 7)2ل2م += =)=ح
 }2F ,* ۵ب GCاح &ب ات &ک یلاح '= .=)ش +=نن,' 5س, &ب X)ب)ت,
 یچ2# /حاص *)ن# ام ام, C=نتف'گ ا# +=نن,' ام *, 7ام)ت 7)2ل2م
 )…( ?ک'ش 5س, &ب &ک =ن=,= گن2*2ل &چ'تف= ک2 ام &ب .25تس2ن
 ) ?'اک 7مض '= 25C='ک ?خ,='پ ,' ا# 9سق ام ) ?س,
 یک'=م ) =نس چ2# ) ?س# ?ک'ش 5س, &ب X #5)ب)ت, &مانسانش
…25=,= 9سق &ک 25',=ن
 *, 25ن,)تب =2اب Cا# &ن,'اG 2حم *, یکمک 7,)نع &ب 7Cمض '=
 &تفگ +=نفاب RاقV ,=تب, '= 7)چ .25نک +=افتس, =ح,) ?ک'ش ?ام=خ
 RC'9اب ==ع )= ) =ن#=یم ام &ب ک2تسال &قلح Fش &نا2لاس =)ب
 یتق) ام, .=')خیمن &م9ل 5# امش یعامتج, 27مات &م2ب 7مض '=
 &ن 25C='ک &عج,'م یص)صخ Fخب &ب ) 25تف'گ ,' ا#X)ب)ت,
 &ب)صم Pب9 .=ن=,=ن یتام=خ &ن)گچ2# &ن ) R'9اب &ن Cیک2تسال

 7اگ2,' ?ام=خ ام &ب ?س, YZ)م =ح,) ?ک'ش 7C,'2*) ?ا#2
 ) ?س,)خ'= ) &عج,'م ام &چ'# .=ن=,=ن یتام=خ چ2# یل) C=#=ب
 25ن,=یم ام .=,=ن ینش)' /,)ج ام &ب Xکچ25C #2='ک t,'تع,
 b #5'=م ) ?س, ا#&ن,'اG 2حم *, Cا# کمک ) ?ام=خ 27,
 S'=,'Rش &ک 25ن,=یمن ام, C+=,= ?خ,='پ ')تس= C?ل)= &ک 25',=
 ا#27شام 27, ؟یص)صخ Rا#?ک'ش ا2 =ح,) ?ک'ش ا2 =#=یمن
 &نا2لاس ) ام &ب =ن=,= ,' اSنV ) ?ش,= f'خ ?ل)= R,'ب یل2خ
 R,*, &ب C&ب)صم Pب9 ام .=',Kگیم ام ?س= f '(R'خ یلک
 Cیصخشم Zقس ات &نا#ام =2اب C=#=یم ام &ب ?ک'ش &ک یتام=خ
 ام, .?س, R'ابج, &ک 25نک ?خ,='پ Q'اش 7ام)ت ',*# یس الثم
 27ب &نا#ام ام *, &کلب C=#=یمن ?ام=خ ام &ب ?ک'ش اSنت &ن 7ال,

p{{ ات nn۵ #*,' اش 7ام)ت'Q ابج, ) ین)ناق '2غ'R 
 ,' ام یعامتج, 27مات &م2ب ?ل)= C'گZ =2'9 *, .=ن'2گیم
 ?خ,='پ ?ک'ش &ب 7ام)ت',*# qn ام ,=تب, '= C=نکیم ?خ,='پ
 ?خ,='پ 7ام)ت ',*# ۶۵ =)=ح 7ال, Cام t,'تع, اب ) 25='کیم
 .25نک ?خ,='پ 7ام)ت ',*# ۵{ =2اب ام &ک یلاح '= 25Cنکیم
 ک2=*ن ) 'خR Vا#Gاس '= ام *, یل2خ C&م# *, 'تS5م
 Gق,=ح C&م2ب R,'ب GCاس &م# 27, *, =عب ) 25تس# یگتسشن*اب
 &تفگ ام &ب ,=تب, +=نفاب RاقV &ک یلاح '= .=ن='ک =' ,' =*متس=
.=مk ,* V/ =' V)'= 27, ) =ن2بیمن /2سV ام &م2ب =)ب
 V7 9اسق, ام ) ?س, ?ک'ش 5س, &ب &ک 25',= یگن2*2ل &چ'تف= ام
 *, 7اش=)خ C?ک'ش /حاص 7ا2اقV 27, .25نکیم ?خ,='پ ,'
 ام *, ,' 9اسق, ) =نتف'گ 5,) 7ام)ت ='ا2ل2م )= R'ابتع, &سس)م
 ) 7اگتسب,) *, 25Cسانشیم ام ,' ا# ?ک'ش 7ابحاص .=ن'2گ یم
 Zالخ 25ن,= یم ام ) =نتس# =ح,) ?ک'ش 7,'2=م 7اش2)خ
 ا#یضعب .=ن,&تف'گ ,' ا#X)ب)ت, ) =ن,+=مV 7,'2*) ?ا2# &ب)صم
 7اش&ن )'گ 7اش?ش# &ش2م# ) =نتش,=ن یب)خ یلام 29,'ش الص,
 &ب)صم '= .=ن=ش '='ا2ل2م ا# +=نن,' Rا#G)پ اب 7ال, یل) C=)ب
 &ب C+=ش Uخشم یضاقتم R,'ب یصاخ 29,'ش C?ل)= ?ا#2
 25ن,= یم ام ام, … ) 'اک &قباس اG ( 2اس یس 7س Gاثم 7,)نع
 }۶ ات }۵ ک2=*ن ) =',= 7س Gاس {n ?ک'ش 7ابحاص *, یک2
.=ن, +=ش /حاص ,' ا#X)ب)ت, *, ات
 7سح C=ن'2گیم &ک R'گ2= ین)ناق '2غ Rا#G)پ *, 'گ2= یک2
 C=#=یم +=نن,' &ب ,' X)ب)ت, &ک ینام* C?ک'ش .?س, 'اک 5اجن,
 *, ,' 27شام Cیل2ل= '# &ب یتق) ام, C='2گیم 7ام)ت 7)2ل2م )=
 Gاح &ب ات .=ن#=یمن Xپ ,' 7ام)ت 7)2ل2م )= C=ن'2گ یم +=نن,'
 یتق) ام C'گ2= یف'9 *, .=ن,&تف'گ ا#+=نن,' *, R=اG *2)پ
 ?ک'ش &ب 7ام)ت ',*# p۵ &نا#ام =2اب 25C'2گیم یکمک +=نن,'
 G)پ یل2مکت &م2ب R,'ب =نتفگ ام &ب 2G,), '= .25نک ?خ,='پ
 27نچم# 25C=نبب =,=','ق ,'=ص &م2ب اب 25#,)خ یم C=2نک ?خ,='پ
 R'2گیپ &ک یت=م *, =عب .=نتف'گ G)پ 7کسم ?باب R=,=عت *,
 ا# +=نن,' ) +='ک ','ف ) &تش,='ب ,' G)پ ',=باسح =نتفگ 25C='ک
”.=ن=2س'ن 7اشG)پ &ب C=نتش,=ن ',=باسح =2س' *جSب یک'=م 7)چ
:=2)گیم 7اگ=نن,' *, 'گ2= یک2
 اSن25C Vنک 'اتف' 7,'2=م 2Gم Zالخ ا2 ) 25شاب 'اک#=ب ام 'گ,“
 C?ک'ش .=ن'2گ یم ام *, ,' 27شام C?س2ن ین)ناق &ک یل2ال= &ب
 ) =#=یمن ?ام=خ ام &ب R V7,*, '= &ک Cین)ناق'2غ Q'اش ?باب
 ,' ام C'گR =2ا#*2چ ) =',=ن ین)ناق ?#اج) &ک Cگن2*2ل 9اسق,
 &ب ) =تس'فیم X'*اب 7,)نع ?حت ,' یناسک ) =نکیم 'اک#=ب
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 R)ت اC 2=ن#=یم R'گ2= +=نن,' &ب اC 2=ن'2گیم ,' 27شام ')*
 +'=اصم ,' 27شام Cی#=ب 5س, &ب 5# =عب C=نناب,)خیم گن2ک'اپ
.=ن)شیم /حاص 5ک غلبم اب )
 2Gکشت ی9ابضن, &ت2مک ک2 =2اب 7C,'2*) ?ا2# &ب)صم Pب9
 C=ح,) ?ک'ش *, یکS'C 2ش R,')ش *, +=ن2امن کG 2ماش =شیم
 *, 5# +=ن2امن کS'=,'R ( 2ش *, یکC 2')شک ?',*) *, یک2
 ) 25',=ن +=ن2امن ا#+=نن,' ام ام, .25تس# ام &ک 7C,',='ب +'Sب
 /)سحم ',='ب +'Sب &ک Cا# +=نن,' ام .=ن',= +=ن2امن ا# ?ک'ش
 &ت2مک GC ,27اس 'اSچ *, =عب …25',=ن +=ن2امن 25C =' V7)ش یم
 .?س, +='ک 'اک &ب W)'ش &ک ?س, +ام Fش اب2'قت ) +=ش 2Gکشت
 ), *, ح2ض)ت ) اجنV =نتس'فیم ,' ”S5تم +=نن,'“ ال)معم
 7,'2=م 7)نکات &تبل, …=ننکیم R'2گ25مصت Xپس ) =ن#,)خیم
.=ن,+='ک 'اتف' C+=)ب 7اش=)خ عفن &ب &ک C #' 9('Rا#?ک'ش
 7C,'2*) ?ا2# &ب)صم ) ')ب*م 7اگ=نن,' Rا#Z'ح یس''ب
 2Z'عت &ک 27, &لمج *, .=#=یم 7اشن ,' R=ا2* ?اماSب,
 AC)ض) &ب ) +=شن &ئ,', ”',='ب+'Sب“ *, ین2عم ) Uخشم
 7اگ=نن,' ) یص)صخ Rا#?ک'ش R,'ب ین2عم /)چ'اچ
 Uخشم C=نتس# ا#X)ب)ت, یلص, /حاص ,'#اY &ک RC=2'خ*اب
 7ان7C Vاگ=نن,' 27, اب ?ک'ش R'اک =,=','ق Xاس, 'ب .?س2ن
 'ب یقح &ن)گچ2# &ک =نتس# یص)صخ Rا#?ک'ش 7,'2گب=*م
 ')ب*م Rا#?ک'ش کلم2ام Cا#X)ب)ت, 27, ) =ن',=ن ا#X)ب)ت,
 یم 7اگ=نن,' +=Sع &ب 9Cاسق, ) ا#&ن2*# ?خ,='پ ام, C=نتس#
.=شاب
***
 27نچ R ,2',7&مان*)' اب R,&بحاصم '= RC=محم ک2ب =)عسم
:=2)گیم
 ?افلخت &چ =#=یم 7اشن &ک 5',= یک',=م ) =انس, 7م
 &تف'گ ?')ص ا#?ک'ش ?بث ) 2Gکشت =ن)' '= RC,+='تسگ
 7)=ب ) ین)ناق'2غ Rا#7C ,* '(Fام)ت ='ا2ل2م ا#+= ) ?س,
 7اگ=نن,' *, C')شک ?',*) ) R',=ناتس, S'Cش R,')ش &ب)صم
 C,' اSنV *, یخ'ب ) +=ش Kخ, ا#?ک'ش F ,27کتمح* ) 5)لYم
 +='ب 2Fپ 7اشیگ=,)ناخ یگ=ن* 7=ش یشالتم ) R=)بان *'م ات
…?س,
 ?بث ) 2Gکشت R,'ب ,' 29,'ش ) ا#'ا2عم یخ'ب &ک =)ب G z۵اس
 یسک =)ب ','ق .=ن='ک 5الع, Gقن ) Gمح یص)صخ Rا#?ک'ش
 &قباس Gاس &ن Gق,=ح C?س, ?ک'ش 2Xسأت *)جم 'اتس,)خ &ک
 C=شابن 'تمک Gاس یس *, ), 7س C=شاب &تش,= Gقن ) Gمح '= 'اک
 &تکن ) =شاب &تش,= R'تف= 'اک Rاضف Cعب'م 'تم =ص2س Gق,=ح
 C=ح,) ?ک'ش ) S'=,'Rش '= =2ابن یضاقتم ='ف C&کن2, 'تمSم
=,',R ,انس, 7م ام, …=شاب ک2 &ج'= 5,)ق=R =,'5 7اشن &ک 
 'اک Rاضف عب'م 'تم +اجنپ 9قف &ک R, &لاس R nnاقV =#=2م
 اب C?ش,=ن یم)مع Gقن ) Gمح '= R,&قباس چ2# ) ?ش,= R'تف=
 ,' یتک'ش ) =* ')= ,' ا#&9باض C=)خ ?2عق)م *, +=افتس,ء)س
 &ب R=نب2اپ 7)=ب ا#?ک'ش 'تش2بً اب2'قت .='ک ?بث =)خ 5ان &ب
 کC 2'اک 27, &ک ,'چ C=ن=ش 2Gکشت Cی2,=تب, 9ب,)ض ) 29,'ش
 .=',=ن *ا2ن *2ن R,&2ام'س چ2# &ب ) ?س, +=اعل,P)ف =مV'= عبنم
(Y2خ 7اگ=نن,' *, 9قف &ک ?س, 27, ا#?ک'ش &ف(=C ب &بSنا& 
 ) =ن'2گب G)پ C… ) 9سق ) 'اک 5اجن, 7سح ) Q'اش Pح
 =)ب C #=2& ,Rا#?ک'ش 2Xسأت *)جم ?ق2قح '= …=ننک یگ=ن*

 &ک ?س, +=2س' ی2اج &ب 'اک 7آل, !=ش ا9ع, =,'ف, یخ'ب &ب &ک
 …=ننکیم F)'ف ) =2'خ ,' 7اش2ا#*)جم Cا#?ک'ش یخ'ب
 C?ک'ش 27=نچ +'2=م ?أR #2اضع, &ک =#=یم 7اشن 7م b',=م
 ) Gمح '= R,&قباس 5C,=کچ2# ) =نتس# =ن)اش2)خ 'گ2=ک2 اب &م#
 Gح R,'ب =نن,)تیمن یسانش'اک 'Yن *, =,'ف, 27, .=ن',=ن Gقن
 S'Cش '= یل)ص, ) /سانم ی#= 2X)'س ) یک2ف,'ت ?الکشم
 7م …=نش2=ن,یم =مV'= /سک &ب 9قف اSنC ,2=ننک R*2'&مان'ب
 ?فاG ='2)غشم اSت=م ات C?ک'ش Gماع'2=م ')تس= &بً اصخش
 &ج)تم &ک ا#=عب ام, 5C=)ب 7اگ=نن,' *, 27Cگنس ) ?فگن# غلابم
 Z'اعتمان ) 'گR =2اS# ,' '= ) ?س, ین)ناق'2غ غلابم 27, 5=ش
… 5تف'گ 7,=ج) /,Kع C=)شیم &ن2*#
 ینع2( ا#X)ب)ت, =,*V 7اگ=نن,' &ب ا#X)ب)ت, 2G)حت 5اگن#
 =شیم &تفگ (=نتس2ن ین,'س)ب)ت, یمس' 5,=ختس,   '= &ک یناسک
 7اش2ا#X)ب)ت, 9اسق, ?باب 7ام)ت 7)2ل2م ا#+= =2اب C=,'ف, 27, &ک
 5ان &ب X)ب)ت, *, گن,= 'اSچ 9قفC 'اک 'خV '= ام, C=ن#=ب
 '= 27, ؛=نامیم یقاب ?ک'ش R,'ب Cگن,= )= ) =ش =#,)خ +=نن,'
 =ننک ?خ,='پ ,' X)ب)ت, &ن2*# 5امت =2اب 7اگ=نن,' &ک ?س, یلاح
 &س ات 25ن ) ک2 27, 'ب +)الع C=ن*,='پب 5# ,' ?الS2ست =)س )
 5امت *, C'اک 5اجن, 7سح &ع2=) 7,)نع &ب 7Cام)ت 7)2ل2م
…?س, +=ش ?فا2'= 7اگ=نن,'
 7اگ=نن,' &کن2, *, =عب .=)شیمن 5تخ 5# اجن2, &ب 'اک یتح
 =)شیم &تفگ اSنV &ب C=ننکیم ?خ,='پ ,' =)خ 9اسق, XC)ب)ت,
 27, '= 7اگ=نن,' .=ن',=ن ا#X)ب)ت, Gابق '= یت2کلام چ2# &ک
 '= 27, .=ن,&تخ,='پ ,' ا#X)ب)ت, 9اسق, &ک =ننک ?باث =2اب 29,'ش
 C=ن',=ن 9اسق, ?خ,='پ ?ابث, R,'ب R=نس چ2# اSنV &ک ?س, یلاح
 ) ?س, +=)ب یص)صخ Rا#?ک'ش 5ان &ب ا#5,) &ک ,'چ
 9سق ا#?ک'ش Rاج &ب GCاس 27=نچ G)9 '= 7اگ=نن,'
 7اگ=نن,' &ب 9Cاسق, ?خ,='پ 7ا2اپ *, Xپ &نافسأتم …=ن,+=,=یم
 ) =2,+=)ب X)ب)ت, +'اج, ?خ,='پ Gاح '= امش &ک =)ش یم &تفگ
 b'=م =2اب C=2,+='ک ?خ,='پ ,' V7 9اسق, &ک =2تس# یع=م 'گ,
”.=2نک &ئ,',
 &ک یفاحج, R)' *, &ک ?س2ن R='ف اSنت RC=محم ک2ب =)عسم
 یمشا# 27سح X=نSم .=',=یم 'ب +='پ C+=ش 7اگ=نن,' 27, &ب
 +'اب 27, '= )?خ)س ) Gقن ) Gمح ?2'2=م =اتس R)گنخس(
:=2)گیم
 RC*اسیص)صخ 5س, &ب S',7Cت 'Sش Gقن ) Gمح +*)ح '=“
 &ک XC)ب)ت, ) یسکات 7اگ=نن,' *, ) =تف,یم R',)گان ?اقافت,
 9س)تم ')9 &ب C=ننکیم ?2لاعف یص)صخ Rا# ?ک'ش 'Yن'2*

n{{ ات }{{ #*,' ک =)شیم ?فا2'= +ام '= 7ام)ت& pq{ ات 
nq{ #*,' 7ام)ت V7C ن ین)ناق +=ام ) اشنم=,'=…
 9لغ F)' &ب S',7Cت 'Sش '= ین,'س)ب)ت, 5# ) ین,'2سکات #5
 9س)ت {p +'صبت R,'ج, *, Gبق .?س, +=ش R*اسیص)صخ
 یتل)= &ن,'ا2 7,)نع &ب ا#X)ب)ت, =2'خ &ن2*# =ص'= C ۶۵?ل)=
 =2'خ &نS'=,'R ,* #*2ش S5س ) =شیم ?خ,='پ S'=,'Rش &ب

 =)خ S5س ?ل)= p}C +'صبت R,'ج, *, =عب ام, C=)ب =ص'= ۵{
 pr/۵ 9قف ,' S'=,'Rش S5س ) =,= 2F,*ف, =ص'= zn/۵ &ب ,'
…='ک 227عت =ص'=
 S'=,'Rش &ک =)ب C ,27=اتف, Fخب 27, '= &ک R',)گان Pافت,
 R,'ب ?ل)= R=ص'= zn/۵ &ن,'ا2 *, &ک R ,27اج &ب S',7Cت
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 &ناSب &ب C=نک +=افتس, ?خت2اپ یم)مع Gقن ) Gمح &عس)ت
 یمشچ')ن Rا#?ک'ش &ب ,' ا#X)ب)ت, RC ,27*اسیص)صخ
 ) 7,=ن)'Sش 'ب ,' R=اR *2ا#&ن2PC #*2'9 27, *, ) =ن=,=
 C&تشKگ Gاس =نچ ات Gاثم ')9 &ب ؛=ن='ک 2Gمحت ین,'Sت 7اگ=نن,'
 +=Sع 'ب Cا#X)ب)ت, یناب2تشپ ) ?ام=خ Rا# &نG #*2ک
 =ص'= C?ل)= &ک ,'چ C=)ب S',7ت S'=,'Rش ) ین,'س)ب)ت,
 7آل, ام, .='ک یم ?خ,='پ ,' ا#X)ب)ت, =2'خ &نR ,* #*2=ا2*
 ا#X)ب)ت, *, R=ا2* =,=عت &2,'ک g'ن RC*اسیص)صخ 5س, &ب
', ,* n{ ب 7ام)ت& n{{ 2ا nn{ ت(2,*ف, 7امF =,=+ ,ن= )=+ 
 =ش 2Gمحت 5='م &ب R'ب,'ب += &نZ ,27 #*2'9 ک2 *, .)'ب,'ب
( ,* 9'Z =2گ'C #*2گن &نS=,'R ( ب)ت, '2معت(X#اC ب& 
 &ن2*# =ص'= zn/۵ &ک 27, 5غ' &ب ) =2='گ ',Kگ,) ا#+=نن,'
 ?خ,='پ ?ل)= یم)مع &ج=)ب ) Gامل,?2ب G)پ *, X)ب)ت,
 &ئ,', یتام=خ اSنت &ن 7Cاگ=نن,' &ب &ن ) 5='م &ب &ن ام, C=)شیم
…=ننکیم ?فا2'= اSنR ,* V=اR *2ا#&ن2*# &کلب C=)شیمن
 Fخب Rا#X)ب)ت, *, +=افتس, R,'ب Cین,'Sت 7,=ن)'Sش
 }nn ات }}n &2,'ک یک2 :=ن#= یم &2,'ک 'اب)= Cیص)صخ
 GCامل, ?2ب ) 5='م /2ج *, &ک ?س, R,&نR #*2'گ2= ) ینام)ت
 C'گ2= ?'ابع &ب .=)شیم ?خ,='پ ا#X)ب)ت, 27, =2'خ R,'ب
 ,' S',7ت 'Sش Rا#X)ب)ت, =2'خ &ن2*# =ص'= zn/۵ ?ل)=
 S'RCش 7,'2=م Rا#?سا2س Pب9 یل) C=نکیم ?خ,='پ
 Xنج *, R=س اب Cیم)مع G,)م, *, +=افتس, R,'ب 7,=ن)'Sش
”.=ن)شیم &ج,)م یص)صخ ین,'س)ب)ت, Rا#?ک'ش
 +=ش ,)' 7انV &ب ?=م 27, '= &ک یفاحج, ) 5لY *, 7اگ=نن,'
:=2)گیم 27نچ 7انV *, یک2 .=ن2)گیم
 g z/q/z۵')م {ppp}q +'امش Gمعل,')تس= ) &ب)صم Pب9“
 Cین,'س)ب)ت, =ح,) ?ک'ش 7اگ=نن,' *, یشخب 7C,'2*) ?ا#2
 یص)صخ Rا#?ک'ش '= R,+'صبت Rا#X)ب)ت, اب ) =2'خ*اب
 7)2ل2م )= =)=ح +=نن,' '# *, 2GC,), .=ن=ش 'اک &ب G)غشم
 ,' غلبم 27, =)ب ','ق &ک =ش ?فا2'= 'اک 5اجن, 7سح ?باب 7ام)ت
 zn/۵ &ک اجنV *, ?ق2قح '= .=اتف2ن Pافت, 27, ام, C=نن,='گ 'ب
 '= =2ابن C?س, +='ک ?خ,='پ ?ل)= ,' ا#X)ب)ت, G)پ =ص'=
 خ2'ات *, 27نچم# .=ن='ک یم ?فاR ='2,&ن2*# ام *, ,=تب,

۵/r/z۵ ۵/۴ ات/z۶ 7ام)ت',*# =ص2س غلبم &نا2#امC ام 7)=ب=+ 
 ) =ش ?فا2'= ا#X)ب)ت, 7اگ=نن,' *, ”&فاض, 9سق“ ?باب Cین)ناق
 '2غ '= &ک ,'چ 25Cتش,=ن غلابم 27, ?خ,='پ *ج R,+'اچ *2ن ام
”.=ن='ک یم 2Zق)ت ,' ام Rا#X)ب)ت, C?')ص 27,
:=',=یم 'اR ,YS'گ2= +=نن,'
 pr +=ام K2G +'صبت '2اغم 7Cاگ=نن,' Rا#X)ب)ت, 2Zق)ت“
 7ال)ئسم ام, C?س, 7,'2*) ?اppp}q} #2 +'امش Gمعل,')تس=
 ا#'اب ) ا#'اب Cین)ناق Rا#?'2اغم &ب &ج)ت 7)=ب ا#?ک'ش
 Q'اش 7تخ,='پن '9اخ &ب ,' 7اگ=نن,' *, یخ'ب X)ب)ت,
…=ن,+='ک 2Zق)ت &م2ب ) یفاض, 9اسق, C&نا2#ام
 یم 5اجن, ا#X)ب)ت, 2Zق)ت R,'ب &ک ی2ا#R'اگن&مان '= &تبل,
 GCاثم ')9 &ب .=ننکیمن غلابم 27, 7تخ,='پن &ب R, +'اش, C=)ش
 ) ?شگ 7ال)ئسم &ب /ا9خ ا#&مان *, یخ'ب '= ?ک'ش '2=م
 X)ب)ت, +=ن'2گ RاقV &ک اجنV *, :=س2)نیم 9)9خ ?'اYن
 Gمع =)خ ”!?,=Sعت“ &ب ?بسن … 9خ یعمج {nr۴q۴ +'امش
 &R =' '(2'22غت &ن)گ چC #2''کم Rا#?ص'ف 5غ' &ب ) +='کن

 Rا#گن2ک'اپ *, یکX ', =' 2)ب)ت, 27,'بانب C+=)منن =اج2, =)خ
”.=22امن &ئ,', ?ک'ش &ب ,' t V7بق ) Zق)تم یم)مع
 ?س= '= ,' =)خ X)ب)ت, 2Zق)ت &مان &ک 5# 'گ2= +=نن,' ک2
=,'=C 2)گیم=:
 ,'م X)ب)ت, zz/{/g n')م zz ـ }}pـ}n۶ +'امش &مان '=“
 '= .=ن,+='ک Zق)تم C?س, +=شن 'کK &مان '= &ک یل2ال= &ب
 7,=ن)'Sش ی2اج&باج &ن2م* '= یتالکشم اب S',7Cت &ک ی29,'ش
 7تخ,='پن '9اخ &ب ا#X)ب)ت, 2Zق)ت C?س, &ج,)م XC)ب)ت, اب
 &نا2#ام …?س, 'K2پان &2ج)ت C+=ش ?س,)خ'= ین)ناق'2غ غلابم

n{{ ات }{{ #*,' ح 7ام)تP اش'Q ب +الع ) 25#=یم' V7 یس 
 Gابق '= ام, C=)شیم ?فا2'= ام *, &ق'فتم &ن2*# 5# 7ام)ت ',*#
V7C #2۶ ات }۵ 27نچم# .=ن#=یمن &ئ,', ام &ب یتام=خ چ{ #*,' 
 ?فا2'= ام *, +ام '# '= یعامتج, 27مات &م2ب Pح 7ام)ت
 &ب ) =ننکیم Gاس', &م2ب &ب ,' یق)قح ?س2ل Gق,=ح یل) C=)شیم
 ) Pح 5امت )!( qp ات G z۵اس *, &ک =ن,&تف'گ =2س' ام *, 'ابج,
 R,+=نن,' 'گ, ) 25,+='ک ?فا2'= ,' =)خ R=2ع ) ا2,*م ) P)قح
 R'2گ)لج ), 'اک &م,=, *, C='کیمن اضم, ,' ا#=2س' 27,
”.=ن='کیم
:=2)گیم 5# 7,)ج +=نن,' ک2
 +=مV 7,'2*) ?اppp}q} #2 +'امش Gمعل, ')تس= p۴ +=ام '=“
 R)س *, +=ش ?خ,='پ &ن,'ا2 *, یشخب =2اب ا#?ک'ش &ک ?س,
 Gاس '= &ن,'ا2 27, ام, C=ننک ?خ,='پ =)خ 7اگ=نن,' &ب ,' ?ل)=
 *, یخ'ب 27نچم# .?س, +=2س'ن ام ?س= &ب R z۵C z۶ ( zrا#
 27, &ب ) =ننکیم 'اک#=ب ZCلتخم Rا#&ناSب &ب ,' 7اگ=نن,'
 ','ق 'اشف ?حت ,' ), ) =ننکیم &فاض, R=قن &م2'ج Cی#=ب
 7اشنا2انشV ا2 ) =)خ R,'ب ,' ), X)ب)ت, C?2اSن '= ) =ن#=یم
”!=ن',=یم 'ب
 &ب خساپ '= Cا#?ک'ش *, یک2 +'2=م ?ا2X #2ئ' ) Gماع'2=م
 ?ام,=ق, &م# &ک =ش یع=م 7C,'2, &مان*)' 'اگن'بخ ینفلت Xامت
 =مح,“ .?س, ین)ناق عج,'م *, *)جم C =,',Rیص)صخ Fخب
W.” 2)گیم=:
 اSنV &م# ام, 25Cنکیم ?فا2'= ,' غلابم 27, ام !?س, ?س'=“
 S'=,'Rش ین,'س)ب)ت, ) 'Sش R,')ش &ب)صم ؛=',= &ب)صم
 …ین,'س)ب)ت, ین)نک ) Pباس Gماع '2=م *)جم *2ن ) S',7ت
 kالب, ) 27)=ت ,' R, &مانماYن Cین,'س)ب)ت, =ح,) ?ک'شً ,'2خ,
 ?ام=خ Cی9ابضن, &مان27ئV &لمج *, Gئاسم 5امت V7C '= &ک ='ک
 Fخب '= =نن,)تیم &ک یناگ=نن,' W)ن 9C)9خ '= 7اگ=نن,'
 +=ش ین2ب2Fپ … ) 7اگ=نن,' یلام Gئاسم C=نشاب Gاعف یص)صخ
”.?س,
(R =' 2ق)ت =')مZ ,ب)ت(X#2)گیم ا=:
 C&م2ب G)پ C=#=ن ,' =)خ X)ب)ت, 9سق RC,+=نن,' یتق) !&لب“
 C=نکن 'اک X)ب)ت, اب ا2 ) =نکن ?خ,='پ ,' 'گ2= غلابم ) Q'اش
 &ب 'اک 27, &ک ,'چ C=)شیم 2Zق)ت ), X)ب)ت, ) =')خ'ب ), اب
”.?س, 7,=ن)'Sش عفن
 ) Q'اش Pح Gابق '= &ک 27, &ب خساپ '= 27نچم# ”.W =مح,“
 'اC ,YS=)شیم &ئ,', 7اگ=نن,' &ب یتام=خ &چ Cغلابم 'گ2=
:=نکیم
 &م2ب Cیگ=نن,' *)جم &ب 9)ب'م Gئاسم ) 25#=یم 9خ اSنV &ب“
 یم ی#=ناماس ) R'2گ2پ ,' اSنV یعامتج, 27مات &م2ب ) X)ب)ت,
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 R=ص'= pr/۵ ) 25, +=,= 5اجن, 5# یفعاضم 'اک ام &تبل, .25نک
 *, R=قن ) اج ک2 ,' ?س, X)ب)ت, ?م2ق *, ',='ب +'Sب S5س &ک
 Z'9 *, 9اسق, ?')ص &ب GC)پ 27, ) 25,+='کن ?فا2'= +=نن,'
”.=)شیم ?خ,='پ ا#+=نن,'
:=2)گیم R=محم ک2ب =)عسم
 *, C='ک 5ان ?بث +=نن,' }}z   ات }}r *, ) =ش 2Xسأت یتک'ش“
 /حاص &بش ک2 ) ?ف'گ &ع2=) 7ام)ت 7)2ل2م 25ن ) )= 5,=ک '#
 یخ'ب &ک ?س, یلاح '= 27, .=ش +=')V=اب G)پ 7ام)ت ='ا2ل2م )=
 ?فا2'= &ب Pف)م C&ع2=) غلبم ?خ,='پ *, Xپ C=,'ف, *,
 &ب ,' اSنC Vیل9عم اSت=م *, Xپ ) =ن=شن =)خ Rا#X)ب)ت,
”.=ن=,= Gاقتن, X)ب)ت, ?فاR ='2,'ب R'گR =2ا#?ک'ش
 R',)ش= 'اک &چ CاSنV 7ابحاص ) ا#?ک'ش 27, &ک یتس,' &ب
 *, RC V7 #5'اش'س =)س 27نچ G V7Cابق '= &ک =ن#=یم 5اجن,
 C?ل)= یتخ,='پ Rا#&ن,'ا2 ) 7,'فاسم 7Cاگ=نن,' G)پ ) &2ام'س
؟=)شیم اSنV /2صن
 C')شک ?',*) ک2ف,'ت ) Gقن ) Gمح Xانش'اک R'اگن 27سح
:=2)گیم +'اب 27, '=
 S'=,'Rش *, R=,=عت =#= یم 7اشن &ک 25',= ?س= '= R=انس,“
 Rا#?ک'ش“ 7,)نع ?حت ی2ا# &قلح ) ا#=ناب 2Gکشت اب Cا#
 ینام)ت ='ا2ل2م =نچ Rا#+=افتس, ء)س ”ین,'س)ب)ت, یص)صخ
 یتخ)س &ن,'ا2 &ک =)ب 27, 'ب ','ق GCاثم ')9 &ب …=ن, &تش,=
 7اگ=نن,' 'ا2تخ, '= C+='ک ?خ,='پ ا#S'=,'Rش &ب ?ل)= &ک
 7)نک, ام, C='2گ ','ق 7ان,'س)ب)ت, &لمج *, Cیم)مع Gقن ) Gمح
 یلاC '2ا#S'=,'Rش *, R=,=عت &ک =ش Uخشم ا#یس''ب *, Xپ
 *, یک2 '= …=ن,+=,=ن 7اگ=نن,' &ب ,' ?خ)س &ن,'ا2 27, *,
 ='ا2ل2م )= =)=ح G zzاس '= 9قف S',7Cت R ,9',Zا#'Sش
 'گR =2ا#'2سم ) ا#+,' '= 7Cاگ=نن,' ?خ)س &ن,'ا2 7ام)ت
 R*اسیص)صخ *, ا#S'=,'Rش &ن)گ27, .?س, +=ش Z'ص
 ?الS2ست ) ?اناکم, *, +=افتس,ء)س &ب ) =ن,+='ک '2بعتء)س
 ) ا#'Sش 27, 5ان 5الع, *,ً العف …=نتخ,='پ Gامل, ?2ب ) ?ل)=
 Rا#?ک'ش *, R=,=عت …25نکیم R',==)خ ا#S'=,'Rش
 C')شک Rا#S'=,'Rش '= ین,'س)ب)ت, ) ین,'2سکات یص)صخ
”!R*اس یص)صخ &ن =نتس# G)غشم R*اسا#' &ب
 &ک یت,=اقتن, &ب خساپ '= +',)م# S'=,'RCش یک2ف,'ت 7ال)ئسم
:=ننکیم =2کات C=)شیم A'9م ا# X)ب)ت, 27, &ن2م* '=
 ?صش =)=ح G ۴۴ص, Rاتس,' '= ?س, YZ)م ین,'س)ب)ت,“
 SGچ ) =نک ',Kگ,) یص)صخ Fخب &ب ,' 7اگ)ان Gک =ص'=
…=#= Uاصتخ, یتل)= 7اگ)ان &ب ,' +=نام2قاب =ص'=
 ین,'س)ب)ت, 7اگ)ان Gک *, =ص'= ۴{ =)=ح 'ضاح Gاح '=
 R)س *, C=س'ن =ص'= ?صش Zقس &ب 'گ, ) +=ش یص)صخ
”.=ن)شیم +Kخ,)م Y'Cان RاS#اگتس=
 کناب ',=ف'9 ی2ا#=اSن =2اب Y'Cان Rا#+اگتس= 27, ?س, 5لسم
 F',*گ 27'خV '= &ک =نشاب G)پ یللمل,27ب P)=نص ) یناSج
 7C,'2, '= ا#&ن,'اKZ 2ح ) ا#R*اسیص)صخ =ن)' *, =)خ
 27, '9اخ ?2اض' =2ابن اتع2ب9 ) =ن,+='ک ?2اض' *,'ب,
!=)ش '=کم 7CاSج 7,')'س
 5غ'یلع &ک ?س, C ,27'ت'ابZسات 5# =2اش ) 'ت/لاج &م# *,
 ?س, +=اتف, 7اگ=نن,' *, +)'گ R ,27,'ب S',7Cت '= &ک یقافت, 27,
 27, '= یلام +=افتس, ء)س &م# 27, ی2,)س' X)ک &ک الاح )

 ؛+=ش +=* C”7,'2,“ یتل)= R&مان*)' '= یتح Cاج &م# C&مان'ب
 ?بحص یص)صخ Fخب &ب ا#X)ب)ت, K,'Rگ,) *, 5# *اب
 *, C')شک S'Rش ین,'س)ب)ت, &2=احت, Gماع '2=م .=)شیم
 ) *2'بت S=Cشم ین,'س)ب)ت, 7اگ)ان =ص'= ?صش K,'Rگ,)
 +=,= 'بخ یص)صخ Fخب &ب }G p}qاس ات … ) 7اSفص,
 عم9 &ب ,' R, +=ع 7Cالک Rا#=)س 27, =س'یم 'Yن &ب .?س,
 'ب &چ Gاح .=ن'بب ,' =)خ S'+Rب Cامغ2 7,)خ 27, *, &ک &تخ,=ن,
.=',=ن یت2م#, 'گV2=C =2یم 5='م ا2 ) ا#X)ب)ت, 7اگ=نن,' 'س
***
 ')شک ?خ)س Z'صم ) Gقن ) Gمح ?2'2=م =اتس R)گنخس
:=2)گیم
Vش یخ'ب '= 7)نک, &چنS'=,'R #اR مح +*)ح '= ')شکG ( 
 2Gکشت ?فگ 7,)تیمن .?س2ن R*اسیص)صخ C=تف,یم Pافت, Gقن
 ) ین,'2سکات یم'# ) R,+'2جن* Rا#=ناب ) ا#?ک'ش
 G ۴۴ص, R,'ج, ) R*اسیص)صخ &ب کمک Cین,'س)ب)ت,
 یت2اض'ان =اج2, /ج)م 5# ا#?ک'ش 27, .?س, یساس, 7)ناق
 '= R==عتم ?الکشم &کن2, 5# ) =ن,+=ش =)خ 7اگ=نن,' 27ب
…=ن,+='ک =اج2, =)خ Rا#'Sش یم)مع Gقن ) Gمح &خ'چ
 &ک ,'چ ؛?س, یص)صخ RاSتک'ش G ,27الحن, ام =اSنش2پ
 &ب ام, 25Cتس# اSنV 'اتف' '22غت ) Aالص, Gابن= &ب ?سا#Gاس
 27, 7اگ=نن,' یت2اض'ان 'ب *)' &ب *)' ) 25,+=2س'ن &ج2تن
”.=)شیم +=)*ف, اSتک'ش
 &ن)گ 27, &ب یگ=2س' ?ق) Cعق)م &چ &ک ?ساجنG ,2,)س
 *, 7اگ=ننک+=افتس,ء)س یماس, =2اب عق)م &چ ؟?سا#+=افتس,ء)س
 اب +,'م# +=نن,' ا#=ص &ک ینام* ؟=)ش اشف, 5='م Gام
…ا2 ؟؟=ن)ش +=2شک Gماک R=)بان &ب 7CاشRا#+=,)ناخ
V2ا V7 ؟?س2ن '2= عق)م

———————————
:2X)ناپ
)p( 2سات &ح2ال +=ح,) +=امX ( ا#?ک'ش ?2لاعفR ,ب)ت(X',ین 
 ?سS',7C =' =(2ت 'Sش یص)صخ ) ین)اعت ین,'X)ب ین2م )
 خ2'ات '= S',7Cت 'Sش R,')ش R&سلج 27م)= ) =)ن )

pq/p{/p}z۴ ب)صم 27, '= .=2س' /2)صت &ب&C ش &بS'=,'R 
 ?ک'ش 9)9خ *, یخ'ب R',='ب+'Sب ات =ش +=,= +*اج, S',7ت
 Yاحل اب C,' 7ام*اس Fش)پ ?حت 9)9خ ) &م)ح ) S',7ت =ح,)
 Rاتس,' '= C&9)ب'م Gمعل,')تس= Xاس, 'ب C?2,=# ) ?'اYن
 R)'2پ ) یعامتج, ) R=اصتق, &عس)ت Rا# &مان'ب P ,#=,Zقحت
 Cیص)صخ Fخب &ب ')م, K,'Rگ,) &ن2م* '= ?ل)= ?سا2س *,
…=نک ',Kگ,) =)خ یت2,=# ) یت'اYن Fقن Yاحل اب
 &ک27, 7ا2ب اب S',7Cت 'Sش R,')ش 2Xئ' 7C,'مچ
 =ح,) ?ک'ش اب &9ب,' '= 2Fپ ا#Gاس *, R*اسیص)صخ
 ?الکشم Gح WC)ض)م A ,27'9 ?لع :?فگ C?س, +=)ب A'9م
 /ج)م &ب .?س, 5='م &ب یناس'?ام=خ =)بSب ) =ح,) ?ک'ش
 )=ح,) ?ک'ش( S',7ت S'=,'Rش C&ب)صم 27, ک2 +'صبت
 Pبا9م یص)صخ Fخب &ب 9)9خ K,'Rگ,) R,*, &ب =ن,)تیم
 ',=')خ'ب Gنس'پ F#اک ) /اختن, ا2 ی2اجباج *, GCمعل,')تس=
 RC*اسیص)صخ 7ا2'ج '= ا#)'2ن 2G=عت *, Xپ Cیت'ابع &ب )
 Cین,'X)ب)ت, =ح,) ?ک'ش Rا#)'2ن =ص'= ?س2ب *, Gق,=ح
.=نک +=افتس,
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 رد یژولوئدیا زا داقتنا شلاچ رب تسا ینتبم بتکم نیا هتسه
.یروئت لیکشت یخیرات ـ یعامتجا طیارش هنیمز
 تابسانم تیلک هک دنا یعدم یعامتجا یاهدنویپ زا داقتنا اب اهنآ
.دنا هدرک فشک ار رییغت ترورض و یعامتجا
:اهنآ یلصا رثا
»یرگنشور کیت کلاید«
 لقث زکرم ود اب ،تسا هناگود یعوضوم عقاو رد عوضوم نیا

.توافتم
 نرق یونعم شبنج هباثم هب یرگنشور هب اهنت هن عوضوم نیا

 رد یراج ضیقن و دض ثحب هب ،نآ رب هوالع هکلب ،مهدجه
.دوش یم طوبرم یونعم ثاریم هباثم هب یرگنشور هنیمز
 یخیرات یا هدیدپ هباثم هب یرگنشور اب هطبار رد هک احنآ زا

 ،هتفرگ تروص ناملآ کیتارکومد یروهمج رد یعیسو تاقیقحت
.درک مهاوخ هراشا راصتخا هب یدودعم تاکن هب طقف نم
 فراعملا ةریاد رد یرگنشور تشذگرس و ریس هب دینک هعجارم
یرگنشور
 طوبرم ینارود موهفم هباثم هب مهدزون نرق زا هک یرگنشور موهفم
 و یفسلف ـ یخیرات ینارود موهفم( بدا خیرات و هفسلف خیرات هب
 یبدا ـ یونعم یئاهر شبنج رگنایب ،دور یم راکب )یبدا ـ یخیرات
 رد و دیآ یم دیدپ ناتسلگنا رد مهدجه نرق لوط رد هک تسا
 یلادوئف یاه تلود رد فلتخم یاحنا هب و فلتخم یلم یاه مرف
.دوش یم افوکش و دبای یم ماوق اپورا یدادبتسا ـ
.دریگ یم دوخ هب کیسالک مرف هسنارف یرگنشور
 یعامتجا راتخاس رب هبلغ زا دوب ترابع اتیهام یرگنشور جامآ
 »یشنآ میژر« هب فورعم ،یهلا تمحر تلود یدادبتسا ـ یلادوئف
 یوس زا یکیژولوئت ـ یکیزیفاتم ریوصتناهج رب هبلغ و یئوس زا
.رگید
.دور یم راکب ینیب ناهج اب فدارتم هنایماع نابز رد ریوصتناهج(
 و هنارگبیکرت لاعف کرد زا یکاح هک ینیب ناهج فالخرب اما

 مولع یاه هتشر جیاتن و تسا ناهج زا هچراپکی هنازاس متسیس
 ،دهد یم رارق یدحاو رظن هطقن رایتخا رد ار فلتخم درفنم

 درفنم ملع کی جیاتن زا یبیکرت زا تسا ترابع ریوصتناهج
.دحاو
 و یسانش تسیز ،یسانش هراتس ،یکیزیف ریوصتناهج زا اذل و
 هب تبسن رظن دروم یاهریوصتناهج انمض هک دور یم نخس هریغ
 رگیدکی اب دنناوت یم و دنریگ یم رارق تاصتخم متسیس رد مه
.دنشاب هتشاد یتاضقانت

 و تسین هناهاگآ یفسلف ساکعنا ینیب ناهج فالخ رب ریوصتناهج
 ،کیزیف( درفنم مولع زا یکی فرص ریوصتناهج هب ندیبسچ اذل
)مجرتم .تسا مسیویتیزوپ یاهرواتشگ زا یکی )هریغ و یژولویب
 نرق یتسیلانویسار یفسلف یاه متسیس دح زا اما یرگنشور
.دهن یم رتارف اپ مهدفه
.درک ینعم یظفللا تحت دیابن زگره ار مسیلانویسار(

:عبانم
 +,' &مان#ام Cیق=اص یلع C”=2'2گن ام *, ,' یلاR '2ا#X)ب)ت,“
V2ن=+C ۴ +'امش
 C”یص)صخ Fخب Fش)پ '= ین,'س)ب)ت, +='تسگ ?افلخت“
S'2(' p}zzش p۵ &بنشک7C 2,'2, &مان*)'
 S'R”Cش Rا#&مان'ب یناب'ق Cام Rا# ?ک'ش 7ان,'س)ب)ت,“
}p}q +ام =,='خ pr &بنش&س 7C,'2, &مان*)'
 C”ا#S'=,'Rش 2GشV &نشاپ Gقن ) Gمح یص)صخ Rا# ?ک'ش“
}p}q =,='خ p۶ &بنش)= 7C,'2, &مان*)'
 یبا2ماک 7Cاگ=نن,' جن' Cیم)مع Gقن ) Gمح K,'Rگ,) Rا#=ما2پ“
 =,='م ۴ &بنش &س C?عنص 7اSج &مان*)' C”7,*اسیص)صخ

p}q{

 »یرگنشور کیت کلاید« رب یدقن
تروفکنارف بتکم
ردورش دیرفنیو
نیش میم نیش نادرگرب

 ردورش دیرفنیو رتکد روسفورپ
ناملآ گروبرام پیلیف هاگشناد داتسا

 دیدج رصع ،)کیسالک ناتساب ناهج( کیتنآ هفسلف صصختم
 ،یلمع هفسلف ،بهذم هفسلف ،کیزیفاتم ،یرگنشور ،نیزاغآ
میهافم خیرات
:راثآ
یقالخا مسیلهین
مسیئ هتآ تائشنم
 یاه ثحب عوضوم هباثمب و یخیرات یا هدیدپ هباثمب یرگنشور

یراج
یرگنشور رس رب لادج
ردورش دیرفنیو
نیش میم نیش نادرگرب
یرگنشور فراعملارئاد
ونرودآ و رمیاهکروه
 هک دوش یم لیکشت املع زا یهورگ یوس زا تروفکنارف بتکم
 هدوب دیورف یروئت اب سکرام و لگه یروئت نداد دنویپ ددص رد
.دنا

 یتویتسنا« ناونع تحت تروفکنارف رد ۱۹۲۴ لاس رد نآ زکرم
.دش لیکشت »یعامتجا تاقیقحت

.دنمان یم زین یداقتنا یروئت ناگدنیامن ار اهنآ

http://hadgarie.blogspot.com/


'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

103

 ةریاد رد القتسم هک تسا تخانش یروئت رد یشیارگ مسیلانویسار
)مجرتم .دش دهاوخ حیرشت یرگنشور فراعملا
 نرق مود همین زا و یژولوپورتنآ ،یعیبط مولع ،یرگنشور هیاس رد
 مولع یاه هصرع یساسا مولع هب یسایس داصتقا ،دعب هب مهدجه
.دنوش یم لدب فلتخم یعامتجا

 دوجوم هباثم هب ناسنا یکیژولوپورتنآ نییعت هنیمز نیا رد زراب لاثم
:تسا درفنم یعیبط
 تیصعم رب ینتبم یکیژولوئت میلاعت فالخ رب ـ ناسنا یارب نونکا
 هن ـ یورخا تداعس و یهلا یحو هب ناسنا یگتسباو و اوح و مدآ
 کلام هباثم هب نامزمه و( دازردام یعیبط یوهام تیفیک اهنت

 ـ شیوخ یصخش عفانم نتخاس هدروآرب تهج رد )یصوصخ
 ،نآ رب هوالع هکلب ،دوش یم هتخانش تیمسرب ـ اوژروب هباثمب
 هب ـ یعیبط روطب ناسنا ،یکیژولوپورتنآ نیون نییعت نیا تکربب
.دوش یم یقلت یشخب ققحتدوخ هب رداق ـ دنورهش هباثم
 تخانش دشر اب دناوت یم ناسنا هک تسا ینعم نادب نیا
 قیبطت ماع یعامتجا عفانم اب ار دوخ یئزج عفانم دوخ نوزفازور
.دزرو تردابم قالخا رب ینتبم یلقع تلود لیکشت هب و دهد
 هباثم هب یرگنشور زا تناک فیرعت یکیروئت طرش شیپ نیا
 هک تسا )تراغص ،تینکلا( یئ یگتسباو زا ناسنا جورخ«
.تسه زین »تس وا دوخ ریصقت
 کی هباثم هب ار خیرات ،تلود و هعماج یکیژولوپورتنآ یروئت نیا
 رد هک دزاس یم رادومن )دنم تیاغ( یکیژولوئ هلت تفرشیپ دنور

 ،یسایس ،یعامتجا تابسانم اب نیزاغآ یعیبط عضو ،نآ نایرج
 هارمه هب ار ریز جیاتن و دوش یم نیزگیاج قوقح و یئارگناسنا

:دروآ یم
هسرودنوک لوق هب ،»یناسنا حور تفرشیپ«
ردره لوق هب ،»یئارگناسنا تیوقت و التعا«
.یروادشیپ و هفارخ و لهج رب یرگنشور و درخ یزوریپ
 ،ریگارف شزومآ هب فلو نایتسیرک هک تسا یمان یژولوئ هلت(
 رد هعسوت و تکرحره یدنمفده یهلا هرخالاب و یا هدیا ،یونعم

.تسا هداد ناهج
 ،قابطنا یاه هدیدپ هک تسا یتسیلائدیا شزومآ یژولوئ هلت

 یفروموپورتنآ زرطب ار یلآ یاه متسیس یئارگجامآ و یناوخفده
 یارب لبق زا ردقم یونعم یراذگفده هب ،دناشوپ یم نافرع هماج
 اذل و دراد داقتعا یدام ناهج هریغ و اه متسیس ،اهدنور ،اهزیچ
 هباثمب ،یئاغ روطب هکلب ،یلع روطب هن ار تیعقاو هعسوت و راتخاس
.دناد یم یدامریغ راذگفده هدیا تیشم هجیتن
 .تسا یبهذم ینیب ناهج هدننک هیجوت ینیع روطب یژولوئ هلت
)مجرتم
 یا هرود ،ثداوح تیخیرات و یرگنشور رب ینتبم شرگن نیا اب
 یم یقلت برخم یورین هباثم هب نامز نآ رد هک دسر یم نایاپ هب

.دوش
 کیناگرا تانایرج دننامه رگید ،خیرات نایرج ،راب نیلوا یارب

 یقلت ـ لاوز و یئافوکش ،دشر راو هریاد دنور هباثم هب ـ یعیبط
 دنم شنت نادیم رد هدنورشیپ تکرح کی هباثم هب هکلب ،دوش یمن
 دنمنوناق هدنلاب دنور هباثم هب ،)هدنیآ و هتشذگ( ادرف و زورید نایم
.دوش یم یقلت یلاع هب لزان زا
)۱۹۷۶ ـ ۱۹۰۰( سوارک رنرو
 شبنج صصختم ،گروبرام هاگشناد داتسا ،یناملآ تسینامور
یرگنشور
مسیلایسوس ـ لانوسان دض رب یتسیشاف دض تمواقم زرابم
:رامشیب راثآ فلؤم
تسایس ،هفسلف ،تایبدا یروئت
،،هقلطم تموکح هرود رد یوسنارف و یئایلاتیا ،یئایناپسا تایبدا
هسنارف یرگنشور
نیتال یاکیرمآ ،لاقترپ ،ایناپسا یرگنشور
یخیرات تلاسر یبدا خیرات
یبدا مولع یتامدقم لئاسم
اه هژاو خیرات و یسانشنابز
:سوارک رنرو لوق هب
 یم زاغآ قباس یاه نامز یوزرآ نتشاذگ رانک اب یخیرات رکفت«

 .قباس مایا هب تشگرب رد تاحن نتسج زا بانتجا اب( :دوش
)مجرتم

 ربتعم هشیمه تاداع رد لماک تیعورشم و قیدصت و دییأت نتسج
.تسا هدوب دیدپون یناسنا کیتارپ ره یاهزاین زا یکی
 یقوقح غولب دنور ،تیرشب یئاهر دنور زا تسا ترابع تیخیرات
 دنک یم نیمضت شیوخ یاه یئاناوت رد ار دوخ تاحن هک تیرشب
 رب شقن و طقاس رابتعا زا ار یهلا شخب تاحن هشقن هلیسو نیدب و
».دزاس یم بآ

 یروئت( یعیبط ـ یقوقح ـ یکیژولوپورتنآ یروئت نتشگ رادنادیم
 و یناسنا یشخب ققحتدوخ )یعیبط قوقح و یژولوپورتنآ رب ینتبم
 ینعم هب سیلگنا یسایس داصتقا هلیسوب یتلود و یعامتجا دادرارق
 یم بوسحم یسایس ـ یعامتجا رکفت هعسوت رد یمهم عطقم
.دوش
 عفانم و اهزاین زا ،یناسنا تعیبط زا رظن نادیم ،نآ اب هارمه
 میسقت ظاحلب یصوصخ راک مرف رد هتشگ یعامتجا راک هب یعیبط
.دوش یم لوذبم دنمزیامت راک
 راک یتنس یزاس عبات رب هک دیآ یم دیدپ نآ ناکما ،قیرط نیدب
 یئزج عفانم یزاس هدروآرب تهج رد دنمفده راک هباثم هب ـ یدام
 تهج رد فده یب راک هباثم هب ـ یونعم راک رب ـ اه ناسنا یعیبط
.دوش هبلغ ـ یعامتجامامت عفانم یزاس هدروآرب
 ـ دنمزیامت ،راک میسقت ظاحلب راک هباثم هب ـ یعامتجا راک کرد اب
 یاه هدروارف لباقتم هلدابم ینیع ترورض نانادداصتقا یارب
.دوش یم لدبم یعامتجا یتسیزمه زاسراتخاس لصا هب یدیلوت
 تهج رد یریگتمس زا شخرچ ینعم هب ـ یسایس ظاحلب ـ رما نیا

 تموکح مرف رد یلقع تلود و کرتشم یمومع یونعم عفانم
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 موهفم ینعم ـ یقطنم روطب ـ نآ اب هارمه ،دهن یم رتارف اپ نامز
.دوش یم ضوع زین »هفسلف« و »فوسلیف«
 زا یگدنیامن هب هک دوش یم قالطا یسک هب فوسلیف هاگنآ
 و دشاب یعیبط مولع ملاع وا هک دنک یمن قرف و دزیخرب یرگنشور
.هدنسیون ای و یتلود قوقح رد رظن بحاص ،نادداصتقا ،خروم ای
 اب فدارتم و دوش یم ینعم ماع عفانم اب هطبار رد هاگنآ هفسلف
.ددرگ یم یقلت یرگنشور
 ار »یفسلف حور« هک دوب رواب نیا هدنریگرب رد دیدج فیرعت نیا

.تفرگ تمدخ هب یریگارف و هبناج همه زرطب ناوت یم
 یوعد و یداقتنا دتم هباثم هب »یفسلف حور« هک دوب قیرط نیدب

 ،تایبدا ،ابیز یاهرنه ،ملع ،شناد یاه هصرع هیلک رد لقع
.دوش یم هتفرگ راکب تسایس و موسر و بادآ ،قالخا
)۱۷۸۹ ـ ۱۷۲۳( خابلوه د یریت یرنه لپ
 و ربملآد و وردید ناراکمه زا و مهدجه نرق لاکیدار نارکفتم زا
)یدلج ۳۵( فراعملا ةریاد نیفلؤم زا
.تسیلایرتام و تسینیمرتد ،تسیئ هتآ
 و هسرمود تالاقم راشتنا اب هطبار رد ارچ و نوچ یب ثحب

 ۱۷۸۳ لاس رد ناملآ رد هک یثحب اب هفسلف اب هطبا رد خابلوه
 هتفرگ رد »؟تسا ینعم هچ هب یرگنشور« هب موسوم هلئسم نوماریپ
.تشاد قابطنا ،دوب
 و ناد نابز روتسد ،فوسلیف ،هدنسیون )۱۷۵۶ ـ ۱۶۷۶( هسرمود(
)مجرتم .تسا هدوب فراعملا ةریاد نیفلؤم زا
 )یسانش یئابیز( کیت هتسا هصرع رد ،یرگنشور شبنج تکربب

 رییغت شوختسد جیار یعون یشراریه و یبدا یعون یاهراتخاس
.دندش
 یئاه مرف و درفنم تادوجوم ،اهزیچ هعومجم هب عون موهفم(
.دنراد قابطنا مه اب ناش یوهام صاوخ رد هک دوش یم قالطا
 ،یشاقن ،یزاس همسجم ،یرامعم رنه ناوت یم ار یرنه عاونا
.دیمان عون ره هریغ و اهویتوموکل ،اه یتشک ،اهالاک ،اه ناسنا
:دوش یم یدنب هتسد ریز عون هس هب ابیز تایبدا
۱
)رعش( کیریل
۲
)هصق ( کیپا

۳
)شیامن( کیتامارد
.تسا یبدا عون کی قیرط نیدب رعش
)مجرتم .تسا یعون موهفم کی دوخ ناسنا
 هداد اهب مک نادب نامز نآ ات هک نامر ـ همه زا لبق ـ روثنم هصق
 و ار یئاوژروب درف موهفم یزاسرادومن نویسکنوف ،دش یم
 یلیخت ـ یتسیلائر یاه لدم رد ار نآ اب قبطنم یقالخا یاهراجنه
.دوب تیوه نییعت شجامآ هک ،تفرگ هدهع هب
 تیمها زا یشرورپ و یشزومآ نامر هباثم هب ،نایم نیا رد نامر

 یروئت هب هطورشم تنطلس ای و یرگنشور هب لیامتم هقلطم
 نیناوق عبات تلود نویسکنوف ،نآ رد هک تسا تلود یلاربیل
.تسا زین یئالاک هلدابم
 هب یکیژولوپورتنآ و یعیبط ـ یملع رکفت زا راذگ اب رییغت هوحن
:دید حوضو هب ریز نیفلؤم راثآ رد ناوت یم ار یسایس داصتقا
)۱۷۶۷( »یئاوژروب هعماج خیرات« :نوسوگرف مادآ

 بتارم هلسلس رد اه توافت ءاشنم« :رالیم ناج
)۱۷۷۱( »یعامتجا
)۱۷۹۳ ـ ۱۷۹۲( »هسنارف بالقنا یروئت« :هوانراب ناوتنآ
 یروئت هک تسا یسک نیلوا )۱۷۹۳ ـ ۱۷۶۱( هوانراب ناوتنآ
 دیلوت ،نآ رد هک دنک یم یدنبلومرف ار یئ یئاوژروب بالقنا

.دوش یم یقلت خیرات و یعامتجا تایح ناینب هباثم هب یدام
 ،فرص یلحم هثداح هن و یفداصت یرما هن بالقنا ،هوانراب رظنب
 رد رظن دیدجت هک تسا یتدمزارد یتعنص هعسوت هجیتن هکلب
 ون زا تردق میسقت و یسایس نیناوق ندرک هزیتارکومد ،تیکلام
.دراد لابند هب ار
I
یرگنشور یرکف یاه لدم یاوتحم
 توافتم یخیرات و یسایس ،یعامتجا یرکف یاه لدم یاوتحم
:دنهد یم لیکشت ریز لماوع ار یرگنشور مهم
۱
یئاوژروب درفنم راتخمدوخ تکژبوس موهفم
۲
)سکرام لوق هب( »کچوک و گرزب ینوسنیبور یاه نامر«

۳
 عفانم و )یئزج( یصوصخ یدام عفانم مسیئوگا نایم داضت
 ود هباثم هب سلگنا و سکرام یوس زا هک یناسنا ماع یونعم
 هتشگطورشم یدام ظاحلب یتسه هویش« رد دحاو داضت فرط
.دوش یم صخشم »دارفا

۴
.لقع رب ینتبم ماظن و یعیبط )سوئاک( جرم و جره نایم داضت

۵
ماع و صاخ نایم داضت
 یامنرات رد ماع و )صاخ( درفنم کیت کلاید هب دینک هعجارم
یرگنشور فراعملا ةریاد
۶
 و یمونوتوا نایم داضت( یگتسباو و یراتخمدوخ نایم داضت

)یمونورته
۷
یربارب و یدازآ نایم داضت

۸
.فده و هلیسو نایم داضت
 نآ یتسیلانویسار یفسلف یاه متسیس دح زا یرگنشور هک احنآ زا
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.تسا هدوب رادروخرب یزکرم
 هلیسوب یدژارت و یدمک یتنس عاونا ندرک یئاوژروب ،نامزمه
 یدژارت ،قیرط نیدب و دشوپ یم لمع هماج رگید عاونا و مارد
 یم دیدپ یئاوژروب لزغ و یئاوژروب یتاساسحا مارد ،یئاوژروب
.دنیآ
 لدابت( نویساکینوموک نیون یاه مرف ،یرگنشور شبنج تکربب
 ،یبدا یاه همانزور ،تالجم( هدش یدنب هرود راشتنا اب )رظن
 یاه تشاد دای ،راعشا هعومجم ،یگتفه یقالخا تالجم
 جاور )هریغ و فراعملا ةریاد( تاغل گنهرف نینچمه و )هنازور
.دبای یم
 و دنمزیامت راک میسقت ظاحلب نیروعش و یشزومآ یاه مرف لابند هب
 شبنج اب هارمه ،فلتخم زاسراتخمدوخ نویسکنوف ظاحلب
 ،دریگ یم تروص تایبدا موهفم یکیتنامس رییغت یرگنشور
 ار یکیت هتسا ـ یگنهرف و یملع شزومآ تیلک البق هک یموهفم
 هتسا راثآ رترب یعون موهفم هب هتفر هتفر نونکا و دش یم لماش
.دوش یم لدب یکیت
 ینابز مئالع یناعم اب هک تسا یسانشنابز زا یشخب کیتنامس(

)مجرتم .دراد راک و رس
 نایم یدنبزرم ،۱۶۷۱ لاس زا »ابیز تایبدا« یوسنارف حالطصا اب

 موهفم زا راذگ و دشوپ یم لمع هماج تایبدا موهفم و مولع
.دوش یم زاغآ یکیت هتسا یبدا موهفم هب »رعش« یتسیناموه
 مولع نایم یئادج راوید ندیشک هک ،دوش یم نشور قیرط نیدب

 مهدزون نرق مود همین رد هک )یناسنا مولع( یحور مولع و یعیبط
 یرگنشور تنس اب میخو بقاوع اب یا هطبار عطق ،دبای یم ماحنا
 دیدپ مهافت هار رس رب یئاهدس هک یا هطبار عطق ،تسا هدوب
 لامعا یهوژپ یرگنشور رب یفنم تاریثأت زورما نیمه ات و هدروآ

.دنک یم
 هب رظن نادیم هنازاس یدرف ندرک گنت ، یتکژبوس مسیلارتناس
 یاهدنور و درفنم یملع یاه هتشر هتشگلقتسم یئیش یاه هصرع
 یم بوسحم یمهافت یاهدس نیمه وزج زین یلم ـ یخیرات

.دنوش
 هطقن زا ناوت یم ار یرگنشور هدیدپ هک دنک یم رکف هک یسک
 طرش شیپ نیا اب ،درک کرد درفنم ناگدنسیون ای و هفسالف رظن
.دنام دهاوخ زجاع یرگنشور کرد زا یکیروئت

 زین ار اپورا درفنم یاهروشک رد یرگنشور شبنج یلم یگژیودوخ
.درک کرد ناوت یم یللملا نیب هسیاقم بوچراچ رد اهنت
 هب« هک ،ناملآ یحور خیرات رد مسیلانویسان هب سوارک رنرو هراشا

 یم رجنم »یخیرات تاکرتشم هیلک زا یناملآ حور لماک یئادج
 ناملآ یفسلف و یبدا کیسالک شیادیپ« مالعا هلیسو نیدب و دوش
».تسا هدادن تسد زا ار دوخ تیلعف ،زورما نیمه ات ،یتسین زا
)۱۹۷۶ ـ ۱۹۰۰( سوارک رنرو
 شبنج صصختم ،گروبرام هاگشناد داتسا ،یناملآ تسینامور
یرگنشور

مسیلایسوس ـ لانوسان دض رب یتسیشاف دض تمواقم زرابم
:رامشیب راثآ فلؤم
تسایس ،هفسلف ،تایبدا یروئت
،،هقلطم تموکح هرود رد یوسنارف و یئایلاتیا ،یئایناپسا تایبدا
یوسنارف یرگنشور
نیتال یاکیرمآ ،لاقترپ ،ایناپسا یرگنشور
یخیرات تلاسر یبدا خیرات
یبدا مولع یتامدقم لئاسم
اه هژاو خیرات و یسانشنابز
مود شخب
 ،دوش هتفرگ رظن رد یخیرات هدیدپ کی هباثم هب یرگنشور رگا
 ناملآ رد ۱۹۴۵ لاس زا سپ یرگنشور شهوژپ رد هک ناس نادب
.دیآ یم لصاح ریز ریوصت هاگنآ ،تفرگ تروص کیتارکومد
 هلحرم زین یوروش داحتا لاغشا تحت هقطنم رد ۱۹۴۵ لاس زا سپ
.دوش یم زاغآ یعامتجا مولع یاه هتشر رد ینیون هعسوت

 و یخیرات ننس هب ینیون لخدم ندرک ادیپ ـ همه زا لبق ـ فده
 یملع و یگنهرف تسایس فرط زا هک هدوب یقرتم )یحور( یونعم
 هدش بیرخت یلک روطب ای و فیرحت کیتامتسیس زرطب ای مسیشاف
.دوب
 هباثم هب زین هسنارف یرگنشور هژیوب و یرگنشور قیرط نیدب
 ندرک دوخ نآ زا بوچراچ رد یصاخ ماقم شهوژپ عوضوم
.دنک یم زارحا یقرتم یتسیناموه یگنهرف ثاریم
 ـ یتسینامر نیون لسن یلمع تسشن نیلوا )هسلجتروص( لکوتورپ

 رنرو یتسرپرس هب ۱۹۵۰ ربمآون ۹ رد کیتارکومد ناملآ یملع
.تسا هنیمز نیا رد یبلاج دنس گیز پیال هاگشناد رد سوارک
 یهوژپ یرگنشور یراذگناینب دنس ار نآ دیاب زورما هاگرظن زا

.درک یقلت کیتارکومد ناملآ رد یتسیسکرام
:میناوخ یم لکوتورپ نیا رد
 نیا هک درک مالعا هسلج زاغآ رد سوارک رنرو روسفورپ«

 یریگتمس هب ندناشوپ لمع هماج هب تمدخ ددص رد یئامهدرگ
.تسا هطوبرم هتشر یارگتفرشیپ
 یشالت هباثم هب نامر یژولولیف یسررب نونکات هکیلاح رد
 زورما ،هدش یقلت لاسروینوی یعازتنا شزومآ هنیمز رد یکیتکلکا
 ،یسارکومد یکیناگرا ـ یگنهرف نامتخاس بوچراچ رد دیاب
 یگنهرف ثاریم کرد یارب هک مینک نییعت ار دوخ راک لقث زکارم
.دنرادروخرب هدننک نییعت تیمها زا نام یلم هتفرشیپ
 یم قالطا ینیعم نابز هب قلعتم نوتم یسررب ملع هب یژولولیف(

)مجرتم .دوش
.تسین زاین نیا یوگخساپ هجوچیه هب ام یلعف یشزومآ همانرب
 ،ار بالقنا و یرگنشور هرود تایبدا دیاب ام یتآ یشزومآ همانرب
 ار هسنارف رصاعم یتسیلایسوس مولع و مهدزون نرق هتفرشیپ تایبدا
.دریگ رب رد
 یلم تایبدا کرد یارب مه هسنارف یرگنشور تایبدا تخانش
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 یارب یناینب هباثم هب مه و ناملآ کیسالک هفسلف ،ناملآ کیسالک
.دراد ارچ و نوچ یب ترورض یخیرات مسیلایرتام تخانش
 یاج ،یسرد همانرب رد دیاب زین مهدجه نرق یارب ،ور نیا زا

.دوش هداد صاصتخا یبسانم
 عطق یعاجترا ناملآ رد یراج زابرید زا شیارگ اب ماحنارس هکلب ات
 یلکب ای و درمش یم زیچان ار یرگنشور تیمها ای هک ،دوش هطبار
».دریگ یم هدیدان
 هب سوارک رنرو یوس زا همانرب نیا ققحت هنیمز رد باتک نیلوا

 رد یسرد باتک تروص هب ۱۹۵۲ لاس رد نمیون درفنام یراکمه
 و یرگنشور« ناونع تحت ،لوا شخب هسنارف تایبدا هنیمز
 یارب و ناتسریبد مهن سالک زا رتالاب نازومآ شناد یارب »بالقنا

.دش رشتنم هطوبرم یاهرانیمس
 ینابم اب هطبار رد یسرد باتک نیا راتفگشیپ رد سوارک رنرو
 یرگنشور هلئسم تیلعف ، بالقنا هرود و هسنارف یرگنشور
.دزاس یم ناشنرطاخ ار هدش یزیر همانرب یهوژپ
 ،یرگنشور تکربب هک دوش یم روآدای انمض اجنیا سوارک رنرو
 هلئسم اب« سکره هک دیآ یم مهارف نآ ناکما راب نیلوا یارب
 شبنج رد سکره و دوش هجاوم یگدنز یانعم هب طوبرم صخشم
».دوش هداد تکرش تیرشب
:دهد یم همادا ور نیا زا سوارک رنرو
 یاه هشیدنا هب نتخادرپ زین ـ رضاح رصع یاه ناسنا ـ ام یارب«
 ماگنه هب هک ناس نآ ،هدوهیب ینارذگ تقو یارب هن یرگنشور
 نآ زا هکلب ،دور یم شلامتحا بلغا نیشیپ یاه نارود هب لاغتشا
 نامز یاه هفطن ناوت یم یرگنشور یداینب طوطخ رد هک تس ور

.تخانش زاب ار رضاح
 ناشن ار نردم تیرشب یاهداضت ،راب نیلوا یارب یرگنشور
».داد ناگمه
 رد سرد سالک رد سوارک رنرو ـ ۱۹۶۳ لاس رد ـ دعب لاس هد
 و سکرام لراک« ناونع تحت کیتارکومد ناملآ مولع یمداکآ
 مالعا و دنارذگ تحارص زا ار دوخ یشهوژپ حرط »یرگنشور
 یارب هک تسا هلئسم نیا ندرک نشور طقف هن وا فده هک درک
 هدننک نییعت ویتوم هب یرگنشور اب هطبار ناوج یاه تسینایلگه
 نمشد یرگنشور رد هنانیب ناهج عاجترا« اریز ،دوب هدش لدب یا
.دید یم »ار یناملآ حور یلصا

مسینایلگه وئن و مسینایلگه هب دینک هعجارم
)۱۹۷۳ ـ ۱۸۹۵( رمیاهکروه سکام
یناملآ یعامتجا فوسلیف
تروفکنارف بتکم سیئر
:راثآ
)ونرودآ اب( یرگنشور کیت کلاید
یرازبا درخ زا داقتنا
یداقتنا و یتنس یروئت
 یم شیوخ رظن تحص رب لیلد ار ریز روما تایعقاو سوارک رنرو

:تسناد
 اب ام ،دوش یم رارقرب یرگنشور هب تبسن یتبثم هطبار هک اج ره«

.میراد راک و رس یئ یقرتم یملع نایرج
 اب هک دوش یم ادیپ احنآ هشیمه ـ سکع رب اما ـ عاجترا هلک و رس
 یتسیمیسپ و )نیرفآ دیدرت( یکیتپکسا یاهویتوم ندرک هدمع
…دوش یم هداهن شوپرس یرگنشور رب )از ینیبدب(
 ای و هتشذگ هب تعجر رهم ناوت یمن یهوژپ یرگنشور یناشیپ رب
.تفوک خیرات هب رارف
 ریذپانرظنفرص و لیدب یب خیراتشیپ ،یرگنشور شبنج رد دیاب ام
 ،ار شیوخ نتشیوخ یعامتجا لئاسم طیارش شیپ ،ار دوخ نارود
».مینیبب ار شیوخ روعش لیکشت هلحرمشیپ و هفطن
 هب تبسن یخیرات کرد نیا اب سوارک رنرو هک دیدن ناوت یمن
 ذوفن رپ همانرب حرط اب طقف هن یرگنشور )هتیلائوتکا( تیلعف
 هب یرگنشور هنیمز رد )ونرودآ و رمیاهکروه( تروفکنارف بتکم
 دوخ تسد هب دوخ یرگنشور ،نآ رب انب هک دزیخ یمرب تفلاخم
 یاه شالت و هتفای هلاحتسا تفرسپ هب تفرشیپ ،هدنک ار دوخ روگ
ـ  رمیاهکروه( »تسا هتفر دابرب دیما ندروآ رد ورگ زا یارب« ینونک
 کیت کلاید« ناونع تحت ،ناش کرتشم رثا رد ونرودآ
 )۱۹۵۴( چاکول گروئگ زت در هب ،نآ رب هوالع هکلب ، )»یرگنشور
 همانرب روطب »درخ بیرخت« ناونع تحت دوخ رثا رد هک دزیخ یمرب
:دنک یم یگدنیامن هدش یزیر
 زا ـ ناملآ رد کیتارکومد ـ یئاوژروب بالقنا یونعم کرادت«
 یدنبعمج رد ـ خابریوف و لگه ات تناک زا و هنیاه ات گنیسل

».دسر یم دوخ جوا هب یرتلورپ بالقنا کیسالک
 هب طوبرم یشهوژپ بتک هب هجوت اب ـ دعب لاس لهچ دودح ـ زورما
 ینالیب میظنت هب ناوت یم کیتارکومد ناملآ رد هرشتنم ،یرگنشور
 وا یاهدرواتسد و تالکشم و دز تسد سوارک رنرو تاقیقحت زا
.دنا هتفاین ققحت هک درب مان ار یئاه جامآ و درمش رب ار
.دراد لقتسم یجالح هب جایتحا و تسا یرگید عوضوم نیا اما
موس شخب
 یرگنشور اب کیتارکومد ناملآ رد ار یهوژپ یرگنشور خیرات رگا
 یاه توافت هب ،میهد رارق هسیاقم دروم لاردف ناملآ رد یهوژپ
:درب میهاوخ یپ ریز یلصا
 هظفاحم( ویتاورسنک یملع ننس هب ۵۰ یاه لاس رد لاردف ناملآ رد
 یرگنشور یارب یئاج اهنآ رد هک یننس ،هدش هداد همادا )هناراک
.تسا هتشادن دوجو
 هنیمز رد یا هینایب هب هک تسا یفاک هلئسم نیا هب ندرب یپ یارب
 زا )۱۹۶۸ ـ ۱۹۶۷( لاس رد هک مینکفاب یرظن کیتسینامر هتشر

 هاگشناد رد نامر هب طوبرم رانیمس نایوجشناد یگدنیامن یوس
.تسا هدش رشتنم یبرغ نیلرب دازآ
)مجرتم .دوش یم قالطا نامر تایبدا و نابز ملع هب کیتسینامر(
 و گنیتراه یسانش هسنارف یسرد باتک دض رب هینایب نیا رد
 دراهرگ یوس زا هک هدش یریگعضوم هناعطاق )۱۹۳۰( گربنلش
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 باتک هباثم هب )۱۹۵۰ گربلدیاه( نامر یژولولیف هتشر رد سفلور
 یرابجا یسرد بتک وزج نانچمه و تسا هدش هیصوت یتامدقم
.دوش یم بوسحم هتشر نیا رد لیصحت لوا هرود یارب

 باتک نیا رد هک دنک یم مالعا لاثم یارب نایوجشناد یگدنیامن
 و ریسفت یرگنشور اب تموصخ عضوم زا یرگنشور ،یسرد
.دوش یم یبایزرا
 شخرچ تکربب ،۶۰ یاه لاس رد یئوجشناد شبنج نایرج رد
 دض یریگتمس نیا رب ،شبنج نیا زا یشان کیتارکومد
.دوش یم هبلغ طلسم یرگنشور
 کیتسینامر یقرتم نایوجشناد همانشخب ،هنیمز نیا رد زراب لاثم
 مرت یارب یرانیمس کرادت تهج رد یبرغ نیلرب دازآ هاگشناد
 ـ بالقنا و یرگنشور« اب هطبار رد )۱۹۶۸ ـ ۱۹۶۷( یناتسمز
.تسا هدوب »بالقنا و کیتنامر
:میناوخ یم همانشخب نیا رد
 هتشر زا نتفات رب یور زا تسا ترابع سنارفنک نیا هزیگنا«

 همخپ شطرش شیپ مه و شا هجیتن مه هک یرظن گنت یلیصحت
.تسا هدرکلیصحت یاه
 اجرد ،دنزب مد نابایخ رد سکره ،هنیاه شیرنیاه لوق هب یتقو
 نتفات رب یور تلصخ دیاب ام ندز مد سپ ،دوش یم هتسب ریت هب
 هتشر یاه بوچراچ زا نتشذگ رتارف هب ار ام و دریگ دوخ هب

.دنک بیغرت ،یلیصحت
 خیرات هک دنراد نآ رب ار ام دیاب مکاح تیعقاو هناشنمربرب تالمح

.مینک یقلت یمومع خیرات زا یشخب هباثم هب ار تایبدا
 هب هتساوخ دوخ تینکلا زا اه ناسنا جورخ ینعم هب یرگنشور
 ناسنا هک تسا یئاه تردق هب عجار شیپاشیپ یرگنشور ینعم
.دنزادنا یم راک زا ار ناش نابز و دنشک یم دنب هب ار اه
 همکاح تاماقم ،)میدق( یشنآ میژر ندیشک ثحب هب قیرط نیدب
.دنریگ یم رارق زور روتسد رد تیمکاح هتفای میکحت یاه مرف و
 و یرگنشور هلئسم یسررب ـ همه زا لبق ـ ام یارب ،هجیتن رد
 یخیرات تشونرس مه یکدنا دیاش و ددرگ یم یمازلا نآ تیهام
.نآ
 اب کیتنامر هطبار و کیتنامر هب یرگنشور زا راذگ یسررب
 تسا رما تقیقح نیا هب ندرب یپ دصق هب ـ نامزمه ـ یرگنشور
»؟تسا هدنام یقاب هچ یرگنشور هکرحم یورین زا هک
 یقرت یریگعضوم اب یرگنشور هب تبسن تبثم یا هطبار مه اجنیا

.دراد هطساویب دنویپ ملع هب تبسن هنابلط
 یرگنشور« و یرگنشور یخیرات تشونرس هب تبسن یریگتمس
 همه زا لبق هک دراد تلالد یرگنشور زا یکرد هب اما »ام یارب
 نارود خیراتشیپ« ـ سوارک رنرو رظن فالخ رب ـ ار یرگنشور

.دنک یمن یقلت »ام دوخ روعش هلحرمشیپ« و »ام دوخ
 نیا کمکب دوخ یخیرات براجت ندرک روآراب هن فده اجنیا
 یاهداضت و یرگنشور یخیرات هدیدپ زا یریگدای هن و »خیراتشیپ«
 »رضاح لاح رد یرگنشور« هکلب ،رضاح لاح نامز یارب نآ

 یم دنب هب ار اه ناسنا هک تسا یئاه تردق« یرگنشور ،تسا
».دنراد یم هگن لهج رد و دنشک
 کی هب و یخیرات ارف موهفم کی هب ـ قیرط نیدب ـ یرگنشور

.دوش یم لدب ینامز ارف یلمع یریگتمس
 وئن تهج رد یریگتمس نیا یفسلف ـ یخیرات ـ یکیروئت أدبم
 رد ونرودآ و رمیاهکروه هلیسوب هک تسا یباتک ،راکشآ یرگنشور

 و هدش رشتنم »یرگنشور کیت کلاید« ناونع تحت ۱۹۴۷ لاس
.تسا هدیدرگ پاچ دیدجت ۱۹۶۹ لاس رد
 رتشیب هک تسا تروفکنارف بتکم یاه باتک زا یکی باتک نیا
 رازه ۷۰ زا شیب لاردف ناملآ رد و هدوب زیگنا ثحب یباتک ره زا

.تسا هتفر شورف هب نآ زا دلج
 هحورطم هلئسم ار »یرگنشور کیت کلاید« باتک یلصا هتسه
 هطقن زا هک دهد یم لیکشت مسیشاف اب هطبار رد ۱۹۴۴ لاس رد
:تسا هدش یدنبلومرف نینچ یخیرات ـ یفسلف رظن
 هب ،یناسنا اعقاو عاضوا رد نداهن ماگ ضوع هب تیرشب ارچ«
 ینعم هب هک تسا هدرک طوقس تیربرب زا ینیون عون یارقهق

»؟تسا یرگنشور رسک و مک یب یبیرختدوخ
 نامز زا هک تسا نیا شسرپ نیا هب ونرودآ و رمیاهکروه خساپ

 یکیژولوئ هلت و نوگمه ،نومیمان ینایرج دیاب ار هتینردم ات رموه
.درک ریسفت )دنم تیاغ(
 و ثداوح ،نآ رب انب هک دوش یم قالطا یکرد هب یژولوئ هلت(
 نییعت شیپاشیپ ،لائدیا یئاهن لحارم و فادها هلیسوب اه هعسوت

)مجرتم .دننک یم ریس اهنآ تهج رد و دنا هدش
.دوش یم یقلت ناسکی یرگنشور اب اپ ات رس زا ،قیرط نیدب خیرات
 رب ـ ونرودآ و رمیاهکروه هک تس ور نآ زا نایرج نیا ینومیمان

 و سکرام نینچمه و یخیرات یرگنشور ناگدنیامن رظن فالخ
 هب )ینف( یکینکت تفرشیپ و تعیبط رب طلست هک دننآ رب ـ سلگنا

 هکلب ،هدشن رجنم اه ناسنا یزاساهردوخ و یشخب ققحتدوخ
 رشب رب رشب طلست هب و رشب رب کینکت و ملع طلست هب ،سکعرب
.تسا هدش رجنم
 هک تسا نیا زا ترابع رمیاهکروه یدنبعمج رد یلصا ناهرب
.تسه زین رشب رب طلست هدنریگرب رد تعیبط رب طلست«
 رب طلست یارب هدش عارتخا یاه هاگتسد دادعت هک نازیم نامه هب

 هب روبجم رشب مه نازیم نامه هب ،دبای یم شیازفا تعیبط
 ردب ملاس ناج ،هکلهم زا ات ،دوش یم اه هاگتسد نآ هب تمدخ
».درب
 یقلت )یویتانرتلآ( یلیدب« هباثمب یرگنشور تیهام ،رظن نیا قبط رب
 هطلس یریذپان بانتجا ینعم هب نآ یریذپان بانتجا هک دوش یم
».تسا )تیمکاح(
 طقف« ،یرگنشور کیت کلاید هباثمب خیرات زا ،قیرط نیدب
 یم یقاب لحنیال ،یناسنا دض هطلس ی هتفای تیعقاو یژولوئدیا

».سب و دنام
 یداقتنا ندمت و یتسیمیسپ ـ یخیرات یاه لدم زا عون نیا
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 دروم قحب ام نرق هب عجار ینامز صیخشت نیا انمض و لاسروینوی
 ـ یفسلف لدم کی اب اجنیا ام هک هدش مالعا و هتفرگ رارق داقتنا
 شنزرس مغریلع هک مینک یم ادیپ راک و رس زرونامگ یخیرات

 زرطب یئاوژروب هفسلف ثاریم هب نآ« هکنیا رب ینبم مسیلایسوس
 یطخ تفرشیپ یروئت کی دح زا هن »دنام یم رادافو یجولفم
.لگه حور یژولونمونف زا هن و دور یم رتارف نوگمه
 هفسلف یکیژولوئ هلت ـ یخیرات ـ یفسلف کیت کلاید اجنیا

 یا هدنیآ زا هک دوش یم یقلت یزیچ ناونع هب اهنت ناملآ کیسالک
 هب و »حور بیرخت یژولونمونف« هباثم هب اذل و دهد یم ربخ یفنم
.دوش یم دیلوتزاب یفنم یخیرات ـ یفسلف کیت کلاید هباثم
 یروئت و سکرام یخیرات ـ یتسیلایرتام داضت کیت کلاید
 دید نادیم زا جراخ رد زین وا یعامتجا یاه نویسامرف
.دننام یم ونرودآ و رمیاهکروه
 )هتیلانویسار( تینالقع موهفم هب هک تسا رتهب دروم نیا رد
 رمیاهکروه یرگنشور موهفم و درخ هک دوش هراشا یربو سکام
.دنروخ یم بآ نآ روخشبآ زا زین ونرودآ و
 طقف هن تینالقع یکیژولوپوت ـ لاسروینوی ـ یخیرات موهفم نیا اب
 رب هوالع هکلب ،دوش یم یفن یرگنشور یتسیلائوسنس درخ موهفم
 و تسد ،یلاخوت یلومرف هب »یرگنشور« موهفم هلیسو نادب ،نآ
 یور هب هار ات دوش یم هداد لیلقت مهف همه و لذتبم ،هتسکش اپ
.دوش زاب ونرودآ و رمیاهکروه یاه یروادشیپ
)۱۹۳۱( هکسنیه تربون
هفسلف خروم
تناک صصختم
ریرت و نیلرب دازآ هاگشناد رد هفسلف روسفورپ
 اب هطبار رد« ونرودآ و رمیاهکروه یروک هب قحب هکسنیه تربون
 یرگنشور موهفم تسبراک و میهافم خیرات هب طوبرم لئاسم
 یفسلف ـ یخیرات هلوقم کی هباثم هب زاغآ زا هک ،دنک یم هراشا
.تسا هتشاد رارق هطبار رد ینیعم نارود اب یداینب
 نیزاغآ و رت نیزاغآ یاه نارود رد موهفم هدشن لرتنک نداد رارق
 صخشت ره زا یرگنشور موهفم هک هدش نادب رجنم … نیرت
».ددرگ دازآ لرتنک لباق یخیرات
 کیت کلاید ،یرگنشور یخیراتریغ موهفم نیا یارب زراب لاثم
 رکفت« هباثم هب یرگنشور زا نآ رد هک تسا یرگنشور
 و یمومع یدازآ یاوق یزاسدازآ« ،»یئادز هروطسا« ،»هدنزاتشیپ

.دور یم نخس تارکب هریغ و »یشخب ققحتدوخ
 ار یرگنشور موهفم نشخ فیرحت ،تاثبشت نیا رد قحب هکسنیه
 رب ینتبم رکفت یئاوتحم یب و یجامآ یب زت« زا هک دنیب یم
 حالطصا هب ندرک یقلت ناسکی« و دراد تیاکح »یرگنشور
».تسا هدش انب نآ رب تیمکاح ملع و یرگنشور یکیت کلاید
 یفسلف ـ یخیرات یرکف لدم هباثم هب یرگنشور کیت کلاید
 »یفنم مسیسکراملگه« ای و »یفنم مسینایلگه« ناونع هب هک تسا

.تسا هدش یدنب هقبط

 یخیراتریغ هلئسم یارب یکیروئت عبنم یرگنشور کیت کلاید
 یزیر همانرب ینعم هب ،لاح نیع رد هک تسا »رصاعم یرگنشور«
 یتنآ رمتسم دروخرب« هباثمب هک تسا یئاه لح هار یارب شیپاشیپ
 ـ هنایرگنشوروئن یاه یئوگبیغ مرف رد »یکیژولوپیت یاهزت
 یرشب ندمت هنارگنشور دض نایاپ و ارقهق هب طوقس ای و یکیپوتوا
.دنهن یم هنحص هب اپ

 ناشدوخ ونرودآ و رمیاهکروه ،میناد یم همه هک روطنامه
 یقلت یلک و نوگمه یبیرختدوخ ماع دنور هباثم هب ار یرگنشور
 هب یفنم یئاحیسم دیما زا زونه ،لاح نیا اب اما ،دنا هدرک
 رب لد یکیت هتسا ـ لقتسم تاحن و تکژبوس یلاربیل یئافوکش
.دنا هدنکن
 کلاید یخیرات ـ یفسلف لدم اب ونرودآ و رمیاهکروه هک احنآ زا
 یکیریپما تیعورشم و تیملع یعدم ناش یفنم یرگنشور کیت
 ای و لوبق ناوت یم طقف عومجم رد ار لدم نیا نایرج ،دنا هدوبن
.درک در
)۱۹۴۷( کبور سناهوی
یناملآ فوسلیف
ندسرد هاگشناد رد هفسلف کیت کلاید و یلمع هفسلف داتسا
هفسلف خیرات هسیردنورگ نارشان زا

کیتا و هفسلف کیت کلاید هلجم
کیتا و هفسلف کیت کلاید همانلاس
:راثآ
 دیوید تخانش یروئت و یعامتجا یروئت( یتاپمس و مسیئوگا

)مویه
یرگنشور تفرشیپ یروئت
یکیژولونکت یبایزرا هوق
خیرات ،گنهرف ،کینکت
خیرات هفسلف رب یا همدقم
کیتا و هفسلف کیت کلاید
)هدنیآ رد یلمع خیرات هفسلف هب عجار( خیرات و یرگنشور
)سکرام رکفت رب همدقم( سکرام لراک
 لثم ،ینارحب عاضوا اب ههجاوم رد یوق لیالد هب هک یسک
 لوحت هناهب هب و دهدن ناشن شنکاو ناهج نایاپ هب نادنمرواب
 لثم ،دزادرپن ضرا هرک هنیمز رد یزرونامگ هب ،ملع و خیرات
 دهاوخ و داد دهاوخ زورب دوخ زا یدج دیدرت کبور سناهوی
 تفرشیپ ،یرگنشور کیت کلاید ناسب« هک یداقتنا ایآ هک دیسرپ
 هب نیزاغآ یرگنشور رد یتح و دنک یم یقلت ارقهق هب طوقس ار
 زا دناوت یم ،»دیآ یم لیان یبیرختدوخ زا یروتسم رواتشگ فشک
 ایآ یداقتنا نینچ و دیآرب یرگنشور یخیرات شبنج یسررب هدهع
 یجورخ هار تفرشیپ هشیدنا یوت رد وت یاه نالاد زا دناوت یم«
»؟دبایب
 ناهج نایاپ هب نادنمرواب هک تفرشیپ یامنرود نادقف« زین لمع رد
 زیتس یرگنشور یئوگبیغ و »دننک یم همزمز بل ریز یداروا ناسب
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شیوخ نویسکنوف رد ،مسیئاحیسم کی زکرمتکژبوس
».دنک یم مادنا ضرع تفرشیپ زیگنا لاؤس هدیا زا رتزیتس ناسنا«
مراهچ شخب
 یاهروشک رد متسیب نرق ۶۰ یاه لاس زا هک یهوژپ یرگنشور
 یم هدرتسگ تیوقت هدحتم تالایا و ایلاتیا ،هسنارف ،لاردف ناملآ
 و رمیاهکروه تاثبشت نالطب رب لیلد دوخ ،دوش یم افوکش و دبای
.تسا یرگنشور یخیرات هدیدپ فیرحت هنیمز رد ونرودآ
 خیرات ظاحلب ـ زیگنا لمأت و زیگنا هجوت نایرج نیا هک یداعبا

:ددرگ یم نایع ریز یاه تکاف رد ،هدرک بسک ـ ملع
۱
 هرگنک نیمود )دنلتاکسا( وردنآ تنس رد ۱۹۶۷ لاس رد
 یللملا نیب نمحنا« سیسأت نآ رد هک دوش یم حاتتفا یرگنشور
.دسر یم بیوصت هب »مهدجه نرق یسررب
۲
 نمحنا نیا هب یرگنشور رگشهوژپ ۲۵۰۰ دودح ۱۹۷۴ لاس رد
.دننک یم ادیپ قلعت

۳
 تسپادوب رد یرگنشور یللملا نیب هرگنک نیمفه ۱۹۸۷ لاس رد
.دوش یم رازگرب

۴
 ره یرگنشور هنیمز رد یللملا نیب یشهوژپ یاه تیلاعف هب عجار

.دوش یم رشتنم ینتلوب رابکی هام هس
۵
 لاس هب طوبرم یلصا تاعوضوم هنیمز رد نتلوب نیا متسیب هرامش

.تسا هدش رشتنم ۱۹۸۸ لاس رد ۱۷۸۹
۶
 ۸۰ و ۷۰ یاه لاس رد یللملا نیب یهوژپ یرگنشور یئافوکش نیا
 لباق ار مهدجه نرق هب طوبرم نوتم زا یرامشیب دادعت متسیب نرق
 و دندوب هدنام ناهنپ اه هدید زا نامز نآ ات هک ،دنک یم هدافتسا
 اهنآ تکربب هک دریگ یم تروص تاراشتنا زا یهجوت لباق دادعت
 رییغت شوختسد ینیعم یاهرظن هطقن زا یرگنشور رصع ریوصت
.ددرگ یم
۷
 ناملآ یهوژپ یرگنشور ،یهوژپ یرگنشور یللملا نیب هعسوت نیا
:دبلط یم فاصم هب ار کیتارکومد

 ناملآ یهوژپ یرگنشور هک تسا یرکف شلاچ نیا رد اهنت نوچ
 هتخانش تیمسرب یللملا نیب سایقم رد دناوت یم کیتارکومد
.دوش
 یهوژپ یرگنشور یئافوکش دنور نیا ایآ هک شسرپ نیا هب خساپ

 یکیت کلاید هب موسوم یفسلف ـ یخیرات حرط ریثأت تحت
 رارق نآ ریثأت تحت ینازیم هچ هب ،یرآ رگا و هتشاد رارق یرگنشور
.تسا راوشد ،هتشاد
۸

 هب موسوم هلئسم هب هجوت یهوژپ یرگنشور رد ،تروص ره رد اما
 بوچراچ رد یللملا نیب تانایرج هب هجوت و یرگنشور نایاپ

.تسا هتفای تیوقت یرگنشور شبنج
 سوارک رنرو رظن یهوژپ یرگنشور یللملا نیب هعسوت تکربب
 ار یرگنشور راکفا یسررب« هک دریگ یم رارق دییأت دروم ینشورب

».درک یقلت تقو فالتا دیابن زگره
 رصع رد هدنام ثاریم هب زیگناروش شلاچ ،نیا زا هتشذگ اما

 نردماسپ و خیراتاسپ نارادفرط و نیون نارگنشور نایم رضاح
.تسا سوارک رنرو رظن تحص رب یرتدنمورین بتارمب دییأت
۹
 )راک هظفاحم( ویتاورسنک یسایس شیارگ شخرچ رد شلاچ نیا
 مرف داتشه یاه لاس رد و دریگ یم رس داتفه یاه لاس رد
.دریگ یم دوخ هب یملق یشکرکشل

 رصع یحور عضو« ناونع تحت ۱۹۷۹ لاس رد فورعم راصق مالک
.تسا هدوب یکیژولوئدیا یئارآرکشل نیا رگنایب »رضاح

 درخ هجرد هب یرگنشور هک دور یم نآ زا نخس ،یئوس زا اجنیا
 یدرف یژولوتیم لیکو هباثم هب تایبدا« ات ،هدش هداد لزنت یرازبا
 ملع دق یپوتوا و ملع لباقم رد تمحازم یب و رس درد یب دناوتب

 هب یرگنشور کیت کلاید هلاحتسا زا رگید یوس زا و »دنک
.دور یم نخس »دیدج هفسالف هنایارگینام ریوصتناهج«
)۱۹۷۶ ـ ۱۹۰۴( نلگ دلونرآ

یناملآ فوسلیف و سانش هعماج
یفسلف یژولوپورتنآ هدنیامن
رلش سکام و رنسلپ تومله اب هارمه
)یراک هظفاحم( ویتاورسنک عضوم زا ونرودآ فیرح
 ندناوخ زا سپ ناوت یم هنوگچ هک دیآ یم بل رب لاؤس نیا انمض
 تسپ روگ رس رب ـ نلگ دلونرآ یوس زا یتح ـ دنلب یا هحتاف
:دمآ لیان دوخ یوربآ ظفح هب ،)خیراتاسپ( مسیروتسیه
 ظاحلب ـ )خیراتاسپ( مسیروتسیه تسپ زا« هک دوب هتفگ نلگ دلونرآ
».تشاد یراظتنا ناوت یمن رگید ـ اه هدیا خیرات
 فراعملا ةریاد یامنرات رد مسیروتسیه تسپ هب دینک هعجارم
یرگنشور

۱۰
 ندرک دادملق ناسکی اب ۱۹۸۱ لاس رد سمرباه نگروی

 ثاریم هب ثحب نیا )هتینردماسپ( مسینردم تسپ و مسیتاورسنک
.دنک یم دیدشت و دناشوپ یم یسایس هماج ار هدنام
 هک دوش یم قالطا یئ یلصا یسایس یریگعضوم هب مسیتاورسنک(

)مجرتم .تسا دوجوم یعامتجا ماظن ظفح ناهاوخ
۱۱
 لاجنج یدلج ود باتک راشتنا اب ۱۹۸۳ لاس رد کیگرتولسا رطپ
 هراب رد مالک نیرخآ »نهوم درخ داقتنا« ناونع تحت شزیگنا
.دنار یم نابز رب ار یرگنشور

۱۲
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 یبرغ نیلرب رد اهرنه یمداکآ ۱۹۸۵ هیروف ات ۱۹۸۴ هیئوژ زا
 »یرگنشور تلذ ـ درخ یایؤر« ناونع تحت ار یئاه ینارنخس
.دنک یم رازگرب

۱۳
 مسینردم تسپ زا ار دوخ داقتنا ۱۹۸۵ لاس رد سمرباه نگروی
.دنک یم قیقدت »هتینردم یفسلف ثحب« رد )هتینردماسپ(

.سیردت هسلج ۱۲
 درخ تنس اب نردماسپ عادو لئوتکا مرف ود نایم تاسلج نیا رد
:دوش یم هتشاذگ قرف
۱
درخ اب عادو یتسیشرانآ مرف
۲
.درخ اب عادو ویتاورسنوک مرف

۱۴
 اب ـ سناتسنوک رهش رد هفسلف روسفورپ ـ رملو تشربلآ ،نامزمه
 و هتینردم کیت کلاید هب عجار« ناونع تحت دوخ باتک
 دوجو مالعا )۱۹۸۵( »ونرودآ دعبام درخ زا داقتنا« ـ »هتینردماسپ
 .دوش یم وروی رازه ۵۰ غلبم هب ونرودآ هزیاج هدنرب و( دنک یم
)مجرتم
 شیپ و تفرشیپ کیتا زا نیون نارگنشور ،ثحب نیا رد هک احنآ زا
 تسپ و اه تسیروتسیه تسپ و دنزیخ یمرب عافد هب ینیب
 نایم دنویپ لپ هک دننک یم یراشفاپ رظن نیا رب اه تسینردم
 رب هنارصم رواب و تسا هتخیسگ مه زا یعطق روطب لاح و هتشذگ
 هفارخ ار تفرشیپ و یرگنشور ،هدنیآ رد )یویتانرتلآ( یداهنربارب
 یسایس دعب زاغآ نامه زا ثحب نیا ،دننک یم یقلت یتنس یا

.دنک یم بسک
 رطپ یوس زا »یرگنشور هدنیآ« ناونع تحت یعمجت یهدنامزاس
 تروفکنارف رد ـ ناملآ تارکومد ـ لایسوس بزح ربهر ـ ستولگ
.دهد یم ناشن رتنشور ار رما تقیقح نیا ۱۹۸۷ لاس رد
 هدنیآ« هرگنک زا ۱۹۸۷ ربماسد ۱۸ رد »تیاست« همان هتفه
.دهد یم شرازگ »یرگنشور
!شیپ هب شرام هناطاتحم مالعا
 هرگنک« هب عجار ۱۹۸۷ ربماسد ۱۷ رد »ستات« همانزور رتیترس رد
:میناوخ یم »یرگنشور
.دنرادن نتفگ یارب یفرح هتینردماسپ رد نارگنشور«
»!شلاچ هب هقالع نودب ،شلاچ گنهرف
.دیوگ یم نخس موهفم نیمضت ای و »هکرعم زاغآ« زا گولک
:تسا ریز رارق زا »تیاست« همان هتفه مالک هصالخ
؟عضوم رییغت«
.تشاد مان هرگنک ۱۹۷۵ لاس رد
.تسار زا یونعم ینومژه ددجم ریخست یارب شیپ هب هلمح روپیش
 هداد یرگنشور هدنیآ مان نادب ،تروفکنارف رد نایدوهی نمحنا رد
.ناوخارف تمالع نودب ،لاؤس تمالع نودب ،دنا

.هناطاتحم موجه نامرف
 تخاس ازجم مه زا ناوت یمن ار یرگنشور یاه جامآ و اهدتم اما
.تسا لاحم پچ زا شرام عورش ـ ارهاظ ـ اذل و
 لیاسو هنیمز رد هدننک نییعت ثحب ،همدقم نیا زا سپ یدعب ماگ
.دوب دهاوخ قرط و
 هدننک نییعت ثداوح نتسبآ زور ره و تسا گنت تقو هک احنآ زا
 تسد نآ ،تسد نیا دح زا هدایز دیابن نارگنشور ،تسا یا

».دننک
:دسیون یم وا سکع رب اما »ستات« همانزور رگشرازگ
 ـ لایسوس بزح یربهر یوس زا »اه پچ« هناکریز ناوخارف اما«
 یعفادت هلیسو هباثم هب ـ تفرشیپ موهفم هب یرادافو هب تارکومد

.دنز یمن لوگ ار یسک ـ شیوخ
 ،ستولگ لوق هب( »هتشگ دم یایلوخیلام« کی طقف نآ هکنیا یارب
 دهاش مه لباب جرب سأر رد یتح رگا ،تسین )بزح ربهر
.میشاب تفرشیپ هب تبسن دیدرت شیادیپ

».تشادن نادند هرگنک
 یرادفرط هب یسایس ای و یقالخا لیالدب هکنآ یب یسک رگا

 هب ندرب یپ ددص رد ،دزادرپب بزح نآ ای و نیا زا هدزباتش
 هدنام ثاریم هب زیمآ هرجاشم شلاچ نیا نویسکنوف و شیادیپ
 خیرات هنیمز رد یا هدنزومآ نایرج هب هک دشک یمن یلوط ،دیآرب
:درب یم یپ یروئت
 نارگنشور یارب مه ونرودآ و رمیاهکروه یرگنشور کیت کلاید
 یدیلک نتم نانآ یتسینردم تسپ نیفلاخم یارب مه و نیون
.دوش یم بوسحم
 ای و تبثم داضتم یریگ هجیتن رد اهنت یریگعضوم ود نیا توافت
 نامز کرد یارب تفرشیپ یفسلف ـ یخیرات تخاس زا اهنآ یفنم

:تسا شیوخ یتآ یریگتمس نییعت و لاح
 تشگسپ هب هک دننک یم یقلت یزیچ هباثم هب ار تفرشیپ ای اهنآ
 »یرگنشور یبیرختدوخ« هب هک یزیچ هباثم هب ای و هتفای هلاحتسا

.تسا هدش رجنم
 هلجم رد رپماک رامتید و نمرل سوالک نایم هلداجم نم رظنب
 تسپ« ناونع تحت تشربموگ شیرلوا سناه هلاقم و روکرم
 نیب شلاچ نیا تفاب رد یلصف ناونع هب »نونکا ،مسیروتسیه
.دنا یدج هجوت لباق یللملا
 تسپ و مسیروتسیه تسپ یاه گولوئدیا ثحب مه اجنیا

 هکنیا رب ینبم یضرا مامت حرط« و »خیرات نایاپ« رس رب مسینردم
 هعجاف هب کشیب و دزادرپ یم ریطاسا رارکت هب طقف یرگنشور
.تسا »دوش یم رجنم
)۱۹۳۹( نمرل سوالک رتکد روسفورپ
یحور مولع و هفسلف هتشر رد نیلرب دازآ هاگشناد داتسا
: صصخت
ینامزاس تاقلعت

 کیت هتسا ،متسیب ـ مهدجه نرق تایبدا( یناملآ نیون یبدا مولع
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)یلیلحتناور
رامشیب دنمشزرا راثآ فلؤم
 ضارتعا رب ینتبم رکفت رس تشپ رد« نمرل سوالک روسفورپ رظنب

 لصاح جیاتن« و »هعجاف اب هنادیلپ قفاوت ،وگرپ و هراکچیه یحطس
 دح ات )مسیدروسبا( مسیدنرچ ،هعجاف سح نادقف تابثا زا

 و راکیب رفن نویلیم ود هب هجوت اب« هک »هدش ناهنپ هتشگ دم ینیعم
 یب هکلب ،کحضم هن ،هبتریلاع نادنمراک هدش نیمضت قوقح
».تسا هنامرش یب و هنامحر
)۲۰۰۱۴ ـ ۱۹۳۶( رپماک رامتید
یناملآ هدنسیون و سانش هعماج ،فوسلیف
یخیرات یژولوپورتنآ و گنهرف یسانش هعماج داتسا
نیلرب دازآ هاگشناد رد
مسیروتسیه تسپ ناگدنیامن زا
:دسیون یم نمرل سوالک روسفورپ هب خساپ رد رپماک رامتید
 لبق شتلع ،ددرگ یمن یرگنشور دارم قفو رب خرچ هزورما هکنیا«
 ناعفادم هکلب ،نازیتس یرگنشور رامشمک هورگ هن همه زا
 یم دشر نوزفازور روطب زره فلع لثم هک تسا یرگنشور
.دننک
 یب هب رتشیب هک دنوش یم اپرب یرگنشور تاحن یارب یئاه هکرعم
.دنماحنا یم یرگنشور رتشیب هچره یرابتعا

 یرگنشور ،دیدج رصع هب تبسن عومجم رد اه مدآ یریگعضوم
.تسا هدش لمحت لباقریغ هتینردم و نیزاغآ
.تسا بیرخت هکلب ،ریونت هن ریونت
.تشاد هجوت هلئسم نیا هب دیاب
.تسا تسکش نیا

 جرخ هب شالت تسکش فیصوت تهج رد دیاب همه زا لبق دیاش
.ددرگ لوبق لباق یناسنا زغم یارب ات ،داد
.دتفین قافتا دیاش ناهج نایاپ
 اه تسینردم تسپ و اه تسیروتسیه تسپ هعجاف نیا رد اریز
.دننک یمن هلخادم
…دنا شاشتغا ثعاب هک دنا یرگنشور نارادفرط طقف
 تسپ و مسینردم تسپ ریثأت تحت دیاش ،نایاپ اب ندرک سب

».تسا هدوب مسیروتسیه
 ثحب هک تسا رواب نیا رب ارهاظ )وا طقف هن و( رپماک رامتید
 نیون نارگنشور یوس زا طقف »یرگنشور یبیرختدوخ« هب طوبرم
 یعقاو یسایس و یکیروئت ویتانرتلآ اهنت و دوش یم هداد همادا
 تسپ حیضوت زا تسا ترابع یبیرخت دوخ دنور نیا هب تبسن
.یزیتس یرگنشور یتسینردم
 هک تسا نآ زا یکاح یلو ،تسا تسردان هچرگا یریگ هجیتن نیا
 لدم بوچراچ رد اه تسینردم تسپ و اه تسیروتسیه تسپ
 رب هبلغ هب ار دوخ ،یرگنشور کیت کلاید یخیرات ـ یفسلف
 یخیرات ـ یفسلف و یتسیلاسروینوی ،یتسیلانویسیدارت رکفت
 قیرط زا هلئسم نیا لح یعدم و دنناد یم رداق نیون نارگنشور

 یفنم هشیر زا تلصخ اب یتسیلانویسیدارت خیرات هفسلف دیلوتزاب
.دنا
ـ  ور نیا زا ،تنس اب یا هشیر ارهاظ ی هطبار عطق نیا یئاهن هجیتن

 تیحطس« ـ دهد یم ناشن نوسمیج کیردرف هک روطنامه
 مه هک تسا نآ زا یشان تیخیرات نتفر داب رب« و »تسا یدیدج
 مه و دزاس یم رادومن خیرات زا ماع کرد اب هطبار رد ار دوخ
».دهد یم رارق ریثأت تحت ار ام دوخ »یصوصخ« ینامز کرد
 لوحت تهج رد یلمع یریگتمس مامت و مات یفن ،نیا رب هوالع
.تس اه یریگ هجیتن نیا وزج زین هعماج
 یارب ،دنک یم یقلت ارقهق هب تفرشیپ هباثم هب ار تفرشیپ هک یسک
 ،دنام یم یقاب هعجاف هب تبسن هک یویتانرتلآ اهنت یقطنم روطب وا
 شیارگ ره ای و تفرشیپ ره هنیس رب ارچ و نوچ یب ندز در تسد
 ظاحلب مه و یلمع ظاحلب مه ،لاح و هتشذگ رد بلط تفرشیپ
.دوب دهاوخ یرظن
 تسکش فیصوت رد زین نیون نارگنشور زا رپماک رامتید داقتنا

 دروم یرگنشور رد« دناوتب وا ات ،دوش یم هصالخ یرگنشور یاه
 هتینردم و هروطسا زا لمع نادیم و دمدب هزات حور شیوخ رظن

».دوش هتفگ کرت ولج و بقع هب نامزمه
)۱۹۴۸( تشربموگ شیرلوا سناه
یئاکیرمآ ـ یناملآ یبدا ملاع
هاگشناد داتسا
:راثآ
خیرات اتموهفم یاهزرم و داعبا
ام عیسو لاح نامز
برغ ناهج نایاپ زا یریواصت

 نیا زا زین هدنیآ هنیمز رد تشربموگ شیرلوا سناه یریگتمس
.درادن ینادنچ قرف رپماک رامتید یریگتمس اب ظاحل

 دایرف هکلب ،همزمز هن نیخروم مربم و لجاع فیلکت« وا رظنب
.تسا
 یاه لدم ددجم ندرک لاعف و ایحا هن اهنآ هکنیا رب ینبم دایرف
 یریگتمس نییعت اب هن ،دننک دییأت دنناوت یم ار قباس مایا یلمع
 اب هن و دنقفاوم رضاح لاح رد اه ناسنا لمع یارب زاس هدنیآ
 روعش موادت رب ینتبم )هناسانش خیرات( یکیفارگویروتسیه کیتارپ
».دنراد یراگزاس رس اه ناسنا یخیرات
 عادو ینعم هب تشربموگ شیرلوا سناه مربم و لجاع فیلکت نیا
 و »سکرام و لگه یوس زا هدش نیودت یخیرات ریطاسا اب«
 ،یتسیلاسروینوی هک تسا یرکفت زرط اب عادو ینعم هب نامزمه«
 طوبرم یخیراتریغ هلئسم نانچمه و دشاب زکرمتکژبوس و ارگجامآ
».دنک حرطم ار هدنیآ و رضاح لاح رد یرگنشور ینعم هب
 ،درب یم ردب ملاس ناج هبناج همه یظفل بیرخت نیا زا هک هچنآ
.تسا نشور
 هباثم هب ار رضاح لاح هک یسک یارب« ،تشربموگ رظنب
 هک دنام یم یزیچ طقف هتشذگ زا ،دنک یم یقلت »خیراتاسپ«
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 یم نیسپاو یاطسو نورق هب ،دراد رضاح لاح هب یمیظع تهابش
».دراد رارق ناهج نایاپ زا سرت هرطیس تحت هک یرصع ،دنام
 حرط نذا مه هک دنک یم غیلبت ار یرکفت ـ نامزمه ـ تشربموگ
:تکرح هزاجا مه و دهد یم لاؤس
 اب هارمه ار »نردماسپ هفسلف« و »مسیتاورسنکوئن« هک یرکفت
 هب و دسانش یم تیمسرب رگید فلتخم یرکف ننس و تاناکما

 ندرک یدنب مهرس هب یرگنشور تاحن تهج رد شالت ضوع
 حرش هب شا یلصا رصانع هک ددنب یم رمک یدیدج موهفم
:دنریز
۱
».رامشیب کیدزن یاه جامآ هلیسوب دحاو جامآ ندرک نیزگیاج«
۲
».رشب یاقب نیمضت موهفم هلیسوب لامک موهفم ندرک نیزگیاج«

۳
 ناسنا هلیسوب ،لماکت هب فلکم یناحور ناسنا ضیوعت مه دیاش«

».رشب یاقب نارگن ینامسج
)۱۹۴۸( هکروت فوتسیرک
)گیزپیال( هفسلف داتسا
:راثآ
یژولوئت یکیژولوئدیا ناوت

 یاه هشپ و یکیزیفاتم یاه کریجریج( هطساو هباثم هب ادخ
)یکیت کلاید مولع یکیژولوئت
)درخ نونج و هچین( هداعلا قراخ ناسنا

)یسنج هزرابم هفسلف( حور و یسنج تایلمع
)هتشگ هکت هکت کیتامگد( یبهذم لوحت
)لاح و روش هفسلف( هتشگکیرحت هعماج
)رادباقن مسیلهین( مسیلاتنمادنوف
ایؤر هفسلف
)لیحنا یعامتجا یسانشناور( یسیع ترضح یایؤر

 یاه ثحب عوضوم هباثمب و یخیرات یا هدیدپ هباثمب یرگنشور
یراج
یرگنشور رس رب لادج
ردورش دیرفنیو رتکد روسفورپ
نیش میم نیش نادرگرب
 و یرگنشور هیلع و هل رب رکذلا قوف لیالد یرامشرب هچرگا
 رکذ و یتاراشا دح رد طقف ینونک یراج ثحب رد هتینردماسپ
 یفاک ریز لیالد هب لیالد نیمه نم رظن هب یلو ،دنا هدوب یتاکن
:دنا
۱
 سوارک رنرو صیخشت تحص رب دنا یدییأت اهنت هن اما لیالد نیا

 و »دراد قلعت ام نارود خیراتشیپ هب یرگنشور« هک تفگ یم هک
 هکلب ،»تسین تقو فالتا یرگنشور یاه هدیا هب تخادرپ«

 یخیرات کرد نایم هک دنرما تقیقح نیا هدنهدناشن ،نآ رب هوالع
 دنویپ نآ یتآ یامنرود و رصاعم یخیرات نارود و یرگنشور زا
.تسا رارقرب هطساویب
۲
 رد مسیروتسیه تسپ و مسینردم تسپ شالت ،اهنیا همه رب هوالع
.تسا زومآ سرد رایسب نیون یرگنشور زا ینادرگیور تهج
 تسپ ،دوش یم ناشنرطاخ هکروت فوتسیرک هک روطنامه اریز
 هک دروآ یم دیدپ ار رما تقیقح نیا هب فوقو ناکما مسینردم
 زا یفسلف یحور هبرض و ـ کیتنامور صاخ لمد ـ یتسرپ غوبن

.تسا هتشادرب یفرگش فرژ مخز هچ یرگنشور فرع
۳
 ماحنا یکیروئت بالقنا هک تسا رما تقیقح نیا لمأت و هجوت لباق
 هدیا اب تسسگ نیرت یا هشیر« هک سلگنا و سکرام یوس زا هتفای

 تسپ و اه تسیروتسیه تسپ رظنب ،هدوب »هدنام ثاریم هب یاه
.دوش یم راکنا ـ دشاب مه یلیلد ره هب ـ اه تسینردم
.دسر یم رظنب تیمها یب ،لوا هاگن رد هلئسم نیا
.تسین نینچ ،عقاو رد اما
 ناونع تحت یا هلاقم رد ۱۹۴۸ ـ ۱۹۴۷ لاس رد سوارک رنرو
:دسیون یم »یئاوژروب هفسلف نایاپ«
 نیا یاشفا نودب تسناوت یمن زگره مسیسکرام ،منکن هابتشا رگا«

 لومرف زا یکیتکلکا ،لگه دعب ام یفسلف راثآ هک رما تقیقح
 ینعم هب فیتکژبوس عاضوا تافیصوت هباثم هب ای و دنا هنهک یاه
 لیکشت هب ،دنا یئاوژروب روعش نیلماح هدنورشیپ یگناگیب دوخ زا

».دیآ لیان لگه زا رتارف ینیون یفسلف متسیس
مسیسیتکلکا هب دینک هعجارم
۴
 نایم هدنام ثاریم هب یاه هدیا و یرگنشور هراب رد یلعف ثحب
 هدنهدناشن یتسیروتسیه تسپ مسینردم تسپ و نیون نارگنشور
.تسا هدرکن هابتشا مسیسکرام هک تسا رما تقیقح نیا دنتسم
 رد هدش دیلوتزاب دیدرت و کش زا یدیدج هراومه عاونا مغریلع
 طقف هن یتسیسکرام دتم ناکامک ندوب هدافتسا لباق و رابتعا هنیمز
 یفنم یخیرات ـ یفسلف لدم و چاکول گروئگ مسیسکراملگه
 نیا رب نشور لیلد ،ونرودآ و رمیاهکروه یوس زا نآ فلاخم

 زا دناوت یمن زگره رصاعم یکیمداکآ هفسلف« هک دنرما تقیقح
».دراذگ رتارف اپ مجسنم کیسالک هفسلف یرظن عضوم
 تسپ و اه تسینردم تسپ مه و نیون نارگنشور مه
 رارق یفسلف ـ یخیرات تنس نیا هبذاج نادیم رد اه تسیروتسیه
.دنراد
۵
 نامز بسانم هچرگا اه تسیروتسیه تسپ و اه تسینردم تسپ
 رتارف هب رداق هن یلو ،دنسانش یمن تیمسرب ار تنس نیا ندوب
 زا عافد هب رداق هن و دنا مسیسکرام یکیروئت بالقنا زا نتفر
.دنا تنس نیا رب هبلغ تهج رد دوخ یاعدا



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

113

 یرکف لدم دیلوتزاب ،دیآ یمرب اهنآ تسد زا هک یراک اهنت
 یفنم تمالع اب »یرگنشور کیت کلاید« یفنم یفسلف ـ یخیرات
.تسا یرت یا هشیر
۶
 یفسلف ـ یخیرات )مسیلانویسیدارت( یئارگتنس ،قیرط نیدب
 تسپ یفنم یفسلف ـ یخیرات ینکش تنس و نیون نارگنشور
 و یروئت خیرات رظن هطقن زا اه تسیروتسیه تسپ و اه تسینردم
.دنیوج یم دانتسا رگیدکی هب الباقتم مولع خیرات
 یئارگتنس شیادیپ اب هک تنس و خیرات نایم داضت
 یخیرات یئارگتنس نارحب هب و هداهن هصرع هب اپ )مسیلانویسیدارت(
 یوس زا نارحب تیریدم ،هدش رجنم نیون نارگنشور یفسلف ـ
 نیا هک هدروآ دیدپ ار اه تسیروتسیه تسپ و اه تسینردم تسپ
 یم ریسفت و کرد ،هعجاف هباثم هب ،نامزلارخآ هباثم هب ار نارحب

 تخاب هباثم هب نامزمه و میدق رکفت زرط لاوز هباثم هب ،دننک
.یمومع یدنمانعم
 یب در یئوس زا ،دنروآ یم لمع هب نآ زا هک یئ یئاهن یریگ هجیتن

 یرادبناج رگید یوس زا و تسا یخیرات هتشذگ تساک و مک
.دوجوم عضو زا یفنم
 هباثم هب طقف هکلب ،خیرات هباثم هب هن رگید ار رضاح لاح هک یسک
 یارب ،دشیدنا یم ای و دنک یم کرد )خیرات دعب ام( خیراتاسپ

 یم طقف هک دوب دهاوخ ینوگمه زیچ رضاح لاح ،یسک نینچ
 دناوتب رگا هزات ،دنک ریس )ناهج نایاپ( نامزلارخآ تهج رد دناوت
.دنک ریس یلک روطب
 و رکفت نادیم ،طیارش نیا تحت هک تسا مولعم ،قیرط نیدب
 نییعت و یراذگ هناشن ینشور زرطب ،هدنام یقاب زونه لمع نادیم
.دوش یم

)۱۹۳۹( نمرل سوالک رتکد روسفورپ
یحور مولع و هفسلف هتشر رد نیلرب دازآ هاگشناد داتسا
: صصخت
ینامزاس تاقلعت

 کیت هتسا ،متسیب ـ مهدجه نرق تایبدا( یناملآ نیون یبدا مولع
)یلیلحتناور
رامشیب دنمشزرا راثآ فلؤم
 یم یدنبعمج ریز حرش هب زجوم روطب ار هلئسم نیا نمرل سوالک
:دنک
 زاجم یراک ره سپ ،تسا یمتح لاح ره رد هعجاف عوقو رگا«
.تسا
.دنک یمن ادیپ یتیمها نادنمشناد راک عوضوم رگید هاگنآ
 ،یدنمانعم وحم رب ینبم همان یهاوگ رودص زا یئاهن یریگ هجیتن

 و یئوگ کلتم شرنه هک تسا زور دم )مسیدروسبا( مسیدنرچ
.تسا ینارپ هزم
:دنا هلمج نآ زا

۱
 یم شرایتخا رد اهنآ یگراومادنا هک ینیسپاو نیقی هب ندروآ یور«

».دراذگ
۲
».نادب یشیامن نیهوت و ملع یشیامن ریقحت«

۳
».یموهفم و یکیروئت شاشتغا رد یتسد هریچ«
۴
»!یکشک و یعنصت مهافت«
۵
 روهظ یارب ار هنیمز ناراداوه نایم رد هک یزاس هقرف هب لیامت«

».دزاس یم هدامآ وروگ
 هک دوش یم قالطا یسیدق هب ،مسیئامال و مسیئودنه رد وروگ(
)مجرتم .تسا یهلا دوجو رهظم
۶
 نیا زا رگید رامشیب یاهزیچ و »هتفای نامزاس یملع یدرگناهج«
.لیبق
مسیلانویسیدارت هب دینک هعجارم

)۱۹۷۶ ـ ۱۹۰۰( سوارک رنرو
 شبنج صصختم ،گروبرام هاگشناد داتسا ،یناملآ تسینامور
یرگنشور
مسیلایسوس ـ لانوسان دض رب یتسیشاف دض تمواقم زرابم
:رامشیب راثآ فلؤم
تسایس ،هفسلف ،تایبدا یروئت
،،هقلطم تموکح هرود رد یوسنارف و یئایلاتیا ،یئایناپسا تایبدا
یوسنارف یرگنشور
نیتال یاکیرمآ ،لاقترپ ،ایناپسا یرگنشور
یخیرات تلاسر یبدا خیرات
یبدا مولع یتامدقم لئاسم
اه هژاو خیرات و یسانشنابز
 رابتعا یب و ریذپانراگدنام اب و تسسگ اب ،سوارک رنرو لوق هب

 دنراد رارق هطبار رد یفرژ لزلزت یاه هناشن ،نامرید تنس نتشگ
 یمدآ حور هب نایادخ گرم ساسحا ،لوحت ساسحا اب هارمه و
.دزخ یم
 یم کاردا لباق تنس خیرات هک تسا یتروص نینچ رد اهنت اما

.دوش
 نارود هباثم هب دوخ ،تنس خیرات هک تسا یتروص نینچ رد اهنت
 ،هعسوت لحارم یمامت گرزب یتایح دحاو هباثم هب ،هدش یدنبزرم
 هرود زا ار هتشذگ هرود( ادرف زا ار زورید هک ددرگ یم نایامن
.دزاس یم زیامتم )هدنیآ
 عضوم ذاختا زا تسین ترابع یخیرات هفیظو ،نیربانب
 نیون نارگنشور اب )دور یم رتشیب شلامتحا هک یئ یریگعضوم(
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 یتسیردم تسپ و یتسیروتسیه تسپ ینکش تنس دض رب ارگتنس
.نآ میخو یاهدمایپ و هدروخ تسکش
 دیاب عقاو رد )زین یتسیسکرام یهوژپ یرگنشور یارب( هلئسم
 هک هچنآ ـ نیون یخیرات رکفت هک دشاب رما تقیقح نیا تابثا

 موادت رد ـ دنک یم بلط احیرص زین تشربموگ شیرلوا سناه
 تسپ یزاس هنوراو قیرط زا »یرگنشور کیت کلاید« هب ندیشخب

 یتنس خیرات هفسلف لاکیدار یتسینردم تسپ و یتسیروتسیه
.دوش یمن رسیم زکرمتکژبوس
 اه تسینردم تسپ و اه تسیروتسیه تسپ رمث یب و ثبع شالت
 تحص رب یدییأت ناوت یم ار یتنس خیرات هفسلف رب هبلغ تهج رد
 کلاید مسیلایرتام دتم اب نونکات هک درک یقلت نیون یخیرات رکفت
 هک یدتم ،تسا هتشاد رارق ینتسسگان هطبار رد یخیرات و یکیت
 و تکرح یخیرات تلصخ کرد اب تیعقاو کرد هک تسا نآ رب
 رد اذل و دراد رارق هطبار رد زیمآداضت یعامتجا متسیس رییغت

 یعامتجا متسیس ره یخیرات یگژیودوخ نیا کرد و لیلحت تهج
 مزال یخیرات مرفتالپ میظنت هب قیرط نیدب ات ،دنک یم تکرح
.دیآ لیان یلمع یاه یریگتمس یارب

 مالعا رطاخ نانیمطا اب ار رما تقیقح نیا ناوت یم زورما یتح
 تسپ زرطب یلعف عاضوا هکنیا هب انتعا یب ـ خیرات هک ،تشاد
 هب ـ هن ای و دوش هتفرگ رظن رد یتسینردم تسپ ای و یتسیروتسیه
.تفر دهاوخ شیپ
 رب ،دوب دهاوخ هنوگچ تفرشیپ نیا هک تسا نیا اما هلئسم
 دهاوخ رسیم هدنیآ نیمادک و دش دهاوخ هبلغ هتشذگ نیمادک
.دیدرگ
 یخیرات مرفتالپ نیمادک هک تسا نادب هتسب دنور نیا نوچ و دنچ
 رد ندش هدایپ لباق اهنآ ققحت قرط و ینونک فیاظو هنیمز رد
.تسا لمع
  
نایاپ

 و هنیشیپ – یلاربیلون یاهولق هس
یناهج یلام یاهداهن مزیناکم

ینجورب یقداص ورسخ

 کی ای ،راک دنب و دز رکتحم کی یاهیراک هایس و تثابخ«
 ،رازاب یهتسار کی ،اتسور کی سایقم رد ار یلومعم راوخلوزن
 ًانایحا و ،دسانشب دناوتیم سک ره کچوک رهش کی یتح ای
 هیذغت اهنآ زا هک ینادنبهرادق اب ار یرصانع نینچ یلج ریز طباور
 صیخشت ،دننکیم تیامح -راکشآ ای ناهنپ -ار اهنآ ًالباقتم و
 نیمه و رصانع نیمه اما .دربب یپ اهنآ تیلاعف یهوحن هب و دهد
 ای روشک کی حطس رد و دنشاب هدرک دشر هک یماگنه ار طباور
 و ،دسانش زاب دناوتیمن یسک ره ،دننک لمع یللملانیب سایقم رد
 رد رصانع نیمه و رصانع نیمه اریز ،دربب یپ اهنآ تیعقاو هب
 ،سرتسد زا رترود و رتهدیشوپ یا هرهچ روشک کی سایقم
 یهرهچ راب نیا و دنراد رتهدیچیپ یاهشور و رتهدیچیپ ینامزاس
 و تسا ناهنپ ناشیعامتجا تیعقوم و ناونع ریز رد ار نانآ
 مدرم هب و هتخادرپ هتخاس ناشطباور و اهنآ یهرابرد هک یتاهیجوت
 یماگنه و .دزاسیم لکشم ار اهنآ تخانش ،تسا هدش نیقلت

 ،دننک لمع ناهج یمامت سایقم رد طباور و رصانع نیمه هک
 یاههیرظن و اههفسلف ،هدرتسگ یسایس تردق و ذوفت بحاص

 و گرزب یاهشترا ،گنراگنر یاههاگشناد ،هدننکهیجوت
 و ینیناوق و یراذگنوناق یاههاگتسد و عیسو یاههناخدارز
 تیعورشم نانآ هب ،دنکیم هیجوت ار نانآ هک دنتسه یاهداهن
 دانتسا اب دنتسیاب نآ ربارب رد هک ار ییاهورین ای ناسک و دشخبیم
 و کیتامتسیس روط هب روبزم یاههیرظن و تاماظن و نیناوق هب

 »یخالس« یلومعم نادنب هرادق زا رتتحار یلیخ
.)۳:۱۳۸۹ ،ناشفارز( ».دننکیم
 ،یدالیم ۸۰ یههد نایاپ رد یبطق ود ماظن یشاپورف اب

 دشابیم ندش یناهج نامتفگ یارب یرتبسانم ریبعت یزاسیناهج
 یزاسیناهج .تسا »مسیلاربیلون یژولوئدیا« نآ یزکرم لاد هک
 نیعم یهژوس نودب و »ندش« ِلاح رد )Process( »دنیارف« کی

 لیذ هکلب دنک لابند ار ینوگانوگ فادها و اهریسم هک دشابیمن
 و ریسم ،صاخ یریگمیمصت یاهداهن طسوت رخأتم یرادهیامرس
.تسا هدش فیرعت نآ یارب یصخشم فده
 کناب ،لوپ یللملانیب قودنص نوچ یایناهج یلام یاهداهن

 یاهداهن نیرتمهم هلمج زا یناهج تراجت نامزاس و یناهج
 یناهج یهتسبمه داصتقا فده و ریسم هک دشابیم یریگمیمصت
 اهداهن نیا یاههمانرب و فادها هچ رگا .دننکیم صخشم ار

http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/wbwtoitm.jpg
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 و عامتجا رب یدایز تارثا یاراد اما دشابیم یداصتقا ًامومع
 هب .دنشابیم ناهج نوگانوگ یاهروشک ِگنهرف و تسایس
 دناوتیم اهداهن نیا طسوت تسردان ییاهتسایس یارجا هکیروط
 صاخ یگنهرف یوگلا جیورت و نوگانوگ یعامتجا یاهبیسآ هب
.دوش رجنم
 چیهً ابیرقت ،ناهج شیپ زا شیب ندش هتسبمه اب ینونک نارود رد
 و اههمانرب و دشابیمن نوصم یتاریثأت نینچ زا ناهج رد یروشک
 یاههمانرب یلک طوطخِ یهظحالم اب ار دوخ نالک یاهتسایس
 یللملانیب قودنص هکیروط هب .دننکیم نیودت روکذم یاهداهن
 رب مود یناهج گنج زا دعب نیون مظن زا هک یناهج کناب و لوپ

 مامت ًابیرقت ،برغ و قرش یریگرد وحم زا سپ ،دندوب هتساخ
 ،رلوم( دنا هدروآ رد دوخ تیوضع هب ار ناهج یاهروشک

۹۴:۱۳۸۴(.
 کناب « ،»یللملانیب قودنص« یاهداهن هتشذگ یههد ود یط
 یاهتسایس زکرم رد »یناهج تراجت نامزاس« و »یناهج
 ای رصاعم نارود رد ندشیناهج یهدننکتیاده یلاربیلون

 ییازس هب شقن اهداهن نیا نینیچمه .دنا هتشاد رارق یزاسیناهج
 رد مسینومک یعدم یاهروشک ارذگ و یللملا نیب یاهنارحب رد
.دنا هدرک افیا دازآ رازاب داصتقا هب یقرش یاپورا

 سنارفنک لصاح ،ود ره یناهج کناب و لوپ یللملانیب قودنص
 رد ۱۹۴۴     لاس رد هک دنتسه »زدوو نوترب« یلام و یلوپ
 زا یشخب و دش لیکشت اکیرمآ )New Hampshire(ِ راشپمهوین
 یزاسزاب یلام نیمأت یارب هک دوب یا هدش گنهامه یاهشالت
 تروص هدنیآ یداصتقا یاهدوکر زا بانتجا و گنج زا دعب اپورا

 میمرت یللملا نیب کناب ینعی ،یناهج کناب یعقاو مسا .تفرگیم
 ،رخآ تمسق .تسا نآ هیلوا تیرومأم یهدنهد ناشن ،هعسوت و
 رتمهم فیلکت .دش هفاضا نآ هب راک نایاپ رد »هعسوت« کناب ینعی
 هتشاذگ لوپ یللملانیب قودنص هدهع هب ناهج داصتقا تیبثت ینعی

.)۳۳:۱۳۸۴ ،زتیلگیتسا( دش
 ،دیماحنا یناهج یاهداهن نیا داجیا هب هک یدصاقم و راکفا
 هک یرادهیامرس قطنم اب وسمه یلو ،دندوب یبوخ دصاقم و راکفا

 فیرعتزاب دوخ عفانم اب بسانتم ار یدیدج دنیارف و هدیدپ ره
 یلک هب یزیچ اهلاس یط و جیردت هب زین اهنامزاس نیا ،دنکیم
.دندمآ رد بآ زا توافتم
 رب هک یزینک داصتقا هب لوپ یللملانیب قودنص یهیلوا هجوت
 ،تشاد دیکأت لغش داجیا رد اهتلود شقن و رازاب یاهییاسران

 عامجا« زا یئزج هک داد   ۸۰ یههد دازآ رازاب هب ار دوخ یاج
 یرادهنازخ ترازو و یناهج کناب ،قودنص نایم »نتگنشاو
 یلک هب ییاهراکهار هک تسا یبسانم یاهتسایس یور اکیرمآ

 یداصتقا تیبثت و یهعسوت یارب هیلوا راکهار زا توافتم
.)۳۸ :نامه( تسا هعسوت لاح رد یاهروشک
 قودنص« اب »وگاکیش یداصتقا بتکم«ِ یتارمعتسم دروخرب
 توکسم ۱۹۸۹ لاس ات هک »یناهج کناب« و »لوپ یللملاتیب

‐Washington Consen( »نتگنشاو عامجا« یفرعم اب ،دوب هدنام
sus( نتگنشاو عامجا .تفای تیمسر »نوسمایلیو ناج« طسوت 

 تیلوبقم یاراد و ینف هک دوب یداصتقا یاهتسایس زا یتسرهف
 ترورض نوچ یضحم کیژولوئدیا یاهاعدا و دشیم روصت
 دورو عناوم فذح« و »یتلود یاههاگنب یهمه ِیزاسیصوصخ«
 یاهتسایس تسیل .دشیم لماش ار روشک هب »یجراخ تاسسؤم
 نمدیرف یلاربیلون یهناگ هس زج یزیچ ،لیمکت زا سپ ، روبزم
 و دازآ تراجت ،تاررقم فذح ،یزاسیصوصخ ینعی :دوبن

.تلود یمومع تامدخ یاههنیزه دیدش شهاک
 یاهتردق« ،نوسمایلیو یهتفگ هب ،هک دوب ییاهتسایس اهنیا

 رد اهتسایس هنوگ نیا ذاختا هب تبسن نتگنشاو رد رقتسم
 فزوج« .»دندیزرویم رارصا نیتال یاکیرمآ یاهروشک
 کناب قباس دشرا نادداصتقا )Joseph Stiglitz( »زتیلگیتسا

 رگا« :دسیونیم اهتسایس نیا نیدقتنم نیرتمهم زا یکی و یناهج
 رد ،دنا هدروآ هچ شا هدرورپ تسد رس رب دنیبب تسناوتیم زنیک
.)۲۴۶:۱۳۸۹ ،نیالک( »دیزرلیم روگ
 و لوپ یللملانیب قودنص ،یناهج کناب( زدوو نوترب یاهداهن

 ناگدنیامن طقف ،ناشنادقتنم دید زا )یناهج تراجت نامزاس
 صاخ یاههنیمز رد ،رازاب میقتسم یهرادا تحت ندشیناهج
 یوریپ »نتگنشاو عامجا« ِیلاربیلون یمزج ماکحا زا هک دنتسه
.)۹۵:۱۳۸۴ ،رلوم( دننکیم
 لاح رد یاهروشک و( هعسوت لاح رد یاهروشک رتشیب رد اهنآ

 ییالاب رادتقا زا ،اهداهن نیا یاهماو هب یگتسباو تلع هب )راذگ
 زا ماو تفایرد راتساوخ هک ییاهروشک هژیو هب .دنتسه رادروخرب
 )SBss( »یراتخاس لیدعت یاههمانرب« یتسیاب دنتسه اهداهن نیا

.)۱۳۸۶:۱۲ ،روخ( .دنیامن ارجا ار اهنآ رظن دروم
 دشرا نانادداصتقا زا ،)Davison Budhoo( »وهدوب نوسیوید«

 تالیدعت یاههمانرب حارط ۱۹۸۰ یههد رساترس رد هک قودنص
 هک درک ناعذا اهدعب ،دوب اقیرفآ و نیتال یاکیرمآ یارب یداصتقا
 نامدیدج کرد رب ینتبم میدرک هچ نآ ره ،دعب هب ۱۹۸۳ لاس زا«
 ای ،دوش یزاسیصوصخ دیاب ”بونج“ ای“ هک دوب تیرومأم نیا زا

 ام ،۱۹۸۸ ات ۱۹۸۳ هرود یط ،فده نیا هب لین تهج رد ؛”دریمب
 جرم و جره اقیرفآ و نیتال یاکیرمآ رد یروآ مرش زرط هب
.)۲۴۶:۱۳۸۹ ،نیالک( ».میدرک داجیا یداصتقا

 یریگلکش یهنیشیپ نایب نمض دراد یعس رضاح یهلاقم
 و یریگمیمصت مزیناکم ،درکلمع ،زوکذم یناهج یلام یاهداهن
 رکذ هب مزال .دنک یسررب لامجا هب رین اهنآ ینورد یسانش شور
 یاههیوس یاراد اهداهن نیا تاریثأت و درکلمع یسررب هک تسا

.دبلطیم ار یرتشیب تصرف هک دشابیم ینوگانوگ

)clD( لوپ یللملانیب قودنص
 دافم روشک ۲۹ نیلوا ۱۹۴۵ لاس سمسیرک زا دعب زور رود
 نیلوا قودنص و دندرک اضما ار لوپ یللملانیب قودنص یهمانقفاوت
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 لیاوا رد دعب لاس کی تسرد ار دوخ یناگرزاب یعقاو راک
 زاغآ زا نرق مین زا شیب تشذگ اب زورما .داد ماحنا ۱۹۴۷ سرام
 هتفای شیازفا روشک ۱۸۳ هب نآ یاضعا دادعت ،قودنص سیسأت
)۱۳۸۸:۸۲ ،نفیگ کم( .تسا

 کی هب ار دوخ یریگ میمصت قح ،قودنص نیا وضع روشک ۱۸۳
 مئاد یسرک ۸ یاراد هک دننکیم راذگاو هرفن ۴ هریدم تأیه
 و ناتسبرع ،نیچ ،نپاژ ،هیسور ،ایناتیرب ،ناملآ ،اکیرمآ( تسا
 ۸۵ رثکادح ذخا هب زاین قودنص نیا رد مهم تامیمصت .)هسنارف
 رب هکلب ،»یأر کی روشک ره« ساسا رب هن ءارآ میسقت و دراد یأر
 .دریگیم تروص قودنص یهیامرس رد روشک ره مهس ساسا
 وروی یهزوح و ءارآ دصرد ۱۷/۷۸ یاراد ییاهنت هب هدحتم تالایا
 ود زا کی ره رگید ترابع هب .تسارآ دصرد ۲۲/۶۶ یاراد
 دنراد وتو قح قودنص مهم تامیمصت رد ًالمع ،گرزب تردق
.)۱۳۲:۱۳۸۴ ،یهوکف(
 داصتقا تابث ظفح لوپ یللملانیب قودنص رظن دروم فده
 هب کمک یهئارا اب ار فده نیا قودنص .تسا یناهج
 و ،زرا خرن تیبثت اب ،دنراد تخادرپ زارت لکشم هک ییاهروشک
 نارگراک دمآرد دوبهب و لاغتشا داجیا ،یداصتقا دشر تیوقت
.)۱۰۳:۱۳۸۸ ،ویبنوم( دنکیم یریگیپ
 و اکیرمآ رد »ناگیر دلانور« هک یاهرود رد و ۸۰ یههد رد
 نارود هب و دندوب راک رس رب ایناتیرب رد »رچات تراگرام«
 ،تسا فورعم ایناتیرب رد »مسیرچات« و اکیرمآ رد »مسیناگیر«
 یهعاشا و جیورت اب .داد خر یللملانیب قودنص رد رییغت نیرتمهم
 لوپ یللملا نیب قودنص ،رچات و ناگیر طسوت اهرازاب یدازآ رکف
 نانآ یهلیسو هب هک دندش لیدبت یاهسسؤم هب یناهج کناب و

 یاهروشک هب دازآ رازاب یهدنهد جیورت یلاربیلون یاهتسایس
 ،زتیلگیتسا( دوش هتکید دنتشاد زاین ماو هب بلغا هک یریقف

۳۴:۱۳۸۴(.
 اهر یارب اهتلود هب راشف لوپ یللملانیب قودنص نیداینب حرط
 لوپ یاهتسایس شریذپ و یزنیک یعامتجا یاههمانرب ندرک
 هب هک یلمعلاروتسد .تسا هدش)Monetarism(   روحم
 لقادح یاههنیزه لماش دنکیم هتکید ریقف و ضیرم یاهداصتقا
 و ،یمومع تورث و عیانص یزاسیصوصخ ،یمومع هافر یارب

 عامجا« هب هک لمعلاروتسد نیا .تسا یمومع یهدب شهاک
 لخاد زا نینچ مه و جراخ زا هتسویپ تسا فورعم »نتگنشاو
.تسا هدوب داقتنا دروم یتیلمارف یداصتقا یاهداهن
 هب لاثم یارب ،دنراد ضارتعا یداصتقا یاههنیمز هب یخرب

 رییغت یلدم نوچ مه ،دنوشیم لامعا اهتسایس نیا هک یاهویش
 رظن رد نودب و یلم یگژیو هب هجوت نودب یاهروشک یارب ریذپان

 ،یعامتجا یاهییایوپ و یلوپ یاهتسایس نیب طباور نتفرگ
 نتگنشاو عامجا لدم یسایس همانرب هب رتیلک روط هب نارگید
 توافتیب زگره یلوپ سیلپ هک رابتعا نیا هب :دنراد ضارتعا
 زا سپ .دنکیم تیامح ار یاهژیو یسایس ماظن هشیمه و تسین

 نیتناژرآ و ۱۹۹۷ لاس رد یقرش بونج یایسآ یداصتقا تالکشم
 رصقم هبناج همه روط هب لوپ یللملانیب قودنص هک ،۲۰۰۰ لاس رد
 اب .تفرگ رارق داقتنا دروم رتهدرتسگ یتح لدم نیا ،دش هتخانش
 ،یداصتقا یاهتسکش و اهداقتنا نیا یهمه مغر هب دوجو نیا

 هک یلاربیلون یاهتسایس ندرک هتکید هب لوپ یللملانیب قودنص
 ،تراه و یرگن( دهدیم همادا تسا هدرکن رییغت لک رد

۲۱۱:۱۳۸۷(.
 عون هتبلا و یزاسیناهج یارب تسا یرازبا لوپ یللملانیب قودنص
 هخسن کی« هاگدید بوچراچ رد اریز ،یزاسیناهج زا یصاخ
 دازآ تراجت نآ خساپ دشاب هچ ره لاؤس .دنکیم لمع »همه یارب
 »یراتخاس لیدعت« نآ لح هار دشاب هک هچ ره لکشم .تسا
.)۱۳۸۸:۸۳ ،نفیگ کم( تسا
 یسایس ظاحل هب هک تسا هدرک دیکأت هراومه قودنص همه نیا اب
 لیدعت و تیبثت یاههمانرب یارجا رب شیراشفاپ و تسا فرطیب

 ییاهماو تخادرپ زاب هب تبسن نانیمطا زارحا یارب ،یراتخاس
 ،نوسمس( دناهدرک ذخا هدنریگ ماو یاهروشک هک تسا

 یهفیظو هک ۱۹۸۲ لاس زا صوصخ هب هلأسم نیا .)۱۳۶۵:۶۰۶
 یاهروشک یوس زا صخشم روط هب اهیهدب نارحب لصف و لح
 روط هب ،دش هداد لوپ یللملا نیب قودنص یهدهع رب یتعنص
.دش حرطم یرتیدج
 رد لوپ یللملانیب قودنص هک دهدیم ناشن ،»زتیلگیتسا فزوج«

 .تسا هدرک لمع دوخ فیاظو سکع ربً اقیقد هتشذگ لاس دنچ
 یاهکناب هب کمک تهج رد هک ییاهتسایس لیمحت اب قودنص
 تهج رد هن و دنمتورث ناهج یلام نارگادوس و یصوصخ

 یب ثعاب ،تسا هدش یحارط ،ریقف ناهج فیعض یاهداصتقا
 دوکر و یراکهدب ،اهتخادرپ زارت دیدشت ،زرا خرن یتابث

 تسا هدش رگراک نویلیم اههد دمآرد و لغاشم یدوبان و اهروشک
.)۱۰۳:۱۳۸۸ ،ویبنوم(
 قودنص درکلمع و یاهتسایس زا هک یتاداقتنا نیرت هدمع
:دشابیم ریز دراوم لماش دوشیم لوپ یللملانیب

 اهروشک یداصتقا طیارش نتفرگ رظن رد نودب قودنص -
؛دنکیم زیوجت ار یناسکی یاهنامرد
 دشر دض قودنص تیامح دروم یراتخاس لیدعت یاههمانرب -
؛تسا

 هب ار یداصتقا تضایر ،قودنص تیامح دروم یاههمانرب -
؛دنکیم لیمحت وضع یاهروشک
 یاهتسایس و یداصتقا یاهتیلاعف یدازآ هفسلف وریپ قودنص -
 هلحرم هب اهروشک تایضتقم هب هجوت نودب ار اهنآ و تسارگرازاب
؛دروآیم رد ارجا

 دیدشت ار ناتسدیهت ِرقف قودنص تیامح دروم یاههمانرب -
؛دهدیم شیازفا ار یرباربان و دنکیم
 قودنص یاهتسایس رب یذوفن هعسوت لاح رد یاهروشک -
 کیتارکومد ریغ قودنص رد یریگمیمصت مزیناکم و دنرادن
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؛تسا
 و دراذگیم ریثأت یرسک یاراد یاهروشک رب اهنت قودنص -
؛درادن دازام یاراد یاهروشک رب یذوفن
 لاح رد یاهروشک ربارب رد رگیدکی اب یناهج کناب و قودنص -
؛دننکیم ینابت هعسوت
)WB( یناهج کناب
 رد لوپ یللملانیب قودنص دننام ،یناهج کناب لیکشت یهدیا
 ،گنج نایاپ زا دعب هلصافالب و درک روطخ ناهذا هب زدوو نوترب
 »رقف شهاک« کناب یلصا فده .درک راک هب زاغآ یناهج کناب
 هب هک تسین ییاهتیعقوم رد اهنت ًاترورض رقف شهاک نیا .تسا

 دوخ ات تسا دنمهقالع یناهج کناب .دشاب زاین نارحب تیریدم
 »اههشیر« رد و »بوچراچ« رد تسرد هک ینامزاس ناونع هب ار
 نآ یزکرم هرادا نیا دوجو اب .دنک یفرعم دنتسه تیلاعف لوغشم
 دننام تسرد و تسا نتگنشاو رد لوپ یللملانیب قودنص دننامه

 ءارآ دصرد لهچ تفه هورگ یاهروشک ،لوپ یللملانیب قودنص
 کم( دنراد دوخ لرتنک رد ار یناهج کناب یهریدم تئیه
.)۱۳۸۸:۸۵ ،نیفیگ
 مه زا یناهج کناب و لوپ یللملانیب قودنص فیاظو هچرگا

 روط هب اهنآ یاهتیلاعف   ۸۰ یههد رد یلو تسا توافتم
 هب یناهج کناب ههد نیا رد .دروخ دنویپ مه هب نوزفازور
 ماو( اهروشک یهعسوت روظنم هب ماو نداد یارو ییاهتیلاعف
 و هداج و دس نوچ ینارمع یاه حرط نتخاس یارب و )یاهعسوت

 لیدعت یاه ماو ناونع اب یرتعیسو یاهتیامح و درک مادقا …
.درک هئارا یراتخاس
 رسیم لوپ یللملانیب قودنص دییأت تروص رد طقف اهتیامح نیا
 هدنریگ ماو روشک هب مه قودنص طیارش ،دییأت اب هارمه هتبلا و دوب

 و مه لوپ یللملانیب قودنص هک دوب نیا هیلوا رارق .دشیم لیمحت
 هک اج نآ زا یلو ،دنک اهنارحب لح فورصم ار دوخ مغ
 قودنص ،دندوب کمک جاتحم هراومه هعسوت لاح رد یاهروشک
 دمآرد هعسوت لاح رد ناهج یگدنز زا یمهم شخب تروص هب
.)۱۳۸۴:۳۵،زتیلگیتسا(
 یاهروشک رد »رقف شهاک« ار دوخ یلصا هفیظو یناهج کناب

 یاهتفرشیپ هب هنیمز نیا رد تسا دقتعم و دنادیم هعسوت مک
 تحت یشهوژپ رد یناهج داهن نیا .تسا هتفای تسد یهجوت لباق
 زا« :هک درادیم نایب رامآ هئارا اب »رقف و دشر ،ندشیناهج« ناونع
 رب ،عقاو رد و هدش فقوتم ریقف دارفا لک دادعت دشر ۱۹۸۰ لاس
 رفن نویلیم ۲۰ دودح ارقف دادعت ،هدش ماحنا یاهدروآرب ساسا

 زاب دشر زا زین یناهج یرباربان ۱۹۸۰ لاس زا و تسا هتفای شهاک
.)۱۳۸۷:۳۱ ،یناهج کناب( »داهن شهاک هب ور و داتسیا
 ۲۰ رد دمآرد یرباربان و رقف شهاک رب دیکأت نمض یناهج کناب

 یگدنز لماک رقف رد هک یناسک دادعت دنکیم اعدا ریخا لاس
 شهاک ۱۹۹۸ رد درایلیم ۲/۱ هب ۱۹۸۰ رد درایلیم ۴/۱ زا دننکیم
 دادعت هک یلاح رد درادیم نایب نینچمه کناب .تسا هتفای

 ات ۱۹۸۷ یاه لاس نیب دننکیم یگدنز قلطم رقف رد هک یدارفا
 تیعمج دشر هب هجوت اب نامز نیمه رد ،تسا هدنام تباث ۱۹۹۸

 ۲۴ هب دصرد ۲۸ زا ناهج تیعمج هب تبسن نازیم نیا ،ناهج
 .)World Bank, 2001: 3( تسا هدرک ادیپ شهاک دصرد
 زا یدودعم طقف هک تسا فرتعم نونکا یناهج کناب نینچمه
 یارب هدش نییعت فادها« هب ۲۰۱۵ لاس ات اهروشک نیرتریقف
 نادقتنم .)۱۵۹ :۱۳۸۸ ،رجلیپ( دیسر دنهاوخ »رقف شهاک
 هب ،یناهج کناب یاهتسایس زا داقتنا نمض ،یزاسیناهج
 دندقتعم ،یزاسیناهج یهدنرب شیپ یاهداهن زا یکی ناونع
 زگره نآ زا سپ هن و ۱۹۸۰ زا شیپ هن ،یناهج کناب یژتارتسا
 ار نانآ زورما یراج نابز رد هک تسا هدوبن یناسک عضو نارگن
 هنیمز رد هک ییاهراعش و اهفراعت مغر یلع و دنمانیم ارقف

 مه تسیز طیحم نارگن زگره لایردهدیم تسیز طیحم ظفح
 و یمومع یضارا دنمماظن و مظنم مادهنا و بیرخت .تسا هدوبن
 اب هارمه تسا هدرک تیامح نآ زا هشیمه کناب هک یعیبط عبانم

 هافر نایز هب مه و تیرثکا یهنزاوم نایز هب مه ،ییادز لگنج
 ،نیما( تسا هتفرگ تروص هعماج یمدرم تاقبط تیرثکا

۱۳۸۴:۷۳(.
 ،یناهج کناب یسانش شور دقن اب نیدقتنم زا یخرب نینچمه
 و رامآ رد دنمفده یراکتسد یهیاپرب ار رقف نیمخت یارب نآ شور
 کناب یمسر یهعلاطم رد .دننکیم یبایرزا یناهج رقف ماقرا

 یانبم رب رابجالاب »رقف یالاب طخ« ،یناهج رقف دروم رد یناهج
 دمآرد رگید ترابع هب ای ،رفن ره یارب رالد کی هنازور دمآرد
 هک مدرم یاههورگ ساسا نیا رب .دوشیم نییعت رالد ۳۷۰ هنالاس
 بوسحم ریقف دننکیم تفایرد رالد کی لداعم یدمآرد هنازور
.دنوشیمن
 زا Maichel Chossudovsky(( یکسیودوسواچ لشیم رواب هب
 کی یزور دمآرد ،یناهج کناب یاهتسایس تخسرس نادقتنم
 رد فلتخم یاهتیعمج ،درادن ینالقع یانبم چیه کشیب رالد
 رالد ۵ یتح ای و ۳و ۲ هنازور یدمآرد اب دشر لاح رد یاهروشک
 رداق یتح اهنآ ،هنومن یارب .دننکیم یگدنز رقف طخ ریز رد زونه
 و نامرد و تشادهب ، نکسم ،سابل ،یاهیاپ ییاذغ داوم هیهت هب
 شنکاو رد .)۵۱ :۱۳۸۶،یکسیودوسواچ( دنتسین شزومآ هرخالاب
 زالد ۱٫۲۵ هب ریخا یاهلاس یط رادقم نیا ،تاداقتنا نیا هب
.تسا هتفای شیازفا
 ًالماک ،هنارس دمآرد یانبم رب ،رقف هب تبسن ینیب شیپ هنوگ نیا
 ناهج رد رقف حوطس نداد ناشن نییاپ یارب یشالت و ینیمخت
 یارب ار »زور رد رالد ۱٫۲۵« رایعم هچرگا یناهج کناب .تسا

 برغ رد اما دنکیم هدافتسا هعسوتمک یاهروشک رد رقف شجنس
 رب رقف بوچراچ یریگ هزادنا شور ،هتفای هعسوت یاهروشک رد و
 یارب یساسا یاهزاین عفر یارب هداوناخ کی هنیزه لقادح یانبم
 یارب دوخ یبایزرا کالم ار شزومآ و تشادهب ،نکسم ،سابل

.دهدیم رارق رقف شجنس
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 رد ییاذغ داوم لقادح هنیزه رب یکتم شور زا یناهج کناب رگا
 هب بیرق تیرثکا ،دنک هدافتسا هعسوت لاح رد یاهروشک دروم
 .دنریگب رارق رقف طخ ریز رد یتسیابیم اهروشک نآ مدرم قافتا
 زا یریگ هرهب هک دنکیم ثحب نینچ کش نودب یناهج کناب
 رد یاهروشک یارب ،رقف فیصوت یارب یبرغ یاهرایعم و میهافم

 یشورف هدرخ یاهتمیق ًانیقی اما .تسین ارجا لباق دشر لاح
 زا رتنییاپ هجو چیه هب اهروشک نیا رد مدرم هنازور جاتحیام
 رقف نازیم لیلقت یناهج کناب رد .تسین یبرغ یاپورا و اکیرمآ
 زین یدعب یاهیرگنهدنیآ دنور لماش هک ،روکذم تروص هب
 عامجا« زا یدییأت و »دازآ رازاب« یاهتسایس هیجوت ،دوشیم
 هب »دازآ رازاب« ماظن .تسا نالک داصتقا تاحالصا رب »نتگنشاو
 یلاح رد .دوشیم یفرعم رقف ندناشن ورف هلیسو نیرترثوم یهلزنم
 هدش هدرپس یشومارف داب هب نالک داصتقا تاحالصا تاریثأت هک

.)۵۶:نامه( تسا
 نابز مغر هب ،یناهج کناب یراتخاس لیدعت یاههمانرب
 هب یکتم تدش هب ییاهشیامزآ هک هدرک تباث ،ناشکیتارکونکت
 یرظن یاههیجوت و نتگنشاو عامجا رب ینتبم یاهیژولوئدیا
 هعسوت یاهداصتقا دشوکیم هک تسا یکیسالکون یداصتقا
 رییغت نوسکاس -ولگنا لدم یراد هیامرس یاهداصتقا هب ار هتفاین
.)۹۸ :۱۳۸۳،ورویرد( دهد
)WTO(       یناهج تراجت نامزاس
 داجیا زدوو نوترب یهمانقفاوم ساسا رب ،یناهج تراجت نامزاس
 هک یاهفیظو دننام ؛دشاب یللملانیب یراجت تابسانم رب رظان ات دش
 یللملانیب یلام و یلوپ تابسانم لابق رد لوپ یللملانیب قودنص

.دراد هدهعرب
 رد ییاهوگتفگ موادت یارب روشک هس و تسیب ،۱۹۴۷ ربتکا رد
 لصاح قفاوت ونژ رد هفرعت شهاک و یراجت تازایتما یهنیمز
 اه هفرعت هرابرد یمومع یهمانقفاوم« تسشن نیا یهجیتن .دندرک
 نیدب .دش هتشاذگ ارجا هب ۱۹۴۸ لاس هیوناژ زا هک دوب »تراجت و
 کناب و لوپ یللملانیب قودنص یاتمه تروص هب »تاگ« بیترت

 ،خیرات نیا زا سپ .دروآ رب رس هعسوت یزاسزاب یارب ،یناهج
 دندش عمج مه رود رگید یهرود تفه »تاگ« وضع یاهروشک
 ینعی ،نآ رود نیرخآ .دنزاس رتراومه دازآ تراجت یارب ار هار ات
 لاس ات و دش عورش هئوگورا رد ۱۹۸۶ لاس رد »هئوگورا رود«

 یهرابرد وضع یاهروشک لاس نیا رد .دیماحنا لوط هب ۱۹۹۵
 دندیسر قفاوت هب »یناهج تراجت نامزاس« سیسأت و تاگ لالحنا
 یناهج تراجت نامزاس ،مود یناهج گنج زا سپ نرق مین و
.تشاذگ دوجو هصرع هب اپ ۱۹۹۶ لاسرد
 زاب یجراخ تراجت یزاسدازآ هب نامزاس ود نیا توافت نیرتمهم
 یجراخ تراجت یزاسدازآ تاگ دافم ساسا رب هک ارچ ؛ددرگیم
 یناهج تراجت نامزاس اما ؛دشیم تعنص شخب لماش طقف
 و یزرواشک شخب ود هب ار یزاسدازآ ،تعنص شخب رب هوالع
 دوخ یهیرظن نتشاذگ رانک یانعم هب نیا و داد میمعت زین تامدخ

.تسا یناهج یداصتقا ماغدا شریذپ و ییافک
 ناوتیم ار تاگ شفلس و یناهج تراجت نامزاس یلصا فادها
:درک هصالخ ریز دراوم رد
؛وضع یاهروشک مدرم یگدنز حطس یاقترا -
؛لماک لاغتشا تاناکما ندروآ مهارف -
؛اضاقت حطس یاقترا و اهدمآرد موادم شیازفا -
؛یعیبط عبانم زا لماک یرادربهرهب -
 یاهروشک یراجت ماظن هب ندیشخب دوبهب و تالدابم یهعسوت -
؛وضع
 تسیز طیحم ظفح ترورض و ناهج عبانم زا هنیهب یهدافتسا -
؛)رادیاپ یهعسوت(
 و هعسوت لاح رد یاهروشک مهس شیازفا یارب یریبادت ذاختا -
.)۲۸۲:۱۳۸۴ ،شیکهب( یناهج تراجت زا هتفایهعسوت رتمک
 دننکیم ناشن رطاخ یناهج تراجت نامزاس رب ینتبم ماظن ناعفادم
 رد یصاخ یاههرصبت لماش اهنآ یاههمان قفاوت یهمه هک
 رد یاهروشک هب ،لاثم یارب .تسا رتریقف یاهتلود اب طابترا

 هداد تادهعت و همانقفاوت یارجا یارب یرتشیب تصرف هعسوت لاح
 یاهتصرف شیازفا روظنم هب ییاهدنب همان قفاوت رد زین و دوشیم

 اهروشک نیا نینچ مه .دوشیم هدناجنگ اهتلود نیا یراجت
 نامزاس رد تکرش یارب تالیهست داجیا تهج ار مزال تیامح
 یارجا ای و زیمآ هشقانم تاعوضوم حرط و یناهج تراجت

 :۱۳۸۸ ،نفیگ کم( دننکیم تفایرد یصصخت یاه درادناتسا
۷۸(.

 ریاس و هدحتم تالایا دندقتعم یناهج تراجت نامزاس نادقتنم اما
 قباطم ار ماظن ،هتفایهعسوت ناهج یاهکولب و دنمتردق یاهتلم
 نیع رد اهنآ هنومن یارب .دناهدرک یحارط ناشدوخ یاهزاین

 متسیس زا ،ناشدوخ تادیلوت زا هنارای نتشادرب زا یراددوخ
 و هنارای نتشادرب یارب ریقف یاهروشک هب راشف لامعا یارب روکذم
 رد یلوصا ضرف لاح نیع رد .دننکیم هدافتسا یراجت عناوم
 ماظن یهطلس ریز دازآ تراجت هک تسا نیا یناهج تراجت نامزاس
 لمع هدودحم هیضرف نیا .دوب دهاوخ لآ هدیا یاهلوقم رازاب
 دناهدش باختنا یسارکومد لوصا قباطم هک ار ییاهتلود
.دزاسیم هدودحم هداعلاقوف
 لامعا یهنیمز رد هتفای هعسوت یاهروشک هب هک یتاداقتنا رثکا
 شخب هجوتم ،دوشیم یناهج تراجت نامزاس یاهتسایس رباربان

 اههبنج یضعب زا رازاب یزاسدازآ هک یلاح رد .دشابیم یزواشک
 هبً اتدمع( تساهدوب یناهج تراجت نامزاس تاقفاوت زا شیب

 قدنص و یناهج کناب طسوت هدش نیودت یراتخاس لیدعت تلع
 یاههدعو مامت ًابیرقت نداهن اپ ریز اب ینغ ناهج ،)لوپ یللملانیب

.تسا هداد ناشن شنکاو ،دوخ
 ۲۱ طقف ،دراد وضع ۱۴۳ ،»یناهج تراجت نامزاس« هچ رگا
 میسرت ار اهیشم طخ دنراد هزاجا ،اهنآ نیرتدنمتورث ینعی ،تلود
 یاهتلود« طسوت اهیشم طخ نآ رتشیب هک ،دننک
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 و اداناک ،اپورا ،هدحتم تالایا ینعی – )”The “quad( »هناگراهچ
.تسا هدش نیودت شیپاشیپ -نپاژ
 هزیلاربیل« هچنآ زا یاهزات »رود« راتساوخ دنمتورث یاهتلم نیا

 تلاخد تردق :زا تسترابع هک ،دندوب دندیمانیم »یراجت ندرک
 یدوبان و یزاسیصوصخ تساوخرد ،ریقف یاهروشک داصتقا رد

 نیا طقف .روبزم یاهروشک رد تلود یناگمه تامدخ
 و یلخاد عیانص زا دنراد هزاجا هناگراهچ دنمتورث یاهتلود
 تارداص هب دنراد قح اهنآ طقف ؛دننک تیامح ناشیزرواشک
 اب ار اهنآ و دنهد هنارای ناشیاهروشک رکش و تالغ ،تشوگ
 دننک ریقف یاهروشک رازاب دراو یگتخاس نازرا یاهتمیق
.)۱۶۱ :۱۳۸۸ ،رجلیپ(
 دصرد ۳/ ۵ ًاعومجم هدحتم تالایا و اپورا رد یزرواشک شخب
 ،ریقف ناهج رتشیب رد سکعرب .دراد تمدخ رد ار راک یورین زا

 هب ار روشک راک یورین تیرثکا هب کیدزن ای تیرثکا نازرواشک
 تادیلوت رد هنافصنم تراجت یهنیزه .دنهدیم صاصتخا دوخ
 نآ نانکاس هک یهافر نازیم بسح رب ،ینغ ناهج یارب یزرواسک
 یارب هک یلاحرد ؛تسا زیچان رایسب ،دنهدیم تسد زا

 ،لاثم ناونع هب .دراد رب رد یرایسب هوقلاب عفانم ریقف یاهروشک
 لک ربارب هس ای( رالد درایلیم   ۹/۳ هدحتم تالایا   ۲۰۰۲ لاس رد
 راک هبنپ جنپ و تسیب هب طقف )اقیرفآ هب اکیرمآ یاهکمک هجدوب
 نویلیم اههد تشیعم هکنآ نمض ،نیا .تسا هداد هنارای ییاکیرمآ

 دصرد شش و تسیب ًادودح ،درک دوبان ار ریقف ناهج رد زرواشک
.)۱۳۸۸:۱۳۲ ،ویبنوم( داد شهاک ار هبنپ یناهج تمیق
 هرابرد نا نا یس شرازگ« ،لبق لاس دنچ ،رگید یا هنومن رد
 یاهداهن یوس زا هراومه هک ی»دازآ رازاب« تیعقاو »یلام روشک
 داصتقا هیاپ ود :تخاس نشور ار دوسیم جیورت یناهج یلام
 رطاخ نیا هب ود ره و دوب لامش رد ماشحا و بونج رد هبنپ ،یلام
 ردقنیا هک دندرکیم ضقن ار ینیناوق نامه گرزب یاهتردق هک
 لکشم راچد ،دننکیم لیمحت موس ناهج یاهروشک رب هنامحریب

 ،تسا تیفیک نیرتالاب اب یاهبنپ هدننکدیلوت ،یلام روشک .دندش
 ناگدننکدیلوت زا تیامح یارب هک اکیرمآ تلود هک یاهنیزه اما
 رتشیب یلام روشک هجدوب لک زا ،دنکیم فرص شدوخ هبنپ
 یلام هک درادن دوجو تباب نیا زا ینادنچ ینارگن نیاربانب ،تسا
 ندرگ هب ریصقت ،یلام روشک لامش رد .دنک تباقر دشابن رداق
 واگ سار ره هب اپورا هیداحتا هک یاهنارای ؛تساپورا هیداحتا

 :تفگ یلام داصتقا ریزو .تسا وروی ۵۰۰ زا شیب هنالاس ،دهدیم
 تاریثات هرابرد امش یاهسرد ای هرواشم ای ،کمک هب یزاین ام
 هب طقف افطل ؛میرادن تلود یفاضا تاررقم فذح روآدوس
 مامت ام تالکشم ،دیشاب دنبیاپ دازآ رازاب هرابرد ناتدوخ نیناوق
.)۱۳۸۷ ،کژیژ( دوشیم
 ساسا رب هک یناهج تراجت نامزاس یاعدا مغریلع نیاربانب
 یهنیمز رد یروشک ره تسا دقتعم و تسا راوتسا »یبسن بیزم«

 دناوتیم ،دشابیم رتهب تادیلوت و عبانم یاراد هک یزرواشک

 رد هچ رگ ،دشاب هتشاد یناهج تراجت رد دوخ بسانم یمهس
 رگراک و نیمز بونج یاهروشک ًادمع و هعسوتمک یاهروشک
 ییاوتسا قطانم رد باتفآ ،دنرتفعیض اهزرا ،تسا رتنازرا

 نیا و هدرک دشر رت عیرس ناهایگ هجیتن رد و دباتیم رتدیدش
 »یبسن تیزم« یاراد یزرواشک یهنیمز رد دنناوتیم اهروشک
 لامعا اب ییوس زا هتفایهعسوت یاهروشک و ینغ ناهج اما ،دنشاب
 شخب هب یتلود یاهکمک و هنارای فذح تسایس غیلبت و
 ذاختا اب رگید ییوس زا و هعسوتمک یاهروشک رد یزرواشک
 یاههنیمز ،دوخ یزرواشک شخب رد تلود یتیامح یاهتسایس
.دننکیم مهارف ار هعسوتمک یاهروشک »یبسن تیزم« ندش رثا یب

 هب تسانب هک یناهج کناب و لوپ یللملانیب قودنص نینچمه
 کمک یهدب راب ریز زا اهنآ ندمآ نوریب یارب راکهدب یاهروشک
 هک یروط هب .دنا هتشادن یقفوم یهمانراک هنیمز نیا رد ،دننک
 تلاخد اب ،دنا هدوب اهداهن نیا نایرتشم هک ییاهروشک رثکا
.دنا هتفر ورف یهدب بادرگ رد رتشیب روکذم یاهداهن
 شیپ زا شیب یرادهیامرس ،یزاسیناهج یهرود رد هک اج نآ زا

 یاهروشک هچ رگا ،تسا هدرک ادیپ )Global( »یناهج« تلصخ
 ار یناهج راتخاس رب دوخ ینومژه نانچمه یرادهیامرس زکرم

 -تلود« هب یکتم هک نآ زا شیب نانآ یهطلس اما ،دنا هدرک ظفح
 بلاق رد یناهج یرادهیامرس عفانم ،دشاب دحاو »تلم
 رد و یناهج یلام یاهداهن ،یتیلم دنچ یاهتکرش
 دم ار اپورا هیداحتا و )G8( تشه هورگ نوچمه ییاهبوچراهچ
.دراد رظن

 ،یناهج تراجت نامزاس و یناهج کناب ،لوپ یللملانیب قودنص
 مغر یلع هک دننکیم لمع یایلاربیلون یاهولق هس ناونع هب

 هب هراومه دننکیم هک یفرط یب و کیزولوئدیاریغ یزاسرهاظ
 زکرم یاهروشک عفانم یاتسار رد میقتسم ریغ و میقتسم روط
 لیلد .دنا هدرک لمع رخأتم لاربیلون یرادهیامرس و یرادهیامرس
 رد هک ییاهشبنج و تاضارتعا ،یعامتجا یاهنارحب زا یرایسب

 تروص ریخا یههد هس ود رد ینوماریپ یهعسوت مک یاهروشک
 هدوب اهداهن نیا یاهتسایس و اههمانرب یارجا ،تسا هتفرگ
 ار دنلریا و نانوی و ایناپسا و سنوت و رصم رد ریخا تالوحت .تسا
.درک یبایزرا ناوتیم اههمانرب نیمه یدمآراکان یهجیتن رد

:عبانم
 ،نآ لئاسم و یزاسیناهج .)۱۳۸۴( فزوج ،زتیلگیتسا -
.ین رشن ،نارهت ،موس پاچ ، زیرلگ نسح یهمجرت

 یحارط رد یشهوژپ ؛رقف و دشر .)۱۳۸۷( یناهج کناب -
 پاچ ،لصا ینابیش رباص ییهمجرت ،یناهج یهتسبمه داصتقا
.ینرشن ،نارهت ،لوا

 یناهج رتسب رد ناریا داصتقا .)۱۳۸۴( یدهم دمحم ،شیکهب -
.ین رشن ،نارهت ،موس پاچ ،ندش
 زانرهم یهمجرت ،ناهج دیدج نابابرا .)۱۳۸۸( ناج ،رجلیپ -
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 تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،یباهش )لیلخ(دادرهم ،یباهش
.نارتخا

 مظن و رقف ندش یناهج .)۱۳۸۶( لکیام ،یکسیودوسواچ -
 دیس و یهاشورسخ نیدلاءایض دیس یهمجرت ،یناهج نیون
.ثلاث رشن ،نارهت ،لوا پاچ ،یوسوم یلعدمحم
 دمحا یهمجرت ،بونج و ندشناهج .)۱۳۸۶( نیترام ،روخ -
.سموق رشن ،مود پاچ ،نارهت ،یعاس
 دمآراکان یاهداصتقا( هعسوت هناسفا .)۱۳۸۳( ودلاوسا ،ورویرِد -
 پاچ ،نارهت ،هدازهللادبع دومحم یهمجرت ،)مکی و تسیب نرق
.نارتخا رشن ،لوا

 یللملانیب یلوپ ماظن« باتک راتفگشیپ .)۱۳۸۹( رصان ،ناشفارز -
 ،لوا پاچ ،وکنچ یل داتسا یهتشون ،»ناهج یلام نارحب و
.رهم دازآ رشن ،نارهت

 یزیچ ،نزن یراک هب تسد ،هن .)۱۳۸۷( یوالسا ،کژیژ -
.زور رابخا تیاس ،تقادص زیورپ یهمجرت ،!وگب

 یفطصم یهمجرت ،ناراوخابر .)۱۳۶۵( ینوتنآ ،نوسمس -
.شخپاچ تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،بیرق
 ، یناهج مظن یاه یوت رازه رد .)۱۳۸۴(رصان ،یهوکف -
 پاچ، یسایس و یداصتقا هعسوت ینونک لئاسم رد ییاهراتفگ
.ینرشن ،نارهت ،لوا

 یرادهیامرس روهظ ؛کوش نیرتکد .)۱۳۸۹( یموئان ،نیالک -
 ،یوبن دومحم ریم و یباهش )لیلخ( دادرهم یهمجرت ،هعجاف

.همآ رشن ،نارهت ،لوا پاچ
 ،ندشیناهج و یزاسیناهج .)۱۳۸۸( نفیتسا ،نفیگ کم -
.شسر رشن ،زاوها ،لوا پاچ ،نایراحن سوریس یهمجرت

 تسایس و یسارکومد ،تیمکاح .)۱۳۸۴( سوالک ،رلوم -
 پاچ ،ونیمس یلعفطل یهمجرت ،ندش یناهج نارود رد یناهج

.نارتخا رشن ،نارهت ،لوا
 ،یناهج نیون مظن یارب یا هینایب .)۱۳۸۸( جروج ،ویبنوم -
.همشچرشن ،نارهت ،لوا پاچ ،یوبن دومحمریم یهمجرت

 و گنج ؛ههوبنا .)۱۳۸۷( تراه لکیام و وینوتنآ ،یرگن -
 پاچ ،ینیدلارون یلع یهمجرت ،یروتارپما رصع رد یسارکومد
.رگید رشن ،نارهت ،لوا

- World Bank (2001). Global Economic Prospects and 
Developing Countries, Washington Dc: World Bank.

»یتنرتنیا گنج« و مسیلایرپما

 هاگشناد رد هفسلف داتسا ، ودروسول وکین همود :هدنسیون
ایلاتیا ـ وینیبروآ

یعرازم دمحا :نادرگرب
 هدافتسا اب اهتلم و اهروشک روما رد اهتسیلایرپما تلاخد
»یتنرتنیا گنج« زا
 زا ،رتیئوت و کوبسیف ،تنرتنیا قیرط زا دنکیم یعس امابوا یاقآ

 میقتسمریغ روط هب »حلص« و »تقیقح« رشن تهج یتصرف ره
 هزرابم تهج رد ار یدایز هجدوب نونکات نتگنشاو .دنک هدافتسا
 رب لصا .تسا هدیناسر فرصم هب تنرتنیا قیرط زا »نایوگروز« اب
 دربشیپ تهج رد هدافتسا رثکادح تاناکما نیا زا هک تسا نیا

 اهیزان متسیس و زلبوگ هک دوب ساسا نیمه رب .دوش هدرب عفانم
 یاقآ.دندرب هرهب نسحا وحن هب ویدار هژیو هب یعمج یاههناسر زا
 ره زا ،رتیئوت و کوبسیف ،تنرتنیا قیرط زا دنکیم یعس امابوا
 میقتسمریغ روط هب »حلص« و »تقیقح« رشن تهج یتصرف
 هزرابم تهج رد ار یدایز هجدوب نونکات نتگنشاو .دنک هدافتسا
 رب لصا .تسا هدیناسر فرصم هب تنرتنیا قیرط زا »نایوگروز« اب
 دربشیپ تهج رد هدافتسا رثکادح تاناکما نیا زا هک تسا نیا

 هب ندز نماد تهج رد اهرازبا نیا زا ناوتیم .دوش هدرب عفانم
 رب .درب هدافتسا زین گنج نتخادنا هار و ینمشد و یزروهنیک
 یعمج یاههناسر زا اهیزان متسیس و زلبوگ هک دوب ساسا نیمه
.دندرب هرهب نسحا وحن هب ویدار هژیو هب
»یناور گنج هاگراک«
 هحلسا هباثم هب ییویدار یاههمانرب درس گنج یاهلاس رد
 رد .دنتفرگیم راک هب رگیدکی هیلع نیفرط هک دوب یدنمتردق

 نتخاس هفیظو راب نیا یوروش داحتا یشاپورف زا سپ یاهلاس
 نامزاس هدهع هب »یناور گنج هاگراک« مان تحت رثؤم یزکرم
 گارپ رد »یلمخم بالقنا« ١۹۸۹ لاس رد .دش هدراذگ »ایس«
 نیا رد هک یزمر هملک .تشگ زوریپ یکاولسکچ تختیاپ
 مان هب یدناگ هفسلف زا هتفرگرب ،دش هتفرگ راک هب »بالقنا«
 هک دوب هدیدرگ ناگمه نابز درو هملک نیا .دوب »قشع و تقیقح«
 اما .دشیم هداد هعاشا مدرم نایم رد یبرغ یاههناسر هلیسو هب
 هداد هعاشا زین یناوارف غورد رابخا ،ابیز هملک نیا رانک رد
 نایم رد اهزور نآ هک دوب یربخ اهغورد نیا زا یکی .دشیم
 زرط هب وجشناد کی هکنیا رب ینبم ،دش هداد راشتنا گارپ مدرم
 رد غورد هعیاش نیا .تسا هدیسر لتق هب سیلپ تسد هب یعیجف
 .درک یزاب تلود هیلع مدرم کیرحت رد یگرزب شقن اهزور نآ
 نآ رد هک یراگنهمانزور هلیسو هب غورد نیا لاس تسیب زا سپ
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 نای« .دیدرگ اشفا ،دمآیم باسح هب بالقنا نامرهق اهزور
 یبضغ و مشخ نانچنآ بجوم وا غورد هک درک فارتعا »نابروا
 ندش یشالتم بجوم هک دیدرگ تلود هب تبسن مدرم نایم رد
 نآ رب نوریب و نورد زا یدایز تابرض هک یتلود هتبلا ،دش تلود
.دوب هدش دراو
 تیعضو دروم رد هک یدایز تاعیاش مغریلع ،١۹۸۹ لاس رد

 تردق اب وا اما ،تشاد دوجو ینامور روهمجسییر ،وکسشواچ
 تاعوبطم ؟درک طوقس هنوگچ یو اما .دوب یقاب تموکح رب مامت
 رد وکسشواچ سیلپ هک دندرک عیاش ینامور مدرم نایم رد ناهج
 اما ،تسا هدز یلاها یعمج راتشک هب تسد راوشومیت هقطنم

 لها هتسجرب و مرتحم فوسلیف نابز زا ؟دوب هچ ارجام تقیقح
 ناسنا خیرات رد راب نیلوا یارب« :میونشب »نیبماگآ ویگریگ« ینامور
 و هتسش یگزات هب ایوگ هک یداسجا و و هدرک شبن ار ییاهربق
 تقیقح ات دندروآرد ،دندوب هدش هدرپس کاخ هب و هدش نفک
 اهتوبات هک دندرک هدهاشم بجعت لامک اب ناگمه .ددرگ نشور

 اما .تسا هدوبن شیب یغورد روکذم هثداح و تسا یلاخ
 دیکأت غورد ربخ نیا یتسرد رب تحاقو لامک اب یبرغ یاههناسر
 سیلپ ینامور رد هک دندیمد اههناسر رد ناشناوت مامت اب و هدرک
 ار »تقیقح هظحل« نانآ .تسا هدز مدرم یعمج راتشک هب تسد
.دندیزرو رارصا هنتف و غورد رب و هدرک راکنا اراکشآ
 میمصت راب نیا ینامور رد یگتخاس غورد نآ زا سپ لاس هد
 راک هب یوالسگوی رد یرگید هویش هب ار کیتکات نامه دش هتفرگ
 هیلع یناسنادض و هناراکتیانج یگنج و هیزجت ار یروشک و دنربب
 هتفرگ راک هب هنوگچ کیتکات نیا .دنزادنا هار هب یوالسگوی مدرم
 لامک اب نآ رد هک کاچار هقطنم روآتشحو ماعلتق :دش
 و اهتسد ،هدرک راپ و تل ار اهناسنا داسجا یمحریب و تواسق
 یاههناسر تاغیلبت اب و هدرک ادج ار ندب یاضعا ریاس و اهاپ

 اما .دنداد تبسن اهبرص هب ار کانلوه تایانج نیا یبرغ
 لامعا نیا هب هک یربرب ناراکتیانج هک دوب نیا تقیقح
 هک دندوب ینابلآ راکهبت یاهدناب ،دندوب هدز تسد یناسنادض

 ناونع هب نانآ زا و دنباییم روضح اپورا یمسر سلاجم رد زورما
 ردپ« ناونع هب هک نانیا زا یکی .دنربیم مان »یدازآ ناگدنمزر«
 ناربهر زا هک تسا یسات مشاه دوشیم هدرب مان نآ زا »نطو
 یاهگنج عورش یادتبا زا و هدوب راکتیانج یاهدناب نیمه
 زین عوضوم نیا نونکامه .هتشاد تکرش اهتیانج مامت رد ناکلاب
 نیئوره شورف و دیرخ یاهدناب وزج اهنت هن یو هک هدش راکشآ
 نیا وا .دراد تلاخد زین ندب یاضعا قاچاق رد هکلب ،تسا هدوب

 ریاس زا هدافتسا اب یو .درک زاغآ گنج عورش اب ار تایانج
 ینابلآ طسو رد »بیرت« هقطنم رد ار یاهعرزم »یدازآ نازرابم«
 اب وا .دومن اهناسنا ندب یاضعا ندرک ادج یارب ینلاس هب لیدبت

 احنآ هب دندوب ضیرم هک ار برص ناینادنز یبرغ ناکشزپ کمک
 یارب ناشندب یاضعا زا و دناسریم لتق هب یاهبرض اب و دروآیم
 »هناتسودناسنا گنج« هک تشذگن یرید .درکیم هدافتسا شورف

 کی ووسوک رد نونکامه و هیزجت روشک .دش راکشآ ١۹۹۹ لاس
.تسا هتفای سیسأت اکیرمآ یماظن گرزب هاگیاپ
یراکبیرف و … اهبالقنا
 .مینک هاگن دوخ رس تشپ هب یلاس دنچ ،بقع هب رگید یشزیخ اب
 هب ،تسا کیتلوپوئژ لیاسم هژیو هک »تدوریه« یوسنارف هلجم
 بالقنا« نایرج رد اهنویزیولت هک دنکیم هراشا یمهم شقن

 تسد رد هک ییاهنویزیولت ،دندرک یزاب ناتسجرگ رد »اهلگ
 بترم روط هب اههناسر نیا .دوب اهیبرغ و تلود فلاخم یاهورین
 راشتنا هزدانداوش یگدنز زا یعقاوریغ و غورد یاهشرازگ و رابخا

 داسف زکرم یو لزنم هک دندرکیم دومناو هنوگنیا نانآ .دندادیم
 .دوشن زوریپ تاباختنا رد وا هک دنتساوخیم هلیسو نیدب و تسا
 یاهورین راب نیا اما .دش باختنا وا تاغیلبت نیا همه دوجو اب اما

 ییامیپهار کی رب ار رارق و دنتفریذپن ار تاباختنا جیاتن فلاخم
 همه مغریلع .دنتشاذگ سیلفت یوس هب روشک رسارس زا یضارتعا
 اهنت ناوارف یاهلوپ فرص و برغ و نافلاخم یاههناسر تاغیلبت
 یارب دادعت نیا و دننک جیسب ار رفن رازه ١٠ ات ۵ دنتسناوت

 نیمه یبرغ یاههناسر اما .دوب تیمهایب رایسب ناتسجرگ
 روط نیا و هدرک ژاتنوم دوب هچنآ زا رتگرزب رایسب ار ییامیپهار
 دوخ ربهر رس تشپ رد ناتسجرگ تلم همه هک دندرک دومناو

 زا ار تیعورشم لکش نیدب و تسا تکرح رد یلیوشاکآاس
.دنتفرگ سپزاب هزدانراوش
 درف و اکیرمآ لیصحتلا غراف هک هزات سییر و دش قفوم »بالقنا«

.دمآ راک رس رب ،دوب اهییاکیرمآ یارب یعیطم و ونشفرح
یبیل عاضوا هب یهاگن
 .میریگب رظن رد ار یبیل تیعضو نونکا ،قوف بلاطم هب هجوت اب
 دروم رد ،دزادرپیم کیتیلوپوئژ لیاسم هب ایلاتیا رد هک یاهلجم
 هب ار »فیرحت یژتارتسا« اجنیا رد یبرغ یاههناسر« :دیوگیم یبیل

 تحت ار یبیل رد هزرابم ادتبا فیرحت یژتارتسا نیا .دنریگیم راک
 همادا رد ،دنکیم غیلبت »نادنمتردق و نافیعض نایم یریگرد« ناونع
 اههناسر .دنداد اقترا »قلطم رش و قلطم ریخ« نایم هزرابم هب ار نآ
 و یدازآ تمدخ رد یرازبا دیاب هک ،دوخ هفیظو ماحنا نودب

 اب ام نونکا .دندادیم هولج سکعرب ار زیچ همه ،دنشاب تقیقح
 هک یروط هب ،میتسه ورهبور رابخا و تاملک اب یزاب کینکت
 طیارش یهگناو .دزاسیم دودحم رایسب ار لقعت و لیلحت یاضف
 لیاسو و دیآیم دوجو هب ثداوح عیرس ریس هلیسو هب هک یلاعفنا

 ددرگیم ثعاب ،دوشیم هتفرگ تمدخ هب زین نویزیولت ویدار نردم
 راک هب دوخ دض تهج رد تسرد یسایس و یگنهرف یدازآ هک
 ود نایم یبیل یاهیریگرد هکنیا عقوت ،تسین لکشم .دوش هتفرگ
 هک دنراودیما شنانامیپمه و امابوا اما ،دبای نایاپ یدوز هب حانج
 یبیل رد دوخ فادها هب دنناوتب اهیریگرد ندش ینالوط رتشیب اب

 ،تسین قحرب و یناسنا فادها نیا ًاملسم و دنناشوپب لمع هماج
 ،دوش هافتسا تارکاذم رد »قح« و »یناسنا« تاملک زا رگا اتح
 تسرد ،دوشیم لابند گنج نیا یارو رد هک یفادها اریز
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.تسا نآ سکع
تنرتنیا شقن
 هدحتم تالایا .میربیم رس هب یناور گنج زا یاهزات لصف رد ام
 یاهتفرشیپ یزودناهبرجت و قیقحت ههد دنچ هجتن رد اکیرمآ

 اکبر« مناخ شیپ لاس دنچ .تسا هدروآ تسد هب یمیظع
 یباتک نتگنشاو یتلود هاگشناد تسیژولوپورتنا داتسا »فومیل
 یسوساج نامزاس یناسنادض یاهششوک نآ رد هک داد راشتنا
 زا یاهدع ۵٠ یاهلاس رد .دشیم هداد حیضوت كCc اکیرمآ

 رب »یزاسهرابود و بیرخت« رطاخ هب یناور یاهیرامیب نارگلیلحت
 نیا نتفرگ رظن رد اب .دندروآ لمع هب یتاقیقحت یناور نارامیب یور

.درک فشک ار اهلاس نآ ثداوح ناوتیم تاقیقحت
 تنس نوب« کرهش رد یثداوح ١۹۶١ لاس توا مهدزناش رد
 یور ،تسا هسنارف بونج رد مارآ و ابیز رایسب کرهش هک »یریس
 نونج راچد هسنارف رد یرایسب .دروآرد هزرل هب ار هسنارف هک داد

 اههد و هداد تسد زا ار دوخ ناج رفن هد لقادح .دندش یعمج
 رگید رفن اهدص .دش هدیشک ناتسرامیت هب ناشراکورس رگید رفن

 ناشن دوخ زا یداراریغ یاهراتفر و ییوگنایذه یاهتلاح
 اهناتسرامیب رد ناگناوید ساهسابل اب نارامیب زا یراسب .دنداد
 نیا .تسا هدش المرب زار نیا نونکا .دندش هتسب اهتخت هب
 قافتا یتاشیامزآ هجیتن رد رگید ضراوع ریاس و یعمج یگناوید
 یاهدحاو کمک اب كCc اکیرمآ یسوساج نامزاس هک دوب هداتفا

 هداد ماحنا دنلیرم »کیرتید تروف« اکیرمآ شترا هژیو یتایلمع
 هب تردابم كCc اکیرمآ یسوساج نامزاس  لاس نآ رد .دندوب
 دیامنیم LSD هدام اب روبزم کرهش یاههاگشورف نان ندرک هدولآ

 ،روکذم هثداح قافتا نامز .دش هداد حرش راصتخا هب نآ جیاتن هک
 اما ،تسا هسنارف نامیپمه اکیرمآ .تسا درس گنج عورش
 همانرب هب یگداس هب و درکیم تیعبت اکیرمآ زا هسنارف ًاملسم
 نیا زا ییاهن فده هتبلا و دادیم رد نت اکیرمآ درس گنج یناور
 نآ رد یرامعتسادض یاهورین و مسیلایسوس هاگودرا تاشیامزآ
 یاهراوید تشپ رد ییاهشیامزآ نینچ ماحنا .دوب یخیرات ههرب
.دوب لکشم رایسب نینهآ
 ناکما ایآ :میهد رارق دوخ ربارب رد ار ار لاؤس نیا دیهد هزاجا
 ؟درک کیرحت یاهژیو یاهوراد قیرط زا ار مدرم یاههدوت ات درادن
 ،ناهج رد اهنآ نتفای تیمومع و کوبسیف و تنرتنیا روهظ اب

 نایم لداعت رد ناوتیم هک هدش ادیپ یاهزات دنمتردق حالس
 هزورما رما نیا .تشاذگ ریثأت یقیمع روط هب یللملانیب یاهتردق
 یاههمانرب ناروتارپما زا یکی اکیرمآ رد .تسین هدیشوپ یسک رب
 ام ارچ« :دیوگیم نینچ »تراوتسا ناج« مان هب نویزیولت یهاکف
 یلاح رد ،مینک هدافتسا هحلسا زا اهتلود ینوگنرس یارب دیاب

 طقاس یتنرتنیا یتاغیلبت یاههمانرب هلیسو هب ار اهنآ میناوتیم هک
 شفک تفج کی ندیرخ زا اهتلود ندرک طقاس زورما .مینک
»… .تسا هدش رتناسآ

تنرتنیا قیرط را گنج

 ایآ ؟دوشیمن ثعاب ار درف یناهگان لمعلاسکع تنرتنیا ایآ
 نالوؤسم ؟درب هدافتسا یسایس فادها یارب هدیدپ نیا زا ناوتیمن
 ،»لاب سالگاد« یاقآ .دنرگنیم هنوگ نیا هدیدپ نیا هب ییاکیرمآ

 رد« :دنکیم فارتعا نینچ نیا ردپ شوب و ناگیر قباس نواعم
 هک دوشیم هرادا یتلودریغ ینامزاس طسوت تنرتنیا رضاح لاح
 رما نیا ایآ ».تسا اکیرمآ یناگرزاب ترازو هب هتسباو تقیقح رد
 ار یاهثداح نکپ رد یاهمانزور ؟دوشیم هصالخ تراجت رد اهنت
 هدش هدرپس یشومارف تسد هب یدایز دح ات هک دنکیم لقن
:تسا
 تساوخرد اکیرمآ زا راب نیلوا یارب نیچ تلود ١۹۹٢ لاس رد«
 تساوخرد نیا .دوش لصو تنرتنیا یناهج هکبش هب ات دومن
 نکمم هک هک دوب نیا نامز نآ رد اکیرمآ حیضوت .دشن هتفریذپ
 اما ،دروآ تسد هب برغ زا ار یتاعالطا ییایسآ روشک کی تسا
 کی ناونع هب تنرتنیا هک تسنآ راتساوخ نوتنیلک مناخ نونکا
 نامه اما .دریگ رارق ناگمه رایتخا رد یناهج قلطم شزرا
 یتسرپدوخ« :دسیونیم نوتنیلک مناخ ۀتفگ لیلحت رد ینیچ همانزور
 ».تسا هدرکن یرییغت چیه هتشذگ هب تبسن اکیرمآ هدحتم تالایا
 زا یکی .دشاب تراجت هصرع رد  اهنت تسا نکمم رما نیا
 زمیج« مان هب کینورتکلا و تنرتنیا روما نارظنبحاص نیرتگرزب
 زا اهینیچ« :دسیونیم نینچ ناملآ »تیاست ید« هلجم رد  »دروفماب
 رد اهییاکیرمآ یسوساج یارب یرازبا لگوگ هک دنراد میب نیا

 روطنیمه ،هلب« :دهدیم باوج نینچ سپس دوخ ».دشاب نیچ
 نامزاس طسوت یللملانیب یاههسسؤم و اهنامزاس یرایسب .تسا

 یسوساج قیرط زا هژیو هب ،دنوشیم لرتنک كCc اکیرمآ یسوساج
 تفگ ناوتیم .تسا ریذپناکماً الماک رما نیا نفلت یاهتکرش
 نیا رد و دنتسه یللملانیب نانزهار نیرتگرزب اهتکرش نیا هک
».دش دیدرت راچد دیابن ًالصا هنیمز
 دنمتردق یاهرازبا زا یکی هب یتنرتنیا گرزب یاههعومجم نونکا
 اب یریگطابترا هتشذگ رد .تسا هدش لیدبت اکیرمآ یکیتیلوپوئژ
 لمع و لکشم رایسب اهنآ هب کمک و فلاخم یسایس یاههورگ
 هب ناوتیم هتفرشیپ یژولونکت اب زورما اما .دمآیم باسح هب یقاش
 یاههاگتسد نونکامه .درک رارقرب هطبار اهنآ اب برغ زا یتحار
 روشک نیا یلم تینما زکرم یهارمه هب اکیرمآ هنامرحم یژولونکت
 هار اهنآ فده اهنت هک دنتسه یاهزات نامزاس داجیا ددص رد
.دوب دهاوخ یتنرتنیا یاهگنج نتخادنا
 رد هک یثداوح زا یضعب اپورا هعماج نیا رد تسین تبسانمیب

 نشور هب کمک ات دوش هدروآ هداد خر اههنیمز نیا رد هتشذگ
 رد یرابنوخ ثداوح ٢٠٠۹ لاس ۀیئوژ هام رد .ددرگ فده ندش
 یدایز هدع هک داتفا قافتا نیچ »گنایکنس« و »یکمورا« هقطنم
 ناملسم ًابلاغ هک »روغیا« تلم هقطنم نیا رد .دندیسر لتق هب

 باسح هب دیاب ار  روکذم ثداوح ایآ .دننکیم یگدنز ،دنتسه
؟تشاذگ یلم یاهتیلقا بوکرس ای و یبهذم ،یداژن لیاسم

 هدوب هنوگچ هک میشیدنیب روکذم ثداوح  مسیمانید هب لاح
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 اهلاس زا »ناه« و »روغیا« ماوقا نیچ یلحاس رهش کی رد ؟تسا
 تافالتخا مغریلع و دننکیم یگدنز و راک رگیدکی رانک رد
 هب .تسا هتشادن دوجو اهنآ نیب رد یکلشم ،یبهذم و یگنهرف

 تیلم زا ناوج رتخد کی هک دوشیم عیاش رهش رد یناهگان روط
 رد .هتفرگ رارق یسنج زواجت دروم »روغیا« یناوج تسد هب »ناه«
 تسد زا ار دوخ ناج رهش رد روغیآ رفن ود ربخ نیا هعاشا هجیتن
 ربخ نیمه اما ،تسا هدوب غورد ًاساسا هدش عیاش ربخ .دنهدیم
 اپورا هعماج همه رد تعرس هب یدعب زیگنامغ هثداح و غورد
 :دیدرگ رتدب و رتیوق رایسب یثداوح بجوم و تفای راشتنا
 اهدص هک داد راشتنا ار یشرازگ روکذم ثداوح دروم رد تنرتنیا
 لباقم رد اهناه تسد هب یلحاس رهش ناه رد اهروغیا زا رفن

 روط هب و هدوب رگهراظن اهنت سیلپ و دندیسر لتق هب سیلپ مشچ
 یاهدروخودز :هجیتن .تسا هدرک دییأت ار اهروغیا راتشک ینمض
 زا شیب لتق بجوم و تفای شرتسگ گنایکنس ناتسا رد یموق

.دندوب ناه تیلم زا اهنآ رثکا هک دیدرگ رفن ٢٠٠
هلمحدض … هبناجهمه یراکتسد
 و هناتخبنوگن یگتفشآ کی ربارب رد ام هک دوشیم هدهاشم
 هک دوشیم یطیارش زورب بجوم هک میا هتفرگ رارق یناهگان

 یارب ار هاوخلد هجیتن دنمفده و هبناجکی و غورد تاعیاش
 رد ام .دروآیم دوجو هب ،دنراد رارق ثداوح سپ رد هک ییاهورین
 یاهیزاب زا تقیقح نداد زیمت و صیخشت هک میراد رارق یتیعضو

 یارب یاهمانرب ییاکیرمآ تکرش کی .تسا هدش نکممان یسایس
 رد هک رفن کی ات دهدیم هزاجا و ناکما هک هدرک هدامآ رتویپمک
 ات نامزمه روط هب ،دنکیم راک یتاغیلبت هدننک هارمگ یاههمانرب

 دریگ راک هب ار نانآ همه نامزمه و دزاسب دوخ یارب تیوه داتفه
 درف ناوتیمن هک دنکیم ادیپ همادا یلاح رد همانرب نیا همه و
 اههمانرب نیا زا یناسک هچ .درک ییاسانش ار لوؤسم و هدننادرگ
 هک ،یاهلجم .تسا ناسآ رایسب نآ ندز نیمخت ؟دننکیم هدافتسا
 رد تسا کیدزن هنانکفاهقرفت یاهتسایس و ییاکیرمآ لفاحم هب
 رایتخا رد ار دوخ تامدخ تکرش نیا« :دسیونیم هنیمز نیا

 یسوساج نامزاس نوچمه اکیرمآ تلود فلتخم یاهیگدنیامن
 نیا هجیتن رد ».دهدیم رارق اکیرمآ عافد ترازو و كCc اکیرمآ
 دوجو هب اکیرمآ مسیلایرپما یارب ییاهیزوریپ ،یسایس یاهیزاب
 اهیزوریپ نیا و دوشیم امابوا یاقآ یلاحشوخ بجوم هک دیآیم
.دنکیم نایب شیاهینارنخس رد ار
 ١۹۶١ لاس ناتسبات هبرجت هب ار ام یخیرات هظفاح ،باسح نیا اب
 کرهش رد هدیچیپ و موهفمان ینافوت« ندیزو بجوم هک دربیم
 ار یعمج نونج نونج کی و هدیدرگ »یریس تنس نوب مارآ و ابیز
ً اددجم ار لاؤس نیا ات میروبجم ام زورما ».دروآ دوجو هب مدرم رد
 هلیسو هب ار »یعمج نونج« هرابود تسا نکمم ایآ :مینک حرطم
 زا هدافتسا هجیتن رد هک تسا نکمم ای و درک داجیا هعماج رد وراد
 یاهزات لکش هب ار نونج نیا ،یعمج طابترا و »هزات یاهکینکت«

؟دومن قلخ

 یاههناسر یارب امابوا و نوتنیلک یرالیه هک ییاههجدوب زا ام همه
 هک هدش نشور زورما .میربخ اب ،دنناسریم فرصم هب یعمج
 رثؤم ،یبرغ یاههناسر زا یرایسب فارتعا هب ،»یتنرتنیا گنج«
 نیا اما .دنا هدوب اکیرمآ مسیلایرپما نابز نانیا تقیقح رد و هدوب

 کمک رد ،یتنرتنیا یاهگنج نیا هک دوشیم غیلبت و جیورت هنوگ
 یرت زا یاهمان …دنشابیم حلص و یسارکمد ،یدازآ یرارقرب
 رد کوبسیف« :دسیونیم نینچ نآ رد هک ما هتشاد تفایرد ناسیم

 اب کوبسیف رد یاهحفص ”اعرد“ رهش ثداوح یادتبا زا :هیروس
 قوف راعش .تسا هتفای شیاشگ ”٢٠١١ لاس هیروس بالقنا“ ناونع
 یعقاو نویبالقنا هب ار نآ ناوتیمن و تسا یتاغیلبت نم رظن هب

 زا ،دندشن قفوم ٢٠١١ لاس رد رگا نانآ ایآ .داد تبسن هیروس
 دادعت زور کی رد اهنت ؟دیشک دنهاوخ تسد بالقنا
 و دیسر رفن ۸٠٠٠٠ هب هزات ۀحفص رد هدننکتکرش ناگدننکاضما
 شیاشگ هیروس بالقنا هحفص هک زور نامه رد نانیا بلغا
 ،دشاب هتشاد تقیقح درادن ناکما رما نیا .دندش وضع ،تفای
 ییاهزیرهمانرب طسوت یگتخاس و یضرف یاهباسح هکنیا رگم
 اکیرمآ یسوساج نامزاس یارب و هدوب همانرب نیا صوصخم هک

Ccدنشاب هدرک ریذپناکما ار راک نیا ،دننکیم راک نوگاتنپ و ك.
هیروس تسینومک بزح تیاس ،نویساق :عبنم
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 تسب نب ای ینانوی یدژارت
ندرک یناهج

فیسدمحا

 یلو دنیوگ یم نخس یناهج داصتقا یایحا زا احنآ واجنیا هچرگا
 هن .تسا هدولآ هغلابم یکدنا اب تیاور نیا نیاوت کرام لوق هب
 یشان یاهدمآ یپ راتفرگ نانچ مه سیگنا و اکیرما داصتقا اهنت
 و هجدوب یدج یرسک ،یراکیب -دنتسه یلام یاهرازاب طوقس زا
 لاح مه اپورا هیداحتا داصتقا و نپاژ داصتقا هکلب -اهتخادرپزارت
 رایسب هژیو هب اپورا هیداحتارد یداصتقا طیارش .دنرادن یشوخزورو
 نانوی یداصتقا بئاصم یوررب هنازوررابخا هچرگا .تسا ینارحب
 و ایناپسا ،نانویرب هوالع هک تسا نیا تیعقاو یلو دنک یمزکرمت
 ۴ نیا هب .دنرادرارق یراوگان طیارشرد مه ایلاتیا یتح و لاغترپ

 ۵ نیارد هک تسا نیا تیعقاو .درک هفاضا ار دنلریا دیاب روشک
:میتسه وربور یهباشم لکشم ابروشک
 داتفا قافتا اهروشک نیارد هچ نآ ۱۹۹۹رد دحاو لوپ روهظ زا سپ
:تسا رگید کی هباشم ابیرقت

 تیوضع نوچ .تسا هتفای شیازفا اه تلود یهدب یئوسزا       •
 لهس طیارش اب دنناوتب ات داد ناکما اهروشک نیا هب دحاو لوپ رد
 زا یضعب اب هسیاقمرد هچرگا .دنیامن یناتس ماو یرت هداس و
 دندوب یدعاسمان طیارشردروشک دنچ نیا ،رگید وضع یاهروشک
 دنناوتب ،دحاو لوپرد تیوضع زا سپ هک دوب نیا یراودیما یلو

 فرص ار یناتس ماو هنیزه شهاک زا یشان یاه یئوج هفرص
 نیا هنافساتم .دنیامن شیوخ یتباقر ناوت دوبهب و داصتقا دوبهب

.دشن هنوگ
 هک یرابتعا بابح ،تشاد دوجو هک یراظتنا سکعرب       •
 فرصم شیازفا ات دش بجوم تشاد دوجو اهروشک نیا همهرد
 ماوت دوبن هارمه راک یهدزاب شیازفا اب هک اهدزم حطس شیازفا اب

 یللملا نیب یاهرازابرد یاهروشک نیا یتباقر ناوت هجیتنرد و دوش
.دبای شهاک
 اهتخادرپ زارت نوزفازور یرسک ،اهروشک نیا همهرد هک نیا هجیتن
 نیا یهدب ندشرتشیب بجوم تلود هجدوبریگمشچ یرسک و
 ۲۰۰۸ زا ،رگید فرطزا .دش یللملا نیب یاه کناب هب اهتلود
 هک میدوب مه وروی شزرا نتفرالاب دهاش یللملا نیب یاهرازابرد
 .دوشرت یدج اهروشک نیا یاهتخادرپزازت یرسک ات دش بجوم
 دیاب هک نیا دشن نینچ نیا یلو داتفا یم قافتا دیاب هک هچنآ
 نیارد هک دندرک یم یراذگ هیامرس الاب تراهم اب یاه شخبرد
 نیا هب اپورا هیداحتارد هک یئاضعا زا یکی .دشن نینچ نیا اهروشک
.دوب ناملآ ،درک مادقا اه یراذگ هیامرس عون

 دوجو مه ینانوی لماع کی نانویرد نارحب نیا دیدشترد هچرگا
   هب وروی هقطنمرد نارحب یلو ،دریگب رارق هجوت دروم دیاب هک دراد
.تسا رتشیب رایسب ینانوی یدژارت کی زا نمرظن
 هک دنتفریذپ ،وضع یاهروشک ،دمآ دوجو هب دحاو لوپ هک یتقو
 اپورا یزکرم کناب هب اردوخ یلوپ یاه تسایس تیریدم
 لوپ شزرارییغت   ای و هرهب خرن رییغت ،رگید فرطزا .دنیامنراذگاو
 کی چیه ینعی .دش جراخ یلم تلود تاماقم لرتنک زا مه یلم
 هرهب خرن اضعا رگید قفاوت نودب دنناوت یمن دحاو لوپ یاضعا زا
 مادقا لوپ دحاو شزرا شیازفا ای و شهاک یارب ای ودنهدبرییغت ار
 اب دیاب یلم یاه تلود هک نیا دنام یم یقاب هک هچ نآ   .دنیامن
 کیدزن مه هب هاررد طقف هن ،یراتخاس تاحالصا نتفرگ شیپرد
 تاحالصا اب دیاب هکلب دنیامن مادقا وضع یاهروشک داصتقا ندش
 روط نامه .دننک رتشیب ار ناش یتباقر ناوت هاگنب درکلمع هویشرد
 نینچ نیا هک دوب یئاضعا زا یکی ناملآ ،میتفگ هراشا هب رتشیپ هک
 دهاش دنلریا یتح و نانویو ،لاغترپ ،ایلاتیا ،ایناپسارد یلو درک
 مه و دش رتشیب یلام نزاوت مدع مه .میدوبن نینچ نیا یتالوحت

 -راک یهدزاب شیازفا زا رت نوزف یسب -راک هنیزه شیازفااب هک نیا
 شیازفا اهروشک نیارد هدش دیلوت دحاو ره یازا هب راک هنیزه
 صوصخ هب و یللملا نیب یاهرازابرد ناش یتباقر ناوت و تفای
.دشرتمک اپورا دحاورازابرد
.دش تلعرب دیزم مه رگید لماع ود
 یلو تفای همادا یلوپ یاه هزوحرد هچرگا اپورا هیداحتا ماغدا
 اپورا هیداحتا یاضعا نیب ماغدا دهاش ،)fiscal( یلام شخبرد
 هجدوب تسا هدمآ شیپ هک یتالوحت همه دوجو اب یتح .میا هدوبن
.تسا یلم الماک هلوقم کی نانچ مه اهروشک نیارد یتلود
 درادن دوجو ینوناق تیدودحم هنوگ چیه هچرگا مه مود لماع
 راک یورین هک تسا هدش ثعاب نابز و یگنهرف یاه توافت یلو
 تیلوئسم نوچ و .دشابن رادروخرب یفاک کرحت زا اپورا هیداحتارد
 ،درادن دوجو مه اه تلود یاهزاین یلام نیمات یارب کرتشم
 نآ هجیتنرد ،دنشاب هتشاد الاب یراکیب هک یئاهروشک ،هجیتنرد
 هک یروصت فالخرب یئوس زا .دننک یم ادیپ مه یلام لکشم
 هب اهنآ زا یهجوت لباق شخب لقادح -ناراکیب ،تشاددوجو

 یتلود ،رگید فرط زا و -دنور یمن راک لابند هب یرگید نیمزرس
 یم یراکیب شیازفا ثعاب هک یلماع -یداصتقا دوکر هجیتنرد هک
 نیا و دنکب لمحت ار یرتشیب هنیزه دیاب دراد یرتمک دمآرد -دوش
 کناب ،رگید یاهروشک رایسب فالخرب هک تسا یطیارشرد
 ریثکت و پاچ هب دناوت یمن دحاو لوپ وضع یاهروشک نیا یزکرم
 یاضعا رگید ،هتشذگ لاسرد ،نانوی صوصخرد .دیامن مادقا لوپ
 کمک نداد هب ،وروی لماک طوقس زا یریگولج یارب دحاو لوپ
 تبحص نانچ مه مه اهزور نیا و دندرک تقفاوم نانوی هب یلام
 تسا دنمزاین رتشیب یاه کمک هب مه زاب نانوی هک تسا نیارسرب

 وربور اپورا هیداحتا رت دنمتورث یاضعا زا یرامش تفلاخم اب هک
 ایلاتیا و ایناپسارگا هک نیا تسا زیمآ هرطاخم هک هچنآ .تسا هدش
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 اپورا هیداحتا یاضعا رگید ایآ ،دنریگب رارق یهباشم تیعقوم رد
 یلام کمک اهروشک نیا هب تسا مزال هک ینازیم نآ هب دنناوت یم
.تسا یفنم لاوئس نیا باوج .دنیامنب
 ،دحاو لوپ هقطنم راتفرگ یاهروشکرگید و نانوی صوصخرد
 هک نیا هن اه داصتقا نیا هک نیا دراد یدایز تیمها هک یا هتکن
 .دنا هتسکشرو عقاو هب هکلب دنشاب هتشاد یگنیدقن لکشم
 تدم هاتوکرد تسا نکمم یلام یاه کمک هچرگا ،ور نیمهزا

 تدم زاردرد و تدم نایمرد ار تالکشم یلو دشاب ناسرددم
.دنک یمن هراچ
 دحاو لوپ ماظن نانوی هک تسا نیا دنام یم هک یئاههار زا یکی
 .دیامن ایحا ار دوخ -نیشیپ لوپ دحاو -امخرد و هدرک کرت ار
 یارب دناوت یم تروص نآرد هک تسا نشور دوشب نینچ نیا رگا

 هب نانوی تارداصات دیامن یزادرپ تسایس امخرد شزرا زا نتساک
 هنیمز هجیتنرد و دوش هضرع یللملا نیب یاهرازابرد یرتمک تمیق
 رگا.دوش مهارف نانویرد یراکیب شهاک و یداصتقا دشر یارب
 نیشیپ یلم لوپ ،دحاو لوپ کرتاب نانوی ینعی ،دوش نینچ نیا

 یاه یهدب تروص نآرد هک تسین یدیدرت ،دیامن ایحا ار دوخ
 نیتناژرآرد ۲۰۰۱رد هک روط نامه و دش دهاوخ لوکنوروی هب نانوی

 مالعا یمسر و ینلع روطب دیاب نانوی تلود ،دمآ شیپ مه
 ،دراد دوجو هک یتیعضو هب هجوتاب هچرگا .دیامن یگتسکشرو
 لوپریگ اپ و تسد تاررقم زا جورخ ،نانوی یارب هک تسین دیعب
 یارب و اپورا هیداحتا یاربراک نیا یلو دشاب لح هار نیرتهب ،دحاو
 لح هار نیا یلصا کسیر .تسا کانرطخ تدش هب دحاو لوپ
 هک یلام تالکشم زا هتشذگ ،دوشب نینچ نیا رگا هک تسا نیا
 غارس هب زرا و یلوپ رازاب نارگادوس ،دمآدهاوخ شیپ اهکناب یارب
 یارب تیعضو نیمه هب هیبش و دنور یم راتفرگ یاهروشک رگید
 دوشب نینچ نیارگا هک دمآ دهاوخ شیپ ایلاتیا یتح و ایناپسا
 یلیخ یداصتقا و یلام نارحب زا یرگید زاف دراو هک تسا نشور

 یاهکناب هک تسا نیا تیعقاو .دش میهاوخ یللملا نیب یدج
 و دنتسه اهروشک نیا هب یهد ماوریگرد اهروشک رگیدرد یدایز
 هک تسا نشور دوش مالعا اهروشک نیا یمسر یگتسکشرورگا
 شیازفا هب هجوت اب یفرطزا .دمآ دهاوخ هچ اهکناب نیا رسرب
 نیا هک تسا دیعب ،یراد هیامرس یاهروشک بلغارد تلود یهدب
 ،دوخ یراد کناب ماظن تاحن یارب دنهاوخب ای و دنناوتب اه تلود
 ناگدنهد تایلام نایز هب ار یکناب ماظن نایز رگید راب کی
 تلود نیا زا یرایسب یناتس ماو ،رگید نخس هب .دننک یعامتجا

 یناتس ماو هب رداق رگید تسین دیعب هک تسا هدیسر یئاج هب اه
 رگید یکناب ماظن یدج نارحب کی ابرگا هجیتنرد و دنشابن رتشیب
 لالحمضا و یدوبان دهاش دیاب دایز لامتحا هب ،دنوش وربور
 نیارگا ،اپورا هیداحتا اب دنویپرد   .میشاب هتسکشرو یاه کناب

 ضرعمرد اپورا هیداحتا هک دراد یدایز لامتحا ،دوشب هنوگ
 یم یگتسکشرو مالعا هک یئاضعا نوچ .دریگب رارق یشاپورف
 لباق ریغ یاه یهدب اضعا رگید هب هک دشابرارقرگا دینامن

 دنهاوخ اپورا هیداحتا کرت هب راچان اتعیبط ،دنشاب هتشاد تخادرپ
.دوب
 یراتفرگ یئاپورا یاهکناب و دش عورش ۲۰۰۸ یلام نارحب یتقو
 « اب -راتفرگ روشک ۵ نیا هلمج زا -اه تلود دندرک ادیپ یلام
 هب ار اههدب نیا عقاو هب   اهکناب یاه یهدب »ندرک یعامتجا
 لقتنم تشادن یناشخرد یلام تیعضو هزات هک تلود شخب

 یاه خرن هب یناتس ماو اب اهتلود نیا لاس ود یکی یارب .دندرک
 مجح نیا دندوب هتسناوت یللملا نیب یلام یاهرازاب زا لوبق لباق
 هیداحتا وضع نیلوا نانوی ۲۰۱۰رد .دنیامن هرادا ار یهدب هجوت لباق
 دشراچان و دیکشخ یلام یاهرازاب زا شا یلام عبانم هک دوب اپورا

 یللملا نیب قودنص زا هدننک دودحم رایسب طیارش شریذپ اب هک
.دریگب یلام کمک اپورا هیداحتا یاضعا رگید و لوپ

 دوبمک هن اهروشک نیا لکشم دش هتفگ رتشیپ هک روط نامه
 رتشیب هار ود ،اج نیارد و دوب اهنآ یگتسکشرو هکلب یگنیدقن
.درادن دوجو
 ،یلوپ ماغدارب هوالع دیاب ،دحاو لوپ وضع یاهروشک       •
 ،تسه هک یطیارش نیارد شا همزال هکدنریذپب مه ار یلام ماغدا
 و ناملآ هنومن یارب -ینغ یاهروشک زا یهجوت لباق عبانم لاقتنا

 و ،لاغترپ ،نانوی -هتسکشروو راکهدب یاهروشک هب -دنله
 دروم تسایس نیا هک دوب دهاوخ -دنلریا و ایلاتیا و ایناپسا الامتحا
 ،رگید نخس هب .تسین یئاپورا ناگدنهد یار تیامحو لوبق
 داجیا یارب   -وضع یاهروشک همهرد ابیرقت -اه یئاپورا تیرثکا
.دنتسین قفاوم نآ اب و دنرادن یگدامآ »اپورا هدحتم تالایا «
 هدحتم تالایا « هب ندیسر یارب یتسایس ندوبن ارجا لباق اب       •
 زا هتسکشرو یاهروشک جارخا دنام یم یقاب هک یهار اهنت ،»اپورا
 نیشیپ یلوپ یاهدحاو یایحا اب دنناوتب هک تسا دحاو یلوپ ماظن

 نیا فیفخت یارب و هدرک یزادرپ تسایس لقتسم روطب ،دوخ
 دیعب یلو تسا یلمع هچرگا راک نیا .دنیامن مادقا تالکشم
 زاغآ ،تیاور کی هب یتح و اپورارد یلوپ ماغدا نایاپ زاغآ تسین
.دشاب اپورا هیداحتا نایاپ
 و نآ هن و تسا نیا هن ،درذگ یم اپورا هیداحتارد هچ نآ هنافساتم
 ات .دنک یم زیگنارب ثحب ار نارحب نیا ندیسراو هک تسا نیمه
 یگداس یارب هک میا هدوب وربور اپورارد شرگن ود اب اج نیمه هب

 یم دای »یوسنارف شرگن « و »یناملآ شرگن « ناونع هب اهنآ زا ،راک
 رارق دوخ یخیرات بوچراچرد شرگنود نیا هک نیا یارب و مینک
 میهاوخ تسد هب نآ یریگ لکش یگنوگچ زا یا هنیمز دنریگب
 یارب مه یا هنیمز ،شرگن ود نیارب ندنکفا وترپرب هوالع .داد
 هب تسا هتفرگربرد ار دحاو لوپ هک ینارحب یعقاو للع کرد
 بقع هب یکدنا   دیهدب هزاجا روظنم نیا یارب .دمآ دهاوخ تسد
 یسارو راصتخا هب   ار اپورارد یداصتقا ماغدا هچخیرات و هتشگرب

.مینک
 هب اکیرما و هسنارف هک دوب هدیسرن نایاپ هب یناهج مود گنج زونه
 ناملآ یاه یزاورپدنلب دیاب هک دنتفای تسد کیژتارتسا قفاوت کی
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 هک دوب دالوف و لاغذ هعماج داجیا مه مدق نیلوا .دوش لرتنک
 نآ رسرب هسنارفو ناملآ نیب دعب لاس کی و دش داهنشیپ ۱۹۵۰رد
 یاه داصتقا یزاسزاب هب هچرگا ،اکیرما نامز نیارد .دندرک قفاوت
 ترورضرد هسنارف اب نمضرد یلو دوب دنمقالع اپورا هدش مدهنم
 هک دوب مه رطاخ نیمه هب و تشاد رظن کارتشا ناملآ لرتنک
 زا یکی دش هیارا ۱۹۴۷ نئوژ رد هک لاشرام حرط یاه کمک
 نآ زا هدافتسارد یئاپورا یاهروشک یراکمه شیاه ضرف شیپ
 مه نآ و تشاد دوجو یراکمه یارب مه یرگید لیلد هتبلا .دوب
 عضو یدب .دوب اپورارد یرگراک دشر هبور شبنج اب هلباقم
 یارب ششوک ترورض یرگراک یاه هیداحتا تیلاعف و یداصتقا
 تارکاذم زا سپ .دوب هدرک نادنچ ود ار یداصتقا عضو دوبهب
 یئاپورا روشک ۶ و دش اضما ۱۹۵۷ رد ماحنارس مر هماندهع رایسب
 ،لگود نامزرد .دنداد لیکشت ار »اپورا یداصتقا هعماج «

 هچرگا اهلاس نیارد هسنارف ،دمآ شیپ مه یرگید تالوحت
 داجیا اب لاح نیعرد یلو دوب اکیرما زا اپورا لالقتسا راتساوخ
 نیمه هب دیاش .تشادن قفاوت اپورا حطسرد یلمارف یاهداهن
 هسنارف یوس زا رابود سیلگنا تیوضع یاضاقت هک دوب مه لیلد
دش وتو
.دندوب راذگ ریثات مه رگید مهم دادیور ود ۱۹۷۰ هیلوا یاهلاسرد
 تباث زرا خرن ماظن هب هک دوب زدوو نوترب تاقفاوت طوقس یکی
.داد نایاپ
 -یداصتقا نارحب تشگزاب ،تفن یاهب شیازفا زا سپ مه مود و
 یزرا تباث ماظن یتقو .دوب اپورا هب -دوکر اب ماوت مروت اصخشم
 یلوپ شزرا زا نتساک اب هلمجزا یئاپورا یاهروشک ،درک طوقس
 نیا زا یریگولج یارب .دنتخادرپ تباقر هب رگید کی اب دوخ یلم
 ماود هک دندرک تسرد ار »رام « ماظن ،هتساوخان یاه تباقر
 دندوب هتفریذپ هک دوب نیا مه رام ماظن زا مروظنم .درواین یدایز
 دنشاب دازآ )یفنم ای تبثم ( %۲٫۲۵ ات یتارییغترد یلوپ یاه دحاو
 یزکرم یاه کناب ،دش رتشیب نازیم نیا زا تارییغت رگا یلو
.دنشاب تارییغت نیا لرتنک و هلخادم هب فظوم
 هک دندرک نیودت ار زرا خرن مزیناکم و اپورا یلوپ ماظن ۱۹۷۹رد
 نیا دراو زرا یزکرم خرن کی اب ددنتسناوت یم وضع یاهروشک
 زا تارییغت رگا دعبو دشاب دازآ یتارییغت دصرد کی و هدش ماظن
 فظوم یزکرم یاه کناب ،دوش رتشیب هدش قفاوت یاه نازیم نآ
 نیا رد دنوپ نارحب اب ۱۹۹۲رد مه ماظن نیا .دنشاب هلخادم هب
 یارب ناملآ هک دوب نیا مه نایرج .دیسر دوخ نایاپ هب ابیرقت ماظن
 یاهروشکرگید وداد شیازفا ار دوخ هرهب خرن مروت اب هلباقم
 دنربب الاب ار هرهب خرن هک دندوب هدشراچان مه اپورا هیداحتا وضع
 .دوب اهروشک نیارد یراکیب و دوکر شرتسگ شا هجیتن هک
 و سیلگنا لثم ،رت فیعض تبسن هب یاهداصتقا یلوپ یاهدحاو
 نیا و دنتفرگ رارق یلامرازاب نارگادوس شروی دروم ،ایناپسا

.دشرجنم زرا خرن مزیناکم زا ناش جورخ هب مهراک
 تشادن دوجورگید زدوو نوترب تاقفاوت هچرگا اهلاس نیا همهرد

 و دوب یراد هیامرس ناهج طلسم یلوپ دحاو نانچ مه رالد یلو
 نیب شزرا زا نتساک اب هتشذگ نرق ۷۰ ههد رد صوصخ هب اکیرما
 یرسک و دنک ظفح ار دوخ طلسم تیعقوم تسناوت یم نآ یللملا
 .دیامن یلام نیمات زیچان هنیزه اب اردوخ نوزفازور یاهتخادرپزارت
 رازاب نوناق ۸۰ یاهلاسرد ادتبا ،اکیرما اب تباقر رد اه یئاپورا
 هماندهع زا دعب ۱۹۹۱ رد دعب یتدمودندرک بیوصت ار دحاو
 شیپ و دندرک یزاس هنیمز دحاو لوپ داجیا یارب ،تخیرتسام
 بجوم رالد شزراراد همادا شهاک .دنتفرگ رظن رد ار یئاه طرش
 اهنت و دیایب شیپ دوکر تلاح کی یئاپورا یاهروشکرد هک دش
 اب هک دوب ناملآ دوب قفوم تیعضو نیااب هلباقمرد هک یروشک
 ار دوخ تیعقوم تسناوت ،رگید یاه مرفر اب و یراذگ هیامرس
 دازام اب یداصتقا تروص هب و هدرک ظفح یللملا نیب تراجترد

 لکش مه ،وروی ،دحاو لوپ ماحنارس .دیایبرد یهجوت لباق یتراجت
 ،اهلاس نیمهرد .دش داجیا مه اپورا یزکرم کناب و تفرگ
 هلمجزا هک میراد مه ار یقرش یاپورا یکارتشا یاهداصتقا طوقس
 شیازفا وضع ۱۵ هب هک اپورا هیداحتا یاضعا دادعت هک دش ثعاب
 ود تدحو اهلاس نیمهرد .دبای شرتسگ وضع ۲۷ هب دوب هتفای
 ناملآ طلست -یمیدق همهاو نامه و داتفا قافتا مه ناملآ شخب
 هک یثحابمرد .تفرگرارق هجوت دروم اددجم -اپورا هیداحتارب
 ماغدا شرتسگ ناهاوخ »یناملآ « هاگدید ،دوب نایرجرد اپورارد
 اب هسنارف ،ضوع هب یلو دوب یسایس یاه هصرعرد یتح اپورا
 ندرک یضاررد دوب هتسناوتن هک ناملآ .تشادن قفاوت رتشیب ماغدا
 یوررب رتشیب دیکات اب ،دوش قفوم یسایس ماغدا هب اضعا رگید
 هطلس ات دیشوک ،یلوپ دحاورد تیوضع یاه طرش شیپ
 رادقم هب و دنک تیبثت یئاپورا یاهروشکرب ار دوخ یداصتقا
.دش قفوم مه یدایز
 دحاو لوپ هب طرش نیا هب ناملآ ،دحاو لوپرسرب تارکاذمرد
 یوق -کرام -ناملآ نیشیپ لوپ دننامه هزات لوپ الوا هک تسویپ
 ،نمضرد و دوش ظفح یللملا نیب یاهرازابرد شا شزرا و دشاب
 یلو هسنارف .دشاب لقتسم اه تلود زا مه اپورا یزکرم کناب

 یتعنص و یداصتقا کرتشم تسایس نتفرگ شیپرد ناهاوخ
 هب .تفرگن رارق ناملآ تقفاوم دروم هک دش اپورا هیداحتا حطسرد
 میظنت یارب یرازبا ناونع هب یتباقر تسایس شقنرب ناملآ ضوع
 هیامرس نایمرد کرتشم هتکن کی هتبلا .دیزرو دیکات دحاورازاب
 یزکرم کناب لالقتسا شریذپ اب .تشاد دوجو مه یئاپورا ناراد
 نداد یاج هب -اپورا نویسیمک هب رتشیب تردق نداد اب و اپورا
 نازیم هب یداصتقا یزادرپ تسایس -اپورا ناملراپ هب رتشیب تردق
 نیا ( دش جراخ یئاپورا ناگدنهد یار لرتنک هطیح زا یدایز
.)دنتسین یباختنا اهداهن
   لوپ تیوضع هب دنناوت یم یئاهروشک هچ هک نیا رسرب تارکاذم
 یاهروشک هک دوب دقتعم ناملآ .دش نیرفآ هلئسم مه دنیآرد دحاو

 -دندنویپب دحاو لوپ هب دنناوت یم شیرطا هفاضا هب اپورا لامش
 اما هسنارفو -دنامب یقاب الاب حطسرد دحاو لوپ شزرا هک نیا یارب
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 ناکما ،دیامن تقفاوم اه تیدودحم نیا ابرگا هک دوب رواب نیارب
 هک دندرک قفاوت ماحنارس .تشاد دهاوخ نداد رونام یارب یرتمک
 ودنهدب جرخ هب فاطعنا یکدنا تیوضع یاه طرش شیپ هرابرد
 نانوی ریخات لاس کی اب و لاغترپ و ایلاتیا ،ایناپسا هک دوب هنوگ نیا

 یتح هک دوب نیا تیعقاو .ددنویپب دحاو لوپ هب تسناوت مه
 صوصخرد نارگید اب ،اهروشک نیا دحاو لوپ هب نتسویپ نامزرد
 بتارم هب تیعضورد مروت و یهدب نازیم ،یتباقر ناوت
 نیا یلصا هزیگنا شیپ تاحفصرد یلو دندوب یرتراجنهان

 رارکت رگید و ما هداد تسد هب ار دحاو لوپ هب نتسویپرد اهروشک
.منک یمن
 ماغدا هک یلوپ ماغدا طقف هن ،تفرگ یم ماحنا دیاب هک هچ نآ

 دحرد -دحاو لوپ یاضعا لقادح -اه یئاپروا یلو دوب مه یلام
 کناب هب تخیرتسام دادرارق یتح .دندش فقوتم یلوپ ماغدا

 ار وضع یاهروشک هضرق قاروا هک دهد یمن هزاجا اپورا یزکرم
 ار نوناق نیا نانوی نارحب اب هلباقمرد اه یگزات ( دنک یرادیرخ
 لوپ اهروشک نیا هچرگا ،رگید نخس هب .)دنا هتشاذگ اپریز
 و یلم یاه تموکح اب اه یهدب تیلوئسم یلو ،دنتشاد کرتشم
.دنام یقاب یلم داصتقا حطسرد
 زا هتشذگ دمآ شیپ اپورا هیداحتارد هک یتالوحت هک تسا نیا هلئسم
 دعب زا مروظنم .تشاد مه یناهج دعب کی یئاپورا دعب کی

 مه اپورا ،یئاکیرما هیامرس نتفرگ تردق اب هک تسا نیا یناهج
 شیادیپ یارب ار طیارش و تشاد یم رب مدق هار نیارد دیاب
 ار یئاکیرما رکیپ لوغ یاههاگنب اب تباقر ناوت هک یئاههاگنب
 نآ زا سپ و دحاو رازاب نوناق بیوصت .درک یم هدامآ دشاب هتشاد
 یارب هلمج زا دحاو لوپ داجیا یارب تخیرتسام دادرارق
 وضع یاهروشک یلخاد یاهرازاب .دوب مه زاین نیا هب یئوگخساپ
 یاههاگنب شیادیپ زاس هنیمز هک تسین یا هزادنا نآ هب یئاهنت هب

 اهرازاب ماغدا یارب دیاب یئوس زا لیلد نیمه هب و دوش رکیپ لوغ
 و الاک کرحت هاررسرب دوجوم عناوم نمضرد و دندرک یم تکرح
 دش داجیا -دحاو لوپ -وروی یتقو .دندرک یم فرطرب ار هیامرس
 ایرید دوب نشور ادتبا نامه زا هک یلام ماغدا نادقف زا هتشذگ
 هلمج زا ،وضع یاهروشک زا یضعب ،دش دهاوخ زاس هلئسم دوز
 ناوت یدح نآ هب ،یروآ نف رد یراذگ هیامرس اب دنلهو ناملآ
 رد وروی شزرا ات دندوب نیا ناهاوخ هک دندوب هدرک ادیپ یتباقر

 یتح و ایناپسا وایلاتیا سکعرب .دوش رتشیب یتح و دنامب الاب حطس
 یئوروی ناهاوخ و هدوب فلاخم وروی شزرا نتفرالاب اب ،هسنارف
 .دبای شهاک یلوپ یاهدحاو رگید رباربرد شا شزرا هک دندوب
 هب ناملآ هچرگا .تفای همادا اه یئاپورا نایمرد یریگرد و شنت نیا

 یلو دمآرد یتراجت زارت دازام نازیم یرتشیب اب یروشک تروص
 یرسک نیمه و دنتشاد نوزفازور یاه یرسک ،اضعارگید
 .دمآرد یجراخ یهدب شیازفا تروص هب هک تسا نوزفازور
 ،تفرگ شیپرد هک یئاه تسایس اب ناملآ ،دش هتفگ هک روط نامه
 رگید اب هکلب ایند هیقب اب طقف هن ،شیوخ یتباقر ناوترب ندوزفا اب

 هب .دومن داجیا ینوزفازور یتراجت دازام مه اپورا هیداحتا یاضعا
 تروص هب زارت یرسک و یتراجت دازام نیا ،رگید نخس
 ترابع هب .دمآرد اهروشک نیا هب ناملآ زا هیامرسرودص
 یاهالاک ،ناملآ زا یناتس ماو اب اپورا هیداحتا یاضعا رگید،رگید
 نامه هب هیبش ( دننک یم یلام نیمات شیارب و دنرخ یم   ار یناملآ
 نیارد .)تسا هدش داجیا مه اکیرما و نیچ نیب هک یا هطبار
 دوکر دعب و ،میسر یم ۲۰۰۷ گرزب دوکر هب یتقو تیعضو
 یاهروشک نیارد شدمآ یپ ،دبای یم همادا ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸رد

 ،اهلاس نیا دوکر .تسا رت ریگمشچ رایسب اپورا هیداحتا رت فیعض
 ار ناش یاه هنیزه و هداد شهاک ار اه تلود نیا دمآرد یئوس زا
 هتفای شیازفا دوکر هجیتنرد یراکیب نازیم نوچ (تسا هدرک رتشیب
 رطخ اب ار یرادکناب ماظن مه یللملا نیب یلام نارحب و .)تسا

 یاه کناب یاه نایز ندرک یعامتجا .دوب هتخاس هجاوم طوقس
 یلام تیعضو مه نآ زا لبق هک یئاه تلود یوس زا یصوصخ
 ینارحب هلحرم هب ار ناش یلام تیعضو ،دنتشادن یشخب تیاضر
 تدش دهاش نانوی ودنلریارد هک دوب مه لیلد نیمه هب و دیناسر
.میدوب یلام یاه نارحب نیا نتفرگ
 دوبمک دحاو لوپ نیزورما تالکشم یلصا هشیر ،رگید نخس هب

 یلام ماغدا یارب هک تسا تخیرتسام قفاوت هدش هنیداهن یاه
 مه ماغدا نیا ترورض یتحو تفرگن تروص یزاس هنیمز چیه
 هک منک یم دیکات هتکن نیارب مراد ینعی .دشن هتخانش تیمسر هب
 یتالوحت ،داصتقا ندرک یناهج هب طوبرم لیاسم رطاخ هب هلمج زا
 هار همین رد و دیسرن مامتا هب هنافساتم هک دش زاغآ اپورا هیداحتارد
 لماوع هلمجزا هک تسا هراک همین تالوحت نیا نونکا و دش اهر
.تسا هقطنم نیارد ینونک یلوپ نارحب یلصا
 یداهنشیپ یاه تسایس هک دشاب هتکن نیا دیاش ،رت مهم نآ زا و
 بجوم دناوت یم اهنت دراد دوجو اهروشک نیارد هک یطیارشرد
 نیارب ناملآ و لوپ یللملا نیب قودنص .دوشب یلام یراتفرگ دیدشت
 یداصتقا تضایر تسایس دیاب ضورقم یاه تلود هک دنرواب
 ،یگتسشنزاب نازیم زا نتساک ،اهدزم زا نتساک اب و هتفرگ شیپرد
 هنیزه زا نتساک یلک روطب و یگتسشنزاب نامز نتخادنا بقع اب و
 ،رگید ترابع هب .دنشوکب اه یهدب فیفخت یارب یتلود یاه
 یئاپورا نارگراک هسیک زا دیاب یراد هیامرس ماظن تفر نورب هنیزه
 نیا بلغارد هک تسا رطاخ نیمه هب و دوش یلام نیمات

 ینابایخ یاه یریگرد و تارهاظت و باصتعا دهاشاهروشک
.میتسه
 .تسا یرگید یاج رد یلو لکشم نم نامگ هب همه نیا اب

 و اهتایلام شیازفا ،نم نامگ هب ،میا هتفگ نونک ات هچنآ زا هتشذگ
 نیارد لک یاضاقت هک دوش یم ثعاب یتلود یاه هنیزه زا نتساک
 تیوضع مه دحاو لوپ ماظنرد نوچ و دبای شهاک اه داصتقا
 ندوزفا و لوپ شزرا زا نتساک اب دنناوت یمن هجیتن رد دنراد
 شیازفا ،هجیتن رد .دنیامن ناربج ار دوبمک نیا دوخ تارداصرب
 شهاک هجیتن رد -تلود یتایلام یاهدمآرد شهاک و یراکیب
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 دوش یم هجدوب یرسک ندشرتشیب ثعاب -یداصتقا یاه تیلاعف
 ریثات مه یللملا نیب یاهرازابرد زیچان یتباقر ناوت ،نمض رد و
 نیا زاین هجیتن رد .درادن اهتخادرپزارت یرسک یوررب یهجوت لباق
 نیاو دوش یم رتشیب یتح ودنام یم یقاب یناتس ماو هب اه تلود
 یارب یرتمک هزور ره تاناکما اهروشک نیا هک تسا یطیارشرد
 دناوتب تسا نکمم اپورا هیداحتا هچرگا .دنراد اه یناتساو عون نیا
 هلوقم ایلاتیا وایناپسا یلو دباتشب دنلریا و نانوی ،لاغترپ ددم هب
 اپورا هیداحتا هک دریگب لکش رازابرد رواب نیارگا .تسا یرگید
 دوخ وضع راتفرگ یاهروشک همه هب کمک یارب یفاک عبانم
 ودریگ یمارف ار اهرازاب ساره و فوخ هک تسین یدیدرت ،درادن
 هک هچنآ هب هیبش یطیارش هب یللملا نیب یلام ماظنرد شیاهدمآ یپ
.دمآ دهاوخرد تشاد دوجو زردارب نمیل یگتسکشرو زا دعب
 وضع یاهروشک هک نیا دوشب دیاب هک یراک ،یرظن هضرعرد هتبلا
 ماغدازا دیاب یلوپ دحاو ماظن ظفح یارب هک دنریذپب اپورا هیداحتا
 هیداحتارد یلاردف تموکح کی هیبش یزیچ و هتفر رتارف یلوپ
 یلام تیلوئسم اکیرما یلاردف تلود دننامه هک دنیامن داجیا اپورا

 یم هک یئاج ات .دریگ یم هدهع هب ار یلاردف هعماج وضع قطانم
درادن دوجو یراک نینچ ماحنا یارب یسایس هدارا مناد
 ار هدرتسگ یزاس یصوصخ تلود هک دنا هدرک قفاوت نانوی یارب
 هک روطنامه یلو .دریگب شیپ رد تلود یارب ینیرفآ دمآرد یارب
 لامتحا هب و تسین شیب یبارس راک نیا دیوگ یم سورگ لایناد
 دهاوخ رت بسانمان بتارم هب تسه هک هچ نآ زاار عضو دایز
 وروی درایلیم ۵۰ هار نیازا ۲۰۱۵ ات نانوی تلود هک دشرارق .درک
 نکمم ریغ یراک نینچ سورگ یاعدا هب هک دنکب دمآرد بسک
 بسک وروی درایلیم ۳۰ دناوت یم تلود تلاح نیرتهبرد .تسا
 هچرگا هک تسا نیا ندرک یصوصخ لکشم یلو .دیامن دمآرد
 لاح نیعرد یلو دنک یم دمآرد بسک قیرط نیا زا نانوی تلود
 یوس زا .داد دهاوخ تسد زا ار دوخ هدنیآ یاهدمآرد عبنم
 هک تسانعم نیا هب یصوصخ شخب هب اهدحاو نیا یراذگاورگید
 یاه یهدب هقیثو ناونع هب اه یئاراد نیا زا دناوت یمن نانوی تلود

 کسیر ،دبای یم شهاک هقیثو نازیم نوچ و دیامن هدافتسا دوخ
 ات دوش یم ثعاب ودبای یم شیازفا یهدب تخادرپ مدع
 راشف هک تسین دیعب و دننک بلط یرتالاب هرهب خرن ناراکبلط
.دوشب رتشیب ،شهاک یاج هب نانوی تلود یوررب یهدب
 و اه هتفهدحاو لوپ یاضعا ،رت صخشم روط هب و اپورا هیداحتا

 یمن دمآ دهاوخ شیپ هچ .دنراد شیپرد یزیمآ هرطاخم یاههام
.مرادن دیدرت ،تفای دهاوخ همادا نارحب نیا هک نیارد یلو .مناد
ندنل

۲۰۱۱ نئوژ ۲۸
i.seyf@hotmail.co.uk

نارگراک رانک رد نانز یئاهر

رل هرتشا دیرگنیا

‐Kommunistische Infor :همشچرس
mationen aus Österreich 

یرجح میم نادرگرب

 هعماج رد یناسنا ریغ یگدنز طیارش هیلک یعطق ندرب نیب زا
 اهنآ یداصتقا ـ یعامتجا للع فشک قیرط زا اهنت یئاوژروب
.تسا ریذپ ناکما

.میتسه سلگنا و سکرام نویدم ار گرزب تمدخ نیا ام
 دض رب هزرابم رد یا هکرحم هب سلگنا و سکرام فشک نیا

 لدبم هداوناخ هب طوبرم یاه هنیمز همه رد یئاوژروب یبیرفماوع
:دش
۱
 قح رد هیامرس هنامحر یب یاه یراکهبت دض رب هزرابم رد
ناکدوک
۲
 دیلوت دنور زا ای نانز هک یتسیلاتیپاک کیتارپ دض رب هزرابم رد
 هباثم هب مامت و مات یئانتعا یب اب ای و دنوش یم )هلوزیا( لصفنم
 رتهب و رتشیب راک هب نادرم کیرحت نازرا هلیسو و دیلوت نازرا رازبا

.دنریگ یم رارق هدافتسا ءوس دروم
 یریگتمس اب ،یتسیئوگا یتاقبط عفانم زا دازآ سلگنا و سکرام
 یعقاو تابسانم هب تبسن ریگیپ یکیت کلاید و یتسیلایرتام
 لامک هب ار نیشیپ نویبالقنا راک دنتسناوت دوجوم یتاقبط هزرابم
 رگراک هقبط فیتکژبوس و فیتکژبوا یماخ ببس هب هک دنناسرب
:دوب هدنام مامتان
۱
ار هسنارف بالقنا نایاپ رد اه تسینومک راک
۲
ار یکیپوتوا ـ یداقتنا یاه تسیلایسوس راک
 ةریاد رد یکیپوتوا مسینومک و مسیلایسوس هب هب دینک هعجارم
.یرگنشور فراعملا

۳
.ار ۴۰ و ۳۰ یاه لاس یرگراک یاه تسینومک راک
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 ناونع تحت شیوخ رثا نیتسخن نامه رد سلگنا و سکرام
 هقبط هباثم هب ـ ایراتلورپ هک دنتفایرد )۱۹۴۴( »سدقم هداوناخ«
 رد« ـ دیلوت لیاسو نتشاد زا مورحم یلو ،یعامتجا تورث دلوم
 یتلاسر هچ یخیرات ظاحلب ،شیوخ یعامتجا دوجو اب تقباطم
:»تشاد دهاوخ هدهع هب راچانب ار
 هکنیا نودب ،دهد نایاپ دوخ یگدنز طیارش هب دناوت یمن ایراتلورپ«
 ینونک هعماج رد دوجوم یگدنز یناسنا ریغ طیارش زا یعون ره هب
)۳۸ ص ،سدقم هداوناخ( ».دهد نایاپ
 یامنرود نانز سنج یئاهر یارب سلگنا و سکرام فشک نیا
.دوشگ ینیون
 رتریگیپ ،ایراتلورپ رانک رد نانز هک دش نشور ،فشک نیا وترپ رد
 رگرامثتسا تاقبط دض رب هزرابم هب دنناوت یم رگید یاجره زا
.دنمزرب رامثتسا و خسم ،ضیعبت هب نداد نایاپ هار رد و دنزادرپب
 یئاهر هزرابم زا یئزج هباثم هب دیاب نانز یئاهر هار رد هزرابم
.دریگ تروص رگراک هقبط شخب
:دندید یم ریز یاه هنیمز رد ار دوخ هفیظو سلگنا و سکرام
۱
رگراک هقبط یخیرات تلاسر یملع تابثا

۲
شیوخ یخیرات ـ یتاقبط تلاسر هب رگراک هقبط یزاس هاگآ

۳
 تلاسر هب ندناشوپ لمع هماج یارب رگراک هقبط تقایل یاقترا

.شیوخ یخیرات ـ یتاقبط
 هب ار رگراک هقبط یخیرات ـ یتاقبط تلاسر سلگنا و سکرام
:دنا هدرک یدنبلومرف ریز حرش
۱

یراد هیامرس یزاس نوگنرس
۲
یسایس تردق ریخست

۳
ناسنا هلیسوب ناسنا رامثتسا هب نداد نایاپ

۴
.متس و رامثتسا زا غراف یا هدنیآ یوس هب ناشکتمحز هیلک یربهر
 دوخ یدام رازفا گنج ایراتلورپ رد هفسلف ـ ماحنارس ـ قیرط نیدب
 یونعم رازفا گنج یتسیسکرام هفسلف رد ایراتلورپ و درک ادیپ ار

.ار دوخ
 و سکرام تایلک ،»لگه یقوقح هفسلف زا داقتنا« ،سکرام(
)لوا دلج ،سلگنا
 دوخ دیابن زگره رگراک هقبط یخیرات تلاسر رب انب رتلورپ نانز
 هزرابم درم نارگراک دض رب ،نآ زا رتدب و اهدرم دض رب هنانیب

.دننک
 هقبط عضو« ناونع تحت دوخ رثا رد سلگنا هک روطنامه اریز
 و نانز و نادرم ،دنک یم تابثا )۱۸۴۵( »ناتسلگنا رد رگراک

:دنراد رارق یدحاو یتاقبط عضو رد رگراک ناکدوک
.دنرب یم رسب هیامرس متس و رامثتسا تحت ءانثتسا نودب همه اهنآ
 هک دوش یم حرطم زین »تسینومک بزح تسفینام« رد هشیدنا نیا

 یریگتمس نییعت هب ،۱۸۴۸ بالقنا هناتسآ رد سلگنا و سکرام
.دنزادرپ یم شا ینیع یخیرات فیاظو اب هطبار رد رگراک هقبط
:دنسیون یم سلگنا و سکرام
 رتشیب هزادنا نامه هب ،دنبای یم هعسوت رتشیب هچ ره نردم عیانص«

.دوش یم هدنار هیشاح هب اهدرم راک
 رابتعا رگراک هقبط ینس و یتیسنج یاه توافت هزادنا نامه هب

.دنهد یم تسد زا ار دوخ
 اب نس و تیسنج هب هتسب هک دنراک یاهرازبا ،دنام یم هچنآ

».دنتفا یم راکب فلتخم جراخم
 لالحنا ایراتلورپ یگدنز طیارش رد میدق هعماج رد یگدنز طیارش«
.دبای یم
.دنا مورحم تیکلام زا ایراتلورپ
 تبسانم اب یکرتشم هجو رگید ،هداوناخ و نز اب ایراتلورپ هطبار

.درادن یئاوژروب یگداوناخ
 یاه یروادشیپ ایراتلورپ یارب مه بهذم ،قالخا ،نیناوق
 ناهنپ رامشیب یئاوژروب عفانم ناشرس تشپ رد هک دنا یئاوژروب

».دنا هتشگ
)۴۶۹ ص ،۴ دلج سلگنا و سکرام تایلک ،تسفینام(
)۱۸۹۸ ـ ۱۸۲۴( نروب نافتشا
»اه تسینومک نمحنا« یاضعا زا

 یسایس و یئاکیدنس نامزاس نیلوا( »یرگراک توخا« سسؤم
)ناملآ رد رگراک هقبط
نیزاغآ تسیلایسوس رادمتسایس
۱۸۴۹ ـ ۱۸۴۸ بالقنا رد تکرش
سیئوس هب دیعبت و بالقنا تسکش
)۱۸۶۰( سیئوس رد هاگشناد داتسا
 دید زا« سلگنا و سکرام تشادرب نیا ،نیکتس ارالک لوق هب

 یمن ناهنپ ،دننک یم دروخرب لئاسم هب یبالقنا روطب هک ینارگراک
.دنام
 رگراک هقبط یاه هبخن ریمض رد سلگنا و سکرام تشادرب نیا
.دراذگ یم اج هب روخرد یلمع تاریثأت و دنک یم ذوفن
».ناس نیمه هب زین »یرگراک توخا« نامزاس رد
)»ناملآ نانز یرتلورپ شبنج« ،نیکتس ارالک(
 نامزاس ۱۰۰ دودح زا لکشتم یرگراک عمجم »یرگراک توخا«

 زا هک یتسشن رد )یفنص و یرگراک یاه نمحنا( یلحم یرگراک
 دحتم یارب ،دش رازگرب نیلرب رد ۱۸۴۸ ربماتپس ۳ ات توا ۲۳
 لیکشت هب شیوخ یتاقبط عفانم زا عافد تهج نارگراک یزاس
.درک مادقا یرگراک هرگنک
 اب و ینواعت و یئاکیدنس یاه یراذگجامآ اب یرگراک نامزاس نیا
 یفنص یاه تتشت هب هجوت اب هرگنک رد یزکرم هتیمک باختنا
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.دش یم بوسحم یریگمشچ تفرشیپ نارگراک نایم
 تسینومک نمحنا« یاضعا زا هک نیچفورح رگراک نروب نافتشا

 ۱۸۴۸ سرام زا سپ ،دوب »یرگراک توخا« ناربهر زا و »اه
 »تسینومک بزح تسفینام« زا دیاب و دوب هدرک کرت ار سیراپ
.دشاب هدوب ربخاب
 نیا ،دش تبث خیرات رد یا هقباس یب هدیدپ هباثم هب هک هچنآ

 ار نانز ،دوخ همانساسا رد »یرگراک توخا« هک دوب رما تقیقح
 و درک مالعا یأر قح زا رادروخرب و قوقحربارب یاضعا ناونع هب
 نانز صوصخم شخب یا هقطنم هتیمک ره رد هک تفرگ میمصت
.ددرگ لیکشت

 کرت ار هسلج لحم دوخ یلمع راک رد »یرگراک توخا« نامزاس
 و دزاس رثا یب و یثنخ ار تایناخد نارگراک یزیتس نز ات تفگن
 زا نانز نتشاد رود« رب ینبم دوخ تساوخرد نتفرگ سپ هب

.دراداو »هناخراک
 ،دش یم رشتنم ۱۸۴۸ ربتکا زا هک »یرگراک توخا« ناگرا رد
 ناونع تحت دوخ رثا رد سلگنا لوق هب »توخا« موهفم هچرگا
 ـ یئاوژروب هدرخ مسیپوتوا باتزاب ،»اه تسینومک نمحنا«

 یلو ،دوب نروب نافتشا مسیمونوکا و نآ ناربهر یتسیلایسوس
 یدودح ات و ـ ایراتلورپ هک دش ببس »یرگراک توخا« نیمه
 بسک یتاقبط روعش و دنربب یپ نامزاس ناوت هب ـ رگراک نانز
.دننک
 یاقفر رانک رد رگراک نانز یلمع نداد رارق ربارب و ندرک لاعف

 هک دوب نآ زا ینشور هناشن لاح نیع رد ناشدرم یرگراک یتاقبط
 رد نانز کیتارکومد ـ یئاوژروب تالیامت تازاوم هب رگراک نانز
 یم همادا هزرابم هب دوخ یاه جامآ اب ینعی ،نآ زا لقتسم و لیاوا
.دنهد
 شبنج یشحو و یدوخ هب دوخ طوقس زا دناوت یمن یسک رگید«
.دنزب مد »نانز یئاوژروب
)نیکتس ارالک(
 زاغآ نامه زا رگراک هقبط نامزاس یورین زا همکاح هقبط هکنیا

 »یرگراک توخا« ندرک مالعا عونمم رد ار دوخ ،تشاد ساره
.داد ناشن ۱۸۵۰ لاس رد یعاجترا یریگماقتنا نایرج رد

.دش مامت رگراک نانز نایز هب دعب یاه لاس رد یزاس یتعنص
.تخاس رود تعنص زا ار نانز تسخن نردم کینکت
 اب و نیگنس و فیثک تدشب یاهراک هب هک دندش روبجم نانز
.دنهد رد نت رتلزان رایسب دزمتسد
 قوف یرابدرب یراد هیامرس یرامثتسا تالیمحت لباقم رد نانز
.دنداد ناشن دوخ زا هداعلا
 رد هدننک تکرش نانز دادعت ،تاباصتعا دادعت شیازفا اب
.تفای شهاک باصتعا
 نارگراک هوقلاب نامزرمه هباثم هب تردنب نز نارگراک هک ناس نآ

.دندش هتخانش تیمسرب درم

 هک یتقو ،۶۰ یاه لاس طساوا رد ،لیلد نیمه هب ،سکرام لراک
 یم ،درک یم لیمکت ار »هیامرس« ناونع تحت دوخ گرزب رثا
.دهد حیضوت یملع روطب زین ار تعنص رد نانز راک هلئسم یتسیاب
 یتکرح نوناق و ار یتسیلاتیپاک دیلوت تیهام سکرام هک یتقو

 یراکهبت طقف هن ،درک فشک شزرا هفاضا یروئت رد ار نآ صاخ
 و ناکدوک یتعنص راک مرف رد هژیوب ،تیرشب قح رد ار هیامرس
 بلج یبالقنا درب ،نآ رب هوالع هکلب ،تسب داقتنا قالش هب نانز
:داد رارق شاکنک دروم ار یعامتجا دیلوت هب نانز
 رتکانتشحو هچ ره یتسیلاتیپاک متسیس رد هداوناخ لالحنا ،نونکا«
 هزادنا نامه هب گرزب تعنص ،دوش یم رادومن رتروآ عوهت و
 هب ار تیسنج ود ره هب قلعتم ناکدوک و ناناوجون و نانز ،رتشیب
 دحاو ناینب و دهد یم قوس هداوناخ هزوح یارو رد دیلوت دنور
 یم دیدپ نادرم و نانز هطبار و هداوناخ رت یلاع مرف یارب ینیون
».دروآ
)۵۱۴ ص ،۲۳ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(
 دوجو تاناکما نامزمه دوجوم یعامتجا دوجو رد سکرام
.دبای یم رد ار ینیون یعامتجا

 رد یعامتجا روعش ـ یعامتجا دوجو کیت کلاید هب دینک هعجارم
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات
 ماحنا ناینب یتسیلاتیپاک دیلوت هویش هک دهد یم حیضوت سکرام
 هب مرف نامزمه و دنک یم بیرخت ار نانز میدق یگناخ راکودرک
.دزاس یم لحنم ار هداوناخ هدنام ثاریم
 و دزاس یم لقتسم یداصتقا ظاحلب هداوناخ زا جراخ رد ار نز
 هباثم هب نانز یقوقحربارب یارب رورض ینیع ناینب ،قیرط نیدب

.دروآ یم دیدپ دنورهش و ردام ،رسمه
 طرش شیپ هباثم هب ار نانز راک دیاب یرگراک شبنج ،ور نیا زا
.دهد رارق تیامح دروم و دنک یقلت نانز یئاهر
.دوب جنرغب یدنور رگراک هقبط نایم هب یملع رظن نیا لاقتنا اما
 یوس زا رظن نیا لوبق عنام راک لحم رس رب تباقر طقف هن

 یقیتع یعامتجا و یتنس رظن ،نآ رب هوالع هکلب ،دش یم نارگراک
:دوب هدناود هشیر نارگراک ریمض رد
 هدش قلخ هک دندرک یم روصت دازردام و یعیبط هفیعض ار نز اهنآ
.دشاب درم عبات ات
 یلصا هناکت یبالقنا کیتارپ اب یبالقنا یروئت ندروخ شوج دنور
 ۲۸ رد هک درک تفایرد نارگراک یللملا نیب نمحنا زا ار مزال
 ار نآ یگدرکرس و دوب هتشگ سیسأت ندنل رد ۱۸۶۴ لاس ربماتپس
.تشاد هدهع هب سکرام لراک المع
 جیسب هنیمز رد یلصا هفیظو هب هجوت ترورض مغریلع سکرام
 رد هک دشن رضاح ،نیکتس ارالک لوق هب ،ایراتلورپ یللملا نیب
 شبنج رد یتسیشرانآ و یئاوژروب هدرخ زیتس نز تالیامت لباقم
.دنک ادف ار یتسینومک یساسا نیناوق و دیایب هاتوک یرگراک
 ۲۹ ـ ۲۵( ندنل رد نارگراک یللملا نیب نمحنا نیلاعف سنارفنک
 یتعنص راک هک داد ناشن« ،نیکتس ارالک لوق هب )۱۸۶۵ ربماتپس



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

131

 یم نارگراک یتاقبط عضو رب یئ یفنم و فرژ ریثأت هچ نانز
 فلتخم یاه شخب نایم یقیمع یاهرظن فالتخا هچ و دراذگ
».دراد دوجو هنیمز نیا رد رگراک هقبط
 )۱۸۶۶ ربماتپس ۳ ـ ۵( ونژ سنارفنک رد سکرام هکنیا ات

 هب« هک درک هیکت یتاکن هب یکیژولوئدیا یشم طخ رد هنادنمدرخ
 و یتاقبط هزرابم یاهزاین هب و نارگراک هطساویب یراکمه و مهافت

».دیشخب یا هطساویب ورین و هزیگنا نارگراک نامزاس
)۱۸۶۶ ۱۰٫ ۹٫ ،نملگوک یئول هب سکرام همان(
 زا هکلب ،دز یمن یفرح انلع نانز یتعنص راک ندرک عونمم زا یسک
.دش یم هتفگ نخس »نانز زا تظافح«
 لک زا تظافح تهج رد تامادقا هیاپگنس هباثم هب سکرام

 نارگراک رامثتسا و نانز یتعنص راک اب هک یرگراک یاه هداوناخ
 و رات هنازیتس هعماج هدنیآ و هناسانشان تیلوئسم یزرطب لاسدرخ
 تعاس ۸ تساوخرد شفورعم یمسر هیباطخ رد ،دندش یم رام
 و ناکدوک هنیمز رد و درک حرطم ار دنملاس دارفا یارب زور رد راک
.درک ذاختا یبالقنا عضاوم تیسنج ود ره هب قلعتم ناناوجون
 یم )۱۸۶۶( لوا للملا نیب یناملآ هورگ یزکرم ناگرا »مایپ« رد

:میناوخ
 یعامتجا درخ لیدبت قیرط زا دناوت یم فراعم نیا یلمع یارجا«
 نیناوق بیوصت قیرط زا« ینعی ،ددرگ ریذپ ناکما »یسایس هوق هب

».دشاب اهنآ یارجا هب فظوم تلود هک یمومع
 )یروص( لامرف یرادافو اب یکرتشم هجو چیه تساوخرد نیا
.تشادن نیناوق هب یئاوژروب
:دهد یم حیضوت دروم نیا رد سکرام
 میکحت ار یتموکح تردق رگراک هقبط ،ینیناوق نینچ یارجا رد«
.دنک یمن
.سکعرب تسرد هکلب
 یم رارق هدافتسا دروم شدوخ دض رب هک ار یتردق راک نیا اب وا

».دروآ یم رد شیوخ نتشیوخ تمدخ هب ،دریگ
)۱۸۶۶ لاس یزکرم ناگرا ،۱۰ هرامش(
 نانز نایم داحتا ناکما یاهزرم تخانش هب دنویپ نیا نشور کرد
.دیاشگ یم هار یرگراک نانز و یئاوژروب
 یقوقحربارب هنیمز رد کیتارکومد ـ یئاوژروب یاه تساوخرد
.دریگ رارق تیامح دروم رگراک نانز یوس زا دناوت یم نانز
 تعسو ار نانز هزرابم کیتارکومد ههبج اه تساوخرد نیا اریز
.دنشخب یم
 لامرف یقوقحربارب هنیمز رد اوژروب نانز رظن دروم یاه مرفر اما
.دنشاب رگراک نانز یئاهن جامآ دیابن زگره نادرم اب نانز )یروص(
 یا هلیسو طقف ینیع ظاحلب رگراک نانز یارب دنناوت یم اه مرفر
 و هعماج یداینب لوحت عیرست تهج رد هار ندرک راومه یارب
 لائر یقوقحربارب یلصا نماض هک دنشاب یرگراک تردق رارقتسا
.تسا هعماج نادرم و نانز

 یازجا ،لصا رد یتسیاب یم ونژ تابوصم هب ندناشوپ لمع هماج

 نارگراک اهنآ رثا رد هک ،دنشاب رسدرد رپ و تمحز رپ یراک هدرخ
.دنربب یپ یعامتجا تردق هب
 تقوم یزکرم یاروش هنیمز رد« ناونع تحت یا هتشون رد سکرام
 یئاکیدنس یاه نمحنا هک دنک یم مالعا نمض رد »ناگدنیامن
 زا و دنراد مربم ترورض هیامرس دض رب ینازیتراپ گنج یارب
.دنرادروخرب یرفاو تیمها
 هب راک هب روبجم هک ینارگراک عفانم زا عافد هک دنک یم هفاضا وا
.دراد ترورض ناکامک ،دنزیچان دزمتسد یازا
 تکژبوا هباثم هب هک نز نارگراک هب ،رگراک هقبط هب دیاب لمع رد
 هجوت ،دوش یم لیم و فیح و لامیاپ هژیوب ناش قوقح ،راک یاه
 نامزاس کرتشم هزرابم یارب یفاک طیارش و تشاد لوذبم یدج
.داد رارق نانآ رایتخا رد هتفای
 تحت ـ همه زا لبق ـ لوا للملا نیب یتسیسکرام حرط ،ناملآ رد
.دمآ بلاغ ریتوم سویلوی و تشنکبیل ملهلیو ،لبب تسوگآ یربهر
 هک »کیتارکومد یگتفه هلجم« رد ۱۸۶۸ لاس ربماون ۲۸ رد لبب
 ناملآ یاهاکیدنس همانساسا ،دش یم رشتنم تشنکبیل یریبدرس هب
.دوب راو هنومن هک دناسر پاچ هب ار
 قوقحربارب اقلطم یاضعا هباثم هب رگراک نانز همانساسا نیا رد
.دنوش یم یقلت
 هناخراک ،اهروتکافونام نارگراک یاهاکیدنس یللملا نیب نمحنا رد
 رهش رد ۱۸۶۹ هم هام طساوا رد هک ،یتسد یاه هاگراک و اه
 هدنمزر یاقفر هباثم هب ـ رگراک نانز ،دوب هتفای سیسأت گیزپیال
 یب تارایتخا اب و زاب شوغآ اب ـ ینابیتشپ هب دنمزاین قوقحربارب

.دنوش یم هتفریذپ زرم و دح
 و رئاش میرگ یگدنسیر نارگراک نمحنا یاپ یاج اپ نمحنا نیا

 همه شرتسگ و دراذگ یم ءاکرش و تسفتشا یجاسن نارگراک
.دهد یم رارق جامآ ار دوخ هتفای نامزاس یتازرابم هاگیاپ هبناج
 شبنج هب رگراک نانز یدج بلج تهج رد اه شالت نیا اب
 هباثمب ایراتلورپ لیکشت رد ینیون هلحرم هب لین ،یرگراک یبالقنا

 یورین یاقترا یارب یرورض یداینب یوکس و دوش یم رسیم هقبط
.دیآ یم مهارف رگراک هقبط یتبرض

 و هچراپکی یئاکیدنس شبنج لیکشت هب قفوم لبب تسوگآ هچرگا
 )تسیلاسال( رستراوش باعشنا یولج دناوت یمن و دوش یمن دحاو
 نایرج رد یتح و دریگب ار )تفرشیپ بزح زا( رکنود و شریه و
 رب ینتبم یدنبلومرف طقف )۱۸۶۹( رخانزیا یبالقنا بزح سیسأت
 ،لاح نیا اب ،دریگ یم رارق قفاوت دروم »نانز راک ندرک دودحم«
 عورش یارب یریظن یب هنومن اهاکیدنس یللملا نی نمحنا لیکشت
.دوش یم بوسحم هناهاگآ یتاقبط هزرابم
 و یکیژولوئدیا هزرابم رد تکرش ناکما هک تسا نیا زا سپ
.دیآ یم مهارف یلمع تازرابم
 یعاجترا یلم یاه جامآ یارجا هار رد ناملآ یزاوژروب هک یتقو

 )۱۸۷۸( یللملا نیب یاهاکیدنس نمحنا ،دهن یم ماگ شیوخ
 تقوم یتدم یارب ،دوش یم مالعا عونمم ماحنارس و بوکرس
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 رد رگراک نانز یهدنامزاس تهج رد دنمجامآ و ریگیپ تالیامت
.دوش یم فقوتم یتاقبط هزرابم
)نیکتس ارالک( .دنرب یم یپ همه هیضق تیمها هب هاگنآ
 ۱۸۷۵ لاس زا نامزاس ظاحلب هک ناملآ یسارکومد ـ لایسوس رد
 رجنم ینورد باعشنا هب یتسینویزیور تالیامت ،دوب هتشگ هچراپکی

 یخیرات ظاحلب هعسوت دناوتب بزح نیا هک تشگ نا عنام و دش
 رگراک هقبط گنهاشیپ یبالقنا دحاو هب و دنک یط ار دوخ رورض
.دوش لدب کیتارکومد یاهورین رگید و
 یئوس زا هدیدپ نیا ،نانز هلئسم هب طوبرم تسایس اب هطبار رد

 زا و تخاس نایامن اتوگ همانرب مهبم یاه یدنبلومرف رد ار دوخ
 رد زیامتم و مکحتسم عضوم ذاختا زا یناوتان رد رگید یوس
 هک طسوتم هقبط و یزاوژروب هدرخ هب قلعتم نانز تالیامت لباقم

.دنتشاد رارق گرزب یزاوژروب یژولوئدیا ریثأت تحت
 یگدرکرس تحت یتسیلایرپما دض ههبج هک دش نآ عنام رما نیا

 ینیع ظاحلب یاهورین نتشگ لیدبت زا و دبای تعسو رگراک هقبط
 هاگیاپ و یکیژولوئدیا و یعامتجا هاگ هیکت هب نانز داحتا لباق
.دنک یریگولج یتسیلایرپما متسیس یا هدوت

 یتسیسکرام یارگجامآ تاروصت هنیمز رد هدنزاس یاه کمک
 شبنج هلئسمریز هباثم هب ـ نانز هلئسم هب دروخرب رد نشور
 نومک زا دعب یرگراک شبنج رد یراج دیدج هرود رد ـ یرگراک
 سلگنا شیردیرف و لبب تسوگآ یوس زا هژیوب )۱۸۷۱( سیراپ

.تفرگ تروص
 تیکلام ءاشنم ،هداوناخ ءاشنم« ناونع تحت دوخ رثا رد سلگنا

 یریذپان لزلزت رب ینتبم هیرظن دض رب »تلود ءاشنم و یصوصخ
 رازراک دراو یراد هیامرس هعماج تیدبا و یصوصخ تیکلام
.دش یرظن
 هب و سکرام لراک نیتسار و لصفالب نیشناج هباثم هب سلگنا

 شیادیپ هک درک تابثا ،وا یونعم ثاریم هدننک لیمکت ناونع
 تاقبط هدنروآ دیدپ طقف هن دیلوت لیاسو رب یصوصخ تیکلام
 کت جاودزا نینچمه هکلب ،تلود و )ریذپان یتشآ( یتسینوگاتنآ

 و ظفح رب نآ مدقم نویسکنوف هک تسا هدوب هداوناخ و یرسمه
 هصخشم و هدوب یصوصخ کلمیام )نداهن ثاریم هب( ثیروت
 یب و نانز رب متس رب ینتبم عضوم زا هدوب ترابع شا یلصا

.هعماج و هداوناخ ،جاودزا رد نانز یقوقح
)۷۷ ص ،۲ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(
 یداصتقا و یخیرات یاه هشیر فشک هب ،قیرط نیدب سلگنا

 زا رد و دمآ لیان نانز یعامتجا و یقالخا ،)یحور( یونعم ریقحت
 ینیع طرش شیپ ،دیلوت لیاسو رب یصوصخ تیکلام ندرب نیب
 و نز یقوقحربارب هب ندناشوپ لمع هماج و ار نانز یئاهر یارب
.داد ناشن ار درم
 هلئسم ،درم و نز یقوقحربارب هار رد هزرابم هک درک تباث سلگنا
 نانز یداصتقا و یعامتجا تیعضو اب لوا هلهو رد هک تسا یا
 هزرابم لیاسو اب دیاب لیلد نیمه هب هزرابم نیا و تسا هطبار رد

.دریگ تروص یسایس یتاقبط
 یاه هدیدپ هباثم هب هداوناخ و جاودزا ،قشع تخانش اب سلگنا
 یکیژولوئدیا ناعفادم یواعد نالطب یملع تابثا اب و یخیرات
 ،قشع ریذپانرییغت یکیژولویب تلصخ رب ینبم ،یصوصخ تیکلام
 و هیزجت لاح رد یئاوژروب هداوناخ زا تسناوت هداوناخ و جاودزا
 زاب هار درم و نز نایم ینیون اتیفیک طباور یارب و دور رتارف یشالت

:دنک
 و یدام عفانم زا دازآ »یدرف یسنج قشع« اهنآ رد هک یطباور
.دوش یم افوکش نارسمه لباقتم هقالع و مارتحا رب ینتبم
:دسیون یم یدرف یسنج قشع نیا هراب رد سلگنا
 توافت )زورئ( هداس یسنج یاه شهاوخ اب ام یسنج قشع«
.دراد یوهام
.تسا لباقتم قشع یسنج قشع طرش شیپ الوا
.دسر یم درم اب یربارب هب رظن هطقن نیا زا نز
 هک دسر یم تموادم و تدش زا یا هجرد هب یسنج قشع ایناث
 هباثم هب یئادج و رگیدکی بحاصت مدع فرط ود ره یارب
.دنک یم هولج اه یتخبدب نیرتدب هباثم هب ،گرزب یتخبدب
 رذگ دح ات هک دوش یم زاغآ یفرگش شالت رگید بحاصت یارب
.دبای یم اقترا ناج زا
 یسنج راتفر یبایزرا یارب ینیون یقالخا و یفرع رایعم هرخالاب و
.دیآ یم دیدپ
 هنایوشانز یسنج قشع نیا هک دوش یم نیا طقف هن لاؤس ،هاگنآ
 ایآ هک دوش یم حرطم لاؤس نیا نیا رب هوالع هکلب ،هن ای و هدوب

»؟هن ای و هدوب هفرطود قشع
)…هداوناخ ءاشنم ،سلگنا(
 یجراخ رابجا زا غراف یسنج طباور لیکشت هنیمز رد سلگنا
.دراد زیمآ طایتحا یدروخرب
:دهد یم جرخ هب تحارص یفن اب هطبار رد اهنت
 الوا ،دش دهاوخ )یفن( فدخ مامت تیعطاق اب یماگونوم زا هچنآ«

 نادب یصوصخ تیکلام زا شندش ادیپ اب هک دنا یلئاصخ هیلک
:دنا هدش لیمحت
۱

.نز رب درم هطلس
۲
».یئادج و قالط تیعونمم
)…هداوناخ ءاشنم ،سلگنا(
 و جنرغب یدنور ،دیدج طباور نیا لیکشت هک دش نشور دعب
.دوب دهاوخ دنمداضت

 دناوت یمن یئاهنت هب دیولت لیاسو رب یصوصخ تیکلام فذح
.دشاب دنمتداعس و هدننک اضرا هطبار لیکشت نماض

.درک اهر دوخ لاح هب ار دنور نیا دیابن ،لیلد نیمه هب
 یگدنز یونعم و یدام طیارش ،دیدج هعماج لیکشت اب دیاب هکلب
.تشاد رظن دم رد ار هطوبرم فیاظو هب یهاگآ و
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 رسمه یسانش تیمسرب و مارتحا ،لباقتم ینابیتشپ و یرایمه
.دنا هعماج رد یناسنا طباور لیکشت تهج رد شالت مهم شخب
 نیمأت و نانز هب تبسن ضیعبت ندرب نیب زا هار رد هزرابم
 سایقم رد یا هزرابم طقف هن ،ور نیا زا ،درم و نز یقوقحربارب
 رد هک تسا یا هزرابم ،نآ رب هوالع هکلب ،یعامتجا مامت
 و هعسوت و نانز زا قوقح بلس عفر تهج رد شالت هدنریگرب
 یگداوناخ و هنایوشانز ،هناقشاع ،یسنج طباور رد نانآ لماکت
.تسا

 کرد وا ات درک کمک لبب تسوگآ هب سلگنا فراعم
 و ددنب راکب یخیرات یاهدنور ریسفت یارب ار خیرات یتسیلایرتام
 ۱۸۷۹ لاس رد هک ار »مسیلایسوس و نز« ناونع تحت دوخ باتک
 یاه شزومآ وترپ رد ،دوب هدرک پاچ هنایفخم و ینوناقریغ روطب
 لاس رد و دروآ رد هنکمم لکش نیرت یملع هب سلگنا و سکرام

.دنک رشنم ۱۹۱۹
.درک مالعا ار شباتک یلمع تیرثؤم ،مامت تحارص اب لبب
 راثآ نیرت هدنناوخرپ زا یکی هب مه اعقاو هدنزرا باتک نیا

.دش لدب یتسیسکرام
 هب هاگآ یایراتلورپ یکیروئت تخانش و غولب رگنایب« باتک نیا

 لیاوا رد یکیژولوئدیا جوا هطقن هژیوب و شیوخ ماع یتاقبط عفانم
».تسا نانز یرتلورپ شبنج
)۱۱۸ ص ،نیکتس ارالک(
 و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس تالوحت یخیرات دنور هکنیا

 جنرغب مسیلایسوس نامتخاس نایرج رد هدنفرژ یگنهرف ـ یونعم
 تسد ریذپان یتشآ تمواقم هب تیرشب نانمشد و دوب دهاوخ
 هب لبب تسوگآ ریذپان للخ نامیا لزلزت بجوم ،دز دنهاوخ
.دشن ناشکتمحز یعطق یزوریپ
 هدنیآ هب اه ینارگن مغریلع ناوت یم خیرات ینونکات ریس هب هجوت اب

.دوب نیبشوخ
نایاپ
یرگنشور فراعملاریاد

 تیمکاح ات یناهج نارحب زا
یناهج

 ناهنپ یرکف یاه قاطا شقن
یناهج ناگبخن

لاشرام نیواگ وردنا :ی هتشون
یرادیپس دمحا : نادرگرب

 یفرعم ٔهسلج رد لاشرام نیواگ وردنا نانخس نتم هلاقم نیا
 مکی و تسیب نرق گرزب دوکر :یناهج یداصتقا نارحب« باتک
 ام.تسا »لاشرام نیواگ وردنا و یکسفودوسچ لکیام ٔهتشون
 یناهج یلام یاه یهدب گرزب دوکر  هاگترپ بل رد نونکا
 یارب ،طرفم یهدب رد قرغ ،اهروشک هک ییاج ،میا هداتسیا

 ار ”یلام تضایر یاه همانرب“ یارجا ،دوخ ٔهجدوب یرسک شهاک
 و طسوتم ی هقبط ندشوحم هب اه همانرب نیا .دننک یم زاغآ
 هیکت نآ رب ام یاهروشک هک دماحنا یم یا یعامتجا یاهداینب
 متخ یناهج ی هعماج کیتامتسیس یدوبان هب تیاهن رد و دنراد

 هب ار ام یسک هچ ؟میا هدیسر اجنیا هب هنوگچ ام .دش دهاوخ
 لاوئس اه نیا ؟دوش یم یهتنم اجک هب ریسم نیا ؟دناسر اجنیا

.مهد خساپ راصتخا هب منک یم شالت هک تس ییاه
 .درادرارق ناهج یسایس داصتقا بلق رد یزکرم کناب ماظن
 رد و هرهب خرن میظنت و سانکسا پاچ لوئسم یزکرم یاه کناب
 تسناوت یم نیا کش نودب .دنا لوپ شزرا ی هدننک نییعت هجیتن
 یاراد یزکرم یاه کناب اما ،دشاب یلم یتموکح یارب یزایتما

 تردق زا یلاح رد عقاو رد اه نآ .دنا هدننک هارمگ یتلصخ
 یناهج یاه کناب نیرتمهم تیکلام رد هک دنرادروخرب یتموکح
 کناب .دوس بسک یپ رد دنا هدش یتاسسوم نیاربانب و ،دنتسه
 .تسا هداس باوج ؟دننک یم بسک دوس هنوگچ یزکرم یاه
 ماو زا هرهب :دننک یم بسک دوس اه کناب ی هیقب هک هنوگنامه
 دوس و نییعت هرهب خرن ،اه ماو تخادرپ اب هک ینعم نیدب .اه
 یاهروتارپما یهد ماو متسیس کی نیا و .دوش یم لصاح

.تسا هدش هداس یفیرعت رد یداصتقا
 رد ار ورزر لاردف نوناق اکیرمآ روهمج سیئر ]۱[نوسلیو وردوو

 رد رقتسم یا هریدم تئیه اب ورزر لاردف .درک اضما ۱۹۱۳
 یم باختنا  ار اه نآ روهمج سیئر هک دش لیکشت نتگنشاو
 تشادرارق یا هقطنم کناب ۱۲ تسد رد یعقاو تردق اما ،درک
 یاه کناب .دوب کرویوین ورزر لاردف کناب اه نآ نیرتمهم هک
 تیکلام رد هک ،دندوب یصوصخ ییاه کناب یا هقطنم لاردف
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 هریدم تئیه یاضعا .دوب هقطنم ره گرزب یاه کناب کرتشم
 اه کناب نابحاص دوخ طسوت ورزر لاردف یاه کناب نیا
 رد ورزر لاردف ی هریدم تئیه تردق کیرش و دش یم باختنا
.دوب نتگنشاو
 ناونع هب ]۲[یجراخ طباور یاروش ،۱۹۲۰ ی ههد لیاوا رد
 هک تفرگ لکش یجراخ تسایس نییعت یارب رکف قاطا نیرتمهم

 کناب ،۱۹۳۰ رد .دوب اکیرمآ رد دنمتردق نارادکناب طلست تحت
 رب تراظن یارب  ]۳[)سا یآ یب ( یللملا نیب یاه باسح هیوست
 شقن کناب نیا اما ،دش لیکشت ناملآ یاه تمارغ تخادرپ
 یب .دوب هدش هتخانش رتمک رایسب اما رتمهم هک ،تشاد زین یرگید
 یزکرم یاه کناب تایلمع ی هدننک گنهامه“ ناونعب سا یآ

 ادیدش نآ تایلمع هک سا یآ یب .درک یم لمع ”ناهج رسارس
 یزکرم یاه کناب یزکرم کناب عقاو رد هدش هتشاد هگن یفخم

:دسیون یم ]۴[یلگیئوک لوراک نادخیرات  .تسا ناهج
 رد یا هدرتسگ ی هشقن یناهج یلام یراد هیامرس نادنمتردق ”

 یلام لرتنک متسیس داجیا زا رتمک یزیچ هشقن نیا .دنرادرس
 یسایس متسیس رب طلست  یارب صاخ یصاخشا تسد رد یناهج
 یشور هب دوبرارق متسیس نیا .تسین ناهج داصتقا و اهروشک
 یاه قفاوت اب ، ناهج یزکرم یاه کناب یگنهامه اب یلادوئف
 .دوش لرتنک ددعتم سنارفنک و اه تاقالم یط رد هنایفخم
 هک سیئوس لساب رد  یللملا نیب یاه باسح هیوست کناب دوبرارق

 یاه کناب لرتنک و تیکلام رد یصوصخ تسا یکناب دوخ
”.دشاب متسیس نیا سار رد ناهج )یصوصخ( یزکرم
 ناگبخن زا لکشتم ]۵[ گربردلیب هورگ ،۱۹۵۴ لاس رد
 زا یا هناسر و یشترا ،یتکرش ،یلام ناصصختم ،رکفنشور
 یا هتسجرب نارادکناب اب هارمه ،یلامش یاکیرمآ و یبرغ یاپورا

 نوچمه ییاپورا یتنطلس یاه هداوناخ و ،رلفکار دیوید دننام
 لایور تکرش رادماهس نیرتگرزب ینعی دنله یتنطلس ی هداوناخ
 تاسلج همه رد لش چاد لایور لماع ریدم( ]۶[دنله لش چاد
 ، یناهج یفخم رکف قاطا ناونع هب ،)دراد تکراشم هورگ نیا

 هلاسره یناهنپ روطب هرفن ۱۳۰ ادودح هورگ نیا .تفرگ لکش
 فادها نییعت و ،یناهج لئاسم دروم رد وگتفگ و ثحب یارب

 هورگ .دندرک یم تاقالم رگیدکی اب هدرتسگ یاه همانرب و یلک
 .دهد اقترا ار اپورا داحتا هک دوب هتفرگ لکش نیا یارب لصا رد
 تبحص نآ دحاو لوپ و اپورا داحتا دروم رد ۱۹۵۶ تاقالمرد
 هب هتشذگ لاس گربردلیب هورگ ینونک  سیئر عقاو رد .تسا هدش
 دروم گربردلیب هورگ رد وروی هک درک مالعا ییاپورا یاه هناسر
.تسا هتفرگرارق ثحب
 ناتاهنم سیچ لماع ریدم و سیئر ،رلفکار دیوید ،۱۹۷۳ رد
 یربهر ی هتیمک وضع و یجراخ طباور یاروش سیئر ،کناب

 یاروش نیسمداکآ اب ار هبناج هس نویسیمک ،گربردلیب هورگ
 ،لاس نامه یط .داد لیکشت یکسنیژرب وینگیبز ،یجراخ طباور

 شیپ هام جنپ هک ،دروآ دیدپ ار یا هزات تورث یتفن تمیق کوش

 و ،دوب هتفرگرارق ثحب دروم گربردلیب لاس نآ ی هسلج رد نآ زا
 موس ناهج یاهروشک هب یبرغ یاه کناب قیرط زا زین لوپ نیا

 یتعنص یاه هجدوب نیمات یارب ماو دنمزاین تدش هب هک دش لقتنم
.دندوب دوخ
 ،دش اکیرمآ روهمج سیئر رتراک یمیج ۱۹۷۷ لاس رد هک ینامز
 هلمج زا هبناج هس نویسیمک یاضعا زا رفن ۲۴ زا شیب یو

 هنیباک دراو ار دوخ یلم تینما رواشم یکسنیژرب هتبلا و شدوخ
 دیوید یمیدق رای و تسود رکلو لپ ۱۹۷۹ لاس رد  رتراک .درک
 یاراد هک درک بوصنم ورزر لاردف کناب تسایر هب ار رلفکار
 تمسق و کرویوین ورزر لاردف کناب رد فلتخم یاه ماقم

 هبناج هس نویسیمک وضع فداصت بسح رب و اکیرمآ یراد هنازخ
 رکلو ،دمآ دیدپ ۱۹۷۹ رد یرگید یتفن کوش هک ینامز .دوب
 ات ۱۹۷۰ ی ههد رخاوا رد دصرد ۲ زا ار هرهب خرن تفرگ میمصت

 نیا ی هجیتن رد .دربب الاب ۱۹۸۰ ی ههد لیاوا رد دصرد ۱۸
 یاه ماو تباب دندش روبجم هعسوت لاح رد یاهروشک ،مادقا

 نارحب ینعی( ۱۹۸۲ لاس رد .دنزادرپب ییالاب رایسبٔ هرهب دوخ
 رد راکهدب یاهروشک طوقس بجوم هک ۱۹۸۰ ی ههد یهدب
 مالعا کیزکم )دش ایسآ زا ییاه تمسق و اقیرفآ ،نیتال یاکیرمآ

 هب و ،دیآ یمنرب دوخ یاه هرهب تخادرپ ی هدهع زا رگید هک درک
.درکن لمع دوخ یهدب تادهعت
 ی همانرب“ اب هک دوب لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج کناب نیا
 نیا ساسا رب .تفاتش موس ناهج ”کمک“ هب ”یراتخاس لیدعت
 هب ،یلام یاه کمک بذج یارب دندش روبجم اهروشک همانرب

 شزرا ،دننزب تسد یتلود عبانم و عیانص مامت یزاس یصوصخ
 و دنزادرپب دوخ داصتقا یزاسدازآ هب ،دنهد شهاک ار ناشلوپ
 .دنربب نیب زا ار یمومع یعامتجا تامدخ و شزومآ ،تشادهب
 یلم عبانم و ییاراد مامت دیرخ لیلد هب تیاهن  رد همانرب نیا یارجا
 ددجم یزاس هرمعتسم هب رجنم ،اه کناب و اه تکرش طسوت
 ثعاب دوخ ی هبون هب ات دمآ مهارف ییاه هنیمز و دش ”موس ناهج“
 هدوت رقف شرتسگ اب هارمه ،هعماج یدوبان طیارش ندمآدوجو هب
 ناگبخن عفانم راذگتمدخ یلخاد دساف رشق کی روهظ و ،یا

 هب شروش و دندرک یم ضارتعا اهروشک نیا رد مدرم .دوش برغ
 ار اه نآ شترا و سیلپ کمک هب مه تلود و دندرک یم اپ

.درک یم بوکرس
 بسک رد دوجوم یاهدروکر یبرغ یاه کناب و اه تکرش هتبلا

 هک دوب یا هرود نیا .دندیشخب باتش نآ هب و دنتسکش ار دوس
 هب دوس هک یلاحرد .دمآدیدپ یزاس یناهج ی هژاو نآ یط
 یم یقاب نییاپ مدرم یاهدزمتسد ،تفر یم الاب یشهج تروص
 ،درک یم یط یدوعصریس اه تمیق هک یلاح رد ،نیاربانب .دنام
 نیا .دنتفر یم ضرق راب ریز دوخ جاتحیام فرصم یارب مدرم
 تراک کمک هب فرصم شیازفا اب ،تلع نیمه هب ،هرود
 یکتم یا هقبط هب طسوتم ی هقبط و ،دوش یم صخشم یرابتعا
.دش لیدبت یهدب رب
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 یم لیدبت یناهج یزکرم کناب کی هب یعون هب ار لوپ یللملا
 هک تشاد دهاوخ هزاجا لوپ یللملا نیب قودنص حرط نیا رد .دنک
 پاچ یتح و شخپ ،میظنت ار )]۷[رآ ید سا( دوخ رظن دروم لوپ

 یم هام رد .دوش یم یراذگ شزرا اهزرا دبس اب لباقت رد هک دنک
 یا هینایب لوپ یللملا نیب قودنص ٔهریدم تئیه ،۲۰۱۰ لاس
 نیع رد رآ ید سا و ”تصرف کی“ نارحب نآ رد هک درکرداص
 هینایب نیا رد .تسا هدش دادملق حیحص تهج رد یمدق لاح
 یناهج لوپ کی تسا زاین دروم تیاهن رد هچنآ“ : هک هدش دیکات

 کی ناونعب یناهج یزکرم کناب کی طسوت هدش پاچ دیدج
 هب هک میتسه یدنیارف روهظ دهاش ام نیاربانب .”تسا دنمتردق داهن

 و ،دور یم یناهج لوپ و یناهج یزکرم کناب کی لیکشت یوس
 یمدرم و روشک چیه یارب الک نآ مجح هک یلوپ پاچ ینعی نیا
 نارادکناب عفانم تهج رد اهنت و ،تسین لرتنک و هبساحم لباق

.دریگ یم رارق یناهج
 نونکا هک ینارحب ،تفرورف یهدب نارحب رد نانوی ،۲۰۱۰ لاس رد
 اکیرمآ و نپاژ هب ماحنارس یتح و ناتسلگنا ،اپورا رسارس رد
 تیهام هجوتم ،مینک هاگن نانوی هب ام رگا .دوش یم هدرتسگ
 کناب اه یهدب نیا ناراکبلط .میوش یم یناهج یهدب نارحب

 ،ماو ی هرهب تخادرپ یارب .دنتسه اکیرمآ و اپورا ی هدمع یاه
 یللملا نیب قودنص و اپورا یزکرم کناب زا هک دش روبجم نانوی
 ناونع هب ار ”یلام تضایر“ رابجا هب ود نیا و ،دریگب ماو  لوپ

 راشف روشک نیا هب و هدرک لیمحت نانوی هب ماو تفایرد یارب یطرش
 رد نیا  .دنک دوبان ار دوخ یعامتجا تامدخ ات دننک یم دراو

 هتفس نانوی ماو هیلع اپورا و اکیرمآ مهم یاه کناب هک تس یلاح
 و یداصتقا نارحب رد رتشیب هچره ار روشک و ،دننک یم یزاب
 و نیمضت اه یهدب ،یطیارش نینچ رد .دنرب یم ورف یعامتجا

 رب هک تس یلاح رد نیا و ،دوش یم رداص ماو تخادرپ زوجم
 یهدب کی ،دیدج ماو .دراد یدجریثات اه یهدب لک شیازفا

 یم شیازفا ار اه یهدب ،نآ ٔهرهب و لصا تخادرپ هک تسا دیدج
 رامعتسا هب دوش یم راتفرگ یماد رد تسرد نانوی نیاربانب .دهد
.تسا هدش رجنم موس ناهج ٔهرابود
 قفاوت ناهج مهم یاهروشک ،وتنروت رد ۲۰ یج ریخا تسشن رد
 یعقاو راتخاس لیدعت ی همانرب کی رد ار یلام تضایر هک دندرک
 ،رگید یترابع هب ای -دننک لیمحت دوخ یاهروشک هب یناهج
 راشف عورش دهاش نونکا ام و  -دننکدوبان ار یعامتجا تامدخ
 مهم یاهروشک نآ یط رد هک دوب میهاوخ ناهج گرزب یهدب

 و ،شزومآ ، یتشادهب یاه همیب ندرب نیب زا اب ناهج و یبرغ
 یراکیب و هداد شهاک ار یعامتجا جراخم یعامتجا تامدخ
 -روشک یاه تخاسریز یدعب مدق رد .دنروآ یمدیدپ یا هدوت
 ،ناتسرامیب ،نادنز ،نهآ هار ،ردنب ،هاگدورف ،لپ ،هداج دننام
 یاه تکرش هک یروط هب ،دش دهاوخ یصوصخ – یناسربآ و قرب

 .دنوش یم اهروشک ییاراد یمامت بحاص اه کناب و یناهج
 هقباس چیه هک یکانتشحو دح ات اه تایلام هتبلا ،نامزمه

 ینارمکح اب .دش دلوتم ”یناهج نیون مظن ” ،۱۹۹۰ ی ههد رد
 یاهرازاب ،دازآ تراجت یاه همانقفاوت و ناهج داصتقا رب اکیرمآ

 یناهج یاه تکرش و اه کناب عفانم عفن هب یا هقطنم و یناهج
.دش طلسم داصتقا رب یزاب هتفس و ماغدا
 لاس هد نیدنچ درکلمع ی هجیتن داصتقا یناهج نارحب
 هدش هتخانش ”یزاس یناهج“ مان هب اریخا هک – یناهج مسیلایرپما
 عاونا ریظن یلام تالوصحم و ،یزاب هتفس یاورپ یب دشر و –
 نارحب شرتسگ اب هارمه .تساه یهدب زا یراجفنا و تاقتشم
 اب ،هدحتم تالایا صوصخ هب ،ناهج یاه تلود ،یداصتقا
 صرح ی هطساو هب دیاب یم هک( مهم یاه کناب هب لوپ تخادرپ
 تاحن یگتسکشرو زا ار اه نآ ،)دندش یم دوبان دوخ داسف و
 و یصوصخ اه کناب بیصن ار دوس برغ عقاو رد نونکا و ،داد
 ،رگید یترابع هب .تسا هدرک هعماج بیصن ار اه نآ هرطاخم
 مدرم نیا نونکا و ،دندیرخ اه کناب زا ار اه یهدب اه تلود
 یهدب رد یردق هب مدرم .دنزادرپب ار نآ تمیق دیاب هک دنتسه
 ۳۹ ییاداناک طسوتم درف ره ،هزورما هک دنرو هطوغ دوخ یاه
 رازه اههد اب اه هاگشناد نالیصحتلا غراف .دراد یهدب رالد رازه
 رازاب دراو ،دنهدب سپ ار نآ دنناوت یمن هاگچیه هک یهدب رالد
 کی اب نونکا ام هک تسا نیا و .دنوش یم لاغتشا نودب راک
.میتسه وربور یناهج یهدب نارحب
 نیرتمهم ناونعب ۲۰ یج ،یداصتقا نارحب ندرک تیریدم یارب
 زا ،ناهج رترب داصتقا تسیب نیب یراکمه یارب یللملا نیب عمجم

 دننام -روهظ لاحرد ای – دشر لاحرد مهم یاهداصتقا هلمج
 نارحب زاغآ رد .دش لیکشت نیچ و یبونج یاقیرفا ،لیزرب ،دنه
 ات دندناوخارف ار اهروشک هیسور و نیچ یزکرم یاه کناب ،یلام
 نیشناج یارب یا هریخذ ناونعب یناهج یزرا دحاو کی نییعت رد
 للم نامزاس یوس زا داهنشیپ نیا .دننک مادقا رالد یاج هب ندش
 کناب هک دوب هجوتم دیاب .دش ینابیتشپ لوپ یللملا نیب قودنص و
 نیب یاه باسح هیوست کناب قیرط زا هیسور و نیچ یزکرم یاه
 سیئر .دننک یم یراکمه یبرغ یزکرم یاه کناب اب یللملا
 هک تشاد مالعا اریخا ،تچیرت دولک ناژ ،اپورا یزکرم کناب
 تیمکاح یارب لصا رد یللملا نیب یاه باسح هیوست کناب
 هک نیا و هتفرگ لکش ”یزکرم یاه کناب ٔهعومجم“ هب ندیشخب

 ” یناهج داصتقا رد تموکح یارب هیلوا هورگ ” تسیب یج
 یب هک درک مالعا لوپ یللملا نیب قودنص ۲۰۰۹ لاس رد  .تسا
 تابیترت یگنهامه یارب نوناک نیرت یمیدق و زکرم“ سا یآ

 تکرش زا دعب هک اپورا ی هیداحتا سیئر ”.تسا یناهج تموکح
 بوصنم هیداحتا تسایر هب گربردلیب یاه تسشن زا یکی رد
 .درک مالعا ”یناهج تموکح لاس نیلوا“ ار ۲۰۰۹ لاس ،دش
 یراد هنازخ کی لیکشت هب شیارگ گربردلیب ۲۰۰۹ لاس تسشن

 ار ناهج داصتقا تیریدم یارب یناهج یزکرم کناب ای ،یناهج
 تسشن زا شیپ عقاو رد و ،لاس نیمه رد .تشاد مالعا
 نیب قودنص هک درک زاغآ ار ییاه همانرب ۲۰ یج ،گربردلیب
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 مالعا یناهج یاه باسح هیوست کناب .دبای یم شیازفا ،هتشادن
 هک ینعم نیا هب ،دبای شیازفا نامزمه دیاب زین هرهب خرن هک هتشاد
 رد مه و یلم حطس رد مه یکانتشحو روطب زین اه ماو ی هرهب

 روبجم هرابود ار اه تلود رما نیا .دبای یم شیازفا یدرف حطس
 یور لوپ یللملا نیب قودنص هب ماو نتفرگ یارب ات دنک یم
 ار اه هرهب ات -یناهج دیدج لوپ تروص هب الامتحا -دروایب
 اب نامزمه ،هتبلا .رتشیب ماو نتفرگ ینعی نیا و ، دننک تخادرپ
 یاه یهدب تخادرپ هک زین طسوتم ی هقبط همانرب نیا یارجا

 هک یئاحنآ زا و ،تفرگ دهاوخ رارق راشف ریز دراد ار دوخ نیگنس
 مه مهوت نیا ،دراددوجو مهوت کی تروص هب طقف طسوتم هقبط
.دش دهاوخ وحم
 اکیرمآ رسارس رد اه تلایا و ،اه ناتسرهش ،اهرهش نونکا مه ات
 یراکنامیپ ،یناشن شتآ زکارم یلیطعت دننام یتامادقا یارجا هب

 نابایخ غارچ ندرک شوماخ ،یرهش یاه هلابز یروآدرگ ندرک
 لقن و لمح و ینارسوبوتا تامدخ هب ندیشخب همتاخ ،اه
 ،اه نآ یلیطعت ای و اه هناخباتک راک تاعاس شهاک، یمومع
 یهدب ات دنا هتخادرپ قطانم سرادم لاس و هتفه و زور شهاک
 تعرس ،اهدادیور نیا اب نامزمه .دنهد شهاک ار دوخ یاه
 لکش هب ”یمومع -یصوصخ یاه تکراشم“ ای یزاس یصوصخ
 مه اه هناخباتک یتح نآ رد هک دبای یم شیازفا یکانتشحو

.دنوش یم یصوصخ
 قودنص ی هریدم تئیه ،هام نیا ،هک درادن یبجعت یاج نیاربانب
 نارحب نیرتدب جوا رد تسرد ،اکیرمآ و اپورا هب لوپ یللملا نیب
 زا یراجفنا“ اب هک داد رادشه ،گرزب دوکر نامز زا لاغتشا
 یجوم اپورا ،زورید تسرد .دنوش یم وربور  ”یعامتجا یمارآان
 یاهرایعم اب هلباقم رد ار یعامتجا یمارآان و یا هدوت تارهاظت زا
 اه نویلیم هک ایناپسا رد یمومع باصتعا کی اب ،هناشک تضایر
 یهدنامرفزکرم رد یئامیپهار کی و ،تفرگ یم ربرد ار رفن
 رازهدص هب کیدزن هک درک هبرجت ار لسکورب رد اپورا ی هیداحتا
 یاه یمارآان شرتسگ اب نامزمه .دنتشاد تکراشم نآ رد رفن
 رد هک روطنامه – یوق لامتحا هب اه تلود شنکاو ،یعامتجا

.دوب دهاوخ مدرم بوکرس -میدوب دهاش وتنروت رد ۲۰ یج دروم
 یکیراب رون اما ،تسا هدوبن یکاندرد نیا هب هاگچیه طیارش دیاش
 ”یناهج یسایس یرادیب“ کی نیا و .دنز یم زین وسوس دیما زا

 رد ناگبخن عفانم یارب رطخ نیرتگرزب ار نآ یکسنیژرب هک تس
 تیعقاو نیا رگناشن یناهج یسایس یرادیب .تسا هدیمان اج همه
 زا رشب عون ،تیرشب خیرات لوط مامت ردراب نیلوا یارب هک تسا
 و ،هدش هاگآ و لاعف و ،هدمآ  ناجیه هب ،هدش رایشه یسایس رظن

 یرباربان زا یلک روطب ،هدرک فارتعا نآ هب یکسنیژرب هک روطنامه
 هتشاذگ هار رد مدق و هتفای یهاگآ یتمرح یب و ،رامثتسا ، یناهج

 ناشن و تسا تاعالطا بالقنا ی هجیتن اتدمع یهاگآ نیا .تسا
 تاعالطا بالقنا .دراد یزاس یناهج ی هژورپ تیهام ضقانت زا
 و یهاگآ نینچمه ،دنک یم یناهج ار متس و تردق هک یلاح رد

 یارب دیدهت نیرتگرزب یهاگآ نیا .دنک یم یناهج زین ار تمواقم
 رد هچرگا یهاگآ .تسایند همه رد زایتما بحاص ناگبخن عفانم

 اب یتدم ینالوط یئانشآ لبق زا هک هداد هشیر یناهج بونج
 هب برغرد نونکا اما ،دراد یداصتقا یسایس بیرخت و رامثتسا

 .درکدهاوخ دشر یداصتقا یشاپورف اب هارمه و ،دیآ یم تکرح
 تازایتما زا یرادروخرب دهد صیخشت طسوتم ی هقبط هک ینامز
 هب و باوج یوجتسج هب ،هدوب تورث زا یمهوت اهنت شا یفرصم
 ییادها  ٔهتسب لابند هب  نیا و ،تفر دهاوخ یعقاو رییغت لابند
 ،دوب دهاوخن امابوا طسوت ”رییغت“ یراجت مان  اب تیرتسا تلاو
.زاسدنمناوت و شخب ماهلا ،یعقاو تس یرییغت هکلب
 و مانتیو گنج هیلع ینارنخس کی یط رد گنیکرتول نیترام
 ام هک دسر یم رظن هب“ :تفگ  ۱۹۶۷ لاس رد اکیرمآ یروطارپما
.”میا هداتسیا یناهج بالقنا کی یارب یهابتشأ ههبج رد
.تسا هدیسر ارف ههبج رییغت نیا نامز ،نم رظن هب
]۱[ Woodrow Wilson
]2[ Council on Foreign Relations
]3[ Bank for International Settlements (BIS(
]4[Carroll Quigley
]5[ Bilderberg Group
]6[Royal Dutch Shell
]7[ Special Drawing Rights (SDRs(
ون دیون 
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 ود تباقر هرود رد مسیلایرپما
متسیس

هپد کنارف رتکد روسفورپ
یرجح میم نادرگرب

۱
 یناهج گنج جیاتن
مود

اکیناتیرب سکاپ
 یناهج تیمکاح لصا
 نرق رد یتارمعتسم و
مهدزون
.دوب ینتبم انامور سکاپ هدیا رب اکیناتیرب سکاپ هدیا
 رب لقادح ای و ناهج رب تموکح زا یکاح اکیناتیرب سکاپ
 ،تبازیلا هرود یاه حرط و اه هدیا کمکب ایناتیرب یروطارپما

 رد دازآ تراجت رب ینتبم هدنبای هعسوت )قالخا( کیتا و تیحیسم
.دوب یسیلگنا قوقح عبات ناهج
.دوب ریبک یایناتیرب هتفای هعسوت هعماج یناهج مظن نیا مظان
 یم ،دنداد یمن نآ یگدرپسرس هب نت هک یئاه تلم و اه گنهرف
 عناق و هیبنت یماظن هلمح اسب هچ و یداصتقا یاه میرحت اب یتسیاب

.دنوش
 یهلا تساوخ اب قبطنم یناتستورپ کیتا رب انب اکیناتیرب سکاپ
.دش یم دادملق

 و دوب یزیگنا تشحو منهج ،)۱۹۴۵ ـ ۱۹۳۹( مود یناهج گنج
 ۱۹۱۴ لاس توا رد هک دوب »هلاس یس یاه گنج« ینایاپ هطقن

.دوب هدش عورش
 یعطق روطب اکیناتیرب سکاپ هب موسوم یناهج مظن ،نامز نآ رد
.دوب هتسکش مهرد
 هب( »اه هعجاف هرود« هک جراخ و لخاد رد زیمآرهق یاهراجفنا
 هعومجم ود اب اتدمع ،دندز یم مقر ار )مواب سبوه لوق
:دندش یم نییعت دنمداضت
۱
 یاه تردق نایم تیفیرح لوا یناهج گنج زا سپ یئوس زا
.دوب هدش رتدیدش یتسیلایرپما

۲
 رد طقف هن مسیلایسوس و مسیلایرپما مسینوگاتنآ رگید یوس زا

 رب هوالع هکلب ،یا هعماحنورد یتاقبط تازرابم یاه یئارآ فص
 لباقم رد یتسیلایرپما لود یاه یدنب ههبج رد ـ همه زا لبق ـ نآ

.دوب هدش راکشآ یوروش داحتا
:دندوب ریز حرش هب یتسیلایرپما رگزواجت یاه تردق
۱
 هب هنایارگفده ۱۹۳۳ لاس زا هک ناملآ یتسیشاف )موس( شیار
 هتخادرپ »یاسرو نامیپ زا ماقتنا« نتفرگ هب ینعی ،گنج کرادت
.دوب
۲

 رد نپاژ مسیلایرپما
 رد هک هک رود یایسآ
 اب ۳۰ یاه لاس لیاوا

 یروچنم هب موجه
 یناهج گنج خیراتشیپ
 هتخادنا هار هب ار مود
.دوب
 رد طقف ناملآ مسیلایرپما

 جیاتن حیحصت ددص
 ۱۹۱۸ لاس تسکش
 نامزمه هکلب ،دوبن

.داد یم هدعو ار »مسیوشلب ندرک نک هشیر«
 رد ربراه لرپ هب نپاژ هلمح زا سپ و یوروش داحتا رب هلمح زا سپ

 شنکاو رد ـ نیدحتم یماظن تافرصت جوا هطقن رد ـ ۱۹۴۱ لاس
 تالایا راوج رد هک تفای لیکشت »یرلتیه دض فالتئا« ،نادب
 و هسنارف اهدعب و ریبک یایناتیرب زا ،یوروش داحتا و هدحتم
.تفای یم لیکشت زین رگید یاهروشک
 مظن یداینب راتخاس نامزمه ،یرلتیه دض فالتئا نیا یزوریپ اب

.دوب هدمآ دیدپ متسیب نرق مود همین رد یدیدج یناهج
 نیون یناهج مظن رد و دندوب هدش بوکرس نپاژ و ناملآ مسیلایرپما

.دنتشاد رارق زوریپ یاه تردق دیدش لرتنک تحت

 ـ )لیچرچ ،نیلاتسا ،تلوزور( »هناگ هس ناگرزب« یاه سنارفنک
 رد یدیدرت ـ دش هفاضا اهنآ هب مه لگود گنج نایاپ زا سپ
 یقاب اوق بسانت هب هجوت اب گنج دعبام یناهج مظن هنیمز
.دنتشاذگن
 تردق قرش رد یوروش داحتا و برغ رد اکیرما هدحتم تالایا

.دندش یم بوسحم یناهج تسایس رد یربهر و گرزب یاه
.دوب هتسباو ودنآ هطبار هب گنج دعبام یناهج مظن
 ات )کیسالک ناتساب ناهج( کیتنآ زا ناهج زکرم ـ میدق یاپورا
.دوب هدش ناسکی کاخ اب ـ »مسیلایرپما رصع«
 گنج یط رد زوریپ یاه تردق هباثمب زین هسنارف و ریبک یایناتیرب

:دندوب هدروخ یدیدش تاراسخ
 یم روشک تیعمج جاتحیام نیمأت و دوب هتشگ ریگنیمز ناشداصتقا
.دبای دوبهب رتدوز هچره یتسیاب

 هداوناخ و دنتشگ یمرب هناخ هب گنج یاه ههبج زا هک ینازابرس



'& %$امشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرف3 یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

>;:& %ام 9اب7

138

 تلذ طیارش رد هرابود یزوریپ زا سپ هک دندوبن رضاح ناش یاه
 هب تسد یتسدیهت و یا هدوت یراکیب اب و دننک یگدنز قباس راب

.دنشاب نابیرگ
 تالایا یروف یاه کمک هب روشک یزاسزاب یارب یاهروشک نیا

.دنتشاد زاین هدحتم
 زا یگدنیامن هب یتسیاب یم زنیک درل گنج یاهدمایپ هجیتن رد
 یهدب دیدمت ای و شهاک یارب نتگنشاو رد ریبک یایناتیرب فرط
.دنک سامتلا روشک یاه
 هراجا و ضرق یاهدادرارق لیلد هب هک اه یهدب« ،دراولیم لوق هب
 دایز رایسب نانچمه ۱۹۴۵ لاس رد ،دندوب هدش رابنلت مه یور
 و هدحتم تالایا زا نتفرگ ضرق قیرط زا اهنت هک ناس نآ ،دندوب

…دنوش تخادرپ دنتسناوت یم اداناک
 یلزان رایسب هجرد هب گنج لوط رد ایناتیرب تارداص هکیلاح رد
 هراجا و ضرق مامضنا هب هدحتم تالایا تارداص ،دوب هتفای لزنت
.دوب ۱۹۳۹ لاس رد نآ نازیم زا رتشیب موس ود
.داد یم لیکشت تدمزارد یاه ماو ار اهنآ نیمأت یلام عبنم
 تردق هنیمز رد اسآ لوغ یایازم هب نآ یازا هب هدحتم تالایا

 ص ،۱۹۷۷ دراولیم( ».تفای یم تسد یناهج هنحص رد لمع
)۹۸ ـ ۹۷

 یاه شبنج راشف تحت میدق یرامعتسا یاه لوپورتم نامزمه
:دنتفرگ رارق یرامعتسا دض شخب یئاهر
 اه شبنج نیا زا یرامشیب دادعت هک احنآ ،ایسآ رد اتدمع تسخن
.دوب هدش لیکشت نپاژ رگلاغشا یاوق دض رب هزرابم رد
 داحتا و هدحتم تالایا ـ دیدج یناهج یربهر تردق ود ره
 فلاخم ،شیوخ یژولوئدیا و شیوخ خیرات لیلدب ـ یوروش
:دندوب )یرامعتسا تسایس( مسیلاینولک
 نردم خیرات یرامعتسا دض بالقنا نیلوا هجیتن هدحتم تالایا
 یئاهر یاه شبنج یماح زاغآ نامه زا یوروش داحتا و )۱۷۷۶(
.تسا هدوب مسیلایرپما و یرامعتسا تیمکاح دض شخب
.دیسر نایاپ هب ۶۰ یاه لاس ات یرامعتسا یاه هطخ یشاپورف
 و ریازجلا ات مانتیو ،ایزالام ،یزنودنا زا( اهروشک زا یرایسب رد
 هلعش تدمزارد نینوخ یاه گنج )اقیرفا رد لاقترپ تارمعتسم
.دش رو
 نیا لالقتسا هک دندوبن رضاح یرامعتسا یاه تردق اریز
.دنسانشب تیمسرب روز لامعا نودب و هنابلطواد ار اهروشک
 عیرست ار میدق یرامعتسا یاه لوپورتم تردق لاوز اه گنج نیا

.دندرک
 یزاسزاب یارب هک یلوپ ،دندیعلب یم ار یناوارف لوپ اه گنج نیا

.دوب مربم زاین نادب داصتقا ندرک هزینردم و لوپورتم یاهروشک
 هتفرشیپ رایسب و »یتسیدروف« لدم اب نونکا اهروشک نیا داصتقا

.تشاد راک و رس هدحتم تالایا مسیلاتیپاک
.دوب مزال لوپ زین یعامتجا متسیس لیکشت یارب نیا رب هوالع
 دوب هدش هنحص دراو یدنمورین یرگراک شبنج گنج زا دعب اریز

.درک یم بلط ار عاضوا دوبهب و
 دنچ هک »یتسیلایرپما یاه تردق نایم ناهج یتارمعتسم میسقت«
 هباثم هب ،سانش مسیلایرپما پچ یاه نیسیروئت یوس زا لبق ههد

 خیرات بوچراچ رد ،دش یم دادملق مسیلایرپما یلصا تیصوصخ
 یهاتوک اتبسن زاف هباثم هب یئاوژروب یتسیلاتیپاک هعماج هعسوت

.دیشک لوط نرق کی زا رتمک یتح هک دش نایامن
 )۱۹۴۴( »دحتم للم نامزاس« لیکشت طقف هن »دحاو ناهج« یایؤر
 ،دوب اه قلخ دمآراکان نمحنا زا رترثؤم هک درک یم یهارمه ار
.داد یم روطخ رطاخ هب ار یضرا مامت زیمآ حلص مظن هکلب
 طقف هن یتسیاب یم یلم یاه تلود رد لاغتشا و دشر تسایس اب
 هوالع هکلب ،دورب نیب زا یا هدوت یراکیب و یداصتقا یاه نارحب
 رب یناسر نایز تسایس( یتسیلایرپمالا نیب تباقر للع ،نآ رب

 للع نا هجیتن رد و )»Beggar-my-neigbour-politik«( )هیاسمه
.زین اه گنج

)۱۹۴۶ ـ ۱۸۸۳( زنیک درانیم ناج
یسیلگنا ناد یضایر و رادمتسایس ،نادداصتقا

مسینایزنیک سسؤم
 لیکشت رد یداصتقا تسایس و یداصتقا یروئت هنیمز رد وا حرط
.تسا هدوب رثؤم رایسب مود یناهج گنج زا سپ یداصتقا رکفت
 هدید شرمع رد هک هدیمان یدرف نیرت شوه اب ار وا لسار دنارترب
.تسا
 سلجم رد یئ یسرک و درک تفایرد نوراب ناونع ۱۹۴۴ لاس رد
.اهدرل
 یروئت« رخآ لصف رد )۱۹۳۶( زنیک درانیام ناج مایپ نیا

:دوب )۳۲۲ ص ،۱۹۳۶( »یمومع
 لاغتشا یلخاد تسایس قیرط زا هک دنزومایب اه تلم رگا«
 یمن زاین مهم یداصتقا یاهورین هب رگید ،دنروآ دیدپ تقومامت
 رد هیاسمه یاهروشک عفانم دض رب ار دوخ روشک عفانم هک دتفا

.دنریگب رظن دم
 نیب یاه ماو یارب و راک یللملا نیب میسقت یارب ،تروص نا رد
».تشاد دهاوخ دوجو بسانم طیارش یللملا

.دندش دود اهایؤر نیا همه دعب لاس دنچ
 متسیس مسینوگاتنآ هب درس گنج هب راذگ رد یرلتیه دض فالتئا

 ص ،۲۰۰۰( تول دیرفلیو هک دش رجنم »ناهج میسقت« هب و اه
.دوب هدرک یئوگشیپ ۱۹۵۵ لاس ات )۳۴۴

:دوب برغ و قرش رد هاگودرا لیکشت« دنور نیا
 لود متسیس یشاپورف زا سپ نیون یللملا نیب مظن لیکشت دنور
.دوب یتسیلایسوس ـ لانویسان شرتسگ یپ رد یئاپورا
 یکیژولوئدیا و یذوفن ـ یسایس داضت هرطیس تحت هک یدنور
 یساسا نوناق شهاگزاغآ و دوب یوروش داحتا و هدحتم تالایا
 یم لامعا یباطقنا ریثأت نآ رب و دوب هطوبرم یاه تلود یعامتجا

 ذوفن هزوح رد اهداضت دیدشت هنیمز رد لباقتم سرت زا و درک
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.دوب راشرس شیوخ
 و رمتسم هرصاحم هب و دمآ شیپ اپورا و ناملآ میسقت ور نیا زا
».دش رجنم ذوفن یاه هزوح رس رب یضرا مامت تباقر
 داحتا اب هسیاقم رد ـ ۱۹۴۵ لاس زا سپ اکیرما هدحتم تالایا

.دوب ناهج تردق نیرتدنمورین ـ زین یوروش
 بسک یمیظع رابتعا خرس شترا یزوریپ تکربب یوروش داحتا

.درک
 و رابتعا زا یئاکیدنس و یسایس پچ نایم هژیوب زین برغ رد یتح

 ،۱۹۹۷ ،نوساس هب دینک هعجارم( دوب رادروخرب یگرزب مارتحا
 تردق هباثمب یقرش و یزکرم یاپورا رد تسناوت و )۱۱۷ ص

.دنک بسک تیلوبقم یتسیلایسوس هاگودرا یربهر
 یورین ،دوب هدش فیعضت گنج رثا رد یوروش داحتا هچرگا

 هدنار بقع هب شلماکت و هعسوت و دوب هداد تسد زا یمیظع
.دوب هدش
 اپورا هراق رد ار ینهیم گنج یلصا راب یتسیاب یم یوروش داحتا
.دشک شود هب
 ریاس همه هعومجم تافلت زا یوروش داحتا یناسنا تافلت نازیم
)۴۸ ـ ۴۷ ص ،۲۰۰۰ ،تول هب دینک هعجارم( .دوب رتنوزف اهروشک
 دوخ روشک رد ،یوروش داحتا سکعرب اکیرما هدحتم تالایا اما
.دوب هدیدن یدام تامدص گنج زا
 لوغ زرطب گنج لوط رد اکیرما هدحتم تالایا داصتقا یورین
.دوب هدرک یقرت یئاسآ
 یراکیب و دازام دیلوت زا ساره رد گنج نایاپ زا سپ هک ناس نآ
 لاح لماش تسناوت یم همه زا لبق هک درب یم رسب یا هدوت

.ددرگ گنج یاه ههبج زا هتشگزاب نازابرس
 هک دوب گرزب یاه تردق زا یروشک اهنت اکیرما هدحتم تالایا«
 هدش ـ رتدنمتورث یا هداعلا قراخ زرطب ـ رتدنمتورث گنج تکربب
.رتریقف هن و دوب
 درایلیم ۲۰ رب گنج نایاپ رد اکیرما هدحتم تالایا یالط هریخذ
.دش یم غلاب رالد
.دوب ناهج یالط ریاخذ موس ود اب ربارب ابیرقت نیا
 تروص اکیرما هدحتم تالایا رد یتعنص دیلوت زا یفصن زا شیب
.تفرگ یم
 رارق اکیرما هدحتم تالایا بحاصت رد ناهج یاه یتشک فصن
.تشاد
 ،یدنک( ».دوب نتگنشاو همعط یداصتقا ظاحلب ناهج نونکا

)۵۳۴ ـ ۵۳۳ ص ،۱۹۸۹
 هصرع رد اکیرما هدحتم تالایا هژیودوخ عضوم ،همه زا رتحضاو
.دوب یماظن تردق
 بیقر یب اکیرما هدحتم تالایا یئاوه یورین و یگنج یاهوان
.تشادن دوجو اهنآ یارب یروخرد فیرح و دندوب
 راصحنا رد ار یمتا بمب اکیرما هدحتم تالایا اما همه زا لبق«

 هزادنا نامه هب هدنیآ رد ار ینمشد ره تسناوت یم و تشاد دوخ

 هتخاس دوبان ار یکازاکان و امشوریه هک دزاس دوبان کانتشحو
)۵۳۵ ص ،۱۹۸۹ ،یدنک( ».دوب
 نییعت عبانم اکیرما هدحتم تالایا یماظن و یداصتقا ناوت نیا

 برغ ناهج رد نآ رصح و دح یب یربهر عضوم لیکشت رد هدننک
 ص ،۱۹۸۷ ،سکوک( .دش یم هدیمان »اناکیرما سکاپ« هک ،دوب

۲۱۱(

)۱۹۱۵ ـ ۱۸۵۶( رولیات ولسنیو کیردرف
یئاکیرما سدنهم
مسیرولیات ،یملع تیریدم ،راک ملع سسؤم
:مسیرولیات
راک تانایرج یدنور تیاده پیسنرپ
:داقتنا دروم دراوم
)هار نیرتهب اهنت( راک شور تایئزج شیپاشیپ نییعت
راک نامز و ناکم قیقد و شیپاشیپ نییعت
رگراک ره ءزج هب ءزج فیاظو یطارفا و شیپاشیپ نییعت

لبق زا هدش نییعت و گنت یاوتحم اب هفرطکی نویساکینوموک
 رد یلک دنویپ اب هطبار رد رگراک هکنا یب ءزج هب ءزج یراذگجامآ
.دوش هتشاذگ نایجر
یطارفا )تیفیک( لرتنک
 تروص ریز مرف ود هب اکیرما هدحتم تالایا یربهر عضوم دربشیپ
:تفرگ یم
۱
»یلاعفنا بالقنا« هب موسوم دنور قیرط زا الوا
 »یتسیدروف نویسامرف« یلمارف دربشیپ دنور قیرط زا ینعی

.هتفای هعسوت یتسیلاتیپاک ناهج رد مسیلاتیپاک
۲
 دیدپ یللملا نیب یاه نامزاس زا یا هکبش گنج نایاپ زا سپ ایناث
.دش یدنب هسسؤم اناکیرما سکاپ متسیس اهنآ هطساوب هک ،دروآ
 شزرا جیورت همانرب هباثم هب ۱۹۴۵ لاس زا لبق هک »اکیرما نرق«

 یصوصخ تیکلام ،دازآ تراجت هب موسوم )ماع( لاسروینوی یاه
 ،)۱۲۰ ص ،۲۰۰۳ هپد( دوب هدش مالعا یگدنیامن یسارکومد و
 ،یتسینومک تردق هصرع زا جراخ ناهج یارب لقادح نونکا
.دوب هتفای تیعقاو
 لیکشت متسیب نرق لیاوا زا اکیرما مسیلاتیپاک یتسیدروف نویسامرف

.دوب هدش
:دنا هدوب ریز حرش هب یتسیدروف نویسامرف رصانع
۱
)لیبموتوا( شزرا یلاع یفرصم یاهالاک هوبنا دیلوت
۲
)یریحنز دیلوت( کینکت حطس نیرت یلاع رد
مسیسینکت و کینکت هب هب دینک هعجارم
۳
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)مسیرولیات( راک نامزاس حطس نیرت یلاع اب
۴
.دش یم هدرب الاب اهدزمتسد حطس ،دیلوت نامدنار یاقترا اب
 تسناوت یمن هوبنا دیلوت یارب مزال یاضاقت تسایس نیا نودب
.دیآ مهارف
۵
 شقن دیلوت و هدلوم یاهورین ،ملع هعسوت هصرع رد مه تلود
 یاه لاس رد دیدج هلماعم هرود رد ـ مه و درک یم یزاب یمهم

.یعامتجا تسایس و لاغتشا تسایس هصرع رد ـ ۳۰
 سکلپمک لیکشت هب »یتعنص ـ یماظن )هعومجم( سکلپمک«
 مه هک تخادرپ یم یتاحیلست هیامرس و تلود زا لکشتم تردق
 رد ینعی ،درس گنج رد تلود تسایس یارب مه و داصتقا یارب
.درک یم یزاب هدننک نییعت شقن تاحیلست دیلوت دیدشت هرود
۶
 و ننفت ،یمرگرس عیانص یتسیلاتیپاک شخب ،هوبنا دیلوت راوج رد
 غیلبت هب نامزمه هک دش لیکشت )دوو یلاه( تغارف مایا
 و فرصم ،طسوتم هقبط هعماج لدم )»اکیرما یایؤر«( یژولوئدیا
.تخادرپ یم تغارف مایا

 یانعم هب ـ اکیرما هدحتم تالایا )یگدرکرس( ینومژه
:نیریز لماوع رب دورب ینتبم ـ نآ یتسیشمارگ
۱

میقتسم تیمکاح و یرترب و هطلس
۲
هدش یزیر همانرب حرط
۳
)۱۹۹۸ ،سکوک( هطلس تحت یاه تلم و تاقبط تقفاوم بلج
۴
 یوس زا و تابث اب یئوس زا هک »یئاکیرما یگدنز زرط« تیباذج
.دش یم میکحت کیتارکومد یسایس گنهرف اب رگید
۵
اکیرما هدحتم تالایا رد یگدنز درادناتسا

۶
 زا یا هدوت فرصم هینمز رد یصوصخب یاه هدروارف دیلوت اب
دلانود کم و الوک اکوک لیبق
۷
 هصرع نیا یاهراتسا و ننفت و یمرگرس یاهوش ،یقیسوم ،ملیف
.اه
 نیا هب یکیدزن اکیرما یگدرکرس تحت برغ هب قلعت هک ینامز ات
 یربهر عضوم ،تخاس یم ریذپ ناکما ار یگدنز درادناتسا
 »هاوخریخ هدرکرس« هباثم هب تسناوت یم اکیرما هدحتم تالایا
.دوش ریسفت

 دشر یاه لاس یبرغ یاپورا رد متسیب نرق ۵۰ یاه لاس
:دندوب طسوتم دح زا رتالاب یداصتقا

۱
تقومامت لاغتشا یاه لاس
۲
لائر دزمتسد حطس یاقترا یاه لاس
۳
 )»یئالط رصع«( ارگعامتجا یتلود دعاوق لیکشت یاه لاس
)۳۲۵ ،۱۹۹۸ ،مواب سبوه(
 هعسوت یتسیلاتیپاک عماوج رد یتاقبط قفاوت رصانع هس ره اهنیا
.دنداد یم لیکشت ار برغ هتفای
:دوب راوتسا نیریز یاه هیاپ رب یتاقبط قفاوت نیا
۱
یداصتقا ظاحلب
»یداصتقا زاجعا« حالطصا هب رب دوب ینتبم یداصتقا ظاحلب
۲
یسایس ظاحلب
.دوب متسیس ود تباقر لیلدب یسایس ظاحلب
.دوب کیتارکومد و لاردف ناملآ ترواجم لیلدب ناملآ رد
۳
یرگراک شبنج لیلد هب
 ـ لایسوس شبنج دنمورین عضوم یسانش تیمسرب اب قفاوت نیا
 هقبط هب تسایس و هعماج ،داصتقا رد یرگراک یکیتارکومد

.دوب هدش لیمحت همکاح
۴
یئاکیدنس شبنج لیلد هب
 و یریگمیمصت قح ،راک نامز ،اهدزمتسد حطس رس رب هزرابم رد
 طساوا ات اهاکیدنس یلمع و یتازرابم عضوم یعامتجا تسایس
.دوب هدش تیوقت ۶۰ یاه لاس
 یپ رد و ۶۰ یاه لاس رخاوا رد یتسیدروف تشابنا میژر نارحب
 یلک بیکرت نیا رییغت هب یتسینایزنیک دض »بالقنا دض« ،نآ

 اب شلاچ رد یژتارتسا رییغت هب ار همکاح هقبط و دش رجنم ینومژه
.تشاداو نآ یاه نامزاس و رگراک هقبط
 رد تسد اکیرما هدحتم تالایا تسایس یژتارتسا رییغت اب رما نیا
 ار زدوو ـ نوترب دادرارق ۷۰ یاه لاس لیاوا رد هک تفر یم تسد
 هرا هب ار یضرا مامت یلام یاهرازاب یزاس یصوصخ و درک مالعا
.تخادنا

زدوو نوترب دادرارق لته
 یتسیلاتیپاک ناهج رد یلخاد تسایس تابسانم تابث ،لاح ره رد
 نویسامرف یارجا رب دوب ینتبم مود یناهج گنج زا سپ هرود رد
.یتسیدروف
 یروئت )سیم هرپ( یاه طرش شیپ زا رگید یکی نویسامرف نیا اب

 یروئت نداد رارق أدبم ینعی ،مسیلایرپما هب عجار کیسالک
 هدنار ردب هصرع زا ـ هاتوک یتدم یارب لقادح ـ لزان فرصم
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.دش
 یاه تیدودحم رب هک مسیلایرپما عجار کیسالک یاه یروئت
 ینمض یاه هزوح شیاشگ ،دندوب راوتسا هیامرس تشابنا قلطم
 ار رگراک هقبط یگدنز و راک طیارش یزاسهب لیبق زا هیامرس یارب
 لدم اب اکیرما هدحتم تالاای رد همه زا لبق هک ار هچنآ ینعی
.دنتسناد یم لاحم ،دیشوپ لمع هماج »یفرصم یراد هیامرس«
ـ  مسیلایرپما هب عجار کیسالک یاه یروئت رد یکیروئت صقن نیا
 روج نیا هنیمز رد یسایس یئاهن یاه یریگ هجیتن یارب ار هار ـ اما
.تخاس دودسم تابیکرت
 زا یعون ،برغ هتفای هعسوت یتسیلاتیپاک یاهروشک همه ابیرقت رد

 ارگدنوپمه ای و یتسیمرفر یریگتمس اب یرگراک شبنج
.دمآ بلاغ )یتسینویسارگتنا(
 هک تشاد قابطنا ریگبدزم تیعمج تیرثکا روعش لوحت اب اما نیا
 رطخ هنیمز رد درس گنج یتاغیلبت یاهویرانس ریثأت تحت دیدرت یب

 هب مسینومک یتنآ لیدبت قیرط زا همه زا لبق و مسینومک
)۱۹۷۱ هپد( .تشاد رارق یتلود یژولوئدیا
 نیا تحت ،تسا »یرتلورپ بالقنا هناتسآ« مسیلایرپما هب موسوم زت

 ار یسک تسناوت یمن ـ هیامرس یاه لوپورتم رد لقادح ـ طیارش
.دنک عانقا
 یافیا لیلد هب مهنآ ـ ایلاتیا و هسنارف رد اهنت تسینومک بازحا
 رد یناملآ رگلاغشا یاوق دض رب تمواقم شبنج رد یربهر شقن

 شبنج رد ۱۹۴۵ لاس زا سپ دنتسناوت ـ مود یناهج گنج نیح
.دننک ظفح ار ورین نیرت یوق عضوم شیوخ روشک یرگراک
 عضوم شیرطا و ریبک یایناتیرب ،یوانیدناکسا یاهروشک رد
 هدنام فیعض لوا یناهج گنج زا سپ یتح تسینومک بازحا
)۱۹۹۷ نوساس( .دوب
 ـ لاردف ناملآ رد مه یتدم یارب ـ نانوی و ایناپسا ،لاقترپ رد
 مالعا عونمم و ینوناقریغ ینالوط یتدم یارب تسینومک بازحا

.دندوب هدش
 تاسسؤم زا یمتسیس اب لاح نیع رد اما هدحتم تالایا ینومژه
.دش یم میکحت
۱

 زدوو نوترب سنارفنک رد ،مود یناهج گنج نایاپ زا لبق یتح
 ینبم ،تفرگ رارق تقفاوم دروم یللملا نیب یزرا متسیس )۱۹۴۴(
 دوش هتخانش تیمسرب »یناهج لوپ« هباثم هب اکیرما رالد هکنیا رب
.ددرگ تیبثت الط و رگید یاهزرا اب زارتمه و
۲

نتگنشاو رد یناهج کناب نامتخاس
 و تسا دحتم للم نامزاس یاهناگرا زا یکی یناهج کناب هورگ
 یداصتقا راتخاس هک ۱۹۴۴ لاس رد زدوو نوترب سنارفنک رد

.دمآ دوجو هب تفرگ لکش مود یناهج گنج زا دعب ناهج
:یناهج کناب یاهشخب

هعسوت و یزاسزاب یللملانیب کناب
یللملانیب هعسوت نمحنا

یلام نیمات یللملانیب تکرش
یراذگ هیامرس نیمضت هبناجدنچ سناژآ

یراذگ هیامرس تافالتخا لح یللملانیب زکرم
ایدیپ یکیو
 یناهج کناب و )IWF( لوپ یللملا نیب قودنص سیسأت اب
 هدش دای متسیس نویسکنوف یتسیاب یم هک دندش لیکشت یتاسسؤم
.دننک تیاده ار
 هدحتم تالایا طلسم ذوفن ،لاح نیع رد تاسسؤم نیا رد
.دوب هدش نیمضت

۳

)OEEC( اپورا یداصتقا یراکمه نامزاس
 نامزاس هزورما هک ،)TTك’( تاگ هب موسوم نامزاس سیسأت اب

 یراکمه نامزاس و دوش یم هدیمان )WTO( یناهج تراجت
 یاه لوپ تیریدم و میسقت اب هطبار رد )OEEC( اپورا یداصتقا
 نیب یاه نامزاس ،۱۹۴۸ لاس زا سپ یاپورا رد لاشرام هشقن
 رد اکیرما هدحتم تالایا عفانم اهنآ رد هک دنتفای لیکشت یللملا
 و یتسینومک تاشیارگ ندرک یثنخ تهج رد و دازآ یاهرازاب

 دروم ـ یناهج داصتقا هیشاح رد همه زا لبق ـ یتسیلایسوس
.دنتفرگ یم رارق هدافتسا

۴
 داحتا قلعت ببس هب هک( دحتم للم نامزاس راوج رد ماحنارس و

 یکیژولوئدیا یاهدربن هنحص هب یناهج تینما یاروش هب یوروش
 یماظن یاه نامزاس زا یا هکبش )دوب هدش لدب درس گنج
.دوب اهنآ نیرتمهم وتان هک دیدرگ لیکشت ناهج رسارس رد هدرتسگ
 هدش نیمضت اه هیداحتا نیا رد هدحتم تالایا یگدرکرس عضوم
:دوب

 دوخ راصحنا رد ظاحلب مه و یهدنامرف عضاوم لاغشا ظاحلب مه
.یکیژتارتسا و یمتا یتاحیلست یاه متسیس زا هدافتسا نتشاد
 یاه مسیلایرپما رصع اب زین رظن هطقن نیا زا اناکیرما سکاپ
.دراد توافت رگیدکی اب رگتباقر
 روطب ،یوروش داحتا یربهر تحت »یتسینومک هاگودرا« اب یئورایور
 ،برغ یتسیلاتیپاک لود نایم هک دش نادب رجنم کیتاموتوا

 ،زیمآ تباقر تابسانم و عفانم فالتخا ناکامک دوجو مغریلع
 لیلد هب مکاح ناگربخ یوس زا ناش نایم گنج زورب ناکما
.دشوپن لمع هماج یتسینومک هاگودرا یوس زا رطخ ساسحا
 یمتسیس ،یئآراک یللملا نیب یاه نامزاس لیکشت اب ،راک نیا یارب
 زا یریگولج شا هفیظو هک دمآ دوجوب تافالتخا لصف و لح زا
.دوب نیبام یف یاهداضت دیدشت
 و دح یب تارایتخا اب یربهر تردق هباثم هب ـ هدحتم تالایا

 لود نایم عفانم فالتخا لاثم یارب هک درک یم شالت ـ رصح
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 یتنآ یاه نمحنا لیکشت عفن هب ۱۹۴۵ لاس زا سپ یبرغ یاپورا
.دوش لصف و لح اکیرما هدحتم تالایا عفن هب و یتسینومک
 ناملآ ددجم حیلست هژورپ لاثم یارب ۵۰ یاه لاس لوا همین رد
 رجنم یبرغ یاپورا لود نایم رد دیدش تافالتخا زورب هب یبرغ
.دش
 لاس رد )EVG( »اپورا یقلخ دوبمه« لیکشت رد یماکان زا سپ

.دنک هلخادم ادیدش یتسیاب یم هدحتم تالایا ،۱۹۵۵
 یلمع وتان بوچراچ رد ۱۹۵۶ ـ ۱۹۵۵ لاس رد ماحنارس هکنیا ات

.دش
 نیا زا یتالخادم اهراب و اهراب زین اپورا نویسارگتنا دنور رد
.دوش هتفرگ هعجاف یولج ات دمآ یم مزال تسد
 تسبراد رد یلو ،درک یم لمع ناکامک »نوزومان هعسوت نوناق «

 رارق هدحتم تالایا لرتنک تحت هک تردق زا یدنمتابث راتخاس
.تشاد
 زا ۱۹۴۹ لاس ات اکیرما هدحتم تالایا یمتا تاحیلست راصحنا هب

.دش هداد نایاپ یوروش داحتا یوس
 یکیژتارتسا تاحیلست هنیمز رد یتاحیلست هقباسم قیرط نیدب

.دش عورش
 ود ره یربهر یاه تردق ـ میئوگب رتقیقد و ـ متسیس ود ره
 دنداد یم هعسوت ار رگیدکی یزاسدوبان یارب مزال یئاناوت ،متسیس
.دندرک یم لیمکت و

 تاحیلست بحاصت اب نامزمه هطوبرم متسیس رد اهنآ یگدرکرس
.دش یم نییعت )یمتا دربرود یاه کشوم( یکیژتارتسا
 ناش نیدحتم یارب یتظافح »رتچ« هدرکرس یاه تردق نیا
.ایسآ رد مه و اپورا رد مه ،دنداد یم لیکشت
.تخادنا هار هب ار یلاع حیلست زا یچیپرام درس گنج قطنم
 زاجم ار یرگید تقبس تسناوت یمن متسیس ود زا مادکچیه اریز
.دراد
 یملع هدلوم یاهورین اما همه زا لبق و اسآ لوغ یلام لیاسو
.دش هداد صاصتخا نادب
 لباقتم یسانش تیمسرب نامزمه اما یتاحیلست هقباسم قطنم
 تیوقت ،دندوب هدرک میسقت دوخ نایم ار ناهج هک ار رگیدکی

.درک
 هلخادم هک تفای دربشیپ یضرا مامت تینما حرط قیرط نیدب
 یم نکممریغ ار یرگید ذوفن تحت هقطنم رد میقتسم یماظن

.تخاس
 یتسیلایسوس هاگودرا یاه یمارآان و اه نارحب رد لاثم یارب
 یانب ۱۹۶۱ لاس ،ناتسراجم رد ۱۹۵۶ ،نیلرب رد ۱۹۵۳ لاس(
 یایسآ و وتان هصرع رد و هدحتم تالایا یوس زا )نیلرب راوید

.تفرگن تروص یا هلخادم یوروش داحتا یوس زا یقرش بونج
 دوخ یاحما تیفرظ زا رگیدکی ندناسرت ،دوب رثؤم هک یزیچ اهنت
.دوب
 تردق هک دوب مکاح سکوداراپ نیا درس گنج نارود تمامت رد

 زا اهنت هک دندرک یم لالدتسا متسیس ود ره ی هدرکرس یاه
.تفرگ ار یمتا هعجاف یولج ناوت یم »ینکفا ساره لداعت« قیرط

.دش دیدشت هلئسم نیا )۱۹۶۲( نآ زا سپ و ابوک نارحب نیح رد
 هچ و ورتساک لدیف یربهر تحت یبالقنا یابوک رد یوروش داحتا

 هک یزیچ ،دوب هدش رضاح یمتا یاه کشوم رارقتسا هب اراوگ
 ـ یئاهب ره هب یدنک فا ناج یروهمج تسایر هب هدحتم تالایا

.دنک یریگولج نآ زا تساوخ یم ـ گنج هب لسوت اب یتح
 هک دندیسر یلح هار هب فچشورخ و یدنک ماحنارس هکنیا ات
 یم بوسحم هرود نآ رد یئادز جنشت خیرات رد هیاپگنس نیتسخن

.دوش
.دنتفاین رارقتسا یمتا یاه کشوم و دنتشگرب یوروش یاه یتشک
 یرامشیب دانسا رد و دوب هدمآ مشخ هب دیدرت یب ابوک یربهر
 هب ار یمتا گنج رطخ یتسیاب یم یوروش داحتا هک درک مالعا

 هب وسرت و تسینوتروپا ناونع هب ار فچشورخ و دریذپب ناج
.دنتسب یم مانشد
 بزح زین ـ نود هستوئام ـ نیچ تسینومک بزح یربهر
 هب ار )یوالسوگوی یاه تسینومک و( یوروش داحتا تسینومک
 زا یریگولج یلصا تین هب »زیمآ تملاسم یتسیزمه تسایس« ببس
 یتسینویزیور و یتسینوتروپوا و داد رارق هلمح دروم یمتا گنج
.درک دادملق
 رودلاک یرام لوق هب برغ و قرش داضت رد »یزاجم گنج« نیا
 میژر ود ره تیبثت هب هک دوب تردقربا ود نایم »هفرط ود هلماعم«

.درک یم کمک
 تسایس هعسوت یارب ار مزال طیارش نامزمه سکوداراپ نیا اما
 زا لبق هک دروآ مهارف متسیس ود نایم یتسیزمه و یئادز جنشت

 هعسوت و جنشت شهاک هب ۱۹۶۰ رخآ یاه لاس زا اپورا رد همه
.دش رجنم یداصتقا یراکمه طباور
 زا هک مسلیایرپما هب طوبرم پچ یاه یروئت رد زین تسایس نیا
 ینیب شیپ ،دندرک یم تکرح هب عورش گنج یریذپان بانتجا
.دوب هدشن

۴
هیشاح و زکرم
مسیلایرپما یاهداضت
 همه زا لبق ـ برغ ـ قرش داضت رد متسیس ود نایم یئورایور
ـ  دوخ یمتا تاحیلست یاه متسیس زا رگیدکی ندناسرت ریثأت لیلدب
 ،دیدرگ اپورا رد شمارآ و حلص بجوم ینالوط یا هرود یارب
 یماظن رهق زا هدافتسا مدع شمارآ و حلص زا روظنم رگا هتبلا

.دشاب میقتسم
 نیمز هرک یلامش همین هب اتدمع هک( تابث هقطنم نیا زا جراخ رد
 یناهج گنج اسپ هرود رد ناهج ،سکعرب اما ،)دش یم دودحم
.دمآرد هزرل هب یرامشیب یاه گنج اب ،مود
 یاه تردق ای و اکیرما هدحتم تالایا اه گنج نیا رد
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.دنتشاد تکرش میقتسم روطب بلغا ،قباس یرامعتسا
.دندش هتشک رفن نویلیم ۳۰ دودح اه گنج نیا هجیتن رد«

.دنتشگ هراوآ دوخ راید رد یگدنز و هناخ زا رفن نویلیم ۲۴
.دنتسج هانپ شیوخ نهیم زا جراخ رد رفن نویلیم ۱۸
 هک ،دنداد یم لیکشت یماظنریغ نادنورهش ار ناینابرق دصرد ۸۰

.دندوب یئایسآ بلغا

مانتیو گنج
 و لالقتسا بسک ات هلاس یس گنج لوط رد ،همه زا لبق
 ،ناتسکاپ و دنه یاه گنج اب هارمه ،مانتیو رد یگچراپکی

».یقرش رومیت و ریمشاک رد شروش ،هرک گنج
)۲۸۷ ص ،۱۹۹۹ گنیتنوپ(

هرک گنج
 یئاکیرما زابرس رازه ۳۶ ،)۱۹۵۳ ـ ۱۹۵۰( هرک گنج رد اهنت

.دندش یمخز یئاکیرما زابرس رازه ۱۰۰ و هتشک
 نویلیم کی هب یلامش و یبونج هرک زا یماظنریغ ناینابرق دادعت
.تسا هدوب غلاب رفن
)۴۰۴ ص ،۱۹۹۴ ،وکلوک(

وف نیب نید دربن
 نید رد هسنارف شترا یعطق تسکش ات ۱۹۴۵ لاس زا مانتیو رد
دندیسر لتق هب یوسنارف زابرس رازه ۹۰ )۱۹۵۴ هم هام( وف نیب

 یروصت لباقریغ تدح و تدش اب )۱۹۶۲ ـ ۱۹۵۴( هریزجلا گنج
.دیشک یم هلعش
 هنابلط لالقتسا یاه شبنج لیکشت ببس هب اه گنج نیا رثکا
 اب ،درس گنج عورش اب اما ،دندمآ دیدپ قباس تارمعتسم رد
 زا یگدنیامن یاه گنج مرف و دنتفای قابطنا برغ و قرش داضت
.دندرک ادیپ ار ودنآ
 قباس یرامعتسا تردق ـ هسنارف یاج هدحتم تالایا ،لاثم یارب
 هب ناهج و ایسآ رد »مسینومک دیدست« هفافل رد و دوب هتفرگ ار ـ

 ۷۰ یاه لاس طساوا رد هکنیا ات ،تخادرپ یم یزورفا گنج
.تشگ راچد یعیجف تسکش هب متسیب نرق

گنوک تیو یاه هدنمزر

گنوک تیو مچرپ

)۱۹۷۷ ـ ۱۹۶۰( مانتیو یلم شخب یدازآ ههبج
گنوک تیو هب موسوم
 نارگلاغشا و یبونج مانتیو میژر دض رب تمواقم یکیرچ نامزاس
یئاکیرما

 فلتخم یسایس و یموق ،یبهذم تاشیارگ زا نوگمهان ینامزاس

پایج لارنژ یربهر تحت
 یدازآ ههبج و یلامش مانتیو ـ »گنوک تیو« ،رگید یوس زا
 دروم یتسیلایسوس یاهروشک یوس زا ـ یبونج مانتیو یلم شخب
.تفرگ یم رارق ینابیتشپ
 یاوق زا هدافتسا اب بیکرت رد ـ گنج ینازیتراپ عون هرود نیا رد
 ـ ۱۹۲۶( نیچ یلخاد گنج رد هک دوب جیار ـ یلومعم یماظن

 تحت یتسینومک شبنج رد کیتکات و یژتارتسا هباثم هب )۱۹۴۹
.دوب هدمآ رد راک زا زیمآ تیقفوم نود هستوئام یربهر
 و ایسآ رد یتسیلایرپما یاوق ،۱۹۴۹ لاس رد خرس شترا یزوریپ اب

.دندش فیعضت تدشب ناهج
 یرامعتسا دض یاه شبنج رد و ایسآ رد ینازیتراپ گنج کیتکات
 یاه لاس رد هک احنآ ،دش یم هتسب راکب نیتال یاکیرما و اقیرفا
 رب ارتسیام هرس رد ابوک نویبالقنا زا یکچوک هورگ )۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۶(

 ،دوب اکیرما هدحتم تالایا تیامح تحت هک اتسیتاب روتاتکید دض
.دندوب هتشگ زوریپ

 یماظن تالخادم ـ اما ـ یبونج و یزکرم یاکیرما یگژیودوخ
.دوب هدحتم تالایا میقتسم
 یاه میژر ظفح ای و ندروآ راک یور تالخادم نیا زا فده
 دوب یئاکیرما یاه نرسنک و اکیرما هدحتم تالایا هدناشن تسد
.دنتشاد دوخ هطلس تحت ار اهروشک نیا رد یلوصحم کت هک
 نتسکش مه رد اب لامش رد یمتسیس اهداضت نداد رارق راصح رد
:دوب هارمه بونج رد رد اهراتخاس زیمآرهق
 دض یاه شبنج لیکشت و یتارمعتسم متسیس یشاپورف
 بقع زا تارمعتسم یاه قلخ و اهروشک جورخ یارب یتسیلایرپما

.یگتسباو و یگدنام
.دندیمان یم »یتسیلایسوس« اتدعاق ار دوخ هک یئاه میژر رارقتسا
 یم یگدنیامن هدش یزیر همانرب روطب ار یئاهر یامنرود اهنآ اریز
 دهعتمریغ لود کولب هب ای یناهج متسیس ود تباقر رد و دندرک
 لود رگید و یوروش داحتا زا ،نیا رب هوالع ای و دنتسویپ یم
.دندرک یم دراو هحلسا یتسیلایسوس
 رارق شخب یئاهر تازرابم سأر رد هک یماظن یربهر یاه هورگ
 یم رارقتسا یتلود تاقبط هباثم هب لالقتسا بسک زا سپ ،دنتشاد
.دنتفای
 زا یناهج داصتقا یاه نارحب یپ رد یاهروشک نیا یاه میژر

 هعسوت یاه هژورپ زا یرایسب تیقفوم مدع و دعب هب ۷۰ یاه لاس
.دنا هدرک بسک یلگنا طوطخ رتشیب هچ ره ناشروشک رد
 یوس زا ماحنارس یمالسا ناهج و کیدزن رواخ رد اه میژر نیا

 هلمح دروم یمالسا مسیلاتنمادنوف هب قلعتم یبهذم یاه شبنج
.دنتفرگ رارق
 یربهر شقن هسنارف و ناتسلگنا نآ رد هک( یرامعتسا خیرات اجنیا
 لوپورتم عفانم هرخالاب و نیطسلف ـ لیئارسا تافالتخا ،)دنا هتشاد
 و دننک یم ادیپ عطاقت رگیدکی اب نازرا تفن نیمأت رد یبرغ یاه
 هب اهراب و اهراب هک دنروآ یم دیدپ تافالتخا زا یئ یراجفنا هزیمآ
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.دنوش یم رجنم گنج
 لوا ناهج نایم تافالتخا و تردق میسقت شیارآ هب هجوت اب
 ناهج« و )یتسیلایسوس ناهج( مود ناهج ،)یراد هیامرس ناهج(

 هک دیسر یم رظنب »هیشاح« ای و )هعسوت لاح رد یاهروشک( »موس
 یاه لوپورتم نایم هطبار رب نامز نیا رد مسیلایرپما لیلحت
.دوش یم زکرمتم »موس ناهج« و یتسیلاتیپاک
 هدمآ لیان یمسر یسایس لالقتسا بسک هب همه قباس تارمعتسم
.دندوب هدش دحتم للم نامزاس وضع و دندوب
 لوپورتم یوس زا یمیدق میقتسم یسایس تیمکاح یاج هب نونکا

 »مسیلایرپما وئن« ،یمسر ریغ و میقتسمریغ تیمکاح یاه مرف ،اه
 ،۱۹۷۲( رنوک وا زمیج هک تسشن یم »یداصتقا مسیلایرپما« ای و

:دنک یم فرعت ریز حرش هب )۱۴۸ ص
 یروشک و هقطنم رب یروشک ای و یا هقطنم یداصتقا تیمکاح«
.رگید
:صخشم روطب

 یروشک یداصتقا ریاخذ و عبانم رب یمسر ریغ ای و یمسر لرتنک
 تسد یاه تلود یلم داصتقا نایز هب و اه لوپورتم عفن هب
.هدناشن

 عاونا هب و دریگ یم دوخ هب یفلتخم یاه مرف یداصتقا لرتنک
.دشوپ یم هماج یددعتم
 هتفرشیپ یاهروشک لرتنک هراومه نونک ات تیمکاح یلصا مرف
 یداصتقا ظاحلب هقطنم لائر و یا هنیدقن لیاسو رب یتسیلاتیپاک
.تسا هدوب هدنام بقع
 و یصوصخ زادنا سپ و زرا زا دنترابع یلصا هنیدقن لیاسو
 لمح ،نداعم ،یزرواشک هنیمز رد لائر ریاخذ و عبانم و یمومع
 دنمشزرا یاه یئاراد و تراجت و عیانص ،تارباخم ،لقن و
».رگید

 دض رب یدنب ههبج رد ار دوخ یئوس زا یتسیلایرپما تیمکاح
 راکشآ »رش ملاع« ،ناگیر دلانور لوق هب و »مسیلایسوس هاگودرا«
.تخاس یم
 یاه هاگتسد زا دندوب ترابع تیمکاح نیا یاهرازبا نیرتمهم
 قراخ زرطب درس گنج مایا رد هک ،یکیژولوئدیا و یماظن یتلود
.دندوب هتشگ لیمکت یا هداعلا
 هب بونج یاهروشک رثکا یگتفاین هعسوت هنیمز رد رگید یوس زا و
».جراخ هب یگتسباو« لیلد
 هنارس دمآرد رد ار دوخ یرامآ ظاحلب اهروشک نیا یگتفاین هعسوت
 تبقارم ،یداوسیب زا یئالاب دصرد ،لزان یدیلوت نامدنار ،لزان

.داد یم ناشن هریغ و ناادنورهش هاتوک رمع ،اسران یتشادهب یاه
 رد ۱۹۷۳ لاس رد ـ یناهج کناب سیئر ـ ارامان کم تربور
 هب ار موس ناهج رقف نآ رد هک درک داریا یفورعم ینارنخس یبوریان

:تسب قالش
 زا یراب تقر یگدنز طیارش زا تسا ترابع قلطم رقف هصخشم«
.یدرگلو و یفاکان هیذغت ،یداوسیب ،یرامیب لیبق

 یاه یدنمزاین نیرت یداینب زا یتح رقف نیا ناینابرق هک ناس نآ
».دنمورحم یناسنا
 یفاکان هیذغت زا رفن درایلیم ود )۳۹۴ ص ،۱۹۸۱( ینیتربلا لوق هب
.دنرب یم جنر

.دنریم یم لاس ۵ زا رتنیئاپ نینس رد ناکدوک دصرد ۲۵ ات ۲۰
 یاهروشک رد مدرم رمع زا رتمک لاس ۲۰ مدرم نیگنایم رمع
.تسا هتفرشیپ

.دنداوسیب رفن نویلیم ۸۰۰
 نیا هعماج و داصتقا بیرخت ،)۱۸ ـ ۱۷ ص ،۲۰۰۲( سیروب لوق هب

 هب اهنآ هبناجکی یداصتقا یگتسباو« هجیتن موس ناهج یاهروشک
».تسا یتسیلاتیپاک یناهج رازاب

 اه لوپورتم هب شزرا لاقتنا و میقتسم یداصتقا رامثتسا رب هوالع
 قیرط زا هک دنراد دوجو »یراتخاس یردلق« فلتخم یاه مرف
 و ضرق ،اکیرما رالد زرا ضیوعت ،لائر زرا ضیوعت( یناهج رازاب
 هب »موس ناهج« یگتسباو و دننک یم لمع )ضارقا تخادرپ
 یتسیلایرپما تیمکاح مرف هباثم هب ار یتسیلاتیپاک یاه لوپورتم
.دننک یم دیلوتزاب
 مود یناهج گنج زا سپ یناهج داصتقا هعسوت اب اه شیارگ نیا
.دنتفای تیوقت هیشاح رد ماخ داوم هدننک دیلوت یاهروشک نایز هب
 یداصتقا تیمها هب مسیلایرپما هب طوبرم کیسالک یاه یروئت رد
.دوب هدش هداد اهبرپ تارمعتسم همین و تارمعتسم
 رد ماخ داوم اب تراجت دصرد ،متسیب نرق ۶۰ و ۵۰ یاه لاس رد

 ماخ داوم هچ رگا ،تفای یرتشیب شهاک برغ ناهج یلک تراجت
.دندوب هدرک بسک رتشیب تیمها تفن لیبق زا یدرفنم
 ناهج اب هطبار یتسیلاتیپاک یاه لوپورتم رد »یئالط رصع« یارب

.دوب رادروخرب مود هجرد تیمها زا موس
 مامت زاتمم یاهالاک هلدابم هب یجراخ تراجت مظعا شخب اریز

 یتسیلاتیپاک هتفای هعسوت یاه تلود نایم لیبموتوا لیبق زا تخاس
 صاصتخا اکیرما هدحتم تالایا و اپورا نایم ای و یبرغ یاپورا رد
.تفای یم
 رد یللملا نیب یاه نرسنک میقتسم یراذگ هیامرس ،نیا رب هوالع
 یاه ماو لوزن زا هدافتسا( یهد ضرق رت یمیدق متسیس اب هسیاقم
 یراذگ هیامرس طلسم مرف هب )ویلوفتروپ یراذگ هیامرس ،هدش هداد
 دیدپ هلدابم و دیلوت هکبش زا یدیدج هلحرم و دش لدب یللملا نیب
.دروآ
 هب یئ »یللملا نیب همکاح هقبط میکحت« ،هرود نیا رد قیرط نیدب

 دنچ یاه تکرش لرتنک و تیکلام هیاپ رب« هک دروخ یم مشچ
».تسا هدش لیکشت یتیلم
 نارکتبم« هک »دوب هطبار رد یلم یاه تیفیرح شهاک« اب رما نیا
».دندوب هتفرشیپ یتسیلاتیپاک یاهروشک رد تردق ناگبخن نآ

 و یناهج کناب قیرط زا یناهج رازاب نتشگ یللملا نیب« ماحنارس
.تفرگ تروص زین »یللملا نیب همکاح هقبط رگید یاه ناگرا
)۱۵۳ ص ،۱۹۷۲ رنوک وا(
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۵

 ،مسیدروف و یئالط رصع ،یمتا تاپ ،درس گنج میهافم
 یربهر تحت متسیس هک دننآ زا یکاح هریغ و موس ناهج یگتسباو
 هداعلا قوف »مسیلایرپما وئن« ای و مسیلایرپما ،اکیرما هدحتم تالایا

.تسا هدوب دنمورین و مکحتسم
 ،مود دلج ،۱۹۶۲( لدنم تسنرا ،هلمج نآ زا و یرامشیب نیفلؤم

 هدافتسا »مسیلایرپما وئن« موهفم زا ۷۰ و ۶۰ یاه لاس رد )۱۲۲ ص
 مسیلایرپما رد هلصاح تارییغت ،قیرط نیدب ات ،دندرک یم
 هاگودرا« رارقتسا یاهدمایپ انمض و ار )۱۹۴۵ لاس ات( کیسالک
.دنهد ناشن ار یتارمعتسم متسیس یشاپورف و »یتسیلایسوس
)۱۹۶۶ ،سیروب هب دینک هعجارم(
 سپ لوا یاه لاس براجت و نیبام یف گنج هرود عیاجف زا سپ
 هرود ناونع هب ۱۹۵۰ زا دعب یاه لاس یتسیاب یم ،گنج زا

 ـ یتسیلاتیپاک ماظن عفن هب ـ هداعلا قراخ تابث و یئافوکش
.دوش ساسحا
 مکاح )راک هظفاحم( ویتاورسنک بازحا یبرغ یاهروشک رثکا رد
.دندبو
 هکلب ،دوبمک هن رگید یفرصم یراد هیامرس متسیس هصخشم
 یاه هدوت اب هارمه هک ،دوب تمعن روفو و تقومامت لاغتشا
 یزاسگنرمه هب یگدامآ و تیاضر هب مه ار ناریگبدزم ،روانهپ

.داد یم قوس
 یلخاد تسایس ظاحلب و دندوب زیچان اقلطم یبالقنا تالیامت
.دنتخیگنا یمنرب یساره
 یئاه فعض رظن نیا زا هک دوب رتشیب احنآ مسینومک زا ساره
.تشاد دوجو
 و قرش نایم )رودلاک لوق هب( »یزاجم گنج« رد ار دوخ رما نیا

.درک یم سکعنم زین برغ
 ناسنا« ،یتاقبط هعماج وحم لیبق زا یتاعوضوم یسانش هعماج رد
 »نویسیزوپوا نودب یا هعماج« ای و »یا هدوت هعماج« رد »دورطم
.دندوب نادیم زات هکی

)۱۹۷۹ ـ ۱۸۹۸( هزوکرام تربره
یئاکیرمآ ـ یناملآ سانش هعماج و سانش تسایس ،فوسلیف
تروفکنارف بتکمِ یلصاِ یاضعا زا
.دمآ ایند هب نیلرب رد
درک تمدخ ناملآ شترا رد لوا یناهجِ گنجِ لوط رد
ِ ماکان مایق رد هک دوب نازابرسِ یاروشِ وضع سپس
تشاد تکرش تسیکاتراپسا یاهتسیلایسوس
:راثآ

یئاوژروب یسارکومد تشونرس
یئاهر و رنه
یسانشناور و هفسلف

نآ یاهدمایپ و یئوجشناد شبنج
یعامتجا داقتنا و تسیز طیحم
تیخیرات و لگه یژولوتنوا
ناملآ هعماج رد هداوناخ و هتیروتوا

رتیلاتوت یاه تلود رد مسیلاربیل دض رب هزرابم
 ناسنا« ناونع تحت شیوخ رثا رد ۱۹۶۴ لاس رد هزوکرام تربره
:دسیون یم »یدعب کت
».دوش یم رتهب و رتگرزب ،رت ینغ« هراومه نیا
.تسا »زیتسدرخ « لک هباثم هب
.دزاس یم رام و رات ار درف یدازآ
 رب ینتبم عضو هباثم هب دارفا هدوت یوس زا »رتیلاتوت تالیامت« اما
 ظفح« مداخ هک یعضو ،دنوش یم ساسحا رطاخ تیاضر تیاهن
.تسا »دوجوم عضو
 ره هک دوش یم قالطا یروتاتکید یاه شور و اهدتم هب رتیلاتوت(
 ،یسایس تایح تمامت و دنک یم بوکرس ار یسارکومد زا یعون
 .دروآ یم رد رسدوخ هماکدوخ هدارا تحت ار یگنهرف و یعامتجا

)مجرتم
 ،متسیس ود داضت رصع رد اما یوق مسیلایرپما زا روصت نیا
.دنام یم صقان یریوصت
 ،تسا یتسیلایرپما یژولوئدیا زا یرواتشگ دوخ ،ریوصت نیا

.تسا یتیمکاح دنویپ یفاصودوخ
 اوق بسانت رییغت اب مسیلایرپما قابطنا هجیتن رگنایب تابسانم تابث
 یرابجا یاه ینیشن بقع رگناشن و دوب یناهج سایقم رد
.دوب فلاخم یاوق لباقم رد مسیلایرپما
 تلصخ مسیلاتیپاک یناهج متسیس تدمزارد هعسوت خیرات رد

 دوش یم هتسجرب ور نآ زا ـ همه زا لبق ـ رصع نیا هداعلا قراخ
 ریغ و یتسیلاتیپاک دض یاهورین تردق ،رگید هرود چیه رد هک
 نینچ نیا یتسیلایرپما دض یاه شبنج راشف و یتسیلاتیپاک
 هب نینچ نیا مسیلاتیپاک یناهج متسیس زکرم و تسا هدوبن دنمورین
.تسا هدشن هدیبلط فاصم
 تردق هک ینیفلؤم ،لدنم تسنرا لوق هب ،رطاخ نیمه هب تسرد
 نارود نینل زا یوریپ هب ،دندرک یمن یفن هجو چیه هب ار مسیلایرپما
.دندیمان یم »مسیلاتیپاک تسکش نارود« ار مسیلایرپما
)۱۲۶ ص ،۱۹۶۲ ،۲ دلج ،لدنم(
۱
 نیب زا یتسیلایرپما یاهورین همه جامآ ،۱۹۱۷ ربتکا بالقنا زا
.تسا هدوب یتسیلایسوس یوروش داحتا ندرب
 هباثم هب ،سکعرب ،مود یناهج گنج یپ رد اما یوروش داحتا
 یا هداعلا قراخ زرطب »یتسیلایسوس لود متسیس« یربهر تردق
.دوب هتفای تیوقت
 تسایس ظاحلب ار دوخ تسناوت ۷۰ یاه لاس ات یوروش داحتا
.دنک میکحت یجراخ و یلخاد
 تفرشیپ اب و مانتیو رد اکیرما هدحتم تالایا عیجف تسکش اب
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 قرش تسایس( اپورا رد »زیمآ تملاسم یتسیزمه« تسایس
 و تینما سنارفنک ،یبرغ ناملآ رد لاربیل ـ لایسوس تموکح
 رگید راب یناهج سایقم رد اوق بسانت ارهاظ )اپورا رد یراکمه
.تفای رییغت یوروش داحتا عفن هب
 مایا نیا رد ار نآ »هاگودرا« و یوروش داحتا بیرقنع یشاپورف
.دنک روصت یدج روطب تسناوت یمن سکچیه
۲
 دوخ »کلمی ام« زا هنابلطواد زگره ،قباس یرامعتسا یاه تردق
.دنا هتشادرب تسد
 نادب ینالوط هناحلسم تمواقم زا سپ یتسیاب یم هشیمه هکلب
.دنوش روبجم
 تیمسرب ار یسایس لالقتسا هب راذگ هنابلطواد هک مه اجره
.دنا هدرک نیمضت ار یدام ریاخذ هب یسرتسد ،دنتخانش
 زا دعب هرود رد ور نیا زا »موس ناهج« حالطصا هب یاهروشک رد

 دض یاه تموکح و اه شبنج ،اهورین ،مود یناهج گنج
.دنتشاد طلست یتسیلایرپما
 هک یئاهروشک دادعت ـ زین اقیرفا رد ـ متسیب نرق ۷۰ یاه لاس ات

 شیازفا ،دندیمان یم یتسیلایسوس ای و یتسیلایرپما دض ار دوخ
 نآ نیدحتم و یوروش ریهامج داحتا اب یگنتاگنت طباور هک تفای
.دنتشاد
 سیئر ـ هدنلا روداولاس یتاباختنا یزوریپ سپس و ابوک بالقنا

 شواچ هباثم هب نیتال یاکیرما رد یلیش رد ـ تسیلایسوس روهمج
.دندمآ رد یئاهر
 »دهعتمریغ یاهروشک شبنج« اب هارمه ،دحتم للم نامزاس رد
 ماظن« راتساوخ هک دش لیکشت موس ناهج لود زا یهورگ
 مسیلایرپما دض رب یا هژورپ ار نآ و دوب »ینیون یناهج یداصتقا

.درک یم یقلت یبرغ
 زا لبق و ۷۰ یاه لاس زا سپ یداصتقا یاه نارحب تکربب اهنت

 لود ۸۰ یاه لاس لیاوا زا اه یهدب نارحب یپ رد همه
.دننکشب ار تردق نیا ،دنتسناوت یتسیلایرپما

۳
.دوب رارقرب شمارآ ناکامک هیامرس یاه لوپورتم دوخ رد
 هداعلا قوف یداصتقا تیعضو هجیتن یئوس زا مه زاب شمارآ نیا
 نایم یتاقبط شزاس هجیتن رگید یوس زا و )»یئالط رصع«(
.دوب یتسیمرفر یرگراک شبنج و لاربیل یزاوژروب
.دوب دنمورین هژیوب ۱۹۴۵ لاس زا سپ یبرغ یاپورا رد نیا
 یاهورین ،۷۰ یاه لاس نایاپ ات ۱۹۴۶ لاس نایم هلصاف رد
 زا شیوخ خیرات رد دوخ ذوفن یالعا دح هب یئاکیدنس و یسایس
 تسد مسیلایرپما رصع لیکشت لیاوا زا ینعی ،مهدزون نرق رخاوا
.دش لدب یا هدوت شبنج هب یرگراک شبنج و دنتفای
 بالقنا لدم اب عادو ینعم هب یرگراک شبنج رد شزاس نیا
 یصوصخ تیکلام عیسو یسانش تیمسرب ینعم هب و یرتلورپ

.دوب رازاب داصتقا و یتسیلاتیپاک

 دراوم نیمضت و شریذپ هب رضاح ،ضوع رد زین لاربیل یزاوژروب
:دوب ریز
۱
تقومامت لاغتشا

۲
لائر دزمتسد حطس یاقترا

۳
یعامتجا تیتلود رصانع شریذپ

۴
یا هناخراکنورد یاه یریگمیمصت رد نارگراک تکرش شرتسگ
۵
،اهاکیدنس تردق یبای تعسو
 یناهج ـ یسایس تردق باتزاب لاربیل یزاوژروب ینیشن بقع نیا

 ناهج« رد یتسیلایرپما دض یاه شبنج مسیمانید و مسیلایسوس
.دوب »موس
 ساره ناهج رد مسیلایسوس و مسینومک شرتسگ زا یزاوژروب
.تشاد
 لداعت« ءاشنم هک اسآ لوغ یماظن هاگتسد لیکشت زا ور نیا زا

.درک یم ینابیتشپ ،دوب »یمتا ینکفا ساره
 هدحتم تالایا هژیوب یماظن هلخادم زا رگید یوس زا اما یزاوژروب
 هلخادم نیا هک ینامز ات درک یم لابقتسا »موس ناهج« رد اکیرما
 رد الثم( یتسیلایرپما دض یاهورین تردق شرتسگ دض رب
 )اکیرما هدحتم تالایا »یتشپ طایح« رد ،یزکرم یاکیرما

.تفرگ یم تروص
 شریذپ هب ،داد یم هزاجا دیلوت دشر و نامدنار هک احنآ ات و

 و یعامتجا تیتلود رصانع و یتسینایزنیک یداصتقا تسایس
 یعامتجا حلص دناوتب ات داد یم رد نت »یداصتقا یسارکومد«
.دنک ظفح ار ینورد
 نورد رد ،۷۰ یاه لاس یاه نارحب زا سپ اوق شیارآ رییغت اب
 دنتفرگ تردق یئاهورین )راک هظفاحم( ویتاورسنک و لاربیل هاگودرا

.دنداد همتاخ مود یناهج گنج زا سپ »یتاقبط شزاس« هب هک
 ـ ۱۹۸۹( نآ »هاگودرا« و یوروش داحتا یشاپورف زا سپ هژیوب

 یرگراک شبنج یاهدرواتسد زا یمجاهت »تیکلام بلس« ،)۱۹۹۱
 »نیون مسیلایرپما« هصخشم هب هیامرس یاه لوپورتم رد یتسیمرفر
.دش لدب
 مسیلایرپما هب طوبرم نامتفگ رد »تیکلام بلس« موهفم هنیمز رد(
 ،یوراه دیوید تالاقم هب هژیوب ، ۲۰۰۴ رلس هب دینک هعجارم ،نیون

)۲۱۶ ـ ۱۸۳ ص ،احنامه
یرگنشور فراعملاریاد
نایاپ

http://hadgarie.blogspot.com/
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امش و هتفه هلجم

هتفه رد جردنم بلاطم زا هدافتسا و هتفه هلجم هب یلاسرا بلاطم یارب یتاحیضوت
 و تسینومک اه نامزاس تارظن هدننک سکعنم هک دوش لیدبت یتنرتنیا یا هیرشن هب دراد رظن رد ”هتفه هلجم“ ،زیزع ناتسود و اقفر
 تالاقم لاسرا اب ار ام دیناوت یم یناریا یبالقنا یاه پچ و اه تسینومک امش ،دشاب ناریا یرگراک نالاعف و تسینومک لقتسم دارفا
 لاسرا MS-Word (DOC (کود لیاف مرف هب طقف ار دوخ بلاطم هک دیشاب هتشاد هجوت افطل .دیناسر یرای رما نیا رد دوخ بلاطم و
 فرط یب اما ،درادن قلعت نامزاس و بزح چیه هب ”هتفه هلجم“ .میروذعم ینف لیالد هب رگید یاه مرف هب بلاطم،راشتنا زا ،دیئامرف
 دریگ یمن هدهع هب نآ راشتناربارب رد تیلوئسم عون چیه ”هتفه هلجم“ و !دشاب یم نآ هدنسیون اب هدش رشتنم بلطم ره تیلوئسم .تسین
 فده هتفه هلجم رد جردنم بلاطمزا هدافتسا یارب یتاحیضوت .دشاب یم دازآ الماک یلاسرا بلاطم راشتنا و باختنا رد ”هتفه هلجم“
 رد هدش رشتنم بلاطم مامت راشتنا تهج نیا زا تسا یتسیلایسوس یرگنشور و یهاگا تهج رد یکچوک ماگ بلاطم نیا راشتنا زا ام
 هب افطل تسا یرگید عبانم زا هتفه هلجم بلاطم زا یرایسب هک احنآ زا اما .دشاب یم دازآ الماک نآ رکذ نودب هچ و عبنم رکذ اب هچ هتفه
دیشاب هتشاد هجوت یلصا عبانم رکذ

هتفه همانهاگ

۱۶  هرامش رتفد
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
۲ هرامش رتفد
۱ هرامش رتفد
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