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 هدیکچ
 زا رتمک یدمآرد اب ناهج تیعمج زا یمین
 نیا رثکا و دننکیم یگدنز زور رد رالد ود

 هیذغتءوس ،نمزم یگنسرگ راچد ،تیعمج
 ،رضاح لاح رد .دنتسه ییاذغ ینماان و
 ار ناهج یاهرهش نانکاس زا درایلیم کی
 …و دنهدیم لیکشت نیشن هغاز یارقف

 تراجت ،دازآ یاهرازاب ،یناهج تراجت
 و لوپ یللملانیب قودنص تسایس ،دازآ
 زا رگید یرایسب و یناهج کناب

 لح لابند هب اهنت هن ،یللملانیب یاهنامزاس
 یاههیاپ بیرخت اب هکلب ،دنتسین لکشم نیا

 ،ینوماریپ یزکرم طباور قیمعت و یزرواشک
 یگنسرگ نآ عبت هب و رقف شیازفا ثعاب
 .دنوشیم
نیمز ناگراچیب
 ییاهناسنا دادعت ،اهروشک زا یرایسب رد
 ار یرادیاپان و تابث یب یگدنز هک
 شیازفا لاح رد زور هب زور ،دننراذگیم
 هب ور زین یگنسرگ هک یلاح رد ؛تسا
 دودح ،رضاح لاح رد .تسا هداهن شیازفا

 یگدنز ناهج لک رد رفن درایلیم شش
 و اهرهش رد یمین ،نایم نیا زا هک دننکیم
 زا یعیسو رشق ،دنربیم رس هب اهاتسور

 ار یکانفسا الماک تیعضو ،ناهج تیعمج
 شیب ،اهنیمخت نیا قباطم .دننکیم هبرجت

 رتمک یدمآرد اب ،ناهج تیعمج زا یمین زا
 رثکا هک دننکیم یگدنز زور رد رالد ود زا
 و یگنسرگ ،نمزم روط هب ای ،تیعمج نیا

 هب ای و دنراذگیم رس تشپ ار هیذغتءوس
 دوخ هدنیآ ییاذغ هدعو نارگن رمتسم روط
 یندیماشآ بآ هب اهناسنا زا یرایسب .دنتسه
 درایلیم کی( دنرادن یسرتسد یتشادهب
 دنرادن یسرتسد قرب هب یرتشیب دادعت ،)رفن

 هب ،دادعت نیا زا رتشیب و )رفن درایلیم ود(
 جنپ( دنرادن یسرتسد یتشادهب تاناکما

.)رفن نویلیم تسیود و درایلیم

 تروص تاقیقحت نیرخآ زا یکی قباطم
 هس نایم زا ،للم نامزاس یوس زا هتفرگ
 کی ،ناهج یاهرهش نانکاس درایلیم
 نیشنریقف یاههلحم رد اهنآ رفن درایلیم
 لوط رد ،ددع نیا .دننکیم یگدنز

 هب ،۱۹۹۰ ههد رد تیعمج راجفنا یاهلاس
 دوشیم هدز نیمخت .تفای شیازفا تعرس
 هغاز دادعت ،هدنیآ لاس هاجنپ لوط رد هک
 .دبای شیازفا دصرد دصیس ،ایند یاهنیشن
 ۲۰۰۳ لاس رد هتفرگ تروص یناهج قیقحت(

 یوس زا ،اهنیشنهغاز شلاچ ناونع تحت
.)دحتم للم نامزاس یناسنا ناکسا همانرب

 درایلیم هس دودح( ناهج تیعمج رگید مین
 رتشیب .دننکیم یگدنز اهاتسور رد )رفن

 یارب ای دوخ یارب ،ناهج ییاتسور تیعمج
 .دننکیم دیلوت اذغ ،نارگید هب شورف
 تیعضو رد ،اهاتسور نانکاس زا یرایسب
 نیمز هب هک اهنآ اما ،دنربیم رس هب یتوافتم
 یاذغ الومعم ،دنراد یسرتسد یزرواشک
.دننکیم نیمأت ار دوخ هداوناخ

 اهرامآ زا توافتم الماک یعقاو تیعضو
 زا مدرم هدرتسگ ترجاهم موادت .تسا

 موس ناهج رد ،اهرهش هب ییاتسور قطانم
 تسیب دودح رد هلاس ره .دراد همادا زونه
 هب ار دوخ یاهاتسور ،رفن نویلیم یس ات
 شیازفا ثعاب و دننکیم کرت اهرهش دصق

 نیا .دنوشیم اهرهش نیشن هیشاح تیعمج
 یگدنز دب طیارش رثا رد ،ترجاهم

 اهنآ هک نآ لاح ؛دریگیم تروص ییاتسور
 یرتهب یگدنز رهش رد دننکیم رکف

 ثعاب هک یرگید تلع .تشاد دنهاوخ
 زا اهنیمز بحاصت ،ددرگیم ترجاهم نیا

 ینیشام و یزرواشک نارادهیامرس یوس
.تسا یزرواشک ندرک

 ،یتسیلاتیپاک یزکرم یاهروشک رد
 و ناییاتسور یوس زا اهرهش هب ترجاهم
 هیلوا روهظ اب نامز مه ،نازرواشک
 همادا هدزون نرق ات و دش زاغآ مسیلاتیپاک
 زین متسیب نرق رد ،ترجاهم نیا .تشاد
 ،اهرهش هب تیعمج موجه اب .تفای موادت
 و عیانص رد یدیدج یلغش یاهتصرف
 ینیشام اب هک نآ لاح .دش ادیپ تاحناخراک
 یزرواشک نارگراک هب زاین ،یزرواشک ندش
 یرگید هجیتن ،رما نیا هتبلا .تفای شهاک
 یاهتصرف دوبمک نآ و تشاد اپورا رد زین

 تیعمج جوم نیا یارب اهرهش رد یلغش
 تارمعتسم هب اپورا زا ناسنا اهنویلیم .دوب

 تالایا هب الثم .دندرک ترجاهم قباس
 نیا رد هک ارچ …و ایلارتسا ،اداناک ،هدحتم
 فرصت یعیبط عبانم و نیمز ،تارمعتسم
 هب نایاپیب هک دوب ینازیم هب ،نایموب زا هدش
.دیسریم رظن

 خر لاح رد موس ناهج رد نونکا هچنآ
 زاغآ متسیب نرق رخاوا زا و تسا نداد
 رد .تسا توافتم رایسب یزیچ ،هدیدرگ
 ،نازرواشک ،موس ناهج رد رضاح لاح
 زا ،نیمز نودب یاههداوناخ و ناییاتسور
 هک دننکیم ترجاهم ییاهرهش هب اهاتسور
 یاهورین نیا یارب مزال لغاشم نازیم

 شالت یخرب هتبلا .دنرادن ار یدیدج

دنروخب دازآ تراجت ،ناهج ناگنسرگ
فادگم درف :هدنسیون يییيدداصتقاا
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 یزکرم یاهروشک هب هک دننکیم
 ره رد اما ،دننک ترجاهم یرادهیامرس
 ،تیعمج دایدزا لوصحم نیا ،تروص

 راتفرگ ار یرایسب ،یراکیب و ترجاهم ینعی
 راجفنا ،رما نیا لصاح .تسا هدرک شیوخ
 هارمه هب موس ناهج رد ینیشن هغاز
 یسرتسد نودب و هنسرگ ،رامیب ییاهناسنا
.تسا هدوب اذغ دیلوت یارب نیمز هب

 هدنیآ رد ناسنا هک یلئاسم نیرتمهم زا یکی
 زا یریثک هورگ هیتآ ،تسا ورهبور نآ اب
 طاقن یصقا رد نونکا هک تساهناسنا

 ،دنتسه لوغشم دوخ یاذغ دیلوت هب ناهج
 دنهاوخ هدنار دوخ نیمز زا یدوز هب اما

 یوس زا یکدنا هجوت نونکا مه هتبلا .دش
.تسا هدش فوطعم رما نیا هب ،نادنمشناد

؟هنسرگ ردق نیا ارچ
 هب یگنسرگ هک دننکیم رکف الومعم
 و لیس ای و یطحق و یلاسکشخ یاههرود

 عطق لصاح ار نآ و دراد قلعت …گنج
 هک دننادیم اذغ دیلوت یعیبط دنور ندش
 نآ لاح ؛ددرگیم اههداوناخ رازآ بجوم
 هک نیا( ییاذغ تینما دوبن و یگنسرگ هک
 یارب ییاذغ ،نیا زا دعب ایآ دنادیمن درف

 تیعضو )؟ریخ ای تشاد دهاوخ ندروخ
 .تسا هدش اهناسنا زا یگرزب شخب یداع
 رب یرگناریو و برخم راثآ ،نمزم هیذغتءوس
 ره( دراد ناکدوک یکیزیف و یزغم دشر

 و )تسین یعطق ینشور و تدش هب دنچ
 و یریگدای رد ناوارف تالکشم اب ار اهنآ
 هجاوم …و اهیرامیب زا یریذپبیسآ شیازفا

 ،للم نامزاس یاهرامآ قباطم .دزاسیم
 دادعت نیا زا رفن نویلیم هد ـ رفن نویلیم ۸۴۰

 لوط رد ـ یتعنص یزکرم یاهروشک رد
 و ییاذغ مک زا ۱۹۹۹ ـ ۲۰۰۱ یاهلاس
 نیا یانبم رب .دناهدرب جنر داح هیذغتءوس
 هب تبسن یدارفا نینچ دادعت ،اهرامآ

 شیازفا نویلیم ۱۸ ،۱۹۹۵ ـ ۱۹۹۷ یاهلاس
 دادعت ،دادعت نیا رب هوالع .تسا هتفای
 نیمخت للم نامزاس هچنآ زا یرتشیب رایسب
 و دنربیم رس هب ییاذغ ینماان رد ،دنزیم
 هبرجت ار یگنسرگ زا یفلتخم بتارم

 هس دودح رد یزیچ ،دادعت نیا .دننکیم
 نیا رگا یتح .دوشیم لماش ار رفن درایلیم
 ناکت ادج ،دشاب نویلیم ۸۴۰ رقف دادعت
.تسا هدنهد

 فارطا رد اساسا یگنسرگ هک یلاح رد
 لضعم دناوتیم ،دراد دوجو اهرهش
 .دشاب زین اهرهش رد یرتنیرفآرسدرد
 هدنار دوخ یاهنیمز زا هک ییاهناسنا

 ار دوخ یاذغ دیلوت ییاناوت و دناهدش
 ادیپ دمآرد بسک یارب یهار دیاب ،دنرادن

 لغش داجیا زا یداصتقا هعسوت یتقو .دننک
 هدنار رهش هب یاهناسنا مجح یارب یفاک
 هب دننکیم یعس دارفا ،تسا ناوتان هدش
 و ایشا نالک دیرخ ـ یمسرریغ داصتقا
 میارج ای و ـ ییزج تروص هب اهنآ شورف
.دنروآ یور

 ،دوشیم دیلوت ناهج رد هک ییاذغ نازیم
 اذغ دوبمک و هیذغتءوس ندرک فرطرب یارب
 رد ،رما نیا .تسا یفاک ناهج حطس رد
 .تسا قداص زین اهروشک رثکا دروم
 الوصا ،ییاذغ ینماان و نمزم هیذغتءوس
 .اذغ دیلوت دوبمک هن و دنتسه رقف لصاح
 روضح هنیمز رد یلاثم ندرک ادیپ یارب

 دیلوت متسیس رانک رد یگنسرگ
 هب ناگمه یارب دناوتیم هک یایزرواشک
 تسین یزاین ،دنک دیلوت اذغ یفاک نازیم
 هدزاود .میوش جراخ هدحتم تالایا زا هک
 ییاذغ ظاحل زا ییاکیرمآ راوناخ نویلیم
 نویلیم راهچ هب کیدزن رد و دنتسه نماان

 رد ار رفن نویلیم هن دودح رد هک هداوناخ
 سنارفنک .دراد دوجو یگنسرگ ،دریگیمرب

 رد هک داد شرازگ هدحتم تالایا نارادرهش
 یاهکمک تساوخرد ،۲۰۰۲ لاس لوط
 هدزون طسوتم روط هب ،یرارطضا ییاذغ
 همه هتبلا هک تسا هتفای شیازفا دصرد
 شیازفا نیا رد هدحتم تالایا یاهرهش
 ،ام دوخ تلایا رد .دناهدوب میهس
 نیییاپ نآ رد یراکیب خرن هک ،تنومرو
 تساوخرد نازیم ،ریخا یاهلاس رد ،تسا

 شیازفا رایسب هیریخ نامزاس یوس زا اذغ
 ییاههداوناخ زا دصرد داتشه .تسا هتفای

 نیا رد کمک بسک لابند هب نونکا هک
 وضع کی یاراد لقادح ،دنتسه هنیمز

 یاههمانرب نیا زا یکی ریدم .دنتسه لغاش
 یدارفا دادعت :درادیم زاربا ،ییاذغ کمک
 اذغ زور ود کی ای و دننکیم هعجارم هک
 ریس ار دوخ ناکدوک دنناوتیمن و دناهدروخن

.تسا هداهن شیازفا هب ور ،دننک

 ،یگنسرگ و یفاضا یاذغ نامز مه دوجو
 دنه .تسا هداتفا قافتا زین موس ناهج رد
 »زبس بالقنا« قفوم یاههنومن زا یکی
 یاهکینکت قیفلت اب هک دوشیم بوسحم
 هتسناوت ،یهایگ عونت اب یزرواشک ـ داصتقا
 رد ییاذغ داوم رتشیب رایسب دیلوت هب تسا

 دنه هک یلاح رد ؛دوش رجنم یلم حطس
 یاذغ هب نتشاد یسرتسد نیع رد نونکا

.دربیم جنر یاهدرتسگ یگنسرگ زا ،یفاک

 یبوخ هب ،زمیات کرویوین همانزور رتیت
 نازیم هب ،دنه یارقف« :تسا رما نیا رگنایب
.»دنشکیم یگنسرگ ،مدنگ لوصحم دازام
 لوصحم دازام نیا )۲۰۰۲ ،ربماسد مود(
 و دوشیم اهشوگرخ یاذغ ای ،یزرواشک
 نآ لاح ،دوشیم رداص نییاپ تمیق هب ای

.دناهنسرگ دنه دوخ مدرم هک

 رطاخ هب دارفا ندنام هنسرگ ،یلک روط هب
 ،)عماوج رد ییاذغ داوم دوبمک هن و( رقف
 یگنسرگ ای هیذغتءوس هب رجنم هک تسا

 ماظن رد ،یگداس نیمه هب .دوشیم نمزم
 ؛تسا الاک کی زین اذغ ،یرادهیامرس
 دارفا و ؛نیشام و نویزیولت ،شفک دننام

 شیب اذغ هب یسرتسد یارب یاینوناق قح
.دنرادن رگید یاهالاک زا

!دنروخب دازآ تراجت دیهدب هزاجا
 و یرادهیامرس یزکرم یاهروشک هک یباوج
 قودنص دننام یللملانیب یاهنامزاس یخرب
 همه هب یناهج کناب و لوپ یللملانیب
 رقف و یگنسرگ هلمج زا ،هعسوت تالکشم
 .تسا دحاو و یاهشیلک یباوج ،دنهدیم
 و اهزاین ،اهتساوخ نتفرگ رظن رد نودب

 نیا یلک درکیور ،هعماج کی طیارش
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 نیا لح یارب اهنامزاس و اهروشک
 رگید و اههفرعت فذح لماش ،تالضعم
 نایرج ندرک زاجم و اهالاک یراجت عناوم
 جراخ و لخاد هب الاک و یرادهیامرس دازآ
.تسا روشک زا

 نایم زا هک تسا دقتعم اهلاربیلوئن هیرظن
 ،هیامرس و الاک نایرج عناوم و اههفرعت ندرب
 یبسن تیزم رب هک دهدیم هزاجا روشک هب

 رب دیاب اهروشک ینعی .دوش زکرمتم دوخ
 تعنص ،یزرواشک ،ندعم دننام ییاههطیح
 صاخ عاضوا رثا رد هک ییاهالاک دیلوت ای و
 یورین ،یعیبط عبانم ،اوه و بآ( روشک کی

 زکرمتم ،دراد یبسن تیزم نآ رد ) …و راک
 ار دوخ زاین دروم یاهالاک دنناوتب ات دنوش
 یرادیرخ دوخ لوصحم دازام شورف اب

 هک دندقتعم عومجم رد نانیا .دننک
 هک تسا یاهدنرب یزاب ،تراجت یزاسدازآ

 هک نآ لاح ،دنربیم دوس ناگمه نآ یط
 ورهبور یناوارف تالضعم اب اههیرظن نیا
 نآ عماج یسررب لاجم اج نیا رد هک تسا
 هراشا زگره ،نازادرپ هیرظن نیا هتبلا .تسین
 یاهروشک تعنص و داصتقا هک دننکیمن
 و اهتلود تیامح رثا رد ادتبا رد ،یبرغ
 و درک دشر یجراخ تباقر زا یریگولج
 تردق یفاک نازیم هب اهنآ داصتقا هک لاح
 عناوم و اههفرعت فذح ناهاوخ ،تسا هتفای
 هوالع .دنتسه یجراخ یاهالاک هار رس زا
 یزرواشک هک دوشیمن هراشا زگره ،نیا رب
 و دیدش تکراشم رثا رد هدحتم تالایا
 زا سپ هتبلا ؛هدرک تفرشیپ تلود عیسو
 و ییاکیرمآ نایموب یاهنیمز بصغ
 هعسوت و رجاهم نایئاپورا هب نآ یراذگاو
 هعسوت ،یرایبآ و لقن و لمح یاهانبریز

 ،نازرواشک هب هنارای تخادرپ ،تاقیقحت
 تلود یوس زا هک …و یتارداص تالیهست

 ،یرادهیامرس یاهتلود .تفرگ تروص
 ار دازآ رازاب و دازآ تراجت هک یلاح رد
 چیه هک نیا نودب ،دننکیم جیورت
 نیا ندوب هناراکایر دروم رد یاینارگن
 اب مه زونه ،دنشاب هتشاد دوخ تیعقوم
 زا تیامح رد یعس فلتخم یاهرازبا

.دنراد دوخ روشک تراجت

برخم جیاتن
 زاب ـ هدش درادناتسا یاههخسن زا یوریپ

 ربارب رد یاهیشاح یاهروشک یاهزرم ندرک
 زین و هیامرس و تامدخ ـ اهالاک دازآ نایرج
 هب هک تلود یتیامح یاههمانرب شهاک
 دناوتیم ـ دنکیم کمک ارقف یگدنز حطس
 نیا رد یناوارف یاههنومن .دشاب برخم
 هنوگچ دهدیم ناشن هک دراد دوجو هنیمز
 .تسا هدز همدص ارقف هب اهتسایس نیا
 کناب حیاصن هب لمع اب یوالام تلود

 رگید یاهنامزاس یخرب و یناهج
 ار یزرواشک هب دوخ کمک ،یللملانیب

 روانش روشک رد ار شزرا خرن و شهاک
 لوپ ندش شزرایب هب رجنم ،رما نیا .درک
 دوکر تمیق ندش ربارب جنپ و روشک نیا
 زا یدایز شخب هک دیدرگ یتادراو
 جراخ نازرواشک سرتسد زا ار یزرواشک
 یالوج مهدزیس ،زمیات کرویوین( .تخاس

 کمک اب نازرواشک یخرب دنچ ره )۲۰۰۳
 هب دناهتسناوت یللملانیب یاهنامزاس
 لوصحم اما ،دنهد همادا دوخ یزرواشک
 ،یگنسرگ هنماد شرتسگ ،راک نیا ییاهن
 و بآ ظاحل زا هک دوب یلاس رد مه نآ

 رد .دوب بسانم یزرواشک یارب ییاوه
 و اهدرادناتسا نیا هب لمع زین انغ روشک
 تسکش هب رجنم ،یتلود تالیهست شهاک
 ،لانروژ ،تیرتسا لاو( .دیدرگ یزرواشک
.)۲۰۰۲ ربماسد موس

 رد ،دازآ رازاب و دازآ تراجت هب راذگ راثآ
 یط رد ؛تسا هدوب رتبرخم رایسب یپویتا
 یزرواشک ،)۲۰۰۲ و ۲۰۰۱ یاهلاس( لاس ود
 هک دش ورهبور ینارحب نانچ اب روشک نیا
 ،یطحق و هدرتسگ یگنسرگ ۲۰۰۲ لاس رد
.تفرگرب رد ار روشک نیا

 یاهلمعلاروتسد زا نیپیلیف تلود یوریپ اب
 نیناوق و اههفرعت رییغت تهجرد ،یلاربیلوئن
 نامزاس یاههتساوخ اب تقباطم یارب

 و یزرواشک تیعضو ،یناهج تراجت
 هب ور تدش هب روشک نیا رد نازرواشک
 تدش ترذ و جنرب تادراو .داهن لوفا

 و عیسو یتخبدب و یگراچیب ثعاب و تفای
 راظتنا .دیدرگ نازرواشک نایم رد یریگارف
 تارداص هب نازرواشک هک تفریم
 هکنآ لاح ،دنروآ یور رتدوسرپ یاههناد
 یزرواشک ربارب رد اهنت هن نیپیلیف نازرواشک
 رد هکلب ،هدحتم تالایا یاهنارای ًادیدش
 و دنلیات و ناویات و نیچ یاهیزرواشک ربارب
 تفریم راظتنا .تشاد فعض زین مانتیو
 یور …و تاجیزبس دیلوت هب اهینیپیلیف
 یللملانیب تباقر تردق اهنآ یلو ،دنروآ
 تادراو طسوت زین یلخاد رازاب و دنتشادن
.دش رپ

 همانرب زکرم ققحم »نوسلراک ارول«
 نئوژ رد دوخ ینارنخس رد )IRC( ییاکیرمآ

 تراجت تعنص« هتیمک ربارب رد ۲۰۰۳
 ،اپورا ناملراپ »یژرنا و تاقیقحت ،یجراخ

 نیلوا زا یکی( کیزکم رد ار هچنآ
 یراجت طباور یزاسدزآ هب هک ییاهروشک
:درک حیرشت ،دوب هداد یور )دروآ یور
 تراجت یزاسدازآ ههد ود ،عومجم رد«

 ریز دراوم هب رجنم ،کیزکم رد یزرواشک
 ،ییاتسور رقف شیازفا :تسا هدش
 جراخ هب ترجاهم ،یگنسرگ و هیذغتءوس
 نیگنس راک شیازفا ،یتابثیب وروشک زا

 یارب اهتمیق شیازفا ،نانز یارب اصوصخ
 شیازفا و دوس شیازفا ،ناگدننک فرصم
 و یلمارف راجت یوس زا رازاب رب لرتنک
 زا ،نازرواشک ررض ربارب رد اههطساو
 هک یایلم یاههیامرس نتفر تسد
 دروم هعسوت یاههمانرب رد تسناوتیم
 یاهرطخ داجیا زین و دریگ رارق هدافتسا

.»یروناج عونت و تسیز طیحم یارب یدج

 یاکیرمآ یراجت دازآ هقطنم برخم راثآ
 رجنم ،یکیزکم نادنورهش رب )اتفن( یلامش
 هدش اکیرمآ هب مدرم نیا دیدش ترجاهم هب
 هب ترجاهم هقباس کیزکم هتبلا .تسا
 اما ،تسا هتشاد زین نیا زا شیپ ار اکیرمآ
 تروص یقطانم زا ترجاهم ،هتشذگ رد
 یزرواشک بسانم کاخ هک هتفرگیم
 دیدج جوم هک نآ لاح ،دناهتشادن
 ،اتفن یاهتسایس زا رثأتم یاهترجاهم
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 تسا هتشاداو اکیرمآ ترجاهم هب ار یدارفا
.دننکیم یگدنز زیخلصاح قطانم رد هک

؟دراد دوجو یجورخ هار ایآ
 رتشیب یداصتقا ییارگمه یوس هب ناهج
 یتاررقم و نیناوق تحت هتبلا ،دوریم شیپ

 رد هک تسا یگرزب یاهتکرش عفن هب هک
 .دنراد رارق یرادهیامرس یزکرم یاهروشک
 و دبای همادا لاونم نیمه هب عاضوا رگا

 هطلس تحت نونکا هک یتعنص یزرواشک
 رگید یاهاج رد دراد رارق هدحتم تالایا

 نانکاس تیعضو ،دیآرد ارجا هب زین ناهج
 لدیف« .دداهن دهاوخ تماخو هب ور نیمز
 هک نیپیلیف قباس روهمج سیئر »سومار
 نامزاس رد تکرش جورم و یماح یراگزور

 نونکا دنچ ره ،دوب )WTO( یناهج تراجت
 ،دنرادن لکشم نیا یارب یصاخ لح هار
 یزاب نیا رد هک یدارفا شیازفا هب تبسن اما

 :دنکیم ینارگن راهظا ،دننادرگرس هرخسم
 تدم یارب دنناوتیمن ریقف یاهروشک«
 اعقاو مدرم ،دننک لمحت ار روما نیا یدایز
 .»دنتسه ندرم لاح رد مدرم ،دندنمزاین
.)۲۰۰۳ یالوج ۲۱ ،زمیات کرویوین(

 ار یرایسب هک یگنسرگ ندرب نایم زا یارب
 یرورض رقف فذح ،تسا هتفرگ رب رد
 رد هزورما هک رقف دض یاههمانرب .تسا

 هدش عیاش یللملانیب و یلم یاهنامزاس
 هتفرگ تروص ضرف شیپ نیا اب ،تسا
 حالصا یبوخ هب دوجوم ماظن رگا هک تسا

 زین ار یاهیشاح یاهتیعمج دناوتیم ،دوش
 و اذغ ندرک مهارف اب :دریگربرد یبوخ هب

 نتخادرپ اب ،ارقف یارب ناگیار پوس
 زاغآ یارب مدرم هب یکناب کچوک تالیهست

 یارب نازرواشک هب هنارای نتخادرپ اب ،راک
 ،لاح ره هب .ییاذغ تالوصحم شیازفا

 کی داجیا ،یرادهیامرس هیلوا درکراک
 کی و دنمتورث یزکرم یاهروشک هلسلس
 .تسا ریقف یاهیشاح یاهروشک یرس
 هب رجنم هراومه یرادهیامرس ،نیا رب هوالع
 رد هک دوشیم یتاقبط تخاس کی داجیا
 یاههورگ ،یرگراک نیریز هقبط کی ،نآ

 و لغاش بوانت هب هک نارگراک زا یریثک

 راکیب هشیمه ابیرقت ای و دنوشیم راکیب
 رد هک دارفا نیا .دراد دوجو ،دننامیم

 ،دنراد رارق یداصتقا یاهتیلاعف هیشاح
 هک دنراد ار یمهم و یساسا شقن نامه
 ،عومجم رد هک ارچ ،دنراد نارادهیامرس
 ماظن نیا راک شدرگ هب رجنم اهنیا همه
. دوشیم
 
 و رقف دناوتب هک هداس هخسن کی نتشون
 همه یارب و دنک فرطرب ار یتخبدب

 .تسا نکممریغ ،دشاب دمآراک زین اهروشک
 زا یرایسب یاهتوافت ناهج یاهروشک
 و یعیبط عبانم و گنهرف ،خیرات ظاحل

 نیا زا جورخ هار هتبلا .دنراد یناسنا
 عفن هب هک یتادهاعم یاضما اعطق ،لضعم
 هک ارچ ؛دشابیمن ،تسا دنمتورث یاهتلم
 بذج یارب ار اهروشک ،تادهاعم نیا

 یاهراتخاس لمحت و رتشیب یرادهیامرس
 هدش حالصا یاهرذب دننام کیژولونکت
 رد ،اهدرکیور نیا .دنکیم قیوشت ،یکیتنژ
 رتمیخو ار عاضوا افرص ،دراوم یرایسب
 تفایرد زا دیاب اهروشک نینچ مه .دنکیم
 یفلتخم یاهسناژآ و اهنامزاس زا کمک
 و دناهتفرگ لکش هعسوت مان اب هک
 بیرخت هب طونم ار دوخ یاهکمک
 رظن فرص ،دننکیم تلود یاهتسایس
 دشرا تاماقم زا یکی هک نانچ .دننک
 انغ ییاذغ داوم و یزرواشک ترازو
 فقوتم اب ،ام هعسوت یاهمیق« :دیوگیم
 یارب ،نازرواشک هب ام یهدهنارای ندرک
 و ندنک هلاچ رکف رد !ام نتفای هعسوت

 تیرتسا لاو( .»دندوب ام ندروخ و راکش
 نینچ اب )۲۰۰۲ ربماسد مود ،لانروژ
 هب یزاین رگید اهروشک ،هعسوت رد ییاهمیق
.دنرادن نمشد

 ینوماریپ یاهروشک هک دراد دوجو یهار ایآ
 ؟دنوش جراخ میخو تیعضو نیا زا
 دوجو هنیمز نیا رد یایلک یاهدرکیور
 تابیترت .دوش هتفرگ رظن رد دیاب هک دراد

 دناوتیم »دازآ تراجت« زا رتهب اعطق ،یراجت
 ینوماریپ یاهروشک رد ار ارقف و نازرواشک
 یارب شالت هتبلا .دهد رارق تظفاحم دروم

 نیا یارب یلح هار ،دازآ تراجت دوبهب
 ،نیا رب هوالع .دوشیمن بوسحم لکشم
 رد یلاعف شقن دیاب ینوماریپ یاهروشک
 رب دوخ یاهروشک یزرواشک هب کمک
 دم زا الماک رما نیا هتبلا هک دنریگ هدهع
 زا دیاب اهنت هن ،هنیمز نیا رد و تسا هداتفا
 طیحم یارب بسانم یدیلوت یاهکینکت
 مجح دیاب هکلب ،دننک هدافتسا تسیز
 رارق تیامح دروم ار نازرواشک زا یعیسو
 دیاب ینوماریپ یاهروشک یاهتلود .دنهد
 رد بسانم لغاشم دادعت هک یماگنه ات

 هب ار مدرم ،تسا هدشن هدامآ اهرهش
 هب و دنراد لوغشم نیمز یور رب یزرواشک
 یارب لقادح ،هنارای فرص ،روظنم نیا

 یساسا طرش شیپ ،یرورض یاهاذغ
 رما نیا هتبلا .تسا یگنسرگ و رقف فذح
 تیامح هلمج زا ناوارف تادیهمت دنمزاین

 یارب بسانمان دیلوت یاههویش زا رادفده
 و لمح تاسیسأت دوبهب و تسیز طیحم
 تاحالصا .تسا ییاذغ داوم هریخذ و لقن
 یاکیرمآ یاهروشک زا یخرب رد یضرا

 زا ،نیا رب هوالع .تسا مزال اقیرفآ و نیتال
 اذغ درادن ینعم ًالصا ،یلحم تسیز رظنم
 ،درک لقتنم رتوس نآ رتمولیک نارازه زا ار

 لحم رانک رد ار نآ ناوتیم هکنآ لاح
 یزرواشک یاهشالت .درک دیلوت فرصم
 یزرواشک تالوصحم دیلوت فده رب دیاب
 زکرمتم یلخاد فرصم یارب زاین دروم
 ابوک تسایس زا دیاب ،دروم نیا رد .دوش
 سرد قباس یوروش یشاپورف زا سپ
 یزرواشک ،ههرب نیا رد ابوک .تخومآ
 )یناویح یزرواشک یاهتیلاعف و( ییاتسور
 یزرواشک هک نآ لاح ،داد ناوارف هعسوت ار
 دوبهب رد یناوارف رثا زین اهرهش رد ترذ
.تسا هتشاد مدرم تیعضو

 تراجت هک تسین نیا رس رب ثحب هتبلا
 تسا یتراجت رس رب ثحب هکلب ،هن ای مینکب

 و دنک کمک مدرم تیرثکا هب دناوتب هک
 رس رب مه یثحب هتبلا و دهد هعسوت ار روشک
 ییاههیامرس و اهیژولونکت ندروآ تسد هب

 ؛تسین ،دراد دوجو جراخ رد طقف هک
 یریگتهج لرتنک ،مهم هتکن هکلب

  دیاب ار ییاهیژولونکت .تسا اهیراذگهیامرس
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 دراو کرویوین هب یتقو هتشذگ یهبنشهس
 لاسود هک متشاد ار یساسحا نامه مدش
 نارابمب ریز هک توریب هب دورو یپ رد لبق
 هب دورو ساسحا ـ مدرک ادیپ دوب لییارسا
.یگنج یهقطنم کی
 نم دیمهف نیا زا دعب ترجاهم رومام
 :تفگ مهدیم سرد یسایس داصتقا
 رد دیاب نالا اهامش منزیم سدح ،بخ«

 رظندیدجت ناتیسرد یاهباتک یهمه
 ».دینک
 هب میدوب هدش راوس هک یسوبوتا یهدننار
 :تفگ دماشوخ هلمج نیا اب نانامهم
 کرویوین زونه اجنیا ،نایاقآ و اهمناخ«
 ،تسین ادیپ تیرتسالاو اما ،تسا

».دندش دیدپان ولقود یاهجرب هک روطنامه
 رد یهاگحبص لوادتم یاهشیامن یتح
 دب یاهربخ اب دندوب ریزگان ایوگ زین نزیویولت
 زیگنامغ تاقافتا نایرجم زا یکی دننک زاغآ
 تبسن( تیرتسالاو قاچ یاههبرگ« هب ار
».دناهدش لدب کوخ هب هک )داد
 هچنآ زونه مدرم رتشیب و تسا هدزتهب رهش
 مضه هداد خر ریخا یهتفه ود رد هک ار
 :دناهدرکن
 یدحاو ۷۷۸ شهاک یپ رد        ·
 ۲۹ رد هایس یهبنشود نیمود رد تیرتسالاو

 ناراذگهیامرس شنکاو لابند هب هک ،ربماتپس
 درایلیم ۷۰۰ روآباجعا تاحن حرط در هب
 هک یایلام یاهداهن هب شوب جرج یرالد

 یهرگنک رد دنایگتسکشروفرش رد
 زا رالد درایلیم رازه ،داتفا قافتا اکیرما
؛.تفر اوه هب و دش دود رازاب شزرا
 نیرتمهم زا یکی طوقس یپ رد        ·
 ،زردارب نامل ینعی یراذگهیامرس یاهکناب
 خیرات یکناب یگتسکشرو نیرتگرزب
 ،لچویم نیگنشاو کناب ینعی اکیرما
 روشک رد رابتعا و زادناسپ داهن نیرتگرزب
.داد خر
 ،تیرتسالاو یلمع ندرکیلم اب        ·
 رد یلصا کیژتارتسا تامیمصت یمامت
 و ورزر لاردف یهدهعرب یلام شخب

 باحن اب و و تسا اکیرما یرادهنازخ
 تیعقاو نیا دهاش ®Bd یهمیب تکرش
 اکیرما تلود نونکا هک میتسه زیگناتریح
 هرادا ار ناهج یهمیب تکرش نیرتگرزب
 .دنکیم
 جنپ زا شیب زورما ات هتشذگ لاس ربتکا زا

 رازاب یراج شزرا لک زا رالد درایلیم رازه
 زا شیب ،تسا هدش هتساک کرویوین ماهس
 هب طوبرم نآ رالد درایلیم رازه کی

.تسا تیرتسالاو یلام یاهلوغ
 .تسین هدنسب رگید فراعتم یاهنییبت
 یاهنییبت دنمزاین هداعلاقراخ یاهدادخر

…زیچ ره زا لبق اما .تسا هداعلاقراخ
؟تسا هدش مامت ارجام تمسق نیرتدب ایآ
 یهتفه زیمآضقانت یاهتکرح زا ،هن

 دنتشاذگ ـ تسین صخشم یزیچ هتشذگ

 دنوش دوبان لچویم نتگنشاو و زردارب نامل
 تیکلام و دنتفرگ رایتخا رد ار ®Bd اما

 یسدنهم ار اکیرما کناب رب چنیل لیرم
 نارحب اب ههجاوم یارب یدربهار .دندرک
 ،یکیتکات یاهشنکاو اهنت ،درادن دوجو
 یپ رد یناشنشتآ یهرادا شنکاو دننام
.دراد دوجو یزوسشتآ عوقو

 یرابتعایب قاروا یرالد درایلیم ۷۰۰ دیرخ
 هدش رشتنم ینهر یاهماو یهناوتشپ هب هک
 شالت ًاساسا هکلب تسین یژتارتسا
 متسیس هب دامتعا نادرگزاب یارب یاهنادیمون
 اهکناب هب و دامتعا بیرخت زا یریگشیپ و
 هک تسا روظنم نادب یلام یاهداهن رگید و
 داد خر ۱۹۲۹ گرزب دوکر رد هچنآ دننام

.دتفین قافتا یکناب ماظن زا هدرتسک جورخ
 یبصع زکرم دش ثعاب یزیچ هچ
 ایآ ؟دشاپورف یناهج یرادهیامرس
؟دش یشاپورف نیا ثعاب یراکعمط
 نایم نیا رد یشقن لاسهنیرید یراکعمط
 سوالک هک تسا یزیچ نیا .تشاد
 داصتقا عمجم یهدنهدنامزاس ،باوش
 داصتقا ناگبخن یهنالاس عامتجا ،یناهج
 یتقو سواد رد هتشذگ لاس ،یناهج
 ار ناگتشذگ ناهانگ یهرافک ام« تفگیم
.تشاد رظن رد »میزادرپیم
 تیرتسالاو یاهیزابهقح زا یناشن نیا ایآ
 ؟تسا
 یلام یاهدادرارق هک یلام نارگادوس .ًاقیقد

 اما ؛تسا کرویوین اجنیا
تسین ادیپ تیرتسالاو

ولب ندلاو
تقادص زیورپ :همجرت يییيدداصتقاا

 نیرتمک هارمه هب ار دوس نیرتشیب هک درک باختنا
 دوبهب .دنشاب هتشاد هارمه هب یطیحم تسیز ررض
 هعسوت هب هتسباو ادتبا رد ،روشک کی یارقف تیعضو
 رد هک تسا روشک نآ دوخ یناسنا و یعیبط عبانم
 تساوخ فالخ ،نآ یریگتهج ،دراوم رثکا

.تسا یللملانیب یرادهیامرس

Monthly Review :عبنم
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 عادبا هقتشم رازبا دننام رتهدیچیپ هچ ره
 هب لدب ار کسیر عاونا یهمه هک دندرکیم
 تخاسیم لوپ نآ زا و درکیم راداهب قاروا
 یاهرازبا ًالثم .دنتشاذگیم هالک دوخ رس رب
 کسیر یهضواعم یحارط :دننام یبیرغ یتآ
 ناراذگ هیامرس تخاسیم رداق هک یرابتعا
 دوخ هک هک دننک یدنبطرش ییاهماو یور

 هب رداق اهکناب زا هدنریگماو تکرش
 نودب رازاب نامه نیا !دوبن نآ تخادرپزاب
 هک تسا یرالد درایلیم رازه دنچ تراظن

Bd® درک تسکشرو ار.
 یهیرشن ،۲۰۰۵ ربماسد مهدفه رد
 یهنالاس زیاوج یللملانیب یلام یاهیسررب

 یناهج زیاوج نیرتربتعم زا یکی هک ار دوخ
 هنوگنیا تسا راداهب قاروا یهنیمز رد
 دوخ تیعقوم اهنت هن زرادرب نامل :درک مالعا
 یهعسوت اب… هک ،درک ظفح رازاب رد ار
 یتالماعم یحارط و دیدج تالوصحم
 نامل .… ناگدنریگماو یاهزاین اب گنهامه
 و تسا نیرتروآون یجیحرت یاضف رد زردارب

 یاج رد هک دهدیم ماحنا ار ییاهزیچ نامه
».دیباییمن رگید
.تسین رظن راهظا هب یزاین
؟دوب تراظن دوبن زا یشان نیا ایآ
 تیفرظ زورما ات هک دننکیم قیدصت همه هلب
 نتخادنا نایرح هب و عادبا رد تیرتسالاو
 ناوت زا رتارف رتهدیچیپ یلام یاهرازبا
 ییاناوت تلود هک نیا هن .دوب تلود یتراظن
 نآ رطاخ هب هکلب دنتشادن ار نیا رب تراظن

 دازآ رازاب رادفرط لاربیلون طلسم شیارگ هک
 یارب رثوم یاهراکوزاس یحارط زا ار تلود
 تالدابم .درکیم عنم رازاب نیا رب تراظن

 نارحب نیا هب هقتشم یاهرازبا رد هدرتسگ
 بیوصت اب اکیرما یهرگنک و داد باتش
 ار هقتشم یاهرازبا هک ۲۰۰۰ لاس رد ینوناق
 قاروا سروب نویسیمک تراظن یهطیح زا
 راومه ار ریسم نیا تخاس جراخ راداهب

.درک
 یزیچ ؟تسین نارحب نیا رد یرتارف زیچ اما

 ؟یمتسیس
 ار دادخر نیا هک سورس جرج ؛هلب
 رد ام هچنآ دیوگیم دوب هدرک ینیبشیپ

 یاسآلوغ شدرگ ماظن« نارحب میراد نایرج

 راهم  هک تسا یناهج یرادهیامرس ماظن
».دهد یم تسد زا ار دوخ
 گرزب رگادوس نیا هاگدید حیضوت یارب
 مینکیم هدهاشم ام هچنآ تفگ دیاب

 یاهداضت ای اهنارحب زا یکی یریگتدش
 نارحب هک تسا یناهج یرادهیامرس ینوناک
 نارحب ناونع تحت و تسا دیلوتهفاضا
 هتخانش زین تیفرظ دازام ای تشابناهفاضا

 .دوشیم
 نتخاس رد یرادهیامرس شیارگ نیا

 هب هک تسا یدیلوت بیهم یاهتیفرظ
 تردق هک یعامتجا یاهیرباربان ببس
 زا رتارف ،دزاسیم دودحم ار مدرم دیرخ
 ،ور نیا زا .تسا تیعمج فرصم تیفرظ
.دباییم شهاک یروآدوس
 ثداوح هب یطبر هچ دیلوتهفاضا نارحب اما
؟دراد ریخا

 هب دیاب تاطابترا کرد یارب یلو .یلیخ
 ییالط نارود حالطصاهب هب میدرگزاب بقع
 ات ۱۹۴۵ یهرود ینعی رصاعم یرادهیامرس

۱۹۷۵٫ 
 یاهروشک رد مه عیرس دشر یهرود  نیا

 دوب هتفایهعسوتمک یاهروشک رد مه و زکرم
 یزاسزاب ببس هب یدودحات هک یدشر ـ

 یناریو زا دعب ایسآ قرش و اپورا یهدرتسگ
 زا یشان یدودحات و یناهج مود گنج
 تحت هک دوب یعامتجا ـ یداصتقا نیون مظن
 مظن رد .دوب هدش هنیداهن یزنیک تلود
 رب تلود لرتنک یدیلک یهتکن ،یداهن
 زا هدرتسگ یریگهرهب ،رازاب یاهتیلاعف

 لقادح هب یارب یلوپ و یلام تسایس
 یاهدزمتسد ماظن و دوکر و مروت ندناسر
.دوب اضاقت ظفح و کیرحت یارب الاب ًاتبسن
؟دوب طلغ راک یاجک سپ
 طساوا رد الاب دشر یهرود نیا ،هتبلا
 ینعی ،یدوکر مروت یتقو ،۱۹۷۰ یههد
 هک ،الاب مروت و کدنا دشر یتسیزمه
 روصت ار نآ عوقو کیسالکون داصتقا

 هب تفرگ ارف ار زکرم یاهداصتقا ،درکیمن
.دیسر دوخ نایاپ
 یتلع زا یاهناشن ًافرص یدوکر مروت اما

 دشر و نپاژ و ناملآ یزاسزاب :دوب رتقیمع
 ندش یتعنص فرش رد یاهداصتقا عیرس

 ،یبونج یهرک و ناویات ،لیزرب دننام
 و دوب هدرک داجیا یاهزات یدیلوت تیفرظ
 هک یلاح رد ،درک دیدشت ار یناهج تباقر
 و اهروشک لخاد رد یعامتجا یاهیرباربان
 دشر ،یناهج حطس رد اهروشک نایم رد
 و تخاس دودحم ار اضاقت و دیرخ تردق
 ببس هب .داد شهاک ار یروآدوس ور نیا زا
 نیا ۷۰ یههد رد تفن تمیق عیسو شیازفا
.دش رتمیخو تیعضو

 نارحب درک شالت هنوگهچ یرادهیامرس
؟دنک راهم ار دیلوتهفاضا

 دیلوتهفاضا لضعم زا زیرگ هار هس هیامرس
 ،یلاربیلون راتخاس دیدجت :دومزآ ار

.ییارگیلام و یزاسیناهج
؟تسیچ یلاربیلون راتخاسدیدجت
 مسیناگیر لکش هب یلاربیلون راتخاس دیدجت
 رد یراتخاس لیدعت و لامش رد مسیرچات و

 هیامرس تشابنا تیوقت ،فده .دوب بونج
 اب )۱( :دش ماحنا راک نیا قیرط ود زا و دوب

 ،دشر یور رب یتلود عناوم فذح
 )۲( و ،تورث و هیامرس نایرج و یریگهرهب
 و ریقف تاقبط زا دمآرد یهرابود عیزوت اب
 هک هیرظن نیا ساسا رب نادنمتورث هب ینایم
 یراذگهیامرس یهزیگنا هاگنآ نادنمتورث
 هرابود یتایح یداصتقا دشر و دنباییم
 .دریگیم
 یلاربیلون راتخاسدیدجت هک تسا نآ تیعقاو
 ناهج رد ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ یاهههد یط هک
 یهنیمز رد یکدنا درواتسد تفای تیمومع
 رد یناهج دشر نیگنایم :تشاد دشر
 ۸۰ یههد رد و دصرد ۱/۱ لداعم ۹۰ یههد
 رد هک یلاح رد ،دوب دصرد ۴/۱ لداعم
 ۵/۳ طسوتم روط هب دشر نیا ۶۰ یههد
 دصرد ۴/۲ لداعم ۷۰ یههد رد و دصرد
 یاهتسایس ههد ود نیا رد .دوب
 دیدجت .دوب مکاح یتلود یهنایارگهلخادم
 صالخ دوکر زا تسناوتن یلاربیلون راتخاس
 .دوش
 هچ نارحب نیا هب یزاسیناهج شنکاو
 ؟دوب
 یارب یناهج یهیامرس زیرگ هار نیمود
 ای »هدرتسگ تشابنا« نارحب اب هلباقم

 قطانم عیرس یزیمآمهرد ای ،یزاسیناهج
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 ای یرادهیامرسریغ ،یرادهیامرسهبش
 یناهج رازاب داصتقا رد یرادهیامرسشیپ
 روهشم نادداصتقا ،کروبمازکول ازر .دوب
 یهمزال ار نیا رتشیپ رایسب ،یناملآ یبالقنا

 لپورتم یاهروشک رد دوس خرن میکحت
 یایازم قیرط زا ؟هنوگهچ .تسنادیم
 یسرتسد یایازم ،نازرا رگراک هب یسرتسد
 یایازم ،دودحم هچرگا ،هزات ییاهرازاب هب
 یاههدروآرف دیدج عبانم هب یسرتسد
 ماحنا و ،نازرا ماخ داوم و یزرواشک
 اهراتخاسریز رد دیدج یاهیراذگهیامرس
 قیرط زا ،یزیمآمهرد .دیدج قطانم نیا رد
 ربارب رد عناوم فذح ،یراجت یزاسدازآ

 عناوم نتشادرب و یناهج یهیامرس تکرح
.دش ماحنا یجراخ یراذگهیامرس ربارب رد
 یهقطنم نیرتمهم نیچ ،هتبلا

 هتشذگ لاس ۲۵ یط هک دوب یرادهیامرسریغ
 ماغدا یناهج یرادهیامرس داصتقا رد
 .دشیم
 رد هک یگرزب یاهتکرش زا یعیسو رامش
 هک دنتسه ییاهتکرش نیرتگرزب یهرمز
 شخب دنراد رارق ۵۰۰ نوچروف تسرهف رد
 لقتنم نیچ هب ار دوخ تایلمع زا یمهم
 تمیق« حالطصا هب تیزم زا ات دندرک
 رگراک زا یشان یاهنیزه تیزم – »ینیچ

 ات .دنربب هرهب – شوکتخس ًارهاظ نازرا
 ،مکیوتسیب نرق تسخن یههد طساوا
 یاه تکرش دوس دصرد ۵۰-۴۰ ًابیرقت
 یجراخ دیاوع و تایلمع زا یشان ییاکیرما
.دوب نیچ رد هژیوهب ،اهنآ

؟تفاین هبلغ نارحب رب یزاسیناهج ارچ
 هک دوب نآ دوکر زا زیرگ هار نیا لکشم
 اریز درکیم دیدشت ار تشابناهفاضا یهلئسم
 لاس ۲۵ یط .دوزفایم یدیلوت تیفرظ رب

 الاک دیلوت تیفرظ هب تدش هب نیچ هتشذگ
 و اهتمیق یور رب هدنهاک رثا نیا و دوزفا

 ات هک تسین بحعت یاج .تشاذگ دوس
 یاهتکرش دوس دشر ۱۹۹۷ دودح

 کی ساسا رب .دش فقوتم ییاکیرما
 ،اراهوا پیلیف هک رگید صخاش
 دوس خرن ،تسا هدرک یحارط ،نادداصتقا

 ۱۵/۷ زا نوچروف یهلجم رترب تکرش ۵۰۰
 ۱۹۸۰-۹۰ رد دصرد ۳۰/۵ هب ۱۹۶۰-۶۹ رد

 رد ۳۲/۱ و ۱۹۹۰-۹۹ رد دصرد ۳۲/۱ هب و
.تسا هتفای شهاک ۰۲-۲۰۰۰
؟روطهچ ییارگیلام
 ریثات اب ههجاوم دودحم یایازم هب هجوت اب
 راتخاسدیدجت قیرط زا دیلوتهفاضا یازدوکر
 هاگزیرگ نیموس ،یزاسیناهج و یلاربیلون
 یاقترا و ظفح یارب یمربم تیمها

.ییارگیلام :تشاد یروآدوس
 ماظن ،کیسالکون داصتقا ینامرآ ناهج رد
 نآ قیرط زا هک تسا یراکوزاس یلام
 دازام هوجو هک یناسک ای ناگدننکزادناسپ
 نیا هب هک یناسک ای نانیرفآراک هب دنراد
 دیلوت رد ات دندنویپیم دنراد زاین هوجو

 یقیقح ناهج رد .دننک یراذگهیامرس
 رد یراذگهیامرس هک رخاتم یرادهیامرس
 ،تیفرظهفاضا ببس هب یزرواشک و تعنص
 زا یمیظع ریداقم ،دراد یزیچان یروآدوس
 ،تفای شدرگ یلام شخب رد دازام هوجو

 ددجم یراذگهیامرس و دش یراذگهیامرس
 تیمها هسفنیف یلام شخب ینعی – دش
.درک ادیپ

 یلام داصتقا نایم لداعتمدع ،لصاح
 نانچ .دوب دکار یعقاو داصتقا و لاعفقوف
 :تسا هدرک هجوت یلام ناریدم زا یکی هک
 و یلام یاهداصتقا نیب یاهدنیازف تسسگ«
 هتشاد دوجو هتشذگ لاس دنچ رد یعقاو
 هن اما …تفای دشر یعفاو داصتقا .تسا
 رجفنم هک نیا ات – یلام داصتقا لثم ًالصا

».دش
 هک تسا نیا دیوگیمن ام هب رظان نیا هچنآ

 کی یلام و یعقاو داصتقا تسسگ
 رجفنم ًاقیقد یلام داصتقا ـ دوبن فداصت

 داصتقا رد دیلوتهفاضا زا یشان دوکر ات دش
.دنک میمرت ار یعقاو
 زیرگ هار کی ناونع هب ییارگیلام لیاسم

؟دوب هچ
 شخب تایلمع رد یراذگهیامرس لیاسم
 شزرا جارختسا مکح رد هک دوب نآ یلام
 .دوب هدش جارختسا ًالبق هک دوب یشزرا زا
 شزرا اما ،دنک داجیا دوس تسناوتیم هلب

 ،تعنص اهنت – درکیمن قلخ یدیدج
 دنناوتیم تامدخ و تراجت ،یزرواشک
.دننک شزرا قلخ

 قلخ هک یشزرا رب ینتبم دوس هک اج نآ زا
 یراذگهیامرس تایلمع ،دوبن دوشیم
 ،ماهس تمیق و تشاد ناسون تدشهب
 یراذگهیامرس لاکشا رگید و ،هضرق قاروا
 – دندش ادج ًالماک ناشیقیقح شزرا زا
 ماهس دشر موادت ماهس ،لاثم یارب

 زا یشان ًالماک یتنرتنیا یاهتکرش
 تمس هب یچیپرام یلام یاهیراذگشزرا
.درک طوقس هک دوب سپ نآ زا و دوب الاب
 زا یشان زا تیزم ذخا هب طونم دوس هاگنآ

 شزرا زا لقتسم تمیق یالاب هب ور تکرح
 زا لبق اهنآ شورف هاگنآ و اهالاک
 ینعی ،تیعقاو طسوت اهتمیق »حیحصت«

دوب ،یعقاو شزرا هب طوقس
 زا شیب ییاراد کی تمیق دیدش دشر
 بابح لیکشت یانعم هب نآ یعقاو شزرا
 .تسا

؟تشاد ناسون ردقنیا ییارگیلام ارچ
 هنارگادوس یاهاتدوک زا لقتسم یروآدوس
 یلام شخب هک تسین زیگناتفگش ،تسا
 کی زا ،دخرچیم رگید بابح هب یبابح زا

.رگید ینونج هب یرگادوس نونج
 نآ کرحم یورین یرگادوس نونج اریز
 هک یماگنه زا ارگیلام یرادهیامرس ،تسا
 یزاسدازآ و ییادزتاررقم ۱۹۸۰ یههد رد
 هبرجت ار یلام نارحب ۱۰۰ دودح نونکات دش
.تسا هدرک
 ،تیرتسالاو یلعف طوقس زا شیپ
 یلام نارحب اهنارحب نیرتیراجفنا

 نارحب ،۱۹۹۴-۹۵ یاهلاس رد کیزکم
 یلام نارحب ،۱۹۹۷-۹۸ رد ایسآ یلام
 ماهس رازاب یشاپور ،۱۹۹۶ رد هیسور
 نیتناژرآ یلام طوقس و ۲۰۰۱ رد تیرتسالاو
.دوب ۲۰۰۲ رد

 دشر ،دنریگیم لکش هنوگهچ اهبابح
؟دنوشیم رجفنم و دننکیم
 یلام نارحب زا لاثم ناونع هب دیهد هزاجا
.مینک هدافتسا ۱۹۹۷-۹۸ رد ایسآ
 باسح و یلام یزاسدازآ ،تسخن        ·

 لوپ یللملانیب قودنص راشف یپ رد هیامرس
اکیرما یرادهنازخ و
 رد هک یجراخ هوجو دورو ،سپس        ·

 ،دندوب الاب و عیرس یهدزاب یوجوتسج
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 رازاب و تالغتسم تمس هب هک ینعم نیدب
.دنتفر ماهس
 طوقس هب هک یراذگهیامرسهفاضا        ·
 تشادرب دیماحنا تالغتسم و ماهس تمیق
 رد – تشاد لابند هب ار هوجو زیمآساره

 زا هتفه دنچ یط رالد درایلیم ۱۰۰ ،۱۹۹۷
.دش هدیشک نوریب ایسآ قرش یاهداصتقا
 نارگادوس لوپ یللملانیب قودنص        ·
داد تاحن ار یلام
 دوکر – دیشاپ مه زا یعقاو داصتقا        ·
۱۹۹۸٫ رد ایسآ قرش رساترس رد
 لامعا یارب شالت ،هدرتسگ یتابثیب مغر هب
 اب یلام ماظن رب یناهج و یلم تراظن
 رارق تفلاخم دروم کیژولوئدیا یاههنیمز
 دریگیم
 لکش هنوگهچ .میزادرپب یلعف بابح هب

 ؟تفرگ
 بابح رد هشیر تیرتسالاو ینونک طوقس
 یتقو ،دراد ۱۹۹۰ یههد رخاوا یروآنف
 هب یتنرتنیا روهظون یاهتکرش ماهس تمیق
 رد و درک طوقس سپس و تفرگ جوا نامسآ
 درایلیم رازه تفه ،۲۰۰۱-۲ نارحب رد هجیتن
.دش هتساک رازاب شزرا زا رالد
 ورزر لاردف یهناراگنلو یلوپ یاهتسایس
 یروآنف بابح نپسنیرگ نلآ تیریدم تحت
 ،دش دوکر راچد اکیرما یتقو درک قیوشت ار
 نیرتمک شهاک اب درک ششوک نپسنیرگ
 و ۲۰۰۳ نئوژ رد دصرد ۱ حطس هب هرهب خرن

 اب لاس لوط رد حطس نامه رد نآ ظفح
 نآ لصاح .دنک هلباقم تدمینالوط دوکر
.تالغتسم بابح :دوب رگید یبابح قیوشت
 هاوخیقرت نانادداصتقا ۲۰۰۲ لاس نامه زا

 رد شهوژپ زکرم زا رکیب نید دننام
 بابح دروم رد یداصتقا یاهتسایس
 ۲۰۰۵ رد ،اما .دندادیم رادشه تالغتسم
 تئیه سییر عقوم نآ هک کنانرب نب
 لاردف سییر نونکا و یداصتقا نارواشم
 اکیرما رد نکسم تمیق دشر ،تسا ورزر
 یداصتقا یداینب لماوع« زا یشان ار
 هن ؛تسناد هدحتم تالایا رد »مکحتسم
 دراد بجعت یاج .هنارگادوس یاهتیلاعف
 یاهماو تخادرپ مدع نارحب یتقو هک
 چیه دمآ دیدپ ۲۰۰۷ ناتسبات رد ینهر

.دنکب هک تشادن یعافد
؟درک دشر روط هچ نارحب نیا
 زا یکی نابز زا ار خساپ دیهد هزاجا
 سوروس جرج ینعی رازاب یلصا نارگیزاب
 قاروا ناگدنراد ینهر یاهداهن« :مییوگب
 ینهر یاهماو هک دندرک قیوشت ار ینهر

 تردق و دننک یلام نیمات رگید راب ار دوخ
 طیارش اهنآ .دنهد شیازفا ار دوخ دیرخ
 تالوصحم و دنتخاس ناسآ ار ماو تفایرد

 ینهر قاروا دننام ؛دندرک یفرعم یدیدج
 یاههرود یط هک ینهر قاروا ،لیدعتلباق
 و دوشیم تخادرپ نآ یهرهب ًافرص تسخن
 اهنیا .یشیامن »کدنا یهرهب یاهخرن«

 ار ینوکسم یاهدحاو رد یارگادوس همه
 ود یاهخرن اب نکسم تمیق .درک قیوشت
 رد نیا .تفای شیازفا هب عورش یمقر

 تمیق دشر و دوب یرگادوس تیوقت تمدخ
 ندوب دنمتورث ساسحا ناکلام هب نکسم
 یط هک دوب فرصم قنور هجیتن ؛دیشخب

 هدرک ظفح ار داصتقا ریخا یاهلاس
 ».تسا
 ،میزادنیب دنیارف نیا هب یرتکیدزن هاگن
 هب ینهر یاهماو تخادرپ رد روصق نارحب

 یعقاو یاضاقت زا هضرع هک تسین نآ ببس
 ببس هب ًاتدمع »اضاقت« .تسا هتفرگ ینوزف

 و ناگدنزاس نایم رد یارگادوس نونج
 هب هک تسا هدمآ دیدپ ناگدننکیلامنیمات

 زا ًاتدمع – یجراخ لوپ هب یسرتسد ببس
 اکیرما یهناور ریخا یههد یط هک – ایسآ

 یاهدوس بسک لابند هب تسا هدش
.دناهدوب تفگنه
 هب کسیررپ ینهر یاهماو هنوگ هچ اما

؟دش لیدبت یگرزب یهلئسم نینچ
 هارمه هب ًادعب اهییاراد نیا نوچ
 »راداهب قاروا هب لیدبت« رگید یاهییاراد
 یاهقتشم یهدیچیپ تالوصحم هب ،دش
 یهناوتشپ هب یهدب قاروا« هک دش لیدبت
 ناحارط .دوشیم هدیمان »رگید یاهییاراد
 اههطساو فلتخم عاونا اب هک ینهر یاهماو

 مک ار قاروا نیا کسیر هک دنتشاد راکورس
 رثکادح اب ار اهنآ دنناوتب ات دنرکیم یقلت

 یاهداهن و اهکناب ریاس هب نکمم تعرس
 هب اهداهن نیا .دنشورفب یراذگهیامرس

 و اهکناب هب ار قاروا نیا دوخ یهبون
 فده .دنتخورفیم یجراخ یلام یاهداهن

 هجوتلباق دوس بسک ،یدیاع عیرس بسک
 هداس دارفا هب ار کسیر هک یلاحرد ،دوب
.دندرکیم لیمحت یدعب حول
 ،کسیررپ یاهماو یهرهب خرن یتقو
 یاهماو ریاس و لیدعتلباق ینهر یاهماو
 دهاش .دش مامت یزاب ،تفر الاب نکسم
 ماو نویلیم شش دودح تخادرپ رد یناوتان
 اهنآ دصرد ۴۰ ،میدوب کسیررپ ینهر
 دروآرب ساسا رب دعب لاس ود یط الامتحا

.دوب دهاوخ هدشتخوس سوروس
 تخادرپ رد رگید روصق نویلیم جنپ و
 و ریذپلیدعت یهرهب اب ینهر یاهماو یهدب
 لاس دنچ یط فاطعنالباق یاهماو رگید
 هک یراداهب قاروا اما .دنفایم قافتا دعب
 شیپ تسا رالد درایلیم نارازه اهنآ شزرا
 یناهج یلام ماظن دراو سوریو دننام نآ زا

 یاسالوغ شدرگ ماظن .تسا هدش
 هدولآ یکلهم روط هب یناهج یرادهیامرس
 .تسا
 تیرتسا لاو یاهلوغ هک دش روط هچ اما

؟دنتخیرورف یذغاک یاههناخ دننام
 ،هم ینف ،چنیل لیرم ،زردارب نامل دروم رد
 یشان یاهنایز ،زنریتسا ریب و ،کم یدرف
 زا یگداسهب یمس راداهب قاروا نیا
 نییاپ هب ار اهنآ و تفر رتارف ناشریاخذ
 ناشرتافد یتقو رتشیب لامتحا هب و .دناشک
 نیا یعقاو یهعومجم ساکعنا یارب
 یدایز رادقم اریز – دش حیحصت اهییاراد
 هدش تبث همانزارت زا جراخ اهییاراد نیا زا
.دندرک طوقس – دندوب
 ،هنارگادوس تایلمع ریاس هک نانچمه و
 فلتخم عاونا و یرابتعا یاهتراک دننام
 ،دنوشیم هتسکشرو ،کسیر یهمیب
 .دش دنهاوخ قحلم اهنآ هب زین رگید یرایسب
 رد شیالاب کسیر ببس هب ®Bd یهمیب

 کسیر یهضواعم یهدشان میظنت یهزوح
 قاروا رازبا نیا .درک طوقس یرابتعا

 دیرخ اب ناراذگهیامرس هک تسا یاهقتشم
 روصق ناکما یور یدنبطرش هب اهنآ

 .دنزادرپیم ماو تخادرپزاب رد اهتکرش
 درایلیم رازه ۴۵ یرازاب نونکا قاروا نیا
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 لماک روط هب هک دنراد رایتخا رد یرالد
 جنپ رازاب نیا مجح .تسا تراظن زا جراخ
 تلود یهضرق قاروا رازاب زا رتشیب ربارب
 ریگناتفگش مجح .تساکیرما
 هک دش لوصولباقریغ هک ییاهییاراد
 رظن درکیم طقاس ار ®Bd یهمیب تسیابیم
 نامل طوقس زا دعب و داد رییغت ار نتگنشاو
.داد تاحن ار همیب نیا ،زرادرب
؟داد دهاوخ خر هچ همادا رد
 نتسویپ اب هک تفگ نانیمطا اب ناوتیم سپ
 نایاتمه هب یجراخ یاهداهن و اهکناب
 و اهیگتسکشرو ،ناشییاکیرما

 ؛تسا شیپ رد یرتشیب یاهیزاسیلم
 اکیرما دوکر و رتقیمع تیرتسالاو طوقس
 قطانم ریاس و ایسآ رد و دوشیم رتینالوط
 دوشیم یدوکر زورب هب رجنم اکیرما دوکر
.دشاب مه رتمیخو دیاش هک
 یلصا یجراخ رازاب هک تسا نآ شلیلد

 زا دوخ یهبون هب نیچ و تساکیرما نیچ
 یهرک ،نپاژ یاهطساو یاهالاک و ماخ داوم

 تارداص یارب ایسآ یقرش بونج و یبونج
 یزاسیناهج .دننکیم هدافتسا اکیرما هب

 تالایا .تسا هتخاس نکممان ار »اوزنا«
 ناینادنز دننام ایسآ قرش و ،نیچ ،هدحتم
 مه هب ار نانآ ریحنز کی هک دنتسه یدنبرد
.تسا هتخاس لصتم
 ببس هب ًافرص تیرتسالاو طوقس
 یشخب رب تلود تراظن دوبن و یراکعمط
 نارحب زا تیاهن رد .تسین لاعفقوف
 یرادهیامرس هک دریگیم تاشن دیلوتهفاضا

 نآ راتفرگ ۱۹۷۰ یههد طساوا زا یناهج
 .دش
 زا یکی یراذگهیامرس تیلاعف ییارگیلام
 رگید هار ود ،تسا هدوب دوکر زا اههاگزیرگ
 یزاسیناهج و یلاربیلون راتخاس دیدجت
 راتخاسدیدجت هک نآ هب هجوت اب .دنتسه
 یدودحم کمک یزاسیناهج و یلاربیلون
 یارب راکوزاس هباثم هب ییارگیلام ،دننکیم
 اما .تسا هتفای تیباذج یروآدوس شیازفا

 یکانرطخ ریسم هک هداد ناشن ییارگیلام
 دماحنایم یرگادوس یاهبابح هب هک تسا

 دروآیم مهارف یخرب یارب یتقوم یهافر هک
 دوکر و اهتکرش یشاپورف هب ماحنارس اما
.دوشیم رجنم یعقاو داصتقا رد

 نارحب نیا :تساهنیا نالا یلصا تالاوس
 ایآ ؟دشکیم لوط ردقهچ و دراد یقمع هچ

 یهنارگادوس بابح هب اکیرما داصتقا
 نارحب زا ار دوخ هک دراد زاین یرگید

 بابح ،تسا نینچ رگا و ؟دزاس جراخ
 یخرب ؟تساجک زا یدعب یهنارگادوس
 ای یتعنص – یماظن یاهعمتجم دنیوگیم
 نیالک یموئان هک رابهعجاف یرادهیامرس
 بابح هاگتساخ دسیونیم نآ یهرابرد
 یرگید ناتساد دوخ نیا اما ،تسا یدعب
 .تسا
]۱[ Walden Bello, A Primer on Wall 

Street Meltdown, MRZcpE, 3 October 
 زا ییاهر فالتئا سییر ،ولب ندلاو .2008

 داتسا و دشرا رگلیلحت ،یهدب
.تسا نیپیلیف هاگشناد رد یسانشهعماج
:ام راگزور زا هتفرگ

http://rouzegarema.blogfa.com/
post-52.aspx 

هعسوت و گنهرف ام عبنم

یناهج یرادهیامرس رصاعم ماظن نارحب راهچ

بت .ک مایلیو
تقادص زیورپ :همجرت يییيدداصتقاا

مجرتم یهراشا

 و یسایس داصتقا صصختم ،بت مایلیو
 و جلاک زنییوک زاتمم داتسا ،یعامتجا مولع
 یهنیمز رد مهم باتک دنچ یهدنسیون
 زا .تسا یزاسیناهج و یسایس داصتقا

:زا دنترابع یو راثآ هلمج
 یزاسیناهج رصع رد یداصتقا تیمکاح
)۲۰۰۴(]۱[ 

 یهرابرد یتامدقم یثحب :رباربان یاکرش
]۲[)۲۰۰۲( یزاسیناهج

 یهعسوت و یزاسیناهج :یقالخاریغ لیف
 مکیوتسیب یهدس لیاوا رد یرادهیامرس
)۲۰۰۱(]۳[ 

 میسقت :یسایس داصتقا راتخاس دیدجت
]۴[)۱۹۹۹( یداصتقا یهشیدنا رد گرزب
 یگنهرف داصتقا :گنج زا سپ ینپاژ ماظن
]۵[)۱۹۹۵( یداصتقا یناسرگد و

 یلام نارحب و کرویوین :گرزب تسکش
]۶[)۱۹۸۲( یرهش
]۷[)۱۹۷۰( هایس یوتگ یسایس داصتقا

 رد یو ینارنخس زا هتفرگرب رضاح یهلاقم
 یاقیرفا رد نوات پیک رد ۲۰۰۸ لیروآ

 و یگتسویپ« ناونع اب یشیامه رد یبونج
 یبونج یاقیرفا رد یرادهیامرس تسسگ
 رب بت ،هلاقم نیا رد .تسا »دیاتراپآ زا سپ

 یرادهیامرس رد نارحب یهزوح راهچ
 نارحب ،یلام نارحب :دراد هراشا رصاعم
 یاهنوناک شیادیپ نارحب ،اکیرما ینومژه
 نارحب تیاهن رد و هیامرس تشابنا دیدج
 یاهتسایس یو .یطیحمتسیز و عبانم
 ار »نتگنشاو قفاوت« رد هدشداهنشیپ

 و دنکیم یبایزرا هدروخ تسکش
 راتخاس دیدجت ساسا رب یلیدب یریگلکش
 عفانم ساسا رب یناهج یسایس داصتقا
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 یرورض ار بونج یاهروشک و مدرم
 ]۸[.دنادیم
 داصتقا یاههبنج نآ یسررب هب هلاقم نیا

 یارب مراودیما هک دزادرپیم یناهج یسایس
 رییغت یارب هاوخیقرت یاهشبنج و اهتلود

 ،هلاقم نیا رد .دشاب شخبیهاگآ یناهج
 یهعسوت ینونک طیارش یاهتصرف و عناوم
 یهزوح راهچ لیلحت اب یناهج یرادهیامرس
 یرادهیامرس یناهج رصاعم ماظن رد نارحب
 اهنت هزوح راهچ نیا .دوشیم یبایزرا

 دنتسین رصاعم طیارش رد ازضقانت رصانع
.دنتسه اهنآ نیرتمهم نم رظن هب اما
 هک تسا یلام یگتفشآ هلئسم نیتسخن
 و هدش نآ هب التبم هدحتم تالایا داصتقا
 ینارحب نیا .تسا هتشاد یریگارف تاریثات
 یسیلگنا ـ ییاکیرما یلصا نایرج هک تسا

 صیخشت .دزاسیم رابتعایب ار داصتقا ملع
 یرادهیامرس نارحب نیا هک تسین نیا نم
 یرادهیامرس نارحب هک نیا یارب .تسا
 هکلب ،دوش رتقیمع رایسب دیاب اهنت هن دشاب
 دیاب یمتسیس یتسکش هباثم هب نآ تاریثات
 ،رتمهم همه زا .دوش کرد رتسوسحم
 ار نآ نییبت ناوت هک تسا یبزح لیکشت
 رد ییاهنارحب نینچ روطهچ هک دشاب هتشاد
 و تسا یرادهیامرس درکراک تعیبط تاذ
 یلیدب هب ندیشخبماهلا ناوت لاح نیع رد
 دشاب هتشاد یشبنج جیسب یارب یتسیلایسوس
 یاقیرفا رد یداژن ضیعبت هب هک تسد نآ زا

 ،ریخا دروم نیا نودب .داد همتاخ یبونج
 یتصرف اهنت باهتلارپ و قیمع ینارحب یتح
 نایم زا هن ،تسا یرادهیامرس حالصا یارب
.نآ نتشادرب
 یربهر هب مسیلایرپما نارحب مود نارحب
 یاهگنج رثا رب مه هک تسا اکیرما

 هب مه و اهمیژر رییغت فده اب هتساوخدوخ
 ماظن ربارب رد رثوم نوزفازور تمواقم ببس
 اب ام هک یایراجت ماظن و یللملانیب یلام
 دوخ رابتعا میمانیم ینتگنشاو قفاوت ناونع
 ببس هب مسیلاربیلون .تسا هداد تسد زا ار
 و هدروآ راب هب هک یرامشیب یاهنایز
 ظاحل هب نونکا دروآیم راب هب نانچمه
 .تسا یعافد عضوم رد کیژولوئدیا
 دیدج یاهنوناک دشر نارحب موس یهطقن

 ماظن رامقا هک تسا یقطانم رد تردق
 نیا هک ییاهشنت و دندوب یرادهیامرس
 رونام یارب هک یناکما و هدروآ دیدپ هلئسم
 اکیرما زا تسسگ ناهاوخ هک ییاهروشک
 یهزوح نیمراهچ .تسا هدرک داجیا دنتسه
 عیزوت ،عبانم زا هدافتسا هب طوبرم نارحب
 یوگلا و ،یگدنز یاهترورض نزاوتمان
 نیا رد .تسین رادیاپ رگید هک تسا یدشر

 یاقیرفا رد یمدرم یعامتجا یاهشبنج اج
 یارب یلصا نالاعف رگید یاهاج و یبونج
 و اهیزاسیصوصخ ربارب رد تمواقم

 یارب هک تسا یطارفا ییارگدرف لیمحت
 ناگدشرامثتسا و ناگدشبوکرس بلغا
.تسا هتشاد هارمه هب هعجاف
]۹[یلام نارحب و ییارگیلام .مکی نارحب
 طوقس هک یتراسخ نازیم زا یهاگآ یارب
 دیاب نانچمه دروآیم دیدپ ینونک یلام
 ریگمشچ نایز نیا نونک ات اما ،دنام رظتنم
 ،یمتسیس نارحب حطس رد .تسا هدوب
 یاههنیزه هک تسین نآ اهنت مهم یهلئسم
 رب ینتبم هک یتاحن تایلمع و یداصتقا
 تسا ناگدنهدتایلام یوس زا تخادرپ

 ایآ هک تسا نیا هکلب ،دراد هنیزه ردق هچ
 ظفح ار دوخ دناوتیم یلام یرادهیامرس
 دشرا سیوننوتس ،فلو نیترام .دنک
 هک دسیونیم ،»زمیات لاشننیاف« یداصتقا

 یتیریدم یرادهیامرس« زا یرادهیامرس
 یلام یرادهیامرس هب متسیب نرق یهمین

 یمالب ناج ]۱۰[».تسا هتفای شهج یناهج
 دیوگیم »ویویر یلتنام« ریبدرس ،رتساف
 ییارگیلام یهجیتن رد متسیس نیا دنچره«
 یهلحرم هب ییارگیلام ،تسا هتفای رییغت
 یراصحنا رصع زا یدیدج یقیفلت

 نآ ناوتیم هک تسا هدیماحنا یرادهیامرس
 ]۱۱[».دیمان ”یلام ـ یراصحنا یهیامرس“ ار
 یرادهیامرس هک تسا هدوب رداق هیلام
 لمع رد هک ار یداصتقا ،یدیلوت
 هک تسا یتامدخ و اهالاک یهدننکدیلوت
 .دنک راتخاسدیدجت ،دننکیم فرصم مدرم
 دازام دیدج لکش هب یلام یرادهیامرس نیا

 ،دیلوت یاهدنیارف رد هک ار یرتشیب هچ ره
 ماظن نوماریپ هچنآ رد هک ،نوناک رد اهنت هن

 صاصتخا دوخ هب ،تسا هدوب یناهج

 .دهدیم
 یلام شخب یاهتکرش دوس ،یلک روط هب
 هک ار ۲۰۰۴ لاس رد اکیرما داصتقا رد
 دریگب رظن رد دوب رالد درایلیم ۳۰۰ لداعم
 عیانص دوس رالد درایلیم ۵۳۴ اب ار نآ و
 ۴۰ دودح ،دینک هسیاقم یلام ریغ یلخاد
 رد یلخاد یاهتکرش دوس لک زا دصرد
 لهچ اهتکرش نیا .تسا هدوب یلام شخب

 رد ار دوس لک زا دصرد ۲ اهنت شیپ لاس
 دشر نشور یهناشن نیا و دنتشاد رایتخا

 اکیرما یسایس داصتقا رد ییارگیلام
 لرتنک مرها یلام شخب هک نیا .تسا
 رد و دریگیم رایتخا رد ار داصتقا یهیقب
 رب دوخ تیولوا لیمحت تردق زا عقاو
 و ریذپبیسآ یاهتکرش ،ناراکهدب
 یلوحت مه دوشیم رادروخرب اهتلود
 .تسا یسایس یلوحت مه و یداصتقا

 دشر یلام شخب تردق هک نانچمه
 رتشیب ییادزتاررقم ناهاوخ ،دباییم
 ار دوخ رتشیب هچره دشر ات دوشیم
 رتگرزب ماظن تابث و دزاس ریذپناکما
.دنکفایم رطخ هب ار یداصتقا
ـ  لوپ ییوداج رادم هیلام هک دسریم رظن هب
ً افرص لوپ نآ رد هک هدروآ دوجو هب ار لوپ
 دیلوت هک نآ نودب دوشیم هداز لوپ زا
 ]۱۲[.دشاب هتشاد یتلاخد نآ رد یعقاو
 مرها تشابنا دیدج زار هک دوشیم ضرف
 دیرخ هک تسا کسیر تیریدم و یلام
 دنکیم هدعو ار رتالاب هدزاب اب ییاهییاراد
 و دراد هارمه هب رتالاب یکسیر دنچره
 ماهس رد راذگهیامرس هک یلوپ ضارقتسا

 ،۱۰ دیاش ـ ددعتم تاعفد هب دراد تکرش
 ریذپناکما ربارب ۱۰۰ یدراوم رد ای ۳۰ ،۲۰
 یگرزب یلام مرها نینچ یتقو .دزاسیم
 رد رصتخم یشیازفا یتح ،دراد دوجو
 رد رایسب دوس دناوتیم شزرا

 هب هجوت اب .دنک داجیا هیلوا یراذگهیامرس
 اب ناوتیم ار لوپ ،یناهج یاهرازاب
 ماو نپاژ نی رد زیچان یهرهب یاهخرن

 یلام یاهییاراد یالاب یهدزاب رد و تفرگ
 و عاونا و ،لجنب یهضرق قاروا ،ییاکیرما
.درک یراذگهیامرس اههقتشم ماسقا

 ،دوریم الاب اهییاراد شزرا هک یمادام
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 قاروا رد ینهر یاهماو دبس رد هاوخ
 اهیهدب زا یاهعومجم یهناوتشپ هب راداهب
 ییاههدروآرف رد هاوخ و ]۱۳[اهماو و
 لوپ دنناوتیم ناراذگهیامرس ،رتبیرغ
 قیوشت ار نارگید راک نیا .دنزاسب یدایز
 و دننک دیلقت نانآ یاهدربهار زا دنکیم
 شزرا ،دنربب الاب ار اهییاراد تمیق
 یریگماو ناکما اهییاراد نیا یهدنیازف
 ریذپناکما ار اهییاراد دیرخ یارب رتشیب
 رد ،دربیم الاب ار اهییاراد یاهب و دزاسیم
 دیلوت ییاهبابح هدنورارف یچیپرام
 ییارگیلام .دکرتیم ماحنارس هک دوشیم
 تسکش اب اهنتهن هک تسا یتشابنا دربهار
 هدروآ دیدپ داح ینارحب ،یلام یاهرازاب
 یعضوم رد ار هدحتم تالایا هک تسا

ـ  تسا هداد رارق ریقف یروشک دننامه
 راکهدب یجراخ ناگدنهدماو هب هک یروشک
 ،دباییم شهاک شلوپ شزرا ،تسا

 ناگبخن عفن هب شایراجت یاهتسایس
 ناگدنهدتایلام زا شتلود و تسا
 ماظن ات دراد رتشیب تخادرپ تساوخرد
 لاح نیع رد ،دنک هیامرس دیدجت ار یلام
 یارب رتشیب یتایلام یاهتیفاعم هک
 داجیا گرزب یاهتکرش و نادنمتورث
 .دنکیم
 یمس یهدب قاروا هب اهثحب بلغا رد
 ییارگیلام یلصا یهبنج اما ،دوشیم هراشا
 یتلود یهدب :تسا یهدب دوخ دشر
 و یماظن جراخم لصاح نآ مظعا شخب(
 »اههزیگنا« ریاس و یتایلام یاهشششخب
 و عاونا ،)تسا نادنمتورث و اهتکرش یارب
 یهدب و ،هدننکفرصم یهدب ماسقا

 یداصتقا هب یهدب قلخ راجفنا .اهتکرش
 یدوکر یاهشیارگ هک هدیشخب تردق
 یاهعماج تینالقعمدع .دراد دنمتردق
 اهتکرش هک ییاهدوس هک تسا نآ یتاقبط
 هک ییاهزیچ دیلوت رد دنروآیم تسد هب
 و دندنمزاین نادب یلک روط هب هعماج و مدرم

 ددجم یراذگهیامرس دنتسه نآ راتساوخ
 رگراک یهقبط دیرخ تردق اریز ،دوشیمن
 رد نادنمتورث و هدش هتشاد هگن دودحم
 یتلود شخب هک ار ییاهتایلام اهتکرش
 نادب یمومع بولطم یاهالاک یهئارا یارب

.دنکیمن تخادرپ دراد زاین
 دوجو دیلوت تیفرظ رد دازام یراذگهیامرس
 هک یلوقعمان یعامتجا راتخاس رد هک دراد
 اب یاضاقت رثوم یاضاقت اهنت نآ رد
 نآ زا ناوتیمن تسا دیرخ یهناوتشپ
 نطب رد دیلوت دازام .درک یرادربهرهب

 یهصخشم ،یعامتجا یاهزاین نیماتمدع
 لامعا هب اج همه رد  هک تسا یمتسیس
 رتمک روظنم هب نارگراک یور رب راشف

 تردق یهجیتن رد اهدزمتسد نتخاس
 نداد رارق رد نآ ناوت و هیامرس یتاقبط
 .دزادرپیم رگیدکی ربارب رد نارگراک
 دنکیم دیلوت هیامرس هک ار یدازام ناوتیمن
 دیلوت هب دهدیم صاصتخا دوخ هب و
 یرگادوس هب دازام نیا ،داد صاصتخا

 یاهبابح بذج نآ رد هک دوریم یلام
 طوقس تیاهن رد هک دوشیم یاهنارگادوس
 رساترس رد ار بیسآ و یمظنیب و دنکیم
.دنارتسگیم داصتقا
 تالایا ،شوب یروهمج تسایر نارود رد
 زا ار دوخ یتعنص لغاشم مجنپکی هدحتم
 و ییارگیلام زا یشخب زین نیا و هداد تسد

 هداد شهاک اهدزمتسد .تسا یزاسیناهج
 راب ،دندش رتمک یگتسشنزاب یایازم ،دندش
 و نارگراک رب یتشادهب یاهتبقارم

 نانکراک ،دش لیمحت نانآ یاههداوناخ
 و جارخا ای ،تقوهراپ راک زا ریزگان
 رگراک« ناونع اب راک هب هرابود تشگزاب
 هب همه نیا ـ نآ دننام و ،دندش »تقوم
 و دبای ققحت دوس فادها هک دوب نآ روظنم
 هک دوش نیمات یتفگنه یاهیهدب

 یارب هدرتسگ ضارقتسا ببس هب اهتکرش
 ناشتیکلام یهنماد شرتسگ یلام نیمات
 راک یرتشیب دارفا .دندوب نآ راب ریز
 یهدنیآ نارگن و دنراد یتقوم ای تقوهراپ
 هک دننیبیم نانآ .دنتسه ناشنادنزرف
 گرزب یاهتکرش یهرطیس رد ناشتلود
.تسا نادنمتورث و
 اریز دراد یهیجوت یمدرم یهدرتسگ ینیبدب

 تیرثکا زادنامشچ مه اب لماعت رد دنور هس
 .دزاسیم هدننکدیمون اکیرما نارگراک
 دیلوت رمتسم یزاسیناهج دنور نیتسخن

 یاهدزمتسد ربارب رد تامدخ و اهالاک

 همه رد ار رتمک تراهم اب راک .تسا رتمک
 رب هوالع .داد ماحنا رتنازرا ناوتیم اج

 یتیدودحم رگید تالیصحت نازیم ،نیا
 ار اهراک زا یرایسب و تسین لغاشم یارب
 رد هدرکلیصحت نارگراک قیرط زا ناوتیم
 طاقن ریاس و یقرش یاپورا ،نیچ ،دنه
 ره هدزاب یروآنف ،مود .داد ماحنا ناهج
 ره هک انعم نیدب ،دهدیم شیازفا ار رگراک
 یتقو و دنک دیلوت رتشیب دناوتیم رگراک
 اهنآ یروهرهب زا رتعیرس دیلوت یارب اضاقت

 زاین یرتمک رگراک هب ،دباین شرتسگ
 دننام هیاپ عیانص رد ار نیا ام .تسه
 یرایسب رامش ینامز رد هک دالوف و وردوخ

 لوغشم راک هب نآ رد یدیلوت نارگراک زا
 شرتسگ هک یلغاشم ،موس .مینیبیم دندوب
 ،یدلانودکم یاهلغش ًاتدمع دباییم
 .دنتسه زیچان تخادرپ اب و یاهیداحتاریغ
 زا هک اههیداحتا هب نامایب یهلمح ،هوالعهب
 کیفارت ناگدننکلرتنک یهیداحتا لالحنا

 یاهقباس دش زاغآ ناگیر نامز رد ییاوه
 یارب نیزگیاج نارگراک زا هدافتسا یارب

 میرذگب ،درک داجیا ار اهباصتعا نتسکش
 تئیه ینابت ببس هب ـ ناکلام ییاناوت زا

 جارخا یارب ـ ]۱۴[یرگراک طباور یلم
 .نارگراک
ـ  ییاکیرما صصخت دوشیم ضرف
 رمتسم قنور یلام روما یهنیمز رد یسیلگنا
 نیا .دنکیم نیمضت ار اهداصتقا نیا

 داصتقا رد ییارگیلام دشر رد هک اهروشک
 ریداقم قلخ اب ،دناهدوب ماگشیپ ناشدوخ
 و دناریم شیپ هب ار دشر یهدب تفگنه
 رد ناهج یهرابرد دوخ یلام نیناوق و ماظن

 قودنص تطاسو هب ار هعسوت لاح
 لیمحت یناهج کناب و لوپ یللملانیب
 تایلمع هیامرس بیترت نیدب و ،دنکیم
 یاهرازاب حالطصاهب رد ار دوخ یلام
 دهاش ام نونکا .دهدیم شرتسگ روهظون

 تفگش دادیور نیا و تیرتسالاو طوقس
 یجراخ یاهقودنص هک میتسه
 ریاس و ]۱۵[یروشک یراذگهیامرس
 یروتارپما یاهنوتس دیاب ناراذگهیامرس
 تالوحت نیا .دنهد تاحن ار اکیرما یلام
 نیا ؟مینک کرد دیاب هنوگهچ ار زیمآضقانت
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 نیا تسا مزال .تسا یسایس یاهلئسم
 یداصتقا تاعوضوم ریاس دننام ار هلئسم
 یدارفا یهنیزه هب کدنا یناگبخن نآ رد هک
 .میهد حیضوت دنوشیم دنمتورث رامشیب
 اهنآ میراذگب روطهچ هک تسین نآ لحهار
 نآ هکلب دنهد ماحنا ار راک نیا نانچمه
 لیمحت یعامتجا یتراظن هنوگهچ هک تسا

.دننک نینچ دنناوتن نانآ هک مینک
 رد ،یمسر نویسیزوپا هک تساجنیا رد
 اپورا رد و تارکمد بزح اکیرما

 هس رگید یاهاج رد و اهتارکمدلایسوس
 یساسا شریذپ اب یموسهار نایارگهبناج
 نایم رد ار دوخ تیبوبحم هیامرس تردق
 رگراک یهقبط .دنهدیم تسد زا نارگراک
 و دنک عافد دوخ عفانم زا تسا ددصرد رگا

 رامثتسا یهدعو اهنت هک یعامتجا تابسانم
 نونکا ،دهد رییغت دهدیم ار هدنیآ رد رتشیب
 ار دوخ یرادهیامرسدض بازحا قلخ اب دیاب

 پچ بزح لیکشت رد .دنک یهدنامزاس
 پچ حانج زا رایسب یهلصاف هک ناملآ

 یهنومن ،دراد ناملآ یاهتارکمدلایسوس
 هب لدب هک مینیبیم ار یبزح نینچ زا یقفوم
 .دوشیم روشک نآ تسایس رد ییورین

 میهاوخ هلاقم نیا یهمادا رد هک نانچمه
 اب یاهراق ،نیتال یاکیرما رد ،داد
 ،مسیلاربیلون یرگناریو یهبرجت نیرتینالوط
 هب هک پچ یاهبزح عاونا زا اههدوت
 زا تسسگ یهدعو نوگانوگ تاجرد
 دنهدیم یرادهیامرس یعامتجا تابسانم

.دننکیم تیامح
 زا ینومژه ـ اکیرما مسیلایرپما :مود نارحب
دوریم تسد
 اکیرما مسیلایرپما ریخا تسکش ود دهاش
 یلاربیلون قفاوت ندشرابتعایب :میاهدوب
 تنوشخ ربارب رد تمواقم و ینتگنشاو

 یهناهاوخدوخ یرگیماظن تهب و کوش
 تاهابتشا نیا منکیم نامگ .نتگنشاو
 رمتسم لامعا یارب ینارحب هباثم هب هدنیازف
 مکاح یهقبط روصت نیا و ینومژه ناسآ و
 ار ناهج یهبناجکی تیریدم ناوت هک تسا
 قارع یاهتسکش زا سپ .دراد رایتخا رد
 تلود ناراکهظفاحمون رورغ ،ناتسناغفا و
 بلغا نونکا و هتفر لاوس ریز هب شوب

 و گنج یارب اهنآ یهمانرب رد ناییاکیرما
 فلاخم نونکا دیاش و دناهدرک دیدرت حتف
.دنشاب نآ
 یاهماظن مکاح یهقبط نیا زا یشخب

 عفن هب هک ار یللملانیب یهیلام و تراجت
 اشگهار یدیلک تسا ییاکیرما یهیامرس
 مادقا و دیدهت هب رگید حانج .دنادیم
 ینومژه لیمحت و ددجم لامعا یارب یماظن
 مکاح یهقبط .تسا هدیشخب باتش اکیرما
 هدافتسا دربهار ود ره زا هراومه اکیرما

 طیارش اب ود نیا نیب زارت اما ،دنکیم
 ]۱۶[.دنکیم رییغت یلخاد تسایس و یناهج
 ار هقبط نیا یلصا کیژولوئدیا حانج ود
 و تلود تئیه یلصا یاههرهچ اب ناوتیم
 ریخا روهمجسییر ود یاهتسایس
 لیب تلود یلصا یهرهچ .تخاس صخشم
 یرادهنازخ ریزو ،نیبار تربار ،نوتنیلک
 ،دلفسمار دلانود ،شوب تلود رد .دوب
.تسا رتدنمتردق همه زا عافد ریزو
 ،ینچ کید، تلود یلصا یهرهچ ،هتبلا

 یریظنیب یراکبیرف ،تسا شوب نواعم
 و یروتارپما تسایر فقو ار دوخ هک
 و ،هدرک رامشمک یتیلقا هب ندناسرتعفنم
 یارب مزال یهلیسو ره زا هدافتسا هب لیام
 جراخ و روشک رد نافلاخم یدوبان و دیدهت
 دنچره ،نوتنیلک نارود رد .تسا نآ زا
 رهق زا هدافتسا و اکیرما تردق فادها
 ینتگنشاو قفاوت شرتسگ ،تشاد تیمها

 تلود رد .دوب یلصا یجراخ تسایس
 تیروحم تهب و کوش تسایس شوب
 دناهداد ناشن دربهار ود ره ،زورما .تشاد
 .دناهدوب قفومان یاهدرتسگ لکش هب هک
 هعسوت داجیا رد ینتگنشاو قفاوت تسکش
 هب و تسا هدش قیدصت یاهدرتسگ دح رد
 رد ۹۰ و ۸۰ یاهههد رد هک نآ مغر
 رد نونکا ،هدش لیمحت یرایسب یاهروشک
 تمواقم نآ ربارب رد ناهج رساترس رد لمع
 تسین موهفم نادب نیا رگید راب .دوشیم
 نانچمه  هدشن ماحنا تسایس ود نیا هک
.دروآ دهاوخ راب هب رایسب بیسآ
 یرگیماظن راصتخاهب تسخن دیهد هزاجا
 زا رتلصفم سپس و مینک یسررب ار اکیرما
 .مینک ثحب ینتگنشاو قفاوت یشاپورف

 گنج هب ییاهغورد ساسا رب اهییاکیرما
 نانیمطا نونکا و دندش هدناشک قارع رد
 ای دوب یبوخ راک قارع هب هلمح هک دنرادن

 هک دیآیم دوجو هب کرد نیا هتفرهتفر .ریخ
 هک هداد تسد زا ار قارع اهنت هن اکیرما
 یهدنهدناشن رتشیب ناتسناغفا رد تیعضو
 و میژر یرابجا رییغت و لاغشا رد یناوتان
 یهاگآ .تسا یتسیلایرپما تابث داجیا
 یاهییوجارجام هک نیا زا هدنیازف
 رد دزاسیم تسکشرو ار روشک ینینچنیا

 یلخاد یاهتیولوا تسا مزال هک یلاح
 اب راک و یتشادهب یاهتبقارم دننام
 یروتارپما دیایب تیولوا یفکم تخادرپ
 هدرک هجاوم یشلاچ اب لخاد زا ار اکیرما

.تساهتشادن هقباس نیا زا شیپ هک
 لامعا زا زونه اهییاکیرما زا یرایسب
 رب ناسآ یاهیزوریپ رد روشک تردق
 اما ،دننکیم تیامح رتفیعض »نانمشد«
 ،ینالوط ،ماجرفان یاهییوجارجام زا نانآ
 یارب .دناهدش هتسخ ماکان و هنیزهرپ
 »هدشلیمکت تیرومام« یراکهایس ،یرایسب
 زا راجزنا ات بارطضا زا ییاهشنکاو
 قمحا ردقنیا اهنآ دننکیم رکف هک یناسک
 دنروخیم بیرف ناسآ ردق نیا و دنتسه
 یاهیزاورپدنلب .تسا هدروآ دیدپ
 یبایهزیگنا هب قارع رد اکیرما یتسیلایرپما
 اب اهنآ و تسا هدش یهتنم اکیرما ناگبخن
 هب هک جراخ رد اهنت هن یمدرم تفلاخم
 هجاوم روشک لخاد رد ینوزفازور روط
 شرتسگ یاعدا نانآ دزن هک دناهدش
 زورهبزور هعسوت میکحت و یسارکمد
 نیا یانح ناهج رد  .دوشیم رترابتعایب
 و رابتعا طوقس .درادن یگنر رگید اعدا
 زا یمهم شخب اکیرما کینومژه تردق

.تسا یناهج ماظن رد هزات تالوحت
 نارحب درگلاس نیمهد رد هتشذگ لاس
 حطس رد هتکن ود ،ایسآ قرش یلام
 ناعذا دروم نیتسخن .دش ناونع یاهدرتسگ
 رازاب یزاسدازآ هک دوب بلطم نیا هب

 .دشر هن ،تسا هدش یتابثیب ثعاب هیامرس
 قودنص نانادداصتقا تاعلاطم یتح
 هدیسر یریگهجیتن نیا هب لوپ یللملانیب
 نآ ناگدنسیون زا یکی هک یاهلاقم .تسا
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 لوپ یللملانیب قودنص دشرا نادداصتقا
 ریاس هک یماگنه هک تفرگ هجیتن تسا

 ناوتب راوشد ،دوشیم هتفرگ رظن رد لماوع
 و یلام یزیمآمهرد نیب یرادانعم طابترا
 یناهگان فقوت .درک ادیپ یداصتقا دشر

 رگناریو دناوتیم هیامرس یدورو نایرج
 یاهتسایس هک دوب نآ هتکن نیمود .دشاب
 نشور .دنتسه فرص تاهابتشا یلاربیلون
 نابحاص و لاربیلون یاهگولوئدیا هک تسا

 شیپ ار ییاهتسایس تیرتسالاو رد عفانم
 بیسآ راکهدب یاهروشک هک دنربیم
 عبانم ناگدننکنیمات هک یلاح رد دننیبیم
 نیا .دربیم دوس یلام یزاسدازآ زا یلام
 نینچ هک دنتسین لاکیدار نایارگپچ اهنت
]۱۷[ .دنراد یعضوم
 قفاوت شریذپ زا ریزگان هک ییاهروشک رد
 دنیارف داد خر هچنآ دندش ینتگنشاو
ـ  دوب تیکلام بلس قیرط زا تشابنا

 نیا .درک حرطم یوراه دیوید هک یموهفم
 قوقح و اهییاراد نآ یط هک تسا یدنیارف
 ،یو .دوشیم بلس اهنآ زا نارگراک
 یاهتبقارم ،بآ یزاسیصوصخ
 رظن رد ار ییاهالاک و ،شزومآ و ،یتشادهب
 دیاب ای دناهدوب یمومع قوقح هک دراد
 یاهرازاب رد اهالاک نیا شورف .دنشاب

 تسا یناسک زا تیکلام بلس یصوصخ
 هچنآ تخادرپ یارب یلام تعاطتسا هک
 طوبرم حالطصا نیا .دنرادن تسا ناشقح
 یلام یاهنارحب زا سپ هک دوشیم هچنآ هب
 یداصتقا یربهار یاهداهن .تسا هداد خر
 لیدعت یاههمانرب ناهج حطس رد یتلود
 هک دناهدرک لیمحت ار یطیارش و یراتخاس
 زا ،یمومع یاهالاک یزاسیصوصخ رد
 شهاک و یهدب تخادرپزاب قیرط
 بلس مدرم زا ،یتلود هعفنملاماع یاهییاراد
 یلحم داصتقا یزاسدازآ و دوشیم تیکلام
 ناگبخن و یجراخ ناراذگهیامرس عفن هب
.تسا یلخاد
 لکشم راتفرگ ۲۰۰۷ لاس رد اکیرما یتقو

 نامرد یاج هب نتگنشاو ،دش
 داهنشیپ نارگید هب هک یاهناریگتخس
 ار یلام یاهداهن ،دنکیم لیمحت و دهدیم

 یاهخرن روشک نیا ،ضوع رد .داد تاحن

 لوئسم هک ار ینانآ و دروآ نییاپ ار هرهب
 دعب ،نیا رب هوالع .داد تاحن دندوب نارحب
 یاهشور و اهراتخاس زا داقتنا ههد دنچ زا
 یرادهیامرس و هدیچیپریغ یکناب

 تالایا یلام ماظن ،موس ناهج یدنواشیوخ
 .تسا تیحالص دقاف هک داد ناشن هدحتم
 یضرف یگدیچیپ هک  دش هداد ناشن
 ردق نیا یکناب کسیر یبایزرا یاهلدم
 رازاب رد هدشراکشآ بلقت .تسا شزرایب
 دراوم زا رتهدرتسگ رایسب کسیررپ یاهماو
 .دوب هعسوتلاحرد یاهروشک رد هباشم

 هزاجا هک نآ یاج هب اکیرما یرادهنازخ
 یلداعت حطس یلام یاهییاراد شزرا دهد

 دیشوک ،دنبایب فافش یاهرازاب رد ار دوخ
 دنیارف نیا زا هک دهد نامزاس ار یلتراک
 نکسم رازاب هب   و دروآ لمع هب تعنامم
 ینتبم راداهب قاروا طوقس زا و دشخبب دشر
 شخب .دنک یریگولج اهیهدب و اهماو رب
 یرادهنازخ هچنآ اب اهتسایس نیا مظعا
 رد تسا هدرک هیصوت نارگید هب اکیرما
 فلو نیترام هک نانچمه .تسا داضت
 تاماقم نانخس هب مدرم رگید« تشون
 زا بناج هب قح یاهرهچ اب هک اکیرما

 دنهاوخن شوگ دنیوگیم  دازآ رازاب یایازم
 یاقیرفا دننام ییاهروشک ،هتبلا ]۱۸[».داد

 یاهتسایس و یهدب نیگنس راب اب یبونج
 اهر هتفریذپ یکبما تلود هک یلاربیلون

 دوخ اکیرما هک یلاح رد ،دندش
.دنکیم لابند ار یتوافتم یاهتسایس
 زا توعد یارب برغ ناربهر راشف
 یارب هعسوتلاحرد رتدنمتردق یاهروشک
 تردق لامعا و رتشیب یار قح نتشاد
 زا یکی ،زدوو نترب یاهداهن رد رتشیب
 یاههورگ تسایس یاشفا یاهدمایپ
 دوس ینتگنشاو قفاوت زا هک یعفنیذ
 یتقو ،۲۰۰۷ لاس ات  .تسا دندربیم
 مهس تیلوئسم هعسوتلاحرد یاهروشک
 دنتفرگ هدهعرب ار یناهج داصتقا زا یرتشیب
 زا رتعیرس رایسب اهنآ زا یرایسب و
 رب ینالوط یتدم هک رتدنمتورث یاهداصتقا
 ،دنتفای دشر دندوب هریچ ناشیاهماظن
 هچنآ دننام دش هدینش ییاهزیچ هتفرهتفر
 تفگ ناتسلگنا کناب ریدم ،کنیک نیورم

 تاحالصا نودب لوپ یلملانیب قودنص هک
 و ]۱۹[.»دتفایم لاوز یهطرو هب« یداینب
 دصرد ۱۵ اب هتفایهعسوت یاهروشک  هک نیا

 یار قح دصرد ۶۰ یاراد ناهج تیعمج
 یناهج کناب و لوپ یللملانیب قودنص رد
 ناشدوخ عفن هب رگید ماحنارس دیاش دنتسه
.دشابن مه
 یارب ییاهداهنشیپ ،یسایس یههبج رد
 .تسا هدش هئارا تشه هورگ شرتسگ
 لاشننیاف دشرا سیونهلاقم ،زنفتسا پیلیف
 ندوزفا اب ۱۳ هورگ هب نآ شرتسگ ،زمیات

 هب یبونج یاقیرفا ،لیزرب ،دنه یاهروشک
.تسا هدرک هئارا ار نیچ و کیزکم هارمه
 رظن ساسا رب یشرتسگ نینچ یهدیا ]۲۰[
 تسا یناهج کناب سییر کیلوز تربار
 توعد اهروشک نیا نآ ساسا رب هک
 .دنوش »لوئسم یناعفنیذ ات« دنوشیم
 یناهج داصتقا ددجم یهدنامزاس ًالامتحا

 اب یرتریگارف یلمارف رادهیامرس یهقبط
 هک دروآ دیدپ تیکلام یناهج یگدینتمهرد
 یاهقودنص زا نآ یهناشن نیرتمهم
 نیرتلوادتم اما تسا یتلود یراذگهیامرس
 رد تیکلام هب یشخبعونت قیرط زا نآ

 شنکاو ـ شنک شیازفا و یناهج سایقم
]۲۱[.تسا ناگبخن نیب
 زا یتیاضران ببس هب ،لاح نیع رد
 یهیامرس یهدنیازف یبلطیرترب و اهیرباربان
 یارب یلحم ییاهشبنج ،یجراخ و یلخاد
 ییاهشیامه قیرط زا یهاگآ و یداینب رییغت
 ساسا رب هک یناهج یعامتجا عمجم دننام
 هدش رادیدپ تسا نکمم رگید یناهج نآ
 یور رب یداضتم یاهراشف .تسا
 زا ،دراد دوجو بونج یاهتلود
 زا هک ییاههدوت زا و ،یلخاد نارادهیامرس
 و اهتلود زا و دنروآیم راشف نییاپ

 یهدنیامن هک یللملانیب یاهنامزاس
 راشف الاب زا و دنتسه یجراخ یهیامرس
 رضاح لاح رد هک لاح نیع رد .دنروآیم
 زا غراف اهتلود نیا هک تسا نآ راظتنا

 یتنس یاهتردق هب ًامومع یدمایپ هنوگره
 یمدرم راشف ،دندنویپب یتسیلایرپما
.دراد دوجو نآ هیلع یاهدنیازف
 ییارگیلام هک تسه لامتحا نیا هتبلا
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 یاهروشک رد نانچمه لامش رد هتفایزکرمت
 یاهداهن رگید و اهکناب قرط زا ،بونج
 )تسا یجراخ تیکلام رد ًاتدمع هک( یلام
 دوخ هب ار دازام زا یرتشیب مهس و دنک دشر
 یوگلا یهنوگنیا رارکت .دهد صاصتخا
 نیا رد یتسیلایرپما یهیلام دوفن یخیرات

 و دیدج ییاهنارحب دیدرت نودب اهروشک
 دنتسه مدرم مهزاب و دروآیم دیدپ رتداح
 ،لیدب .دنشکیم شود رب ار اههنیزه هک
 لرتنک تهج رد یداینب یلوحت داجیا
 زا دیاب ام .تسا هیامرس یور رب یعامتجا
 میاهتخومآ مسیلاربیلون اب تفلاخم رد هچنآ
 و کسیررپ یهیلام اب تفلاخم یارب

.مینک هدافتسا نآ یاهلواپچ
 یاهتلود یخرب ،هیضق تبثم تمس رد

 لوحت هناهاوخیقرت یتهج رد موس ناهج
 هب یارب شالت رد یدراوم رد ،دناهتفای
 ینزهناچ یارب یرتهب طیارش ندروآ تسد
 ییاههغدغد اب هاگ و ،یلحم یهیامرس
 و یعامتجا یراکروتسد هب تبسن یقیقح

 رد .فلتخم عفانم نایم شنت یپ رد بلغا
 تیمکاح یاههرود زا دعب ،نیتال یاکیرما
 ،یلاربیلون تسایس یگریچ و یماظن
 رد یدس ،لیزرب یربهر تحت ]۲۲[روسوکرم
 یهقطنم لیکشت یارب اکیرما شالت ربارب

 .دوب یبونج و یلامش یاکیرما دازآ تراجت
 دحاو یرازاب هباثم هب نیتال یاکیرما

 نیا .تسا ناهج گرزب داصتقا نیمشش
 عومجم و تیعمج رفن نویلیم ۲۶۰ اب هراق
 رازه راهچ رب غلاب یلخاد صلاخان دیلوت
 هئارا ریگمشچ یهعسوت ،رالد درایایم
 .دنکیم
 هک ]۲۳[نیتال یاکیرما یارب یراویلوب لیدب
 یگتسبمه اهنت هن ،تسا رتلاکیدار
 ساسا رب یعامتجا لوحت هکلب یاهقطنم
 حرطم ار یتسیلایسوس یاهنامرآ و اهفده
 و روسوکرم ۲۰۰۷ لاس رد .دزاسیم
 هب ار »بونج کناب« ابلآ هورگ یاهروشک
 هعسوت یارب یلیدب یلام رازبا یهئارا روظنم
 و رکفت یلک روط هب هک دندرک داهنشیپ
 .درکیم در ار هدحتم تالایا تارایتخا
 قودنص زا وضع یاهروشک زا یخرب
 جراخ یناهج کناب و لوپ یللملانیب

 روشک ره یانبمرب بونج کناب .دناهدش
 یانبمرب و دراد تیلاعف یار کی
 یهعسوت ییالئوزنو کناب یاهتیولوا
 و ینواعت تیکلام زا ،یعامتجا و یداصتقا

 یهرهب یاهخرن و دنکیم ینابیتشپ یعمج
 و یمومع تاسسوم هب رازاب زا رتمک
 اب کناب نیا .دنکیم هئارا یعامتجا

 ،رالد درایلیم تفه یداهنشیپ یهیامرس
 زدوو نترب یاهداهن ربارب رد یدج یشلاچ
 کناب و دراد ار نآ لرتنک اکیرما هک
 یگریچ رد هک ]۲۴[ییاکیرمانیب
.دنکیم داجیا تساهلاربیلون
 ارگپچ یاهتلود ندمآ راک یور اب
 .تسا هدوب ییاشامت هقطنم نیا رد تارییغت
 دصرد ۸۰ نیتال یاکیرما ،۲۰۰۵ رد
 یلملانیب قودنص یهدشنتخادرپ یاهماو
 ضارقتسا زورما .تشاد رایتخا رد ار لوپ
 یناهج یاهماو دبس عومجم زا هقطنم نیا

 دصرد کی زا رتمک لوپ یللملانیب قودنص
 زا تبحص ،بونج کناب تازاوم هب .تسا
 رب هک تسا نایم رد یاهقطنم یلوپ ماظن
 اب ناوتب ار هبناجود تراجت نآ ساسا
 تسا نیا فده و داد ماحنا یلحم یاهلوپ

 هقطنم یارب یکرتشم لوپ تیاهن رد هک
.دنک قلخ
 راشف بونج کناب هب یعامتجا یاهشبنج

 شیپ رد رتیمدرم یرکیور هک دنروآیم
 رب( نالک یاهراتخاسریز یلام نیمات ،دریگ
 یاهتخوس لماش هک ار )لیزرب راشف رثا

 تشک زا بیترت نیدب تسا و یزرواشک
 دراذگ رانک ،دنکیم تیامح یلوصحمکت
 یاهراتخاسریز یلام نیمات هب لباقم رد و
 یلحم ییافکدوخ زا ینایتشپ یارب یلحم
 کیرنژ یاهوراد دیلوت و یژرنا و اذغ
 ریاس هب ار کناب رد تیوضع و دزادرپب

 نینچ .دهد شرتسگ بونج یاهروشک
 زا یاهزیمآ هراومه هک ـ ییاهیدنبلکش
ـ  تسا هنابلطحالصا و هنابلطلوحت رصانع
 .تسا یمهم یخیرات یهظحل رگناشن

 شیازفا و ینتگنشاو قفاوت یاهتسکش
 هاوخ ،تردق لیدب یاهنوناک تردق

 یارگهعسوت تسار هاوخ و نایارگپچ
 یسایس داصتقا هب یدیدج لکش ،یلم

 فعض ،نیا رب هوالع .دهدیم یناهج
ـ  تسا یمهم لماع اکیرما رالد دیدش
 زا یکی مه و دمایپ مه ،نآ یلبق تردق
.دوب اکیرما تردق لماوع
 یزیچ نتفر تسد زا دهاش نونکا ام
 زایتما« ینامز لگود لراش هک میتسه
 نیا شقن زا یشان هک دیمان اکیرما »طرفم
 هدوب یللملانیب لوپ رشان هباثم هب روشک
 رد ۲۰۰۸ یهیوناژ رد ،سوروس جرج .تسا

 نیا« :تفگ نینچ یناهج داصتقا عمجم
 شرتسگ یهلاس ۶۰ یهرود نایاپ ًاساسا
 لوپ هباثم هب رالد یانبمرب رمتسم یرابتعا
 یراج یاهیرسک ]۲۵[».تسا هریخذ
 شرتسگ و اکیرما یهزادنا زا شیب و طرفم
 روشک نیا تیزم ،نایجراخ رایتخا رد رالد
 .تسا هدرک عطق ار رالد هب ضارقتسا رد
 قلخ هک هک تسا هتفر شیپ ییاج ات رما نیا
 ورزر لاردف هک یاهرهب خرن شهاک و لوپ
 هدرک لابند یلام طوقس اب هلباقم یارب
 و هدروآ نییاپ ار روشک نیا لوپ شزرا تسا
 هدرک قیوشت ار رالد زا رتشیب ینادرگیور
 .تسا
 نآ مغر هب ،رالد یدج طوقس هب هجوت اب

 لوپ نیا ناوتیمن یتحارهب تدمهاتوک رد هک
 دازآ طوقس زا ساره ،تخاس نیزگیاج ار
 دودح نونکا هک یلاح رد .دراد دوجو نآ
 و وروی هب ناهج یلوپ ریاخذ مراهچکی
 یرادهگن اکیرما رالد هب نآ موسود
 ربتعم عبانم زا ییاهینیبشیپ ،دوشیم
 کی یط نآ ساسا رب  هک دراد دوجو
 یهریخذ لوپ دناوتیم وروی هدنیآ یههد
 رب اهینیبشیپ نیا .دوش رالد زا یرتمهم
 ،هدحتم تالایا رد هدنیازف مروت یهیاپ

 یاههنیزه ،نآ یراج باسح میظع سرسک
 یاهلدم و  هناروتارپما یاهیزاورپدنلب

 مهم نانادداصتقا هک تسا یزاسهیبش
 تیعضو ،هتبلا ]۲۶[.دناهدرک یحارط
 رتمیخو اج همه رد نانچمه یداصتقا

 اپورا هلاقم نیا شراگن ماگنه رد ؛دوشیم
 هجاوم یداح یداصتقا تالکشم اب
 »روهظون یاهداصتقا« رد یتفا و دوشیم
 تسا ینارحب یهدنهدناشن هک دراد دوجو
 .تسا هدش دییات نونکات هچنآ زا رتگرزب
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 زا یباتزاب دناوتیم رالد تیوقت دیدجت
 دوبهب ات دشاب رگید یاهاج رد رتشیب لیاسم
.هدحتم تالایا داصتقا

 شرتسگ راولگنا یلکش هب یلام یهیامرس
 رد بونج یاههدوت اهنتهن .تسا هتفای
 رد نارگراک هب لاح هک دناترارم
 نانآ هک دوشیم هتفگ زین دنمتورث یاهروشک
 )ناش(یلام یاهداهن رگید و اهکناب دیاب
 رد لدم نیا یتاقبط رصنع .دنهد تاحن ار
 نشور رتشیب هچره دمآرد ددجم عیزوت
 یسایس داصتقا هکنانچمه .دوشیم
 ینومژه ،دوشیم رتیبطقدنچ یللملانیب
 روط هب ،رالد یهلئسم رب هوالع ،اکیرما
 ییاههزوح رد ییامزآناوت ربارب رد هدنیازف
.دریگیم رارق رگید
تردق دیدج یاهنوناک :موس نارحب
 یناهج و یخیرات یهدیدپ هب رتشیب دیراذگب
 یبرغریغ یسایس و یداصتقا نارگیزاب دشر
 نیتسخن یارب ،۲۰۰۶ لاس رد .مینک هجوت
 ۵۰ زا شیب لوئسم روهظون یاهرازاب ،راب
 اهنآ رگا .دندوب یناهج دیلوت دصرد
 دناهتشاد نونکات هک ییاهخرن اب نانچمه
 هک دهدیم ناشن اهینیبشیپ ،دننک دشر
 یتوافتم رایسب ناهج رضاح نرق طساوا

 هب اهنآ دشر هک مراد راظتنا .تشاد میهاوخ
 رد نپاژ و هیسور ،ناملآ دشر تیمها نامه
 تکرش یهعلاطم .دشاب مهدزون نرق رخاوا
 لاس رد ]۲۷[»زرپوک سواهرتاو سیارپ«

 ۲۰۵۰ لاس رد هک هدرک ینیبشیپ ۲۰۰۶
 نامه هب ًابیرقت ،رالد یانبمرب نیچ داصتقا
 نیموس دنه و دشاب اکیرما داصتقا یگرزب
 دعب لاس کی .دوش یناهج گرزب داصتقا
 ینیبشیپ »سکاس نمدلگ« نارگشهوژپ

 ار اکیرما نیچ ۲۰۲۷ لاس رد هک دندرک
 داصتقا ۲۰۵۰ لاس زا لبق و دراذگ رس تشپ

 نارادکناب .دوش اکیرما زا رتگرزب دنه
 لاس رد هک دننکیم ینیبشیپ یراذگهیامرس

 و دشاب نپاژ یگرزب هب لیزرب ۲۰۵۰
 تالایا زا کیزکم و یزنودنا یاهداصتقا

.دنوش رتگرزب ناملآ و هدحتم
 »زرپوک سواهرتاوسیارپ« نارگشهوژپ
 یاهروشک هورگ هک دننکیم ینیبشیپ
 ،کیزکم ،یزنودنا ،دنه ،نیچ ،لیزرب

 دودح ینونک تفه هورگ زا هیکرت و هیسور
 دشر کرحم و دنوش رتگرزب دصرد ۲۵

 یرکفت ره اب .دنشاب یناهج داصتقا
 یدیدرت ،اهینیبشیپ نیا تایئزج یهرابرد
 یبسن هاگیاج رد یمهم تارییغت هک تسین
 .تسا نایرج رد یلم یاهتلود داصتقا
 دیدج یداصتقا یاهتردق نیا هک یشقن
 دننکیم افیا یللملانیب یسایس داصتقا رد
 ببس هب .تفای دهاوخ تیمها تدشهب
 نونکا هک تسد نآ زا هدنیازف ییارگیلام
 اهنآ ایآ هک هلئسم نیا هتفرگرب رد ار اکیرما

 مهم زین دنوشیم یاهزات یاهنارحب راتفرگ
 یریذپبیسآ و ییارگیلام .دوب دهاوخ
 و دنکیم قلخ یدیدج یاهیگتسباو رتشیب
 نارحب یارب یدیدج تالامتحا ور نیا زا

.دروآیم دیدپ یناهج
 نیا .دیشوپ مشچ ناوتیمن نیچ تیمها رب

 ییاهشخب رد ییاهتفرشیپ نونکات روشک
 وه ،لاثم یارب .تسا هتشاد ناهج زا

 ربهر ۴۸ اب ریخا تسشن رد ]۲۸[وئاتنیج
 ،داد ار هراق هب رباربود کمک لوق ییاقیرفا
 جنپ و دشخبیم ار روشک ۳۳ یاهیهدب
 هئارا یرارطضا رابتعا و ماو رالد درایلیم
 هب نینچمه نیچ روهمجسییر .دنکیم
 وحن هب هک تسا هدرک رفس نیتال یاکیرما
 فوطعم نیچ هب ار دوخ تراجت یاهدنیازف

 دننام ،ایسآ رد تالوحت ریاس .تسا هتخاس
 قلخ تهج رد هقطنم ییاراد یارزو تکرح
 رالد یور یمهم یاهدمایپ زین کرتشم لوپ

.تشاد دهاوخ
 نایرج رد یمهم تالوحت ایسآ دوخ رد
 »یسیلاپ نیراف« رد یدیدج یهلاقم .تسا

 راذگ رد یلامش یایسآ« :دنکیم زاغآ نینچ
 ،اکیرما یگریچ لاس ۶۰ زا سپ .تسا

 .دنکیم رییغت هقطنم رد تردق یهنزاوم
 نیچ ،تسا یبسن لوفا رد هدحتم تالایا

 یتیعضو هرک و نپاژ و دنکیم دوعص
 یارب رما نیا یاهدمایپ .دنراد یناسون
 »نکپ قفاوت« هچنآ ]۲۹[»تسا رایسب اکیرما
 و تیمکاح هب مارتحا یانبمرب هدش هدیمان
 یلیدب ناونع هب هبناجود یداصتقا یایازم
 شرتسگ ینتگنشاو یهخسن ربارب رد
 یاهکشوم اب »دازآ« رازاب و یسارکمد

 تیلوبقم ،یداصتقا یاهدیدهت و زورک
 یتردق نیچ ،نیا رب هوالع .دباییم
 ار دوخ رگراک یهقبط هک تسا رگرامثتسا

 یرادهیامرس داصتقا نیچ .دنکیم بوکرس
 نادنزرف نآ رد هک تسا یراذگ لاح رد
 تسکش یهجیتن رد بزح دشرا تاماقم
 دوخ نآ زا ار یعامتجا تورث مسیلایسوس
 .دناهدرک
 یتلود یاهتردق نیا هک تسین نیا هلئسم
 هک تسا نآ هکلب دنتسه یقرتم روهظون

 ریاس یارب ییاضف یبطقدنچ یناهج
 ینومژه یتقو هک دروآیم دیدپ اهروشک
 .دنتسه نآ دقاف دشاب ارچونوچیب اکیرما
 ]۳۰[»عفانم مویسرسنک« نانیلاه ناک هچنآ

 رد تکرح .تسا ییادیپ لاح رد دمانیم
 ،هیسور و دنه ،نیچ نایم تکراشم تهج
 یناهج تردق دناوتیم ،ققحت تروص رد
 هیسور .دنک اجباج نتگنشاو زا ار
 هب یماظن یهتفرشیپ یاهمتسیس یهدنشورف
 اهنآ اب یژرنا دروم رد و تسا نیچ و دنه
 نیراف« رد رنزرد لیناد .دنکیم یراکمه
 رد هیداحتا لیکشت راشتنا دسیونیم »زریفا

 یفالتئا« رگفیصوت یجراخ طباور دروم
 زا یفیط لماش هک تسا »زیگناربکش
 و هیرجین و ناتسکاپ ات نیتناژرآ زا اهتلود

 رد اهدهعتمریغ شبنج تایح دیدجت
 یانبم رب هک دوشیم ییاکیرمادض یتکرح
 ]۳۱[.دریذپیم تروص ییارگمه دیدجت
 میوش یاهرود دراو ام هک تسا نکمم سپ

 رونام یارب یرتشیب یاضف نآ رد هک
.دشاب هتشاد دوجو یقرتم یاهتلود
 هب یسرتسد ترورض ،دنه و نیچ دروم رد
 نامزاس لیکشت لماوع زا یکی یژرنا

 ۲۰۰۱ رد هک تسا ]۳۲[یاهگناش یراکمه
 لماش نامزاس نیا .درک راک هب عورش
 ،ناتسکبزا یاهتلود و هیسور ،نیچ
 نیا هب دنه .تسا ناتسزیقرق و ناتسنمکرت

 ناتسلوغم ،ناتسکاپ ،ناریا و هتسویپ نامزاس
 نآ رد رظان وضع ناونع هب ناتسناغفا و
 ار رظان تیوضع هدحتم تالایا( .دنتسه
 هک هدرک مالعا نامزاس نیا ).تسا هتفریذپن
 رد و دوش جراخ هنایمرواخ زا دیاب اکیرما

 ]۳۳[.دوشیم رادیدپ وتان یارب یبیقر ماقم
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 یمامت رد دنه دننام یروشک هک یلاح رد
 نیا ،دراد روضح یناهج یزاب رد اهههبج
 رد یزاگ و یتفن عفانم درایلیم اههد روشک
 زاین زا یشان هک یتامادقا نینچ .دراد ناریا
 زادنامشچ رب ،تسا یژرنا یهضرع هب

 یهدنیآ و ناریا هیلع اکیرما یماظن تایلمع
 ،ناتسنمکرت رد اکیرما یماظن یاههاگیاپ
 .تسا راذگریثات ناجیابرذآ و ناتسزیقرق

 نیرتگرزب لاس دنچ تشذگ اب هک نیچ
 دهاوخ ناهج رد یژرنا یهدننکفرصم
 یوجوتسج رد ینوزفازور روط هب ،دش
 اهالاک ریاس تقیقح رد و یژرنا یهضرع
.تسا هدش لاعف یکاخ یهرک یمامت رد
 رد زین یتفن دیدج »رهاوخ تفه« روهظ
 ار دهاوخ تفه حالطصا .تسا نایرج

 تفه فیصوت رد ]۳۴[یئتام وکیرنا
 زا دعب هک یسیلگنا ـ ییاکیرما تکرش
 ار هنایمرواخ یتفن عبانم یناهج مود گنج
 زورما .دوب هدرک عضو دنتشاد لرتنک رد
 چاد لایور« ]۳۵[،»لیبوم نوسکا«

 ار عبانم نیا هک دنتسین نارگید و ]۳۶[»لش
 ]۳۷[»مورپزاگ« هکلب دنراد لرتنک تحت
 تکرش ،نیچ تفن یلم تکرش ،هیسور
 ]۳۸[»ساربورتپ« ،الئوزنو یتلود تفن
 و یدوعس ]۳۹[ی»وکمارآ« ،لیزرب
 یهدننکدیلوت تفه یزلام ]۴۰[»سانورتپ«

ً الامتحا عبانم ندرکیلم .دنتسه رکیپلوغ
 شیازفا ار یتلود یاهتکرش نیا تیمها

 یتلود یاهتکرش نیا هک یلاح رد دهدیم
 یارب ار ییاکیرما ـ یسیلگنا یاهتکرش
 .دنراذگیم راشف تحت رتشیب تازایتما نیمات
 توافتم رهاوخ تفه نیا تسایس هتبلا
 دنرتدنمتردق همه زا هک اهیدوعس ،تسا

 الئوزنو تفن .دنتسه اکیرما رادافو دحتم
 شالت هک تسا زواچ تلود لرتنک رد
 نرق مسیلایسوس تمس هب ار روشک دنکیم
 دننام ،هک دنک تیاده مکیوتسیب
 و ورپ ،روادوکا رد دیدج یاهندرکیلم
 بحاصت .تسا یمهم لوحت ،یویلوب

 بوخ زا هرابود دامن نیتوپ طسوت مورپزاگ
.تسا یسور سرخ نتساخرب
یرادیاپ و عبانم :مراهچ نارحب
 یسرتسد نارحب نیرتگرزب دیاش و نیرخآ

 و بآ و اذغ ،تفن دننام یتایح عبانم هب
 ناسنا تایح یرادیاپ .تسا عیزوت
 عبانم ًاتاذ هک یرادهیامرس دشر اب یگداسهب
.تسین راگزاس دهدیم رده هب ار
 سناژآ هک »یناهج یژرنا زادنامشچ« باتک
 دیوگیم ام هب هتخاس رشتنم یژرنا یللملانیب

 زا سپ( ۲۰۰۵ اب هسیاقم رد ۲۰۳۰ رد هک
 ۵۰ هب )یروهرهب دوبهب هب طوبرم تالیدعت
 مراهچهس و تسا زاین رتشیب یژرنا دصرد
 یاهروشک زا اضاقت شیازفا نیا
 دنه و نیچ و دوشیم یشان هعسوتلاحرد
 دیدپ ار اضاقت شیازفا دصرد ۴۵ ییاهنتهب
 نیچ ،۲۰۱۵ زا دعب دوریم راظتنا .دنروآیم
 نبرک دیسکاید یهدننکرشتنم نیرتگرزب
 یپ رد ،دراذگ رس تشپ ار اکیرما و دشاب
 دیسکاید یهدننکرشتنم نیموس دنه اهنیا

 دهدیم ناشن تاعلاطم ریاس( .تسا نیرک
 رد ار مهس نیرتگرزب نونکامه نیچ هک
).دراد یاهناخلگ یاهزاگ
 دوجو اجنیا رد مهم یسایس یهلئسم ود
 رگید و اکیرما هکنآ تسخن .دراد
 مهس یزارد نامز تدم دنمتورث یاهروشک
 .دناهدرک فرصم ار ناهج عبانم یلصا

 هن هک تسا نآ مزلتسم یعامتجا تلادع
 هب هعسوت لاحرد یاهروشک اهنت

 یاهیژرنا زا یتآ یرادربهرهب یدنبهیمهس
 مه ییاهنآ هکلب دننک کمک ریذپاندیدجت
 دناهدرک فرصم دح زا شیب نونکات هک
 یهنیزه زا بسانتم مهس زا شیب یزیچ
 ،مود .دنشک شود رب ار یراذگ نینچ

 دوجو دیاب یناسنا یهعسوت دیدج یاهوگلا
 یاهینارگن نآ ضرفشیپ هک دشاب هتشاد
 و تسا یعامتجا تلادع زین و یتخانشموب
 راک رد ار یلصا یهاگیاج دیاب دراوم نیا

ً ارهاظ هک دنشاب هتشاد یللملانیب یاهتئیه
 .تسا مسیرورت اهنآ مهم ینارگن اهنت
 یگدنز یهویش زا نیمز تیعمج مششکی
 رامش شیازفا اب .دننکیم هدافتسا ربیژرنا
 ماهلا فرصم یوگلا نیا زا هک نانآ

 .دش دهاوخ رتشییب هرایس لیاسم ،دنریگیم
 تیاهن رد و رتهنیزهرپ ییاکیرما یایور
 و دیلوت یاهوگلا .دش دهاوخ رادیاپان
 اهنت هن .تسین ماودلباق ینونک فرصم

 یرادهیامرس زا هک دنتسه ناسنا اهدرایلیم
 دوس هک نانآ هکلب دنربیمن یدوس یناهج
 هرایس نیا عبانم یور راشف رب زین دنربیم
 .دنیازفایم
 یهرک نیا رد ریموگرم مراهچکی زورما

 یطیحمتسیز لماوع اب یدنویپ یکاخ
 هک دنتسه یناریقف ناینابرق بلغا و دراد
 یسرتسدمدع و هیذغتءوس ببس هب رتشیپ
 هدش ریذپبیسآ یتشادهب یاهتبقارم هب
 ،ییاذغ داوم تمیق دشر رارمتسا اب .دندوب
 دهاوخ یرتداح یهلئسم هیذغتءوس ًالامتحا

 ناهج ریقف مدرم دصرد ۷۵ .دش
 اهنآ مظعا شخب و دنتسه نیشناتسور
 یگدنز هک احنآ زا .دنایزرواشک هب هتسباو
 هب یاهدرتسگ ترجاهم ،تسا راوشد اهنآ

 .دراد دوجو هعسوتلاحرد ناهج یاهرهش
 نیا یاههغاز رد نونکا رفن درایلیم کی

 هک دننکیم یگدنز دشر لاحرد یاهرهش
 یاهیشاح یروضح اب ای یدرگهلابز اب نآ رد
 رارما ،درگهرود ناگدنشورف ناونع هب
 هک دنیوگیم ناسانشتشک .دننکیم شاعم
 عبانم و بآ ،کاخ اهروشک یمامت ًابیرقت

 یفاک کاروخ یهیهت روظنم هب یفاک یوج
 اما .دنراد مدرم یفاک یهیذغت نیمات یارب
 و یدج یضرا تاحالصا مزلتسم نیا
 رد ]۴۱[.تسا نآ زا یلام و ینف ینابیتشپ

 راک هب ییاهتسایس نینچ ییاهاج رتمک
 ییاذغ تینمامدع دوشیم هتفگ .دوریم
 رارق ریثات تحت ار اهناسنا زا یمین ًابیرقت
 .دهدیم
 ییاهروشک دهاش ،رتشخبدیما یهبنج رد
 مدع رد یناهج کناب دیکات هک میتسه
 .دنریذپیمن ار یزرواشک هب هنارای تخادرپ
 ،دوب یطحق یهناتسآ رد اهلاس هک یوالام
 یاهکمک هب دنمزاین نویلیم جنپ ربارب رد
 رابهعجاف تشادرب زا دعب یرارطضا ییاذغ
 هب تفرگ میمصت ،۲۰۰۵ لاس رد ترذ
 هب یدوزهب و دهدب هنارای ریقف نازرواشک
 داد نازرواشک هب هک یکمک ببس
 و دش ترذ نت رازه اهدص یهدننکرداص
 تالایا .تفای شیازفا تدشهب شیاهدمآرد
 یهئارا هب رداق هک یلاح رد هدحتم
 دازام زا یشان ییاذغ یاهکمک
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 میظع یاههنارای اب هک( تسا شایزرواشک
 دشر ییاکیرما نازرواشک هب لاردف تلود
 یاهروشک نازرواشک هب کمک )تسا هدرک
 هک دنکیم دیکات یتح .دنکیم در ار ریقف
 روشک نیا ،دننک یوریپ دازآ رازاب زا اهنآ هک
  نازرا ای ناگیار تارداص ینکشتمیق اب
 ناهج نازرواشک تباقر ناوت اهروشک نیا هب

.دهدیم لیلقت ار یموس
 دیلوت یارب ترذ زا یاهدنیازف یهدافتسا

 تخوسو دیلوت یارب ایوس یهناد و لوناتم
 رامش لیامت نآ رب هوالع و دراد دوجو لزید
 تشوگ فرصم هب ناهفرمهزات زا یریثک
 زا ینوزفازور لکش هب .تسا هتفای شیازفا

 هدافتسا تاناویح کاروخ یارب تالغ
 نیگنایم ،لاثم یارب .مدرم هن دوشیم
 تشوگ فرصم زا یاهینیچ هک یرلاک
 رباربود نونکات ۱۹۹۰ زا دناهدرک تفایرد
 دیلوت یارب هک نیا هب هجوت اب و تسا هدش
 دنوپ ود و دنفسوگ تشوگ دنوپ کی

 دیلوت دیاب تالغ دنوپ اهدص واگ تشوگ
 یارب یبقاوع ،ییاضاقت نینچ دشر دوش
 ناشتایح یلصا لوصحم هک دراد یناسک
 ناشیاقب ات تسا نارگ دح زا شیب
 داوم تمیق صخاش .دوش ریذپناکما

 هبساحم تسیمونوکا یهلجم هک ییاذغ
 دشر دصرد ۳۰ لداعم ۲۰۰۷ رد تسا هدرک
 رد .درک دشر نآ زا شیب ۲۰۰۸ رد و تشاد

 للم نامزاس ییاذغ یهمانرب ،تقیقح
 یاهداعلاقوف یرارطضا تساوخرد دحتم
 زا هک درک رشتنم ۲۰۰۸ سرام ۲۳ رد
 یعمج یاهکمک تساوخیم اهتلود

 یارب رالد درایلیممین مکتسد ار دوخ
 ۷۳ یهیذغت رتشیب یهنیزه یلام نیمات
 شیازفا روشک ۸۰ هب کیدزن رد رفن نویلیم
 شیازفا رثا رب هک دندش هجوتم اهنآ .دنهد
 رد لقنولمح یاههنیزه یور تفن تمیق
 ۲۰ دودح ییاذغ یاههنیزه هتفه هس اهنت
 خرن اب مدنگ تمیق .تشاد شهج دصرد
 تمیق .درک ادیپ دشر دصرد ۹۰-۸۰ هنالاس
 دصرد ۳۰ ۲۰۰۸ سرام رخاوا رد جنرب

 هس زا رتمک رد لاس زاغآ زا و تشاد شهج
 نایم یتاضارتعا و تسا هدش رباربود هام
 اهنآ رد هک ییایسآ یاهروشک یخرب رد ارقف

.دروآ دیدپ تسا ناشیلصا یاذغ جنرب
 ییاذغ ییاکیرما میژر هچنآ ،لاح نیع رد
 ،صلاخ دیفس درآ ینعی ،دوشیم هدیمان

 تاناویح نغور و ،ترذ یاههدننک نیریش
 مدرم زا یرایسب یارب ترذ کاروخ اب

 .دوشیم یتنس یاهمیژر نیزگیاج ناهج
 اب و دوشیم یقاچ بجوم هدشهیفصت رکش
 یاهاذغ یهدیچیپ ییاذغ داوم ینیزگیاج
 .دنکیم داجیا تباید دننام یضارما یتنس
 یتمالس دوس بسک یهدشانراهم یهزیگنا
 هک نانچمه و دنکیم دوبان ار
 و مالسان یاهاذغ اب ار ناگدننکفرصم
 ار یکشزپ یاههنیزه دنکیم مومسم یبلقت
 نیا یمامت دهدیم شیازفا تدشهب

 ببس هب نارحب یهدرتسگ یاههزوح
 یماظن رد نارادهیامرس یعیبط یاهتیلاعف
 ره اب لمع رد دوس بسک قح هک تسا
 و یهورگ یاههناسر .دریذپیم ار یدمایپ
 راب زا مدرم دنشوکیم هراومه یسایس ماظن

 یمتسیس یاهتیولوا نیا هک ینیگنس
.دنوشن هاگآ دنکیم لیمحت
 یریگهجیتن
 رد نارحب یهزوح راهچ رب میاههتفگ رد
 نارحب :ماهدرک دیکات رصاعم یناهج ماظن
 دشر ،اکیرما یبسن تردق شهاک ،یلام
 عبانم یزاسیهت و ،تشابنا یاهنوناک ریاس
 اکیرما دربهار .یتخانشموب نارحب و
 یارب یماظن تردق ندرکلابند نانچمه
 لاب رگید .تسا عبانم ریاس و تفن لرتنک
 تادیهمت قیرط زا دازام بسک هب باقع
 دربهار نیا اما دراد اکتا یلام
 نیا .دزاسیمن نشور ار شیاهکیتکات
 یاهتنار یارجا یپ رد نینچمه دربهار
 یهناورپ یاهمیژر اب یتیامح یراصحنا

 قوقح زا تیامح یارب زوجم و تخاس
 زا ،تسا سوسحمان یاهییاراد رب تیکلام
 یعدم هک »امرافگیب« ات »تفاسورکیام«
 قوقح شرتسگ .تسا ناسنا نژ رب تیکلام
 یناگمه روما ندرکروصحم و تیکلام
 هعسوت لاح رد یاهروشک هک تسا یرما

 اهزوجم تباب یروآماسرس یاههنیزه هک
 یزیچ زا یرادربهرهب هب زاجم و دنزادرپیم
 یقلت شناد کرتشم ثاریم هتشذگ رد هک

 و( دننک تفلاخم نآ اب دیاب دنتسین دشیم
.)دننکیم تفلاخم
 یهیلام تسا مزال هک روطنامه تسرد
 راهم یعامتجا ظاحل هب و دودحم کسیررپ

 تفرشیپ ات دوش دازآ دیاب زین ملع ،دوش
 و دوشن دودحم یعونصم روط هب یروآنف
 .درک یراصحنا یاهتنار تساوخرد ناوتن
 یاهدربهار ،هعسوتلاحرد یاهروشک یارب

 اکیرما یروتارپما باقع حانج ود ره
.تسا هدش راکشآ
 تسد زا ار دوخ رابتعا ینتگنشاو قفاوت
 هدروآ راب هب هک ییاهبیسآ دنچره و هداد
 یاهفده هتسناوتن ،دراد رارمتسا
 ندیشخبتدحو .دشخب ققحت ار نتگنشاو
 زا یفالتئا رد ناهج مظعا شخب هب
 رگا .تسا هتشاد دوجو نایضاران
 زا یرایسب رد ارگپچ یدج یاهتلود
 تسد رد ار تردق بونج یاهروشک
 داصتقا رد یمهم راتخاسدیدجت ،دنریگب

 هک نانآ اما .دیآیم دیدپ یناهج یسایس
 یبالقنا دننکیم هرادا ار اهروشک نیا نونکا
 اهوشک نیا ناگبخن هک نآ هب هتسب .دنتسین
 ،دنریگ رارق ییاهراشف هچ ضرعم رد
 ،یعاسم کیرشت زا یرصانع ناوتیم
 .تشاد راظتنا ار یرگشلاچ و ،یراکمه
 هب دناوتیم یقرتم یبونج یاقیرفا کی

 یناهج ماظن ربارب رد یلیدب هب ندادلکش
 رب و دنک یرای ییاکیرما ولگنا یرادهیامرس
 دنایعدم هک یتردق دیدج یاهنوناک
 دنتسه بونج یاهروشک عفانم یهدنیامن
 ییاهتلود یزور دیاش و دراذگ ریثات
.دننک نینچ لمع رد هک میشابهتشاد
]۱[ Economic Governance in the Age of 

Globalization (New York:Columbia Uni‐
versity

Press, 2004(
]2[ Unequal Partners: A Primer on Glo‐

balization (New York: New Press, 2002(
]3[ The Amoral Elephant: Globalization 

and Capitalist Development in the Early 
21st

Century (Monthly Review Press, 2001(
 همجرت یسراف هب یوضترم نسح ار باتک نیا

)۱۳۸۳ رگید رشن( تسا هدرک
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 اب .دنریگ یم سپ الامتحا ،دننک یم هنیزه
 زونه نیا هک مرس نآرب نم ،همه نیا

 مولعم ،عقاو هبو تسا ناهفصا بشرس
 هیقب .دیسر دهاوخ اجک هب ماحنارس تسین

 تیعضو یلو ،دوخ یاج هب ناهج
 ساره روطب سیلگنا و اکیرمارد یداصتقا
 یا هتفهوزور .تسا هدش لزلزتم یروآ
 هتشذگ هام دنچ نیا رد لقادح ای و تسین
 ریگلفاغ »هدننکریگلفاغ یربخ« اب هک ،دوبن
 لاس کی زا شیب ،سیلگنارد .میشاب هدشن
 کناب یگتسکشرو اب اهارجام نیا ،شیپ
 « هب ماحنارس هک دش زاغآ کار ندرون ینهر
 کناب نیا یاه نایز »ندرک یعامتجا

 بحاص نوچ یناسکرب.دشرجنم یصوصخ
 عفادم نایلاس رذگرد هشیمه هک ،ملق نیا

 « هراب رد و هدوب رازاب روک یاهورین لرتنک
 یجرح ،تسا هتشادن یمهوت رازاب »یئآراک
 هطیح رد لقادحرضاح لاحردرگا تسین
 طیارش شرتسگ و قمع هب هجوت اب یرظن
 و هلئسم اه تسایس نیا یارجا اب ینارحب
 هک الاح دیوگب الثم و دشاب هتشادن یلکشم
 اهدحاو نیا ،سپ ،تسا هدش نینچ نیا
 هک یتقوو دننامب یقاب مومع لرتنک رد دیاب
 زا یگدنیامن هب و مومع دش عفر نارحب نیا

 تسد هب یاهدوس زا تلود مومع نیا یوس
 هب هک یعامتجا یاه همانرب نیمات یارب هدمآ
 یلو .دیامن هدافتسا ،دشاب مدرم تیرثکا عفن
 نیا رذگرد هک لاربیل وئن نانادداصتقا رب

 هک دازآرازاب یئآراک یایازم ردنا اهلاس
 رتهب دشابرتمک نآ رد تلود تراظن هچره
 یمن ،دندوب هدرکن ینارد هقی مک ،تسا
 جوم نیا ربارب رد هک تسا هتفر هچ مناد
 یزیچ »نادنمتورث یارب مسیلایسوس « هزات

 یئوگ وت !دننک یمن یا هوکش و دنیوگ یمن
 یعقاومرد طقف رازاب ماظن یئآراک هک
 یم دارم قفورب زیچ همه هک تسا تسرد
 ،دنهد یم هک یئاه هدعو فالخرب و درذگ
 نایز ینونک تیعضو هب هیبش یطیارشرد
 تایلام بیجزا دیاب یصوصخ شخب یاه
 هجوت هتبلا .دوش »یعامتجا « ناگدنهد
 العف هک یئاه لاربیلوئن یتح هک دیراد
 شخب یاه نایز ندرک یعامتجا یاتساررد

 « زا ،دنشک یم »تمحز « یصوصخ
 عقاو هب ینعی دننز یم فرح »رازاب حیحصت

 هک دننک یم یراشفاپ اعدا نیارب نانچ مه
 ،رازاب دنفاکش یمن هتبلا هک یلیالد هب
 و تسا هدرکن لمع بوخ راظتنا فالخرب
 شخب یاه نایز نیا یتقو مه نالا

 دمن نیازا هک یئاه نامه هسیک زا یصوصخ
 رازاب دش یعامتجا ،دنا هتشادن یهالک
 »تاهابتشا« ات درک دهاوخ ادیپ یتصرف

 هب ( دنک یم حیحصت و دنک حیحصت اردوخ
 هرود نیارد یتح هک تسه مه رطاخ نیمه
 یصوصخ شخب یاه نایز ندرک یعامتجا
 تلود یوس زا تراظن لقادح ناهاوخ زین

 دنیارف یتقو هتبلا همه نیا اب .)دنتسه
 هب اددجم رازاب و ،دوش مامت حیحصت

 ار یچیق و شیر دیاب زاب ،دسرب یروآدوس
 یصوصخ شخب ناناولهپ تسد هب
 ار »هابتشا « نیمه ،هرابود ات .میراپسب
 حیحصت ات هتبلا .دنوشب بکترم الامتحا
 هک تسین دب طقف هن »تلود هلخادم «،رازاب

 ارم فرح رگا .تسه مه یرورض یتح
 تاشیامرف هب رگید راب کی دیرادن لوبق
 ریزو و یزکرم کناب سیئر و ،شوب یاقآ

 نوارب ندروگ یاقآ ای و اکیرما یراد هنازخ

 ،میدرگرب بقع هب یلیخ میهاوخن رگا
 رپ رایسب یاهزور ،هتشذگ هام دنچ لقادح
 هریخ همه اب هک یئاهارجام .دوب یئارجام
 یسک زونه ،ناش یریگمشچ و یگدننک
 ،تسا عوقو لاحرد هک هچ نآ یعقاو داعبا
 .دسانش یمن و دناد یمن یتسرد هب ار

 نیمه ات هک ینانادداصتقا و نازادرپ تسایس
 یگدنز زا تلود هچره دندوب دقتعم زوریرپ
 داصتقا عفن هب ،دشکب رانک رتشیب یداصتقا
 ،ناهگان هب ،تسا نادنورهش عفن هب و
 تایلام دودحمان و هوقلاب تاناکما
 یاه نایز ندرک یعامتجا یارب ناگدنهد
 یتح .دنا هدرک فشک ار یصوصخ شخب
 دروآ تسد نیرت هدمع هک نپسنیرگ یاقآ

 کناب تیریدم هلاس ۱۸ نارود رد شیوخ
 و رتشیب یئادز تراظن ار ورزر لاردف
 هوکش هب دوب هدناوخ تلود ذوفن زا نتساک
 لاس ۱۸ وا هک یتلود نامه ارچ هک دمآرب
 شا یراذگ ریثات تاناکما زا نتساک یارب
 دبنج یمن رت عیرس الاح ،دوب هدیشک تمحز
 یمن هنیزه رتشیب ناگدنهد تایلام هسیک زا و
 اه کناب ،اهروشک زا یرایسبرد .دنک
 هباشم یاه تکرش ای و ،همیب تاسسومو
 تایلام هدنشخب هسیک زا رگید راب کی
 عفر زا سپ ات دنا هدش »یلم « ناگدنهد
 ،دندیسر یهد دوس هب یتقو ینعی ،لکشم
 یصوصخ شخب »ناناولهپ « هب هرابود
 »ناگدنهد تایلام « هک هتبلا و دنوش راذگاو
 یراکادف نیا هک دنشاب راودیما دنناوت یم
 شاداپ ورجا نودب فورعم لوق هب ،ناش
 نیا هیسن العف شاداپ نیا هتبلا .دنام دهاوخن

 ار هچ نآ زا یشخب لقادح هک دوب دهاوخ
 همیب یاه تکرش و اهکناب تاحن یارب هک

.…تسارید یلیخ ادرف :ناهج داصتقا یراتخاس نارحب

فیس دمحا يییيدداصتقاا
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 ربهر یتح و سیلگنا یراد هنازخ ریزو و
 دیهدب شوگ سیلگنا ناملراپ رد نویسیزوپا
 نشور امش یارب هدنب ضیارع تحص ات

 عاضوا هک عقوم نآ تسا زومآ تربع.دوش
 ،لاثم یاربو ،دمآ یم بسچلد رظن هب
 ،تساک یم اه تایلام زا شوب یاقآ تلود
 بیصن اه ششخب و لذب نیا هدمع شخب
 هک الاحو .دش یم نادنمتورث دصرد کی
 هتسشن لگ هب »تیرتسا لاو هناخرامق« نیا
 نکشرس ناگمه نیب ار شا هنیزه ،تسا

 زا »نادنمتورث یارب مسیلایسوس « !دننک یم
 لصا هب میزادرپب و میرذگب یراب !رتهب نیا

 :ارجام
 تسرد هچرگا هک مرذگب و میوگب اج نیمه
 شخب نازادرپ تسایس زا یرامش هک تسا

 ،دنا هدرک لمع یزیرگ تیلوئسم اب یلام
 نیا هب هک یلماوع ندرک دودحم یلو
 و صرح هب تسا هدیئورارف ینونک تیعضو
 ندیدن و تخرد ندید هناشن ،یدرف زآ

 هک میوگب مهاوخ یم ینعی .تسا لگنج
 زا یشخب نارحب هک نیا هن ،نارحب نیا
 تسا ینارحب هک دشاب یراد هیامرس داصتقا

 یراد هیامرس یداصتقا ماظن راتخاس زا هک
.تسا هتفرگ تئشن

 و اه هنیمز هک مرذگب و میوگب اج نیمه
 زاب نودب ناوت یمن ار ینونک نارحب للع
 هتشذگ لاس ۴۰ ات ۳۰ یداصتقا خیرات یرگن

 نارحب نیا ،نم رواب هب .تخانش زاب ناهج
 چیه هجیتن و تسا هتفرگن لکش هبش کی
 ،دوب یتریصب هدیدرگا .تسین مه یا هئطوت
 ار نارحب یریگ لکش یاه هنیمز دش یم
 زا یریگولج یارب و تخانش رتدوز رایسب

 زا یشان یتسم یلو .درک مادقا نآ شرتسگ
 دوجوم اعقاو مسیلایسوس رب یسایس یزوریپ
 ،دمآ نآ زا سپ هک یکیژولوئدئا مجاهت و
 ،هجیتنرد و درک روک ار تریصب هدید نیا
.میتسه نام ینونک تیعضو رد نونکا

 یتح و اهدمآ یپ و للع هراب رد تسا نکمم
 یللملا نیب نارحب فیفخت ای و نورب یاههار
 رد یلو ،دشاب هتشاد دوجو رظن فالتخا
 دوج و یرظن فالتخا ،هتکن کی هراب
 رایسب مه نارحب نیا هک نیا نآ و درادن

 یروشک رتمک ،عقاورد -تسا هدرتسگ

 هدنام نوصم نآ زا هک تسه ناهجرد
 ،رطاخ نیمه هب و قیمع رایسب مه و -دشاب
 درد مک یتح و درد یب و هداس لح هار
 رد اه یضعب تسین دیعب هتبلا .درادن
 تفگش یمک نارحب یگدرتسگ هب دروخرب
 دش هنوگچ و دش هچ هک دنشاب هدش هدز
 یلو -میا هدش وربور تیعضو نیا اب هک
 انشآ سکرام تایداصتقا اب هک یسک یارب
 و زمر اه نارحب نیا روهظ و شیادیپ ،دشاب
 تاذ رد عقاو هب ،نارحب نوچ درادن یزار
 هب اج نیمه .تسا یراد هیامرس ماظن
 دنچ رد اقافتا هک مرذگب و میوگب هراشا

 نارحب نیا ندش نایع اب هک هتشذگ هتفه
 انعم »توکس « دهاش دوش یم صخشم
 هب -لاربیلوئن نانادداصتقا یوس زا یراد

 میا هدوب -یناریا یاه لاربیلوئن صوصخ
 و نورد تاعوبطم رد اهلاس نیا رد هک
 « نیا .دندوب هدشراد نادیم یزرم نورب

 تسین دیعب ،دشاب هتشاد یلیلد ره »توکس
 قمع و یگدرتسگ هک دشاب لیلد نیا هب
 »هکوش « ار نانادداصتقا نیا ینونک نارحب

 هک دش هنوگچ و دش هچ هک تسا هدرک
 ینامیا یرواب عقاو هب نآ هب هک یماظن
 هدیئورارف یتیعضو نینچ هب دنراد و دنتشاد
 و هزات اه نارحب نیا هک متفگ یراب !تسا
 اب زین ۳۰ و ۱۹۲۰ یاهلاس رد .تسین عیدب
 سکعرد .میدوب هدش وربور گرزب نارحب
 لبقام تایداصتقا ،نارحب نآ هب لمعلا

 زادنا تسد هب -اهیکسالک داصتقا -یزنیک
 و سیلگنا رد زنیک درانیم ناج و داتفا

 کی زا لقتسم ،ناتسهل رد یکسلاک لکیام
 یراد هیامرس داصتقا ساسا ظفح اب ،رگید
 فیفخت هب هک دندرک داهنشیپ یئاه تسایس
 مک یتح و دش رجنم نارحب یاهدمآ یپ
 زا دعب ههد هسود زا هک یناسک دنتسین

 « نارود ناونع هب ،مود یناهج گنج
 رد اعدا .دنرب یم مان یراد هیامرس »یئالط
 نیا نتفرگ شیپرد اب هک دوب نیارب هرود نیا
 لرتنک زا یراکیب هن رگید طلتخم داصتقا

 تالکشم هن و مروت هن و دش دهاوخ جراخ
 هب هک یتقو .دمآ دهاوخ شیپ رگید هدیدع
 مروت شیادیپ اب ،میسر یم ۱۹۷۰ یاهلاس
 داصتقارد -نشیلفلگتسا -دوکر اب ماوت

 لگ هب یزنیک تایداصتقا یتشک ناهج
 اب هلباقم یارب زنیک هک دش نشور و تسشن
 یارب یفرح المع »روهظون « تیعضو نیا

 نیا هب لمعلا سکعرد .درادن نتفگ
:میا هدوب هدمع لوحت هس دهاش ،تیعضو
 ششوپ رد زنیک لبقام داصتقا -
.دشریگ اج همه و هدروآربرس مسیلاربیلوئن
 لوحت نیا اب هتسب مه و هتسویپ -
 میتشاد مه ار ندرک یناهج ،کیژولوئدیا

 شرتسگ و داجیا ،شا هدمع هفیظو هک
 شرگن نیا یارجا یارب مزال طیارش
.دوب هزات یداصتقا

 زکرم لاقتنا ای ،یراد هیامرس ندرک یلام -
 هب دیلوت زا یداصتقا یاه تیلاعف لقث
.یلام شخب
 هب ،میراد نونکا هک هچنآ ،ترابع کی هب و
 هب هناگ هس شرگن نیا نتسشن لگ
 یراد هیامرس ماظن بئاصم و تالکشم
 .تسا
 یاهلاس هب ینونک نارحب هشیر ،انعم کی هب

 یروآدوس خرن هک ددرگ یم رب ۱۹۷۰
 هک ار هچ نآ و تشاد یلوزن ریس یاههاگنب
 دندوب هدیمان »یراد هیامرس یئالط نارود «
 یایحا یارب .]۱[دوب هدیسر نایاپ هب

 راک دنچ هب تسد اه تکرش ،یروآدوس
.دندز هدمع
 هب یتعنص تادیلوت زا یشخب لاقتنا اب -
 و ،دنتشادن یرگراک هیداحتا هک یئاهروشک
 نیا رد نیئاپ رایسب دزم زا نتفرگ هرهب

 یروآدوس طقف هن هک دندرک یعس ،عماوج
 یرگراک یاه هیداحتا رب هکلب دنیامن ایحا ار
 و هدروآ راشف مه یبرغ یاهروشک نورد رد
 زایتما یعقاودزم زا نتساک یاتساررد اهنآ زا
 نیا رد راک دنیارف نامزاس دیدجت .دنریگب

 تعاب هک تفرگ تروص مه ،عماوج
 یایحا و دیلوت دنیارف رد راک تظلغ دیدشت

 تردق یلو ،رگید یوس زا .دش یروآ دوس
 نیمه هب و تفای شهاک نارگراک دیرخ
 یاه یراذگ هیامرس یاه تصرف ،لیلد
 دازام هچرگا ،ینعی .دش رتمک روآ دوس
 یلو دمآ تسد هب یراذگ هیامرس یارب
 نآ زا یریگ هرهب یارب مزال یاه تصرف
 .دش رتدودحم رتشیب یروآدوس یارب دازام



١۱٩۹ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام یی دد

22

 یگدنز حطس ظفح یارب زین نارگراک اما و
.دندز فلتخم راک دنچ هب تسد دوخ
.دندرک راک یرتشیب تاعاس -
 یرگراک راوناخ یاضعا زا یرتشیب دادعت -
.دندش راک رازاب دراو
 یاهتراک و ماو زا هدرتسگ هدافتسا -
 .یرابتعا
 زیچ همه هک ینامز ات یداصتقا یوگلا نیا
 یلو .دیاب یم همادا ،درذگ یم دارم قفو رب

 نآ رد یناوخمهان یکدنا هک نیمه
 نآ هب هک دزیر یم مه رد ماظن لک ،دنکزورب

.دیسر میهاوخ
 راتشون نیا یساسا شسرپ ود دیراذگب سپ
.میئامن حرطم ار
 مادک نارحب نیا یئاغ و یلصا تلع ،الوا
 ینارحب اب هک دمآ شیپ هچ و دش هچ ؟تسا
 !میا هدش وربور قیمع و هدرتسگ نینچ نیا
 میمصت و نالوئسم نیا هانگ عقاو هب ایآ

 هدناسر اجنیا هب ار عضو هک دوب ناگدنریگ
 ؟دنا
 همانرب نیا ایآ هک تسا نیا مه مود شسرپ و
 هب یئوگ خساپرد ،دنا هدرک مالعا هک یئاه
؟دشدنهاوخ قفوم نآ

 مدوخ یاعدا نیا یارب و منک یمن رکف نم
 هک نیا یکی ،لاثم یارب .مراد لیلد مه
 تیقفوم اکیرما تلود تاحن همانربرگا یتح

 بیج هب شا هدمع تعفنم ،دشاب مهزیمآ
 ناراد ماهس و اه تکرش زا یدودعم دادعت

 نوچ تفر دهاوخ تیرتسا لاو رد هدمع
 هنومن یارب ،نارگید هب کمک هراب رد

 نیا ،دنراد یلام یراتفرگ هک یئاهراوناخ
 نیسلجم یوس زا اه تدعاسم عون
 ینعی .تسا هتفرگ رارق هیلام ریزو رایتخارد
 ترابع هب .دنکن نینچ هک دراد لامتحا وا
 اریخا هتبلا .تسا هدشن یدهعت چیه ،رگید
 تاسسوم رب هوالع هک میا هدش ربخ اب مه
 رکیپ لوغ یاه تکرش زا یرامش ،یلام
 یناپمک و زروتوم لارنج هلمج زا ،ئیاکیرما
 دنتسه وربور یگتسکشرو رطخ اب مه دروف
 مرادن ربخ زونه )ربماون ۱۶( نامز نیا ات و
 تکرش نیا تاحن یارب اکیرما تلود ایآ هک
 نخس هب ؟ریخ ای دراد یا همانرب مه اه
 یلام شخب زا هچرگا ،ینونک نارحب ،رگید

 رتارف یسب نآ زا نونکا یلو تسا هدش زاغآ
.تسا هتفر
 نارحب هک منامگ نیارب نم ،هک نیا مود
 امامت هکلب یراودا یلکشم هن ینونک
 هچرگا ،رگید نخس هب ،تسا یراتخاس
 تسایس نآ ای نیا و هورگ نآ ای هورگ نیا
 رصقم یلو ،تسا هتشاد شقن نآ دیدشترد
 ماظن ،عقاورد ،نارحب نیا روهظ رد یلصا

 مهاوخ یم ینعی . تسا یراد هیامرس
 رارقرب یراد هیامرس هک ینامز ات هک میوگب
 یزیرگ اهنارحب عون نیا زا ،دنام یم
 تاذ زا یشخب ،یلام نارحب نوچ ،تسین
 نیمه هب و .تسا یداصتقا ماظن نیا

 هک یعقوم ات هک تسا نیا مرظن ،رطاخ
 ینونک نارحب یا هشیر لیالد عفر یارب
 اب ،دننزن مادقا هب تسد یناهج حطسرد
 رتارف حطس زا اتدمع هک اه همانرب عون نیا

 .دش دهاوخن عفر ینونک نارحب ،دور یمن
 ،ماظن نیا نوردرد هک دش هچ هک نیا هتبلا

 ،دش ناسرگد ینونک تیعضو هب طیارش
.تسا یندینش هک دراد یناتساد
 رکف نم ،نارحب نیا یلصا تلع اب دنویپرد
 یزیچ نارحب نیا یلصا تلع هک منک یم
 نخس نآ زا تارک هب سکرام هک تسا

 هک میوگب مهاوخ یم ینعی .دوب هتفگ
 تیفرظ ینوریب نایب عقاو هب ،ینونک نارحب
 تسا دازام دیلوت ،عقاورد و دایز یدیلوت

 و اهدمآرد عیزوت رد یرباربان شرتسگ اب هک
 ندرک یناهج اب ،رگید ترابع هبو تورث
 رتشیپ هک هنوگ نامه .تسا هدش دیدشت رقف
 دنیارف کی هب هیامرس یئوس زا ،میتفگ
 تسا دنمزاین یروآ دوس و تشابنا یمئاد
 زا یلو .دیازفیب شیوخ رب مئاد دناوتب هک
 و دمآرد عیزوت رد رتشیب یرباربان ،هلمج
 هداد فیفخت تدش هب ار ناکما نیا تورث
 یا هزات یا هلوقم ،هلوقم نیا هتبلا .تسا
 ههد هسود رد هک دراد نتفگ یلو تسین
 هب ،همه نیا اب .دش دیدشت دنیارف نیا ،ریخا

 تدم دنچره هک میناد یم تیرشب هبرجت
 نارحب نیا اب یراد هیامرس ،راب کی
 هویش و لکش هب ماحنارس هک دوش یموربور
 رگا .دهد یم ناشن ار دوخ نوگانوگ یاه
 تالخادم ،دش یم هتشذگ نرق ۷۰ ههدرد

 زا ای و تسناد رصقم ار داصتقا رد تلود
 یداصتقا ماظن یئآراک مدع و داسف
 زورما ،تفگ نخس ینوماریپ یاهروشکرد
 هدش عورش یئاه داصتقا زا نارحب نیا
 ار تالکشم نیا تسا رارق هک تسا
 تفگ ناوت یم عطاق نظ هب و دنشاب هتشادن

 مه ینعی .دنا هتشادن ار »عناوم « نیا هک
 لاس یس رد ،اکیرما مه و سیلگنا

 یئادز تراظن یدایز رادقم هب ،هتشذگ
 دوش یم هک احنآ ات مه و دندوب هدرک
 و دساف یاه تلود ،درک تواضق
 شسرپ همه نیا اب .دنرادن مه دمآراکریغ
 ودش هچ سپ هک تسا نیا نانچ مه
 تروص نیا هب نارحب نیا هک دش هنوگچ
؟دش ادیپ
 هک یتقو ،هتشذگ نرق ۷۰ یاهلاس نامهرد
 اضاقت تیافک مدع ای و دیلوت دازام نارحباب
 نانادداصتقا ،میدوب هدشوربور رازاب رد
 گرزب نارحب رتسکاخ زا هک لاربیلوئن

 اعدا ،دندوب هدروآرب رس ۱۹۲۰ یاهلاس
 تایداصتقا «یلصا رصقم هک دندرک
 رد بالقنا « دراذگ یمن هک تسا »یزنیک
 ،نم نامگ هب .دتفیب قافتا »هضرع هصرع
 یم ماحنا اهلاس نامه رد دیاب هک یراک
 ،تفرگ ماحنا هک هچ نآ فالخرب ،تفرگ
 تایداصتقا درکلمع هریاد ندش رت هدرتسگ
 هک تسا نیا تیعقاو یلو دوب یزنیک
 ،۱۹۷۰ ههد هیلوا یاهلاس نامهزا
 یرشب عماوج لیدبت ،لاربیلوئن نانادداصتقا
 رابنوخ هبرجت اب ار هزات »هاگشیامزآ « کی هب
 « تدعاسم اب و یلیش رد هشونیپ

 .دندوب هدرک زاغآ »وگاکیش یاهرتسگناگ
 ندش ریزو تسخن اب سیلگنارد ،دعب یتدم

 تیقفوم اب اکیرما رد و رچات مناخ
 تهج رد اقیقد ،ناگیر یاقآ یتاباختنا

 و میوگب هتبلا .دندرک تکرح سکع
 یاه یئاراد ،اکیرمارد هچرگا هک مرذگب
 یصوصخ شخب هب یراذگاو یارب یدایز
 همانرب سیلگنارد یلو ،تشادن دوجو
 و دنتفرگ شیپ رد ار هدرتسگ یاه یراذگاو
 یئادز تراظن هب اکیرما و سیلگنا رد مه
 هیلوا یاهلاسرد .]۲[دندرک مادقا هدرتسگ

 نآ هب هک هچ نآ ساسارب ،هتشذگ نرق ۸۰
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 زا ،دوش یم هتفگ »گنب گنیب « الومعم
 هدرتسگ هب رگید یاهرازاب و یلام یاهرازاب
 یارب هتبلا .دش یئادز تراظن تروص نیرت
 »محارم « نیا زا ینوماریپ یاهروشک هک نیا
 اه همانرب نیمه ،دننامن بیصن یب یلاربیلوئن
 هب »یراتخاس لیدعت یژتارتسا « ششوپ رد
 دیسر یئاج هب راک و .دش رداصاهروشک نیا

 یتح و ایفارغج و خیرات زا لقتسم هک
 یارب هناگی یا هخسن ،عماوج تاصتخم
 ،اه تسایس نیا دمآ یپ .دش رداص ناگمه
 هدش یم نونک ات هک یئاهاعدا فالخرب
 بسانم نارحب یلصا تلع عفر یارب ،تسا
 هدش دیلوت تورث لک نازیم هچرگا .دوبن
 عیزوت یلو ،تفای شیازفا ناهج داصتقارد
 و ،اهروشک همه رد ابیرقت تورث و دمآرد

 ترابع هب .دش رترباربان اهروشک نیب یتح
 هیامرس یارب مزال دازام هچرگا ،رگید
 هیامرس تشابنا ینعی -دمآ مهارف یراذگ

 هیامرس یاه تصرف یلو -تفرگ تروص
 رگا .دش رتمک و رتمک روآ دوس یاه یراذگ
 رد صوصخ هب ،ینوماریپ یاهروشک رد
 یاهروشک زا یا هدمع شخب و اقیرفا
 هرطاخم هشیمه زا عضو ،نیتال یاکیرما
 هب هن ،زین لپورتم یاهروشکرد ،دش رت زیمآ
 مدرم تیرثکا عضو یلو ،تماخو نآ
 لوق هب دشاب رارق یتقو .تشادن یفیرعت

 دوجو هعماج مسا هب یزیچ رچات مناخ
 تالکشم و لیاسم هب ،اتعیبط ،دشاب هتشادن

 و دریگ یمن تروص عماج یدروخرب مه
 الوصا مه یرسارس یاه لح هار یتح
 رد هچرگا هک نیا بلاج .دوش یمن حرطم

 رارق ،ناگیر یاقآ و رچات مناخ ینیب ناهج
 یساسا و هدمع هنارواب لوپ شرگن دوب
 یاه هرازگ شیپ نیرت مهم زا یکی و -دشاب
 یریگولج یارب هک دوب نیا مه شرگن نیا
 دیاب ،دمآ دهاوخ شیپ هک یلیاسم زا

 نازیم ،لاثم ناونع هب – یلوپ یاهریغتم
 تراظن تحت -لوپ هضرع و یگنیدقن
 دیلوت « ،اکیرما رد و سیلگنارد یلو ،دشاب
 ای . دش یناگمه انعم کی هب »رابتعا و لوپ
 لوپ زا یطیارشرد ،مشاب هتفگ رت حیرصرگا
 یناسکرب المع هک دنتفگ یم نخس یرواب

 دندرک یم دیلوت رابتعا و لوپ داصتقا رد هک

 .دش یمن لامعا یتراظنو لرتنک هنوگ چیه
 ۱۹۷۰ یاهلاسزا هک میوگب مهاوخ یم ینعی
 تارابتعا و یهدب دشر دهاش ام
 یارب و میا هدوب یبرغ یاهداصتقارد
 تقد اب زین اهکناب ،رتشیب دوس هب ندیسر
 کناب و دنداد یم ماو یرتمک یسراوو
 نیارد مه هیلام یارزو و یزکرم یاه
 رد یلیبس ریز ار لیاسم نیا عقاو هب عماوج
 .دندرک
 مهارف و غیلبت هک مرذگب و میوگب اج نیمه
 رتشیب و رتشیب یناتس ماو یارب طیارش ندرک
 ،یلام نالوئسم یزیرگ تیلوئسم هناشن هن
 اب ات دوب یا هلیسو اقیقد ،نم نامگ هب هکلب
 زا ،ماو یانبمرب فرصم لبطرب ندیمد
 نخس هب .دنیامن یریگولج دوکر شرتسگ
 هک میوگب ار هتکن نیا مهاوخ یم ،رگید
 روآ دوس هناراد هیامرس دیلوت تسا رارقرگا
 ودوش دقن و دور شورف هب دیاب دیلوت ،دشاب
 رقف ندش رت هدرتسگ اب مه ندش دقن نیا

 یطیارش دیاب .دوبن ریذپ ناکما و یلمع
 ماو اب ناگدننک فرصم ات دش یم مهارف

 -هدماین تسد هب زونه یاهدمآرد یناتس
.دنیامن هنیزه ار -هدنیآ یاهدمآرد ینعی
 هک یلحنیال ابیرقت لکشم ،نم نامگ هب
 هدمآ شیپ تالوحت هک نیا ،دوب هدمآ شیپ
 هیامرس ماظن رد هیامرس تشابنا دنیارف
 یا هنامز و هرودرد .درک نوگرگد ار یراد
 رگید راذگ تمدخ عقاو هب ،یلام شخب هک
 ،دوب داصتقا یساسا و هدمع یاه شخب
 دوب تروص نیا هب هیامرس تشابنا دنیارف
 فرص )M( یراذگ هیامرس لباق هوجو هک
 )C( دش یم دیلوت یارب مزال یاهالاک دیرخ
 ود لماش شیوخ تیلک رد اهالاک نیا هک
 و )hs(رگراک راک یورین ،دوب مالقا هتشر
 و )p( دیلوت دنیارفرد )ks( دیلوت یاهرازبا
 لباق یالاک ،هدوزفا شزرا شنیرفآ دنیارف
 اب هک دیآ یم تسد هب )’C(رازابرد شورف
 یم دقن )’M( یلوپ هیامرس ،رازاب رد شورف

 یروآدای هب مزال .دبای یم ققحت و دوش
 لباق هوجو زا یئاهن یلوپ هیامرس هک تسا

 توافت و تسا رتشیب هیلوا یراذگ هیامرس
 راد هیامرس بیصن هک تسا یدوس مه ناش
 هب دنیارف نیا هک نیا یارب اما و .دوش یم

 تسا یرورض و مزال ،دتفین زادنا تسد
 ینعی .دنوش دقن ،هدش دیلوت یاهالاک هک
 دوجو رثوم یاضاقت. رازابرد ناش یارب
دشاب هتشاد

hs 
‘M–> C….P….C’ —> M

ks 
 رتمک یاه تصرف هب لمعلا سکعرد ،اماو
 یترابع هب -روآ دوس یراذگ هیامرس یارب
 و هوردرد و -رقف ندرک یناهج باتزاب
 هیامرس یراصحنا هطلس اب هک یا هنامز
 ،دوش یم صخشم ناهج داصتقا رد یلام
 و دش رت هداس ،هیامرس تشابنا دنیارف نیا
:دمآ رد تروص نیا هب
‘M—> M
 هک نیا نودب ،یلوپ هیامرس ،رگید نخس هب
 یم ،درذگب راک دنیارف زا و دیلوت دنیارف زا

 نابحاص ینعی ،دیازفیب دوخ رب دشوک
 زا یریگ هرهباب ،دنشوک یم یلوپ هیامرس
 رگا ای .دنروایب تسد هب یرتشیب لوپ ،لوپ
 یاه دوس ،مشاب هتفگ رت صخشم
 هزوح چیه دراو هنازاب هتفس تالماعم
 هتفس تایلمع ، هکلب دوش یمن یدلوم
 ،تیاهن رد و .دنک یم دیدشت ار رتشیب یزاب

 ینعی .دوش یم رتگرزب و رتگرزب یلام بابح
 یشخب ،هنارازاب هتفس یاه دوس ،اج نیا رد

 نیا نابحاص یصخش فراصم فرص
 رودرد مه یشخب و دوش یم اهدوس
 ار اهنآ و هدشدراو هنازاب هتفس تایلمع
 یاه تیلاعف لقث زکرم ینعی .دنک یم رتشیب
 هب رتشیب و رتشیب ،دیلوت هزوح زا یداصتقا

 زا هک هچ نآ و دوش یم لقتنم یلام هزوح
 ریذپان نایاپ یاه هخرچ ،دوش یم هجیتن نآ
 و راجفنا و داصتقا یعقاو شخب رد دوکر
 نیا هتبلا .تسا نآ یلام شخب رد مروت

 یراد هیامرس ماظن درکلمع رد هک یلوحت
 صرح رطاخ هب و لیلد نودب ،دیآ یم شیپ
 یارب ،هبون هب ،هکلب تسین یصخش زآ و
 یداصتقا ماظن یاهزاین هب یئوگخساپ

 صخشم یخیرات هلحرم نیا رد مکاح
 دنیارف یاهدمآ یپ زا یکی .تسا یرورض
 انغ و رقف نامز مه شرتسگ ،ندرک یناهج
 نیا رد ینعی .تسا ناهج داصتقا رد
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 یپرد ناهج داصتقا رد هک تسین یدیدرت
 تیفرظ ،تسا هدمآ شیپ هک یتالوحت دمآ
 یوس زا .تسا هدش داجیا یرتشیب یدیلوت
 و نیچ رت یدج لماعت اب هژیو هب ،رگید
 داصتقا رد هباشم یاهروشک و ناتسودنه
 رتشیب یدیلوت ناوت و دیلوت هچرگا ،یناهج
 داصتقارد زین یرادن و رقف یلو ،تسا هدش
 لباق شخب .تسا هتفای شیازفا ناهج
 و نیچ رد هک ینارگراکز ا یهجوت

 هرهب اب ،هباشم یاهروشک رد و ناتسودنه
 الاک دیلوت هب ،رت هتفرشیپ یژولونکت زا یریگ
 نیا فرصم رد یشقن دوخ ،دنلوغشم
 دزم نازیم ،رگید نخس هب .دنرادن اهالاک
 تردق هک تسا نآ زا رتمک اهنآ هب یتخادرپ

 رارق اهنآ رایتخا رد یهجوت لباق دیرخ
 هک مه یبرغ هتفرشیپ یاه داصتقارد .دهدب
 وربور داصتقا یعقاو شخب رد دوکر اب

 نیا ندرک دقن و شورف ،هجیتن رد و میتسه
 یم دیلوت یرتشیب مجحرد هک یئاهالاک
 هدیئورارف یطیارش هب و هدش رتراوشد ،دنوش
 ،اه تمیق زا نتساک اب دیاب ای هک تسا
 ،شا هجیتن هک درک نیمضت ار اهنآ شورف
 دیاب ،هک نیا ای و تسا دوس خرن ندش رتمک
 رتشیب ،شدمآ یپ هک تساک دیلوت نازیم زا

 داصتقا رد یدیلوت دازام تیفرظ ندش
 هیامرس یاهداصتقا هدمعرد .تسا یناهج
 یلو ،سیلگنا و اکیرما صوصخ هب ،یراد
 ،لکشم نیا »لح « یارب ،نازادرپ تسایس
 هویش و لکش هب و دنتفای یعیدب لح هار
 یاهدمآرد ندرک هنیزه غلبم یتوافتم یاه
 فرصم و هدش هدماین تسد هب زونه
 و میوگب .دندرک قیوشت ار ضرق یانبمرب
 مه ،فده نیا هب ندیسر یارب هک مرذگب
 ماو طیارش مه و ،دنتساک هرهب خرن زا

 .دندرک رت هداس و لهس ار رابتعا و یناتس
 یروآ دوس هچرگا زین یتیلمارف یاه تکرش
 هب یراذگ هیامرس یاه تصرف یلو دنتشاد
 دنتشادن رایتخارد روآدوس تبسن نامه
 راکب یلام شخبرد ار دوخ یلوپ هیامرس
 نیا مه و دیازفیب شیوخرب مه هک دنتخادنا

 ،ضرق هسیک زا فرصم موادت یارب هک
 یپ زا یکی .دیامن مهارف ار مزال هنیمز
 نیب هطبار هک دوب نیا تالوحت نیا یاهدمآ

 ینعی .دش عطق دیلوت و یلام یراذگ هیامرس
 رد هک مشاب هتفگ ار هتکن نیا مهاوخ یم
 یعقاو شخب ،متسیب نرق هیلوا یاهلاس
 شخب کی هک دوب نآ دلوم شخب ،داصتقا
 نآ تمدخ رد یلام بلاغ نادنچ هن
 ینایاپ یاهلاس هب یتقو یلو .تشادرارق
 هب یداصتقا ماظن ،میسر یم متسیب نرق
 کی .تسا هدش نوگرگد یدایز رادقم
 هب هک هدش مروتم تدش هب یلام شخب
 « داصتقا دلوم شخب زا یدایز نازیم
 هطبار چیه ابیرقت و دنک یم لمع »لقتسم
 ،دسر یم رظن هب .درادن نآ اب یمیقتسم
 هب هن ،دنیارف نیا رد یلام هیامرس شقن

 دنیارف نیمضت یارب یا هلیسو ناونع
 هدودحم رد اتدمع هکلب هیامرس تشابنا

 رد رتتسم دازام شزرا هب ندیشخب ققحت
 اب اتدمع هک یفرصم قیرط زا اهنآ -اهالاک
 هتفای فیفخت -دوش یم یلام نیمات ضرق
 نیا زا یدهاوش هک نآ زا لبق .تسا
 هراشا تسین دب ،مهدب تسد هب تارییغت

 رد هچ نآ ۷۵-۱۹۷۴ یاهلاس زا هک منک
 یتالوحت ،عقاورد ،میدهاش ناهج داصتقا

:تسا هناگ هس
 یاهلاس تبسن هب یداصتقا دشر نازیم -

.تسا هتفای شهاک ۱۹۶۰
 لرتنک رد رتشیب و رتشیب ناهج داصتقا -
 هک دمآرد یتیلمارف رکیپ لوغ یاه تکرش
 ناش هصخشم ،دنشابن یراصحنا رگا
.تسا صقان راصحنا

 هیامرس داصتقا هرادا رد یلام شخب -
 هتفای یرت نوزفا هزورره تیمها یراد
 .تسا
 تکرش دوس نازیم ،تالوحت نیا هچرگا

 اضاقت یلو ،داد شیازفا ار یتیلمارف یاه
 داصتقارد دلوم یاه یراذگ هیامرس یارب
 و دش رتمک صقان یراصحنا و یراصحنا
 دشر خرن ندش رتمک ،دنیارف نیا هجیتن
 نیارد هک یلیاسم زا یکی .دوب یداصتقا

 و دمآرد ندش رترباربان ،دش دیدشت اهلاس
 هک روطنامه هک دوب ناهج داصتقارد تورث
 رسرب یلکشم تروص هب ،میا هتفگ رتشیپ

 و دمآرد اهالاک رد رتتسم دازام شزرا ققحت
 هب هک تسا لماع نیمه ،ام نامگ هب

 قوشم یلوپ و یلام یاه تسایس تروص
.دش ناسرگد یناتس ماو
 دوب نیا یلصا لکشم ،ریخا یاهلاس نیارد
 یلو ،درک یم دشر یلام شخب هچ رگا هک
 نیا هحیتن و دوب دوکر راتفرگ ،دلوم شخب

 یارب رتشیب و رتشیب ناراد هیامرس هک دش
 یلام شخب هب دوخ یلوپ هیامرسرب ندوزفا
.دندش هتسباو داصتقا یلوپو
 شخب تیاهنرد هک ،تسا نشور هتفگان
 دشر دلوم شخب زا لقتسم دناوت یمن یلام
 دشر عقاو هب ،دشر نیا ،هک نآ رگم دنک
 هک میناد یم زین ار نیا و دشاب یکنکداب
 دهاوخ ،دوز ای رید ،فیرعت قبط ،کنکداب
 نارحب ایآ هک دوبن نیا هتکن ینعی .دیکرت
 دندوبن مک هکلب ،تشاد میهاوخ یلام
 نینچ یک هک نیا رسرب هک ینانادداصتقا
 یم یزادرپ هیرظن دمآ دهاوخ ینارحب

 نامهرد هک مرذگ یم هراشا هب .دندرک
 ،دیقف نیبوت زمیج ۱۹۸۰ یاهلاس لیاوا
 عضو ناهاوخ و دادرادشه صوصخ نیارد
 هتفس تالماعم یوررب »نیبوت تایلام «
 شداهنشیپ دش یلام یاه رازاب رد هنازاب

 دیاب یتایلام یاهدمآرد نیا هک دوب نیا مه
 رد دوجوم یاهدوبمک حالصا فرص

 هاگدید دیئاترد .دوش داصتقا دلوم شخب
 ۴۰ رد هک مرذگب هراشا هب تسین دب ،نیبوت

 داصتقارد ضرق دشر خرن ،هتشذگ لاس
 یاه تیلاعف دشر خرن ربارب ود زا شیب
.]۳[ .دوب داصتقا رد دلوم
 دیلوت و ضرق نیب تبسن ،رگید نخس هب
 زا رتشیب یمک ۱۹۷۵ رد هک یلخاد صلاخان

 ۲۰۰۵ رد ینعی ،دعب لاس یس دوب ۱٫۵
 یلخاد صلاخان دیلوت ربارب ۳٫۴ ادودح
 .دش
 ،میتفگ رتشیپ هک هنوگ نامه ،همه نیا اب
 شخب رد یراذگ هیامرس یاه تیعقوم
 هتشاد یلوزن دنور یلو یصوصخ دلوم
 .]۴[تسا
 نازیم ،داصتقا یعقاو شخبرد دوکر اب
 زیررس یلام هیامرس زا یرتشیب و رتشیب
 نیادمآ یپ و دش داصتقا یلوپ و یلام شخب

 دوس مهس هک دوب نیا مه ندش زیررس
 هب یداصتقا ماظن لک دوس رد یلام شخب
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 ۶۰ ههد رخاواردرگا .تفای شیازفا تدش
 رتمک دوس رد یلام شخب مهس هتشذگ نرق
 نرق هیلوا یاهلاسرد ،دوب دصرد ۱۵ زا

 شیازفا %۴۰ کیدزن هب مقر نیا ،رضاح
 .]۵[تفای
 مهم شخب ،دوب لکشم زا یشخب اهنت نیا
 هب المع اکیرما داصتقا هک دوب نیا رت

 رد هدننک فرصم نیرت هدمع تروص
 ،رگید ترابع هب .دمآرد یناهج داصتقا
 هب یدایز رادقم هب یناهج داصتقا رد اضاقت
 اضاقت و دش هتسباو اکیرما داصتقا رد اضاقت
 نآرد دمآرد طسوتم نازیم هب مه اکیرما رد
 لباق دمآرد « نازیم نیا و دوب هتسباو
 لباق رادقم هب ،شیوخ هبون هب مه »فرصم
 نتفرالاب اب عقاو هب هک یضرق اب یهجوت
 ،دش یم رتشیب هزور ره نکسم و هناخ یاهب
 رایسب نایب نیا ،نم رظن هب .تشگ یم مروتم
 نونکا هک تسا ینونک نارحب للع زجوم
.تسا هدش ریگناهج رگید
 زاجم هدیچیپ هطبار کی ندرک هداس هب رگا
 ره تمیق هک میئوگب دیاب ،میشاب
 ماو تروص هب نکسم هدنبای شیازفازور

 رتشیب یناتس ماو نیا و دمآرد رتشیب یناتس
 هب هک دومن نکمم ار رتشیب فرصم مه

 ات هک هتبلا و دمآرد رتشیب یاضاقت تروص
 ثعاب ،تشاد موادت هطبار نیا هک ینامز
 یداصتقا یاه تیلاعف ندش رتشیب
 راک نیا همزال .دش یم یناهج داصتقارد
 هنوگ ره ،یئوس زا هک دوب نیا هتبلا

 رانک هب رابتعا داجیا یارب ار یتیدودحم
 ماو هنیزه ،هرهب خرن زا نتساک اب و هداهن

 دوب رطاخ نیمه هب .دنهدب شهاک ار یناتس
 ۱۲ رد دعب هب ۲۰۰۱ هیوناژ زا ورزر لاردف هک
 شا نازیم و تساک هرهب خرن زا ازجم دروم
 اب .داد شهاک دصرد کی هب %۶٫۵ زا ار
 رادقم هب هک هدشرت هداس و لهس یاهماو
 یارب اضاقت ،دوب هدش مه نازرا یعونصم

 هناخ نآ هارمه هب و تفای شیازفا هناخ
 ندرک باذج یارب .تفرگ قنور مه یزاس
 ار ریغتم خرن اب ینهر یاه ماو ،یناتس ماو
 تدم یارب نآ ساسارب هک دنداد شرتسگ
 تخادرپ یارب هدنریگ ماو هب المع ،ینیعم
 دوب نیا مه قفاوت و دش یم هداد هنارای هرهب

 دهاوخ رییغت هرهب خرن ،دعب لاس ۳ ای ۲ هک
 .تفای دهاوخ شیازفا هک هتبلا و درک
 یئاناوت زا رتشیب یسب هک ینکسم نارادیرخ
 راودیما ،دندوب هتفرگ ضرق دوخ یاه
 هرهب یاه خرن ندیسرارف زا لبقات هک دندوب
 زا هدافتسا اب دنناوتب اهنآ ،رتالاب بتارم هب
 هتفای شیازفا نانچ مه هک ینکسم یاهب
 یزاسراک ار ماو نازیم طقف هن ،تسا

 الامتحا مه یهجوت لباق دازام هکلب ،دنیامن
 نازیم هک دوب راک هویش نیمه اب .دنربب دوس
 لاس رد هک میارپ باس نکسم یاه ماو

 لاس ۵ دوب رالددرایلیم ۵۶ شا نازیم ۲۰۰۰
 و دیسر رالددرایلیم ۵۰۸ هب ،۲۰۰۵ رد دعب
 لاس هب یتقو میریذپب ار زنیوا یاعدارگا

 یاهماو همه %۲۰ زا شیب میسر یم ۲۰۰۶
 هتبلا .]۶[تسا میارپ باس عون زا نکسم
 ،دندوب هدرک هک یئاه یروآ ون زا یکی
 راداهب قاروا هب نوزفازور یاهماو نیا لیدبت
 اب .دش یم شورف و دیرخ رازاب رد هک دوب
 یلام قاروا نیا ،رت نوزفازورره یناتس ماو

 رطاخ نیا هب هن مه نآ دندش یم یرادیرخ
 دمآرد هدنیآرد یلام دانسا نیا دیرخ هک
 دیما نیا هب طقف هکلب تشاد دهاوخ ینیرفآ

 دهاوخ شیازفا مه زاب ناش تمیق هک
 هکلب ،یلام تاسسوم طقف هن .تفای

 دندش نکسم رازاب دراو زین رگید یرامش
 .دنوش دنم هرهب نکسم یاهب شیازفا زاات

 راتفرگ ماد نیا هب هک یناسک دندوبن مک
 طقف هن ار نکسم یاهب شیازفا هک دندمآ

 یارب و دندرک روصت یمئاد هک یداع
 »قنور « هزورره هک یرازاب نیا رد تکراشم
 زا .دندناتس ماو مه زاب ،تشاد یرتشیب
:ود نیا بیکرت

 ندشرتشیب ینعی ،نکسم تمیق نتفر الاب -
 هک یا هرهب خرن رانکرد و یلایخ تورث
 ظفح ینیئاپ رایسب حطس رد یعونصم روطب

 هناخ ،رتشیب یناتس ماو اب ،دوب هدش
 یعقاو نازیم هک یطیارش رد هتبلا .دندیرخ
 هتفاین شهاک رگا مدرم تیرثکا دمآرد
 ماو نیا ،دوب هدنام تباث لقادح ،دشاب

 الامتحا و ظفح هار اهنت ،راد همادا یناتس
 یارب هک دوب تعامج نیا فرصم شرتسگ
 یتیمها یداصتقا یاه تیلاعف موادت

 یرایعم هک نیا یارب .دوب هدرک ادیپ یساسا
 مینک هجوت تسین دب ،مشاب هداد تسد هب

 ماو ۲۰۰۵ ربماسد ات ربتکا هلصاف رد هک
 و تفای شیازفا رالد نویلیرت ۱٫۱۱ ،نکسم
 ۸٫۶۶ هب اهراوناخ نکسم یهدب لک
 ۷۰ لداعم ادودح هک دیسر رالد نویلیرت
 .دوب اکیرما یلخاد صلاخان دیلوت دصرد
 هب عورش هرهب خرن ،یلو ۲۰۰۶ لاس زا
 نکسم یاهب شیازفا دنیارف ودرک شیازفا
 ،اینرفیلاک رد هلمج زا ،تلایا نیدنچ رد
 ینارادیرخ .دش فقوتم ادیرولف و انوزیرآ

 تمیق یمقرود شیازفا هب راودیما هک
 هرهب خرن رب هیکت اب و هدوب لاس رد نکسم
 دراو دوب زیچان رایسب یعونصم روطب هک یا
 هدیمد اه تمیق شیازفا لبطرب و هدش رازاب
 وربور یتیعضو اب ار دوخ ناهگان هب دندوب
:هک دندید
 تفای شهاک نکسم یاهب شیازفا طقف هن
.دش یفنم اه تلایا زا یرایسب رد هکلب
.تسا هتفای شیازفا زین هرهب خرن
 زا ،تارییغت نیا هجیتن رد هک تسا یهیدب

 هتفرگ هک یئاه ضرق تخادرپزاب هدهع
 دندمآ یمن رب دیدج تیعضو رد ،دندوب
 هیوناژ زا .دش زاغآ نکسم رازاب رد همهاوو

 تالاقم رد لانروج تیرتسا لاو ۲۰۰۸
 نخس عوقولا بیرق نارحب زا انلع ددعتم
 اب هک دیشوک مه لاردف تلود .تفگ
 مارآ ار رازاب ،هرهب خرن زا هراب ود نتساک
 %۳ هب %۴٫۷۵ زا هرهب خرن هچرگا .دنک
 اکیرما یزکرم کناب هچرگا و تفای شهاک
 هب یفاضا یگنیدقن رالددرایلیم ۱۵۰ مه
 هب .دشن عفر تبیصم یلو درک قیرزت رازاب

 ،عقاو هب هک دوب نیا تلع ،نم نامگ
 ار نارحب لکشم یئاکیرما نازادرپ تسایس
 مهاوخ یم ینعی .دندوب هدمیهف تسردان هب
 هک نیا ،دوب هداتفا قافتا هک هچ نآ میوگب

 عقاو هب یلام تاسسوم نیا زا یرامش
 اهنت هک نیا هن دندوب هدش تسکشرو
.دنشاب هتشاد یگنیدقن لکشم
 ،لمعرد هک دوب نیا رگید بئاصم زا یکی

 را نتساک تسایس هک یا هرود رد یتح
 تراظن ،دندوب هتفرگ شیپ رد ار هرهب خرن
 ماو تاسسوم نیمه هب زین ار هرهب خرنرب
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 هجوت لاثم یارب ( دندرک راذگاو هدنهد
 یاه یهدب یازا هب هک یا هرهب هب دینک
 دوش یم ذخا عماوج نیارد یرابتعا تراک
 هرهب خرن اب یا هطبار و تبسن چیه هک
.)درادن یزکرم کناب یوس زا هدش نییعت
 طیارش قیمعت هب هک هچ نآ ،نم نامگ هب
 یطیارشرد هک دوب نیا درک کمک ینارحب

 ناگدنریگ میمصت و ناریدم هب دروخربرد هک
 هب دیاب هک دوب نیارب هدیقع یساسا و هدمع
 رثومو رتهب ات دوش هداد یفکم »شاداپ « اهنآ
 بلغارد یلو ،دنیامن تیلاعفو راک رت

 یارب دزم شیازفا نازیم اه تلود ،اهروشک
 ادیدش ار نادنمراک و نارگراک تیرثکا

 یاه خرن ،دنفرت رازه اب و هدرک لرتنک
 هب .دنداد هزاجا ار یلزان رایسب شیازفا

 نآ رد هدنسیون هک سیلگنا رد لاثم ناونع
 ،اهلاس نیا همه رد ،دنک یم راک روشک
 اجنیا رد هک یناسک تیرثکا دمآرد و قوقح
 رارق دیدش لرتنک تحت دنا هدرک یم راک
 دوب ناریدم یایازم و قوقح اهنت و تشاد
 ،تیعضو نیا .دوب رانکرب هدعاق نیا زا هک
 لکشم « ار نآ نم هک هچنآ هب ،نم نامگ هب

 -ممان یم یراد هیامرس داصتقا »یزنیک
 رد رثوم یاضاقت ندوب یفاکان ینعی
 دوس نازیم شلابند هب و دز نماد -داصتقا
 .تخادنا هرطاخم هب ار ناگدننک دیلوت یهد
 ،دنتفیب هرطاخم هب یهددوس نازیم یتقو

 درک دنهاوخن یراذگ هیامرس ناراد هیامرس
 تروص هب اکیرما و سیلگنا رد شدمآ یپ و

 هب دیاب هتبلا .دشرگ هولج یئادز تعنص
 یناهج ،هلحرم نیا رد هک میوگب هراشا

 لباق شخب و دش نادیم دراو مه ندرک
 اب اههاگنب و ناراد هیامرس نیا زا یهجوت

 یارب -ینوماریپ یایند هب دیلوت ندرک زیررس
 ،شدالگنب ،ناتسودنه ،نیچ هنومن
 و راک زا هدافتسا اب ات دندیشوک .…کیزکم
 نارحب دیاش ،عماوج نیا نازرا عبانم
 هک دوب رارق هتبلا .دننک هراچ ار یروآدوس
 نیا رد یساسا لکشم یلو ،دوشب نینچ نیا

 داصتقا رد اضاقت نازیم هک دوب نیا اهلاس
 تلصخ ،رگید نخس هب .دوبن یفاک یناهج
 یارب ،یراد هیامرس داصتقا رد دزم هناگود
 ،نآ زا نتساک اب .دش نیرفآ لکشم هیامرس

 یلو دنداد شهاک ار دیلوت هنیزه هچرگا
 دزم نازیم زا نتساک نیمه ،لاح نیعرد
 لباق دمآرد نازیم شهاک هناشن ،یتخادرپ
 ناگدننک فرصم تیرثکا یارب فرصم
 ماو اب هدمآ شیپ فاکش .دوب مه داصتقارد
.دش رپ یناتس
 نف تالوحت هلمجزا ،نوگانوگ لیالد هب
 و یلام یایند ،یلام یاه تعدب و هناروآ
 شوختسد وس نیا هب ۱۹۸۰ یاهلاس زا یلوپ

 یکی .دش یساسا یاه ینوگرگد و تالوحت
 هدافتسا الامتحااه یروآون نیرترثوم زا
 یهدب هب هتسباو یلام قاروا زا نوزفازور
 نازیم هک میناد یم اکیرما اب دنویپرد .دوب
 هک یهدب هب هتسباو یلام قاروا عون نیا
 صلاخان دیلوت ربارب ۲٫۴ اهنت ۱۹۹۵رد
 .]۷[دیسر ربارب ۳٫۳ هب ۲۰۰۴ رد دوب یلخاد
 شرتسگ نیا ،یئاپورا یاهروشک هرابرد

 نیا رما یادتبارد .دوب رت ریگمشچ یتح
 دندوب ریگرد نآرد هک یناسک یارب یروآون
 یرالد نویلیرت یرازاب و دوب روآ دوس رایسب
 نیرت مهم .دمآ دوجوب ایند رانک و هشوگرد
 هدافتسا اب هک تسا نیا رازاب نیا هصخشم
 یاه هرهب ،ماو هناروآون یاه کینکت زا
 هب ار تخادرپ مدع کسیر یتح و یتخادرپ

 رد شورف و دیرخ لباق یلام دانسا تروص
 نیا ،ادتبارد .تسا هدروآرد اهرازاب
 تسد طقف هن .دوب دیفم مه رایسب تارییغت
 رگید یلام زکارم و تیرتسا لاو ناراکردنا
 دادعت هکلب ،دنتشاد یا هناسفا یاهدمآرد
 عبانم هب دنتسناوت اههاگنب و مدرم زا یرتشیب
 تسد رت بسانم طیارش اب رت لهس یرابتعا
 یسرتسد نیا ندش مهارف ،هجیتن رد .دنبایب

 بجوم ،یرابتعا عبانم هب رت هداس و لهس
 تلوهس اب دنناوتب ناگدننک تفرصم ات دش
 ار فرصم یارب شیوخ یاضاقت یرتشیب
 یراک ،دراوم زا یرایسب رد .دنیامن هدروآرب

 شیوخ هناخ هیارا دندوب هدرک اهراوناخ هک
 تفایرد یارب یلام تنامض کی ناونع هب
 اه هیرهش ،رتشیب ماو نآ اب هک دوب رتشیب ماو
 و دش یلام نیمات تالیطعت ،دش تخادرپ
 و دندرک ضیوعت ار یمیدق یاه لیبوموتا ای

 هب رتکچوک یا هناخ زا ،یدراوم رد یتح
 ناکم لقن رت للجم و رتگرزب یا هناخ

 یلام قاروا نیا یارب رتشیب یاضاقت .دندومن
 رد عقاو هب ماو اب هتسویپ هدیچیپ رایسب

 ناراذگ هیامرس هتساوخ هب لمعلا سکع
 قاروا اب هسیاقمرد رتشیب دوس خرن یارب
 یساسا لکشم .دوب هدمآ شیپ یتلود هضرق
 زکارم عونت و هدیچیپ رایسب یلام قاروا نیا

 نیا ریگرد فلتخم یاهروشک و یلام
 یا هعومجم نینچرد هک دوب نیا تالدابم
 لرتنک یارب تالدابم رب رثوم تراظن
 نیا زا و دوب هدش نکمم ریغ ابیرقت کسیر
 رد هک دندوب هدرک تلفغ یهیدب هتکن

 لاح رد تدش هب یاهرازاب نیا زا یا هشوگ
 لاح رد یراتخاس یاه کسیر ،شرتسگ
 هجوت زا ،رگید ترابع هب .دوب یریگ لکش
 و یلام یاهرازاب یساسا یاه توافت هب
 .دندوب هدنام لفاغ یتعنص یاهرازاب
 یناپمک کی یتقو ،یتعنص رازاب کیرد
 ،دوش یم تسکشرو لیبوموتا هدننک دیلوت
 دروم هناخراک دیلوت سایقم هب هتسب هچرگا
 یلو دراد یئاهدمآ یپ یتسکشرو نیا رظن
 لیبوموتا رگید عفن هب یگتسکشرو نیا

 هب ار ماظن لک و تسا داصتقارد نازاس
 یاهرازابرد یلو .دزادنا یمن هرطاخم
 ار بوخ و دب یلام قاروا یتقو ،یلام
 نایرج هب ماظن لک رد و هدرک طولخم
 قاروا سوریو هب متسیس لک الوا ،دنتخادنا

 یم »مومسم « ار نآ نونکا هک یا یلام
 ،رگید یوس زا و دش هدولآ ،دنمان
 هسسوم کی ای و کناب کی یگتسکشرو
 اهکناب رگید عفن هب طقف هن ربتعم یلام
 هرطاخم هب ار یلام ماظن لک هکلب تسین
 رد .تسا هتخادنا هک نیا امک .دزادنا یم
 یلام یاهرازاب ناگدننک میظنت یارب ،هجیتن
 یمن هک دوب هدمآ شیپ یتیعضو یلوپو
 وحن هب ار دوخ یتراظن هفیظو دنتسناوت
 عضو ات دندادن ماحنا و دنهدب ماحنا نسحا
 اب هک یرازاب نیلوا .دوشن جراخ لرتنک زا

 اکیرما یلام یاهرازاب ،دش وربور لکشم
 ناهج یلام رازاب نیرتگرزب نمضرد هک دوب

 ،یلصا لکشم ،مه اج نیا رد . تسه مه
 شیپ میارپ باس نکسم ماو یاهرازاب رد
 هب و دنامن دودحم اکیرما هب نارحب نیا .دمآ
 سیلگنا هب ،صوصخ هب و اهروشک رگید
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.درک تیارس مه
 ماو نارحب ،ممهف یم نم هک یئاج ات
 هک دمآ شیپ اج نآ زا میارپ باس نکسم
 یلام رابتعا نازیم ندیسراورد ناگدنهد ماو
 ماو یناسک هب و دندرک تلفغ ماو نایضاقم
 نازیم زا ناشرابتعا نازیم هک دنا هداد
 رتمک یلومعم یضاقتم کی رابتعا طسوتم
 کسیر نازیم یئوس زا تلفغ نیمه و .دوب
 دش بجوم ،رگید یوس زا و داد شیازفا ار
 یاه ماو ناونع هب ،نکسم یاهماو نیا زا ات

 نیا یاطعا .دوش هدرب مان میارپ باس
 رد صوصخب میارپ باس نکسم یاهماو
 اب اکیرما یزکرم کناب هک ۲۰۰۳-۲۰۰۱ هرود
 قنور ثعاب هرهب خرن زا ررکم یاه نتساک
 جوارایسب ،دش نکسم رازاب رد بذاک
 ،هناخ تمیق نتفرالاب اب هارمه .تفرگ
 هک دندیسر هجیتن نیا هب اطخ هب اهراوناخ
 عون کی عقاو هب یناتس ماو اب هناخ دیرخ
 و درادن مه تخاب هک تسا یراذگ هیامرس
 ماو ذخا -راک هویش نیا هب ،رطاخ نیمه هب
 ناش تمیق هک یئاه هناخ یازارد رتشیب
 رتشیب یاهماوو دنداد همادا -دوب هتفر رتالاب

 .دش فرصم یلام نیمات فرص اتدمع مه
 شخب ،اکیرمارد هک مرذگ یم هراشا هب
 ءاشنم مه ،فرصم نیا زا یهجوت لباق
 شیازفا بجوم شلابند هب و تشاد یتادراو
 ناهج هیقب اب اکیرما یاهتخادرپ زارت یرسک
 یرسک هک مرذگب و میوگب هتبلا .دش
 تیلاعف موادت یارب اکیرما یتراجت نوزفازور
 ناهج هیقب داصتقا رد یداصتقا یاه

 نکسم یاهماو نیا هجو کی .دوب یرورض
 هیلوا یاهلاس رد هک دوب نیا میارپ باس
 یم ناتس ماو هک یا هرهب خرن الومعم
 عقاوم بلغا رد هک تسا نیئاپ یلیخ دزادرپ
 .دوب هدنام تباث لوا لاس ود یارب طقف
 شیازفا خرن طقف هن ،لاسود هتشذگ زا سپ
 ماو تروص هب نکسم ماو هکلب تفای
 یا هتکن .دمآ رد ریغتم یاه خرن اب نکسم
 هک دوب نیا مرذگب نآ زا هراشا هب دیاب هک
 نامگ نیارب ناناتس ماوزا یهجوت لباق دادعت
 اهنآ نیئاپ هرهب خرن نایاپ زا لبق هک دندوب
 ار دوخ یلام تالکشم و لیاسم دنناوت یم
 هتسناوتن هک یناسک دروم رد و دنیامن عفر

 ،تفای شیازفا هرهب خرن هک یتقو ،دندوب
 شیازفا یدح هب هناهام تخادرپ نازیم
 ناراکهدب زا یدایز هرامش یارب هک تفای
 زا اهنآ ،هجیتنرد .دوبن یلمع شا تخادرپ
 رد و دندز زاب رس هناهام طاسقا تخادرپ
 ماو کلمت هب ناش یاه هناخ ،هجیتن
 یاهماو نیا ،لاح نیعرد .دمآ رد ناگدنهد
 فلتخم یاه هویش و لکش هب میارپ باس
 شورفودیرخ لباق یلام دانسا تروص هب
 نخس هب .دمآرد ایند فلتخم یاهرازاب رد
 نیلوا میارپ باس یاه ماو نارحب ،رگید
 ناشن هک دوب دیدج یلام ماظن نیا کحم
 تدش هب ناهج یلام یاهرازاب هک داد یم
 نارحب و دنا هتسویپ و هتسباو رگید کی هب
 هب ماظن همه رد تعرس هب نآ زا یشخب رد

 نیارب یدهاش ناونع هب .دتفا یم نایرج
 نیمه هک میشاب هتشاددای هب تسین دب اعدا

 یریگ تخس رابتعا ندادرد دش رارق هک
 تیرثکا رد ابیرقت یریگ تخس نیا ،دوش
 ماوو تشگ رادیدپ اهرازاب قافتا هب بیرق

 .دش رتراوشد رایسب اهرازاب همهرد یناتس
 هن ماوو رابتعا یناهگان ابیرقت دوبمک نیا
 اکیرما رد نکسم رازاب طوقس ثعاب طقف

 رد هلمج زا ،اهروشک رگیدرد هکلب دش
.میتسه یهباشم نارحب دهاش مه سیلگنا
 لوا یاهلاس رد اکیرما دننامه زین سیلگنا
 یاهرازاب رد قنور دهاش مکی و تسیب نرق
 یاهب ،تسیمونوکا هتفگ هب .دوب نکسم
 ۲۰۰۷ ات ۱۹۹۷ لوط رد سیلگنا رد نکسم
 هک یلاحرد تفای شیازفا %۲۱۴ زا شیب
 اکیرمارد نکسم یاهب شیازفا نازیم
 هرود یارب -نارحب زاغآ زا لبق -۲۰۰۶رد
 نآ فالخرب ]۸[.دوب %۱۳۵ زا شیب هباشم

 یارب لقادح دسر یم رظن هب هک هچ
 بیجع نارحب نیا لوپ یللملا نیب قودنص

 نیا نارگشهوژپ هتفگ هب نوچ دوبن
 رد نکسم یاهب یکنکداب دشر ،قودنص

 ،یتعنص هتفرشیپ روشک ۱۷ نایمرد سیلگنا
 موس ماقم رد دنله ودنلریا زا سپ
 اب هک ینازیم زا %۳۰ زا شیب و تشادرارق
 خرن ،دمآرد نازیم لیبق زا یداصتقا لماوع
 ،دشاب حیضوت لباق راک یورین و ،هرهب
 هک مرذگب و میوگب .]۹[دوب هتفر رتارف

 اکیرما زا هک میارپ باس یاهماو نارحب
 اب ۲۰۰۷ ناتسبات رد دوب هدش زاغآ
 هب کار ندرون ینهر کناب یگتسکشرو
 ندرون هبرجت هک هچ نآ .دیسر سیلگنا
 بشرس زونه نیا هک نیا داد ناشن کار
 ماو یاطعارد ناگدنهد ماو .دوب ناهفصا

 لامعا یرتشیب یاه یریگ تخس نکسم
 یارب هک یناسک هراب رد صوصخب دندرک
 ماو یضاقتم دوخ هناخ یاهب %۹۰زا شیب
 ناتسمز زا هک نکسم یاهب طوقس .دندوب

 هام رد و تفرگ تعرس ،دوب هدش عورش
 نازیم ،سکفیلاه کناب هتفگ هب چرام
 ربماتپس زا هک دش %۲٫۵ زا شیب طوقس

 طوقس نازیم یرتشیب وس نیا هب ۱۹۹۲
 زا یضعب هتبلا .دوب نکسم تمیقرد هناهام
 طوقس اقافتا هک دنا هدیقع نیارب نارظان
 تسین یدب زیچ اترورض نکسم تمیق

 یرتشیب دادعت ات دوش یم ثعاب نوچ
 هبرجت یلو دنوشب نکسم رازاب دراو دنناوتب
 هک دهد یم ناشن نایلاس رذگ رد سیلگنا

 هب یدایز تامطل ،نکسم تمیق طوقس
 ثعاب مه .درک دهاوخ دراو داصتقا هیقب

 نازیم هک نیا مه و هدش فرصم شهاک
 لاحرد .دهد یم شهاک ار یداصتقا دشر

 تسا نیا نارظان زا یرامش ینارگن ،رضاح
 ،دبای همادا نکسم تمیق طوقس رگا هک
 هدش زاغآ هک یدج رایسب یداصتقا دوکر
 همادا یرت ینالوط تدم یارب ،تسا

.تفای دهاوخ
 اهنت دوکر هک مرذگب و میوگب مه ار نیا

 رانک رد نوچ .تسین نارظان ینهذ هلغشم
 هدنیازف دشر دهاش ،یدج لامتحا نیا
 یاههامرد ینعی میتسه مه اه تمیق
 ،یئاذغ داوم لثم یمالقا تمیق ،هتشذگ
 تسا هتفای شیازفا تدش هب نیزنب ،یژرنا
 وربور نآ اب سیلگنا نانکاس هک هچ نآ و
 نیا هب هک تسا »یتادراو مروت « دنتسه
 هتشادن هقباس هتشذگ یاه ههد رد نازیم
 هک یلاحرد هک میشاب هتشاد رظن رد .تسا
 دنوپ شزرا ،دنا شیازفا لاحرد اه تمیق
 یاه دحاو رباربرد یللملا نیب یاهرازاب رد
 نیا و تسا شهاک لاح رد رگید یلوپ
 ناونع هب .تسین ینومیم بیکرت ،بیکرت
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 هیوناژ هام رد هک هنالاس مروت نازیم ،هنومن
 %۲٫۵ هب هیروف هام یارب دوب %۲٫۲ اهنت ۲۰۰۸

 مه شا لیلد نیرت هدمع و تفای شیازفا
 و زاگ هنیزه ،هلصاف نیا رد هک دوب نیا
 هتبلا .]۱۰[دوب هدش رتشیب %۱۱٫۵ هتسیرتکلا
 نازیم ناریا نوچ یئاهروشک اب هسیاقم رد
 هراشا دیاب یتح و تسین دایز سیلگنا مروت

 تسا رتمک مه اکیرما مروت نازیم زا هک منک
 دای هب تسین دب لاح نیع رد یلو )۴% (
 زا سیلگنا مروت نازیم هک میشاب هتشاد
 بتارم هب ،تسا تلود رظن دم هک یخرن
 داصتقا ،نمض رد و تسا هدش رتشیب
 سیلگنا داصتقا زا رتگرزب بتارم هب اکیرما
 هرود نیا دناوتب ات دراد یرتشیب ناوت و تسا
 هتبلا .دنارذگب رس زا یرتمک تارطاخم اب ار
 زا یهجوت لباق دادعت مه سیلگنا رد
 رواب ار مروت هراب رد یتلود ماقرا ،مدرم
 مروت یعقاو نازیم هک دندقتعم و دنرادن

 ربارب اکیرما مروت اب هک تسا %۴ ادودح
 .تسا

 تیعقاو ،دشاب مروت یعقاو نازیم هک هچره
 باس یاهماو نارحب رانک رد هک تسا نیا
 هب شیاهدمآ یپ و دراد همادا زونه هک میارپ
 دسر یم رظن هب ،تسا هدیسر مه سیلگنا

 ای یمروت دوکر اب سیلگنا داصتقا هک
 شهاک .تسا هدش وربور زین نشیلفگتسا
 تورث شهاک هناشن ،نکسم یاهب راد همادا

 دوش یم ثعاب و تسا لزانم نیا نابحاص
 ،رگید یوس زا .دبای شهاک ناش فرصم ات

 رگید و یئاذغ داوم تمیق شیازفا اب هارمه
 هدمع شخب رد یلعف دودحم هجدوب ،مالقا

 و هدش یساسا یاهزاین ندروآرب فرص
 هب ،یرورض ریغ یاهالاک یارب اضاقت

 ،هزات لیبوموتا ،داپ یآ لاثم ناونع
 هنافساتم .تفای دهاوخ شهاک ،تالیطعت
 یزکرم کناب یارب ار طیارش ،ینونک عضو
 ،یئوس زا .تسا هدرک راوشد رایسی سیلگنا
 ،دوش هلباقم دوکر هلوقم اب هک نیا یارب
 نیا و دهاکب هرهب خرن زا دیاب یزکرم کناب
 مروت هب هجوت اب هک تسا یتسایس اقیقد
 نتساک .دوش هتفرگ شیپ رد دیابن هدنیازفا
 یمروت تاراظتنارب ،طیارش نیا رد هرهب خرن
 تروص هب لمعرد تاراظتنا نیا ودیازفا یم

 ترابع هب .دیآ یم رد مروت یعقاو مقر
 لاثم یارب هک یهاگدید فالخرب ،رگید
 ،طیارش نیارد ،دوش یم غیلبت ناریارد
 یپ دایز لامتحا هب هرهب خرن زا نتساک
 هنوگ نامه .تشاد دهاوخ یمروت یاهدمآ

 دهاش سیلگنا ردوس نیا هب ۱۹۷۹ زا هک
 و هلیسو یئاهنت هب یزکرم کناب ،میا هدوب
 و دوکر اب دناوتب هک درادن رایتخا رد یرازبا
.دیامن هلباقم نامز مه مروت
 یم یناهج عاضوا هب یتقو ،رگید یوس زا
 هک تسا روآ بجعت یکدنا میارب مرگن

 نکسم میارپ باس نارحب هنوگچ
 یناهج یاهدمآ یپ همه نیا ،اکیرمارد
 ،ینوزفازور روطب هک هچنآ .تسا هتشاد
 هرادا یارب هک نیا دوش یم ساسحا شزاین
 داهن کی هب ،هدش یناهج یلام یاهرازاب
 نارحب ات میدنمزاین یللملا نیب رگ تراظن

 تروص هب تلوهس نیا هب یا هقطنم یاه
 نینچ ایآ هک نیا .دیاین رد یناهج ینارحب
 یا هلوقم ،هن ای دمآ دهاوخ دوجوب یداهن
 دهاوخ نشور نامز تشذگ اب هک تسا

 .دش
 هجوت اب هک تسا نیا یساسا لاوئس ،اما و
 هچ ،دش هتفگ راتشون نیارد هک هچ نآ هب
؟درک دیاب

 دناوت یم ،شسرپ نیا هب لصفم باوج
 هب یلو دشاب یرگید یسررب عوضوم
:هک مرذگب و میوگب هراشا هب راصتخا
 دیاب ار یلاربیلوئن هدیجنسن یاه تعدب نیا
 تراظن یاه تسایس و تخیر رود هب
.تشاذگ رانک لماک روط هب دیاب ار یئادز
 ار هرهب خرن نییعت دیاب یزکرم یاه کناب
 نازیم ،لرتنک نیمه اب و دنریگب رایتخا رد
.دنهدب شهاک یدج روطب ار شا

 یارب هتبلا -دزم حطس لرتنک تسایس
 زا هن -دننک یم راک هک یمدرم تیرثکا

 لماک روط هب دیاب -یلام یاهرازاب نارتهبام
 ماو میهاوخ یم رگا .دوش هتشاذگ رانک
 دوخ یاهماو تخادرپ هب رداق ناگدنریگ
 .دبای شیازفا دیاب ناشدمآرد نازیم ،دنشاب
 یتح و دوش تظفاحم دیاب ناش لغاشم
 یاه همانرب زا یشخب ینیرفآ لاغتشا دیاب
 ،رگید نخس هب .دشاب اه تلود یداصتقا

 نآ رد هک یتیعضو زا تفر نورب یارب
 و دمآرد عیزوتزاب زا ریغ هب یهار میتسه
 و درادن دوجو مدرم تیرثکا عفن هب تورث
 زا یبرغ نازادرپ تسایس هک میناد یم هتبلا
.درک دنهاوخن اهراک نیا
 دوش فذح دیاب ریقف یاهراوناخ یاهماو
 زا یهجوت لباق رامش هک تفریذپ دیاب ینعی

 و اهماو نیا تخادرپزاب هب رداق اهراوناخ
 نیا و دنتسین یدایز یکدنا یاه هرهب نیا
 هب نوسلواپ یاقآ حرط رد هک تسا یا هتکن
.تسا هدشن یهجوت نآ
 نیا نتشون راتفرگ هک یئاهزور رد هتبلا
 هدمآ شیپ یا هزات تالوحت ما هدوب راتشون
 .تسا

 لارنج ،یئاکیرما هدمع تکرش هس
 زرمرد ،رکسیارک و دروف ،زروتوم
 اکیرما تلود زاو هتفرگرارق یگتسکشرو
.دنا هدرک تدعاسم یاضاقت

 تبیصم نیمه هب ناملآ رد لپوا تکرش
 یاضاقت ناملآ تلود زا و هدمآ راتفرگ
.تسا هدرک تدعاسم
 رایسب مه داصتقا دلوم شخب رد نارحب

 رابخا هک تسین یزور .تسا هتفرگ تدش
.دوشن رشتنم هدرتسگ یاه یراکیب

 هجیتن مه نتگنشاو رد ۲۰ یج یئآ مهدرگ
 رد تسارارق .تسا هتشادن یریگ نادند
 هتشاد یرگید یئآ مه درگ ،لیروآ هام
 هک شوب یاقآ مه ،اج نیا رد .دنشاب
 ینایاپ هینایب مه و دوب تعامج نیا نابزیم
 دازآ رازاب ماظن تسادقرب ،یئآ مه درگ نیا
 المع هدرک دیکات رتشیب یئادز لرتنک و

 دنتسه یئاه تسایس نامه موادت ناهاوخ
 نارحب نیا شیادیپ یلصا تلع عقاو هب هک
 هب نامز یلو نم نامگ هب .تسا ینونک
 مه .تسین نازادرپ تسایس نیا دوس
 تابث مدع هلوقم – »یکسنیم هلئسم«
 « مه و تسا هدش دیدشت -یلام یاهرازاب
 .رثوم یاضاقت ندوب یفاکان – »زنیک هلئسم
 نودب هک دهد یم ناشن مه دهاوش همه
 تاسسوم زا لماک و یلک یرگن زاب کی
 داصتقا رد راک هویش زا و یللملا نیب یلام

 عیزوتزاب یارب ششوک نودب و ،ناهج
 تیعمج تیرثکا عفن هب تورث و اهدمآرد
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 دیدشت رتشیب مه زاب تالکشم نیا یودره
 یدعب نارحب ،تسین دیعب .دش دنهاوخ
 یرابتعا یاهتراک یاهماو شخب رد یلام
 یسب شنازیم هک دشاب ناگدننک فرصم
 یرت یدج نارحب هب هک تسا نآ زا رتشیب
 ماظن لماک طوقس لامتحا .دوشن رجنم
 ،دوش یم هک یئاعدا فالخرب یلام
 نانچ مه ماهس رازاب .تسا هدشن فرطرب

 ،رتشیب طوقس نیا هک هتبلا و دنک یم طوقس
 هجیتن رد و فرصم رتشیب طوقس بجوم
 قیمعت ار دوکر و هدش رازاب رد اضاقت

.درک دهاوخ
 هک مینک یم یگدنز یطیارشرد ،نمرظن هب
 تامادقا هب تسد زورما نیمه دیاب نیقی هب
 یاه راتخاس نیا رییغت یارب یدج و یساسا
 یلیخ ،یلیخ ،ادرف ،نوچ .دز هدز نارحب
.…تسا رید
۲۰۰۸ ربماون ندنل
: هب دیرگنب هنومن یارب ]۱[
 Jacques Mazier: Growth and Crisis, Aـ

Marxist Interpretation, in, Andrea Boltho 
(edit): The European Economy, Growth 
and Crisis, Oxford University Press, 

1982m pp 38-72
 اه یئادز لرتنک نیا زا یا هشوگ یارب ]2[
 سنارفنک رد هکنانرب نب ینار نخس هب دیرگنب

 ،یتیس سازناک ورزر لاردف کناب هنالاس
‐Housing, Housing Finance, and Mo”رد

netary Polity”, 2008, pp12-13
]3[ Fred Magdoff: The Explosion of Debt 

and Speculation, in, Monthly Review, 
November 2006

]4[ John Bellamy Foster: The Financiali‐
zation of Capital and the Crisis, in Monthly 

Review, April 2008.
احنامه ]5[
]۶[ Tristan Ewins: World Financial Crisis- 

Where from here?, in http://www.z‐
mag.org/znet/viewArticle/19667

 هرابرد هژیو شرازگ ،تسیمونوکا هیرشن ]7[
۲۰۰۷ هم ۱۷ ،یراذگ هیامرس یاه کناب
۲۰۰۸ لیروآ ۸ ،تسیمونوکا هیرشن ]۸[
نامه ،تسیمونوکا ]۹[
۱۹ ،تسیمونوکا ]۱۰[

 هصرع ةمه هب یلاربیلون یژولوئدیا لیمحت
 یناهج دیدج ةلحرم رد یرشب تیلاعف یاه
 شیپ ،هتبلا .درب یم جنر یراد هیامرس ندش
 یراد هیامرس دیلوت ةویش ییاورنامرف زا
 .دوب رگید یا هنوگ هب یناهج یاه طابترا
 نیا یگنوگچ نوماریپ ثحب اج نیا رد
 ،تسا حرطم اج نیا هچنآ .تسین دنور

 هراومه هک تسا یراد هیامرس ندش یناهج
 ةلحرم نونکا ام و هدوب یناهج یمتسیس
 رس زا یناهج داصتقا روهظ اب ار نآ دیدج
.مینارذگ یم
 ار دوخ هاگیاج روشک ره هک نیا یارب سپ
 داصتقا« نیا ةتفاب مهب و هدیچیپ فالک رد

 هب ار نآ هک تسا مزال ،دسانشب »یناهج
 راکوزاس هب و دنک یفاکشدبلاک یتسرد
 دروم یاهرازفا و عونتم یاهدرکراک
.دبای یهاگآ نآ ةدافتسا

 هیامرس ندش یناهج یاه هلحرم زا کی ره
 رب هیامرس طلست ةژیو یاه لکش اب یراد
 یزاوژروب دوجو زاربا یاه لکش و راک
 نیتسخن .دوش یم فیرعت هلحرم نامه
 ی )اهروتکافونام( اه هاگراکتسد زا هلحرم
 یم زاغآ )۱۸۰۰ – ۱۶۰۰( مسیل یتناکرم
 تعنص« ةلحرم دعب .ددرگ
 ود ره .دسر یم ارف )۱۹۲۰-۱۸۰۰( »گرزب
 دعب .دش لیلحت سکرام بناج زا هلحرم
 )۱۹۸۰-۱۹۲۰( مسیدروف – مسیرولیت ةلحرم
 نمروارب یراه ار هلحرم نیا .دیآ یم شیپ

Harry Braverman تسا هدرک لیلحت. 
 فیصوت ندرک هزیتامروفنا ،دیدج ةلحرم

دمآرد شیپ
 هکنانچ ؟میمهف یم هچ ندش یناهج زا
 رد تسیاشان و تسیاش موهفم نیا تسادیپ
 تسخن دروخرب رد و تسا یراج اه نابز
 دنک یم سکعنم ار یگنتاگنت یاه ط ابترا

 و کیتامروفنا بالقنا تبهوم هب هک
 رد رود یاه طابترا ةدیچیپ  یاه هاگتسد
 هدش رارقرب اه ناسنا نیب هرایس رسارس
 هبنج موهفم نیا رد ندش یناهج .تسا

 هچنآ و دهد یم ناشنار اه طابترا یروص
 زا رود، درذگ یم دنور نیا یافرژ رد
  رشق اهنت و تسا ناگمه هجوت سرتسد
 و یسررب اب هک نامدرم زا یکزان رایسب
 نوچ و دنچ زا ،دنراد راکورس شهوژپ
 بوچراچ رد هک یمیظع یاه ینوگرگد

 ربخاب ،دنراد نایرج رصاعم ندش یناهج
 نیب میظع فاکش نینچ کی .دنتسه
 ءوس ةعجاف مود موهفم و تسخن موهفم
 رب .دروآ یم شیپ ار اه تیعقوم  زا هدافتسا
 یروص یاه طابترا زا رتارف دیاب ساسا نیا
 هک رادیدپ نیا هنُک هب و تخادرپ شاکنک هب

 ،دراد تیرشب تشونرس یارب یساسا ةبنج
 زا ترابع هلئسم دروم نیا رد .تفای هار

 و یراد هیامرس دیدج ندش یناهج
 )Globalisation( یزاس هچراپکی
 ،یداصتقا و یسایس یگدنز کیژولوئدیا
 حرط ةیاپ رب یماظن و یگنهرف و یعامتجا

 ،عقاو رد .تسا یلاربیلون یژولوئدیا یناهج
 رد لاربیلون نازادرپ هیرظن یاعدا فالخرب
 زا نونکا تیرشب ،ییادز یژولوئدیا ةنیمز

 یعامتجا – یداصتقا متسیس
 یارب یدج یرطخ یلاربیلون
!تیرشب تایح

ناویک .ب يییيدداصتقاا
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 هتفاین یصخشم رگ لیلحت نونکات هک هدش
 یاه لکش ،هتفگ شیپ ةلحرم هس رد .تسا

 ةعسوت ساسا یدام دیلوت یهدنامزاس
 .دنداد یم لیکشت ار یلام یاه هیامرس
 یناهج متسیس هک دوب اه هیامرس نیا تباقر
 نیب داصتقا« تروص هب و دروآ دوجوب ار
 رگ هولج )زکرم یاه تلم نیب هتبلا(  »یللملا

 یم Michel Beaud دُب لشیم زت ربانب .دش
 روهظ دهاش دیدج هلحرم هک تفگ ناوت
 هبنج یسررب نیا رد .تسا یناهج داصتقا

 رظن زا ار داصتقا نیا یلمع و یرظن یاه
.مینارذگ یم
تیعقاو و یروئت
 یدازآ و )Laisser-Faire( اهرازاب یدازآ

 رد مهم هدام ود )Laisser-Passer( هلدابم
 مسیلاربیلارف ینرق و لاس هنیرید داقتعا

 نوچمه ناتسبد نیا رد دازآ هلدابم .دنتسه
 نیا رد تباث عجرم و هدش هتخانش هلیسو
 و نوچ چیه یاج و دور یم رامشب یروئت

 عفن ،ساسا نیا رب .تسین نآ رد ییارچ
 نآ اب ار دوخ دیاب نآ هجو ره رد یمومع
 تیعضو نیا رد ،عقاو رد .دهد قیبطت
.دوش یم فده هلیسو
 اهروشک ةمه یاه هزاورد هشیدنا نیا قبط
 یور هب یطرش و دیق چیه نودب دیاب

 و دوش هدوشگ یلمارف یاه تکرش یاهالاک
 رد اهالاک نیا دورو یارب یتیدودحم چیه
 »گنج« کی ساسا نیا رب .دشابن راک
 لیمحت تیرشب هب یداصتقا ریگناهج یعقاو

 یلصا هدنزاب نآ رد هک تسا هدش
.دنا بونج یاهروشک
 ردص رد هک فده و هلیسو ییاجباج
 یاهنامزاس و اه هاگشناد ،اه هناسر تیلاعف
 رارق یللملا نیب یلام و یداصتقا گرزب
 هلدابم یاه گولوئدیا هجوچیه هب ،دراد
 زا سپ هژیو هب .دزاس یمن کانشیدنا ار دازآ
 کی ۱۹۹۳ رد تاگ هئوگوروا هقلح تسشن

 تروص یا هرایس یعقاو یزغم یوشتسش
 هب ندیشخب رابتعا نآ زا فده هک تفرگ
 هلدابم رد ییادز مظن هک دوب هشیدنا نیا

 ریزگان اهرازاب لماک  یدازآ و یراجت یاه
 داجیا و یگدنز حطس یناگمه یالتعا

 لابندب ار همه یارب رت هنالداع یاه هعماج

 یاه هزجعم هرابرد ساسا نیا رب .دروآ یم
 ناوارف یاه نخس ،اه هلدابم ندش یناهج
 یرگید زیچ هب اه تیعقاو اما .دش هتفگ
.دنراد تلالد
 اه هلدابم ندش یناهج هک نیا تسخن
 نآ نازیم رب اه یرباربان شهاک یاجب
 نیب رد مه اه یرباربان نیا .تسا هدوزفا

 رادومن اه تلم دوخ نورد مه و اه تلم
 رد هژیو هب و دنمتورث یاهروشک رد .تسا

 تالایا ینعی دازآ هلدابم ناشک هدابک هقلح
 یدنب بطق هلئسم سکچیه ایناتیرب و دحتم
 هدرکن راکنا ار اه تورث و اهدمآرد هدنیازف
 هعسوت و یراکمه نامزاس« یتح .تسا
 نیا زا فلتخم یاه تصرف رد »یداصتقا
 نیا اریز ؛تسا هدرکن ینارگن زاربا رما

 یرکف لاغتشا یعقاو عوضوم رگید هلئسم
 ترورض یتح اهنآ زا یخرب هک ار اه تلود
 یروئت هب دشر لماع ناونعب ار اه یرباربان
.دهد یمن لیکشت ،دنروآ یم رد
 نایم هطبار حوضوب یدنب بطق نیا

 روطنامه .دراذگ یم شیامن هب ار اهروشک
 ةرابرد دحتم للم همانرب شرازگ نیرخآ هک
 رایسب یاهروشک ،دهد یم ناشن هعسوت
 و یبسن مه رما نیا .دنوش یم رتریقف ریقف
 یگتسویپ چیه تقیقح رد .تسا قلطم مه
 دوجو اه یراذگ هیامرس و اهزاین نیب
 یاهراتخاسریز دقاف هک اقیرفآ رد .درادن

 هیامرس ،تساه حطس همه رد یدج
 غلاب ۱۹۹۵ ات ۱۹۹۴ زا میقتسم یاه یراذگ
 هیامرس نیا .تسا هدرک طوقس %۲۷ رب

 %۳ ینعی رالد درایلیم ۱/۲ ربارب اه یراذگ
.تسا ناهج یاه یراذگ هیامرس لک
 نایم »یرامآ ملسم هطبار« سکچیه ورنیا زا
 ینعی .دنک یمن دییأت ار دشر و یزاسدازآ
 دبای یمن رییغت نامزمه روطب تراجت و دشر
 نیب یلولعم و تلع یا هطبار ،تقیقح رد و
 مناخ هک یرامآ قبط .درادن دوجو اهنآ
 رد هسنارف ناملراپ قباس ةدنیامن هرام سیرتائب

 ۱۹۴۸ زا« داد هئارا اکیرمآ لتایس ییامهدرگ
 ربارب ۱۷ یراجت یاه هلدابم مجح ۱۹۹۷ ات
.»دش ربارب ۶ دیلوت مجح و
 هدرک تباث زین هتسجرب نادداصتقا خورب لپ
 نیب یلولعم و تلع هطبار چیه هک تسا

 خیرات رگا .درادن دوجو دازآ هلدابم و دشر
 نآ فالخ ،مینک رورم ار هتشذگ نرق
 تیامح  تیوقت هرود« .دوش یم هدهاشم
 زاسمد یراجت هعسوت یریگباتش اب ییارگ
 ،ارگ تیامح ییاپورا یاهروشک رد و دوب
.»تفرگ تعرس رایسب یراجت هعسوت
 یسررب زکرم( »CEqeT« یمسر داهن نتلوب

 هک )یللملا نیب نویسامروفنا و هدنیآ یاه
 ظفح ار دوخ نایب یدازآ نآ نارگشهوژپ

 یزاسدازآ یروئت یاشفا رد ،دنا هدرک
 ۱۹۸۰-۱۹۹۵ هرود رد« تشون اه هلدابم
 هار رد یاهروشک هنالاس طسوتم دشر خرن
 تمحز هب ۱۹۸۶ رد ،تاگ وضع دشر
 رد وضع ریغ یاهروشک دشر خرن زا شیب
 ربارب رد %۲/۲( تسا هدوب خیرات نیا

۱/۲%(«. 
 یروئت نوچ یا هنابلط هاج یروئت عقاو رد
 یور هک اه هلدابم یزاسدازآ یاه تیزم
 ،دنک یم هیکت دصرد مهد کی زا »شیب«

 .تسین چیه یارب رایسب یوهایه زج یزیچ
CEqeT دوب هدرک دیکأت دوخ یسررب رد 

 هار هناگی نوچمه زورما ،شیاشگ« :هک
 دشر هب تدعاسم یارب عافد لباق لح
 قفاوت مغریلع همهنیا اب .تسا هدش کرد
 هنیمز رد )نتگنشاو هب موسوم( »یمسر«
 هزاجا یبرجت یاه یسررب ،شیاشگ هدیاف
 هک میسرب هجیتن نیا هب هک دنهد یمن
 و اه تورث هلدابم هدنیازف یزاسدازآ

 دشر رد تبثم ریثأث عطق روطب ،اه تمدخ
 .»دنراد
 مزال اه هلدابم ندش یناهج یارب هکنیا مود
 اهروشک یعامتجا و یداصتقا راتخاس دوب
 لیدعت همانرب .دبای رییغت یداینب روطب

 و یناهج کناب تراظن ریز هک یراتخاس
 تفرگ تروص لوپ یللملا نیب قودنص
 نیا یارجا یارب.دوب اتسار نیا رد یششوک
 تاررقم بونج یاهروشک رد همانرب

 تسایس نیا .دیدرگ لیمحت اهنآ هب یدیدش
 ییاهروشک یناریو یتح و دوکر هب یدربهار
 ،دنداد نت یراتخاس لیدعت همانرب هب هک
 جنر و درد رب شیپ زا شیب و دیدرگ رجنم
 رب ینتبم هعسوت« .دوزفا اه هعماج نیا

 مهم یاه نکر زا یکی هک »تاراداص
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 زا کی چیه هب ،تسا یراتخاس لیدعت
 و یلوپ یاهداهن نازیر همانرب یاه هدعو
.تسا هدناشوپن لمع هماج یللملا نیب یلام
 نادنچ یلیمحت یاه یروئت یراب هعجاف
 یوردنت نازادرپ یروئت هک تسا
 هاگشناد داتسا سکاز یرفج زا مسیلاربیلارف
 سانشراک سوروز جرج ات دراوراه
 هیلع ۷ هورگ ییاراد ناریزو و یلام ردرایلیم
 رما رد لوپ یللملا نیب قودنص شور
 نآ زا رتارف و ایسآ قرش نارحب تیریدم
 رگا .دندوشگ داقتنا هب نابز ،یناهج داصتقا

 هیاپ هک ار یلاربیلارف یاه هشیدنا اهنآ هچ
 »دوو نوتورب« یلام یاه هسسؤم شنُک
 دادیور نیا اما ،دندربن لاوئس ریز ،تسا
 هلئسم هب اهنآ ریزگان یلو زیچان هجوت هناشن
 .تسا
 یللملا نیب قودنص درکلمع هدرشف یسررب
 هنماد هتشذگ نرق ینایاپ ههد ود رد لوپ
 ندش یناهج یروئت تسب نب و یماکان
 رب ینتبم هعسوت« همانرب و دازآ هلدابم

.دراذگ یم شیامن هب ار »تارداص
 ۱۹۸۷ ربماسد رد لوپ یللملا نیب قودنص

 هب ماو نداد اب ار یراتخاس لیدعت همانرب
 ارجا هب هعسوت هار رد دمآرد مک یاهروشک
 ۷۹ زا ۱۹۹۷ توا رد دعب لاس هد .دروآ رد
 ۳۶ اهنت ناکما نیا زا هدافتسا هدامآ روشک
 نیا لومشم )تیعمج نویلیم ۶۷۰ اب( روشک
 هک دوب هداد هدعو قودنص .دندش همانرب

 نآ یاه »طرش و دیق« اهروشک نیا هچنانچ
 و اه تخادرپ هنزاوم حالطصا هب دنریذپب ار

 و دشر هصرع رد نشور یاهزادنا مشچ
 ،ساسا نیا رب .تفای دنهاوخ تسد هعسوت
 و هژیو یاه حرط هیهت یارب« اهروشک نیا

 توعد »یلام تسایس هنیمز رد ریذپ تیمک
 یاه کالم« شریذپ .دندش یراکمه هب

 یتح و ههامشش یاه هرود رد هک »لمع
 و دیق ققحت نماض ،دنوش یم یزیمم هنایلاس
 یاه هبنج رب و تسا یداهنشیپ یاه طرش
 تلود یجراخ ای یلخاد تسایس یساسا

 تسا یهیدب .دراد گنرد هدنریگ کمک
 کناب کمک هب اه کالم نیا تیاعر هک
 کمک هب یدایز دودح رد و یناهج
 .دراد یگتسب اهروشک رگید هبناجود

 اب رازراک نیا رد لوپ یللملا نیب قودنص
 تردق زا دوخ یلام مرها زا هدافتسا
 زا داقتنا زورما رگا .تسا رادروخرب یناوارف
 نیا یارب ،هتفای تدش تقو ره زا شیب نآ
 اه هدعو اب نآ یاهدرکراک هجیتن هک تسا

 هک ییاهروشک اریز .درادن تقباطم
 دشر هب دنا هتفریذپ ار قودنص یاهروتسد
 هب دشر نیا ،رگید نایب هب .دنا هتفاین تسد
 اهروشک نیا عقاو رد .تسا رباربان تدش
 هدش ماغدا یناهج هیامرس یاهداصتقا رد
 ریثأت دیشوک دوخ هیجوت رد قودنص .دنا

 هک دنک یبایشزرا نانچ ار دوخ یاه شنُک
 لومشم یاهداصتقا درکراک تیوقت« هب
 یبایشزرا نیا .دماحنایب »یراتخاس لیدعت

 دش حالصا و ینیبزاب راب نیدنچ هک
.دیدرگ رشتنم ۱۹۹۸ هیروف نایاپ رد ماحنارس
 صلاخان هنارس لوصحم اهروشک نیا رد
 ۱۹۸۴-۱۹۸۵ هرود یط هک هنایلاس یلم
 لیدعت یاه همانرب یزادنا هار زا شیپ ینعی
 ۱۹۹۵ ات ۱۹۹۰ زا ،)-%۱/۱( تسا هدوب یفنم
 خرن ،سکعب .تفای لوحت دصرد رفص هب

 زا جراخ یاهروشک رد ثحب دروم یاه
 هرود نامه رد یراتخاس لیدعت هزوح
 دصرد .تسا هدوب %۱/۰ و %۳/۰ بیترتب
 لیدعت هزوح یاهروشک یجراخ ماو

 %۸۲ زا یلم صلاخان دیلوت رد یراتخاس
 یاه لاس رد %۱۵۴ هب ۱۹۸۰ – ۱۹۸۵ رد

 یاهروشک رد .تسا هدیسر ۱۹۹۵-۱۹۹۱
 هب %۵۶ زا شیازفا نیا ،هورگ نیا زا جراخ

 قودنص هک ار یشور رگا یتح .دیسر ۷۶%
 یم راکب اه هداد هئارا رد لوپ یللملا نیب
 ییاهروشک هک ددرگ یم دییأت ،میریذپب ،درب

 زا رتهب ،هتشادن تلاخد اهنآ رد قودنص هک
 دیلک ریز هک دنا هدرک لمع ییاهروشک

 زا جراخ هورگ رد .دنراد رارق قودنص
 میظع تیرثکا یراتخاس لیدعت هزوح
  هورگ رد اما ؛دراد رارق دنه رد تیعمج
 و ناتسکاپ اهنت یراتخاس لیدعت لومشم
 ار نآ تیعمج زا یمین ًابیرقت شدالگنب
 رد ار لماع  نیا رگا .دنهد یم لیکشت
 رد هک دوش یم مولعم ،میهد رارق زتنارپ

 لیدعت لومشم ریقف رایسب یاهروشک
 هلصاف رد یلم صلاخان دیلوت ،یراتخاس

 هدزای رد و %۱/۰ اب ربارب ۱۹۹۵ و ۱۹۸۵
 لزنت %۴/۰ رگید هورگ ریقف رایسب روشک
 رد تسخن هورگ یاهروشک رد.تسا هدرک

 زا یلم صلاخ ان دیلوت رد یجراخ ماو دص
 رد %۱۵۴ هب)دروم ۱۶ رد(۱۹۸۰ رد ۵۲%

 هتفای شیازفا )روشک ۲۳ لماش( ۱۹۹۵
 ماو نیا مود هورگ روشک هدزای رد .تسا

 رد .دیسر %۱۱۷ هب و تفای شیازفا راب هس
 رد ماو تامدخ دصرد تدم نیمه

 ییاهروشک تامدخ و اه تورث تارداص
 %۱۶ زا دندرب راکب ار یراتخاس لیدعت هک
 %۲۳ هب %۱۱ زا اهروشک رگید رد و %۲۱ هب
.تسا هتفای ینوزف
 یسوسحم توافت چیه ،اه هداد نیاربانب
 اریز ؛درادن دوجو اهروشک زا هورگ ود نیب

 وربور یداصتقا یدج یاه یراوشد اب همه
 تیعمج رد ار دنه تیمها رگا اما .دنتسه
 یاهروشک هک مینک دییأت دیاب ،مینادب نآ
 رد یراتخاس لیدعت هزوح زا جراخ ریقف
 .دندروآ تسدب ار اه هجیتن نیرتهب عومجم
 حطس یاراد یاهروشک رگید فالخرب دنه
 هعسوت ندرک هتسباو زا زیچان یاهدمآرد

 رادیاپ اما زیچان هنایلاس دشر خرن اب( دوخ
 هدرک زیهرپ شتارداص مجح هب )۲/۳%(
 ربارب هس ًابیرقت دشر خرن نیا .تسا
 رد شدالگنب زا شیب %۵۰ و ناتسکاپ
 نزاوت .تسا هدوب ۱۹۹۵ و ۱۹۸۵ هلصاف
 نایم طوبرم یاه تمیق لوحت ینعی( هلدابم

 ود اب سکعرب دنه )تادراو و تارداص
 ۱۹۹۵ و ۱۹۸۵ زا شا گرزب هیاسمه
 هب رما نیا .تسا هدنام یقاب رادیاپ نونکات
 رد ار دوخ هک تسا هداد ناکما روشک نیا
 هجو هب یناهج داصتقا یاه ناسون ربارب
.دنک ظفح یرتهب

 لیلد نیرتهب ییاهنت هب روشک هس نیا هبرجت
 داصتقا رد تلم کی ماغدا هیلع ار اه
 کی رد هعسوت هیلع مکتسد و یناهج
 اب .دهد یم تسدب ریغتم تارداص متسیس
 یاطعا یارب لوپ یللملا نیب قودنص هکنیا
 ،هدرک عضو یراوشد طیارش دوخ یاه ماو
 هلصاف رد بونج یاه تلود زا یرایسب اما

 نیا ربارب رد ۱۹۹۱-۱۹۹۵ و ۱۹۸۵-۱۹۸۱
 ییاهروشک رد .دندروآ دورف رس یژتارتسا
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 ،دنا هتفریذپ  ار یراتخاس لیدعت همانرب هک
 راهچ ًابیرقت اهنآ تارداص هنایلاس دشر خرن
 .تسا هدیسر %۹/۷ هب %۷/۱ زا و هدش ربارب
 زیچان رایسب تفرشیپ رگید هورگ رد اما
 رد .دسر یم %۷/۵ ات %۴/۴ هب و تسا
 رایسب روشک ۱۸ رد ۱۹۹۵ و ۱۹۸۵ هلصاف
 هرهب« یراتخاس لیدعت ناکما زا هک ریقف
 لزنت %۲۷ هب یتالدابم هطبار ،دنتسه »دنم
 ةرابرد شرازگ زا هتفرگرب( تسا هتفای
 ،یناهج کناب ،۱۹۹۷ ،ناهج رد هعسوت
.)۳ لودج ،یس ید نتگنشاو
 راب تبیصم تلصخ ناوت یم بیترت نیدب
 یاه یژتارتسا رد تارداص نتسناد رترب
 یاه تمیق ندوب نییاپ طیارش رد ار هعسوت
 ۶۷۰ یارب رارق نیا زا .دیجنس اه هدروآرف
 زا ناش یاه تلود هک رفن نویلیم
 یوریپ لوپ یللملا نیب قودنص یاهروتسد
 ناشروشک هک تسا نیا هجیتن ،دنا هدرک
 اما .تسا رقف و ماو اب مأوت یتفرشیپ ریگرد
 اب هچ رگا ،رگید هار نتفرگ شیپ رد اب دنه
 ،تسا نابیرگب تسد یرگید یاه لکشم
 لیدعت یخزود چیپرام زا ار دوخ تیاهن رد
.تسا هدیناهر
نازادرپ یروئت یاه یراتفیرف
 رد دازآ هلدابم یروئت ناگدید نایز ربارب رد
 هزیاج ناگدنرب زا دیاب بونج یاهروشک
 یاه هزجعم غلبم هک داصتقا رد لبون
 هک لاربیلون نایهاگشناد ،دنتسه »شیاشگ«

 رد ار یلاع شزومآ رد یدیلک یاه لغش
 زا هک یداصتقا ناراگن هعقاو و دنراد تسد
 هناسر قیرط زا ار دوخ یاه هتفاب ماش ات ماب

 نیا .درب مان ،دنهد یم مدرم دروخب اه
 زا رتمک بتارم هب ناسانشراک و نایهاگشناد
 اریز .دنا ششخب لباق ناش »ناراکنامیپ«
 »یملع یاهرثا« هک دنناد یم یتسردب اهنآ
 و اه تقیقح زا یدایز رامش دمع هب
 ییارگ تیامح اب طابترا رد ار اه یتسردان
 هب و دنا هتشاذگ یقاب هتفگان دازآ هلدابم و
.دنا هدیزای تسد اه تیعقاو  یزاس هنوراو
 اه لاس هک ونژ هاگشناد داتسا خورب لپ
 رد ار شرمع زا لاس هس و تشذگرد شیپ

 و اهزار« شباتک رد ،دوب هدنارذگ تاگ
ً اصوصخم »یداصتقا خیرات یاه ضقانت

 تلع ییارگ تیامح هک دوش یم روآدای
 نارحب نیا هکلب ،دوبن ۲۰ ههد نایاپ نارحب
 ۱۹۲۹ ربتکا رد تیرتسا لاو یزیرورف هجیتن
 هک ییاهرامآ هلسلس کی ساسا رب وا .دوب
 حیضوت ،دریگ یم رب رد ار ۱۹۰۰ ات ۱۸۰۰ زا

 همین و ۱۹ نرق هتفرشیپ یایند هک دهد یم
 هاتوک هرود دنچ یانثتسا هب ۲۰ نرق تسخن
 نویدم ًامومع ار شا یداصتقا هعسوت

 نیا اب اما .تسا ییارگتیامح یاه تسایس
 هب ار مسیلاربیل ثحب دروم یایند فصو
 لیدبت موس ناهج هب دعب هک ییاهروشک
 نآ زا یا هنومن دنه .درک لیمحت ،دندش
 .تسا
 ثحب دروم هلئسم هب تقد اب دیاب نیاربانب
 رد دحتم تالایا تیقفوم اریز .تسیرگن
 نشور ًالماک ییارگ تیامح یاه هرود
 یتعنص یاه تردق ،همهنیا اب .تسا

 هبناج دنچ یاهداهن ،یناهج یراد هیامرس
 رگید و اه یتیلم دنچ ،نیرفآ نوناق

 تسایس هب انب »اهرازاب« نایوگنخس
 لاح رد یاهروشک هب دوخ یتسینومژه
 تسد »مرفر« هب هک دننک یم هتکید هعسوت
 ار دوخ و »دییاشگب« ار اهرازاب ،دینزب
.دیزاس »نردم«
 ،یداصتقا هتفریذپ یاه یروئت ربانب

 تازاوم هب دیاب هیامرس و راک ییاجباج
 .دروخن مه رب لداعتات دریگ ماحنا رگیدکی
 یارب یعنام چیه روشک ره لخاد رد هتبلا

 رگید یاه لماع و اهالاک دازآ ییاجباج
 اما .درادن دوجو هیامرس و راک ینعی دیلوت
 اهالاک هکیلاح رد یللملا نیب سایقم رد
 دیلوت یاه لماع ،دنوش یم اجباج هنادازآ
 تکرح رد رگید روشک هب روشک کی زا
 ییاجباج هب طقف دازآ هلدابم هیضرف .دنتسین
 رد داضت یمامت .دراد هیکت اهالاک دازآ

 شدرگ قلطم یدازآ .تسا هتکن نیمه
 اب – هیامرس رالد درایلیم نارازه یمیاد
 زا یکی – تراجت و یراذگ هیامرس یدازآ

 .تسا ندش یناهج یساسا »یدازآ« هس
 و دوب لاربیل و یقطنم رخآ ات دیاب ای نیاربانب

 ار هیامرس رارقتسا و شدرگ یدازآ نامه
 یاضف و تفریذپ زین راک یورین یارب
 یاهزرم و ،درک وغل اپورا رد ار »نگنش«

 یارب هک ار دحتم تالایا و کیزکم نایم
 یشک قرب ینوناقان نارجاهم زا یریگولج
 فارتعا دیاب زین و تشادرب نایم زا دنا هدش
 قبط یزاسدازآ اهنت اه لاربیلون هک درک
 هیاپ »هلئسم« هب و دننک یم هیصوت ار هشقن
.دنرادن هجوت یروئت یا
 یارب تیدودحم داجیا رگا عقاو رد

 ،تسا زاین اه ترجاهم لیس زا یریگولج
 یارب تیدودحم نیا یلقع ترورض رب انب

 و اه یراذگ هیامرس لیس زا یریگولج
 مزال زین اه تمدخ و اه تورث ندش زیررس
 ییارگ هلدابم دعُب رد مسیلاربیل سپ .تسا
 رد بلقت و کیروئت یناوخمهان کی ،دازآ

 و هیامرس زا هرهب یب رایسب یاهروشک قح
.تسا تیعمج ثیح زا ینغ رایسب
 هیامرس ،اه یرگادوس عفادم یاهداهن

یناهج تراجت و اه یراذگ
 هدوب ددص رد هراومه یناهج یراد هیامرس
 دوخ یناهج یاه فده تیریدم یارب

 یلوپ و یداصتقا فده اب ار ییاهنامزاس
 یروتارپما رد تردق اب تیدض ناونعب

 رکیپ لوغ یاه تکرش و یلام هیامرس
 للم سنارفنک« رگا ،نیاربانب .دروآ دوجوب
‐CNU( »هعسوت و تراجت هنیمز رد دحتم

CED( یارب دحتم للم همانرب« و 
 ،مینک ءانثتسا ار )qpUD( »هعسوت

 زج یفده هیامرس یللملا نیب یاهنامزاس
 یناهج هیامرس نارگیزاب عفانم شرتسگ

.دنرادن
یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس
 یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس
 یناهج هیامرس زادرپ هیرظن نامزاس نیتسخن
 و دمآ دوجوب ۱۹۵۹ لاس رد هک تسا

 )OCDE( اپورا یداصتقا نامزاس نیشناج
 لاشرام حرط تیریدم یارب ۱۹۵۱ رد هک
.دیدرگ ،دوب هدش داجیا

 ۲۹ یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس
 رد عقاو »تئ وم« خاک نآ رقم و دراد وضع
 سیراپ رهش یابیز رایسب یاه هلحم زا یکی
 رایسب یاهروشک نامزاس نیا رد .تسا
 زا روشک هس نینچمه و هرایس دنمتورث
 کیزکم و یبونج هرک ،یقرش یاپورا

 هعسوت و یراکمه نامزاس .دنراد تیوضع
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 ندش یناهج یلصا گولوئدیا یداصتقا
 .تسا
 .تسا یّرس زیچ همه »تئوم« خاک رد

 .دنک زرد نوریب هب دیابن نآ نورد یاهربخ
 یزیچ هداس نادنورهش هک دوش یم شالت
 رد( ناریدم هدبز نیب اهربخ و دننادن نآ زا

 و یتلود »ناسانشراک« و )نت ۶۰۰ عومجم
 زا شیاتس رد اهنآ .دنامب موتکم ییامرفراک
 زا »هعلاطم« اب و دنرظن مه یطارفا مسیلاربیل
 ره یریذپ فاطعنا هنیمز رد ،»هعلاطم« یپ

 نوناق و دنشک یم هشقن ناشراک رتشیب هچ
 یم موکحم ار لغش تینما هب طوبرم یاه
 یزاس یصوصخ ةرابرد مدب مد و دننک
.دنیوگ یم نخس
 هسنارف یگدنیامن تئیه نیشیپ وضع کی
 دنتسم یسررب کی رد یکسنارواش مانب
 هداد حرش روطنیا ار نامزاس نیا شقن
 یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس« :تسا
 لمأت ،لیلحت رد طاتحم یا هراوزاس ناونعب
 هدنهد نیکست و ادص و رس یب هرواشم و
 و یلاربیل یاهداصتقا نایم اه فالتخا
 بانجیلاع شقن لاس ۳۵ یط یبرغ هتفرشیپ

 صخشم .تسا هدرک ءافیا ار یرتسکاخ
 شندوب یلکش دنچ تلعب نآ ذوفن ندرک
 رد یساسا روطب نآ تردق .تسا راوشد
 یاه تلود یرکف ندرک دعاقتم ییاناوت

.»تسا وضع
 یسایس رسیمک هفیظو نامزاس ،رگید نایب هب
 یللملا نیب ی »وروب تیلوپ« رد ار
 یاه هفیظو .دنک یم ءافیا مسیلاربیلرَبَا

 نوچ رگید مهم یاهوضع هب یدرکراک
 ،لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج کناب

 یاه شخب و ییاپورا نویسیمک ،۷ هورگ
 رد یراد هنازخ تیریدم دننام( نآ یلم
.تسا هدش هدرپس )هسنارف
 زا یمک رایسب رامش هک تسین تهج یب
 هناگدنچ تقفاوم« هک دنناد یم صاخشا

 نورد ۱۹۹۵ زا )Ble( »یراذگ هیامرس
 اپورا یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس
 هدوب یسررب و هرکاذم تحت سیراپ رد
 تسا حرطم شسرپ نیا ،ور ره هب .تسا

 هرکاذم زا هسنارف هک نآ زا شیپ ارچ هک
 یاجب دادرارق نیا ،دوش جراخ Ble نوماریپ

 یناهج نامزاس ییآمهدرگ رد هک نیا
 هک وضع ۱۳۱ تکرش اب )OMC( تراجت
 نایم رد ،دریگ ماحنا ،دراد رت ینوناق هبنج

 هعسوت و یراکمه نامزاس وضع ۲۹
 یکسنارواش یرناه ؟تفرگ ماحنا یداصتقا
 حیضوت هنوگنیا ار نآ کیتاملپید ینایب اب
 نامزاس رد طقف هرکاذم« :تسا هداد
 نیب ،یداصتقا هعسوت و یراکمه
 هب هیامرس هدننک هیهت وضع یاهروشک
 هب اهروشک نیا .تفای هعسوت و داتفا نایرج

 ینورد دنور نیا اهنت هک دندیسر هجیتن نیا
 و روآ مازلا نتم کی نیودت و هیهت هتسیاش
 دناوت یم نتم نیا هاگنآ .تسا دیفم نیاربانب
 زا جراخ یاهروشک یورملق هب جیردت هب

 هک یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس
 یجراخ یاه هیامرس بذج هب لیام
.»دبای هعسوت ،دنتسه
 جورخ زا سپ هک تسا یروآدای هب مزال
 دنچ تقفاوم« نوماریپ هرکاذم زا هسنارف

 و یراکمه نامزاس ،»یراذگ هیامرس هبناج
 هکلب ،هتخاب ار دربن اهنت هن یداصتقا هعسوت

 زا ار شرابتعا زا یدایز تمسق نینچمه
 تقفاوم« ،رگید یوس زا .تسا هداد تسد

 عقاو رد و »یراذگ هیامرس هبناجدنچ
 دوب رارق هک »هیامرس قوقح یناهج هیمالعا«
 راشف ریز ،دسرب ءاضما هب ۱۹۹۸ ربتکا رد

 ءاضما هب اکیرمآ و اپورا یندم شبنج
 تارهاظت ناروف یپ رد ماحنارس و دیسرن
 و ورشیپ نارکفنشور ناگدنیامن مجسنم
 ربارب رد اهروشک رگید و اکیرمآ ناشکتمحز
 رد تراجت یناهج نامزاس ناریزو سنارفنک

 وربور یماکان اب لتایس رد ۱۹۹۹ ربماسد ۳۰
.دش هدرپس یناگیاب هب تقوم روطب و دیدرگ
هیامرس قوقح یناهج هیمالعا
 هب هک دیریگب رظن رد ار یراجت دادرارق کی
 ناراذگ هیامرس و یتیلم دنچ یاه هسسؤم
 یرتسگداد هب ًامیقتسم ،دهد یم هزاجا
 عفر رطاخب ار اه تلود و دننک عوجر

 تسایس ناربج و عفانم بسک و اهتراسخ
 شهاک بجوم هک یمومع یاه مادقا ای اه
 رارق بیقعت تحت ،تسا هدش ناشدوس
 نامر ینیچ بابسا کی عوضوم نیا .دنهد
 هدنیآ مسیراتیلاتوت ةرابرد یلیخت – یملع

 زا یکی اهنت هکلب ،تسین یراد هیامرس
 تقفاوم« دادرارق ماکان  حرط یاه هدام

 لک ریدم .تسا »یراذگ هیامرس هبناجدنچ
 وریژگور وتانر یناهج تراجت نامزاس قباس
 هنوگنیا ار دادرارق نیا تیهام یتسرد هب

 داصتقا یساسا نوناق ام« :تسا هداد حرش
.»میراگن یم ار یناهج دحتم
 لالخا همانرب هعسوت دادرارق نیا عوضوم
 شخب دنچ رد یناهج تراجت نامزاس مظنم

 هیامرس طیارش ،یدنب هقطنم دننام یتایح
 رد اه هلماعم ،تامدخ و عیانص رد یراذگ
 مهس نوچ یلام یاهرازبا رگید و زرا هنیمز
 یاه عبنم و یضرا تیکلام ،اه نید و اه
.تسا یعیبط
 راجفنا اب ناهج هک شیپ یاه ههد رد
 ،دوب وربور هیامرس یا هرایس شدرگ
 تیلاعف زا رتمک یراذگ هیامرس عوضوم

 و تاعوبطم ،یمومع راکفا هجوت یراجت
 اب .دوب هدرک بلج ار یسایس تردق
 یاهداهن و یلمارف یاه هسسؤم ،همهنیا

 و قیقد هشیمه هنیمز نیا رد یلام مهم
 و تجامس اب اهنآ .دنا هدوب گنزب شوگ
 لیمحت اب دنا هدیشوک هراومه یگشیپزواجت
 نیمأت ار ناش هژیو عفانم ،یمومع تاررقم
 لامعا و هنابلط هعسوت عضوم و هدرک
.دننک میکحت ار اه تلود رب ناشذوفن
 دننام »یراذگ هیامرس هبناجدنچ تقفاوم«
 قوقح هلسلس کی لماش اهدادرارق بلغا
 رگید اب تقفاوم نیا .تساهدهعت و
 .دراد توافت یساسا روطب اه تقفاوم

 رد اهنت تقفاوم نیا رد جردنم قوقح
 نیب ناراذگ هیامرس و اه هسسؤم تمدخ

 همه یارجا اه تلود و دراد رارق یللملا
 ،نیا رب هوالع .دنراد هدهع رب ار اهدهعت

 یاه تلود هک تسا نیا هقباس یب زیچ
 خسف قح لاس ۲۰ ات ،دادرارق هدننکءاضما
 لاس جنپ ات هک بیترت نیدب .دنرادن ار نآ

 اهنآ زا دادرارق زا جورخ هب لیامت زاربا قح
 دیاب اهنآ لاس ۵ زا سپ .تسا هدش بلس
!دنشکب راظتنا جورخ یارب لاس ۱۵ تدم
 قوقح« ناونع ریز دادرارق یدیلک لصف

 .تسا هدش یراذگ مان  »ناراذگ هیامرس
 رد یراذگ هیامرس قلطم قوقح لصف نیا
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 ،یعیبط یاه عبنم ،اهنیمز دیرخ هصرع
 هلئسم نینچمه و یتارباخم یاه تمدخ
 ییادز مظن طیارش رد اهزرا تیعضو
 چیه نودب ،ار دادرارق رد سکعنم
 اه تلود .دنک یم میسرت تیدودحم
 هیامرس »لماک یدنم هرهب« هک دندهعتم
 یاهدنب .دننک نیمضت ار اه یراذگ
 هیامرس یاه تراسخ ناربج هب یددعتم
 تلاخد هجیتن رد – اه هسسؤم و ناراذگ
 رد اهنآ ندرک دودحم روظنمب تلود یاه
 -ناش یاه یراذگ هیامرس زا ندرب دوس
 یماگنه هژیوب .تسا هدش هداد صاصتخا

 بلس لداعم یریثأت« اهتلاخد نیا هک
 هتشاد »میقتسمریغ تروصب ولو تیکلام
 نتفر تسد زا« :دادرارق قبط هکنانچ .دشاب
 یعون یراذگ هیامرس رد دوس بسک تصرف
 یراذگ هیامرس قح لامعِا یارب نایز
.»دوش یم بوسحم
 و اه تیکلام بلس« هب طوبرم یاه هدعاق

 کانرطخ رایسب تاررقم زا »اه تراسخ
 رامشب »یراذگ هیامرس هبناجدنچ تقفاوم«
 ای هسسؤم ره هب تاررقم نیا .دنور یم
 ضارتعا قح ًابیرقت یجراخ یراذگ هیامرس
 یم ار اه تلود مادقا ای تسایس ره هب
 رد تاررقم و یتایلام ریبادت دننام :دهد
 تاررقم و راک نیناوق ،تسیز طیحم هنیمز

 نینچمه و هدننک فرصم زا تیامح
 .دوس بسک هب تبسن هوقلاب یاهدیدهت
 یاه همانرب اه تلود هک اج ره ،نیاربانب
 هتساوخ اهنآ زا ،دنهن یم اپ ریز ار یعامتجا

 یاهتکرش هب کمک یناهج همانرب دوش یم
.دننک بیوصت ار یلمارف
 رادشه هنیمز نیا رد »لتیا« تکرش دروم
 تالایا میقم هک هسسؤم نیا .تسا هدنهد
 زا رالد نویلیم ۲۵۱ هبلاطم یارب تسا دحتم
 همان تقفاوم تاررقم هب اداناک تلود
 هک )انلآ( »یلامش یاکیرمآ دازآ هلدابم«
 ،تسا رت فیفخ Ble تاررقم هب تبسن
 ندوزفا ۱۹۹۷ لیاوا رد اواتوا .درک هیکت
 هب ار باصعا دض مس هب هدولآ kmT هدام
 نایز اهوردوخ یاهروتازیلاتاک هب هک نیزنب
 اهنت – لتیا .درک مالعا عونمم ،دناسر یم
 اداناک تلود هیلع – هدام نیا هدننکدیلوت

 هک دوب نیا نآ لالدتسا و درک اوعد هماقا
 ییاراد زا تیکلام بلس اب ربارب kmT عنم
 ینینچنیا حرط هکنیا اب .تسا تکرش یاه
 عقاو رد اما ،تسا یندرکنرواب بلطم
.دش هعجارم هاگداد هب هناهب نیمهب
 تفگش روطب اداناک تلود بیترت نیدب
 شورف تیعونمم ۱۹۹۸ توا رد یزیگنا

kmT ناونعب رالد نویلیم ۱۴ و درک وغل ار 
 هب هتفر تسد زا یاهدوس تراسخ عفر

 هنیزه و درک زیراو »لتیا« تکرش باسح
 قیرط زا و تخادرپ ار نآ یسرداد یاه
 رد یا هیمالعا روشک نیا تشادهب سناژآ

.داد راشتنا kmT ندوب رطخ یب دروم
 »انلآ« هک تسا یناسک هجوت دروم مادقا نیا
 و تشادهب یاه تسایس اب هلباقم هلیسو  ار
 هک دندنمقالع اهنآ .دنناد یم تسیز طیحم
 نینچ »یراذگ هیامرس هبناج دنچ تقفاوم«

 عون ره دیاب ینعی .دشاب هتشاد یراک و زاس
 طیحم زا تیامح صوصخ رد تسایس
 یاه نیمضت ،یعیبط عبانم ظفح ،تسیز

 اب اه یراذگ هیامرس تقباطم ای راک طیارش
.دوش یثنخ هعماج یاهزاین
 هیامرس زا تراسخ عفر قوقح رگید زا

 »اه بوشآ ربارب رد نانآ زا تیامح« ناراذگ
 ناراذگ هیامرس ظفح رد اه تلود .تسا
 بالقنا« ای »یلخاد یاه بوشآ« ربارب رد
 رگید و یرارطضا یاه تلاح ،اه
 نادب نیا .دنتسه لوئسم »هباشم یاهدادیور
 هیامرس زا دنا فظوم اه تلود هک تسانعم
 بوشآ همه ربارب رد یجراخ یاه یراذگ
 ای اه میرحت ،یضارتعا یاه شبنج نوچ اه
 یم همدص اهنآ یرو هرهب هب هک اه باصتعا
 هب اه تلود قیوشت .دننک تیامح ،دننز
 زا یعامتجا یاه یدازآ ندرک دودحم
 .تساحنآ
 هیامرس هبناجدنچ تقفاوم« ،ضوع رد
 هیامرس یارب یتیلوئسم و دهعت چیه »یراذگ
 اه تلود .تسا هدرکن ینیب شیپ ناراذگ
 ار یلم و یجراخ ناراد هیامرس دنناوت یمن
 نیا ،دادرارق حرط قبط .دننک تساوخزاب

 رد دیاب هک تسا یسایس دروخرب یگنوگچ
 موهفم و اه فده هن ،دوش هتفرگ رظن
 اه نوناق ،نیاربانب .نوناق یاه نتم یظفل

 عفن هب تیعقاو رد اما ،دنا فرط یب رهاظب
 ییاهنوناق .دننک یم لمع یجراخ هیامرس
 نوچ یجارختسا عیانص هعسوت یارب هک

 نییعت دح یلگنج ای یندعم یاه تعنص
 زیمآ ضیعبت راتفر رطاخب دیاب ،دننک یم
 هک یجراخ ناراذگ هیامرس هب تبسن ندوب
 ،دندنمقالع اه عبنم نیا زا یرادرب هرهب هب
 یم ناراذگ هیامرس نیا اریز .دنوش وغل

 سرتسد رد هک ار اه عبنم نیا دنشوک
 دوخ رایتخا رد ،تسا یلم ناراذگ هیامرس
 .دنریگب

 رد ًامومع هک ییاه تسایس نینچمه
 یم لمع کچوک یاه هسسؤم هب کمک
 هیامرس یخرب عفنب یحیجرت راتفر ای ،دننک
 دننامه ،دنراد ناراذگ هیامرس ای اه یراذگ
 یاه هقطنم عفنب اپورا هیداحتا یاه همانرب

 رارق مجاهت دروم دنناوت یم ،هدنام بقع
 نیب نیمز میسقت یاه همانرب یتح .دنریگ
 زین هعسوت لاح رد یاهروشک رد ناناقهد
 رد هکنیا یارب کیزکم .دنرطخ ضرعم رد
 ،تسا Ble دادرارق مسجم هنومن هک »انلآ«
 تاررقم تسا هدش راچان ،دوش هتفریذپ
 زا سپ یضرا حالصا هرابرد یساسا نوناق
 ناراذگ هیامرس ات ،دنک وغل  ار بالقنا
 هب قلعتم یاه نیمز ییاداناک و ییاکیرمآ
 راهچ همانزارت .دننک یرادیرخ ار ناناقهد
 هناخ رگشیامن ،دادرارق یارجا تسخن لاس
 هدرخ ناناقهد عیسو یاه هدوت یبارخ
 هتشر رد اه یتیلم دنچ اریز ؛تساپ

 عیسو یاهدحاو یور ،ییاذغ یزرواشک
.دنا هتخادنا گنچ یرادرب هرهب
 یاه یراذگنوناق ،رطخ لاح نیع رد
 هعسوت هب هک – ار بونج  یاهروشک یخرب
 زا ساسا نیا رب و دنزادرپ یم یلم داصتقا

 هک دنبلط یم یجراخ یراذگ هیامرس
 یلم یاه هسسؤم اب کیرش ناونعب

 هب ار یلم یاهرداک ای دننک یراکمه
 دیدهت – دنهد شزومآ و دنروآرد مادختسا

.دنک یم
Ble اهروشک زا یرایسب هک ار ییاه مادقا 

 لثم ،مومع عفنب یراذگ هیامرس هنیمز رد
 ای یلحم راک یورین یارب لغش نیمأت

 لمعب نیلولعم هب کمک رد یراذگ هیامرس
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 نینچمه .تسا هدرک عنم ،دنروآ یم
 هنیمز رد تاررقم و اهنوناق زا یرامش
 یاه تکرش هار دس هک تسیز طیحم
 .تسا هدش هتخانش دودرم ،تسا یلمارف
 ،هدش ذاختا یاهریبدت رثا رب ًاصوصخم
 اکیرمآ دحتم تالایارد اه تلایا زا یرایسب
 یا هشیش یاه یدنب هتسب دننآ ناهاوخ هک –
 اه هدروآرف زا یزیچان دصرد یکیتسالپ ای
 رد یحیجرت  یاه هفرعت و دریگ رب رد ار
 هتخاس هدروآرف نیا اب هک ییاه هدام دروم
 رارق Ble هبرض ریز -ددرگ لامعا ،دوش یم
.دنریگ یم
 ،همان تقفاوم رد تلم هب طوبرم هدام
 هب تبسن هک دزاس یم فلکم ار اه تلود
 هتشاد هناگی راتفر یجراخ ناراذگ هیامرس
 قح اه تلود سپ نیا زا ،ورنیا زا .دنشاب
 رب یجراخ ناراذگ هیامرس هب تبسن دنرادن

 ،رشب قوقح هنیمز رد اهنآ راتفر بسح
 لیاق ضیعبت اهرایعم رگید ای راک قوقح
 .دنوش
 تقفاوم دروم یحیجرت راتفر نینچمه
 قباس یاه هرمعتسم دروم رد اپورا هیداحتا
 سونایقا و بیئاراک یایرد ،اقیرفآ رد اهنآ
 ینیب شیپ »همول« همان تقفاوم رد هک مارآ

 ههد رد Ble رگا .تسا هدیدرگ عنم ،هدش
 یارب الدنام نوسلن ،دوب هدمآرد ارجا هب ۸۰
 .دنام یم یقاب دیاتراپآ نادنز رد هشیمه
 تیدودحم ای میرحت ،همان تقفاوم نیا نوچ
 یلم هرگنک هک روطنآ ار اه یراذگ هیامرس
 دیاتراپآ نامز »یایروت هرپ« دض رب اقیرفآ

 هلئسم هکنیا رگم ؛دنک یم عنم ،درک لمع
.دشاب حرطم »یساسا تینما«

 همه رد تردق لامعا Ble هکنیا ماحنارس
 رامش و هدرک نوگرگد ار ناهج یاه هطقن
 زا و اه تلود ینونک یاه هفیظو زا یدایز

 عبات ار یللملا نیب یاهدادرارق یارجا هلمج
 رد .دزاس یم اه یتیلمدنچ یاهدومنهر
 یتاررقم و قوقح نامه همان تقفاوم ،عقاو
 یارجا یارب یلم یاه تلود هب قلعتم هک ار
 هب ،تسا یللملا نیب دادرارق یاه هدام
 یصوصخ ناراذگ هیامرس و اه هسسؤم
 و اه هسسؤم نیا صوصخب .دنک یم راذگاو

 ار اه تلود دنراد قح ناراذگ هیامرس

 رد ناش شنیزگ و یشم طخ رطاخب
 رارق بیقعت تحت یللملا نیب یاههاگداد
 تئیه ،اههاگداد نیا نایم رد .دنهد
 یاج یللملا نیب تراجت هبعش نارواد
 نینچ ینارواد ربارب رد .دراد صخاش
 یاه تمارغ ناراذگ هیامرس ،ضرغم
.دننک یم تفایرد دوخ عفنب یتفگنه
 هب هک تسا یتاررقم لماش دادرارق نتم
 و دیق نودب« هک دنک یم فیلکت اه تلود
 نیب تیمکح هب ار دوخ یاه فالتخا طرش
 نامز نیا ات هک یا هفیظو ؛»دنراذگاو یللملا
 اهنآ رایتخا رد اه تلود تیمکاح رب انب
 اه هسسؤم یورب اه مادقا نیا .تشاد رارق
 ،تسا هدش هتخانش زاجم ناراذگ هیامرس و
 .ناش یاهداهن و اه نمحنا ای نادنورهش هن

Ble طسوت اه تلود نیب یاه فالتخا لح 
 لدم ساسا رب ار یللملا نیب یاههاگداد
 شیپ یناهج تراجت نامزاس یاه هاگداد
 ،یسرداد یاه هویش .تسا هدرک ینیب
 یقوقح یاه تنامض نودب و هدیچیپ
 .تسا

 یاه لفحم و اه تلود نایوگنخس
 تقفاوم یاه حالطصا هرابرد یناگرزاب
 هب و هدرک افتکا اه ییوگ یلک هب همان
 زیچ ،دیشابن نارگن« :دنیوگ یم راصتخا
 اهنت هلئسم .درادن دوجو دادرارق رد یا هزات

 یاه تیلاعف ندرک ینالقع زا ترابع
 یالوکارد نانوچ Ble اما .»تسا دوجوم
.دنک یگدنز ییانشور رد دناوت یمن یسایس
 دض یاه یگژیو نینچ اب Ble ،نیاربانب
 تکرش یتسیراتیلاتوت هطلس هک کیتارکمد
 ،دنک یم لیمحت ناهج رب ار یلمارف  یاه
 یم رامشب یناهج هیامرس یساسا نوناق
 رد هک یناهج تراجت نامزاس .دور

 یم نآ یفاکش دبلاک هب ریز یاهرطس
 زا یمومع یاه تفلاخم مغریلع ،میزادرپ
 مدرم رب یتاررقم نینچ لیمحت یارب شالت

.تسا هدیشکن تسد ناهج
یناهج تراجت نامزاس
 ۱۹۹۵ رد )OMC( یناهج تراجت نامزاس
 رد یمومع تقفاوم« نیشناج و دمآ دوجوب
 موسوم »تراجت و یکرمگ یاه هفرعت ةنیمز
 ییآ مهدرگ کی تاگ .دیدرگ تاگ هب

 .دوب تراجت نوماریپ هرکاذم یارب هداس
OMC یاراد ریگارف نامزاس کی ناونعب 

 و تسا یللملا نیب نامزاس کی تیعقوم
 رظن زا .دراد وضع ۱۳۱ هیسور و نیچ نودب

 هعسوت زا ضرغ ،یناهج تراجت نامزاس
 ییاه بیسآ همه »میمرت« یللملا نیب تراجت

 یب شدرگ یارب هرایس حطس رد هک تسا
 دوجوب یراجت و یلام هیامرس طرش و دیق
 طرش و دیق چیه عبات ،ورنیا زا .دیآ یم
 یرشب قوقح و یطیحم تسیز ،یعامتجا
 تراجت نامزاس ،ساسا نیا رب .تسین

 هلدابم و اه یتیلمارف یعقاو نیبوز یناهج
 ره رب مدقم و تسا هتخیسگ ماگل ییارگ
 تلود یاه هسسؤم عفانم تمدخ رد زیچ
 رد نتگنشاو .دراد رارق دنمتردق رایسب یاه
.دراد یزاتمم یاج نامزاس نیا

 رد هک یناراذگنوناق نیب هک نیا هفرط
 یتالیکشت همان تقفاوم ناهج هشوگراهچ

 اهنت ،دنا هدرک ءاضما ار نامزاس نیا
 تاگ »هئوگورا هورگ« نتم تمحزب ییاتدنچ
 تراجت یناهج نامزاس هیاپراک هب هک ار
 لیروآ رد نتم نیا .دنا هدناوخ ،دش لیدبت

 لماش و دیسر بیوصت هب شکارم رد ۱۹۹۴
 هحفص ۲۴۰۰۰ مامضنا هب هحفص ۵۰۰

 رازاب هب یسرتسد هنیمز رد هژیو یاهدهعت
 دوجوب یکانفوخ نیشام بیترت نیدب .تسا
 و داجیا یارب تقو مامت هک تسا هدمآ

 یمامت.دنک یم راک دازآ هلدابم شرتسگ
 اب یلامتحا یدروخرب هک یلم یاه تسایس
 داجیا زا دیاب سپ نیا زا،دننک ادیپ تراجت
.دنزیهرپب »ییارگ تیامح« نظءوس عون ره
 هب یناهج تراجت نامزاس ،بیترت نیدب
 هبنج ًافرص هک تسا هدش لیدبت زیمم یتردق
 انب دازآ تراجت ،عقاو رد .دراد کیژولوئدیا
 ،یعامتجا یاه هظحالم زا رتارف یرایعم رب
 اپ رب یطیحم تسیز ای یکشزپ ،یگنهرف
 نامزاس نیا لک قباس ریدم .تسا هدیدرگ
 تحارص هب ار هتکن نیا وریژگور وتانر
 زورب تلاح رد :تسا هدرک نایب هنوگنیا
 و یطیحم تسیز تاررقم نایم داضت
 طاتحم ار دوخ دیاب« ،»ینوناق تراجت«
 تسایس ایآ دیسرپ دوخ زا و داد ناشن

 تسایس ای دوش هداد رییغت دیاب یراجت
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 هنیمز رد وگتفگ یتح .»یطیحم تسیز
 رد یعامتجا تاررقم لقادح تیاعر
 طرش شیپ ناونعب هدننکرداص یاهروشک
 و نوچ  یاج »ینوناق تراجت« یارب

 .تسارچ
 یاه هسسؤم راشف یاه هورگ ،ور نیا زا
 تراجت نامزاس ددم هب ،هیاس رد ،یلمارف

 لیمکت یارب ار دوخ هاوخلد رازبا یناهج
 هب دیدج یاه هدعاق لیمحت و ندش یناهج
 وزج سپ نیا زا هک یرشب یاه تیلاعف همه
.دنا هتفای ،دنا»تراجت« عوضوم
 یناهج نامزاس مهم یاه تیرومأم زا یکی

 هفرعت ریغ یاهدس نتشادرب نایم زا تراجت
 هب یدودح ات هک تسا تراجت رد یا

 طقف هک رگید همان تقفاوم ود تبهوم
 یکی :دریگ یم ماحنا ،دنراد ینف رهاظ
 )TBT( تراجت ینف یاهدس هرابرد تقفاوم
 یاه مادقا هرابرد تقفاوم یرگید و
 دنا یعدم مادک ره هک تسا یتشادهب
 طیحم هنیمز رد تاررقم و اه هدعاق
 فرصم و یمومع تشادهب ،تسیز
 رد .»دنزاس یم گنهامه« ار ناگدننک
 فقس »یزاس گنهامه« نیا ،کیتارپ

 زارت مه نآ هجیتن هک دنک یم لیمحت ار ییاه
 ،یلم یاه یراذگنوناق همه ندرک
 نیرتمک ساسا رب اهنآ نیرترثؤم ًاصوصخم
 لصا ناس نیدب و تسا کرتشم جرخم
 یم رارق نوناق زا جراخ ار ریبدت و طایتحا
 نآ ای نیا ندرک دراو هک یروشک .دهد
 کانرطخ ارنآ لیلد و دنک یم در ار هدروآرف
 تسیز طیحم و تشادهب یارب نآ ندوب

 دیاب دوخ ار نآ یملع لیلد ،دنک یم ناونع
 هک تسین هدننک دیلوت هدهع رب .دنک هماقا
 دهاوخ یم هک ار هچنآ ندوب ررض یب
.دنک تباث دشورفب
 رد هک )ORD( فالتخا لح فوخم ناگرا
 ،دراد رارق یناهج تراجت نامزاس سأر
 لیکشت ار نآ یقوقح و ییارجا تردق عبنم
 یم تاگ هک یماگنه هتشذگ رد .دهد یم

 ار یزاب یاه هدعاق هک ار یروشک تساوخ
 تسیاب یم ،دنک تازاجم ،درک یمن تیاعر
 هدنوش همیرج وضع هلمج زا اهوضع همه
 دقاف ًابیرقت تاگ عقاو رد .دنشاب قفاوم

 تراجت یناهج نامزاس .دوب تیرمآ هاگتسد
 .تسا هدرک رارقرب ار یدیدش طابضنا

 تازاجم فالتخا لح ناگرا هک یماگنه
 هلمج زا اهوضع همه ،دراد ررقم ار ییاه
 میمصت قافتاب دیاب هدننک تیاکش وضع
 نوچ یب قح .دننکن ارجا ار نآ هک دنریگب
 رینپ ندرک همیرج رد دحتم تالایا یارچ و
 اه لدرخ ریاس و راد یبرچ رگج ،یکپک
 یکرمگ قوقح لیمحت و )هسنارف نوژید زا(
 .دوش یم یشان احنآ زا اهنآ هب هدنرادزاب
 نامزاس حیرص مکح مغریلع اه ییاپورا

 راد نومروه واگ دورو عنام تراجت یناهج
 لاس ره دیاب اهنآ تلع نیمهب .دنوش یم
 و دحتم تالایا هب هار نیا زا هک ینایز تباب

 ربانب .دنزادرپب همیرج ،دوش یم دراو اداناک
 لوصحم زین اهروشک نیا »لثمب هلباقم« یزاب

 هب یدایز تایلام ،هدرک باختنا ار ییاه
 ار نامرفان بیقر بیترت نیدب و هتسب اهنآ
.دنراذگ یم راشف ریز
»اه تیامح« همه وحم
 تراجت نامزاس نارواد هژیو یاه هورگ
 هعزانم ۱۷۰ زا شیب ۲۰۰۰ لاس ات هک یناهج
 باختنا یمهبم طیارش رد ،دنا هدرک لح ار

 اه هورگ نیا هک »یناسانشراک« مان .دنا هدش
 هسلج .تسا یفخم دنهد یم لیکشت ار
 روطب یدوخریغ صاخشا روضح نودب اهنآ

 کی هب یگدیسر ؛دوش یم رازگرب هنامرحم
 .دشک یم لوط هام هدجیه ات هدزاود اوعد
 مشپ یناهج هدننکدیلوت نیتسخن اداناک
 ار اه ییاپورا تعرس هب ،دوب راودیما هشیش
 از ناطرس هدام نیا هرابود ندرک دراو هب
 رد تسیاب یم هژیو هورگ میمصت .دراداو
 هظحل رد تسرد ،۱۹۹۹ ربماسد زاغآ

 مالعا لتایس رد ناریزو سنارفنک شیاشگ
 هب ۲۰۰۰ سرام ات نآ مالعا ایوگ اما ،ددرگ
.داتفا ریخأت
 رس یب یناهج تراجت نامزاس ،بیترت نیدب
 »یرتسگداد« یعقاو هاگتسد کی ادص و
 یا ییاضق شور و هدروآ دوجوب یللملا نیب
 دوجوم یاه نوناق نآ رد هک هدرک رارقرب
 یم رامشب »عنام« نوچمه تراجت رد یلم
 تیاعر اب یداینب روطب شور نیا و دنور

 ای یعامتجا ،یتسیز طیحم یاه ترورض

.تسا هناگیب یمومع تشادهب
 نامزاس یرواد هاگتسد ،ساسا نیا رب

 تیلاعف رب مکاح لوصا طقف یناهج تراجت
 هکنانچ .دراد رظن رد ار یناهج تراجت
 یربارب ،تلم هب طوبرم هدام نیرتدعاسم
 هک ار هباشم یاه هدروآرف هب تبسن راتفر
 ،دوش یم دراو وضع فلتخم یاهروشکزا

 تراجت نامزاس ،نیاربانب .تسا راتساوخ
 تسایس زوم تادراو هلئسم رد یناهج
 اپورا هیداحتا یارب ار یرگید یجراخ
 نامزاس نیا یارب .دسانش یمن تیمسرب
 روداوکا زا هکنیا زا معا تسا زوم ،زوم
 هب هک اپورا قباس یاه هرمعتسم زا ای دشاب

 و بیئاراک ،اقیرفآ( ACP یاهروشک
 کی نیا عقاو رد .دنا موسوم )کیفیساپ
 دادرارق( همول دادرارق هب راکشآ ضرعت
.تسا )اهروشک نیا اب اپورا

 هب تبسن ضیعبت عون ره یلم راتفر هدام
 هژیوب ار یجراخ ءاشنم اب اه هدروآرف لحم
 یتسیز طیحم ای یرشب دیلوت طیارش رب انب

 هب ،رگید ترابعب .دنک یم عنم ناش
 یاه شور و اهدنور« دیابن هجوچیه
 اهنت .تفرگ رظن رد ار )qls( »دیلوت

 نیا زا ناینادنز طسوت هدش هتخاس یاهالاک
 هعسوت هب دیابن ،هتبلا .دنتسه نوریب هدعاق
 رب و تسج لسوت رشب قوقح و رادیاپ
 مدع تلعب ار یراجت ناکیرش نآ ساسا
 تازاجم و همیرج اه لصا نیا تیاعر
 »یمک یاه تیدودحم فذح« هدام .درک
 تارداص و تادراو زا عانتما و اه هیمهس
 زا یرایسب یشیارگ نینچ .دنک یم عنم ار
 طیحم ةرابرد هبناجدنچ یاه تقفاوم
 ار یعامتجا یاهدادرارق و )BmE( تسیز
.دزاس یم رابتعا یب
 تراجت زا دیاب هنوگچ یطیارش نینچ رد
 هدنام سپ تراجت ای کانرطخ یاه هدام
 اه هلغ رودص ،درک یریگولج یمس یاه
 ار یلم یکاروخ داوم دوبمک ماگنه رد
 ار ناتخرد یاه هنت رودص ای درک دودحم
 اه لگنج یدوبان زا یریگولج رطاخب
 عنام هنیمز رد اه تقفاوم ؟درک فقوتم
 تظافح و یتشادهب یاه مادقا و ینف یاه
 تیوقت ار ینوناق هعومجم نیا ناهایگ زا
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 زا یدایز رامش اهرایعم نیا هیاپ رب .دننک یم
 یم یلم یاه نوناق ای تاررقم و اه هدعاق
 »تراجت رد ییاه عنام« یناسآ هب دنناوت
.دنوش فیصوت
 شکارم سنارفنک زا سپ هک یمهم هلئسم
 و ۱۹۹۶ رد روپاگنس سنارفنک ،۱۹۹۴ رد
 روتسد رد نانچمه ۱۹۹۸ رد ونژ سنارفنک
 قیمعت و ینیبزاب ،هلئسم ،دراد رارق زور
 و تامدخ ،یزرواشک هنیمز رد اه تقفاوم
 دروم حرط .تسا یرکف تیکلام لصا رد
 لماک زا ترابع هدنیآ یاه تسشن یسررب

 رد یمومع یاهدادرارق اب دنور نیا ندرک
 یور دیاب هرکاذم .تسا هدنیآ لاس هس
 و دوش زکرمتم ندرک هزیلاربیل تفرشیپ
 تشگرب ار تراجت یناهج نامزاس تاررقم
 زا دحتم تالایا لیلد نیمه هب .دنک ریذپان

 تقفاوم عوضوم نوماریپ ثحب ندوشگ
trips زا و یرکف تیکلام هب طوبرم هک 

 رد یراکتسد و یژولونکتویب هلمج
 یاهدنور و اه مسیناگراورکیم
 ثحب دروم رد زین و تسا کیژولویبورکیم
 یراکتسد مادنا( OGM هلئسم نوماریپ

 یاهروشک اریز .دراد دیدرت )کیتنژ هدش
 ربارب رد هقباس یب مادقا کی رد ییاقیرفآ
 تفلاخم تراجت یناهج نامزاس هناخریبد

 هدنز دوجوم مادنا رد یراکتسد اب ار دوخ
.دنتشاد مالعا

 یاهروشک هک )CBeRN( »نرک« هورگ نایم
 دننام یزرواشک داوم هدمع هدننکرداص

 بسح رب هک – ار لیزرب و ایلارتسا ،نیتناژرآ
 یم رب رد -دنتسه اکیرمآ دحتم ،تیعقوم
 زا تیامح هب« هک نپاژ و اپورا و دریگ
 یب یدربن ،دنراد ترهش »دوخ نازرواشک
 »نرک« هورگ رظن زا .دراد دوجو هنامحر
 یاهالاک لثم دیاب یزرواشک یاه هدروآرف
 ریز اپورا هیداحتا .دننک تباقر مه اب رگید
 »هناگدنچ درکراک« هب هسنارف راشف
 یگدنز و تسیز طیحم ،عونت هک یزرواشک
 .دراد دیکأت ،دنک یم ظفح ار ییاتسور
 تلود دوخ هبونب ییاکیرمآ ناگدننک دیلوت
 مادقا عون ره ربارب رد یدج تمواقم هب ار
 درکراک« موهفم هب نداد نت هنیمز رد

.دننک یم قیوشت یزرواشک »هناگدنچ

 رد اه تقفاوم هیاپ رب هک تسین مولعم زونه
 رد نآ فلتخم یاه هصرع ،تامدخ هنیمز

 .دریگ یم رارق هرکاذم دروم یحطس هچ
 نآ زا دیاب هک تسا یموهفم »یقفا« هژاو
 نامزاس هژیو نابز رد اریز .درک زیهرپ

 کی رد یزاسدازآ هاگره یناهج تراجت
 همه هب ار نآ دیاب ،دوش هتفریذپ هنیمز
 رگا ًالثم .داد میمعت زین رگید یاه هصرع
 یاه تکرش رد ای اه کناب رد یزاسدازآ
 و شزومآ هصرع دیاب ،دیآ رد ارجا هب همیب
 راکب ار شور نیمه زین تشادهب و شرورپ

 .دریگ
 کی ره یناگرزاب یاه لفحم و اه تلود
 روشک ۲۷ داحتا .دنراد ار دوخ یاهزایتما
 ،یلام هیامرس ،عیزوت یور ییاکیرمآ
 زا طابترا ،تاعالطا لدابت یاه یژولونکت
 یم هیکت تشادهب و یدرگناهج ،رود هار
 ناریدم ییاپورا هورگ لباقم رد .دنک
 کناب PDG تیریدم ریز )®ESh( تامدخ
 لوغشم تیلاعف هب شخب ۲۱ رد »یلکراب«
 اهنآ هب کمک یارب لسکورب نویسیمک .دنا
 هک هدرک ریاد کینورتکلا متسیس کی
 ییاپورا نارگ هلماعم« دهد یم ناکما
.»دنباتشب عیانص کمک هب تعرسب
 شالت یژرنا تامدخ ییاکیرمآ هیداحتا
 تامدخ تسرهف رد ار یژرنا نیمأت ،دراد
 ژورن و هسنارف ،لیزرب اما .دناجنگب یتلودان
 رد یتلود تامدخ رادفرط ،فلاخم ناونعب
 یاه هرکاذم هناتسآ رد .دنتسه ورملق نیا

 شخب مادک هک دوبن مولعم زونه ،لتایس
 زور راک روتسدب تسا رارق رگید یاه
 )یرکف تیکلام ،تامدخ ،یزرواشک(
 هیامرس دنلیام اه ییاپورا .دوش دوزفا

 یاهرازاب رد تراجت »تلوهس« ،یراذگ
 ،تسیز طیحم ،تباقر تسایس ،یمومع
 یاهروشک اب هژیو دروخرب ،راک قوقح
 .دوش هدوزفا اه هرکاذم تسرهف هب بونج

 نیرتهب اهریبدت نیا یرای هب دنرادنپ یم اهنآ
 هب و ددرگ یم رارقرب نتگنشاو اب هطبار
 یزواشک هنیمز رد هک یراشف هزادنا نامه
 .دبای یم شهاک ،دوش یم دراو اهنآ هب
 زا هظحل نیا ات ییاکیرمآ ناگدننک هرکاذم
 یم هرفط یراذگ هیامرس عوضوم حرط

 راک نیا هک دنراد میب نآ زا اریز ،دنور
 ؛دوش یدنورهش شبنج نتخیگنارب ثعاب

 یماکان ثعاب ۱۹۹۸ ربتکا رد هک یشبنج
 نونکا اهنآ .دیدرگ Ble دادرارق لیمحت حرط
 هنیمز رد دوخ بولطم یاهدادرارق نتسب اب

  ار تراجت رد لاعف روضح قح هک تامدخ
 یاهزایتما دنرداق ،دنک یم ینیب شیپ
 .دننک بسک اه یراذگ هیامرس یارب یدایز
 تراجت دندوبن لیام اه ییاکیرمآ
 ثحب دروم لتایس سنارفنک رد کینورتکلا
 عنام اب زونه شخب نیا اریز .دریگ رارق
 اهنآ ،ورنیا زا .تسین وربور یکرمگ
 .دنامب یقاب لاونم نیمه هب عضو دندنمقالع
 %۱۵ لداعم ًابیرقت هک یتلود یاهرازاب
 اهروشک نیا بلغا یلم صلاخان لوصحم
 هیامرپ یفده حوضوب ،دریگ یم رب رد ار
 لیام دحتم تالایا ،لصا نیا یور .تسا
 حرطم اهوگتفگ رد هلئسم نیا هک تسا

 هب ادتبا هک دشاب مزال اهنآ یارب دیاش .دوش
 هب سپس و دننک هدنسب یراک هورگ کی
.دنروآ ور یزاسدازآ
 زور روتسد نییعت یارب اهنآ ضوع رد
 موسوم لمع راکتبا اب طابترا رد سنارفنک
 دروم رد )اه هفرعت عیرس یزاسدازآ( ATL هب

 .دنریذپان فاطعنا فلتخم یورملق تشه
 یزیچان یاه هفرعت دیاب ورملق تشه نیا رد
 یزاب بابسا ،رهاوج رانک رد .ددرگ رارقرب

 رایسب روطب ،یکشزپ یاه هلیسو ای اه
 و یلگنج یاه هدروآرف یا هدننک نارگن
 رد هک ییاهورملق ؛دراد دوجو یریگیهام
 رد باتش ثعاب زیچان یاه هفرعت نآ
 .تسا یندشن دیدجت یاه عبنم نیا بیرخت
 عومجم ینابیتشپ زا نتگنشاو هدنورپ نیا رد
 یداصتقا یراکمه( کپآ وضع یاهروشک
 %۶۰ هک تسا رادروخرب )کیفیساپ -ایسآ

 یاج .دننک یم یگدنیامن ار یناهج تراجت
 اب داحتا رما نیا هک تسین یتفگش چیه
 هک دروآ یم دوجوب ار یرتشیب یاه هسسؤم
 ،»نوپود« ،»ووید« زا ناوت یم اهنآ نایم زا
 اکیرمآ« و »کیرتکلا لارنج« ،»کادک«
.درب مان »نشیسوسآ رپیپ« و »تسروف
 اهتباقر و اه شکمشک نیا ناینابرق
 هتفرشیپ یاهروشک و بونج ناشکتمحز
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 بجوم هک یللملا نیب ینونک شبنج .دنتسه
 روطب ،دیدرگ Ble هیاپراک ندش بولغم
 تراجت یناهج نامزاس هیلع نوزفازور

ً اقیمع نامزاس نیا اریز .دبای یم نامزاس
 برخم و یدازآ دض ،کیتارکمد دض
.تسا یعامتجا یگدنز و تسیز طیحم
 نیا هک دنا یعدم دازآ هلدابم ناراداوه
 یاه گنج و ۳۰ ههد هب ار ناهج شبنج
 نینچ مغریلع ؛دنادرگ یم زاب یراجت

 هب ناهج هک تسا دقتعم شبنج نیا ییاعدا
 یناهج تراجت هصرع رد دیدج تاررقم
 طسوت دیابن تاررقم نیا اما ؛دراد زاین

 .دوش ارجا و عضو یناهج تراجت نامزاس
 ،رشب قوقح نوچ یرگید یللملا نیب قوقح
 طیحم هنیمز رد هبناجدنچ یاه تقفاوم
 دیاب هک دراد دوجو راک قوقح و تسیز
 نایب هب .دریگ رارق هلدابم عون ره هیاپراک
 و نادنورهش تمدخ رد دیاب داصتقا رگید
 .سکعرب هن ،دریگ رارق تسیز طیحم
 یم دوبان ار یدازآ ،هتخیسگراسفا یزاسدازآ

 رب اهنت یراجت یاه هرکاذم ساسا اریز .دنک
 انب تامدخ و اهتورث هلدابم ،اه یئش هیاپ
 هلدابم و اه هرکاذم نیا رد ناسنا .دوش یم
 ناگدننک هرکاذم هفیظو .درادن ییاج اه
 اهتلود ینورد مظن ییادز لصفم زا ترابع
 مظن کی رد نآ یزیر بلاق یارب
 و اه یگتسبمه همه هک تسا »لومشناهج«

 هب اهنت و دنک یم ناریو ار اه ییارگ عمج
 ظفح و یلام  یاه هلدابم زا تیامح
 لرتنک ار اه هلدابم نیا هک یناسک تیعقوم
 دنترابع نارگیزاب نیا .دزادرپ یم ،دننک یم
 هسسؤم ،اه همیب ،اه تکرش ،اه کناب زا

 ،یراذگ هیامرس یاه هاگنب ،یتیلمدنچ یاه
 و کمک یاه قودنص ،یرگادوس یاهداهن

.ناهج یاهرهشردام نادنمتورث نالک
 و یراگنا هداس اه تیعقاو نیا هب هجوت اب

 نیا هک مینک رکف رگا تسا یبیرفدوخ
 یاه همانرب ندرک لابند زا یگداسب اهداهن

 دربن ،نیاربانب .دیشک دنهاوخ تسد دوخ
 ینوماریپ ای بونج یاهروشک و نانیا نایم
.تفای دهاوخ همادا تدشب
 هدارا نیب یوهام توافت چیه ،لاونم نیدب

 ،»یلام تامدخ« هعسوت هار زا هک یناسک

 رد لامش همیب  یاه یناپمک و اهکناب
 ییزج روطب هک بونج یاهرازاب ندوشگ
 هک یناسک و دنزرو یم رارصا ،تسا هتسب
 ههد رد نیچ هیلع سیلگنا »کایرت گنج«
 رد .درادن دوجو ،دنتخادنا هارب ۱۹ نرق ۴
  یاه هلیسو اهنت هک تفگ ناوت یم تقیقح
 هدش هدیچیپ رایسب و فیرظ هدافتسا دروم
 یاه یتشک اب ایناتیرب تقو نآ رد .تسا
 »گنک گنه« و نارابمب ار »نوتناک« رادپوت
 یاضما هب راداو  ار نیچ ات درک لاغشا ار
 و اپورا تراجت هار و دنک »نیکنان« دادرارق
 .دیاشگب ار کایرت تراجت هار صوصخب
 ار شقن نیا یناهج تراجت نامزاس زورما
.دنک یم ءافیا
 رد هقباس یب و میظع تارهاظت ،همهنیا اب

 دازآ هلدابم ناوریپ هگباوخ رد بآ لتایس
 ناسیون هلاقمرس هدیقع هب .تسا هتخیر
 یاه هاگدید هک لاربیلون یاه همانزور
 رگا ،دننک یم نایب ار یلام یاه »عمتجم«
 هب لتایس یماکان زا سپ یزاسدازآ نیشام
 دنک نآ شدرگ ای و دهدن همادا دوخ شدرگ
 تکرح هب رداق رگید ،دوش تسس و
 یراب هعجاف دادیور نیا و .دوب دهاوخن
.تساهنآ یارب

یناهج تراجت نامزاس هیلع اه شبنج
 زا سپ )رصاعم مسیلایرپما( ون مسیلاربیل
 و »یتسیلایسوس« یاهروشک یشاپورف
 رد ورشیپ و کیتارکمد یاهورین فیعضت

 تشادنپ یم دیدج شوشغم و جنرغب طیارش
 نینچ رد وا و تسا ماک هب ناهج هک
 یدربهار یاه تسایس ،تسا رداق یطیارش
 هب هغدغد و رسدرد یب ار شا هنارگدوس
 نیا راظتنا فالخرب اما .دنک لیمحت تیرشب

 بآ زا تسرد هنانیب هتوک یاه یرگباسح
 یارب یناوارف یاه یراوشد اب وا و دماین رد
 هدش وربور دوخ یاه تسایس دربشیپ
 .تسا
 کنیا ،خلت نومزآ ههد دنچ زا سپ تیرشب
 هدعو ون مسیلاربیل هچنآ هک تسا هتفایرد
 ناهج و تسین شیب یبارس ،دوب هداد
 یراد هیامرس نیرید یاهداضت رب هوالع
 یاه تفآ و اه تبیصم اب یناهج
 تسا نابیرگ هب تسد یدیدج کانتشهد

 هطرو هب یا هدننک هریخ باتش اب ار وا هک
.دنک یم کیدزن رایع مامت طوقس
 یرگناریو اب دربن مهم یاه هصرع زا یکی

 اب هزرابم انامه ،یناهج یراد هیامرس یاه
 عفانم رظنم زا داصتقا دیدج ندش یناهج
 یناهج نیا .تسا ون مسیلاربیل هنارگادوس
 میظع یاهدرواتسد وحم هک ندش
 یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا کیتارکومد
 شحاف بیرخت ،ناشکتمحز یگنهرف و
 ،یعیبط یاه تورث یدوبان ،تسیز طیحم
 یرارقرب ،یتاقبط هلصاف نوزفازور شیازفا

 یپ رد ار هریغ و یگدرب دیدج تابسانم
 و تمواقم و ضارتعا یتیگ هنهپ رد ،دراد
.تسا هتخیگنارب ار نایناهج یدج هزرابم
 زا یکی ناونع هب یناهج تراجت نامزاس
 رد ون مسیلاربیل یاه ناگرا نیرت مهم
 ندش یناهج یدربهار یاه تسایس یارجا

 .دنک یم ءافیا یمهم شقن ،داصتقا دیدج
 هب نامزاس نیا هیلع هزرابم تهج نیمه هب

 ورشیپ یاهورین یساسا هفیظو نیرت صخاش
 یللملا نیب و یلم هصرع رد کیتارکمد و
.تسا هدش لیدبت
 و اه ضارتعا یهدنامزاس و اهورین جیسب
 رد نامزاس نیا یاه تسایس اب اه تفلاخم
 زا یکی .دریگ یم ماحنا فلتخم یاه لکش
 عالطا و یمومع راکفا ندیناهاگآ ،اه هار
 هنیمز نیا رد تنرتنیا .تسا مدرم هب یناسر
 زا شیپ هکنانچ ؛تسا هدرک ناسآ ار راک
 نایاپ رد لتایس رد ناریزو تسشن یرازگرب
 نامزاس فلاخم رازه اههد ۱۹۹۹ ربماسد

 هداد نامزاس تنرتنیا هار زا یناهج تراجت
 .دندش
 رد یتاحفص داجیا هدننک دحتم هدمع رازبا
 تحت یتنرتنیا ی )اه تیاس( اه هاگیاپ

 Stop WTO نوچ یمومع یاهراعش
Round رت یصاصتخا یاهراعش و 

 Amsterdam´Corporate Europeanلثم
observator d اب دهد یم ناکما هک تسا 

 هاگیاپ .دوش هتفرگ سامت یرسارس شبنج
 نآ ریدم و Third World Network یتنرتنیا

 و بونج یاه تلود عضوم روک نیترام
 دوب هدش هتفاب مهب ونژ رد هک ار هچنآ

 هسسؤم ،رگید یوس زا .دنک یم سکعنم
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 یارب یللملا نیب زکرم« دننام یددعتم یاه
 هسسؤم ،»عافد لباق هعسوت و تراجت
 Focus on the« و »تسایس و یزرواشک«

Global South (Bangkok(« مظنم راشتنا هب 
.دنزادرپ یم یتاعالطا یاه نتلوب
 رد و دنه و دحتم تالایا و اداناک ،اپورا رد
 نیتال یاکیرمآ ،اقیرفآ رد یدودحم سایقم
 نامزاس« دض یلم یاه شبنج ایسآ و

 هب .دنا لوغشم تیلاعف هب »تراجت یناهج
 ،اه ینارنخس ،اه سنارفنک روظنم نیمه
 یاه سنارفنک و اهوگتفگ ،اهرانیمس
 یم رازگرب عوضوم نیا نوماریپ یتاعوبطم
 و عبط ددعتم یاه هلاقم و اهروشورب و دوش
.دبای یم رشن
 یاه یرگادوس رب تایلام نمحنا« هسنارف رد
 )Attac( »نادنورهش هب کمک یارب یلام
ً ابیرقت ناگدنیامن ۱۹۹۹ نئوژ رد دیدرگ قفوم

 یللملا نیب رادید کی رد ار ناهج روشک ۸۰
 هرابرد یریگ میمصت و ثحب هب ات دروآ درگ
 تراجت یناهج نامزاس  یاه تسایس
 ۱۹۹۸ نئوژ رد نامزاس نیا .دنزادرپب
 زا نت نارازه هاتوک تدم رد و دش سیسأت

 .دنتفای تیوضع نآ رد هسنارف نادنورهش
 یگنهامه« هنیمز رد عونتم یاه تیلاعف
 تراجت یناهج نامزاس لرتنک یارب لمع
 زا نامزاس ۹۵ تکرش اب »نادنورهش طسوت

 نویساردف ،ناناقهد نویساردفنک هلمج
 زا و تفرگ ماحنا FSU و CGT یاه سنانیف

 و یتسینومک یبالقنا هیداحتا ،اهزبس تیامح
.دوب رادروخرب هسنارف تسینومک بزح
 رد »نیمز ناتسود« لتایس تسشن زا شیپ
 ۸۹ یاه نامزاس زا ءاضما ۵۵۰۰ ًابیرقت ندنل

 هب دنس .دندرک یروآ عمج ناهج روشک
 هرکاذم هک تسا نآ راتساوخ هدیسر ءاضما

 راک زرط لماک یبایزرا و یراجت یاه
 تصرف کی رد ،تراجت یناهج نامزاس
 ماحنا نادنورهش لماک تکرش اب بسانم
 ییآمهدرگ کی ،وکسیسارفناس رد .دریگ
 )۱۹۹۹ ربماون ۲۶-۲۷( هزور ود یللملا نیب
 نآ رد هک دیدرگ اپرب ندش یناهج هرابرد
 ۲۵۰۰ ربارب رد فلتخم یاه هراق نانارنخس
 یملع ثحب هب روشرپ نادنمقالع زا نت
 .دنتخادرپ

 یاه هسلج رد رفن نارازه ،اه هام یط
 داینب بناج زا هک یضارتعا زیمآ تملاسم
 ،دوب هدش داهنشیپ »میقتسم مادقا هکبش«

 تسشن زا شیپ یاهزور رد .دندرک تکرش
 »ناد« رابنا هطوحم یناهج تراجت نامزاس
 ۴۲۰                              نابایخ رد عقاو

East Denny شترا کی یهدنامرف زکرم هب 
 ییاه هورگ .دش لیدبت بتارم هلسلس نودب
 اب و دندمآ درگ سنارفنک زکرم نوماریپ
 اب دنتفای تیرومأم دوخ نایم راک  میسقت
 دورو زا عنام ینیعم لحم رد رارقتسا

 نیدب .دنوش سنارفنک لحم هب ناگدنیامن
 زا تعاس ۷ تدم هب حبص زا اهنآ بیترت
 یریگولج سنارفنک شیاشگ هسلج یرازگرب

 .دندرک
 یاه کسورع نتخاس یارب زین نادنمرنه
 نیا هب هک اه کلکش و یزاب بش همیخ
 ،داد یم نشج لکش یسایس ًاقیمع دادیور
 اه هد نایوجشناد .دندش راکب تسد
 نتگنشاو یتلود هاگشناد هلمج زا هاگشناد
 طیحم یگدولآ زا یشان یاه نایز زا هک
 ناکدوک و ناشکتمحز رامثتسا و تسیز

 یسایس هنحص هب زین دنا هتفشآرب موس ناهج
.دنداهن ماگ اکیرمآ

 نیتسخن  یارب هک تسا نیا رایسب یتفگش
 داحتا ،دحتم تالایا دیدج خیرات رد راب
 زا بکرم( Sweeney-Grennie هب موسوم
-BDL ییاکیدنس دنمورین زکرم سیئر مان

CcO ماگنه زا .تفای ققحت »اهزبس« و 
 اکیدنس یاضعا وس نیا هب مانتیو گنج
 ییورایور زا تسیز طیحم ناعفادم واه
 .دنتشاد یمنرب تسد رگیدکی اب یسایس
 تسیز طیحم یرگراک شبنج یارب اریز
 نداد تسد زا و ییارگ پچ اب فدارتم
 تسایس اب کرتشم ییورایور .دوب اه لغش
 داجیا بجوم تراجت یناهج نامزاس یاه
 یاه شبنج نینچمه .دش اهنآ نیب مهافت

 اب راب نیلوا رشب قوقح ناعفادم و حلص
 موش یاه هجیتن  زا کرتشم ینارگن زاربا

 نامزاس دض شبنج رازراک رد ندش یناهج
 ،نیا رب هوالع .دنداهن ماگ تراجت یناهج

Via Campesina یناقهد یاه شبنج هک 
 نویساردفنک هلمج زا( ناهج روشک ۶۵

 کی ،دروآ یم درگ دوخ رد ار )ناناقهد
 ،یهگناو .داد بیترت لتایس رد رادید
 زا یجراخ یگدنیامن یاه تئیه زا یرایسب

 تئیه و هسنارف یگدنیامن تئیه هلمج
 فالتئا«نیا اداناک مهم رایسب یگدنیامن
.دندرک لیمکت ار »نرق
 زج ناهج همه ناگدنیامن ،نخس هاتوک
 اب کانسرت و هراوقدب سابل هک سیلپ دارفا

 رضاح هنحص رد ،دنتشاد نتب هرز و دوخ
 هدع و اه »تسیشرانآ« نایم نیا رد .دندوب
 فلج یاه سابل اب شابوا و کرحم یا
 .دندوب سیلپ تلاخد یارب هکرعم رایب شتآ
 یقرب یاه نوتاب و روآ کشا زاگ  اب سیلپ
 لیدبت اب و داتفا ناگدننکرهاظت ناج هب

 یعقاو گنج نادیم هب تارهاظت هنحص
 بورضم تدش هب ار دارفا زا یدایز رامش
 فالخ و درک سیلپ یاه هاگرارق هناور و
 رد تعاس ۴۸ زا شیب اکیرمآ یساسا نوناق
.تشاد هاگن تشادزاب
بونج یاهروشک شنکاو
 فطع هطقن کی ۱۹۹۹ ربماسد مود زور
 رامشب لتایس یاه هرکاذم لوحت رد یخیرات
 ناگدنیامن زا یرایسب زور نیا رد .دور یم
 یه ایس شقن هک نیا زا بونج یاهروشک
 هدرپس اهنآ هب لتایس شیامن هنحص رد رگشل

 همانزور نوچ اهنآ .دندمآ مشخب ،دوب هدش
 یتلود ان یاهنامزاس ناگدنیامن و ناراگن

 نلاس هتسب یاهرد تشپ اه تعاس
 یم هسرپ اهزیلهد و اهورهار رد سنارفنک
 رد اما .دنوش هدناوخارف هسلج هب ات دندز
 لوغشم دنمتورث یاهروشک ناگدنیامن ضوع
.دندوب راک روتسد میظنت نوماریپ ندز هناچ
 یب رما نیا زا یتح بونج ناگدنیامن یخرب
 یعقاو یاه هلماعم هک دندوب عالطا

 رد تراجت یناهج نامزاس کیتارکمددض
 ،عقاو رد .دریگ یم ماحنا »زبس یاه نلاس«
 هیداحتا ،اداناک ،دحتم تالایا ناگدنیامن
 هناگراهچ گرزب تردق ناونعب نپاژ و اپورا

 بسح رب و دندوب یلصا نادرگ هنحص
 هب ار بونج یاهروشک ناگدنیامن دروم

.دندناوخ یم ارف هسلج
 تسیاب یم یساسا یاه میمصت ،عقاو رد
 رادنامهم رس یکسوشارب زلراچ تراظن ریز
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 هتفرگ سنارفنک رد دحتم تالایا هدنیامن و
 تقو لک ریدم هروم هکیم دنچ ره .دوش
 راکنا ار عوضوم نیا تراجت یناهج نامزاس
 رد اه هرکاذم« هک تسا یعدم و دنک یم

 ءاضعا همه تکرش اب یا هتیمک بوچراچ
 نیا رد یکسوشارب اما ،»تفرگ یم ماحنا

 هظحل زا هک دزاس یم ناشنرطاخ دروم
 قح« ربماسد لوا رد سنارفنک شیاشگ
 رامش تکرش اب اه تسشن یرازگرب
 ظوفحم زبس نلاس رد ناگدنیامن زا یدودعم
»… دوب
 یگدنیامن یاه تئیه شنکاو ،دروخرب نیا

 نیدب .تخیگنارب ار بونج یاهروشک
 زا هتشابنا تاعوبطم یزکرم رالات تبسانم
 و تراجت ریزو .دوب یضارتعا یاه همان نایب

 تدحو نامزاس سیئر بیان و انغ عیانص
 دض یاهراتفر هب ضارتعا رد اقیرفآ
 سنارفنک رد گرزب یاه تردق کیتارکمد
 هیشاح هب و اه هرکاذم رد تیفافش نادقف«
 رانک یلک روطب و ییاقیرفآ یاهروشک ندنار
 میمصت  رد تکرش  زا اهروشک نیا ندز
 »اقیرفآ مدرم یارب یتایح و مهم یاه یریگ
 نامزاس ناریزو .درک موکحم تدش هب ار
 هیهت هب تبسن ار دوخ ینارگن اقیرفآ تدحو
 تکراشم« نودب هک سنارفنک دنس نیودت و
 زاربا ،تفرگ ماحنا وضع یاهروشک »قافو و
 لکیس« راجنه دنتفرگ میمصت و دنتشاد
 نایناهج هاگشیپ رد ار »OMC هرکاذم
 کرتشم رازاب وضع یاه تلود .دننک ءاشفا

 زا لکشتم هلمج زا )موکیراک( بیئاراک
 روضح مدع نیتال یاکیرمآ یاهروشک
 اه هسلج همه رد موس ناهج ناگدنیامن
 قفاوت عون ره در اب و دندرک موکحمار

 هدیدن هب تبسن ار دوخ تفلاخم یلیمحت
 یطیحم تسیز و یعامتجا تاررقم نتفرگ
.دنتشاد مالعا یراجت یاه تقفاوم رد
 بلقت و باعرا یاه بولسا اه شنکاو نیا

 ءاشفا ار تراجت یناهج نامزاس رد لوادتم
 رظن قافتا رگید ،ساسا نیا رب .دننک یم
 ود .تسین هدش نیمضت یرما ،ینوناق

 یتلودان نامزاس هکبش« یتلودان نامزاس
 ،تراجت ،ییاذغ یزرواشک هنیمز رد اپورا

 و )Rangead( »هعسوت و تسیز طیحم

 طیحم نوناق یللملا نیب زکرم«
 داحتا هب ار بونج ناربهر ) CIEL( »تسیز
 روظنمب یناهج همان نایب کی رودص رد
.دننک یم بیغرت کرتشم یژتارتسا نییعت
 کی نتشاد زا بونج یاهروشک زا یرایسب

 یاضعا و دنا مورحم لماک یگدنیامن تئیه
 رفن جنپ ات هس هب تمحز هب اه تئیه نیا

 رد هدننک تکرش یاه تئیه .دنسر یم
 مک نادنمراک زا بلغا یراجت یاه هرکاذم

 یتیعضو نینچ رد .دنوش یم لیکشت هبرجت
 یراک یاههورگ همه رد تکرش تردق اهنآ
 ناریزو هک ییاه سلجم نالیکو .دنرادن ار
 هورگ وزج اهنآ دننام دننک یم یهارمه ار
 رامش و دنور یم رامشب رگشل یهایس یاه
 هورگ نایم دوجوم یاه فالتخا نامه اهنآ

 رد .دهد یم ناشن ار هدننک هرکاذم یاه
 سلجم نالیکو زا یدایز رامش تکرش ربارب

 نالیکو یاه یسرک ،لامش یاهروشک یاه
 ،نکینیمود یروهمج ،رصم ،روداوکا

 یأر ماگنه سیروم هریزج و یجیف ،نوباگ
 هسلج کی داجیا حرط هرابرد یریگ
 یناهج تراجت نامزاس نورد رد یناملراپ

.دوب یلاخ
 زیچ بونج یاهروشک نایصع ،ور رهب

 ۷۷ هورگ ًارهاظ اریز .تسین یا هرظتنمریغ
 ۱۶ ات ۱۴ زا هک شکارم ییامهدرگ رد
 لتایس تسشن زا شیپ هام ود ،ربماتپس
 سنارفنک ناگدنهد نامزاس هب ،دش لیکشت

 رد مادقا ره رب مدقم هک دوب هداد رادشه
 رد یساسا هتکن هس ،یزاسدازآ هنیمز

 و ندرک میمرت ،ندرک یبایزرا« صوصخ
 روما ریزو .دنریگ رظن رد ار »ندرک حالصا

 هتکن نیا رد هبور تنملک ،»نایوگ« هجراخ
 عیانص و یناگرزاب ریزو دمحا لفوت اب
 رد یاهروشک هک تسا یأر مه شدالگنب
 هبناجکی یاه تساوخ راب ریز رد هعسوت هار
 یاه تلود هدمع یاه میمصت و نادنمتردق
 مخ رمک یلمارف یاه هسسؤم ای دنمتورث

 روتسد هک تسا یلاح رد نیا و دنا هدرک
 یاه یلوغشم لد زا غراف اه هرکاذم راک
.تسا بونج
 رارق ییانتعا یب دروم هک یرادشه نیمود
 ،ییاقیرفآ هورگ روشک ۷۱ رادشه ،تفرگ

 راهچ هک دوب )ACP( کیفیساپ ،بیئاراک
 رد »لتایس« سنارفنک شیاشگ زا شیپ زور
 رد اهنآ .دندوب هدمآ درگ »کینیمود نس«
 دروخرب« راتساوخ هنارصم ییامهدرگ نیا
 هک یدروخرب ؛دندش »توافتم و هژیو

 دروم یلم راتفر هب طوبرم داوم فالخ
 رد .تسا یناهج تراجت نامزاس سیدقت
 سیئر »اکار یستار هیدید« رادید نیا

 کی ار ندش یناهج راکساگادام روهمج
 طسوت« هک درک فیصوت »ارگ مات نیرتکد«
 رکف کی هیاپ رصاعم تردق نیرتگرزب
 یناهج نامزاس وا .»تسا هتفرگ رارق دحاو

 دنک یم شهوکن تهج نیا زا ار تراجت
 یناهج دنور رد رترب داهن« ناونع هب هک
 تیلاعف همه هب ار دوخ تاررقم ،ندش
 تراجت عوضوم سپ نیا زا هک یناسنا یاه
.»دنک یم لیمحت ،دوب دنهاوخ

اه نارحب ناشفشتآ
 رگنایب هراومه نارحب« یلک فیرعت کی رد
 ،دیلوت زا هلصاح دوس هک تسا تیعقاو نیا
 یاه یراذگ هیامرس رد یفاک یاهرازاب

 یارب بسانم یلام ثیح زا هک روآدوس
 یمن ادیپ ،دشاب دیلوت یاه تیفرظ ةعسوت

 متسیس ،ساسا نیا رب )نیماریمس( .»دنک
 ار نارحب تیریدم یناهج یراد هیامرس
 نیرفآ یدنب بطق تسایس نداد رییغت نودب
 هب ناکامک هک دیرفآدوخ ةنارگادوس و

 دوخ ةنارگتراغ و هنایاورنامرف یاه تسایس
 نارحب تیریدم« بیترت نیدب .دهد همادا

 یارب رگید یاهرازاب ندرک ادیپ زا ترابع
 هک تسا یبیترت هب روانش یاه هیامرس رازاب
 روط نآ ،اه نآ دیدش و هدرتسگ شهاک زا

 یریگولج دادیور ۱۹۳۰ ةهد رد هک
 زا هک یرامآ نیسپاو قبط .)نیماریمس( »دنک
 نیقی هب و تسا تسد رد شیپ ةهدکی
 ،هتفای ینوزف یشحاف زرط هب نونکات

 و یلام هیامرس نوزفا مد شیازفا یگنوگچ
 .دهد یم ناشن ار یراذگ هیامرس شهاک
 هیامرس رالد درایلیم ۲۳۰۰ لاس ره هک نانچ
 اهنت نآ زا هک دیآ یم دوجو هب ناهج رد

 یراذگ هیامرس دیلوت رد رالد درایلیم ۳۰۰
 زا یراذگ هیامرس شهاک نیا .دوش یم
 ناسنا هک ار کرحم یورین ،وس کی
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 زا و دنک یم راکیب شیپ زا شیب ،تسا
 راک زا یشان کرحم یورین ،رگید یوس
 جراخ دیلوت نایرج زا ار هیامرس ینعی ناسنا

 تیلاعف نوگانوگ یاه شخب رد و دنک یم
.دزادنا یم راک هب یبیرخت یاه
 لدم نارحب زا ترابع هلئسم ،ساسا نیا رب
 یاه لکش ،وس کی زا .تسا تشابنا
 دیلوتزاب نیمأت هب رداق بونج یعامتجا
 هب ؛تسین هداس دیلوتزاب یتح هاگ و عیسو
 اب نآ دومن یداصتقا شخب رد هک یروط
 ،لامش رد .دنک یم هولج هیامرس یرسک
 سوکعم و یلیمکت لکش تشابنا نارحب
 یداصتقا حالطصا رد هک دنک یم ادیپ

 ةضرع دازام ندمآ دیدپ یانعم هب کیسالک
 یراذگ هیامرس یاضاقت هب تبسن زادنا سپ
 ةنیمز رد دازام نیا ،ور نیا زا .تسا دلوم
 و دوش یم یراذگ هیامرس یلام یرگادوس
 .دنک یم داجیا یا هقباس یب تیعضو
 یلام متسیس ینونک رگناریو یمومع نارحب
 یتشابنا لدم نینچ زا یشان  لامش یکناب و
 .تسا
 یللملا نیب یاه لاقتنا و لقن یزاسدازآ«

 ،روانش یزرا یاه هلدابم لوبق ،اه هیامرس
 یاه تسایس ،اه هرهب یالاب یاه خرن

 ،اکیرمآ یاه تخادرپ هنزاوم مظنم یرسک
 ،ندرک یصوصخ و موس ناهج یجراخ ماو
 ار ینالقع یلک هب تسایس کی عومجم رد
 یاه هیامرس نیا یارب هک دنهد یم لیکشت

 هب شیپ هب رارف نادیم و رازاب ،روانش
 نیمأت رگادوس  یلام یراذگ هیامرس تروص
 شهاک مهم رطخ زا بیترت نیدب و دنک یم
 یریگولج اه هیامرس دازام شزرا ةدرتسگ
 زا ینشور روصت هک نیا یارب .دنک یم
 ود میشاب هتشاد دازام نیا تیمک تعسو
 یکی :مینک یم هسیاقم مه اب ار ریز مقر
 درایلیم ۳۰۰۰ رب غلاب هک یناهج تراجت مقر
 نیب شدرگ یرگید و تسا لاس رد رالد
 ات ۸۰ رب غلاب هک روانش یاه هیامرس یللملا

.تسا نآ ربارب ۳۰ ینعی رالد درایلیم ۱۰۰۰۰۰
 ،هدش دای نارحب تیریدم بوچراچ رد
 رازبا ناونع هب هژیو هب یللملا نیب یاهداهن
 راکب بونج و لامش یاه هطبار لرتنک یارب
 لیدعت یاه همانرب ،ور نیا زا .دنور یم

 هدش لیمحت بوچراچ نیا رد هک یراتخاس
 مان هک دنتسین یزیچ نآ هجو چیه هب دنا

 اه ینوگرگد نیا فده .دنک یم ءاقلا ناش
 اهرازاب ةعسوت و یمومع دیدج قنور
 یاه قابطنا اهنت نآ زا دوصقم ،تسین
 تدم هاتوک یاه قطنم زا تیعبت رد یعطقم
 یاهزاین زا تیعبت هژیو هب و نارحب تیریدم
 دازام یاه هیامرس یلام یروآدوس نیمضت
 .تسا
 یلام« زاغآرس نارحب تیریدم یاهزاین

 زا تیامح مدقت .تسا متسیس »ندش
 نایز هب یلام یاه یراذگ هیامرس یروآدوس
 عیزوت  یرباربان یدیلوت یاه یراذگ هیامرس
 حطس رد و یلم یاه سایقم رد اهدمآرد

 چیپرام رد و دنک یم دیدشت ار ناهج
 نارحب زا جورخ هک دوش یم راچد یدوکر
 نارحب ،سکعرب .دزاس یم راوشد ار
 رب مکاح یعامتجا یاه هدعاق رییغت دنمزاین
 اه یریگ میمصت ،فرصم ،دمآرد دیلوتزاب
 ینعی یلام تیریدم و یراذگ هیامرس رد
 تسا یحرط زا ریغ یعامتجا رگید حرط
)نیماریمس( .دراد جاور نونکا هک
 و برغ یلاربیلون یژولوئدیا ناغلبم
 دروخرب نیتسخن رد اه نآ یناریا  یاهوداپ
 ًاعقاو یلام و یکناب متسیس راجفنا هب
 یشان نارحب نیا هک دندوب یعدم ،دوجوم
 دحتم تالایا یاه کناب »یراک منادن« زا
 نکسم باتک و باسح یب ماو اب طابترا رد
 عاضوا یدوز هب و تسا اه یزاس هناخ و
 ندش امنور اب اّما .دش دهاوخ هاربور
 رد یلام رگادوس متسیس یاه یرگناریو
 فارتعا نیا هب راچان یگدنز روما ةمه
 داصتقا« یاهزرم ات یلام نارحب هک دندش
 دوکر و نارحب زا رتارف یدوکر و »یعقاو
 زین اج نیا رد .تسا هتفر شیپ ۱۹۳۰ ةهد
 زا هدنامورف نازادرپ یروئت و ناغلبم نیا
 مامت لومشناهج کاندرد عاضوا ریسفت

 نیا رد یزیچ ات دنرب یم راکب ار دوخ یعس
 کانلوه نارحب ةمشچرس هک دنیوگن هراب

 دض حرط نامه ریزگان هجیتن ینونک
 یراتخاس لیدعت یرشب دض و یعامتجا
 یپ و گر رد شیپ ةهد هس زا هک تسا
 هشیر دوجوم یراد هیامرس یناهج داصتقا

 هتسد نآ اب قح هنیمز نیا رد .تسا هدیناود
 نانادداصتقا و هاوخیقرت نارکفنشور زا
 ادتبا زا هک تسا تسودرشب و  تارکومد
 لیدعت حرط ندرک هدایپ نایرج رد
 ةمانرب نیا هک دنداد شابراهنز یراتخاس
 و تسه نداد دابرب زج یعامتجادض

 و بونج رد شکتمحز اه نویلیم تسین
 مگ یتسار هب و درب یمن ییاجب هار لامش
 تیربرب هشیب مگرد رس هک تسا یهار
 .دراد

 رگادوس هیامرس یگتخیسگراسفا مینیبب لاح
 مهب رد دازآ هلدابم یروئت یانبم رب یلام
 و یتایح یاهدیلوت یقطنم مظن نتخیر

 و توق نیمأت یجیردت یدوبان و یرورض
 زیگنا تریح دشر و نایناهج یاذغ
 اه نویلیم درط تسایس یارجا و یراکیب
 ندروآ رابب و دیلوت ةصرع زا شکتمحز
 هچ رگید کانرطخ یاه هضراع عاونا
.تسا هدروآ دوجوب ییاه هعجاف
 یژولوئدیا یاهرارق و اه هدعاق رب انب   -۱
 ۱۹۹۵ زا هژیو هب ،لاس ۱۵ یط ،یلاربیلون
 ،)OMC( تراجت یناهج نامزاس رتچ ریز
 نیب یزرواشک یاهرازاب یمومع یاه میظنت
.تسا هدش ناریو هتفر هتفر یللملا
 لیدعت یاه همانرب طسوت یزاسدازآ نیا

 کناب و یللملا نیب لوپ قودنص یراتخاس
 هب اه همانرب نیا .تسا هتفای تدش یناهج
 یاهروشک یکرمگ یاه هفرعت ندروآ نییاپ
 یناهج نامزاس یاهزاین زا رتارف بلغا،ریقف

 نیا هک یمیظنت یاه رازبا فذح و تراجت
 هدرک کمک ،دنراد رایتخا رد اه تلود
 ماو راشف یرای هب اه تسایس نیا .دنا
 یم لیمحت ریقف  یاهروشک هب هدنیازف

 هب هک یزاسدازآ نیا رد اپورا هیداحتا .دنوش
 ییاپورا یتیلمدنچ یاه تکرش عفن هب هژیو
 رد هژیو هب .دراد یزکرم تیلوئسم ،تسا
 ندرک حالصا هیداحتا نیا ،موهفم نیا

 صاخ )PAC( کرتشم یزرواشک تسایس
 همه یجیردت ندرک ناریو یارب ار دوخ

 و دیلوت یاه مجح یاورنامرف یاهرازبا
 هدرک باختنا شا یزرواشک یاه تمیق
 .تسا
دنا کانتشهد و دنمرامش اه هجیتن
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 یم تدش شیپ زا شیب اه تمیق یرادیاپان
 ،اه تمیق ندش رو هلعش ةرود رد .دبای

 هب ریقف رایسب ناگدننک فرصم و اهروشک
 عیانص ،اه هطساو .دننیب یم همدص تدش
 نیا زا عیزوت مهم شخب و ییاذغ یزرواشک
 و دنیوج یم دوس یرگادوس یارب تیعضو
 لمع یاه یدازآ ةنماد رب ریگمشچ روط هب

 ناناگرزاب ،ور نیا زا .دنیازفا یم ناش
 هب Bunge ای Cargill نوچ اه هلغ گرزب

 لاس تسخن ةهام هس رد ناش یاهدوس
 ةرود رد .دنا هدوزفا روآ مرش روط هب ۲۰۰۸

 طیارش رد رما نیا ،اه تمیق دیدش طوقس
 شنیزگ هب ناهج یاه یزرواشک تباقر

 زا رادروخرب ای و دیلوت رتروراب یاه متسیس
 ییاتسور یاه یزرواشک نایز هب اه هنارای
.تسا هدیماحنا

 ییاذغ یگتسباو و اهداصتقا یگدننکش
 شیپ زا شیب هعسوت لاح رد یاهروشک
 زا یشان تیعضو نیا .دنک یم ادیپ تیمها
 میقتسم تباقر و یکرمگ یاه هفرعت یناریو
 یزرواشک اب ریقف یاهروشک یاه یزرواشک
 .تسا لامش یاهروشک ةدش نردمارف یاه
 کناب شزیگنا زا نینچ مه تیعضو نیا

 ةعسوت رد لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج
 یزرواشک نایز هب یتارداص یاه یزرواشک
 یم یشان تسیز و کاروخ دلوم یاه
 هب دنمتورث یاهروشک یاه یزرواشک .دوش
 رد ،دننک یم هدافتسا اه هنارای زا تدش
 زا دنناوت یمن ریقف یاهروشک هک یتروص
 دوس دوخ ةعسوت یارب اهرازاب تیامح
 .دنربب
 رد هلمج زا ییاتسور یاه یزرواشک یناریو

 طیارش رد یزرواشک لغش یناریو هب لامش
 نتخیگنارب .دماحنا یم یا هدوت یراکیب
 شزرا رتشیب هراومه شهاک هب هک تباقر
 هعسوت یارب هقباسم ،دماحنا یم دیلوت یاه
 هژیو ،راک یاج هب هیامرس ینیشناج نتفای

 رد الاب رایسب یصصخت یاهراک ای اه یراک
 ندیشخب تدش ،یهایگ یاهدیلوت
 یصصخت یاهراک ،یناویح یاهدیلوت
 شهاک و یزرواشک یاه تیلاعف یناکم
 یلاح رد .تسا راز هزبس یاه حطس یبسن

 یاه هجیتن لماح یزرواشک یاه متسیس هک

 عونت ،اهزادنا مشچ ةنیمز رد(  تبثم
 ،دنراد یدعاسمان رایسب عضو )… یتسیز

 نایم زا ،اه کاخ شیاسرف ،ییادز لگنج
 ینزهار ،یعیبط و یگناخ یتسیز عونت نتفر
 رظن رد دیاب یهگناو .دبای یم تدش یتسیز
 و تمالس اه متسیس نیا هک تشاد
 ار ناگدننک فرصم و ناشکتمحز یتسردنت
.دنزادنا یم رطخ هب هوقلاب دلوم ناونع هب
 اب هارمه اهرازاب یزاسدازآ نیا ،نیاربانب
 ناریو ار لغش هنایارگدیلوت یاه یژتارتسا

 ار یعیبط یاه عبنم یور راشف و دنک یم
.دهد یم تدش
 یاهروشک هژیو هب ،اهروشک یرایسب
 ار ناش یزرواشک رادوریگ نیا رد ،هتساخون
 بلس یاه ششوک و دنراد یم او تباقر هب
 یاه یرادرب هرهب یارب ار کاخ زا تیکلام
 یم دازآ هدش یصصختارف عیسو رایسب

 ةبرح زا دنمتورث رایسب یاهروشک .دنراذگ
 و یرادرب هرهب رد مجحرپ یاه کمک
 یاهرازاب رد اه یزرواشک تباقر دیدشت

.دننک یم هدافتسا یناهج
 یزرواشک یاه تمیق ندش رو هلعش      -۲
یلام هیامرس قطنم ییاورنامرف و

 یط یزرواشک یاه تمیق ندش رو هلعش
 هیامرس یرگادوس هار زا نیسپاو لاس ود
.تسا هدش هیذغت ناراذگ
 ،لوقنمان یاه ییاراد و یلام نارحب یپ رد
 .دنا هدروآ ور هیلوا داوم رازاب هب نارگادوس
 رد رالد درایلیم ۱۳ ،۲۰۰۳ لاس رد هک نآ اب
 هیامرس هیلوا داوم یارب دحتم تالایا سروب

 ۲۶۰ هب مقر نیا ۲۰۰۸ لاس رد ،دش یراذگ
 زا هتفرگرب( .تفای ینوزف رالد درایلیم
 تینما هتیمک ربارب رد رتسیام W .م شرازگ
 دحتم تالایا ةرگنک یمومع روما و یلخاد
 قودنص ،نیاربانب .)۲۰۰۸ هم ۲۰ ،اکیرمآ

 هدروآرف ینعی ،هدنیآ ،یراذگ هیامرس یاه
 .دننک یم یرادیرخ ار هدنیآ یاه لاس یاه
 یزاس هریخذ یارب تینما نیمأت فده
 رتشیب هکلب ،تسین یزرواشک یاه هدروآرف
 رترید شورف هار زا لوپ ندروآ تسدب یارب
 انب قوقح نیا رتالاب تمیق اب اه هدروآرف نیا
.تسا دیلوت رب

 یاه هسسؤم و یراذگ هیامرس یاه قودنص

 یاه هنیدقن دازام یزرواشک دتس و داد
 رد راتکه نارازه دیرخ یارب ار ناش
 راکب ایسآ یقرش بونج و اقیرفآ ،لیزرب
.دنا هتخادنا
 نویدم هک تفگنه یاهدوس نیمأت اب اه نآ
 یاه تورث ةنیمز رد رادیاپ یاه شنت

 ای یتارداص یاهدیلوت ،تسا یزرواشک
 یم هعسوت ار یتخوس یاه یزرواشک
 .دنهد
 یارب هچ ،اه هریخذ لیکشت دیاب نیا هب
.دوزفا ار یرگادوس هچ ،رتهب یراک طایتحا

 و هطبار عطق سرت زا هدننکرداص یاهروشک
 یاه تمیق دیدش شیازفا اب ندش وربور
 هب ار ناش یاه شورف ناش یلخاد
 فقوتم یتح ای راهم هدننکدراو یاهروشک
 رد هام ۹ یط هک مانتیو هک نانچ( دننک یم

 ،تخادرپ یم جنرب ندرک رداص هب ۲۰۰۶
 فقوتم ۲۰۰۷ هام ۷ رد ار تارداص نیا

 لیکشت اب ناناگرزاب ،لاح نامه رد .)درک
 لمع یاه یدازآ ندوزفا یارب اه هریخذ
.دنرب یم دوس یرگادوس یارب نآ زا ناش
 :تسا یندز لاثم دروم نیا رد جنرب دروم
 یلیخ هک تسا یناهج هلغ نیتسخن جنرب

 جراخ رد و دوش یم هلدابم مدنگ زا رت مک
 زج .دراد یرتمک درُبراک ناسنا هیذغت زا

 داد حیضوت ار نیا دیاب هنوگچ ،یرگادوس
 ،کوکناب رد ۲۰۰۸ لاس سرام ۲۷ رد هک
 دنچ فرظ  thai ییات جنرب نُت ره تمیق

 )%۳۱ +( رالد ۷۶۰ هب رالد ۵۸۰ زا تعاس
؟تفای شیازفا
 یمهم شقن یتخوس یاه یزرواشک ةعسوت
 هدرک ءافیا اه تمیق ندش رو هلعش رد
 دتسوداد یاه هسسؤم کیرحت هب .تسا

 اپورا ةیداحتا ،دحتم تالایا دعب ،یزرواشک
 ،هدننک دیلوت گرزب یاهروشک رگید و
 فرصم ،یزرواشک دیلوت شخب کی یمامت
 یتخوس یاه یزرواشک تمس هب ار ییاذغ
 هب ةضرع شهاک .تسا هداد ریسم رییغت
 رد هدنریگجوا یرگادوس هک ترذ هژیو
 هیذغت ار یزرواشک یاه هدروآرف یاهرازاب
.دوش یم یشان نآ زا ،دنک یم
 روط هب یلام یاهرازاب یلداعت یب نیا

 زا هک یلام یاهرازاب یزاسدازآ زا میقتسم
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 نآ یاهوضع و اپورا طسوت هژیو هب ۸۰ ةهد
.دریگ یم همشچرس ،دیدرگ زاغآ
 رفن نویلیم ۸۵ هک تسا هدوب نیا نآ هجیتن
 ةتفگ هب .دنربب جنر یگنسرگ زا ناهج رد
 رفن نویلیم ۱۰۰ دیاب مقر نیا هب یناهج کناب
 اه تمیق ندش رو هلعش تلع هب ار رگید
 نامزاس تسشن نیسپاو رد یهگناو .دوزفا

 رد ۲۰۰۹ ةیوناژ رد )وئاف( رابراوخ یناهج
 داوم ندش نارگ اب هک دش مالعا ایناپسا

 ناگنسرگ رامش رب رفن نویلیم ۴۰ ییاذغ
 بابح نیا نونکا .تسا هدش هدوزفا ناهج
 ةصرع رد هچ .تسا هدرک ندیکرت هب عورش
 یاه هدروآرف ةصرع رد هچ ،تفن

 مّوس کی اه هلغ یناهج تمیق ،یزرواشک
 هدمآ نییاپ ۲۰۰۸ رد نآ حطس نیرتالاب زا
 یزرواشک همه زا لبق ،زین اج نیا .تسا

 یاه یزرواشک هژیو هب و ییاتسور یاه
.دننک یم سمل ار نآ ةنایزات ریقف رایسب
 دیابن اذغ یناهج نارحب یطیارش نینچ رد
 نارحب نیا .دزاس تریح راچد ار سکچیه
 یسایس و یداصتقا یاه شنیزگ ةجیتن
 دح ناگبخن یمرش یب اّما .تسا راب هعجاف
 زا شیاتس رد نانچ مه اه نآ .درادن زرم و

 یاهرازاب یزاسدازآ یاه تکرب و ریخ
 اب .دنزرو یم رارصا تامدخ و اه تورث
 یارب شیپ زا شیب تسایس نیا ،همه نیا
 مه و ریقف یاهروشک و مدرم یاه هدوت

 یم ریذپان لمحت ام هرایس دوخ یارب نینچ
 نارحب رب انب یطیحم تسیز نارحب .دوش
 دراو ار یا هزات گرب یّوج و یژرنا یاه
 دیلوت یاه هویش عومجم هک دنک یم نادیم
 شنت و دشک یم شسرپ هب ار ام فرصم و
 نیا رد .دهد یم تدش ار یللملا نیب یاه
 مشچ اب اهدوس هب تبسن نظءوس طیارش
 اهرازاب عیسو شیپ زا شیب یدازآ هب نتشاد
 تسب نب هزات یاه لوحت .دبای یم جاور
 ،دنهد یم لیکشت ار تسایس نیا یاه
 هرکاذم )یتقوم دیاش ،هتبلا( یماکان دننام
 )OMC( تراجت یناهج نامزاس رد اه
 روظنم هب دنه و نیچ طسوت ندش هرصاحم

 تسایس حالصا ،ناش یزرواشک ظفح
 هب تشگزاب یارب دحتم تالایا یزرواشک
.… میظنت یوق یاهرازبا
 ،ییاذغ داوم لماک یاه نارحب هب هجوت اب
 هک تسا یرورض ،یلام و یطیحم تسیز

 ناییاتسور و ناگدننک فرصم ،نادنورهش

 یرارقرب و یلاربیلون مظن زا تسسگ یارب
 .دنوش جیسب یللملا نیب دیدج تاررقم
 ور یاه ضارتعا و اه باصتعا ،اهرهاظت
 هیامرس یمومع نارحب یالیواو رد جوا هب
 ناهج رسارس رد یشحو یلاربیلون یراد
 مشچ ینامناخ یب و یراکیب و رقف هیلع
.دهد یم دیون ار یجیسب نینچ زادنا

۱۳۸۷ نمهب ۸
:اه عبنم
 ؛یناهج یراد هیامرس نایرع هنومن      -۱
۴۲ هرامش ،شرگن هویش ،خالاو .ل
 نازوس ؛یناهج تراجت نامزاس      -۲
۱۹۹۹ ربماون ،کیتاملپید دنومول ،ژرژ
 درانرب ؛دازآ هلدابم هدنبیرف یروئت      -۳
۱۹۹۹ ربماون ،کیتاملپید دنومول ،نساک
 ،ا ددآ کاژ ؛داصتقا ندش یناهج      -۴
۱۹۹۶ ،سیراپ پاچ ،۲ و ۱ ج
 هنوگچ تراجت یناهج نامزاس      -۵
 هیوناژ ،کیتاملپید دنومول ؛؟دش بولغم

۲۰۰۰ 
۲۰۰۸ ربماتپس نتلوب،کاتآ      -۶

یبود رد لوپ و سرت
ویور تفل وین   سیوید کیام
ینامحر بویا :صیخلت و همجرت يییيدداصتقاا

 اما .دیدمآ شوخزیگنا تفگش تشهب هب
 دیدج نامر یایند اجنیا ایآ ؟تساجک اجنیا

 رد یفیصوت ناهج  ای تسا دووتا تراگرام
 .پیلف رثا یهدشن پاچ زونه یاهتمسق

 !مادکچیه ؟”دنک هدنود“ مان هب کید .ک
 رد ۲۰۱۰ لاس رد یبود رهش -تلود اجنیا

 اب( یاهگناش زا دعب .تسا سراف جیلخ
 اب( یبود ،)ینویلیم۱۵ ینونک تیعمج
 نیرتگرزب ،)ینویلیم۵/۱ یلعف تیعمج
 :تسا ناهج رد یزاس نامتخاسزکرم
 فرصم ییایور یایند کی شیادیپ ناکم
 هویش“ احنآ نانکاس هک هچنآ و شحاف
‐یم ینیب شیپ .دنمانیم ”العا درف یگدنز

 رایسب یمیلقا طیارش مغریلع یبود هک دوش
 ترارح( ناتسبات یاهزور رد شمرگ
 و دسریم تیاهنراف هجرد ۱۲۰ هب الومعم
 اب ار ناشرختسا بآ ،سکول رایسب یاهلته
 نتشاد رارق و )دننک یم کنخ هدننک درس
 زا یهوبنا نتشاد اب یگنج هقطنم هیشاح رد
 ۲۰۱۰ لاس ات ،اهژاساپ و اهشارخنامسآ

 بلج دوخ هب ار تسیروت نویلیم ۱۵ هنایلاس
 تکرش .کرویوین ربارب هس ینعی ،دنک
 دیرخ نونکامه تاراما ییامیپاوه
 ماسرس مقر هب سابراو گنییوب یاهامیپاوه
 نیا زاورپ یارب ار رالد درایلیم ۳۷روآ
 رایسب و دیدج هاگدورف قیرط زا اهتسیروت

 هب .تسا هداد شرافس ”یلع لبج ”گرزب
 ،بارعا تفن هب ناهج هدنشُک دایتعا لیلد
 و یریگیهام اقباس یهدکهد نیا ،یبود

 زا یکی هب تسا رارق ،نایچقاچاق روخ
 لدب مکی و تسیب نرق رد ناهج یاهتختیاپ

 ساملا هب ار یعقاو ساملا هک یبود .دوش
 سال کنیا مه ،دهدیم حیجرت لدب
 دروم یریوک قطانم زا رگید یکی ،ساگو
 هریخ  ظاحل زا مه ار ناراد هیامرس هقالع
 فرصمرد فارسا ظاحل زا مه و یگدننک
.تسا هتشاذگ رس تشپ ،قربو بآ

 و بیجعو میظع رایسب هژورپ نیدنچ
 نامتخاس تسد رد ای نونکا مه ،بیرغ
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 زا .دنارذگیم ار یحارط لحارم ای ،تسا
 یعونصم هژورپ زا ناوتیم اهنیا یهلمج
 دار دوشیم هتفگ هک ”ناهج یهریزج“
 ۳۳ نآ رد ”ایناتیرب“ دیرخ یارب تراوتسا

 نیرت دنلب ،تسا هتخادرپ رالد نویلیم
 دیکسا طسوت هک یبود جرب( ایند نامتخاس
 ،)تسا هدش یحارط لیرم و زکنیوا ،روم
 یاهروسانیاد هژورپ ،بآ ریز رد سکول لته
 هدیشوپرس یکسا یاهتسیپ ،راوختشوگ
 کنیا مه .درب مان ار رکیپ لوغ یاهژاساپ و
 جرب“ لکش یثلثم و هراتس تفه لته
 یاهملیف رد ار شاهنومن هک – ”برعلا

 قاتا رطاخ هب -دید ناوتیم یدنابزمیج
 اب یزادنامشچ نتشاد و رالد ۵۰۰۰ یبش
 رطاخ هب زین و رتم ولیک ۱۶۰  یهرتسگ
 یاههداوناخ زا دوخ صاخ نایرتشم
 کار یقیسوم یاههراتس ،برع یتنطلس
 ترهش  ،یسور یاهردرایلیم و سیلگنا

.دراد یناهج
 یبود ” مان هب اه هژورپ نیا نیرتگرزب اما
 رد دیدج یا هلحرم ی هدنهد ناشن ،”دنل
 نوچمه ،”دنل یبود“ .تسا یزتناف یایند
 ینسید ”ربارب ود ،اههاگحیرفت همه دمآرس
 رفن رازه ۳۰۰ احنآ رد هک دوب دهاوخ  ”دلروو
 ۱۵ هب هنایلاس  ات دش دنهاوخ هتفرگ راک هب
 لقادح مادکره( هک هدننک هعجارم نویلیم

 جرخ نکسم هنیزه زا ریغ زوررد رالد ۱۰۰
 یبود”  .دنهد هئارا تامدخ )درک دنهاوخ
 یادیپولکیاسنا کی نوچمه ”دنل

 .دوب دهاوخ عمتجم ۴۵ لماش  یتسیلارروس
 لدم :زا دناترابع هلمج زا اهعمتجم نیا
‐هس مارها ،لحم جات ،لباب قلعم یاهغاب

 یاهنیباکهلت اب یفرب یاههوک ،هناگ
 زکرم ،لامش بطق یاهسرخ ،یکسا
‐هیداب یهدکهد ،تیاهن یب یاهشزرو
 بآ یاههمشچ میظع عمتجم ، اهنیشن
 یایند“ ،یسلدنا شخب افش یندعم

 بسا نادیم ،”ارگتعیبط  یدرگناهج
 نیرتگرزب ”ایزتناف“ ،”اهلوغ یایند“ یناود
 جنپ لته نیدنچ ،هنایم رواخ شحو غاب

.یبرع ژاساپ و  نردم رنه یرلاگ ،هراتس
 احنآ ریما یدادبتسا تیمکاح تحت یبود
 هب شنایفارطا و موتخملا دمحم خیش ینعی

 هدش لدب هشقن یور زا یزاسرهش لبمس
 یبود نیب رد موتخملا – وم خیش  .تسا

 فورعم مان نیا هب ،هدرک نطو کرت یاه
 و صخشم فده ،ردرایلیم نیا – تسا
‐یم وا .دراد یاهنانتورف نادنچ هن هتبلا

 .”مشاب لوا ناهجرد مهاوخیم نم“ :دیوگ
 یاهبسا صرق اپورپ رادفرط هچ رگا خیش
 و )دراد ار ایند لبطصا نیرتگرزب وا( لیصا

 وا قیاق( تسا یحیرفت یاهقیاق رپوس
 لوط رتم ۱۷۵ ”موینوتالپ هژورپ“ هب موسوم
 زهجم زاورپ یوکس و ییایرد ریز هب و دراد
 فوطعم وا ییایلوخیلام توهش اما ،)تسا
 عقاو رد .تسا رکیپ لوغ یاهنامتخاس هب

 یعقاوارف رثا وا هک دیآیم رظن هب نینچ
 زا شزومآ“ هب موسوم ،یروتنو و تاکسا

 ،هتشاذگ ارجا هب وم هبوم ار ”ساگو سال
 ،نموم ناناملسم هک هنوگ نامه تسرد
 هب ابلاغ وا .دننکیم ظفح زا ار نارق
 هک دنکیم دزشوگ دوخ ناگدننک تاقالم
 وا زیگنارب راختفا یاهدروآتسد زا یکی
 نیمزرس ،ناتسبرع رد یرهش هعماج داجیا

 لیلد هب .تسا اه درگنابایب و اهرداچ
 و نهآ هب ریما دودحمان و طرفم هقالع
 تروص هب کنیا یلحاس ریوک نیا ،نوتب

 نیرتهتسجرب هک هدمآ رد یا هنحص
 توعد احنآ هب ناهج یسدنهم یاهتکرش
 اب ییاهعمتجم احنآ رد ات دنوشیم
‐هوک ،یحیرفت قطانم ،هتفرشیپ یژولونکت

 رهش و  یاهشیش یاهقاط ریز رد یفرب یاه
.دننک انب رهش لد رد
 ماقم بسک یارب دوخ هژیو یوزرآ رد یبود
 کی اهنت ،یرامعم دروکر باتک رد لوا
 لاح رد نیچ .تسا نیچ نآ و دراد بیقر

 ینیبشیپ و دراد رنویلیم رازه ۳۰۰ رظاح
 هب هدنیآ لاس دنچ فرظ رد هک دوشیم
 زا( سکول یاهالاک فرصم رازاب نیرتگرزب

 .دوش لدب )زنب سدسرم  ات هتفرگ یچوگ
 زاغآ اب نیچ و ،مسیلادوئف زا عورش اب یبود
 هچنآ قیرط زا ودره ،یناقهد مسیئوئام زا
‐یم بکرم و نوزومان دشر“ یکستورت

 یطارفا یراد هیامرس هلحرم هب ”دناوخ
 چوراب“ .دنا هدش دراو )مسیلاتیپاک رپیاه(
 هیرظن زا دوخ ناشخرد صیخلت رد ”زاپینک

 بقع هعماج“ :دسیونیم نینچ یکستورت
 یاهیدنبتروص هب قاحلا ماگنه ،هدنام

 هن و اهیدنب تروص نیا عورش زا هن ،دیدج
 زا هکلب ،دنکیمن زاغآ اهنآ لماکت لحارم زا

 عقاو رد .دنکیم زاغآ ییاهن لوصحم
‐یم رت ارف مه نیا زا هدنام بقع یهعماج
 هب هن ار هلصاح جیاتن ،هعماج نیا ،دور

 دوجوم یلصا یاهروشک رد هک یتروص
‐هخسن ار نآ لا هدیا لکش هکلب ،تسه
 اقیقد هدنام بقع هعماج .دنکیم یرادرب
 هک تسا یراک نینچ هب رداق لیلد نیا هب
 زا یاجب دناوتیم هک دراد رارق یتیعقوم رد
 ار دوخ ،هعسوت دنور مامت ندنارذگ رس
 تسا نیا رگنشور ،رما نیمه .دنک قاحلا

 بقع هعماج رد دیدج لاکشا ارچ  هک
 نیا هک ،هتفرشیپ روشک  اب هسیاقمرد هدنام
 بوچراچ رد و لحارم یط اب لاکشا
 ،تسا هدمآ دوجو هب یخیرات تاناکما

.”تسا رت یلاع
‐یراوشد مامت ،نیچ و یبود اب طابترا رد
  مهرد ،تراجت لماکت ینایم لحارم یاه
 یب« یزتنس ات ،دش هدز ربُنایم ای و هدینت

 شیامن و تاحیرفت ،دیرخ زا »تساک و مک
 داعبا رد یرامعم ظاحل زا هتسجرب
.دیآ دوجو هب میظعرایسب
 بسک یارب اهبرع و اهینیچ نیب هقباسم
 یارب اهنآ نازوس تساوخ و یلم راختفا
 یب خیرات رد هتبلا ،زیچ همه رد طارفا 

 روهشم تباقر روآدای رما نیا .تسین هقباس
 نتخاس یارب ناملآ یروطارپما و ایناتیرب نیب

 اما .تسا ۱۹۰۰ لیاوا رد یگنج یاهیتشک
 لباق ،یداصتقا هعسوت یژتارتسا نینچ ایآ
 عجرم یاهباتک رد خساپ ؟تسا ماود
 داجیا رد طارفا  .تسا یفنم الامتحا

 ناشن هشیمه ،رکیپ لوغ یاهنامتخاس
 رد هتفرورف یاهداصتقا زا هدننکزئمشم
 ماهس روآ ماسرس تالماعم و یزابهتفس
 زا نردم یداصتقا قنور ره .تسا هدوب

 هداهن ثرا هب ار ییاهشارخنامسآ دوخ
 و ”تیتسا ریاپما“ یاهنامتخاس .تسا

 نینچ یاهربق گنس ،یناهج تراجت زکرم
‐یم یتسرد هب اه نیبدب .دنا هدوب یقنور
 تالغتسم قنور رپ و میجح رازاب هک دنیوگ
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 زیراو نزخم ،نیچ یاهرهش و یبود رد
 یبود دروم رد -تسا ناهج دازام یاهدوس
 و تفن رودصزا هدمآ تسد هب دازام دوس
 رودص زا دازام دوس نیچ اب طابترا رد
 لیلد هب هک یدازام دوس -یتعنص تادیلوت
 شهاک رد دنمتورث یاهروشک یناوتان
 لیلد هب اکیرمآ اب طابترا رد و تفن فرصم
 باسح رد نزاوت داجیا رد روشک نآ یناوتان

‐لکیس رگا .تسا هدش داجیا ،دوخ یراج
 رارق امنهار ار نیا زا شیپ یداصتقا یاه
 و تسا کیدزن  الامتحا راک نایاپ ،میهد
 ،لاح نیا اب .دوب دهاوخ یگتفشآ زا ولمم
  زیمآرارسا و روانش هریزج هاش دننام موتخملا

 رواب نیا رب »رویلاگ یاهرفس « رد اتوپال
.تسا هتفای ار نادواج زاورپ زار هک تسا

 یریگ جوا زا یشان هتبلا یبود یهبذج
 رالد ۵۰ امش هک هاگ ره .تسا تفن تمیق

‐یم ناتلیبوموتا نیزنب کاب ندرکرپ فرص
 یاههحاو یرایبآ هب قیرط نیازا ،دینک
 تمیق شیازفا .دیناسریم یرای موتخملا
 زور یاضاقت لیلد هب ینونک طیارش رد تفن
 زا سرت زین و هدام نیا هب یتعنص نیچ نوزفا

 ناهج زیخ تفن هقطنم رد مسیرورت و گنج
 ،لانروج تیرتسا لاو یهتشون هب .تسا

 ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ یاه لاس رد ناگدننکفرصم
 ۲۰۰۳ لاس زا شیب رالد نویلیرت ۲/۱ اعمج
 .دناهدرک تخادرپ یتفن تالوصحم یارب
 لتخم و میظع مجح ۱۹۷۰ یاهلاس دننام
 زا لاقتنا لاح رد ،تورث زا یا هدننک
 یوس هب تفن هدننک فرصم یاهروشک
‐مه ،هوالعب .تسا هدننک دیلوت یاهروشک
 هطقن“ هب موسوم فطع هطقن ناوتیم نونکا

 :درک هدهاشم قفا رد ار ”ترباه فطع
 رگید ،یتفن ریاخذ احنآ رد هک یاهطقن

 نیاربانب و تسین یناهج یاضاقت یوگباوج
 دیاش .دش دهاوخ یموحن اعقاو تفن تمیق
 ،یداصتقا ییایپوتا یاه لدم زا یضعب رد
 یارب  یعبنم دناوتب هدروآ داب تورث نیا

 داصتقا ریسم رییغت تهج رد یراذگهیامرس
 و ایحا لباق یژرنا دیلوت یوس هب یناهج
 و یاهناخلگ یاهزاگ دادنورب نازیم شهاک
 یاهمتسیس یطیحم-تسیز یهدزاب شیازفا

‐هیامرس یعقاو یایند رد اما .ددرگ یرهش

 یارب تسا هدش یاهنارای ،تورث نیا ،یراد
 دراد یبود هک هناراگدنوادخ  یئارگلمجت
.دوشیم نآ یعقاو رهظم
 رد شناگیاسمه رگید نوچمه ،یبود رد
 مکح راک لماک یقوقحیب ،تاراما
 هزات ار یرادهدرب هک یروشک رد .تساور
 یاههیداحتا ،درک وغل ۱۹۶۳ لاسرد
 و غیلبت هنوگ ره و تاباصتعا رثکا ،یرگراک
 یورین دصرد ۹۹ .تسا ینوناق ریغ ،جیورت

 دنورهش ،یصوصخ شخب رد لغاش راک
 ناوتیم نامز ره و دنیآیمن باسح هب یبود
 هک اتقیقح .درک جارخا روشک زا ار اهنآ

 یاهوتیتسنا رد شیدنافرژ نارکفتم
 هب هک یتقو  ”وتاک ”و ”زیارپرتنا نکیریما“
‐یم یبود یقوقح و یتاقبط ماظنرد قمعت
.دتفیب بآ ناشناهد دیاب دنزادرپ
 اه موتخملا هک هتبلا یعامتجا مره  سار رد
 بحاص هک دنراد رارق ناشیاهومع رسپ و
 نیشنخیش نیا نش زا روآ دوس  هرذ ره
 تیعمج دصرد ۱۵ اهنآ زا دعب .دنتسه
 یاه نابزبرع زا لصا رد اهنآ زا یرایسب(

 ار هفرم هقبط هک )دنتسه ناریا بونج
 ناشهدننکزیامتم ششوپ و دنهدیم لیکشت
 .تسا گنر دیفس یتنس ”هشاد شید“
 ،یتموکح نادناخ زا هقبط نیا یرادربنامرف
 ،یناجم شزومآ ،دمآرد لاقتنا هلیسوب

 هداد شاداپ یتلود لغش و یاهنارای یهناخ
 ناتسود لوپ ،رتنییاپ هلحرم رد .دوشیم
 :زا دنا ترابع اهنیا ؛دنراد رارق  هدمآرابرُنُن
 هد( رجاهم ییایناتیرب رفن رازه هد زا شیب

 هناخ  یبود رد اهییایناتیرب زارگید رفن رازه
 ،اهینانبل ،رگید یاهییاپورا و )دنراد مود
 هک یدنه نازادرپراکو اهسیئرو ،اهیناریا
 ره رد دوخ قوقح اب تالیطعت هام ود زا
‐ناکم رد و هدرک لماک هدافتسا ،ناتسبات

.دننکیم یگدنز رادرلوک یاه
 هک ماهکب دیوید ،اهییایناتیرب نایم رد
 هک تراوتسا دار و تسا لحاس کی کلام
 رارق ردص رد ،تسا هدیرخ هریزج کی
 یروتاینیم نینچمه رهش -تلود نیا .دنراد
 ؛)دنه رد ناتسلگنا تموکح( جار زا تسا

 دب رد رتشیب ترهش مهم ظاحل  کیزا اهتنم
 ار تیعمج گرزب شخب .دراد یمان

 لیکشت ایسآ بونج زا یدادرارق نارگراک
 و هتسباو امرفراک کی هب انوناق هک دنهدیم
 یعامتجا لرتنک تحت و دنتسه دهعتم
 للجم یگدنز یهویش .دنراد رارق هتیلاتوت
 ریثک رامش دوجو رب یکتم ،یبود رد

 یدنه و ییاکنالیرس ،ینیپیلیف ناراکتمدخ
 کی هک ،یزاس نامتخاس قنور و ؛تسا

 ،هتفرگ تمدخ هب امامت ار راک یورین مراهچ
 و یناتسکاپ نارگراک زا یشترا شود رب

 راوتسا زیچان رایسب یاهدزمتسد اب یدنه
 ”زا یمازعا نارگراک هورگ نیرتگرزب .تسا

 و هتفه رد زور شش ،ناتسودنه ی”الارک
 هک یغاد یاوه رد تعاس هدزاود زور ره
.دننکیم راک دنکیم بوذ ار تلافسا
 شا ناگهیاسمه رگید دننامه یبود
‐یم ضقن ار راک یناهج نامزاس تاررقم
 یناهج نویسناونک شریذپ زا و دنک
 ناب هدید .دنزیم زاب رس رجاهم نارگراک
 مهتم ار تاراما ۲۰۰۳ لاس رد رشب قوقح
 لبِق زا  معنت و هافر داجیا لاحرد هک درک
 تندنپدنیا همانزور .تسا یرابجا راک
 تهابش یبود راک رازاب هک درک دیکات اریخا
  طسوت هک دراد یایراگیب ماظن هب یدایز

 رد ایناتیرب ینعی شرگرامعتسا و قباس رورس
 :دهدیم همدا همانزور نیا .دش هدایپ احنآ
 دادجا دننامه ییایسآ زورما نارگراک“
 ماگنهرد هک دنوشیم روبجم ،دوخ هدزرقف
 یگدرب دنس ،یبرع هدحتم تاراما هب دورو

 قوقح .دننک اضما لاس دنچ یارب ار دوخ
 .دوشیم دیدپان هاگدورف رد نارگراک
 احنامه ،یبایراک یاههاگنب ناگدنیامن
 ،دننکیم هرداصم ار نانآ یازیو و تروپساپ
 دوخ لرتنک تحت ار نانآ قیرط نیا زا ات
 هک دوریم راظتنا یبود ناگدرب زا .دنریگب

 دننامه ،رامثتسا قوف هب نداد نت رب هوالع
 ،گنالزتیرف رثا ”سیلپورتم“ رد ایراتلورپ

 احنآ تاعوبطم .دنشاب یئرمان امومع
 تاعوبطم یدازآ صخاشرد تاراما(

 )دراد رارق ۱۳۷ زیگنا تقر هدر رد ناهج
 ،رجاهم نارگراک دروم رد شرازگ پاچ زا

 عنم یشورفنت و راک هنارگرامثتسا طیارش
 هب ییایسآ نارگراک دورو نینچمه .دناهدش
 یاهناکم هب ،قرب و قرزرُپ یاهژاساپ
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 عونمم کیش یاهناروتسر و فلگ یزاب
 هئارا یمسر ریوصت رد هنوگ نیمه هب .تسا

 نودب و یلمجترهش ناونع هب یبود زا هدش
‐پمک دوجو زا ینخس ،ینیشنهغاز و رقف
 رد نارگراک هک هداتفارود یرگراک یاه
 رد هرفن هدزاود یتح و تشه ،شش ،احنآ
 تسرد تلاوت هب یسرتسد نودب و قاتا کی
 نایم رد ،دننکیم یگدنز رلوک و یباسحو
 راک ریزو یتح ،شرازگ کی هب انب .تسین
 پمک کی زا دوخ ریخا رادید رد تاراما

 نامیپ کی هب قلعتم ،هداتفا رود یرگراک
 هوبنا هدهاشم زا ،ینامتخاس گرزب راک
 ،لمحت لباقریغ ابیرقت طیارش و تافاثک
 دوجو نیا اب .تسا هدش کوش راچد
 هک دندرک شالت نارگراک نامه هک یماگنه
 دوبهب و دوخ هقوعم یاهدرمتسد ذخا یارب

 الب ،دنهد لیکشت هیداحتا ،راک طیارش
 دیاش یبود سیلپ.دندش ریگتسد گنرد

 ینوناقریغ تادراو  یور رب ار دوخ مشچ
‐یپسور یاهدناب تیلاعف و الط و ساملا

 کی رد هک کوکشم یاهمدآ و  یرگ
 ،دنرخیم دقن لوپ اب ار الیو ۲۵ هلماعم
 ،مامت راکتشپ اب سیلپ نیمه اما .ددنبب

 تسد زا هک یماگنه ار یناتسکاپ نارگراک
 ار ناشدزمتسد هک نادجو یب یراکنامیپ
‐یم تروپید دنراد تیاکش ،هدیشک الاب

 هک یتقو ار ینیپیلیف ناراکتمدخ ای و ؛دنک
 امرفراک طسوت هک دنهدیم شرازگ سیلپ هب
 باکترا مرج هب ،دناهتفرگ رارق زواجت دروم
 و یبود .دزادنایم نادنز هب انز
 زا یریگولج یارب ،تاراما رد شناگیاسمه
 هک نایعیش شروش بات و بت رد ناشفشتآ
 نارگن تخس ار یدوعس ناتسبرع و نیرحب

 برعریغ نارگراک هک دناهداد حیجرت ،هدرک
 ،اکنالیرس ،ناتسکاپ ،دنه یاهروشک زا ار
 بذج دوخ هب نیپیلیف و لاپن ،شدالگنب

 نونکا ییایسآ نارگراک هک احنآ زا اما .دننک
‐یم لیکشت ار تیعمج یضاران تیرثکا
 و هدرک ضوع ار ریسم ،تاراما ،دنهد
 هتفرگ شیپ رد ار ”یگنهرف عونت تسایس“
 هک دناهتفگ ام هب هک دیوگیم راکنامیپ کی(
 زا ات ،)مینکن مادختسا ییایسآ رگراک رگید
 تفاب ،برع نارگراک شیازفا قیرط

 رب رتشیب لرتنک لامعا روظنم هب ار تیعمج
.دنک ضوع راک یورین
 ،ییایسآ نارگراک هیلع ضیعبت  تسایس اما
 زا یفاک دادعت بذج بجوم هک هتسناوتن

 دزم اب دنشاب رضاح هک دوش برع نارگراک
 هب هک )هام رد رالد ۱۵۰ ات ۱۰۰( زیچان

 راک هب دوشیم هتخادرپ ینامتخاس نارگراک
 یاههژورپ ریذپانیریس یاضاقت ات ،دنزادرپب
 یاهشارخ نامسآ و مامتان و میظع رایسب
 شخب ِقنور .دوش هدروآ رب ،هتخاسهمین

 رد نآ زیگنا فسا  یهقباس اب ،نامتخاس
 هدیدانو راک طیحم تارطخ اب  طابترا

 ثعاب ،نارگراک ییادتبا یاهزاین نتفرگ
 .دیدرگ یبود رد یرگراک شروش نیتسخن
 لاس رد اهنت رشب قوقح ناب هدید شرازگ هب

 رد ینامتخاس رگراک رفن ۸۸۰ دادعت  ۲۰۰۴
 و دنداد تسد زا ار ناشناج راک ماگنه
 طسوت رابگرم یاههحناس رتشیب

 طسوت ای و دیدرگن شرازگ نایامرفراک
 یاهیناپمک .دش هتشاد هاگن یفخم تلود
 هئارا زا اهنآ ناراکنامیپ و ینامتخاس گرزب

 یهضرع ای و یتشادهب تاناکما لقادح
 پمک هب نارگراک زاین دروم  یندیماشآ بآ

 ،ریوک رد هداتفا رود طاقن رد عقاو یاه
 ،اهنیا رب هوالع .دننکیم یراددوخ
 ندیسر یارب ینالوط ترفاسم زا نارگراک
 هک( نارگراکرس ییوگروز ،راک لحم هب

 یداژن و یبهذم یاهنیهوت ینشاچ اب ابلاغ
 و ناسوساج روضح ،)تسا هارمه
 نومضم ،اهپمک رد یناپمک یاهدراگ
 یراددوخ و راک یاهدادرارق راب تراسا
 نودب هک یناراکنامیپ تازاجم زا تلود
 ار یبود هنابش ،نارگراک درمتسد تخادرپ
 مالعا هتسکشرو ار دوخ ای و دننکیم کرت
 زا یکی .دنتسه باذعو جنر رد ،دنرادیم
‐یم زمیات کرویوین هب یخلت هب نارگراک
 هچ هک دنتسنادیم نادنمتورث شاک“ :دیوگ
 اهنآ شاک .دنزاسیم ار اه جرب نیا یناسک
 ردقچ یگدنز نیا هک دندیدیم و دندمآیم
 ضارتعا یهزرل نیتسخن.”تسا زیگنامغ
 .تسویپ عوقو هب ۲۰۰۴ لاس رد یرگراک
 مامت تماهش اب ،ییایسآ رگراک رازه نیدنچ
 هب دئاز خیش یدناب تشه نابوتا ریسم رد

 رد اما .دندرک ییامیپهار راک ترازو یوس
 هجاوم شروش دض سیلپ اب نارگراک احنآ

 تروپید هب ار اهنآ یتلود تاماقم و دندش
 لاس لوط رد  .دندرک دیدهت یعمج هتسد

 داعبا رد ییاهباصتعا و اهتارهاظت ۲۰۰۵
 تخادرپ مدع هب ضارتعا رد رتکچوک
 ماهلا اب ،راک نماان طیارش و اهدزمتسد
ِ لاس نآ راهب گرزب شزیخ زا یریگ
 همادا ،تیوک رد یشدالگنب نارگراک
 دودح ،لاس نامه ربماتپس هام رد .تشاد

 تارهاظت نیرتگرزب زا یکی رد رگراک ۷۰۰۰
 تعاس هس تدم هب ،یبود خیرات لوط رد
 سرام ۲۲ رد سپس .دنتخادرپ تارهاظت هب

 کی یهقرج ،نانابهگن ییوگروز ،۲۰۰۶
 میظع جرب نامتخاس لحم رد شروش
 رگراک ۲۵۰۰ دودح .دز نماد ار یبود

 دنه ناناملسم زا نانآزا یرایسب( هتسخ
 ندیسر راظتنا رد اهتدم هک )دندوب
 هب ار نانآ ات دندوب هدنام اهسوبوتا

 تبسن ،دنناسرب ریوک لد رد ناشهاگباوخ
‐سکع دوخزا ،اهنابهگن تیذا و رازآ هب
 هدرک هبلغ اهنآ رب سپسو هداد ناشن لمعلا
 هرادا هب نارگراک سپس .دندز ناشکتک و
 یاهنیشام و دندرب هلمح تکرش یزکرم
 مه هب ار اهقاتا ،دندز شتآ ار تکرش
 اه هدنورپ و دنتسکش ار اهرتویپماک ،دنتخیر
 زا یرکشل ،دعب زور حبص .دندرب نیب زا

 اب ،سیلپ نامرف زا یچیپرس اب نارگراک
 یراددوخ ،راک عورش زا راک لحم رد عمجت
 هک درک لوبق تکرش هک نیا ات ،دندرک
 ار راک طیارش و دربب الاب ار اهدزمتسد
 رد رگراک نارازه ،نامزمه .دشخبب دوبهب
 باصتعا هب هاگدورف دیدج لانیمرت
 رانک رد زیچان تازایتما هچ رگا .دنتسویپ
 نارگراک هک دش ثعاب ،دیدش یاهدیدهت
 ،دندرگرب راک رس هب هاگدورف و یبود ِ جرب
 نامه هیئوژ رد .تفای موادت یتیاضران اما

 هعرزم« هژورپ نارگراک زا رفن اهدص لاس
  هب ضارتعا رد ،تاراما هداج رد »یبرع
 وشتسش و اذغ تخپ یارب بآ یمئاد دوبمک
 داجیا یارب رگید نارگراک .دندرک شروش
 رب انب و دنتخادرپ یفخم عمجت هب هیداحتا

 ربارب رد هک دندرک دیدهت ،اهشرازگ
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 دنهاوخ هار هب تارهاظت  اهلته و اهژاساپ
 .تخادنا

 زا رتدنلب ،ریوک رد رگراک ینامرفان یادص
 نیا تقیقح .دنکفایم نینط رگید یاجره
 نازرا راک یوررب ردق نامه یبود هک  تسا

 تفن یوررب هک تسا هدرک زاب باسح
 ناشیاهومعرسپ دننام ،اه موتخم و ؛نارگ
 هاگآ اقیقد ،تاراما رگید یاهشخب رد
 رب ،نیمزرس نآ رب نانآ ییاورنامرف هک دنتسه
 .تسا هدش انب ایسآ بونج نارگراک هدرُگ
 مارآ تشهب  ناونع هب یبود یامیس هب

 هک هدش هداد اهب نانچنآ ،هیامرس
 زا شیب ریثات دناوتیم یمارآان نیرتکچوک
 .دراذگب ناراذگهیامرس  دامتعا رب هزادنا
 لوغشم یبود رضاح لاح رد نیا ربانب
‐یمارآان هب خساپ نوگانوگ یاههار یسررب

 ات هتفرگ جارخا زا ،تسا یرگراک یاه
 یارب هزاجا ات و یمومع یاهیریگتسد
 لمحت اما .یعمجتسد یاهدادرارق داقعنا
 بجوم هک دراد ار کسیر نیا ،تاضارتعا

 داجیا یارب طقف هن یدعب یا هتساوخ حرط
 و ددرگ یدنورهش قح هکلب ،هیداحتا
 رطخ رد ار موتخم تموکح ساسا ،نیاربانب
 – یبودرد نرادماهس زا مادکچیه  .دزادنا
 یاهردرایلیم هن ،اکیرمآ ییایرد یورین هن

‐یمن -نارذگ شوخ نیرجاهم هن و یدوعس
 شبنج“ کی شیادیپ دهاش هک دنهاوخ
.دنشاب ریوک لد رد ”یگتسبمه
 ربمایپ ناونع هب دوخ هب  موتخملا

 هک تسا دنمقالع و دلابیم نویسازینردم
‐لثملابرض اب اب ار دوخ ناگدننکتاقالم
 ریثات تحت راصق تاملک و هنادنمشوه یاه
 هقالع دروم یاهترابع زا یکی .دهد رارق
 هدنیآ رییغت یارب هک یسک“ :تسا نیا وا
 یقاب هتشذگ نادنز رد دنک-یمن شالت

 قیوشت اب -وا هک یاهدنیآ اما .دنام دهاوخ
 رد یللملانیب یاهیناپمک و اهردرایلیم
 یبود رد نآ نتخاس لاح رد -ایندرسارس
 کی  ی-هزادنا هب رگید زیچ چیه هب ،تسا

.تسین  هیبش ،هتشذگ سوباک
۱۳۸۵ هام ید

http://www.saamaan-no.org/HTML/
shomareh01/13.htm

 !» یدازآ « مانب – تسب ور زا ریشمش اکیرمآ
 شیپ رد ار رازاب یروز شیاشگ تسایس
 و ینیمز نانزهار قایس و کبس هب .تفرگ
 یئاشگ روشک ،یضقنم نورق رد یئایرد
 .تفرگ هناشن ار هنایمرواخ – درک زاغآ

 زاگ و تفن رئاخذ نیرتشیب نوچ ؟ارچ
 رب هوالع ،یئاهنت هب و دراد ار ناهج
 کی اب یبناج دتس و داد و یموب فراصم
 رد ،تشرد و زیر یاهروشک زا هلسلس
 فرصم %۹۰ بیرق نم ثحب دروم نارود
 فرصم %۸۵ ،ءاکرش و نپاژ زاگ و تفن
 زین ار نیچ فرصم %۶۰ زا شیب و اپورا
 هک تسادیپ ،باسح نیا اب .درکیم نیمات

 نودب ،اکیرمآ مسیلایرپما یرالاسناهج ققحت
 ،اتسار نیا رد و هنایمرواخ یراصحنا لرتنک
 زمره کیژتارتسا هگنت رب یلبق طلست نودب
 .دش یمن رودقم الصا سراف جیلخ رد
.لمجم نیا زا ناوخب لصفم ثیدح دوخوت

 موسوم – ردپ شوب جروج یتسیرورت مکح
 .دیسرن یئاجب !» یناهج نیون مظن « هب

 هب موسوم – ریغص جروج هنارگلاغشا حرط
 وربور تسکش اب !» گرزب هنایمرواخ «

 یرالاسناهج ،مالک کی رد .دش
 ،کلاذعم .تفرگن اکیرمآ مسیلایرپما

 رادرب تسد نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم
 ،یدوخ یاه هیامرس تامازلا عبات .دنتسین
 رب ،اپورا و اکیرمآ ،برغ طلست رارمتسا
 رظن دم رد ار ناهج یناگرزاب و دیلوت
 ماظن کی ینیرفآزاب یاپ !رادشه .دنراد
 رتسب رد هدوسرف یعامتجا – یداصتقا

یورسخ اضر
 و یئاپورا ،نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم
 زا دعب ایوگ هک دندرکیم دومناو ،یئاکیرمآ
 تباقر نایاپ و یوروش یروتارپما یشاپورف
 و دیلوت یراصحنا لرتنک رسرب یهاگودرا
 رب یسارکمد هبلغ « – ناهج یناگرزاب

 زاب نابانج تسد دوز یلیخ !» مسینومک
 لح ار یلکشم ره نکشب کی اب و هدش
 نیا زا نک گنررخ یتالمهم .درک دنهاوخ
 داد ناشن هبرجت ،ناهنپ هچ امش زا .تسد
 یتح – راصحنا و هیامرس یتبون نامداخ هک
 تالکشم .دنتسین هراکنیا !» زاب تسد اب «
 شیپ زا شیب …و یعامتجا و یداصتقا
 یشاپورف زا دعب ،کلاذعم .دش رابملت
 یزکرم رتفد لیطعت اب …و یوروش یروتارپما
 یارب هار اضق زا !» یرازاب مسیلایسوس «

 .دش زاب اکیرمآ مسیلایرپما یرالاسناهج
 زت عوضوم – یروص یرالاسناهج یعون
 ۱۹۵۷ لاس رد رجنیزیک یرنه یاقآ یارتکد
 و رلفکار هورگ یتفن نیطالس زا ،یدالیم
 و یماظن روما رد دیفس خاک یمئاد رواشم
 مامت یزاسکاپ کی نآ ققحت هک …و یتینما

 کوکشم همین و کوکشم قطانم رد رایع
 مامت تسیابیم نوچ .درک یم باجیا ار
 یاه هناشن همه ،ناهن و راکشآ تاقفاوت

 یم نایم زا » یبطق ود « مظن ینهذ و ینیع
 اکیرمآ مسیلایرپما یرالاسناهج ات تفر
 نیون مظن « فورعم نامرف .ددرگ نکمم
 گرزب هنایمرواخ « یلیمکت حرط !» یناهج
 مسیلایرپما هک دوبن دوخیب .تشاد تلع !»

تسین ریبدت ار هدرک دوخ

یورسخ اضر :هدنسیون يییيدداصتقاا



١۱٩۹ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام یی دد

48

 راک میسقت ،لوادتم یصوصخ تیکلام
 و یراد هیامرس :دیلوت موسرم هویش و یراج

 یاپ ،ینونک لاوحا و عاضوا رد راصحنا
 – رازاب داصتقا یراتخاس یاه هفلوم
 نارود رد !» شورف یارب دیلوت « مسیناکم
 نایم رد یلام هیامرس راکشآ یروتاتکید
 .تسا

 نایعدم ،یشرافس ناداتسا لثم مهاوخ یمن
 یاهتسینومک دض رگشل !» ناشیدنا دازآ «

 نالام هیاخ لثم ای ،یدوخ ریغ و یدوخ
 – مسیلایرپما و یزآوژروب دیدج و یمیدق
 …و سانش هعماج و ناد داصتقا و فوسلیف

 ینعی ،ینوطالفا یسارکمد یزورما تروص
 ار یلام هیامرس راکشآ یروتاتکید نیمه
 .متسین هراکنیا نم – ریخ .منک کزب
 لثم زورید ،یسارکمد هکنیا زا میرذگب
 زاتمم یاههورگ کیژتارتسا عفانم ،زورما

 تاحن یارب الصا .دنکیم سکعنم ار هعماج
 طوقس زا یریگولج رطاخب ،یگدرب ماظن
 یب نایغط لابق رد نتآ رهشتلود یلامتحا

 فوسلیف نامه ،نوطالفا هک دوب ناقوقح
 بتکم راذگناینب ،ینانوی رادمان

 یدوخ فارشا تدحو لومرف ،مسیناتالراش
 نم .درک ملع ار یسارکمد ،داد تسدب ار
 ینوطالفا داشگ و لگ حالطصا نیا زا

 تموکح ،یضقنم نورق رد فارشا تدایس
 نارود رد ناراد هیامرس و نابابرا و ناکلام
 زادنا طلغ ناتساد .منکیم کاردا ار رصاعم
 تسا یخیرات غورد کی !» یرالاس مدرم «
.ناراداوه شکشیپ –
 !» نف لها « نک گنررخ ریباعت فالخرب
 !» دراو « نالوئسم ضیقن و دض یواعد
 لاس » یلام « نارحب هک دیآ یمن رظنب الصا

 چیه ،ریخ .دشاب هدش » راهم « هتشذگ
 یلوحت ،یراد هیامرس داصتقا .تسین روطنیا

 دوخ تاناسون بسانت هب و درادن نزاوتم
 رد مه ینامز و نیا رد یهاگ ،رازاب شوج

 یاهتتفرشیپ .دبای یم زکرمت ،هقطنم نآ
 کی رد یداصتقا قنور ،ایسآ میظع یتعنص
 هیامرس تشرد و زیر یاهروشک زا هلسلس
 یاکیرمآ و یقرش بونج یایسآ رد ،یراد

 دمآرب ،هنایمرواخ و اقیرفآ رد یتح ،یبونج
 و یبونج هرک و دنه و نیچ دنمورین اتبسن

 یمن همه اهنیا …و لیزرب و یزلام و روپاگنس
 موسرم یداصتقا نزاوت یور رب تسناوت

 یب …و یناگرزاب و یتعنص و یلام – ناهج
 ثاریم رب ار هصرع هک یلماع .دشاب ریثات

 ،اپورا و اکیرمآ ،نهک رامعتسا ناراوخ
 ابیرقت هدوارم هب ات دوریم و هدرک گنت
 رب برغ هلاس تسیود طلست هب ،هفرطکی
 رظنب – دهد نایاپ ناهج یناگرزاب و دیلوت
 یم ناشن نئارق .تسا شیپ هب ماگ کی نم
 اب رگید ،یللملا نیب یاهورین شیارآ هک دهد
 هیامرس یاهروشک یداصتقا صوصخم نزو
 ،باسح نیا اب .درادن یئاناوخ ناهج یراد
 و قرش تافالتخا هک منک یمن رکف نم
 …و بونج و لامش نایم شکمشک ،برغ
 هک یکرتشم یاوعد .دشاب یگتخاس یلکب
 نیچ اب هصاخ ،دنراد ایسآ اب اپورا و اکیرمآ
 خرن رسرب ،یناگرزاب تالدابم مجح رسرب –
 رسرب ،زرا خرن شیازفا و یداصتقا دشر
 .هجوچیهب .تسین یرگرز …و رازاب میسقت

 سپ و هتفرشیپ لود یشک تضایر تسایس
 یداهنشیپ یاهحرط + یراد هیامرس هدنام
 یناهج کناب ،یتسیلایرپما و یلام لفاحم
 زا تیاکح …و لوپ یللملا نیب قودنص و
 .دراد یراج نارحب شرتسگ و قمع
 ار اهدادیور !» یصصخت « یاهیتسدرت
 زیگنا مغ قیاقح ،دنهد یم هولج هنوراو

 لفاحم و یلام یشراگیلا دوسب ار یراج
 و نابابرا و ناکلام دوسب ،یتسیلایرپما

 دننکیم یلامتسام هدرپ تشپ ناراد هیامرس
 داسک .دروخ شیوخ لمع زا نان هک ره –
 تیودحم ،یداصتقا لزان دشر ،رازاب
 ای دیلوت تیفرظ لیلقت ،یکناب تارابتعا
 ریغ « یناگرزاب و یدیلوت یاهدحاو لیطعت
 شزومآ و یلیصحت زکارم لیلقت ،روآ دوس »

 و یگنهرف یاهداهن یتبون لیطعت ،یا هفرح
 یعمج هتسد جارخا ،یئاضق و ینامرد
 ،فلتخم حوطس رد نادنمراک و نارگراک
 هناخ و رقف و یراکیب روآ ماسرس شیازفا
 ،نیلغاش دزمتسد رمتسم لزنت ،یشودب

 جراخم !» دئاز « یاه هنیزه موادم شهاک
 ،مدرم قوقح هب نایرع ضرعت !» یفاضا «
 یعامتجا یاهدرواتسد هب راکشآ ربتسد
 هدیشوپ یسکرب هک اهنیا …و راک یورین

 « طوقس + خلت قیاقح نیا اضق زا .تسین
 تیعقوم ،دنلریا و نانوی و دنلسیا یناهگ » ان
 …و ایناپسا و لاقترپ و کیژلب کوکشم
 دوخ یزاب – یراج نارحب هک دناسریم

 ،یصوصخ تیکلام رتسب رد هیامرس شوج
 یراد هیامرس هویش و یتسیلایرپما راک میسقت
 مه یظیلغ شیارگ ،هدرک ادیپ خیب دیلوت
 .دراد اهناسنا یعمج تسیز بیرخت تمسب
 نیا ماحنارس هراب رد ناوت یمن زونه ،هتبلا
 .دز ار رخآ فرح !» یلام « نارحب
 هکنیارب ینبم تسه دهاوش ،کلاذعم
.تسین ناماسب الصا !» دازآ « یایند
 تکرش زاب هک دوب شیپ یدنچ نیمه
 – دش تسکشرو !» تیرتسا لاو « یماهس
 .یدالیم ۱۹۲۹ لاس زا رت ظیلغ هک دنیوگیم
 زادنا سپ زا رالد اهدرایلیم رگید رابکی

 دیاش ای ،زور دنچ فرظ طقف ،ناهج
 اوهب و دش دود تعاس دنچ فرظ ،رتمک
 ،همیب و کناب یرامش مولعم رارق زا .تفر
 ،مان بحاص یناگرزاب و یدیلوت هاگنب
 اههد .دندمآرد اپ زا یرگید زا سپ یکی

 اهدص ،طسوتم و کچوک و گرزب یناپمک
 …و هداز رهاوخ و رهاوخ و ردام تکرش
 زا یرابتعا داصتقا .دندش دیدپان یلکب
 و سروب نارگادوس یتمالسب ،داتفا قنور
 هیسن و یئوس زا تالغتسم و تاحیلست

 ،یلوا قیرطب اکیرمآ مسیلایرپما یروخ
 یضرف ماهس و تالماعم یعون ینابرق
 هیامرس و راک « هلدابم شیپ زا شیب ،دیدرگ
 « مسیناکم ،شزرا هفاضا داجیا یارب »
 هکنیا لثم .درک جلف ار » شورف یارب دیلوت
 هفلوم اب !» دازآ « یایند ،هیامرس یروتارپما

 یضقانت رد دوخ ماود یراتخاس یاه
 « گنفج هناسفا .تسا هتفرگ رارق راکشآ
 ،ینعم یب یلکب !» داصتقا یارب داصتقا

 ،رازاب داصتقا یاپ .تسا تفم فرح
 نایم رد » شورف یارب دیلوت « مسیناکم
 و راک « موادم هلدابم نودب هک – تسا

 نودب ،شزرا هفاضا داجیا یارب » هیامرس
 طرش ینعی ،شورف رازاب نودب ای ،تباقر
 + هتخیر شیپ هیامرس ندرک دقن یارب مزال
 راصحنا نارود رد رثکادح دوس و دوس
.تسین روصت لباق الصا
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 عون هصاخ ،راصحنا تسین راب نیلوا نیا
 اب ،یئاپورا و یئاکیرمآ ،نآ یبرغ
 داوم شهاک اب ،شورف رازاب تیدودحم

 لزنت و تشابنا خرن لیلقت اب ،یژرنا و ماخ
 وربور هاگیاپ نیمزرس رد هیامرس دوس خرن
 نهک رامعتسا ناراوخ ثاریم ،دوش یم
 نیا رد .دندرگیم دیلوت هفاضا لضعم راتفرگ
 ،وساد ژرس روتانس تالمهم ،طابترا

 و سروب نیطالس زا ،فورعم ردرایلیم
 بحاص ،گنرف تالغتسم و تاحیلست
 یلیخ ،وراگیف یشورف ربخ هاگنب زایتما

 یگتسکشرو اب هک دیوگیم .تسا یندینش
 تراظن « لیلدب ،ناهج گرزب یاهکناب

 تارابتعا هضرع !» تارابتعا رب طلغ
 دیدج یراذگ هیامرس ،تفای شهاک تدشب
 دیدرگ ثعاب ،دش عطق یفرصم عیانص رد
 یلکب …و تالغتسم و لیبموتا تالماعم هک
 هیوناژ لوا هبنشجنپ ،وراگیف ( .دنامب دکار

) یدالیم ۲۰۰۹
 رب طلغ تراظن « هک مینک یم ضرف
 …و اهکناب یگتسکشرو ثعاب !» تارابتعا

 چیه ،روتانس بانج هکنیاوگ .دشاب هدش
 » تارابتعا رب تسرد تراظن « هب یا هراشا

 نیا هک دوش مولعم ات – دنک یمن
 .دروخ یم بآ اجک زا رمتسم یرادربهالک
 تسین رارق نوچ .تسا هداس یلیخ ؟ارچ
 ناشلا میظع ناراد هیامرس و ناکلام هک
 ،کلاذعم .دنهدب سپ باسح یسکب
 » قح « روتانس بانج هک مینک یم ضرف
 یناپمک هک دید دیاب لاح .دشاب هتشاد
 سروب زاتمم نارگیزاب زا یکی ناونعب ،وساد
 زا یکی ،تالغتسم و تاحیلست و

 یاهحالس ریهش ناگدنشورف و ناگدنزاس
 بانج تیریدم اب – ناهج رد یعمج راتشک
 !» طلغ تراظن « نیا زا ردقچ – روتانس
 زورب و یریگ لکش رد اجک ات ،هدرب دوس
 رارق زا .تسا هتشاد شقن یراج نارحب
 یهدب زونه وساد یناپمک هکنیا لثم ،مولعم

 تسیب یماو – ار دوخ یئورا درایلیم ۳۵
 لافار یگنج یاهیراکش نتخاس یارب هلاس
 هنیزه ،هزات .تسا هدرکن تخادرپزاب –
 هناخراک نامتخاس و تالآ نیشام فازگ
 دنورف رازه نتخاس یارب » لیل « رهش میظع

 هک دوب رارق .تسه زین روکرم یامیپاوه
 زا دعب مه نیگنس یهدب نیا تخادرپزاب
 لیلدب هک – دوش زاغآ دنورف نیملهچ شورف
 نآ دنورف هد طقف لاحب ات – رادیرخ نتشادن

 زین زیچ » ان « یهدب نیا ینعی ،هدش هتخاس
 هتشر نیا …و تسا هدشن تخادرپزاب زونه
 ،وساد روتانس بانج هکنیا .دراد زارد رس
 هتبلا ،نالک تارابتعا نیا ذخا یارب ردقچ
 و نارادکناب لیبس !» طلغ تراظن « اب
 یم ادخ ،هدرک برچ ار ینطو نادرمتلود
 !» فیرش « راد هیامرس نیا نوچ .دناد
 اضق زا ،یتسین و گرم ریهش رگادوس
 ۱۹۹۸ لاسب هدربمان .تسه مه هراکنیا

 هب کیژلب یئاضق عجارم فرط زا ،یدالیم
 هدنگنج شورف یارب ،نداد هوشر مرج
 سبح لاس ود هب لافار هدرک داب یاه
 وا هک مرادن دیدرت .دوب هدش موکحم یقیلعت
 تراظن « کحضم ناتساد ندرک ملع اب

 یمولعم فده ،تفر نآ حرش هک !» طلغ
 « ار یراج نارحب دهاوخ یم .دراد
 !» دب « تیریدم یعون زا یشان !» یفداصت
 شوخ « راد هیامرس کی ناونعب .دنک بلاق
 دنمنوناق تلصخ وا هک تسا یهیدب ،بلق »
 یم دودرم ار یراد هیامرس یتبون یاهنارحب
 تسا دیلوت هفاضا نارحب رکنم الصا ،دناد
 و یرابتعا داصتقا اب یطبر چیه ایوگ هک –
 ،دراد » هن « شورف یارب دیلوت مسیناکم
 و سکرام هک تسا » اوران ماهتا « کی
 یم و هدز یراد هیامرس هب اهتسیسکرام
 هک دیوگیم .تسد نیا زا یفیجارا .دننز
 » ان « طوقس ثعاب …و ماهس یگدنکارپ

 عون زا شیاتس + دش سروب خرن یناهگ
 » رادیاپ نوتس « ناونعب اههاگنب یلیماف

 لثم ) وراگیف زا لقن ( …و یراد هیامرس
 هک دراد » هن « ربخ چیه روتانس بانج هکنیا

 نورق رد یراد هیامرس یاههاگنب همه
 لاس دنچ ره هک – دندوب یلیماف یضقنم
 هفاضا لضعم راتفرگ ) لاس ۶ ات ۴ ( رابکی
 ههایس هک تسا یفاک .دندش یم دیلوت
 و دنله رد یراد هیامرس یتبون یاهنارحب
 و ناملآ و هسنارف و دحتم تالایا و ناتسلگنا
 نرق لئاوا ات مهدفه نرق هنایم زا شیرطا
 هکنیا ات .مینک رورم ار یدالیم متسیب

 و درفنم یاه هیامرس ماغدا اب ،راصحنا
 یلیماف ،هیامرس شدرگ .دروخ مقر یلیماف
 رازاب هب یمربم زاین ،یماهس تکرش ای
 یلم ،رازاب عابشا اب .دراد فرصم و شورف
 فرصم هدامآ یالاک زا یهوک ،یللملا نیب و
 شزرا هفاضا + هیامرس ،دور یمن شورفب
 دیلوت « مسیناکم هتفر هتفر …دوش یمن دقن
 کی رد .دریگیم ربرد ار » شورف یارب

 ،زورید لثم زورما ،یطیارش نینچ
 لسوت اب ینعی !» ینوناق « قرطب یزآوژروب
 یاهیزاب هقح عاونا ،یسایس تردق مرها هب
 بترم …و یئاضق و یناملراپ و یرادا

 رد ،دهد یم شهاک ار دیلوت تیفرظ
 ،هیامرس تامازلا ساسارب ،یدراوم
 دوس » ریغ « یناگرزاب و یدیلوت یاهدحاو
 شیاشگ ات .دنکیم لیطعت یلکب ار روآ
 شیپ رد یزاس راکیب تسایس ،رازاب هرابود
 ،مدرم یباستکا قوقح و قح .دریگیم
 دودرم ار راک یورین یعامتجا یاهدرواتسد
 ای و !» دئاز « یاهتخادرپ راب ریز و هدرمش
 …دور یمن یعامتجا مزال » ریغ « تامدخ

؟تساجک رد ماهبا
 یشاپورف هناتسآ رد یراج نارحب مئالع
 رد اهیشرافس معزب ،یوروش یروتارپما

 مسینومک رب یسارکمد هبلغ « رخآ تاظحل
 لباق الماک یروعش اب اتبسن مدآ ره یارب !»
 و سروب یکنکداب دشر زا .دوب تیور
 ماهس و تالماعم ات هتفرگ تالغتسم
 داصتقا تمسب ظیلغ شیارگ ،یضرف
 ههد ود هزات …و اپورا و اکیرمآ رد یماظن
 » اغ « هتشذگ لاس رد ار نارب – هر دعب
 هک ام !یبیرغ تیاکح بجع !درک ریگلف
 دمآرب .نایاقآ ،میا هدروخن رخ زغم

 رب اکیرمآ مسیلایرپما یروص یرالاسناهج
 مکح اب هک ،ضرق و یهدب زا یهوک
 هب شراک و دش عورش ردپ شوب یتسیرورت

 یاهیزابکقلد و نوتنیلک کحضم یدمک
 یقطنم هجیتن لصا رد ،دیشک ریغص شوب
 « یضرع هعسوت و » تورث « یدومع زکرمت
 .دوب …و یصوصخ تیکلام رتسب رد » رقف
 .داد مدرم دروخب غورد دوش یمن هک دبا ات
 و یلام نارحب هک ناهنپ هچ امش زا

 ،یدالیم ۱۹۹۰ لاسب نپاژ رد یتالغتسم



١۱٩۹ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام یی دد

50

 دحاو لوپ کی داجیا یارب اپورا باتش
 یاهداد رارق نیودت ،یدالیم ۱۹۹۲ لاسب
 یارب اکیرمآ یانس تقفاوم اب یرارطضا
 ۱۹۹۴ لاسب یضرف تالماعم لیهست
 کناب نیرت یمیدق طوقس ،یدالیم

 نویلیم ۹۰۰ زا شیب اب – زگنیراب – ناتسلگنا
 ،یدالیم ۱۹۹۵ لاسب نایز گنیلرتسا ریل
 هرک و نیپیلیف و دنلیات رد یلام نارحب

 لاسب کنک گنه و یزنودنا و یبونج
 هیسور رد یزرا نارحب ،یدالیم ۱۹۹۷

 ۱۹۹۹ لاسب لیزرب ،یدالیم ۱۹۹۸ لاسب
 …و یدالیم ۲۰۰۰ لاسب کیزکم ،یدالیم
 مسیسکرام و سکرام هب یطبر چیه اهنیا
.دنرادن و هتشادن

دیهد سپ ام هب ار ام یسارکمد و ام روشک
تسین هتسکشرو اکیرمآ
 
 هک تساههتفه نیسناکسیو تلایا رد
 ناوجون و دنمراک ،رگراک نارازه تارهاظت

 رادنامرف بیوصت تسد رد نیناوق هیلع
 هک رکلاو تاکسا ،دیدج هاوخیروهمج
 و یعامتجا تامدخ هجدوب دیدش شهاک
 رد ار نیلغاش قوقح هدرتسگ تیدودحم
 یللملانیب یاههناسر هجوت نودب ،دراد رظن

 یرفن ۸۰٫۰۰۰ تارهاظت رد .دریگیم تروص
 تلایا تختیاپ لوتیپاک لباقم رد مدرم
 روم لکیام ،ملیف نادرگراک ،نسیدم
 رد نآ هصالخ هک درک ینارنخس تعاسمین
:دباییم راشتنا ریز
 لیام همکاح تردق هک هچنآ فالخرب
 قوقح زا امش ات ،دنک نیقلت امش هب تسا
 اتح ،دینک رظنفرص دوخ یگتسشنزاب
 حطس اب و دیهد لیلقت ار دوخ یاهدزمتسد
 اکیرمآ ،دیشاب عناق دوخ دادجا یگدنز
 .تسین هتسکشرو ًاعقاو .تسین هتسکشرو
 طقف .تسا تورث و لوپ زا زیربل روشک
 امش تسد هب لوپ نیا هک تساجنیا لکشم
 نیرتگرزب زا یکی یط رد .دسریمن
 و نارگراک تورث ،خیرات یاهشروی
 و اهکناب بیج هب ناگدننک فرصم

 ۴۰۰ زورما .دیدرگ لقتنم نادنمتورث
 لک زا یمین تورث لداعم یتورث ییاکیرمآ

.دنراد رایتخا رد ار اکیرمآ مدرم
 ،دنمتورث رایسب درف ۴۰۰ :منک رارکت راذگب

 اهدرایلیم زا قیرط نآ ای نیا زا اهنآ رثکا هک
 یاهدمآرد زا یدادما یاهکمک رالد
 نونکا ،دندوب هدش عفتنم ۲۰۰۸ لاس یتایلام
 ییاکیرمآ دنورهش رفن نویلیم ۱۵۵ هزادنا هب

 رگا .دنا تورث و ماهس ،لوپ بحاص
 یلام یاتدوک کی ار مادقا نیا دیناوتیمن
 تقادص یاراد یفاک هزادنا هب سپ ،دیمانب
 هب دوخ دوجو قمع رد هک هچنآ لوبق یارب

.دیتسین ،دیسانشیم تقیقح ناونع
بوخ لغاشم
 روطنیا ارچ هک تسا نشور نم یارب
 یکچوک هورگ هب ام هک رما نیا لوبق .تسا
 زا یگرزب شخب اب ات میداد هزاجا دارفا زا
 لیکشت ار ام داصتقا ساسا و هیاپ هک یتورث
 رابنا دوخ دزن ار نآ و هدش یراوتم ،دهدیم
 لابند هب ار نیگنن فارتعا نیا ،دننک
 شزرارپ یسارکمد ام هک تشاد دهاوخ
 هدرپس دنمتورث ناگربخ هب ًالمع ار دوخ
 نوچروف« و اهکناب ،تیرتسالاو .میدوب

 دمآرد اب ییاکیرمآ یاهتکرش تسیل( »۵۰۰
 .دننکیم تموکح یروهمج رب )الاب رایسب
 رییغت یارب ار دوخ مدرم هیقب شیپ هام ات و

 ناوتان و هراچیب ًالماک ،تیعضو نیا
.دندرکیم ساسحا

 هسردم هب یتقو یلو ،مراد ملپید طقف نم
 طرششیپ ناونع هب یدرگاش ره ،متفریم
 ملع مرت کی دوب فظؤم ملپید تفایرد
 :متخومآ احنآ رد نم و .دنک لیصحت داصتقا
 دشر یماگنه لوپ ،دیوریمن تخرد زا لوپ
 دشر لوپ .میهد ماحنا یلمع ام هک ،دنکیم
 اب بوخ لغاشم ام هک یتقو دنکیم
 میناوتب ات میشاب هتشاد بوخ یاهدزمتسد

 میراد زاین یگدنز یارب هک ار ییاهزیچ
 لغاشم دوخ هبون هب هک مینک یرادیرخ
 دشر لوپ .دروآ دهاوخ دیدپ یدیدج
 یگنهرف متسیس کی یاراد ام رگا دنکیم
 ،نیفشتکم زا یلسن هک میشاب یاهداعلاقوف
 و نیرکفتم ،نادنمشناد ،نادنمرنه
 و مهم یاههدیا هک دروآ دیدپ نانیرفآراک
 لماکت و هتفای ام هرایس یارب هوکشاب
 زاب نیون یاههدیا نیا کمک هب هک دنشخب
 دمآرد و دمآ دهاوخ دیدپ یدیدج لغاشم
)…( .دیشخب دهاوخ شیازفا ار تلود

 یزاسوج
 اعدا هک سک ره .تسین هتسکشرو ام تلم
 هس زا یکی ،تسا هتسکشرو روشک هک دنک
:دنکیم رارکت ار ههد نیا گرزب غورد
.تسا هتسکشرو اکیرمآ -۱

 اکیرمآ – دیهد سپ ام هب ار ام یسارکمد و ام روشک
تسین هتسکشرو

گنوتیاست هشینیار هیون :عبنم
روم لکیام :هدنسیون
یروهط .خ :نادرگرب يییيدداصتقاا
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 یعمج راتشک یاهحالس یاراد قارع -۲
 .تسا

 ،)Brett Favre(رِویف ترب روضح نودب -۳
 میت( Green Bay Packers  زرکاپ یاب نیرگ
 Super لوب رپوس رد )نیسناکسیو لابتوف

Bowl  )دش دهاوخن زوریپ )ییاهن هقباسم.
 دایز رایسب نایرج رد لوپ مجح تقیقح رد
 هک یناسک طسوت تورث .دایز رایسب .تسا
 هک یقیمع هاچ هب دنراد تسد رد ار تردق
 ،هتفرگ رارق اهنآ نئمطم و نما نیمز رد
 هک دننادیم اهنآ .تسا هدش تیاده
 نشور زین اهنآ یارب و دن هدرک تیانج

 قلعت امش هب هک ار یلوپ امش هک ،تسا
 نیمه هب .دومن دیهاوخ بلط یزور هتشاد
 حطس رد رادمتسایس اهدص اهنآ لیلد
 دوخ نیغلبم هب و هدرک یرادیرخ روشک
 ،دتفایب یقافتا یزور رگا .دناهتخاس لدبم
 رد ار دوخ تسارح ریز یاهرصق زونه اهنآ
 اب ناشسکول تج یامیپاوه و دنراد رایتخا
 زور نآ یارب نشور روتوم و نیزنب زا رپ کاب
 زگره زور نیا دنراودیما هتبلا هک ،دنا هدامآ
 یزور نینچ عوقو زا یریگولج یارب .دیاین

 دوخ نیمزرس دادرتسا راتساوخ قلخ هک
 ار یاهنادنمشوه تامادقا نادنمتورث ،ددرگ
:دندنبیم راک هب
 .تسا اهنآ رایتخا رد یزاسوج هاگتسد -۱
 هب قلعتم اههناسر هدمع شخب هک احنآ زا
 رایسب تمحز اب دنناوتیم اهنآ ،تساهنآ

 ات دنزاس دعاقتم ار ییاکیرمآ نادنورهش مک
 و دننک رواب اهنآ ییاکیرمآ یایؤر هخسن هب
 اهنآ هک ینارادمتسایس هب ار دوخ یأر

 هک دیوگیم ایؤر نیا .دنهدب ،دنا هدیرخ
 نادنمتورث هورگ هب امش مه یزور هک دیاش
 اجنیا هک اریز ،دیشاب هتشاد قلعت روشک نیا
 ره نآ رد ایوگ هک یروشک ،تساکیرمآ

 !دیهاوخب امش رگا طقف ،تسا نکمم یزیچ
 دنهدیم هیارا یلوبق لباق یاههنومن اهنآ و
 درم یلومعم هداوناخ زا یناوجون ًالثم هک
 زا درجم ینز کدوک ای و هدش یدنمتورث

 هدحتم تالایا روهمجسییر هتسناوت ییاواه
 :تسا نشور اهنآ مایپ )…( .ددرگ اکیرمآ

 شوکتخس ،دشاب ناتدوخ راک هب ناترس
 ار یبزح ،دیوشن یمارآان ثعاب و دیشاب

 ،تسا نادنمتورث نابیتشپ هک دینک باختنا
 هتشاد قلعت اهنآ هب امش مه یزور هک دیاش
 .دیشاب
 دنا هدرک فشک یمس یوراد کی اهنآ -۲
 دیهاوخن رضاح زگره امش هک دننادیم و
 هخسن نآ و دینک لامعتسا ار نآ دوب
 Mutually لباقتم زرحم یدوبان یداصتقا

Assured Destruction یارب یگدامآ ینعی 
 رد هک یماگنه .تسا یمتا یدوبان لامعا

 حالس نیا هک دندرک دیدهت ۲۰۰۸ ربماتپس
 دنهاوخ راک هب ار یداصتقا یعمج راتشک
 )…( .میتسشن بقع دوز یلیخ ام ،تفرگ
 اهدرایلیم امش ای :درک دیدهت تیرتسالاو
 ام رایتخا رد ار یتایلام یاهدمآرد زا رالد
 میهاوخ دوبان ار داصتقا ام ای و دیراذگیم
 ای و درک دیهاوخ لش ار هسیک رس ای .درک
 زادناسپ یاهقودنص یدوجوم اب دیاب

 ،تلود هنازخ ،یگتسشنزاب همیب ،دوخ
 یظفاحادخ دوخ هدنیآ  و هناخ ،لاغتشا

 سکره و دوب دیدش یلیخ دیدهت نیا .دینک
)…( .درک سیخ ار دوخ سرت طرف زا

 و هسییر تأیه یاضعا ناریدم
 یلاحشوخ دندوبن رداق ًابیرقت اه»دنوفچده«

 هام هس زا سپ و دننک یفخم ار دوخ
 شاداپ نیگنس یاهکچ دوخ یارب ًاددجم

 بوخ هچ هک دندوب بجعتم و دندرک رداص
 .دنیآرب هلبا تلم نیا سپ زا دنا هتسناوت
 هداد تسد زا ار دوخ لغش رفن اهنویلیم
 ار دوخ یاههناخ رگید رفن اهنویلیم ،دندوب
 چیه دوجو نیا اب .دندوب هداد تسد زا

)۱ دنب هب دوش عوجر(  .دماین دیدپ یشروش
دوب راک زاغآ هزات نیا
 نیسناکسیو رد مدرم امش )…( .اجنیا ات

 ار اکیرمآ ناشکتمحز ینعی ،هتفخ لوغ
 یاپ ریز نیمز نونکامه .دیدرک رادیب

 هب ،دنراد رایتخا رد ار تردق هک یناسک
 تلایا ۵۰ هیلک رد .تسا هدمآرد هزرل
 .دنا هدمآ دجو هب امش مایپ زا مدرم ،اکیرمآ

 و !هدش زیربل ام ربص هساک دییوگیم امش
 دنک نیقلت ام هب نیا زا شیب دیابن سکچیه
 ام !سکعرب .تسا هتسکشرو اکیرمآ هک
 یناوارف یاههدیا و اهدادعتسا یاراد
 هک میراد ار نآ ناوت و هدارا ام .میتسه

 ساسحا یاراد ام .مینزب الاب ار اهنیتسآ
 هک میتسه یناسک دروم رد محرت و قشع
 هدیدرگ جاتحم و هدنامرد یریصقت چیهیب
 همه هک دنتسه یزیچ قاتشم زین اهنآ .دنا

 ندروآ تسد هب راتساوخ ام :مینآ قاتشم ام
 هب راتساوخ ام .میتسه دوخ روشک ددجم
 دوخ یسارکمد ددجم ندروآ تسد
)…( !میتسه
 ؟میسرب اههتساوخ نیا هب میناوتیم هنوگچ
 .احنآ نسیدم یمک و اجنیا رصم یمک اب

 هک میروآ رطاخ هب و مینک لمأت یاهظحل
 دوب دوخ هویم کسویک اب ریقف یسنوت کی

 هجوتم ار ییایند ات تشذگ دوخ ناج زا هک
 یارب اهردرایلیم طسوت هک یتلود هک دزاس
 و یتمرحیب ،هدش لیکشت اهردرایلیم
 یتسودرشب و قالخا ،یدازآ هب نیهوت
 .تسا

 نیا رد هتفه هس )…( !نیسناکسیو مرکشتم
 ،دیدیباوخ نیمز یور ،دیدروآ ماود امرس
 مزال هک یراک ره .دیتفر سیونیلیا هب هدایپ
 نسیدم :دیشاب نئمطم و دیداد ماحنا دوب
 زا نادنمتورث .تسا راک زاغآ هزات

 ،دندنارذگ دح زا ار ییایحیب ،رکشتمدوخ
 ،دندیدزد تلود قودنص زا هک یلوپ هب اریز
 دوبن یفاک زاب اهنآ یارب .دندرکن تعانق
 اهبآ یوس نآ هب ار لاغتشا اهنویلیم هک
 رامثتسا ار احنآ یارقف ات دنتخاس لقتنم
 رتشیب مهزاب اهنآ ،ریخ .دننک
 نادنمتورث مامت هک ار یزیچ ،دنتساوخیم

 حور راتساوخ اهنآ :دناهرهبیب نآ زا ناهج
 تبترم دنهاوخیم اهنآ .دنتسه ام ناور و
)…( .دننک بلس ام زا ار ام تلزنم و
 یهارمگ ،نم ناتسود ،رما نیا و
 اهتکرش یاکیرمآ هک تسا یرابهعجاف
 دوخ ششوک اب اهنآ یلو .تسا التبم نادب
 دیدپ ببس ، هایس کاخ هب ام ندناشن رد
 شروش هب دوریم هک دندش یشبنج ندمآ
 روشک رسارس رد یزیمآتملاسم یاهدوت
 سدح دشیم هشیمه لصا رد .دبای التعا
 دیسر دهاوخ ارف فطع هطقن یزور هک دز
 یرایسب .میا هدیسر هطقن نیا هب نونکا ام و
 کرد ار بلطم نیا اههناسر رد دارفا زا

 عیاقو دنور هک دنراد ناعذا اهنآ .دننکیمن
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 یلبق یگدامآ نودب ار اهنآ رصم رد
 و بجعتم نیا زا زاب نونکا و .هدرک ریگلفاغ
 اب ریخا هتفه هس رد ارچ هک دننتسه ناریح
 هب رفن رازهاهدص تخس ناتسمز دوجو
)…( .دنا هدمآ نسیدم
 نیب زا هک هچنآ !تسین هتسکشرو اکیرمآ

 .تسا همکاح هقبط یقالخا یامنبطق هتفر
 هدهع هب و امنبطق ریمعت ام ششوک و
 .تسا دعب هب نیا زا یتشک تیاده نتفرگ
 نوناق هک یتقو ات :دینکن شومارف هاگچیه
 کی ،درف کی« ،دراد دوجو ام یساسا
 یزیچ نآ تسرد نیا و .تسا ربتعم »یأر

 ره زا شیب اکیرمآ رد نادنمتورث هک تسا
 مامت رگا اتح هک اریز ،دنرفنتم نآ زا زیچ
 ،دنشاب هتشاد دوخ یاهتسد رد ار تورث
 دنا تیلقا رد اهنآ :هک دنریذپب هارکا اب دیاب
!میهدیم لیکشت ار تیرثکا ام و

ینونک نارحب و هیامرس زار و زمر

یوراه دیوید
تقادص زیورپ  يییيدداصتقاا

 هراشا
 نیرتمهم زا یکی ،یوراه دیوید
 زا یعونتم یهصرع رد زورما نازادرپهیرظن

 زا رثا دنچ نونکات .تسا یعامتجا مولع
 یارب و هدش همجرت یسراف هب یوراه دیوید

 مان شیبومک نابزیسراف یهدنناوخ
 اب یوراه ریخا باتک .تسا یاهدشهتخانش
 زا تسا ینییت »هیامرس زرموزار« ناونع
 رب یوراه هک یناهج داصتقا ینونک نارحب
 حیرشت ار نآ هیامرس شدرگ یهیرظنیانبم
 هک نآ رب هوالع باتک نیا )۱(.دنکیم
 ۲۰۱۰ لاس باتک نیرترب هزیاج یهدنرب
 نادقتنم نیسحت دروم )۲(،تسا هدش رچیود
 یهرامش رد هک نانچ ،هتفرگ رارق زین

 لوپ یللملانیب قودنص یهیرشن ربماتپس
 ینعی ،قودنص دشرا نانادداصتقا زا یکی
 یوراه تالمح نیرتدنت دروم هک یداهن

 ناعذا ،تسا هدوب ریخا یههد هس یط
 ب  یهرابرد یوراه دیوید رثا هک دنکیم

 زا یکی ناهج ینونک یلام نارح
.تسا هنیمز نیا رد اهنییبت نیرتراذگریثات
)۳( 
 دسیونیم شدیدج رثا یهمدقم رد یوراه
 .تسا هیامرس نایرج یهرابرد باتک نیا

 یمامت دبلاک رد هک تسا ینوخ ،هیامرس

 نایرج میناوخیم یرادهیامرس هک یعماوج
 نوچمه هاگ و هرطق کی لثم یهاگ ؛دراد
 لتخم هیامرس شدرگ یتقو و .بالیس
 ،ناسنا ندب رد نوخ شدرگ دننام ،دوشیم
 یهعماج دبلاک زین و یمدآ دبلاک درکراک
)۴(.دزاسیم لتخم ار یرادهیامرس
 توا مهدزناش هک یاینارنخس رد یوراه
 نمحنا رد )هامدادرم ۲۵( هتشذگ
 شاهیرظن درک هئارا اتنالتآ یسانشهعماج
 هدرک هئارا راصتخاهب ار نارحب یهرابرد
 تسخن شخب یهمجرت ،رضاح نتم .تسا

)۵(.تسا یوراه ینارنخس
 ۲۰۰۷ لاس رد هک هیامرس نارحب دروم رد
 هچنآ اما .تسه یرایسب یاهنییبت دش زاغآ
 »یمتسیس یاهکسیر« کرد هداتفا ملق زا
 هک مدرک هجوت هلئسم نیا هب یتقو .تسا

 زا هک ناتسلگنا یهکلم ترضحایلع
 دیدزاب یدنل یداصتقا مولع یهسردم
 دیسرپ اجنآ ربتعم نانادداصتقا زا درکیم
 .دندوب هدشن نارحب عوقو هجوتم روطهچ هک
 کی شسرپ ربارب رد هک نانادداصتقا

 مدآ کی هن دنتشاد رارق لادوئف یهکلم
 .دنهدب خساپ دنریزگان هک دنتفایرد ،یداع
 یوگوتفگ نمحنا ،لمات هام شش زا دعب
 ار دوخ جیاتن ایناتیرب یمداکآ یداصتقا

 یرایسب هک دوب نیا مالک ِناج .درک مالعا
 دوخ ترارماب هک دنمشوه نانادداصتقا زا
 ریگرد تخس ،دندوب هدرک راک نیا فقو ار
 یوحن هب همه اما .دندوب درُخ یاهدنیارف
 .دندوب هدرک شومارف ار »یمتسیس کسیر«
 نیشیپ دشرا نادداصتقا ،دعب لاس کی

 هک نیا زا ام« تفگ لوپ یللملانیب قودنص
 یلماوع هچ و تسیچ یمتسیس کسیر
 .میتشاد یکدنا یهاگآ تسا نآ هب طوبرم
 نیا عطقم نیا رد هک لالدتسا نیا سپ

 یریوصت تسا هتفایهعسوت ًالماک یملع
 قودنص ».دهدیم تیعقاو زا زیمآقارغا
 یهعلاطم یمسر یاهلاقم رد لوپ یللملانیب
 »نیزاغآ یهلحرم رد« ار یمتسیس کسیر
 لباقت رد( یسکرام یهیرظن رد )۶(.تسناد
 ای کیسالکون یهنانیبهتوک یهیرظن اب
 نامجرت یمتسیس کسیر ،)یلام یهیرظن
 .تسا هیامرس تشابنا یداینب یاهضقانت

 اب تسناوتیم لوپ یللملانیب قودنص
 ربارب رد دوخ زا اهضقانت نیا یهعلاطم
 رد سپ .دنک تظافح تالکشم زا یرایسب
 یزادرپهیرظن میناوتیم هنوگهچ تلاح نیا

 ینورد یاهضقانت درکلمع زا سکرام
 میناوتب ات مینک حرط ار یرادهیامرس
؟میبایرد ار رصاعم تالضعم یاههشیر
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 زمروزار شراگن رد هک تسا یاهفیظو نیا
 یارب یرادهیامرس یاهنارحب و :هیامرس
 باتک نیا شراگن رد اما .داد رارق مدوخ
 یهیرظن زا یمسر یاهتیاور هک متفایرد
 و تسا یفاکان نارحب یریگلکش یسکرام
 هب طوبرم یاهثحب هب تسا مزال
 و هیامرس باتک رد هک نارحب یریگلکش
 هدش حرط هسیردنورگ رد رتمهم نآ زا یتح

 ریخا باتک رد .میزادنیب یاهزات هاگن تسا
 تشابنا و شدرگ هک دیوگیم سکرام
 اهتیدودحم ندروآ بات هب رداق هیامرس
 هجاوم ییاهتیدودحم اب یتقو .تسین
 لدب یعناوم هب ار اهنآ یتخسهب  دوشیم
 اهنآ زا ای  هبلغ اهنآ رب دناوتب هک دنکیم
 رد یطاقن هب ار ام هجوت هتکن نیا .دنک روبع
 هک دنکیم فوطعم هیامرس شدرگ
 عناوم و اهدادسنا ،هوقلاب یاهتیدودحم
 دناوتیم طاقن نیا اریز ،دزیخرب دناوتیم
.دروآ دیدپ ار اهنارحب ماسقا و عاونا

 یزیچ هیامرس هک دراشفیماپ سکرام
ً اساسا هیامرس .شدرگ دنیارف رگم ،تسین
 یارب لوپ ندراذگ شدرگ هب یهرابرد
 یفلتخم یاههار .تسا رتشیب لوپ نتخاس
 .دراد دوجو راک نیا ماحنا یارب

 ضوع رد ار لوپ یلام ناراذگهیامرس
 ناناگرزاب ،دنهدیم ضرق هرهب تفایرد
 و دنشورفب نارگ ات دنرخیم نازرا
 تبث قح و عبانم و نیمز ناریگبتنار
 تنار ات دنرخیم ار نآ دننام و تاعارتخا
 رد رادهیامرس تلود یتح .دنریگب

 هک تسا یرتهب یتایلام یهیاپ یوجوتسج
 هک دنکیم لصاح یرتشیب یاهدمآرد
 یراذگهیامرس اهراتخاسریز رد دناوتیم
 رد هیامرس شدرگ یهیلوا لکش اما .دنک
 طوبرم یدیلوت یهیامرس هب سکرام رظن
 دوشیم زاغآ یلوپ اب هیامرس نیا .دوشیم
 دیلوت لیاسو و راک یورین دیرخ فرص هک
 ،راک دنیارف رد ار اهنآ اه هاگنآ و دوشیم

 ینامزاس و هناروآنف لکش کی تحت
 نآ لصاح هک دنهنیم رگیدکی رانک ،صاخ
 بسک روظنم هب رازاب رد هک تسا ییالاک
.دوشیم هتخورف دوس یهفاضا هب هیلوا لوپ
 نآ زا ًادعب هک یلیالد هب ،دوس نیا زا یشخب

 و دوش هیامرس هب لیدبت دیاب مینکیم ثحب
 هچره دوس یپ رد ات دییایبرد شدرگ هب
 کی هب دهعتم هیامرس سپ .دشاب یرتشیب
 و اهالاک تّیمک .تسا دشر بکرم خرن

 دتسوداد رازاب قیرط زا هک یناهج تامدخ
 رازه ۵۵ شوح و لوح نونکا هک( دوشیم
 یخرن اب ۱۷۵۰ دودح زا )تسا رالد درایلیم
.تسا هتشاد دشر دصرد ۲۵/۲ دودح رد
 نیا اهنامز یخرب و اهاج یخرب رد )۷(
 رایسب رگید یاهاج رد و رتشیب رایسب خرن

 فراعتم لقع اب خرن نیا .تسا هدوب رتمک
 لباق حطس لقادح دصرد هس دشر خرن هک
 هب رداق »ملاس« یرادهیامرس هک تسا یلوبق
 نیگنایم .دراد یناوخمه تسا تایلمع
 هس ًاقیقد ۲۰۰۸ ات ۲۰۰۰ زا یناهج دشر خرن
 یلحم یاهتوافت اب( تسا هدوب دصرد
 زاسهلئسم دصرد هس زا رتمک مقر .)رایسب
 یفنم ای رفص دشر لاح نیع رد ،تسا

 هتشاد همادا رگا هک تسا ینارحب دجوم
 مقر ار دوکر ،۱۹۳۰ یههد دننام ،دشاب
 یرادهیامرس یارب هلئسم نیاربانب .دنزیم
 بکرم دشر خرن لقادح یارب یریسم نتفای

.تسا میاد روط هب یدصرد هس
 ناشن هک تسه یرایسب یاه هناشن اما

 یفطعهطقن رد هیامرس تشابنا دهدیم
 هب ار دشر بکرم خرن هک تسا یخیرات
 رد .تسا هتخاس راوشد ینوزفازور وحن

 یاهتصرف نتفای یانعم هب نیا ۱۹۷۰
 ۴۰۰ یارب یناهج یراذگهیامرس روآدوس
 خرن نتفرگ رظن رد اب .دوب رالد درایلیم
 هب نیا نونکا ،زورما ات یدصرد هس دشر
 یراذگهیامرس یاه تصرف نتفای یانعم
 رگا .تسا رالد درایلیم ۱۵۰۰ یارب روآدوس
 لاس دودح ات تسا رارق دشر خرن نیا

 رالد درایلیم رازه هس دیاب ،دبای همادا ۲۰۳۰
 رظن رد یدبلاک یانبمرب .میریگب رظن رد ار
 یهمه ۱۷۵۰ رد هک ینامز ،دیریگب

 و رتسچنم شوحولوح  رد یرادهیامرس
 رد رگید غاد یهطقن دنچ و ماگنمریب
 دشر دصرد هس هاگنآ ،دوب یناهج داصتقا

 اما .درکیمن داجیا یاهلئسم چیه  بکرم
 زیچهمه ًابیرقت بکرم دشر هب یتقو نونکا
 مظعا شخب ،اپورا ،یلامش یاکیرما رد

 روط هب و نیتال یاکیرما ،یقرش یایسآ
 اقیرفآ و هنایمرواخ ،ایسآ بونج ینوزفازور

 ،یعامتجا یاهدمآیپ مینکیم هظحالم.…
 شیبومک نآ یطیحمتسیز و یسایس
.تسا هداعلاقراخ
 زا اجنیا رد هک یحالطصا هک دینک هجوت
 روآدوس یاهتصرف میربیم هرهب نآ

 لباقم رد هک تسا یراذگهیامرس
 ظاحل هب ِیراذگهیامرس یاهتصرف
 یاهتصرف و یرورض یعامتجا

 دنمشزرا یعامتجا ظاحل هب ِیراذگهیامرس
 یتلاح نینچ رد نیاربانب .تسا

 یروآدوس نیا یهوقلاب یاهتیدودحم
 یزیچ یرادهیامرس هک اجنآ زا ؟تسیچ
 یگتسویپ هاگنآ ،دنیارف کی رگم ،تسین
 یراگزاس و نآ تعرس اب هارمه( دنیارف نیا
 دشر مهم یگژیو )شاییایفارغج کرحت و
 دادسنا ای شهاک هنوگ ره .تسا نآ رمتسم
 رگا .دروآیم دیدپ نارحب هیامرس نایرج رد
 میهاوخ هاگنآ دوش فقوتم ام نوخ شدرگ
 هاگنآ دوش فقوتم هیامرس نایرج رگا .درم
 یرادهیامرس یهعماج یسایس دبلاک
 رتنشور همه زا هداس یهدعاق نیا .دریمیم
 هداد ناشن ربماتپس ۱۱ یاهدادخر لابند هب

 رهش رد شدرگ یداع یاهدنیارف .دش
 دح هب نآ شوح و لوح و کرویوین
 رایسب یاهدمآیپ هک دش فقوتم یرابگرم
 ،لاس جنپ یط .تشاد یناهج داصتقا یارب

 انمت همه زا  کرویوین رادرهش ینایلوج
 ار ناشیرابتعا یاهتراک هک درکیم
 هب ،دنورب دیرخ هب و و دنشکب نوریب
 دنورب یودارب یاهشیامن هب دنورب ناروتسر
 و )!تشاد یلاخ یاج اهشیامن عقوم نآ(
 راک هدحتم تالایا روهمجسییر دعب یمک
 زکرم کی رد :داد ماحنا یاهرظتنمریغ
 مدرم زا و دش رهاظ یهاگدورف یراجت
 یتقو .دننک عورش ار زاورپ هبترمود تساوخ
 یپ رد و دندرک فقوتم ار یهدماو اهکناب
 ربماتپس مهدزناپ رد نامل کناب یشاپورف

 یاقب ،دندرک دودسم ار یهدرابتعا ،۲۰۰۸
 یسایس تردق و دش دیدهت یرادهیامرس
 نیا ات درک یط ار یزیگناتفگش یاهریسم
 هکنانچمه .دنک رتمک ار اهتیدودحم
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 اجهمه رد دندوب تردق رد هک ینانآ
 یگدنز و گرم یهلئسم نیا دنداد صیخشت

.دوب هیامرس
 زا یاهعومجم هیامرس شدرگ یسراو اما
 هک دزاسیم صخشم ار هوقلاب دادسنا طاقن

 نتخاسدودحم اب دناوتیم اهنآ زا کیره
 دییایب .دوش نارحب دجوم هیامرس نایرج
.مینک یسررب ار دراوم نیا زا کیره
هیلوا یهیامرس ندمآدرگ    )۱
 هک تسا ینتبم ضرف نیا رب هیامرس تشابنا
 هب هیامرس هباثم هب هک یلوپ نیمات روظنم هب

 یفاک لوپ رادقم ناوتیم دیآیمرد شدرگ
 نامز رد تسرد ناکم رد ار نآ یارب
 .دروآدرگ تسرد ریداقم رد و تسرد
 ار هیلوا یهیامرس یهلئسم نیا سکرام
 درک یسررب نیزاغآ تشابنا یانبمرب ًاتدمع
 نیا .)ناهج طاقن رگید زا لوپ تقرس(
 نس هک روطنامه اریز ،تسا یفاکان

 یزیمآمهرد ،دوب هدش هجوتم رتشیپ نومیس
 قیرط زا تیاهن رد هک( رایسب یاههیامرس
 و راداهب قاروا یاهرازاب ،یماهس لاکشا

 ماحنا یهمزال )دباییم ققحت نآ دننام
 ،نهآهار دننام یسایقمگرزب یاهحرط
 ماحنا یتح و ییایرد یاهلاناک
 گرزب سایقم رد یتعنص یاهیراذگهیامرس
 هک ـ تسا یلام ماظن یهفیظو نیا .تسا

 اب نآ یقوقح تیصخش هراومه شیبومک
 و اهزادناسپ ات ـ هدروخ هرگ تلود
 لوپ نیا و دروآیمدرگ ار کچوک یاهدازام
 فیط رد هک دنکیم عیزوتزاب نانچ ار
ً الثم .دوش عمج روآدوس هوقلاب یاههژورپ
 نس یرکف بتکم رد هک )۸(هریرپ ناردارب

 یاهداهن ،دندوب هتفای شزومآ نومیس
 لاقتنا اب هک دندرک داجیا دیدج یرابتعا

 یپرد راک و هیامرس نادرگرس یاهدازام
 ار سیراپ یزاسزاب ۱۸۴۸ یداصتقا نارحب
 یزاین هک دنتفایرد دوز نانآ .دننک لیهست
 و دنوش دیلوت ریگرد ناشدوخ تسین

 دصرد هس خرن اب یریگماو( یمرها تسایس
 ینالک دوس )دصرد جنپ خرن اب یهدماو و
 یلام ماظن قلخ )۹(.دنکیم ناشبیصن
 یههد هب هدحتم تالایا رد ینهر نردم

 موسکی هک ینامز( ددرگیمرب ۱۹۳۰

 یاهدتسوداد رد دوکر زا یشان یراکیب
 یارب دش ییانبم نیا و )دوب زاسوتخاس
 رد اهرهش یهموح رد زاسوتخاس قنور
 رد یمهم شقن هک گنج زا سپ نارود
 هب اکیرما یهرابود نداتفا زا یریگشیپ
.درک افیا یداسک یهطرو
 رد یعطاق شقن یلام یهتسویپ یروآون
 اما .تسا هتشاد یرادهیامرس یاقب

 یضاقتم زین یلوپ و یلام یرادهیامرس
 .دنتسه هدشدیلوت ِیفاضا شزرا زا یمهس
 ماظن ِنورد یفاضا تردق تلاح نیا رد
 هک دشاب هلئسم کی دناوتیم دوخ یلام
 یدیلوت و یلام یهیامرس نیب عازن هب رجنم
 یلام یاهداهن ،نیا رب هوالع .دوشیم
 هک یلکش هب یتلود هاگتسد اب هراومه
 ماغدا ماهدیمان »تلود ـ هیلام دنویپ«

 تشپ رد دنویپ نیا ،هراومه )۱۰(.دناهدش
 ،نارحب دراوم رد رگم ،دراد دوجو هنحص
 یشاپورف یپ رد هدحتم تالایا رد هکنانچ
 یرنه( یرادهنازخ ریبد :داد خر ناِمل
 )هکنانرب نب( روزر لاردف سییر و )نوسلاپ

 دنتفرگ ار یدیلک تامیمصت یهمه
 هب .)دوشیم هدید تردنهب شوب تندیزرپ(
 یایناتیرب رد یتلود تردق هک نازیم نامه
 تبسن یلام یهیامرس رادفرط گنج زا سپ
 یباتیب رد دوب یدیلوت یهیامرس هب

 شقن یاهویش نامه هب یتعنص یهیامرس
 ییادزتعنص تیرتسالاو یهیلام هک تشاد
 دعب هب ۱۹۷۰ یههد طساوا زا دحتم تالایا
 یور رب اهراب اهنارحب  .درک یحارط ار
 اب طبترم یتلود یاهتردق و یلام شخب
 هک نآ لیلد هب هاوخ ،تسا هتفای زکرمت نآ

 ردق هب ای هدش یراذگتاررقم زا شیب هیلام
 حالطصا هب بجوم هک( تسین روآون یفاک
 یحالطصا ـ دوشیم )۱۱(»یلام یگتسبورف«

 )تفریم راک هب ۱۹۷۰ یههد رد بلغا هک
 تردق دح زا شیب هک نآ لیلد هب هاوخ
 نآ متسیس تعفنم فده اب ناوتیمن و دراد
 هتفگ ًالومعم نونکا هچ نآ( درک لرتنک ار
 .)دوشیم
 دروم رد نوگانوگ یاهاج رد سکرام
 هک لقتسم یلوپ ای یلام یاهنارحب ناکما
 هب و دریگیم لکش یلام متسیس نورد زا

 ام و دنکیم لمات درتسگیم داصتقا یهیقب
 یارب یلام یروآون .مینک نینچ دیاب زین
 ًالماک یشقن بکرم دشر هب یبایتسد
 رداق نآ نودب هیامرس و دنکیم افیا یساسا
 یگداس هب یروآون نیا اما .تسین لمع هب
 هب و دوش جراخ رایتخا زا دناوتیم مامت
ً افرص ای دماجنیب زیمآنونج یرگادوس
 هک دنک تیوقت ار یایلام یاهورین تردق
 لابند ار دوخ یصخش تعفنم بلغا

 .یرادهیامرس تابث هن ،دننکیم
 یههد رد هک یلام ماظن ییادزتاررقم

 عناوم رب هبلغ یارب یرورض یماگ ۱۹۷۰
 یمهم شقن ،دشیم یقلت یلام یگتسبورف
 اما )۱۲(.تسا هدرک افیا ینونک نارحب رد
 یههد زا ییادزتاررقم و یلام یروآون نیا

؟تشاد ترورض ارچ وس نیا هب ۱۹۷۰
راک رازاب )۲
 بوخ یلیخ ای دشاب بایمک راک یتقو

 شدرگ دناوتیم تقو نآ دشاب هتفاینامزاس
 هب اهدزمتسد .دنک لتخم ار هیامرس دازآ
 خیرات .دوریم الاب دوس شهاک تمیق
 خرن رس رب یتاقبط تازرابم ینالوط
 ،یراک زور لوط( دادرارق طیارش ،دزمتسد
 اب هارمه )یراک رمع و یراک یهتفه
 یعامتجا نیناوق حوطس رس رب تازرابم
 تیمها رب یهاوگ )۱۳()دزمتسد لقادح(
 هیامرس تشابنا یور هوقلاب تیدودحم نیا
 ینوناک قطانم رد تیدودحم نیا .تسا

 لیاوا و ۱۹۶۰ یههد رخاوا رد یرادهیامرس
 دادسنا نیا .دوب دوهشم ًالماک ۱۹۷۰ یههد
.دشیم هبلغ نآ رب دیاب هک دوب یاهیلوا
 ظاحل هب هراومه هک( راک یاهرازاب

 یهرود رد )دنتسه هدش میسقت ییایفارغج
 یلم یانبم رب ًاتدمع ۸۰-۱۹۴۵
 ببس هب و دندوب هدش یهدنامزاس
 نایرج یور دوجوم یاهتیدودحم
 یللملانیب یاهتباقر زا یللملانیب یهیامرس
 دندوب رداق یلم یاهتلود .دندوب نوصم
 دننک یحارط ار ناشدوخ یلام یاهتسایس
 تروص هب دناوتیم اهتسایس نیا و

 و هتفاینامزاس راک یور رب یسایس
 .دشاب راذگریثات ارگپچ یسایس یاهبزح
 نایز هب شیازفا دزمتسد لقادح شیارگ
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 رد یدودحات هلئسم نیا خساپ .دوب هیامرس
 یربهر هب( یسایس زیمآتیقفوم یهلمح
 یاکیرما رد یماظن ناربهر و رچات ،ناگیر
 یاهداهن و هتفاینامزاس ِراک هب )نیتال
 هلمح یههبج رگید اما .دراد دوجو یسایس
 قیرط زا یناهج راک دازام هب دیشخب کرحت
 ماظن یشاپورف زا دعب .تسا دازآ قطانم
 و ۱۹۷۰ یههد لیاوا رد زدوو نوترب یلام
 یور عناوم ،نآ بقاعتم یلام ییادزتاررقم

 و دش فطعنم هیامرس یللملانیب نایرج
 یلام یاهتسایس ربارب رد هیامرس
 تردق لامعا تسناوت  یلم یاهتلود
 فیعضت هافر یاهتلود .دنک یرتشیب

 ای دنام تباث یعقاو یاهدزمتسد ؛دندش
 دیلوت لک رد دزمتسد مهس و تفای شهاک
 نامزاس وضع یاهروشک یلخاد صلاخان

 لیلقت هعسوت و یداصتقا یاهیراکمه
 ریاخذ هب یسرتسد تیزم هیامرس .تفای

 تفای یراک یورین یهضرع لباق یهدرتسگ
 .دندرکیم یگدنز یاهیشاح طیارش رد هک
 رد( راک یهلئسم ،۱۹۸۰ یههد طساوا ات
 رد یسایس روط هب و اههاگراک رد ،رازاب
 .دوب هدش دیدپان )یعامتجا یاهیسارکومد
 اهدزمتسد بوکرس دهاش اج همه رد ًابیرقت
 نودب هک دینک هجوت بوخ اما .میدوب
 عناوم هک ییاهیروآون و یلام ییادزتاررقم
 زا هیامرس یزرمارف تانایرج ربارب رد ار
 راک یهلئسم ،دشاب هتشادرب نایم
 یاهب هب راک یهلئسم .دوش لح تسناوتیمن
 هک( یلام ماظن نورد نارحب ناکما ندوشگ
 خر رایسب وس نیدب ۱۹۷۵ شوحولوح زا
 زورب ناکما یزیچ هچ اما .دش لح )داد
؟دیشخب تیعطق ار یلام نارحب

 یاهیبایمک و دیلوت لیاسو هب یسرتسد )۳
 یعیبط
 هب یسرتسد نوماریپ یرایسب ینف لیاسم
 .دوشیم داجیا دیلوت یفاک لیاسو
 خر دناوتیم یناسآهب هضرع یاهانگنت
 رد هک یمتسیس لیالد هب یهاگ ،دهد
 نایم نیا رد اما .درک حیرشت ناوتیمن اجنیا
 یعیبط یاهتیدودحم حالطصاهب ناکما

 تسیز طیحم تیفرظ و ماخ داوم یهضرع
 خیرات .دراد دوجو اهدنامسپ بذج یارب

 یرایسب لحارم زا هتشابنا  یرادهیامرس
 ییاغ دح »تعیبط« هتشاد رواب هک تسا
 یویرانس تقیقح رد اما .تسا دشر
 خیرات .تسا هدشن رواب هاگچیه یسوتلام
 هنوگهچ هک نیا زا تسا یبوخ رایسب دهاش
 دوشیم هجاوم تیدودحم اب یتقو ،هیامرس
 یعنام هب لیدبت ار نآ یزیمآغوبن لکش هب
 ار نآ ای تفر رتارف نآ زا ناوتیم هک دنکیم
 ،هناروآنف یاهینوگرگد قیرط زا( دز رود
 زج و ،دیدج عبانم یواح قطانم ندوشگ
 نیا ماحنا رد هتشذگ رد هیامرس هک نیا .)نآ

 تسین نیا یانعم هب ًاترورض هدوب قفوم راک
 راک نیا ماحنا هب رداق هراومه تسا ردقم هک
 رد هک تسین انعم نادب نیا هتبلا .دشاب
ِ یعیبط یاهتیدودحم هتشذگ یاهدادیور
 و لح یمارآهب و نارحب ِنودب ضورفم
 ینونک عطقم رد هک نیا .تسا هدش لصف
 دمانیم رناکوا هک نانچ نآ هک تسا
 تعیبط اب هطبار( »یرادهیامرس مود ضقانت«
 هک هیامرس ـ راک یهطبار ربارب رد
 هب )دنرامشیم مدقم ًامومع اهتسیسکرام
 تیولوا رمتسم تشابنا یلصا عنام ناونع
 رس رب ناوتیم هک تسا یعوضوم ،دباییم
)۱۳(.درک ثحب نآ
 یاهورین هک یوحن نامه هب تسرد اما

 اب و دنراد هزادنا زا شیب یتردق یهاگ یلام
 ماع ینارحب ناشدودحم عفانم ندرک لابند
 زین ناریگتنار و نارادنیمز ،دنروآیم دیدپ
 یتقو هک هنوگنامه ،دننک نینچ دنناوتیم
 یههد نارحب شتآ هب کپوا یتفن لتراک

 نیا هب ار نارحب تقیقح رد( دز نماد ۱۹۷۰
 یاهب نارگادوس یتقو ای )داد لیلقت هلئسم
 یاههناد دننام ماخ داوم رگید و تفن

 .دندرب الاب ۲۰۰۸ ناتسبات رد ار ییاذغ
 رد دح زا شیب یسایس و یتمیق یراکتسد
 قوقح یور تنار رد ،ماخ داوم یاهرازاب
 رداق ،عونصم طیحم رد ای یونعم تیکلام
 دیدهت ار هیامرس یهتسویپ تشابنا تسا

 تسا هدنریگتنار تلود یتقو .دنک
 ،)تسا نینچ تفن دروم رد هکنانچمه(
 و عناوم دناوتیم زین کیتلپوئژ یاهراکیپ
 حالطصاهب ندرکاهر یور ییاهتیدودحم
 داجیا هیامرس شدرگ رد ”یعیبط“ عبانم

 عبانم اریز »حالطصاهب« مسیونیم .دنک
 و یگنهرف ،هناروآنف ییاهدروآرب هراومه
 طیحم لکش رد و دنتسه یداصتقا

 تعیبط« ناونع تحت یهاگ ـ هدشهتخاس
 روط هب ـ دوشیم هراشا نآ هب »مود
 تشابنا یارب یدیدج زادنامشچ یاهنالاعف
 بکرم دشر هک ییاهیبایمک .دننکیم دیلوت
 تروص هب ًاتدمع دنکیم دیدهت ار
.دوشیم دیلوت یعامتجا
 هراومه ریگتنار تاقبط تردق و تیمها
 تسه یدهاوش .دوشیم هتفرگ مکتسد
 صاخروط هب( ییایناتیرب رتالاب تاقبط هک
 زا هچنآ اب هسیاقم رد ،رادنیمز تیفارشا
 رتسچنم رد هناخراک نارگراک زا یشکهرهب
 زا یرتشیب رایسب تورث ،هدمآ تسد هب
 یهدس یهمین زا هدنیازف یاهتنار لحم
 تردق .دناهدرک تشابنا دعب هب مهدفه
 هتفای دشر ریخا نارود رد ناریگتنار
 رد ،نیمز یاهرازاب رد هکنانچمه ،تسا
 قح و یونعم تیکلام قوقح ندرکلابند
 یور یرگادوس رد و ،تاعارتخا تبث
 .میاهدرک هدهاشم اهالاک یتآ یاهدادرارق
 نیا لالخ رد هک تسا مهم نیا رب هوالع
 نادنمتورث نآ رب هوالع و هفرم تاقبط نارحب
  )نیچ ،صاخ روط هب( یتلود یاهتردق و
 نیتال یاکیرما رد یراشرس عبانم و اهنیمز
 شزرا .دندرکیم یرادیرخ ار اقیرفا و
 رد یلام یهیامرس اب هارمه تیکلام و نیمز
 عنام نانچمه و تسا یراج نارحب نوناک
 رد بکرم دشر دوبهب یارب یکانرطخ هوقلاب
.دنکیم داجیا تدمزارد
ینامزاس و هناروآنف لاکشا )۴
 لیاسو و راک یورین یزیمآرد یگنوگچ
 رد ینامزاس و هناروآنف لاکشا هب دیلوت
 ناکم و نامز رد نارادهیامرس ِسرتسد

 یرادهیامرس خیرات .تسا هتسباو صاخ
 قیرط زا هک تسا ییاهشور زا رثاتم ًاقیمع
 .دوشیم لصاح یروهرهب یایازم نآ
 یاهمتسیس ریظن ینامزاس دیدج لاکشا
 زا هدافتسا ،یراپسنورب ،تقو رس تسرد

 نامه هب نآ دننام و هنیهب یدنبلودج
 و ندرکیتابور ،دیدج یاهنیشام تیمها

 شیازفا هب یسرتسد رد یزاسراکدوخ
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 رد نارگراک نتخاس طبضنم رد و یروهرهب
 یهتکن ود تسا مزال .تسا راک لحم
 یفاضا یروآون .مینک یروآدای ار یمومع
 نارگراک عیرس یلیخ ینیزگیاج اب دناوتیم
 یدیلوت یاهمتسیس ندرک هدافتسایب ای
 نارحب دجوم اهنآ لماک کالهتسا زا شیپ

 نیناوق« هک یماگنه رگید یوس زا .دوش
 ببس هب دوشیم تسس »تباقر روآمازلا
 )۱۴(.دتفا ریخات هب دناوتیم یروآون راصحنا
 اجنیا رد تباقر و راصحنا نیب نزاوت
 یفاضا ندشیراصحنا .دراد یمربم تیمها
 دوش دوکر بجوم دناوتیم هیامرس زکرمت و
 رد »یمروت دوکر« یهرود رد هکنانچمه(
 رد هک لاح نیع رد )داد خر ۱۹۷۰ یههد
 یارب دناوتیم و داح یلیخ یتقو تباقر نآ
 و »زادناربنامناخ« نارادهیامرس زا یرایسب
 ییادزتعنص رد هکنانچ( .دشاب روآگرم
)۱۵(.)دش راکشآ ۱۹۸۰ یههد
 ،دنام تباث یعقاو یاهدزمتسد دنچره
 شیبومک رد زیچان دوس یهیشاح اب یمیژر
 اب .دش داجیا دیلوت لوادتم طوطخ یهمه
 تکرح یور یاهیامرس یاهلرتنک نتشادرب
 و ییایفارغج نوزومان یهعسوت ،یللملانیب
 یلصا یاهیگژیو اهنیمزرس نیب تباقر
 یلام لالقتسا هک دش یرادهیامرس یهعسوت
 نیا .درک فیعضت رتشیب ار یلم یاهتلود
 هب تردق ییاجهباج زاغآ نینچمه رما

 نآ رب هوالع اما .دوب یقرش یایسآ تمس
 یراذگهیامرس هب ار هیامرس لوحت نیا

ـ  اهییاراد یور لرتنک رد رتشیبهچره
ـ  یاهیامرس یایازم و تنار هب یبایتسد
 یاهبابح .دیلوت هن ،درک تیاده
 هب ۱۹۸۰ یههد زا هک اهییاراد یهنارگادوس
 لابق رد دوب ییاهب تفرگ لکش دعب
 حطس رد تباقر یرابجا نیناوق نتخاسدازآ

 هب هدنهدطابضنا یورین هباثم هب یناهج
 لقتسم رتشیپ تارایتخا و راک یورین
 یاهتسایس یهنیمز رد یلم یاهتلود
)۱۶(.یعامتجا و یلام
 هب ندیشخبتردق و ییادزتاررقم
ـ  هیامرس لکش نیرتکرحتم و نیرتلایس
 رد ار هیامرس عبانم هک ـ یلوپ یهیامرس
 دیشخب هرابود یصیصخت یناهج حطس

 و یکینورتکلا یاهرازاب قیرط زا ماحنارس(
 )»یاهیاس« یهدشانمیظنت یکناب یهکبش
 ار یتنس ینوناک قطانم رد ییادزتعنص
 هب دوخ یاکتا هیامرس هاگنآ .داد باتش
 یارب »ییاضف یاهمیمرت« زا ییاههعومجم

 ار هدنوشتشابناهفاضا یهیامرس بذج
 یراشبآ یاهوگلا .دیشخب باتش
 رد هک )۱۷(یجراخ میقتسم یراذگهیامرس
 دیلوت یایفارغج تفای نایرج ناهج رساترس
 دیدج لاکشا ،داد رییغت ار یرادهیامرس
 ار ندشیتعنص )هنارگبوکرس تدشهب(
 داوم و یعیبط عبانم جارختسا و درک لیهست

 ار روهظون یاهرازاب رد یزرواشک ماخ
 تردق کینومژه ییاجهباج .تخاس ناسآ
 هک یلوحت ،یقرش یایسآ یوس هب یداصتقا

 ینیبشیپ تقدهب رتشیپ یگیرا یناووج
)۱۸(.دش راکشآ رتشیبهچره ار ،دوب هدرک
 یکی .دوب نآ یهلابند یعرف یهجیتن ود
 تبسن یلام یاهتکرش یروآدوس شیازفا
 دیدج یاههار نتفای و یتعنص یهیامرس هب
 بذج رهاظهب و  یزاسیناهج یارب
 یاهرازاب داجیا قیرط زا اهکسیر

 اهکناب یمرها تبسن( یموهوم یهیامرس
 شیازفا ۳۰ هب هس زا هدحتم تالایا رد
 دننام( یلامریغ یاهتکرش .)تفای

 زا بلغا )وردوخ یاهتکرش
 یرتشیب دوس یلام یاهیراکتسد
 یاکتا رگید یهبنج .دیلوت زا ات دندربیم
 بلس قیرط زا تشابنا« هب هدنبایجوا

 تیوقت یارب یرازبا هباثم هب »تیکلام
 یهزات رود .تسا رادهیامرس یهقبط تردق
 و یموب تیعمج هیلع نیزاغآ تشابنا

 )نیتال یاکیرما و ایسآ رد هژیوهب( زرواشک
 رد تسدورف تاقبط ییاراد شهاک اب
 هکنانچ ،دش دیدشت ینوناک یاهداصتقا

 و یهافر و یگتسشنزاب قوقح شهاک
 رد اهیاهییاراد میظع تفا رد زین ماحنارس
 هدحتم تالایا رد اهرابتعامک نکسم رازاب

 یناهج تباقر دیدشت  .تسا نآ دهاش
 یلامریغ یاهتکرش دوس شهاک نامجرت
 .تسا

راک دنیارف )۵
 همشچرس دوس هک تسا ییاج راک دنیارف

 ،نیاربانب .دوشیم دیلوت هیامرس و دریگیم
 رد و عرازم رد ،راک لحم رد هچنآ

 تیمها دهدیم خر ،ینامتخاس یاهتیاس
 یراکمه و طابضنا اجنیا رد .دراد یمربم
 .تسا یرورض تشابنا یارب نارگراک
 زا یشخب رد یراکمه دوبن و یطابضنایب

 نآ رب دیاب هک تسا یمیاد یدیدهت نارگراک
 و ندرک اثنخ قیرط زا هاوخ درک هبلغ
 ،تیفیک یاههخرچ داجیا( ندرکعانقا

 اب ای )یراک رورغ و یرادافو  کرحت
 یدراوم رد ای لغش شهاک دیدهت( بوکرس
 ،یاهیداحتا یاهشبنج .)یکیزیف رهق

 یاههویش رگید یهمه و هناخراک یاهاروش
 تیوقت ار راک یورین راک لحم یهدنامزاس
 یارب نارادهیامرس هک یلاح رد دنکیم
 اب دیاب یراک طابضنا یکدنا هب یبایتسد
 اجنیا رد .دننکب هزرابم ای هرکاذم اهنآ

 یاهتوافت زا یدایز یهزادنا ات هیامرس
 یبهذم یتح و یداژن ،یتیموق ،یتیسنج
 هب رداق ناکما تروص رد ات دربیم هرهب
 لحم رب تیمکاح لامعا و نارگراک میسقت

 تسا نشور هک لاح نیع رد .دشاب راک
 رازاب رد زین یمهم شقن ییاهتوافت نینچ
 یهطقن رد اج نیا رد ،دننکیم افیا راک
 ادیپ ار تیمها نیرتشیب هک تسا دیلوت
 یههد ناوا ات ۱۹۶۰ یههد نایاپ زا .دنکیم

 قطانم رد راک طابضنا یهلئسم ۱۹۷۰
 .درک ادیپ تیمها یلیخ هیامرس ینوناک
 رد عیطم راک یورین هب راک یراپسنورب
 یارب هک داد ناشن روشک زا جراخ قطانم
 رد هک روطنامه تسا دیفم هیامرس
 رجاهم نارگراک و نارجاهم ندوب سرتسد
 نیدب .تشاد ار شقن نیمه ینوناقریغ
 نیب تردق نزاوت ،راک یاهرازاب رد بیترت
 رییغت هیامرس عفن هب ًالماک راک یاهدنیارف
 رد تمواقم دعب هب ۱۹۸۰ زا و درک
 هنوگنامه اما .تخیرورف راک یاهطیحم
 ینادرگدوخ رادفرط یاهتسیسکرام هک
 راک طابضنا ناوتیمن هاگچیه دننکیم دیکات
 یهطقن هشیمه .درک نیمات لماک روط هب ار
 دوجو یبالقنا تمواقم یارب یاهوقلاب
 )۱۹(.دراد
رثوم یاضاقت و اضاقت )۶
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 هب هیلوا لوپ ربارب رد دیاب دیدج یالاک
 رد ،یسک .دوش هتخورف دوس یهفاضا

 دشاب هتشاد زاین لوصحم نیا هب دیاب ،ییاج
 یارب یفاک لوپ و دشاب نآ ناهاوخ ای
 ات ، یرادهیامرس .دشاب هتشاد نآ تخادرپ

 دیدج یاهکبس دیلوت قیرط زا یدودح
 راوناخ ظفح یارب ار هچنآ( یگدنز

 و )دیریگب رظن رد تسا زایندروم نیشنهموح
 رگید و تاغیلبت نامایب لیس نآ رب هوالع
 دارفا یناور یراکتسد یارب هاگآدوخان رازبا
 زا یزیگناتفگش خیرات ،یراجت دصاقم اب
 دیدج تالیامت و اههتساوخ ،اهزاین دیلوت
 نیرق هراومه اهشالت نیا .دهدیم ناشن
 تالوصحم خیرات( دناهدوبن تیقفوم

 یرازاب هاگچیه هک هدرک تبث ار یدیدج
 ،هدننکفرصم هک یناهج رد اما )دنتفاین
 تشابنا ینوناک قطانم رد مکتسد
 کرحم یورین موسود زا شیب ،هیامرس
 رد ،دهدیم لیکشت ار هیامرس تشابنا

 ،اههتساوخ اهناسنا یتقو یتلاح نینچ
 دودحم ار ناش یاهشیارگ و اهزاین
 هک دوشیم لیکشت هوقلاب یعنام دننکیم
 بکرم دشر یوجوتسج رد هیامرس
 یهلئسم اما .دشاب نآ بقارم دیاب هراومه
 یناگدننکفرصم نتفایاجنیا رد رگید
 ندرک تخادرپ یارب یفاک لوپ هک تسا
 هک دنکیم ضرف بکرم دشر .دنشاب هتشاد
 رد زور زاغآ زا یرتشیب لوپ زور نایاپ رد
 نیا :تسا نیا مهم لاوس و تسا سرتسد
 هس .دوشیم یشان اجک زا یفاضا لوپ
 ،تسخن .دراد دوجو یساسا خساپ
 یرادهیامرسریغ یاهحانج  هک ییاهلوپ
 .دیایب متسیس هب دناوتیم دنا هدرک یرادهگن
 رایسب شقن لادوئف تاقبط ی»الط ریاخذ«
 یرادهیامرس تسخن یاهلاس رد یمهم
 لاکشا رگید و یراوخابر .درکیم یزاب
 لوادتم یاهشور نینچمه و یزاسراکهدب
 نیا و تیمهامک ار هویش نیا یبایرازاب

 زا یدایز دودحات رثوم یاضاقت هاگتساخ
 یاسیلک دنچره( دش هتشادرب نایم
 زا یدایز مجح دیاب زونه کیلوتاک
 دناوتب ات دنک بآ ار شیالط یاهباقشب

 .)دنک تخادرپ ار نایشیشک ناهانگ یهرافک

 نآ رب گروبمازکول ازر هک مود یهنیزگ
 ییاهروشک یهرقن و الط ریاخذ دراد دیکات
 رادم زا جراخ یدایز دودح ات هک تسا
 .دنراد رارق یرادهیامرس یهعسوت
 زیمآرهق یشقن ًالومعم رامعتسا و مسیلایرپما
 یارب( دناهتشاد ون یاهرازاب ندوشگ رد
 رد مهدزون یهدس کایرت یاهگنج ،لاثم

 ،نیچ قطانم زا ار تورث نیاربانب )نیچ
 ینامز هک نیتال یاکیرما و اقیرفا ،دنه
 اب اما )۲۰(.دندرک جارختسا  دندوب دنمتورث
 شدرگ رد قطانم نیا زا یرایسب ماغدا

 یاضاقت لاکشا نیا نونکا ،هیامرس لماک
 یفاکان بکرم دشر  رارمتسا یارب رثوم
 زا رثوم یاضاقت دیلوت هنیزگ نیموس .تسا
 غلبم لک .تسا یرادهیامرس ییایوپ ِلد
 دراوم زا یرایسب رد و تسا یفاکان دزمتسد
 دیلوت اب سایق رد ریخا لاس یس یط
 .تسا هتفای شهاک یلخاد صلاخان
 هک نیا زا رظن فرص ،رادهیامرس فرصم

 نیمات هب رداق ،دشاب زیگناتریح ردقهچ
 یلوپ هک تسا نآ خساپ .تسین فاکش نیا

 شرتسگ جراخم فرص ادرف هک
 ار یرثوم یاضاقت دوشیم یراذگهیامرس
 لوصحم دناوتیم  هک دهدیم لکش
 یرادیرخ هدش دیلوت زورید هک ار یرتشیب

 شیازفا یارب رثوم یاضاقت ،ادرف دشر .دنک
 نیاربانب .دهدیم لکش ار زورید لوصحم
 نتفای یهلئسم هب دیاب زورما رثوم یاضاقت
 دیدج روآدوس یراذگهیامرس یاهتصرف
 هک دنکیم نایب رما نیا .دوش لدب ادرف رد

 یاقب یارب ردقنیا بکرم دشر ارچ
.تسا یرورض یرادهیامرس
 دیاب ،تسخن .دوشیم داجیا هلئسم هس سپ
 و زورید لوصحم ینامز فاکش نیب یلپ

 نیا هک دوش هدز ادرف ددجم یراذگهیامرس
 دحاو هباثم هب لوپ زا هدافتسا مزلتسم
 هباثم هب یلام نارادهیامرس .تسا شرامش
 رد اهنت هن هک دندرگیمزاب یلصا نارگیزاب
 نآ نایاپ رد هک هیامرس شدرگ یلاوت زاغآ
 ،لاثم یارب .دننکیم شقن یافیا زین
 لوپ ناگدننکزاسوتخاس هب یلام یاهورین
 رگراک هناخ تخاس یارب ات دنهدیم ضرق
 نارگراک ار اههناخ نیا هاگنآ و دننک ریجا

 یاهورین نامه ًاقیقد زا ینهر یاهماو اب
 یمتسیس نینچ .دننکیم نارادیرخ یلام
 بابح دیلوت دعتسم و تسا هنارگادوس ًاتاذ
 نآ زا رتشیپ هک تسا یاهنوگنامه هب
.دش ثحب
 هک دنتسین یلام شخب نالاعف اهنت نیا اما
 یناگرزاب نارادهیامرس .دننکیم ار راک نیا
 رد و دنرخیم ناگدننکدیلوت زا زین یراجت و
 صصخت ناگدننکفرصم هب یبایرازاب
 نالاعف دننام ،یراجت نارادهیامرس .دنراد
 زا یهدزاب خرن ؛ناریگتنار و یلام
 و دنروآیم تسد هب ناشدوخ یاهشالت
 ار دوخ یتاقبط ِیحانج تردق دنرداق
 رد یمهم شقن بلغا هک دننک لامعا

 هک ییاهراشف .دراد نارحب یریگلکش
 دننام یراجت یرادهیامرس یاهنامزاس
 زا یلماک یهعومجم و وفراک ،تراملاو
 یاهنامزاس اب هارمه یراجت یاههاگشورف

 نآ ریاظن و کیان ،پگ ،نوتنب دننام یراجت
 شدرگ مدقم ّطخ شیبومک رد ندش ریگرد
 نایم زا ار هوقلاب عناوم هک تسا هیامرس
 هوقلاب یاهزکرمت لاح نیع رد و درادیمرب

 داجیا یداصتقا تردق رد کانرطخ
 ،ناریگتنار و نارادنیمز اب هارمه .دنکیم
 یراجت رادهیامرس یهقبط یصخش تعفنم

 رادهیامرس یهقبط لک اب گنهامه ًاترورض
 دروم رد ًالثم هک ار هچنآ یتقو .تسین
 رکشین عرازم زا یتقو ،رکش تمیق

 یاهتکرامرپوس هب نکینمود یروهمج
 هک مینیبیم مینک لابند دسریم اکیرما
 دصرد ۵ زا رتمک یعقاو ناگدننکدیلوت
 تفایرد ار ییاهن یشورفهدرخ یاهب
 یاههطساو ار دوس مظعا شخب .دننکیم

.دننکیم بحاصت یراجت
 یرتمک تلوهس موس یهلئسم ییاسانش
 تیمها هک دسر یم رظن هب دنچره ،دراد
 تیمها هیامرس شدرگ لمع یهویش رد نآ

 رد هیامرس یتقو .دباییم یرتشیبهچره
 درکیم دیلوت ینالوط رمع اب ییاهزیچ زاغآ

 زونه نم .دوب رازاب عابشا رطخ رد هراومه
 هدافتسا یدودناهرقن یاهلاگنچ زا

 .دوب مگرزبردام زیم شخبتنیز هک مینکیم
 هتشاد اقب هیامرس تسا رارق رگا نیاربانب
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 رتهاتوک دیاب یفرصم تالوصحم رمع دشاب
 هلئسم نیا دم هب لسوت اب یاهزادنا ات .دوش
 هدشیزیرهمانرب نداتفا جاور زا اب ،دهد خر
 راک زا یناسآهب هک ییاهزیچ نتخاس و
 ات داپیآ زا( رمتسم یروآون اب ،دتفایم
 نیا ریخا یاهلاس رد .نآ زج و )۲۱()دپیآ
 تمس هب اهزیچ دیلوت زا ییاجهباجراشف
 یاگ هک یلوحت ـ تسا هدوب اهشیامن دیلوت
 یهعماج« باتک ۱۹۶۷ لاس رد یتقو روبود
 )۲۲(.تفایرد هنایوگشیپ تشون ار »شیامن
 یاهیزاب دیلوت رد هچنآ تسا یفاک
 اهنتهن ،دیریگب رظن رد دهدیم خر کیپملا
 لاغتشا هکلب دیدج یکیزیف یاهراتخاسریز
 حاتتفا مسارم ریگرد هک یاهدرتسگ عبانم و
 یهرظنم اب ار نولسراب یهرظنم( تسا

 .)دینک هسیاقم نکپ یاهیزاب زیگناتریح
 دیلوت رد رت شیبهچره هیامرس نیاربانب
 شدرگ ییارذگ و یشیامن یاهدادخر
 هک ییاهدمآیپ ماسقا و عاونا اب ،دباییم
 یرهش یگدنز زین و ییارگفرصم یور
 زا ًًامیاد تسد نیا زا یتادیلوت اما .دراد
 نانچمه و دوشیم یلام نیمات یهدب قیرط
 نتفای ًادعب دهدیم ناشن کیپملا خیرات هک
 زاسهلئسم بلغا اهیهدب تخادرپ یارب لوپ
 یهنحص هک نانوی هک تسین یفداصت .تسا
 یهدب رطاخ هب نونکا دوب ۲۰۰۴ کیپملا
.تسا هدمع ینارحب ریگرد شتلود
 یعقاو یاهدزمتسد شهاک ای ندنامتباث اب
 زا ًاتدمع رثوم یاضاقت یرسک ،۱۹۸۰ زا دعب

 هب .دش نیمات یرابتعا ماظن هب لسوت قیرط
 ات ۱۹۸۰ زا ،هدحتم تالایا رد صاخ روط

 شخب و دش ربارب هس اهراوناخ یهدب ۲۰۰۵
 دعب هب ۲۰۰۱ زا هژیوهب یهدب نیا مظعا
 .دش یراذگهیامرس نکسم رازاب نوماریپ

 اب هارمه هیلام رد اهیروآون عاونا یهمه
 رثا یاراد بلغا هک یتلود یاهتسایس
 و مدرم هب تخادرپ یتح ای هنارای یاطعا

 خرن ،دنورب یهدب راب ریز ات اهتکرش
 بابح نیا .دیشخب رارمتسا ار دشر بکرم
 ۲۰۰۸ لاس رد ماحنارس هک دوب یگتخاس
 یلاوت نیا هب رگید رابکی اما .تسکش
 یرسک اهدزمتسد بوکرس .دینک هجوت
 قیرط زا هک دروآ دیدپ رثوم یاضاقت

 رد هک دش نیمات یاهدنیازف یزاسراکهدب
 قیرط زا هک دیماحنا یلام نارحب هب تیاهن
 نارحب رد هک دش لح یتلود تالخادم
 ساسا رب هک دباییم رولبت تلود یلام
 نیرتهب رد یداصتقا فراعتم تینالقع
 یاههنیزه رتشیب شهاک اب اهنت تلاح

.دوش لح دناوتیم یعامتجا
یلک تروص هب هیامرس شدرگ )۷
 یلک تروص هب ار هیامرس شدرگ یتقو
 تسسگ طاقن زا ییاههلابند ،مینک هدهاشم
 هب دناوتیم کیره هک مینیبیم ار هوقلاب

 نیاربانب .دشاب نارحب هاگتساخ هوقلاب روط
 نانادداصتقا زا یرایسب هچنآ فالخرب
 ،دننک اعدا دنراد تسود تسیسکرام
 لیکشت دروم رد یدحاو یّلع یهیرظن
 یارب شالت ،لاثم یارب .درادن دوجو نارحب
 رد یگدیچیپ و تیلایس نیا نتخیمآ مهرد
 دوس یهدنهاک خرن ًالثم ،دحاو یاهیرظن
 یاهخرن ،تقیقح رد .تسین یزیچ رب لاد
 زا کیره رب هبلغ رد یناوتان رطاخ هب دوس
 دش ییاسانش اجنیا رد هک ییاهتسسگ
 لیلحت راک نیا .دبای شهاک دناوتیم
 هلئسم نیا اب هک تسا یخیرات یتسیلایرتام
 تسسگ راب نیا هک دشاب هتشاد راکورس
 اما .تسا یزیچ هچ لوح هیلوا یاه
 یارب ییاهدمآیپ هطقن کی رد اهلحهار

 راک یهلئسم رب ناوتیمن .دراد رگید یاهاج
 رد هک )راک طیحم رد ای رازاب رد هاوخ(
 رد ینوناک یحاون رد ۱۹۶۰ یههد رخاوا

 اب رگم درک هبلغ تشاد رارق هجوت زکرم
 رساترس رد تباقر روآ مازلا نیناوق شیاشگ
 رد یبالقنا مزلتسم رما نیا .یناهج یاضف
 روفو« لامتحا هک دوب یناهج یلام یرامعم
 شیازفا ار یلام ماظن نورد »ینالقعریغ
 رثوم یاضاقت دزمتسد یدعب بوکرس .داد
 هب لسوت اب اهنت هک داد رارق ریثات تحت ار
 و .درک هبلغ نآ رب دشیم یرابتعا ماظن
.تسد نیا زا یلیاسم
 هیامرس :تسا نیا یداینب یرظن یهجیتن

 لح ار نارحب هب شیاهشیارگ هاگ چیه
 تکرح اهنارحب رادم رد ًافرص ،دنکیمن
 سکرام لیلحت هک تسا یزیچ نیا .دنکیم
 خیرات هک تسا یزیچ نیا و دیوگیم ام هب

 نانچ .تسا نآ هب طوبرم هتشذگ لاس ۴۰
 رگید ،دشیم هتفگ ۱۹۷۰ یههد رد هک
 تردق هک تسین یعدم زورما سک چیه
 یراج یهلئسم هاگتساخ رگراک یفاضا
 هک تسا نیا هلئسم ،لاح ره رد .تسا

 روط هب یلام یهیامرس و ماع روط هب هیامرس
 هک نیا و تسا دنمتردق دح زا شیب صاخ
 هرابود لداعت تهج رد تسین رداق تلود
 ربارب رد اریز ،دنک تکرح روما هب ندیشخب
 و یدیلوت ،هناریگتنار ،یلام عفانم
 و یسایس ـ رادهیامرس یهقبط یناگرزاب
 زا ایوپ لوحت .تسا هدش میلست ـ یداصتقا
 اهکناب رد هک یلام متسیس نورد ینارحب
 نونکا ،اهتلود یلام نارحب هب هتفای زکرمت
 شخب رد هژیوهب ،راک هب هرابود شروی

 ار ،یعامتجا یاههنیزه رد زین و یمومع
 و دیرخ تردق رگا اما .دروآیم دیدپ
 ،دوش فیعضت ناگدننک فرصم دامتعا

 اج نیا رد اما ؟تساجک رازاب هاگیاج
 نیا هدشن ادیوه زونه هک یمهم یهلئسم
 تضایر اب هلباقم یارب ،ایآ هک تسا

 ،یتلود یاهیرسک شهاک یارب زایندروم
 یاهدوت یتمواقم نتساخ اپ هب دهاش
.دوب میهاوخ
 اهسیونیپ

David Harvey, Enigma of Capital, The 
Enigma of Capital and the Crises of 

Capitalism (2010 Profile Books(.
 رچیود ارامات و کازیا نامدای یهزیاج 2

Isaac and Tamara Deutscher Memori‐
al Prize، هب هک تسا یاهنالاس یهزیاج 

 و راگنخیرات ،رچیود کازیا راختفا
 دیدج یاهباتک هب رچیود ارامات شرسمه
 تنس نیا یهرابرد ای یتسیسکرام تنس رد
.دوشیم هداد
۳ Atish Rex Ghosh, Mysterious Mo‐

ney, Finance and Development, 
September 2010.

 یسایس داصتقا رظنم زا دیاش4
 ییاجنآ یوراه ثحب نیرتزیگناربشلاچ

 هب ناوتیمن ار نارحب نییبت دیوگیم هک تسا
 یهدنهاک شیارگ یهیرظن( یصاخ یهیرظن
 .داد لیوحت )ار اهتسیسکرام دوس خرن
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 تکرش دیدج یدیلوت لوصحم هب هراشا 21

 اهنت داپ یآ اب هسیاقم رد هک )دپ یآ( لپا
).م( .دراد یرتگرزب یهزادنا

۲۲ Debord, G., 2000, The Society of 
the Spectacle, Detroit: Black and Red 

Books edition.
:تسا هدش همجرت یسراف هب باتک نیا

 ،شیامن یهعماج ،)۱۳۸۲( روبُد یگ
.هگآ رشن ،یردفص زورهب یهمجرت
گنهھھھررف وو یسانش نناسناا

ام نایز، اهنآ تعفنم
لامج وبا ایموم يییيدداصتقاا

 باتفآ عولط نیمزرس“ دیزرل نیمز هک ینامز
 کی هب لیدبت یماسوت.دش یراج شگشا“
 روشک نی ارد گرزب داعبارد گرزب هناخدور

 و درک دوبان ار زیخلصاح یاه نیمز ، دش
 بابسا دننامه هک تشاذگ ار اهلیبوموتا
 صقر هب اهجوم رد مامح ناو بآ رد یزاب
 هدننک درس متسیس هتسیرتکلا دعب .دنیآرد
 یاه هلیم و ، دش عطق یا هتسه هاگورین

 یتخسب هک یا هملکو دندشیم رتغاد تخوس
 اهنابز همه درو دشیم هدینش لاس اههد

هتسه ندش بوذ : دش
 
 نشور زونه ناینابرق دادعت زورما ات
 رد یا هتسه یژرنا تیبوبحم اما، تسین
 نیا . تسا هتفای شهاک حطس نیرت نییاپ

 داد خر هام کی زا رتمک ض رع رد همه
 رتشیب شرتسگ زا امابوا تلود هکنا زا دعب
 نایرج نیا .درک تیامح یا هتسه یژرنا
 یارب عیانص یارب تلود تیامح روآدای
 قمع رد ندز بقن یارب تفن جارختسا

 طسوت هعجاف ثعاب هک دشابیم رتشیب
.دش کیزکم جیلخ رد مویلورتپ شیتیرب
 
 یژرنا زا ار دوخ یژرنا هک یروشک یس زا

 مهدزناپ هدر اب نپاژ دننکیم نیمات یا هتسه
 هیانک کی نیا . دراد رارق طسوتم دح رد
 اهنت ناونع هب نپاژ اقیقد هک تسا یخیرات

 هتفرگ رارق یمتا هلمح دروم هک روشک
 ریگرد یعیبط هعجاف اب هطبار رد ، تسا
 هک یمتا یاه بمب .دشابیم یا هتسه بوذ

http://davidharvey.org/2010/08/the-enigma-of-capital-and-the-crisis-this-time/#more-585
http://davidharvey.org/2010/08/the-enigma-of-capital-and-the-crisis-this-time/#more-585
http://davidharvey.org/2010/08/the-enigma-of-capital-and-the-crisis-this-time/#more-585
http://www.anthropology.ir/node/7960
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 و امیشوریه یاهرهش رب اکیرمآ طسوت
 هایس ناراب ثعاب دش باترپ یکازاکان
 زورما هعجاف . دش یعمج هتسد گرمو
 ثعاب هک دش یهایس دیدش جوم ثعاب
.تسا هدش رفن نارازه گرم
 
 یار نآ هب ایو تسا ه دوب ام هتساوخ نیا ایآ
 ام هک یمتا یاههاگورین نیا یارب ؟ میا هداد
 یاه نیمز هک میشابیم اراد ار نآ زین

 ناهایگ و تاناویح ، شیمدرم ابزیخلصاح
 یارب؟ دنکیم هدولا ویتک آ ویدار هلیسوب ار

 یاه هکل یارب ، رتشیب گنجو گنج
 اه نیا اعقاو ام ایآ؟ اهایرد رد یتفن گرزب

؟ میهاوخیم ام ار همه
 
 و دننک ادیپ تئرج هک یناملعم اکیرمآ رد

 ا تامدخ ، بسانم دزم کی راتساوخ
 دوخ لحم رد مارتحا لقادح و یعامتج
 اپ زا شیب .دنوشیم ریقحت و تازاجم ، دنوش
 و دنشابیم راکیب ناسنا نویلیم هدزن
 لیلدب ار دوخ هناشاکو هناخ ناسنا نویلیمود

.دنا هداد تسد زا یرابجا جارح
 
 هقبط ناسنا اهنویلیم یارب تیعقوم نیا

 اما ، دراد ینعم کیرات هدنیآ کی طسوتم
 کناب رد نشج یارب لیلد کی نامزمه
 هک ،دشابیم تیرتسا لاو رد یراذگ هیامرس
 اپو تسد دوخ یارب ار یرگید یاه نب

 هک ، دنربب الاب ار دوخ یاهدزمتسد و دننک
.دشابیم یموحن نآ رادقم لکش رهب
 
 سرادم یتخسب اکیرمآ گرزب یاهرهش رد
 نازومآ شناد زا یمین هک دنوشیم قفوم

 هب لیصحت نایاپ کردم کی اب ار دوخ
 هک ییاهنآ یتح و .دنتسرفب یلغش یگدنز
 ، دنروآ تسدب سرادم رد ار دوخ ملپید
.دننک اپو تسد لغش کی دنناوتیم یتخسب
 
 نآ هب ام هک یرییغت“ لوق نآ اب دش هچ اما
 نارادمتسایس زاام زورب زور”؟میتشاد رواب

 بزح مادک زا تسین مهم ، میونشیم دوخ
 تحت رگید ار دوخ رئاود هک ، دنشابیم اهنآ

هک ، دنرادن دوخ لرتنک
 
 یداصتقا یاه ناتیپاک و هیامرس نیا .
 زا اهنآ . دننکیم نییعت ار طخ هک دنشابیم

 یمتا یاه هعجاف و سرادم نتسب ،اه گنج
 همه زا شیبو دنشکیم نوریب ار دوخ دوس
.دنربیم دوس اهداد رارق ضقن زا
 
 زاین رییغت یارب ایند یمامت هب زاین ، تلم نیا
 هیامرس ندراذگ رانک یارب رییغت کی . دراد
 دیلوت دنور رد رییغت کی . صیرح یراد
 گنجرد رییغت کی . هیامرس و یعامتجا

 هک هنارگتراغ و هدننک هدوبان ، هدوهیب یاه
 یقالخا ریغ یاه یریگ میمصت هلیسوب

 دروم للم نامزاس تینما یاروش یسایس
 زا درکلمع رد رییغت .دریگیم رارق دییات
 هتسه یاههاگ ورین برخم هوقلاب تردق
 کی . تسه هک هچنآ یارب رییغت کی . یا
 هک دروایب ار یزیچ تبقاع رد هک ی رییغت

دشابیم نکمم
تلادع تشاگنرات

!رگراک یهقبط اب دوردب یهناسفا

ینجورب یقداص ورسخ يییيرگرراكک
هتشذگ هب هاتوک یهاگن
 یرگراک یاهتکرح یارب یزاغآ هدزون نرق
 یناوارف یاهباصتعا ۱۸۸۰ ههد رد .دوب
 ،هسنارف لیبق زا یتعنص یاهروشک رد
 هیسور یتح و ناتسلگنا ،کیژلب ،اکیرمآ

 نیرتمهم زا یکی .تفرگ تروص
 راک تاعاس شهاک نارگراک یاههتساوخ
 نیا یپ رد .دوب زور رد تعاس ۸ هب
 ،کرامناد دننام اهروشک یخرب رد اهشالت
 هتفرشیپ ًاتبسن نیناوق یضعب ناملآ و شیرتا
 اکیرمآ رد اما .دش بیوصت نامز نآ رد

 و یرگراک یاهنامزاس یاهشالت مغریلع
 رد تعاس ۸ هب راک تعاس ندش دودحم
 یمسر تروص هب تالایا زا یضعب

 تاعاس نامه نازیم هب ًالمع نایامرفراک
دنتساوخیم راک نارگراک زا یلبق

 رد ۱۸۸۶ هم هام لوا زور رد ماحنارس
 ۵۰۰۰ اکیرمآ هدحتم تالایا رساترس
 عورش رگراک رازه ۳۵۰ تکرش اب باصتعا

 یکاولیم رد سیلپ هم هام لوا زور رد .دش
 و دندوشگ شتآ ناگدننک باصتعا یوس هب
 زود رد .دناسر لتق هب ار نارگراک زا رفن ۹

 اب یصوصخ سیلپ وگاکیش رد هم هام موس
 رفن ۶ ناگدننک باصتعا فرط هب یزادناریت
 مارآ تارهاظت رد .دیناسر لتق هب ار رگید
 تارهاظت نایاپ رد هک ینامز زور نآ یادرف
 یبمب درب شروی ناگدننکرهاظت هب سیلپ
 .دندش هتشک سیلپ ۸ نآ رثا رب و دش رجفنم
 تکرح بوکرس یارب یاهناهب دروخرب نیا

 رساترس رد و دش نارگراک هناهاوختلادع
 ریگتسد ار یرگراک نالاعف تلود اکیرمآ

 یعمج جارخا اب زین نایامرفراک .درک
 لیلد هب دیدج نارگراک مادختسا و نارگراک
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 نارگراک هب یرگید هبرض ،دیدش یراکیب
 ار بمب راجفنا هعقاو تلود .دندرک دراو
 ۱۸ هعقاو زا دعب بش و تسناد هئطوت کی
 نودب یهاگداد یط و درک ریگتسد ار رفن
 مادعا هب همه ،دوش تابثا نانآ مرج هکنآ

.دندش موکحم
 »راک ییاکیرمآ نویساردف« ۱۸۸۸ لاس رد
 یاهاکیدنس نویساردف« نیزگیاج هک

 هک درک داهنشیپ دوب هدش »یراجت و یتعنص
 یکی یوس زا لاس ره رد باصتعا ییاپرب اب
 ۸ هب یبایتسد یارب هزرابم ،اهنویساردف زا

 هم هام لوا یارب و دوش یریگیپ راک تعاس
 هک دش رارق راب نیتسخن یارب ۱۸۹۰

 نآ زا .دننک باصتعا نارگدورد نویساردف
 راک یناهج نشج ناونع هب هم هام لوا سپ
 هام لوا .دش راگدنام نارگراک یمامت یارب
 ار هنازور راک تعاس تشه هبلاطم هم
 فده نیا هک نآ زا سپ اما ،درک حرطم

 یشومارف تسد هب هم هام لوا ،تفای ققحت
.دشن هدرپس
 
!رگراک یهقبط اب دوردب
 سپ زا نیلرب راوید یشاپورف زا سپ
 ندش یبطق کت و قرش کولب یشاپورف
 ،ناهج یسایس و یداصتقا تابسانم
 رد هک یتعنص یاهروشک رگراک یهقبط
 راک یماح کولب اب یراوجمه یهجیتن
 رد یاهژیو یایازم و قوقح زا )قرش کولب(
 زا شیب ،دوب دنم هرهب یزنیک داصتقا یوگلا
 و هیامرس مجاهت ضرعم رد شیپ
 .تفرگ رارق نآ یاهتسایس و اهیزولوئدیا
 ،یزاسیناهج یهیرظن ندش حرطم اب

 دیلوت شیپ زا شیب ندش یناهج
ِ رازاب ییارگداینب نتشگ حرطم و یرادهیامرس
 یاهنیسیمداکآ تایرظن وترپ رد مسیلاربیلون
 و کیاه نوف کیردرف نوچ یلاربیلون
 و نارگراک تشیعم ،نمدیرف نوتلیم
 راشف تحت ناهج یرگراک یاهاکیدنس
 رد راب نیا و رگید راب نآ تامازلا و هیامرس
 نرق هب تبسن یدیدج لیامش و لکش
.تفرگ رارق راشف تحت مهدزون
 نتفرگ قنور اب ریخا یههد هس رد
 دیلوت یزاسیناهج و یناهج مسیلاربیلون

 دودحم راک هب هیامرس موجه ،یرادهیامرس
 و تسا هدوبن برغ یتعنص یاهروشک هب

 یهعسوت مک قطانم و ینوماریپ یاهروشک
.تسا هتفرگ رد زین ار ناهج
 لاکیدار تایرظن هب شنکاو رد هرود نیا رد
 لفاحم رد یتایرظن هلسلس ،پچ و
 یمومع یاههناسر نینچمه و کیمداکآ

 هک دش غیلبت و رشتنم هتفای هعسوت ناهج
 هدیدان اهنآ مامت یهشیدنا تیاغ ًاببرقت
 عبنم ناونع هب رگراک یهقبط و راک نتشاگنا
 یدیدج میهافم ندرک حرطم و شزرا

.دوب دوجوم تایعقاو اب بسانتم
 ،»یتعنص دعب ام هعماج« نوچ یتایرظن
 هعماج« ،»روحم ییاناد هعماج«
 نینچمه و »یفرصم هعماج« ،»کیتامروفنا

 و عماوج ندش یتامدخ نوچ یمیهافم
 و دیلوت هویش رب )انبور( گنهرف تیولوا
 هک دنتشاد رواب یگمه ،)انبریز( داصتقا

 داضت و رگراک یهقبط ،راک نوچ یتالوقم
 و تسا هتشگ رابتعا دقاف هیامرس و راک
 شزرا کالم ینونک عماوج رد هچنآ

 طابترا رد هک تسا یتابسانم ،دشابیم
 رارق ییاناد و تیوه و گنهرف اب میقتسم
 .دراد
 نوچ ییاهباتک هک تسا هرود نیمه رد
 جوم« ،لب لیناد زا »یتعنص دعب ام هعماج«

 ار یراعش نامه … و ،رلفات نیولا زا »موس
 شفرعم باتک رد زروگ هردنآ هک دنداد رس
 رس »رگراک یهقبط ظفاحادخ« ناونع تحت
 میهافم و تایرظن نیا لد زا هچنآ .داد یم
 هک دوب یاییارگگنهرف دمآیم نوریب

 عماوج و دارفا تیوه یهدننک نییعت رصنع
 فرصم عون رد هکلب ،دیلوت یهضرع هن ار
 ،گنهرف یهنیمز رد .تسنادیم اهنآ
 زین »مسینردماسپ« و »مسینردم تسپ« هیرظن
 ون رخأتم یرادهیامرس نیا یگنهرف یوگلا

.دوب روهظ
 رد تایرظن نیا هک ینامز نامه رد اما

 طسوت و دشیم حرطم کیمداکآ لفاحم
 یدنور رد یعمج طابترا یاههاگتسد
 یاهروشک مدرم هب یداقتنا ریغ و هیوسکی

 تایعقاو و دهاوش ،دیدرگیم لقتنم ناهج
 رقف و یرباربان فاکش شازفا رب لاد ناهج

 رد هک یناهج راک یورین یتسدگنت و
 یسایس تردق تابسانم اب میقتسم طابترا
 هیامرس و راک داضت زا یشان یداصتقا و
 نیا یملع رابتعا شیپ زا شیب ،تسا
.درب لاوس ریز ار تایرظن
 دعب ام ار نآ هک یناهج رد هنومن یارب

 کیتامروفنا و روحم ییاناد و ینعنص
 و هیامرس ندشیناهج ،دننکیم قالطا
 رد یرادهیامرس دیلوت یهویش فاشکنا

 ار یرادهیامرس ماظن ،ناهج قطانم رسارس
 یاهنارحب زا زیرگ یارب ات تسا هتشاد او
 هب یسرتسد روظنم هب دوخ یاز نورد
 نیناوق رتلهس طیارش و تمیق نازرا رگراک
 تادیلوت و عیانص زا یرایسب تسیز طیحم

 هب یتیلم دنچ یاهتکرش بلاق رد ار دوخ
.دنک لقتنم موس ناهج یاهروشک
 ناونع تحت ندشیناهج یهیرظن رد هچنآ
 یناهج هعماج داجیا و تلم -تلود ءاحما
 اهنت هن شایلمع یهجیتن ،دوشیم غیلبت

 مارتحا یهیاپ رب تیرشب کرتشم تشونرس
 فادها یارب یرشب یگتسبمه و لماعت و
 شیپ زا شیب هکلب تسا هدوبن یناسنا

 یاهروشک مدرم یگدنز و تشونرس
 کیتارکومد ریغ نیناوق لیذ ار نوماریپ

 و یتیلم دنچ یاهتکرش رد هیامرس
 نامزاس نوچ یایناهج یاهنامزاس
 رارق اوپ یللملانیب قودنص و یناهج تراجت
.تسا هداد
 یهجیتن رد راک یورین »ندشییالاک« زورما
 نامز ره زا شیب یتایرظن نینچ لامعا
 ناشکتمحز و نارگراک تشیعم یرگید

 یدنیارف نینچ رد .دنکیم دیدهت ار ناهج
 یاضاقت و هضرع رازاب رد رگراک
 اهتکرش عفانم نیمأت یارب و مسیلاربیلون
 و قوقح نیرتمک تفایرد هب روبجم
 لیکشت یارب زایتما نیرتمک زا یدنمهرهب

 ینزهناچ و ضارتعا قح و اکیدنس
.دشابیم

 تحت ندشیناهج( یزاسیناهج عقاو رد
 )رازاب ییارگداینب یلاربیلون نیناوق یهریطیس
 نیمأت اه هیامرس یارب ار یدازآ و یزرمیب

 قوقح و یدنورهش قوقح و تسا هدرک
 و یلم یاهزرم نورد رد ار راک ناهج
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 تسا هتشاد هگن دودسم یاهنوگ هب یتاقبط
 دودحم رتشیب هچ ره ار اهنآ هنماد دناوتب ات

 یلحم یاهدادبتسا کمک  هب و دنک
 نیا رد .دنک لدب  تیعر هب ار دنورهش
 یگنج داصتقا رب ینتبم یرکف متسیس
)Warfare( هجوت یب زین تسیز طیحم هب هک 
 تامدخ و راک رب ینتبم متسیس ،تسا
 دروم رتشیب هچ ره )walfare(یعامتجا
 و یتینما یب و گنج و دریگ یم رارق دیدهت
 قوقح و تینما و حلص نیشناج مسیرورت
.دوش یم
 عفانم رگنایب هک لانروج تیرتسا لاو

 یاهلاقم رد تسا یناهج گرزب هیامرس
 جیاتن« ناونع تحت )۲۰۰۷ هم ۲۴ (
 یزاسیناهج« :دوب هتشون »هرظتنمریغ
 »تسا هداد شیازفا ار اهدمآرد یرباربان
 بجعت اب لانروج تیرتسا لاو هک ار هچنآ
 ات کرویوین زا نادنورهش ،دوب هتشون

 ات وکسم زا یلهد ات سیراپ ،یاهگناش
 هتفایرد ناهج رد شیپ اهتدم زا ندنل
 یتیعضو دهاش یزاسیناهج اب ،دندوب

 هارمه هب یلم یاهدمآرد نآ رد هک میتسه
 یم یگدنز هیامرس اب هک یراشقا دمآرد
 و راک راشقا دمآرد و هتفر الاب دننک
.تسا هدمآ نییاپ ریگب قوقح نادنورهش
 عیسو دشر اب رقف ،یناهج سایقم رد
 و نیچ رد .تسا هارمه یدمآرد یرباربان

 زا هک ناهج تیعمج رپ روشک ود ،دنه
 ناهج دشر لاح رد تعرس هب یاهداصتقا
 لاح رد تعرس هب یرباربان ،دنتسه زین
 زا هک نیچ رد یرباربان .تسا شیازفا

 و قوقح یواست رادفرط یاهروشک
 لباق یتخس هب ،دوریم رامش هب اهتصرف
 تسا اکیرمآ رد یرباربان نازیم زا صیخشت
 نیچ دیاش هک تسا یلاح رد نیا و
 خیرات رد یدمآرد ددجم عیزوت نیرتگرزب
 تمسق ،دنه رد .تسا هدید دوخ هب ار
 هب یداصتقا عیرس دشر عفانم زا یمظعا

 ۳۵۰ .دوریم هعماج دنمتورث %۲۰ بیج
 .دنربیم رس هب تکالف و رقف رد رفن نویلیم
 کدوک ۰۰۰/۲۵۰ دودح هتکلک رد اهنت

.دنناسریم حبص هب ورهدایپ رد ار اهبش
)۱( 

 ،یناهج کناب نادداصتقا چیونالیم وکنارب
 یریگهزادنا یاهحرط نیرتمهم زا یکی رب
 تراظن ناهج حطس رد یدمآرد یرباربان
 رایسب یسررب کی زا هدافتسا اب وا .دراد
 هب ،ناهج رسارس یاهراوناخ رد هدرتسگ
 زا دصرد کی :هک تسا هدیسر هجیتن نیا
 هب ناشدمآرد ،)نیرتدنمتورث( ناهج دارفا
 لاس رد .تسا )نیرتریقف( دصرد ۵۷ هزادنا

 ،دنمتورث دصرد جنپ طسوتم دمآرد ،۱۹۹۳
 ۵ طسوتم دمآرد زا رتگرزب ربارب ۱۱۴

 رد ؛تسا هدوب ناهج ریقف مدرم دصرد
 ۷۸ ،۱۹۸۸ لاس رد نازیم نیا هک یلاح
 دصرد ۲۵ ،ریقف دصرد ۵ .تسا هدوب ربارب
 ،دناهداد تسد زا ار دوخ یعقاو دمآرد زا
 ۱۲ ،دنمتورث دصرد ۲۰ دمآرد هک یلاح رد
 ناهج دمآرد دشر ربارب ود زا شیب ـ دصرد
 رد یرباربان شیازفا .تسا هتشاد دشر ـ

 لخاد رد یرباربان شیازفا رطاخ هب ناهج
 .تسا اهروشک نیب نینچمه و اهروشک
 ،ریقف روشک و رتدنمتورث ،دنمتورث روشک
.دوشیم رتریقف
 نینچ رد یرباربان تیفیک تخانش یارب

 طوبرم رامآ هب ناوتیم هنومن یارب یراتخاس
 ناونع هب ،هدحتم تالایا رد یرباربان هب

 تابسانم نیرتهتفرشیپ هک یروشک
 زا شیب و دراد نایرج نآ رد یرادهیامرس
 هعسوت یارب ار ییوگلا نینچ اهروشک ریاس
 جیورت یسایس یداصقا یزیرهمانرب و
.درک هعجارم ،دهدیم
 سنیزب« ییاکیرمآ یتنرتنیا هاگیاپ
 یشرازگ رد )Business Pandit( »تیدناپ
 رد تورث عیزوت یگنوگچ صوصخ رد
 لاس یادتبا رد هک اکیرمآ هدحتم تالایا

 حیرصت ،تسا هدرک رشتنم یدالیم ۲۰۱۰
 اکیرمآ رد هتشذگ لاس ۳۰ یط :دنکیم
 و دناهدش رتدنمتورث نانچمه نادنمتورث
 لیلد نیرتمهم دیاش .رتریقف نانچمه ناریقف
 یدیدج یاهلغش رثکا هک دشاب نآ رما نیا

 دناهدش داجیا اهلاس نیا یط هک
 همیب و هتشاد ینییاپ یاهدزمتسد
.دنرادن نامرد و یگتسشنزاب
 هاگیاپ یلام شخب« شرازگ ساسا رب
 لاس ربتکا لوا خیرات رد »وهای یتنرتنیا

 زا شیب اهییاکیرمآ زا دصرد ۲۰ ،هتشذگ
 بسک روشک نیا رد ار دمآرد دصرد ۵۰
 دصرد ۴۰ هک تسا یلاحرد نیا .دننکیم
 اهنت اکیرمآ یدمآرد مره نییاپ تیعمج زا

 رد هلصاح یاهدمارد لک زا دصرد ۱۲
 .دننکیم بسک ار روشک نیا داصتقا

 دصرد ۲۰ یارب دمآرد زا دصرد ۵۰ هسیاقم
 ۴۰ یارب دمآرد دصرد ۱۲ و تیعمج زا
 کهد ود هک دهدیم ناشن دمآرد دصرد
 راهچ زا شیب اکیرمآ هعماج یالاب
 دمآرد هعماج نیا ینییاپ کهد راهچ ربارب
 یعون دیاب ار یتاقبط فاکش نیا و دراد
 تالایا زورما .!تسناد خیرات رد دروکر
 زا یکی ناوتیم هناعطاق ار هدحتم
.تسناد ناهج یاهروشک نیرترباربان
 

 خرن هب هجوت نودب هک یرگید یهنومن
 تشیعم نییاپ رایسب حطس و رامثتسا

 رد یقفوم یوگلا ناونع هب نآ زا نارگراک
 دوشیم هدرب مان یداصتقا یاههمانرب ذاختا

 یرایسب رد هچ رگا نیچ .تسا نیچ روشک
 خرن صوصخ هب ،یداصتقا یاهرگناشن زا
 یراذگهیامرس دشر خرن ،یداصتقا

 یلخاد صلاخان دیلوت و تارداص ،یجراخ
 اما .تسا هتشاد یهجوت لباق یاهتفرشیپ
 هب دودحم اهنت ار هعسوت موهفم یهنماد رگا

 هتسنادن یداصتقا یّمک یاهصخاش نینچ
 یگدنز تیفیک و تیعضو هب ار نآ و
 ،میهد شرتسگ ناشکتمحز و نارگراک
 تابسانم دشر هک تسا نیا نیا تیعقاو

 طیارش یهیاپ رب نیچ رد یرادهیامرس
 نیچ نارگراک تیرثکا یگدنز و راک راوگان
 یداصتقا دشر زا یگرزب مهس و دراد رارق

 راک یورین شزرا ندوب نییاپ لصاح نیچ
.دشابیم روشک نیا رد
 دهدیم ناشن یناهج کناب تاعلاطم
 یرگید روشک ره زا رتشیب نیچ رد یرباربان
 یاهلاس نیب .تسا هدرک دشر ناهج رد

 هنایلاس نیچ داصتقا دشر خرن ۲۰۰۳ ات ۲۰۰۱
 نییاپ دصرد ۱۰ اما ،دوب دصرد ۱۰
 دمآرد تفا دصرد ۵/۲ اب دمآرد ناگدنراد
 نآ زا یکاح یمسر رامآ .دندش ور هبور
 ۲۰ و الاب دصرد ۲۰ نیب فالتخا هک تسا
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 یهلصاف رد دمآرد ناگدنراد نییاپ دصرد
 ۴۰ دشر یاراد ،۲۰۰۹ ات ۲۰۰۶ یاهلاس
.تسا هدوب یدصرد
 هاگشناد رد داصتقا داتسا »سیت ید لشیم«
 هک یزیچ« :تسا دقتعم .اکیرمآ گربستیپ
 نورد و اهروشک نیب رد دوجوم یرباربان هب
 دشر هب ور تردق ،دنزیم نماد اهنآ

 تردق زور هب زور لاوز و هیامرس نیکلام
 )ریقف یاهروشک رد ناناقهد و( نارگراک
 ناهج یاهروشک هب ینیع روط هب رگا .تسا
 تردق هچره هک دید میهاوخ ،میرگنب

 عیزوت ،دشاب رتالاب ناناقهد و نارگراک
 لیامتم یواست تمس هب رتشیب ،دمآرد
 ناناقهد و نارگراک هچ ره .دوشیم
 روشک ،دنشاب رتفیعض ریقف یاهروشک
 رارق دنمتورث للم راشف و هطلس تحت رتشیب

 الاب اهروشک نیب یرباربان و تفرگ دهاوخ
 ریقف رشق دمآرد هک یماگنه. تفر دهاوخ
 هدنز نآ اب ناوتیم هک ینازیم لقادح ات
 نیا لخاد رد یرباربان ،دیایب نییاپ ،دنام
 هلأسم نیا .تفر دهاوخ الاب زین اهروشک
 صلاخان دیلوت ندوب الاب نامز رد یتح
 روط نیمه .تسا قداص زین هنارس یلخاد
 نارگراک هچ ره ،دنمتورث یاهروشک رد

 دوب دهاوخ رتشیب یرباربان ،دنشاب رتفیعض
 اب دنناوتب نارگراک هک نیا لامتحا زین و
 و تدحو هب دوخ نارهاوخ و ناردارب

 تسد ناشعفانم  ظفح یارب یگتسبمه
 یاراد اکیرمآ هک نیا .تسا رتمک ،دنبای

 نیرتشیب و یرگراک یاهشبنج نیرتفیعض
 دنمتورث یاهروشک نایم رد یدمآرد یرباربان
».تسین یقافتا ،تسا
 نوچ یبیرفلد نیوانع اب هچنآ نیاربانب

 و روحم شناد هعماج و یتعنصدعبام هعماج
 غیلبت یهاگشناد لفاحم رد هزور ره …
 ار رگراک یهقبط گرم نآ یپ زا و دوشیم
 رییغت و نیرفآ شزرا یهژوس ناونع هب
 نینچ رد ،دننکیم مالعا ناهج یهدنهد

 تسا هتفای یتوافتم یتیفیک هچ رگا یعماوج
 ماظن یارب ییاز شزرا رد نآ تیلماع زا اما

 ناهج تابسانم رب مکاح ِیرادهیامرس
.تسا هتساکن

 نیا رکنم دنناوتیمن یزور دم تایرظن نینچ

 گنهرف و ییاناد عون ره هک دنوش تیعقاو
 موادم راک و اهشالت لصاح یتیوه و
 یاهلسن و نادرم و نانز یدام و یرکف
 هدیسر یخیرات یهظحل نیا هب تسا یرشب
 یاهصرع رد موادم راک نینچ ره و تسا

 و شناد یاههنیمز هک تسا یرکف و یدام
.دنکیم مهارف ار یژولونکت
 یاطخ ود دوجوم ِیمسر تایرظن رد
 نیا یود ره هک دراد دوجو هدمع کیروئت
 شرگن و یخیراتریغ درکیور زا ناشن دراوم
 تایرظن نیا رد .تسا تایرظن نیا دودحم
 موهفم زا یعقاو ریغ یتشادرب اب ییوس زا

 یاههصرع هب ار تالوقم نیا ،رگراک و راک
 دننکیم دودحم دیلوت یهصرع و یدی راک
 یاهراک هک ار یتاقبط و راشقا زا یرایسب و
 موهفم زا دننکیم تیلاعف یتامدخ و یرکف

.دننکیم ینثتسم رگراک یهدرتسگ یهقبط
 یهئارا و دودحم یدرکیور اب رگید یوس زا
 رد رگراک یهقبط مجح زا یماقرا و رامآ

 نیا ،یرادهیامرس زکرم و یتعنص عماوج
 شهاک شهاک یهقبط مجح هک ار هیرظن
 میمعت ناهج یمامت هب ،تسا هدرک ادیپ
 یهرود رد هک یتروص رد .دنهدیم

 یشخب ندش لقتنم اب هیامرس ندشیناهج
 یهقبط مجح ،ینوماریپ عماوج هب دیلوت زا

 .تسا هتفای شیازفا قطانم نیا رد رگراک
 ،میهافم یهیلک ندش »یناهج« اب هجیتن رد
 زین نآ تیمک و رگراک یهقبط هب درکیور
.دشاب یناهج یدرکیور یتسییاب
 یاهیرباربان شیازفا هب طوبرم رامآ
 یههد دنپ رد یتاقبط فاکش و یعامتجا
 اهنت هن هک تسا تیعقاو نیا یایوگ ریخا
 یزاسیناهج رصع رد یرادهیامرس دشر
 زا توافتم یتیفیک اب و نردم یاهدیدپ
 تیفیک هکلب ،دشابیم نآ زا شیپ راصعا
 تیفیک زین رضاح نارود رد رقف و یرباربان

 هب هراشا طقف هک تساهتفای یدیدج
 رب دیکأت و یتیوه و یگنهرف یاهنامتفگ
 ارچ دوب دهاوخن نآ نیینت رداق ییاناد رصنع
 زا عزتنم عماوج رد نآ دشر و ییاناد هک
 یب و یداصتقا -یسایس یاهراتخاس
 ناهج رد تردق تابسانم اب طابترا

 تسا فرص یشیدنا ماخ نیاربانب .دشابیمن

 رب ینبم روحم ییاناد عماوج راعش هک
 هب هجوت نودب ار »تسا تردق ییاناد«

 یسررب و تخانش و یخیرات یلیلحت
 یرادهیامرس راتخاس رد دوجوم تابسانم
 درکیور کی وجو نودب نینچمه و دوجوم
 یاهیزیرهمانرب یهحولرس ،نآ هب یداقتنا

.میهد رارق نالک
 
 :تشونیپ
۱- Yates, Michael (2004). Poverty 

and Inequality in the Global Economy, 
Monthlyreview vol 55.
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 بوخ ات میدیم نوتراشف ردق نوا«
 نوترُپ نومدوخ مدعب .دیش هیلخت
)لوروا جروج ،۱۹۸۴ نامر( »مینکیم
 :هراشا

 یفرعم« ناونع رضاح راتشون دنچ ره
 فده اما ،دراد دوخ رب ار »باتک
 یباتک یفرعم طقف هکنآ زا شیب هدنراگن
 یکی هب نتخادرپ ،دشاب هدش رشتنم هزات
 دنچ یداصتقا تالوحت نیرتمهم زا
 یهیامنورد یارو هک تسا ریخا یههد
 و یعامتجا داعبا رد ،شایداصتقا

.تسا هدوب راذگرثا زین یسایس
 یاههمانرب و اهتسایس زا هتسد نیا
 )۱( »نتگنشاو عامجا« هب هک یداصتقا

 یههد هس ود یط ،دناهتشگ فورعم
 رد هعسوت مک یاهروشک رثکا رد هتشذگ
 نینچمه و نیتال یاکیرمآ و اقیرفآ و ایسآ
 یداصتقا یاهنارحب هب شنکاو رد
 زا هتسد نیا رد ،هتفای هعسوت یاهروشک
 و راثآ یاراد و دناهدش ارجا زین اهروشک
 زا کی ره یسررب هک تسا هدوب یجیاتن
 و هدرتسگ شهوژپ کی عوضوم اهنآ

.دشاب دناوتیم یدروم
 نتگنشاو عامجا یلاربیلون یاهتسایس
 تلود شقن شهاک نوچ ییاههمانرب هک
 و شهاک ،)یزاسیصوصخ(داصتقا رد

 رازاب تابسانم یهطلس و اههنارای فذح
 یعامتجا و یداصتقا یاههصرع رب

 سپ ِناریا رد ،دنریگیم ربرد ار هعماج

 لیدعت« یاههمانری بلاق رد زین گنج زا
 یاههمانرب یهحولرس »یراتخاس
 رارق یداصتقا و یسایس یهعسوت

 ۷۰ یههد مود یهمین رد .دنتفرگ
 هچرگ ،۸۰ یههد لوا یهمین و یسمش
 دنور اهتسایس نیا یارجا

 اما تفرگ دوخ هب یرتهناراکهظفاحم
 یهعسوت یاهتسایس یلک یریگتهج
 »نتگنشاو عامجا« لوصا اب وسمه روشک
.تسا هدوب
 ،مهن تلود راک عورش و ۱۳۸۴ لاس زا
 یناباتش دنور هرابود لوصا نیا یارجا
 یلصا یهیامنب و تسا هتفرگ دوخ هب

 ار »یداصتقا لوحت« هب موسوم حرط
 رد »نتگنشاو عامجا« یهعوضوم لوصا
 یاهتلود رارصا نینچمه .دریگیم رب
 رتعیرس یارجا رب مهد و مهن

 ندرکدنمفده و یزاسیصوصخ
 نیمه رد یتسیاب ار اههنارای )فذح(

.دروآ رامش هب اتسار
 وضع »یناحبس نسح« هک یروط هب

 سلجم یهجدوب و همانرب نویسیمک
 یاهتسایس یسررب شیامه رد متفه
 :تفگ یساسا نوناق ۴۴ لصا
 هک هعسوت مراهچ همانرب یاهتسایس«
 هدش نیودت ینتگنشاو عامجا ساسارب
 ثرا مهن تلود هب
 لقن هب ،ینجورب یقداص( ».تساهدیسر
.)۷/۳/۸۷ ،ناهیک همانزور زا
 یاهرازبا و جیاتن و راثآ دروم رد اما
 قطانم رد روبزم یاهتسایس یارجا

 یدایز یاهشهوژپ ،ناهج نوگانوگ
 یاهباتک و تالاقم و هتفرگ ماحنا

 هک تسا هدمآ رد شراگن هب یددعتم
 نیرتمهم زا یکی »کوش نیرتکد« باتک
.دشابیم اهنآ

 روهظ ؛کوش نیرتکد« باتک
 یموئان« طسوت»هعجاف یرادهیامرس
 و تسیلانروژ)Naomi Klein( »نیالک
 ییاداناک یزاسیناهجدض یسایس لاعف
 یموئان .تساهدش هتشون ۲۰۰۷ لاس رد
 جلاک یلزگنیک هاگشناد زا هک نیالک
 رد یراختفا یارتکد یاراد اداناک
 یهصرع رد تسا یندم قوقح
 نتخاس و یگدنسیون ،یراگنهمانزور
 و هدرک دوخ بیصن ار یزیاوج ملیف
 نابز ۳۰ هب کیدزن هب یو تافیلأت
 یهاوخرظن رد یو .تساهدش همجرت

یلاربیلون داصتقا رد ینامرد کوش

ینجورب یقداص ورسخ يییيدداصتقاا
ینجورب یقداص ورسخ

 یرادهیامرس روهظ ؛کوش نیرتکد
هعجاف

نیالک یموئان :هدنسیون
 و یباهش )لیلخ( دادرهم:همجرت

یوبن دومحمریم
»همآ باتک« رشن

۱۳۸۹ رهم :لوا پاچ



١۱٩۹ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام یی دد

65

 هلجم طسوت هک۲۰۰۵لاس یتنرتنیا
 ناکم تفرگ تروص »یجراخ تسایس«
 نیلواو( ناهج رترب رکفنشور نیمهدزای
.درک دوخ نآ زا ار )نز رکفنشور
 ۲۰ زا شیب هب نونکات هک »کوش نیرتکد«
 روشک ۳۵ رد مک تسد و همجرت نابز
 تاقیقحت یهیاپ رب،تساهدش رشتنم
 ینادیم شرازگ لاسراهچ و یخیرات
 راثآ زا یکی و هدش هیهت نیالک یموئان

 نیرتهدیچیپ زا نتشادربهدرپ رد ریظنمک
 یاههمانرب یسایس-یداصتقا یاهحرط
 راثآ و»نتگنشاو عامجا« یلاربیلون
 روبزم یاههمانرب یداصتقا و یعامتجا

 .دشابیم
 )لیلخ(دادرهم یهمجرت هب هک رثا نیا

 رشن طسوت یوبن دومحمریم و یباهش
 نیمراهچ تساهدش رشتنم »همآ باتک«
 هدرپ تشپ« یاهباتک هعومجم زا رتفد
 نیا نیشیپ یاهرتفد .تسا »نیلمخم
:زا دندوب ترابع هعومجم
 ،»یداصتقا راکتیانج کی تافارتعا«-۱

 یوبن دومحمریم همجرت ،زنیکرپ ناج
 ،نارتخا رشن ،یباهش )لیلخ( دادرهمو

۱۳۸۵ لوا پاچ
 ییاهشرازگ( !وگن غورد نم هب«-۲
 ،»)رگشواک ناراگنهمانزور زا زاسخیرات
 دادرهم همجرت ،رجلیپ ناج ششوک هب
 ،یوبن دومحمریم و یباهش )لیلخ(
۱۳۸۷٫ لوا پاچ ،نارتخارشن

 ،رجلیپ ناج ،»ناهج دیدج نابابرا«-۳
 )لیلخ( دادرهم و یباهش زانرهم همجرت

۱۳۸۸٫ لوا پاچ ،نارتخارشن ،یباهش
 روهظ ؛کوش نیرتکد« باتک
 هک دهدیم ناشن »هعجاف یرادهیامرس
 یداصتقا یاههمانرب یارجا روطچ
 یزیوجت یاههخسن هلمج زا ،یلاربیلون
 کناب« و »لوپ یللملا نیب قودنص«

 هک تسا هدوب نیا دنمزاین ،»یناهج
 تعاطا هب راداو ،کوش قیرط زا هعماج

 رد هکدوش نینچنیاییاههمانرب شریذپ و
 رایسب مدرم یاههدوت یارب یداع طیارش
.تسا بولطمان
 رب ینایاپ باتک نیا تادنتسم و بلاطم
 یناهج دازآ رازاب هک تسا هروطسا نیا
 یزوریپ و حتف هب کیتارکومد یدنور رد
ً امیقتسم نیالک .تسا هدیسر
 ینعی ،یناهج نیون مظن نانادداصتقا

 ،)Milton Friedman( نمدیرف نوتلیم
 نارازگراک رگید زین و ،لبون هزیاج هدنرب
 فده ار »وگاکیشیداصتقا بتکم«
 روطچ هک دهدیم حیضوت و دریگیم
 رد اهنآ یداصتقا یاهتسایس
 نارود رد یلیش لثم ییاهروشک
 نارود رد هیسور ،هشونیپ یروتاتکید
 انیرتاک نافوط زا سپ یاکیرمآ ،نیستلی
 طسوت یماظن لاغشا زا سپ قارع و
 شیپ.تسا هدش هدرب شیپ ،اکیرما
 یدنور اب هن اهتسایس نیا ندرب
 زا هدافتسا ءوس اب هک کیتارکومد
 تروصهعجاف رثا رد مدرم یگدز کوش
 شیپ اجنآ ات نیالک .تسا هتفرگ
 دهد ناشن دنکیم یعس هک دوریم
 دصق هب ًالصااههعجاف نیا زا یضعب
 نیا ندرب شیپ و کوش داجیا

.دناهدش داجیا اهتسایس
 اب باتک یهمدقم یادتبا رد نیالک
 یماظن نیرتکد« زا یلوق لقن ندروآ
 :دسیونیم »قارع اب گنج یارب اکیرمآ
 Shock and( باعرا و کوش تایلمع«

Awe( داجیا ،اهینیرفآ ساره لماش 
 هک تسا ییاهیرگناریو و تارطاخم
 و رصانع زین ،مدرم یهماع یارب
ِ عماوج زا یصخشم یاهشخب
 لباق ریغ ناشناربهر و ام یهدننکدیدهت
 ،اهدابدرگ اب زین تعیبط .تسا کرد
 ،اهلیس ،اههلزلز ،نیگمهس یاهنافوت
 ،یندشن راهم یاهیزوسشتآ
 کوش« دناوتیم اهیرامیب و ،اهیطحق

 ،نیالک( »دنک داجیا »باعرا و
۱۷:۱۳۸۹(. 

 ناسنیا »کوش نیرتکد« یو رواب هب
 ىلصا یهعجاف رثا رد« :دنکىم لمع
 ،ىتسیرورت یاهلمح ،اتدوک کی ًالثم(
 ای ،ىمانوس ،گنج ،رازاب ىشاپورف
 یناگمه کوش تلاح کی ،)نافوت
 تسرد .دوشىم ىلوتسم تیعمج مامترب

 و هدننکرک کیزوم هک هنوگ نامه
 ار ىنادنز ىیوجزاب ِلولس نورد ِتابرض
 ورف ،دروآىم هار هب و دنکىم تسس
 ىاهنافوت و ،رورت جوم ،اهبمب نتخیر
 تسس تمدخ رد زین هدنبوکمهرد
 رارق هعماج لک ِندروآ هار هب و ندرک
 ىنادنز لثم تسرد .دریگىم
 ول ار شیاقفر مان هک ىاهدزتشحو
 نادرگیور شیاهرواب زاو دهدىم
 زا ًابلاغ زین هدش هکوش ِعماوج ،دوشىم

 هناتخسرس ىداعتلاح رد هک ىیاهزیچ
 تسد دندرکىم تظفاحم اهنآ زا
 یاهناسنا رس رب هچنآ .دنرادىمرب
 عماوج رس رب هچنآ و کوش ینابرق
 رگیدکی اب یعون هب دیآیم کوش ینابرق
ِ تایلجت اهنیا همه :تسا طبترم
 رایسب ِدحاو قطنم کی ِتوافتم
 )۱۰ :نامه( »تسا کانتشهد
 یاهتسایس نایرجم و نازادرپهیرظن
 کی اهنت دندقتعم کوش نیرتکد
 دناوتیم »گرزب تسسگ« و »کوش«
 Tabula( »یاهتشونان و دیفس حول«

Rasa( نآ زا ات دنک داجیا اهنآ یارب ار 
 ندرک ییارجا و ون ییایند نتخاس یارب
.دننک هدافتسا ناشیلاربیلون یاههمانرب
 دازآ رازاب نانادداصتقا یهیرظن نیا

 نوِویا رتکد تایرظن هب یدایز تهابش
 سیئر )Ewen Cameron(نورماک
 هاگشناد یکشزپناور یوتیتسنا«
 نمحنا« سیئر و اداناک »لیگکم
 ۱۹۵۰ ههد رد »اکیرمآ یکشزپناور



١۱٩۹ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام یی دد

66

 تشاد رواب هک ،دیورف فالخ رب .دراد
 یاهشیر للع هب ناوتیم ینامرد راتفگ اب
 نورماک رتکد ،درب یپ یناور تالکشم
 هب کوش ندروآ ندراو اب هکدوب دقتعم
 بویعم یاهنهذ ناوتیم ،اهناسنا زغم
 سپس و دودز یزیچ ره زا ،درک یهت ار

 یاهحول« رب ار یدیدج یاهتیصخش
.)۱۱ :نامه( درک میسرت »هتشونان کاپ
 و تشادزاب رد ینشور هب ار هدیدپ نیا

 و ناراگنهمانزور ،ناگدنسیون یهجنکش
 یاهماظن طسوت فلاخم یسایس نیلاعف
 هدع نیا .درک هدهاشم ناوتیم ،رتیلاتوت

 عضاوم رب ندش تشادزاب زا شیپ هک
 یتدم زا سپ ،دندرکیم یراشفاپ دوخ
 یهتشذگ زا ،دنوشیم رهاظ نویزیولت رد

 اب ًالماک و دننکیم تمادن راهظا دوخ
 رتیلاتوت یاهماظن نیا یاهتساوخ
.دندرگیم وسمه
 هک تسا یزیچ نآ دننامه شور نیا
 دروم رد ۱۹۸۴ نامر رد »لوروا جروج«

 :درادیم نایب رتیلاتوت ماظن کی درکلمع
 بوخ ات میدیم نوتراشف ردق نوا«
 نوترُپ نومدوخ مدعب .دیش هیلخت
.)۴۷ :نامه( »مینکیم
 هویش عادبا رد هکنیا رب هوالع ،نورماک
 یارب هجنکش رصاعم یاهدرگش و
 ،درک افیا یروحم یشقن هدحتم تالایا
 یداینب قطنم شیاهشیامزآ اب
 وحن هب زین ار »هعجاف یرادهیامرس«
.)۱۱ :نامه( تخاس راکشآ یدننامیب

 رد دوخ تادهاشم هب هراشا اب نیالک
 یهجیتن رد هک یکوش و »نائلرواوین«

 هب نآ زا لصاح لیس و انیرتاک دابدرگ
 کوش و لیس نیا ،دوب هدش دراو مدرم

 یارجا یارب یتصرف ار نآ زا لصاح
 تهج رد یلاربیلون یاهتسایس رتعیرس
 لیس .دنادیم رتشیب یزاسیصوصخ
 یاههناخ نتفر نیب زا و یبارخ ثعاب
 ریقف ناتسوپهایس هک دوب هدش یایتلود

 اما .دندوب نکاس اهنآ رد نائلواوین
 زا نارادهیامرس و نارادمتسایس
 هرهب دوخ دوس هب لیس یناسنا یاههنیزه
.دندرک یرادرب

 ناگدزلیس هاگهانپ درگادرگ هک یربخ
 ،»رکیب دراچیر« هک دوب نیا تشگیم
 نیا هاوخیروهمج یهتسجرب یهدنیامن
 یاههورگ زا یعمج هب ،هرگنک رد رهش
 :هک دوبهتفگ یناملراپ ذوفن لامعا و راشف
 یتلود یاههنوخ کَلَک هرخالاب«
 زا نومدوخ هک ام .میدنک ور نائلرواوین
 ادخ راک .میدموایمن رب راک نیا سپ
.)۱۸ :نامه( .»دوب
 نیرتدنمتورث زا یکی ،»ورازیناک فزوج«
 رهش زین نائلرواوین یاهشورفب و زاسب
 یهحفص هب ار لیس رثا رد هدش ناریو

 هک دوب هدرک هیبش یاهتشونان و یلاخ
 رایتخا رد ار یبوخ یلیخ یاهتصرف
 هرابود ار زیچ همه هک دهدیم رارق نانآ
 نیا .)نامه( .دننک عورش لوا زا
 وا یارب »بوخ یلیخ یاهتصرف«
 یارب یتلود نکسم متسیس یدوبان
 و نائلرواوین ریقف نارابتییاقیرفآ

 ینامتراپآ یاهعمتجم اب نآ ینیزگیاج
.دوب یصوصخ
 زا سپ هام ۳ نمدیرف نوتلیم نینچمه
 لاو« یهمانزور رد یاهلاقم رد لیس
 رتشیب« :دسیونیم »لانروژ تیرتسا

 نیاو هدش ناریو نائلرواوین سرادم
 .دناهدش شخپ روشک رسارس رد اههچب
 تسا یدژارت کی هک لاح نیع رد نیا
 یارب تسا یتصرف ،رگید یوس زا ،اما
 تروص هب تلایا یشزومآ ماظن هکنآ
.)۱۹ :نامه( ».دوش حالصا یاهشیر

 یوتیتسنا« راکهظفاحمون یرکف داتس
‐American Enterpri( »زیارپرتنا نکیرمآ

se Institute( یهباشم رظن راهظا رد زین 
 هب هزور کی انیرتاک نافوت« :تشاد نایب
 نارگحالصا هک دمآ لیان یزیچ ماحنا

 ،شالت اهلاس مغر هب ،انایزیئول سرادم
 .)۲۱ :نامه( »دندوب ناوتان شماحنا زا
 تسد و یاهشیر تاحالصا نیا مامت اما
 دوشیم هراشا نآ هب هک یتبثم یاهدروآ

 سرادم ندش هدیچرب زج تسین یزیچ
 یصوصخ ماظن اب نآ ینیزگیاج و یتلود
 زا ینعی( تلود هنازخ زا هک یا هنیزه و

.دوش یم تخادرپ )مدرم بیج
 یفنم راثآ نایب نمض نیالک یموئان

 عامجا« یلاربیلون یاهتسایس
 یههد رد نیتال یاکیرمآ رد »نتگنشاو

 هدش لامعا قانتخا و بوکرس و ۱۹۷۰
 نیا یماح یروتاتکید یاهماظن طسوت
 رد هک ار هچنآ ،هراق نآ رد اههمانرب
 قافتا وماناتناوگ و بیرغوبا یاهنادنز
 دنادیم اههجنکش نامه یهمادا داتفا
)Stiglitz, 2007(.
 نمدیرف نوتلیم ،باتک نیا ساسا رب
 یلام یاهداهن و کوش هیرظن عدبم
 یللملانیب قودنص« لثم یایللملانیب
 نآ نایرجم »یناهج کناب« و »لوپ

 وگاکیش هاگشناد داتسا نمدیرف .دنتسه
 زا لبق دیاب کوش هک دنک یم دیکأت
 .دوش لامعا دنیایب دوخ هب مدرم هکنآ
 ۶ فرظ دیاب تلود هک تسا دقتعم وا
 رظن دروم یساسا تالوحت هام ۹ ات
 قودنص« .دنک هدایپ ار دازآ رازاب داصتقا
 ییارجا یاهلح هار مه »لوپ یللملا نیب
 شور نیمه هب اکتا اب ار دوخ یلمع و

.دنکیم زیوجت
 و نمدیرف هک دنکیم یریگهجیتن یو

 یسرک هب زا یناوتان لیلد هب ،شنایماح
 قیرط زا اهتسایس نیا ندناشن
 یور کوش تردق هب ،کیتارکومد
 .دنروآیم
 یهدنسیون ،نمدیرف نوتلیم روسفورپ«

 یعدم ،»یدازآ و یرادهیامرس« باتک
 – هشونیپ یرادمامز نارود ِلک هک دوب
 رازه اهدص و یروتاتکید لاس ۱۷ ینعی
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ِ بیرخت هن -هجنکش و ینابرق
 هک یسارکومد و یدازآ رابتنوشخ
 ،نیالک( تسا هدوب نآ سکع

۱۳:۱۳۸۹(. 
 یرایسب ،نیتال یاکیرمآ رد هکیلاح رد
 اهنویلیم هک یداصتقا یاهکوش نیب
 ریگ همه یهدیدپ و دناشک رقف هب ار رفن

 و شیدنارگد رازه اهدص هک هجنکش
 یاهطبار درکیم تازاجم ار هاوخرگید
 نمدیرف )۲۳ :نامه( دندیدیم میقتسم

 یناسنا دض تامادقا مامترب ار شنامشچ
 ددنبیم یسارکومد و یدازآ بوکرس و
 یهرابرد مهم ًاعقاو یهتکن« :دیوگیم و
 یاهرازاب هک تسا نیا یلیش یهلئسم
 یهعماج داجیا یارب ار دوخ شقن دازآ
.)۱۳ :نامه( !!»دندرک افیا دازآ
 ودراودا هک هک تسا یلاح رد نیا

 ،یاهئوگورا یهدنسیون ،ونایلاگ
 یاهکوش یهطساو هب رگا« :دسرپیم
 نیا ظفح ،دوبن نارگهجنکش یکیرتکلا
 مه و »؟دشیم نکمم هنوگچ اهیرباربان
 ات دندش ینادنز مدرم« :دیوگیم وا
.)نامه( »دشاب دازآ اهتمیق
 لکش هس هکنآ زا سپ لاس ۳۰ ًاقیقد
 نامزاس یاتدوک کوش( کوش صخشم
 یعادبا یداصتقا یاهکوش ،ایس
 و راتشک کوش و نمدیرف نوتلیم
 و نورماک نوویا رتکد ِیعادبا یهجنکش
 ار )یماظن نارگاتدوک تسد هب هدش ارجا
 اب ،لومرف نیمه ،دندروآ دراو یلیش رب

 قارع رد هرابود ،رتشیب سب یتنوشخ
 گنج اب ،تسخن .تسا هدش رهاظ
 یهتفگ هب ،ات دندرک عورش عورش
 کوش« تایلمع یماظن نیرتکد ناحارط
 و ،تاکاردا ،هدارا« گنج ،»باعرا و
 یانعم هب ،و دنک راهم ار نمشد مهف
 ای لمع رظن زا ار نمشد ،هملک یعقاو
.»دزاس میقع لمعلا سکع
 زا داصتقا یاهشیر ِینامرد کوش ،سپس

 زونه روشک هک یلاح رد ،و دیسر هار
 دشرا یهداتسرف ،رمرب لپ ،دوب رو هلعش
 لیمحت قارع رب ار نآ ،هدحتم تالایا

 تراجت ،هدرتسگ یزاسیصوصخ«:درک
ِ تباث خرن عضو ،دازآ ًالماک یجراخ
 هب هک یتلود و ،یدصرد ۱۵ یتایلام
 .»دوب هدش کچوک ریگمشچ یلکش
 قارع تقوم ریزو ،یولع ریمالادبع یلع
 هک تفگ ههرب نآ رد ،یراجت روما رد
 تاناویح لثم هکنیا زا« شنانطومه
 و اههبرجت عاونا ضرعم رد )یهاگشیامزآ
 و دناهدش هتسخ دنریگ رارق اهشیامزآ

 یهرادنا هب .دروخیم مه هب ناشلاح
 دراو کوش ام یداصتقا ماظن هب یفاک
 نیا هب ،نیاربانب .تسا هدمآ

 .»میرادن زاین یداصتقا ِینامردکوش
 ناشن تمواقم اهیقارع هک هاگنآ
 نادنز هب ،دندرک ناشعمج ،دنداد
 یرتشیب یاهکوش ،احنآ رد و دندنکفا
 -دندروآ دراو ناشنهذ و مسج رب

 اب هسیاقم ماقم رد ،هک ییاهکوش
 ییاهکوش ،یداصتقا ینامردکوش
.)۲۴ :نامه( دندوبن یلیثمت و یراعتسا

 هک تسا دقتعم باتک نیا رد نیالک
 مادعا یاههخوج یریگراک هب و هجنکش
 ریظن ینامسج ریغ یاههجنکش و(

 کیتارکومد یاهداهن دنمماظن بوکرس
 »لوپ یللملانیب قودنص« زا یهدافتسا و
 ،)اهروشک یلامشوگ یارب ماو رازبا زا

 تضهن رد ادص و رس یب یکیرش
 و یلیش زا – یناهج دازآ رازاب یمجاهت
 -هیسور و قارع و نیچ ات هتفرگ نیتنازرآ
.)نامه( .تسا هدوب
 هب رخآ لصف رد نیالک یموئان
 ندمآ راک یور و یمدرم یاهتمواقم
 نیتال یاکیرمآ رد ارگپچ یاهتلود
 رد یمدرم یاهباختنا نیا .دزادرپیم
 هب لمعلاسکع رد هک تاباختنا بلاق
 یلاربیلون یاهتسایس رگناریو راثآ

 حطس راکشآ لزنت و نتگنشاو عامجا
 بلغا ،هدش ماحنا مدرم تیرثکا یگدنز
 ۲۱ نرق رد ار نیتال یاکیرمآ یاهروشک
 ندمآ راک یور زا .تسا هتفرگربرد
 رد »سلاروم وبا« و »زواچ وگوه«
 لیناد« ات هتفرگ یویلوب و الئوزنو
 رد »تلِشاب« و »اولیساد الول« و »اگتروا
 لئافار« و یلیش و لیزرب و هئوگاراکین

 زا تیاکح همه ،روداوکا رد »ایروک
 و تسیب نرق مسیلایسوس نتفرگ جوا
 یتکراشم یسارکومد یهیاپ رب )۲( مکی
.دراد نیتال یاکیرمآ رد
 یاهتلود نیفلاخم فالخ رب یو

 هک مسیلاربیلون نارادفرط و ارگپچ
 یرثؤم لماع ار ییارگماوع و مسیلوپوپ
 تلود اهتلود نیا ندیسر تردق هب رد
 ،دننکیم یفرعم نیتال یاکیرمآ رد
 ار اهنآ فلاخم یسایس یاهورین ًاقافتا
 بستنم ییاهتسایس نینچ ذاختا هب
 :دنکیم
 رد نیتناژرآ داصتقا ینوگژاو ماگنه زا

 یزاسیصوصخ اب تفلاخم ،۲۰۰۱ لاس
 یاکیرمآ یهراق یهدننک نییعت یهلئسم
 دناوتیم تفلاخم نیا .تساهدش نیتال
 رب اج زا ار یتلود و دنک نییعت تلود
 ًالمع ۲۰۰۶ لاس رخاوا رد و ،دراد
 رد یپ تارییغت یرس کی داجیا ثعاب
 باختنا .دش نیتال یاکیرمآ رد یپ
 تسایر هب »اولیساد الول« یهرابود

 دوب لیلد نیا هب رتشیب لیزرب یروهمج
 کی هب ار یتاباختنا یریگ یأر یو هک
 اب تفلاخم رد یسرپ همه
.دوب هدرک لیدبت یزاسیصوصخ
 شورف تیلوئسم هک یبزح زا ،وا بیقر

 رد لیزرب یتلود گرزب باهتکرش
 نیا هب ،تشاد هدهع رب ار دون یههد
 کی ِرهاظ اب هک دش لسوتم دنفرت
 تاقباسم تسیلایسوس یهدننار
 یهالک و نشپاک هب سبلم ینارلیبوموتا
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 یتلود یاهتکرش یاهمرآ اب رادهبل
 یمومع راظنا رد ،هتفرن شورف زونه
 بیرف ناگدنهد یأر اما .دوش رهاظ
 دوجو اب ،ناشدصرد ۶۱ و دندروخن

 رد داسف یاهییاوسر زا یگدروخرس
 یأر وا هب رگید رابکی ،الول تلود
 ،اگتروا لیناد هک دییاپن یرید .دنداد
 رد اهتسیندناس نیشیپ ربهر
 روشک یپایپ یاهیشوماخ ،هئوگاراکین
 دوخ یهنادنمزوریپ تازرابم روحم ار
 قرب یّلم تکرش شورف تفگ یو .درک
 »اسونف نوینوی« ییایناپسا یهسسؤم هب
 یلصا تلع ،»چیم« نافوت زا دعب

 دایرف وا .تسا هدوب روشک یاهیشوماخ
 رثا زا زور ره ناردارب امش« :دیشکیم
 یسک هچ .دیحنر رد اهیشوماخ نیا
 هار روشک نیا هب ار اسونف نوینوی
 ار راک نیا نادنمتورث تلود ؟تساهداد
 تمدخ رد هک یناسک ،تساهدرک
.)۶۴۲ :نامه( »دنایشحو یرادهیامرس
 یارجا باتک نیارد نیالک یموئان

 مسیلاربیلون روحمرازاب یاهتسایس
 هب ار ناشدحتم و هدحتم تالایا طسوت

 لباق تفارظ و رحبت اب و دریگیم شلاچ
 رد هراومه هک دهدیم ناشن ینیسحت
 یطارفا یزاسدازآ یاههدیا ،خیرات لوط
 یو .تسا هدوب بوبحم ریغ مدرم دزن
 اهتسایس هنوگ نیا یارجا تسا دقتعم
 وریپ لاربیلون نانادداصتقا یهلیسوهب
)Chicago School( »وگاکیش بتکم«
 هاگشناد یداصتقا یاههیرظن(

 نیب قودنص« رد )اکیرمآ یوگاکیش
 یهجیتن »یناهج کناب« و »لوپ یللملا
 هب ذوفن یارب اکیرمآ یاه یزیرهمانرب

 یاهروشک یریگمیمصت یلخاد راتخاس
.تسا موس ناهج

 لباقم رد ىشلاچ نینچمه باتک نیا
 ایوگ هک تسا یلاربیلون یاعدا نیا
 موزلم و مزال دِازآ ىاهرازاب و ىسارکومد

 نیا رد نیالک یموئان مناخ .دنرگیدکی
 و دشکیم شلاچ هب ار اعدا نیا باتک
 ،رگنشور ییاههنومن یپرد یپ یهئارا اب
 لدم هک یلاح رد هک دهدیم ناشن
 طیارش تحت »وگاکیش بتکم« یداصتقا
 دنب مین تروص هب طقف کیتارکومد
 هب نآ ندرک هدایپ ،دوش لیمحت دناوتیم
 یدادبتسا طیارش دنمزاین لماک روط
 ریزو تسخن ،رچات تراگرام( تسا
 « تخسرس دیرم و ایناتیرب قبسا
 Friedrich Von(»کیاه نوف کیردرف

Hayek( رد ،دوخ ،»نمدیرف نوتلیم« و 
 ناعذا کیاه هب یاهمان رد ۱۹۸۲ هیروف
 یاهداهن دوجو ببس هب« هک دنکیم
 اتبسن عامجا ترورض و کیتارکومد
 رد هدش ذاختا تادیهمت زا یخرب ،ریگارف

 لوبق لباقریغ ًالماک ایناتیرب رد یلیش
.)»دوب دهاوخ
 باتک نیا یاج یاج رد نیالک مناخ
 هن ارگداینبِىرادهیامرس هک دهدیم ناشن
 هکلب ،تسین نیجع یسارکومد اب طقف
 شاهلباق هک تسا ىدازون
 رابجا و رهق ىاهلکش نیرتهنامحرىب
 شِتابرض هک یرابجا و رهق -تسا هدوب

 رب زین و ىسایس هعماج رکیپرب مه
 دارفا زا ىرامشىب دادعت روحنر یاهندب

.تسا هدمآ دراو هعماج
 یهتسجرب دیقف خروم ،نیز دراوه
 راگدنام باتک هدنسیون و ییاکیرمآ
 باتک نیا دروم رد »اکیرمآ مدرم خیرات«
 :دیوگیم
 تسا یراثآ نیرتمهم زا ،تسا یلاع«

 زورما هب ات رود یاههتشذگ زا هک
 »ماهدناوخ
 نآ زا یشخب طقف باتک نیا بلاطم

 یربخ یب یور زا هک تسا یزیچ
 داصتقا سرد یاهباتک رد ،لماک
.دنامیم هتفگان
:باتک بلاطم تسرهف

نامجرتم راتفگشیپ
 و احما ههد هس :تسابیز یهت -همدقم
*ناهج ِیزاسزاب
 داتسا ود -تسخن یهراپ

هعسوت و شهوزپ :ینامردکوش
 رتکد :هجنکش هاگشیامزآ :۱ لصف
 زیمآ نونج یاهشهوژپ . نورماک نِوویا
 نهذ ینیرفآزاب و ندودز یارب یو
ایس نامزاس اب یراکمه ،ناسنا
 :ینامرد کوش ِداتسا رگید :۲ لصف
 یوجتسج رد نمدیرف نوتلیم
دازآ داصتقا یارب یهاگشیامزآ
 یاهدرد :شیامزآ نیتسخن -مود یهراپ
 شیاز
 نینوخ شیاز :کوش لحارم :۳ لصف

بالقنا دض
 ماحنا رورت :حول یزاسکاپ : ۴ لصف
دنکیم هفیظو
 کی هنوگچ :طبترمان ًالک :۵ لصف
دندرک ریهطت شتایانج زا ار یژولوئدیا
 بّرخم نیناوق ِیراگدنام -موس یهراپ

یسارکومد تیمکاح رد بمب نوچ
 مسیرچات :شخبتاحن گنج :۶ لصف
شروخب درد هب نانمشد و
 :ینامرد کوش دیدج داتسا :۷ لصف

 یروتاتکید نیزگیاج یداصتقا گنج
 دوشیم
 :اهنارحب ندوب زاسراک :۸ لصف
ینامردکوش یهضرع یهوحن
 ریسم رد نتفر ههاریب -مراهچ یهراپ

 هک هاگنآ ،میتسیرگیم هک هاگنآ :راذگ
 هک هاگنآ و میدیزرلیم دوخ رب
 میدیصقریم
 :خیرات یور هب نتسب رد :۹ لصف
 رد یعمج یراتشک ،ناتسهل رد ینارحب

 نیچ
 :دنب رد یسارکومد دلوت :۱۰ لصف
 یاقیرفآ یهدش هدیشک دنب رد یدازآ

 یبونج
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 :اپون یسارکومد ِیزاب شتآ :۱۱ لصف
 باختنا ار »هشونیپ یهنیزگ« هیسور
 دنکیم
 ماظن ییاسانش تراک :۱۲ لصف

 رازاب دیدج رصع و هیسور :یرادهیامرس
 تکازنیب
 و ایسآ تراغ :دزوسب راذگب :۱۳ لصف
»مود نیلرب راوید طوقس«
 روهظ :کانلوه یهنامز -مجنپ یهراپ
»هعجاف یرادهیامرس یهعومجم«
 تالایا رد ینامردکوش :۱۴ لصف
»روشک تینما« بابح :اکیرمآ هدحتم
ِ فذح :ارگفنص تموکح :۱۵ لصف
هدیشوپرس هاگرذگ تخاس و نادرگِ رد
 یناتساد رارکت ،قارع -مشش یهراپ
دح زا دایز کوش :یمیدق
 لابند هب :قارع یدوبان :۱۶ لصف
»هنایمرواخ یارب ییوگلا«
 :یژولوئدیا یالابرس ِفت :۱۷ لصف
هنارادهیامرس ًاقیقد ینیهام اب یاهعجاف
 زا :ون زا یزور ،ون زا زور :۱۸ لصف
هتخوس نیمز ات هتشونان و کاپ حول
لوقنم زبس یهقطنم -متفه یهراپ
 نیمود :ایرد لحاس ندودز :۱۹ لصف

 یمانوس
 زا ییایند :هعجاف دیاتراپآ :۲۰ لصف
زمرق قطانم و زبس قطانم
 :حلص یهزیگنا نتفر فک زا :۲۱ لصف
رادشه کی :لیئارسا

 وحم هتفر هتفر کوش راثآ -هرخؤم
 دوشیم
 هیامن
 :تشونیپ
 نتگنشاو )قفاوت(عامجا حالطصا -۱
)Washington Consensus(نیلوا یارب 
 نوسمایلیو ناجطسوت ۱۹۸۹ لاس رد راب
)John Williamson(فیصوت یارب 
 یحالصا تسایس ۱۰ زا یاهعومجم
 هک اهتسایس نیا .تفر راک هب صخشم

 یاهنارحب لح یارب اهنآ یارجا
 هعسوت لاح رد یاهروشک یداصتقا
 یاهداهن طسوت ًاتدمع ،دشیم هیصوت
 ،لوپ یللملانیب قودنص( یناهج یلام
 تالایا یرادهنازخ و )یناهج کناب
 ,Rodrick(دندشیم جیورت هدحتم

2006( 
 نیا ناونع رد »نتگنشاو « هژاو
:هب دراد هراشا ، حالطصا
 هک ییاهتسایس زا یتسرهف )فلا
 رب ار اهنآ هک دنکیم شالت نتگنشاو

.دنک لیمحت ناهج
 بسک تهج رد نتگنشاو شالت )ب

 هک ینابلطحالصا زا یخرب یاربرابتعا
 یاه همانری یارجا لاح رد
‐Wil(دنتسه نتگنشاو رظن درومیحالصا

liamson, 2004:2(.
 هب دراوم رثکا رد نتگنشاو عامجا
 دنویپ رد و دراد هراشا »رازاب ییارگداینب«
 راتساوخ،یلاربیلون یاهتسایس اب
 و تلود رب رازاب تامازلا شیازفا

 رب یزاسیناهج ریثأت شیازفا نینچمه
‐Rod( دشابیم اهروشک یّلم تیمکاح

rick, 2006(.
 ،اهتسایس نیا ،نیالک یموئان نایب هب

 ریوصت ماع تیلوبقم یاراد و ینف هک
 یضحم کیژولوئدیا یاهاعدا ،دشیم

 )یهمه( ِیزاسیصوصخ« نوچ
 دورو عناوم فذح« و »یتلود یاههاگنب
 لماش ار روشک هب »یجراخ تاسسؤم
 زج یزیچ اهتسایس نیا و دشیم
 :دوبن نمدیرف یلاربیلون یهناگهس
 ،تاررقم فذح ،یزاسیصوصخ«

 یاههنیزه دیدش شهاک و دازآ تراجت
 نوسمایلیو یهتفگ هب .»تلود یمومع
 هک دندوب یاهتسایس اهنیا
 رصم نتگنشاو رد رقتسم یاهتردق«
 ار اهنآ نیتال یاکیرمآ یاهروشک دندوب
 هب و )۲۴۶:۱۳۸۹ ،نیالک( »دننک داختا

 یداصتقا بتکم« یتارمعتسم ِدروخرب
 و »لوپ یللملانیب قودنص« اب »وگاکیش
 یدایز دح ات هک ار »یناهج کناب«
 داد تیمسر ،دوب هدنام توکسم
.)۲۴۵ :نامه(
 نرق مسیلایسوس یاهیگژیو زا -۲
 و یسارکومد یرارقرب مکیوتسیب

 نیا رد .تسا نآ رد مدرم تکرش
 بوچراهچ رد طقف یسارکومد راتخاس
 دوشیمن انعم »تاباختنا رد تکرش«
 ،ناگبخن طقف هن ،مدرم یهمه هکلب
 دربهار رد تبسن کی هب و دنراد تردق
 یاهراک یهمه رد و دنراد شقن تردق
 ناگدنهدیأر .دنراکردناتسد یمومع
 اههدنیامن تسد هب ار ناشقوقح
 راک یارب اههدنیامن و دنراپسیمن
 ،دننکیمن تفایرد قوقح ناشیگدنیامن
 هژیو یاهراک هار زا ار ناشیگدنز هکلب
 نیدب،دننارذگیم دوخ یصصخت و
 لیدبت یاهفرح نارادمتسایس هب بیترت

.)Harnecker, 2010(دنوشیمن
 ۴۵( باتک یهمدقم و راتفگشیپ *

 یسرتسد لباق ریز سردآ رد )هحفص
 :تسا

http://koukh1.blogfa.com/
post-49.aspx

 :اههمشچرس
 هار .)۱۳۸۸( ورسخ ،ینجورب یقداص -
 حرط( درذگیمن تکالف ریسم زا هعسوت

 نویسازیلاربیلون و و یداصتقا لوحت
-http://www.akhbar ،)یداصتقا

rooz.com/article.jsp?
essayId=24683

 نیرتکد .)۱۳۸۹( یموئان ،نیالک -
 ،هعجاف یرادهیامرس روهظ ؛کوش
 و یباهش )لیلخ( دادرهم :همجرت
 رشن ،لوا پاچ ،یوبن دومحمریم
.»همآ باتک«
- Harnecker, Marta (2010). Latin 
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America & Twenty-First Century 
Socialism: Inventing to Avoid Mi‐
stakes*, http://www.monthlyre‐
view.org/100701harneckerIntro.‐
php.

 رتکد طسوت رثا نیا یسراف یهمجرت *
.دش دهاوخ رشتنم اینماردپ مرکا

- Rodrik, Dani (2006). Goodbye 
Washington Consensus, Hello Wa‐
shington Confusion?, Harvard Uni‐
versity, http://www.ksghome.har‐
vard.edu/~drodrik/Lessons%20of
%20the%201990s%20review
%20_JEL_.pdf.

- Stiglitz, Joseph (2007). Bleako‐
nomics, New York Time, Septem‐
ber 30,http://www.nytimes.com/ 
2007/09/30/books/ review/Stiglitz-
t.html.

-Williamson, John (2004).The 
Washington Consensus as policy 
prescription for Development, Insti‐
tue for International Economie, 
http://www.iie.com/publications/
papers/williamson0204.pdf.

 هرامش رد نیا زا شیپ رضاح هلاقم *
 همانهام )۸۹ رذآ و نابآ( ۲۵۸ -۲۵۹

.تسا هدش رشتنم باتک ناهج

 زا تمالع کی طقف  ایناتیرب رد شروش
 .تسا مسیلاتیپ اک یمومع نارحب
 هارمه دنرادن هزاجا اه تسیسکرام
 هناراکایر رک رد اهنآ نیلماع و یزاوژروب

 یهار نتفای ام هفیظو .دننک تکرش ناش
 کمک یارب ،ناناوج هب ندیسر یارب تسا

 هار ،حیحص هار نتفای رد اهنآ هب ندرک
.هعماج یتسیلایسوس یزاسزاب هار ،یبالقنا

یگنج هقطنم کی هیبش

 ایناتیرب راک هظفاحم بزح یلبق ربهر
 هتفگ راب کی )مادام نونکا (رچات تراگرام
 .»درادن دوجو هعماج مان هب یزیچ « :دوب

 ار دوخ تیدوجوم هعماج نآ زا دعب ههد هس
 یروآدای ایناتیرب همکاح هقبط هب نادیدش
 .درک

 مامت شروش زا یجوم تعاس ۴۸ تدم رد
 یارب .تسا هدینازرل ار گرزب یایناتیرب

 ،دشک یم هنابز شتآ ندنل رد بش نیموس
 و رهش رسارس یمظن یب و تراغ زا یجوم

 سیلپ هلمح رد .تسا هتفرگ رب رد ار هموح
 اه نیشام ،دنا هدش ریگتسد ناوج اه دص
 هدید همدص و دنزوس یم شتآ رد سیلپ ی

 حبص رد ،دنوش یم تراغ اه کیتوب ،دنا
 یرادیب رهش زا یرایسب یاه تمسق زورما

 کی زا یئاه هنحص هب هراظن اب ار شیوخ
 کی هب هیبش زیچ همه زا شیب هک رهش
 نیا رد( .دومن رازگرب ،تسا یگنج هقطنم
 ات یس یب یب تاشرازگ قبط رب اه شروش

 .دنا هداد تسد را ار دوخ ناج رفن ۵ نونک
)تسوگآ ۱۳ -مجرتم

 دش عورش یماگنه هبنش ۵ زور رد لکشم
 مان هب تسوپ هایس ناوج درم کی هک
 لامش رد ماهنتات هلحم رد ناگود کرام
 .دیسر لتق هب سیلپ هلولگ هلیسوب ندنل
 ،تسا هداد یور هنوگچ قافتا نیا هکنیا

 هک هچنآ اما .تسین صخشم نا لماک زونه
 «تایلمعو وجتسج زا یئزج تسا هدادخور
 هب سیلپ هک تسا یا »هدش یزیر همانرب
 قطانم رد مئارج و حالس ندرک ادیپ لابند
 .تسا هدوب ندنل نیشن بیئاراک و اقیرفآ

 رهش تاساسحا کیرحت هب یتامادقا نینچ
 زرط هب ار تالحم نیا و هدش رجنم نادنو
 هدومن سیلپ یارب لبیس هب یا هنالداعان
 .تسا
  
 هک ار نیزومیل کی سیلپ هک هک تسا ادیپ
 زاب تکرح زا ،هتسشن نآ رد ناگود یاقآ

 دنکیم مالعا سیلپ هیمالعا نیلوا .دراد یم
 لتق هب هناحلسم یریگرد کی رد وا هک
 یتسد حالس کی وا هک ،تسا هدیسر
 کیلش سیلپ فرط هب وا هک ،تسا هتشاد
 نونکا .دیوگ یم غورد سیلپ .تسا هدرک
 یریگرد چیه هک تسا هداد ناشن تاقیقحت
 ود طقف .تسا هتشادن دوجو یا هناحلسم
 هحلسا زا ود ره هک دنا هدش کیلش هلولگ
 اپ و تسد شالت نیا .دنا هدوب سیلپ

 ناگود یاقآ لتق هیجوت یارب ،سیلپ یتفلچ
 شتآ یاه هلعش یور رب هک دوب ینیزنب هباثمب

 : ناتسلگنا رد شروش
یزاوژروب هب یراطخا

زدوو نلآ
ینابرق دیمح يیسايیس
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 .دنشاپب

 ناگود کرام هداوناخ یربهر هب لحم مدرم
 یعمج هتسد ضارتعا کی رد هبنش زور رد
 ،ماهنتان هقطنم رد سیلپ هاگتسیا لباقم رد
 .دنتشاد ار یو نتشک لیلد تساوخ رد

 ناگدننکرهاظت و دشن هدینش یسک زا یباوج
 .دندرب رسب هدوهیب یراظتنا رد اه تعاس
 شروش زا یراجفنا هب دوز یلیخ نیا اما
 تسرد یناهگان هقرج نیا .دیدرگ لیدبت
 سیلپ هناراکتیانج لمع زا هباشم یناشن
 .دوب هلاس ۱۶ رتخد کی لتق هب تبسن

 Wood(زبس بوچ هلحم هب تینابصع
Green( لاح ماهنتات و )Tattenham Hale( 

 ؟دش نینچ ارچ هکنیا باوج رد.دش لقتنم
 هدیناشوپ ار شتروص هک ناوج درم کی
 ،دراد دایز تردق سیلپ ” : دیوگ یم تسا
 هابتشا نیا .دننک یم هدافتسا نآ زا اهنآ و
».درم ،تسا
 هک یلاوئس نآ دوز یلیخ تروص ره رد
 دوب هدرک داجیا یرادربسکع هراب رد سیلپ
 رات و ریت ار گرم تلع نآ اب تساوخ یمو
 دش هدودز ناهذا زا و دش هدز بقعب ،دنک
 و ترفن یمومع ساسحا کی ارنآ یاج و
 ار اه نابایخ ،یدیما ان و مشخ زا یرازیب
 رد رقف و یراکیب هک نیشن ریقف تالحم رد
 رد تسا هدش رابنلت مه یور رب اهنآ
 همه زا رتشیب تالحم نیا یلاها .تفرگرب

 بش و زور شروش .دنتسه تسوپ هایس
 هبنش زور شروش اب یتوافتم رتکاراک هبنشکی
 یناناوج ار ماهنتات هلحم رد شروش .تشاد
 سیلپ زواجت و تنوشخ دروم هک دندرک زاغآ
 دوب ی ا هلق طقف نیا یلو .دندوب هتفرگ رارق
 هب نونکا هک گرزب یلیخ خی هوک کی زا
.تسا هدش لیدبت یتوافتم تیفیک کی

 رد مدرم ” :دهد یم شرازگ یس یب یب
 ناناوج ،دنا هتسشن شیوخ یاه نیشام
 زا یناشن اهنآ لابندب وت ،هخرچود رب راوس
 هتشاذگ اج هب دوخ زا هک ینیب یم یناریو
 یم ناکم کی هب ار دوخ وت هک نیمه .دنا
 یرگید ناکم هب عیرس یلیخ اهنآ ،یناسر
.دنوش یم لقتنم

 هویش نیرتهب زا اهنآ هب ندیسر یارب سیلپ
 نیشام هک ینیب یم وت .دنک یم هدافتسا اه
 یاه پمال،دنور یم ولج و بقع یئ اه
 دض یاه سیلپ ،دننز یم کمشچ یبآ

 یم نوریب یماظن یاه نیشام زا شروش
 نیشام لخاد زاب اهنآ رگید هقیقد هد .دنزیر
 هداد لاقتنا یرگید هلحم هب ات دنوش یم اه
 ندرک شوماخ ناشراک نیرت یلصا .دنوش
 هب ار دوخ -هراعتسا -.تسا اه یزوس شتآ

.دهد یم شرتسگ ندنل رسارس

دبای یم شرتسگ شروش
 زا هبنشکی بش رد دروخ و دز و یریگرد
 عورش ندنل لامش رد )Enfield( دلیفنیا

 هتسکش اههاگشورف یاه هشیش احنآ .دش
 اما .دید همدص سیلپ نیشام کی و دندش
 گی نوچ ار دوخ شروش هبنشود زور
 :داد شرتسگ یرایسب قطانم هب شتآ هلولگ
‐Ei ( گنیلا ،قرش رد)Hackney ( ینکاه

ling(نوات ماهستلاو ، برغ رد ) Walham‐
stown(تسروف ماهتلاو و ) Waltham Fo‐

rest(ماهپالک هب و ندنل لامش رد) Cla‐
pham(، نودیورک) Croydon(، 

‐Brik(نوتسکیرب و )Lewisham (ماهزویل
ston ( رهش یبونج یاه تمسق رد.

 هب لزانم زا نوریب هب ناناوج زا یدایز دادعت
 اه کیتوب و اه هزاغم ،دنا هتفر اهنابایخ
 رهش زکرم زا یگرزب یاه تمسق رد اتح
 دروفسکآ تسیروت زا رپ هلحم رد ندنل

 .دنا هدش تراغ و هدیشک شتآ هب زوکریس
 دنیوگ یم هک دنراد دوجو یئاه شرازگ
 رد ار اهزاغم ناناوج زا هرفن ۲۰۰ یعمج
 یاه و ) Coldharbor Lane(هنال روباهدلاک
 نوتسکیرب رد) High Street ( تیرتسا

 یاه سیلپ هک یلاح رد دننک یم تراغ
 شیامن دننام تسرد ،دنراد دوجو یدایز

 قافتا ۱۹۸۰ ههد رد هک یگرزب شروش
 .داتفا

 وا کیراپ ندنل رد یس یب یب راگن ربخ
 دهاش وا نوتسکیرب رد هک دیوگ یم نیارب
 هدید وا . تسا هدوب نارگتراغ و سیلپ دربن
 تراغ و هدز شتآ ار اه هزاغم اهنآ هک تسا

 هزاغم ( لیاه مای لیو اهنآ ” .دنا هدرک
 فورظ اهنآ ،دنتسکش ار )یشزرو لئاسو
.دندیشک شتآ هب ار هلابز
 بش هکنیا مینیب یم هک هچنآ نونکا و ”

 تقو مامت و دهد یم هعسوت ار دوخ
 یاه تورابرابنا ندش رارکت راظتنارد
.دوب دیاب نوتسکیرب رد تیرتسا

 هدید دلاو سیول نویسوسآ سرپ ساکع
.دنا هدز ار سیلپ نارگتراغ تسا
 ناناوج یرفن تسیود کی « :تفگ وا

 تفر سیلپ ،دندوب رگتراغ و یشروش
 رد و نوریب رد ،دیامن نوریب ار اهنآ هک لخاد

.دوب نایرج رد گرزب دربن کی نابایخ
 و دندرک یم ترپ یطوق و گنس ناناوج «
 اهنآ .تخوس یم شتآ رد ذغاک هبعج کی
 دندرک یم هدافتسا اه نک شوماخ شتآ زا
 هب هرابود و دننک نوریب هزاغم زا ار سیلپ ات
 همادا ایشا ندروآ نوریب هبو هتشگرب احنآ
 ».دنهد
 یدایز قطانم زا اه هنحص نیا هباشم
 بونج رد نودیرک رد .دنا هدش شرازگ
 نیدنچ یشورف لبم هزاغم کی ندنل

.تخوس یم شتآ رد تعاس
 هاگتسیا دنچ نتسب رثا رب یدایز نیرفاسم
 هدش ررض و نایز راچد ینیمز ریز راطق
 رود زا سیلپ ار سوبوتا یاه طخ .دنا

 شرتسگ یولج هکنیا یارب هدرک جراخ
 ار اههار و اهنابایخ سیلپ .دریگب ار شروش
 دمآ و تفر « دنک یم مالعا و ددنب یم
.»تسا عونمم
 یتردق یبو فعض زا ناشن اج همه رد
 زور هنابش هس یطرد .دید ناوت یم ار سیلپ

 دنا هدرک مالعا اهنآ عقاوم بلغا رد شروش
 یب یچ اشامت شقن دننام ناش شقن هک
 و نایشروش یراتخم دوخ ”تسا یکمک
 ره .دنهد ماحنا یراک هکنیا رد اهنآ یناوتان

 تامادقا هکنیا یارب اهنآ بناج زا یششوک
 هکنیا یارب اتح -دنهد نامزاس یعافد
 نتشاد دیدهت اب -دنیامن ریگتسد ار نادزد
.ددرگ یم وربور یدعب یدج جیاتن
 یم سینج نتسیرک ناتیلپورتم سرزاب

 یتنوشخ و ترفن هجرد زا نارسفا « :دیوگ
 هدش هکوش ،دوش یم لامعا اهنآ هیلع رب هک
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 هدش یمخز سیلپ رسفا ۳۵ نونک ات ».دنا
 یارب بیقعت لاح رد رسفا رفن ۳ هک دنا
 ماهتلاو رد نایشروش ندرک یریگتسد
 اهنآ اب نیشام کی هک دندوب تسروف
 هقطنم رد .دنوش یم یمخز و هدرک دروخرب
 رد نم هک یا هقطنم نآ زا رود نادنچ هن یا
 رد سیلپ نیشام کی .منک یم یگدنز ندنل

 رارق هلمح دروم نوتوگنیلسا رد ندنل لامش
 نویزیولت هشیش رب یئاه هنحص .تسا هتفرگ
 گنج یاه هنخص هب رتشیب هک ینیب یم
 ات تسا هیبش لبق لاس ۳۰ رد نانبل یلخاد
۲۰۱۱٫ تسوگآ ی همین رد ندنل

تیانج و ناراکتیانج
 همکاح هقبط هرظتنمریغ و یناهگان روط هب
 سرت اب ار شیوخ یناتسبات یاه هیلک ایناتیرب
 ،ابیز ان دوعص کی رد .دنک یم کرت زرل و
 یم الاب هب اردوخ بازحا نیرتگرزب ناربهر
 هتشاذگ مامتان ار دوخ تالیطعت اهنآ ،دنشک
 ات هک دنناسر یم ندنل هب ار دوخ هلجع اب و
 ناشن امش هب ار عاضوا لرتنک عون کی
 رد لقادح اهنابایخ لرتنک ،اما .دنهدب
 نونکا .تسا رودبراظتنا زا ینونک عاضوا
.تسا هدرم یئوگ شمارآ

 رد ایناتیرب یمسر بازحا لمعلا سکع
 سواهتلام تیک .دوب ینیب شیپ لباق تهج
 یوگنخس و ندنل رد یراد رهش نواعم
 زا برطضم ، ناتیلوپورتم سیلپ هتیروتا
 روصت رد ندنل ثداوح هک تسا یریثأت
 تسا شیپ رد کیپملا یاه یزاب نایچاشامت
 زا بش ود یاه هنحص وا .تشاد دهاوخار
 «هدننک هکوش و عفاد « ار اه بش نیرخآ
 سیلپ هک دیوگ یم و دنک یم فیصوت

.تسا هداد ماحنا یبوخ هب ار شراک
 رهش نیا رد یئاهناسنا هتبلا « :دوزفا وا
 رد یعقاو روطب ،هنافسأتم هک دنراد دوجو

 ادیپ لابندب اهنآ ،دنا هدش قرغ تنوشخ
 تراغ و ندیدزد یارب یناکما ندرک
 کی و دنشکب شتآ هب ار اهنامتخاس ،دنتسه
 نودب ،دننیرفآیب جرم و جره و ینماان سح
 دنتسه تسیشرانآ اهنآ هکنیا نتفرگ رظن رد
 هتفاین نامزاس یاه گنی و دناب زا یتمسق ای
 هک میوگب هناقداص ،یشحو طقف ناناوج زا
 یارب دیدج شفک تفج کی دنراد تسود

».دنشاب هتشاد نیرمت
 اهنآ دوز یلیخ یام اسرت یلخاد روما ریزو
 ، مرجم و هتسناد یناور تالالتخا یاراد ار
 و ،دومن ”راکتیانج طقف ” هب مهتم ار اهنآ وا

 تیانج و مرج رد تیلوئسم هب ار اهنآ همه
 و توق اب ار اهنآ همه دیاب هک دومن رختفم
 تازاجم ینوناق یاههاگتسد و نیناوق ناوت

 ناج اه سیلپ زاب بشید « :تفگ یو .درک
 ناج زا هکنیا یارب دنتخادنا رطخ هب ار دوخ
 ناش یصخش لاوما و یندنل نانکاس
.دننک تبظاوم
 هک دنا هدرک نشور ار نیا ندنل نینکاس «

 دوجو تنوشخ یارب یرذع هنوگچیه
 یلحم عماوج یاضعا مامت هب نمو ،درادن
 سیلپ اب زکرمتم روط هب هک منک یم راطخا

 ات هک دنیامن کمک ار اهنآ و هدرک یراکمه
 نوناق لیوحت ار ناراکتیانج و نامرجم نیا
 رد هشیمه یناج رصنع نیا هتبلا ».دنهد

 سکرام .دراد دوجو یراد هیامرس هعماج
 هقبط“ هب ار رصنع نیا تسفینام رد

 « : دسیون یم و دنک یم هیبشت ”کانرطخ
 ویساپ یاه هلافت نیا ،ایراتلورپ نپمول
 هب نارزیخ یاه بوچ نوچ یعامتجا
 یمیدق هعماج ینیئاپ یاه هیال قامعا
”.دنوش یم باترپ
 دندوجوم ،عامتجا رد یپیت نینچ نایم رد
 و هدروخ یناج و مرجمرصنعرهم هک یناسک
 شتآ هب و دننک تراغ هک دنا هدامآ هشیمه
 ناراکتیانج دنراد دوجو نینچمه و .دنشکب

 نارازه زا یگرزب تیرثکا اما .یا هفرح
 دایرف هنابش تارهاظت رد هک یناوج ناسنا

 نیا زا دندومن تکرش هناهاوخداد و ناشک
 و نامرجم دیدرت نودب .دندوبن اهناسنا پیت

 اهنآ اما و دنتشاد دوجو زین ناراکتیانج
 گرزب تیرثکا نیا .دندوب یکچوک تیلقا
 هدمآ اه نابایخ هب یرگید تاظحالم اب
 .دنا
 تالکشم اب یطبر یئاه شروش نینچ ایآ
 ایآ ؟دنراد ایناتیرب یداصتقا و یعامتجا

 یور یریثأت دنناوت یم یئاه شروش نینچ
 نیا نیب یطابترا ایآ ؟دنراذگب تیعضو نیا

 نایم رد یراکیب یالاب هجرد اب تاکرح
 ؟تسا دوجوم هایس ناناوج هژیوب و ناناوج

 هک دیدش یاه شهاک زا اه نیا دیاش
 )Lib-Dem ( تارکومد -لاربیل تلود
 ثعاب هک دنشاب هدش یشان تسا هداد ماحنا
 رثکا یگدنز درادناتسا دیدش ندروآ نیئاپ

 شا ینیگنس هک و ؟تسا هدش نادنو رهش
 رکیپ و ناوزاب رب یبسانمان یلیخ روط هب

 هداتفا هعماج رشق نیرتریقف ی هدش مخ
 اب اه شروش نیب یا هطبار هچ .تسا
 ره رد سیلپ هک یتسیسار یاه تسیا
 یم هناشن ار یئایسآ و هایس ناناوج یقافتا
؟تسه دوجوم ،دور
 دنتسه لوقلا دحتم همه یسایس ناربهر !هن

 و تسا ”زیمت تیانج و مرج ” طقف نیا هک
 تازاجم دشا هب نوناق هلیسوب دیاب نالماع
 رد یسیلپ هتیلاتنم اب اج نیا رد ام .دنسرب

 و رس نکمم دح نیرت هنانادان و نیرت نشخ
 زا نت نارازه هک رکفت نیا .میراد راک
 ار سیلپ و دنزیر یم یاهنابایخ هب ناناوج
 یم هکنیا یارب ،دنهد یم رارق هلمح دروم

 نیرمت یارب ون شفک تفج کی دنهاوخ
 دوخ رد ار تقامح زا یهوک ،دنشاب هتشاد
 و مرجم همه اهنآ رگا و .دراد ناهنپ

 هدوب لبق زا اهنآ دیاب دنتسه راکتیانج
 و دنتفا یم قافتا الاح شروش ارچ .دنشاب
؟ رتلبق لاس هد ای و جنپ،ود هن
 روما ریزو کی هکنیا یارب دیهدب هزاجا
 کرد و مهف ناوت یروت بزح وضع هلخاد
 کی رگا.مینک هداس ار لاوئس ،دشاب هتشاد
 هتشاد بسانم قوقح اب یراک ناوج رفن
 یا هزاغمب درادن یزاین رگید وا ،دشاب
 شفک تفج کی هکنیا یارب دنزب دربتسد

 زا دیراذگب .دشاب هتشاد نیرمت یارب دیدج
 یارب .مینک هاگن هلئسم هب یرگید هیواز
 لیلد چیه نا عقاو اه کناب ناریدم
 یا هزاغم لخاد هک تسین دوجوم یهجوم
 لوپ هک دننک روبجم ار هدنشورف و دندرگ

 کی دنناوتب هکنیا یارب ،دهدب ار قودنص
 ،دنشاب هتشاد نیرمت یارب هزات شفک تفج

 یلیخ قودنص رد ار دوخ تشگنا اهنآ
 هک ، یلم قودنص -دنراد یرتگرزب
 یاه هقبط رد یمومع لوپ زا دنوپ اهدرایلیم

 هب هک تسا یلاح رد نیا ،هتشاد هگن دوخ
 هک دوش یم مالعا دنمزاین و ریقف مدرم
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 رد یلوپ هانپرس و شفک تفج کی یارب
 نینچ یارب نارادکناب هکنیا .تسین طاسب
 یمن موکحم و همکاحم یئ اه یدزد
.تسا هداس لیلد نیمهب ،دندرگ
 رامیب هعماج کی یراد هیامرس ی هعماج

 ار یقالخا یرامیب کی هعماج نیا و ،تسا
 کی نآ لصاح هک هداد شرتسگ و قلخ
 عون ره رذب رازاب نیا . تسا دولآرهز رازاب

 رد .تسا هدرک افوکش ار یتیانج و مرج
 نیرتگرزب رازاب نیا دوجو اب و هعماج نیا

 دشر ،هدش افوکش هک دنتسه ناراک تیانج
 تورث و دنوش یم قاچ و هبرف ،دننک یم
 درل ناراک تیانج نیا .دننک یم هتشابنا
 یم یگدنز اهالاب رد و دنوش یم هدیمان

 هک دنتسه کچوک نادزد نیا و ،دننک
 احنآ رد و تسا رهش هیشاح رد ناشیاج
 شالت و القت رد اهنآ ،دننک یم یگدنز
 و هدرک رتهب ار شیوخ یگدنز هک دنتسه
 اه نیا .دنهد ءاقترا هعماج مره رد ار دوخ

 یدرف لامعا ماحنا رد ار یگتفای ءاقترا نیا
 تیاهن رد یسک هچ یتسارب و ،دنناد یم
 اب و تمظع اب ایناتیرب تمظع اب نامهم
؟دوش یم رادتقا

 « :دوب هتفگ راب کی ینتآ گرزب ننقم نلوس
 کچوک هک تسا یتوبکنع رات دننام نوناق
 ارنآ ناگرزب و دندرگ یم ینادنز نآ رد اه
 نایشروش هیلع تاعوبطم .»دننک یم هراپ
 یم و دنرغ یم اهنآ ،دنا هدش راک هب تسد
 و راک عمط و صیرح هدع کی هک دنسیون

 تفج کی لابندب هک دنتسه ریذپان یریس
 اما .دنا دیدج یاه نیرمت یارب ون شفک
 نیا رد ایآ هک دینیبب و دینک ربص هظحل کی
 کی ؟تسین دوجوم یهابتشا امش قطنم
 هناخ و سناش یب و ریقف یولوچوک هایس
 نوتسیرب رد یکیتوب کی دراو روز هب بارخ
 نیرمت شفک تفج کی نتشادرب یارب
 رگا اما .تسا نادنز رد شیاج ،دوشیم
 دروآ الاب یبارخ سناشدب کناب ریدم کی
 یاه هزیاج ،داد داب رب ار یلم داصتقا و
 ناونعب یلم قودنص زا مه زاب ینویلیم
.تسا شراظتنا رد شاداپ

 و مرج هیلع رب )۱(روشک یسایس هقبط

 یاهنابایخ رد هک دنتسه یزآ و صرح
 مرج اهنآ ،دتفا یم قافتا ینکاه و نوتسیرب
 تخس قحتسم ار نالماع و هدرک ریفکت ار
 تسایس نیا اما .دنناد یم اهتازاجم نیرت
 رد ام ناناوج یارب یتسرد هار هچ نارادم
 هرک زا رگید یاج ره ای و ریبک یایناتیرب

 و وگدنلب نیا دنیامرفب ؟دنراد یکاخ
 زا و قوش اب هک یناناوج مه نیا و سلجم
 یئامنهار و حیاصن ندینش رظتنم لد هت

 اه نیا .دنتسه )اهدرل( نابانج یلاع یاه
 نیمه هک دنتسه ینایاقآ و اه مناخ نامه
 و تنایخ ،یئوگغورد هب مهتم لبق یدنچ
 لاوما زا یتفگنه غلابم اهنآ .دندش بلقت

 یاهنامتراپآ نآ اب ات دندیدزد ار یمومع
 ضبق ،دننک ریمعت ندنل زکرم رد ار کیش
 یئاه لاکول ریمعت یارب یلعج یاه دیسر و

 هک دنداد یمومع یراد هنازخ لیوحت
 یزیمآ گنر یعدم اتح و دنتسین دوجوم
 دوجومان ی اه رصق فارطا یاهراوید
 زآ و صرح ،مرج اه نیا رگا .دندش
؟دنتسه یچ سپ ،دنتسین
 دیارج نابابرا نیا اهنآ دننام تسرد ، ایآ و
 شحاوف نامه نیا اهنویزیولت نایرجم و
 راتساوخ و دنشک یم دایرف نونکا هک دنتسین
 رد ”یناج ” ناناوج : ناناوج نوخ نتخیر
 هتسد لئاسو نیا دوخ ایآ ؟دنتسه ایناتیرب

 ملق ناراگن همانزور و ناگدنسیون و یعمج
 رد هک دنتسه مرجم هک دنتسین ناشدزم هب

 اب )هلاس ۱۶( ناوجون رتخد کی لتق ماگنه
 سیلپ زا و دنداد یلعج ربخ ،دنتخاس سیلپ
 روز هب ،دنتفرگ هوشر ناونعب یناجم یلیابوم
 نادنورهش رتویپماک دراو ار دوخ راشف و
 ار اهنآ و دنشک یم کرس و دننک یم یداع
 یم رارق راشف تحت ندرک یذاخا یارب
 .دنراد یهاگداد هدنورپ الاح نیمه .دنهد
 تاماقم نیرتالاب هب رگید راشف نیا هک
 رد نا عقاو ایآ .تسا هدیسر زین یتکلمم
 و راگن همانزور یاه گنی نیا اب هسیاقم
 ینکاه نیمرجم و ایدم و دیارج نابابرا
 یب یولوچوک یاه هرب اهنآ ،لوتسیربو
؟دنتسین یعافد

؟میریگ یم هدیدان ار تاشاشتغا ام ایآ

 ،شاشتغا ،شروش اه تسیسکرام ایآ
 یم هدیدان ار ندناسر همدص و تراغ
 یمن یراک نینچ ام هک هتبلا ،هن ؟دنریگ
 ،اما .میروآ یمن بات زین ار ناطرس ام .مینک
 ار ناطرس هکنیا دنناد یم همه هکنانچمه
 .تسین یفاک هجو چیهب ،دینک موکحم

 للع دروم رد هک تسا نیا مزال و یرورض
 ار ناطرس ناوتب ات دوش قیقحت ناطرس زورب
 ناطرس یارب .دومن نامرد بسانم یوراد اب
.دیشیدنا هراچ دیاب
 اما .مینک یم در ار شاشتغا و شروش ام
 اب یتهابش هنوگچیه ام نتفریذپن نیا

 هقبط دنگ یوب اب زیگنارفنت تنایخ
 اریز ،مینک یم در ارنآ ام .درادن یزاوژروب

 و ینعم یب ام رظن هب تامادقا نیا هک
 هب رداق لامعا نیا هکنیا و دنتسه موهفم

 هکلب چیه هک دنتسین ناناوج تالکشم لح
 ندز شتآ ایآ .دننک یم زین رتدب ار اهنآ

 دناوت یم اه کیتوب تراغ و تکرش
 قلخ ناناوج یارب یرتشیب و دیدج لغاشم
 یم در زین تهج نیا زا ار اهنآ ام ؟دنک
 هبترم رد لامعا عون نیا ینابرق هک مینک
 دوخ دننام ،دنتسه ریقف مدرم دوخ لوا

 هدش تراغ هک یئ اه کیتوب .نارگشروش
 ناریو و هدنازوس هک یئاه تکرش و دنا

 یاه ینارگن یمسر هعماج یارب ،دنا هدش
 دوخ ار اهنآ ،دننک یم داجیا یکچوک
 .دننک یم هرادا نیشن ریقف تالحم تیعمج
 و ینکاه دننام یتالحم رد نادنمتورث
 اراک تیانج نآ .دننک یمن یگدنز نوتسیرب

 دوجوم مظن و نوناق نداد لزنت زا گرزب ن
 رد اهنآ هک ،دننیب یمن یررض و همدص مه
 ار هنحص و دننک یم یگدنز ینما یاج
 تظفاحم رد اهنآ هک ،دنیامن یم هراظن
 تالحم بشید سیلپ هک ،دنتسه سیلپ
 هدز بوشآ رتشیب تالحم ( ندنل نیشن ریقف
 نابهگن نودب و هدرک کرت ار )مجرتم –
 یاه هداوناخ نآ.دوب هدرک اهر و هتشاذگ
 تقامح رثا رب هک دنتسه هدش اهر و ریقف
 یم ار همدص نیرتشیب حور یب نازورفا شتآ
 یم دود و رتسکاخ ناش یتسه و دننیب

 تیانج و مرج کی نا تقیقح نیا .دوش
 یلصا ببسم و یناب دیسرپ دیاب اما .تسا
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)۲( ؟تسیک
 هویش نیا رظن نیا زا ام ، همه زا رتشیب اما و
 تسد رد هک میرادن لوبق ار اهدتم و اه
 یتاغیلبت یاه حالس یارب و یزاوژروب هقبط
 یم کرادت گنشف و توراب زا یرابنا ناش
 دننک یم یعس لامعا نیا غیلبت اب اهنآ .دننیب

 یارب هک هریغ و ناناوج شالت مامت هک
 ار دریگ یم ماحنا رتهب ناهج کی ندیرفآ

 یشاپ مس یارب ار هنیمز نیا .دننک هایس
 مامت دنناوتب هک دنک یم هدامآ تاعوبطم

 هب مرجم گرزب یایناتیرب رد ار ناناوج
 عومجم رد ار ار اهنآ هک دنروآ باسح
 هکنیا یارب ؟هچ یارب ،دنمانب یناج و مرجم
 نیمرجم و )۳( حوریبو تیلقا هدع کی
 زا ات دنتسه نیمک رد هشیمه هک یعقاو

 لاوما تراغ و ندز شتآ یارب هدامآ طیارش
.دننک هدافتسا

 نیا زا دنراد راد هیامرس نیعجترم نآلا نیمه
 لاح رد و هدرک هدافتسا ءوس طیارش
 تامادقا ندومن یعرم و ندنارذگ
 دیواد زورما حبص رد .دنتسه هناریگتخس
 یروت بزح ربهرو ریزو تسخن نورماک
 رد و هدرک رازگرب یتاعوبطم سنارفنک کی
 و تخات شیپ هب شور و قیرط نیا رب نآ

 و مرج « ار ریخا زور دنچ نیا تاقافتا همه
 هک داد لوق وا .دیمان »هداس تایانج
 اب هدافتسا اب « تردق مامت اب ار نیبکترم
 دیاب اههاگداد« »هکو « ،»نوناق زا تردق
 ار اهنآ زا یرایسب هکنیا یارب »،دننک هلجع
 کی زوین یاکسا . دنیامن نادنز هناور
 هدرک عورش ار دولآدرد و هنیک زا رپ نیپمک
 دشاب هتشاد هزاجا دیاب سیلپ ،هلب هک تسا

 یکیتسالپ هلولگ و روآ کشا زاگ زا هک
 قرق ار اهنابایخ دیاب شترا هک ،دنک هدافتسا

.دیروآیب یاهنابایخ هب ار شترا یورین .دنک
 تیلوئسم و هفیظو رگراک هقبط شبنج رگا

 لبق اه تدم زا دیاب تخانش یم ار شیوخ
 هک تشاذگ یم روتسد رد ار یتامادقا

 نامزاس تسناوت یم ار ناراکیب و ناناوج
 هتفای نامزاس نارگراک هب ار اهنآ هک ،دهد
 یاه هیداحتا ناربهر اما .درک یم کیدزن

 هنارکف هتوک تیاغب یاه ه ویش یرگراک
 همانرب و مادقا چیه اهنآ .دننک یم ذاختا

 ریغ نارگراک هک دنرادن تسد رد ار یدج
)۴( .دنهد نامزاس ار هتفای نامزاس
 تسار یربهر هب هک یماگنه رگید فرطزا
 نارازه اهنآ ،ینک یم هاگن رگراک بزح ور
 هقبط شبنج یگدنز ماخ تیعقاو زا لیام
 رگراک تسیراتناملراپ بزح .دنرودب رگراک
 ،الکو :یئ اهتسیریراک و تیصخش زا رپ
 چیه هک ،مه لاثما و ناناداصتقا ،ناکشزپ
 یعامتجا هاگیاج و یگدنز تلعب یکرد
 نآ اب ریقف ناوج کی روطچ هکنیا زا ناش
 .دنرادن ،دنک یم یگدنز یراکیب قوقح
‐Ed Mili(دنبیلم دا هک دش هداد ربخ بشید

band( ، ) یلیخ )مجرتم رگراک بزح ربهر 
 ناواد رد شیوخ یتالیطعت هبلک زا هلجع اب
)Dovan( لاح رد اهناکم نیرتابیز زاا یکی 
 وا هیعالطا زونه نم .تسا ندنل هب تشگرب
 زا نم ،اما .ما هدیدن ”شروش“ دروم رد ار
 .دیوگ یم هچ وا هک مناد یم نآلا نیمه
 زا رگراک بزح ”رگراک“ یاضعا زا یکی
 تفگ )هدوب شروش زین احنآ هک ( ماگنمریب

 هلیسوب هک یتامادقا همه هب یگدیسر“ هک
 هتفرگ ماحنا ناراکتیانج کرتشم ۀتسد
 یریگ یپ دیاب تردق مامت اب نوناق هلیسوب

 هک تفگ ناوت یم .“هریغ و هریغ و .ددرگ
 ینتم نامه اب و یدولم نامه تسرد نیا
 یم هتخاون یروت بزح هلیسوب هک تسا

 .ددرگ
 - یمسر بازحا رد ( یئادص هک یناناوج
 رد شیوخ لاح هب هک ،دنرادن )مجرتم
 یشحو مسیلاتیپاک یاه یمحر یب تسد
 غوی ریز هک دنتسه جالعان دنا هدش اهر

 برخم تاریثأت و هدومن یگدنز هیامرس
 هک ،دننیبب ناش یگدنز رب ار هیامرس نارحب
 لمحت ار یحیرفت یب و ینکسم یب درد
 هتفرگ ار دوخ جیاتن دوخ دیاب یم اهنآ ،دننک
 یئورایور یارب ار دوخ و هدومن یدنب عمج و
.دنیامن هدامآ جیاتن نیا اب
 هنابش تاغیلبت اب ار دوخ اهنآ فرط کی رد
 اهنآ قح ار بوخ یگدنز هک نویزیولت یزور
 تیعقاو رد اما ،دننیب یموربور ،دناد یم
 مورحم اهنآ زا لاکیدار یلیخ یزرط هب اهنآ

 هلیسوب .دنا هدش هتخادنا نوریب هب و هدش
 هب نتسویپ یارب اهنآ ،راو هناوید تاغیلبت

 ارف فرصم بزح ،یتخبشوخ بزح
 هظحل رد تسرد اما ،دنوش یم هدناوخ
 ناش یناشیپ تردق اب یدورو برد ، دورو
 و یمخز یناشیپ اب اهنآ .دریگ یم هناشن ار

 هیشاح هبورخم یاه کنولآ هب ناکچ نوخ
.دندرگ یم رب ابیز یاه رهش
 یلاوئس نیا و هک دنسرپ یم دوخ زا اهنآ
 همه نادنمتورث ارچ « ،تسا اج هب و تسرد

 اما ،»؟میرادن یزیچ چیه ام و دنراد زیچ
 هب دناوتب هک )۵( یبالقنا بزح کی دوبن رد
 دنناوت یم هنوگچ اهنآ هک دهد ناشن اهنآ
 دننک دازآ ار هدش بصغ یمومع تاناکما
 شیوخ و دنیامن یزاسزاب ار هعماج لک و
 رقف یراگ رب هک ار نازیچ یب همهو

 هتسیاش یگدنز و دنهد تاحن ،دنراوس
 همهو دوخ یارب ار الاب درادناتسا اب ناسنا
 ار شیوخ تاحن راچان هب اهنآ ،دنروآ مهارف
 : دننیب یم یدرف لامعا ماحناو تامادقا رد
 زا دنرادن هک یئاهزیچ ،دننک یعس هکنیا
 نامه تسرد نیا ،دنرادرب …و اه کیتوب
 ام و داد خر بشید هک تسا یقافتا
 تقر و روآ فسأت نا عقاو نیا .میدید
 بانتجا و یعقاو یزیچ اما ،تسا زیگنا
 هک تسا یا هدروآرف نیا .دشاب یمریذپان

 هدرک دیلوت رازاب قالخا و یراد هیامرس
 رازابو یراد هیامرس هعماج جیاتن .تسا
 اهناسنا هب مسیلاتیپاک .تسین نیا زا شیب
 راک عمط و هاوخ دوخ هک دهد یم شزومآ
 و یهاوخ دوخ،یراک عمط هک اریز ،دنشاب
 یورشیپ یورین نیرت یوق یهاوخدایز

 هیامرس ماظن رب .تسه یراد هیامرس متسیس
 نوناق یعامتجا هطبار کی ناونعب ، یراد

 اه یوق دیاب احنآ رد .تسا مکاح لگنج
 لام دگل اپ ریز ار اه فیعض و دنشاب زوریپ
 هک تسا یقطنم نینچ اب تسرد .دننک هل و
 شیپ و ددرگ یم شا خرچ ینونک داصتقا

 هویش نینچ هب هک یداع مدرم ارچ .دور یم
 نیارب ار ناشراتفر و دننک یم لمع یا
 موکحم دیاب دنهد یم نامزاس ساسا

 ؟دندرگ
 …و شاشتغا ،نایصع ،شروش نا تقیقح
 مشخ زا ینشور ناشن و تمالع کی
 دنچ یارب یرآ .تسا ناتردق یب هدروخورف
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 یگتخاس سح زا تسم رس نایشروش بش
 ،دندوب تسم اهنآ .دندوب تردق نیغرود و
 تراغ هک یبورشم ندیشون زا اهنت هن اما

 رثا رب همه زا رتشیب هکلب دندوب هدرک
 هشیمه و عقاوم همه زا رتشیب هک ینیلانردآ
 یم حشرت یا هدوت یاه تیلاعف ماگنه رد
 اب یلیخ نیا هک دننک یم رکف اه هچب .دوش
 زا رتهب نیا « :دنیوگ یم اهنآ ،تسا لاح
 نازرا نیا ،»تسا لابتوف هقباسم کی ندید
.تسا رت

 زا دعب هک یریثأت دننام تسرد مه نیا اما
 یلیخ ،دهد یم تسد ناسنا هب یتسم ره
 ینشور رد ام ار نیا .دوش یم دیدپان دوز
 یاه تیلاعف هک میدوب شا دهاش زورید
 .تشاد یرگید زیچ زا ناشن بشید
 دایز راشف رثا رب هک یتلود یاههاگتسد
 ننئمطم ،دنا هداد تسد زا ار ناش سنالاب
 .دنروآ یم تسدب هرابود ار دوخ سنالاب

 ود رهش و دننک یم کاپ همانرب اب ار اه رهش
 هناخ ،نابایخ هب نابایخ ،هلحم هب هلحم هراب
 .تفرگ دهاوخ دوخب یداع هرهچ هناخ هب
 رب اههاگداد .دنریگ یم ماحنا اه یریگتسد
 هک یناناوج نآ زا یلیخ و دندرگ یم رارق
 یاقآ بشما هک دندرک یم روصت زورید

 یم ار ینیگنس تمیق ،دنتسه نابایخ
 .دنزادرپ

دیدج ریذپان بانتجاراجفنا
 ثعاب نونک ات یراد هیامرس نارحب
 تاباصتعا و تاباصتعا ،یا هدوت تارهاظت

 نیا .تسا هدش روشک هب روشک یمومع
 برع بالقنا یقیقح و یعقاو لیلد نارحب

 و هدومن نوگنرس ار روتاتکید ود الاح ات هک
 یم ،تسا ندرک نوگنرس لاح رد نانجمه
 ناسنا رازه اه دص ایناپسا و نانوی رد .دشاب
 اهنابایخ هب و جراخ شیوخ یاه هناخ زا ار
 بیصن یب زین ار لیئارسا اتح .تسا هدناشک
 هدومن یا هدوت تارهاظت راچد و هتشاذگن
)۶( .تسا

 نیازا یئزج دیاب ار ایناتیرب یاه شروش
 یناهگان هک تسرد نیا . دید یلک ریوصت
 اهنآ رتسگدوز داعبا و لمع تدش و ندوب

 رد اما .دندومن هدز بجعت ار یمسر هعماج
 .دندوب ینیب شیپ لباق نا لماک اهنآ هعقاو

 ار ناناوج مامت دوخ گرم زاغآ رد هیامرس
 .تسا هدرک راکیب هدنز هدرم هب موکحم
 یگدنز یا هیشاح قطانم رد ناسنا اهنویلیم
 یفاک ریغ یعامتجا یاه هناخ و دننک یم
 اهنویلیم هک تسا یلاح رد نیا .دنتسه
 ایو دنتسه دوجوم یلاخو هدامآ ی هناخ

 راصنا و ناوعا و اه کناب هلیسوب هکنیا
 یاه هناخ .دنا هدش ریخست هیامرس
 طقف اما ،دنوش یم هتخاس یعامتجا
 دنراد ار اهنآ نیرتشیب دیرخ ناوت نادنمتورث

 روط هب ینوکسم هناخ ندنل رد هچ رگا اتح
 رهاظ هب ۀتسوپ ریز رد .دشاب مک طسوتم
 یئایرد گرزب یایناتیرب هعماج مظن اب و مارآ
 زا و تسه ،هدوب دوجوم یرازیب و ترفن زا
 لاس اههد یارب .دیشوج هعماج قامعا

 فیثک تیعقاو یور رب ار دوخ مشچ هعماج
 ،دوب هدش روک نآ هب تبسن و دوب هتسب دوخ
 و کرچ زا رپ تیعقاو نآ هک دیناد یم
 یئاهوتگ دوجو ، نآ ؟تسیچ فیثک
 کنولآ و هغاز ،دابآ یبلح ،دابآریصح(
 یرقف اب و تافاثک هب هدولآ نانچ )اه نیشن

 نا عقاو هک هتفای تیمسر یراکهدب و قیمع
 رد هک دروآ یم درد هب ار یا هدننیب ره لد
 زا رتشیب یلیخ هحلسا و ردخم داوم احنآ
 و شزومآ ،زاین دروم نامرد و تشادهب
.تسا سرتسد رد ملاس تاحیرفت لحم
 یلیخ و یفاک ردق هب لوپ ندنل زکرم رد
 و اه کناب احنآ رد هک تسا دوجوم دایز
 نیب و دنا هتخادنا گنچ نآ رب شا ناریدم

 قوقح هفاضا ،ماهس دوس ناونعب ناشدوخ
 روشک یمسر سانکسا تروص هب سونوب و
 یگدنز کی یارب یلوپ اما .دننک یم میسقت
.تسین دوجوم نوتسیرب رد یدنورهش همین
 باتک لبیبزا بلاج و دیدج ریسفت کی نیا

 زاب وا هب ،دراد هکوا اریز « :.تسا سدقم
 دیاب وا زا درادن هک وا .دوش یم هداد مه
 نیا ایآ .«دراد وا هک هچنآ زا دوش هتفرگ
 یا هعماج نینچ رد هک تسا زیگنا بجعت
 ،یرازیب ، ترفن یمومع سح کی
 نایم رد نا صوصخم سأی و یدیماان

؟دراد دوجو ناناوج

 رد سروب طوقس اب تاشاشتغا و شروش
 یدوخ هب نیا .دوب هارمه ناهج رسارس
 نآ نایم رد تینابصع عون کی ثعاب دوخ
 باوخ زا هک دوش یم یزاوژروب زا تمسق
 تیعقاو نیااب و دنیب یم و دوش یم رادیب
 زا یداصتقا یزاسزاب هک .ددرگ یم وربور
 یفاکان دشر دیئأت .تسا هداتفا راخب
 تشحو ردقنآ اپورا هیداحتا و اکیرمآ داصتقا

 داجیا یارب دوخ یدوخ هب هک دنیرفآ یم
 رازاب رد تشحو و یربص یب ،سرتسا

 نونکا مه هک یرازاب .دشاب یفاک یناهج
 تخادرپزاب نارحب زا کیتنالتآ یوس ود رد
 ناناداصتقا نونکا .تسا هدز تشحو اه
 ندش ربارب ود هراب رد زاب و نشور یلیخ
 دننک یم تبحص یداصتقا یریزارس بیش
 هدش ینیب شیپ لبق هکنآ زا رتدوز یلیخ هک
.داتفا دهاوخ قافتا ،دوب
 هک تفگ ناوت یم یدیدرت هنوگچیه نودب
 یداصتقا تضایر و شهاک تسایس رگا
 رتدب یلیخ ار دوجوم نارحب ددرگ ءارجا

 درادناتسا ندرک یچیق هلیسوب .دنک یم
 اهالاک دیرخ یارب ار اضاقت ام ،یگدنز
 ندرک رتدب ینعی نیا و میروآ یم نیئاپ
 هچ ات هک دناسر یم نیا.دیلوت هفاضا نارحب

 .دنتفگ یم تسرد اه تسیمرفر و زنیک دح
 توعد نآ هب هک دنرادن یویتانرتلآ اهنآ اما

 تلود جراخم دنناوت یم اهنآ روطچ .دننک
 ره برغ ناهج رد یماگنه دنربب الاب ار اه
 هب تسد هجدوب گرزب یرسک اب یتلود
؟ تسا مولعمان یدربن رد و هدوب نابیرگ
 ناوت یم …زا نتساک یمک باوج اهنت

 طقف مه نیا اما .لوپ رتشیب پاچ تفگ
 ره جیار زرا تمیق یرسک(نوشالفنیا کید
 ار هار .دنک یم رت خرس ار )مجرتم -روشک
 دوز ای رید رتقیمع طوقس و دوکر کی یارب
 یزاوژروب هفبط .دیامن یم راومه و ایهم

 قیمع ی ایرد و ناطیش نیب ریسا ار دوخ
.تسا هدید یبآ

 ناونعب تقوم روط هب تسا نکمم نورماک
 یتقوم تصرف یشرانآ نمشد و مظن دنیامن
 یشرانآ یعقاو یشرانآ اما .دنک تفایرد
 .رازاب یشرانآ .تسا یراد هیامرس متسیس
 زا ار ناسنا اهنویلیم هک تسا یشرانآ نیا
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 هدرک مورحم یگدنز هب دیما و نکسم ،راک
 تاناکما نیا زا ندرک مورحم و .تسا

 و یدیمان ثعاب هک تسا یگدنز یرورض
 ور ریز تارییغت و تامادقاو هدش سأی

 ارزیمآ تنوشخو یلاصیتسا ،یناهگان هدننک
.دنک یم دیلوت
 یسایس یدج جیاتن اهشروش تدمدنلب رد
 و فاکش دنناوت یم اهنآ .دنراذگ یم اج هب

 و تارکومد -لاربیل فالتئارد تسسگ
 هدیرب«“ کیتکات ،نیا .دننکرتشیب ار یروت
 هدافتسا اب هک ،راک هظفاحم بزح » هدیرب
 یپ رد یتلود گرزب یاه ضرق و نارحب زا
 و ایناتیرب یعامتجا تامدخ ندرب نیب زا
 نونکا مه هک دشاب یم یمومع شخب لتق
 عافتنا زیح زا ار هدومن داجیا یگرزب لکشم
 .دنزادنایب

 طقف گرزب ایناتیرب رد شاشتغا و شروش
 .تسا مسیلاتیپاک یمومع نارحب رب یتمالع
 ندشرتقیمع لاح رد تدم مامت رد نارحب
 .درادن یتفر نوریب هار یزاوژروب و ،تسا

 لداعت ندنادرگرب یارب هک یششوک ره
 لاچ یاهب هب طقف دریگ یم ماحنا یداصتقا

 نیا .تسا یسایس یعامتجا لداعت ندرک
 رازگرب هاگداد هنالوجع هکنیا هلیسوب لکشم
 دینک رترپ ار رپ نونکا مه یاهنادنز و دوش
.تسین یندش لح

 ندش هدامآ لاح رد دیدج تاراجفنا
 .تسا دیدج تالوحت تبون ادرف .دنتسه
 یهار هک دننک یم ششوک و شالت ناناوج
 هیامرس هک یتسب هچوک زا جورخ یارب ار
 ادیپ ،تسا هدرک نادب موکحم ار اهنآ یراد
 دننک یم کرد یکیدزن هدنیآ رد اهنآ .دنیامن
 نب کی طقف زونه نایصع و شروش هک
 و نئمطم هار کی دیاب اهنآ .تسا تسب
 هیامرس یگدرب زا دوخ یئاهر یارب رتهب
.دننک ادیپ یراد
 هارمه ، دنرادن هزاجا اه تسیسکرام
 هناراکایر رک رد اهنآ نیلماع و یزاوژروب

 یهار نتفای ام هفیظو .دننک تکرش ناش
 کمک یارب ،ناناوج هب ندیسر یارب تسا

 هار ،حیحص هار نتفای رد اهنآ هب ندرک
.هعماج یتسیلایسوس یزاسزاب هار ،یبالقنا
۲۰۱۱ تسوگآ ۹ -ندنل

)مجرتم( یقرواپ
 ناگدنیامن ،یمسر بازحا ناربهر رتشیب.1

 اهنومک ، اه یرادناتسا ،سلاجم(
.تسا روظنم (

 و مرج هلئسم اب هطبار رد سکرام لراک.2
 لوا همین رد مادعا تیموکحم و تیانج
 ات هک تشون یلیلحت هلاقم ۱۸۴۰ ههد
 رد ،هدرک ظفح ار دوخ رابتعا زین نونک
 « :میناوخ یم نینچ هتشون نیا زا یئاج

 هک تسا یزیگنا تقر هعماج هچ نیا
 دالج زج یا هلیسو دوخ زا عافد یارب

 زا دهد یم تئرج دوخب هزات و دبای یمن
 مالعا »ناهج مهم همانزور« یادص قیرط
 یعیبط نوناق کی شا تنوشخ « دنک
 ره هب شهاگن لثم سکرام اما «.تسا
 مه اج نیا رد رگید یعامتجا هدیدپ
 قحب وا .تسا هراچ و هار و تلع لابندب
 هیامرس ینعی رضاح هعماج یتسرد هب و
 ربو دسانش یم یلصا ببسم ار یراد

 زا سپ وا .دناشن یم تیموکحم یلدنص
 نقیقحم دوخ هک یماقرا و رامآ هب هراشا

 یزاوژروب دیارج بابرا و سانش هعماج
 هک دهد یم ناشن ،دنا هتشون و هیهت
 یریثأت دنناوت یمن و هتسناوتن اه تازاجم
 وا .دنشاب هتشاد تایانج و مرج داعبا رد
 یم نینچ یتسردب شا یدنب عمج رد
 لئاسو دروم رد تسین مزال ایآ « :دسیون
 هک دیشیدنا نا قیمع یماظن نآ رییغت
 ات .دوش یم ببس ار تایانج نیا یمامت
 اب هک مینک یدالج شیاتس گنهآ هکنیا
 ار اج ناراکتیانج زا هتسد کی مادعا
 تقیقح ، ».دنک یم زاب یدعب دارفا یارب
 نیدنچ نونک ات رثا نیا ریرحت نامز زا نا

 نئاخ ،لتاق و یناج ناونعب ناسنا نویلیم
 مادعا تافرخزم نیا زاو نید و نطو هب

 رد تیانج و مرج زا ردقچ ،دنا هدش
 نتخاس ایآ ؟تسا هدش مک هعماج
 دیدج لئاسو عارتخا و دیدج یاهنادنز
 یمن ناشن ار نیا سکع مادعا و بیدأت
 .؟دنهد

 رکف تسیسکرام کی ناونعب هدنسیون.3
 هتشاد رواب لئاسم نیا هب نا لصا منکن
 ود رد حوریب هملک نیا زا وا اما .دشاب

 رظن هب .دنک یم هدافتسا فلتخم یاج
 یا هلئسم ره زا رتشیب هک دسر یم
 نشخ عیاقو زا ار وا مشخ و تینابصع
 هلئسم کی ات دنک یم نایب هداتفا قافتا

 نهذ رد هملک نیا اب دهاوخب ار یدج
 .دنیرفآیب یلاوئس ای و دنک لح هدنناوخ

 دیاشو تسا نم تشادرب نیا هتبلا
 هتشاد یرگید رظن و فده هدنسیون

.دشاب

 هب زونه هک دسر یم رظن هب زدوو نلآ.4
 و رگراک بزح هب هتسباو یاه هیداحتا
 قوقح اب یاه هیداحتا نیا ناربهر هژیوب

 هنرگ و ،دشاب هتشاد یمهوت ینانچنآ یاه
.تشون یمن نینچ

 رد اهنت هن نونکا مه هک بزح نیا.5
 تسا زاین دروم ایناپسا و نانوی ،ایناتیرب
 یم هدز دایرف ناهج رسارس رد هکلب

 نارگراک بزح زج یبزح ،دوش
 یبزح نینچ .دشاب دناوت یمن تسیلایسوس
 یارب و نا ساسا نارگراک هلیسوب

 رضاح و یح هزرابم نورد زا و نارگراک
 .ددرگ یم داجیا نانآ یتاقبط
 یروئت زا هدافتسا نآ رگید تایصوصخ
 یبزح نینچ .دوب دهاوخ ینینل یسکرام
 مه رد ات ار رگراک هقبط یتاقبط هزرابم
 یروتاتکید داجیاو رضاح تلود نتسکش
 تیکلام یدوبان هنیمز هک .ایراتلورپ

 یرارق رب و دیلوت رازبا رب یصوصخ
 دیدج هعماج داجیا ات یعامتجا تیکلام
 « هک یا هعماج .دنکیم تیاده دشاب یم
 ندش افوکش نآ تفرشیپ طرش
 درف درف نورد رد هتفهن یاهدادعتسا
 سلگنا و سکرام( .تسا »..نآ

 رتهب اهنت هن یا هعماج نینچ .تسفینام
 اتح هکلب تسین ینونک یایند ندومن
 مه نآ هداس یتسیلایسوس یزاسزاب
 نا لماک یا هعماج نیا دوب دهاوخن
 لک و یراد هیامرس هعماج اب توافتم

 یارب .تسا ینونک ات یتاقبط عماوج
 زج یهار ناناوج یا هعماج نیچ نتخاس
 دیلوت ناردام و نارادپ یوس هب نتفر
 .دنرادن رگراک هقبط ینعی ناشرگ
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.دوش هئارا وا یرکف یاههاگتساخ
 لراک یاههشیدنا زا رثاتم ،یگیرا یناووج
 ،تیمسا مادآ ،ینالوپ لراک ،سکرام
 و یشمارگ وینوتنآ ،ربو سکام ،لدورب نانرف

 هک ،نیرتراذگریثات هن رگا ،رتیپموش فزوج
 متسیس بتکم نارکفتم نیرتذوفنرپ زا یکی

 هک زین یوراه دیوید .تسا هدوب یناهج
 هدش همجرت یسراف هب یو راثآ زا یخرب
 نیرتراذگریثات زا یکی نونکا ،تسا

 یم رامش هب رصاعم یعامتجا نارکفتم
 .دور

 یگیرا یاههاگدید ،دش هراشا هکنانچ
 و لدورب ،یشمارگ ،سکرام زا رثاتم
 رضاح یهمدقم یهمادا رد تسا نارگید
 یاههاگتساخ یخرب هب رذگ اب مشوکیم
 داصتقا ینونک ریوصت و ،یگیرا یرکف

 هچنآ اب رتشیب ار هدنناوخ ،ناهج یسایس
 تسا هدش میسرت رضاح یوگوتفگ رد
.منک انشآ
لدورب تیاور هب خیرات
 نیرتمهم )۱۹۸۵-۱۹۰۲( لدورب نانرف
 و متسیب یهدس رد یوسنارف راگنخیرات

 تیمها .تسا ۱لانآ بتکم یرکف ربهر
 لماوع شقن رب دیکات رد لدورب
 رد یداصتقا ـ یعامتجا سایقمگرزب

 رظن ساسارب .تسا خیرات یریگلکش
 بتکم یاهیراگنخیرات زا شیپ ات ،لدورب
 یاههرود رب خیرات ،لانآ

 نیا یو .دوب زکرمتم )تدمهاتوک(۲هاتوک
 و دناوخیم اهدادیور یراگنخیرات ار هویش
 لدورب .دنادیم هدننکدودحم یلیخ ار نآ
 یاههرود درکیور زا هدافتسا اب لباقم رد
 بلغا و هتسهآ تاریثات رب ینالوط

 یور یروآنف و اوهوبآ ،اضف سوسحمان
 دیکات هتشذگ رد اهناسنا یاهشنک
 و لدورب ،بیترت نیدب .دنکیم
 رب دنهدیم حیجرت وا اب وسمه ناراگنخیرات

 رارمتسا ینعی ،ینالوط یاههرود و ربج
 .دننک دیکات هعماج یاهراتخاس نیرتقیمع
 مه و ینهذ مه ،لدورب دزن رد اهراتخاس
 باتزاب ود ره و دنتسه یطیحم
 و یداصتقا ،یعامتجا یاپرید یاهتیعقاو
 تدمدنلب نایرج و دنوشیم یگنهرف

.دننزیم مقر ار ثداوح
 باتک رد لدورب ،رگید یوس زا
 یسررب هب »یدام تایح و یرادهیامرس«

 یتعنصلبقام نارود رد یرادهیامرس
 زا ندرک رظنفرص اب یو .تخادرپ
 و اهتیعقاو درک شالت دوجوم یاههیرظن
 و دروآ درگ ار یرامآ و یبرجت یاههداد
 رگراصحنا هراومه نارادهیامرس تفگ
 یاضف رد هک ینانیرفآراک هن ،دناهدوب
 یو ،بیترت نیدب .دننکیم تیلاعف یتباقر
 رود یسکرام و یلاربیل هاگدید ود ره زا

 یرادهیامرس رد ،لدورب رظن ساسارب .دش
 تسا هدوب نارگراصحنا تمدخ رد تلود
.تباقر نماض هن
 هک تسا هداد ناشن لدورب نانرف
 زورما هچنآ ای »یلام یرادهیامرس«

 یاهههد لصاح میمانیم۳»ییارگیلام«

 ای ۴اونج رد ًالثم ـ هتشذگ رد و تسین ریخا
 یرادهیامرس دشر جوم یپ رد ـ مادرتسمآ
 یسایقم رد هیامرس تشابنا و یناگرزاب
 ،یراذگهیامرس فراعتم یاهارجم زا رتارف
 یمامت یور رب ،یتدم یارب مکتسد
.تسا هتشاد هطلس یداصتقا یاهتیلاعف

 دیوید یوگوتفگ ،هیامرس چیپرام باتک
 راشتنا .دش رشتنم یگیرا یناووج اب یوراه
 نییبت رد کچوک یماگ ، باتک نیا
 زا یکی ،یگیرا یناووج یاههشیدنا

 هب قلعتم رصاعم نازادرپهیرظن نیرتمهم
 ،یناهج یاهمتسیس راذگریثات درکیور
 .تسا

 ار باتک یلصا شخب هک ییوگوتفگ
 یگدنز ینایاپ یاههام رد دهدیم لیکشت
 رد شلزنم رد شگرم یهناتسآ رد و یگیرا
 وگوتفگ رد یو .دش ماحنا اکیرما رومیتلاب
 نیرتهتسجرب زا یکی ،یوراه دیوید اب

 زا باذج یحرش ،رصاعم یرکف یاههرهچ
 نآ یاههاگتساخ و دوخ یرکف رذگ
 لصاح هک تسا نینچ .دهدیم
 گرزب دنمشیدنا ود نیا یوگوتفگ
 زغمرپ رایسب ینتم ،یهاتوک مغرهب ،رصاعم
 لابند هب .تسا هدروآ دیدپ قیمع و
 تسویپ رد ،یگیرا و یوراه یوگوتفگ
 متسیس یهیرظن یاهیگژیو ،باتک تسخن

 نآ مهم ناحراش زا یکی تیاور هب یناهج
 یریوصت ،مود تسویپ .تسا هدش همجرت
 زادنامشچ یهرابرد اهینزهنامگ زا
 زا یکی هاگن زا ناهج یسایس ـ یداصتقا

 عافد ترازو هب هتسباو یشهوژپ تاسسوم
 رب یدهاش ،شرازگ نیا .تسا ایناتیرب

 هک تسا کینومژه نارحب یهخرچ
 دیکات نآ رب یناهج متسیس نازادرپهیرظن
 ،یگیرا یناووج یسانشذخام .دنراد
 رگید ،یو یاههلاقم و اهباتک یفرعم
.تسا رضاح باتک تسویپ
 اب هدنناوخ رتشیب ییانشآ روظنم هب
 هدش شالت همدقم رد یگیرا یاههاگدید
 و یگیرا یاههشیدنا زا یرصتخم حرش

 ،وگتفگ ،۱۳۸۹ ؛یناووج ،یگیرا ؛دیوید ،یوراههیامرس چیپرام
،هیامرس چیپرام
 ،رهم دازا تاراشتنا ،نارهت ،تقادص زیورپ همجرت

.هحفص ۱۰۴
گنهرف و یسانش ناسنا

يییيدداصتقاا

http://anthropology.ir/
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 متسیس زا یگیرا یاهلیلحت رد اعدا نیا
 هب .تسا هتفای یفعاضم تیمها یناهج
ـ  یخیرات ییارگیلام ،تسخن ،یو معز

 تسا هیامرس تشابناهفاضا دمآیپ یناهج
 شیارگ ،مود و .دوشیم رارکت تارکهب هک
 رتشیپ رایسب یدهاوش ییارگیلام هب ینونک
 تعنص اب یرادهیامرس هک دراد ینامز زا

 یهعسوت ،مظن نیا رد۵.تسا هدش هارمه
 دسریم یلام شرتسگ هب یتقو یرادهیامرس
 و دهدیم ناشن ار نآ غولب یموهفم هب

۶.تسا دشر »نازخ« زا یاهناشن

یشمارگ رظن زا ینومژه
 یهرابرد شیاههتشون رد یشمارگ وینوتنآ
 تلود موهفم زا »یندم یهعماج و تلود«
 لقتسم ،قلطم و هسفنیف یاهدیدپ ناونع هب
 رد و دنکیم داقتنا ،یداصتقا تایح زا

 یهدیچیپ یهعومجم« ار تلود لباقم
 »یلمع و یرظن یاهتیلاعف زا یرایعمامت
 اهنتهن مکاح یهقبط نآ قیرط زا هک دنادیم

 رد ار نآ هک دنکیم نیمات ار دوخ یگریچ
 نیا رد .دنکیم هیجوت زین ناتسدورف نهذ

 هب تسایس یهزوح لماش تلود ،اج
 نیا رد .تسا یندم یهعماج یهفاضا

 یشمارگ دزن رد یلم ینومژه ،بوچراچ
 ود رد هک تسا یعامتجا یهورگ یگریچ
 رد و هطلس لکش رد :دوشیم رولبتم لکش
 رد نیا .یقالخا و یرکف یربهر لکش
 ریوصت یهرابود یدنبتروص تقیقح
 و بوکرس هباثم هب تردق زا یلوایکام
.تسا تیاضر داجیا
 یشمارگ دزن ینومژه موهفم ،تقیقح رد

 نیدب .تسا فرص یهطلس زا شیب یزیچ
 هک تسا یدازام تردق ینومژه ،بیترت

 اهنتهن ات دربیم هرهب نآ زا طلسم هورگ
 دنک تیاده دوخ عفانم تهج رد ار هعماج
 زین تسدورف یاههورگ نآ رب هوالع هک
 یعفانم تمدخ رد هطلس نیا دننک روصت

 تردق یاراد یتاقبط ای هقبط۷.تسا رتماع
 زا ار دوخ یهطلس هک دنتسه کینومژه

 هدرک هیجوت ۸اهیهدزایتما و اهداهن قیرط
 .دنشاب
 موهفم زا یناهج متسیس درکیور نارکفتم

 نییبت و لیلحت یارب یشمارگ ینومژه
 یگیرا .دناهدرب هرهب یللملانیب تابسانم

 رد کینومژه )لکیس( هخرچ راهچ
 تسا هدرک ییاسانش یرادهیامرس یهعسوت

 رب رد ار »ینالوط« ینرق کیره هک
 زا هک ییایربیا ـ ییاونج یهخرچ :دریگیم
 ار مهدفه یهدس لیاوا ات مهدزناپ یهدس
 رخاوا زا ،یدنله یهخرچ ؛دریگیمرب رد
 ؛مهدجه نرق رخاوا ات مهدزناش نرق

 یهدس یهنایم زا ییایناتیرب یهخرچ
 یهخرچ و متسیب یهدس لیاوا ات مهدجه
 ات مهدزون یهدس رخاوا زا ییاکیرما

.یلام شرتسگ ینونک یهلحرم
 نرق ای زارد نرق موهفم تسا ینتفگ
 ناونع رد لدورب نانرف تسخن ار ینالوط
 هب )۱۶۳۰-۱۴۵۲( مهدزناش ینالوط نرق
 یناهج یهعسوت یهلحرم نیتسخن ناونع
 نامز نامه رد .تخاس حرطم یرادهیامرس
 و تعنص« باتک رد مابزباه کیرا

 بالقنا ود درک شالت یتقو۹»یروتارپما
 ایناتیرب یرادهیامرس داصتقا روهظ و یتعنص
 مهدزون ینالوط نرق زا دنک فیصوت ار
 رد همادا رد یو .درب مان )۱۷۷۶-۱۹۱۴(

 هاتوک نرق هب ۱۰،»اهتیاهن رصع« باتک
 رد( .درک هراشا )۱۹۸۹-۱۹۱۴( متسیب
 و ۱۸۸۰ یههد زا متسیب ینالوط نرق لباقم
 و یداصتقا دوکر زا نآ زا شیپ یتح ای
 رد ).دش زاغآ ۱۸۸۴ یملع بالقنا

 راتخاس رب ینتبم ینالوط نرق ره ،عومجم
 و یسایس راتخاس زا ینگمه شیبومک
.تسا یناهج کینومژه تابسانم
زورما ناهج یسایس داصتقا

 و یللملانیب تابسانم رد یراج تالوحت
 زورما ِناهج یداصتقا ـ یسایس یایفارغج
 و یگیرا یاهینیبشیپ نیرتمهم ینشورهب
 رد یناهج متسیس درکیور نارکفتم رگید
 ربماون رد .دنکیم دییات ریخا یههد ود

 روهمجسییر باختنا زا دعب یکدنا ،۲۰۰۸
 یلم تاعالطا یاروش ،اکیرما دیدج

 یهرهچ زا دوخ یاهدروآرب هدحتم تالایا
 رشتنم ار ۲۰۲۵ لاس رد ناهج یلامتحا

 نامزاس کی ،راب نیتسخن یارب دیاش .درک
 درک ینیبشیپ هدحتم تالایا رد یمسرهمین

 لاح نیع رد ،هدحتم تالایا ۲۰۲۵ رد هک
 نیرتدنمتردق هنرگا ،تسا دنمتردق زونه هک
 ینومژه رگید ،ناهج روما رد هناگی ِرگیزاب
 اب و یبطقدنچ ،ناهج .تشاد دهاوخن

 نالماع ِتردق و دوب دهاوخ زکرمتم رتمک
 فارتعا شرازگ .دباییم شیازفا یتلودریغ
 یتدم یارب اکیرما ینومژه هک درک
 یهطلس اما دوشیم گنررپ و گنرمک
 هب شایماظن یتح و یسایس ،یداصتقا

 شیب .دوش یم فیعضت کیتامتسیس روط
 یبسن تورث رد هقباسیب لوحت« ،زیچ ره زا
 هب برغ زا شیبومک یداصتقا تردق و

 رارمتسا تسا نایرج رد نونکا هک قرش

۱۱».تشاد دهاوخ

 نآ لابند هب و ۱۹۶۰ یههد رد نپاژ روهظ
 و روپاگنس ،ناویات ،یبونج یهرک
 دشر سپس و ۱۹۷۰ یههد رد گنکگنه
 اب ًادعب هک ـ ۱۹۸۰ زا دعب نیچ عیرس
 ،مانتیو ،دنه ،یزنودنا رد ندشیتعنص

 ار رخآ ماگ ۱۹۹۰ یههد رد یزلام و دنلیات
 یرادهیامرس یهعسوت ِلقث نوناک ـ تشادرب
 روطهب رما نیا دنچره ،هداد رییغت ار
 یلام نارحب( تسا هدادن خر تخاونکی

 دهاش ایسآ یقرش بونج و قرش ۸-۱۹۹۷
 و تیرتسالاو تمس هب تورث نایرج
.)دوب ینپاژ و ییاپورا یاهکناب
 تمس هب یداصتقا ینومژه دسریم رظن هب

 تکرح ایسآ قرش رد اهتردق زا یاهقلح
 یدنبهرکیپ عطاقم ،اهنارحب رگا و دنکیم
 ،دشاب یرادهیامرس یهعسوت رد ددجم
 دیاب هدحتم تالایا هک تیعقاو نیا هاگنآ
 یرسک ،یلام یاهیراوشد زا جورخ یارب
 هتشاد یاهدرتسگ سایقم نینچ رد هجدوب
 یدایز دودح ات ار یرسک نیا و دشاب

 دازام هک دننکیم نیمات ییاهروشک
 ،نیچ ،نپاژ دننام ـ دنراد هدش زادناسپ

 جیلخ یاهروشک و ناویات ،یبونج یهرک
 یلام نارحب هک دهدیم ناشن ـ سراف

 هک دشاب یمهم عطقم دناوتیم ۲۰۰۸-۲۰۰۹
.دنکیم میکحت ار یلوحت نینچ
 خیرات رد نیا زا شیپ تسد نیا زا یتالوحت
 رد .تسا هداد خر یرادهیامرس ینالوط
 نرق باتک رد یگیرا یناووج عماج یسررب
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 زا ینومژه لوحت دهاش ام ،متسیب ینالوط
 یهدس رد زینو و اونج یاهرهشتلود
 لامش یاهروشک و مادرتسمآ هب مهدزناش
 رد زکرمت زا شیپ مهدفه نرق رد اپورا یبرغ
 نیا ات میدوب مهدجه نرق رخاوا زا ایناتیرب

 هب اکیرما ینومژه ۱۹۴۵ زا دعب ماحنارس هک
.تسویپ عوقو
 رب یگیرا هک دراد یگژیو دنچ اهراذگ نیا
 ،لوحت ره دیوگیم یگیرا .دنکیم دیکات نآ
 ییارگیلام دنمتردق یهلحرم کی لابند هب
 کچوک یاهرهشتلود زا .دهدیم خر
 یاهراق یهرتسگ اب یداصتقا ات زاغآرد
 متسیب نرق مود یهمین رد اکیرما
 سایقم شرتسگ یهدنهدناشن

 یهدعاق هب سایقم رییغت نیا .تساهنومژه
.دهدیم انعم یرادهیامرس نایاپیب تشابنا
 تارییغت هک دنکیم دیکات یگیرا اما

 نیا .تسین رّدقم شیپ زا کینومژه
 رظن زا یتردق هک تسا نآ هب طونم تارییغت
 یماظن و یسایس رظن زا و ییاناوت یداصتقا

 یمامت اب( یناهج نومژه شقن هب لیامت
.دشاب هتشاد ار )نآ یاهتیزم و اههنیزه
 نیا شریذپ هب هدحتم تالایا لیامتمدع
 یطیارش رد یناهج مود گنج زا لبق شقن
 هک دوبن یهاگیاج رد رگید ایناتیرب هک دوب
 .دنک لامعا ار شایلبق کینومژه شقن
 هب یدایز دودح ات کینومژه تارییغت

 اب ههجاوم ماگنه هب نومژه راتفر یگنوگچ
 .دراد یگتسب شایلبق هاگیاج لوفا

 اب ای تملاسم اب دنناوتیم اهنومژه
 نیا زا .ددنویپب خیرات هب تموصخ
 هدحتم تالایا هک تیعقاو نیا زادنامشچ
 رد دراد یریگارف یماظن تردق نانچمه
 شایلام و یداصتقا تردق تفا بوچراچ
 ،شایقالخا و یگنهرف لزلزتم رادتقا و

 هنوگره دروم رد یاهدننکنارگن یاهویرانس

۱۲.دروآیم دیدپ یتآ راذگ

 یادیدناک هک تسین مولعم ،نیا رب هوالع
 ،نیچ ینعی ،هدحتم تالایا نیزگیاج یلصا

 کینومژه تردق لامعا هب لیامت ای تیفرظ
 شتیعمج هک یلاح رد اریز ،دشاب هتشاد ار

 رد سایقم یاهزاین هک تسا میظع نانچ
 هن ،دزاس هدروآرب ار ینوگرگد فرش

 یتح ای( یسایس رادتقا هن و نیچ داصتقا
 یسرتسد یهدنهدناشن )شایسایس لیامت
 اب .تسین یناهج نومژه شقن هب ناسآ
 نیا ،دوجوم یلم یاهیدنبمیسقت هب هجوت
 ایسآ قرش یاهتردق زا یداحتا هک هدیا

 لمتحمان زین دهد ماحنا ار راک نیا دناوتیم
 کرتشم ریسم هک نانچمه دسریم رظن هب
 یدنبمیسقت یاپورا یهیداحتا ِتدمزارد
 یاهتردق حالطصاهب ای و شنترپ و هدش
 نیچ و دنه ،هیسور ،لیزرب دننام یروهظون
 نآ ینیبشیپ ،لیلد نیا هب .تسا لمتحمان

 زا بکرم یرگید ترتف یهرود هب ام هک
 یتابثیب و مصاختم و یبطقدنچ عفانم
 هدننکعناق میوشیم دراو یناهج یهوقلاب
 .تسا
 نینچ تسایس هک هتشاد دیکات یگیرا اما

 شالت .تسین یعطق هجو چیه هب یلوحت
 یناهج ینومژه لامعا یارب هدحتم تالایا
 هب لوا یناهج گنج زا دعب یهرود رد
 رد یلخاد یسایس یاهتیولوا ببس
 زا و( ییارگاوزنا عفن هب هدحتم تالایا
 بآ رب شقن )للم یهیداحتا یشاپورف ورنیا

 دوب یناهج مود گنج زا دعب اهنت و دش
 »ربراهلرپ« لاغشا زا لبق ات اکیرما مدرم(
 اکیرما هک )دندوب گنج هب دورو فلاخم
 افیا یناهج نومژه ناونع هب ار دوخ شقن

 هک دوب یزارد نامز تدم دنچره .درک
 هک تفاییم هعسوت یتلود هب هدحتم تالایا
 نومژه شقن رگافیا تسناوتیم ًاساسا

.دشاب یناهج
 مود و لوا یناهج گنج ود نیب یاهلاس
 مظنیب تباقر ،یبطقدنچ ناهج یاهلاس
 یاهتردقربا نینوخ یاهیزاورپدنلب و
 ییاهلاس عون نامه زا دیاش .دوب نامزنآ

 یلم تاعالطا یاروش شرازگ ساسا رب هک
.دوب دهاوخ ۲۰۲۵ رد ناهج تیضو اکیرما

۱Annales School یراگنخیرات بتکم 
 یهدس رد هک یراگنخیرات رد یکبس ،لانآ
 هعسوت ار نآ یوسنارف نانادخیرات متسیب
 .دنداد
۲ courte durée

3 financialization
4 Genoa لامش رد یمهم ردنب و رهش 

 ایلاتیا
:زا لقن هب۵

Giovanni Arrighi, Hegemony Unrave‐
ling–ce, New Left Review 33, May-
June 2005.

 رشتنم ریز یاهباتک یسراف هب لدورب زا6
:تسا هدش

 یدام تایح و یرادهیامرس
 دازهب یهمجرت /۱۸۰۰ - ۱۴۰۰

.۱۳۷۲ ،ین رشن ،یشاب
 

 و یدام ندمت رد یرگنزاب
 یهمجرت ،یرادهیامرس
 رشن ،رجاهم هزوریف

 ییایوپ۱۳۸۰٫ ،رگید
 هدنیاپ نارهم همجرت ،یرادهیامرس
.۱۳۸۸ ،همآ باتک ،نارگید و

 
:زا لقن هب7

Giovanni Arrighi (2007), Adam Smith 
in Beijing, Verso. P. 148

8 concessions
 و تعنص ،)۱۳۸۷( مابزباه کیرا 9
 رشن ،یرثوک هللادبع یهمجرت ،یروتارپما

.)مود پاچ( یهام

 ،اهتیاهن رصع ،)۱۳۸۳( ________ ۱۰
.هگآ رشن ،یوضترم نسح یهمجرت

۱۱ National Intelligence Council (neC) 
(2008), Global Trends 2025: A 
Transformed World.
12 http://davidharvey.org/2009/02/
exhibit-a-the-arrogance-of-the-
neoclassical-economists
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 نیچ رد یداصتقا دشر گنهآ یدنک یتح
 ۀدنیازف یاه یریگتخس رد یگنرد ،ناملآ و

 رد .درواین دیدپ یتضایر یاه تسایس
 دننآرب یئایناپسا یاه تسیلایسوس هک یلاح
 ار تلود هنازخ یاه یرسک شهاک موزل هک
 یاه یتسار تسد ،دنناجنگب نوناق رد
 تایلام یشیامن شیازفا هب ریزگان هک ،هسنارف
 نانچمه ،دندادرد نت نادنمتورث نیرترگناوت
 هئارا رد[ تلود یهافر فراصم لاب ورپ

 همهنیا اب .دننیچ یم ار ]یمومع تامدخ
 هشیدنا[ تشگزاب یناسک شیپ لاس هس
.دنداد یم دیون ار °زنیک ]یاه
 هظحل نآ زا یکی ،دوب شیپ لاس هس نیمه
 هزرل هب زیچ همه ،یناشیرپ و دیدرت یاه
 و دش یم ور و ریز زیچ همه ،دوب هدمآرد
 هب هک دوب هدنامن یسک یارب یکش رگید
 .دش دهاوخ نوگژاو تسه هچره یدوز
 ود اکیرمآ تلود ،۲۰۰۸ ربماتپس ۷ زور
 »Freddie Mac« و »Fannie Mae« هسسؤم
 رایتخا رد ار ینهر تارابتعا یاه لوغ
 یراجت کناب هام نامه ۱۵ زور .تفرگ
 مالعا »Lehman Brothers« ماقم یلاع
 تلود ربماتپس ۱۶ زور .درک یگتسکشرو
 لاو« هیرشن یهاوخددم دایرف هب نتگنشاو
‐American Internatio« ،»لانروج تیرتسا

nal Group (Bd®(«، روشک رگ همیب نیتسخن 
 یم شرتسگ یمگردرس و تهب .دیرخزاب ار
 یم ورف باقرغ هب سروب یاهرازاب ؛تفای

 هدمع شخب اکیرمآ نارادمامز .دندیتلغ
 دندرک یلم ار روشک یزاس لیبموتا تعنص
 داصتقا هخرچ هب رالد درایلیم اهدص و
 رگریبدت تلود ،»°لیدوین« ،»°زنیک« .دنتخیر

 وربآ و تزع ون زا زاب یداصتقا تایح

 .دنتفای
 تمادن یناهج شنک رد ،رگادوس یزاوژروب
 هک دروخ یم مسق ماگنه نآ رد یراب
 .»دش دهاوخن لبق دننام یزیچ چیه رگید«
 هسنارف ریزو تسخن ،»نویف اوسنارف«
 ندیتلغ رد هناتسآ رد یناهج« هب ار تیعضو
 تشپ ؛درک یم فیصوت »کاله هطرو هب

 هدز تشهد ابیرقت »کیوزوین« هلجم دلج
 یگمه ام نونکا« ،تشاد یم مالعا

 هب« »میات« هلجم ؛»میتسه تسیلایسوس
 یم ارف »سکرام یاه هشیدنا رد یشیدنازاب

 هیامرس ماظن تاحن یارب یجالع« ات دناوخ
 قاذم هب هک )کین( یرفم ،»تسجزاب یراد
 یمن شوخ نادنچ »تسپ نتکنشاو« همانزور
 ات موش رتشیب ینحل اب یا هلاقمرس رد هک دمآ

 هدرم مسیلاتیپاک ایآ« :دیسرپ یم شوخرس
)۱( »؟تسا
 لوا یاج رس هب زاب زیچ همه ،سپس و
 تشگزاب
 شیپ هک یهاتوک هفقو رد هک تسا تسرد
 نآ زا شیپ هک یلام و یسایس ناگبخن دمآ

 یم ناش یور و رس زا لالج و هوکش
 هب ار ناهج داصتقا هک اه نامه ،دیراب
 و رابدا زا ینارود ،دندوب هتخادنا رد هکلهم
 هب یا هناهب هک( دندنارذگرس زا ار یماکان
 دادملق هدیدمتس ار دوخ ات داد ناش تسد
 ادیپ دوز ار نارحب شین رهز داپ اما ؛)دننک
 دوخ لفاحم رد ،دندروآرد اه هینایب .دندرک
 اپرب اه هدعو زا راشرس یمسر یمسارم
 .تشادن یدمایپ مه مادکچیه هک– دنتشاد
 اما ،دیسر بیوصت هب مه ینیناوق ماحنارس
 کرادت رد هچ – اهنآ سوملم دربراک
 رد هچ ،تراظن یارب یا هزات یرامعم

 ،تالماعم رد مزح رب رظان یدعاوق تیوقت
 تیامح ای اه شاداپ ندرک دنم ماظن رد هچ

 بآ زا زیچان و کدنا – ناگدننک فرصم زا
.)۲( دندمآرد
 هاگترپ هبل رب زاب یناهج داصتقا هکنآ هجیتن
 یرایسب زا هک ۲۰۱۱ ناتسبات .تسا هداتسیا

 دنچ اب ،دوب ۲۰۰۸ لاس زیئاپ روآدای تاهج
 یاهرازاب یارب هتبلا ،شوخ یئزج ربخ
 اپورا یرادکناب عجرم .دش زاغآ ،سروب
)ABE(، شخب یراوتسا یبایزرا لوئسم 
 تواضق ،نارحب ماگنه یلام تالماعم
 دون عومجم زا :درک یشخب نانیمطا

 هتوب زا ات ود و داتشه ،یئاپورا هسسؤم
 دنچ .دندمآ نوریب زارفرس تمواقم نومزآ
 زا یحرط کمک هب ار نانوی دعب زور
 یاه یراکادف هک دندیناهر یتسکشرو
 تایلام بیج زا لوپ ندرک ریزارس و مدرم
 .دوب هتخیمآ مه رد ار یئاپورا ناگدنهد
 یاهدادرارق هیوست دمآ تسد هب هک یقفاوت
 زاب زا یناوتان تروص رد تارابتعا هناوتشپ
 credit default•« نامه ینعی ،اهنآ تخادرپ

swaps« هیوست .تخادناین هار هب ار روهشم 
 کناب یارب تسناوت یم راداهب قاروا نیا

 یدنبیاپ لوق اب و .دروآ راب هب یا هعجاف اه
 میظنت رد یریگ تخس »نیرز هدعاق« هب
 هیحان وضع روشک هدفه یارب هجدوب

 یاه تسایس هک دنتسب دهع ،وروی شدرگ
 رد .دندنب راک هب هدنیآ رد ار یتضایر
 زا شیپ هظحل نیرخآ رد ،هدحتم تالایا

 و »امابوا کاراب« ،توا ۲ ررقم تلهم
 هراب رد یشزاس هب هاوخیروهمج نافلاخم
 هک دنتفای تسد یتلود یاه هضرق فقس
 اه هنیزه زا ندز ،اه تایلام شیازفا نودب

 نانچمه نازیگنارب نارحب طوقس زا سپ لاس هس
دنا هدرک شوخ اج شیوخ هاگتخت رب

هدراو میهاربا
ناینابزرم رهچونم يییيدداصتقاا



١۱٩۹ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام یی دد

81

.تسا هتفرگ رظن رد ار
رمث یب ینامیشپ
 یراذگشزرا هاگنب .دادن یرمث همهنیا اما
»Standard & Poor’s« هک تفرگ میمصت 
 »AAA« زا ار اکیرمآ یاه هضرق یدنب هدر
 رب میمصت نیا هچرگ .دهد شهاک »+كB« هب
 رب هاگنب نیا( هتفای ناینب هنافاب لایخ یماقرا

 ۲ هابتشا هب ،لاس هد لوط رد هجدوب یرسک
 درایلیم ۱۳۸۹ لداعم ،رالد درایلیم رازه
 اهرازاب ۀزات یگمیسارس ،)دوب هدوزفا وروی
 کناب اهنآ تشحو و ساره .تخیگنارب ار
 هک تفرگ سرریت رد ار یئاپورا یلصا یاه
 ملاس دش یم هتفگ نآ زا شیپ هام کی ات
 رد رس زیچ چیه زا رگید ،!یئوشبلب هچ –دنا

… میروآ یمن
 شیوپ رد سروب یاهرازاب تالماعم هنزو
 نانچ )Financiarisation( یدیلوت داصتقا
 یندشان وسنآدب شیارگ ینوگژاو هک تسا
 نایم اوق نزاوت ،وس کی زا .دیآ یم رظن هب
 یرگید تقوره زا شیب اهرازاب و اه تلود
 وس رگید زا و ؛هدیخرچ اه تلود ررض هب
 ههد هس زا شیب یط هک یمزج تاداقتعا

 هدومن یور یلام تالماعم یئادز تاررقم
 اه تلود .دنیامن یم یندودزان رظن هب تسا
 زا شیپ دوخ تالخادم مامت رد ابیرقت

 ار اهرازاب لایخ ات دننآ یوپاکت رد زیچره
 هب یدنزگ هک دنا بقارم و دننادرگ هدوسآ
 ]ضوع رد[ ،دسرن یلام تالماعم شخب

 اهنآ یاه هضرق و اه تلود اب اهرازاب نیمه
 زا عنام اهدربهار نیا یماکان .دننک یم ات دب
 اه هدیا نیا اریز .تسین نانآ مئاد ندیزاغآ

 یتسیاب یم یناسرنایز زا زیهرپ یارب هک
 دنزیخرب نایم زا هکنآ یاج هب ،دندرگ دوبان
 راوزاس یرگید یاه هشیدنا یارب یئاضف ات
 ناراداوه تیاده هب ،دنیاشگب شیوخ زا رت
 یاهملیف یاه »یبماز« دننامه دوخ بصعتم
 ات دنوش یم رادیدپ ون زا کانتشحو
.)۳( دنریگرس زا ار یا هزات یاه یرگناریو
 ناکس ۲۰۰۸ لاس رد هک ینایادخان نامه
 یم ارنآ نانچمه دنتشاد تسد رد ار ماظن
 یکیژولوئدیا هناخدارز نامه هب و دننار
 یاهرازاب تالماعم نارکیپ هوک .دنا حلسم
 رت تشرد اریز دنتفاتش ناشتاحن هب هک سروب

 too big to«( دنتفا یاپ زا هک دندوب نآ
fail«(، و دنتسه هشیمه زا رتاسآ لوغ نونکا 

 هکنانچ .ریذپ بیسآ و هدننکش نانچمه
 )Paul Krugman( »نمگورک لپ«
 تربع« :هتخاس ناشن رطاخ نادداصتقا

 متیخومآ ۲۰۰۸ لاس یلام نارحب زا هک یئاه
 تسرد و شومارف یروآ ماسرس تعرس هب

 و اه ثحب رب ون زا زاب یئاه هدیا نامه
 همشچرس هک دنا هدیدرگ هریچ اهوگتفگ
 روآ نایز یتاررقم هنوگره :دندوب نارحب
 دشاب بوخ اه کناب یارب هچره ،تسا
 تایلام شهاک و ،تسبوخ مه اکیرمآ یارب

».)۴( نامرد یب درد ره یوراد اه
 زا شیپ نانامرهق هک یریسم ،رظنم نیا زا
 نلا« نایاقآ .تسایوگ دندومیپ نارحب

 تربار« ،)Alan Greenspan( »ناپسنیرگ
 سنرال« و )Robert Robin( »نیبار

 رد هک ،)Lawrence Summers( »زرماس
 ،»میات« همان هتفه هک یماگنه ۱۹۹۹ هیروف
 هدنام روهشم نانچمه هک یدلج تشپ رب
 تاحن هتیمک« ناونع هب ار هسره ،تسا

 سیئر بیترت هب ،درک یم سیدقت »ناهج
 و ریزو ،)یزکرم کناب( »ورزر لاردف«
 رد اهنیا .دندوب یراد هنازخ ریزو نواعم
 .دندش ناهنپ اهرظن زا یهاتوک رایسب ههرب
 رگید نت ود و دوب هاوخیروهمج یلوا
 یب یگریچ و یرترب دامن هس ره ؛تارکومد

 یلام رهپس نارازگراک هقلح یارچ و نوچ
.تسایس ورملق رب
 زا سپ یکدنا »نوتنیلک مایلیو« یاقآ
 لاس رد یروهمج تسایر ماقم هب باختنا

 یهن و رما ربارب رد هک دیزگرب عقاو رد ۱۹۹۲
 .دروآ دورف میلست رس راداهب قاروا رازاب
 رد هک یا هقباسیب یئافوکش و قنور نارود
 رد یلام رازاب نساحم رب یدیئات ،دمآ یپ

 هک ،دومن یم یدیلوت داصتقا یشخبناماس
 ،هتخیسگ ماگل ،ات تشاداو ار فرطود
 نیا بلطم :دنوش دنلب رگیدکی تسد یور
 یایاطع نیرتشیب زا یسک هچ هک دوب
 یلام گرزب یاهداهن قودنص زا یتاباختنا
 یرتشیب هیده کیمادک هب یو و درب بیصن
 ،۲۰۰۰ و ۱۹۹۹ یاه لاس رد .دنک شکشیپ
 هک دوب تارکومد تلود یدصت نارود رد

 ار هار هک دیسر ماحنا هب یگرزب تاحالصا
 ءاشنم هک دوشگ »یدساف قاروا« قلخ رب
 تلود .)۵( دندش یلام یشاپورف

 هک ،»شوب ویلبد جروج« یاقآ هاوخیروهمج
 اب ،دوب کیدزن رتشیب »تیرتسا لاو« هب
 رد بصعتم »نایادز تاررقم« یرامگرب
 زا هچره ندرک ناریو هب ساسح یاه تسپ
 باتش دوب هدنام یقاب تالماعم نآ راهم
 رد اه تلود هک دوب یا هنیمز نینچ رب .درک
 شزرا یاه هاگنب تامیمصت اب یئوسمه
.)۶( دنتفرگ شیپ راوهر یکولس یراذگ
 ساره و تشهد زا سپ هک تسین یفرح
 تشگنا ار زاب سروب ناگبخن ،۲۰۰۸ زیئاپ

 دنزگ نانآ رثؤم تردق اما ،دندرک امن
 یاقآ ،۲۰۰۸ ربتکا هام رد .دیدن ینادنچ
 قنور لیدب یب نامرهق ،»ناپسنیرگ«
 رد کانهودنا و هدیکت هرهچ اب یداصتقا
 هب هک دوشگ رارقا هب نابز انس نوسیمک ربارب
 یداصتقا یاهرواب هک تسا هتفایرد یگزات
 زاربا .دندوب هتفای داینب »هابتشا« کی رب یو
 هلابند و دیشکن ازارد هب نادنچ یو تمادن
 هک وا ،دعب مین و لاسود :تشادن مه یا

 اب ،دوب هتفایزاب ار دوخ توخنرپ مارخ
 هب موسوم( یتاررقم هب هدنبوک یتابرض

Dodd-Frank( دنچره– هک ،تفرگ نتخات 
 یوجتسج رد –رایسب یایح و بجح اب
 ماظن هب ناماس و مظن یکدنا ندنادرگزاب
 ار »نیبار« یاقآ .)۷( دوب یلام تالماعم
 گنتاگنت یاهدنویپ هک میزادناین ملق زا مه
 سروب یاهرازاب هاگتسد اب ار شروآ دوس و
 ندنکارپ زا ار یو هتبلا هک ،تشادهگن
 زا شنانطومه نایم یداصتقا یاهزردنا

 یمن زاب »زمیات لاشنانیاف« همانزور قیرط
 زگره مه »زرماس« یاقآ .)۸( تشاد
 .تسا هتفرن رانک هنحص ولج زا یتسارب

 زا یکی وا ،۲۰۰۸ لاس تاباختنا ماگنه
 تسایر دزمان »امابوا« یاقآ یلصا نانزیار

 سیئر هک یماگنه سپس ؛دوب یروهمج
 ،درک زاغآ ار دوخ راک دیدج روهمج
 رب ار دیفس خاک یداصتقا یاروش تسایر
 رد شا یریگ هرانک نامز زا .تفرگ هدهع
 داصتقا یداتسا یسرک زین ۲۰۱۰ لاس نایاپ

 هتفای زاب »دراوراه« هاگشناد رد ار دوخ
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 )Michael Hirsh( »شریه لکیام« .تسا
 زا سپ یتح هک دهد یم حرش راگن همانزور
 و فیرح دوبن رد ،سروب رازاب ندیتلغ ورف
 نآ یرکف یاه هزاس و نیشیپ میژر« یعدم
 « لاربیل یداصتقا یاهزومآ زا یا هزیمآ–
 زا یوریپ و )Milton Friedman( »نمدیرف
 نانچمه –»نیبار« و »ناپسنیرگ« یاه هشیدنا

».)۹( دنا هدوب هریچ
 رساترس رد هک یلاح رد تسرد هنوگنیدب

 تالایا ای ،یگزات هب نانوی دننام( ناهج
 تلود ،)یزاس لیبموتا تعنص رد هدحتم
 هب یمخ هکنآ یب یداصتقا یاه هاگنب و اه
 ]تیامح[ یاهدادرارق دنروایب وربا
 هب ار نانآ هک دندرک یم وغل ار یعامتجا

 ،داد یم دنویپ شیوخ نادنمراک ای مدرم
 داد »امابوا« یاقآ تقو رواشم »زرماس« یاقآ

 روهشم یاه شاداپ هک داد یم نخس
 ارنآ تلود یاه لوپ هک( ®Bd همیب تکرش
 :دنا یندزان تسد )دیناهر یگتسکشرو زا
 .دندادرارق اهنیا .میدنمنوناق یروشک ام«
 یگداس نیمه هب هک تسین ددص رد تلود
».)۱۰( دنک وغل ار اهدادرارق
 همانزور )John Cassidy( »یدیسک ناج«
 رد »رکرویوین« هلجم یداصتقا رسفم و راگن
 تسکش اهرازاب ارچ« هکنآ حیرشت رد یرثا

 هن یژولوئدیا نیا رد ،هتشون »دنروخ یم
 هکلب ،کیسالک یداصتقا مسیلاربیل ققحت
 وا .تسا هدید ارنآ زا فارحنا و یورجک
 یلام یاهرازاب موهفم« هک هدش روآدای

 دنا شیوخ هدننک حیحصت هک یزرودرخ
 .»)۱۱( تسا ریخا هلاس لهچ نیمه ربون

 یلام تالماعم هفرح ]نارادمدرس[ هچرگ
 هشیدنا[ اب شیوخ یئوسمه ندومناو یپ رد
 یلابکبس هب اما ،دنا »تیمسا مادآ« ]یاه
 هک دننکش یم مه رد ار یلوصا میرح
 میظنت یارب تاررقم داجیا هراب رد »تیمسا«
 همه میریگ ،دوب هدرمشرب یلام تالماعم
 هب لیم دنشاب هدناوخ ار شرثا هکنآ نودب

.دنراد ششیاتس
 زا شیپ لاس دنچ ،کیسالک داصتقا ردپ
 للع و تیهام یسررب« شروهشم رثا راشتنا
 ندیکرت دهاش دوخ )۱۷۷۶( »للم تورث
 تفه و تسیب هک ،دوب یلام بابح کی

 ار »گروبمیدا« کناب یس عومجم زا کناب
 یم »تیمسا« ورنیا زا .دناشک یدوبان هب
 نداهناو اب یلام تالماعم رهپس هک تسناد

 ،رازاب یاهورین تسد هب اهنت و اهنت شیوخ
 یم یکلهم یاهرطخ شوختسد ار هعماج
 ناتسد« لصا هب هک یرواب همه اب وا .دزاس
 یم دیق تحارص هب ،تشاد »]رازاب[ یئرمان

 دیاب یمن یتباقر و دازآ رازاب قطنم هک درک
 یانثتسا .دبای شرتسگ یلام ورملق هب
 و راک و بسک یدازآ لصا زا یرادکناب

 بوچراهچ داجیا ترورض و تراجت
 هدننک میظنت هک یا هناریگتخس تارارقم
 همشچرس نآ زا دشاب تالماعم هنوگ نیا

 تاهج یخرب زا تاررقم نیا« :تفرگ یم
 یعیبط یدازآ میرح هب یتمرح یب دیاش
 یم نت دنچ یدازآ اما ،دنیامنب ناسک یخرب
 شیوخ یادف ار هعماج یمامت تینما دناوت

 راوید نتخاس زا یریزگان دننامه .دزاس
 ،اه یزوس شتآ شرتسگ زا یریگولج یارب
 مه و دازآ یاهروشک رد مه ،اه تلود زا
 هک دور یم راظتنا ،هماکدوخ یاهروشک رد
 رد دتس و داد میظنت یارب یتاررقم نداهن هب

».)۱۲( دنزای تسد یکناب تامدخ هزوح
نادنورهش مشخ اب یئوسمه
 زا هرهب یب یارگداینب یرکفنشور رابت
 عطقم نیا رد هک ار یبرجت هاگیاپ
 نیآ« نابنا رد دیاب تساورنامرف
 تسج ):۱۹۰۵Ayn Rand -۱۹۸۲( »دنار
 و یچتاغیلبت نیا نادیرم هقلح رد .)۱۳(
 شیدنا مزج یئاکیرمآ –یسور سیوناتساد
 نانوچ یهاوخدوخ هظعوم اب هک ارگ هقرف و
 تلود تلاخد زا یلکشره ،یئاغ یتلیضف
 ،درک یم هئطخت نعل و نعط هب ار اه
 ،۱۹۶۳ لاس رد .دوب مه یمان »ناپسنیرگ«

 هک ار رواب نیا ناشیا مه اه تقونامه یتح
 رود دنهناو دوخ لاح هب رگا ار نارگادوس
 ،کانرطخ یاهوراد و رابوراوخ هک تسین
 اب یئاه نامتخاس ای و یلعج راداهب قاروا

 یا هناسفا« نوچ ار دنشورفب لزان تیفیک
 ره دوس هب ،سکعرب« .دز یم سپ »یعمج
 و یراکتسرد ترهش هک تسا یرگادوس
 و دننک اپ و تسد شیوخ یارب ینمادکاپ

 رد ».دشورفن بوغرم یاهالاک زج یزیچ

 نایاپ زا شیپ یکدنا ،۲۰۰۵ هم هام
 چیه ،اکیرمآ یراد هنازخ رد شتیرومأم
 :دوب هدماین دیدپ وا هدیقع رد یرییغت
 تالماعم رد مزح یارب یتارارقم میظنت«
 قیرط زا ،یصوصخ شخب تسد هب رتهب

 نیمضت هلماعم یاه فرط لرتنک و شجنس
 شا هلخادم هک تلود تسد هب ات دوش یم
 یم یقالخا تیاغ هب یماظن هشیر هب هشیت
 یئاه همانشسرپ زا یلت ریز رد اریز .دنز
 هتفهن گنفت میب هراومه ،ندرک رپ یارب
 رد هک یلالدتسا زره هخرچ .)۱۴( »تسا
 رپ نارادیرخ نانچمه دیآ یم هشیدنا نیا یپ
 لمع تسرد رازاب رگا :دراد یصرق اپ و
 هزادناب زونه رازاب هک تسورنآ زا دنک یمن
.درادن دوجو یفاک
 هیلع اهزور نیا هک ینیشتآ یاه نامتفگ
 سروب رازاب رد یراذگ هیامرس »یوردنت«
 هب بناج هب قح یزیواتسد میونش یم
 نتشیوخ ات تسا هتشاد ینازرا ناردمتسایس
 نیا ؛دنزاس نادنورهش مشخ اب وسمه ار
 شوگ هب یناوتان قیدصت نانوچ اه نامتفگ
 هب هتشذگ توا ۱۷ زور ناسنیدب .دنیآ یم
 نارس زا نت دنچ درُخ یئامهدرگ لابند
 ،دوب هدش یهدب نارحب فقو هک اهروشک
 الحنآ« مناخ و »یزوکراس الکین« یاقآ

 رب یتایلام بیوصت دولآ زار ینحل هب »لکرم
 ،دنتشاد مالعا ار یلام تالماعم یور
 تسد هک »▫Tobin « روهشم تایلام نامه
 تشحو هب ار تالماعم هنوگنآ ناراکردنا

 ،میمصت نیا همهنیا اب .)۱۵( تخادنا یم
 رب دیاب ]اپورا[ هیداحتا رگید یاضعا ادتبا هک
 یم هچنآ زا رتمک رایسب ،دنراذگب هحص نآ

 یبوچ ندراذگ هن هک ،تسا هناکاب یب دیامن
 تین هب یلام یاه یرگادوس خرچ یال
 یتح هن ،هتفرگ رظن رد ار یتآ یاهدوس
 ،اما ،هعسوت هب کمک یارب یهوجو داجیا
 ار اه کناب ،اه هنامگ نیرت هنانیبشوخ رد
 یاه لوپ زا یزیچان شخب تخادرپزاب هب
 یارب هک دراد یم او یراد هنازخ یتآ

 قودنص هب اهنآ یگتسکشرو زا یریگولج
.تخیر دنهاوخ ناشیاه
 یم مه الاح نیمه زا هک یئاه نامه
…دوب دنهاوخ رضاح هدعو رس رد ،میناد
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 داصتقا )۱۸۸۳-۱۹۴۶( زنیک درانیم ناج °
 ناج« نامیا فالخرب یئایناتیرب نداد
 ،»رازاب یئرمان ناتسد« هب »لیم تراوتسا

 داجیا رد تلود تلاخد ار یداسک هراچ
 ندنک هراب رد یو لیثمت .تسناد یم لاغتشا

 هب نآ ندرک رپ و یهورگ تسد هب هلاچ
 نارحب نارود رد رگید یهورگ تسد
 ریبادت زا یا هتشر ،»لیدوین« .تسا روهشم
 نیلکنارف« هک دوب یعامتجا و یداصتقا
 یئایوپ هداعا روظنم هب »تلوزور ونالد
 ارجا هب ۱۹۲۹ نارحب زا سپ اکیرمآ داصتقا
.)م( .دروآ رد
 هک ،تارابتعا هناوتشپ یاهدادرارق •
 یاهررض ناربج هب دهعتم ار اهنآ ناگدنراد
 زا یناوتان تروص رد ناگدنهدرابتعا
 قاروا نیا شزرا .دزاس یم ماو تخادرپزاب
 هک یتارابتعا یمسا غلبم تبسن هب راداهب
)م( .ددرگ یم نییعت دننآ هناوتشپ
 ناد داصتقا )۱۹۱۸ – ۲۰۰۲( نیبوت زمیج ▫
 رد ،)۱۹۸۱( لبون هزیاج هدنرب یئاکیرمآ

 رب یتایلام نتسب داهنشیپ ۱۹۷۲ لاس
 ات دوب هدرک سروب یاهرازاب یلام تالماعم
 عیرس ندرک تسد هب تسد هنیزه شیازفا اب
 هنماد زا دوس یادوس هب راداهب قاروا
 میهاربا هلاقم .دوش هتساک تالماعم هنوگنیا
 هیروف هام ۀرامش رد ار هرابنیا رد هدراو

 .دیئامرف هعلاطم کیتامولپید دنومول ۱۹۹۷
 )م(
اه تشون یپ
 ؛کیوزوین یاه هلجم رد بیترت هب .۱
 ،کرویوین ،میات ،۲۰۰۹ هیروف ۱۶ ،کرویوین
 هتفه ۲۰۰۸ ربتکا ۲۷ هرامش و ؛۲۰۰۹ هیروف ۲
 The Washington Post National همان

Weekly Edition.
۲. »A year later, Dodd-Frank delays 

are piling up» et «Wall Street continues 
to spend big on lobbying«,، کرویوین 

.۲۰۱۱ توا لوا و هیئوژ ۲۲ زمیات
 »… دعب لاس راهچ« ،یمیلح ژررس هلاقم .۳
 دنومول ۲۰۱۱ توا هام هرامش رد ار
‐.http://ir .دیئامرف هعلاطم کیتاملپید

mondediplo.com/article169… نینچمه 
 John Quiggin, Zombie :هب دینک هاگن

Economics: How Dead Ideas Still 
Walk Among Us, Princeton university 
Press, ۲۰۱۰. ۴. Paul Krugman, «Cor‐

porate cash con«, کروی کرویوین 
.۲۰۱۱ هیئوژ ۳ ,زمیات

 رد Glass-Steagall نوناق وغل هژیو هب .۵
 کناب زاسادج یاه ظافح هک ،۱۹۹۹ لاس
 یراذگ هیامرس یاه کناب زا یراجت یاه
 و تشادرب نایم زا ار دوب هتخاس رارقرب
‐Commodity Futu« ینوناق حرط بیوصت

res Modernization« رارف هک ۲۰۰۰ لاس رد 
 راد دعوم راداهب قاروا نیرت هرطاخم رپ
‐Derivative Pro( )رگید دانسا تاقتشم(

ducts- Produits dérivés( تیاعر زا ار 
.تخاس رسیم یتاررقم هنوگره
 و مد نیا« ناونع اب هدنراگن هلاقم .۶
 تلود رابتعا هب هک یدنمتردق یاه هاگتسد
 ۱۹۹۷ هیروف هرامش رد ار »دنهد یم هرمن اه
.دیئامرف هعلاطم کیتامولپید دنومول

۷. Alan Greenspan، « Dodd-Frank زا 
 ،»دماین نوریب دنلبرس ام هنامز نومزآ
.۲۰۱۱ سرام ۳۰ ،ندنل ،زمیات لاشناتنیاف
۸. Robert Rubin، »هجدوب کانرطخ ریس 
 America’s dangerous budget( »اکیرمآ

track(، ۲۰۱۱ هیئوژ ۲۹ ،زمیات لاشنانیاف.
۹. Michael Hirsh, Capital Offense. 

How Washington’s Wise Men Turned 
America’s Future Over to Wall Street, 

Wiley, ۲۰۱۰ ,کرویوین.
۱۰. Alan Beattie et Julie Macintosh، 
 یاه شاداپ هیلع زرماس ”شورخ و مشخ”«

Bd®«، ۲۰۰۹ هم ۱۵ ،زمیات لاشنانیاف.
۱۱. John Cassidy, How Markets Fail: 

The Logic of Economic Calamities, 
Farrar, Straus and Giroux, کرویوین, 

.مود لصف ،مود دلج .۱۲ .۲۰۱۰
 هن« ،François Flahault یاه هلاقم .۱۳
 اه لگنا« و »تایلام هن و بابرا هن ،ادخ
 ودرگ تسوپ رد ار هغبان لیثمت تسد
 یاه هرامش رد بیترت هب رد ار »دنا هتشاذگ
 دنومول ۲۰۱۰ نئوژ و ۲۰۰۸ توا هام
‐.http://ir .دیئامرف هعلاطم کیتامولپید

mondediplo.com/article130… ۱۴. Da‐

vid Corn, «Alan shrugged», Mother 
Jones, San Francisco, ۲۴ ۲۰۰۸ ربتکا.

 تایلام حرط« ناونع اب هدنراگن هلاقم .۱۵
 ،نازاب سروب راجزنا هیام ،)Tobin( نیبوت
 هیروف هام هرامش رد ار »نایوجبیع جامآ

.دیئامرف هعلاطم کیتامولپید دنومول ۱۹۹۷
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 یوالسا یاه تبحص زا ییاه تمسق
 لاغشا عمج رد ییاینوولسا فوسلیف کژیژ
تیرتسا لاو ناگدننک
 اما .دنمان یم زادرپ لایخ ار ام اه نآ«
 رکف هک دنتسه یناسک یعقاو ِنازادرپ لایخ
 تدم یارب دناوت یم متسیس نیا دننک یم
 ام .دنک ادیپ همادا لکش نیمه هب مولعمان

 زا ار اه نآ میراد ام .میتسین زادرپ لایخ
 سوباک کی هب دراد هک ناش شوخ باوخ
 ار یزیچ ام .مینک یم رادیب دوش یم لیدبت
 هک میتسه نآ ِدهاش اهنت ام .مینک یمن دوبان

 .دنک یم دوبان ار شدوخ ،متسیس روط هچ
 دای هب ار نامیاه نوتراک یانشآ ریوصت
 )یرج و مات نوتراک رد( هبرگ کی .میروایب
 هب ساوح یب اما دسر یم هاگترپ رس هب
 هک نیا ِلایخ یب .دهد یم همادا شریسم
 نآ تسرد اما .تسا هدش یلاخ شریز
 دنیب یم و دنک یم هاگن ار نییاپ هک ینامز

 نقیقد نیا .دتفُا یم ،تسین شریز یزیچ
 ماحنا اج نیا میراد ام هک تسا یراک نامه
 لاو ِناراد هیامرس هب میراد ام .میهد یم
 ار نات یاپ ریز !یاهآ مییوگ یم یتیرتسا
 نیچ تلود ۲۰۱۱ لیروآ رد« »!دینک هاگن
 یلایخ یاه ناتساد و اه ملیف هک داد روتسد
 ار نیزگیاج یاه تیعقاو هک ییاه نآ ای

 هناشن کی نیا .دوش عونمم دنداد یم شیامن
 ِنامدرم ینعی نیا .تسا نیچ یارب بوخ ی
 و دننک یم رکف اه نیزگیاج هب زونه نیچ
 عونمم ار نآ هک دوش یم روبجم نیچ تلود
 و رس تیعونمم اب اکیرما رد اج نیا ام .دنک
 یتح رقتسم متسیس هک ارچ .میرادن راک

 بوکرس یزادرپ لایخ یارب ار ام ییاناوت
 یم زور ره هک ییاه ملیف هب .تسا هدرک
 نکمم نآ رد زیچ همه .مینک هاگن مینیب
 باهش کی هک درک روصت ناوت یم .تسا

 نایاپ یگدنز و دروخ یم نیمز هب گنس
 ناوت یمن راگنا اما .کلذ و هریغ و دبای یم
 روصتم لایخ رد یتح ار یراد هیامرس نایاپ

 نارود زا ناتساد کی دیراذگب« ».دش
 ناملآ زا یدرم .میوگب ناتیارب مسینومک
 راک اج نآ ات دش هداتسرف ایربیس هب یقرش
 یچروسناس هک تسناد یم درم نیا .دنک
 نیمه هب .دنناوخ یم ار شیاه همان اه
 تفگ .تشاذگ یرارق شناتسود اب رطاخ
 رهوج اب دیریگ یم نم زا هک یا همان رگا هک
 رد نم هک هچ نآ ینعی دشاب هدش هتشون یبآ
 رهوج اب رگا .تسا تسرد ما هتشون همان
 کی زا دعب .تسردان مشاب هتشون زمرق
 یو فرط زا ار همان نیلوا شناتسود ،هام
 یبآ رهوج اب نتم ی همه .دندرک تفایرد
 اج نیا« :دوب هدمآ همان رد .دوب هدش هتشون

 زا رپ اه هزاغم .تسا یلاع زیچ همه
 یاه ملیف اهامنیس .تسا هزمشوخ یاهاذغ
 اه نامتراپآ .دنک یم شخپ یبرغ بوخ
 هک یزیچ اهنت اما .تسا للجم و گرزب
 ».تسا زمرق رهوج ،دیرخ ناوت یمن اج نیا

 همه زا ام .تسام یگدنز ی هویش نیا بخ
 .میرادروخرب میهاوخ یم هک ییاه یدازآ
 ینعی .تسا زمرق رهوج میرادن هچ نآ اما
 ِمدع میناوتب نآ اب هک هک میرادن ینابز
 ام هک یلکش نآ .مینک نایب ار نام یدازآ
 تبحص یدازآ ی هرابرد میا هتفرگ دای

 مسیرورت لباقم ار یدازآ یارب گنج ،مینک
 ار یدازآ یعقاو یانعم ،نیا .دهد یم رارق

 ناگدننک لاغشا امش و .دنک یم فیرحت
 ماحنا ار گرزب راک نآ دیراد تیرتسا لاو
 ام هب ار زمرق رهوج دیراد امش :دیهد یم
 ام .دراد دوجو رطخ کی« ».دیهد یم
 اج نیا ام .میوشب نامدوخ ی هتفیش دیابن
 .مینارذگ یم مه رانک ار یشوخ یاهزور
 یداش یاه لاوانراک !دورن نامدای اما
 یقافتا تسا مهم هک هچ نآ .دنرذگدوز
 هب ام هک ینامز .دتفا یم دعب زور هک تسا
 نامز نآ ایآ .میدرگ یمرب یداع یگدنز
 هک مهاوخ یمن نم ؟تسا هداد خر یرییغت

 دییوگب و دیروایب دای هب ار اهزور نیا امش
 ییابیز یاهزور هچ !میدوب ناوج ام !هآ
 نیا ام یلصا مایپ هک دشاب نامدای !دوب
 رکف اه نیزگیاج هب میراد قح ام :تسا

 یگدنز نکمم ِیایند نیرتهب رد ام« ».مینک
 شیپ رد ینالوط هار کی اما .مینک یمن
 شیپ یراوشد یتسار هب یاه شسرپ .تسا
 .میهاوخ یمن هچ میناد یم ام .تسام یور
 ماظن هچ ؟میهاوخ یم هچ میناد یم ایآ اما
 یراد هیامرس نیزگیاج دناوت یم یعامتجا

 ییاه تیصوصخ هچ دیدج ناربهر ؟دوش
 لکشم :دورن نامدای ؟دنشاب هتشاد دیاب
 لکشم .تسین یهاوخ هدایز و داسف یلصا
 ات ار ام هک یمتسیس .تسا متسیس ،یلصا

 نانمشد زا اهنت .دهد یم له میلست زرم
 ِناتسود هب نام ساوح .مینکن رذح
 ار ام تکرح ناج دنهاوخ یم هک یقیفران
 .میتسین تسینومک ام« ».دشاب زین دنریگب

میتسین زادرپ لایخ ام
کژیژ یوالسا
یدبع یلع يییيدداصتقاا
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 لاس رد هک تسا یماظن نآ مسینومک رگا
 نآ هک دشاب نامدای درک طوقس ۱۹۹۰

 ِناراد هیامرس نیرت محر یب اه تسینومک
 ماظن کی نیچ رد زورما ام .دنتسه زورما

 هیامرس زا رتایوپ یتح هک میراد یراد هیامرس
 یسارکومد اج نآ اما .تسا ییاکیرما یراد
 یراد هیامرس دیراد یتقو ینعی نیا .تسین
 یم هک یناسک دیدهت زا دینک یم دقن ار
 دیتسه یسارکومد فلاخم امش دنیوگ
 و یراد هیامرس نیب یگشیمه دنویپ .دیسرتن
 ،رییغت« ».تسا هتفای نایاپ یسارکومد
 ار ییاهزیچ هچ اهزور نیا ام .تسا نکمم
 .مینک شوگ اه هناسر هب ؟میناد یم نکمم
 و یژولونکت ی هزوح رد فرط کی زا

 یم امش .تسا نکمم زیچ همه هتیلاوسکس
 اب دیناوت یم .دینک رفس هام هب دیناوت
 یم .دیشاب هتشاد یدبا یگدنز کیتنژویب
 و دیشاب هتشاد سکس تاناویح اب دیناوت
 عامتجا و داصتقا ی هزوح هب اما .مهلاثما
 نکمم ریغ یرییغت ره دنیوگ یم .مینک هاگن
 نادنمتورث رب تایلام میهاوخ یم ام .تسا
 لاحم دنیوگ یم ؛دنک ادیپ شیازفا یکدنا
 یم ام .دور یم تسد زا تباقر ،تسا

 ؛دوش تمالس فرص یرتشیب لوپ میهاوخ
 رتیلاتوت تلود کی ،درادن ناکما دنیوگ یم
 ام هب دوش یم روط هچ .دیآ یم راک رس
 یمن اما دنهد یم یدبا یگدنز ی هدعو
 ؟دننک تمالس فرص رتشیب یکدنا دنناوت
 تیولوا دییایب .دگنل یم راک یاج کی

 ام .مینک نییعت اج نیمه ار نام یاه
 یمن یگدنز یارب یرتالاب یاهرادناتسا

 یارب یرتهب یاهرادناتسا ام .میهاوخ
 هتشاد ربص دیاب ام« ».میهاوخ یم یگدنز
 مسرت یم نآ زا نم هک یزیچ اهنت .میشاب
 نام یاه هناخ هب زور کی هک تسا نیا
 تاقالم ار رگیدکی راب کی یلاس ،میورب

 راو کیژلاتسون و ،میروخب وج بآ ،مینک
 رگیدکی هب دییایب .میروآ دای هب ار اهزور نیا
 یم ام .دتفا یمن قافتا نیا هک میهدب لوق
 یزیچ هب تبسن بلغا ،مدرم هک میناد
 .دنهاوخ یمن ار نآ نعقاو اما دنراد قایتشا
 قایتشا نآ هب هک ار یزیچ و میسرتن دییایب
امش زا منونمم .میهاوخب نعقاو میراد

 یا هشوگردرگا .دنا نیگمشخ ناهج مدرم
 و یگماکدوخ هب ضارتعارد ناهج زا
 و دنزیر یم اه نابایخ هب داسف و دادبتسا
 یرگید هشوگرد دنهاوخ یم ینوگرگد
 ای دشاب هدوب یلیش رد دهاوخ یم -ناهجزا
 ای و ناتسودنه و نانوی و سیلگنارد
 قوقح ناهاوخ ضرتعم مدرم اکیرمارد

 دنراد ضارتعا یراتخاس هب و دنتسه دوخ
 یاه ماظن ردق هب تسا نکمم هچرگا هک
 و دبتسم و هماکدوخ هنایمرواخ یسایس
 رگید یریبعت هب یلو ،دشابن دساف

 هدش ثعاب ناش یرسدوخ و دنرسدوخ
 زا ار ناشراظتناودیما یریثک مدرم ات تسا
 زا هدش باختنا نادرمتلود و یباختنا ماظن
 یم هک تسور نیمه زا .دنهدب تسد
 دوخ ار ناش یگدنز لرتنک ات دنشوک
 لاو رد اهزور نیا هچ نآ.دنریگب تسدرد
 یم اکیرما رهش ۸۰۰رد عقاورد و تیرتسا

 یرسارس مشخ نیا ینوریب نایب ،درذگ
 هجیتن نیا هب هک یناناوج دنتسین مک .تسا
 هب ناشیاهایور طقف هن هک دنا هدیسر
 زا هکلب تسا هدش لیدبت سوباک
 .تسا هدش هدافتسا ءوس مه ناشدامتعا
 راک هظفاحم نارادم تسایس هچرگا
 رباربرد اه یئاکیرما هک نیا زا اکیرمارد
 راهظا دنا هتفرگ رارق یرگید یاه یئاکیرما
 دزمان -ینمر تیم هچرگا و دننک یم فسات
 ناهاوخ یروهمج بزح یلامتحا
 مدرم -یدعب یروهمج تسایر تاباختنارد
 یم اکیرما رد »یتاقبط گنج « زا ار اکیرما
 هب ات درادن تقادص ردق نیا یلو ،دناسرت

 »یتاقبط گنج « نیا هک دیوگب مدرم نامه
 تدش اب هتشذگ لاس ۴۰ رد لقادح
 یدصرد کی نامه یوس زا مامت تدحو
 دنتسه اهضارتعا نیا فدهزورما هک اه
 هک یدصرد کی نامه .تسا هدش لابند
 تیعمج ینیئاپ %۶۰دمآرد زا شدمآرد
 هک یدصرد کی نامه .تسا رتشیب اکیرما
 تیعمج %۹۰ تورث عومجمزا شا تورث
 اب خیرات دوب رارق هچرگا .تسا هتفرگ ینوزف
 نایاپ هب دازآرازاب یراد هیامرس یزوریپ
 یا هرود نامهرد رارق زا یلو ،دشاب هدیسر
 دندوب هدرک ار کلف شوگ اهاعدا نیا اب هک
 رد »داسف عویش « زا یشرازگرد یآ یب فا
 نینچ هتبلا هک دوب هدرک هوکش تیرتسا لاو
 هک یتقوو دشن هتفرگ یدج یشرازگ
 نامه ،دیکرت یرامق تالماعم کنکداب
 تایلام ریقح بیج زا دساف نارادکناب
 هدعاسم رالد درایلیم اهدص ناگدنهد
 ناشدوخ هب نانچ مه دنناوتب ات دنتفرگ
 .دنهدب یرالد نویلیم اهدص یاه شاداپ
 رگراک یتقو ،تفاثک و نوخ ماظن نیمهرد
 هب ار شا یهدب دناوت یمن یسیلپ و ملعم و
 نوچ نوناق ینیگنس همه ،دزادرپب کناب
 و دیآ یم دورف شا هداوناخرسرب کتخب
 راک یتقو یلو .دننک یم نامناخ یب ار اهنآ
 ،دسر یم اه کناب و یلام تاسسوم هب

 زا .دراد توافت اهنآ اب ماظن دروخرب هویش
 ،تیرثکا نامه و اه هتخاب لام نامه هسیک
 هب عاضوا ندناسررد هک یتعامج نیمه هب
 هتشاد یرثوم شقن ینونک راجنهان تیعضو
 .دنهد یم میظع یاه هدعاسم و هنارای ،دنا

رد خیراتراطق
تیرتسا لاو

فیس دمحا يییيدداصتقاا
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 هن میظع یاه هدعاسم نآ همه دوجو اب هتبلا
 دنوش یم راکیب نانچ مه نارگراک طقف
 هتفای همادا مه اه ندش نامناخ یب هکلب
 دادعت هک نیا میدهاش زورما هچ نآ و تسا

 ،هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب یرتشیب هزورره
 هب .دیاب یرگید تسایس ار ناب یتشک
 نیئاپ ار ناشرسرگا هک دندوب هتفگ اهناوج
 .دننک مامت ار هاگشناد هرودو دنزادنیب

 یفکم دمآرد اب نئمطم یاهراک
 هک یناسک دنتسین مک .تسا ناشراظتنارد
 نالک یاه ماو ،هتشاذگ ورگ ار ناش هدنیآ

 هزور ره یاه هیرهش دنناوتب ات دندناتس
 ار یلاع شزومآ تاسسوم هدنبای شیازفا
 تسا هدش مامت ناشراک هک الاح و دنزادرپب
 یمرتشیب هزور ره هک یهدب اب دنا هدنام اهنآ

 دسر یم رظن هب .تسین یلاغتشا و دوش
 هناشن شرس نآ هک دنا هدمآراتفرگ یلنوترد
 هزورما هچ نآ .درادن یئانشرورو رون زا یا

 رگیدرد هچ و اکیرمارد هچ -میدهاش
 یلمعلا سکع عقاو هب ،ناهج یاهروشک
 نیا رد ناهجداصتقارد هک هچ نآ هب تسا

 هچرگا .تسا هتشذگ ، هتشذگ لاس ۴۰
 یلاربیلوئن یئایپوتا داصتقا وریپ نانادداصتقا

 یم هایس دوخن یپ ار ادخ ناگدنب نانچ مه
 یصوصخ هک تسا نیا تیعقاو یلو دنتسرف

 شهاک و ،یئادز لرتنک ،هدرتسگ یزاس
 هدمع هجو رد هک -یتلود یاه هنیزه دیدش
 و ریقف تاقبط شودرب شا ینیگنس
 داصتقا هرادا بلاغ هویش -تساه هتسشنزاب

 .تسا هدوب هتشذگ لاس یسرد ناهج
 هب هراشا اب ناریا نوچ یعماوجردرگا

 نادرمتلود هنادنمشوه ریغ تالخادم
 زا ار یئایپوتا داصتقا نیا ناوتب داصتقارد
 درومرد یئاعدا نینچ درک جراخ برضریز
 هدمع هک ناتسلگنا ای و اکیرما داصتقا

 هب یئایپوتا داصتقا نامه ناگدننکرداص
 یقطنم تهاجو ،دنا ناهج یاهروشک رگید
:دیرگنب اکیرما داصتقا هب .درادن
 کناب ،دش زاغآ یناهج دوکر هک ۲۰۰۸زا

 یتیلمارف یاه تکرش و رکیپ لوغ یاه
 هدعاسم نازادرپ تسایس یهارمه اب میظع
 هتبلا و دنتفرگ یرالد نویلیرت دنچ یاه
 نیمه ،رگید یوس زا و هدمع هجورد

 هک دنرکیپ لوغ یاه تکرش و اهکناب
 نیمه یتاباختنا هنیزه هدمع شخب
 تسا رارقرگا .دننک یم نیمات ار نادرمتلود
 زا ار اه یئوج هفرص ،دوش »یئوج هفرص «

 یم یتشادهب و یشزومآ یمومع یاه هنیزه
 تاقبط یگدنزرب شا یساسا راشف هک دننک
 نویلیم .تساکیرما هعماج طسوتم و نیئاپ

 نیمه هب هلمج زا و دنا هدش راکیب نت اه
.دنتسه وربور رتشیب رقف اب لیلد

 لرتنکرد اکیرما تورث دصرد ۴۲
 .تسا نادنمتورث زا دصرد کی
 تیعمج دصرد۸۰ ،لباقمرد
 دصرد ۱۳ اهنت کلام اکیرما
 نترازه۱۱ .دنتسه اکیرمارد تورث
 ناش تورث یئاکیرما نادنمتورث زا
 رتشیب رگید یئاکیرما نویلیم ۷۵ زا

.تسا
 ،سبروف هیرشن دروآرب ساسارب
 یروهمج تسایر لاس ۸ لوطرد
 ینغ زا نت ۴۰۰ تورث ،شوب یاقآ
 ۷۰۰ ،اکیرما تیعمج شخب نیرت
 تورث .تفای شیازفا رالددرایلیم
 هک تسا یتورث لداعم نت ۴۰۰ نیا
 یئاکیرما نویلیم ۱۵۰ رایتخارد
.تسا رگید
 زا نت ۴۰۰ تورث طسوتم ،۱۹۵۵رد
 ۱۲٫۶ اه یئاکیرما نیرت ینغ
 تورث هزورما .دوب رالد نویلیم
 اه نیرت ینغ زا نت ۴۰۰ طسوتم
 .تسا رالددرایلیم ۳٫۴۵ اکیرمارد
 لاس ۵۵ لوطرد ،رگید ترابع هب
 ۲۷۴ رفن ۴۰۰ نیا تورث طسوتم
 یوس زا .تسا هتفای شیازفا ربارب
 ینغ زا نت ۴۰۰ ،۱۹۵۵ رد ،رگید
 دمآردزا دصرد ۵۱٫۲ ،اه نیرت

 زورماو دنداد یم تایلام ار دوخ
 دصرد ۱۷٫۲ اهنت اهنآ تایلام خرن
 ساسارب ۱۹۵۵رد .تسا
 زا دصرد۳۳ ،یمسر یاهدروآرب
 تایلام زا لاردف تلود یاهدمآرد
 یلو ،دش یم نیمات اه تکرش
 هدیسر %۷٫۴ هب نازیم نیا ،هزورما
 لارنج تکرش ۲۰۰۹رد .تسا

 دوس رالد درایلیم ۱۰٫۳کیرتکلا
 مه تنس کی یتح یلو ،تشاد
 تیاور نیمه .تخادرپن تایلام
 هک لیبوم نوسکا هرابرد تسا
 رالددرایلیم ۴۵٫۲ هچرگا ،۲۰۰۹رد
 هنوگ چیه یلو تسا هتشاد دوس
 .تسا هتخادرپن تلود هب یتایلام
 ۵۰ هک میناد یم ،رگید یوس زا

 چیه اه یئاکیرما زا نت نویلیم
 ۴۶٫۲ و دنرادن یتشادهب همیب هنوگ
 مه یئاکیرما نویلیم
 نیمز یور روشک نیرتدنمتورثرد
.دننک یم یگدنز رقف طخ ریز
 هک یئاهرامآ نیرت هزات ساسارب
 یئاکیرما نویلیم ۱۴ ،میراد
 راتفرگ مه نویلیم ۳۰ و ،دنراکیب
 مه نویلیم ۵ و دنا ناهنپ یراکیب

 یراکیب لاس کی زا شیب هک
 هب ار راک یاطع ،دنا هدیشک
 یوجتسجرد و دنا هدیشخب شیاقل

.دنتسین راک
 و بوکرس ،هنایمرواخ یاهروشکردرگا
 هدناشک اهنابایخ هب ار مدرم تیمکاح داسف
 صرح هک تفرگ هجیتن ناوت یم ایآ ،دشاب
 داحتا و اهرنویلیم یتلوم یندشن مامت زآ و
 و هدشن لرتنک یراد هیامرس سدقمان

 ماحنارس نامه هب نازادرپ تسایس
 ،نم نامگ هب ؟دماحنایب یبرغ یاهروشکرد
 هچ نآ و تسا تبثم شسرپ نیا هب خساپ

 اکیرمارد »تیرتسا لاو لاغشا « ناونع تحت
 تیارس اکیرمارد رهش ۸۰۰ هب و دراد نایرج
 یلمعلا سکع هدمع هجورد ،تسا هدرک
 یئایپوتا داصتقا یعاجترا ادیدش تیهام هب
 ناگیر یراد مامز زا هک تسا یلاربیلوئن
.تسا هدش مکاح اکیرمارب
 اکیرمارد هک یتضهن نساحم زا یکی
 زکرمتم یربهر هک تسا نیا تسا نایرجرد
 نابحاص اب شزاساب ات درادن یمسر و
 یاه یئاکیرما هدنیآرسرب ،ینونک تردق
 .دنک شزاس ینونک نارادمامز اب ضرتعم
 کی ،زکرمتم یربهر نادقف ،لاح نیعرد
 نونکات هک نیا نآ و دراد مه یفنم دمآ یپ
 یروط ار شیاه هتساوخ تسا هتسناوتن
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 تردق راتخاس رییغت هب هک دنک میظنت
 هیامرس دیاب طقف هن .دوشرجنم اکیرمارد
 دروآرد لرتنک تحت ار هدشن لرتنک یراد
 هعماجرب هک یساسا تامیمصت دیاب هکلب
 رایتخارد مه دراذگ یم فرژ تاریثات

 اب ناش یگدنز هک دریگبرارق یمدرم نامه
 نمرظن هب .دوش یم نوگرگد تامیمصت نیا
 رارق تضهن نیا هجوت دروم دیاب هک هچ نآ
 اه هتساوخ نیا لماش دناوت یم ،دریگب

:دشاب
 هک یا هویش هب یتایلام ماطن میظنت
 طقف هن .دوش هنالداع تایلام خرن
 ،دوش میظنت دیاب دمآردرب تایلام
 تایلام عضو راتساوخ دیاب هک
 ۱۵ زا تورثرب الثم -تورثرب
 یاهدمآرد .دش مه -رتشیب نویلیم
 فرص دناوت یم تورثرب تایلام
 هب دیفم یاه تخاسریز یزاسزاب

 اکیرما هعماجرد تیرثکا لاح
 ،یزاس لپ ،یزاس هداج ( دوشب

 لیاسو یتح و نهآ هار شرتسگ
.)اهرهش رد یمومع لقن و لمح
 ساسارب یئاکیرما هک هنوگ نامه
 « دنراد قح دوخ یساسا نوناق
 اب دیاب ،دنشاب هتشاد »هحلسا
 ،یساسا نوناق هب یداوم ندوزفا

 و ،شزومآ لماش قح نامه
 زا لقادح کی و ،تشادهب
 .دوشب مهدمآردریغتم یخیراترظن
 زا یریگ هرهب ،رگید ترابع هب
 نتشاد یتح و ،تشادهب و شزومآ
 نیارد ،دمآرد حطس لقادح کی
 هن ،نیمز یورروشک نیرت دنمتورث
 « کی ناونع هب نآ ینونک هویش هب
 « کی ناونع هب دیاب هکلب »زایتما

.دیآرد »قح
 لرتنک اب یتاباختنا نوناق ینیبزاب

 یارب یتاغیلیت یاه هنیزه
 « هرخسم ماظن رییغت اب و ،تاباختنا

 یاج هب .یلعف »یتاباختنا جلاک
 دیاب ناگدننک باختنا ، نآ
 و دنشاب هتشاد مود و لوا باختنا
 و هرگنگ ناگدنیامن و روهمج سیئر

 .دنوش باختنا ساسا نیارب انس
 دنیارف ندرکراد ینعم یارب نیا
.تسا یرورض یتاباختنا

 یجراخ تسایسرد رظندیدجت
 « هب ندیشخب نایاپ و اکیرما
 دودحمان شیازفا .»یروطارپما
 ینوناق ریغ دیاب یعافد هجدوب
 یماظن هاگیاپ اهدص و دوش مالعا
 هاگیاپ ۷۵۰ – ناهج طاقن اصقارد
 روآ ماسرس یاه هنیزه اب یماظن

 .دنوش یروآ عمج دیاب -هنایلاس
 دیاب اکیرما شترا ،اتسار نیارد
 یارب هفیظو ماظن و دوش یزاسزاب

 رد .ددرگ رارقرب یئاکیرما ناناوج
 اتدمع اکیرما شترا ،ینونک ماظن

 هک تسا یا هفرح نازابرس لماش
 و رادن تاقبط زا هدمع هجورد
 .دنیآ یم اکیرما هعماج طسوتم
 و انس و هرگنگ نازادرپ تسایس
 و نارتخد دنناد یم هک دیفس خاک
 مازعا یگنج چیه هب ناش نارسپ
 ینونک طیارشرد ،دش دنهاوخن
 هتساوخان یاه گنج زاغآ یارب
 ماظنرگا و دنراد یا هداشگ تسد
 نیا و دوشرارقرب یرابجا هفیظو

 اهنآ نادنزرف هک دننادب تارضح
 و تاره یاه هبارخ رد دیاب مه
 راید و رهش کی ورازه و دادغب
 ریغ و یئاکیرما نارازه لثمرگید
 نوخ و کاخ هب رگید یئاکیرما
 رد یرتشیب تیارد اب دیاش ،دنفیب

 یکدنا دوخ یبلط گنج روپیش
.دنمدب رتمک

 یدیدرت یلو تسا شیپرد یزارد هار زونه
 و هدمآرد تکرح هب خیرات راطق هک تسین
 ۲۰۰۸ گرزب نارحب زا شیپ هک یماظن هب
 .تشگ دهاوخنزاب ،دوب مکاح ناهجرب
 .مناد یمن ،دش دهاوخ هچ اقیقد تیاهنرد
 دیدرت ،دش دهاوخ یزیچ هک نیارد یلو

.مرادن
 هدش رشتنم قرش همانزور رد البق هلاقم نیا
  تسا
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 ریخست شبنج ،تیرتسا لاو ریخست شبنج
 یولج هن مدرم .تسا »تیرتسا لاو«
 زا هن ،دناهدرک عمجت دیفس خاک ترامع
 یاهمان هن ،دننکیم یهاوخداد انس و هرگنک
 تسد هن و دناهتشون ناشناگدنیامن زا یکی هب
 ناشروشک بزح ود زا یکی نماد هب
 یایوگ تیرتسا لاو رد نصحت .دنوشیم
 یداهن ؛تسا تیرتسا لاو یگدننک نییعت
 یلام یشراگیلا یهدنیامن ،یداصتقا و یلام
.درادن ییاج نآ رد مدرم تیرثکا یهدارا هک
 ،یداصتقا دوس ِندوب شخب نیعت یگژیو

 ار نیا .تسا یرادهیامرس ماظن تشرس
 راتخاس نآ رد تساهلاس هک یمدرم
 هب و دننادیم یبوخ هب دننکیم یگدنز
 ،دیفس خاک هک دناهدش نآ هجوتم یتسرد
ِ یسایس یاهداهن رگید و انس ،هرگنک
 تیرتسا لاو لیذ ،یباصتنا ای یباختنا
 تباب هک یاهدنیامن و دننکیم تیلاعف
 رادماو دوخ یتاباختنا تاغیلبت

 تردق رد یتقو ،دشابیم اهنشیروپروک
ِ یسایس یهدنیآ نارگن دیاب دریگیم رارق

 عفانم هب ار یتکرش عفانم و دشاب دوخ
.دهد حیجرت یمدرم
 تسا یتیعضو نینچ رییغت مدرم فده اما

 یعامتجا یاهیرباربان رب زور هب زور هک
 و ”رییغت“ ،شیپ مین و لاس هس .دیازفایم
 ود زا یکی نارادمتسایس مالک رد ار ”دیما“

 یدنچ اما ،دندرک لابند ناشروشک بزح
 ناشیارب اهنآ یاههفازگ و فال هک تشذگن
.دش تباث
 ءارآ قودنص زا هک یرییغت زورما

 دوخ یارب ار یرگید ریسم ،تشذگیم
 .نییاپ زا شبنج :تسا هدرک باختنا

 ینارحب اب یرادهیامرس .نابایخ رد شبنج
 نآ هچ هک ینارحب .تسا هتشگ وربور رگید
 نیبام داضت رد دیاب ،هن ای دنارذگب رس زا ار
 هعماج دصرد هن و دون ار دوخ هک یتیرثکا

 تیرثکا هک یتیلقا و )راک هاگودرا( دنادیم
 دراد دوخ راصحنا رد ار اهتصرف و عبانم
 باختنا ار یکی عفانم ،)هیامرس هاگودرا(

.دنک
 دنراد رارق نآ رد هک یتیعضو هب مدرم
 زا یصاخ حطس ات ،دننکیم ضارتعا
 اب و دوشیم هتفریذپ ماظن رد ضارتعا

 ماظن اما دنوشیمن هجاوم بوکرس
 اب عقوم ره هک تسا هداد ناشن یرادهیامرس
 شدوخ ،دوشیم هجاوم یدج ینارحب
 اهیدازآ هنوگ نیا یارب یدج یعنام
 اب و دنراد »یفنم یدازآ« مدرم .دشابیم
 رگید رد هک یتیدودحم عون زا یتیدودحم
 ،دنتسین وربور دراد دوجو ناهج یاهروشک
 نادقف ،هدناشک نابایخ هب ار اهنآ هچنآ اما

.تسا »تبثم یدازآ«
 بالقنا دض یهرطیس یهنامز رد
 رد یرگید یهرود ره زا شیب ،یتسیلاربیلون
 »زایتما« هب »قح« ،یرادهیامرس نارود
 قح ،راک قح زورما .تسا هدش لدب

 ،یناگمه هافر قح ،تشادهب قح ،لیصحت
 یزایتما هب … و همیب قح ،تینما قح
 تخادرپ اب طقف هک تسا هدش لیدبت
 شتخادرپ ییاناوت هک یناسک طسوت یهوجو
 یهشیدنا رد .دنایرادیرخ لباق ،دنراد ار

 نیرتمهم زا هک یعامتجا مسینیوراد
 زا هک یناسک ،تسا مسیلاربیلون یاهرواب
 ،دنوشیم بیصن یب اهزایتما نیا

 هک یناگدنزاب .دنتسه »ناگدنزاب«
 رب هبلغ یارب یدرف ِییاناوت و یگتسیاش
.دنرادن ار فیرح
 یوس زا یکیژولوئدیا ًالماک یاهرواب نینچ
 زا هراومه هک دوشیم جیورت یراتخاس
 گرم ،دیابن و دیاب گرم ،یژولوئدیا گرم
 اهنآ اما .تسا هتفگ نامیارب ییارگنامرآ

 دنراد ثداوح یبایهشیر یارب ایوپ ینهذ هک
 یهناخپوت ریسا هتسب شوگ و مشچ و
 دننادیم یبوخ هب ،دنوشیمن مکاح یتاغیلبت

 یاه“راعش“ نینچ یهیاس رد هک
 نیرتارگداینب و نیرتکیژولوئدیا ،یاهدنبیرف
 رد زور کی .تسا هدش جیورت اهرواب

 اب زور کی ،خیرات نایاپ یهدنبیرف رهاظ
 یهدکهد رد زیمآ تملاسم یگدنز راعش
 دازآ رازاب فاشکنا اب رگید یزور ،یناهج
 یهمه یارب دحاو یاهخسن ندیچیپ و
.اهنامز و اهناکم
 یدج ینارحب ،زورما ِیرادهیامرس نارحب
 یرادهیامرس تشرس ،“نارحب“ .تسا
 راکوزاس و مسیمانید یهدییاز و تسا
 لراک فورعم ترابع .تسا نآ ینورد
 ،یرادهیامرس“ :دوب دقتعم هک سکرام
 راعش کی ،“دنیرفآیم ار دوخ نانکروگ
 یملع یاهرازگ ،تسین یلاخوت و چوپ
 ماظن یملع نییبت لصاح هک تسا

.دشابیم یرادهیامرس
 ،یراکیب ،گنج ،یهدب ،یداصتقا نارحب

 … و یفرصممک ،مدرم تشیعم طوقس
 ماظن تسا یگرزب شلاچ زا یکاح
 شلاچ نیا .تسا هجاوم نآ اب یرادهیامرس
 نرق مسیلایسوس یهبرجت یهراب دنچ دقن اب
 نآ هب ماظن نادقتنم ِنداد عاجرا و متسیب

 ،درذگیم … و یلامش هرک و ابوک رد هچ
 هشیمه یارب رابکی هکلب .دش دهاوخن لح
 یرادهیامرس هک یهابت و خلت تیعقاو اب دیاب
 و یعیبط و یناسنا تسیز طیحم رس رب
 و دش وربور ،تسا هدروآ یعقاو یدازآ
 یداینب و یاهشیر یاهخساپ نآ یارب
  .تشاد

ارچ
!؟»تیرتسا لاو«

ینجورب یقداص ورسخ يیسايیس
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 نینچ یناهج نارحب نایم رد .دینک
.ددنویپ یم عوقوب یدادخر
  کیتکات دناوت یم هک تسا زیچ کی طقف
 گرزب یلیخ زیچ کی .دیامن هکولب ار اهنآ

 نآ اب اج نیا رد زورما ام هناتخبشوخ هک
 نوسیدم زا  %۹۹ هک .%۹۹ :،میتسه وربور
 ات تسا هدمآ اه نابایخ هب دیردام ات
 یمن ار امش نارحب یاهب ام ،هن « : دیوگب
 .میزادرپ
 دلوتم  ایلاتیا رد ۲۰۰۸ لاس رد راعش نیا

 و  دنلریا و هسنارف ،نانوی هب احنآ زا .دش
 هناخ هب ماحنارس و دش لقتنم ناهج رسارس
 رتمولیک مراهچ کی هب تسا ه دیسر

 زا نارحب هک یئاج هب یرآ .نارحب ءأشنمرس
.دش زاغآ احنآ

 زا یکی »؟تاضارتعا  ارچ « : دنسرپ یم
 نویزیولت رد ار لاوئس نیا نارظن بحاص
 ناهج هیقب نامزمه .تسا هدرک حرطم
 ام  ؟ یا ینالوط نامز هچ « دنک یم لاوئس
 ناشن  ار دوخ امش یک هک مینک یم لاوئس
  : هکنیا زیچ همه زا رتمهم و ».داد دیهاوخ
.» دیدمآ شوخ «

 لاو لاغشا نیب هک دندوجوم یدایز ناسک
 ندش یناهج  دض تکرح و تیرتسا
 ۱۹۹۹ لاس رد هک ) نویسازیلابولگ(
 .دننیب یم هباشت دش دلوتم لتایسرد
 بلج ار نایناهج هجوت نعقاو هک یتارهاظت

 ناناوج هک دوب یراب نیرخآ یارب نیا .درک
 ریغ  گرزب تکرح کی دندوب هدش قفوم
 تاقالم هیلع رب نمیقتسم ار یناهجزکرمتم
  هکنیازا نم .دنروآیب دوجو هب  نارس
 »اه شبنج شبنج« ام هک هچنآ زا یتمسق
.منک یم راختفا ،مدوب میا هدیمان

 روطب  .دراد دوجو زین یمهم توافت اما
 فده ناونعب ار نارس تاقالم ام لاثم
 نامزاس لماش هک :میدوب هدرک باختنا

 و لوپ یللملا نیب قودنص ،یناهج تراجت
 تعیبط یاراد نارس تاقالم .دندوب ۸یج
 ام نیا .تشاد همادا زور ۷ هکنیا ،دوب دوخ
 یم عمج زور ۷ یلاس .درک یم ارذگ زین ار

 هدنکارپ دعب و میدرک یم یئاهراک ،میدش
 رتیت .میوش هدید میتساوخ یم ام .میدش یم
 میدیدرگیم دیدپان دعب و میدرگ ناهج لوا
 نهیم یگناوید و یشوهیب  تروص ره رد
 ربماتپس ۱۱ تایلمعزا دعب هک  یا هناتسرپ

 ار ام ،دومن قرغ دوخ رد ار اج همه  ۲۰۰۱
 ،درک کاپ یلک روطب  نیمز یور زا زین

.یلامش یاکیرمآ رد لقادح
 فده کی سکعرب تیرتسا لاو لاغشا
 خیرات چیه امش و .تسا هدیزگرب ار تباث
  اج نیا رد ناتروضح نایاپ یارب یصخشم
 لوا .تسا هنالقاع نیا .دیا هدرکن باختنا
 لاغشا ار اج نیا هک ینامز ات امش هکنیا

 نییعت نیا .دیناود یم هشیر ،دیا هدرک
 رد هک  تسا تکاف کی نیا .تسا هدننک
 نوچ اه شبنج زا یلیخ تاعالطا ناهج
 یلیخ اما دنیور یم یراهب یابیز یاه لگ
 ،دسر یم ارف ناش گرم یشوماخ رد دوز
 تسا لیلد نیدب .دنرادن هشیر اهنآ هک اریز
 دوخ تسدب هکنیا  یارب یا همانرب اهنآ هک
 رصع رد نشور لاثم ( .دنرادن دندرگ هیذغت

 قارع رد یناریا نویسیزوپا یاههورگ رضاح
 نینچ نیا. )مجرتم -قارع ناتسدرک و
 ار اهنآ دزو یم نافوط هک یماگنه   تسا
.درب یم و دبور یمدوخ اب
 کیتارکومد نقیمع و یقفا ام شبنج هکنیا

 ام نامز قافتا نیرتمهم تیرتسا لاو لاغشا شبنج
نیالک یماون ینارنخس – .تسا

ینابرق دیمح :همجرت يیعامتجاا

نیالک یماون ینارنخس نتم

 قافتا نیرتمهم تیرتسا لاو لاغشا شبنج
 .تسا ام نامز

!متسه امش قشاع نم  
 هک میوگ یمن رطاخ نیا هب طقف  ار نیا نم

 نم «و دیئامن رارکت ارنآ  امش زا رفن اهدص
 ره ،دینادرگرب نم هب ار »متسه امش قشاع
 « تازایتما زا یکی نیا نتعیبط دنچ
 هچ ره نارگید هب .تسا »یناسنا نوفورکیم
 سدقم امش یارب هک ار هچنآ دیئوگب رت دنلب
.دنیوگب امش هب  تسا
  یرگراک عمجت رد نارگراک زا یکی زورید
 یراطق .»میتفای ار رگیدمه ام « :هک تفگ
 کی .دیا هدیرفآ اج نیا رد امش ار یئابیز زا
 ردق نیا هک یا هدیا  دننام ( زاب ندوب مه اب
 و دروآ نایب هب دوش یمن هک تسا گرزب
 هک یئاهناسنا همه یارب ).دومن فصو

 احنآ رد هک دنتسه رتهب یایند کی ناهاوخ
 زا یلیخ نیا رطاخب ام .دنبایب ار رگیدکی

.میرکشتم امش
 کی هک تسا نیا منادب نم ار زیچ کی رگا
 .دنزرو یم قشع نارحب کی هب  دصرد
 هب و دنریگ یم کیناپ اهناسنا هک یماگنه
 دیاب هک دناد یمن سکچیه هک دسر یم رظن

 هب تبون ینامز نینچ رد تسرد ،دنکب هچ
 ارف )اه تکرش ورپ( یتسود تکرش تسایس
 نیمأت و تینما و شزومآ  :دسر یم
 تامدخ ،دینک یصوصخ ار یعامتجا

 هچ ره زا ار دوخ ،دیریب نیب زا ار یمومع
 صالخ تسا اه تکرش تردق یارب عنام
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 اما  .تسا زیگنا تفگش و مهم یلیخ تسا
 تخس راک اب ار دوخ دیاب  اه پیسنیرپ نیا
 دننک راگزاس یئاه تخاسریز نتخاس یارب
 ندیزو عقوم رد هک دوش دنمونت ردق نآ و
 دشاب هتشاد نداتسیا و تمواقم ناوت نافوط
 مراد رواب و دیما نم .دراد رب ماگ ولج هب و
.داتفا دهاوخ قافتا نیا هک
 شبنج نیا و تسا حیحص هک رگید زیچ

 ناتدوخ امش هک :هکنیا ،دهد یم ماحنا
 هب امش .دیا هدزن تنوشخ هب تسد
 و هتسکش ی اه هرجنپ سکع تاعوبطم
 نیا و دیا هدادن ار ینانچنآ نابایخ تازرابم
 نیا .تسا هدش اهنآ یدیماان و سأی ثعاب
 یهیجوت هک سیلپ تنوشخ اب مهم پیسنرپ
 .تسا هدش هتسکش هرابود و هرابود درادن

 نامزمه .میدید بشما نآلا نیمه ارنآ ام هک
 یلیخ تفرشیپ  لاح رد شبنج زا ینابیتشپ

.رتشیب درخ .تسا عیرس
 لاس رد هک تسا نیا قرف نیرتگرزب اما

 نارس میتساوخ یم ام هک ینامز ۱۹۹۹
 رد مسیلاتیپاک ،میشکب نیئاپ ار  مسیلاتیپاک
 .دوب نیئاپ یراکیب .دوب عیرس قنور لاح
 .تخات یم شیپ هب  هجرد نیرتالاب اب سروب
 هدش  تسم رس تفم لوپ هلیسوب تاعوبطم
 هناخراک داجیا ثحب ،ثحب نامز .دندوب

.ندومن فقوتم هن و دوب دیدج یاه
 یاهب یگناوید نیا هک میدرک یم هراشا ام

 راک یاه مرن یارب نآ .دراد ار شیوخ
 طیحم هک یطیارش یارب .دوب هدننز همدص
 .دوب هدننز هبرض درک یم اضاقت تسیز

 تلود هب تبسن یرتدایز تردق اه تکرش
 ام یسارکومد یارب نیا و دندرک یم ادیپ اه

 قداص امش اب هکنیا یارب .دوب هدننز هبرض
 تکرش   هک ینامز رد هک میوگب دیاب مشاب

 متسیس کی ،دنتخات یم ولج هب اه
 ،دوب هدش انب زآ و عمط هیاپ رب هک یداصتقا

 رد لقادح یتخس هب نآ دض یالاک
 ینعی دوب شورف لباق دنمتورث یاهروشک
 تبحص هراب نیا رد هک دوب تخس یلیخ
.دومن عناق نیا هب ار اه هدوت و درک
 روشک رگید هک دسر یم رظن هب دعب لاس هد
 هدع کی طقف .تسین دوجوم  یدنمتورث
 اباهم یب هک یئاهناسنا .تسا دنمتورث ناسنا

 و یمومع تاناکما لواپچ و تراغ اب
 تاناکما رتشیب و رتشیب ندرک هوسرف

 شیوخ تورث رب  ناهج رسارس رد تعیبط
.دنیازفا یم
 یم همه هزورما هک تسا نیا رد زایتما
 شیب یراد هیامرس  متسیس هک دننیبب دنناوت
 هک تسا هدش لرتنکریغ و تلادع یب نآ زا
 زا و یتلادع یب .درادن حیرشت هب جایتحا

 .تسا نشور و حضاو یگدش جراخ لرتنک
 یاه هرهم و چیپ همه هدشن دیدهت زآ و عمط
 زا لاح رد و هدومن لش ار یناهج داصتقا

 ار شخرچ ناوت رگید .تسا نداتفا راک
 یعیبط تکرح زا ار یعیبط ناهج و .درادن
 .دزادنا یم رود هب دراد و هدرک جراخ شا

 زا نامیاهایرد ندرک یلاخ لاح رد ام
 و هاکناج یرظن هتوک اب ام ،میتسه یهام
 ،قیمع یاه ندیرب و ندرک هرا ی هلیسوب
 یور ام .مینک یم هدولآ ار نامی اهایرد

 مرن  نیرتکاپان زا هدافتسا تمس هب ار دوخ
 دننام ،میا هدنادرگرب یژرنا عبانم  یاه
 رگید رفسممتا .اتربلآ یاهراز نش نتفاکش
 هب و درادن ار نبرک زاگ همه نیا مضه ناوت

 رد رتشیب ندش مرگ یوسب یکانرطخ روط
 یپ یعقاو داجیا یلومعم مرن .تسا تکرح
 و یداصتقا :تسا عیاجف یلایرس و یپ رد
.یتسیز طیحم
 نیا .تسا رازاب رد هرمزور تکاف اه  نیا
 نشور ردق نیا ،تسا ینتشون تکاف رگید
 یلیخ ۱۹۹۹ لاس هب تبسن هک حضاو و
 هب و تفگ عیسو هدوت هب ناوت یم تحار
.دومن یراج و تخاس ار اه شبنج یتحار
 رد ناهج هکنیا لقادح ،میناد یم همه ام

 یم راتفر یروط ام .تسا ندش ور ریز لاح
 سفن یارب ینایاپ چیه هکنیا لثم هک مینک
 تافاثک همه نیا سفنت یارب رفسمتا ندیشک
 یروط ام .تسین ،دوش یم دعاصتم هک
 یاهزرم هکنیا لثم هک مینک یم تلاخد
 هب تیعقاو رد هک هچنآ یارب  تباث و تخس
 دروم یایند نتخاس یارب  دازآ تروص

.تسا دوجوم ،مینک یم فرصم نامزاین
 یم باجیا ام نامز فیلاکت و فئاظو
 هکنیا یارب :مینادرگرب ار نیا هک دننک
 شلاچ هب ار بذاک دوبمک نیا  میناوتب

 میزروب رارصا میناوتب  هکنیا یارب .میشکب
  هعماج کی نتخاس و نتشاد ناکما هک
  هب  هک یلاح رد اما .میراد ار  هفرم و ملاس
 مارتحا دراد ار شاناوت نیمز هک هچنآ
 .میراذگب
 یم موهفم .و ینعم رفسمتا رییغت زا  هک هچنآ

 نیرتهاتوک رد ار نیا دیاب ام هکنیا ،دوش
 .دریمیم نامز .میناسرب ماحناب نکمم نامز
 و هدش ناشیرپ دناوت یمن ام  شبنج راب نیا

 هلیسوب ای دوش میسقت ،ددرگ فرحنم
 یتسیاب راب نیا .ددرگ دوبان و کاپ تاقافتا

 هراب رد نم .میوش قفوم ،میدرگ زوریپ ام
 تایلام دیاب نادنمتورث و اه کناب رب هکنیا
 نیا هچ رگا ،منک یمن تبحص تسب رتشیب

.دنتسه مهم اه
 شزرا هک منک یم تبحص هراب نیا رد نم
 ام هعماج رب هک یداینب و یساسا یاه
.میهد رییغت ،ار دنمکاح

 یاضاقت کی هک تسا نآ زا رت تخس نیا
 نینچمه ،میهد هئارا ار دنسپ تاعوبطم
 و همزال تامادقا هک تسا نآ زا زت تخس
 درمش رب ار نآ یگنوگچ یاههار و اه دتم
 هک درادن تیمها رتمک اما .درک تسیل و
.میشاب هتشاد ار تخس  تلاخد نیا
  دراد ،منیب یم نم هک تسا یزیچ نیا
 .تسا یراج هشیش نیا رب و دتفا یم قافتا
 ،دینک هیذغت ار رگیدمه هویش نیدب

 ،دیریگب لغب رد یمرگ هب ار رگیدمه
 ،دینک تمسق رگیدکی اب ار تاعالطا
 یناگمه شزومآ و هافر ،تشادهب
 یارب تاناکما میسقت راتساوخ ،دیهاوخب
 دروم دراکالپ .دیشاب یناگمه یاهزاین عفر
 زا نم ” اجنیا رد نم تیراوف ،نم هقالع
 رد .دشاب یم ،»منک یم تبقارم امش
 هک دهد یم شزومآ ار اهناسنا هک یگنهرف
 هزاجا « هک ،دننادرگرب رگیدکی زا ار هاگن
 نیا ،.تسا مکاح نآ رب »دنریمب اهنآ دیهد
 نیا  .تسا لاکیدار نقیمع هینایب کی
 دیاب هک تسا ام هعماج رب مکاح گنهرف
 ی همکاح هقبط گنهرف نیا . دبای رییغت

 نیا هیلع رب ام .تسا ام یزورما هعماج
 نایماح و گنهرف نیا و شزومآ نیا ،هاگن
 و تاهابم بجوم نیا .میا هتساخ رب  نآ
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.تسا راختفا
 دوجوم زیچ دنچ .ینایاپ رکف یئات دنچ

 ،دنتسین مهم گرزب هزرابم نیا رد هک تسا
.دننک یمن یزاب یمهم شقن
میشوپب هچ ام هکنیا
 هب ای میهد ناکت ار نامیاه تشم ام هکنیا
میهد نایاپ هنایوج حلص هناشن
  تاعوبطم رد یئاج نامیاهوزرآ اب ام هکنیا
 ناهج رسارس هب هک میبایب ادص و رس رپ
دوش هرباخم
تسه دنمشزرا زیچ دنچ اج نیا ردو

ام تعاجش،تماهش
ام یقالخا یامن بطق

.رگیدکی اب ام راتفر یگنوگچ
 یداصتقا یاهورین نیرتدنمتردق اب  هزرابم ام
 هدیزگ رب ار هرک یور رب دوجوم یسایس و
 ام شبنج  ،یتلصخ نینچ کی اب .میا

 یارب و .تسا نیرفآ تشحو و زیگنا فوخ
 هب یگدامآ زا شبنج نیا هک تسا نیا
 نیا .دنکب دیاب یم و دنک یم دشر یگدامآ

 یرتشیب تشحو و تسا زیگنا بعر  شبنج
 هشیمه ،تسا ینتفگ نیا .دنیرفآ یم ار
 هک  تسا یا هدیدپ نیا هک دیشاب  هاگآ
 یم مه رد ار رتکچوک و رتمک فادها

 یدرف  هب نینچو درذگ یم اهنآ زا و  دنکش
 هتسشن یئآمهدرگ نیا رد  ناتلغب رد هک
 نینچ نیا هک مادام .دبای یم لاقتنا ،تسا
 دناوت یم یناسآ هب ام  گرزب هزرابم ،تسا
.دسرب یزوریپ هب
 هک میوگ یمن نم .دیراذگب رانک ار هسوسو 
 نیا اما .دینزن نفلت هدنیآ رد رگید کی هب
 دشاب یروط رگیدگی اب ام راتفر هک دیاب  راب

 رانک رد یا هزرابم یزیر همانرب لاح رد هک
 ،تسا اه یلیخ یارب هزرابم هک میتسه مه
 نینچ .تسا هدنیآ رد اه لاس رایسب یارب
 ار یرتمک طیارش  هفیظو نیا  هک  تسا
.دنک یمن اضاقت
 شبنج نیرتابیز نیا اب هک دیهدب هزاجا

 ناهج زیچ نیرتمهم هک مینک راتفر یروط
 تقیقح نیا .تسه نیا هک اریز .تسا
  .تسا

یلو تسا ملظ رکشل نارک هب ات نارک زا
تسا ناشیورد تصرف دبا هب ات لزا زا

 راظتنا ردقچ .داش یاهزور یرآ ظفاح
 موتحم نارحب هک میدیشک یم ییاهزور

 هب ناگدیدمتس ،دسرب جوا هب یراد هیامرس
 ماظن نیا یاپ ریز نیمز و دنزیخ اپ
 نینچ ءهعیلط .دیآرد هزرل هب رگرامثتسا
 زا سپ .تسا هدیسرارف نونکا مه یزور

 یاه شروش و تاضارتعا هک هام نیدنچ
 دیدرونرد ار یبرع یاهروشک ءهیلک یا هدوت
 دوخ بیصن یگرزب هاگ یاه تیقفوم و

 راوشد عناوم مغر هب نانچمه و تخاس
 ،دهد یم همادا دوخ هار هب ینوریب و ینورد
 رد رمتسم ءهزرابم و شروش اههام زا سپ
 هام کی بیرق ،اپورا روشک دنچ رد و نانوی
 لاغشا ار تیرتسا لاو“ شبنج هک تسا

 ار هدحتم تالایا رهش ۱۰۰ هب کیدزن ”دینک
 یاهرهش ربتکا ۱۵ زورید و تسا هتفرگربرد
 شبنج اب یگتسبمه دهاش ناهج گرزب
 زا هنومن دنچ نیا هب .دوب تیرتسا لاو لاغشا

:دینک هجوت اهراعش
 لاغشا نآلا نیمه ار یس ید نتگنیشاو“
 درایلیم کی یناوت یم ایآ ،ردارب“ ،”دینک
 ام لتاق متسیس صرح“ ”؟ینک زادنا سپ

 .”میتسه تیعمج دصرد ۹۹ هک ار ام ،تس
 رد(“ .”دروخ ار یسارکومد مسیلاتیپاک“
 ار راوید )اه کناب راوید زا یحرط رانک
 زا یحرط رانک رد(“ .”میزیر ورف مهرد
 شیب لوپ )دنا هدروآرد نابز هک اه سانکسا
 ءهطبار هب نم“ .”دنز یم فرح دح زا

 هب زورره متسیس لوغ .مرادن زاین یسنج

 ناناوج تیرتسا لاو“ .”دنک یم زواجت نم
 .”دشک یم دوخ لمجت و هافر رطاخ هب ار ام
 یم ار ام شخب یگدنز نوخ هاگتسد نیا“
 ات دراد همادا یتاقبط گنج“ .”دکم
 هب ار ام ءهمه یراد هیامرس“ .”یزوریپ

…”تسا هتفرگ ناگورگ
 ،یوسنارف نیب نشور فوسلیف ادیرد کاژ
 یشاپورف اب هک یدالیم ۹۰ ءههد زاغآ رد
 رد سکرام گرم سوقان ،یوروش داحتا
 یزوریپ و دوب هدمآرد ادص هب اه هناسر
 رد دنداد یم دیون ار یراد هیامرس یدبا

:تشون ”سکرام یاه حبش“ باتک
 دوخ هب ناسک یخرب هک یا هظحل رد“

 دیدج ناربمایپ توسک رد دنهد یم تارج
 هک( لاربیل یسارکمد کی نامرآ مانب و

 روهظ یرشب خیرات نامرآ نوچمه ماحنارس
 دوخ دایرف دیاب دنیوگب نخس )تسا هدرک
 ،یرباربان ،تنوشخ زگره« هک درک دنلب ار
 متس نیاربانبو یگنسرگ ،هعماج زا درط
 ،تیرشب و نیمز ءهرک خیرات رد ،یداصتقا
 هب .تسا هدوبن ناسنا ریگنماد هزادنا نیا ات

 نامرآ یبایماک زا ندادرس همغن یاج
 رد یتسیلاتیپاک رازاب و ،لاربیل یسارکمد
 یرازگرب یاج هب ،خیرات نایاپ یماکداش
 یاهراتفگ نایاپ و »یژولوئدیا نایاپ« نشج
 یهیدب ءهتکن نیا دیابن زگره ،شخب یئاهر
 درف هب رصحنم یاه جنر زا هک ار ریگملاع
 رود رظن زا تسا هدمآ مهارف رامش یب
 کدوک و نز و درم ردقنیا زگره هک میراد
 ،دنا هدشن هدیشک یگدرب هب نیمز یور رب

)۱( ”.دنا هدشن دوبان و هدنامن هنسرگ

 هیلع ریگملاع تاضارتعا
داش یاهزور و یراد هیامرس

سانش قح بارت يییيدداصتقاا
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 هک ینامز رد ،ینارنخس کی رد و
 یا هدوت تاضارتعا و یرگراک تاباصتعا

 دوب هتفرگ ارف ار هسنارف ،مسیلاربیلون هیلع
 رتاسر ار سکرام یادص زورما نم“ :تفگ
”.مونش یم اه نابایخ رد رگید نامز ره زا
 ماظن رسارس رد نارحب تدش یپ رد زورما و

 نیمه نارادمدرس زا یخرب یراد هیامرس
 تسد ”دش دباع هک یا هبرگ“ نوچ ماظن
 یارب دوخ یگدامآ زا و هتفرگ ار شیپ
 دیاش ات دننز یم مد رتشیب تایلام تخادرپ
 زور ره .دنزادنا ریخأت هب ار موتحم راجفنا

 و تس اه کناب یگتسکشرو زا ربخ
 هب رگید ییاپورا روشک کی طوقس لامتحا
.نانوی دننام یتیعضو
 زا ناگدیدمتس تازرابم نیب دنویپ زورما
 تسا رادروخرب یراکشآ ینیع و یدام ءهیاپ
 دیدپ رذگهر نیا زا هک یمسیلانویسانرتنا و
 رد .تسین یروص و یشیامرف رگید دیآ یم
 طوقس دیدهت و نارحب یریگ تدش ءهجیتن
 وروی ءهزوح یشاپورف نآ یپ رد و اه کناب
 مدرم تیرثکا رب هک یا هبناج همه راشف و
 رازراک رد هک دوب بلاج هتفه نیا ،دیآ یم
 هسنارف یروهمج تسایر تاباختنا کرادت

 پچ“ رد تسیلایسوس بزح یاهادیدناک
 حبش .دنتفرگ یم تقبس رگیدکی رب ”ندز
 ماظن نارازگراک ،یا هدوت مشخ راجفنا

 و هتخادنا اپ و تسد هب ار یراد هیامرس
 شبنج ندرک راهم یارب دشوک یم یکیره
 یهت اوتحم زا و ندرک اثنخ ،نامورحم
 اه هدوت لاکیدار یاه تساوخ ندرک
 یتسیمرفر و نیغورد یا هدعو و یداهنشیپ
 زا نتفر رتارف ناکما ییوگ وت .دنک حرطم
 و نیناوق ءهدودحم و بوچراچ رد ماظن نیا

 لاحره هب .تسا ریذپناکما نآ تابسانم
 ناگتفشآرب حالطصا هب دوش یم ششوک
)Les indignés( رد هک دننک عناق ار 

 و ”دایم راهب“ هک دینامب ماظن بوچراچ
 یم مه ار ناضرتعم زا یخرب هنافسأتم
 هاگ هنارگندودحم ییاهراعش هکنانچ دنبیرف
.دوش یم هدید تارهاظت رد
 ءهرمزور تازرابم ءهمادا تاضارتعا نیا

 یتیاضران مکارت و ناشکتمحز و نارگراک
 زا یکاح هکنانچ تسا نیشیپ یاه

 متس تحت یاه هدوت نوزفازور یهاگآدوخ
 رگید و نارگراک رمتسم تازرابم .تسا

 هیلع تازرابم ،ایند رسارس رد ناگدیدمتس
 رد و ناتسناغفا رد ،قارع رد گنج
 و یزاس یناهج هیلع تازرابم ،نیطسلف
 رگید یناهج ییاپرب زا عافد
 ناگتفشآرب تارهاظت و )مسیلایدنومرتلآ(
 یناهح ءهزرابم زا یا هولج همه ،زورما
 یراد هیامرس ماظن تیلک هیلع ایراتلورپ

 مغر هب ،تامادقا نیا زا کی چیه .تس
 تشابنا ًاعطق و هدوبن هدوهیب ،اه یتساک
 نینچ هک تسا نوگانوگ براجت و تازرابم
 هب هک مینک یم هراشا اهنت .دنک یم دنلب رس
 رد یرگراک تاباصتعا نیما ریمس ءهتفگ
 تاباصتعا مامت زا نونک ات ۲۰۰۳ زا رصم
 لاس ۵۰ یط اقیرفآ ءهراق رد یرگراک
 روشک هتبلا هک( تسا هدوب رتشیب هتشذگ
 یمرب رد مه ار یبونج یاقیرفآ ءهتفرشیپ

 .)دریگ
 هب دیابن و درمش منتغم ار راجفنا نیا دیاب
 و کیروئت یاه فعض و صقاون ءهناهب
 یاهرایعم اب هک هناهب نیا هب ای یتالیکشت

 )تسا هدش مگد یخرب یارب هک( کیسالک
 اه شبنج نیا رانک زا درادن ییاناوخ
 و شقن روآدای دروخرب هنوگ نیا .تشذگ
 هک تسا نارکفنشور ءهدوت زا ادج یاعدا
 یکورک ءهیاپ رب ار یتاقبط ءهزرابم و ایند
 دنراد راظتنا و دننک یم لیلحت دوخ ینهذ
 دیاب !دنریذپب اه هدوت ار ناش یربهر هک
 هراومه یتاقبط ءهزرابم هک درک کرد
 ینیب شیپ فالخرب امومع و هتشاد یروآون
 هئارا یا هزات یاهدرواتسد ،نارکفنشور
 هک ،یا هدوت یروآون نیا رگا .تسا هدرک
 ناربهر رماوا رظتنم اه هدوت نآ رد

 دوخ ار راک مامز و دننام یمن هدرامگدوخ
 رد صقان روط هب دنریگ یم تسد هب

 دوب هدش راکشآ ناریا ۱۳۸۸ یمدرم شبنج
 ندیبور و یمدرم شبنج“ ءهلاقم هب کن(

 شبنج رد اما )۲ ـ ”سایژوا یاه هلیوط
 زا برع یاه هدوت ءهنانامرهق و میظع
 هب ار دوخ هیروس رد هژیو هب نمی ات سنوت
 راهب .دهد یم و هداد ناشن لامک و مامت
 رد ار دوخ ءهناورشیپ کاوژپ اهنت هن برع

 لیئارسا یرفن رازه دص دنچ تارهاظت
 هک احنآ ،دوب هقباس یب یرما هک( داد ناشن

ـ  کرابم ـ یلع نب :دنداد یم راعش
 نادیم زا نتفرگ ماهلا هکلب ) وهایناتان
 لاو و ایناپسا تارهاظت رد )رصم( ریرحتلا
 اب دیاب .دش رکذ مه )اکیرمآ( تیرتسا
 براجت نانآ اب و دوب هارمه ناگتفشآرب
 و یرگراک شبنج کیروئت ءهناخدارز

 راک هب تسا بسانم هک احنآ ار یتسیلایسوس
 یروئت نآ یانغ هب لاح نیع رد و تفرگ
 .دوزفا
 اب ،ربارب و دازآ یا هعماج ییاپرب یوزرآ

 نورد رد هک یخیرات یاه توافت ءهمه
 ینهذ تیلوغشم هراومه ،هدرک لمح دوخ

 ریسم نیا رد .تسا هدوب مورحم یاه ناسنا
 یاه نارود مه ،یخیرات ءهزرابم زارد
 نارود مه و میراد غارس یبسن یبایماک
 ار کی چیه هک راب هعجاف و تسکش یاه
 کی رمع سایقم اب ای تشاگنا قلطم دیابن
 هار نیا ندومیپ .دیجنس لسن دنچ ای

 یاهارجام نیرت یسامح زا یکی دنمفده
 روتوم هک تس یتاقبط ءهزرابم و رشب خیرات
 دسر یم رظن هب .تسا خیرات نیا کرحم
 نوچمه یزیچ ،راوشد ریسم نیا رد هک
 مگ یزیچ هک دشاب مکاح هیزاووال نوناق
 کیروئت و کیتارپ براجت مکارت .دوش یمن
 هارمه دیاب رگید ددعتم طیارش اب هک تسا

 یاپ ریز لمحت لباقریغ تیعضو ات دوش
 زا یرگید ءهلحرم و دوش رجفنم نامکاح
 هب زگره هکنآ یب ددرگ زاغآ یتاقبط ءهزرابم
 و دشابن یداضت چیه هک دسرب یا هلحرم
 نیا هک ارچ ،دنکن باجیا یا هزرابم
.تسا هدیدپ گرم اب یواسم
 یرگن یحطس و کیروئت یاهدوبمک املسم
 و اه شبنج نیا رد دوجوم یتسیمرفر یاه
 هیامرس یاه یراک طارفا اهنت هاگ هکنیا
 یم رارق هلمح و ضارتعا دروم ار یراد
 تیمها اما ،دوش هتفرگ هدیدان دیابن دنهد
 مشخ راجفنا و هدرتسگ یاهتکرح نیا
 رایسب دیاب ار یراد هیامرس ماظن ناینابرق
 اهنآ زا ،تخیمآرد دیاب اه نآ اب ،داهن جرا
 یحطس رد هک یراک نامه تخومآ دیاب
 .درک سیراپ نومک اب سکرام رگید
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 نوچ ؛مسیلاکیدار دربشیپ یارب نتخیمآرد
 بت هب میریگب گرم هب ار نامکاح رگا اهنت
 رب  هک ینیشن بقع ره .دش دنهاوخ یضار
 و تس یماگ ددرگ لیمحت یتاقبط نمشد
 یورشیپ یارب منتتغم یرگنس و تیعقوم
 اطخ و شیامزآ لحارم و اه ماگ نیا .ییاهن

 دوش یم یط یتاقبط ءهزرابم رد هک
 لادج یعطق زور“ یارب یرورض یروزیلاتاک
.تسا ”ام مزر نیرخآ و
 ـ۱

http://peykarandeesh.org/articles/76-
derrida-marx.html

2- 
http://peykarandeesh.org/articles/27-
jonbeshe-mardomi-va-rubidane.html

هب کن نینچمه
http://www.cahiersdusocialisme.org/
2011/10/17/slavoj-zizek-allocution-
a-liberty-place-occupy-wall-street/

همدقم یاج هب
 شبنج روش رپ یاه بش و اهزور رد
 لاو“ مان تحت هک یا هدنیازف یضارتعا
 کنیا و هدش زاغآ ”دینک لاغشا ار تیرتسا
 یاهراکتبا و اه مان اب ایند رانک و هشوگ رد
 و طوطخ و اه هشیدنا ،دراد همادا نوگانوگ
 یم نادیم هب فلتخم یسایس یاه همانرب
 و یتیاضران هک تساجنیا شسرپ .دنیآ
 ییوس و تمس هچ دیاب مشخ و ضارتعا
 تکرح فادها نیمادک یاتسار رد و دبایب

 هدیسوپ یناهج ماظن زا یصالخ هار ات دنک
 راومه اعقاو یتسیلایرپما یراد هیامرس
 اه همانرب و طوطخ و اه هشیدنا ؟دوش
 مه هب هک تسا یساسا شسرپ نیا درگادرگ
 یب تصرف .دنوش یم رود مه زا ای کیدزن
 /یبالقنا یهاگآ راشتنا یارب یریظن

 کیتارپ موهفم و مسینومک ملع ،یتاقبط
 هدرتسگ یاه شخب نیب رد زاس نوگرگد
 هب یتسیلایرپما عماوج رد هژیو هب مدرم زا یا
 ییاهادص همه نایم رد .تسا هدمآ تسد
 نآ ،دسر یم شوگ هب دربن نادیم زا هک
 یدنبعمج یانبم رب هک هاگآ نازرابم زا هورگ
 رد نایکاوآ باب طسوت هدش ماحنا زتنس و اه
 یادص زین دننک یم تکرح مسینومک ملع
 و نادداصتقا ،اتول دنومیر .دنراد ار دوخ
 رد شراثآ هک تسینومک نارنخس
 یبالقنا تسینومک بزح هیرشن( ”بالقنا“
 و اه تارهاظت رد ،دوش یم رشتنم )اکیرمآ

 قیرط زا و دنک یم تکرش اه نصحت
 وگ و تفگ و هرظانم ای درگزیم و ینارنخس
 ییارچ دشوک یم رت کچوک یاه عمج رد
 هیامرس سوملم بئاصم و ینونک عاضوا

 یارب یتسیسکرام یهاگدید زا ار یراد
 ییاه لیلحت دشوک یم .دنک حیرشت نازرابم
 نیرفآ مهوت و یتسیمرفر یاه ههاریب هب هک
 و دهد رارق دقن دروم ار دوش یم یهتنم

 ویتانرتلآ اهنت تمس هب تکرح ترورض
 هیامرس ماظن ربارب رد شخب ییاهر یعقاو
 و یتسیلایسوس بالقنا زج یزیچ هک یراد

 یایند کی داجیا ریسم رد هناهاگآ تکرح
 فلتخم یایاوز زا ار تسین یتسینومک
.دهد رارق دیکات دروم
 سرتسد رد ار شا همجرت کنیا هک ینتم
 لاس میهد یم رارق نابز یسراف نابطاخم
 .دش هتشاگن اتول دنومیر طسوت شیپ اه
 رد ”یمومع نارحب یروئت :نرتنیمک ثاریم“
 دنومیر هک تسا یباتک ینایاپ لصف عقاو
 لیاوا رد نوناش کنارف یراکمه اب اتول
 رد اکیرمآ“ ناونع تحت ۱۹۸۰ ههد
 یاهدنور نآ رد و درک رشتنم ”بیشارس
 رب ار بالقنا و گنج یوس هب یناهج

 دروم رد نینل و سکرام یاه هزومآ ساسا
 یسررب دروم مسیلایرپما و یراد هیامرس
 نیا یسراف همجرت هئارا و باختنا .داد رارق
 هب هجوت اب ”بیشارس رد اکیرمآ“ زا لصف
 و راد هشیر کیروئت فارحنا و لضعم
 یرایسب نایم رد هک دریگ یم ماحنا یجمس
 هنیمز رد یرگراک و پچ تانایرج زا
 و دروخ یم مشچ هب یسایس داصتقا
 و یتسیمونوکا یاه هار و اه همانرب هناوتشپ
.دوش یم اه نآ ”پچ“ و تسار یتسیمرفر
 رادومن ود ،مکی هک تسا حیضوت هب مزال
 تلع هب باتک یلصا نتم زا یداصتقا

:نرتنیمک ثاریم
  یمومع نارحب یروئت 

اتول دنومیر يیسايیس

http://peykarandeesh.org/articles/76-derrida-marx.html
http://peykarandeesh.org/articles/76-derrida-marx.html
http://peykarandeesh.org/articles/27-jonbeshe-mardomi-va-rubidane.html
http://peykarandeesh.org/articles/27-jonbeshe-mardomi-va-rubidane.html
http://www.cahiersdusocialisme.org/2011/10/17/slavoj-zizek-allocution-a-liberty-place-occupy-wall-street/
http://www.cahiersdusocialisme.org/2011/10/17/slavoj-zizek-allocution-a-liberty-place-occupy-wall-street/
http://www.cahiersdusocialisme.org/2011/10/17/slavoj-zizek-allocution-a-liberty-place-occupy-wall-street/
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 هدروآ یسراف همجرت رد رامآ ندش یمیدق
 ره نتم ندناوخ ماگنه ،مود .تسا هدشن

 اه نیا ،دیدش وربور زتنارپ رد یتارابع اب اج
 رت تحار لاقتنا یارب افرص و مجرتم طسوت
 زین هوزج نایاپ رد .تسا هدش هفاضا موهفم

 یسراف یاه لداعم و یسیلگنا هژاو نیدنچ
 هدرک رکذ ار هدش باختنا اه نآ یارب هک
 .میا

 ۱۳۹۰ رهم ـ یرگراک نیلاعف زا یعمج
 :نرتنیمک ثاریم
یمومع نارحب یروئت
 هیامرس هک تسا نآ رب مسینینل ـ مسیسکرام
 نیا اما .تسانف هب موکحم یماظن یراد
 تاقوا بلغا ؟دیمهف دیاب هنوگچ ار هتکن
 یم مهتم ار یتسیسکرام یسایس داصتقا

 هصق تیصخش هب هیبش شراتفر هک دننک
 یا هجوج نامه .تسا ”کچوک هجوج“
 :دیشک یم دایرف دعر یادص ندینش اب هک
 ارهاظ !”دسر یم نیمز هب دراد نامسآ“
 ره رد اه تسینومک زا یضعب ینیب شیپ

 هیامرس یداصتقا طوقس هک تسنیا تلاح
 نیا هک ینامز اما .تسا کیدزن رایسب یراد
 ینیب شیپ دتفا یمن قافتا ییاعدا طوقس
 یتقو دیاش ات دنزادنا یم یشرت ار ناشیاه
 …رگید
 هبنج یروتاکیراک ریوصت نیا تشپ هنافساتم
 ار شا هشیر هک دراد دوجو تقیقح زا ییاه
 نارحب یروئت رد ناوت یم یدایز نازیم هب

 طسوت هک یروئت نیا .درک ادیپ یمومع
 )موس یتسینومک لانویسانرتنا( نرتنیمک
 .دروآ راب هب یمیظع تامطل دش حرطم

 رثا اهنت هن یتسینومک یللملا نیب شبنج
رد  نینل یاشگهار
۲ 
 دوخ یامنهار ار رصع یسایس داصتقا هنیمز
 مهم بناوج زا یرایسب هکلب دادن رارق
.درک هنوراو ار نینل مسیلایرپما
 رب یقیمع تاریثات یمومع نارحب یروئت

 لیلحت یضعب هوالع هب .تسا هتشاذگ یاج
 مه یتسینومک شبنج زا جراخ هک نارگ
 نیا هدمع یاه لالدتسا زا دنراد رارق
 .دننک یم هیذغت مسیلایرپما دروم رد یروئت

 دوخ اراکشآ هک ییاه تسیسکرام وئن یتح

 تحت دنناد یم ادج نرتنیمک تنس زا ار
 نارحب یروئت )۱(.دنراد رارق یروئت نیا ریثات

 حیضوت ناوت یم ار یمومع
 هک تسناد ییاه ”تیدودحم”مجسنم
 بالقنا عوقو نامز زا یراد هیامرس
 هدش راتفرگ نآ هب زورما هب ات یکیوشلب
 نوتم زا یتشادرب ار نآ ناوت یم ای و ؛تسا

 ره رد .دروآ باسح هب سلگنا و سکرام
 تسا تخس ناج نانچ یروئت نیا ،تلاح
 نرق لوا همین یاه هتخومآ ساسا رب دیاب هک
 هب مسیلایرپما تلصخ دروم رد متسیب
 تساجنیا زنط .میزادرپب نآ هناداقن حیرشت

 ینارود رد ار ”ماظن موتحم گرم“ قطنم هک
 اب مسیلایرپما هک میهد رارق دقن دروم دیاب

 نابیرگ هب تسد شا نارحب نیرت یدج
 ناهاوخ اتقیقح ام رگا نیا دوجو اب .تسا
 یارب نآ جیاتن و نارحب یاه هشیر مهف
 زـیامت طخ دـیاب میتسه یبالقنا هزرابم
و یـموـمع نارـحب یروـئـت نیب ینـشور
 هاگدید اب و میشکب مسینینل ـ مسیسکرام ۳
 مسیلایرپما رصع زا هک یتسردان اقیمع
.مینک باسح هیوست دراد دوجو
 یتارظن احنآ و اجنیا هک دوب ۱۹۲۰ ههد لیاوا
 یروئت یوس زا یمومع نارحب دروم رد
 هک هدیا نیا اما .دش حرطم یوروش نازاس
 نارحب کی راتفرگ یناهج یراد هیامرس
 مکحم تاراهظا رد اصخشم تسا یمومع
 یاه هرگنک رد نیلاتسا درگرب و ورب یب و

 رد یوروش داحتا تسینومک بزح ۱۶ و ۱۵
 زین ایند عیاقو .دش هلومرف ۱۹۳۰ و ۱۹۲۷

 لکش )۲(.درک یم دییات ار هدیا نیا ارهاظ
 بلاق رد یمومع نارحب یروئت رت مظنم
 راثآ رد ار یتسیسکرام یساسا یاه یدنب
 داصتقا یلصا نیسیروئت( ”اگراو نیجوی“

 یم )۱۹۳۰ ههد رد اه یوروش یسایس
 اگراو یداصتقا یروئت لمکم .مینیب
 بزح ناربهر زا یکی هک دوب یریوصت

 رد ”تاد ملاپ .ر“ مان هب ایناتیرب تسینومک
 زا ”یعامتجا بالقنا و مسیشاف“ باتک
 – یعامتجا هدیدپ کی عویش و روهظ
 هئارا یراد هیامرس یاهروشک رد یداصتقا
 یمومع نارحب ترابع زا تاقوا یهاگ .داد
 یناهج گنج زا سپ هرود حیضوت یارب

  هرود نیا هصخشم .دندرک یم هدافتسا لوا
 هک دوب یلداعتمان تیعضو ،دیدج ارهاظ
 رد یکیوشلب بالقنا  زا یشان فاکش
 هدروآ دوجو هب یتسیلایرپما یناهج ههبج
یاـه بوـشآ اب و دوب

۴ 
 گنج زا هتساخرب یداصتقا و یسایس
 ترابع ،رگید عقاوم رد .دش یم هارمه
 رصع هباشم و لداعم ار یمومع نارحب
 ماحنارس .دندرب یم راک هب مسیلایرپما
 هلحرم تیصوصخ هب یمومع نارحب ،هکنیا

 رد دنتفگ یم هک دش یم قالتا یدیدج
 دعب اما .تسا هدش زاغآ مسیلایرپما یگدنز
 نارود رد هک مود یناهج گنج همتاخ زا

 کیژولودتم ثاریم ،دیسر ارف شرتسگ
 و شزغل ثعاب یمومع نارحب یروئت

 بزح نازاس یروئت تارظن رد شخرچ
 ینیب شیپ زا نانآ .دش تسینومک
 یراد هیامرس بیرقنع و لماک یگتسکشرو
 هک دندیسر یدیدج یراد هیامرس مسجت هب
 ره اب ار دوخ و دنک اوق دیدجت تسناوت یم
.دهدب قفو یطیارش
 شبنج نازاس یروئت ،مییوگب تسار و کر
 یسایس داصتقا هن یتسینومک یللملا نیب
 هن و دندوب هدیمهف تسرد ار یتسیسکرام
 میسقت دیدجت یاه گنج شقن و مسینینل
 تشابنا یاهداضت یمسق و یتقوم لح رد
 .دندوب هدرک کرد اعقاو ار یتسیلایرپما
 زاب یراد هیامرس نارحب رهوج مهف زا نانآ

 یاه یروئت راتفرگ نآ یاج هب و دندنام
 رد یگروبمازکول وئن و یتسیدنومسیسوئن
.دندش رازاب و ”یفکمان فرصم“ دروم
۵ 
 یاوق هب یمومع نارحب یروئت عقاو رد
 مک یراد هیامرس تشابنا یناهج هکرحم
 .درک هئارا نآ زا یتسردان کرد و داد اهب
 ناونع هب هن ایند هب یمومع نارحب یروئت
 عمج تروص هب هکلب کیناگرا لک کی

 اپورا یهاگدید زا و اهروشک یربج
 و اه لکش رد .درک یم هاگن هناروحم
 هس اب یروئت نیا نوگانوگ یاهدربراک
 نارحب زا مه هب طبترم و تسردان حیضوت
 تیعضو دوکر ،هکنیا لوا :میدش یم وربور
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 اپ یراد هیامرس .تسا یراد هیامرس لومعم
 ریذپان تشگرب دنم ماظن نارحب کی هب

 قنور و تایح دیدجت یاه هرود هک هتشاذگ
 باسح هب یتقوم ریزگان هب و ییانثتسا نآ رد
 ندش ریقف تلع هب یراد هیامرس .دیآ یم
 یاه تصرف ندش دودحم و مدرم هماع
 هدلوم یاهورین لماکت یارب یا هزیگنا رازاب
 زا .درادن یروآ نف و شناد تفرشیپ و
 یم مود یریگ هجیتن هب لوا هتکن نیمه
 هشیر یراودا نارحب هک دنتفگ یم و دندیسر
 یدیلوت ناوت نیب هدنبای شرتسگ فاکش رد
 رازاب ،هکنیا موس .دراد یفرصم ناوت و

 فرصم یناهج یاضاقت طسوت یناهج
 رد رازاب نیا اما .دوش یم داجیا ناگدننک
 زرم هب و تسا ندش دودحم لاح
 زا .دوش یم کیدزن لماک یگتسکشرو
 ینوریب و ینورد شرتسگ ،یخیرات رظنم
 ییاهن دح هب هک دور یم یراد هیامرس
 هیامرس مارآ صقر یمومع نارحب .دسرب
 یراد
۶ 
 یتاعوضوم اه نیا .تسا گرم بناج هب
 دهاوخ ام تاداقتنا یلصا جامآ هک تسا
 .دوب
 لماکت ،نرتنیمک نازاس یروئت هدیقع هب

 یاه هناکت قیرط زا رگید یراد هیامرس
 یکیتکلاید یا هنوگ هب هک نارحب و شرتسگ
 ،سکع رب .دش یمن ماحنا دنا طبترم مه هب

 نارحب کی یلماکت لحارم یراد هیامرس
 یط ار ینتفاین فیفخت اساسا و تدمزارد
 هب ۱۹۳۰ ههد گرزب یداسک .درک یم
 رظن رد یراد هیامرس هدنیآ یوگلا ناونع
 ملاپ .ر“ ۱۹۳۴ لاس رد .دش یم هتفرگ
 هنوگچیه هک درک تبحص نیا زا ”تاد
:دوب دهاوخن راک رد یعقاو دوبهب
 اب دیابن ار یراد هیامرس یمومع نارحب
 یراد هیامرس یمیدق یلکیس یاه نارحب
 اه نارحب نآ هچ رگا .تشاگنا ناسکی
 هب ار یراد هیامرس طباور یتاذ یاهداضت

 شخب ،نیا دوجو اب دنتشاذگ یم شیامن
 هیامرس تفرشیپ میقتسم لماع و کفنیال
.…دنداد یم لیکشت ار یراد

 و اهداضت لح اه نارحب نآ هصخشم هبنج

 رس زا هزاجا و دوب لداعت ددجم یرارقرب
 یم ار رتیلاع یحطس رد دیلوت هرابود یریگ
 تنوشخ اب ار اهراک نیا همه دنچ ره .داد
 یم ماحنا هب جرم و جره رپ یبیرخت و
 …دناسر
۷ 
 یناهج نارحب رد ار تلصخ نیا رصانع
 لوا یناهج گنج زا دعب نارود رد داصتقا
 نارحب هیاپ رب اما .درک یبایدر ناوت یم زین

 ”یقرتم“ رصانع نیا ،یراد هیامرس یمومع
 لک یفنم و یلصا تاریثات عاعشلا تحت
 هجیتن و یراودا نارحب یلماکت دنیارف
 و تابث ندروخ مه رب ینعی نآ یقطنم
 هتفرگ رارق زاس نوگرگد یاه دنیارف عیرست
 .تسا

 نارحب ربارب رد ور چیه هب یلح هار نانچ
)۳(.تسین هدوشگ یراد هیامرس یمومع
 لکش رییغت هجوتم نرتنیمک نازاس یروئت
 مسیلایرپما رصع رد یتعنص لکیس راکشآ

 یپ ریذپان راکنا تیعقاو نیا هب و دندوب هدش
 دوبهب /نارحب کیتکلاید هک دندوب هدرب

 لکش هب رگید کیسالک یراد هیامرس
 یتسرد هب نانآ هچ رگا .دنک یمن لمع قباس
 یدوخ هب یتعنص یاه لکیس هک دندید یم

 یارب یدیدج بوچراچ دنناوت یمن دوخ
 نیب عوضوم مهف زا اما دننک داجیا دشر
 طابترا و هیامرس یاهرادم ندش یللملا
 یللملا نیب هصرع اب رما نیا یکیتکلاید
 یریگ هجیتن نینچ نانآ .دندنام زجاع
 هیامرس ینورد یاه مسیناکم هک دندرک
 هب یارب یفیک و یمک تیلباق رگید یراد

 زا شندرک جراخ و ماظن نیا ندنار ولج
نیاربانب .درادن ار نارـحب

۸ 
 ار راد همادا و گرزب یداسک کی راظتنا
 .دشاب روصتم نآ رب ینایاپ هکنآ یب دنتشاد
 رارق( گرزب یداسک نیا هصخشم طاقن
 و تدم هاتوک هدنهج الاب تاکرح )دوب
.دشاب یبالقنا یاه نافوت
 و روهشم لکش ود هب میناوت یم اجنیا رد
 هنایارگدوکر یاه یزاس یروئت زا روجان
 رد نرتنیمک یتنس  هاگدید .مینک هراشا

 هک دوب نیا متس تحت یاهروشک دروم

 دشر دهاوخ یمن و دناوت یمن مسیلایرپما
 هکنیا و .دنک قیوشت ار هدلوم یاهورین
 یاه هویش اب کفنیال یدنویپ مسیلایرپما
 لبقام دکار و هدنام بقع یرامثتسا قوف

 یمن لکش چیه هب و دراد یراد هیامرس
 نیا رد ار ندرک یتعنص دنیارف دناوت

 زا دعب هرود رد اما )۴(.دنزب نماد اهروشک
 تاموزلم و تاناکما هک مود یناهج گنج

 ندرک هزینردم و عونتم یتسیلایرپما تشابنا
 بازحا زا یرایسب ،درک هتکید ار
 نایماح عمج هب نیتال یاکیرمآ تسینومک
 رگید الاح .دنتسویپ یتسیلایرپما مادقا نیا
 یاهاوژروب اب دنتساوخ یم بازحا نیا
 و مسیلادوئف اب اه نیا یاعدا هب هک ”یقرتم“
 دحتم دندوب گنج رد یگدنام بقع
 یاهاوژروب نآ هک دوب نیا تیعقاو .دنوش
 و دندوب هتسباو مسیلایرپما هب ”یقرتم“
 زج یزیچ اه نآ یرهاظ یاهدربن
 تسیلایرپما هیامحلا تحت یضرا تاحالصا

 رگید یـتامادقا و اه تخاـسریز هعسوت ،اه
زا  تباین هب
۹ 
 نیا همه زا فده .دوبن مسیلایرپما یوس
 تارمعتسم رد هیامرس راتخاس دیدجت اهراک
 عفانم ررض هب یدراوم رد هتبلا هک( دوب

.)دش مامت یضرا ناکلام یصخش
 هب ار هنایارگدوکر یاه لالدتسا ”تاد“
 :تفگ و دناسر شا یقطنم یریگ هجیتن

 هب رس شناد و نیشام هیلع یراد هیامرس
 شیازفا یاج هب و تسا هتشادرب شروش
 یاهورین و دهد یم شهاک ار نآ دیلوت
 زکرمت هطقن( .درب یم نیب زا ار هدلوم
 یناهج گنج زا سپ هرود یو تادهاشم
 قلطم و میظع شهاک نیلوا اب هک دوب لوا
 ).دوب هدش وربور یراد هیامرس دیلوت رد

 هعسوت رظن زا و دوب هتفر بقع اعیرس هعماج
 نیا ”تاد“ هدیقع هب .دوب هدرک لوزن ینف
 یم همادا ییارقهق تکرح  و طاطحنا
 عفادم ینعی رگراک هقبط هک یتقو ات ،تفای
 تسد هب ار تردق ینف تفرشیپ یعقاو
 هیلع هک یلصا ماهتا نیاربانب )۵(.دریگ
 ارهاظ هک دوب نیا دش یم حرط مسیلایرپما
 هب .تسین هدلوم یاهورین لماکت هب رداق
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 مسیشاف هک دش یم حرطم ثحب نیا هوالع
 تیمکاح ریذپان زیرگ و یرورض لکش هب

 یزاوژروب هک ارچ دش دهاوخ لیدبت یسایس
 یم رورت دیدش و هبناج همه لامعا اب طقف
 هدش رتریقف هشیمه زا هک ییایراتلورپ دناوت
 هک دش یم روـصت نینچ( .دـنک لرتنک ار
یـسارـکمد و مـسیلایرپما

۱۰ 
 اه تسیلایرپما هک یتقو ).دنتسین ناوخمه
 ار ینف و یدیلوت هعسوت ییاناوت دنداد ناشن
 )یلمع و( کیروئت شهج کی ماحنا ،دنراد
 ”یقرتم“ یاه حانج ندیشک شوغآ رد یارب
 نادنچ راک یزاوژروب ”تسیشاف دض“ و

.دوبن یتخس
 صیخشت یتسرد هب یمومع نارحب یروئت
 هب یتسیلایرپما گنج کی هک داد یم

 دهاوخ یهتنم یرگید یتسیلایرپما گنج
 یدوبان هداج رد مسیلایرپما هک نیا و دش
 هئارا یدوبان زا هک یموهفم اما .دنز یم ماگ
 رد تدمزارد تکرح کی درک یم
 یماظن اب راگنا .دوب طوقس بیشارس
 هداد تسد زا ار دوخ مسیمانید هک مییوربور
 هب رگا .دبای یم لاوز جیردت هب و تسا

 جنپ رد تالوصحم لک یعقاو دشر رادومن
 رارق هک ینارود رد( یتعنص هدمع روشک
 هاگن )دنشاب یمومع نارحب هب التبم دوب

 یداسک هرود رد یناهگان طوقس مه مینک
 زا سپ قنور مه مینیب یم ار ۱۹۳۰ ههد

 یمومع نارحب یروئت .مود یناهج گنج
.دهدب حیضوت ار هدیدپ نیا تسناوت یمن
 هناشن طوقس و بیشارس هب هاگن عون نیا
 دشر زا یتسینینل لیلحت و هیزجت زا ندش رود
 یمن هاگن عون نیا .دوب نامزمه طاطحنا و
 یماظن زا یتسینینل لیلحت و هیزجت هب تسناوت
هوق هک دزادرپب

۱۱ 
 دناوت یم طقف و دراد ار دوخ ینورد هکرحم
 .دبای هعسوت نکشرمک یاه شهج قیرط زا

 ،اه هچیهام یگتفرگ و ضبن دنت نابرض
 هیبش لداعتمان یا هدنود هب ار یراد هیامرس
 زگره اما دراد یم رب ماگ ولج هب هک هدرک
 یریوصت .دودب تخاونکی و مرن دناوت یمن
 درک یم هئارا یمومع نارحب یروئت هک

 لماکت یراد هیامرس هک دوب نیا یفان اساسا
 ار یراد هیامرس نیداینب تایصوصخ
 تایصوصخ نیمه همادا و دنک یم ییامنزاب
 زا ار لماکت هکنیا یاج هب نیاربانب .تسا
 هیامرس یاهداضت هنوگراجفنا دیدشت نطب
 یدام هیاپ تیوقت نآ اب هارمه و دنیبب یراد
 یب هعماج ییاهن فده و یرتلورپ بالقنا

 کی زا یریوصت ،دنک میسرت ار هقبط
 یعون ای نییاپ هب ور یجیردت مرن تکرح
 یم هئارا ار هدش نییعت شیپ زا ییاهن یزاب
 رد دناوت یمن یراد هیامرس دنچ ره .داد
 اما دنک هبلغ شیاهداضت رب تدمزارد

.درادن دوجو یمئاد نارحب ناونع هب یزیچ
 یمن یراد هیامرس :رگید ترابع هب )۶(
 هک احنآ زا اما دبای شرتسگ دبا ات دناوت

 زاب شرتسگ زا دناوت یمن تسا یراد هیامرس
 .دتسیا
 یامنرود زا ینییبت نینچ ساسا و هیاپ
 ییارگ فرصم ثحب رد دیاب ار هنایارگدوکر
 باتک کیروئت یانبم .درک ادیپ یفکمان
 اگراو رثا ”نآ یسایس جیاتن و گرزب نارحب“
دـش رشتنم ۱۹۳۴ لاس رد هک

۱۲ 
 لکش هب هک( ”دیرخ تردق“ نیب هک دوب نیا

 شزرا و ریغتم هیامرس و راوتسا هیامرس
 تردق“ و )دوش یم نایب هفاضا

 سرتسد رد لوپ تروص هب هک( ”فرصم
 یصخش فرصم تهج اهالاک دیرخ یارب

 .دراد دوجو یفاکش )دوش یم رگ هولج
 اصخشم و ،فرصم تردق یبسن شهاک
 ییامنزاب اهدزمتسد رد هک یشخب شهاک
 هیامرس دیلوتزاب رایدنفسا مشچ ،دوش یم
:تسا یراد
 شهاک )دیلوت لکیس ندش لماک مغریلع(
 لماکت هب تبسن فرصم تردق موادم
 هب  یراد هیامرس هعماج رد هدلوم یاهورین
 یفرصم تردق و یدیلوت تردق نیب داضت
 هک ارچ .دشخب یم تدمزارد یتیمها

 ترورض راد هیامرس درف ره کرحم
 یاهورین لماکت و تباقر هصرع رد یزوریپ
 یبسن شهاک نتفرگ رظن رد نودب هدلوم
 یداصتقا هیاپ نیا .تسا فرصم تردق
 ندنام راکیب ،یراد هیامرس یمومع نارحب

 یراکیب و یدیلوت هاگتسد زا یگرزب شخب
.تسا ینالوط ینامز تدم یارب یا هدوت
)۷( 
 یروئت کنیع اب زین راصحنا تیمها

 رارق لیلحت و هیزجت دروم یفکمان فرصم
 هطاحا ییاناوت هک ینعم نیا هب .تفرگ یم
 لاح رد ار )یراد هیامرس ماظن( بذج و
هـک دنتفگ یم و دندید یم شهاک

 ییاناوت نیا ندرب الاب یارب یراد هیامرس ۱۳
 هدنیازف تردق دننام یلماوع زا هک تسا
 ،یراصحنا یاه تمیق ،یلام یشراگیلا

 ای( ندرک ینالقع و اهدزمتسد شهاک
 هدافتسا ،راصحنا هبرح اب )داصتقا میظنت
 داصتقا“ باتک زا نارحب لصف رد .دنک یم
 ناونع هب هک ”فیتنوئل .آ“ هتشون ”یسایس
 دش یم عیزوت نرتنیمک طسوت عجرم باتک
 )یمومع نارحب ثحب( راو هنومن تاکن هب
:میروخ یم رب
 داضت تسا یراد هیامرس یتاذ هچنآ نیاربانب
 یاسآ لوغ دشر نیب هک تسا یقیمع سب
 اتبسن دیرخ تردق و یدیلوت تاناکما

 دوجو شکتمحز یاه هدوت هتفای شهاک
 و دح یب شرتسگ هب شیارگ نیا .…دراد
 ناوت اب لباقت رد ریزگان هب تعنص زرم
 نارگراک عیسو یاه هدوت دودحم یفرصم
 هب طقف هن رامثتسا دشر .دریگ یم رارق
 شهاک ینعم هب هکلب دیلوت دشر ینعم
 نیا و .تسه مه اه هدوت دیرخ تردق
 .اهالاک شورف ناکما ندش دودحم ینعی
 رد ناقهد و رگراک یاه هدوت دیرخ تردق

 نارحب اتجیتن .دنام یم یقاب لزان یحطس
 بانتجا یراد هیامرس رد دیلوت هفاضا یاه
 )۸(.دنریذپان
 و تسا تسردان تدش هب یدرکیور نیا
.تسین یتسیسکرام الصا

۱۴ 
 رد ار نارحب هب توافتم درکیور ود نینل
 درکیور یکی .داد یم رارق رگیدکی لباقم
 درکیور یرگید و یدنومسیس عون
 :یتسیسکرام
 و دیلوت نیب داضت اب ار اه نارحب لوا یروئت
 یم ماحنا رگراک هقبط طسوت هک یفرصم
 داضت اب مود یروئت و دهد یم حیضوت دوش
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 تلصخ و دیلوت یعامتجا تلصخ نیب
 هشیر لوا یروئت اتجیتن .تیکلام یصوصخ
 نیمه هب( .دنیب یم دیلوت زا جراخ ار هدیدپ

 هجوتم یدنومسیس یمومع تالمح رطاخ
 فرصم ارچ هک دوب کیسالک نانادداصتقا
 لوغشم ار ناشنهذ و دنا هتفرگ هدیدان ار
 هدیدپ هشیر مود یروئت ).دنا هدرک دیلوت
 .دنیب یم دیلوت طیارش رد اقیقد ار نارحب

 یدنومسیس عون درکیور ،هکنیا هصالخ
 یم حیضوت یفکمان فرصم اب ار نارحب
 یشرانآ اب یتسیسکرام درکیور و …دهد
 )۹(.دیلوت
 بوچراچ رد اساسا نرتنیمک نازاس یروئت
 یم تکرح یدنومسیس عون درکیور
 هک دندرک یم رارکت راو هیآ نانآ .دندرک
 کلمت و هدش یعامتجا دیلوت نیب داضت

 هیامرس دیلوت هویش یساسا داضت یصوصخ
 نیب داضت هب ار نیا اما تسا یراد
 هزات .دنداد یم لیلقت ایراتلورپ و یزاوژروب
 یم نییبت هنارگندودحم مه ار داضت نیا

 هک تسا نیا لکشم دنتفگ یم .دندرک
ــ هیامرـس دیلوت فده

 رطاخ نیمه هب و تسین فرصم یراد ۱۵
 ار شا یعامتجا لوصحم رگراک هقبط
 فیصوت دیاب اجنیا رد( .دنک یمن فرصم
 ار فیتنوئل طسوت ”قیمع سب داضت“
 تردق نادقف نیاربانب  ).مینک یروآدای
 شیپ .دوش یم نارحب ثعاب فرصم
 یتسدرت کی هب یلالدتسا نینچ نتشاذگ
 ،لالدتسا نیا رد .تشاد زاین کیروئت
 کلمت و هدش یعامتجا دیلوت نیب داضت

 اب دیلوت حطس داضت هب اساسا یصوصخ
 نیب داضت و .دش لیدبت رثوم یاضاقت حطس
 هدوت هدنیازف ندش رتریقف اب فرصم و دیلوت

 رد هاگیاج نیرتالاب .دش هتفرگ لداعم اه
 و فرصم هصرع هب دیدرت یب حرط نیا
 .دوب هتفای صاصتخا یدزم یاهالاک دیلوت
 یفرصم ناوت ،تشابنا دنیارف رد عقاو رد

.دوب هدش هتشاگنا لقتسم ریغتم کی هعماج
 زاین رصتخم یثحب هب تاکن نیا دروم رد
 هدش دودحم فرصم هکنیا تسخن .تسا
 دیدج هدیدپ کی ناوتب یتخس هب ار اه هدوت
 رطاخ سلگنا هک روطنامه .دروآ باسح هب

:درک ناشن
 تحت تاقبط هک ینامز زا هلاسم نیا
 هدوب حرطم دنا هتشاد دوجو متس و رامثتسا
 طرش کی اه هدوت یفکمان فرصم …تسا

 رب ینتبم هعماج زا لکش ره یارب مزال
 لکش لماش نیا اتجیتن .تسا رامثتسا

 لکش نیا اما .دوـش یم مه یراد هیامرس
 ـ هیامرـس

۱۶ 
 هب راب نیتسخن یارب هک تسا دیلوت هناراد
 فرصم نیاربانب .دهد یم اپ اه نارحب
 طرش شیپ تیعضو کی اه هدوت یفکمان
 یزاب اه نآ رد هک یشقن و تساه نارحب
 هداد صیخشت شیپ اه تدم زا دنک یم
 شخب طقف یفکمان فرصم اما .تسا هدش
 ار زورما یاه نارحب ییارچ زا یکچوک
 ییارچ روطنیمه و دنک یم وگزاب ام یارب

)۱۰(.ار هتشذگ رد اه نارحب دوجو مدع
 هیامرس تحت فرصم هصخشم هجو اما
 دنچ ره“ هک تشون نینل ؟تسیچ یراد
 فرصم اما دیایب رظن هب بیجع تسنکمم
 یم هعسوت دیلوت زا دعب ای تشابنا زا دعب
 یمن نیا زا ریغ یراد هیامرس هعماج رد .دبای
 زا راک یورین یاضاقت نیا )۱۱(”.دشاب دناوت

 هب ار دیلوت دنیارف هک تسا هیامرس بناج
 هک لاح نیع رد .دروآ یم رد تکرح

 طسوت اهدزمتسد رد هدش ییامنزاب شزرا
 دیلوت یلک دنیارف رد نارگراکٍ دوخٍ راک
 رد اهدزمتسد ،دوش یم داجیا یراد هیامرس
 ار ناراد هیامرس یاه هنیزه زا یشخب عقاو
 ریغتم هیامرس اهدزمتسد .دنهد یم لیکشت

 یلک باسح تروص زا ملق کی و دنتسه
 )۱۲(.دنوش یم بوسحم یراذگ هیامرس
 یاضاقت هجوت لباق شخب دنچ ره نیاربانب

 ریگبدزم تیعمج یوس زا یفرصم یاهالاک
 بوسحم عبات یاضاقت کی نیا اما تسا

.دوش یم
۱۷ 
 یاه ندرک هنیزه رد اضاقت نیا ءاشنمرس
 هب دوخ نیا هک تسا راد هیامرس هقبط
 یم طوبرم هیامرس یرتسگ -دوخ یاهزاین

 هیامرس رما زا فرصم و اهدزمتسد .دوش
 هیامرس دیلوت زا فده .دنتسین ادج یراذگ

 ییاناوت نیا .تسین فرصم زین یراد
 هفاضا شزرا روآدوس تشابنا رد هیامرس
 هدننک نییعت رصنع نیرت ذفان هک تسا

 یم باسح هب یعامتجا دیرخ تردق حطس
 هک مییوگب دیاب رتشیب دیکات اب و .دیآ

 هیامرس دیلوت یخیرات تیدودحم تلصخ
 یدنیارف هباثم هب راک دنیارف طسوت یراد
.دوش یم نیعم نیرفآ شزرا
 الوا هک دیمهف ناوت یم هتکن نیا کرد اب

 تشابنا و دیلوت رتمک یاه هنیزه ارچ
 رتشیب یاهدزمتسد اب دناوت یم رتعیرس
 هرود یط هک هچنآ ریظن( دشاب هارمه
 شدهاش مود یناهج گنج زا سپ ینالوط
 تشابنا لکیس هب هجوت اب( ایناث و ،)میدوب
 ارچ )یراصحنا لبقام یراد هیامرس رد
 هک دوب رما نیا صیخشت هب رداق سکرام
 کرادت یا هرود رد هراومه اه نارحب“
 امومع اهدزمتسد هک دنوش یم هدید
 عقاو هب رگراک هقبط و دنبای یم شیازفا

 هب ار هنالاس لوصحم زا یرتگرزب مهس
)۱۳(”.دنک یم تفایرد فرصم دصق

۱۸ 
 دشر هب افرص یراد هیامرس دیلوت تفرشیپ

 اب .تسین طوبرم یفرصم یاهالاک عیانص
 ینیشام هک یا هدننک نییعت تیمها هب هجوت

 دیلوتزاب رما رد ینف یاه یروآون و ندش
 عیانص دراد هیامرس روآدوس و هدرتسگ
 هدرتسگ یلکش هب دیاب یدیلوت یاهالاک
 یصخش فرصم ،هوالع هب .دنبای هعسوت

 هیامرس هعماج رد فرصم تیلک دناوت یمن
 یدیلوت فرصم .دنک ییامنزاب ار یراد
 و ینیشام رازبا یاضاقت ینعی ناراد هیامرس
 تردق اه نیا زا هدافتسا و مهلاثما و دالوف

 نیا .دهد یم شیازفا ار یعامتجا دیرخ
 و دریگ یم تروص میقتسم روط هب مه رما

 یاضاقت لکش هب میقتسم .میقتسم ریغ مه
 یاضاقت لکش هب میقتسم ریغ و ،دیلوت رازبا

 راک لوصحم هک رتشیب یفرصم یاهالاک
 یفرصم یاهالاک عیانص رد لغاش نارگراک
 یهاوخبلد“ انئمطم راوتسا هیامرس .تسا
 زا یدیلوت رازبا دیلوت )۱۴(”.دوش یمن دیلوت

 هب لباقتم طباور زا یا هدیچیپ هلسلس قیرط
 نیا اما .تسا لصو یفرصم رازبا دیلوت
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 مه اب فرط ود هک تسین میقتسم یا هطبار
 .دنورب نییاپ و الاب ناسکی ،مه ریثات تحت و
 یاهالاک و موینیمولآ نت دنچ .مینزب یلاثم
 رظن رد ار یصخش فرصم یارب یددعتم
 ار موینیمولآ نیا زا شخب .دیریگب

 یم یناگدننک دیلوت رـیاس و نازاسوردوخ
ce شـخب رد هـک دـنرخ
19 

 تیلاعف )یفرصم رازبا دیلوت( یعامتجا دیلوت
 موینیمولآ نیا زا یرگید شخب اما .دنراد
 رازبا دیلوت( یعامتجا دیلوت I شخب یهار
 شخب لماش مه نیا .دوش یم )یدیلوت
 عیانص رد هک دوش یم ییاه هاگتسد دیلوت

 یم رارق هدافتسا دروم یفرصم یاهالاک
 اهالاک عون نیا دیلوت نازیم نیاربانب و( دریگ
 دیلوت شخب مه و )دهد یم شیازفا ار
 اه هاگتسد دوخ هک یتازیهجت و اه هاگتسد
 هک تسنیا هتکن .دننک یم دیلوت تازیهجت و
 زا لقتسم یبسن روط هب دیلوت رازبا دیلوت
 زا یضعب الوصا .تسا یفرصم مالقا دیلوت
 یماظن یاهرازفا تخس الثم ،تالوصحم

 فرصم راک هب مه میقتسم ریغ روط هب یتح
 طباور هوبنا فرصم .دنیآ یمن یصخش
 ای یعامتجا دیلوت شخب ود نایم لباقتم
 هقلح ؛دنک یمن میظنت ار اه شخب نیا دشر
 هیامرس دیلوت لک یارچ و نوچ یب طبار
.تسین مه یراد
 شرتسگ هب ریذپان نایاپ ششک نایم هتبلا
 فرصم یاه هدودحم اب هدلوم یاهورین
 دیدشت ثعاب داضت نیا .دراد دوجو یداضت
 اب ام یلو .دوش یم یداصتقا یمظن یب
 نیداینب یفاکش( ”اضاقت هصرع رد فاکش“
 رابگرم فعض هطقن هک )شرتسگ لاح رد و

 )۱۵(.میتسین هجاوم دشاب یراد هیامرس
 داجیا دنیارف کی ،هفاضا شزرا تشابنا
 هیامرـس دیلوت هویش طسب .تسه مه رازاب
کی و یراد

۲۰ 
 یاضاقت شیازفا هب رت هدیچیپ راک میسقت
 هب( فرصم رازبا یاضاقت و دیلوت رازبا
 یم )راک یورین یاضاقت شیازفا هطساو
 نیا اب ناکامک ام ،نیا دوجو اب .دماحنا

 طیارش و دیلوت طیارش هک مییوربور تقیقح

 ناگدننک دیلوت دوجو .دنتسین ناسکی ققحت
 و دنتسه ازجم مه زا هک بیقر ییالاک
 هب یبایتسد یارب و دننک یم دشر نوزومان
 یم ثعاب ،دنراد تیلاعف هتخانشان یرازاب

 یعامتجا لوصحم لک ققحت دنور  هک دوش
 روطنامه اما .دشابن مظنم و مرن هجوچیه هب

 زا نارحب“ درک یم دیکات سکرام هک
 هیامرس رظنم زا هک هیامرس صاخ بناوج
 .دنک یم دنلب رس تسا بیجع و لومعمان
 لکش هک لوپ و الاک هصرع رد افرص ینعی

 یمن زورب دنتسه هیامرس تیدوجوم یاه
 دیلوت رازبا شهاک هب ور یاضاقت )۱۶(”.دنک
 هب ور( یلک طیارش هجیتن فرصم رازبا و
 طباور نیا .تسا یروآدوس )تماخو
 دح زا شیب هیامرس جرم و جره رپ ینورد
 فیعضت ثعاب هک تسا هدش تشابنا
 لح هار .تسا نآ عنام و روآدوس دیلوتزاب
 رد ؛تسین لوصحم شهاک رد نارحب

 مه هملک صخا یانعم هب اضاقت کیرحت
 راتخاس دیدجت لماش راک نیا هکلب .تسین

 طباور هب اساسا هک تسا هیامرس یلک
 فرصم .دوش یم طوبرم هیامرس یشزرا

 یراتخاس دیدجت نینچ هجیتن هدرتسگ
.نآ ثعاب هن و دوب دهاوخ
۲۱ 

 هیرظن دنتساوخ یم نرتنیمک نازاس یروئت
 تیوقت لالدتسا نیا اب ار یفکمان فرصم
 رد رگراک هقبط قلطم ندش ریقف“ هک دننک
 زا شیب یراد هیامرس یمومع نارحب نارود
 یم ییامن دوخ هدنهد ناکت یلکش هب شیپ

 نامزمه هک دوب نیا ناشروظنم )۱۷(”.دنک
 هب لغاش دارفا دزمتسد یگشیمه شهاک اب
 رامش ،ناشراک یورین شزرا زا رت نییاپ
 ههد رخاوا .تفای دهاوخ شیازفا ناراکیب

 درک شالت ”اگراو“ ۱۹۳۰ ههد لیاوا و ۱۹۲۰
 ماحنارس یراد هیامرس هعسوت هک دهد ناشن
 نارگراک رامش رد قلطم طوقس کی هب
 نیمه هدنیآ ریسم و تسا هدش رجنم یدیلوت

 یورین( بذج تیلباق نیاربانب .دوب دهاوخ
 لکش هب یراد هیامرس )دیلوت هویش رد راک
 هب مه تاد )۱۸(.تسا هدروخ همطل یمئاد
 هب وا .دش ثحب دراو لالدتسا نیا عفن
 دنیارف هک درک تبحص نیا زا یتسرد

 و نارگراک ندنک اج زا ثعاب تشابنا
 تسا هدش یتعنص هریخذ شترا کی داجیا

 تمدخ دیلوت زیخ و تفا رپ تاموزلم هب هک
 دایقنا رد یارب تسا یکمک و دنک یم
 نینچ سپس وا .ایراتلورپ نتشادهگن
:هک درک لالدتسا
 نیشام زا یشخب یتعنص هریخذ شترا اما
 .دوب یراد هیامرس هدنبای شرتسگ دیلوت

 اموادم یدـیلوت نارگراک قلطم رامش
 شـیازفا

۲۲ 
 )لوا یناهج( گنج نامز زا طقف .تفای
 نآ و دیسر روهظ هب دیدج یا هدیدپ هک دوب
 اب یزاوژروب .تسا ناراکیب یمئاد شترا
 نیرت نییاپ رد ار شترا نیا ییانتعا یب

 رد .دراد یم هگن هدنز طقف تشیعم حطس
 یدیلوت نارگراک قلطم رامش لاح نیمه
)۱۹(.تسا هتفای شهاک امیقتسم لغاش
 تصرف یمئاد شهاک ینعی هدیدپ نیا یارب

 دوجو ینوگانوگ تاحیضوت یلغش یاه
 ۱۹۲۰ ههد رد هناروآ نف تابالقنا زا .تشاد
 داصتقا ندرک ینالقع یاه حرط ات هتفرگ
 هتشاذگ ءارجا هب نارحب یاه لاس یط هک
 یدیلوت یاه هویش لماک بذج زین و دش
.)یراد هیامرس طسوت( یراد هیامرس ریغ
 گنج نایاپ زا دعب( یپایپ ههد راهچ هبرجت
 یمن دییات ار الاب تارظن املسم )مود یناهج
 هریخذ شترا کی دوجو هچ رگا .درک
 یاهداصتقا زا یمهم هبنج ناراکیب یمئاد
 ار شفوفص هک یشترا( تسا یتسیلایرپما

 ،هدیدمتس یاه تیلم دارفا زا یدایز رامش
 اما )دنا هدرک رپ هریغ و ناناوج ،نارجاهم
 تفا کی دهاش )ثحب دروم نارود رد(
 رد لاغتشا لک مقر رد بیرغ و بیجع
 هک ینامز .میدوبن اهداصتقا نیا زا کیچیه
 و دندرک یم اضاقت شهاک زا ثحب نانیا

 لاغتـشا تفا ار شهاک نیا ءاشنمرس
یـتعنص  ای یدـیلوت

۲۳ 
 هجیتن رد هک ییاضاقت عقاو رد ،دنتسناد یم
 هدش هتخیگنارب یتعنص ریغ لاغتشا شیازفا
 رت قیقد )۲۰(.دنتفرگ یم هدیدان ار دوب
 یللملا نیب تیمها ،ثحب نیا رد مییوگب



١۱٩۹ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام یی دد

99

 راتخاس .دش یمن هتفرگ رظن رد هیامرس ندش
 یتسیلایرپما یاهروشک رد لاغتشا و دیلوت
 مهم و ایند یلک میسقت ریثات تحت صخشم
 نایم( تارمعتسم عیزوت هوحن ،همه زا رت
 نیا رد لاثم یارب .تسا )اه تسیلایرپما

 تمس هب میظع شخرچ کی ،چیپرام
 یاهروشک زا نوریب یتعنص لاغتشا
 ینعی .تسا هتفرگ تروص یتسیلایرپما

 رد ینیعم یاهروشک تمس هب شخرچ
 لک حطس هسیاقم هب رگا .موس ناهج

 ههد ره اب ۱۹۲۰ ههد رد ایند یتعنص لاغتشا
 میزادرپب مود یناهج گنج زا دعب یا

 رتالاب گنج زا دعب لاغتشا یاه مقر املسم
 زا دعب ههد دنچ یط ،لاح نیع رد .تسا

 ریغ لاغتشا حطس ،مود یناهج گنج همتاخ
 نیا .دوب الاب لاغتشا لک هب تبسن یتعنص

 هک تسا یتسیسکرام هاگدید رب یدییات
 اب اه نیشام طسوت یناسنا یورین ینیزگیاج
 اب طابترا رد ریغتم هیامرس دشر یلوزن خرن

.تسا هارمه لک هیامرس
 بوچراچ ،عوضوم نیا رد هتکن نیرتمهم
 تشابنا هدننک نییعت لماوع و یللملا نیب
 و یراکیب خرن ،هیامرس یروآدوس .تسا
 یاهروشک رد یگدنز یاهدرادناتسا
راتخاـس یانبم رب یتسیلایرپما

۲۴ 
 نییاپ ای الاب دناوت یم یللملا نیب هیامرس یلک
 و یتسیلایرپما یاهروشک زا یدادعت .دورب
 ههد دنچ یارب یبرغ ناملآ و نپاژ اصخشم
 دشر زا مود یناهج گنج همتاخ زا دعب
 ءاقترا اب هک دندوب دنم هرهب رادیاپ یداصتقا
 نییاپ رایسب نازیم و یگدنز یاهدرادناتسا
 ثاریم زا یکی عقاو هب .دوب هارمه یراکیب

 یشیارگ یمومع نارحب یروئت راب نایز یاه
 یراکیب ،یداصتقا یگتسکشرو هک تسا

 دوخ رد هدرتسگ یگدزرقف و میظع
 لکش ناونع هب ار یتسیلایرپما یاهروشک
 .دریگ یم رظن رد نارحب زورب یلصا

 یاهروشک رد میظع یراکیب هب نرتنیمک
 یم بالقنا ریسکا مشچ هب هتفرشیپ
 هب هکنیا زا ادج رکفت زرط نیا .تسیرگن
 اه تسیلایرپما یداصتقا یهد زایتما ناوت
 ،دهد یم اهب مک )نارحب طیارش رد یتح(

 نیرت میظع هک تسه مه تیعقاو نیا رکنم
 زکرمتم موس ناهج رد رقف و یراکیب نازیم
 یکیتکلاید هطبار کرد مدع .تسا هدش
 یاهروشک رد اه هدیدپ نیا نایم
 یروئت ثاریم زین تارمعتسم و یتسیلایرپما
 هب طابترا نیمه رد .تسا یمومع نارحب
.میزادرپ یم یرگید عوضوم
 شیارگ کی یمومع نارحب یروئت رد
 نیا رد( .تشاد دوجو روحم اپورا اصخشم
 رد تارمعتسم یایند تیمها )یروئت
قفوم تشابنا

۲۵ 
 نیا و دوب هدش گنرمک یتسیلایرپما هیامرس
 هفاضا )بذج( اب طابترا رد اتدمع تیمها
 حرطم هتفرشیپ یاهروشک یاهالاک دیلوت
 رظن زا یتسیلایرپما للم یاهزایتما .دش یم
 )راک نیا اب( و دش یم هتشادهگن ناهنپ
 یکی لباقم هطقن رد یمومع نارحب یروئت
 طباور دروم رد نینل نشور میهافم زا

 یم رارق یتسیلایرپما یاهروشک رد یتاقبط
 داسف .”رگراک هقبط رد باعشنا“ :تفرگ
 رگراک هقبط زا یهجوت لباق یاه شخب
 یاهروشک یلگنا تیعقوم هجیتن
 نینل رطاخ نیمه هب و .تسا یتسیلایرپما
 دیاب یبالقنا گنهاشیپ هک درک یم دیکات
 هدوت هب ،دسرب قمع هب و دورب رت نییاپ“
 دوب نیا نرتنیمک شیارگ )۲۱(”…یعقاو یاه
 رد تسدکی عمج کی ار رگراک هقبط هک
 و ییارگ هدارا یدرکیور نینچ .دریگب رظن
 بازحا .داد یم شرورپ ار یبلط تصرف
 ۱۹۳۰ ههد لیاوا و ۱۹۲۰ ههد رد تسینومک
 هک دندرک یم مهتم ار اه تارکمد لایسوس
 مسیمرفر و یگدنام بقع یناب و ثعاب
 زا .دنرگراک هقبط فلتخم یاه شخب
 یا همانرب اب اه نآ ۱۹۳۰ ههد طساوا
 اب شزاس هب یتسیشافدض و کیتارکمد
 ییاه شخب و اه تارکمد لایسوس نیمه
 بلج هب“ قفوم ات دندروآ ور یزاوژروب زا
 کش طقف هلاسم .دنوش نارگراک ”تیرثکا
داـصـتقا هـنیمز رد نرـتنیمک یاهدیدرت و

۲۶ 
 نیا رد هک یراکشآ مسینیووش .دوبن یسایس
 .رانک هب مه دروخ یم مشچ هب اه ثحب

 کی هب اه ثحب نیا هک دوب نیا لکشم
 فیاظو دروم رد روآ مرش تسردان شرگن
 هتفرشیپ یاهروشک رد بالقنا یتاکرادت
 )۲۲(.دیماحنا
 یناهج ماظن کی هباثم هب ار مسیلایرپما نینل
 نرتنیمک نازاس یروئت .درک نییبت
 یربج عمج لکش هب ار مسیلایرپما
 رظن رد کت هب کت یلم یاهداصتقا

 یریگمشچ لکش هب نانآ .دنتفرگ
 دای زا ار دوخ )ینینل( یلیلحت بوچراچ
 هوق کی مهف رب یلیلحت بوچراچ نآ .دندرب
 رصع رد یللملا نیب دیدج هکرحم
 هصالخ روط هب هک دوب راوتسا مسیلایرپما
 دحاو دنیارف کی رد یلم یاهداصتقا ماغدا

 رد ار رما نیا و درک یم حرطم ار یناهج
 یفیک و میظع ندش یعامتجا اب طابترا
 میسقت و هیامرس ندش یللملا نیب ،دیلوت

 رد یتسیلایرپما یاه تردق نیب ایند لماک
 نازاس یروئت تکرح .تفرگ یم رظن

 رازاب هک دوبن کرد نیا یانبم رب نرتنیمک
 هدننک نییعت و هچراپکی تیلک کی یناهج

 هب یمومع نارحب یروئت درکیور .تسا
 نویسامرف کی رظنم زا رتشیب مسیلایرپما

 هب یجراخ هدیدپ کی مشچ زا هک دوب یلم
.دنک یم هاگن ایند )هیقب(

 یم یباوج ار )یتسیلایرپما( شرتسگ ۲۷
 هب یبایتسد یارب هک یراشف هب دندید
 هژیو هب ار راشف نیا .تشاد دوجو اهرازاب
 یلخاد یاهرازاب ندش دودحم اب طابترا رد
 شرگن نیا زا یمهم بناوج .دنتسناد یم
 لاربیل ناد داصتقا تارظن هب هیبش رایسب
 نینل نارود رد هک دوب ”نسباه“ یسیلگنا

 پاپوس ار یجراخ رازاب زین وا .تسیز یم
 هک دید یم یدازام یاهالاک یارب ینانیمطا
 یراصحنا یاه تمیق هطساو هب ار اه نآ
 شورف هب دوخ روشک رد دش یمن الاب
 هراومه هیامرس رودص شقن .دناسر
 هب یلک روط هب و دش یم هدرمش کچوک
 تیدودحم ندز رود یارب یرازبا ناونع
 یفرعم الاک شورف لیهست و یتایلام یاه
 رما هب هیامرس رودص هک یلاح رد .دش یم
 نیب دیلوت هویش یاهداضت هب و ،دیلوتزاب
 رد هشیر هک دوب طوبرم یا هدش یللملا
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 ات دش یم شالت .تشاد یلم یاهرازاب
 رازاب تالکشم رظنم زا ۱۹۳۰ ههد نارحب
 تاذ هب مئاق اتبسن یلم یاه نویسامرف رد
 هک دش یم ثحب نیا زا .دوش هداد حیضوت
 دارفنا رصع یساسا یاه شیارگ زا یکی
 رد )۲۳(.تسا رگیدکی زا اه تلود هدنیازف

 ناشن یعقاو یاه لیلحت و هیزجت هک یلاح
 سکع تسرد هدمع شیارگ هک دهد یم
 نرتنیمک نازاس یروئت کش نودب .دوب نیا

 رود یتیامح راصح ندیشک هب شیارگ
هناگادج یاهروشک یلم داصتقا

۲۸ 
 هدرک زورب ۱۹۳۰ ههد رد هک ار یتسیلایرپما
 یراد هیامرس هعسوت دنیارف لک هب( دوب

 نیب هصرع اما .دنداد یم میمعت )یناهج
 هب هدننک نییعت لماع کی نانچمه یللملا

 زا رت هتخیر مه هب طقف ،دمآ یم باسح
.دوب هدش شیپ
 ۱۹۳۰ ههد نارحب ریسم دروم رد ”اگراو“

:تشون نینچ
 یفاک دح هب یراد هیامرس ینورد مسیناکم
 نارحب هطقن نیرت نییاپ رب ات هتشاد ییاراک
 و دشخب ققحت ار یداسک زا راذگ ،دیآ قئاف
 هب( دودحم یلکش هب اهروشک یضعب رد
 یدهاش اما .دهدب ناج هرابود )داصتقا
 قنور کی داجیا یفاک ییاناوت هکنیا یارب
 داجیا ،)یداصتقا( هافر هلحرم کی ،یعقاو
)۲۴(.دراد ییاراک یفاک دح هب دنک
 طیارش دوخ یدوخ هب ۱۹۳۰ ههد یداسک
 رما نیا زا رگا اما .درکن داجیا ار دوبهب

 چیه هب هیامرس هک مینک یریگ هجیتن نینچ
 هبناج همه ای یساسا روط هب دناوت یمن هجو

 یارب یا هیاپ ات دوش یهدنامزاس دیدجت
 مهارف رتیلاع و دیدج یحطس  رد تشابنا

 هدرک یفن ار هیامرس تلصخ اقیقد ،دنک
 ینورد مسیناکم مسیلایرپما رصع رد .میا
 /بیرخت کیتکلاید ینعی ،هیامرس تشابنا
 همادا دوخ درکراک هب ناکامک ،یزاسزاب
 نیب یاه هاگهرگ دروم رد  .دهد یم
 ،یـللملا

۲۹ 
 اه تسیلایرپما نیب هک ییاه گنج شقن
 یپ رد هک یراتخاس دیدجت و دهد یم خر

 نیب یاه یدنب فص رد هدمع تارییغت
 یاه لیلحت و هیزجت دتفا یم قافتا یللملا

.تسا هدش ماحنا یا هدرتسگ
 یاج هب یمومع نارحب یروئت هجوت نوناک
 عون“ دشاب اه تسیلایرپما نایم گنج هکنیا

 نارحب یروئت .دوب یداسک زا ”یصاخ
 یعقاو هکرحم یاوق زا ار گنج ،یمومع
 ریوصت ادج یتسیلایرپما تباقر و تشابنا

 یناهج گنج ود هب اتجیتن .درک یم
 یب الماک ییاهراک ناونع هب زین یتسیلایرپما
 رد یعقاو ریثات چیه هک درک یم هاگن هدیاف
 ساسا نیا رب .دنتشادن تشابنا دربشیپ رما
 دعب نارود دروم رد لومعم یاه ینیب شیپ
 نارحب یروئت( .دزیر یم ورف گنج همتاخ زا

 هولج ناونع هب یناهج گنج هب )یمومع
 یا یراد هیامرس رد رازاب تالکشم زا یا
 یخیرات لماکت جوا هطقن هک درک یم هاگن
 هدلوم یاهورین و هتشاذگ رس تشپ ار شا
 دروم دناوت یم بیرخت تهج طقف ار
 ”تاد“ هک ییاه فرح .دهدب رارق هدافتسا
 دروم رد مود یناهج گنج عوقو زا لبق

 زنط دناوت یم الاح دز یم گنج حبش
 تایعقاو نیا اب ههجاوم رد“ :دنک هولج
 هیامرس نهذ هب هدنیازف یاهدیدرت و کش
 خرن اب رگید ایآ هک دروآ یم موجه ناراد
 میهاوخ وربور لاغتشا یالاب رایسب یاه
 هارـمه  .…؟دوب

۳۰ 
 حبش ،دیدج عاضوا یریگ لکش عورش اب
 ناونع هب دیدج یناهج گنج کی راکشآ
 و هدلوم یاهورین زا هدافتسا ”لح هار“ اهنت
 تیباذج ”دازام“ تیعمج نتشادرب نایم زا
 تسایس و هشیدنا رد یسوسحم و هدنیازف

 هباثم هب گنج و درک ادیپ یراد هیامرس
 هتفرگ رظن رد تخاب ای درب ییاهن قیرط
 )۲۵(”.دش
 زا یتسیلایرپما نارحب و شرتسگ کیتکلاید
 رد هیامرس هبناج همه یهدنامزاس دیدجت هار
 و .دنک یم لمع یناهج یسایقم
 یزکرم شقن کی دنیارف نیا رد تارمعتسم
 نازاس یروئت هچ رگا .دننک یم یزاب

 دندوب هدرکن کرد ار هلاسم نیا نرتنیمک
 یراد هیامرس هک دنتشاد لوبق ناکامک یلو

 .دوش یهدنامزاس دیدجت و دبای طسب دیاب
 رگید دندرک یم رکف هک دوب نیا لکشم
 هیامرس یهدنامزاس دیدجت و طسب ناکما
:درادن دوجو یراد
 عوقو هب یرییغت زورما یداسک نایرج رد
 نینل هک یزیچ نامه ینعی ،تسا هتسویپ
 .دوب هتشاذگ ”ییادز ناقهد“ ار شمان
 دیلوت بذج نایرج هک تسنیا نامروظنم
 هیامرس رازاب نورد هب یزرواشک ناگدننک
 یاهروشک نیرت هتفای هعسوت رد یراد
 )ناملآ و ناتسلگنا و اکیرمآ( یراد هیامرس
 ماجـنارـس هب اساسا

۳۱ 
 زورما یزرواشک نارحب رد .تسا هدیسر
 لماک یناریو هب )یناقهد( هیزجت دنیارف
.دماحنا یم لاح هنایم و کچوک ناناقهد
)۲۶( 
 نادنچ یعقاو دهاوش اب تاراهظا نیا

 زا ریگمشچ هنومن کی .تشادن ییاناوخ
 تالوحت و رییغت ،یعقاو دهاوش نیا
 یط هک تسا یبیرغ و بیجع یعامتجا

 نآ بقاعتم هرود رد و مود یناهج گنج
 تروص اکیرمآ یراد هیامرس خیرات رد
 یسایقم رد تسوپهایس اه نویلیم .تفرگ
 یرهش یگدنز هب و دندش هزیرتلورپ میظع
 ریگرد اقباس نانیا مظعا شخب .دنتسویپ

 )۲۷(.دندوب هنارب مهس یزرواشک
 یاهروشک ریاس رد نیا هباشم ییاهدنیارف
 مه ایلاتیا و نپاژ رد هژیو هب یتسیلایرپما

 یگرزب شخب رگید فرط زا .تفای نایرج
 یاهروشک رد یراد هیامرس لبقام طباور زا
 نیا یایاقب تسیاب یم ار نارود نآ هتفرشیپ
 ،الاب ثحب رد .دروآ باسح هب طباور
 طباور لوحت و رییغت تیفرظ هب”اگراو“
 یکدنا هراشا موس ناهج رد یدیلوت
 رما رد هک یدنیارف نامه ینعی .تشاد
 همتاخ زا دعب هرود رد هدرتسگ دیلوتزاب

 یروحم و میظع شقن مود یناهج گنج
 هرمعتسم یاهروشک هب یلک روط هب .تشاد
 هنایارگدوکر کنیع کی تشپ زا اتدمع
 هک تروص نیا هب .دش یم هاگن

ـ هویش ریسا هرمعتـسم یاهروـشک
۳۲ 
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 نمزم یلکش هب و دنتسه دکار و اتسیا یاه
 یاهروشک یتارداص یاهالاک بذج زا
.دنا ناوتان هتفرشیپ
 یقطنم لالدتسا کی نرتنیمک نازاس یروئت
 ورملق شا هجوت نوناک هک دندرک تسرد
 هیامرس ارچ هکنیا تلع ینعی .دوب شدرگ
 روآدوس یلکش هب دناوت یمن رگید یراد
 رد ار دهد شرتسگ ار دوخ و دوش دیلوتزاب
 یم .دندرک یم وج و تسج شدرگ ورملق
 یاهرشق هتفرشیپ یاهروشک رد هک دنتفگ
 شترا( هریخذ )یورین شقن هک( رتلورپ ریغ
 مامتا هب ابیرقت )دندرک یم یزاب ار راک
 نییاپ حطس و دیلوت دازام ،دنا هدیسر
 ار تباث هیامرس یزاسون نایرج اهدزمتسد
 یاهدزمتسد نیمه و ،دنا هدرک فقوتم
 نتفر بآ ثعاب راد همادا یراکیب و کدنا
 رد اما .دنا هدش یفرصم یاهالاک رازاب
 دنچ اب هک دنتفگ یم تارمعتسم دروم
 هب هک هچنآ اب الوا .مییوربور رگید هدیدپ
 کی( تسا روهشم یراذگ تمیق ”یچیق“
 هک تسا ییالاب یاه تمیق شا هغیت
 دوخ یتعنص یاهالاک یارب اه تسیلایرپما
 یاه تمیق شرگید هغیت و دننک یم نییعت
 یارب اه تسیلایرپما هک تسا ینییاپ
 تارمعتسم طسوت هدش هضرع تالوصحم
 داصتقا اب ایناث .)دننک یم لیمحت رازاب رد
 یزرواشک اتدمع تلصخ و یلوصحم کت
نیب هک یتباقر  اب اثلاث ،اهداصتقا

۳۳ 
 یموب ناگدننک دیلوت اب اه تسیلایرپما

 اب ماحنارس و ،دراد نایرج یفرصم عیانص
 نیا همه .ریقف و هدرتسگ یناقهد تیعمج
 لمع یتسیلایرپما شرتسگ فالخ اه هدیدپ
.دننک یم
 یبایزرا کی مه ،یلک لیلحت و هیزجت نیا

 دوب مسیلایرپما صخشم نارحب زا صخشم
 شیارگ ریسم زا یریوصت هئارا مه و
 )ریوصت و یبایزرا نیا یانبم رب( .مسیلایرپما

 زا ار دوخ نابیرگ تسناوت یمن یراد هیامرس
 میخو رایسب نارحب هک ارچ دنک اهر نارحب
 ناماس عناوم اب اهرازاب دیدج لسن و دوب
 دندوب وربور یا هبناج همه یراتخاس و دنم
 هاگودرا ،لماوع نیا رب هوالع و(

 لکش هب هدنیآ ).تشاد دوجو یتسیلایسوس
ـ  دوخ گنج کی ای تدمزارد دوکر کی
.دش یم ریوصت رگناریو
 ،نرتنیمک نازاس یروئت زا لبق هرود کی
 هدیسر یهباشم جیاتن هب یرگید زادرپ هیرظن
 .تسا طوبرم ینونک ثحب هب الماک هک دوب
 زا یکی هک دوب گروبمازکول ازر وا
 ناملآ تسینومک بزح ناراذگناینب
 هب ۱۹۱۹ لاس رد ازر .دش یم بوسحم
 و تیاده تحت هک یماظن تاماقم تسد

 رارق تارکمد لایسوس بزح تیامح
 زا گروبمازکول ازر .دیسر لتق هب دنتشاد
 یتسیلایرپما هلحرم هژیو تاصتخم کرد
 اصخشم .دنام زاب یراد هیامرس لماکت
ار تباقر و راصحنا نیب داضت

 یورین وا هدیقع هب .دیمهفن تسرد ۳۴
 ولج هب ار یراد هیامرس هک یللملا نیب راشف
 هنماد شرتسگ و شیازفا هب اتدمع دنار یم
 یم طوبرم ایند هیقب اب مسیلایرپما دتس و داد
 کرد نیمه هب الماک هک یرگید هتکن .دش
 یطخ کت درکیور ،تشاد طبر
 یراد هیامرس تکرح ریسم هب گروبمازکول
 هدیسر شا ییاهن دح هب ییوگ هک دوب
 نارکفتم درکیور هب هیبش یزیچ نیا .تسا

 لکشم نرتنیمک دننام زین ازر .دوب نرتنیمک
 کی هب .دید یم )شزرا( ققحت ورملق رد ار
 زا یمود تسد هخسن طقف نرتنیمک ،انعم
 توافت .داد یم هئارا ار مسیگروبمازکول

 هیامرس دح گروبمازکول هک دوب نیا ناش
 ناقهد دنیارف و موس ناهج هب اقیقد ار یراد
 یعون هب هک درک یم طبترم احنآ رد ییادز
 باسح هب ازر تلیضف ار رکف نیا ناوت یم
 .دروآ
 کیروئت رثا ۱۹۱۳ لاس رد گروبمازکول

 ”هیامرس تشابنا“ ناونع تحت ار دوخ هدمع
 رثا رد زین و باتک نیا رد وا .درک رشتنم
 یحرط ”داقتنا دض“ مان هب دوخ یدعب
 .تشاذگ ولج اضاقت نمزم تفا رب ینتبم
 هک درک یم حرطم ار شسرپ نیا ازر
 دبای ققحت دناوت یم هنوگچ ییالاک لوصحم
 ثعاب کدنا یاهدزمتسد هک یتقو
 هیامرس و هدش نارگراک فرصم تیدودحم
 و یصخش فراصم زا ریغ هب( زین ناراد

دوجوم حطس ظفح یارب ینیزگیاج جراخم
۳۵ 

 ینامز هب ار ندرک جرخ دنروبجم )دیلوت
 هیامرس یارب یلوپ ات دننک لوکوم رگید
 رظن زا ؟دننک زادنا سپ یتآ یاه یراذگ
 فاکش نیا ندرک رپ یارب ،گروبمازکول
 زا جراخ ار یرادیرخ هقبط دیاب اضاقت

 نیا دناوتب هک درک ادیپ یراد هیامرس هعماج
 نآ رب یزیچ دوخ هکنیا نودب ار لوصحم
 ار ناگدننک فرصم نیا .دنک بذج دیازفیب
 هیامرس لبقام یاه شخب رد تسیاب یم
 رد اتدمع و یراد هیامرس ریغ ای یراد
 هک دنچ ره .درک وج و تسج تارمعتسم

 دنیارف رد ات دنتفر یم مه اهرشق نیا دوخ
 رگید و دنوش ماغدا یراد هیامرس دیلوت

 یقاب ییالاک لوصحم ققحت یارب سکچیه
 زا ناراد هیامرس بیترت نیدب .دنام یمن
 رتشیب شرتسگ نیمضت و هفاضا شزرا ققحت
.دندنام یم ماکان

 هیامرس هک دوب نیا گروبمازکول شیارگ
 هناگی دحاو کی تروص هب ار لک
 طلغ هب وا )۲۸(.دریگب رظن رد مکحتسم
  نامزمه اه هیامرس همه هک درک یم روصت
 سپ لوغشم یتآ یاه یراذگ هیامرس یارب
 دنیارف نیا هک یلاح رد .دنتسه ندرک زادنا
 یضعب و دور یم شیپ نوزومان لکش هب
 ندرک ضرق هب هیقب و دننک یم زادنا سپ
 هب تسد ات دنزادرپ یم یلام دکار عبانم
 روطنیا احیولت ازر .دننزب یراذگ هیامرس
 یعامتجا لوصحم لک هک درک یم حرطم
۳۶ نامزمه
 هک تسنیا مزلتسم و دوش یم رازاب دراو
 زین ققحت تیعقاو رد اما .دبای ققحت هرابکی
 راد همادا دنیارف کی یراذگ هیامرس دننام
 رت مهم هتکن .تسا جرم و جره رپ هتبلا و
 رب مدقم  ،یراذگ هیامرس هک دوب نیا

 یروآدوس ققحت ناکما رب مدقم ای یروآدوس
 فرصم شیازفا ثعاب دناوت یم ،هدنیآ رد
 زا ازر .دوش یراد هیامرس هعماج رادم رد
 شرتسگ .دنام زاب تیعقاو نیا صیخشت

 میسقت موادم ندرک رت لماک مزلتسم هیامرس
 نینچ یارب اهرازاب و اضاقت داجیا و راک
 گروبمازکول یزکرم زت .تسا یشرتسگ
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 هب یراد هیامرس تشونرس .دوب تسردان
.دوب هدروخن هرگ ”یجراخ“ نارادیرخ

 هیامرس ریغ طیحم ”ندیعلب“ دروم رد اما
 یراد هیامرس یدیلوت طباور طسوت یراد

 دیلوت شرتسگ رب نینل ؟تفگ ناوت یم هچ
 یشخب لیدبت ینعی( یناقهد هیزجت و ییالاک
 هب رگید یشخب و رتلورپ هب ناناقهد زا

 رازاب یریگ لکش دنیارف رد )راد هیامرس
 یاهدوس قوف .تشاذگ رایسب دیکات
 دنیارف رد یا هدننک نییعت شقن یتارمعتسم
 فرط زا .دنک یم یزاب یتسیلایرپما تشابنا
 طباور طسوت ایند ندش هدیعلب ،رگید
 هکرحم هوق عقاو هب یراد هیامرس یدیلوت
 وئن اـیآ بیترت نیدب .تسا داح داضت کی
لـقادح ،مسیگروبمازکول

۳۷ 
 دم ار موس ناهج مهم رایسب شقن هک احنآ
 یمن تسرد ار هلاسم ،دهد یم رارق رظن
.تسا یفنم ام خساپ ؟دنیب

 لاح رد ایند یدیلوت طباور لک رگا یتح
 ناکما رگا یتح و( دوب ندش یراد هیامرس
 هاگودرا تیدوجوم یارب یدایز رایسب

 رد دنچ ینامز تدم یارب یتسیلایسوس
 هیامرس دیلوت هویش هطلس تحت هک ییایند
 نارحب یروئت مه زاب )تشاد رارق یراد
 دوجو اب .دوبن حیحص ییارگدوکر و یمومع
 مهم رایسب هریخذ کی موس ناهج هکنیا
 هصرع کی و دیآ یم باسح هب مسیلایرپما
 اما تسا یبالقنا تازرابم مهم رایسب
 قطانم رد لوحت و رییغت رگا تسا تسردان

 مینک روصت ییورین ار ایند یراد هیامرس ریغ
 نآ راشف تحت یراد هیامرس شرتسگ هک

 رد یتح ،موس ناهج .دریگ یم تروص
 هلاسم زا یملع کرد کی بوچراچ
 دح ،دیلوت ندش یللملا نیب و هیامرس رودص

 هیامرس .تسین یتسیلایرپما شرتسگ ییاهن
 طیحم رد ار دوخ دناوت یم و دیاب یم
 هدش یراد هیامرس شیپ زا شیب هک ییایند

 اب ار راک نیا دنچ ره .دنک راتخاس دیدجت
 ماحنا نشخ رایسب و دیدش طاسبنا و ضابقنا

 راتخاس دیدجت کیروئت ظاحل هب .دهد یم
 لبقام طباور هک ییایند رد یتح هیامرس
 دنشاب هدش لح الماک نآ رد یراد هیامرس

هیامرس .دوش ماحنا دناوت یم مه
۳۸ 

 لماکت ربارب رد دوجوم عناوم عفر تمس هب
 رگا یتح ،دوش یم هدناشک هدلوم یاهورین
 تیوقت ار شدوخ یدوبان یاه هیاپ راک نیا

.دنک
 یزیمآ کیرحت هلاسم ”لاتیپاک“ رد سکرام
 .دراد لیلحت و هیزجت هب زاین هک درک حرطم ار
 ارچ هک دوش هداد حیضوت هتکن نیا دیاب

 همه دوجو اب یراد هیامرس دیلوت هویش
 هتخیرن ورف لاح هب ات دراد هک ییاهداضت
 رد ار ثحب نیا سکرام )۲۹(؟تسا

 شیارگ دض زا صخشم لیلحت بوچراچ
 خرن یلوزن شیارگ ربارب رد دوجوم یاه
 هک دوب نیا سکرام هتکن .درک حرطم دوس
 نیا اما تسا شرتسگ هب رداق یراد هیامرس
 تسرد .تسا ”هدنبنج داضت“ کی ییاناوت
 هدننک نییعت شقن شزرا هک هزادنا نامه هب
 یزرم و دح زین تشابنا ،دنک یم یزاب
 هفاضا شزرا بحاصت هیامرس ناینب .دراد
 یم دیلوت هدنز راک طسوت هک تسا یا

 نینچ ”هسیردنورگ“ رد سکرام .دوش
 رت هتفای هعسوت هیامرس هچ ره سپ :تشون
 دیلوت یرتشیب هفاضا راک هچ ره ،دشاب

 کانتشحو ار هدلوم یورین دیاب ،دشاب هدرک
 یتبسن هب طقف ار دوخ ات دهدب لماکت رت

 یم طـقف هیامرـس .…دشخب ققحت رتکچوک
 ره  .دنک تـکرح زرم  و دح نیا رد دناوت

 هچ
 رت کچوک مزال راک هب طوبرم شخب ۳۹
 شیازفا .دوش یم رتشیب هفاضا راک دوش
 شهاک ار مزال راک اراکشآ هدلوم یورین
 .…دهد یم
 زا هک تسا هدنبنج داضت کی دوخ هیامرس
 ار لقادح هب راک نامز شهاک فرط کی
 هب ار راک نامز ،رگید فرط زا و دبلط یم
 لامعا تورث همشچرس و رایعم هناگی هباثم
)۳۰(.دنک یم
 یراد هیامرس نایاپ ،اه نیا همه دوجو اب
 نییعت شیپ زا ینامز و یناکم هطقن کی

 شزرا )ققحت ای( دیلوت نآ رد هک تسین هدش
 سکرام .دسر یم ییاهن زرم هب هفاضا
 تکرح ییاهداضت لد زا دیلوت“ هک تشون

 یم هتشاذگ رس تشپ امئاد هک دنک یم
 )۳۱(”.دننک یم دنلب رس مه امئاد اما دنوش
 راشف و ورین لامعا زا سکرام هک یریوصت
 شرتسگ و ظفح یارب هیامرس ”کانتشحو“

 هب زین ینونک رصع دروم رد درک هئارا دوخ
 صاخ یموهفم و دنک یم قدص ینشور
 نیا هب یراد هیامرس دیلوت هویش .دبای یم
 ار شیاهداضت هک دوش یم هدناشک تمس
 و دهد لاقتنا رت هدرتسگ یاه هصرع هب

 راتخاس دیدجت تدش و تدح اب ار دوخ
 شیارگ ،دشاب رت عیرس دشر هچ ره .دنک
 تشابنا .دبای یم یرتشیب عویش مه یلگنا
 هکنیا یارب طقف دوش یم هداد له ولج هب
 نیا .دوش لیدبت دوخ زیمآ راجفنا دض هب
 راوید هب ندروآ راشف اب هک تسا یماظن
شا هدودحم

۴۰ 
 .دوش یم اه ینوگرگد و اه مطالت ثعاب
 کیتکلاید اه چیپرام نیا کیتکلاید
.تسا مسیلایرپما یدوبان
 و دح تساوخ یم یمومع نارحب یروئت
 نینل لوق هب هک دبایب ار ینیعم یاهزرم
 .دشاب یراد هیامرس یریذپان ناکما رگناشن
 دناوت یم نیعم ینامز هلصاف کی رد دشر
 دنیارف کی مسیلایرپما یدوبان اما .دوش دنک
 انئمطم .تسین طوقس و بیشارس ینالوط
 مه یداصتقا تازرابم دیدشت لوصحم
 تاقبط همه و مسیلایرپما .تسین
 نآ .دنوش نوگنرس هناهاگآ دیاب رگرامثتسا

 شیپ زا شیب و اهراب و اهراب دیاب اه
 هنیمز هک یتقو ات دنوش نوگنرس هناهاگآ
 یعامتجا تازیامت و ییالاک دیلوت دشر
 یبالقنا ینوگرگد هلیسو هب یتسینوگاتنآ

 نیا .دورب نیب زا هعماج یاه هصرع یمامت
 و هیزجت اب ار نآ وئام هک تسا یزیچ نامه
 بالقنا قیرط زا و دوخ ناشخرد لیلحت
 بالقنا دنیارف نیا .داد ناشن ام هب یگنهرف

 دح تسنیا .تسا یرتلورپ موادم و یناهج
.یراد هیامرس ییاهن زرم و
 هتفای و رهاوظ همه اب یمومع نارحب یروئت

 عون کی ار نارحب شا ینامزلارخآ یاه
 چیه راگنا .تفرگ یم رظن رد هدبنج لداعت
 هدنامن یقاب یراد هیامرس رد یمسیمانید
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 هک میهـجاوم نارحب کی اب طقف .تسا
 کرد نـیا .دوـش یم رت مـیخو اـمئاد
کـی هناوتـشپ

۴۱ 
 و( هنایارگ جیردت یسایس یژتارتسا
 راگنا هک لکش نیا هب .دش )یتسیمونوکا
 لباقم هطقن رد جیردت هب بالقنا یاهورین
 نارحب انامه هک( اتسیا هنیمز سپ کی

 زا ماظن .دنوش یم هتشابنا )تسا یمومع
 زا یوحن هب رگراک هقبط و دتفا یم سفن
 ”.دریگ یم تسد هب ار لمع راکتبا“ ءاحنا
 عاضوا رد اه شهج هلاسم انبم نیمه رب

 هرظتنم ریغ یاه ناکت هلمج زا ،ینیع
 تیمها انبم نیمه رب .دش یفن ،یسایس
 یهاگآ شقن و یبالقنا هبناج همه تیلاعف

 ینامز و .دش هتفرگ هدیدان یبالقنا یسایس
 جیگ تفاین ققحت یداصتقا یشاپورف هک
 داصتقا هب دییایب .دندرک یطاق و دندش
 نایاپ زا دعب هلصافالب یوروش یسایس
.مینکب یهاگن مود یناهج گنج
 هژیو هب یتسیلایرپما یاهروشک رد هک راب ره
 شخرچ نییاپ تمس هب لکیس اکیرمآ رد
 یوروش یمسر یسایس داصتقا ،درک یم
 .تسا نایاپ زاغآ نیا هک درک یم مالعا اروف
 و یعقاو نارحب کی نیزاغآ هلحرم نیا
 هک راب ره هتبلا و .تسا دیلوت دازام ”ییاهن“

 داصتقا ،تشاد الاب هب ور ارهاظ لکیس
 نآ دوخ یتنس کرد یانبم رب هک یناناد
 یم دوخ زا داقتنا هب دندوب هدنارپ ار تاکن
 دوکر ارچ هک دنداد یم حیضوت و دنتخادرپ
 یلو دوبن ”یعقاو“ نارحب یلبق یداصتقا
 هب اجنیا زا .دوب دهاوخ نینچ امتح یدعب
رد نیلاتسا تارظن

۴۲ 
 یم مود یناهج گنج همتاخ زا دعب نارود
 تلع هب یراد هیامرس تفگ یم وا .میسر
 ییزج هب ایند زا یگرزب تمسق رگید هک نیا
 هدش لیدبت یتسیلایسوس یناهج رازاب زا
 و دوش لبق زا رتدب دیاب شورف یاه تصرف

 هک یریوصت رد .دنوش دوکر راچد عیانص
 یناهج ماظن درک یم هئارا نیلاتسا
 دوخ هب الماک هک تفر یم یتسیلایرپما

.دوش روصحم

 تشاد ار نرتنیمک لضعم نامه هک نیلاتسا
 یمک موهفم کی طقف ار هیامرس شرتسگ
 یاه نیمزرس و اهرازاب ینعی .دید یم

 هرهب رد ار ناراد هیامرس ییاناوت وا .دیدج
 یاهرازاب رتدیدش و رت هبناج همه یشک
 هیامرس رتشیب هعسوت هار زا الثم دوجوم
 راتخاس دیدجت همادا و تارمعتسم رد یراد
 یم هدیدان هتفرشیپ یاهروشک رد هیامرس
 کولب هک دوب نیا تیعقاو .تفرگ
 دوب رداق اکیرمآ یگدرکرس هب یتسیلایرپما

 هتشذگ زا رتالاب یحطس رد ار تراجت
 ییایفارغج رظن زا رگا یتح ،دهد شرتسگ
 هب تبسن ار ایند زا یرت کچوک شخب
 دوخ لرتنک تحت گنج زا لبق نارود
 نیا ماحنا رد یراد هیامرس ییاناوت .تشاد
 یایند یلک یهدنامزاس دیدجت ورگ رد راک
 اهرازاب و اه نیمزرس هک تسا یتسیلایرپما
 هب اقیقد گنج .دنراد رارق شا نورد رد

.دنک یم تمدخ رما نیمه ققحت
۴۳ 

 نیسیروئت زا یهورگ ثحب عقوم نامه رد
 هک دوب نیا )یوروش( یسایس داصتقا یاه
 قیرط زا دنناوت یم یتسیلایرپما یاهروشک
 و اه ندرک هنیزه زا یحیحص بیکرت هئارا
 رد لرتنک تحت ار اضاقت یتلود یزیر همانرب
 ار نارحب راک نیا اب و دننک کیرحت و دنروآ
 ”اگراو“ .دنشخب دوبهب یدودحمان لکش هب
 هیلع اشخب نیلاتسا .دوب اه نیمه زا یکی
 دنچ ره .درک یم هزرابم اه نیسیروئت نیا

 کی هیبش رتشیب هزرابم نیا رد وا شقن هک
 تسکش تشاد هک یشترا یارب دوب رادبقع
 ”اگراو“ لاثما ثحب دنچ ره .دروخ یم

 یروئت هرهچ رد( یدیدج کورچ و نیچ
 هب اما ،دوب )یوروش یسایس داصتقا یاه
 نارحب یاه یدنبلومرف همادا یدایز نازیم
 لیبق نیا .دش یم بوسحم یمومع
 دشر تیعقاو اب ههجاوم رد اه نیسیروئت

 گنج زا سپ نارود رد یراد هیامرس
 اب ار عاضوا دنتسناوت یم طقف مود یناهج
 اب الثم ،”یجراخ“ لماع کی هب عوجر
 ندیسر .دنهدب حیضوت ،یتلود یزیر همانرب
 هک ارچ دوبن لکشم نادنچ یکرد نینچ هب
 شوختسد مسیلایسوس زا نانآ ریوصت

 مسیلایسوس رگید الاح .دوب هدش یتارییغت
 یم یتلود هشقن و ینف تفرشیپ زا یبیکرت ار
 راذگ“ ،”زیمآ تملاسم تباقر“ .دندید
 تملاسم
 ۴۴
 رد یتسینویزیور یاه یروئت ریاس و ”زیمآ
 اه کرد نیمه زا ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ یاه ههد
)۳۲(.دش هجیتن
 اب نیلاتسا )گنج زا سپ هرود رد سپ(
 .دش خاش رس یتسینویزیور یاه یدنبلومرف
 لباقم رد هک ۱۹۲۰ ههد رخاوا لثم تسرد
 دندوب دقتعم هک تفرگ رارق ینایارگ تسار

 لداعتم یتیعضو هب تسا رداق یراد هیامرس
 هزرابم نیلاتسا زین راب نیا اما .دبای تسد
 و یژولودتم کی )هب ءاکتا( اب ار شا
 نامه نیا .داد ماحنا تسردان یروئت
 ۲۵ هک دوب یتسردان یروئت و یژولودتم
 ار نیلاتسا هزرابم هیاپ زین نآ زا شیپ لاس
 یمومع نارحب یروئت و داد یم لیکشت

 ماظن ۱۹۲۰ ههد رخاوا .دوب شلصاح
 تشاذگ قیمع نارحب کی هب اپ یتسیلایرپما
 تشذگ یم حطس رد هچنآ )عطقم نآ رد( و
 یم دییات ار یمومع نارحب یروئت ارهاظ
 .تخاس یم ریذپ رواب ار نآ لقادح ای درک
 )مود یناهج گنج زا سپ نارود رد( اما
 جوم عورش هطقن رد یتسیلایرپما ماظن

.تفرگ رارق یدیدج الماک شرتسگ
 و اه هیاپ تسناوت یمن یمومع نارحب یروئت
 حیضوت ار شرتسگ نآ درکلمع هنماد
 هیرظن زا هورگ نآ یاهاعدا هوالع هب .دهدب
 روحسم هک یسایس داصتقا نازادرپ
ـ هـیاـمرـس یرهاظ ”تیقفوم“

۴۵ 
 در تسناوت یمن مه ار دندوب هدش یراد
 یروئت نیا کیژولودتم فعض طاقن .دنک
 زاربا یارب هار هک دش راکشآ رتشیب ینامز
 :دش زاب یتسینویزیور تافرخزم عاونا

 یراد هیامرس زا یعون دندرک حرطم یهورگ
 رتهب ار یعامتجا یاهزاین هک دراد دوجو
 تابالقنا“ هتفیش یهورگ ؛دنک یم نیمات
 تدش هب یهورگ ؛دندش ”هناروآ نف
 )داصتقا رد( تلود هلخادم دنمقالع
 یاه تلود هک دمآ نایم هب رظن نیا ؛دندوب
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 تملاسم یتسیزمه هب دنناوت یم یتسیلایرپما
 مسیلایسوس اب زین و رگیدکی اب زیمآ
 )یرکف بوچراچ نیا رد( .دنزادرپب
 و طوقس ماک هب بیرقنع دیاب ای مسیلایرپما

 شوخ یزیچ هب هکنیا ای داتفا یم گنج
 نینچ .دش یم لیدبت رت یقطنم و رت میخ
 دیدج عاضوا کیتکلاید تسناوت یمن یثحب
 ثحب نیا رد ریگرد دارفا .دنک کرد ار
 اب .دندوب هدیمهفن ار رصع کیتکلاید
 هک یوروش داحتا رد مسینویزیور یزوریپ
 نارحب یروئت ،داتفا قافتا ۱۹۵۰ ههد طساوا

 شیارگ و مسیمونوکا هب هتشغآ هک یمومع
 لوحت و رییغت کی راچد دوب روحم اپورا

 الماک هخسن کی اب ینعی .دش یفیک
 یمومع نارحب زا یتسینیووش لایسوس
 هاوخبلد و رادشک یاه یدنبلومرف اب هارمه
 تسیلایرپما هقبط کی هب هک میدش وربور

■ درک یم تمدخ دیدج
تاحیضوت و عبانم
 رثا ”یراصحنا هیامرس“ ذوفن رپ باتک هب دینک هاگن الثم )۱
.دش رشتنم ۱۹۶۰ ههد رد هک ناراب لپ و یزیئوس لپ
 هب یزکرم هتیمک یسایس شرازگ“ ،نیلاتسا .و .ژ )۲
 یوروش داحتا تسینومک بزح هرگنک نیمجنپ
 مهد دلج ،)۱۹۲۷ ربماسد مهدزون ات مود( ”)کیوشلب(
 )۱۹۵۴ – ۱۹۵۵ ،یجراخ یاه نابز رشن :وکسم( راثآ

 یزکرم هتیمک یسایس شرازگ“ و ؛۲۹۸ ات ۲۷۷ تاهفص
 یوروش داحتا تسینومک بزح مهدزناش هرگنک هب
 ،راثآ مهدزاود دلج ،)۱۹۳۰ نئوژ ۲۷( ”)کیوشلب(

۲۶۹ ات ۲۴۲ تاحفص
 یسررب :یعامتجا بالقنا و مسیشاف“ ،تاد ملاپ .ر )۳
 لاح رد یراد هیامرس ینارحب لحارم تسایس و داصتقا
 هحفص ،)۱۹۳۴ ،لانویسانرتنا رشن :کرویوین( ”یگدیسوپ

۱۰
 نیا لوح نرتنیمک نیزاغآ تاثحابم اب ییانشآ یارب )۴
 شبنج هرابرد اهزت زا ییاه هدیزگ“ هب دینک عوجر هلاسم
 هبوصم ،هرمعتسم همین و هرمعتسم یاهروشک رد یبالقنا

 ریثکت زاب ،)۱۹۲۸ ربماتپس لوا( ”نرتنیمک مشش هرگنک
 لانویسانرتنا دانسا“ باتک رد ”سارگد نیج“ طسوت

 هاگشناد رشن :کرویوین( ”۱۹۱۹ – ۱۹۴۳ یتسینومک
۵۲۸ ات ۵۲۶ تاحفص ،مود دلج ،)۱۹۶۰ ،دروفسکآ

 ،”یعامتجا بالقنا و مسیشاف“ ،تاد هب دینک عوجر )۵
۵۸ ات ۴۲ ،۲۵ و ۲۴ ،۱۲ تاحفص
 مود شخب ،”هفاضا شزرا یاه یروئت“ ،سکرام لراک )۶
۴۹۷ هحفص ،)۱۹۶۸ ،سرگورپ رشن :وکسم(

 یسایس جیاتن و میظع نارحب“ ،اگراو نیجوی )۷
۲۰ هحفص ،)۱۹۳۴ ،لانویسانرتنا رشن :کرویوین( ”نآ
 رشن :کرویوین( ”یسایس داصتقا“ ،فیتنوئل .آ 
۱۸۴ هحفص ،)لانویسانرتنا

 ،”یداصتقا مسیسیتنامر یامن تلصخ“ نینل .یا .و )۹
 ،سرگورپ رشن :وکسم ،)یسیلگنا هب( نینل راثآ هعومجم

۱۶۷ هحفص ،مود دلج

 رشن :وکسم( ”گنیرود یتنآ“ ،سلگنا شیردرف )۱۰
۳۴۱ و ۳۴۰ تاحفص )۱۹۶۹ ،سرگورپ

 راثآ هعومجم ،”یداصتقا مسیسیتنامر ییامن تلصخ“ )۱۱
۱۵۵ هحفص ،مود دلج ،)یسیلگنا هب( نینل

 همدقم“ باتک رد ”خیش رونا“ هک تسا یا هتکن نیا )۱۲
 داصتقا یارب داحتا رشن( ”نارحب یاه یروئت خیرات رب یا

.دنارورپ و داد رارق دیکات دروم )۱۹۷۸ ،لاکیدار یسایس
 ،سرگورپ رشن :وکسم( مود دلج ،لاتیپاک ،سکرام )۱۳

۴۱۵ هحفص ،)۱۹۷۱
۳۰۵ هحفص ،موس دلج ،لاتیپاک )۱۴
 ددعتم عضاوم زا هک یتسیمرفر یاه یریگ هجیتن )۱۵
 نادنچ دزیخ یم رب یفکمان فرصم یروئت رب ینتبم
 تروص هب( دمآرد ددجم میسقت انبم نیا رب .تسین هدیشوپ
 هب مه )یمومع یاه هنیزه تخادرپ ای رتشیب یاهدزمتسد
 هجیتن هک ارچ .ناراد هیامرس مه و تسا نارگراک عفن
 یارب  شورف مجح نتفر الاب نارگراک فرصم شیازفا

.تسا هیامرس
 و ۵۱۲ تاحفص ،مود دلج ،هفاضا شزرا یاه یروئت )۱۶

۵۱۳
۲۰ هحفص ،”میظع نارحب“ ،اگراو )۱۷
 یروئت رس رب هک یا هثحابم اب رتشیب ییانشآ یارب )۱۸

 ،”ید .ب دراچیر“ هب دینک عوجر تفای نایرج ”اگراو“
 هرابرد یوروش تاعلاطم :طوقس و نارحب“ باتک
 ،تفل وین تاراشتنا :ندنل( )۱۹۱۷ – ۱۹۳۹( ”برغ

۱۷۰ ات ۱۴۶ تاحفص ،)۱۹۸۱
 و ۱۶ تاحفص ،”یعامتجا بالقنا و مسیشاف“ ،تاد )۱۹

۱۷
 تاحفص ،”طوقس و نارحب“ ،”ید“ هب دینک عوجر )۲۰

۱۵۵ و ۱۵۴
 راثآ هعومجم ،”مسیلایسوس رد باعشنا و مسیلایرپما“ )۲۱

۱۲۰ هحفص ،۲۳ دلج ،)یسیلگنا( نینل
 زا یمومع نارحب طخ یسایس بقاوع لماک یبایدر )۲۲
 هک مییوگب تسیفاک .تسا جراخ هتشون نیا هلصوح
 ار ییاه شیارگ نینل مسیلایرپما یروئت دروم رد ینشوران
 .دنتسش تسد )نینل( ”درک دیاب هچ“ زا هک درک تیوقت
 یاهروشک رد ”نان یارب هزرابم“ هک دندرک حرطم هنوگنیا
 .تسا هدش لیدبت یبالقنا یا هزرابم هب اتاذ یتسیلایرپما

 یاهزاین نیرت یهیدب نیمات هب رداق مسیلایرپما رگا هک ارچ
 سپ تسین ناش یاقب همادا یارب شکتمحز یاه هدوت
 مظن لک اترورض اهزاین نآ نیمات تساوخ ندرک حرطم
 نیا اب .دریگ یم شلاچ هب میقتسم روط هب ار یتسیلایرپما

 دش نوگژاو یداصتقا هزرابم دروم رد نینل ماکحا باسح
 اب طابترا رد .دش هداهن رانک مسیمونوکا هیلع یو هزرابم و
 زا ییاه تشاددای“ هلاقم هب دینک هاگن عوضوم نیمه
 هلجم رد هرشتنم ،.یپ .یج رثا ”؟درک دیاب هچ هعلاطم
 هب شزغل“ هلاقم .)۱۹۷۹ هم هام( ،)۵ هرامش( ”تسینومک“
 و اکیرمآ تسینومک بزح ،”پچ“ مسیمونوکا :یکیرات
 هلجم رد هرشتنم ،”یفنص یاه هیداحتا دحتم گیل
 سرام /هیروف( ،)۲-۳ هرامش ،مجنپ هرود( ”بالقنا“

 اکیرمآ یبالقنا تسینومک بزح زا یا هلاقم زین و ،)۱۹۸۰
 هک ”ییاپورا یرامیب ای یتسیلایرپما مسیمونوکا“ ناونع تحت
 )۱۹۸۲ هم هام( ۲ هرامش ”حتف یارب یناهج“ هیرشن رد
.دوب هتفای راشتنا

۲۶ هحفص ،”میظع نارحب“ ،اگراو هب دینک عوجر )۲۳
۷۴ هحفص احنامه )۲۴
 و ۲۲ تاحفص ،”یعامتجا بالقنا و مسیشاف“ ،تاد )۲۵

۲۳

۷۶ هحفص ،”میظع نارحب“ ،اگراو )۲۶
 میظع تیرثکا هک درک یم ثحب نیا زا نرتنیمک )۲۷
 زرواشک نانچمه اکیرمآ یبونج تالایا رد ناتسوپهایس
 تهج هب نرتنیمک رظن نیا .دنام دنهاوخ یقاب رب مهس
.دوب طوبرم شا هنایارگدوکر یریگ

 رظن اب طابترا رد ”یکلاک لکیام“ ار هتکن نیا )۲۸
 تحت شباتک رد ،یراذگ هیامرس دروم رد گروبمازکول

 هیامرس داصتقا هکرحم یاوق هرابرد یتالاقم“ ناونع
 و ۱۵۱ تاحفص )۱۹۷۱ ،جیربمک هاگشناد رشن( ”یراد

.تسا هدرک حرطم ۱۵۲
۲۳۲ هحفص ،موس دلج ،”لاتیپاک“ هب دینک عوجر )۲۹
 همدقم اب یسیلگنا همجرت( هسیردنورگ ،سکرام )۳۰
 ،نئوگنپ رشن :ناتسلگنا ،سکسلدیم( سالوکین نیترام

۷۰۶ و ۳۴۰ تاحفص
۴۱۰ هحقص ،هسیردنورگ )۳۱
 تسایس رس رب ”اگراو“ کیروئت تاناسون دروم رد )۳۲

 هب دینک عوجر شیاه ینیب شیپ و اکیرمآ رد ”لید وین“
 هنومن .”ید“ رثا ”طوقس و نارحب“ باتک زا متشه لصف
 مسینویزیور یاه مزج اب یمومع نارحب یروئت ماغدا

 شا مهم رثا رخآ رد ناوت یم ار ”اگراو“ طسوت یفچشورخ
 لاس هب هک درک ادیپ ”متسیب نرق یراد هیامرس“ مان هب

.دش رشتنم ۱۹۶۴
 لداعم یباختنا یاه هژاو
Eurocentric روحم اپورا
General crisis یمومع نارحب
Dynamism ییایوپ

Differentiation هیزجت
Moving contradiction هدنبنج داضت
Moving equilibrium هدنبنج لداعت

Self-expansion یرتسگ-دوخ
Constant capital راوتسا هیامرس
Fixed capital تباث هیامرس
Variable capital ریغتم هیامرس
Stagnation  دوکر
Depression یداسک
Dynamics هکرحم یاوق
Underconsumption یفکمان فرصم
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 هک ما هدیسر هجیتن نیا هب نم . تسا
 یاهایور لباقم هطقن تسرد نم یاهایور
 ، اه هناخراک ، روشک نیا هک تسا یناسک
. دنناخرچ یم ار  تارادا و اه کناب
 رابت ییاقیرفآ ( ناهایس نیب رد یراکیب

 ناوج لسن. تسا دص رد ۱۶ زا شیب) اه
 یناوج نارود نوچ تسین رداق یتح زورما

 لقا دح دزمتسد اب فلتخم لغش دنچ نم
 یگدنز جراخم ِسپ زا ات دنک ادیپ
 هب یتحار هب دنناوت یمن رگید اهنآ. دیآرب
. دننک ادیپ تسد یلیصحت یاه سروب
 رد و هدمآ نوریب ناهن زا ام یتخبدب و جنر
 ام. تسا هتفرگ رارق ایند مدرم دید ضرعم

 نامز زا هک ار هیوس کی یتاقبط گنج
 یارب. میدرک سوکعم تشاد هبلغ نم دلوت
 ناکما هک نیا زا یگدنز رد راب نیلوا
 دوخ یگدنز دوش یم و دراد دوجو یزوریپ
 ساسحا داد رییغت ار هدنیآ یاه لسن و
. مراد یبوخ رایسب
 هورگ ار ام هک دنک یم شالت ددصرد ۱ نیا

 و اه تسیشرانآ ، اه یپیه زا یکچوک
 رطاخ هب اهنآ . دنک یفرعم اهارگ پچ
 ار ام شبنج صخشم فده کی نتشادن
 ام هک تسا نیا تقیقح . دننک یم هرخسم
 روشک نیا ریقف ناشکتمحز و رگراک هقبط
. میتسه
 هکنیا تلع و دوب نم یگدنز ناتساد نیا

 ساسحا دصرد ۹۹ نایم رد ار دوخ ارچ
 لثم یمدرم اه نویلیم مراودیما. منک یم
 ناتساد ایند رسارس رد و روشک نیا رد نم
 نامزمه و دنهدب حرش ار ناش یگدنز یاه
 ام هب قلعتم هک یزیچ نآ نتفرگ تمس هب
. دننک تکرح هدش هدوبر ام زا و هدوب

 : دیوگ یم نخس وکسیسنارفناس زا یج.رآ
 هک دزومآ یم لسن کی هب لاغشا شبنج ”
 رد هن ار دریگ رارق شنزرس دروم دیاب هچنآ

 ، یصخش یاه تیقفوم مدع و اه تسکش
”. دنک وجتسج متسیس درکلمع  رد هکلب

۲۰۱۱ ربتکا ۱۹
 مدوب هدینش مدشر نارود رد هچنآ مغریلع
 ماحنارس یراک تخس و یشوک تخس هک
 راک لاس ۲۵ زا سپ، داد دهاوخ هجیتن
 رالد ۸۲۳۹۱ و یتاقبط مشخ زج ، موادم
. مرادن  طاسب رد یزیچ ضرق
 رالد ۸۲۳۹۱ – دنلب یادص اب مقر نیا نایب
 نآ نتشون یتح و تسا هدننک جیگ الماک –
 اب اما. تسا هدننک تحاران مه ذغاک یور
 رگید نم تیرتسا لاو لاغشا شبنج دشر

 رگید نم. منک یمن ساسحا اهنت ار دوخ
 زا یشخب نم. منک یمن یگدنمرش ساسحا

. متسه دصرد ۹۹
 ینامرد یتلود یاه کمک هب مردام
 کی نامه الاح هک تسا هتسباو )رکیدم(
 ار نآ دنهاوخ یم  ام هراشا دروم دصرد
 یم یگدنز رالد ۲۰۰ یهام اب وا . دننک عطق
 و تسا سدنهم هکنآ مغریلع مردارب. دنک
 یم رامش هب طسوتم هقبط وزج حالطصا هب
 شا یکناب یهدب رد یرییغت رگا ، دیآ

 دهاوخ تسد زا ار شا هناخ دریگن تروص
. داد
 ار دوخ هراومه نم ما یگدنز لوط مامت رد
 تخس یزیچ ره یارب دیاب هکنیا لیلد هب

 رد هکنیا زا . ما هدرک تمالم منک راک
 هدنمرش مدش گرزب یا هناریقف طیحم
 راک کی رگا هک مدوب هتخومآ نم . مدوب
 کردم و راک هس و ود ای ، مروایب تسدب

 نیا زا منک اپ و تسد مدوخ یارب یلیصحت
 اب هنازور ما هداوناخ هک  تکالف و یتخبدب
 صالخ دنک یم مرن هجنپ و تسد نآ

. دش مهاوخ
 رد رهظ زا دعب ۷ تعاس هتشذگ هبنشراهچ
 ییامیپ هار رد وکسیسارفناس یلام هقطنم
 داژن زا ییامیپ هار نیا رد . مدرک تکرش
 ناوج و ریپ . دندش یم هدید نوگانوگ یاه
 نارگراک و هیداحتا وضع ؛ لغاش و راکیب و
 هک اه کناب هیلع مهاب همه هیداحتا نودب
 ضارتعا دنا هدناشک یدوبان هب ار ام یگدنز
 تارهاظت اب یهارمه رد تارهاظت. دندرک
 یم تروص ” دینک لاغشا ار وکیسنارفناس“
 کناب هیلع اصخشم تارهاظت نیا. تفرگ
 یرگیشحو اب هک تفرگ یم تروص ییاه
 یم لیمحت رگراک هقبط هب ار ییاه ماو
 یبسانت هنوگچیه نودب هک ییاه ماو ، دننک
 جیلخ هقطنم رد ار ناتسوپ نیگنر

دنا هداد رارق دوخ فدهوکسیسنارفناس
 یتقو ” وگراف زلو“ کناب نامتخاس یولج
 هاگن یرالد نویلیم نیدنچ نامتخاس نیا هب
 یراددوخ نتسیرگ زا مدرک یعس مدرک یم
 رد هک یناوت مامت اب تیعمج هارمه هب و منک
 رد ۹۹ ام ” : مدز دایرف متشاد ما هرجنح
 ات مدز دایرف ردقنآ ” میتسه )ثکم( دص
 یلیخ ساسحا . دش هتسب یلک هب میادص
. متشاد یبوخ
 نوخ اب نم لثم ، راک و تمحز یاه هدوت
 هدوب مزال یراکره ناشراک و نیبج قرع و
 کی زا ات دوش رتهب ناش یگدنز ات دنا هدرک
 رد ام راک نیا اما ، دنوش رادروخرب تینما

 یارب هوبنا تورث کی اهنت اه لاس نیا لوط
 هدرک داجیا دنا هتسشن الاب رد هک یتیلقا نآ

 تکرش زا یکی اب وگتفگ – دیما زا یا هقراب
وکسیسنارفناس رد لاغشا شبنج رد ناگدننک

زورفا قداص :همجرت يیمومع
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 . دش مهاوخ هلاس ۳۷ رگید یدنچ ات نم
 زا زور ره نونک ات یگلاس ۱۲ نس زا ابیرقت
 زا یرایسب دید زا. ما هدرک راک ار ما یگدنز
 یلو متسه تسوپ دیفس کی نم مدرم
 ،  یردپ فرط زا هک تسا نیا تیعقاو
. دسر یم اکیرمآ نایموب هب نم لسن
 رتشیب متشه سالک ات تسناوتن نم ردپ
 نارحب رد وا ردام و ردپ. دناوخب سرد
 رد  ) گرزب دوکر ( ۳۰ ههد لئاوا یداصتقا

 یارب دوب روبجم وا نآ زا سپ . دنتشذگ
 یگلاس ۱۲ زا وا. . دنک راک یگدنز نارذگ
 راکب عورش گنس لاغذ یناپمک کی یارب

 درک
 مدوب لاس و نس مک هچب کی نم یتقو
 کی رد  ییایمیش یناپمک کی رد مردپ

 یم یراکشارت اینرفیلاک رد کچوک رهش
 هاگره هک مروآ یم رطاخ هب زونه نم. درک
 اب وا یاه سابل دمآ یم هناخ هب راک زا مردپ

 وا یاه سابل . دوب هدش هدیشوپ رتسکاخ
 هدش کشخ ییایمیش داوم هب هتشغآ نانچنآ
 یم اپرس دوخ یدوخ هب هک دوب
 مردپ ار دوخ رمع زا لاس تسیب. دنداتسیا
 ۵۸ رد. درک یرپس یطیحم نینچ رد
 هکنآ زا لبق مین و لاس کی یگلاس
 راک رس هحناس کی رثا رب دوش هتسشنزاب

 تسد زا ار شراک وا  . دید همدص
 باسح زا لوپ تنس کی وا یامرفراک. داد
. دادن وا هب ار یگتسشنزاب

 نیا راک زا مردپ جارخا هرابرد رما تقیقح
 طخ ندرک هزیناکم لاح رد یناپمک هک دوب
 یم ماحنا تسد هلیسوب البق هچنآ. دوب دیلوت

 هب. دش یم ماحنا رتویپماک هلیسوب الاح دش
 تمدخ رد کیژولونکت تفرشیپ هکنیا یاج
 ، دریگ رارق نارگراک یگدنز ندرک رتهب
  ریپ و یمیدق نارگراک هک دوب نآرب تریدم
 یم قوقح رالد ۲۵ یتعاس هک ار  مردپ لثم
 مردپ هک یناپمک. دننک رانکرب راک زا دنتفرگ
 همدص. تشادن هیداحتا درک یم راک نآرد

 هب ار  هناهب نیرتهب راک نیح رد ردپ ندروخ
. دنوش صالخ مردپ رش زا ات داد  تیریدم
؟ داتفا یقافتا هچ هداوناخ یارب نآ زا سپ
 ۸ ماحنارس و دش هدیشک مسیلکلا هب ردپ

 تسد زا ار دوخ ناج ،  جارخا زا سپ لاس

 راک هتشذگ لاس ۱۰ رد هک مردام . داد
 نادنزرف زا یرادهگن لوغشم و دوب هدرکن
 رد نیا و . دنک ادیپ یلغش ات درک یعس دوب

 راکفا ریثات تحت زونه مردپ هک دوب یلاح
 راع دنک راک شرسمه هکنیا زا هدنام بقع
 میتساوخ یمن هک مردارب و نم. تشاد

 نتفرگ کمک لیلد هب نامناتسود یولج
 میدرک یعس میوش هدنکفارس تلود زا یلام
 ام لیصحت و سابل جراخمات مینک ادیپ یراک
 هک مروآ یم دای هب ینشور هب نم. دهدب ار
 و رج مردام و ردپ اب لزنم هناخزپشآ رد
 هجو چیه هب میتفگ یم و میدرک یم ثحب
 میهاوخن )رفلو( یتلود یاه کمک راب ریز
. متشاد لاس ۱۲ اهنت نم. تفر
 رد مردارب و متشه سالک زا سپ ناتسبات

 و ردپ هب . میدرک راک هعرزم رد مهن سالک
 هب رالد نارازه هک دندوب هداد لوق مردام
 هدنیآ جراخم یارب هک داد دنهاوخ اهنآ

. دوب یفاک یلیصحت
 کی ییاریذپ قاتا رد ام هام کی زا شیب

 اذغ مک ام. میدرک یگدنز هعرزم رد هناخ
 نازوس ناتسبات رد ار اه هحنوی . میدروخ یم
 بش یاه همین رد و. میدرک یم رابنا

 یلو. میدرک یم اجباج ار بآ طوطخ
 ام هب هک یلوپ زا تنس کی یتح ماحنارس
 ام تسدب دوب هدش هداد هدعو
 نارگراک میوگب دیاب اج نیمه. دیسرن
 زا رتدب بتارم هب یعضو ینوناقریغ رجاهم
 نیمز رد ییاه رداچ رد اهنآ. دنتشاد ام
. دندرک یم یگدنز یزرواشک یاه
 یارب ینوناق نس هب هک یماگنه دعب لاس
 یم زیمت ار اه تلاوت  مدوب هدیسر ندرکراک
 یاه لاچخی رد ار ییاذغ داوم ، مدرک
 نآ زا سپ. مداد یم رارق اه پاتسا کارت
 رهش رد اه لته و اه ناروتسر هب راک یارب
 اه فرظ ، مدرک یم زیمت ار اه قاتا . متفر
 مدش و مدرک یقرت ادعب . متسش یم ار
 شیازفا تنس ۵۰ لیلد نیمه هب . زپشآ

 عطقم نآ رد نم قوقح. متفرگ قوقح
. دوب تعاسرد رالد ۴٫۷۵

 
 هک یهار اهنت هک مدیسر هجیتن نیا هب  نم
 یارب یرتهب یگدنز ات دراد دوجو نم یارب

 و هناخ زا نتفر  منک اپ و تسد مدوخ
 ریظن یدارفا یارب . تسا جلاک رد لیصحت
 دوجو هار ود دنیآ یم رگراک هقبط زا هک نم
 هب ندرک عورش و هناخراک هب نتفر ، دراد
 چیه نم. شترا هب ندش قحلم ای و راک
. مدرکن باختنا ار ود نیا زا مادک
 اب و منک یگدنز رهش رد متشاد وزرآ نم
 رارقرب طابترا رگید یاه گنهرف و ایند
 رکف الصا گنج رد تکرش هب نم . منک
 رانک هب ار رکف نیا نم نیا ربانب. مدرک یمن
 هب قفوم هکنآ زا سپ  مردارب اما . متشاذگ
 یورین رد دش روبجم دشن هاگشناد هب دورو
. دنک مان تبث ییایرد
 یارب نم هناخ کرت زا لبق یگلاس ۱۷ رد
 اه زور .  مدرک یم راک فلتخم لحم هس
 تفیش رد . مدرک یم یزپشآ ناروتسر رد
 ۲۰ رد هک مدرک یم راک لته کی رد بش
 یا هناخ رد و دوب ام تنوکس لحم یلیام
 ناشاه هچب زا مدوب هتفرگ قاتا کی هک
 دایتعا لکشم لیلد هب . مدرک یم یرادهگن
 هدرک کرت ار نام هناخ نم لکلا هب مردپ
 یارب تنوکس لحم هراجا ضوع رد . مدوب

 هچب زا دندوب هتفریذپ ارم هک یا هداوناخ
. مدرک یم یرادهگن ناشیاه
 ملپید قوف کردم نم لاس هس زا سپ

 سپ . متفرگ یبونج یاینرفیلاک رد ار مدوخ
 زا یکی هب دورو زاوج مدش قفوم نآ زا
 ۵ نیب رد هک اکیرمآ ربتعم یاه هاگشناد
 تساکیرمآ بوخ یاه هاگشناد دصرد
 یلیصحت سروب متسناوت نم . منک بسک
 جراخم زا یا هدمع شخب هک مریگب

 ۴۰ دودح رد یلو. داد یم ارم یلیصحت
 رارق یلیصحت ماو هرمز رد رالد رازه
. تفرگ
 یم هیجوت مدوخ یارب ار یهدب نیا نم
 هناسر رد ار هچنآ مدرک یم رکف نم. مدرک
  : تسا تسرد ما هدینش یناگمه یاه
 دصرد ۱۰۰ راک نتفای لیصحت نایاپ زا سپ

 نیا راک نتفای زا سپ نم و دراد تنامض
 یم . تخادرپ مهاوخ یناسا هب ار یهدب
 مهاوخ یداش و ملاس یگدنز کی متشادنپ
 الامتحا و دیرخ مهاوخ یا هناخ. تشاد

. داد مهاوخ لیکشت یا هداوناخ
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 مدرک یم لیصحت سناسیل عطقم رد یتقو
 ره هب یلو متشاد مه زا ازجم لغش هس مه
 لیصحتلا غراف بوخ لدعم اب  دوب بیترت

 مدوب هک لیصحت رخآ لاس رد . مدش
 تکرش کی رد راک یارب یبوخ داهنشیپ

 داهنشیپ نیا نم. مدرک تفایرد یحارط
  ینامیپ دنمراک ناونع هب و متفریذپ ار یراک
 راک هب عورش تعاس رد رالد ۲۵ قوقح اب

 نونکات هک دوب یقوقح نیرتالاب نیا. مدرک
 هدرک تفایرد ما یگدنز لوط رد
 کی اهنت نتشاد اب متسناوت یم الاح. مدوب

 تیفیک. میآرب یگدنز جراخم ِسپ زا لغش
 رظن هب ایند. دش نوگرگد الماک ما یگدنز
 یگدنز نیرتهب متشادنپ یم و دمآ یم رت ابیز
. تشاد مهاوخ ار اه
 مدش لیصحتلا غراف هک ۲۰۰۰ لاس رد

 فرش رد داصتقا. دیکرت ماک – تاد بابح
 هک یناتسود نم فارطا رد. دوب دازآ طوقس
 لعش دندوب هدش لیصحتلا غراف نم هارمه
 رهش هب و دنداد یم تسد زا ار ناشیاه
 یم ناکم لقن راک نتفای یارب رگید یاه
 هک یماگنه ۲۰۰۳ لاس رد زین نم. دندرک
 نازیم هب ار شا سنزیب ،  یحارط یناپمک
. مدش رانکرب راک زا داد تسد زا  یدایز
 راکنامیپ ناونع هب هتشذگ لاس ۸ نیا رد
 مک رایسب تباث لعش. ما هدرک راک دازآ
 هب هچنآ زا ندش ادیپ تروص رد و تسا

 مبیصن رتمک مروآ یم رد راکنامیپ ناونع
. دش دهاوخ

 ندش هتسکش مهرد زا سپ و ۲۰۰۸ لاس زا
 جراخم تسیاب یم نم ، داصتقا ددجم
 و ینامرد تامدخ و اذغ ، هناخ هراجا
 تراک زا هدافتسا اب ار اه هنیزه رگید
 یمدرم تیرثکا لثم. متخادرپ یم یرابتعا
 یاه لعش ای و دنراکیب ای هک روشک نیا رد
. دنراد دمآرد مک و یتقوم
 یرابتعا یاه تراک هنیزه یمامت نم نونکات
 نیع رد اما ، ما هدرک تخادرپ عقوم هب ار

 تکرش زا ییاه همان موادم روط هب لاح
 زا ارم هک منک یم تفایرد یرابتعا یاه
 هدنام یقاب یهدب یارب هرهب خرن شیازفا

 تاعاس هتشذگ هام رد . دننک یم  علطم
 هوحن هب ضارتعا فرص نفلت یاپ ار یدایز

 یرابتعا یناپمک . ما هدرک هرهب شیازفا
 یناپمک نیرتگرزب زا یکی ( ناو لاتیپاک
 محر یب زا و  یرابتعا یاه تراک یاه
 ماهس یگزات هب هک ) مجرتم – ناش نیرت

 تسا هدرک یرادیرخ ار سیچ یناپمک
 ۷٫۹ زا ارم یهدب هرهب خرن هدرک یعس
. دهد شیازفا دص رد ۱۹٫۹۹ هب دصرد
 رد ییانشور زا یا هنزور چیه رگید نم
 ریز ار دوخ نم . منیب یمن لنوت یاهتنا
 و منیب یم هدش نوفدم اه یهدب زا یهوبنا
 یب یگلاس ۱۲ نس زا هک تسا یلاح رد نیا
 تندیزرپ ره زا شیب. ما هدرک راک هفقو
.رگید یناپمک
 وزج نم هک تسا یلیالد زا یکی نیا

 نم یارب. متسه تیرتسا لاو لاغشا شبنج
 تساوخ هب ندیسر یارب هک هدیا نیا

 درجم ثحب کی میگنجب دیاب نامیاه
. تسین
 هک میزاسب یشبنج دیاب ام مدقتعم نم
 دصرد کی نیا رب تایلام شیازفا شفده
 همه نیا نارگراک و ارقف ، ناراکیب ات دشاب
 هرادا فرطب دیاب ام. دننکن لمحت ار راشف
 لیلد هب میهاوخب و مینک ییامیپهار راک
 ار نامیاه قوقح یگدنز هنیزه شیازفا
. دنهد شیازفا

 مینک دراو راشف تلود و اه کناب هب دیاب ام
 فقوتم  مدرم یاه هناخ یکناب هرداصم  ات

 یرابتعا یاه یناپمک هب دیاب ام . دوش
 لوپ همه نیا تخادرپ هتسیاش هک مییوگب
 هک ار یلوپ ربارب دنچ لاحب ات اهنآ. دنتسین
 ضرق. دنا هتفرگ سپزاب ام زا دنا هداد ام هب

 هدیشخب دیاب نایوجشناد و نارگراک یاه
. دوش
 ۱۹۳۰ ههد رد نارگراک یاه دربن زا دیاب ام
 رد نارگراک هزرابم زا دیاب ام. میزومایب
. مینک ینابیتشپ اسور هیلع رب ناشراک لحم
 و ناراکیب ۱۹۳۰ ههد رد هک یماگنه
 هک یلماع هک دندیسر هجیتن نیا هب نارگراک
 هن دوش شنزرس نانآ یتخبدب دروم رد دیاب

 رد هک یکجوک تیلقا نآ هکلب ناشدوخ
 سقن دشاب یم دراد رارق هعماج یالاب
 هب ار هعماج هک دنتسه اهنآ. دندیشک یتحار
 هب مدرم هک یماگنه دنا هتخادنا زور نیا

 یاه زیچ هتسیاش هک دنسرب هجیتن نیا
 یم یهد نامزاس هب عورش دنتسه یرتهب

 نم. دننک یم حرطم ار نشیاهاضاقت و دننک
 هب دهاش ام رضاح لاح رد منک یم رکف
 یا هدیدپ نینچ نتسویپ عوقو
 ” ییاکیرما یایور ” هک یماگنه. میتسه
 دوش یم لام دگل هتخاب هرهچ و نیغورد
 یداع مدرم یگدنز رد یا هزات لصف
 . دنک یم ندش رهاظ اب عورش اکیرمآ

 طاقن ریاس رد مدرم هزرابم اب ام هزرابم
 ، هیروس ، ناتسلگنا رد ، رصم رد ، ناهج

 یاه روشک یلیخ و یلیش و نانوی ، ایناپسا
 هتسیاش هچنآ یارب ام. تسا طبترم رگید
 تضایر هیلع رب و تسا یناسنا ناش
 اه ناسنا ندناشک تکالف هب و یداصتقا

. مینک یم هزرابم
 ام ریسم. دوب دهاوخ رایسب اه یراوشد
 دهاوخ اه تسکش و اه یزوریپ اب هارمه
 لاغشا شبنج زا هک زاغآ هطقن نیا اما. دوب
 دیما نم هب تسا هدش عورش تیرتسا لاو
. دهد یم یدایز
۲۰۱۱ ربتکا ۲۳ : همجرت خیرات
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 :همدقم
 هبرجت اب ییورایور رد اکیرمآ مدرم زا یشخب
 یعامتجا یاهراشف رثا رد و هرمزور یگدنز
 یناهج هیامرس یلام نارحب دمایپ یتشیعم و
 یپ مکاح  یاهراتخاس صیاقن هب جیردت هب
 رییغت ناهاوخ یفلتخم حوطس رد و دنا هدرب
 یتابلاطم و اهراعش .دنا هدش دوجوم عضو
 زا هتفرگ ماهلا شبنج رد اهزور نیا هک
 تاضارتعا رد »تیرتسا لاو لاغشا«

 کرد هوحن مه ،دنوش یم حرطم ینابایخ
 قفا مه و یراتخاس صیاقن زا اه ییاکیرمآ

 اهراتخاس نیا رییغت یارب نانآ یاه هتساوخ
 هاگن یلقادح دنیآرب( دنهد یم باتزاب ار
 ییاسران هب فوطعم شبنج نیا یداقتنا
 ناکرا زا یکی - یراد هیامرس یلام ماظن
 نآ رییغت ترورض و - ماظن نیا یدابنب
 و کاردا نیا زا یشخب یناشوپمه .)تسا

 پچ یرظن یاه قفا اب یعمج یاه هتساوخ
 دومن یطیارش رد یتسیلایسوس یاه هزومآ و
 رد لقادح اکیرمآ روشک رد هک دبای یم
 مسیلایسوس ،یتلود یاهراجنه حطس
 و تسا هدش بوسحم وبات کی هراومه
 و یعامتجا هاگیاج ظاحل هب پچ یاهورین

.دنا هدوب ضیضح رد هراومه یسایس
 
 و ایند طاقن ریاس رد یهباشم شیبامک عضو
 لاغشا« شبنج زا اهنآ مدرم هک ییاهروشک
 یم مشچ هب دنا هدش رثاتم »تیرتسا لاو

 یاهزاین و اه هتساوخ هک ییاج .دروخ
 یاهراتخاس میخض راوید هب مدرم یتسیز
 و تیهام ،دنک یم دروخرب هدنرادزاب

 یعیبط روط هب اهراتخاس نیا درکراک
 یمومع شلاچ و یداقتنا لمات عوضوم

 نیشیپ ییانشآ زا زاین یب ؛دنوش یم عقاو
 یتسیلایسوس یاه هشیدنا اب ناضرتعم مومع
 هب و( پچ یاه هراگنا هب اهنآ رطاخ قلعت ای
 هب طلسم نامتفگ هبناج همه مجاهت مغر
 گنهرف دنم ماظن دنور و پچ یاه هاگدید
.)»یتسیلایسوس دض«  یزاس
 
 ییاهنآ( نایناریا ینایم تاقبط شنکاو اما

 ایند عیاقو اب یزاجم طابترا ناکما زا هک
 شرورپ ناوج لسن  هژیو هب و )دنرادروخرب
 تبسن »یمالسا یروهمج« یاضف رد هتفای
 تسا یرگید هنوگ هب ایوگ اهدادیور نیا هب
 یدوهش نیگنایم کی حطس رد لقادح(
 .)یزاجم یاضف یاهدروخزاب زا هدمآرب

 هاگن یتح و یتبغر یب ای یتوافت یب لیلحت
 نیا هب تبسن  هدش دای فیط زیمآ ریقحت

 طیارش رتهب کرد هب دناوت یم تاضارتعا
.دنک کمک ناریا یگنهرف و یعامتجا
 
 یتشیعم یاه تکالف و رقف هک یطیارش رد

 رد یراکشآ دومن ریخا ههد ود رد لقادح
 یعیسو یاه شخب و هتفای یعامتجا حطس
 و یتسیز داح تالکشم اب ار مدرم زا
 وربور یتشیعم و یداصتقا ینماان )لقادح(
 هک تسا نآ هیلوا یقطنم راظتنا ،هدرک
 یاه صخاش هب تبسن یمومع تیساسح

 اریخا و( هنازروزار تابسانم و یداصتقا
 الاب  طلسم تردق اب اهنآ )هدش رت نایع
 هتفه ریخا یاه لاس رد هکنآ هژیو هب .دشاب
 راکیب و جارخا زا یربخ نآ رد هک دوبن یا

 هقوعم یاه قوقح ،نارگراک ندش
 تاکرحت و تاضارتعا بوکرس ،ناریگبدزم
 یاهدحاو یگتسکشرو ای و یرگراک

 دیاب قوف دراوم هب[ دوشن رشتنم یدیلوت
 سالتخا و اه یراوخ تنار رابخا راشتنا

 یداصتقا -یسایس یایفام یلام نالک یاه
.]درک هفاضا زین ار مکاح

 
 زا هک یناناوج فیط زا ،رگید یرظنم زا
 زا ای ناریا رد یضارتعا شبنج نیلاعف
 یم ای( دندش یم بوسحم نآ نارداوه
 هک )دور یم( تفر یم راظتنا ،)دنوش
 هیواز زا لقادح ار ریخا یناهج شبنج
 تاناکما شرتسگ یارب یریگ سرد
 طسب تهج رد یمدرم جیسب و یهدنامزاس
 ناریا رد هزرابم و تمواقم یاضف تیوقت و

 هقالع اب ار هطوبرم تایبرجت و دنریگب یدج
 هکنآ هژیو هب ؛دننک لابند یواکجنک و

 رد یراج لاربیلوئن یداصتقا یاه تسایس
 یزاس دنمفده« حرط بیوصت زا سپ ناریا
 و هدش دوخ زاف نیرت نایرع دراو »اه هنارای
 هچ ره ار مدرم زا یرایسب یتشیعم یگدنز
 هداد رارق رطخ و دیدهت جامآ رد رتشیب
 زا اهنآ لابقتسا مدع هک یناتسدورف( تسا

 شبنج لابقتسا مدع عقاو رد ای ،شبنج
 لیالد زا یکی ،نانآ یاه ترورض زا »زبس«
 بوسحم شبنج نیا فقوت ای تسکش مهم
.)دوش یم
 و تیساسح لمع رد اهنیا همه مغر هب اما
 هریحنز هب تبسن نایناریا یمومع شنکاو
 لاو لاغشا« شبنج زا مهلم یضارتعا یاه
 یب زا :تسا یرگید هنوگ هب ،»تیرتسا
 زا یهوبنا ات ضحم یگقالع یب و یتوافت
 ریقحت ای و یفن و دقن رد هدزباتش یاه هتشون
 یاه هکبش و اه هناسر رد هک شبنج نیا
 هب قیقد خساپ.)۱(دنوش یم رشتنم یعامتجا

 یبسن یهجوت یب نوماریپ – دوخ اب لادج رد
»تیرتسا لاو لاغشا« شبنج هب نایناریا

یروصح نیما يیمومع
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 و تسین یا هداس راک تیعضو نیا ییارچ
 یراد هنماد و عماج یاه شهوژپ مزلتسم
 حرط دح رد هک میزاجم دیاش اما .تسا

 نآ دروم رد یعمج لمات هب توعد و هلاسم
 هب هک ییاه هنیمز و لیالد .مینک ینز هنامگ
:دنا حرش نیا هب دسر یم نم نهذ
 یاپرید تیمکاح بوکرس هنماد)مکی
 و یدرف یاه هصرع رد نانچ دادبتسا
 ترفن و ضغب هک هدرک هنخر یعامتجا

 نیا یگنهرف هاگتسد هب تبسن یمومع
 یاه ناملا هب تبسن یدیدش یا هعفاد ،ماظن
 هژیو هب( تسا هدروآ دیدپ نآ کیژولوئدیا
 برغ رگا رظن نیا زا .)ناوج لسن نایم رد
 نامتفگ هتسجرب یاه هفلوم زا ار یزیتس
 ،ییادتبا یاه یدازآ نادقف ،مینادب مکاح
 یاه تحاس هیلک هب یراو هتفیش شیارگ
 ؛تسا هدروآ دیدپ یبرغ ندمت هدنزاسرب

 دقاف هک ینکف نورب زا ثعبنم یا هقالع
 .تساه هزوح کیکفت هب شیارگ ای ناوت
 ارهاظ هک ییاهراتخاس دقن انعم نیا رد 

 تیلک ریظن( هدش راوتسا اهنآ رب یبرغ ندمت
 نآ نتخاس شودخم دننامه )یراد هیامرس
 شخب شمارآ و هدنهد تینما یاه هراگنا
 ِضرف شیپ رظنم نیا زا .دسر یم رظن هب
 ندمت« نیب کی هب کی رظانت کی دوجو
 کی شیبامک »یراد هیامرس ماظن«  و »برغ
.تسا یناگمه رما
 رد یسایس رادتقا هفلوم ندوب بلاغ)مود
 نآ هنایشحو و میرتسکا رایسب داعبا و لاکشا
 ریاس هک تسا هدش بجوم ام یروشک رد
 نالک یاهراتخاس ریظن ،رادتقا یاه هقلوم
 رظن هب طوبرمان یتح ای یعرف یداصتقا
 یداصتقا تابسانم یگدننک نییعت و( دنسرب
 تاعزانم و مکاح کولب یریگ لکش رد
 نیا رد .)دنامب هدیدان مکاح هقبط ینورد
 رد یراد هیامرس طلسم یاهراتخاس انعم
 رد )شا ینوماریپ تاصتخم همه اب( ناریا

 زا و  مگ دادبتسا یسایس  تحاس باجح
 نمض .تسا هدش ناهنپ یمومع ناهذا
 هیامرس دض فیخس یسایس تایبدا هکنیا
 هب ،ناریا نامکاح یلاوتم یاه لسن هناراد
 بقع ایوگ هک تسا هدز نماد روصت نیا

 نآ تیدض و یرود زا یشان ناریا یگدنام

.تسا یراد هیامرس ماظن اب
 عزانمالب یزات هکی ریخا ههد ود رد)موس
 کت زا سپ( طلسم مظن ظفاح نامتفگ
 یراجنه حطس رد هک ،)ناهج ندش یبطق
 هژیو هب و( وسمهان یشنک و هشیدنا ره
 یاهدرکیور و پچ یاه هشیدنا

 »کیژولوئدیا« بسچرب اب ار )یتسیلایسوس
 ،دنار یم یناگمه یاه وبات هدودحم هب
 نتشاگنا یعیبط و یهیدب رد یرثوم شقن

 ماظن یاه ناینب و یداصتقا یاهراتخاس
 نتشاد رایتخا رد .تسا هتشاد یراد هیامرس
 نالک یاه هناسر و یشزومآ یاه ماظن

 رایتخا رد ار اهرازبا نیرتاراک یناگمه
 هیاس رد ار ناوج یاه لسن ات داهن »متسیس«
 هک یروط ،دنک تیبرت هاوخلد یاه هزومآ
 رازاب« ییاپرب هک دنرواب نیا رب یرایسب کنیا
 »یدازآ« یرارقرب طرش شیپ و همدقم »دازآ
 یعامتجا و یندم نیلاعف تحاس رد .تسا
 و یگدز/یزیرگ تسایس لکش هب ذوفن نیا

 رد( »رشب قوقح نامتفگ« هب هدرتسگ شیارگ
 یاه هاگتسد و یسایس یاهرواب اب لباقت
 شبنج هبرجت دنچ ره( .تفای دومن )یرظن
 یاه دمایپ و تامازلا و ناریا ریخا یضارتعا
 ددجم یایحا هب یدح ات ،نآ یعامتجا

.)دش رجنم  »یسایس شنک« هفلوم
 ،یدرف یاه یدازآ »هدنشک« نادقف)مراهچ

 و لوا یاهدنب( ناریا رد یسایس و یعامتجا
 تسا هدرک مهارف یمهم همدقم اعبط )مود
 یرتشیب تلوهس اب  طلسم یناهج نامتفگ ات
 رد هک یروط هب .دنک ذوفن ام روشک رد
 )ناوج لسن نایم رد هژیو هب و( ناریا
 زا کیکفت لباق یلاربیل یاه یاهرواب
 حطس رد .تسین یلاربیلوئن یاه هراگنا

 )رت عیسو حطس رد ینعی( ناوخباتک رتمک
 ورپ« یاه شیارگ لکش هب نامتفگ نیا ذوفن
 مه زاب لکش ای و .تسا نایامن »ییاکیرمآ

 تبسن یداقتنا ریغ هاگن جاور رد نآ رت ماع
 مه و اکیرمآ یتسیراتیلیم یاه تسایس هب
 هدهاشم لباق هناییمرواخ رد شنانامیپ
 هب یتح نآ هنماد هک یکیدژارت هاگن ؛تسا
 دادما« رثا رد ناریا مدرم ییاهر راظتنا
 زا دیابن .دسر یم مه »ییاکیرمآ یماظن

 بوکرس و قانتخا یاضف هک درب رطاخ

 یسراف یاه هناسر هب یمومع لابقا بجوم
 هناسر ؛دش ریخا ههد رد یا هراوهام نابز
 رد »مدرم« زا یرادبناج اب ارهاظ هک ییاه
 و یناگمه شریذپ زا ،»تیمکاح« لباقم
 یاه هزومآ جیورت یارب مزال تصرف
 .دنتسه و دندوب رادروخرب »طلسم نامتفگ«
 
 لماع کی اما یخیرات ظاحل هب)مجنپ

 نیا تیبثت و دیدشت رد مه رگید یبناج
 مزالم یراد هیامرس ماظن و برغ هب شیارگ
 رد نابلط حالصا :تسا هتشاد دوجو نآ

 یتشلپ زا اهنت هن دوخ هلاس ۸ تیلاعف یط
 یارب بیقر حانج یاه تحاقو و اه
 یعامتجا هاگیاج و یمومع لابقا شرتسگ
 نیا هنماد هکلب ،دنتفرگ هرهب دوخ
 دروم یسایس نامتفگ ،»یلباقت تیعورشم«
 هناسر یاضف .تفرگ رب رد زین ار اهنآ جیورت
 هب موسوم هرود رتزاب شیبامک یا
 زج دوبن یزیچ رظن نیا زا تاحالصا
 یاه هراگنا جیورت یارب هدامآ یرتسب
 یتفگش یاج .هنازیتس پچ و یلاربیلوئن
 حالصا یاه هیعاد اب هنراقم رد تسین

 یسایس یاه یدازآ زا عافد رب ینبم نابلط
 هعزانم یاضف یحنایم هب زین و یندم و
 نینچ ،»کیتانف« یفیرح اب نانآ گنتاگنت
 ،لادج نیا نارظان بلغا دزن ییاه هراگنا

 هک یلسن .دشاب هدرک هولج ینتفریذپ امامت
 یسایس یاه هزومآ و میهافم نارود نیا رد
 تصرف هاگ چیه ،درک بذج ار شا
 نوچ ،درکن ادیپ ار اهنآ رد یشیدنازاب

 دوب داح و راوشد یردق هب هراومه طیارش
 ،دوخ یبسن ییاهر یارب لسن نیا هک
 تسب یم دیما لادج نیا رس کی هب هشیمه
 هب .تخاس یم ینورد ار نآ یاه هراگنا و
 رد و نابلط حالصا ناماد رد بیترت نیا

 ،»بلط تیمامت« حانج اب لادج شکاشک
 شرورپ روتامآ یاه تسیلانورژ زا یلسن
 نامتفگ ریثکت هب هنابلطواد هک دنتفای

 نابلط حالصا هدش ینورد یسایس
 زا فیط نیا گنررپ روضح .دنتخادرپ
 شبنج یاضف رد ناوج یاهتسیلانروژ
 تیوقت و تیامح رد ،ناریا ریخا یضارتعا
 رایسب »زبس تعنص« یاه هزومآ شرتسگ و
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.دوب ریگمشچ
 ار ۵۷ یمدرم بالقنا هک یدادبتسا)مشش
 نآ شخب ییاهر یاه لیسناتپ و درک بصغ
 نینوخ بوکرسو ناقفخ هریت قاحم هب ار
 یعیسو هعفاد ناوج لسن نایم رد ،درب
 »بالقنا« موهفم و مسیلاکیدار هب تبسن
 لسن زا یا هدمع شخب .تسا هدرک داجیا

 تیعضو لوئسم ار »بالقنا« سفن ناوج
 اهنیا رانک رد .دنراگنا یم ناریا رد رقتسم
 تفگش زرط هب زین یبلط حالصا نامتفگ
 و دوخ یسایس هتشذگ دقن نودب یزیگنا
 یاهرواب زا هتسد نآ رد ینیبزاب نودب
 یاه هروطسا رد هشیر هک دوخ یزورما
 »ماما« ریظن( دنراد شا هتشذگ یرظن

 روط هب ،)هریغ و یسایس مالسا و ینیمخ
 در و یفن هب رمک یا هناراکایر و راب ضقانت
 هاگیاج دنچ ره[ تسا هتسب »بالقنا« هدیا
 و تردق راتخاس رد اهنآ لایس و یمئاد
 ههد عیاجف رد اهنآ لاعف ینیرفآ شقن
 هب اهنآ تشادمشچ زین و بالقنا تسخن
 یبوخ هب ناش یسایس تیعقوم یتآ یاقترا
 نیا یقالت  .]دهد یم حیضوت ار ضقانت نیا
 هشیدنا ره هک تسا هدش بجوم لماع ود
 ینوگرگد و یراتخاس تارییغت عفادم هک یا

 یا هدمع شخب یوس زا تسا یبالقنا یاه
 .دوش هدرمش دودرم یناریا ناوج لسن زا
 یسایس هشیدنا اهرواب نیا ینابرق نیتسخن 

 هنوگ نیا جورم و عفادم هک تسا پچ
 یاضف رد رظن نیا زا .تسا تارییغت

 و هنازیتس پچ یاه شرگن زا رثاتم یمومع
 هشیدنا هب تبسن جیار یاه یریتسیه
 نیا هب »تیرتسا لاو لاغشا شبنج« ،پچ
 هتفرگ هدیدان نایناریا بلغا یوس زا لیلد
 و پچ یاه هزومآ رب ینتبم هک دوش یم
 رد دنچ ره( دوش یم هدرمش اهنآ زا ثعبنم
 ار ییاه هزومآ نینچ هاوخ ان هاوخ دوخ نطب

.)دنک یم لمح
 شبنج« ریقحت و یفن لیلد نیرتمهم اما)متفه
 زا نآ هب یهجوت یب ای و »تیرتسا لاو لاغشا

 رد هراشا دروم یاه فیط( نایناریا یوس
 و یعامتجا هاگیاج رد دیاب ار )نتم نیا

 اهنآ هتسیز هبرجت و ناگدننک یفن یتاقبط
 عوضوم هک یناسک زا یرایسب .درک وجتسج

 ریثات یتسار هب دیاش دنا هتشون نیا
 رد نونکات ار یداصتقا و یتشیعم تالکشم
 زا و دنا هدرکن سمل دوخ لصفالب یگدنز
 ریغ اهنآ یارب یداصتقا یاهراتخاس رظن نیا
 یاه هشیدنا زا هدمآرب و یعقاو
 نیا .دنسر یم رظن هب پچ »کیژولوئدیا«
 یهجوت یب خنس مه ناوت یم ار یهجوت یب
 نارگراک هفقو یب اما هدنکارپ تاضارتعا هب
 عقاو رد هک تسناد ناریا ناشکتمحز و
 و دوخ تایح ناکما زا یرادروخرب یارب

 یور باصتعا و عمجت هب ناشیاه هداوناخ
.دنروآ یم
 دیدرت یب نآ دیدشت و لماع نیا نتفای هبلغ
 نآ رد هک تسا ییاضف یالیتسا رب یکتم
 یهجو نیرتدیدش هب هراومه پچ هشیدنا

 یاه هرود یمامت رد( تسا هدش بوکرس
 غیت هب نآ نالاعف و )یمالسا تموکح
 روسناس ربج ای و بوکرس و نادنز و راتشک
 روط هب و دنا هدمآ راتفرگ دیعبت و اوزنا و
 لکشت و یزاسداهن یارب یشالت ره یلک
 تسیلایسوس و پچ یاهورین یوس زا یبای
 نادقف .تسا هدش هفخ هفطن رد هراومه 

 ،)۲( هعماج حطس رد پچ نامتفگ روضح
 دنور رب شریذپان بانتجا تاریثات زا ادج
 و ناریا رد تالوحت مزیمانید و یهاوخ لوحت
 زین ار سناش نیا ،اهنآ کیدژارت یاه هیوس
 کیدزن اب هک تسا هتفرگ هدش دای دارفا زا
 ناکما و دنوش هجاوم دوخ هتفرگ وخ ینیب
 و یتسیز تاقلعت زا یرظن نتفرگ هلصاف
 ار دوخ یتاقبط یاههاگتساخ و یداصتقا
 .دننک ادیپ
۱۳۹۰ هام رهم متشه و تسیب

http://sarbalaee.blogspot.com/
2011/10/blog-post_3584.html

:تشون یپ
 رد هک مدرم طسوت اهنابایخ فرصت اب  )۱(

 اه نامه( دنرییغت ناهاوخ یتوافتم حوطس
 هب جیردت هب ناش یرواب دوخ دشر اب هک
 ،)دیسر دنهاوخ مه ”نکممان بلط“
 :تسا هتفرگ تدش کینومژه یاهدربن
 لو لاغشا“ شبنج شرتسگ زا سپ
 دنچ رد ار عوضوم نیا قادصم ”تیرتسا

 هدز باتش یاه شنکاو رد ریخا هتفه
 یناریا لاربیل نیلاعف زا یفلتخم یاه فیط
.میا هدوب دهاش
 نیالنآ زور رد یلیعامسا دشر ریخا هلاقم
 هب هک دریگ یم یاج یدنب هتسد نیمه رد
 و رت نیزو بتارم هب یتایبدا اب( دوخ کبس
 رت میقتسم یاه هنومن زا رت یرظن ینومضم
 زرم زا تسارح ددص رد )دوخ نایاتمه
:تسا طلسم نامتفگ هدش شودخم یاه
 نارحب و نیگمشخ پچ« / یلیعامسا دیشر

:»ویتانرتلآ
http://www.roozonline.com/persian/
opinion/opinion-article/archive/2011/
october/17/article/-2f845da53e.html

 ربخ دادماب رد ریز نتم صوصخ نیمه رد
 اه هتشون تسد نیا زا یرت ماع ی هنومن
:دهد یم تسد هب )اهدرکیور(
 ای ،تیرتسا لاو ناضرتعم« /ربرب دوعسم 

:»یگدرب هار نازابرس
http://www.bamdadkhabar.com/
2011/10/post_5449/

 بوکرس( هدش دای یراتخاس لماوع  )2(
 فیعضت رد پچ یاهورین مهس ،)دنم ماظن
 یمن یفن ار نامتفگ نیا نتفر هیشاح هب و
 یارب نانآ تیلوئسم راب زا زین و دننک
 پچ نامتفگ یعامتجا شرتسگ و یزاسزاب

 یترورض نینچ سکع هب هکلب ،دنهاک یمن
 ؛دنک یم لدب نانآ یور شیپ تیولوا هب ار
.تسا یرگید ثحب دوخ نیا و

http://sarbalaee.blogspot.com/2011/10/blog-post_3584.html
http://sarbalaee.blogspot.com/2011/10/blog-post_3584.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/17/article/-2f845da53e.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/17/article/-2f845da53e.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/17/article/-2f845da53e.html
http://www.bamdadkhabar.com/2011/10/post_5449/
http://www.bamdadkhabar.com/2011/10/post_5449/
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 یا هقرج نیا !دینک لاغشا ار تیرتسا لاو
 مهم رایسب نیا هتبلا .توراب رابنا رب دوب
 نیا.دسرب یماحنارس هب شبنج هک تسا

 رضاح هظحل نیمه ات اما .تسا مهم یلیخ
 .دنزاس خیرات و یخیرات، اهدرواتسد مه
 و روشک ۱۵۰ رد تارهاظت یارب یگنهامه
 هدوب هقباس یب خیرات رد ،نآ یرازگرب
 رد زگره دیشروخ دنتفگ یم رتشیپ .تسا
 و دنک یمن بورغ ریبک ی ایناتیرب یروتارپما
 هیامرس دض شبنج دیشروخ نیا زورما
 یمن ار یبورغ و دشخرد یم هک تسا یراد
 شبنج نونکا مه .دش روصتم نآ یارب ناوت

 هدرک ینومژه بسک، یراد هیامرس دض
 ار رگید یاه شبنج هک موهفم نیا هب تسا
 نیا اب ار دوخ تبسن هک تسا هتشاد او

 شبنج نونکا مه .دننک صخشم شبنج
 قوقح شبنج،تسیز طیحم شبنج، حلص
 یرگراک یاه هیداحتا ، نانز شبنج ، یندم
 نیا زا و دنراد روضح شبنج نیا رد …و
 یم حرطم ار ناشا هژیو یاه هغدغد ریسم
 یم .تسا یخیرات درواتسد کی نیا .دننک
 رد ار شیپ لاس ۲۰ تسا یفاک .هن دییوگ
 رد اه پچ یتقو هک نامز نآ . دیریگب رظن
 هیجوت و باذج یاه مسیا عاونا ربارب

 هن و دون و دصرد کی هداس تقیقح، رگ
 ناشیاه فرح دندرک یم حرطم ار دصرد
 ،نونکا و درک یمن ادیپ ینادنچ باتزاب

 هدش ریگملاع هک تسا هداس تقیقح نیمه
 تازرابم شخب ماجسنا و کرتشم هجو و
 نیا همه .تسا ناهج رسارس رد یمدرم
 رد یا هناسر لماک روسناس مغر هب تاقافتا
 هیامرس اه ههد و ، شبنج نیا راک لیاوا

 ماظن یاهشزرا ندرک ینورد یارب یراذگ

 خر رالد اه نویلیرت فرص و یراد هیامرس
 هک تسا خیرات رد راب نیتسخن نیا .هداد
 ویتانرتلآ یاه هناسر و یعامتجا یاه هکبش
 هتسکش ار ناهج یا هناسر یاه لوغ تشپ
 ماظن نتسناد مرجم هتکن نیرتمهم اما و .دنا

 رس رب ثحب رگید .تسا یراد هیامرس
 دز و داسف ،کناب نآ و کناب نیا درکلمع
 کناب ندرک تنامض تسایس ،اه دنب و
 هابتشا .تسین… و یداصتقا تضایر ، اه
 هتکن اما تسه اهنیا همه رس رب ثحب دوشن
 ماظن هب راب نیا اهنیا همه هک تسا نیا

 نایب هب .دوش یم هداد تبسن یراد هیامرس
 تاذ رد عیاجف و اهدوبمک تلع رگید
 تیزم نینچمه .دوش یم وجتسج متسیس
 هک تسا نیا تیرتسا لاو لاغشا شبنج
 تعرس هب ،دوخ موادت تهج هتسناوت
 .دروآ تسدب یتاکرادت و یلام یاهوزاب

 و یرگراک یاه هیداحتا تیامح بلج
 هک دوب یتایح رایسب یمادقا مدرم مومع
 نآ هب یزیمآ تیقفوم لکش هب شبنج
 میتسه دصرد ۹۹ ام راعش .دیزرو تردابم
.درک افیا یدیلک یشقن نیب نیا رد
 شبنج نیا هک نآ مهم رایسب و یدعب هتکن

 هب نارکفنشور همه .درادن صخاش هرهچ
 دننک یم یگتسبمه مالعا و دندنویپ یم نآ
 نیا صخاش هک یا هرهچ میهاوخب رگا اما

 لکشم راچد میهد ناشن ار دشاب شبنج
 هک تسا یلاح رد نیا و ،میوش یم
 اب ناهج لوا زارط نارکفتم و نارکفنشور
 نیا .دنا هدرک یگتسبمه مالعا شبنج نیا
 یشبنج هک تسا بلاج رایسب یا هتکن زین

 روشک ۱۵۰ رد هک هتشاد ار نیا لیسناتپ هک
 رد .درادن هرهچ دزادنایب هار تارهاظت ایند

 هتساوخ .تسین صخاش ،هرهچ تقیقح
 یم رذگ یرصاعم هرهچ ره زا شبنج یاه
 شیوخ تیلک رد هک تسا شبنج نیا .دنک
 لهچ دودح هک شبنج نیا .تسا صخاش
 هتسناوت یناسآ هب درذگ یم شرمع زا زور
 ار دوخ صاخ نابز هاتوک هرود نیا یط
 یقیسوم و ملیف ات هتفرگ اهراعش زا دنیرفایب
 خر یطیارش رد اهنیا همه و . کیفارگ و
 یادص ندناسر یارب اهنآ هک هداد
 کی یتح هدمآ درگ تیعمج هب نانارنخس
 یناسنا یاه وگ دنلب زا و دنتشادن وگ دنلب
 یم هدافتسا تیعمج هب ادص ندناسر یارب

 عمجت سفن و عمجت هلاسم یدعب هتکن .دش
 کرتشم هغدغد اب نالاعف زا یهورگ .تسا
 رد و دننز یم پمک یمومع یاه ناکم رد
 یگدنز مه اب بش و زور تابث یب یطیارش
 دروم اهنآ تسا نکمم هظحل ره . دننک یم
 اهنآ،هنابلطواد مادقا نیا .دنریگ رارق مجاهت
 رارق یا هفرح یبالقنا کی هاگیاج رد ار
 هغدغد هک تسا یسک مروظنم . دهد یم
 ، هزرابم ،پمک ظفح شا یگدنز یلصا

 ور ی وگتفگ .دوش یم …و تیامح بلج
 ترس یالاب قامچ هک ینامز مه نآ ور رد
 دیدهت و سیلپ مجاهت ناکما مد ره و دشاب

 یم یرگید یانعم ینک سح ار رگید یاه
 نآ ات دزاس یم یرگید ناسنا وت زا و دهد
 تسود اب و ینیشنب رتویپماک تشپ هک
 یزاجم تیامح و ینزب پگ ترکفمه
 دیدج راعش کی نالا نیمه یتسار .یهدب

 تسا یهیدب .“نزب پمک،نزن پگ“متخاس
 یریگ لکش زا نیون یشور نیا زاب هک
 هبرجت نونک ات هک تسا یا هفرح نویبالقنا
 و یعطقم نم رظن هب هتبلا هک یشور .هدشن

 ،یراد هیامرس دض شبنج
تسا اه شبنج شبنج

دازکاپ کباب يیسايیس
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 اه شنکاو بسانت هب و تسا رادیاپان
 نیزگیاج یرگید یراکتبا و نیون لاکشا
.دش دهاوخ نآ

 ام هک تسا نآ هناشن هداد خر تاقافتا همه
 .میرادن راک و رس رذگدوز جوم کی اب

 یمومع لابقتسا و دشر ،یریگ لکش هویش
 یزاین زا ناشن، همه و همه ، شبنج نیا زا
 خساپ نآ هب دیاب لجاع یلکش هب هک دراد
 مظن هک یراک .دیشوک نآ عفر تهج و داد
 رقتسم ماظن .تسا زجاع نآ ماحنا زا ینونک
 دهاوخ ندنام یارب ار دوخ شالت تیاهن

 اما .تسا شیپ رد یتخس یاه زور .درک
 یعقاو هرهچ زور ره هک تسا نیا مهم
 ادیوه رتشیب ناهج مدرم یارب یراد هیامرس
 نآ زا نیمز !دینک لاغشا ار ناهج .دوش یم
  !تسام

 همدقم
 یقرتم یاهشبنج نیب رد ،یخیرات رظن زا
 ،تسا هدش جیار ندرک هنخر یعامتجا
 نمشد اب یراکمه هب اهشبنج نیا ناربهر
 قیرط زا زین اهنآ یلام نیمأت و هنخادرپ

 و یفنص یاه هیداحتا ،یتلود ریغ یاهتکرش
 فده .دریگ یم تروص یسایس بازحا
 هب ندز نماد یارب هوجو هیهت“ زا یئاهن
 هب یضارتعا شبنج زا یریگولج ،“هقرفت

 یداصتقا ناگبخن تیناقح ندیشک شلاچ
 .تسا
 نیازا یشخب ،یخلت ی هیانک و هشوگ اب«

 زا هدمآ تسدب یلام نالک یاهدوس
 ریخا یاهلاس رد تیرتسا لاو رد سالتخا
 یهد هقدص ای و اهداینب ندش یزاسزاب
 تایلام نتخادرپ زا هک دندوب یناگبخن
 ی هدروآداب یاهتورث نیا .دندش فاعم
 نارادمتسایس ندیرخ یارب طقف هن یلام
 هب اهلوپ نیا هکلب ،دوش یم هدافتسا

 یتلود ریغ یاهنامزاس لثم یئاهلاناک
)NGO(، زکارم ،یتاقیقحت تاسسؤم 
 هب هتسباو یاه هورگ ،یگنهرف /یعامتجا

 طیجم ظفح هب هتسباو یاه هورگ ،اسیلک
 یویدار لثم( بوانتم یاه هناسر ،تسیز

nsR و Pacifica هورگ ،)مجرتم ،اکیرمآرد 
.دنوش یم هتخیر هریغ و یرشب قوقح یاه

‐manufac“( ”قافن دیلوت“ ،ینطاب دوصقم
turing dissent”( ندرکرارقرب و دشاب یم 

 رظن زا تسرد“ نویسیزوپا کی زا یئاهزرم
 زا یلیخ نورد ،ضوعرد .تسا ”یسایس
 )nÇO( یتلود ریغ یاهنامزاس نیا

 فرط زا تاقوا رتشیب هک اهناسرربخ
 ذوفن دنتسه یبرغ یتاعالطا یاهنامزاس
 زا شیب ،نیارب هوالع .دنوش یم هداد
 یاه هناسر زا یمیظع یاهشخب ،شیپ
 هب تنرتنیارد یربخ یقرتم و بوانتم
 هب یاهداینب بناج زا یلام یاهکمک

 هتسباو اه هقدص و هدمآرد تکرش تروص
.دنا هدش
 ندرک هکت یراصحنا ناگبخن دوصقم

 مه هب زا تعنامم تهج مدرم شبنج
 یم ”یریبدت دوخ“ میظع نتسویپ
) ۱( ».دشاب
”قافن دیلوت“
 داجیاروظنم هب ”قافن دیلوت“ نیا ،نامز مه
 ،لاثم ناونع هب( یسایس یعامتجا ی هقرفت
 و یسایس بازحا نیبام و نوردرد

 نیا ،نینچ مه .تسا )یعامتجا یاهشبنج
 ار یفلتخم یاهیدنب حانج داجیا تسایس
 یم تیوقت و قیوشت اهنامزاس مامت نورد
 .دنک
 ،هیامرس ندش یناهج دض شبنج درومرد

 هتساوخ بلق زا هزورما یضارتعا شبنج نیا
 رس اترس اراکشآ هک هتساوخرب مدرم یاه
 تاقبط مامت زا هکیروطب هتفرگارف ار اکیرمآ
 اب فلتخم نینس زا ،مدرم فلتخم راشقا و
 تسیاب یم ینونک طیارش هکنیا هب یهاگآ
 نایرج دض هب دهعتم نینچ مهو دنک رییغت
.تسا هدش لیکشت
 هب تسا یخساپ شبنج نیا ءاشنم
 زا هتساوخرب ”تیرتسا لاو لمعلاروتسد“
 یراکتسداب و یلام )سالتخا( یرادرب هالک
 دوجوب یارب دش یلیلد دوخ هک دانسارد
 نیا رساترس رد رقف و یراکیب ندمآ

 .نیمزرس
 شا هزورما لکش رد یا هدوت شبنج نیا ایآ
 رییغت و یعقاو مرفر یارب تسیا هلیسو
؟اکیرمآ رد یعامتجا

 ؟تسیچ شبنج نیا یتالیکشت نامتخاس
؟دنتسه یناسک هچ یلصا رامعم
 شبنج نیا نیبرد یئاهشخب ای شبنج نیا ایآ
؟درکدنهاوخ یراکمه مه اب
 تسیاب یم هک تسا یمهم رایسب لاوئس نیا
 شبنج زا یئزج هکیئاهنآ طسوت نآ هب
 نینچ مه و دنتسه تیرتسا لاو ریخست
 نابیتشپ زا اکیرمآ رساترس رد هکیئاهنآ
.دوش هداد خساپ ،دنتسه یسارکمد یعقاو

 زیئاپ“ و تیرتسا لاو ریخست
 مه نیا ایآ :”یئاکیرمآ
 یرگید یلمخم بالقنا

  ؟تسا

یکسوودوسوچ لکیام يیسايیس
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 ندرک هکت هکت و یزادنا هقرفت ی هسورپ نیا
 یاهزور عورش هب ددرگ یمرب اهشبنج رد اه
) ۲( .یناهج یعامتجا مورُف
 زا دعب نارود یقرتم یاهنامزاس تیرثکا

 ”پچ“ مامضنا هب ،مود یناهج گنج
 رییغت ،هتشذگ لاس ۳۰ لوط رد یئاپورا

 دازاب“ متسیس .دنا هداد تیوه و لکش
 نیمه قفاوت دروم )مسیلاربیلوئن( ”دازآ
 شور نیا ،هیقب ی هفاضا هب .تسا ”پچ“
 بزح ،هسنارف تسیلایسوس بازحا درومرد
 یاهتارکمد لایسوس ،ناتسلگنا رگراک
 ناملآ و هسنارف زبس بزح زا رگا و ،ناملآ
.ددرگ یم لامعا میربن یمسا
 بزحود نیبام ندرک هحلاصم ،اکیرمآرد
 ی هرگنک یاهتسایس لباقتم رثا ی هجیتن

 یاه هرگ زا یکدنا دادعت .تسین یبزح
 ناهاوخ هک میظع یاهتکرش زا یدنمتردق
 و اهتارکمد ود ره ،دنتسه هحیال ندنارذگ
 .دنراد لرتنک تحت ار ناهاوخیروهمج
 یم رارقرب یناگبخن طسوت ”یبزح ود قافو“

 نیا .دننک یم تیلاعف هدرپ تشپرد هک دوش
 یلصا یاه هورگ نیمه طسوت اهتسایس
 رظن دروم یاه هحیال رادفرط یاهتکرش
 هفخ تبرض اب هک ددرگ یم لامعا دوخ
 یسایس ی هدمع بزح ود ره هب یا هدننک
.دوش یم دراو
 BDL- CcO ی هیداحتا ناربهر ،نینچ مه
 رب و تاراصحنا رارقتسا اب یراکمه هب مه

 هتفریذپ اکیرمآ یرگراک شبنج ءاشنم دض
 رد یرگراک لکشتم ناربهر .دنا هدش
 یناهج یداصتقا موروف ی هنایلاس تسشن
)Davos World Economic Forum, WEF( 

 درگ زیم سنارفنک اب اهنآ .دننک یم تکرش
 ،نامز مه یلو .دننک یم شزاس یتراجت
 یرگراک شبنج شک تمحز یاه هدوت
 یراکمه دناوتب هک ینامزاس تارییغت اکیرمآ
 ندرک هزیتارکمد یارب دشاب یکمک و
 ار یفنص یاه هیداحتا زا کی ره یربهر
.دنا هدرک یریگیپ
 قوب اب ار ”هقرفت تافیرشت“ هیامرس ناگبخن
 ینابیتشپ اب دوخ یاه هناسر رد انرک و

 و تاراصحنا رابخا ،ینویزیولت یاه هکبش
.دننک یم جیورت تنرتنیا نینچ مه

 ار هدمع یاهداینب هک -یداصتقا ناگبخن
 یلام یاهکمک نینچ مه -دننک یم لرتنک
 یاهنامزاس زا یرامش یب دادعت هب ار
 یم یتسرپرس و لرتنک یندم یعامتجا

 یخیرات رظن زا هک یئاهنامزاس ،دننک
 طیارش دض رب یضارتعا شبنج رد هشیمه
 یم هزرابم رقتسم یعامتجا و یداصتقا

 زا یدایز دادعت یاه همانرب .دندرک
 مامضنا هب ،nÇO( یتلود ریغ یاهنامزاس
 تیرتسا لاو شبنج رد ریگ رد هکیئاهنآ

 یاهکمک هب یکتم یشحاف زرطب )دنتسه
 ،دروف هلمج زا یصوصخ یاهداینب یلام
 Tides( زدیات یاهداینب ،رترآکم ،رلفکار

foundations( دنتسه رگید یدادعت و.
 ندش یناهج دض شبنج ،یخیرات رظن زا

 اب ،دش رادیدپ ۱۹۹۰ یاهلاس رد هک هیامرس
 هک( سازگت تفن لوغ و تیرتسا لاو
 هریغ و )دوش یم لرتنک رلفکار طسوت
 هقدص و اهداینب ،لاح نیا اب .دوب فلاخم
 نیا لوط رد هریغ و دروف ،رلفکار یاه
 یقرتم یاه هکبش هب هنادنمتواخس ،اهلاس
 یاهورین نینچ مه ،یراد هیامرس دض
 یاهتکرش دض( تسیز طیحم ظفح رادفرط
 و لرتنک ًاتیاهنروظنم هب )یتفن رکیپ لوغ
 کمک اهنآ فلتخم یاهتیلاعف یریگ لکش
.دندرک یلام
“نیگنر تابالقنا“
 ”نیگنر تابالقنا“ ،هتشذگ ی ههد لوطرد
 تابالقنا“ .تشگ رادیدپ روشک نیدنچ رد
 نامزاس طسوت هدش حرط ”نیگنر
 زا هنامرحم ینابیتشپ لماش اکیرمآ یتاعالطا

 تحت ،“جنیچ میژر“ رظن اب یضارتعا شبنج
.تسا یهاوخ یسارکمد شبنج مچرپ
 یارب یلم ءاطعا طسوت ”نیگنر تابالقنا“
 National Endowment for( یسارکمد

Democracy(، یللملا نیب ی هسسؤم 
‐The National Republi( هاوخ یروهمج

can Institute( یدازآ هاگهانپ و )Freedom 
House( یم ینابیتشپ تاسسؤم رگید و 

 نتخیگنارب ”نیگنر بالقنا“ فده .دنوش
 زا هدافتسا و یعامتجا یگتفشآ و یمارآ ان

 دوجوم ینوگنرس یارب یضارتعا شبنج
 یجراخ یسایس یئاهن فده .تسا

 تلود نارادفرط یهاوخداد ندومن بوصنم
.تسا )هدناشن تسد میژر ای( اکیرمآ
“برع راهب“
 یاهنامزاس هدمع ،رصم رد ”برع راهب“
 شبنج و هیافک لماش یندم یعامتجا

 طسوت طقف هن هک دنا لیروآ شش ناناوج
 اهنآ ،دندش ینابیتشپ یئاکیرمآ تاسسؤم
 زین ار اکیرمآ هجراخ ترازو دییأت نینچمه
) ۳(.دنتشاد
 نتگنشاو تاماقم ،یخلت هیانک و هشوگ اب“
 رد هک دندرک ینابیتشپ روتاتکید کرابم زا
 یلاحرد ،دش یم زینوا تواسق لماش عقاو
 یلام کمک و ینابیتشپ هب نینچ مه هک
 تحت…،تفریگ یم تروص شنافلاخمزا

 ،)Freedom House( یدازآ هناخ تیامح
 فلاخم نویسیزوپا و فلاخم یاهیرصم

 طسوت ۲۰۰۸ یم هام رد کرابم ینسُح
 قباس هجراخروماریزو( سیار ازیلودناک
 ،دیفس خاک یلم تینما رواشم و …)اکیرمآ
 رادید .)Stephen Hadley( یلد َاه نفتسا
) ۴( ” دنتشاد
 تئیه کی ، ۲۰۰۹ یم رد ینعی ،دعب لاس
 یارلا( فلاخم یاهیرصم زا یگدنیامن
 ،اکیرمآ ی هجراخ روما ریزو طسوت )ماعلا

 یرالیه .دندش هتفریذپ نوتنیلک یرالیه
 و یدازآ جورم ،یرصم نیلاعف“ اب نوتنیلک
 خیرات رد یس ید نتگنشاو رد ”یسارکمد

……دومن هرکاذم ۲۰۰۹ یم ۲۸
۱- )See Michel Chossudovsky, Manufacturing 

Dissent: the Anti-globalization Movement is 
Funded by the Corporate Elites, Global Re‐

search, September 20, 2010(
2- )See Michel Chossudovsky, Manufactu‐

ring Dissent: The Anti-globalization Move‐
ment is Funded by the Corporate Elites, Glo‐

bal Research, September 20, 2010(
3- For details see Michel Chossudovsky, The 

Protest Movement in Egypt: “Dictators” do not 
Dictate, They Obey Orders, Global Rese‐

arch, January 29, 2011(
4- )See Michel Chossudovsky, The Protest 

Movement in Egypt: “Dictators” do not Dicta‐
te, They Obey Orders, Global Research, 

January 29, 2011(
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 هب ار »تقوم« تفص و منکیم حیحصت
 هک هنوگنامه اریز .منکیم هفاضا دنورهش
 زا یفیط هب ءاکتا اب مسیلاربیلوئن مینادیم
 ار دوخ ریذپفاطعنا تانایرج و رصانع
ِ رظن دروم ِدنورهش ورنیا زا ،تسا هتخاس
 ره رد ییاجهباج و تیلایس زا دیابیم ،نآ

 لثملایف .دشاب رادروخرب یتروص و لکش
 ره هب دناوتب دیابیم ،رظن دروم »دنورهش«

 »چوک« ،دشاب »رازاب« ترورض هک ییاج
 ی»قاچاق«( ِرجاهم رگراک ناونع هب و ،دنک
 نودب مهنآ ،مک دزمتسد هب تسا عناق هک
 اب )یعامتجا تنامض و تیامح هنوگره
 شریذپ هب رضاح هک یایموب نارگراک
 شنت راچد ،دنتسین شیوخ لایس تیعقوم
 ساسا رب رگید ینامز رد زاب و ؛دوش
 ره رد( اهکناب »ةتخیگنادوخ مظن« ترورض
 ماو )دنک اضتقا اهکناب راکوزاس هک ینامز
 مهنآ ،دوش »هناخ بحاص« و دریگب نکسم
 زا ،رگید ینامز هکنآ یارب ًافرص ییوگ وت

 هب« یلاربیلوئن رادتقا و مظن نامه یوس
 رب هیکت اب هک یمظن !»دیآرد بحاصت
 مامت تسیاهنییآ یرادنپ ،»یگدوب تقوم«
 نیا ایآ و !»ایند راب و راک« نتشاد راوخ زا امن
 هک تسین یاهناکلسمیبلک شرگن نامه
 تئیه رد »هناریگناهج« نینچ نیا زورما
 نامه ؟!تسا هدوشگ هرهچ مسیلاربیلوئن
 تخسرس ِنمشد مایالا میدق زا هک یرکفت
 یمدآ »یریذپقلعت و یگتشادتنوکس«
 ؟!هدوب
ِ یعامتجا ِتینالقع دقاف ِینورد مظن ،یراب
 تسد ناریدم یهارمه هب یتسیلاربیلوئن

ِ یتسه تساهتدم ،تینالقع زا هتسش
 دارفا« ریدقت ربارب رد ار یمدآ یعامتجا

 ،مییوگب دیاب نیاربانب .دناهداد رارق »دازام

 اهنآ ةتخیگنادوخ مظن و اهرازاب نیا زورما«
 یناسک هچ دنریگیم میمصت هک دنتسه
 .دنشاب »دازآ دارفا« هیقب و »تقوم دنورهش«
 قوقح زا هدش هدنار ناگراوآ زورما ورنیا زا

 طقف ،تیرتسا لاو نابایخ رد یدنورهش
 ناکما هنوگره نودب یدارفا ؛دنا»دارفا«
 یدیماان و ینماان بادرگ ربارب رد یعافد
 دنمشزرا ةبرجتزا یهت یاهدنیآ هب تبسن

 و .»یبرغ ـ ییاپورا ِدنورهش« هباثم هب دوخ
 ندیعلب راظتنا رد هک تسا هدنیآ نیا زورما
.…تساهنآ کت کت
 یگدشهدیعلب نیا هچنآ ،تبیصم نیا رد و
 دروم و »ندشهدید« ،دزادنایم ریخأت هب ار
 دیابیم ورنیا زا .تسا نتفرگ رارق »باطخ«
 تفگ نخس شاهرابرد و دید ار شبنج نیا
 ار شایخیرات رابتعا نادب اجرد مه ات
 ورملق« ةلئسم نیرتمهم ناونع هب و( میهد
 رانک رد مه و )مینک یفرعم »یمومع
 لاح رد یاضف هک میریگ یاج »یدارفا«
 یتعرس اب ناشیعامتجا ِقوقح ضابقنا

.…تسا ندش کچوک لاح رد کانلوه
 دیدج ِنانکاس یارب »نامز« نایم نیا رد و
 لاح نیع رد و یدنُک هب تیرتسا لاو

 هب ندیسر رد »دنُک« .درذگیم کانباتش
 و ،دشاب عاضوا نیا رییغت هب رداق هک یقفا
 نانآ لیدبت رد هک یلیجعت رد »دولآباتش«
.…دراد دوجو »دازام یاهناسنا« هب
 زنط ،»یتیرتسالاو« یاضف رد یگدنز زورما

 زا هتساخرب یزنط ،دراد دوخ اب یبیرغ
 یتیعقوم هب تبسن دناوتیم طقف هک یترسح
 یداقتنا عضاوم ،هتشذگ نرق رد هک تشاد
 ةناشنمفارشا حالطصا هب یاهشرگن
 !دشیم هدرورپ نآ رد یتسیلایسناتسیزگا

 زا اب ،تیرتسالاو »ِدازآ دارفا« هک ارچ

 زا هک ار یدیدرت ،تیرتسا لاو شبنج زورما
 یلاوح رد اهلاربیلوئن ندیسر تردق هب ِودب
 ینلع ،دزیم هسرپ یدنورهش قوقح موهفم
 تسایس هک ار تیعقاو نیا :تسا هتخاس
ِ دض یاهیراکتسد اب یناهج مکاح

 ناسنا نیب ةطبار هرسکی ،شیوخ ِیعامتجا
 رتارف اتح و تسا هتسسگ مه زا ار هعماج و
 ره زا یراع یناهج ،مسیرچات یایور زا

 یدنورهش قوقح رب ینتبم هطبار هنوگ
 یاهتلود« رگا اما .تسا هتخاس
 زیمآدیدرت تیعقوم کرد هب رداق ،»لاربیلوئن
 نادنچ هن یاهدنیآ رد کشیب ،دنشابن ریخا
 موهفم رد »تلود« راضتحا دهاش ،رود
 هک یراتخاس اریز .دوب میهاوخ نآ نردم
 داجیا یلاربیلوئن ِیعامتجا یاهتسایس
 تبسن تیلوئسم و دهعت هنوگره زا ،دننکیم
 هرهبیب »دنورهش« ماقم رد »یرگید« هب
 .تسا
 ناهج قفا رد ،یخیرات ظاحل هب رگا نیاربانب

 یاهزت ِدمآرب ،تیرتسا لاو شبنج ،رضاح
 و »دنورهش یتنآ« ،»تلود یتنآ« ِلاربیلوئن
 ،تروص نیا رد ،دشاب »هعماج یتنآ«
 لثملایف »ِنادنورهش« هن ،اهزت نیا ناینابرق
 ،یسیلگنا ،ییایناپسا ای و( ییاکیرمآ
 یمیظع لیخ لب ،)… ای و یناملآ و یوسنارف
 و ناسکی یطیارش اب یدارفا ؛دنا»دارفا« زا
 ره زا ییوگ هک ؛یاهدوت و هوبنا یسایقم رد
 رد هک یدارفا .دناهدشیهت یتیوه هنوگ
 تیفرظ رب »دازام« زورما لاربیلوئن ناهج
 ،زورما ِیتحاسکت ناهج رد رخآ .دنرازاب
 تاسسوم ریاس و اه»کناب« ،اه»رازاب« نیا

 ةتخیگنادوخ حالطصا هب مظن و یلام
 یناسک هچ دریگیم میمصت هک تساهنآ
 اجنیمه ار مهابتشا !دنشاب »دنورهش«

»تیرتسا لاو« شبنج یارب
یحور هرهز يیسايیس
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 ِناکما نامه ،شیوخ یلغش تیوه تسد
 دوخ اب هطبار ةوحن »ِلیصاریغ« حالطصا هب
 تسد زا زورما مه ار شیوخ ناهج و
 »ناشن و مانیب نادنمراک« اتح اهنآ !دناهداد
 ؛…»دندارفا« طقف اهنآ .دنتسین مه یربو
 دقاف یاهناسنا ؛»یقلعت ره زا دازآ یدارفا«

 یوس زا دوخ یاههناخ فرصت اب هک یتیوه
 حالطصا هب ناکم نامه ،اهکناب
 تسد زا مه ار شیوخ ی»هاگباوخ«
 !دناهداد
 اهتلود نیرتدب زورما هک تسیلاح رد نیا و
 عیجف و کاندرد یزرط هب هک( اهتموکح و

 یرادهیامرس ةدولآ زین دوخ
 لاو شبنج یماح ار دوخ ،)دنایتسیلاریلوئن
 تلود دقتنم لاح نیع رد و تیرتسا

 !دنهدیم ناشن اکیرمآ ِیرادهیامرس
 نیمه مینادب طقف اما !…تسینیکاب
 یاهتحاس هب دورو ناکما و »یبلطهزنم«
 یاهششوپ ِرگناشن دناوتیم ،یداقتنا
 دشاب موس ةرازه رد یتسیلاربیلوئن یراتتسا

 ره هب ار دوخ تسا رداق دنفرت نارازه اب هک
.…دروآرد یگنر و بلاق
 ورملق یاهترورض زا یکی دیاش ورنیا زا
 هن ،ناهج مدرم نتخاس انشآ ،یرگنشور

ِ یداصتقا ،یعامتجا یاهتسایس اب ًافرص
 هب یاهیرادتموکح اب هکلب ،یتسیلاربیلوئن
 یتسیلاربیلوئن ِیتسیلوپوپ ـ یتعامج حالطصا
 رصاعم ناهج هک هنوگنامه اریز .دشاب زین

ِ یرادهیامرس ،تسا نآ زا یکاح
 کیسالک عاونا فالخ رب یتسیلاربیلوئن

 هب« یتموکح یاهگنر زا یفیط رد ،دوخ
 دشر لیامش و لکش زا :دیآیم رد » ارجا
 و هدنامبقع یاهتموکح ات یبرغ ةتفای
؛یموس ناهجِ یعاجترا
 لاو نیضرتعم یادص هب نتسویپ ،یراب
 کمک نانآ »یگدوب هوبنا« هب ،تیرتسا

 قوقح« بایغ رد رخآ .دنکیم
 و یراکیب شدوبن رد هک( »یدنورهش
 »یصخش ـ یصوصخ« یرما هب ینامناخیب
 دناوتیم هک یزیچ اهنت ،)تسا هدش لدب

 دناشوپب ار »دازآ درفا« نیا یروع و یتخل
 هک ارچ !تسا یرامآ یاه»سوفن ِیهوبنا«
ِ تیمکاح تحت و رضاح طیارش رد

 دنهدیم ششوپ یربخ ظاحل هب ار یزیچ نآ طقف اههناسر ،هنارادهیامرس یاههراوتداع
 عماجم رگید یوس زا و !دشاب هدمآرد نایب هب نالک یاهماقرا و دادعا اب نآ ی»هعجاف« هک

 ششوپ ارنآ رتشیب هچ ره اهیرازگربخ هک دناساسح یعیاجف هب تبسن ،تردق بحاص
!دنرادنرب نآ تیامح زا تسد و دنهد
 رب »نالک« یاهسایقم طقف ار شاهجوت هک مییوربور یبیرغ یایند اب دسریم رظن هب
 هب ار هبرض نیلوا اهتسیلاربیلوئن هتشذگ نرق رد هک ینامز ایآ رگم یتسار اما .دزیگنایم
 کچوک« مان اب ار هبرض نآ ،دندرک دراو هافر یاهتلود ِیعامتجا یاهراتخاس
 یهلکورس سپ ،تسا نینچ رگا ؟!دندرکن کربتم )،… ات هتفرگ تلود رادتقا زا (»ندرک
 هدش ادیپ اجک زا تساهتلم یدوبان لاح رد هک یزیمآرفک ِنالک یاهسایقم نیا
 !!!!!!تسا
 هب یتیامح ،ور چیه هب ،تیرتسا لاو شبنج زا تیامح مینادب دیاب ،رخآ بلطم اما
 »تایح قح« ةبلاطم تهج رد تسا یتیامح هکلب ؛تسین »هناتسود رشب« حالطصا

ِ ناسنا« مییوگیم ؛تسا »یدنورهش قوقح« راتساوخ هک یایندم ناسنا هباثم هب شیوخ
 گنر رپ یطخ بیترت نیدب ات میراد بجاو یدیکأت »تیندم« تفص رب ًاصوصخ و »یندم
 ةعقاو مینکن شومارف .میشاب هتشاد کلسمیبلک ِیندمریغ حالطصا هب ةویش اب قیقد و
 هب طوبرم ًافرص هن و تساکیرمآ تلود ندرک موکحم تهج رد ًافرص هن تیرتسا لاو

 یاهتسایس و اهتلود یمامت ِتیموکحم تهج رد هکلب ،اکیرمآ تلم زا تیامح
 گرزب دربن نیا مدقم طخ رد راشف تحت یاهتلم یمامت اب »یهارمه« نینچمه و یلاربیلوئن
 مهنآ ؛»یرشب خیرات و گنهرف زا تظافح« زین و »یدنورهش قوقح« یارب یدربن :تسا
 ؛دریگیم رب رد ار هشیدنا ات رنه زا هک یعیسو یانعم رد
هدنسیون گالبو زا هتفگرب
۱۳۹۰ رهم ـ ناهفصا

ناوج یایند
تلادع تشاگنرات
 هیلع گنج“ ،یرادهیامرس ررکم تسکش دروم رد یلع قراط اب نوتسا رویلوا هبحاصم
هجنکش دیدج تیعورشم و ”رورت
 هک تسا یئاکیرمآ ملیف هدننکدیلوت و سیونویرانس ،نادرگراک کی )۱۹۴۶( نوتسا رویلوا
 ”۲ تیرتسالاو ” وا رخآ ملیف .تسا هداد صاصتخا دوخب راکسا هزیاج نیدنچ نونکات
.دمآ نارکا هب ۲۰۱۰ لاس رد
 وضع هک ،تسا یسیلگنا سانش خیرات و زاس ملیف ،هدنسیون کی )۱۹۴۳۳( یلع قراط

New Left Review زا .دسیونیم هلاقم نیدراگ همانزور رد مظنم روطب و دشاب یم 

 مهب مدرم یهاگ ایند نیا رد
 دنزیریم

یلع قراط اب نوتسا رویلوا هبحاصم
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 نانزهار هلمج زا وا روهشم یاهباتک
.دنشابیم یئالط هناورپ بش و بیئاراک
 تبحص داصتقا دروم رد هظحل دنچ راذگب

؟تسیچ مسیسکرام : ادتبا رد .مینک
 یارب یاهویش مسیسکرام زیچره زا شیپ
 نیرتمهم منکیم روصت .تسا خیرات کرد
 هک دوب احنآ رد سکرام کیروئت مهس
 یلو ،طقف هن هک دنچره ، خیرات ،تفگ
 نیبام هزرابم لاح ات هتشذگ زا هدمع روطب

 هک هیضرف نیاو .تسا هدوب دوجوم تاقبط
 و دروخرب هوحن ،دیامنیم هداس یلیخ زورما
 خیرات یسررب و ناهج هب تبسن ام تشادرب
.داد رییغت ارنآ

 درکلمع هوحن سکرام نآرب هوالع
 رد ششوک .درک فیرعت ار یرادهیامرس
 مکاح و یلصا هزیگنا ،دوس بسک تهج
 تیاهنیب یاهشخب دعبو .تسا هیامرس
 نآ یط هک دندوجوم یرگید ناشخرد
 نخس یعازتنا هیامرس دروم رد سکرام
 یلوپ ،متسیس هک ،یضرف  هیامرس ،دیوگیم
 و تسین دوجوم هک ،دریگیم راکب  ار

 دیکات وا و .دزیریمورف دوخ رد سپس
 نیا هکیماگنه ات دنور نیا هک دنکیم
 رارکت ،تسا دوجوم )یرادهیامرس( متسیس
 تایئزج دروم رد اج چیه وا  .ددرگیم
 هچ یرادهیامرس متسیس  ویتانرتلآ هکنیا

 .دنکیمن تبحص ،تشاد دهاوخ یلکش
 هفیظو راک نیا .تسین وا هفیظو هلئسم نیا
 وا یلو .دننکیم بالقنا هک تسا یئاهنآ

 دیلوت ار دوخ نانکروگ متسیس ،دیوگیم
 هب ار مدرم متسیس نیا دیوگیم وا .دنکیم
 مایق اهنآ لیلد نیمهب و دتسرفیم رعق

.دومن دنهاوخ نوگنرس ارنآ و درک دنهاوخ
 یارب یئاهروشک سکرام رظن هب لیلد نیمهب

 یاهورین  هک دنرتبسانم همه زا مسیلایسوس
 رتهتفرشیپ همه زا نآ یاهیروآنف و هدلوم
 اکیرمآ هدحتم تالایا لیلد نیمهب .تسا
 همه زا رتهب نآ رد هک دشاب یروشک نآ دیاب

 رگید متسیس هب متسیس کی زا عیرس راذگ
 کی دقاف اهنت هک اریز ،تسارجا لباق

 .تسا زیرهمانرب و هدننکمیظنت متسیس
 ،همه میئوگن رگا ،تابالقنا بلغا سکعب
 رایسب هک هداد خر یئاهروشک رد

 و یرازت هیسور لثم ،دناهدوب هداتفابقع
 بناوج یرایسب زا زین ابوک روطنیمه .نیچ
.دوب هداتفابقع
 مسیلایسوس راب کی اهنت ام هک یاهتشون وت
 رد ،دش هجاوم تسکش اب هک ،میدومزآ ار

 زا یددعتم یاهنومزآ ام هکیلاح
.میاهدوب دهاش نونکات ار یرادهیامرس
 هک اریز ،میوگیم نم .تسا تسرد
 هدش هجاوم تسکش اب تارکب یرادهیامرس
 ،میاهدیقعمه مه اب ایآ هک منادیمن .تسا
 دهاش راباههد ام نونکات ۱۸۲۵ لاس زا یلو

 و یئافوکش اب یرادهیامرس یاههخرچ
 تسکش و نارحب و یئافوکش ،نارحب
 ام ًاتعیبط هک تسا نیا مروظنم .میاهدوب
 هتبلا یلو میراد دای هب ار گرزب یاهنارحب
 .دنتشاد دوجو زین یرتکچوک یاهنارحب
 مه زورما ام هکروطنامه متسیس نیا یلو
 ار دوخ رابره دراد هزاجا ،میدهاش ًاددجم
 یلو .دشخبب تایح دوخ هب ای ودنک ایحا

 رابکی اهنت اهتسینومک و اهتسیلایسوس
 لاس جنپ و داتفه هک ینومزآ ،دندرک نومزآ
 نونکا و .دروخ تسکش ات دیماحنا لوطب

 هدیسر نایاپ هب زیچ همه ، دنیوگیم همه
 عون نیا هک تسا نکمم نم رظن هب  .تسا

 نومزآ نیا ای و مسینومک زا صخشم
ً الصا یلو دشاب هدیسر نایاپ هب صخشم
 دیابن رشبارچ هک تسین دوجوم یلیلد چیه
 ،تسا دوجوم هک هچنآ زا یرتهب متسیس
 هک یدب یاهزیچ هکنآ نودب ،دوش روصتم
 ارارکت ار دندوب دوجوم یوروش متسیس رد
)…( .دنک
 Blowback دروم رد یزیچ یناوتیم ایآ
؟یئوگب )ندز سپ(
 ممصم ،بیحن ،قداص رایسب هتخیهرف کی
 زرملچ“  مان هب  یئاکیرمآ یوجتقیقح و

 رواشم ماقم رد ۵۰ یاهلاس رد هک ”نوسناج
 زا و درکیم راک ایس یسوساج نامزاس
 لاس رد دوب یماظن یمیدق یاه هداوناخ

 نیا رد .تشون ”کبولب“  مان هب یباتک ۲۰۰۰
 دروم رد یدیدش تاداقتنا وا باتک
 زاربا اکیرمآ هدحتم تالایا یجراخ تسایس
 رظن رد اب دوب نیا وا یلصا لالدتسا .تشاد
 نایناهجریاس هب تبسن ام هک هچنآ نتفرگ

 هک تشذگ دهاوخن یدنچ ،میاهتشاد اور
 تسد و دنریگ دوخ تسدب ار نوناق مدرم
 یرحبت اب ار هدیا نیا وا .دننز هلمح دض هب

 باتک هکیماگنه .دیشخب لماکت  میظع
 دروم ای نیدقنم فرط زا ،دش رازاب دراو
 وا .تفرگ رارق ضامغا دروم ای و  داقتنا
 هب تبسن دیدش شنکاو زا نم فالخرب

 هلصافالب یلو .دوب بجعتم دوخ باتک
 ات هک باتک شورف ربماتپس مهدزای زا سپ
 رثا رد ،دوب هدرکن یهجوت بلج هظحل نآ
 .تفر شیازفا هب ور ناهد هب ناهد تاغیلبت

 زرملاچ و دشیم یرادیرخ راوهناوید باتک
 اج همه وا باتک .تفای یناهج ترهش
.دش همجرت
  کمک هب دشیم طوبرم ”ندزسپ“ هدیا
 هک ناتسناغفا رد برع نویداهج هب اکیرمآ

.دندیگنجیم یوروش نازابرس هیلع
 اب یزاب نیا تلع هب مدرم زا یرایسب و ،یلی
 دندادیم رادشه هدحتم تالایا هب  شتآ
 ،تفگ یکسنیژرب وینگیبز هک روطنامه یلو
 یوروش ریهامجداحتا ندروآرد ونازب یارب
 رایسب وا .هن .دوب یزیچان ًاتبسن ناوات

 اب هسیاقم رد ،تفگ وا .تفگ رتدیدش
 تشم کی“ یوروش یروطارپما ینوگنرس
!دنا ضامغا لباق ”نیگمشخ ناملسم
 هنوگچ ناتساد هک مینادیم ام نونکا هتبلا
.تفرگ نایاپ
”رورت هیلع گنج“
 هدیا کی ”رورت هیلع گنج“ منکیم رکف
 ،مسیرورت خیرات .دوب بیرغ و بیجع
 تسا دوجوم مسیرورت .تسا یعقاو خیرات
 یکچوک یاههورگ رسرب ناتساد ًالومعم و
 و رفندص دنچ هاگهگ ،تسا مدرم زا

 ،دننکیم رکف هک رفن رازه دنچ هاگهگ
 هب دیاب ،داد رییغت ار ناهج هکنآ یارب

 .درب هلمح یکیژتارتسا یاهفده
 نرق لئاوا و۱۹ نرق رخاوا یاهتسیشرانآ

 ،روهمج یاسور دندرکیم ششوک ۲۰
 .دنناسر لتقب ار رازت ای و اهروشک نارس
 اب بلغا یلو دندوب قفوم مه هاگهگ
 سیراپ رد اهنآ .دندشیم هجاوم تسکش
 دندنکفایم بمب یئاوژروب یاههفاک نوردب
 لتقب ار یزاوژروب ام“ :دنتفگیم و
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 فرخزم راکفا عون نیا ”.میناسریم
 قیرط نیا زا .دنراد دوجو هک تساهتدم
 تسا هدماین دوجوب یرییغت ًاعقاو هاگچیه
 لامعا نیا هب تسد هکیئاهنآ هب یلو
 یارب .دنکیم ءاقلا یبوخ ساسحا ،دننزیم
 ”لمع غیلبت“ ترابع ،مادقا نیا فیصوت
 ناشن قیرط نیا زا ام .تفر یم راکب
 گرگیا ای و سکیا زا هک میهدیم
 زا کیچیه رخآرس رگا اتح ، میرفنتم
 هاتوک ،دنریگیم رارق هلمح دروم هک یدارفا
 رد تسایس نیا .دننکن ینیشن بقع و دنیاین
 رد .دیسر یمیظع یئافوکش هب ۱۹۶۰ ههد
 دوجو Weeather Underground  روشک نیا
 یفلتخم و ددعتم تاسیسات هب هک دنتشاد

 یقافتا روطب هاگهگ و دندربیم هلمح
 نیمه رد .دندناسریم لتقب ار رگیدکی
 و ناملآ ،ایلاتیا رد یتسیرورت یاههورگ نارود
 اکیرمآ رد و .دندرکیم تیلاعف نپاژ
 .دندوب کرحترپ یتسار تسد یاههورگ
 دوب امهالکوا رد اهیراذگبمب نم روظنم
 اب هک تفرگیم تروص یدرف طسوت هک
 نامزاس کی هک Aryan Nation یئایرآ موق

 راکش هب دوب تسرپداژن ناتسوپدیفس
 دندوب یئابوک یاهتسیرورت .تخادرپیم
 ابوک تلود یزاس تابثیب رد یعس هک
 تلود  فرط زا دروم نیا رد هکدنتشاد
  .دندشیم ینابیتشپ اکیرمآ هدحتم تالایا
 یاههورگ اب گنتاگنت روطب لیئارسا سیسات
 دواد لته هک ”نوگریا“ اب هژیوب ،یتسیرورت

 زا یکی .دوب طابترا رد ،درک مدهنم ار هاش
 مان نیگب میخانم ”نوگریا“ هورگ یاضعا
 زا تاداسلارونا قافتا هب اهدعب هک تشاد
 .درک تفایرد ار لبون حلص هزیاج رصم
 ریزو تسخن ،رییامادلگ مناخ رظن هکیماگنه
 ،دش هدیسرپ دروم نیا رد لیئارسا قباس
 حلص هزیاج ایآ هک منادیمن :تفگ ناشیا
 یاهیئاناوت رطاخب یلو ،دوب اهنآ قح لبون
 تفایرد قحتسم ًانئمطم اهنآ ،شقن یافیا

.دندوب راکسا هزیاج
 مسیرورت یاههنومن زا هتشابنا ناهج خیرات
 مادقا نیا اب درکیور هاگان هب ارچ .تسا
 و اغوغ ؟تسا یرگید عون هب یتسیرورت
 رگید یتسیرورت یاهدصقءوس اب نآ هکرعم

 بتک زا زورما ام و .درادن یدایز توافت
 دنتفای راشتنا ربماتپس ۱۱ زا سپ هک یفلتخم
 جروج تلود هیاپدنلب نیرومام هک مینادیم
 اب دیاب نونکا هک دندوب هتفگ شوب ویلبد
 هدافتسا دوخ عفنب هلمح نیا زا تراهم
 ههادبلایف اهنآ هک دنادیم سکره .مینک
 ار ناتسناغفا هن و قارع هب هلمح دصق
 ار نیسح مادص دنتساوخیم اهنآ .دنتشاد
 رد .دننک هیبنت دوب هدرکن هک یراک یارب
 رظن زا  ”رورت هیلع گنج“ زورما هجیتن

 کچ ناونعب اکیرمآ یارب یجراخ تسایس
 ناهج زا هطقنره رد ات ،دنکیم لمع دیفس
 گنج“ مان هب و دنک لیمحت ار دوخ عفانم
 رد دوخ نانامیپمه کمک هب ”رورت هیلع
.دنز یئابرناسنا هب تسد ناهج حطس
 ارچ ناهج رد اج همه نیا نیب رد اما

 ؟قارع
 شوب تلود رد دارفا زا یخرب :لیلد ود هب

  مامت همین راک ۱۹۹۱ لاس زا ار قارع
 یتسیابیم اکیرمآ اهنآ رظن هب .دنتسنادیم
 نوگنرس ار مادص جیلخ گنج نایاپ رد هک
 وا هب ردپ شوب نیرواشم یلو  .تخاس یم
 زورما ام هک روطنامه ( تسا رتهب هک دنتفگ
 راکنیا زا )یاهدننکعناق لیالدب مینادیم

 شنیرواشم و  رسپ شوب .دنک رظنفرص
 نایاپ هب ار مامت همین راک دنتشاد رظنرد
 دوب هدرک زاغآ تلود نیا هک ار یراک ،دنرب
 اب ،دوب هدرک زاغآ نوتنیلک هک ار یراک و
 تهج رد ار تامادقا یخرب نوتنیلک هکنیا
 وا هدنیامن و دوب هدراذگ ارجا هب قارع هیبنت
 تیاربلآ نلدام مناخ ،دحتم للم نامزاس رد
 هک لاسدرخ کدوک رازهدصناپ گرم
 رارق عافد دروم ار دوب تامادقا نیا هجیتن
 .داد

؟دنتخاب ناج کدوک دنچ
 مناخ زا ”هقیقد۶۰“ همانرب زا ”لاتسا یلسل“
 زا شیب گرم ایآ ک دیسرپ تیاربلآ نلدام
 ار تاقییضت نیا رثا رد کدوک نویلیم مین
 ” ،یلب داد باوج وا .درک هیجوت ناوت یم
 ار تمیق نیا تخادرپ شزرا هک میدقتعم ام
 هک یتسه یناربهر یاراد هکیتقو .”تشاد
 یقاب هب ، یرکف هویش نیا اب دنهاوخ یم

 لباق دایز ،دنزومایب قالخا سرد ناهج

)…( دسریمن رظن هب لوبق
 گنج نیرتکد دروم رد یناوتیم ایآ
؟یهدب یحیضوت هناریگشیپ
 رد ینشور روطب هناریگشیپ گنج نیرتکد
 رارق دحتم للم نامزاس روشنم اب ضراعت
 هک یتسیابیم  للم نامزاس روشنم .دراد
 یاهگنج حالطصا هب لباقم رد ار للم
 یتقو اهنت وت .درادهگن نوصم هناریگشیپ
 عناق لیالد هک ،ینک گنج یراد هزاجا

 هلمح و دوخ دیدهت دروم رد یعقاو و هدننک
 روشنم دنب نیاو .ینک هئارا دوخب شیپ رد
 دیدرگ دیکات  بلطم نیا اب هطبار رد اهنت

 هناریگشیپ گنج راداوه نیرتگرزب نوچ
 یروشک هب هک رابره وا .دوب رلتیه فلودآ

 ،ناتسهل روشک نیا هاوخ ،درکیم هلمح
 اعدا وا ،دوب شیرطاای و یکاولسکچ
 رد ای و .تسا رطخ رد ام عفانم هک درکیم
 تیلقا هک درکیم اعدا یکاولسکچ دروم
 کچ تیرثکا طسوت دنلنتدوس رد یناملآ

 تینما ناتسهل ای و هتفرگ رارق دیدهت دروم
 قاحلا راتساوخ ام .هدنکفا هرطاخمب ار ام
 کی دیاب ارچ .میتسه گیسناد ددجم
 مامت ؟دشاب هتشاد دوجو یناتسهل یورهار
 نیمهب و دندش لماک هتفر هتفر اهزیچ نیا
 زا ات دش هتشاگن للم نامزاس روشنم لیلد
 و .دیآ لمعب یریگولج تامادقا عون نیا
… ینیچ ،زتیووفلو
لرپ دراچیر و

 یناراگن همانزور و رصانع نیا مامت و لرپ …
 کیرحت ار اهنآ و دندرک ینابیتشپ اهنآ زا هک
 و ایکام نانک ،زنچیه رفتسیرک :دندومن
 یگناخ یاهبرع ار اهنآ نم هکیئاهنآ
 ات دندوب هتفای میلعت اهنآ .مدوب هدیمان
  ،اکیرمآ فرط زا گنج زاغآ ضحمب
 یمارگ ار امش مدرم ” دننز هدبرع هناعیطم

 امش زا لگ و ینیریش اب و تشاد دنهاوخ
 ار ام و دیئایب یرآ .دومن دنهاوخ لابقتسا

 کی رد هنت کی اهنیا همه .”دیهد تاحن
 شوب  ماحنارس و دندیمد یم روپیش
 نونکا ام و درک زاغآ ار قارع هب یشکرگشل
 زا شیب .مینک یسررب ار نآ جیاتن میناوتیم
 زاغآ زا قارع مدرم زا رفن نویلیم کی
 هدحتم تالایا طسوت روشک نیا لاغشا



١۱٩۹ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹٠۰ ههام یی دد

118

 لثم هک تسین یفاک .دناهدیسر لتقب اکیرمآ
 همه اما ” میئوگب ناسک زا یرایسب

 .”تشون ام یاپ هب دیابن ار ناگدشهتشک
 دیشاب هتشکن ار اهنآ همه هک تسا نکمم
 نآ یارب ار مزال طیارش روشک لاغشا اب یلو
.دیدروآ دوجوب
؟ زورما ناتسناغفا و
 .تسا رازابهتفشآ طقف زورما ناتسناغفا
 شنیرواشم .دنادیم ارنیا امابوا تندیزرپ
.دننادیم ارنیا
 تسبنبرد ناتسناغفا رد زورما  اکیرمآ ایآ

؟دراد رارق هتشذگ رد مانتیو نوچ یهباشم
 کی اهنآ یارب یتقو اهنت هک منکیم روصت
 لقادح هک دمآ دهاوخ دیدپ رگید مانتیو

 رد .دننک مازعا احنآ هب رتشیب زابرس۲۵۰٫۰۰۰
 ناینابرق .تسشن دنهاوخ لگ هب تروصنآ
 اهنآ و دش دهاوخ لصاح یدایز یئاکیرمآ
 دنهاوخ لتقب ار مدرم زا یدایز دادعت زین
 .تخاس دنهاوخ ناریو ار روشک و دناسر

 ،تفای دهاوخ شرتسگ ناتسکاپ هب گنج
 و ناتسکاپ مدرم زا یگرزب یاهشخب
 رد و دش دنهاوخ ریگرد فرطود یاهشترا
 .تفر دهاوخ تسد زا لرتنک تروصنآ
 ار یتلود اریز ،تسا رازاب هتفشآ ناتسناغفا

 هدروآ راک یور احنآ رد اکیرمآ تلود هک
 ششوک و تسا دساف لماک روطب ،تسا

 یاهکمک و دنک نیمات ار دوخ عفانم دنکیم
 و دنزیم دوخ بیجب ار یجراخ تفگنه
 یلو .دسریمن روشک نادنورهش هب شریخ

 ناینابرق زا یدایز دادعت ،تسین اهنت اشترا
 .درک هفاضا دیاب زین ار هتشک و یماظنریغ
 یئاوه تالمح داتعم  ،مانتیو گنج لثم
 دنیآیم نیشنرسیب یاهامیپاوه و .یوشیم
 مدرم ،دننکیم نارابمب ار اههدکهد و
 تروص نیدب و دننکیم نارابمب ار هانگیب
 ناوتیمن رگید هک ددرگیم رادیدپ یتیعضو
 اهناغفا رب دنتسناوتن اهسیلگنا .دش زوریپ
 تالایا و دنتسناوتن اهسور ،دندرگ زوریپ
 رگم ،تسناوت دنهاوخنزین اکیرمآ هدحتم
 دنزاس دوبان ار تیعمج زا یمین اهنآ هکنیا
 یئاکیرمآ زابرس نویلیم مین اب ار  روشک   و
 هک ،دنروآرد دوخ لاغشا تحت هشیمه یارب
 لمحت هقطنم هن .تسین یلمع نم رظن هب

 توکس اکیرمآ مدرم هن و درک دهاوخ
.دومن دنهاوخ
 ارچ هک تسا امعم کی نم یارب ،ینادیم
 هدافتسا دوخ یتاباختنا یزوریپ زا امابوا
 رازاب هتفشآ نیا هب ام نونکا دیوگب هک درکن

 .میوش جراخ دیاب ام .داد میهاوخ همتاخ
 یسکره زا رتهب وا نیرواشم زا یخرب
 هدحتم تالایا اذل .دنسانش یم ار تیعضو
 یدربراک تسایس هب زاین وتان روطنیمه و

 ور عاضوا هک نآ زا لبق مهنآ و دراد جورخ
.دور تماخوب
 هنوگچ ار ناتسناغفا رد نانز قوقح هلئسم

؟ینیبیم
 شوب ارول و رلب یرش هک دوب روآ تلاجخ
 هلمح و دندش رهاظ نویزیولت هحفص یور
 هیجوت نانز یئاهر رطاخب ار ناتسناغفا هب

 نیلوا نیا هک متفگ نامزنآ رد نم .دندرک
 رطاخب یروطارپما کی هک تسا یراب
 راکنیا و دزادنایم هارب گنج نانز یدازآ

 .دش مه روطنیمه و تسین نکمم
 ناتسناغفا رد نانز فلتخم یاهنامزاس
 میخو هتشذگ دننام ار نانز یگدنز تیعضو
.دننکیم شرازگ
؟ینکیم داهنشیپ ار یهار هچ وت سپ
 .درک یراک ناوتن جراخ زا منکیم رکف
 نورد زا لوحت دیاب ،تابسانم نیا رییغت یارب

 کیدزن یاههورگ هکیماگنه .دریگ تروص
 نز کی ماعءالم رد ناتسکاپ رد نابلاط هب
 .داد خر یبلاج لوحت ،دندز هنایزات ار
 ار هعقاو نیا یوئدیو راون ناتسکاپ نویزیولت
 رد تاضارتعا جوم هب رجنم هک درک شخپ

 نانز یاههورگ .دیدرگ ناتسکاپ یاهرهش
 تاضقلایضاق .دندرک موکحم ار هعقاو نیا
 راضحا هاگداد هب ار روشک لک ناتسداد
 هدراذگ اپریز ام نیناوق درک لاوئس و درک
 ماحنا یمادقا هچ یراد دصق ،دنوش یم
 ینیشن بقع نابلاط نآ زا سپ ؟یهد
 میهس اهنآ و هدوبن اهنآ راک هک دنتفگ دندرک
 ،دنیوگیم زورما ناتسکاپ مدرم و .دناهدوبن
 دراو جراخ زا هک دنتسین یئاهشزرا“ اهنیا هن

 میاهتشادن یتبغر هاگچیه ام .”دنشاب هدش
 رد ندز قالش .دننزب قالش ار یسک هک
 نارود رد نآ هب هیبش یلئاسم و ماعءالم

 ناتسکاپ دراو قحلاءایض یماظن یروتاتکید
 تشادن دوجو نآ زا لبق یراک نینچ .دش
 اور نانز دروم رد ارنآ نونکا امش و
 مهام نیناوق زا کی چیه رد .دیرادیم
.تسین دوجوم
؟تعیرش نوناق و
 هک تسا تعیرش زا نویباهو ریبعت هوحن نیا
 میظع تیرثکا و نایعیش زا یرایسب فرط زا
 هتخانش تیمسرب تنس لها ناگتخیهرف
 یباهو یتسیراتکس ریبعت نیا .دوشیمن
 ناتسکاپ رد نونکا هاگان هب ارچ و .تسا

 ایآ  ؟دنربب جنر نانز دیاب ارچ ؟هدیدرگ ملع
 نویباهو نیا هطلس ریز نانز هک ینادیم
 ات دنباذع و جنر لمحتم رتشیب  زیگناتقر
 هزات و ؟یطسو نورق رد ناملسم نانز
 رد هک یتفارش لتق .دنتسین مه هجوتم
 ،دریگیم تروص ناهج فلتخم قطانم
 نیتال یاکیرمآ رد ام .درادن مالسا هب یطبر
 هک هچنآ یلو .میتشاد یتفارش لتق
 یناهج رد :تسا نیا میوگب مهاوخیم
 هک یناهج رد ،تبثم شزرا عون چیه نودب
 مدرم ،تسا یتسرپ توغاط و لوپ روحسم
.دنزیریم مهب  هاگهگ
؟تسا ینیون هدیدپ نیا هک ینکیم رکف ایآ
 ۷۰ و ،۴۰،۵۰،۶۰ ههد رد یلو تسین ون ،هن
 هب ار ناهج دنناوتیم دندرکیم رکف مدرم

 هکیماگنه یلو .دتهد قوس یرتهب تهج
 هنوگ نیا هاگنآ ،تفر نیب زا ساسحا نیا

 دوخ هار هداتفابقع یاهشبنج و اههورگ
.دندرک زاب ولجب ار
 رد هجنکش زا هدافتسا دروم رد تسا نکمم
؟ینک تبحص رگید یاهاج ای و وماناتناوگ
 موسرم ًاددجم هجنکش هک تیعقاو نیا

 هیلع گنج“ قطنم زا یشخب ،تسا هدیدرگ
 ،تسا تسرد هجنکش .دشابیم ”رورت

 تسدب تاعالطا اهنآ زا میهاوخب رگا نوچ
 اریز ،مینک هجنکش ار اهنآ دیاب ام ،میروآ
 کی نیا.دننک هلمح ام هب دنراد دصق اهنآ
 ات ارنآ ناوتیم هک تسا هنهک رایسب لالدتسا
 دیاقع شیتفت نارود و یطسو نورق نارود
 هدیسر احنآ هب هرابود زورما ام .درک لابند
 تالایا رد ار اهنآ یناوتیمن رگاو .میا

 وماناتناوگ رد ار اهنآ ،ینک هجنکش هدحتم
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 و اکیرمآ هدحتم تالایا )…( .نک هجنکش ناتسناغفا رد مارگب نادنز رد و یماظن هاگیاپ رد ،یناوتیمن وماناتناوگ رد رگا و .نک هجنکش
 احنآ هبار ام دارفا )…( .میونشیم دروم نیا رد یکانتشحو یاهناتساد زورما ام و .دننکیم هجنکش طاقن نیمه رد تسرد شنانامیپمه
 دلاخ ،درف نیا .یا هدروآ تسدب هنوگچ ار قیاقح نیا هک وگن مه یسکب و دنراد نایب ار قیاقح ات دننک هدرول و هل ار اهنآ ات تسرفب

 هچ یهاگدادره لباقم رد یو تافارتعا ایآ .دش هجنکش رابدنچ و نیدنچ هک دنادیم ادخ Water boarding کمکب دمحم خیش
 نآ اهنیا .یزاسیم دوبان هک ار یدوب هدروآ تسدب دارفا نیا زا تسرد یاهیسرپزاب یط هک هچره لصا رد ؟تشاد دهاوخ یشزرا
 دارفا نیا هک داد میهاوخن هزاجا هاگچیه ام دنتفگیم رلب و شوب ربماتپس ۱۱ دصقءوس زا سپ ،ینادیم .دنیوگیم هک تسا یئاهشزرا

 .دنهد رییغت ار ام یگدنز هویش
.دیداد رییغت امش یلو

 یراتخاس ؛تسا یزاب هتفس و یرگ هطساو
 و داد و دیشک هیشاح هب ار ییالاکدیلوت هک
 ندرک تسد هب تسد ای یلام یاهدتس
 اب هارمه اه خرن بذاک ندرب الاب و اهالاک
 شزرا رایعم ار یراوخ ابر و یزاب هتفس
 نیرت یلاع ار نآ و داد رارق نیون یاه
 رد .دومن یفرعم یراد هیامرس ی هلحرم

 یراجت یزاوژروب اب راتخاس نیا هک یلاح
 اهنت .درادن یوهام یتوافت یراد هدرب نارود

 چوپ هیام نورد ات دوب مزال نامز ههد دنچ
 .دوش اشفا هناحول هداس یاه یروئت نیا
 یروئت گولوئدیا حالطصا هب امایوکوف یاقآ
 نرق لصا اب ربارب یپک( خیرات نایاپ
 زا و هتسبورف بل رگید )نآ یمهدزون
 هک یتیراع یروئت .دنک یمن عافد شیاهرواب
 یاهتنا هب دنفرت نارازه اب مهدزون نرق زا

 زا تعرس هب یلو دش هدیشک متسیب ی هدس
.دیشاپ ورف مه
 ،یراد هیامرس ناهنپ و نمزم یاه یرامیب

 ریگ همه و هتفای یمدیپا رت برخم و رتداح
 و هدمع یاه هاگیاپ نارحب .تسا هدش
 کناب یتسیلاربیلوئن یراد هیامرس یساسا

 هب ،اکیرما رد مه نآ ،ار یتیلم دنچ یاه
 یم شیپ نانچ مه و هدناشک یتسکشرو
 یتسیلاربیلوئن یتسیلایرپما یاه تلود .دور
 قح ،یلام یراد هیامرس نیناوق قبط هک

 ار رازاب و یداصتقا روما رد تلاخد
 زا یریگ شیپ یارب دندش روبجم ،دنرادن
 هب ارگ سپاو راتخاس نیا رتشیب یناریو
 .دنزادرپب رازاب و یداصتقا روما رد تلاخد
 زا هک ییاه تایلام زا ،تلود هجدوب زا

 ،دندوب هتفرگ اهنآ هب تامدخ یارب مدرم
 )یراد هیامرس یلگنا تیعقاو( دندرک هنیزه
 ار یگتسکشرو لاحرد رگید یاه کناب ات

 دنداد ناشن المع و هنوگ نیدب .دنهد تاحن
 یورین شود رب راجنه هبان راتخاس نیا

 )ینف نارگراک و اه نیسنکت ناسدنهم(راک
 ناکما ،یتامدخ راک یاهورین هیلک و
 اپ هب ار ماظن نیا هچنآ .دراد موادت و یگدنز
 یروتاتکید و یماظن تردق هتشاد هگن

 یداصتقا یاه تسایس و هیامرس
 ینورد یورین و ناوت هن ،تسا یتسیلایرپما

 راتخاس نیا نورد رد هک ارچ ،یراد هیامرس
 دوجو ریذپان یتشآ یاهداضت زج یزیچ
 .درادن
 اه گولوئدیا هبش نیا یاهدنفرت هک یمدرم
 یور زا هک یپچ بازحا و دندوب هتفریذپ ار
 متسیب ی هدس رخآ یاه ههد رد یهاگآان

 ار ناش یژولوئدیا ای و دندومن لحنم ار دوخ
 تشرس و هیام نورد ،دندوب هتشاذگ رانک
 ار یملع ی هفسلف و راک ههبج تسکش
 ی هزیگنا اب اهنت اهنآ .دندوب هدرکن کرد

 مهرد راک ههبج .دوب تسیب ی هدس رخاوا
 یاهراشف و ینورد یاه فعض زا ،هتسکش
 یداصتقا رگ ناریو ضراوع و یجراخ
 .دوب هدمآ رد یاپ زا ،درس گنج
 اب ،فیرح نودب نادیم رد اه تسیلاربیلوئن

 .دندیشک یم اروه ار خیرات نایاپ یتسمرس
 یدبا یارب یلیلد ار راک ههبج تسکش
 یراد هیامرس راجنهبان تابسانم ندوب
 نیا هک روط نامه ؛دندومن یم دادملق
 نومک تسکش زا سپ ار یبوکیاپ و صقر
 اب .دندوب هدرک اپ هب مهدزون نرق رد سیراپ

 یم دایرف ار خیرات نایاپ ،نومضم نیمه
 )نیلاتسا( ار درف کی یروتاتکید .دندیشک
 یماظن ،یداصتقا ی هرصاحم ریثات تحت هک
 و یناهج یراد هیامرس یکیژولونکت و
 گس ،مسیشاف و مسیزان هناشنمدد مجاهت

 ماد هب ،یتسیلایرپما یراد هیامرس راه
 یملع ینیب ناهج هب ،دوب هداتفا یروتاتکید
 ار یملع مسیلایسوس و دنداد یم میمعت
 ار دوجوم اعقاو مسیلایسوس .دندرک یم یفن
.دندومن یم یقلت فدارتم مسیزان راتخاس اب
 و یقطنمریغ یاه سایق نیا لیلد اهنت

 شالت و دوب راک ههبج تسکش ،یملعریغ
 تسپ یملعریغ شرگن لیمحت یارب
 یراد هیامرس ماظن هدییاز هک مسینردم
 و یلالد ماظن ،رت هداس نابز هب ای ،یلام

 اه تسیلاربیل وئن هب مدرم تاضارتعا
اپورا و اکیرما رد

یرجاغآ رصان يیسايیس
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 دندیزغل یم اه تیعقاو حطس رد یهاوخداد
 کنیا .دندوب هدربن یا هرهب نآ تشرس زاو
 درب یم یپ تیعقاو نیا هب دراد ایند ی همه
 هدیسوپ و توترف ،یناهج یراد هیامرس هک
 کردو داحتا هب هتسباو نآ یشاپورف .تسا

 کرد .دشاب یم اه تیعقاو زا ام یملع
 هب اهنت ناریا رد زورما هب ات هک یملع

 .تسا سرتسد زا رود نامرآ کی تروص
 .تسادخ هچ مین کی ام زا مادک ره اریز
 یگدرپسرس رد ار داحتا هک تسا دارم کی

.دمهف یم دوخ هب همه
 اتح مدرم یتسیلایرپما یاهروشک رد هزورما
 یاه تایلام قیرزت اب هک ار اه تلود
 هیامرس توترف یاه گر هب ناشکتمحز
 یور ار یتیلم دنچ یاه کناب ، یلام یراد
 دنا هدادن رارق بطاخم ،دنا هتشاد هگن اپ
 هداد رارق فده ار یتاقط نمشد بلق اهنآ
 سروب هدمع زکارم تیرتسا لاو .دنا

 جامآ ار یتسیلاربیلوئن یلصا رازاب ، یناهج
 نیا رقم رانک رد عمجت اب و دنا هدرک دوخ
 ،یلام یراد هیامرس یساسا یاهداهن
 و تخانش و دننک یم یفن ار یتسیلاربیلوئن
 هدروآ رد شیامن هب ار دوخ یتاقبط یهاگآ
 یاه تسایس هب داقتنا رگید هزورما .دنا
 ، تارکومد ای هاوخ یروهمج بازحا

 .تسین حرطم رگراک بزح ای راک هظفاحم
 نودب یمدرم ،ناهج مدرم داقتنا زورما
 یاهداینب هجوتم شوجدوخ و تالیکشت

 یلو .تسا یتسیلاربیلوئن یراد هیامرس
 نودب یمدرم یاه شبنج نیا هنافساتم
 هب رداق تیاهن رد لاکیدار تالیکشت
 ارگ سپاو تابسانم نیا یاهداینب ینوگرگد
 یم ام .تسا رید مه زورما .دوب دهاوخن
 یاه لکشت و یمرم یاه هیداحتا دیاب

 لگنا نیا و میروآ دوجو هب ار دوخ یتاقبط
 یم دوخ دیلوتزاب هب ام نوخ زا زاب ریپ
 یم یهت یگدنز زا ار نامدوجو و دزادرپ

 یاه شبنج متسیب نرق مود ههد رد .دنک
 یتسیلایرپم ا – یرامعتسا یراد هیامرسدض

 رد یرگراک شبنج نینوخ تسکش مغر هب
 هب ربتکا بالقنا اب ناتسراجم ،هسنارف ،ناملآ
 تالیکشت کی ،نوچ .دیسر یزوریپ

 هفسلف هب زهجم ینیمزریز و مجسنم یتاقبط
 کیوشلب(درک یم یربهر ار نآ یملع ی

 یراد هیامرس هیلع شوجدوخ ،هدنکارپ ،مکی و تسیب نرق لوا ی ههد رد ام و )اه
 رد ور نیا زا .تسین یربخ یتاقبط لکشت و ماجسنا نآ زا .میا هتساوخرب یتسیلاربیلوئن
 ناکما ام یتاقبط یهاگآ و یملع درخ نازیم هب یگتسب ،یعامتجا تالوحت تفرشیپ دنور
…تیربرب مادت مه زاب الا و دش دهاوخ لیدبت تیعقاو هب یزوریپ
 ،تسا رگناریو یاه نارحب و بیشنو زارف زا هدنکآ یناهج تابسانم دنور هک یلاح رد
 شلاچ اب نآ یساسا یاهداینب و ناکرا و تسا هدش ریگ نیمز یتسیلاربیلوئن یراد هیامرسو
 و رک و روک اه تیعقاو نیا ندید زا ناوتان ،ام روشک رد ،تسا هدیدرگ هجاوم یدج یاه
 هب هک دننک یم یور هلابند یداصتقا یاه تسایس زا تالوحت ریس ی هیام نورد زا هاگآان
 دیلوت هک هتفای داقتعا یراد هیامرس زا شخب نآ هب .تسا هدمآ راتفرگ گرمو زرل و بت

 نایاپ کرد نودب ،ناریا تفن نودب ی هدنیآ هب هجوت نودب و هداهن یرانک ار ییالاک
 رب هوالع هک یشرگن .تسا هدومن هیکت یناگرزاب دتس و داد هب اهنت ،روشک عبانم یریذپ
 گرم هاگترپ ی هبل هب زین ار ام یرادماد و یزرواشک ،روشک ییالاک دیلوت عیانص یدوبان

 ،دنام یم اج هب خیرات رد ینیب ناهج ای و شرگن ،رواب کی زا هک هچنآ .تسا هدناشک
 ناهد رب تشم فرح رد .یتسیلوپوپ یاه ییوگ هفازگ هن تسا نآ یعامتجا درکلمع
 رظن هب یقطنم ریغ ،ندرک  موکحم ار یراد هیامرس فاه هناسر رد و ندیبوک مسیلایرپما

 یمرب ماگ یراد هیامرس یوس هب هدنزخ تروص هب یعامتجا درکلمع رد یتقو دسر یم
 لیدعت(یتسیلاربیلوئن یراد هیامرس تابسانم یناهج تراجت رد شریذپ یارب .میراد
 دگل تمیق هب مه نآ دننک یم هدایپ ناریا رد ءزج ءزج ار )یزاس یصوصخ و یراتخاس
 یم یفن ار یراد هیامرس تاغیلبت رد یلو . ناشکتمحز قوقح و راک نوناق ندرک لام
 ناناد داصتقا درک یور ؟دیناشوپب هدرپ رد دبا ات ار تیعقاو ناوتب دراد ناکما ایآ،دننک
 هب تشگزاب و راک یورینو دیلوت هب یهجوت یب ، یراجت یراد هیامرس یوس هب تیمکاح
 نآ یارب هعجاف کی نیا و .تسا یراد هدرب نارورد گیر هدرم  هک تسا یتابسانم
.دننز یم هنیس نآ مچرپ ریز رد کنیا مه هک تسا یتاداقتعا

۹۰ نابآ ۱۱

 !مییارگ لیخت ام ،یرآ
ینجورب یقداص ورسخ يیسايیس

 ود ماظن و نیلرب راوید یشاپورف زا سپ
 رد یگدنز و ندش یناهج نامتفگ ،یبطق
 ناونع هب ار دوخ ،یناهج ی هدکهد
 و کیمداکآ یاضف رد طلسم نامتفگ
 یکدنا .درک حرطم یسایس نینچمه
 نیا ،مسیلاربیلون یژولوئدیا هک تشذگن

 فادها بولطم هب هرداصم ار نامتفگ
 یلصا فده و درک دوخ کیژولوئدیا

 عفانم ندش یناهج هن ،ندش یناهج
 و اهتلم مامت یگتسبمه و یرشب کرتشم
ِ لوصا ِندش یناهج هکلب ،ناهج یاهروشک

.تشگ دازآ رازاب یربهار تحت مسیلاربیلون
 و یتسیلاربیلون بالقنا دض یهرطیس اب

 رگراک هقبط هک ییاهدرواتسد هب نآ موجه
 داصتقا و هافر تلود هب موسوم نارود رد
 یقوقح و عفانم ،دوب هدروآ تسد هب یزنیک
 یپ رد ناهج ناشکتمحز و نارگراک هک
 شیب ،دندوب هدروآ تسد هب ریگیپ تازرابم
 رما موهفم و دش عقاو دیدهت دروم شیپ زا
 دنلب و کرتشم یعامتجا عفانم و یعامتجا

 عفانم و یداصتقا دوس لیذ رد تدم
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.تفرگ رارق یتکرش
 کح یماظن زا یداصتقا ماظن عطقم نیا رد
 یتشیعم تابسانم نآ رد هک عامتجا رد هدش
 ریثأت تحت یمامت هب اهناسنا یداصتقا و
 هب ،دریگیم لکش یداصتقاریغ یاهداهن
 لیدبت عامتجا زا هدش کف یداصتقا ماظن

 زا هدش کف یداصتقا ماظن رد .دش
 ار اهناسنا تشیعم راکوزاس ،عامتجا
 اب ًافرص هک دننکیم تیریدم ییاهداهن
 تحت و دنتفایم راک هب یداصتقا یاههزیگنا
 رارق یداصتقا ًاصخشم ینیناوق طلست
 .دنراد
 و دوس خرن یزاسهنشیب رگید ترابع هب
 یهمه یرادهیامرس ماظن تابسانم
 ار یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا یاههصرع
 نآ رد هک یتدم دنلب فادها و ددرونیم رد
 ،دنراد رظن رد ار هعماج راشقا یهمه عفانم
 طیحم ،یعامتجا تلادع نوچ یفادها
 … و یناگمه هافر ،رادیاپ یهعسوت ،تسیز
 فادها یادف صاخ یتاقبط و راشقا طسوت

.ددرگیم یداصتقا ًالماک
 رد ،رخأتم یرادهیامرس نارود رد و ،زورما

 مان ناوتیم هک مینکیم یگدنز یرصع
 اب .داهن نآ رب ار »یتکرش یهعماج«

 رد هک یاهدرتسگ یاهیزاسیصوصخ
 و شزومآ لماش ،یگدنز یاههصرع یمامت
 ،تغارف تاقوا ،تینما ،تشادهب ،شرورپ
 درف ،تسا هتفرگ تروص … و تاطابترا و
 یعون هب لدب »وج قح یهژوس« کی زا
 ره رد هک تسا هدش »یداصتقا ناسنا«
 یاهتکرش اب ،دوخ یگدنز روما زا یرما

 یزاسهنیشیب هک تسا وربور یایصوصخ
 دوخ ییاهن فده ار یداصتقا دوس خرن
 .دننادیم
 ینامز طقف نادنورهش ،یاهناماس نینچ رد
 ،همیب ،راک ،نکسم دننام یقوقح زا
 هک دنرادروخرب هافر و شزومآ ،تشادهب
 هب اهنآ یهنیزه تخادرپ اب دنشاب رداق

 ییاهزایتما نینچ زا ،یصوصخ یاهتکرش
 »یزایتما« هب »قح« نیاربانب .دنوش رادروخرب
 زا یرادروخرب اب طقف هک تسا هتشگ لدب
 و دش نآ بحاص ناوتیم »دیرخ تردق«
 یناسنا دوجو یهطساو هب اهنت ناسنا

.درادن ار نآ زا یرادروخرب قح ،شیوخ
 ناوتیم ار تیرتسا لاو ریخست شبنج
 یناسک .تسناد یتیعضو نینچ هب شنکاو
 ،دننادیم هعماج دصرد هن و دون ار دوخ هک
 یتکرش یهعماج رد هک دنتسه یتیرثکا
 دیاب ار یرتشیب غلابم زور ره ،یتسیلاربیلون

 هک دننک یتامدخ زا یرادروخرب فرص
 فیاظو زا اهنآ ندرک مهارف نیا زا شیپ
 بوسحم یمومع یاهداهن و تلود
 شیازفا هب ضارتعا ،شبنج نیا .دشیم
 کی و مدرم تیرثکا نیب یتاقبط فاکش
 یههد هس رد هک تسا هعماج یالاب دصرد
.تسا هدوب شیازفا هب ور نانچمه هتشذگ
 ،مکاح مظن و یرادهیامرس ماظن ناراداوه
 یارب اهنآ یدازآ زا ،نیضرتعم هب خساپ رد
 رد ،دننکیم تبحص ناشضارتعا نایب

 عناوم دوجو مدع هک نانچمه هک یتروص
 یدازآ زا یعون ضارتعا نایب یارب یدج
 ،تسا »یفنم یدازآ« هب موسوم هک دشابیم
 ربارب »تصرف« و »ناکما« زا یرادروخرب
 یهوقلاب یاهییاناوت لماکت و دشر یارب
 هار رد یمومع یاهداهن یهفیظو و یناسنا
 زا یعون زین تصرف و ناکما نیا داجیا
 نآ زا رتمک هک دوریم رامش هب یدازآ

.دیآیم نایم هب یتبحص
 زا هدافتسا اب تیرتسا لاو نیضرتعم
 نینچ نادقف هب دوخ یفنم یاهیدازآ
 اب نانآ .دناهدرک ضارتعا یتبثم یاهیدازآ
 یرادهیامرس ماظن راکوزاس زا لماک یهاگآ
 یانبریز رما ندوب شخب نییعت تلصخ و
 رد یلام یشراگیلا زکرم ،نآ رد یداصتقا
 یبوخ هب و دناهتفرگ فده ار ریخا نارود
 و »تیرتسا لاو« نیا هک دننادیم
 بلق هک دنتسه یلام نارادهیامرس
 لیکشت ار دوجوم راتخاس یریگمیمصت
 یتیعضو نینچ زاسببس و دنهدیم
 .دناهتشگ
 رظن و رکف هب زور ره هک یمسر یاههناسر
 یراتخاس نارحب ،دنهدیم تهج مدرم
 لکشم و یلام لکشم هب ار هیامرس ماظن
 لیلقت یریگمیمصت رد هابتشا هب ار یلام
 ریخست شبنج دنراد یعس اهنآ .دنهدیم
 نورد و یتیلقا یشبنج ار تیرتسا لاو

 زیچ تیعقاو اما دنهد ناشن یراتخاس
 ار یشبنج نینچ رگا یتح .تسا یرگید

 لکش تلع ،مینکن یقلت یرادهیامرسدض
 یهجیتن هک تسا یطیارش نآ یریگ
 و تسا دوجوم یهنارادهیامرس تابسانم

 ،دنوشیم داجیا هک ار ییاهنارحب رگا یتح
 یاهنارحب نیا ،مینادب یراودا یاهنارحب
 متسیس راتخاس رد هشیر یراودا

 تیاغ هب نیاربانب .دنراد یرادهیامرس
 یرادهیامرس ماظن زا هک تسا هناراگناهداس
 تیلوئسم بلس ،یتاقافتا نینچ لابق رد
 .دوش
 هک ار یزور میراد رطاخ هب ام یهمه
 هب دیما و رییغت راعش اب امابوا کاراب

 نینچمه .دمآ اکیرمآ یتاباختنا یهنحص
 تاغیلبت هچ هک میروآیم دای هب ام یهمه
 هک دوش نایب ات تفرگ تروص یاهرتسگ
 حالصا ار شدوخ یرادهیامرس راتخاس
 هب یروشک رد تسوپ هایس کی .دنکیم
 نآ رد یراگزور هک دیسر یروهمج تسایر

 ییوگ وت .دندوبن شیب یناگدرب ناهایس
 و دوب هدش ققحم گنیکرتول نیترام یایور
 یراتخاس رد هک دندرک رواب تیرثکا
 رداق دوخ تینالقع اب هک دننکیم یگدنز
.تسا شیوخ روما حالصا هب
 مسیلوباتم و راکوزاس زا هک یناسک اهنت اما
 نیا هب ،دنتشاد یهاگآ یرادهیامرس ماظن
 یاییانبور یاهداضت هک دندوب فقاو رما

 نینچ رد تیسنج و بهذم ،داژن نوچ
 ندوب شخب نییعت رد تیولوا زا یماظن
 و راک داضت تیاهن رد و دشابیمن رادروخرب

 زا .دناریم ولج هب ار نآ هک تسا هیامرس
 و تسوپ گنر زا غراف تندیزرپ ور نیا

 یهقبط هب دیاب مدرم زا شیب شابهذم
 وگخساپ تیرتسا لاو و مکاح یرادهیامرس
 .دشاب
 یهاگیاج رد زورما یرادهیامرس ماظن
 یاهدشانحتف نیمزرس هن هک تسا هداتسیا
 کیژولونکت تفرشیپ هن و دراد غارس ار
 زور ره .دراد یور شیپ ار یزاس نارود
 دودحم و ییاهن یاهزرم هب شیپ زا شیب

 و اهنارحب اب و دوشیم کیدزن دوخ
 نابیرگ هب تسد یددعتم ینورد یاهداضت
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 .تسا
 خساپ نتفای و ،اهداضت و اهنارحب نیا عفر
 هک تسا ریطخ نانچ نآ اهنآ یارب یبسانم
 ،پچ یهشیدنا یهراب دنچ یفن و دقن اب

 نیفلاخم ندناوخ کیژولوئدیا و زادرپ لایخ
 یاهخساپ هب اهنآ نداد هلاوح و نیدقتنم و

 و ابوک رد یگدنز نوچ یاهیامیب و تسس
.درب دهاوخن ییاج هب هار ،… و یلامش هرک
 هاوخیقرت و پچ یاهورین تیعضو نیا رد
 ،رضاح تیعقوم نییبت و لیلحت رد هک
 شیب ،دناهدوب دقن حالس هب حلسم هراومه
ً الماک یهدنامزاس هب رگید نامز ره زا
 یاهشیر و قیقد تخانش ،کیتارکومد
 همه زا نینچمه و راتخاس یاهیتساکان
 زاین یلمع و نکمم یلیدب یحارط رتمهم
 دنهد ناشن یتسیاب روکذم یاهورین .دنراد
 هک دنزادرپ لایخ هیواز نیا زا اهنت هک
 یراتخاس رد ناشیناسنا فادها

 نیا ققحت و درادن ققحت ناکما هنارادهیامرس
 ردق نآ یماظن نینچ تیعقاو اب فادها
 راتخاس ناعفادم طسوت هک دراد هلصاف

.دوشیم هتشادنپ یزادرپ لایخ
 هک یناهج رد ،یرآ ،میزادرپ لایخ ام .یرآ

 و نتسیز یناسنا ِناکما زا ندز فرح
 هتشادنپ نکممان یلایخ ،ندوب یناسنا

 یدوبان ام لایخ .میزادرپ لایخ ام ،دوشیم

 .تسا هداد لیلقت یهاو لایخ کی دح رد ار تیناسنا هک یماظن ،تسا یماظن نینچ
 و تیدرف ،هناهاوخدوخ ییارگدرف و ینآرد مکش ،همه هیلع همه گنج نآ رد هک یماظن
 ریز هب ناملایخ ،میزادرپ لایخ ام ماظن نیا رد .دوشیم هتشادنپ یدرف یدازآ ِتشادساپ

ِ لیذ کرتشم عفانم و یناسنا تکراشم و یگتسبمه نآ تحت هک تسا یماظن ندیشک
 یناسنا و تیناسنا هک میراد رواب و میزادرپ لایخ ام ،یرآ .دوشیم فیرعت یداصتقا دوس
 رتشیب شققحت موزل زور ره و دش دهاوخ ققحم هک تسا یتیعقاو .تسین لایخ ،نتسیز
 .دوشیم ساسحا

ناسنا یناسنا چیه نآ رد هک منیبیم ار ییایند دوخ یایور رد نم
درامشیمن راوخ ار رگید
تسا راشرس یتسود و قشع زا نیمز
 .دیارآیم ار شیاههاگرذگ ،شمارآ و حلص و
 نآ رد هک منیبیم ار ییایند دوخ یایور رد نم 

دنسانشیم ار یدازآ ِ یمارگ هار ناگهمه
دزگیمن ار ناج دسح
.دنکیمن هایس ام رب ار راگزور عمط و
 نآ رد هک منیبیم ار ییایند دوخ یایور رد نم
دیفس ای هایس
ــ یتسه هک یداژن ره زا ــ
.دربیم مهس نیمز یهرتسگ یاهتمعن زا

تسا دازآ یناسنا ره
دنکفایم ریز هب رس مرش زا یتخبروش
تمیق نارگ یدیراورم نوچمه یداش و
.دروآیمرب ار تیرشبِ  یمامت یاهزاین

!نم یایور یایند تسا نینچ
!ام یایور یایند تسا نینچ

 یم تموکح ناهج رب هک ناش یلام یاه
 یشوماخ هبور اهنت هن شبنج نیا ،دننک
 هدش رت هنمادرپ هتشذگ ههد یط هکلب ،هتفرن
 دهاش یدالیم یراج لاس رد هژیوب .تسا

 یعامتجا تکرح نیا زا یدیدج جوم
 ۲۰۱۱ لاس هم هام ۱۵ زا هک یتکرح .میتسه
 شبنج« ناونع تحت ایناپسا رد

 نادقف رطاخب )Indignados( »نانیگمشخ
 و یکناب متسیس دض رب و یگدنز یامنرود

»نانیگمشخ شبنج«
دنمورب شرآ يییيدداصتقاا

 رتفد رد کش نودب ۲۰۱۱ ربتکا ۱۵ هبنش زور
 دهاوخ تبث مهم یزور ناونعب یرشب خیرات

 هراق ۵ رهش ۹۰۰ لقادح رد زور نیا رد .دش
 ییامیپهار و تارهاظت نامزمه روطب ناهج
 یکناب یناهج متسیس هیلع یا هدرتسگ یاه
 تکرش دادعت .تفرگ تروص یلام و
 و ایلاتیا رد تاضارتعا نیا رد ناگدننک
 یاهرهش رد و رفن رازه اهدص هب رس ایناپسا
.دز رفن نارازه و اهدص هب هسنارف و ناملآ

 یرسارس شبنج نیا ناوتب دیاش          
 یضارتعا شبنج نآ یقطنم لوحت ار یناهج
 یراد هیامرس عون ندش یناهج هیلع
 رهش رد ۱۹۹۹ لاس رد هک تسناد لاربیلون

 رد هاگیب و هاگ و دش هتخورفا اکیرمآ لتایس
 یاهروشک رد هژیوب ناهج هطقن نآ ای نیا
 .تسا هدیشک هنابز یراد هیامرس هتفرشیپ
 یسایس و یداصتقا ناگبخن دیما فالخرب

 هسسوم و یراد هیامرس هتفرشیپ یاهروشک
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 همادا زورما هب ات و دش زاغآ یلام داسف
 »تیرتسا لاو لاغشا« مان ریز نآ هنماد ،هتفای
 رثا رب و دیسر اکیرمآ دحتم تالایا هب
 هب تیاهن رد یا هناسر هدرتسگ کاوژپ

.دیماحنا ربتکا ۱۵ تکرح
 تکرح ریاس دننام زین شبنج نیا          

 و ینیع یاه هشیر یاراد یعامتجا یاه
.تسا ینهذ
 تیعضو رد ار شبنج نیا ینیع یاه هشیر
 وجتسج ناوت یم یللملا نیب داصتقا راجنهان

 تسایس نایرجم یاه هدعو فالخرب .درک
 ،ناهج رب مکاح یلاربیلون یداصتقا یاه
 ،»یتسیلایسوس« هاگودرا یشاپورف زا سپ
 هعماج تالکشم و هدیسرن نایاپ هب خیرات

 هدشن لح یلاربیلون یاه هخسن اب یناهج
 یناهج هعماج هتشذگ ههد ۲ یط .تسا

 یرگید زا سپ یکی یگتسکشرو دهاش
 و قفوم هنومن ناونعب هک هدوب ییاهداصتقا
 یولج یلاربیلون داصتقا دوعوم تشهب
 هیامرس .دوب هدش هداد رارق تیرشب هاگدید
 اهنت هن یدنب و دیق ره زا هدش دازآ یاه
 و یلم یاهرازاب نادرگدوخ میظنت هب قفوم
 ماگل روطب هکلب ،دنا هدشن یللملا نیب

 رد ار یا هقطنم و یلم یاهداصتقا هتخیسگ
 هاگ و هدرک راتفرگ قیمع یاه نارحب هطرو
 ریوصت .دنا هدرب شیپ یگتسکشرو زرم ات
 قیمع نارحب ،ییایسآ یاهربب ندروخ نیمز
 ،یقرش یاپورا یاهروشک رد یلام
 ،نیتناژرآ ریظن ییاهتلود یگتسکشرو
 ،لاقترپ دیاش یدوزب و( نانوی ،دنالنف
 هعماج نهذ رد )دنلریا و ایناپسا ،ایلاتیا

 یمسر یاهرامآ قبط .تسا هدنز یناهج
 یعامتجا و یداصتقا یرباربان نازیم دوجوم
 یاهروشک رد هکلب »موس ناهج« رد اهنت هن
 هتفای شیازفا یتعنصارف و یتعنص هتفرشیپ
 %۱۰ و ایناپسا رد ناناوج %۴۵ .تسا
 تسا نیا هجوت بلاج .دنراکیب اه یسیلگنا

 ناوج لسن ار ناراکیب زا یمهم شخب هک
 .دهد یم لیکشت امنرود یب هدید شزومآ

 ناهج« شرازگ رد راک یللملا نیب نامزاس
 هک دهد یم رادشه »۲۰۱۱ لاس رد راک
 رد فرژ و هزات دوکر کی هناتسآ رد ناهج
 یاهدروآرب قبط .دراد رارق لاغتشا هنیمز

 نیلرب رد یداصتقا یاه شهوژپ هسسوم
 %۱ هب ناملآ رد یداصتقا تورث %۳۶ دودح
 تالایا رد بسانت نیا .دراد قلعت تیعمج
 .تسا رتراجنهان زین نیا زا اکیرمآ دحتم
 دزمتسد و قوقح هک هدیسر ییاجب راک
 نانآ یگدنز جرخ فافک تقو مامت نالغاش
 یمن هام همین ات یتح ار ناش هداوناخ و
 شبنج رد ناگدننک تکرش زا یکی .دهد

 ناونعب« :دیوگ یم ایناپسا نانیگمشخ
 هناخ هیارک مناوت یمن یتح نیشام راکریمعت
 یگلاس ۶۰ نس رد درف نیا .»مزادرپب ار ما
 شبنج هب نتسویپ یارب ۲۰۱۱ نئوژ ۲۰ زور

 هب هدایپ یاپ اب ایسنلاو رهش زا نانیگمشخ
 نولسراب هب احنآ زا ،داتفا هار دیردام تمس
 هب رضاح لاح رد و هتفر سیراپ سپس و
 ضارتعا یادص ات تسا هدیسر کیژلب

.دناسرب نارگید شوگ هب ار دوخ
 رد ار شبنج نیا ینهذ یاه هشیر          

 دیاب هبرجت رب ینتبم یهاگآ نیا شرتسگ
 و یسایس ناگبخن هک درک وجتسج

 لابندب ای ،اهدرد نامرد یاجب یداصتقا
 رد .دنا یبیرفماوع ای و شخبمارآ یوراد

 یاه هجدوب شیازفا یکدنا رطاخب هکیلاح
 هام و اه هتفه یتشادهب و یشزومآ یمومع
 و اه ناملراپ نویسیمک نآ ای نیا رد اه
 ،دریگ یم تروص لدج و ثحب اه تلود
 هک اه همیب و اه کناب تاحن یارب
 دنچ ضرع رد دنا»ریصقت هب ناگتسکشرو«
 متاح یمومع هسیک زا رالد اهدرایلیم زور
 اه نرسنک یاهدوس .دوش یم یشخب

 و اه نایز و هدش یزاس یصوصخ
 .دوش یم یمومع و یتلود ناش یاهررض
 رد عضو نیا هب تبسن یهاگآ خوسر

 نیا ناگدید بیسآ ،یعامتجا هاگآدوخ
 رارق ینارکفنشور رانک رد ار اه تسایس
 داقتنا تسا یدامتم نایلاس هک تسا هداد
 لح هار و دنهد یم رادشه ،دننک یم
.دننک یم هضرع
 ناشن یناهج یتکرح یریگ لکش          
 رب یهاگآ نیا کدنا کدنا هک دهد یم
 یللملا نیب لکشم هک دوش یم هریچ اه نهذ
 .یللملا نیب زین نآ لح هار ریزگان هب و تسا
 یتیمها ربتکا ۱۵ تکرح ،دید هیواز نیا زا

 یاه هتکن نآ یوترپ رد هک دبای یم هژیو
:دننک یم ییامندوخ ریز زیگنارب هشیدنا
 عیسو یاه هقبط و اهرشق شبنج نیا     )۱
 دننام( نارکفنشور زا معا یعامتجا
 ،یداصتقا ناسانشراک ،هاگشناد ناداتسا
 و نارگراک ات )ناملعم و نایوجشناد
 یاه هیامرس زا ییاه شخب و نازرواشک
 نیا زا و دریگ یمربرد ار طسوتم و کچوک
 رد هباشم یعامتجا یاه شبنج اب ظاحل
.دراد توافت هتشذگ یاه ههد
 اهنت شمان فالخرب شبنج نیا     )۲
 تیعضو ربارب رد »نانیگمشخ« روک شنکاو
 نیا دنچ ره .تسین ایند رب مکاح یداصتقا

 یشبنج ناونعب شتعیبط هبانب تکرح
 یدحاو همانرب و هیاپراک کی زا یعامتجا
 هدننک دحتم لصا رد اما ،تسین رادروخرب
 یاهروشک رد مدرم هدنهد نامزاس و
 یاهداهنشیپ و اهراعش نوماریپ فلتخم
 راسفا متسیس هب ندز ماگل یارب صخشم
 شرتسگ و یلاربیلون یلام هتخیسگ
.تسا یسارکمد
 دوخ یهدنامزاس یارب شبنج نیا     )۳
 یرازبا نامه ینعی تنرتنیا زا هدمع روطب
 تکرح یارب هیامرس هک دنک یم هدافتسا
 دوس نآ زا ناهج رسارس رد دوخ یاسآ قرب
 یروآ نف نیا تیمها ناوتب دیاش .دیوج یم
 .درک هسیاقم پاچ عارتخا تیمها اب ار
 پاچ هاگتسد عارتخا هک هنوگنامه
 و نابهار راصحنا زا ار نتشون و ندناوخ
 درک جراخ یطسو نورق نارود رد ناشیشک
 نایم رد هشیدنا شرتسگ رد یمهم شقن و
 تنرتنیا ،درک یزاب مدرم عیسو یاه هدوت
 هب ،یهورگ یاه هناسر رصع رد زین
 یداصتقا و یسایس دنمتردق لفاحم راصحنا
 دوخ یژولوئدیا نیقلت یارب اه هناسر نیا  رب
 .تسا هدیشخب نایاپ ناهج مدرم هب
 نامزمه یاه تکرح یهدنامزاس 
 ینامز رد ناهج روشک اهدص رد یضارتعا
 یاپمه هک تسا تیعقاو نیا رگناشن دحاو

 هزرابم ،هیامرس هقباس یب ندش یناهج
 هتفای یدیدج تیفیک زین نآ هیلع یناهج

 .تسا
 یاه هتساوخ لیلدب تکرح نیا     )۴
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 تهج و هنایوج تلادع ،هنابلط یسارکمد
 یاراد یراد هیامرس متسیس هیلع شا یریگ
 اب اما ،تسا پچ شبنج کی یاه هزیمم
 یمن هلوقم کی رد یتنس پچ اب لاح نیا

 هک یتنس پچ فالخرب تکرح نیا .دجنگ
 راو هشیلک و هدرک ریگ مگد راکفا راوآ ریز
 یگدنز تیعقاو اب هک ار ییاه یروئت

 رد ،دنک یم رارکت دنرادن یناوخمه
 یارب یلمع و یعقاو یاه هار یوجتسج
 نیا .تسا مکاح یلام ماظن ینوگرگد

 زین پچ یاهورین زا تمسق نآ اب تکرح
 رد تکرش اب هک تسا یدنبزرم یاراد
 لیدبت یتلود هاگتسد زا یشخب هب تردق

 هناهب هب و دنا هدش لح نآ رد ای و هدش
 دوخ یاه همانرب زا »یرادمتلود تینالقع«

.دنا هدرک لودع
 نارگلاغشا« و »نانیگمشخ« یناهج تکرح
 عامتجا تینالقع« هب اکتا اب »تیرتسا لاو
 هب ندیشخب نایاپ یوجتسج رد »ارگ
 یا هدنیازف روطب ار ناهج هک تسا یتیعضو
 رگا ورنیزا .دناشک یم یتابث یب هطرو هب
 بحاص لفاحم رد تریصب و ینیبرود
 دیاب ،دشاب هتشاد دوجو یللملا نیب تردق
 یدج یرطخ گنز هباثمب ار تکرح نیا
 ندرک هنیپ و هلصو یاجب و دننک کرد
 ددصرد ،یلاربیلون سردنم یژولوئدیا

 یوالسا هک هنوگنامه .دنیآرب نآ ینیزگیاج
 عمج رد )لصالا ینوولسا فوسلیف( کژیژ
 اهنآ« :تسا هتفگ تیرتسا لاو نارگلاغشا
 .دنمان یم زادرپلایخ ار ام ]هیامرس نابحاص[
 رکف هک دنتسه یناسک یعقاو زادرپلایخ اما

 یتدم یارب دناوت یم متسیس نیا دننک یم
».دنک ادیپ همادا لکش نیمه هب مولعمان
 ۱۵ تکرح هک تسا ینتفگ نایاپ رد     )۵
 رگید راب ار روآ فسات تیعقاو کی ربتکا
 رد :تشاذگ شیامن هب هتسجرب یا هنوگب

 و یلام متسیس دود نیرتشیب هکیلاح
 یاهروشک مشچ هب یلاربیلون یداصتقا
 اهروشک نیا ،دور یم »موس ناهج«
 یناهج شبنج نیا رد ار مهس نیرتزیچان
 کوش« یاه تسایس یمانوس .دنراد
 زا یلت موس ناهج یاهروشک رد »ینامرد
 نیا مدرم .تسا هتشاذگ یاجب هناریو

 بقاوع راب لسن ردنا لسن دیاب اهروشک
 .دنشکب شودب ار یتلود یاه یهدب

 عون زا یداصتقا زاب یاهرد تسایس
 عیانص و دیلوت ندش جلف ثعاب نآ یلاربیلون
 فذح .هدش اهروشک نیا رد یلم یاپون
 بجوم »اهتمیق ندرک دازآ« و اه هنارای

 رد .تسا  هدش  تکالف و رقف شرتسگ
 نیا هدید بیسآ یاهرشق یطیارش نینچ
 ،دوجوم عضو هب ضارتعا یاجب اه هعماج
 دوخ هرمزور یگدنز تالکشم ریگرد نانچ

 نانآ زا لیاسم هب ندیشیدنا ناوت هک تسا
.تسا هدش بلس
 نیا زا زین ناریا ام روشک رد عضو هنافساتم
 ناریا مدرم تیرثکا .تسین ینثتسم هدعاق
 ریاس و ینارگ نکشرمک راب ریز هک
 یاه تسایس زا لصاح تالکشم
 تیالو جاجوعا اب یلاربیلون یداصتقا
 تصرف ،دننز یم اپ و تسد نآ یهیقف
 یاه تکرح هب نتسویپ ای و نتخادرپ
 نیا رد .دنرادن ار رتسگ ناهج یضارتعا

 یرظن ظاحل زا هک ناریا نارکفنشور نایم
 یاه حرط هئارا و لح هار یوجتسج ناکما

 ناماسبان تیعضو یارب نیزگیاج
 ،دنراد ار روشک رد یعامتجا -یداصتقا
 یاه هتشذگ فرص ار دوخ یژرنا یشخب
 ییاشگهار راکفا هک( »یناتساب تمظعرپ«
 )درادن یزورما نردم و هدیچیپ یگدنز یارب
 ار دوخ ناوت مامت رگید یشخب و دننک یم
 یاه ینیرفآ لاجنج رس رب لدج رد

 بیترت نیدب و( دنریگ یم راکب تموکح
 یگرمزور یادف ار یدربهار یاه هشیدنا

 زین ناریا نارکفنشور زا هتسد نآ .)دننک یم
 یلاربیلون یداصتقا متسیس دحتم ار دوخ هک
 ،دننیب یم یراد هیامرس هتفرشیپ یاهروشک

 یلاربیلون یاه هخسن جیورت و غیلبت نمض
 نارود شتآ هرابود ناریا داصتقا یارب

 هدرک دنت ار »مسینومک« هیلع درس گنج
 هبرجت ندرک هتسجرب اب هک تسنآ فده .دنا

 رد »یتلود مسیلایسوس« هدروخ تسکش
 ماظن نداد هولج و قرش کولب و یوروش
 »یعیبط یمظن« ناونعب یلاربیلون یداصتقا
 زا ار یعامتجا یاه شبنج و دارفا

 نیا یارب نیزگیاج یاه لح هار یوجتسج

 اب هک تشاد راظتنا دیاب .دنراد زاب ماظن
 -یسایس ویتانرتلآ هلاسم یریگجوا
 عون زا تاغیلبت شتآ ناریا رد یداصتقا

.دوش رتزیت زین نآ یدرس گنج

 دروم رد هدش هدرمشرب لیاسم مغریلع
 اه هناشن همه ،موس ناهج یاهروشک
 ناهاوخ یاه شبنج هک تسا نآ زا یکاح
 دض و تلادع بلاط و یسارکمد شفرژ
 هب ور ناهج رد یلام یاه هیامرس درکلمع
 هک تسا نآ تیعقاو .دوب دهاوخ شرتسگ
 لاربیلون یراد هیامرس یاه حرط تسکش اب
 ریسم هک هدش زاغآ ریذپان تشگزاب یدنور
 یرایشه هب هتسب نآ هدنیآ و لماکت

 یسایس -یداصتقا یاه متسیس نارادناکس
 تکرش یهاگآ هجرد زین و ناهج رب مکاح
.تسا دنور نیا رد ناگدننک

 نیا هک ارچ .میراپسب رطاخب ار ربتکا ۱۵ زور
 خیرات زا نیون یلصفرس ناونعب زور
 تلادع و یسارکمد هار رد تازرابم
.دش دهاوخ تبث رشب قوقح و یعامتجا
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 :هدیکچ
 اساسا ”نک لاغشا ار تیرتسا لاو“ شبنج
 اما تسا یداصتقا همکاح هقبط هجوتم

 رت عیسو یماکان اب ههجاوم لیلدب شبنج
 کاکطصا راچد اهتساوخ کیتارکومد نایب

.تسا هدش
 لاو شبنج“ ناونع تحت ناگدننکرهاظت
 یم تیلاعف هب ”نک لاغشا ار تیرتسا
 نارگید شوگ هب ار دوخ یادصو دنزادرپ
 سح لیلد هب افرص اهنت هن دنناسر یم
 هکلب یداصتقا یرباربان کرتشم و هدرتسگ
 یسایس لامآ و اه ییاضران نانآ نآ زا رتمهم

 فیط ناضرتعم .دننک یم نایب ار دوخ
 ات نتهنم تسدورف قطانم یلاها زا یعیسو

 رسارس رد گرزب یاهرهش نادنورهش
 .دنریگ یم رب رد ار اکیرمآ هدحتم تالایا
 عمط هیلع هک دنا هداد ناشن حوضوب نانآ

 یزرطب یداصتقا یرباربان و ناراد هیامرس
 هچنآ اما .دنراد ضارتعا قیمع و یعقاو

 دراد تیمها هزادنا نامه هب لقادح
 یماکان ای و نادقف هیلع ناضرتعم ضارتعا

.تسا یسایس یگدنیامن
 یتیافک یب دروم رد یساسا هلئسم
 اب ( تسین صاخ یبزح ای و نارادمتسایس
 هکلب )دراد تقیقح زین رما نیا هکنآ دوجو
 ندوب بسانمان دروم رد اتدمع عوضوم
 شبنج .تسا هدوب یسایس یگدنیامن ماظن
 دنور هب یتسیاب و دناوت یم ریخا یضارتعا
.دنک راذگ یساسا نوناق کیتارکومد رییغت

 ار تیرتسا لاو شبنج ناضرتعم هرهچ
 ار نآ ام هک دوش یم نایامن ینامز نک لاغشا
 رارق هتشذگ یاهلاس اه شبنج ریاس رانک رد
 رانک رد یضارتعا یاه شبنج نیا .میهد
 لیکشت ار تازرابم زا یا هخرچ ،رگیدکی

 طوطخ ،دراوم یرایسب رد .دنهد یم
 .تسا حضاو رگیدکی رب اهنآ یراذگریثات

 رد ضارتعا زا رثاتم تیرتسا لاو شبنج
 هم ۱۵ رد هک تسا ایناپسا رد یزکرم نادیم
 ریرحت نادیم لاغشا رد نآ دادتما و دش زاغآ
 یلاوت رد .دش نایامن راهب رد هرهاق رد
 یاهدادیور یا هعومجم یتسیاب ،تارهاظت
 ندیسر نوچ مه .دومن هفاضا زین ار یزاوم
 یتلایا سلجم هب ضارتعا هنماد
 نتآ رد امگاتنیس نادیم لاغشا ،نیسناکسیو
 نابایخ رد لیئارسا نادنورهش ینزرداچ و
 یاهرتسب هتبلا .یداصتقا تلادع ققحت یارب
 زا توافتم هدش دای عونتم تاضارتعا
 اهنآ هرابود داد خر ناکما و دنتسه رگیدکی
 اب .تسین رسیم یگداسب رگید یاهاج رد
 هدش دای یاه شبنج زا کی ره لاح نیا
 تیعقوم رد کرتشم رصانع یخرب نامجرت

.دنتسه دوخ صاخ یاه
 و ضارتعا یسایس تیهام ریرحت نادیم رد
 دنتسناوت یمن ناضرتعم هک تقیقح نیا

 میژر بوچراچ رد ار دوخ یاهتساوخ
 نانآ تساوخ .دوب راکشآ دننک نایب نیشیپ
 هک یتساوخ ”دورب دیاب کرابم ”:دوب نیا
 تحت ار لئاسم ریاس ییاهنت هب و هنادنمتردق
 تاضارتعا نآ زا سپ .دوب هداد رارق عاعشلا
 رد اینولاتاک ازالپ و دیردام رد وس لد اتروپ
 هک دندوب یسایس تاداقتنا رگنایب ،انولسراب
 ناضرتعم .دنرادروخرب یرتشیب یگدیچیپ زا
 یاه یتیاضران یعیسو حطس رد ییایناپسا
 نوچ یلئاسم دروم رد یداصتقا و یعامتجا
 ضارتعا اما دنتشاد شزومآ و نکسم ،ماو
 لح رد یسایس ماظن یناوتان هب نانآ یلصا
.دوب تالکشم نیا
 هدش هضرع یسارکومد رهاظت فالخرب

 ناضرتعم ،رضاح یگدنیامن ماظن طسوت
 حرطم یلصا راعش نیا رد ار دوخ هتساوخ
‐De( ”!نونکا یعقاو یسارکومد”:دندومن

mocracia real ya!(
 یتسیاب نک لاغشا ار تیرتسا لاو شبنج
 هعسوت ناونعب سپس و دوش کرد یتسردب
 هتفرگ رظن رد یسایس یاهتساوخ رییغت ای و

 تسا هدوب نآ ناضرتعم حضاو مایپ .دوش
 ار یهار یلام تاسسوم و ناراد کناب هک
 لاو یارب هچنآ ”:دنراذگ یمن یور شیپ
 تالایا یارب انیقی تسا بوخ تیرتسا

.تسین بوخ )ناهج ای و ( هدحتم
 یتسیاب هداس تروصب یساسا یشسرپ
 هیاپرب یسارکومد هیرظن ایآ:دوش حرطم

 و تسایس ،)Polis( رهش رب مدرم تموکح
 یعامتجا و یداصتقا تایح رب یلک روطب

 هک دسر یم رظن هب ضوع رد ؟تسین ناش
 عفانم هب ندیسر یارب یرازبا هب تسایس
.تسا هدش لیدبت یداصتقا و یلام
 ضارتعا یسایس تیهام رب دیکات اب
 یاهتساوخ ناوت یمن تیرتسا لاو ناضرتعم
 یروهمج نایم زیتس دح ات افرص ار نانآ

 تلود لابقا ای و اه تارکمد و ناهاوخ
 دشر و همادا تروص رد .داد لیلقت امابوا

 دناوت یم شبنج نیا ،تیرتسا لاو شبنج
 یتکرح هب راداو ار هرگنک و دیفس خاک
 یلصا عوضوم هب تسا نکمم و دیامن نیون
 تاباختنا یاه تباقر یدعب رود رد
 لیدبت هدحتم تالایا یروهمج تسایر

 .دوش
 هرهاق زا توافتم یاه شبنج هکنآ دوجو اب
 رد زورما و دیردام و نتآ ات ویوآ لت و
 زا اه یتیاضران کرتشم روطب کرویوین

 نایب ار یسایس یگدنیامن ماظن یاه راتخاس

 شبنج بلق رد ”یعقاو یسارکومد“ یارب راکیپ
یرگن وینوتنآ و تراه لکیام تیرتسا لاو

دنمورب شرآ يییيدداصتقاا
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 یم هئارا ار یویتانرتلآ نآ یپ رد ایآ دننک یم
 ”یعقاو یسارکومد“ هکنآ رگید و ؟دنیامن
؟تسیچ نانآ رظندم
 لامعا ندومزآ رد شبنج نیا صاخ یگژیو
 رد ینونک شبنج .تسا کیتارکمد نیون

 لکش“ ار نآ ام هک تسا هتفای هعسوت یلکش
 نآ هصخشم و میمان یم ”رثکتم و یعمج
 و یلاوتم یاه تیعمج قیرط زا تیلاعف

 .تسا یتکراشم یریگ میمصت یاهراتخاس
 لاو شبنج هک تسا هجوت هتسیاش و(
 تارهاظت زا رگید یرایسب و تیرتسا

 رد قیمع یاه هشیر بلغا هتفرگ تروص
 یزاس یناهج دض یضارتعا یاه شبنج
 رد لتایس تاضارتعا هب اهنآ هقباس هک دنراد
 یم زاب ۲۰۰۱ لاس رد اونج و ۱۹۹۹ لاس
 ).ددرگ
 نوچ یعامتجا یاه هناسر نایم نیا رد
 افیا یمهم شقن زین رتیئوت و کوب سیف
 یاهرازبا یعامتجا یاه هکبش نیا .دندومن
 رازبا لاح نیا اب ،دنا هدوبن اه شبنج داجیا

 هکبش راتخاس کرد هب کمک رد یبسانم
 رثوم اه شبنج تایبرجت کیتارکومد و یقفا
 اهنت هن ،رگید ترابعب ،رتیئوت .دنا هدش عقاو
 رظن یارب هک اهدادیور مالعا روظنم هب

 میمصت دروم تاعوضوم دروم رد یجس
 هدوب رثوم تیعمج زا یعیسو شخب زا یریگ
 .تسا
 زا تایبدا هتشر رد روسفورپ تراه لکیام*
 روسفورپ یرگن ینوتنآ و کود هاگشناد
 و اوداپ هاگشناد یسایس مولع نیشیپ
 یاهلاس رد .دنا هدوب ۸ سیراپ هاگشناد
 ود نیا یشهوژپ یاه تیلاعف رثکا ریخا
 تروصب اتدمع تالاقم و بتک راشتنا هنیمز
 هدوب رگیدکی اب یراکمه رد و کرتشم
 .تسا

Nozhan_etezad@mailfa.com
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the-fight-for-real-democracy-at-
the-heart…

 لاشرام نیواگ وردنا نانخس نتم هلاقم نیا
 یداصتقا نارحب« باتک یفرعم ٔهسلج رد

 مکی و تسیب نرق گرزب دوکر :یناهج
 نیواگ وردنا و یکسفودوسچ لکیام ٔهتشون
  هاگترپ بل رد نونکا ام.تسا »لاشرام
 یناهج یلام یاه یهدب گرزب دوکر
 رد قرغ ،اهروشک هک ییاج ،میا هداتسیا
ٔ هجدوب یرسک شهاک یارب ،طرفم یهدب

 ار ”یلام تضایر یاه همانرب“ یارجا ،دوخ
 ندشوحم هب اه همانرب نیا .دننک یم زاغآ

 یا یعامتجا یاهداینب و طسوتم ی هقبط
 هیکت نآ رب ام یاهروشک هک دماحنا یم
 کیتامتسیس یدوبان هب تیاهن رد و دنراد

 ام .دش دهاوخ متخ یناهج ی هعماج
 ار ام یسک هچ ؟میا هدیسر اجنیا هب هنوگچ
 یهتنم اجک هب ریسم نیا ؟دناسر اجنیا هب
 هک تس ییاه لاوئس اه نیا ؟دوش یم
.مهد خساپ راصتخا هب منک یم شالت
 یسایس داصتقا بلق رد یزکرم کناب ماظن

 لوئسم یزکرم یاه کناب .درادرارق ناهج
 رد و هرهب خرن میظنت و سانکسا پاچ
 نودب .دنا لوپ شزرا ی هدننک نییعت هجیتن

 یارب یزایتما تسناوت یم نیا کش
 یزکرم یاه کناب اما ،دشاب یلم یتموکح
 رد اه نآ .دنا هدننک هارمگ یتلصخ یاراد
 یتموکح تردق زا یلاح رد عقاو
 کناب نیرتمهم تیکلام رد هک دنرادروخرب

 یتاسسوم نیاربانب و ،دنتسه یناهج یاه
 یاه کناب .دوس بسک یپ رد دنا هدش
 ؟دننک یم بسک دوس هنوگچ یزکرم

 ی هیقب هک هنوگنامه .تسا هداس باوج
 ماو زا هرهب :دننک یم بسک دوس اه کناب

 خرن ،اه ماو تخادرپ اب هک ینعم نیدب .اه
 نیا و .دوش یم لصاح دوس و نییعت هرهب
 یاهروتارپما یهد ماو متسیس کی

.تسا هدش هداس یفیرعت رد یداصتقا
 اکیرمآ روهمج سیئر ]۱[نوسلیو وردوو
 .درک اضما ۱۹۱۳ رد ار ورزر لاردف نوناق
 رد رقتسم یا هریدم تئیه اب ورزر لاردف
 نآ روهمج سیئر هک دش لیکشت نتگنشاو
 یعقاو تردق اما ،درک یم باختنا  ار اه
 تشادرارق یا هقطنم کناب ۱۲ تسد رد
 ورزر لاردف کناب اه نآ نیرتمهم هک
 یا هقطنم لاردف یاه کناب .دوب کرویوین
 رد هک ،دندوب یصوصخ ییاه کناب
 ره گرزب یاه کناب کرتشم تیکلام
 کناب نیا هریدم تئیه یاضعا .دوب هقطنم
 نابحاص دوخ طسوت ورزر لاردف یاه
 تردق کیرش و دش یم باختنا اه کناب

 نتگنشاو رد ورزر لاردف ی هریدم تئیه
 .دوب
 طباور یاروش ،۱۹۲۰ ی ههد لیاوا رد

 رکف قاطا نیرتمهم ناونع هب ]۲[یجراخ
 تفرگ لکش یجراخ تسایس نییعت یارب

 رد دنمتردق نارادکناب طلست تحت هک
 باسح هیوست کناب ،۱۹۳۰ رد .دوب اکیرمآ

 یارب  ]۳[)سا یآ یب ( یللملا نیب یاه
 ناملآ یاه تمارغ تخادرپ رب تراظن
 یرگید شقن کناب نیا اما ،دش لیکشت
 رتمک رایسب اما رتمهم هک ،تشاد زین

 ناونعب سا یآ یب .دوب هدش هتخانش
 یاه کناب تایلمع ی هدننک گنهامه“
 یب .درک یم لمع ”ناهج رسارس یزکرم
 هگن یفخم ادیدش نآ تایلمع هک سا یآ
 کناب یزکرم کناب عقاو رد هدش هتشاد
 نادخیرات  .تسا ناهج یزکرم یاه
:دسیون یم ]۴[یلگیئوک لوراک
 یناهج یلام یراد هیامرس نادنمتردق ”
 هشقن نیا .دنرادرس رد یا هدرتسگ ی هشقن

 یلام لرتنک متسیس داجیا زا رتمک یزیچ

 شقن- یناهج تیمکاح ات یناهج نارحب زا
 ناهج ناگبخن ناهنپ یرکف یاه قاطا

لاشرام نیواگ وردنا :ی هتشون
یرادیپس دمحا : نادرگرب يیسايیس
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 یارب صاخ یصاخشا تسد رد یناهج
 داصتقا و اهروشک یسایس متسیس رب طلست 

 یشور هب دوبرارق متسیس نیا .تسین ناهج
 یزکرم یاه کناب یگنهامه اب یلادوئف

 یط رد هنایفخم یاه قفاوت اب ، ناهج
 .دوش لرتنک ددعتم سنارفنک و اه تاقالم
 یللملا نیب یاه باسح هیوست کناب دوبرارق
 تسا یکناب دوخ هک سیئوس لساب رد 

 یاه کناب لرتنک و تیکلام رد یصوصخ
 نیا سار رد ناهج )یصوصخ( یزکرم
”.دشاب متسیس
 ]۵[ گربردلیب هورگ ،۱۹۵۴ لاس رد
 ناصصختم ،رکفنشور ناگبخن زا لکشتم
 زا یا هناسر و یشترا ،یتکرش ،یلام
 اب هارمه ،یلامش یاکیرمآ و یبرغ یاپورا
 ،رلفکار دیوید دننام یا هتسجرب نارادکناب
 نوچمه ییاپورا یتنطلس یاه هداوناخ و

 نیرتگرزب ینعی دنله یتنطلس ی هداوناخ
 ]۶[دنله لش چاد لایور تکرش رادماهس
 همه رد لش چاد لایور لماع ریدم(

 هب ،)دراد تکراشم هورگ نیا تاسلج
 لکش ، یناهج یفخم رکف قاطا ناونع
 روطب هرفن ۱۳۰ ادودح هورگ نیا .تفرگ
 دروم رد وگتفگ و ثحب یارب هلاسره یناهنپ
 و یلک فادها نییعت و ،یناهج لئاسم
 یم تاقالم رگیدکی اب هدرتسگ یاه همانرب

 هتفرگ لکش نیا یارب لصا رد هورگ .دندرک
 تاقالمرد .دهد اقترا ار اپورا داحتا هک دوب

 نآ دحاو لوپ و اپورا داحتا دروم رد ۱۹۵۶
 ینونک  سیئر عقاو رد .تسا هدش تبحص
 یاه هناسر هب هتشذگ لاس گربردلیب هورگ
 هورگ رد وروی هک درک مالعا ییاپورا
.تسا هتفرگرارق ثحب دروم گربردلیب
 ریدم و سیئر ،رلفکار دیوید ،۱۹۷۳ رد
 یاروش سیئر ،کناب ناتاهنم سیچ لماع
 یربهر ی هتیمک وضع و یجراخ طباور
 اب ار هبناج هس نویسیمک ،گربردلیب هورگ
 وینگیبز ،یجراخ طباور یاروش نیسمداکآ
 ،لاس نامه یط .داد لیکشت یکسنیژرب

 دیدپ ار یا هزات تورث یتفن تمیق کوش
 نآ ی هسلج رد نآ زا شیپ هام جنپ هک ،دروآ

 ،دوب هتفرگرارق ثحب دروم گربردلیب لاس
 هب یبرغ یاه کناب قیرط زا زین لوپ نیا و

 هب هک دش لقتنم موس ناهج یاهروشک
 یاه هجدوب نیمات یارب ماو دنمزاین تدش
.دندوب دوخ یتعنص
 رتراک یمیج ۱۹۷۷ لاس رد هک ینامز
 ۲۴ زا شیب یو ،دش اکیرمآ روهمج سیئر
 هلمج زا هبناج هس نویسیمک یاضعا زا رفن

 یلم تینما رواشم یکسنیژرب هتبلا و شدوخ
 لاس رد  رتراک .درک هنیباک دراو ار دوخ

 دیوید یمیدق رای و تسود رکلو لپ ۱۹۷۹
 ورزر لاردف کناب تسایر هب ار رلفکار
 فلتخم یاه ماقم یاراد هک درک بوصنم
 تمسق و کرویوین ورزر لاردف کناب رد

 فداصت بسح رب و اکیرمآ یراد هنازخ
 هک ینامز .دوب هبناج هس نویسیمک وضع
 ،دمآ دیدپ ۱۹۷۹ رد یرگید یتفن کوش
 ۲ زا ار هرهب خرن تفرگ میمصت رکلو
 دصرد ۱۸ ات ۱۹۷۰ ی ههد رخاوا رد دصرد
 هجیتن رد .دربب الاب ۱۹۸۰ ی ههد لیاوا رد

 هعسوت لاح رد یاهروشک ،مادقا نیا ی
 ٔهرهب دوخ یاه ماو تباب دندش روبجم
 ینعی( ۱۹۸۲ لاس رد .دنزادرپب ییالاب رایسب
 بجوم هک ۱۹۸۰ ی ههد یهدب نارحب

 یاکیرمآ رد راکهدب یاهروشک طوقس
 )دش ایسآ زا ییاه تمسق و اقیرفآ ،نیتال
 ی هدهع زا رگید هک درک مالعا کیزکم
 هب و ،دیآ یمنرب دوخ یاه هرهب تخادرپ
.درکن لمع دوخ یهدب تادهعت
 لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج کناب نیا
 هب ”یراتخاس لیدعت ی همانرب“ اب هک دوب
 نیا ساسا رب .تفاتش موس ناهج ”کمک“
 بذج یارب دندش روبجم اهروشک همانرب

 مامت یزاس یصوصخ هب ،یلام یاه کمک
 شزرا ،دننزب تسد یتلود عبانم و عیانص

 یزاسدازآ هب ،دنهد شهاک ار ناشلوپ
 شزومآ ،تشادهب و دنزادرپب دوخ داصتقا
 نیب زا ار یمومع یعامتجا تامدخ و
 لیلد هب تیاهن  رد همانرب نیا یارجا .دنربب

 طسوت یلم عبانم و ییاراد مامت دیرخ
 هرمعتسم هب رجنم ،اه کناب و اه تکرش
 هنیمز و دش ”موس ناهج“ ددجم یزاس
 هب ثعاب دوخ ی هبون هب ات دمآ مهارف ییاه
 اب هارمه ،هعماج یدوبان طیارش ندمآدوجو
 رشق کی روهظ و ،یا هدوت رقف شرتسگ

 ناگبخن عفانم راذگتمدخ یلخاد دساف
 ضارتعا اهروشک نیا رد مدرم .دوش برغ
 و دندرک یم اپ هب شروش و دندرک یم
 ار اه نآ شترا و سیلپ کمک هب مه تلود
.درک یم بوکرس
 یبرغ یاه کناب و اه تکرش هتبلا
 ار دوس بسک رد دوجوم یاهدروکر

 نیا .دندیشخب باتش نآ هب و دنتسکش
 یناهج ی هژاو نآ یط هک دوب یا هرود
 هب دوس هک یلاحرد .دمآدیدپ یزاس
 یاهدزمتسد ،تفر یم الاب یشهج تروص
 رد ،نیاربانب .دنام یم یقاب نییاپ مدرم

 یم یط یدوعصریس اه تمیق هک یلاح
 ریز دوخ جاتحیام فرصم یارب مدرم ،درک
 نیمه هب ،هرود نیا .دنتفر یم ضرق راب

 تراک کمک هب فرصم شیازفا اب ،تلع
 ی هقبط و ،دوش یم صخشم یرابتعا

 لیدبت یهدب رب یکتم یا هقبط هب طسوتم
 .دش
 ”یناهج نیون مظن ” ،۱۹۹۰ ی ههد رد
 داصتقا رب اکیرمآ ینارمکح اب .دش دلوتم

 ،دازآ تراجت یاه همانقفاوت و ناهج
 عفانم عفن هب یا هقطنم و یناهج یاهرازاب
 و ماغدا یناهج یاه تکرش و اه کناب

.دش طلسم داصتقا رب یزاب هتفس
 درکلمع ی هجیتن داصتقا یناهج نارحب

 هک – یناهج مسیلایرپما لاس هد نیدنچ
 – هدش هتخانش ”یزاس یناهج“ مان هب اریخا
 تالوصحم و ،یزاب هتفس یاورپ یب دشر و
 زا یراجفنا و تاقتشم عاونا ریظن یلام
 نارحب شرتسگ اب هارمه .تساه یهدب
 صوصخ هب ،ناهج یاه تلود ،یداصتقا
 کناب هب لوپ تخادرپ اب ،هدحتم تالایا

 صرح ی هطساو هب دیاب یم هک( مهم یاه
 زا ار اه نآ ،)دندش یم دوبان دوخ داسف و
 عقاو رد نونکا و ،داد تاحن یگتسکشرو
 و یصوصخ اه کناب بیصن ار دوس برغ
 هدرک هعماج بیصن ار اه نآ هرطاخم
 اه یهدب اه تلود ،رگید یترابع هب .تسا
 مدرم نیا نونکا و ،دندیرخ اه کناب زا ار
 مدرم .دنزادرپب ار نآ تمیق دیاب هک دنتسه
 دنرو هطوغ دوخ یاه یهدب رد یردق هب

 ۳۹ ییاداناک طسوتم درف ره ،هزورما هک
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 نالیصحتلا غراف .دراد یهدب رالد رازه
 هک یهدب رالد رازه اههد اب اه هاگشناد
 دراو ،دنهدب سپ ار نآ دنناوت یمن هاگچیه
 نیا و .دنوش یم لاغتشا نودب راک رازاب
 یهدب نارحب کی اب نونکا ام هک تسا

.میتسه وربور یناهج
 یج ،یداصتقا نارحب ندرک تیریدم یارب

 یارب یللملا نیب عمجم نیرتمهم ناونعب ۲۰
 زا ،ناهج رترب داصتقا تسیب نیب یراکمه
 ای – دشر لاحرد مهم یاهداصتقا هلمج
 یاقیرفا ،لیزرب ،دنه دننام -روهظ لاحرد

 نارحب زاغآ رد .دش لیکشت نیچ و یبونج
 هیسور و نیچ یزکرم یاه کناب ،یلام
 کی نییعت رد ات دندناوخارف ار اهروشک
 یارب یا هریخذ ناونعب یناهج یزرا دحاو

 نیا .دننک مادقا رالد یاج هب ندش نیشناج
 نیب قودنص و للم نامزاس یوس زا داهنشیپ
 هک دوب هجوتم دیاب .دش ینابیتشپ لوپ یللملا
 قیرط زا هیسور و نیچ یزکرم یاه کناب
 اب یللملا نیب یاه باسح هیوست کناب
 یم یراکمه یبرغ یزکرم یاه کناب

 دولک ناژ ،اپورا یزکرم کناب سیئر .دننک
 کناب هک تشاد مالعا اریخا ،تچیرت
 یارب لصا رد یللملا نیب یاه باسح هیوست

 یاه کناب ٔهعومجم“ هب ندیشخب تیمکاح
 ” تسیب یج هک نیا و هتفرگ لکش ”یزکرم
 یناهج داصتقا رد تموکح یارب هیلوا هورگ
 یللملا نیب قودنص ۲۰۰۹ لاس رد  .تسا ”
 و زکرم“ سا یآ یب هک درک مالعا لوپ
 تابیترت یگنهامه یارب نوناک نیرت یمیدق

 ی هیداحتا سیئر ”.تسا یناهج تموکح
 تسشن زا یکی رد تکرش زا دعب هک اپورا

 بوصنم هیداحتا تسایر هب گربردلیب یاه
 تموکح لاس نیلوا“ ار ۲۰۰۹ لاس ،دش
 ۲۰۰۹ لاس تسشن .درک مالعا ”یناهج
 هنازخ کی لیکشت هب شیارگ گربردلیب
 یارب یناهج یزکرم کناب ای ،یناهج یراد
 رد .تشاد مالعا ار ناهج داصتقا تیریدم
 تسشن زا شیپ عقاو رد و ،لاس نیمه
 درک زاغآ ار ییاه همانرب ۲۰ یج ،گربردلیب

 هب یعون هب ار لوپ یللملا نیب قودنص هک
 .دنک یم لیدبت یناهج یزکرم کناب کی
 هزاجا لوپ یللملا نیب قودنص حرط نیا رد

 سا( دوخ رظن دروم لوپ هک تشاد دهاوخ
 پاچ یتح و شخپ ،میظنت ار )]۷[رآ ید
 شزرا اهزرا دبس اب لباقت رد هک دنک
 ،۲۰۱۰ لاس یم هام رد .دوش یم یراذگ
 هینایب لوپ یللملا نیب قودنص ٔهریدم تئیه
 کی“ نارحب نآ رد هک درکرداص یا
 یمدق لاح نیع رد رآ ید سا و ”تصرف
 رد .تسا هدش دادملق حیحص تهج رد
 تیاهن رد هچنآ“ : هک هدش دیکات هینایب نیا

 دیدج یناهج لوپ کی تسا زاین دروم
 یزکرم کناب کی طسوت هدش پاچ
 .”تسا دنمتردق داهن کی ناونعب یناهج
 هک میتسه یدنیارف روهظ دهاش ام نیاربانب
 یناهج یزکرم کناب کی لیکشت یوس هب
 پاچ ینعی نیا و ،دور یم یناهج لوپ و
 و روشک چیه یارب الک نآ مجح هک یلوپ
 اهنت و ،تسین لرتنک و هبساحم لباق یمدرم
 یم رارق یناهج نارادکناب عفانم تهج رد
 .دریگ
 یهدب نارحب رد نانوی ،۲۰۱۰ لاس رد
 رسارس رد نونکا هک ینارحب ،تفرورف
 و نپاژ هب ماحنارس یتح و ناتسلگنا ،اپورا
 نانوی هب ام رگا .دوش یم هدرتسگ اکیرمآ
 یهدب نارحب تیهام هجوتم ،مینک هاگن

 اه یهدب نیا ناراکبلط .میوش یم یناهج
 .دنتسه اکیرمآ و اپورا ی هدمع یاه کناب
 روبجم نانوی ،ماو ی هرهب تخادرپ یارب

 قودنص و اپورا یزکرم کناب زا هک دش
 هب ود نیا و ،دریگب ماو  لوپ یللملا نیب
 یطرش ناونع هب ار ”یلام تضایر“ رابجا
 هب و هدرک لیمحت نانوی هب ماو تفایرد یارب
 تامدخ ات دننک یم دراو راشف روشک نیا
 یلاح رد نیا  .دنک دوبان ار دوخ یعامتجا

 اپورا و اکیرمآ مهم یاه کناب هک تس
 و ،دننک یم یزاب هتفس نانوی ماو هیلع
 و یداصتقا نارحب رد رتشیب هچره ار روشک
 ،یطیارش نینچ رد .دنرب یم ورف یعامتجا
 ماو تخادرپ زوجم و نیمضت اه یهدب

 رب هک تس یلاح رد نیا و ،دوش یم رداص
 ماو .دراد یدجریثات اه یهدب لک شیازفا

 تخادرپ هک تسا دیدج یهدب کی ،دیدج
 یم شیازفا ار اه یهدب ،نآ ٔهرهب و لصا
 راتفرگ یماد رد تسرد نانوی نیاربانب .دهد

 موس ناهج ٔهرابود رامعتسا هب دوش یم
.تسا هدش رجنم
 ،وتنروت رد ۲۰ یج ریخا تسشن رد
 هک دندرک قفاوت ناهج مهم یاهروشک
 لیدعت ی همانرب کی رد ار یلام تضایر

 دوخ یاهروشک هب یناهج یعقاو راتخاس
 تامدخ ،رگید یترابع هب ای -دننک لیمحت

 دهاش نونکا ام و  -دننکدوبان ار یعامتجا
 میهاوخ ناهج گرزب یهدب راشف عورش
 و یبرغ مهم یاهروشک نآ یط رد هک دوب

 ، یتشادهب یاه همیب ندرب نیب زا اب ناهج
 جراخم یعامتجا تامدخ و ،شزومآ
 یا هدوت یراکیب و هداد شهاک ار یعامتجا
 تخاسریز یدعب مدق رد .دنروآ یمدیدپ

 ،هاگدورف ،لپ ،هداج دننام -روشک یاه
 و قرب ،ناتسرامیب ،نادنز ،نهآ هار ،ردنب
 یروط هب ،دش دهاوخ یصوصخ – یناسربآ

 بحاص اه کناب و یناهج یاه تکرش هک
 ،نامزمه .دنوش یم اهروشک ییاراد یمامت
 چیه هک یکانتشحو دح ات اه تایلام هتبلا

 کناب .دبای یم شیازفا ،هتشادن هقباس
 هک هتشاد مالعا یناهج یاه باسح هیوست
 هب ،دبای شیازفا نامزمه دیاب زین هرهب خرن
 روطب زین اه ماو ی هرهب هک ینعم نیا
 رد مه و یلم حطس رد مه یکانتشحو

 رما نیا .دبای یم شیازفا یدرف حطس
 یارب ات دنک یم روبجم هرابود ار اه تلود
 یور لوپ یللملا نیب قودنص هب ماو نتفرگ
 دیدج لوپ تروص هب الامتحا -دروایب

 و ، دننک تخادرپ ار اه هرهب ات -یناهج
 اب نامزمه ،هتبلا .رتشیب ماو نتفرگ ینعی نیا
 هک زین طسوتم ی هقبط همانرب نیا یارجا
 دراد ار دوخ نیگنس یاه یهدب تخادرپ
 یئاحنآ زا و ،تفرگ دهاوخ رارق راشف ریز
 مهوت کی تروص هب طقف طسوتم هقبط هک
.دش دهاوخ وحم مه مهوت نیا ،دراددوجو
 تلایا و ،اه ناتسرهش ،اهرهش نونکا مه ات

 یتامادقا یارجا هب اکیرمآ رسارس رد اه
 ،یناشن شتآ زکارم یلیطعت دننام
 یاه هلابز یروآدرگ ندرک یراکنامیپ

 ،اه نابایخ غارچ ندرک شوماخ ،یرهش
 و ینارسوبوتا تامدخ هب ندیشخب همتاخ
 راک تاعاس شهاک، یمومع لقن و لمح
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 زور شهاک ،اه نآ یلیطعت ای و اه هناخباتک
 ات دنا هتخادرپ قطانم سرادم لاس و هتفه و
 نامزمه .دنهد شهاک ار دوخ یاه یهدب
 یزاس یصوصخ تعرس ،اهدادیور نیا اب
 هب ”یمومع -یصوصخ یاه تکراشم“ ای

 نآ رد هک دبای یم شیازفا یکانتشحو لکش
.دنوش یم یصوصخ مه اه هناخباتک یتح
 ،هام نیا ،هک درادن یبجعت یاج نیاربانب

 هب لوپ یللملا نیب قودنص ی هریدم تئیه
 نیرتدب جوا رد تسرد ،اکیرمآ و اپورا
 رادشه ،گرزب دوکر نامز زا لاغتشا نارحب
  ”یعامتجا یمارآان زا یراجفنا“ اب هک داد
 اپورا ،زورید تسرد .دنوش یم وربور
 یمارآان و یا هدوت تارهاظت زا یجوم
 تضایر یاهرایعم اب هلباقم رد ار یعامتجا

 ایناپسا رد یمومع باصتعا کی اب ،هناشک
 کی و ،تفرگ یم ربرد ار رفن اه نویلیم هک
 ی هیداحتا یهدنامرفزکرم رد یئامیپهار
 هب کیدزن هک درک هبرجت ار لسکورب رد اپورا

 .دنتشاد تکراشم نآ رد رفن رازهدص
 ،یعامتجا یاه یمارآان شرتسگ اب نامزمه
 – یوق لامتحا هب اه تلود شنکاو
 وتنروت رد ۲۰ یج دروم رد هک روطنامه
.دوب دهاوخ مدرم بوکرس -میدوب دهاش
 هدوبن یکاندرد نیا هب هاگچیه طیارش دیاش
 یم زین وسوس دیما زا یکیراب رون اما ،تسا
 ”یناهج یسایس یرادیب“ کی نیا و .دنز

 رطخ نیرتگرزب ار نآ یکسنیژرب هک تس
 هدیمان اج همه رد ناگبخن عفانم یارب
 نیا رگناشن یناهج یسایس یرادیب .تسا
 لوط مامت ردراب نیلوا یارب هک تسا تیعقاو
 یسایس رظن زا رشب عون ،تیرشب خیرات

 و لاعف و ،هدمآ  ناجیه هب ،هدش رایشه
 نآ هب یکسنیژرب هک روطنامه و ،هدش هاگآ
 یرباربان زا یلک روطب ،هدرک فارتعا

 هتفای یهاگآ یتمرح یب و ،رامثتسا ، یناهج
 یهاگآ نیا .تسا هتشاذگ هار رد مدق و
 و تسا تاعالطا بالقنا ی هجیتن اتدمع
 یناهج ی هژورپ تیهام ضقانت زا ناشن

 هک یلاح رد تاعالطا بالقنا .دراد یزاس
 نینچمه ،دنک یم یناهج ار متس و تردق
 .دنک یم یناهج زین ار تمواقم و یهاگآ
 عفانم یارب دیدهت نیرتگرزب یهاگآ نیا

 .تسایند همه رد زایتما بحاص ناگبخن
 هداد هشیر یناهج بونج رد هچرگا یهاگآ

 رامثتسا اب یتدم ینالوط یئانشآ لبق زا هک
 نونکا اما ،دراد یداصتقا یسایس بیرخت و
 اب هارمه و ،دیآ یم تکرح هب برغرد
 ینامز .درکدهاوخ دشر یداصتقا یشاپورف
 دهد صیخشت طسوتم ی هقبط هک
 اهنت شا یفرصم تازایتما زا یرادروخرب
 باوج یوجتسج هب ،هدوب تورث زا یمهوت
 نیا و ،تفر دهاوخ یعقاو رییغت لابند هب و
 مان  اب تیرتسا تلاو ییادها  ٔهتسب لابند هب 

 ،دوب دهاوخن امابوا طسوت ”رییغت“ یراجت
 و شخب ماهلا ،یعقاو تس یرییغت هکلب

.زاسدنمناوت
 ینارنخس کی یط رد گنیکرتول نیترام
 رد اکیرمآ یروطارپما و مانتیو گنج هیلع
 ام هک دسر یم رظن هب“ :تفگ  ۱۹۶۷ لاس
 یناهج بالقنا کی یارب یهابتشا ٔههبج رد
.”میا هداتسیا
 هدیسر ارف ههبج رییغت نیا نامز ،نم رظن هب
 .تسا
]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(

 ن انیشن تسب هب
تیرتسا لاو

یسیفن دیجم

مدمآ یم هک هار رد
مدنویپب امش یودرا هب ات
مدید ار یناوج نز
 نشور ار شراگیس تساوخ یم هک
.دنک
دیرخ یتیربک هن وا
.درک ییادگ یکدنف هن
یدرم زا یگداس هب
:دیسرپ دیشک یم راگیس هک
”؟مریگب ماو ار ناتشتآ دوش یم“
ار شتآ یخرس ِباتزاب و
درم ناشخرد یاه مشچ رد
.تخانشزاب
 یرآ
شتآ کی اب
.دناریگ راگیس کی زا شیب ناوت یم
تسا ناگمه کلم ،شتآ
۱”.شزاین ی هزادنا هب سک ره هب“ و
ناروابان یا
۲ !”رازاب یبیغ تسد“ هب
منک یمن یخوش
امش هاگودرا رد کارتشا ِشتآ
کش یب
.تسام یاه یدود ِتنس نیشتآ
!داب دود یب نات غورفرپ شتآ
۲۰۱۱ ربماون متشه
.”اتوگ همانرب دقن“ :سکرام لراک ـ۱
.”للم تورث”:تیمسا مادآ ـ۲
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 نیا ِتردق رپ یهبنج ای هدمع یهبنج
 )نونک ات لقادح( یضارتعا یاهشبنج
 .تسا هدوب اهنآ تبثم رایسب ِیریگتهج

 رد هک دناهدرک جیسب ار مدرم اهشبنج نیا
 رشق یهطلس و یرباربان و یتلادعیب لباقم
 ِتایح رب هک یدنمتورث رپوس یهبخن
 یللملانیب طباور و یعامتجا ،یداصتقا

 اب لماک لباقت رد شعفانم و تسا مکاح
 ،تسا ناهج مدرم میظع تیرثکا عفانم
 ندش ریگرد یاضف شبنج نیا .دنتسیاب
 لئاسم ثحب و حرط رد مدرم یاههدوت
 تیعضو :تسا هدروآ دوجوب ار یمهم

 یزیچ ناوتیم ایآ ،تسیچ ناهج و هعماج
 دوشیم رگا و دروآ دوجوب ار نیا زا رتهب

 و شرتسگ ،تاضارتعا نیا رگا .؟هنوگچ
 تبثم ریثات و یریگتهج نیا و دنبای لماکت
 رگا .دوب دهاوخ یلاع رایسب دننک ظفح ار
 یتسینومک یملع کرد یاراد هک ینانا

 و کیژتارتسا کرد نیا قبط ،دنتسه
 تئشن نآ زا هک یدرکیور و یریگتهج
 ،دننک رارقرب دنویپ شبنج نیا اب دریگیم
 دنناوتیم یضارتعا یاهشبنج نیا هاگنآ

 هب تمدخ رد یمهم رایسب تبثم لماع
.دنوشب تسا یرورض هک یبالقنا
 رایسب ،هیحور و کرد نیا ظفح نیع رد
 ار یعوضوم هک تسا یتایح عقاو رد و مهم
 نیا رد ریگرد دارفا یهدنیازف رامش اب
 روطب مدرم یاههدوت نینچمه و تاضارتعا

 نیا رضاح لاح رد .میراذگب نایم رد یلک
 نیا رد ریگرد دارفا نایم رد )لآهدیا ای( هدیا
 دنتسه نآ ِیماح هک یناسک و تاضارتعا

 ِشبنج هک تسا نآ تسا جیار یهکس
 )»یدومع« ِشبنج فالخ رب( »یقفا«
 تارییغت یهلیسو دناوتیم دوخ یدوخب

 یارب یئوگلا اتح و دوش گرزب یعامتجا
 اما .دشاب توافتم یهعماج کی نتخاس
 رییغت یارب هک ار هچنآ )لآهدیا ای( هدیا نیا
 هدروآرب تسا مزال ناهج و هعماج نیداینب

 یناهج و هعماج – دنکب دناوتیمن و دنکیمن
 و متس طباور و گرزب یاهیرباربان هک
 یهطلس و اهروشک کت هب کت رد رامثتسا

 یتسیلایرپما دنمتردق یاهروشک زا یدودعم
 تیرثکا و ناهج یاهروشک تیرثکا رب

 یقیمع یاههشیر نآ رد ،رشب عون میظع
 و اهنیا یهمه ندرک نکهشیر یارب .دراد
 یاهقباسیب بالقنا ،ناهج و هعماج رییغت

 ینعی بالقنا نیا :تسا یمتح و یرورض
 و مکاح یاهورین ِلاکیدار ِینوگنرس
 یاههشیر هک یتسیلایرپما یاهتردق
 رب و دنرگبوکرس تدشب و هتشاد یقیمع
 نیا ؛دنراد هطلس رشب یعامتجا دوجو
 طباور ندرک نکهشیر ینعی بالقنا
 و هنارگمتس ِیسایس و یعامتجا ،یداصتقا
 و مکاح یاهورین نیا هک یرامثتسا
 شناگهدننک لامعِا و مسجت اهتردق
 ینوگنرس نیا هب یبایتسد یارب و .دنتسه
 و یملع یدرکیور هب زاین لاکیدار رییغت و

 و همانرب ،کیژتارتسا ِیریگتهج
 یبالقنا ماحنا یارب اهنیا .تسا تالیکشت

 بالقنا نیا  .دنابجاو تسا یرورض هک
 یاههدوت هک تسین یرورض نآ یارب طقف
  هک ار یاهنامصخ طباور دنناوتب مدرم

 لیمحت نانآ رب رگرامثتسا یهقبط تیمکاح
 رییغت یارب هکلب .دنرادرب نایم زا دنکیم
 مدرم دوخ فلتخم یاهشخب نایم طباور
 یارب هلمجنم – تسا مزال یبالقنا نینچ زین
 راک ریگرد اتدمع هک نانآ نایم داضت رییغت
 راک یریگرد اتدمع هک نانآ و دنیندب

 یرکف راک نایم داضت لح ینعی .دنیرکف
 ات دنوش ضوع دیاب طباور نیا .یدی و

 ای هنارگمتس تیهام هنوگچیه یاراد هعماج
 نودب .دشابن یتآ مصاخت یاهرذب لماح
 دننام ،تبثم تالوحت اتح یبالقنا نینچ
 شبنج ِیلصا و هدمع ِیریگتهج
 یهراوید هب تیاهن رد ،»لاغشا«
 .درک دهاوخ دروخرب شیاهتیدودحم

 طخ کی رد ناوتیمن ار یشبنج نینچ
 هب لیدبت شاینونک لکش رد و میقتسم

 بالقنا یارب هک توافتم اداینب یزیچ
 یاهشبنج یهیلک دننام .درک تسا یورض
 رایسب یاهشبنج هلمجنم( هتشذگ ِتبثم
 رگا )۱۹۶۰ یههد لاکیدار و هدرتسگ
 دنامب شایدوخبدوخ هار نامه رد شبنج
 ِیرورض دنیآرف ندروآ دوجوب نودب ینعی(
 تیوقت و تازرابم نیا اب اهتسینومک دنویپ
 ندرک فرحنم هب کمک نینچمه اما اهنآ
 الماک و هناهاگآ هک یاهداج نورد هب نآ

 اتح اهشبنج نیا )تسا یبالقنا یاهداج
 رامش اعقاو دنناوتیم هک یطیارش رد
 ریثات و هدرک ریگرد ار مدرم زا یمیظع
 ای هدش بوکرس دوز ای رید دنراذگب یتبثم
 یلکش هب هکنیا ای و درک دنهاوخ شکورف
 دنهاوخ رد همکاح یهقبط یهرطیس ریز هب
 نیا رد ریگرد یاههدوت هکنیا رگم – دمآ

 ار هزرابم تسا مزال هک مینک عناق ار شبنج
 بالقنا یارب یشبنج هب لیدبت و هدرب رتارف
 نامزاس و یهاگآ زا رادروخرب ار نآ و مینک

 و یتالیکشت راتخاس هلمجنم( یرورض
 نیا ناوت یمن نآ نودب اریز .مینک )یربهر
 شیاجب و درک بوراج عطق روطب ار ماظن
 هیلک لماک وحم شفده هک یدیدج ماظن

.دروآ دوجوب ،تسا رامثتسا و متس

 یزاغآ :”لاغشا“ ِشبنج هراب رد یتاکن
نتفر رتارف ترورض و … شخبماهلا

نایکاوآ باب يییيدداصتقاا
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 شبنج دننام یئاهشبنج هک دنچره
 و تاین مغریلع و دناتبثم رایسب »لاغشا«
 ریگرد دارفا تیرثکا یهنامیمص یاهشالت
 و هلیسو دنناوتیمن اهشبنج نیا ،اهنآ رد
 یاههدوت »ربارب ِتکراشم« یارب یقیرط
 اریز دننک مهارف ِنوگانوگ راشقا ِمدرم
 -یرادهیامرس ماظن درکلمع و تیهام
 ات شایریگلکش خیرات زا( یتسیلایرپما
 و تراغ و رامثتسا و متس ِیللملانیب طباور

 رد هک دروآیم دوجوب ار یعضو )نآ زواجت
 رد نآ زا رتدیدش و( اکیرمآ یهعماج لخاد
 یاهیرباربان )اکیرمآ یللملانیب طباور حطس
 مدرم فلتخم یاهشخب نایم قیمع
 رد ،ماظن نیا بوچراچ رد هکتسا

 نآ یاهشیوپ و طباور نیا بوچراچ
 روشک نیا رد .دش هریچ اهنآ رب ناوتیمن
 داژن رب ینتبم یهنارگمتس تازیامت رب هوالع
 ،یسنج شیارگ و تیسنج ،)تیلم ای(
 و یداصتقا هاگیاج رد میظع یاهتوافت
 رد مدرم زا یئاههیال .تسه دارفا یعامتجا

 هقبط« نآ هب حالطصا هب هک دنتسه یئاج
 یرترب هاگیاج امومع نانیا .دنیوگیم »هنایم
 رد و( یلاع شزومآ هب یسرتسد بسح رب ار
 و الاب یاهقوقح ،)رکف دیلوت یهصرع
 ات و دنراد هاگیاج نیا هب طوبرم ِتازایتما
 روطب دننکن در ار »اهزمرق طخ« هک ینامز
 رد زین دیدش و مئاد ِبوکرس زا یبسن
 یهتکید و هطلس تحت دوجو نیا اب .دنناما

 زورما و دنتسه روشک نیا یهمکاح یهقبط
 و مهبم ار هدنیآ زادنامشچ و یگدنز تیفیک
 زا یا هدنیازف روطب و دننیبیم کیرات
 تافاحجا و اهیتلادعیب و اهیرباربان
 نیا زا کفنیال یئزج عقاو رد هک دوجوم
 زا اما .دناینابصع ،تسا نآ تیهام و ماظن

 رد صوصخب رفن نویلیم اههد ،رگید یوس
 هک دنتسه نیرجاهم نایم رد و اهوتگ
 و دنماظن نیا بوکرس و ضیعبت ریز تدشب
 و نیرتقیمع هب موکحم ار نانآ ماظن
 و هدرک بوکرس و رامثتسا و متس نیرتخلت
 ؛تسا هدز ناشیاپ و تسد رب ریحنز
 یساسا روطب و تیاهن رد هک یئاهریحنز
 و ماظن نیا لاگنچ نتسکش مهرد اب طقف
 بوکرس هاگتسد لماک ندرک یدوبان

 رد هک روطنامه .تسا نکمم نآ رابتنوشخ
 نیا نایم ناوتیم میاهدید »لاغشا« شبنج
 داحتا هعماج مدرم زا توافتم شخب ود
 زا یرایسب اب هلباقم یارب داحتا :دروآ دوجوب
 اتقیقح و هنارگمتس تیهام تازرابت

 هار نتخاس یارب هزرابم و ماظن نیا یهناعبس
 یتبسن رگیدکی اب دنناوتب اهناسنا هک یرتهب
 تیعقاو دناوتیمن داحتا نیا اما .دننک رارقرب
 نیا رد هک ار یقیمع یاهیرباربان ِتارثا و
 فذح ای ضوع دنراد تردق و هشیر ماظن

 تساجرباپ ماظن نیا هک ینامز ات و دنک
 طباور  طسوت تیاهن رد یزیچ ره تیعضو
 نیمه هب .دش دهاوخ نییعت نآ یاهشیوپ و
 شایربهر هک یبالقنا ،بالقنا طقف لیلد
 یتسینومک یریگتهج و کرد یاراد
 هک یطباور قامعا هب الماک دناوتیم ،تسا
 بعشنم و هدرک متس تحت ار مدرم یاههدوت
.دنک نکهشیر ار نآ و هدرک ذوفن دنکیم
 و تبثم ِیریگتهج اب هک لاح نیع رد ام
 هب و هدش دحتم »لاغشا« تاضارتعا ِیاهیاپ

 رتقیمع و رتهدرتسگ تهج رد نامراک
 لاح نیع رد ؛میهدیم همادا اهنآ ندرک
 نیا ِینغ یهبرجت زا نامناوت رثکادح رد هک
 مزع و نآ تاراکتبا و تاعادبا و شبنج
 اما میریگیم دای شناگدننکتکرش خسار
 رایسب و رتشیب دادعت هک تسا یتایح رایسب
 یدج روطب هک مینک بذج ار یرتشیب
ِ یریگتهج و یملع کرد ِریگرد
 رد هک روطنآ صوصخب – دنوش یتسینومک
 ام بزح کیژتارتسا درکیور و ینیب ناهج
 مسینومک نیونزتنس رد و تسا هتفای مسجت
 هب هتشذگ یههد دنچ لوط رد نم هک
 شالت نآ لماکت رد زونه و ماهدروآ نادیم
 رد هک روطنآ .تسا هدش هدرشف منکیم

 Basics »سکیسیب« ِباتک ٭لوا یهمیمض
 و هنارظنگنت یانعم هب نیونزتنس :ماهتفگ
 یزیچ هکلب تسین »ام لام« یتسیراتکس
 یزیچ ،تساهتیعقاو نیرتقیمع رب قبطنم
 و اهتیانج هب ندیشخب نایاپ یارب هک تسا
 بکترم ابترم ماظن نیا هک یئاهیتلادعیب
 هک یکانتشهد تکالف و جنر و دوشیم
 نآ هب موکحم ار رشب عون میظع تیرثکا

 و هعماج کی ندروآ دوجو هب و تسا هدرک

.تسا یرورض توافتم اداینب ناهج
 روطب اهنت هن کرد نیا هک منکیم دیکات

 رد و اب هطبار رد رتصخشم روطب هکلب یلک
 و »ربهر یب بالقنا« یهدیا اب تیدض
 هدننک نییعت تیمها نآ هب طوبرم میهافم
 نآ هب طوبرم میهافم و هدیا نیا اریز .دراد
 رارق رگا و دنتسین تیعقاو اب قابطنا رد
 زا یرایسب هک یناهج هب اتقیقح تسا

 رد »لاغشا« شبنج ناگدننک تکرش
 دننکیم هزرابم شیارب و دنتسه شیوجتسج
 تسه هک روطنآ تیعقاو اب دیاب میبای تسد
نایاپ .میهد رییغت ار نآ و میوش وربور

 ،بالقنا ای مرفر :لوا لصف همیمض٭
 لئاسم ،یریگتهج هب طوبرم لئاسم
 مظن .لوا لصف .تایقالخا هب طوبرم

.رامثتسا و متس یناهج

haghighat@sarbedaran.org

mailto:haghighat@sarbedaran.org
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 یاه هشیر هک ثحب مت هب هکنیا زا لبق نم
 ،مزادرپب تسا نآ یاهزادنا مشچ و نارحب
 هک منک یم رکشت ناعفادم نوناک ناتسود زا
 دض شبنج .دنداد بیترت ار رانیمس نیا

 تسا یگرزب شبنج ،ناریا رد یراد هیامرس
 نافلاخم رگید نوچمه میتسناوت یم ام و

 اما ،میشاب اه نابایخ رد ،یراد هیامرس
 و نارگراک زا ار تصرف نیا دوجوم طیارش
 اب میراچان زورما و تسا هتفرگ ناریا مدرم
 دض شبنج اب ،رانیمس کی یرازگرب

 مالعا ایند حطس رد یراد هیامرس
.مینک یگتسبمه
 لیلد هب ،رانیمس یرازگرب اب هطبار رد
 ود ام هنافساتم ،دوجوم یاه تیدودحم
 ثحب عوضوم زا و میدش علطم شیپ زور
 یاه هشیر“ هب عجار هک زین رانیمس نیا
 یعالطا ،تسه ”هدنیآ زادنا مشچ و نارحب
 یم ههادبلا یف نم ،لیلد نیمه هب .میتشادن

 لاغشا شبنج یور مربب ار مثحب مهاوخ
 هب ات هک رگید ثحابم یخرب و تیرتسا لاو
.تسا هدش حرطم رانیمس نیا رد اجنیا

 تیرتسا لاو“ راعش اب اکیرمآ رد هک یشبنج
 مامت هب زورما و دش زاغآ ”مینک لاغشا ار
 نم رظن هب ،تسا هدش هدیشک ایند طاقن
 دی علخ زا دی علخ شبنج“ ینینج هلحرم
 نیرتگرزب ،شبنج نیا .تسا ”ناگدننک
 هناشن ار یراد هیامرس ناهج یلام هاگنب
 یدصرد ۹۹ ار دوخ شبنج نیا ،تسا هتفر
 هدرک مالعا تیعمج دصرد کی ربارب رد اه
 ،تورث مامت هک یدصرد کی ،تسا
 و یعامتجا هیامرس و هافر و تاناکما
 رد ار یزاس میمصت و یریگ میمصت تردق

 زکرمتم دوخ یاه تسد رد ،ناهج حطس
 رد یمهس چیه هک یدصرد ۹۹ و دنا هدرک

 دوجوم تامعن زا ،رصاعم ناسنا ناش روخ
 میمصت و یریگ میمصت و شیاسآ و هافر و

 کی .دنرادن دوخ تشونرس هراب رد یزاس
 زا یراد هیامرس تابسانم تحت هک یدصرد

 رد ،دنا هدرک دی علخ تیرشب دصرد ۹۹
 دی علخ هک یدصرد ۹۹ نآ و فرط کی

 دنراد رارق یدربن رگید فرط رد ،دنا هدش
 مالعا ار نآ تیرتسا لاو لاغشا شبنج هک
 نیمه هب .تسا هدز ار شیاه هقرج نیلوا و
 شبنج مراد داقتعا نم هک تسا لیلد
 هلحرم و زاغآ رس ،تیرتسا لاو لاغشا

 ”ناگدننک دی علخ زا دی علخ شبنج“ ینینج
 تسا هتفرگ رارق یا هطقن رد تیرشب .تسا

 یور رب یگدنز و ندنام هب رداق رگید هک
 هیامرس ناهج یسایس یداصتقا یاه هیاپ
 نیرت یا هیاپ رد شبنج نیا .تسین یراد
 هرود دمآ رب و نیون شبنج کی ،حطس
 هک تسا یراد هیامرس ماظن خیرات رد ینیون
 وحم و نیلرب راوید یشاپورف اب ،نم رظن هب

 نیا ،تسا هدش زاغآ یبطق ود ناهج
 یعامتجا ضارتعا و دقن یازا هب ام شبنج
 لاوحا و عاضوا و طیارش هعومجم نآ هب
 یط هک تسا یتالداعم و یسایس یداصتقا
 یشاپ ورف زا سپ و هتشذگ لاس تسیب
 .تسا هتفرگ لکش ناهج رد نیلرب راوید
 رهم هک تسا یتابلاطم میظع شبنج کی
 یتبارق .دراد دوخ یناشیپ رب ار رضاح هرود
 رد ناهج حطس رد یضارتعا یاه شبنج اب
 دوخ دنچ ره .درادن یبطق ود ناهج هرود
 اما ،تسا هدیمانن یتسیلایسوس شبنج ار
 ماظن تابسانم ساسا ،هطساو یب و میقتسم
 کی .تسا هتفر هناشن ار یراد هیامرس
 ،مسیلایرپما هن هک تسا یتابلاطم شبنج
 هب دق مامت ار یراد هیامرس ماظن هکلب

 شالت نایم نیا رد .تسا هدیشک شلاچ
 رد یتسیلایسوس پچ یاپ یاج دوش یم
 نآ تبیغ زا ای دوش هداد ناشن شبنج نیا

 پچ دوخ نم رظن هب اما ،دوش یم تبحص
 زا یکی ،ناهج حطس رد ینونکات بلاغ
 و موادت رد شبنج نیا هک تسا یتالوقم
 دهاوخ باسح هیوست نآ اب ،دوخ قیمعت

 کبس و یتالیکشت ،یرکف یاهداینب .درک
 رب [،نونکات بلاغ] پچ نیا هاگن و راک
 ناهج نارود یعامتجا یاه شبنج یور
 تسکش سپ رد .تسا هدش انب یبطق ود
 یدادعت هب مسیلایرپما هلوقم ،ربتکا بالقنا
 .درک ادیپ لیلقت تفص کی هب و تلود
 ،یهاوخ لالقتسا ،یزیتس مسیلایرپما
 هب یگتسباو عطق و یتعنص هعسوت
 یاه شبنج ساسا و هیاپ ،مسیلایرپما
 دندوب یبطق ود ناهج نارود رد یعامتجا
 ،دوجوم پچ یاهنامزاس و بازحا یمامت و
 هتفرگ لکش اه شبنج نیا یور رب اساسا
 رد فقوت و تسیا کی ،هرود نآ .دنا

 درکراک یتح و دوب یرگراک شبنج
 تالداعم ریثات تحت هیامرس یداصتقا

 داجیا .تشاد رارق یبطق ود ناهج یسایس
 و یوروش ریهامج داحتا لوح زبس دنبرمک
 بوچراچ رد اموزل هن ،یماظن یاهاتدوک
 لوح رتشیب هکلب ،هیامرس یداصتقا درکراک
 ود ناهج رد دوجوم یسایس تالداعم
 هافر یاه تلود .تفرگ یم تروص یبطق
 یتالوقم یراد هیامرس یارب ،اپورا رد
 هیامرس درکراک بوچراچ رد یداصتقا
 هجیتن ،اه تلود نیمه دوخ هکلب ،دندوبن
 نیا هک دندوب یراشف و ربتکا بالقنا
 هتشاذگ یراد هیامرس لود یور رب بالقنا
 .دوب

 یاه هفطن ،تیرتسا لاو لاغشا شبنج
*ناگدننک دی علخ زا دی علخ شبنج

نایکاوآ باب يییيدداصتقاا
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 یناگیاب هب قرش کولب یشاپورف اب اهنیا مامت
 ،یبطق ود ناهج وحم اب ،دش هدرپس خیرات

 هباثم هب و دیشک یتحار سفن هیامرس
 نیا هب .تفرگ رارق شیاهاپ یور رب ،هیامرس
 ،یبطق ود ناهج وحم اب نم رظن هب انعم
 .دش زاغآ رصاعم خیرات رد ینیون هرود کی

 لاو لاغشا“ ناونع تحت زورما هک یشبنج
 هب و عقاو رد ،تسا هدمآ نادیم هب ”تیرتسا

 هرود نیا یازا هب ام و دمآ رب ،ینیع روط
.تسا هلاس تسیب ریخا

 نیا خساپ ،دوجوم نونکات پچ نم رظن هب
 شبنج نیا اما .تسین یورشیپ یارب شبنج
 اج نیمه ،دوجوم پچ یشقن یب مغر یلع
 ایوگ هک متسین نیا نارگن نم .دنام دهاوخن

 شبنج نیا سار رد ،پچ نیا هک لاح
 رس یب شبنج نیا ،انعم نیا هب و تسین
 یتابثا ویتانرتلآ نودب و تسا ربهر یب ،تسا
 شبنج نیا .دیسر دهاوخن ییاج هب ،تسا
 دعب یراد هیامرس .تسا نیون شبنج کی
 هب شیپ زا شیب ،نیلرب راوید یشاپورف زا

 ،تسا هتفر شیپ راصحنا و زکرمت تمس
 یاه تسد رد زیچ همه ،هتشذگ زا شیب
 حطس رد یدصرد کی و زیچان یتیلقا

 ،اه ناسنا دصرد ۹۹ زا و هتفرگ رارق ناهج
 شبنج .تسا هدش دی علخ هشیمه زا شیب
 نیا هب یخساپ ،تیرتسا لاو لاغشا
 ،دوش فقوتم تسا نکمم .تسا تیعضو
 احنآ زا اما ؛دوش دنلب و دتفایب نیمز ،دگنلب

 شبنج کی ینینج هلحرم ینیع روط هب هک
 و ناربهر دوخ لد زا نم رظن هب ،تسا نیون
.داد دهاوخ نوریب زین ار دوخ ویتانرتلآ و قفا

 میظع رفعج ینارنخس ساسا رب قوف نتم*
 یناهج شبنج اب یگتسبمه رانیمس رد هداز

 ماگنه .تسا هدش میظنت یراد هیامرس دض
 اه یدنب هلمج رد ،ندرک بوتکم
 رد .تسا هتفرگ تروص مه یتاحالصا
 ،ثحب رتشیب قیقدت یارب ،زین اهاج یخرب

 هدش هدوزفا ینارنخس نتم هب یتالمج
  .تسا

 یدنمشوه اب مسیلاربیل .دبای یمن ققحت )نیتسار
 هب( یمومع راکفا لرتنک میسناکم زا ،لماک
 تیاضر ،یبرغ زادرپ هیرظن ،مویه دیوید لوق
 دیامن یم ار یرادرب هرهب تیاهن )تیاضر نودب
 ،یا هناسر عیانص کمک هب ار دوخ لوصحم و
 یاه هتسب ماسقا و عاونا بلاق رد یناسآ هب
 .دنک یم جیورت ،هدش یزیر همانرب یگنهرف
 یلاربیل یسارکمد یتاغیلبت یاه کاروخ نیمه
 یژرنا هک تسا دمآ راکان و یحطس گنهرف و
 یم یناوتان و زجع هب ار نانآ و هیلخت ار اه هدوت

 .دشک
 یم یبوخ هب ،ینونک یعامتجا یاه شروش رد
 رت غاد هساک ،هناسر تعنص نابحاص هک مینیب
 شخپ اب ،رگید فرط زا ؛دنا هدش شآ زا
 و یسارکومد زا مد ،نیغورد و یلعج رابخا
 هب ار اه شروش نیا و دننز یم یهاوخ یدازآ

 ،دیامن یم باجیا ناش عفانم هک یا هنوگ
 هناسر عیانص .دننک یم یزیر همانرب و تیاده
 ناضرتعم ،G8 نارس سالجا هب ناضرتعم ،یا
 و تردق بحاص روشک ۲۰ نارس سالجا هب

 لاو و لتایس شبنج ،یناهج هیامرس
 هناهاوخ یقرتم یاه تکرح،تیرتسا
 رد( ناهج رسارس رد نارگراک و نایوجشناد
 و دنهد یمن ششوپ ار )…و هسنارف و ناتسلگنا
 یاه نیبرود زنل تهج میظنت و تکرح اب ای

 و جره و شابوا یتشم ناونع تحت ار اهنآ ،ناش
 یم شتآ هب ار مدرم لاوما هک ،بلط جرم
 نانآ .دنهد یم ناشن ،دننک یم تراغ و دنشک
 یراگیب ،دنتشاد رواب یمدرم یسارکمد هب رگا

 و یهت یاه هرفس شلباقم رد و مدرم زور ره
 هب هک ،ار رجاهم نارگراک راب تکالف یگدنز
 دوجو هب هیامرس و راک ِ یزاس یناهج تمه
.دنتشاذگ یم شیامن هب ،دنا هدمآ

 تسود اب هارمه ۱۹۷۰ ی ههد رد یکسماچ

 رانیمس رد ناور وکین زانهش ینارنخس نتم
 یراد هیاورس دض یناهج شبنج اب یگتسبمه
 ،یراتشون یاه هناسر -)۱۳۹۰نابآ -جرک(

 رد نونکا ،یزاجم و یرادید ،یرادینش
 مسیلاربیلوئن هشیدنا و رکف دیلوت رازبا و تیکلام
 هب مسیلاربیلوئن .دنشاب یم تردق نابحاص و
 یسانش هعماج ناسانشراک و ناصصختم کمک
 هشیدنا و رکف تسا هتسناوت ،دوخ یسانشناور و
 صاخ یسایس گنهرف و یعامتجا گنهرف و

 ار اهنآ اه هناسر طسوت ،دنک دیلوت ار دوخ
 .دهدب ناهج مدرم دروخ هب و هداد هعاشا
 رتشیب رد دنناوت یم رضاح رصع رد اه هناسر
 نادنچ هن هنیزه اب و ناسآ یا هنوگ هب اهروشک
 تیلاعف اب و دنریگ رارق مومع سرتسد رد ،دایز
 هب هک ار یا هفیظو و تلاسر ،دوخ یگنهرف

 هک( تسا هدش فیرعت اهنآ یارب هنارهام روط
 رد )تسا یتسیلاربیلوئن گنهرف هعاشا انامه
.دنهد جاور یناهج هعماج راشقا مامت نایم
 و ناگبخن راکفا یراکتسد اب مسیلاربیلوئن

 قفوم نونک ات ،یهاگشناد ناگدرک لیصحت
 میقع ای راهم ار یعامتجا یاه شبنج ات هدش
 و دیامن اقلا یسارکمد زا یرگید موهفم و دیامن
 رهاظ هب ،یعامتجا یاه شبنج زا تیامح اب

 هناهاوخ یقرتم تالوحت و رییغت یماح ار دوخ
 یاه تموکح لیکشت زا ات ،هدومن یفرعم
 یسررب .دیامن یریگولج یمدرم و لقتسم

 یبوخ هب هنایمرواخ یاهروشک یاه شبنج
 .تسا مسیلاربیلوئن یتسیلایرپما فادها رگنایب
 رب ینتبم ،مسیلاربیلوئن رظن دروم یسارکومد
 اب هک( دشاب یم دازآ رهاظ هب تاباختنا
 چیه ،مدرم یعمج درخ رب ینتبم یسارکمد
 دودحم اب زج ،رما نیا اما )درادن یتیخنس هنوگ
 یتاباختنا یرازگرب رد مدرم هلخادم ندرک
 یسارکمد هب ندیسر تهج رد( نیتسار

 و یزاسربخ رد اه هناسر شقن
یربخ روسناس

ناور وکین زانهش يیسايیس
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 ماحنا یشهوژپ ،نمره .سا دراودا دوخ هدنسیون
 ،اکیرما یربخ یاه هناسر داد یم ناشن هک داد

 المع ،ناگبخن عفانم هب تمدخ اب هنوگچ
 رب ندرک تموکح یارب ار نادنورهش ییاناوت

 دننک یم فیعضت )کیتارکمد لکش هب( دوخ
 نیا هب دوخ شهوژپ رد ،نمره و یکسماچ .)۱(
 تکرش ،یربخ یاه هناسر هک دندیسر هجیتن

 یاه یژولودیا ،یمومع طباور تعنص ،اه
 ،یرکفنشور بلاغ یاه گنهرف و یهاگشناد
 دنیاشوخان تیعضو ،یرورض یتامهوت داجیا اب
 ،ینالقع ،تسین بولطم هک ار یلاربیلوئن

.دنهد یم هولج یرورض و هناهاوخریخ
 چیه تردق نابحاص ،تسا دقتعم یکسماچ
 راک نیا هب یزاین ،دننک یمن یمسر هئطوت عون
 یمئالع ،یداهن یاهراک و زاس قیرط زا .تسین
 ناراگن همانزور و ناصصختم ،نارکفنشور هب
 نیرتهب ار دوجوم تیعضو اهنآ ات دنتسرف یم
 اب شلاچ زا و دننادب ناهج رد نکمم تیعضو
 ،دنوش یم عفتنم دوجوم تیعضو زا هک یناسک
 روشک تیعضو هدنز و ینونک هنومن .دننزب زاب رس
 گنهرس یروتاتکید طوقس زا دعب ار یبیل
 هناهب هب مدرم نارابمب .منز یم لاثم ،یفاذق
 نتفرگ هدیدان و یلاربیلوئن یسارکمد و بالقنا

 راوخنوخ یروتاتکید ولو ،ریسا کی یناسنا قح
 لباق ،یمدرم بالقنا هیجوت مادک اب ،دشاب
 ؟تسا شریذپ

 ،تسایس ،داصتقا رب مسیلاربیلوئن ی هطلس
 قیمع ،یوق نانچ ام گنهرف و یراگن همانزور
 ناگدنناوخ زا یخرب یارب هک تسا هدنبوک و
 یمن یقاب نآ شریذپ زج یا هراچ ،)نابطاخم(
 ،ناهج ینونک ماظن روآ سای نارود رد .دنام
 هک دنریگب هجیتن و دنشیدنیب یکدنا دادعت دیاش
 اریز ،میا هداتفا ماد هب ،ییارقهق ماظن نیا رد ام
 مدرم( اه ناسنا ،ینونک طیارش رد هنافساتم

 یربارب ،یناسنا یعامتجا مظن داجیا رد )ناهج
 یایند رد و دنناوتان الماک ،کیتارکمد و هنابلط
 .دنا هدش راتفرگ ،دیدرت و یروابان و لاصیتسا
 ،یبالقنا زرابم فورعم هلمج قادصم ،رما نیا
 طیارش زا وا لیلحت .تسا نایوپ زیورپ ریما
 دوب نیا ،دوخ هرود هعماج یسایس -یعامتجا

 تردق ،دنا راتفرگ ”قلطم ود“ نیب ،مدرم هک
 .مدرم قلطم یناوتان و )تلود( نامکاح قلطم
 ناشن اب ،اه هناسر طسوت ،مهوت و رکفت نیا
 و یتموکح یاه هاگتسد گرب و زاس نداد
 یم لیمحت نانآ هب ،مدرم ندوب عیطم و تیاضر

.دوش

 ،یداصتقا یماظن ناونع هب اهنت هن مسیلاربیلوئن
 زین یگنهرف و یسایس یماظن ناونع هب هکلب

 هک ،مسیشاف اب هسیاقم رد .دنک یم لمع
 مسیلانویسان و یتسرپ داژن یعمج یاه شبنج
 یروص یسارکمد ،مسیلاربیلوئن ،دروآ دیدپ ار
 ار درکراک نیرتهب شیارب هک دراد ار یتاباختنا
 تسد زا مدرم ،ماظن نیا رد اما ،تسا هتشاد
 یارب هک ،یمومع رظن لدابت و تاعالطا هب یبای
 یرورض یریگ میمصت رد یعقاو تکراشم
.دننام یم زاب ،تسا

 یپ کی یلاربیل ماظن ،تسا دقتعم یکسماچ
:دراد یمازلا و مهم اما ،یبنج دمآ
 یب هک ،یسایس ریغ ینادنورهش داجیا“
 .”تسا نانآ ی هصخشم ،یفاب یفنم و یگقالع
 -یسایس گنهرف راب نایز ضراوع حیضوت
 کی زا اریز ،تسا راوشد ،مسیلاربیلوئن یندم
 داجیا اب مسیلاربیلوئن یاه تسایس ،فرط
 و شالت هنوگره ،یعامتجا یاه یرباربان

 هب هک ،یعقاو یربارب داجیا یارب ار ششوک
 فیعضت ای یثنخ ،دشخب یم رابتعا یسارکومد
 رایتخا رد یعبانم ،گرزب یاه تکرش .دنک یم
 دنیارف ،اه هناسر ندادرارق ذوفن ریز اب هک دنراد
.دنزادنا یم راک زا ار یسایس یعیبط
 مزلتسم ،یسارکمد ییآراک ،رگید یوس زا

 اب نادنورهش هک تسا یناکما و طیارش
 هتشاد یگتسبمه و دنویپ ساسحا ،رگیدکی
 یاه داهن و اه نامزاس رد ،یرما نینچ .دنشاب
 گنهرف .دریگ یم لکش ،یراجت ریغ فلتخم
 هکبش لیکشت دنمزاین ،روشرپ و هدنز یسایس
 و هدوارم ،رادید رتسب هک تسا یعامتجا یاه
 یاه هورگ .ددرگ یم نادنورهش لباقتم هطبار
 و یلحم یاه نامزاس ،هناخباتک ،یعامتجا
 هورگ و یمومع یاه ییامهدرگ ،اه ینواعت

 دنتسه یعامتجا هکبش ،یعون هب ،یفنص یاه
 و یعمج درخ اب اهنآ لیکشت هب رداق مدرم هک
 هب ،یلاربیل یسارکمد .دنشاب یم نییاپ هنیزه
 دوجو هب ”ناگدننک فرصم“ ،نادنورهش یاج
 زکارم“ ،یعمج یاه هورگ یاج هب و دروآ یم

 یدارفنا یاه یمرگرس و هدرک سیسات ”دیرخ
 و درخ هک ،ییاروش ماظن رد اما ؛دنک یم قلخ
 یاه نامزاس داجیا ،تسا مکاح یعمج عفانم
 ،ترورض و زاین هب انب ،مدرم طسوت داهن مدرم
.تسا یمازلا رما و هفیظو کی

 یاه نارحب ،مسیلاربیلوئن میناد یم ام همه
 ات یقرش یایسآ زا ار یداصتقا و یسایس میظع
 هدروآ دوجو هب نیتال یاکیرما و اقیرفا و اپورا

 یاهروشک رد ار مدرم یگدنز حطس ،تسا
 ،مه یلامش یاکیرما و نپاژ ،اپورا هتفرشیپ

 ،عماوج نیا .تسا هدرک زیگنا تقر و تخس
 شروش .دنا هدش یلمات لباق یاه بوشآ نتسبآ

 ،هنارایشه دیاب ام و تسا هار رد یمیظع یاه
 افیا یا هدنزاس شقن و هدیجنس ار طیارش
 و میوش دیدرت و کش راچد دیابن ام .مییامن
 هب ،دوخ هب دوخ ،اه شروش نیا هک مینک روصت
 یم متخ یناسنا و کیتارکومد ییاه لح هار

 هاگآ ،یقرتم یاهورین و ناهج مدرم دیاب .دوش
 و ملاس تاطابترا هک دنشاب هتشاد نیقی و دنشاب
 شبنج و اه شروش نیا یاشگزمر دیلک ،ایوپ

 شنکاو ،لکشت ی هوحن و تسا یعامتجا یاه
 یتح و اپورا ،ایسآ رد هچ ،ار مدرم ام لمع و
.دنک یم نییعت تیرتسا لاو
 راک هحولرس ار یعامتجا یاه هکبش لیکشت

 هب و حیحص یناسر عالطا اب و میهد رارق دوخ
 شبنج ینونک طیارش زا ار ایند مدرم ،ماگنه
 میزاس عالطا اب ،تیرتسا لاو و هنایمرواخ یاه
.میتسین اهنت مینادب ات

——————————–
 ،یکسماچ ماون ،یناهج مظن و مسیلاربیلوئن )۱(
یوضترم نسح همجرت
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.تشاد مالعا سیلگنا زا
 دوخ روشنم رد »لاغشا« شبنج
 رارق دیکأت دروم نارگید اب ار شایگتسبمه
 هب دراد رظن رد هک درادیم مالعا و دهدیم
 مدرم رفن اهنویلیم هب هک یگرزب یتلادعیب
 اور طاقن رگید و اکیرمآ هدحتم تالایا

 ار دوخ« هک یمدرم .دشخب نایاپ ،ددرگیم
 مولظم یناهج هیامرس یاهورین فرط زا

».دننادیم
 ،هیامرس زآ و صرح فلاخم ًاتدمع اهنآ

 یربج ینوناقریغ یاهجارخا فلاخم
 طسق دنتسین رداق هک ییاههداوناخ
 فلاخم ،دنزادرپب ار دوخ یاههناخ
 ،تیرتسالاو تاحن یارب یدادما یاههمانرب
 فلاخم ،راک لحم رد ضیعبت فلاخم
 یارب اهنت ،نایوجشناد نیگنس یاهیهدب
 بسک یارب دوخ یناسنا قح زا اهنآ هکنیا

 فلاخم ،دننکیم هدافتسا گنهرف و ملع
 ،مدرم یسایس ناگدنیامن نیب رد اشترا

 نتفای یارب ششوک ندرک هکولب فلاخم
 طیحم یدوبان فلاخم ،لیدب یژرنا عبانم
 رد رامعتسا و گنج فلاخم ،تسیز
 اهنآ ،نآرب هوالع .دنروشک جراخ و لخاد
 دنا هیامرس طسوت اههناسر لرتنک فلاخم
 رد مدرم نتشاد هاگن« شاهفیظو هک
.تسا »سرت و یعالطایب
 ینعمیب یاهلاؤس باوج هجیتن رد
 و تسا هدش هداد هک تساهتدم اههناسر
 یاهفرح رگوجوتسج دیابن ناسنا
 ار نشور ترابع نیا ات دشاب هدنرپباقشب
 هناسر باحصا رگا و .دنک کرد و دبایب
 رد نارگلاغشا نیب  رد روضح تقو
 زا یاهخسن ات دنرادن ار کرویوین ،ناتاهنام
 The Occupy Wall Street  همانزور

Journalیگداس هب دنناوتیم ،دننک هیهت ار 
 دوخ یصوصخ هنایار رد ار شبنج روشنم
 ریز
 دنبایب http://occupywallstreet.org سردآ
 تنرتنیا یاراد دوخ نم .دنیامن هعلاطم و
 ،گرم دنب ناینادنز اهنت هن اریز ،متسین
 هدافتسا ایناولیسنپ یاهنادنز هیلک رد هکلب
 هداس یلیخ یتسود .تسا عونمم هنایار زا
 قیرط زا ار هدربمان همانزور هرامش کی
 رد .مدناوخ ار نآ نم و داتسرف میارب تسپ
 یربخ تاسسؤم ناراگنربخ یارب هجیتن
 هک دشاب دوجوم ناکما نیا دیاب زین گرزب
 رد و دننک هیهت ار همانزور نیا زا یاهخسن
 هب اهنآ هکنیا رگم .دنهد شرازگ نآ دروم
 رد ار مدرم دنهاوخب صخشم روط
  .دنراد هاگن یعالطایب
تلادع تشاگنرات

 ،مینک یشوپمشچ اهانثتسا زا یخرب زا رگا
 و ییویدار و ینویزیولت یاههکبش رثکا

 گرزب یربخ یاهناگرا روطنیمه
 یضارتعا شبنج ییاکیرمآ یاههناسر
 ١۷ زور هک ار »دینک لاغشا ار تیرتسالاو«

 هب دوخ یاهربخ رد دش زاغآ ٢٠١١ ربماتپس
 دروم رد هک ییوگ ،دندرک حرطم یلکش
 دروم رد ًالثم بیرغ و بیجع هثداح کی
 کی زا هدنرپ باقشب کی نتسشن نیمز هب

 تشپ و زیرکی .دنهدیم ربخ رگید هرک
 :دشیم حرطم یهباشم یاهلاؤس مه رس
 ؟دنهاوخیم هچ نارگلاغشا ًالصا

 تسد نانآ ارچ ؟تسیچ نانآ یاهتساوخ
 مه یباوج اهنآ هتبلا و ؟دنا هدز راک نیا هب
 نیا زا و دنهدیمن هیارا اهلاؤس نیا یارب
 مدرم نیب رد ،تاعالطا یاج هب هار

 راک نیا اب اهنآ .دننکیم جیورت یمگردرس
 ناگدنونش و ناگدنناوخ هب یکمک دوخ
 جیورت تسایس  هجیتن رد و دننکیمن دوخ
 ناوتیم ،تسین هناقداص هک ار اهنآ غورد
.داد رارق داقتنا دروم

 تسناوتیمن نیا زا رتقیقد »لاغشا« شبنج
 اهنت .دنک هلومرف ار دوخ فادها و لوصا

 نارگشنک ،تامادقا زاغآ زا سپ زور دنچ
 راهچ و گنرراهچ همانزور شبنج نیا

 The Occupy  مان هب ار دوخ یاهحفص
Wall Street Journal رد .دنتخاس رشتنم 

 هداد حیضوت قیقد روط هب همانزور نیا
 ندمآ دیدپ ثعاب زیچ هچ هک ،دوشیم

 رتیت .تسیچ شبنج فادها و دش شبنج
 و دراد مان »لاغشا روشنم« هیعالطا نیا

 حور زا رثأتم نآ شراگن هویش و کبس
 ۀیئوژ ۴ زور رد هک تسا »لالقتسا روشنم«

 ار سیلگنا هرمعتسم هدزیس لالقتسا ١۷۷۶

 ؟تسیچ »دینک لاغشا ار تیرتسالاو« شبنج فده
دنراذگیم توکسم ار نآ ییاکیرمآ یاههناسر بلغا

لامجوبا ایموم
ناوج یایند :عبنم يیعامتجاا

http://occupywallstreet.org/
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 یکی اپورا یاه تلود یگتسکشرو و یهدب
 هب ار یداصتقا نارحب قمع یرگید زا سپ

 و نانوی یاه تلود . تسا هتشاذگ شیامن
 نادنچ مه هیقب عضو و دنتفر راوآ ریز ایلاتیا
 و هیامرس یمومع نارحب .درادن یفیرعت

 قلاخ هک یتسیلاربیلوئن یاه تسایس
 یبرع یاهروشک رد یسایس تاضارتعا
 هب کیدزن نونکا دوب هدیدرگ اقیرفا لامشو
 یرگید لاکشا رد هک تسا هام ود
 هتفرگرب رد زین ار یتسیلایرپما یاهروشک
 هب ادتبارد  یضارتعا دوجوم شبنج . تسا

 یاه تلود یشک تضایر یاه تسایس
 رد تیرتسا لاو لاغشازا یراد هیامرس
 هژیوب ناهج طاقن هیقب ، دش عورش اکیرما
 شبنج مان اب نونکا و تفرگرب رد ار اپورا

 ) یناهج بالقنا( یراد هیامرس دض یناهج
 یراج نارحب عفر .تسا هدناسانش ار دوخ
 لیمحت و ارجاو بیوصت اب یراد هیامرس
 هب هنایوج هفرص و یتضایر یاه تسایس
 بازحا و اه تلود یوس زا هعماج تیرثکا

 مامت اما و . دوش یم لابند تردق رد مکاح
 نارحب هبنس هک دنراد نیا زا ناشن  دهاوش
 یشبنج لباقم رد .تسا اه نیا زا رت صرق
 مرفتالپ زونه هچرگ هک تسا هدرک ملع دق
 هار هویش ظاحلزا و دراد یا هتشونان همانرب و
 شیارگ ود هب دوجوم نارحب زا تفر نورب

 یم میسقت یتاقبط هاگدرا ود هب قلعتم هدمع
 زین تسایس رد  یسارکومد زا ود ره .دوش
 ار داضتم داصتقا ود اما دنیوگ یم نخس
 یشیارگ نآ یوس کی . دننک یم یگ هدنیامن
 یعامتجا یاه تساوخ حرط اب تسا
 هک ییاه تسایس  نییعت رد یرگ تلاخدو
 هیامرس دوجوم مظن نیناوق و اه تسایس اب
 هک شیارگ نیا . دراد یساسا تریاغم یراد

 یسارکومد و داصتقا رد یعامتجا تیکلام
 و دنک یم یگ هدنیامن ار )۱( میقتسم
 دصرد هنو دون یاه تساوخ هدنریگربرد

 رد و لاکیدار و پچ دشاب یم هعماج
 یوس.  تسا یرگراک تسیلایسوس  تیاهن
 رد ار شیاهزاین هک تسا یشیارگ رگید

 رد و  یراد هیامرس تسایس بوچراهچ
 و نآ نیناوق رییغت اب تلاح نیرتهب
 فیط . دنک یم وجتسج نآ رد یتاحالصا
 هدرخ و یزاوژروب شیارگ زا یگنراگنر
 ظفح ناهاوخ هک  یعاجترا اتح و یئاوژروب
 داصتقا رد یصوصخ تیکلام دوجوم ماظن

 و هناراکایر ریباعت یسایس ظاحل زا ، دنتسه
 و دنهد یم هئارا ار یسارکومد زا )۲(یلیخت
 کی عفانم هدننک سکعنم تلاح نیرتهب رد
 نیارد )۳(رازه یج . دنتسه هعماج دص رد
.دراد رارق فیط
 کی هب نارحب توافتم لاکشا لیدبت
 یداصتقا نارحب هب یلام نارحب  ،رگید
 نارحب هب یداصتقا نارحب ، یلک روطب

 نارحب هب یسایس نارحب هراب ود و یسایس
 یلکیس نوچمه یداصتقا رت هدنبای قیمعت
 رد همکاح هقبط روابان نامشچ یولج رد

 نانوی رد  تاضارتعا جوم . تسا نایرج
 زاب ار تارکومد لایسوس ریزو تسخن
 ، هتسشنزابرادکناب  یو یاجب و درک هتسشن
 کناب نواعم و نانوی کناب قبسا سیئر
 تلود سیئر سومداپاپ ساکول یاقآ اپورا

 هدرکلیصحت دیدج ریزو تسخن . دش
 نوتلیم بتکم وریپ نلامتحا و اکیرمآ
 کی ناونعب مه ینامزوا .دشاب یم نمدیرف
 یاه کناب زا یکی رد هبتر یلاع دنمراک
 زین ایبملک اگشناد داتسا ناونعب و اکیرمآ
 ناگرا هس نونکا و  تسا هدومن هفیظو ماحنا

 دوخ اب زین ار نانوی داصتقا رد هدننک نییعت
 کناب ،اکیرمآ نارادکناب ،دراد هارمه هب
 رد ،نانوی یاه کناب و اپورا یزکرم
 هب . ار  لوپ یللملا نیب قودنص تیاهن

 ایوگ ناشیا دنراد نارگید هچ ره یترابع
 هکنیا .دراذگ یم شیامن هب یئاهنت هب دوخ
 میلست نانوی رد راکیب ناناوج و نارگراک
 هب رت هدرتسگ ای دنوش یم ناشیا تلود
 زاب زونه دنهد یم همادا دوخ تاضارتعا
 اب هتشون نیا میظنت تاظحل نیرخآرد .تسا

 نانوی یرگراک یاه هیداحتا هک میدش ربخ
 زورما و دنا هدومن یمومع باصتعا مالعا
 رب نانوی رد مدرم هک تسا رارق هبنشجنپ

 یاقآ یداصتقا تضایر یاه حرط هیلع
 ایلاتیارد  .دنیایب اهنابایخ هب زاب تارکونکن

 ،وروی هقطنم یداصتقا تردق نیموس
 تسیشاف و یتسار تسد ریزو تسخن

 لاس هدزناش زا سپ  ینکسولرب ویولیس
 یرازگ تمدخ و شراختفاو دشرانکرب
 یاهزور نیرخآ رد ار هیامرس یارب

 بیوصت نآ و تشاذگ شیامن هب شترادص
 هب سلاجم رد هیامرس یتضایر تسایس
 نیشناج .دوب ناگدنیامن حالطصا
 ناد داصتقا ، یتنوم ویرام یاقآ ینکسولرب
 اپورا نویسیمک قباس یاضعا زا و ییایلاتیا
 رد مه و نانوی رد مه هکنیا بلاج . تسا
 تسایر تسپ ) تارکونکت ( یدارفا ایلاتیا
 داصتقا اب نمیقتسم هک دنا هتفرگ ار تلود
 نیا . دنراد و هتشاد راک و رس کناب و

 اب اپورا یراد هیامرس یوس زا اه ینیزگیاج
 یتشک نتسشن لگ هب و رضاح نارحب تدش
 زورید ات ، تسا ماحنا لاح رد مسیلاربیلوئن
 ندرک جراخ رد هیامرس یسایس تحلصم
 رپ و دب“ تلود لرتنکرظن ریز زارازاب داصتقا

؟ یداصتقا متسیس مادک اب یسارکومد
) رازه یج اب هطبار رد(

اهر نیورش ـ ینابرق دیمح يییيدداصتقاا
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 اب نمیقتسم داصتقا زورما و دوب ”جرخ
 نارحب زا جورخ رد یزات هکی دصق تلود
 نایوگنخس زونه لاحنیا اب  .دنک یم ار
 نیا هب زین اوژروب هقبط تیارد اب یمک
 کش هدیدب نارحب عفر یارب اه ییاجباج
 یداصتقا گرزب تردق ود . دنرگن یم
 دننارگن تخس هسنارف و ناملآ ینعی اپورا
 ظاحل زا رت فیعض یاهروشک تیوضعردو
 و دیدرت راچد وروی هقطنم اب یداصتقا
 ییوج هفرص هتسب.دنا هدش فالتخا
 هک اپورا هیداحتا یداهنشیپ یداصتقا
 ناگدنیامن یاه حرط و تاداهتشیپ
 دنا هدمآ درگ نآرد یزاوژروب گنراگنر
 نویلیم دصتشه و درایلیم هن و هاجنپ رب غلاب
 شهاک قیرط زا تسیاب یم هک تسا وروی

 اهتایلام شیارفا زین و یتلود یاه هنیزه
 :دنتسه اه نیا صخشم دراوم .دوش نیمات
 یئاراد شورف ،یگتسشنزاب نس شیازفا

 تمیق شیازفا ، تلود هدنام یقاب یاه
 هن مهنآ ،یمومع هنیزه شهاکو تخوس
 هکلب ،اهنآ رب ندوزفا هک یماظتنا و یماظن
 نینچ رتسب رب  .شرورپ و شزومآ و اه همیب
 فلتخم راشقا و تاقبط نایم رد یعاضوا
 شوگ هب نوگانوگ یاهدایرف هاگ و همزمز
 معن ناگدننیرفآ فص فرطکی رد .دسر یم
 هدننک دیلوت ناتسدورف و نازیچ یب ،یدام
 نارگراک ینعی رصاعم هعماج یدام معن
 نودب یاه ه داوناخ ،راکیب ناناوجو
 یاهدرادناتسا لقادح زا یرادروخرب
 رگیدو شزومآ و تشادهب و نکسم
 فص رد هک مینیب یم ار هیلوا تاناکما

 یناج هیامرس دایرف اب یرفنرازه اهدص یاه
 هنیزه ام ، تساراکتیانج تلود ، تسا
 هن و دون ام ، میهد یمن ار امش نارحب
 نآ زا دص رد کی امشو هعماج زا دصرد
 ار میقتسم یسارکومد  ..… و دیتسه
 هقبط رگید فرط زا .دنتسه راتساوخ
 نامز رد تشه یج تسشن رانک رد همکاح
 اب ، مسیلاربیلوئن یرگیشحو غولب
 هب نآ قیمعت و یراج نارحب ندشریگارف

 نارس ینعی تسیب یج تسشن رتعیسو عمج
 تلود و گرزب یتسیلایرپما یاه تلود
 یرامیب نارودرد کنیا و دیسر دنمتورث یاه

 هب ورو مسیلاربیلوئن سردوز یریپ ، نمزم
 هدیسر مهرازه یج تسشن هب شندوب توم
 نادنزرف زا ینالاسنایم و ناناوج .تسا

 یارب ،رت نیئاپ هجرد کی اب و همکاح هقبط
 یسارکومد یرارقرب اب دوجوم ماظن ظفح

 رد اهنآ .دنشک یم اروه نآ لوئسم عون هتبلا
 رواجم و رانک رد و کیژلب تختیاپ

 وضع یاه تلود نارس تسشن نامتخاس
 مه نیا .دنا هدش عمج مهرود اپورا هیداحتا
 دصناپ تدم کیژلب هک تسا رکذت لباق
 نیا ،درب یم رسب تلود نودب هک تسا زور
 هک دناوت یم زین هیضق نیا تابثا هبون هب

 نادنچ مه لاوحا و عاضوا رد اتح هعماج
 .تسا لگنا تلود و تسین دنمزاین تلودب
 زیچ ره زا رتشیب اپورا رازه هورگ یسارکومد
 نارحب أشنم ایوگ هک ،یبیرف دوخ کی رب

 فرح  هب ناگدنوش باختنا ندادن شوگ
 ناگدننک باختنا یاه تساوخ و اه
 هار انبم نیا رب و تسا هتفرگ لکش ، تسا

 ینونک طیارش ندیچ رب هن ار نارحب لح
 رب ناراد هیامرس تیکلام ینعی یعامتجا
 ناگدنیامن حالصا رد هکلب ،دیلوت رازبا

 شوگار مدرم فرح هک دنناد یم سلجم
 دمآراکان و ندوب یلعج اما تایعقاو .دنهد
 .دنز یم دایرف ار اه لح هار هنوگنیا ندوب
 تساوخ هب مه دنناوتیمن ناگدنیامن  هک اریز

 ارف شوگ رتشیب دوس ینعی  ناراد هیامرس
 مدرم ی هدوت یاه تساوخ هب مه و دنهد
 ناریدم ،ناراد هیامرس اب داضتم نلماک هک
 هتفگ میدق زا .دننک لمع ،تسا اه کناب
 رد .»دوش یمن اوه ود و ماب کی« دنا
 ینعی هیامرس یراتخاس نارحب رما تیعقاو
 دوس ندشن نیمأت ،دیلوت هفاضا نارحب

 . تسا دیلوترازبا و هیامرس نابحاص همزال
 ، زیمآ رهق بالقنا کی هلیسوب ای نارحب نیا

 لکشتم دشاب هتسناوترگراک هقبط نآ رد هک
 شیوخ کیسالک یاهرازبا اب بزحتم و
 جوا و یسایس یداصتقا تاباصتعا ینعی
 نا ساسا هک  شیوخ یتاقبط هزرابم نداد
 و یا هدوت  هناحلسم مایق هب هناجالعا ان و

 دوجوم مظن ،دوش یم رجنم یلخاد گنج
 ینونک  یئاوژروب تلود ، هدرک نوگرگد ار
 و هتسکش مه رد نآ یاههاگتسد مامت ابار

 دوخ تلود لیکشت اب ار هعماج رذگ طیارش
 کی هب ، ایراتلورپ یئاروش یروتاتکید ینعی
 و اهزاین ندروآرب ساسا رب یناسنا  مظن

 مهارف ،رشب داحآ و شیوخ یاه تساوخ
 متسیس ینعی هیامرس هکنیا ای و دروآیب
 هدیدنگ ، رت یلاع لکش رد هژیوب و دوجوم
 تلود اب مسیلایرپما ینعی شارت  نفعتم و رت

 یاه حالس هب شا حلسم نادند ات یاه
 نتخادنا هار و یعمج هتسد راتشک و یمتا

 یدوبان و یا هقطنم و یروشک یاه گنج
 همادا شیاقب هب دیلوت رازبا و ناسنا اهنویلیم
 همانرب لیمحت اب هیامرس یترابع هب . دهد
 و تبکن شیازفا و یداصتقا تضایر
 ، نارگراک هب یرادن و رقف زا یشان تکالف
 یاهالاک و یدیلوت یاهورین ندرک فلت
 گرزب گنج کی اب اسب هچو هدش دیلوت

 و هدرک لح ار دوجوم نارحب رگید یناهج
 رتکانلوه نارحب و یدعب دشر یارب ار هنیمز
 نتخادناراک هب اب یتح ای و دنک هدامآ هدنیآ
 هرک و ناسنا یدوبان ، شا یمتا هناخدارز
 ای تیربرب .دنک ام بیصن ار نیمز

 دید کی زا یشان  اهنت رگید مسیلایسوس
 هکلب ،تسین کیروئت ای یناسنا نا قیمع
.تسا نداتفا قافتا لاح رد یتیعقاو
 نآ زا رت هاکناج یراد هیامرس نمزم یرامیب
 گرزب و کچوک یاه تسشن اب هک تسا
 کی و رازه دص ـ رازه هد ـرازه شبنجو
 رد هریغ و  اپورا یسارکومد نویلیم

 یاهداینب ظفح و دوجوم مظن بوچراهچ
 لح .دشاب نامرد لباق یگداس نیا هب نآ
 یحارج دنمزاین فرط ره زا ینونک نارحب

 لح  .تسارصاعم  هعماج رکیپ رد یقیمع
 یعقاو ی اهزاین ندروآرب اب ینونک نارحب
 یسارکومد یرارقرب و ناسنا اهدرایلیم
 اب زج نیا و دراد ناکما میقتسم و هدرتسگ
 همزال . تسین رودقم یعامتجا بالقنا
 هب یضارتعا یاه شبنج دوجو بالقنا
 . تسا دوجوم مظن یاهداینب
 هب ندیسر رد بالقنا یهدنامزاسرازبا

 هک تسا نارگراک یسایس نامزاس دصقم
  لکشتم ار رگراک هقبط دشاب هتسناوت
 ار شا ینهذ یگ هدامآ و دشاب هدرک دحتمو
 هب هجوت اب . دشاب هدروآ  هدرک مهارف
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 تسیلایسوس نا ساسا رضاح ینیع طیارش
 هک اهنآ ،یرگراک شبنج نورد ی اه
 یرارقربورگراک هقبط عفانمزج هب یعفانم
 ، دنرادن ار دیلوت رازبا رب یعامتجا تیکلام
 زا  . دنا هتفرگ رارق یریطخ طیارش رد
 هیامرس هیلع یضارتعا یاه شبنج ییوس
 یارب تسیاب یم زورما ناهج رد یراد
 ان لاح رد و ناماسب ان تعیضو زا یئاهر
 رگراک هقبط درور هب جاتحم ندش رت ناسب
 یاربرگراک هقبط و دنتسه هقبط کی ناونعب
 یاه لکشت داجیا هبرداق دیاب یم نیا

  بزح هژیوب و شیوخ رگراک هقبط یسایس
 رگید یوسزا . دوش شا شا ینینل یسکرام
 یگتسبمه نتشاد و ییامهدرگ هب زاین

 زورما  ناهج رد یتسیلانویسانرتنا یرگراک
 هنوگ ره . تسا هدش لیدبت ینآ یترورض هب
 هیامرس هب ینیشن بقع لیمحترد تفرشیپ
 یاه تسشن هب و شیاه تلود و یراد
 رد دوجوم یناهج شبنج رد شگنراگنر
 هک تسا یروئت و یسایس عناوم عفر ورگ
 ار نآ رد لکشتمرگراک هقبط یسایسروضح
 « گروبمازکول ازور لوق هب . دنک یم مهارف
 و تسا هوکش اب )یرگراک هژیوب( بالقنا
.».تسا هدوهیب زیچ همه رگید

: اه سیون ریز

 ناهج رد  دناوت یمن  میقتسم یسارکومد )۱(
 .دشاب یرگراک یسارکومد زج یزیچ ینونک
 تایبدا رد هک یسارکومد عون نیا

 زین  ایراتلورپ یروتاتکید نآ هب یتسیسکرام
 داصتقا ماظن رب دناوت یمن ،دوش یم قالطا

 نآ رد هک  یسارکومد .ددرگ انب ینونک
 ینعی مدرم ربارب رد ناگ هدنوش باختنا
 ربارب رد هن و دنشاب لوئسم ناگدننک باختنا

 ش ا یرارق رب  هیلوا طرش ،هیامرس نابحاص
 ینعی مکاح هقبط یسایس هطلس یدوبان
 یارب و دنک یم بلط ار یزاوژروب تلود
 یرگراک یبالقنا هب جایتحا نس اسا راک نیا
 یسارکومد ینعی تلود زا لکش نیا .تسا

 یسایس لکش ارنآ سکرام  هک میقتسم
 تسا هتسناد  هیامرس رامثتسا زا راک یئاهر

 و دراد ینشورو صخشم فیرعت و راتخاس

 ات یلحم زا نآ تاماقم یمامت -۱ هکنیا نآ
 بختنم نیا -۲ دنتسه یباختنا اهنآ نیرتالاب

 ناگدننک باختنا هک ینامز ره ناگدش
 ینیشناج و لزع لباق دنیامن هداراو دنهاوخب
 نوناق مه ناگدش باختنا -۳ دنشاب یم
 دوخ هک دنتسه ینوناق یرجم مه و راذگ
 هک تسا ینعم نیدب نیا .دنا هدرک بیوصت
 راذگنوناق دوخ ار نوناق یارجا تیلوئسم
 هوق ناونعب یرگید یورین رگید و دراد
 . دنک یم ارجا ار نوناق هک تسین هیرجم
 همه هک اریز ،تسا مهم یلیخ نیا و -۴
 ساسا اه تیانج و اه تنایخ و اه یبارخ

 ناطیش یلوق هب .تسا هدیباوخ اجنیا  نا
 یایازم و قوقح هکنیا .تساج نیا یعقاو
 و قوقح اب یسارکومد نیا ماقم نیرتالاب
 نیا .تسا ربارب رهام رگراک کی یایازم
 ای و ینومک یسارکومد هک یسارکومد
 ره اب تسا هدش هدیمان نامز نیا ات یئاروش
 تسرد نیا .تسین ارجا لباق یئانب ریز
 کی هب کی انبور و انب ریز هک تسا
 رگید کی رب یکیتکلاید ریثأت یلو ،دنتسین
 هک یا هعماج رد دیناوت یمن امش .دنراد
 رد ینعی تسا یراصحنا یداصتقا تردق
 تسا هدش زکرمتم یلیلق هدع کی تسد
 ،تسا روهشم دصرد کی هب زورما هک
 نآ رد هک یشاب هتشاد یا یسایس تردق
 و فرظ یلوق هب .دشاب مکاح تیرثکا

 یم رگید مه اب اوتحم و لکش ای و فورظم
 هب هک تسا نیا .دنشاب بسانتم دیاب
 ار تلود ، یسکرام تایبدا رد یتسرد
 تاقبط ی هزرابم و تاقبط دوجو زا یشان
 تلود زا یلکش زین یسارکومد .دنا هتسناد
 هب ددرگ یم رب زین تاقبط دوجو .تسا

 هعماج یداصتقا و یعامتجا طیارش
 و گرزب یاههورگ ار تاقبط .ضورفم
 اب هک دنیوگ یم ار  مدرم تباث نا تبسن
 رد  دیلوت هویش اب و دیلوت رازبا رب تیکلام
 ای هقبط .دنراد میقتسم طبر یا هعماج ره
 ای تاقبط و دیلوت رازبا بحاص تاقبط
 زا انبم نیا رب .دیلوت رازبا زا مورحم هقبط
 رد .دنمکاح …و یگنهرف ،یسایس رظن

 بحاص راد هیامرس هقبط ینونک هعماج
 زا مورحم رگراک هقبط و تسا دیلوت رازبا

 تلود یتاقبط هعماج نیا .دیلوت رازبا
 زا یلکش یسارکومد و دبلط یم یتاقبط
 یداصتقا رظن زا مکاح هقبط نیمه تلود

.تسا
 رد :هناراکایر و یلیلخت یسارکومد )۲( 

 ناریدم زا یکی هنومن ناونعب هک یمتسیس
 دئوس لثم یکچوک روشک رد شا کناب
 نویلیم هد و دصکی شا یگتسشنزاب یایازم
 شیاه تکرش زا یکی لماع ریدم و نورک
 یارب ینمیا رتچ ناونعب نورک نویلیم دصناپ

 ایآ ،دنک یم زیزاو شا باسح هب و  شدوخ
 ندز فرح لوئسم یسارکومد یرارق رب زا

 لماع ریدم ( ؟تسین دوخ ندرک هرخسم
 . ( ABB یدنله -یدئوس تکرش
 یسارکومد ینعی رضاح یسارکومد
 ات یارجا یاوتحم و لکشرد هچ ییاوژروب

 ۴ ره ناگدنیامن باختنا ینعی  شا ینونک
 یزاب هقح و یدایش اب مهنآ و راب کی لاس
 و مینیب یم زور ره  هک یتاغیلبت هیاس رد
 ،»دوخ هناخ هب یک ره دوخن دوخن «رگید
 رد و یرازگنوناق سلاجم هب ناگدنیامن ینعی

 و یشایع و یناراذگ شوخ و شون نآ رانک
  ناشدوخ یایدم رد زور زه هک یشالک
 یرجم و دوش یم نایب نآ زا یا هشوگ
 هبتر یلاع ناریدم و ناراد هیامرس نیمارف
 و یتعنص میظع یاه تکرش و اه کناب

 هقبط یاههدوت … و )یگنج( یتامادخ
 هب تشگرب زین راشقا رگید و رگراک
 و نهآ هار ، هسردم و ناتسرامیب ،هناخراک
 و یرارکت هفیظو ماحنا یاربووو سوبوتا

 رگا هزات مهنآ و  یگشیمه  هدننک لسک
 یج هج و  دشاب یراک و دنروایب سناش
 تسا هناراکایر و یلیخت  هریغ و رازه
 تاقبط ریذپان یتشآ داضت رکنم هک یروط
 رچات وناب لثم هک دور یم احنآ ات و هدش
 یعامتجا تاقبط دوجو و هعماج رکنم
 هزرابم تینیعرب تلاح نیرتهب رد ای و هدش
 حلص رشبم و دراذگ یمشوپرس یتاقبط
 یتالمج اب دنک یم ششوک و ددرگ یتاقبط
 دعب هب زا دیاب یم ناگدنیامن «نوچ نیریش
 باختنا اه تساوخ و اه فرح هب شوگ
 و دنشاب لوئسم ام ربارب رد و دنهد ناگدننک
 ام  ندرک باوخ هب یارب  .هریغو »اهنآ هن
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 یئاه سگم نوچ یئالال یاج هب رگید نآلا
 و یلیخ ایدم و دننک یم زوزو نیریش درگ
 و  .دننک یم روغلب اه نیمه زین ”دازآ“ یلیخ

 هقبط ینونک هعماج رد  و رما تیعقاو رد اما
 هقبط و تسا دیلوت رازبا بحاص راد هیامرس
 هعماج نیا .دیلوت رازبا زا مورحم رگراک
 و دبلط یم یتاقبط تلود یتاقبط
 نیمه تلود زا یلکش رضاح یسارکومد
 ،رتمک هن و رتشیب یزیچ هن و تسا هقبط
 رد  .یبیرف مدرم و تسا یفارح همه یقابام
 اب و تساراد هیامرس مکاح هقبط هعماج نیا
 نیرت راصحنا رد الاح هک هیامرس ندوب

 یایند رب شا هطلس و تسه دوخ  لکش
 امش ،تسا ملسم اهناسنا یونعم و یعقاو
 فرح ای و میقتسم یسارکومد زا دیناوت یمن
 .دینیبب یرثا  مدرم ی هدوت ربارب رد ونش
 یا هشیر تلع یعامتجا دوجوم تایعقاو
 اپورا رد رازه هورگ یسارکومد ندوب یلیخت
 ساسا رب لوئسم یسارکومد .دنشاب یم
 ساسا رب هن و دیور یم لوئسم داصتقا
 چیه هک یراد هیامرس یراصحنا داصتقا

 اهدرایلیم یعقاو یگدنز ربارب رد یتیلوئسم
 ار نیا .دسانش یمن نلوصا و درادن ناسنا

 و اه گنج ،نرق هس ود نیا تایبرجت مامت
 گنج و مود و لوا یناهج گنج ود هژیوب

 ناسنا اهدرایلیم ،ینونک ات راد همادا یاه
 و تحار نا تبسن یگدنز کی زا مورحم
 روفو هب ینونک یایند رد شا ناکما هک داش
 اب زورما نیمه همه زا رتشیب و تسا دوجوم
 تضایر یاه حرط و نیناوق بیوصت
 یارب سپ .دهد یم و هداد ناشن یداصتقا
 فیلکت دیاب لوا لوئسم یسارکومد نتشاد
 و رگراک هقبط یاه هدوت  یعقاو یگدنز
 نشور دمآرد نودب ای و دمآ رد مک راشقا

 باختنا نآ رد هک یسارکومد .دوش
 یار اب رابکی لاس دنچ ره ناگدنوش
 رد و دننار یم تسایس ناگدننگ باختنا
 یتیلوئسم اهناسنا یعامتجا یگدنز لابق
 یصوصخ تیکلام ساسا رب زج دنرادن

 یرشب هعماج یارب یراکایر و یراد هیامرس
. تسین یکتم
 ریز کنیل هب رازه یج اب یئانشآ یارب )۳(
: دینک هعجارم

http://persian.euronews.net/
2011/11/12/europe-weekly-the-
g1000-gives-a-voice-to-the-people

 دعب  : تیرتسا لاو لاغشا شبنج -4
 نونک ات ربماتپس ۲۰ زا ینعی هتفه نیدنچزا

 یکراپ رد ادتبا هیامرس هب نیضرعتم هک
 نآ زا دعب و هدش عمج تیرتسا لاو کیدزن
 تارهاظت » تیرتسا لاو لاغشا« راعش اب

 لاغشا ار اج همه هب دایرف نیا هک دندرک
 یم رابخا کرویوین و اکیرمآ زا ،دش لیدبت
 ناگدننک رهاظت زا رفن ۵ نونک ات هک دسر
 یاهورین و سیلپ برض و متش و ریت هلیسوب
 دنا هدش هتشک   یئاوژروب  یسارکومد مظن
 ریگتسد و یمخز  نونک ات رفن اه دص و

 رد ربتکا ۱۵ ینعی هبنش هس بش .دنا هدش
 ادنلکوا و کرویوین رهش ود رد بش همین
 یاههاگودرا هب  لئاسو مامت اب زهجم سیلپ
 زا دعب و دوش یمرو  هلمج ناگدننک رهاظت

 ندز شتآ اب و دروخ و دز اه تعاس
 کراپ رد رفن ۷۰ یریگتسد و اهرداچ
 .دنک یم ریخست ار لحم ،کویوین یتوکوز
 مادقا نیا زا هیامرس یلاع هاگداد لوا زور
 رفن تسیود سلپ و درک ینابیتشپ هنایشحو
 زا یهورگ دعب اما و ریگتسد ار رگید
 تیموکحم مکح هاگداد زا یقرتم یالکو
 هراب ود و هتفرگ ار هنایشحو هلمج نیا
 یم دراو تارهاظت لحم هب ناگدننک رهاظت

 همه رگید هک کرویوین یرادرهش .دنوش
 تسد رد و تسا هتفر شورف هب رهش زیچ
 اما ،تسا ناشدوس شیازفا رب ناراد هیامرس
 اب و هنابدؤن یلیخ وا ،تسا یئاشامت یلیخ
 هک دیوگ یم بناج هب قح و تکازن
 هک دننک لالدتسا دنیایب ناگدننکرهاظت

 یاقآ هب دیاب .هریغ و تسا دب یراد هیامرس
.ریخب حبص اقآ ،تفگ هیامرس رکون
 « زور اکیرمآ رد هک ربتکا ۱۷ هبنش ۵ زورما 
 مالعا »اکیرمآ یراد هیامرس هیلع مادقا

 رب اکیرمآ رسارس رد تسا رارق ،دنا هدومن
 یاه تسیلایرپما نیا اه یرگیشحو هیلع
 اهدرایلیم یورین و لام و ناج رگلواپچ

 ماحنا تارهاظت ،دنتسه ناهج رد ناسنا
 و اکیرمآ اه تسیلایرپما مادقا نیرخآ .دریگ
 یبیل هتشک رازه ۷۰ راتشک و لاغشا اپروا

 میسیون یم ار نیا هک نآلا نیمه  .تسا
 فرصت رد اکیرمآ یاه رهش ی اهنابایخ
 ناهاوخ و  هیامرس دض  ناگدننک رهاظت
 ترابع نیا رد ار دوخ هک یناسنا یگدنز
 و منک یم تبقارم وت زا نم « دنک یم نایب
 زا و فرط کی زا »ام زا ام و نم زا وت

 کی .تسا زهجم یشحو سیلپ رگید یوس
 تسا هتفرگ رد ارام یبیجع هناگ ود سح

 نیا زا یلاحشوخ و هب تبحم فرطکی زا
 نتفرگ و ادرف حتف هب دیما و هزرابم

 و ناراد هیامرس یوس زا هدیدزد هدیشروخ
 زا و  یقیقح و یعقاو نادنمزاین زا غیرد
 تبسن  هزادنا و دح یب ترفن و هنیک فرط
 بوکرس و هیامرس یناویح متسیس نیا هب

 نامزاس یورین زا شا نوگانوگ ناگدننک
 و فرخزم ناگدنیامن ات هتفرگ شا هتفای

 تلود نارس و رازگنوناق سلاجم رگ هلیح
 یمن هکنیا لثم ناسنا راتشک هب زج شیاه
 و دنشاب هتشاد یرگید ی هشیدنا دنناوت
. تفص ولاز ناراد هیامرس و یمسر یایدم
 شبنج نیا یزور هنابش و هدنز تیاس نیا
 :تسا

http://www.livestream.com/globalre‐
volution

 کرویوین
http://persian.euronews.net/
2011/11/15/occupy-wall-street-will-
fight-on/

 رگیدکی لباقم رد مدرم و سیلپ : نانوی -5
.دنا هدرک یئارآ فص

http://persian.euronews.net/
2011/11/17/greek-coalition-to-face-
first-test-of-people-power/
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 یدازآ نادیم رد ناگدننکرهاظت راعش
 لاو زا رت وس نآ یمدق دنچ کرویوین
 ۹۹ ام !تسا یفاک ،تسا یفاک ”:تیرتسا
 رگنایب راعش نیا ”.میتسه هعماج دصرد

 مدرم اهنت هن هدش لامیاپ یاه هتساوخ
 رساترس رد هک رفن اه نویلیم هک اکیرمآ
 یلاربیلوئن یاه تسایس زا هک تسایند
 یراکیب ینعی نآ یاهدمایپ و یراد هیامرس
 گنج و رتشیب ضیعبت ،رتشیب رقف ،رتشیب
.دنا هدمآ هوتس هب رتشیب
 و دش زاغآ اپورا و هنایمرواخ زا تاضارتعا
 ینعی هدش داجیا نارحب نوناک هب کنیا
 هک تسا هدیسر اکیرمآ هدحتم تالایا
 یاهلاس یراد هیامرس دض شبنج هب تبسن

 تعسو زا ینونک شبنج ۲۰۰۰-۱۹۹۹
 ایآ لاح نیا اب .تسا رادروخرب یرتشیب
 رد میظع یبالقنا رگزاغآ ار نآ یتسیاب
 اکیرمآ هدحتم تالایا ایآ ؟ تسناد اکیرمآ
 و یسایس ،یگنهرف یاهرتسب ظاحل زا
؟دراد ار بالقنا داجیا یگدامآ یداصتقا
 تابثا هب تابالقنا یمامت رد هک یا هتکن
 هقبط هدننک نییعت و یدیلک شقن هدیسر
 هدوب تابالقنا یماکان ای یزوریپ رد رگراک
 زا هدحتم تالایا دروم رد هچنآ .تسا

 نادقف تسا هتشاد همادا زورما هب ات هتشذگ
 یاه هیداحتا .تسا هدوب یرگراک یبزح
 تسا نکمم هچرگ زین اهاکیدنس و یرگراک
 ریغ“ هملک لماک ینعم هب اما دنشاب دنمتردق

 هب یفنص یلکش افرص و دنا هدوب ”یسایس
 یژولوئدیا قلخ هب رداق اهنآ .دنا هتفرگ دوخ

 هدوبن )یتسیلایسوس اجنیا رد( ویتانرتلآ یا
 یلاربیل طلسم یژولوئدیا زا یوریپ رد و دنا
 ربانب و دنا هدوب کیرش اکیرمآ هعماج هیقب اب
 دودحم و تباث یا هزوح رد شنک هب نیا

 همادا دشاب هتشادن مسیلاربیل اب یضراعت هک

.دنا هداد
 اه نویلیم ،یناهج یداصتقا نارحب زاغآ زا

 و نانوی و هسنارف رهش اهدص رد رگراک
 تسد یداصتقا راوگان تیعضو هیلع ایلاتیا
 بلاج .دنا هدز تارهاظت و باصتعا هب
 ضرتعم رازه اه هد زین نیچ روشک رد هکنآ

 تارهاظت هب تسد نارگراک یراکیب هیلع
 هدیشک تنوشخ هب دراوم بلغا رد هک دندز

 بلق ،اکیرمآ هدحتم تالایا رد اما .دش
 زا ینادنچ ی هناشن ،یناهج یراد هیامرس
.تسا هدشن هدید رگراک هقبط هزرابم
 اهنت زورما ات ۲۰۰۹ لاس زا نایم نیا رد
 و کرویوین رد یرگراک تارهاظت دودعم
 زاربا رد ارثکا مه نآ و وکسیسنارفناس
 ماحنا اداناک نهآ هار نارگراک زا تیامح
 نارگراک یوس زا یلاعفنا نینچ .تسا هدش
 نازیم هک تسا هدوب یطیارش رد اکیرمآ
 یم دصرد ۵/۸ هب ۲۰۰۹ لاس رد یراکیب
 ۱۴ لاغتشا مدع یانعم هب لمع رد هک دیسر
.تسا هدوب ییاکیرمآ دنورهش رفن نویلیم
 نینچ یبای تلع تهج رد رگا نایم نیا رد
 شبنج هچخیرات هب یتسیاب مییآرب یلاعفنا

 یهاگن اکیرمآ هدحتم تالایا یرگراک
 طلست نوچ یلماوع و میزادنا رصتخم
 رپ و ”ییاکیرمآ یارگدرف یندم گنهرف“
 طخ نییعت رد ”داژن“ لماع ندوب گنر
.مییامن یسررب ار تازرابم
 یرگراک یناگمه تاباصتعا ۱۹۳۰ ههد رد
 سیلوپاینیم و وکسیسنارفناس یاهرهش رد
 هنماد ۱۹۳۶-۳۸ یاهلاس رد و دش زاغآ
 تعنص نارگراک هب یرگراک تاباصتعا
 نیا رد .دیسر زین اکیرمآ یزاس لیبموتا
 یوس زا ارثکا یرگراک تاباصتعا هرود
 ،تسیلایسوس ،ارگ پچ نارگراک
 .دش یم تیاده تسیکستورت و تسینومک

 حطس رد زین یتعنص هیداحتا نینچ مه
 یرگراک کچوک یاههورگ اب یا هدرتسگ
 دندوب تسینومک ارثکا هک زین رابت ییاقیرفآ
 طابترا مجسنم ینامزاس لیکشت روظنم هب
 هدیا هرود نیمه رد .دندوب هتخاس رارقرب
 )یتعنص یاهنامزاس نمحنا( CcO سیسات
.دمآ دوجوب نمحنا نیا و دش حرطم
 نآ رد یتعنص یاه هیداحتا یهدنامزاس اما
 اکیرمآ رد مسیلایسوس طسب تهج رد نامز
 .دروخ تسکش هدمع لیلد دنچ هب
 هقبط رد بیقر ناربهر دوجو لماع نیتسخن

 بزح شقن یافیا همه زا رت مهم و رگراک
 تقو روهمج سیئر و اکیرمآ تارکمد
 یحرط و یتسد شیپ اب یو .دوب تلوزور
 رب ینتبم ار دوخ ”لیدوین“ همانرب هنادنمشوه
 و نارگراک تشیعم تیعضو دوبهب هدعو
 یعامتجا تامدخ یاه همیب یاطعا

 نایم طابترا یرارقرب ببس هب یناگمه
 اکیرمآ یرگراک و یراد هیامرس شخب
 هب اکیرمآ یاه پچ هجیتن رد .دومن حرطم

 BDLیمیدق هیداحتا ،دندش هدنار هیشاح
 هب CcO و )نارگراک ییاکیرمآ نویساردف(

 بذج تلوزور یداهنشیپ همانرب یوس
 اکیرمآ تسینومک بزح نینچ مه .دندش
 زا و دیشک تسد لاکیدار هزرابم زا زین
 مغریلع و دومن تیامح تلوزور یاه همانرب
 رد تکرش یارب ار دوخ یاهادیدناک هکنآ
 نزو زا عقاو رد اما دومن یم مالعا تاباختنا

 لمع رد و دوب هدش هتساک شا یسایس
 هدش اکیرمآ تارکمد بزح هندب بذج
 زا اکیرمآ یرگراک شبنج تیامح .دوب
 یبزح لیکشت هدیا تلوزور لیدوین همانرب

 ار رگراک هقبط یاهنامرآ هیاپرب یسایس
 نارگراک نیاربانب .تخاس نکمم ریغ ابیرقت
 زورما هب ات اپورا نارگراک سکع هب اکریمآ

!تسین راک رد یبالقنا :تیرتسا لاو

هنطلسلاداضتعا نژون يییيدداصتقاا
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 نآ قیرط زا ات دنا هتشادن یسایس یمرها زین
 یبایماک یتازرابم هنیشیپ هب یهاگن اب دنناوتب
.دنیامن یبایزرا ار دوخ یاه یماکان و
 هاگ چیه اکیرمآ رگراک هقبط رگید یوس زا

 هدوبن یراتخاس ماجسنا یاراد و نگمه
 ههد رخاوا ات اما دیامنب بیجع دیاش .تسا

 یرگراک یاهنامزاس نایم رد یدالیم ۳۰
 یاسیلک و نالک سالکوک زا ییاضعا

 راب رب هک دنتشاد دوجو زین کیلوتاک
 اکیرمآ یرگراک یاه هیداحتا هناراک هظفاحم
 یساره مسینومک ببس هب و دندوزفا یم
 فلاخم ،اکیرمآ هعماج رد دوجوم یمئاد
 هقبط طسوت یسایس یاهتساوخ یریگیپ

 جیردت هب زین CcO ماحنارس.دندوب رگراک
 ریغ یاه هیداحتا هب ار یرگراک روما لرتنک
 نآ تارکوروب یاضعا و یرگراک یسایس
.دومن راذگاو
 هعماج رد هدش هنیداهن یداژن ضیعبت ماظن
 ار یئوس راثآ هک هدوب یرگید لماع ،اکیرمآ
 رد .تشاذگ اکیرمآ یرگراک شبنج رب

 نارگراک یا یشزرا ماظن نینچ بوچراچ
 نارگراک رب یرترب ساسحا تسوپ دیفس
 اب یراکمه هب لیام و دنتشاد تسوپ هایس
 بزح شالت دوجو اب .دندوبن نانآ

 نازرابم اب طابترا یرارقرب هب تسینومک
 ماظن ببس هب تامادقا نیا ،تسوپ هایس
 لیکشت هب و دنام یقاب سران طلسم یداژن

 صخشم و کرتشم فادها اب رگراک هقبط
 .دیماحناین

 ههد رد ،اکیرمآ رگراک هقبط یگدروخرس
 یارجا و مسیتراک کم هطلس اب یدالیم ۴۰
 و یرگراک یاه طیحم یزاسکاپ حرط
 هب اهلاکیدار و اه تسینومک دوجو زا یتلود
 CcO و  BDL هکیروطب دیسر دوخ جوا

 بزح عضاوم زا دق مامت تیامح هب روبجم
 هب ات هک یلالقتسا مدع ،دندش تارکمد
 نآ یرگراک یاه هیداحتا ریگنابیرگ زین زورما

.تسا هدوب روشک
 تیلاعف جوا هطقن هرود اهنت ناوتب دیاش
 ات ۱۹۵۰ ههد رد ار رگراک هقبط لاکیدار
 شبنج زاغآ اب .تسناد ۱۹۷۰ ههد لیاوا

 شرتسگ اب همادا رد و اکیرمآ یندم قوقح
 گنج اب تفلاخم( گنج دض شبنج

 زین یرگراک شزیخ )مانتیو هیلع اکیرمآ
 هجوت لباق هتکن نایم نیا رد اما .دش دیدشت
 دوخ اکیرمآ رگراک هقبط مهزاب هک تسنآ
 تسا هدوبن لقتسم یشبنج هدننک داجیا
 طسوت هدمآ دوجوب طیارش زا یوریپ هب هکلب

 یعامتجا یاههورگ و تاقبط ریاس
 تکرح )نایوجشناد و نانز صوصخب (
.تسا هدومن
 تسایس زاغآ اب ۱۹۸۰ ههد زا نآ لابندب
 رچات و ناگیر یربهر هب یلاربیلوئن یداصتقا

 برخم راثآ و هتفای همادا زین زورما هب ات هک
 و یزاس یصوصخ شیازفا اب ار دوخ

 هتشاذگ یاجرب داصتقا رتشیب یزاسدازآ
 لاعفنا راچد زورما هب ات رگراک هقبط ،تسا

 زا هکنآ رتراب فسات و تسا هدوب یدیدش
 دودح رد ۲۰۰۰ ینایم یاهلاس ات ۱۹۸۰ ههد

 درم نارگراک زا دصرد ۵۰ ات ۳۵
 یاهادیدناک هب ییاکیرمآ تسوپدیفس
 یتهج رییغت دنا هداد یار هاوخ یروهمج
 لباق تدشب نیشیپ یاه ههد هب تبسن هک
 یراذگ ریثات زا ناشن و تسا هدوب هجوت
 یاسیلک و یتسار تسد یاه هناسر
 جیورت اب نارگراک راکفا رب ناتستورپ
 مدقت نوچ یا هناراک هظفاحم یاهشزرا

 زا یوریپ موزل و یرما ره رب هداوناخ
 نارجاهم اب تفلاخم نینچ مه و ییارگدرف
 تفلاخم و نینج طقس عوضوم ،رابت نیتال
.تسا هتشاد نایارگسنج مه قوقح اب
 یا یتاقبط یهاگآ ،دراوم نیا هب هراشا اب

 ققحت طرش شیپ ناونع هب نآ زا سکرام هک
 هجو چیه هب دنک یم دای عماوج رد بالقنا
 زا ناضرتعم درادن دوجو اکیرمآ هعماج رد
 یشنکاو افرص نوگانوگ یاه فیط
 راوگان تیعضو لباقم رد یضارتعا
 هیامرس یاه تسایس زا لصاح یداصتقا
 کی چیه اب هکنآ لاح دنا هتشاد زاربا یراد
 یراد هیامرس هاگتسد یاه مرها زا
 هلباقم )سیلپ ینعی بوکرس مرها هلمجزا (

 یتلود یاه کمک یتح دنا هدومنن یدج
 نیرت هداس رد هک دنا هدومن تفایرد زین ار

 زا ناضرتعم هدافتسا ناوت یم نآ لکش
 طسوت هدش بصن رایس یاه ییوشتسد
 !درک دای کرویوین یاه نابایخ رد تلود

 ناوت یم هداس رهاظ هب تاکن نیمه رد
 لاو شبنج رد مزال مسیلاکیدار نادقف
 نیداینب تارییغت داجیا یارب ار تیرتسا

 یراد هیامرس یاهشزرا .درک هدهاشم
 تسا هدرک هطاحا ار اکیرمآ هعماج نانچنآ

 هکنآ زا شیب زین شبنج تیاس رد یتح هک
 مه یمسر روطب هک ( شبنج یاهتساوخ رب
 نادنورهش زا دوش دیکات )تسا هدشن مالعا
 کمک تساوخرد یتلود ریغ یاهنامزاس و
 تارهاظت یرازگرب هنیزه ات دوش یم یلام
 دوخ مه زونه شبنج نیاربانب .دوش مهارف
 ماظن طسوت هدش اقلا یاهشزرا هب دیقم ار

.دناد یم هیامرس
 هک تسا یدازآ طقف ،هدحتم تالایا رد
 نودب ار یسایس یاهشزرا و ورملق یمامت
 لیامت .تسا هدومن لاغشا یلکشم چیه
 لمح قح هب هدحتم تالایا نادنورهش
 یم ار شراب هعجاف جیاتن یمامت اب هحلسا
 قلطم یدازآ موهفم نایب بوچراچ رد ناوت
 هراومه اپورا رد هکیلاح رد .داد رارق یدرف

 شزرا کی ناونع هب یربارب هب نادنورهش
 یدازآ هک دنا هتشاد رواب و دنا هتسیرگن
 و نزاوت ات هدش قیفلت یربارب اب یتسیاب
 هعماج لباقم رد اما ددرگ رارقرب لداعت
 تسا هدرمش راوخ ار یربارب ییاکیرمآ
 زا خیرات لوط رد اهنت هن مدرم نایم یرباربان

 ناونع هب هکلب هدش لمحت نایئاکیرمآ یوس
 یدازآ هک هدش دادملق یتیقفوم زا یا هناشن
 یدازآ هکنآ لاح .تسا هداد ار نآ هدعو
 شیب ی ”شحوت و تیربرب ” یربارب نودب
 گنس مه ناهاوخ نایئاپورا رگا .تسین
 ماظن دنا هدوب یربارب و یدازآ نداد رارق

 هراومه ،اکیرمآ رب مکاح یراد هیامرس
 هب دوخ تروصب رازاب هک هتشاد دیکات

 هک یا یئرم یاه تسد قیرط زا ! دوخ
 دناوت یم دوب هدومن نییبت ار نآ تیمسا مادآ
 راعش و دنک داجیا ار هنیهب لداعت
 رتیوق راذگب ،تباقر داب هدنز ”: هنایارگدرف
 رارق دوخ تامادقا هحولرس ار ”دوش زوریپ
 دشن داجیا اهنت هن هک یلداعت .تسا هداد
 و یتاقبط رتشیب فاکش نآ هجیتن هکلب
 رد سکرام .دوب رتشیب یداصتقا تکالف
 داد ناشن یراد هیامرس ماظن تیهام حیرشت
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 ریگنابیرگ یمئاد و یگشیمه یتابث یب هک
 رد زگره ماظن نیا دیلوتزاب ،تسا ماظن نیا

 دنک یمن لیم یمومع لداعت ققحت تهج
 مدع زا ینیب شیپ لباق ریغ یا هویش هب هکلب
 یم تکرح رگید لداعت مدع هب یلداعت

 ناکما اه هیامرس نایم تباقر اریز .دنک
 .درب یم نیب زا ار یمومع یلداعت ققحت
 زور دم ضرف یتسردان هناتخب شوخ
 ار رازاب و یسارکمد نآ رد هک زین اهلاربیل

 دندومن یم دادملق رگیدکی موزلم و مزال
 یناهج هعماج نادنورهش تیرثکا یارب
.تسا هدش راکشآ
 دوجو اب زین اپورا ،هنافساتم نایم نیا رد
 اب ،دوخ یسارکمد لایسوس نهک تنس
 یارگ فرصم گنهرف رد یجیردت هلاحتسا
 هب اکیرمآ نداد رارق قشمرس و ییاکیرمآ

 و یعامتجا تالضعم راب رب وگلا ناونع
.دوزفا دوخ یداصتقا
 زا یریذپ ریثات اب ،هسنارف رد هنومن یارب
 هناسر رد امرفراک یاج هب هدش دای یوگلا

 یتکرش ،”تلم هدنز یاهورین”دنیوگ یم اه
 هیانک هب ،دنک یم جارخا ار شنارگراک هک
 دیاب اپارس ندب( دوش یم رغال یشزرو یا

 یتکرش دننک مالعا هکنآ یارب .)دشاب رغال
 یم رسفم دنک نوریب ار رفن ۲۰۰۰ دهاوخ یم
 تکرش هناعاجش یعامتجا همانرب“ دسیون
 و تاحیولت اب یزاب یلک هجیتن .”لتاکلآ

 و فاطعنا نوچ یناگژاو ینمض یاهانعم
 دهاوخ یم هک تسا یتلود تراظن فذح
 ناهج مایپ یلاربیلوئن مایپ هک دهد ناشن

 :Bordieu, 2000( .تسا یزاس دازآ لومش
79( 

 زونه اکیرمآ هعماج زین یگنهرف ظاحل زا
 هک تسا یبهذم و راک هظفاحم هعماج
 قفوم ،هنایماع یحول هداس یعون اب هارمه
 هعماج نوچ کیئال یشرگن هب لین هب
 دح ات ار هعماج ضوع رد و هدشن هسنارف
 هدروآ نییاپ ”بهاذم ربارب رد ییابیکش“
 یاههورگ نینچ مه اکیرمآ رد .تسا

 هک دنرادن دوجو زین ینیتسار فلاخم
 رایتخا رد ار یعمج طابترا لئاسو دنناوتب

 فلاخم عقاو هب همانزور کی الثم دنریگ
 رد دراد دوجو ایلاتیا ای هسنارف رد هک نانچنآ

 اریز درادن رظن زاربا ناکما هدحتم تالایا
 و هیامرس لوح نآ زیچ همه هک یماظن رد
 لوپ  دنناوت یمن ،دخرچ یم نآ تشابنا

 ار همانرب شخپ نامز دیرخ یارب ینالک
 رصاعم خیرات عومجم رد .دنروآ مهارف
 رد اهپچ هک تسا هداد ناشن اکیرمآ
 نوبغم زاغآ زا ییاکیرمآ لاربیل یسارکمد
.دنا هدوب
 زین اهتساوخ هبلاطم هویش رد روکذم توافت
 یم هدید هدحتم تالایا و اپورا هعماج نایم
 اب هارمه اپورا رگراک هقبط رگا .دوش
 باصتعا هب ۶۸ هم رد نانز و نایوجشناد
 و دز تسد اه هناخراک لاغشا و یمومع
 داد رس ار للملا نیب دورس و خرس مچرپ

 یراد هیامرس ماظن نورد ییاکیرمآ رگراک
 رد نآ یاهاضاقت و تسا هدش لح و بذج
 نوچ یداصتقا افرص ییاه هتساوخ دح
 و راک طیارش دوبهب ،رتشیب دزمتسد یاضاقت

 هیامرس بوچراچ لخاد یاهاضاقت ریاس
 یمن رتارف نآ زا و تسا هدنام یقاب یراد
 .دور
 زین ییوجشناد شبنج دروم رد رما نیا

 رد ییوجشناد شبنج .تسا هدوب قداص
 وس نیا هب یدالیم ۶۰ ههد زا ایلاتیا و هسنارف
 تقوم دنچ ره تیامح تسا هتسناوت
 ار یرگراک یاه هیداحتا و پچ بازحا

 ینمشد اب هدحتم تالایا رد اما دنک بلج
 مدرم لاعفنا اب دوخ تلاح نیرتهب رد ای و
.دش هجاوم
 یلیدب هراومه پچ لیدب اپورا رد نیاربانب
 رد هکنآ لاح تسه و هدوب ریذپ ناکما
 تسا هدوب نآ سکع هیضق هدحتم تالایا
 یراد هیامرس لباقم رد یمجسنم ویتانرتلآ و
 راظتنا ناوت یمن هجیتن رد درادن دوجو
 رد ار یراد هیامرس هیلع نیداینب یبالقنا
 .تشاد تیرتسا لاو شبنج همادا

 ات تسا هتشاد راهظا هزوکرام هک هنوگنامه
 )انبور( یهاگآ رد راد هشیر رییغت هک ینامز
 و یداصتقا هیاپرب یبالقنا دهدن یور

 ینامز ات .دوب دهاوخن ریذپ ناکما یسایس
 یاهشزرا تیرتسا لاو شبنج یاضعا هک
 و دنربن لاوس ریز ار ییاکیرمآ یلاربیل

 دنوشن نآ ندراذگ رانک و یفن ناهاوخ

 دهاوخ لمتحمان یساسا تارییغت داجیا
 تردق هب اپورا هدنیآ هکیلاح رد .دوب
 ،یرگراک یاه هیداحتا ( ورشیپ یاهورین
 و )اهزبس و تارکمد لایسوس بازحا
 یوروی“ تسایس ربارب رد ناش یگداتسیا
.تشاد دهاوخ یگتسب ”دنمتردق و دحاو
گنهرف و یسانش ناسنا
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گنهرف و یسانش ناسنا
»کوش نیرتکد« باتک هرابرد
 دایز ریثأت دهاش ام باتک زا یشخب رد
 راکفا رب وگاکیش بتکم یداصتقا نیرکفتم
 هب دوخ نیا میتسه هشونیپ دننام یروتاتکید
 هک تسا یدرف هب رصحنم هتکن رظن
 یکی هب زاب هعماج کی یداصتقا نارکفتم
 وا رب و هدوب کیدزن گرزب یاهروتاتکید زا
 یاههشیدنا یارجا ایآ دناهتشاذگ ریثأت
 رد زاب هعماج کی نیرکفتم یداصتقا
 رد رکفت و اضف ندش زاب ثعاب تدمدنلب

؟دشن یلیش هعماج
 بتکم یاپ هب ار مدرم تازرابم درواتسد
 لصاح یسارکومد .دیراذگن وگاکیش
 .تسا هدوب یلیش مدرم تازرابم اهههد

 نونکا هک ینانآ شالت لصاح
 یعمجهتسد یاهروگ رد ناشیاهناوختسا

 .دیعبت و نادنز اهلاس لصاح .دسوپیم
 نابایخ هب و تازرابم و تاباصتعا لصاح

 یگنفت و ادورن یاهرعش لصاح .اهندمآ
 تسد رد اههظحل نیسپاو رد هدنلآ هک
 یگنهرف لصاح یلیش یسارکومد .تفرگ
 .دنتسشنن یاپ زا هک تسا یمدرم و ینغ
 دوخ هک ،دیقف زادرپهیرظن ،کنارف ردنوگ
 ،دوب هدناوخ سرد وگاکیش هاگشناد رد
 بتکم »یداصتقا یاهدرواتسد« یتقو

 ناونع هب نآ زا ناتشسرپ رد هک( ار وگاکیش
 رد )دیدرب مان »زاب یهعماج کی نیرکفتم«

 هب باطخ هداشگرس یاهمان رد دید یلیش
 اتدوک زا دعب یلیش رد هک تشون نمدیرف
 یسایس ماع لتق ار مدرم نایماظن راب کی

 هب »وگاکیش یاههچب« مه راب کی و دندرک
.دندز تسد مدرم یداصتقا ماع لتق
 مسیلاربیلون هتشذگ یههدهس یمامت رد

 اب ییاهروشک رد ار کیتارکومد یهزوح

 کیتارکومد یرادمامز ینالوط یهقباس
 یسارکومد اهنت هن .تسا هتخاس دودحم

 سکعرب هک ،تسین مسیلاربیلون لصاح
 یارب تسا یشالت مسیلاربیلون
 لمع یهزوح رتشیب هچره نتخاسدودحم
.عامتجا یاههصرع یمامت رد کیتارکومد
 یاهماظن تیصوصخ و تلصخ هب هجوت اب
 ردقچ ،تسار و پچ زا معا یداصتقا

 رد رشب قوقح ظاحل هب ناوتیم
 یاهماظن نیا نارکفتم نالک یاهتسایس
؟تشاد دیما یداصتقا
 سح نآ ،یدیمون ای دیما منامگ هب
 یهبرجت ببس هب هک تسا یهاگآدوخان
 هب تبسن ،نامیخیرات یهبرجت ،نامزورید
 دیاش دشاب نینچ رگا .مینکیم ادیپ هدنیآ
 .دیمان دیما نایاپ نرق ار متسیب نرق ناوتب
 زا مهدزون نرق نارکفتم نایم رد هک یدیما
 رد دوب هتساخرب یرگنشور شبنج رتسب

 یزوسمدآ یاههروک رد ،لوا یناهج گنج
 و یرابجا راک یاههاگودرا رد ،رلتیه
 رد ،نیلاتسا یشیامرف یاههاگداد
 ،اکیرما گنج زا دعب نارود مسیتراککم
 رد ،نیچ رد وئام یگنهرف بالقنا رد
 رد اهروتاتکید نایاپیب یهلسلس
 نرق نونج و نوخ خیرات یهظحلهظحل

.تخاب گنر ،متسیب
 داحتا یتقو ،تخیرورف نیلرب راوید یتقو

 نایاپ یاعدا فالخرب ،دیشاپورف یوروش
 یتنعل خیرات نامه رگید راب ،خیرات

 هبرجت اهنرق و اهنرق هک نانچنآ یگشیمه
 یرگراک شبنج یتقو .دش رارکت میدرک
 یاههمانرب یرجم ناتسهل رد یگتسبمه
 و مسیرچات یتقو ،دوشیم یزاسیصوصخ
 یاهتیاور عاونا و مسیناگیر
 ،رلب »موس هار« بلاق رد شاهنابیرفماوع
 یزوکراس بلاق رد شکحضم یاهتیاور

 رد شیارگرادتقا یاهتیاور ،ینوکسولرب و
 یاهتیاور و ،نیچ تسینومک بزح بلاق
 رد ،نیتوپ و نیستلی بلاق رد شاییایفام

 یارب ییاج ایآ ،دننک یزاتهکی ناهج
 رد رشب قوقح هب هجوت و یراودیما

؟تسه مه یداصتقانالک یاهتسایس
 نامه رد اهنت ار دیما کچوک روش اما نم
 شتآ هب اب یزیزعوب دمحم هک منیبیم یشتآ

 دیما .درک روهلعش سنوت رد دوخ ندیشک
 رد ،تسا هرهاق ریرحت نادیم رد اهنت

 لاغشا شبنج رد ،نتآ یاهنابایخ
 .هدنامن یقاب یرگید دیما .تیرتسالاو

 یارجا ههد هس یط یلام رگادوس یهیامرس
 ،ییادزتاررقم یاهتسایس یهتسویپ

 دنمتردق نانچ یزاسدازآ و یزاسیناهج
 ندرکدودحم ناوت اهتلود هک دناهدش
 »لیدوین« یارجا زورما .دنرادن ار اهنآ
 و اهتلود .تسین هتشذگ نرق یگداسهب
 لاس یس زا شیب هک ییاهتارکونکت
 تورث  trickle down »ندیرابورف« یهدعو

 دندادیم ار ریقف مدرم نایم هب نارادهیامرس
 دنتسه یناراکیب لیخ نایصع دعاش نونکا

 ناشیگدنز ،دننکیم هبلاطم ار ناشقح هک
 هک یدیما یادص اهنت .دننزیم دایرف ار
.تسا دایرف نیمه دینش ناوتیم زورما
 تسا هتسناوتن نیا زا شیپ یتلود داصتقا

 هب دوخ زا ار یناشخرد نادنچ همانراک
 یراد هیامرس ماظن یفرط زا دراذگب یاج
 و یداصتقا یرو هرهب متسیس هب هجوت اب زین

 شلاچ اب هتفرهتفر نآ رد دوجوم یاهفعض
 لاو لثم ییاه شبنج دوش یم وربور
 هک یناهج یداصتقا نارحب ای و تیرتسا
 نیا رب یهاوگ دوخ میتسه نآ دهاش زورما

 رظتنم دیاب ایآ فصو نیا اب تسا اعدم
 یراد هیامرس یارب نیزگیاج یداصتقا ماظن

 :دیما یادص اهنت :تقادص زیورپ اب وگتفگ
ضارتعا دایرف

تقادص زیورپ يییيدداصتقاا
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 یراد هیامرس ماظن دوخ هکنیا ای میشاب
 تاحالصا داجیا اب هک دراد ار نآ تیلباق
 عفترم دوخ یا هشیر تالکشم فلتخم
 ؟دزاس
 هک دهدیم ناشن لاؤس نیا یهمدقم

 نوچمه یلاربیلون یاهرواب هنوگهچ
 ناهذا رد یتح کیژولوئدیا ییاهضرفشیپ
 مکاح هاگآدوخان مه امش دننام یهاگآ
 هتسناوتن نیا زا شیپ یتلود داصتقا :تسا
 دوخ زا یناشخرد نادنچ یهمانراک تسا
 ؟تسا نینچ ًاعقاو ایآ .دراذگب یاجرب
 و نیچ و نپاژ و ناملآ یداصتقا یهعسوت

 هچ لصاح ایسآ قرش روهظون یاهروشک
 ؟دازآ رازاب داصتقا ؟تسا هدوب
 اکیرما یداصتقا دشر یهرود نیرتناشخرد
 زا رظنفرص( ۱۹۷۰ ات ۱۹۴۰ یاهههد رد
 دشر نیا هک یناهج و یلخاد ددعتم لماوع
 روضح نیرتشیب اب دوب نامزمه )دز مقر ار
 یهصرع رد تلود تراظن و هلخادم و
 ههد هس رگید فرط زا .داصتقا

 و یزاسدازآ و یزاسیصوصخ
 هچ شلصاح یزاسیناهج و ییادزتاررقم
 دشر رمتسم شهاک ههد هس زج هب دش
 منکیم هیصوت ،نیاربانب .یناهج یداصتقا
 ار یلاربیلون کیژولوئدیا یاهضرفشیپ

 یادناگاپورپ ریثأت تحت .میراذگب رانک
.میریگن رارق یژولوئدیا نیا نیگمهس
 تیلباق یرادهیامرس ماظن هک لاؤس نیا اما
 دننام مه نارحب نیا زا هک دراد ار نآ
 دنمزاین ،ریخ ای دروآرب رس یلبق یاهنارحب
 تسین یدیدرت ًالوا .تسا یرتشیب ثحب

 رایسب فاطعنا تیلباق یرادهیامرس هک
 هنوگهچ هک هداد ناشن خیرات و دراد ییالاب
 یاهنارحب و یخیرات ددعتم یاههاگهرگ رد
 هتساخرب شیپ راب زا رتدنمتردق رابره بیهم
؟دش دهاوخ نینچ مه رابنیا ایآ اما .تسا
ـ  یداصتقا یایفارغج رد منکیم رکف

 ،زورما ناهج یتاقبط یاوق نزاوت و یسایس
 ناونع اب یوراه دیوید ریخا باتک هب .ریخ
 حیضوت دییامرفب هعجارم رگا هیامرس زمروزار
 خیرات .تسا هداد هراب نیا رد یلماک
 هب یرادهیامرس رارمتسا و یرادهیامرس
 نآ مزلتسم یداصتقا متسیس کی ناونع

 ۳ دشر دهاش نیگنایم روط هب هک هدوب
 یناهج یلخاد صلاخان دیلوت یدصرد
  زورما هک دهدیم ناشن یوراه .میشاب
 یخیرات یفطعهطقن رد هیامرس تشابنا
 هب ار یدصرد ۳ دشر بکرم خرن هک تسا
 رد .تسا هتخاس راوشد ینوزفازور وحن

 یاهتصرف نتفای یانعم هب نیا ۱۹۷۰ لاس
 ۴۰۰ یارب یناهج یراذگهیامرس روآدوس
 خرن نتفرگ رظن رد اب .دوب رالد درایلیم
 هب نیا نونکا ،زورما ات یدصرد هس دشر
 یراذگهیامرس یاه تصرف نتفای یانعم
 رگا .تسا رالد درایلیم ۱۵۰۰ یارب روآدوس
 لاس دودح ات تسا رارق دشر خرن نیا

 رالد درایلیم رازه هس دیاب ،دبای همادا ۲۰۳۰
 ظاحل هب یرادهیامرس .میریگب رظن رد ار
 رد ار ناهج یهمه ًابیرقت نونکا یدبلاک
 نیا رد بکرم دشر هب یتقو .تسا هتفرگرب

 صخشم مینک هاگن یناهج عیسو یهرتسگ
 و یسایس ،یعامتجا یاهدمآیپ هک تسا
 .تسا هداعلاقراخ ًابیرقت نآ یطیحمتسیز
 تفگ ناوتیمن یگداسهب رگید ،نیاربانب

 یهمه زا نونکات یرادهیامرس نوچ
 مه نارحب نیا زا هدروآ نوریب رس اهنارحب
 فرط زا .دش دهاوخ جراخ لبق دننام
 هدش دنمتردق نانچ یلام یهیامرس ،رگید
 هدرک راوشد ار اهتلود طسوت نآ راهم هک
 رد ار قباس تردق نآ اهتلود ینعی .تسا

 یلیاسم هب یتقو .دنرادن داصتقا تیریدم
 یاهدیدهت ،یطیحمتسیز نارحب دننام
 مینیبیم مینکیم هاگن نآ دننام و یاهتسه
 هتفرگ رارق ام ربارب رد یهارود کی اهنت هک
 ازر هک یشحوت و تیرشب نایاپ ای :تسا
 ار شرادشه شیپ نرق کی گروبمازکول
 تردق و مدرم هب تشگزاب ای ،دوب هداد
 لقاال ؛یرادهیامرس زا نتسش تسد و اهنآ
 یههدهس یهتخیسگ راهم لکش هب

 نیزگیاج ماظن رظتنم دیابن .شاهتشذگ
 هب تشخ ار ماظن نیا دیاب ،دوب یرادهیامرس
.تخاس رجآ هب رجآ و تشخ
 رد وگتفگ نیا لماکان و تسخن هنومن
 داصتقا یرهشمه )۱۳۹۰ نابآ( ۵۱ هرامش
.تسا هدش رشتنم

نطب رد
 دض یناهج شبنج اب ماگمه
تیرتسا لاو
یناجیلد دوعسم

 جوم وچ ،یشبنج هک ،یمدنآ رد
نایع دوش یم
 یب ِیاه هرطق ز یا هرطق وچ
رامش
مور یم لالز هر هب
 هچ ،ممر یم شیوخ ِمشچ ِمیب هب
!ررش رپ
 هاگن رب هتسشن ،بش ِفوخ ِدض هب
رای
مور یم لاله هم وچ
 مگ ز ،ما مگ نامدرم ِلیس ِنایم
کاب هچ ندش
 یب ،هلق ِناهرمه ِ یاونمه وچ
رارق
مور یم لازغ نانچ
 مئاق شیوخ شالت ششوج ز
کات وچ مخ هن ،ما
راسگیم ِءاینغا ز یم ِمهس ِرهب هک
مور یم لایخرس هب
 وچ ،نت هب نت هک ،منت کی هن
جوم هب اه هرطق
 ِیاهتسد ز یلحاس ِنما ِیوس هب
راک
مور یم لامک ِیوس
 تسم و بش هب ما یغای هک نونک
داد هوکش زا
رایتخا ز یا هدیپس ندیچ رهب ز
مور یم لالم یب هچ

http://masouddelijani.blogfa.com/post-108.aspx
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 یناور گنج زا یا هزات رود نداتفا هار اب
 شنادحتم و لیئارسا هلمح رطخ رب ینبم
 زا همه ،ناریا یمالسا یروهمج هب )وتان(

 ات رابگرم رطخ نیا یتسارب ،دنسرپ یم دوخ
 یم هچ نآ ربارب رد و تسا یدج دح هچ
 مزال لاوئس نیا هب خساپ یارب ؟درک ناوت
 ریخا یاه گنج تیهام وس کی زا ،تسا
 طابترا رگید یوس زا و ،تخانش زاب ار وتان
 یداصتقا یسایس راتخاس اب ار اه گنج نیا

 نشور نآ قیمع نارحب و ناهج رب مکاح
.درک

ریخا یرشب دض یاه گنج و وتان
 گنج تالمح تلع حیحص لیلحت یارب

 ریز تاکن هب دیاب ریخا ٔهناراکتیانج یاه
:تشاد هجوت

 زا ریخا نارود یاه گنج هیلک رد وتان•
 ناتسناغفا ات هتفرگ )۱۹۹۹( ناتسبرص

 و )۲۰۱۱(یبیل اریخا و ،)۲۰۰۳( قارع ،)۲۰۰۱(
 زواجت ریظن یلحم یاه گنج رگید
 یایتسوا راتخمدوخ ناتسا هب ناتسجرگ
 زا عافد هب هک هیسور اب ییورردور و یبونج
 روشک کی لیکشت و ایتسوا ییادج قح
 یربهار و لوا هجرد شقن ،تخادرپ لقتسم
 یگمه اه گنج نیا .تسا هتشاد هدننک
 هیلع یناهج عزانمالب تردق کی شروی
 یزوریپ و هدوب فیعض یروشک و شترا
 نامه زا ،نآ رد وتان یماظن یاهورین
 ،گنج رگزاغآ یاه نارابمب زور نیتسخن
 هلمح ءانثتسا اهنت( .تسا هدوب هدش نیمضت
 یماظن عافد اب هک دوب ناتسجرگ شترا
 نتسکش مه رد و یبونج یایتسوا زا هیسور
 وتان طسوت هتفاینامزاس رگلاغشا شترا لماک
 تسکش نیا داعبا و دیماحنا تسکش هب

 ناشن و خاش مغریلع وتان هک دوب نانچ
 ار نآ جیاتن داد حیجرت ،رایسب یاه ندیشک
 همادا ار دوخ یماظن تایلمع و دریذپب

).دهدن
 یاه گنج زا یخرب      ·•
 زوجم اب نارود نیا یط رد وتان یپ رد یپ

 ،ناتسبرص( هتفرگ تروص للم نامزاس
 یبیل و قارع( نآ نودب یخرب و  )ناتسناغفا
 ناونعب للم نامزاس هبوصم یبیل دروم رد –
 مدرم ناج زا عافد یارب عونمم زاورپ هقطنم
 زوجم مان هب یا هناراکبیرف لکش هب یبیل

 و یبیل شترا یدوبان یارب للم نامزاس
 زا یخرب رد .)دش هتفرگ راکب میژر نآ رییغت
 کاخ دراو وتان ماظن هدایپ اه گنج نیا

 یاهورین هارمه هب و هدش فده روشک
 ینیمز یگنج رد مکاح تلود فلاخم
 دننام دراوم یخرب رد و هدش ریگرد
 هنایشحو یاه نارابمب تکرب هب ،ناتسبرص 
 و قرب و بآ زکارم یدوبان و ایرد و اوه زا

 هیلک و یتلود تارادا و تارباخم و تخوس
 یگدنز کی یارب مزال یاه تخاس ریز

 فرط – یماظن زکارم رب هوالع هتبلا –یرهش
 هدش تسکش شریذپ هب راداو بولغم
 دحتم یماظن یاهورین یبیل دروم رد( .تسا
 و سراف جیلخ یراکمه یاروش ریظن وتان
 زا یرودزم یاهورین زین و برع عاجترا

 هار یاه ناگداپ رد هک ناهج رسارس
 و هدید شزومآ وتان طسوت هدش یزادنا

 ار وتان ماظن هدایپ هفیظو ،دندش یهدنامزاس
 نادنورهش ندش هتشک زا ات دنتفرگ هدهع هب
 بقع روشک نیا کاخ رد ایند لوا هجرد
 تحت اهورین نیا .دوش یریگولج هداتفا
 هناحلسم دربن هک »یبیل نویبالقنا« ششوپ
 ،دندوب هدرک زاغآ وتان تلاخد زا لبق ار یا

 تکرش یگنوگچ باتزاب زا و هدرک لمع
 نایم هب یمان ناش یلامتحا تافلت و اه نآ
).دماین
 گنج نیا زا یخرب      ·•

 اکیرمآ یارب یتینما رطخ داجیا هناهب هب اه
 یخرب و )قارع و ناتسناغفا( هتفرگ تروص

 – .)یبیل و ناتسبرص( هناتسود رشب لیالد هب
 دوجو قارع هب زواجت یارب هدش ناونع لیلد
 غورد هک دوب یعمج راتشک یاه حالس
 یتح و دش هتفریذپ امسر ادعب نآ ندوب
 غورد زین ،نآ مالعا عقوم رد دش مولعم
 هلمح یارب هناهب .دنا هتسناد یم ار شندوب
 هک دوب ندال نب لیوحت مدع زین ناتسناغفا هب
 جرب هب هناشنمدد یتسیرورت تالمح رد
 رد یناهج تراجت زکرم یولقود یاه
 و ،دش یم هتخانش مرجم کرویوین
 ندال نب ندش هتشک اب ،هکنآ کاندرد
 هعلق نآ رد اکیرمآٔ هژیو یاهورین طسوت
 یتح ،ناتسکاپ رد یفخم یصاصتخا
 دننک صخشم ات دندادن دوخ هب مه یتمحز
 و هتفر ناتسکاپ هب یخیرات هچ زا ندال نب
 وا رارف رب ینبم نابلاط تموکح یاعدا ایآ
 هب وا لیوحت ناکما مدع و ناتسناغفا زا
…هن ای تسا هدوب تسرد اکیرمآ

 یاهزواجت دروم رد      ·•
 هک هدش نشور یلئاسم زین هناتسود رشب
 اه گنج نیا تیهام کرد هب نآ ییوگزاب

 دش مولعم ادعب لاثم یارب .دنک یم کمک
 دروم دادرارق دافم ناتسبرص تموکح هک
 جورخ یارب یحنایم شقن ارهاظ – وتان رظن

 -تشاد هدهع هب ار ووزوک زا ناتسبرص
 یا همیمض ادعب اما ،هتفریذپ لماک روطب
 هتشاذگ هدننک هرکاذم ناگدنیامن یور شیپ

 وتان یرادرب هرهب ٔهزاجا نآ یاضما هک دش
 کاخ رد ردانب هیلک و ایرد و اوه ،نیمز زا

 شریذپ مدع .دش یم لماش ار ناتسبرص
 زاغآ اه نارابمب دش ثعاب یا همیمض نینچ
 هارب یا هبناج کی رایع مامت گنج و دوش
 هدش مالعا لیلد زین یبیل دروم رد .دتفیب

یرادیپس دمحا
ون دیون

 ناهج مدرم ٪۹۹ دننک یم لیمحت مدرم هب اه ٪۱ ار گنج
دنزیمآ حلص یگدنز کی ناهاوخ

يیسايیس
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 و تفر لاوئس تمالع ریز زین هلمح یارب
 یلصا تلع هک دش اشفا تقیقح نیا

 یاه هناسر ربخ ینعی ،للم نامزاس هبوصم
 ناگدننکرهاظت نارابمب دروم رد یتکرش
 الماک ،یبیل روتاتکید روتسد هب فلاخم

 یا هراوهام زکارم هک ارچ ،هدوب یلعج
 مالعا تاعاس رد دندرک مالعا امسر هیسور

 سلبارط نامسآ یور رب یزاورپ چیه ،هدش
 زکارم زا کی چیه ارهاظ( تسا هدشن تبث
 بیذکت ار شرازگ نیا ناهج یا هراوهام
).دنا هدرکن
 یارب هتفرگ رارق فده یاهروشک رد•
 ریز میظع یاه تورث و عبانم هاگ ،گنج
 و قارع :هدوب دوجوم تفن دننام ینیمز
 مالعا زین یعبانم نینچ دوجو هاگ و ،یبیل
.ناتسبرص و ناتسناغفا :تسا هدشن
 تایلمع دهاش ریخا یاه گنج مامت رد  •
 ندرک هتسجرب یارب یا هناسر هتفای نامزاس
 رارق فده دروم روشک تموکح تایانج
 هاگ هک میا هدوب گنج هیجوت یارب هتفرگ
 یریگیپ ناوت مامت اب و هتشاد نایرج اه لاس
 یاه تموکح هک نیا رد هتبلا .تسا هدش
 تسد یگمه اهروشک نیا رد یروتاتکید

 و عافد یب مدرم راتشک رد یدولآ نوخ
 کدنا دنا هتشاد فلاخم یاهورین یخالس
 راتشک رد اه نآ اما ،درادن دوجو یدیدرت
 یاه هباشم ،مدرم بوکرس و نافلاخم
 رس نوچ هک دنراد ناهج رد یدایز رایسب

 یزاین العف و دنا هدوب وتان یاهورینٔ هدرپس
 یب توکس ،تسین ناشنداد رارق ورردور هب

 ناشیاه تیانج هب تبسن یرادانعمٔ هنامرش
.میا هدوب دهاش ار
 نیا زا کی چیه رد هکنیا رخآ ٔهتکن و•
 تردق نیب تباقر دهاش اهنت هن ،اه گنج
 یناهج هدننک هلخادم یماظن یاه
 یراکمه هکلب ،میتسین )اه تسیلایرپما(
 اه نآ دحاو یهدنامرف تحت و کیدزن رایسب
 مالعا یبیل دروم رد لاثم یارب – میدهاش ار

 و سیلگنا طسوت یماظن تلاخد ترورض
 زا عنام ،نآ رب هنالقتسم یراشفاپ و هسنارف
 لک گنج هب اکیرمآ نتسویپ اب هک دشن نآ

 نآ یربهر هک دوش راذگاو وتان هب تایلمع
.تساکیرمآ هدهعب

 نامه هک تسا یطیارش نینچ رتسب رب
 لوغشم – وتان ینعی –بیکرت نامه اب اهورین
 هیروس رد رگید رابگرم ٔهژورپ ود ندرب شیپ
 دهاوش و تسا ناریا یمالسا یروهمج و
 تدم دنلب یاه یزیر همانرب دهد یم ناشن
.دوش یم کیدزن شینایاپ یاهزور هب
؟تسیچ اه گنج نیا عوقو لیلد
 نیا تیهام زا هدش هئارا یاه لیلحت رد

 یم دروخرب یددعتم لیالد هب اه گنج
 زا یشخب دوخ هبون هب مادک ره هک مینک
 هشیر هب یلو ،دهد یم باتزاب ار تقیقح
 هب .دوش یم هجوت رتمک گنج یلصا یاه
 و هبناج همه ،حیحص لیلحت ،لیلد نیمه
 دوجوب ار اه گنج نیا هک یلیالد قیقد
.تسا رادروخرب یرایسب تیمها زا هدروآ
 نایوگنخس و یناهج یتکرش یاه هناسر
 هک دنا هدیقع نیا رب وتان وضع یاهروشک
 و یسارکمد شرتسگ یارب اه گنج نیا
 یرادروخرب یارب ناهج مدرم تینما نیمات
 یناهج یراد هیامرس ماظن هک یتامعن زا
 و یحارط ،هدروآ ناغمرا هب تیرشب یارب
 زین اه نآ یاه  مادقا و تسا هدش ارجا
 تیلوئسم هک هدوب ینیگنس تلاسر هب خساپ

 .تسا هتشاذگ اه نآ شود رب یناهج یاه
 زا عافد رد اه نآ لمع ،هتبلا دص و

 و نمی ،ناتسبرع ریظن ییاه تموکح
 غورد زا ناشن هتشذگ لاس یط رد نیرحب
.دراد ییاهاعدا نینچ ندوب
 یزادنا تسد رب رتشیب اما گنج نافلاخم
 ،تفن هژیوب موس ناهج یاهروشک عبانم هب
 هاگیاپ شرتسگ ،یتسیلایرپما یاه تباقر
 دوجوم اعقاو مظن ظفح یارب یماظن یاه
 لیالد نیا اما .دنا هتشاد دیکات یناهج
 نآ هب ییارذگ ٔهراشا الاب رد هک روط نامه
 مدع( .تسا ضقانتم و یفاکان ما هدرک
 مدع ،ناتسناغفا و ناتسبرص رد تفن دوجو
 دوجو سکعرب و یتسیلایرپما تباقر دوجو
 هیامرس عفادم یناهج یاهورین لمع داحتا
 زا رگلاغشا یاهورین ٔهیلخت زاغآ ،یراد
 داجیا نودب ناتسناغفا زا هدنیآ رد و قارع
 .)… اهروشک نآ رد هدرتسگ یماظن هاگیاپ
 ینکفارف هب یتسرد هب اه لیلحت زا یخرب رد
 ندوب یتاذ و یراد هیامرس یاه نارحب

 ،هدش هراشا  یراد هیامرس ماظن رد گنج
 هنوگچ اه ینکفارف نیا دوش یمن مولعم اما

 هنوگچ ندوب یتاذ نیا و هتفرگ تروص
.دنک یم لمع
 رد ریخا ٔهناراکتیانج یاه گنج یسررب اب
 تدش اب اه گنج نیا ٔهمه زاغآ ،میبای یم
 ماهس یاهرازاب طوقس و نارحب نتفرگ
 ی هرابرد هک ییاه لیلحت رد( تسا نامزمه
 طابترا ،ما هتشون اه گنج نیا زا کی ره
 حیضوت عبانم رکذ اب ار نارحب اب گنج
 یعقاو تیهام کرد یارب اما)]۱[ما هداد
 ٔهدنربشیپ یاهورین صیخشت و اه گنج نیا
 هیامرس ناهج رد یناسک هچ مینیبب دیاب ،نآ
 هدرب دوس اه نآ زا دوجوم یلاربیلون یراد
 .دنا
 یناهج یراد هیامرس ماظن رد تسناد دیاب

 هژیوب و اه تکرش نیا ،یتکرش ٔهدش
 هک دنتسه یناهج رکیپ لوغ ی اه تکرش
ٔ هطساو اب ای و هطساو یب ار دوخ یاه همانرب
 گرزب اه گنج .دنرب یم شیپ اه تلود
 تکرش و اه عمتجم تراجت هصرع نیرت

 رازه کی زا شیب هک تسا یماظن یاه
 هژیوب ،هنالاس یلام شخرچ رالد درایلیم
 لیاسو و یماظن تازیهجت شورف یارب
 گنج نیا زا کی ره رد .دنراد یتاکرادت

 شورف یناور تایلمع زاغآ نامه زا ،اه
 گنج ریگرد یاهروشک هب یماظن تازیهجت
 ریثات یاهروشک ریاس و ناگیاسمه زین و
 یلاح رد نیا .دوش یم زاغآ گنج زا ریذپ

 یارب ار هنیمز اه گنج نیا رارکت هک تس
 روصت لباق ریغ یماظن یاه هجدوب بیوصت
 هک هدروآ مهارف ییاج ات اکیرمآ رد هژیوب

 هجدوب یرارطضا شهاک نارود رد یتح
 لاس رد اه یهدب نارحب لیلد هب ،یتلود
 عبانم( یماظن هجدوب هب مه زاب ،ریخا یاه
 تامدخ و تازیهجت دیرخ یارب مزال یلام
.تسا هدش هدوزفا )اه تکرش زا یماظن
 یاه لاس مامت رد اهنت هن اه تکرش نیا
 هب هکلب ،دنا هدشن هجاوم یلکشم اب نارحب

 دوخ یروآدوس هب یروآ تفگش زرط
 اه نآ یارب نارحب منهج و .دنا هدوزفا

 اب ام .تسا هدوبن دوعوم تشهب زج یزیچ
 هک میفداصم گنج تعنص مان هب یتعنص

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-625-90-308-900824.htm%23_ftn1
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 یم و دراد یلاعف رایسب یبایرازاب یاهدحاو
 دوجوم تاضقانت نیرت کچوک رد دناوت
 ندنارورپ اب و دنیبب ار یتصرف اهروشک نیب
 مهارف یماظن ییایور کی یارب ار هنیمز ،نآ

 یم اه نآ هک یدوس دوب هجوتم دیاب .دزاس
 مدرم و راک یاهورین بیج زا امیقتسم دنرب
.دوش یم هدیشک نوریب
 گنج دربشیپ یارب یماظن یاه عمتجم
 تکرش بلج هب دوخ فده دروم یاه
 هقطنم ره رد تعفنم یاراد یماظن ریغ یاه
 عبانم زا یرادرب هرهب ،دنراد یدج هجوت زین

 ،هدش بیرخت تاسیسات یزاسزاب ، یعیبط
 هک تسا ییاه تصرف … و هزات یاهرازاب
 یویرانس هب ار اه تکرش هنوگ نیا یاپ

 ،یگنج یاهرازاب .دناشک یم هدش یحارط
 ار هدش هتخانش یگژیو نیا ،رگید یوس زا
 رد یلام یاه شخرچ داجیا اب هک دراد زین
 فرصم داجیا و دوکر لاح رد رازاب

 یدحات ار یراد هیامرس یاه نارحب ،بذاک
 زا فرصم ناوت بلسو رییغت ( دهد نیکست
 یدنمزاین نیمات یارب ینویلیم یاه هدوت

 شورف یاه رازاب هب ، یگدنز یتایح یاه
 هب لیلد نیمه هب و ،)رازفا گنجو هحلسا

 زا هلحرم ره قیمعت اب دناوت یم یگداس
 یعیسو یداصتقا و یسایس یاهورین ،نارحب
 رما نیا .دنک دوخ یاه یژتارتسا عفادم ار
 یماظن یاه حرط بیوصت دوش یم ثعاب
 هک ،زواجتم یاهروشک ناملراپ رد اهنت هن
 یاضعا تیرثکا یار اه تکرش ناگدنیامن
 حطس رد یتح هکلب ،دنراد رایتخا رد ار نآ
 للم نامزاس تینما یاروش نوچمه یداهن
 یاه گنج رد هک نیا لیلد .دروایب یار زین
 رد هدننک تکرش یاهورین و ریخا ددعتم
 توافت مغریلع یرایسب کرتشم هجو ،نآ

 و .تسا هتکن نیمه ،دوش یم هدید اه
 هب یرت عیسو یاهورین عفانم یاپ هاگره
 رت فافش زین تابوصم ،هدش هدیشک همانرب
 یخرب فالخرب زین وتان ناهدنامرف .تسا
 شترا ریگب قوقح نادنمراک ، تاروصت
 تکرش رادماهس اصخش دوخ هکلب ،دنتسین

 هریدم یاه تئیه رد و هدوب یماظن یاه
 لاعف شقن یاراد و وضع اه تکرش نیا

 رد نارادساپ هاپس درایلیم نارادرس( .دنتسه

 ار اه نآ یوگلا عقاو رد یمالسا یروهمج
).دنریگ یم و هتفرگ راکب
 هتشاد یا یدج نافلاخم اه گنج نیا هتبلا
 ناشیارب یدوبان زج گنج هک دراد و
 ناوت یمن ار اهورین نیا ریثات .درادن یناغمرا

 هلاقم یدعب شخب رد .تسناد تیمها مک
.تخادرپ مهاوخ رما نیا هب
 یمالسا یروهمج و هیروس :هزات ناینابرق
 ناریا

 هلمح یارب یتاکرادت یاه تیلاعف یدننامه
 هیروس و ناریا یمالسا یروهمج هب یماظن
 ار ناگمه نیشیپ ٔهناراکزواجت یاه گنج اب
 اه گنج نیا عوقو رطخ هک دراد یم نآ رب
 یم رظن هب .میریگب یدج رایسب رایسب ار
 و تسا هدامآ زیچ همه هیروس دروم رد دسر
 رانک رد برع عاجترا و وتان زا یفالتئا

 هک هیروس رگبوکرس تلود نافلاخم
 رد تساه تدم اه نآ یماظن یهدنامزاس
 ره ات دنا هدامآ ،هدش زاغآ هیکرت کاخ
 رگا و .دننک زاغآ ار هلمح شتآ هظحل
 همانعطق بیوصت اب نیچ و هیسور تفلاخم
 یارب للم نامزاس تینما یاروش رد یا
 زارف رب عونمم زاورپ هقطنم داجیا یزاس هنیمز

 مه ،دوب هتفرگن تروص ،هیروس کاخ
 مدرم راتشک زا یریگولج مان هب ،نونکا
 هک – دسا راشب یروتاتکید تموکح طسوت

 ار یا هناراکتیانج رایسب یاه یرگبوکرس
 نارابمب – تسا هداد نامزاس مدرم هیلع
 هصرع ار روشک نیا کاخ یرابگرم یاه
.دوب هدرک دوخ زات و تخات
 مشچ هب نایم نیا رد هک یهجوت لباق ٔهتکن
 یسایس یگدینت مه رد ،دروخ یم

 یهدنامزاس رد هیروس اب یمالسا یروهمج
 .تسا هزغ رد سامح و نانبل رد هللا بزح
 رد تلع نیمه هب یناهج نارالاس گنج
 رییغت یارب راشف رب هوالع دنا هدوب ددص
 اب لاعف تفلاخم زا هیسور و نیچ یار

 اب ،فرط یب یعضوم هب یماظن هلمح
 یروهمج اه میرحت دیدشت و یناور گنج

 هگن رود دربن هنحص نیا زا زین ار یمالسا
 گنج رد ریگرد یاهورین تساوخ .دنراد
 سامح و هللا بزح هک تسا نآ هیروس رد
 گنج نیا زا یمالسا یروهمج دحتم

 کاخ هب گنج هنحص و دننامب نوریب
.دوش دودحم هیروس
 یمالسا یروهمج هب یماظن هلمح دروم رد
 یارب و تسا رت گرزب رایسب ینابرق ،ناریا

 هب زاین ،گرزب دیص نیا رد تیقفوم
 گنج زا یرت گرزب شخب تکراشم

 ندش ینالوط لیلد .تسا هلیبق نایوج
.تسا هتکن نیا رد یتاکرادت لحارم
 دهاش ،نیشیپ هنایشحو یاه گنج همه رد

 رد هک میدوب یبرخم تیاغ هب یاه لیلحت
 لیلحت نآ .تسا هدیشاپ کاخ مدرم مشچ
 نکمم هزات یگنج هک دندوب یعدم اه
 رد اه تسیلایرپما یاپ الثم هک ارچ ،تسین
 نوچ ای و ،تسا هدرک ریگ یلبق »قالتاب«
 هب هدش ینابرق یموس ناهج میژر دوجو
 یاه میژر نیا و ،تساه تسیلایرپما عفن

 یراکمه رد رگبوک رس یمدرم دض
 هدرک لمع ناهج هناراد هیامرس راتخاس
 هکنیا ای و تسین ناشیدوبان یارب یلیلد ،دنا
 اب نیچ و هیسور عفانم ندوب داضتم تلع هب
 نیشیپ یویرانس رارکت هزاجا ،اه زواجت نیا

 لیلحت نینچ رب اهدادیور ریس .تسین یلمع
 اه نآ یگیاپ یب و هدیشک نالطب طخ ییاه
.تسا هدناسر تابثا هب ار

 دوجو گنرمک یلکش هب زین یرگید لیلحت
 لرتنک فده اب اه گنج نیا هک هتشاد
 نیچ هرصاحم یارب یژرنا هژیوب هیلوا عبانم
 ماظن یارب بیقر هدنلاب تردق کی ناونعب

 یروهمج و هیروس و تسا هدوب یناهج
 یارب ار یزمرق کیژتارتسا طوطخ یمالسا

 ینعی یاهگناش نامیپ رد نآ دحتم و نیچ
 نآ زا روبع هک دنهد یم لیکشت هیسور
 گنج نارگلیلحت نیا رظن هب .تسین نکمم
 ارف یناهج گنج کی هب روشک ود نیا اب

 مدع رب ینتبم زین هاگدید نیا .دییور دهاوخ
 یراد هیامرس ندش یناهج قیمع کرد
 یراد هیامرس یناهج ماظن هک ارچ .تسا

 رب هکلب ،اه تکرش روحم رب هن ار رصاعم
.دنیب یم اه تلود ساسا

 رپ روهمج سیئر تکرش مدع هب تس یفاک
 نامیپ ریخا سالجا رد نامروشک هلئسم
 تیوضع نتفریذپن هب ضارتعا رد یاهگناش
 یهجوت نامیپ نیا رد یمالسا یروهمج
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 هیصوت .دوش رت نشور هلئسم ات میشاب هدرک
 یمالسا یروهمج هب روشک ود نیا یاه
 هدنام خساپ یب نونکات نارحب شهاک یارب
 یروهمج دوخ رد یرایسب نایوگنخس و
 نیزواجتم اب تهج مه تسرد یمالسا

 .دنا هدوب یماظن ییور رد ور عفادم یجراخ
 ناملراپ هک ییاهزور رد زین هتفه نیمه رد
 ترورض نوماریپ ثحب لوغشم لیئارسا
 ،دوب یمالسا یروهمج هیلع یماظن مادقا
 زا ینایوگنخس رگید رانک رد داژن یدمحا

 رد ترورض و تخیر شتآ یور تفن هاپس
 رامیب نت زا »لیئارسا یدنویپ ٔهیلک« ندروآ

 نارادرس نیا عقاو رد .درک هیصوت ار هقطنم
 و یدیلوت یاه تکرش زا یشخب زین رگتراغ
 کلام ار رت کچوک داعبا رد یماظن یراجت

 یم دوس عاضوا تماخو دیدشت زا هک دنا
 .درب
 رد یلصا هجو زین نیچ یداصتقا هرصاحم
 و تفن رگا .دشاب دناوت یمن تالداعم نیا
 رد گرزب عیانص ،دسرن نیچ هب یژرنا

 شخب هک یناهج یراد هیامرس کلمت
 ار دوخ عیانص و تاحناخراک زا یمیظع
 یاهدوس بسک یارب و هناهاگآ و هنابلطواد

 دیاب هنوگچ ،دنا هداد لاقتنا نیچ هب یموحن
 یناپمک ایآ ؟دننک دیلوت ار دوخ تالوصحم
 لپا تکرش تسا رارق الثم یتفن لش
 ای ،ییاکیرمآ زروتوم لارنج و رتویپماک
 هک ار ینپاژ یشیبوستیم و یناملآ سنمیز
 یاه یراذگ هیامرس لوغشم نیچ رد یگمه
 ماهس رگم ؟دروآ رد وناز هب دنا هدوب عیسو
 هرایس رد یرگید ناسک هب اه تکرش نیا
 اب ام هکنیا هن رگم و ؟دراد قلعت رگید یا

 ییالاب دص رد کی هک میئور رد ور یناهج
 گرزب کلام گرزب یاهروشک یخرب رد نآ
؟دننآ یاه هیامرس عومجم زا شخب نیرت
 رد اهدادیور لیلحت رد نارگ لیلحت نیا

 لکشم نیمه راچد زین یمالسا یروهمج
 ترافس هچ رگا هک دنتسین هجوتم و دنا
 هیلک یلو ،تسا هتسب نارهت رد اکیرمآ

 مظن ربهار یناهج گرزب یاه تکرش
 یناهج یاهداهن و ،دوجوم هناراد هیامرس
 هب یزکارم زا ،نانآ عفانم ٔهدنهد نامزاس
 ام روشک رد هناخترافس کی تعسو

 و یراجت گرزب رازاب و هدوب رادروخرب
 ار نآ یداصتقا کیژتارتسا یاه تسایس
 تردق تسد رد ،هطساو اب و هطساو یب

 اه میرحت بیوصت رگا و دنا هتشاد شیوخ
 هلحرم رد مدرم ندروآرد وناز هب یارب
 یروهمج هب یماظن هلمح ٔهژورپ یتاکرادت
 یناهج یاه تکرش روضح ،دوبن یمالسا
.دوب هتفای مه یرتشیب شیازفا

تس یلاخ حلص یودرا یاج
 هب هلمح زا لبق ات یناهج حلص شبنج
 ریثات رایسب روضح و ینیرفآ شقن ،یبیل

 هک تشاد گنج هب ضارتعا رد یراذگ
 .تس یلاخ یکاندرد زرط هب نآ یاج زورما
 یددعتم یلیالد حلص شبنج لاعفنا یارب

 مدع تلع هب یگدروخرس هک هدش ناونع
 هلمح هب نداد نایاپ و یریگولج رد تیقفوم
 گنج یژتارتسا رییغت ،قارع هب یماظن

 رهاظ هب یاه گنج هب نابلط
 ندناسر لقادح هب و ،»هناتسودناسنا«
 یریگراکب اب زواجتم یاهورین تافلت

 مهم زا … و نیون یاه یژتارتسا و تازیهجت
 ،دسر یم رظن هب اما .تساه نآ نیرت
 یبیل گنج نایرج رد حلص شبنج لاعفنا
 هک دراد شبنج نیا رد ینارحب زا ناشن
.تسا هدش هتفگ لیالد زا رتارف
 شبنج دروم رد یدح ات ار لاعفنا نیمه
 راجفنا لالخ رد تسیز طیحم عفادم یاه
 نپاژ یامیشوکوف یا هتسه هاگورین نارحب و

 هب مینوتولپ نت اه هد نآ یط هک میدوب دهاش
 و دش باترپ نامسآ هب ازگرم و یمس تدش
 رب هوالع هتبلا( دیرابورف ام هرایس زارف رب
 تروص ناملآ رد یقفوم تاضارتعا نپاژ
 زا هدافتسا نایاپ بیوصت هب هک تفرگ
 اما ،دش رجنم روشک نآ رد یا هتسه یژرنا

 اب بسانتم عومجم رد تاضارتعا دح
 نیا و دمآ تیرشب رس رب هک دوبن یا هعجاف
).تفای نایاپ تعرس هب مه تاضارتعا
 رب مکاح ماظن رگبوکرس یاهورین هک نیا رد

 یدوبان یارب هناریگیپ یلکش هب ناهج
 و حلص ،تسیز طیحم عفادم یاه نامزاس
 و یزیر همانرب یعامتجا تلادع
 -تسین یکش دننک یم و هدرک یهدنامزاس
 شبنج دروم رد اه تسایس نیمه دیدشت

 مشچ هب زین یزاس یناهج اب فلاخم یاه
 ار رما نیا دیابن و ناوت یمن اما -دروخ یم
 .تسناد اه شبنج نیا یدارمان لیلد اهنت
 کرد رد للعت مه زاب دسر یم رظن هب

 و اه یژتارتسا رییغت ترورض و تالوحت
 کی یارجا یارب بسانم یاه یهدنامزاس
.تسام لمع عنام قفوم یسایس رازراک
 ماظن تیمکاح همادا زا لصاح یاه نارحب

 زور ره ناهج رب یلاربیلون یراد هیامرس
 و بئاصم یگدینت مه رد و دبای یم شیازفا

 یب دح هب زین نونکا مه یناهج تالکشم
 تس یناهج نیا و .تسا هدیسر یا هقباس
 ریظن یطیحم تسیز یاه نارحب ،نآ رد هک
ٔ هزات نارحب کی هب امیشوکوف هعجاف
 یاهرازاب نتخیرورف ،دماحنا یم یداصتقا

 یمیظع یورین کرویوین و ویکوت رد ماهس
 یم دحتم و هدامآ یبیل هب هلمح یارب ار
 هنایارگ یماظن یاه تسایس دیدشت و ،دنک
 یریگراکب یاج هب ،نارحب زیررس یارب

 تلود طسوت مدرم زا یتیامح یاه تسایس
 تیاهن رد و یتاقبط فاکش شرتسگ هب ،اه
 شبنج مان تحت یا هدرتسگ تاضارتعا
.دوش یم متخ ٪۹۹ ای تیرتسا لاو لاغشا
 یطیحم تسیز هعجاف هک تسا نشور

 یا هتسه یاهروتکار راجفنا زا لصاح
 رایسب یاه تسایس رثا رد امیشوکوف
 یشان یناسک نامه ٔ هناتسرپدوس و برخم
 نامزاس ار ریخا یاه گنج هک ،تسا هدش
 یناسک نامه تسرد زین اه نیا و ،دنا هداد
 کلمت و مدرم تورث تراغ اب هک دنتسه
 و تورث و ییاراد زا شخب نیرت گرزب
 رب دوخ یداصتقا و یسایس تردق راصحنا

 نارحب و هدش مکاح ناهج مدرم تشونرس
 یاه تورث رب مه زاب ات دنناد یم یتصرف ار

.دنیازفیب دوخ
 راکو رس ییاه یدصرد کی اب ام عقاو رد
 ناهج مدرم دص رد هن و دون یارب هک میراد

 ، گنج ،تسیز طیحم یدوبان زج یزیچ
 .دنرادن یناغمرا بوکرس و تکالف و رقف
 یاه شبنج ییاراک زا ،یناهج نینچ رد
 یدایز دح ات هتشذگ نارود یعوضوم کت

 هنحص یمئاد رییغت رثا رد و دوش یم هتساک
 هک دیآ یم لصاح ییاه یمگ رد رس ،دربن
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 .تسا راذگ ریثات اه شبنج نیا کیتارپ رب
 ی ٪۹۹ شبنج نتفای دنویپ ،تلع نیمه هب

 طیحم ظفح و حلص شبنج تازرابم اب اه
 ریذپان بانتجا ترورض کی هب تسیز
 شبنج لاعف روضح مدع .دوش یم لیدبت

 هناسر دوش یم ثعاب هنحص نیا رد حلص
 اب اه یدصرد کی یوگنخس یتکرش یاه
 یب یاهروشک گنهامه یناور گنج داجیا

 نآ اب ینمض فلاخم ای و گنج رد فرط
 هب ،هتشاذگ یمومع راکفا یور رد ور ار
 رد( .دننک جراخ هنحص زا و دنشکب لاعفنا

 دوخ جوا هب اه راشف نیا هیروس دروم
).تسا هدیسر
… نایاپ رد و
 عفادم یاهورین و یماظن یاه عمتجم هکنیا
 زا و یرگید یاه گنج دنوش قفوم نآ

 هارب ار یمالسا یروهمج و هیروس اب هلمج
 هک دراد یگتسب ییورین نزاوت هب ،دنزادنیب
.دنا هتفرگ رارق هلداعم نیا یوس ود رد
 یضارتعا یاه شبنج هک ینامز ات هنافساتم
 زا هدنرب دوس یاه یدص رد کی هیلع
 دناوتب هک دیورن ارف یتردق نانچ هب گنج
 نادیم هب و هتخاس هاگآ ار ناهج مدرم
 رگیدکی زا سپ یکی اه گنج شتآ ،دشکب
 نآ رد مدرم یتسه و دیشک دهاوخ هنابز

 هیروس تبون زورما رگا و .تخوس دهاوخ
 .تسا ناریا ام روشک تبون ادرف ،دشاب

 یم لیمحت ناهج مدرم هب اه ی ٪۱ ار گنج
 کی ناهاوخ ناهج مدرم ٪۹۹ و دننک
دنزیمآ حلص یگدنز

 رانیمس رد یزیزع رسای ینارنخس نت
 هیامرس دض یناهج شبنج اب یگتسبمه
)۱۳۹۰نابآ - جرک( یراد
 میاجنیا“
رتسکاخ زا یلت رب
مشک یم غیت رب اپ
رود یادص ره بیرف هب و
ار ملد خرس لامتسد
“مهد یم ناکت
 و هیامرس ناهج بلق رد و اهزور نیا هچنآ

 رانک رد ،درذگ یم یراد هیامرس
 هچنآ ینیع حیضوت زاب زا یشان یدنیاشوخ

 یتاذ تاضقانت و اهداضت ،پچ عضوم زا
 و ییوس زا دوش یم هدناوخ یراد هیامرس
 ییاه هدوت نایغط و ضارتعا ناکما یبایزاب

 دندوب هدش هداد دومن هنوگ نیا اه لاس هک
 ینهذ و یگنهرف ،یناور هلاحتسا دنب رد هک

 دزم و ناریجا هب ،یراد هیامرس گنهرف ِ
 ؛وس رگید زا دنا هدش لدب درمت یب ناریگب

 لیصا یاه شبنج هچنآ یرگنزاب ترورض
 رد ،ار دوش یم هدناوخ هاوخ یربارب و پچ
 نیا رد .دنک یم باجیا دوخ تیعضو
 و ددجم حیرشت ددص رد راتشون نیا ،نایم

 زاربا و ندز فک ای دوجوم عضو هراب دنچ
 ،تسین یعضو نینچ زا رگید ینامداش
 درادن شوخ هک یسک عضوم زا هکلب

 ملاس رس نارحب نیا زا یراد هیامرس ناماس
 ناکما هب لهج زا هتساخرب و درب رد هب
 شیپ شسرپ دنچ ،ییایور نینچ کیدزن

.دوش یم حرطم یخساپ راظتنا و هدیشک
 و یسح یهاگآ رب ینتبم یا هدوت ینایغط
 یتسیز هرمزور تیعقاو زا هتساخرب یبرجت

 حیضوت لباق هریغ و لایس یتیهام اب ،ناشیا
 کیکفت لباق و صخشم هاگتساخ رظنم زا

 تیثیح تهج زا اهنت ،نایغط رد نارضاح
 دایقنا و هیامرس ددجم و ینیع ییادز
 تیلوئسم عفار دیابن و دناوت یمن نآ هنایشحو
 یاهورین ی هدش شومارف یتخل ِ یخیرات
 لح .دوش پچ و یراد هیامرس دض لیصا

 دادیور نیا زا یشان تاناجیه رد ندش
 و حیرشت ِ فرص و هراظن لآملاب و ریزگانِ

 ساسح لاجم نیا رد تیعقاو نیا حیضوت
 یلمع یب رب دیکات زاب و هیجوت ،خیرات زا
 ییاه شبنج و تانایرج نینچ یئاضتقا

.دوب دهاوخ
 خیرات فطع طاقن“ ؛لگه ریبعت هب رگا

 ییاعدم نینچ رگا و ،“دنخیرات شیاز لحم
 ،یخیرات یاه نارود حیضوت رد افرص هن ار
 نورد دودحم یاه چیپ و اهرذگ رد هکلب
 خیرات هک نانچ ،مینک لومعم ینارود

 هفسلف عضوم زا یناوخزاب زا یراع و یراج
 زا دعب و لبق هب ار ناهج یناسآ هب ،خیرات

 زا دعب و لبق ،مود ای لوا یناهج گنج
 هدزای زا دعب و لبق ،نیلرب راوید یشاپورف

 و ،دنک یم میسقت اه نیا ریاظن و ربماتپس
 یرگید فطع هطقن ار ریخا دادیور رگا زین
 راب نیا و هیامرس یناهج ماظن خیرات رد
 ،مینادب یلاربیلوئن درکیور و یلام هیامرس
 دهاوخ یرورض و یعقاو شسرپ نیا حرط
 یناهج و نیتسار ناعفادم و پچ هک دوب

 هظحل نیا رد نارگراک و ناشکتمحز قوقح
 و دنا هداتسیا خیرات نیا یاجک ،دازون ی
 یناسنا لیسناتپ نیا هرابود ندش دازآ زا سپ
 دوخ تیلوئسم و تلاسر هنوگچ ،یناهج و

 خیرات نیا یاجک ام
؟میا هداتسیا

یزیزع رسای يیسانش هعماج
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 نآ رب هن هدنراگن ؟دننک یم فیرعت زاب ار
 مان هب ار تسا هداد یور هچ نآ هک تسا

 تیلک دض امامت یشزیخ اساسا و پچ
 هک دناد یم دیفم هن و دنادب یراد هیامرس
 نیا یمامت هب ار دوخ ،پچ یاهورین

 یارب هک یمادام ،دننک قاجنس تاناجیه
 ناکما زا یا هتسب ،خیرات زا مهم لاجم نیا
 رد و وگتفگ یارب یا هزاب و لماعت رازبا و
 رکب ی هرتسگ نیا اب هزات نامتفگ تیاهن
 نیا یوگ خساپ و دننیبن کرادت یناسنا
 اب یتبسن هچ زورما پچ هک دنشابن شسرپ
 زا کی مادک ای و دراد ینونک یاهدادیور
 نیا اب یصخشم تبسن ،پچ رد تاشیارگ
 هک فیصوت و هصخاش ره اب یمومع شزیخ
 حضاو رپ( ؟دراد میشاب روصتم نآ یارب
 اب یضراعت چیه ،شسرپ نیا هک تسا

 دنیاشوخ نایغط نیا زا لابقتسا و تیامح
)درادن یا هدوت
 .“تسا هدش نارحب راچد یراد هیامرس“
 هب یزاین اساسا ،تیعقاو نیا هب ناعذا یارب

 نیا ،تسین ندوب یراد هیامرس دض و پچ
 یگدوب نیهب نایعدم و نارگیزاب دوخ ار

 زا رتزوسلد یاه هیاد زج هتبلا( یراد هیامرس
 تسا یفاک ،دنیوگ یم زین )ام ینطو ِ ردام
 نیمه رد لخاد فلتخم یاه فیط هب

 ”تیرتسا لاو لاغشا شبنج“ و شزیخ
 اه سالجا هب تسا یفاک ،میزادنیب یهاگن
 رد یداصتقا نارحب یاه قاتا تسشن و

 ،میرگنب یراد هیامرس ناهج هنهپ رسارس
 تاحن یارب دنتسه یعدم ناشیا دوخ

 یم مه درگ ،ناش هتسکشرو یاهداصتقا
 داصتقا یگتسکشرو“ ینعی نیا و دنیآ
 رگا و ؟تسین ”یراد هیامرس ینارحب

 نارحب هب ناعذا یارب هک مینیب یم ،تسه
 فیدر هب یزاین ،یراد هیامرس ماظن رد
 و یرظن دهاوش و هلدا یپ رد یپ ندرک
 دوخ .تسین هدیچیپ انایحا یاه لومرف
 رارقا نیا و دننک یم رارقا تحارص هب ناشیا
 کردم نیرتدنسپ همکحم ،ناعذا و
 یوس زا ادیوه رارسا یاشفا و تساشفا
 ضقانت ،یراد هیامرس دض لیصا یاهورین
.تسا یطوبرم ان
 همه نیا هک لاح ؛رگید یساسا شسرپ اما

 هیامرس نارحب زا المرب و نایرع دهاوش
 و دنس هچ ،تس یهاگآ فک رد یراد
 یاهزرم هب یراد هیامرس ندیسر رب یدهاش
 رب یا هنیرق هچ ؟تسا تسد رد شا ییاهن
 هیامرس ماظن و مظن کیدزن نتخیر ورف
 ارچ ،تسه رگا ؟تسا تسد رد یراد
 مظن نیتسار ناعفادم نایم زا یسک یتقو

 لاد ار ینارحب نینچ دوجو ،یراد هیامرس
 هیامرس لاوز لامتحا رب یلاد اتح ای یوق
 و ربتعم خساپ یاج هب ،دناد یمن یراد
 یو ریفکت هب اهنت ،هتبثم نیارق رب ینتبم
؟دوش یم هتخادرپ

***
 و ،هعبات کولب و یوروش یشاپورف زا سپ
 دنچ رد پچ یاهورین ندیتلغ رد زا سپ
 لیحتسم ای هک ،توافتم و هزات تیعضو

 ات ءاقترا ای ؛تسا هدوب رقتسم مظن رد ندش
 دقتنم اما و زور دم یاه نیسیمداکآ حطس
 لاعفنا و سای هب ندیزخرد ای ؛یراد هیامرس
 هب ندش لیدبت ای و ؛یلمع و یرظن مات
 ینردم تسپ و یعازتنا یاه تسیلاکیدار
 و یفسلف فرص یاهدهج نالاد زا هک
 دوخ زا رگیزاب نالف هنوگ یاهرایش رب زکرمت
 ینوگژاو عفر ددص رد ،دوویلاه هناگیب

 رد ؛دنا هدمآرب یراد هیامرس یارو ناهج
 لمع یاهوگلا هب یاه هتسب لیخد رانک
 خیرات نیا رد و لاح ،ماکان و هدش هبرجت
 ناعفادم و زورما پچ ،هزات هدش ینغ
 و اه هدیشک دنب هب قوقح ینونک
 و ریوصت هچ ،ینونک ناهج ناگدشرامثتسا
 ،رگید راب ات دنراد هئارا یارب ییوگلا

 نوریب یلیدب هخسن دوخ لد زا یراد هیامرس
 نادقتنم یعطقم یاهزاین دروخ هب ،هدرواین
 و زادنا مشچ دقاف اما ،ینیع نافلاخم و
 ایآ ؟دهدن رارق ،لیدب صخشم قفا

 و یبای نامزاس دیدج یاه لکش ترورض
 یم سح ینونک تایعقاو لد زا لکشت

 ؟دوش
 ؛تسا یناونع شسرپ رارکت ،اما رخآ نخس
؟میا هداتسیا خیرات نیا یاجک رد ام

 رگراک ،هاوخ نطو هلادبع یاقآ نانخس نتم
 اب یگتسبمه رانیمس رد ،کیناکم راکزلف

 نابآ جرک( – یراد هیامرس دض یناهج شبنج
 رد اما ،مرادن شبنج نیا زا یتخانش -)۱۳۹۰

 شیوخ ِدوخ اب هک ینامز رد ،نم هاگآدوخان
 یم عیاقو لیلحت هب مه اب و منز یم فرح
 مراد شبنج نیا هب تبسن تبثم یسح ،میزادرپ
 شیپ یدنچ یاه یزورفا شتآ سکع رب و
 رب نم رد یساسحا هک ،هریغ و ندنل و هسنارف
 هرذ منک یم ساسحا راب نیا ؛تخیگنا یمن
 لاغشا ار تیرتسا لاو“ شبنج نیا زا ییاه
 مغریلع متسب دیما و .تسا نم سنج زا ”مینک
 و اه بوکرس و اه هناهب و اهدیدهت ی همه
 شبنج نیا هک ،نآ هیلع هیامرس ی اه ینکشراک
 هعماج نیناوق رد دوجوم جرف و للخ زا دناوتب

 قیمعت و هتشاد ماود و هدرک هدافتسا ،دوخ ی
 هچنانچ ،تیرتسا لاو شبنج ماود و اقب :دبای
 ،دسرب )هم هام لوا( رگراک یناهج زور هب

 نارگراک و هتفای رت لماک یرایع و رتشیب یقمع
 ،روظنم نیا یارب و دوش یم لماش ار یرتشیب
 اریز ،منک یم اعد اعد ینعی ،منک یم اعد نم
 یریگارف و شبنج زا یشان راشف ،نم معز هب
 یم هیامرس نینهآ تشم ندش زاب ثعاب ،نآ

 اصقا رد هدنکارپ و ضرتعم نارگراک و دوش
 دنهاوخ ”یرس وت“ ،ناریا هلمج زا ،ناهج طاقن

 رت لمحت لباق و رتمک یا هبرض نیا و دروخ
 تشم هب تبسن ،نامروحنر نت یارب تسا
.رتهب تشم نآ زا یتشگنا ،نینهآ

 یتاقبط ارف ای و یتاقبط تیهام نامز تشذگ
 نم تخانش و دنک یم رت نایع ار شبنج نیا
.دوش یم رتشیب زین

 ندش زاب
 نینهآ تشم

هیامرس
هاوخ نطو هلادبع
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 لیلحت نم رظن هب هک مناوخ یم نات یارب یرعش
 یتسیز طیارش زا تسا ناریا نارگراک یتاقبط
 .نام

 ”سوواد“
؟ینک یم هچ سوواد
؟ینک یم هراظن هچ هب
کباب رهش یاه نابایخِ شرف نوخ هب
دابآ نوتاخ ی هتسشن یوخ هبِ ندعم ای
؟یا هداد وت تصخر هچ سوواد
؟یا هداهن یتصرف هچ
تسمِ یگنز نیاک
تسد هب غیت
هدروآ بل هب فک
تسا هدش مناج یپ زو
– سوواد
امشِ هاگشاب ِرتم هب
ام ِدیس تلود نیا
؟تسا هاتوک دح هچ ات
اه کباب رهش رد راب دنچ
موش هتشک دیاب
 -ات
.دنزارفارب دق ،نم ی هتشک رب
– مناد یم
ار وت تسین ینطو
هیاسمه ره ِ یپ ز و
یزاس یناهج رد
هیامرس ِ رتُش
یا هدناباوخ ،نم ی هناخ ِ رد هب
نانابراس نیا
زاهج هب ندعم و تفن
زامج نیا رب دنور یم الود الود
هنایم نیو
– نمِ مهس
تس یریوصت
گنگ مه نآ
رات مه نآ
:نامتخاس کی یامن زا

I.L.O 

 زا یمتاخ تشگزاب هناهب هب -۱۳۸۲ نابزلف
 رهش هعجاف اب ینامزمه و سوواد سالجا
  کباب

 . میتسه اهنآ نادحتم ام هک دننادب ،دنا
 یم ار تیعقاو ام دحتم یقلخ نوچمه
 یاضعا همه یراکمه تیرشب هدنیآ : مینیب
 تلود کی تردق ؛دراد یم مازلا ارنآ
 اما تساه هدوت هب هتسباو کیتارکمد
 قلخ رامثتسا یارب سک چیه زا اه تکرش
 چیه ؛دنریگ یمن هزاجا نیمز هرک و اه
 هتشاد دوجو دناوت یمن یا یعقاو یسارکمد
 تردق طسوت نآ تایح طیارش رگا دشاب

 یطیارش رد ام .دوش هتکید یداصتقا یاه
 تحت اه تلود هک میروآ یم یور امش هب
 رارق یا یتیلم دنچ یاه تکرش طلست
 زا رتشیب ناشیارب یروآ دوس هک ، دنراد
 هب و تلادع زا شیب عفانم ، اه ناسنا
 تیولا ،یربارب زا رتشیب ندناشک یگدرب
 .»دراد

 یئاهدراکالپ شخب تنیز هباشم یتالمج
‐Zu( یتوکوز کراپ هشوگره رد هک تسا

cotti Park( رد تسرد ،دنوش یم هدید 
 یلام یراد هیامرس دبعم یمدق دنچ

 لاو « ؛»یرالاسرز هن ، یسارکمد «:اکیرما
 لاو ،هدرک لاغشا ار تلود تیرتسا
 ، اه تکرش « ؛»مینک لاغشا ار تیرتسا

 لاو لاغشا شبنج .هریغ و»دنتسین قلخ
 ار یداصتقا تردق ،)OWS( تیرتسا

 مدرم دصرد ۹۹ « تالکشم یلصا لوئسم
 یراد هیامرس هک یروشک رد .دناد یم »

 تیمها مک و درجم تاداقتنا اب زج زگره
 دوخ یدوخب یتادیکات نینچ ،هدوبن وربور
.تسا یسایس هتسجرب لمع کی
 )OWS( تیرتسا لاو لاغشا شبنج نیلاعف
 رتشیب اهنآ .دنتسین تسیسکرام کرویوین رد
 » یلام یراد هیامرس تورث توهش « هب

 ۲۰۰۹ لاس رد هک )Tea Party(یتراپ یت
 درک راداو ار ناهاوخ یروهمج ،دمآ دوجوب
 رت لاکیدار ار ناش هناراک هظفاحم عضاوم ات

 یم ایآ تیرتسا لاو لاغشا شبنج ،دننک
 ات دنک روبجم ار امابوا روهمج سیئر دناوت
 تسد یلام یراد هیامرس اب تمیالم زا

؟ دشک
 ،اهروشک زا یرایسب رد یراد هیامرس نارحب
 یاه شبنج ،دنمتورث و ریقف زا معا
 ببس ار یمدرم یاه شروش و یضارتعا

 تاقییضت ،هدحتم تالایا رد .تسا هدش
 تیعضو ندرب لاوس ریز و یا هجدوب

 هژیوب ار یمهم تارهاظت ،تلود نادنمراک
 .دروآ دیدپ لاس زاغآ رد نیسناکسیو رد

 نیا ،رت لاکیدار الامتحا ، یرگید شبنج
 ربماتپس رد هتفای دلوت .دش رهاظ رخاوا

 هلحم رد یکچوک یمومع کراپ رد هتشذگ
 شبنج ،)Manhattan(ناتاهنام یراجت

 Occupy Wall Street – تیرتسا لاو لاغشا
– (OWS( تالایا رهش اهدص رد تعرس هب 

 فالخرب .تفای شرتسگ هدحتم
 تیرتسا لاو لاغشا شبنج ،یتناکسیو
)OWS( ای و نوناق کی هب شنکاو رد 
 لکش یا یتلود صخشم یریگ میمصت
 یا هدوت ندرک موکحم نایب هکلب ،تفرگن
 لاکشا مامت رد یلام یراد هیامرس تردق
.دوب ،یسایس ای و یداصتقا ،نآ
 هک » کرویوین رهش لاغشا هیمالعا « رد
 تیرتسا لاو لاغشا شبنج نیلاعف طسوت
 ینشور اب شبنج هدنیآ دوب هدش هتشون

 ات مسیون یم ام « :دوش یم میسرت لماک
 طسوت دننک یم ساسحا هک یناسک مامت
 هدش هداد بیرف یتیلم دنچ یاه تکرش

 تعرس یمدرم یاه یتیاضران هب هک یشبنج
هلمح زکرم رد تیرتسا لاو – دشخب یم

نیودوگ فج
یدمحا نیورش يییيدداصتقاا
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 زا .یراد هیامرس دوخ هب ات دننک یم هلمح
 « اب کرتشم یا هطقن اهنآ رظنم نیا
 مه هک دنراد نتآ و دیردام »ناگتفشآرب
 لاغشا .دنرضاح هزرابم هنحص رد نونکا
 مهدرگ زا رتشیب اما یمومع یاهاضف یمئاد
 نادیم رد هتشذگ هیوناژ یقلخ یاه یئا

 رگید .)۱(تسا هتفرگ ماهلا هرهاق ریرحت
 تضایر ،یراکیب هب ضارتعا طقف هلئسم
 مدرم لزانم طبض و فرصت ،یداصتقا
 یاه یدازآ ندرک دودحم ،اه کناب طسوت

 ریز ای و تسیز طیحم یدوبان ،یئاکیدنس
 هب هک – تالیصحت همادا یارب نتفر ضرق
 .تسین -هدیسر رالد درایلیم رازهزرم

 هیلعرب )OWS( تیرتسا لاو لاغشا شبنج
 هزرابم اهیتخس و تالکشم زا مادک ره
 رد ار اهنآ هک دنک یمن شومارف اما هدرک
.دهد رارق یلام مکاح تردق اب طابترا
 یم شبنج نیا ایآ ،نیوکت زا سپ هام ود
 نودب ؟ دلابب دوخب یزوریپ کی زا دناوت

 ،یسایس تاعمجت و تارهاظت ،یکش چیه
 روشک مامت رد ار وگتفگ و ثحب زا یجوم

 هب نونکات هک دنروآ دیدپ یتاعوضوم لوح
 یاه ثحب رد ندش حرطم قح تردن

 لاو لاغشا شبنج .دندوب هتفای ار یمومع
 ینوزفا زور دادعت نینچمه )OWS( تیرتسا
 تاراکتبا و یئآ مهدرگ ،یئامیپهار زا

 نآ یاه هموح و کرویوین رد ار یسایس
 یدامن رب شا دیکات لیلدب هک دش ببس
 اب یئاههورگ زا یعیسو فیط یارب باذج
 ،یئاکیدنس – دوب توافتم یاه تساوخ

 نافلاخم ،نایوجشناد ،یلحم یاه نمحنا
 سپس و -تسیز طیحم نارادفرط ،گنج
 یمومع راکفا و اه هناسر هجوت بیترت نیدب
 ناوت یم نونکا : درک بلج دوخ یوسب ار
 تیرتسا لاو لاغشا شبنج لوح یداحتا « زا
)OWS( « یبوچراچ رد هک تفگ نخس 
 ار یعامتجا یاهورگ همه فاطعنا لباق
.تسا هدروآ مهدرگ

 یم کرد ار شبنج هک یناراک بحاص
 دننک
 و مشخ هک دش دهاوخ قفوم شبنج نیا ایآ
 یورین نانچنآ هب هدرک دازآ هک ار یا یژرنا

 ینارگن بجوم هک دنک لیدبت یا یسایس

 لاو لاغشا شبنج نالاعف ؟ دوش شیابقر
 ناناوج و نایوجشناد ارثکا )OWS( تیرتسا
 و اه کناب رظنم زا هک دنتسه یریقف راکیب

 هزرابم اهنآ هیلع رب هک یگرزب یاه تکرش
 .دنرادن یکیژتارتسا شقن چیه ،دننک یم
 هب دیاب شبنج نیا ندش رت دنمتردق یارب

 یارب یرتشیب ناوت هک دنک هیکت یئاهنامزاس
 اما .اهاکیدنس دننام ،دنشاب هتشاد شنکاو
 زین نارحب زا لبق هک اه نامزاس نیا
 یورین رتشیب هچره ،دندوب هدش فیعضت

 یعضوم رد .دنهد یم تسد زا ار دوخ
 یاهاکیدنس زکارم ناربهر ،یعافد
 اب )ردان یدراوم یانثتسا هب (گرزب
 رب یریگعضوم و هزرابم هویش ، طایتحا

 ار تیرتسا لاو لاغشا شبنج رازاب دض
 دندومن دیکات لاحنامه رد و هدرک شهوکن

 لباق یمومع یمدرم یتیاضران لیالد هک
 چیه یا یریگعضوم نینچ .تسا مهف
 یاه تکرش ناربهر یتح .درادن یریثات

 مالعا شبنج نیا ابزین یتیلم دنچ
 یم شالت لاح نیعرد و هدرک یگتسبمه
 هب ار نآ یراد هیامرس درط عضوم ات دننک
 شهاک متسیس یاه »طارفا « زا داقتنا
 Jhon( فپماتسا ناج یاقآ :دنهد

Stumpf( ، یلام هورگ هریدم تئیه سیئر 
 تشحو«:دیوگ یم )Well Fargo(وگراف لو
 و »تسا مهف لبق ناگدننکرهاظت مشخ و
 سیئر )Jeffrey Immelt(تلمیا یرفج یاقآ

 یم مالعا کیرتکلا لارنج هریدم تئیه
.)۲( »تسا هدینش ار اهنآ مایپ « هک دراد

 یبوکیاپ – تارهاظت رس رب هک یرگید رطخ
 هیحان زا هدنکفا هیاس تیرتسا لاو یاه
 نیا دهاوخ یم هک تسا تارکمد بزح
 شیوخ یتاباختنا عقانم تمس هب ار شبنج
 راک ریزو هک هنوگنامه هتبلا .دهد تهج
 تربار یاقآ ،نوتنیلک روهمج سیئر قباس
 ناشن رطاخ ،)Robert Reich(شیار

 بزح رگا دوب دهاوخ روآ بجعت ،تخاس
 اه تکرش و اهکناب دضرب ناهگان تارکمد

 ،لوپ هب اهنآ .دنک یریگ عضوم یتیلم دنچ
 ردقنآ اه داهن نیا یاه هکبش و اه هناسر
 دراو اه نآ دض رب دنناوت یمن هک دنا هتسباو
 هک دوش یمن نآ ثعاب نیا اما .دنوش لمع

 رد تارکمد بزح یاهادیدناک زا یضعب
 یب نیزرابم ار دوخ هدنیآ لاس تاباختنا
 دننک یفرعم یلام یراد هیامرس هیلعرب محر
 زا یشخب بیترت نیدب ات دنشاب هتشاد دیما و
 بیج هب ار ینونک تازرابم » ماهس دوس «
 لیوشآ رد ینارنخس کی یط رد .دننز
 ،هتشذگ ربتکا ۱۷ رد )یلامش یانیلوراک (
 ار ناهاوخ یروهمج امابوا کاراب یاقآ

 نارادکناب تسد دنهاوخ یم هک درک مهتم
 هچره « ات دنراذگب زاب ار تیرتسا لاو
.»دنهد ماحنا دهاوخ یم ناشلد
 یئاه یژتارتسا نینچ لباقم رد شبنج ایآ
 ینیشن بقع نآ هب یزادنا گنچ یارب

 هک شبنج یزکرم هتسه ؟ درک دهاوخ
 یم درط ار یتنس یسایس تیلاعف هنوگره
 یرما نینچ هب هک دراد یمک لامتحا ،دنک
 لاغشا « :دیوگ یم اهنآ زا یکی .دهد نت
 هک تسا یسایس اسپ ینایرج تیرتسا لاو
 تسکش نارود نتشاذگ رس تشپ لابندب
 یم هک هدروآ درگ ار یدارفا و تسا بازحا
 رییغت هشیر زا ار لئاسم دنناوت یم دنشیدنا
 هب ندیسر یارب هک دننک یم رکف و دنهد
 ای و تیرتسا لاو هب فده نیا

 »نیداینب رییغت « .تسین یزاین نارادمتسایس
 نودب اما .هن هکارچ ، تیرتسا لاو نودب

 یگداس نیا هب ارجام ؟ اههورگ و اهنامزاس
 داحتا هقلح رد هک ورنآ زا هژیوب تسین مه اه
 لاو لاغشا شبنج لوح هدمآ دیدپ
 و اهاکیدنس -یئاه هورگ ،تیرتسا

 یاهزاوآ لباقم رد -یئوجشناد یاهنامزاس
 توافت یب زین نادنچ اه تارکمد هدعو رپ
 ،زورما روشرپ نالاعف نایم رد .دنتسین

 لصف ندیسرارف اب دنناوت یم یناسک
.دننک ضوع ههبج یتاباختنا
 دنومول رد وسور سکام هلاقم -۱
‐http://ir.mon ۲۰۱۱ هیئوژ هام کیتاملپید

dediplo.com/article171…
۲- Shannon Bond et Jeremy Lemer, « 

Corporate leaders say they under‐
stand protests », Financial Times, 

Londres, 18 octobre 2011.
 کیتامولپید دنومول هیرشن یارب قوقح هیلک
تسا ظوفحم

http://ir.mondediplo.com/article1713.html
http://ir.mondediplo.com/article1713.html
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 رد »دینک لاغشا ار تیرتسالاو« عورش اب
 رد یضارتعا شبنج کی ،۲۰۱۱ ربماتپس
 و گرزب رهش ۷۰ هب هدحتم تالایا رسارس
 هتفای شرتسگ رگید یگدنز لحم اهدص

 زا یرامش رد یهباشم تامادقا .تسا
.تسا هدرک روهظ رگید یاهتلم
 هب قلعتم ریگارف یاههناسر ،لوا هتفه ود رد
 یلم یویدار« اب هارمه گرزب هیامرس
 یراک )National Public Radio( »یناگمه
 تاضارتعا اب هشیمه هک دندرک ار
 هدیدان ار اهنآ :دننکیم هناهاوخیقرت

 هک دندوب ییاههناسر نامه اهنیا .دنتفرگ
 ات »یتراپ یت« ناراداوه هب عاطقناالب اههتفه
 هب ار اهنآ و ،دنداد ششوپ عابشا دح
 بقلم »هدمع یسایس یورین کی« ناونع
 نیرترثؤم و نیرتلوادتم ،فذح .دندومن
ً ابیرقت ای چیه اب .تسا یربخ بوکرس هویش
 ،اهشبنج ،اهدادیور ۀراب رد نتفگن چیه
 اههناسر ،ضرتعم ثداوح ای ،اهادیدناک
 .دنراپسیم یشومارف تسد هب ار اهنآ
 روشک رسارس هب »لاغشا« شبنج هک ینامز
 هدیدان ار نآ دشیمن رگید و تفای شرتسگ
 هناراکلغد هویش نیمود هب اههناسر ،تفرگ
 نداد ناشن تیمهامک :دندش لسوتم دوخ
.نداد رارق هیشاح رد و
 یارب دننادیمن نیضرتعم هک میدینش ورنیا زا

 هلحرم زا« اهنآ و دنا هدرک ضارتعا هچ
 رب اههناسر یاهنیبرود .»دنتسه ترپ یلیخ
 سابل رد »تیرتسالاو« رد هک یکقلد یور
 هک یناناوج رب و ،دیصقریم کریس لماک
 زکرمتم دندیبوکیم ییاتود یاهلبط رب

 هب هک یناناوج« ،»یلاوانراک یّوج« .دش
 چیه نودب« ،»دننوریب یراب و دنب یب تلع
 هک »طسوتم ییاکیرمآ اهنویلیم اب یطابترا

.دنرگهراظن ینارگن و تهب اب ًارهاظ

 سکعرب ششوپ نیا ،مینکیم رارکت
 »یتراپ یت« هب هک دوب یاهنامرتحم ششوپ
 سلجم تیرثکا یوگنخس .دش هداد
 یعاجترا »روتناک کیرا« ،ناگدنیامن
 لاغشا ار تیرتسالاو« ،هاوخیروهمج
 »دشر لاح رد شابوا« ناونع هب ار »دینک
 هک تسا یسک نامه نیا .درک فیصوت
 یاتمهیب دییأت ناونع هب ار »یتراپ یت«
.درک شیاتس یسارکمد
 هک دنلکوا رد ربماون ۲ گرزب تارهاظت
 هلیسو هب دنک لیطعت ار ردنب دش قفوم
 ًابیرقت و ،دش شرازگ یرایسب یاههناسر
 دنچ هک -ییاراد هیلع تنوشخ رب اهنآ همه
 زکرمت -دندش نآ بکترم کچوک هورگ
 راب نیلوا یارب دارفا نیا زا یرایسب .دندرک
 هب اهنآ زا یخرب .دندشیم رهاظ دنلکوا رد
 سیلپ یصخش سابل یاهروتاکُورُپ ناونع
 رظن هب اهنآ تامادقا .دندوب نظ دروم
 نتسب نداد رارق عاعشلاتحت یارب دیسریم
 ،روشک گرزب ردنب نیمراهچ زیمآتیقفوم
.دشاب هدش یدنبنامز
 یاج هب ار نیضرتعم تاّرک هب اههناسر

 ،دندرکیم ضارتعا نآ هیلع هک ییاهزیچ
 هب ناگدننکلاغشا .دنداد رارق عوضوم
 نیلاعف و اهیپیه ۀدنامسپ ناونع هب ،غورد

 زا ،عقاو رد .دندش فیصوت زغمیب ناوج
 و ،یموق -یعامتجا هاگتساخ ،نس رظن

 ،تشاد روضح یعیسو فیط یگدنز هویش
 لغاشم نابحاص ات هتفرگ اهباوخنتراک زا

 زا یهجوت لباق دادعت رانک رد ،یاهفرح
 هن ،اهنآ .یرگراک یاههیداحتا یاضعا
 یاههدننک دادوغیج زا ینوجعم طقف

 یمومع عمجم هکلب ،دندوبن مگردرس
 اههتیمک رد ار دوخ ،دندرکیم رازگرب

 کیتامتسیس روط هب و ،دندوب هداد نامزاس
 تفاظن و ینمیا ،اذغ دننام عمج لیاسم هب

.دندرکیم یگدیسر
 دشن هجوت نادب هک یلحم ضارتعا کی
 یارب .دوب »دینک لاغشا ار کیرک تانلاو«

 تانلاو« ،دننادیمن هک یناسک
 هقطنم کی )Walnut Creek( »کیرک
 یاینرفیلاک هموح رد راکهظفاحم نیشنهفرم
 شروش ۀنیشیپ چیه هک( تسا یلامش
 نویزیولت هاگتسیا کی طقف .)درادن یبالقنا

 »کیرک تانلاو« هب رصتخم روط هب یلحم
 ۴۰۰ دودح هک داد شرازگ و ،درک هراشا
 ،هلاس ۵۰ و ۴۰ نیب طسوتم روط هب ،رفن
 رد لبط نودب ،کقلد دوجو نودب
 ناگدننکتکرش .دندرک تکرش تارهاظت
 یهفرم ًاتبسن یاهیگدنز هک دندومن ناعذا
 هک ییاکیرمآ اهنویلیم اب زونه اما ،دنراد

 ،دننکیم لمحت ار یداصتقا تابرض
 زا ینادرگ نیا .دنراد یدنواشیوخ ساسحا
 یشروش اما هفرم »طسوتم یاهییاکیرمآ«
 رد منادیم نم هک احنآ ات ،دوجو نیا اب ،دوب
 »کیرک تانلاو« هب زگره یلم یاههناسر
.دشن هراشا

 ار ینوگانوگ یاهمایپ »لاغشا« شبنج
 کی اب ،نارگلاغشا .تسا هداد هعاشا

 زا ،یتاقبط تایعقاو هب هناعاجش ۀجریش
 ۹۹ هک دننکیم تبحص یدصرد کی
 لومرف کی ،دنکیم رامثتسا ار دصرد
 ،هدافتسا لباق یتحار هب ،ناشخرد یتاغیلبت
 نونکا هک ،ینعمرُپ رایسب لاح نیع رد و

 هدافتسا دروم نیرسفم یخرب فرط زا اتح
 اب ییاهتمالع نیضرتعم .تسا هتفرگ رارق

 کانلوه یراکیب هک دندرکیم لمح دوخ
 ،یروتارپما نایاپیب یاهگنج و یروهمج
 زا گرزب یاهتکرش یاههدافتساءوس
 یارب یتایلام یاهتیفاعم ،تسیز طیحم
 هدنیازف یرباربان ،یتفن یاهتکرش
 رگید و اه»رتسا کناب« و ،اهدمآرد

یتنراپ لکیام :هدنسیون

دینک لاغشا ار اکیرمآ
يیسايیس
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 اب هناراکفازگ نینچنیا هک ییاهرتسگناگ
 موکحم ار دننکیم یگدنز مدرم لوپ
 .درکیم
 هب ار یرادهیامرس اتح نارگلاغشا زا یخرب
 و دندرک موکحم ماظن کی هباثم
 یناسنا هنیزگ کی هباثم هب ار مسیلایسوس
 کی »لاغشا« شبنج ،لک رد .دندوتس
 یاهیتلادعیب هب تبسن ار یرادیب

 داد ناشن یداصتقا -یسایس کیتامتسیس
 هدحتم تالایا تاضارتعا رد ًالومعم هک
 زا هک دیشاب هتشاد دای هب .دوشیمن هدید
 هیامرس یلخاد هاگیاپ -تیرتسالاو ،ادتبا

.دوب یلصا فده -یلام
 هکلب ،تارظن اهنت هن ماظن یاههناسر
 دننکیم لرتنک ار رظن ندوب دوهشم نینچمه
 دهدیم ناکما اهنآ هب دوخ ۀبون هب نیا هک
 دودحم  ار یمومع نامتفگ روغث و دودح
 رگیدکی هب یداع مدرم نتسویپ نیا .دننک
 یم یرورض رتشیب اتح ،ار تارهاظت رد
 ریثأت و دوهش دنناوتب هک دیما نیا هب ،دنک
 نیا فده .دنیامن رثکادح ار دوخ تارظن
 هناراکهظفاحم راصحناهبش هک تسا
 ظفح »لاربیل« یاههناسر هک یسکدترا

.دوش هتسکش ،دننکیم
 تارهاظت .تسا مهم تارهاظت ،نیاربانب
 هوقلاب نیضرتعم رب شخبناوت ریثأت کی
 و اهنت ار دوخ ًالبق هک ار یرایسب ،دراد
 .دروآیم مه درگ ،دندیدیم ادص نودب
 اهنابایخ لخاد هب ار یسارکمد تارهاظت
 هتسجرب ار یتاعوضوم تارهاظت .دروآیم
 هک تسا ینالوط رایسب تدم هک دنکیم
 جیسب ار دارفا تارهاظت .دنا هدش نفد
 هب ،دراذگیم شیامن هب ار تردق ،دنکیم
 دوشیم روآدای سأر رد هتسشن نارالاسلوپ

.تسا نتخیر ورف لاح رد مره هک
 لمع یاهلکش رگید هب دیاب تارهاظت اما
 رد »لاغشا« شبنج رد نیا .دبای لماکت

 کی زا شیب نیا .تسا عوقو لاح
 زور نایاپ رد نیضرتعم اریز ،تسا تارهاظت
 یریگمشچ دادعت رد اهنآ .دنتفرن هناخ هب
 طخ رد ار دوخ ندب ،هدنام رهش زکرم رد
 ،دوخ روضح و دادعت اب اهنت و ،دنداد رارق
.دندرک لیمحت یمسر هاگتسد هب ار یتحاران

 »لاغشا« یاههاگرارق زا یدادعت رد
 هک ،تشاد دوجو یندم ینامرفان تامادقا
 نوگانوگ یاهرهش رد .دیماحنا یریگتسد هب
 رد نآ رابتنوشخ جیاتن و دش اهر سیلپ
 رد .تشادن ار اهنآ هاوخلد ریثأت یدراوم
 قباس رادگنفت ،نسلوا تاکسا ،دنلکوا

 سیلپ روآکشا زاگ ۀراپمخ تباصا دروم
 ندش هتفاکش بجوم هک تفرگ رارق

 ناتسرامیب رد شندش یرتسب و همجمج
 هب رداق هتفه کی تدم هب وا ،دیدرگ

 کی وا ،تلاح نیرتهب رد .دوبن تبحص
 .دراد شیپ رد ار هتسهآ دوبهب ینالوط ۀرود
 رارق تباصا دروم نسلوا هکنآ زا دعب زور
 هب نیگمشخ دیدج ضرتعم اهدص ،تفرگ
 .دنتسویپ »دینک لاغشا ار دنلکوا« هاگیاپ
 ار یمومع شنکاو سیلپ یشنمدد
 فالخ رب دراوم بلغا رد هک ،تخیگنارب
 مدرم ،دنهاوخیم تاماقم هک هچنآ
.دروآیم نوریب ار یرتشیب
 ؟درک دیاب هچ ؟دوریم اجک هب شبنج نیا
 یاهدصرد ۹۹ تامادقا زا اهخساپ نونکات
:تسا هدمآ نوریب
 هب نتسویپ نابلطواد ندرک فرصنم ●
 نایماظن زا تیامح و حلسم یاهورین
 زا یروتارپما ندرک مورحم .یفعتسم
 یتایلام تمواقم یهدنامزاس .نآ یاهنویژل

 ،فازگ هنیزه هب ضارتعا رد میظع
.نوگاتنپ رگناریو و ،ینوناقریغ
 یلام هیامرس یاهکناب زا لوپ لاقتنا ●
 یاهکناب و یرابتعا یاهینواعت هب گرزب
 هب کمک یاههمانرب زا تیامح .یلحم
‐Gi( »ینومرت ویلویج« .نازیچیب و ناراکیب

ulio Tremonti( دوب ایلاتیا قباس ییاراد ریزو 
 Salvate il popolo, non le :درک مالعا هک

banche )اهکناب هن ،دیهدب تاحن ار مدرم 
 یتاساسحا نینچ رگا دوب دهاوخ بلاج .)ار
 زا ای هدحتم تالایا یرادهنازخ ترازو زا

.دسرب شوگ هب دیفس خاک
 .لکشتم نارگراک اب گنهامه تامادقا ●
 یلام رظن زا و نیرتگرزب زونه اهاکیدنس
 هچنآ .دنتسه یدصرد ۹۹ یاههورگ نیرتهب
 رظن رد ،داتفا قافتا دنلکوا رد هک ار
 هب ردنب نتسب یارب نارگلاغشا :دیریگب

 و ،نویماک ناگدننار ،هاگرگنل نارگراک
 نونکامه زا .دنتسویپ نارگراک رگید
 رد یرسارس باصتعا کی یارب ییاههشقن
 نارگراک رگا .دراد دوجو فلتخم تالحم
 تامادقا هنوگنیا ،دننک یزاب شقن لکشتم
.دنوش رتهب یلیخ دنناوتیم
 هب ،دیدج یتاباختنا یاهیژتارتسا هب ام ●
 ،یبسانت یگدنیامن هب ،ایوپ موس بزح کی
 نوناق -دیدج یساسا نوناق کی هب اتح و
 کی یارب یمکحم نیناوق هک یساسا
 هن ،دنک داجیا هنابلطتاواسم یسارکمد

 -رادلوپ هقبط زا تیامح یارب یتایدنرچ
 سلجم کی ندناوخارف .میراد زاین
 ینونک یساسا نوناق قبط هک( ناسسؤم
 ینوناق ًالماک دنور کی هدحتم تلایا
 نامز تدم  دسریم رظن هب ،)تسا

.تسا هداتفا قیوعت هب هک تسا ینالوط
 شزومآ هب ام ،همه زا رتمهم دیاش ●
 و تورث نیب طباور ۀرابرد کیژولوئدیا
 تایانج و ،یرادهیامرس تیهام ،تردق
 زاین هتخیسگماجل یوجدوس یلام ماظن
 رظن هب نارگلاغشا ،منکیم رارکت و .میراد
 رد :دننکیم تکرح تهج نیا رد دسریم
 روشک رسارس رد مدرم ،۲۰۱۱ ربماون لیاوا
 ۀراب رد یشزومآ یاهییآمهدرگ یرازگرب
 ریگنیمز ار داصتقا اهیدصرد ۱ هنوگچ«

.دندرک عورش ار »دندرک
 ،ناهایس تاعامتجا ًانلع میراد زاین ام ●
 توعد دربن هب ار اهییایسآ و ،اهونیتال
 دوکر« هک مینک ناشنرطاخ همه هب و ،مینک
ً اساسا اما ،دریگیم ینابرق همه زا »گرزب

.دیآیم دورف ارقف رس رب رتتخس
 دنمدوس تایعقاو هب عجار دیاب ام ●
 ،یعافتناریغ یمومع یاههاگورین

 درکیور هک یتسیز طیحم یاهتظافح
 و ینامرد تامدخ ،دنراد یمومع
 ،اههناخباتک ،یعافتناریغ یاهناتسرامیب
 یاهعمتجم ،اههدکشناد ،سرادم
 نآ ۀمه -یمومع لقنولمح و ،ینوکسم

 رد و دننکیم راک بوخ یلیخ هک ییاهزیچ
 دوخ -دنوشیم هدیمان مسیلایسوس یلفاحم
.میهد شزومآ ار
 ،دوجو نیا اب .تسا هدنام یدایز راک زونه
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 نونکامه هنوگچ هک تسا زیگناربنیسحت
 هدرب شیپ یرایسب یاهههبج رد دربن
 هیامرس یاههناسر لاح نیع رد .دوشیم
 هدیدان ار ام ضارتعا یاوتحم گرزب
 نارگلاغشا تنوشخ زا نتفگ اب و دنریگیم
 ار دوخ یولگ ،قیقد همانرب کی نادقف و
.دننکیم هراپ

 هک دینکن رکف هظحل کی یارب اتح
 امش هچنآ هب نارالاسلوپ و ناراذگتسایس
 زیچ اهنت نیا .دنهدیمن تیمها دینکیم رکف

 .دنکیم بلج ار اهنآ هجوت هک تسامش
 دینکیم مامشتسا هک ییاوه تیفیک هب اهنآ
 لاحشوخ هکنیا هب ای ،دیشونیم هک یبآ ای

 ریقف ای رامیب ،راشف تحت ،نیگمغ ای دیتسه
 اهنآ اما .دنهدیمن تیمها دیتسه
 یمومع روما ۀراب رد ار امش رظن دنهاوخیم
 ار امش نهذ دنناوتب طقف رگا ،دننادب
 ات نوگاتنپ زا -زور ره اهنآ .دننک بحاصت
 قرغ یارب تیدودحم نودب -»زوین سکوف«

 هار هب ینکارپغورد جاوما ،امش زغم ندرک
.دنزادنا یم
 و دننک دازآ ار دوخ نهذ مدرم هک ینامز
 ماحنا اهیدصرد ۱ هک هچنآ هب یقیقد هاگن
 دیاب اهیدصرد ۹۹ هک هچنآ و دنهدیم
 یاهزیچ تقو نآ ،دنزادنایب دنهد ماحنا

 هک ییاهزیچ .داد دهاوخ خر یدج
 نکمم نیا .تسا عوقو لاح رد نونکامه
 لصف تسا نکمم ای دورب نیب زا ًاتیاهن تسا
 شبنج .دیاشگب ام خیرات رد ینیون
 هب رگا اتح »دینک لاغشا ار تیرتسالاو«
 و مشخ اج نیمه ات ،دسرن دوخ فادها
 هب ار هدیدتنایخ تیعمج یتیاضران

.تسا هداد ناشن ام نامکاح
ززوورماا مسيینيینل -مسيیسکررام :عبنم

تتلااددع تتشاگنررات

۲۰۱۱ ربماون ۹
http://mltoday.com/subject-areas/

commentary/occupy-
america-1245-2.html

 رانیمس رد یفقث اضریلع ینارنخس نتم
 هیامرس دض یناهج شبنج اب یگتسبمه
)۱۳۹۰نابآ – جرک( یراد
 همه زا رکشت و راضح ی همه هب مالس اب

 اهنآ هچ ،دندرک تکرش رانیمس نیا رد هک
 تبحص هک یناسک هچ و دندوب هدنونش هک
 توعد زا یخرب .دوب مک تصرف .دندرک
 یمن و تفرگ تروص نفلت قیرط زا اه
 ار عوضوم لماک روط هب نفلت اب میتسناوت
 ار ثحب یاه لصفرس و میهدب حیضوت
 یلا ۸۰ زا شیب لاح نیا اب .مینک نشور

 .دوب عوضوم ی هراب رد اه ثحب دصرد۹۰
 هد .تشاد دوجو ییاه یگنهامهان دنچ ره
 جراخ یدودح ات مه دصرد هدزناپ ات
 اب ییاهرانیمس نینچ رد هک دوب عوضوم

 .تسا یعیبط ،یلقادح تاناکما نینچ
 هک دننک یم لیامت راهظا ناتسود هک نیمه
 بیترت ره هب اه ییامهدرگ و تاسلج نیا
 مه و یشیدنا مه ظاحل هب مه ،دبای موادت
 هدنیآ یاه تکرح رد یگنهامه ظاحل هب

 .دراد یدایز تیمها ،یراد هیامرسدض
 شخب زا ،ناریا رد ناتسود هک یلابقتسا

 نیا زا یعامتجا و یرگراک فلتخم یاه
 هنیمز دوجو یایوگ دوخ ،دنا هدرک توعد

 و ناریا رد یراد هیامرس دض یاه تکرح
 یدنب عمج نیا یریگراک هب و یدنب عمج
 دض نازرابم هدنیآ یاه تکرح رد اه
 ،ناهج رسارس رد هک تسا یراد هیامرس
.میدهاش ار ناشتکرح

 هیامرس دض یناهج شبنج اب یگتسبمه
 یراد

 شبنج نیا تاصخشم .دراد دوجو یشبنج

 زا یرایسب یلو ،تسا نشور یدودح ات
 گنت شبنج نیا اب ،یراد هیامرس لفاحم
 ،دنتسناوت هک احنآ ات .دندرک دروخرب هنارظن
 شبنج دنتفگ .دندرک روسناس ار نآ رابخا

 هب ضارتعا ،تسین یراد هیامرس دض
 و یراکیب لکشم ،تسا یتیریدم لکشم
 .تساه یتلادع یب و اهدمآرد فالتخا
 .رقف هلاسم و اه یرباربان هب تسا یضارتعا
 دنراد رظن قافتا هلاسم نیا رد ناگمه اما

 یقیمع نارحب راچد ،یراد هیامرس هک
 توافتم هتشذگ یاه نارحب اب هک تسا
 ایآ هک تساج نیا یلصا عوضوم .تسا

 نیا هک دراد ار نیا ناوت یراد هیامرس
 رد دیاب ثحب نیا ؟دنارذگب رس زا ار نارحب

 دوخزا یشخب .دوش حرطم هدنیآ تاسلج
 تدش اب نارحب دنیوگ یم ناراد هیامرس
 دنتفگ یم هک اهنآ .تشگ دهاوخ رب یرتشیب

 مه نونکا ،تسا خیرات نایاپ ،یراد هیامرس
 نارحب نیا هک دنیوگب دننک یم یعس
 .دوش یم هدراذگ رس تشپ ،لبق دننامه
 کرادم ؟دوب دهاوخ هچ هدنیآ زادنا مشچ
 یاه هرود رد هک دهد یم ناشن دهاوش و
 زا یشخب ای و یا هقطنم رد نارحب ،هتشذگ
 یم شرتسگ ،هیامرس ذوفن یاه نیمزرس
 شخب و قطانم کمک اب سپس و تفای

 رس زا و هتفای فیفخت یعون هب ،رگید  یاه
 رت قیمع نارحب نونکا اما .دش یم هدنارذگ
 لوپ قیرزت .دوش یم دومناو هک تسا نآ زا
 نیا اب هلباقم یارب اه هاگنب هب و ناریدم هب
 .دهد فیفخت ار نآ تسا هتسناوتن ،نارحب
 لوپ قیرزت زج زیچ چیه نونک ات اه لح هار
 یراد هیامرس هک نامز نآ زا .تسا هدوبن
 فیفخت هلیسو ناونع هب ار لوپ قیرزت نیا

 دض یناهج شبنج اب یگتسبمه
یراد هیامرس

یفقث اضریلع يیسايیس

http://mltoday.com/subject-areas/commentary/occupy-america-1245-2.html
http://mltoday.com/subject-areas/commentary/occupy-america-1245-2.html
http://mltoday.com/subject-areas/commentary/occupy-america-1245-2.html
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 هدش رت قیمع نارحب زور ره ،دیزگرب نارحب
 مامت هک تسا یعون هب نارحب نونکا .تسا

 یاه شخب مامت و یراد هیامرس یاهروشک
 یرسارس نارحب .تسا هتفرگرب رد ار نآ
 اما ،دراد یساسا توافت هتشذگ اب و تسا
 اب مه زاب دراد یعس نانچمه ماظن نیا
.دزادنیب بقع هب ار نارحب ،لوپ قیرزت

 لوپ قیرزت اب یراد هیامرس ماظن مینیبب لاح
 قیرزت نیا .تسا هدرک لح ار یلکشم هچ
 یاهرازاب تاحن فرص هکنآ زج هب ،لوپ
 یرگید راک ،دش گرزب تاسسوم و یلام
 بابح ،لوپ قیرزت زا لبق .تسا هدادن ماحنا
 هب اه تمیق .دوب هتسکش مه رد اه تمیق

 ،نارحب ره رد .درک یم لیم یعقاو تمس
 تمیق بابح هک تسا نآ یلصا هلاسم کی

 و تاغیلبت اب هک یبذاک یاه تمیق ای و اه
 هب یبیرف ماوع و اه قرب و قرز شرتسگ
 یاه تکرش .دکرت یم ،تسا هدمآ دوجو
 ات دنرب یم راک هب ار دوخ شالت مامت گرزب
 ریغ رامآ راشتنا و ییوگغورد ،یبیرف ماوع اب
 الاب ار دوخ ماهس تمیق زور ره ،یعقاو
 تکرش یعقاو شزرا هب هکنآ نودب ،دنربب

.دوش هدوزفا یزیچ اه
 ار شقن نیمه زین رازاب هب لوپ قیرزت
 ،لاغتشا و دیلوت شرتسگ نودب .تشاد
 صلاخان دیلوت و تامدخ شرتسگ نودب
 و نکسم بذاک تمیق دندرک یعس ،یلم
 لوپ قیرزت تقیقح رد .دننک ظفح ار اهالاک
 یاه تمیق ظفح زج هب دوبن زیچ چیه

.بذاک
 یم هتشذگ رد هک یلوپ ره قیرزت اب نونکا
 هن ،دنک لح ار نارحب زا یشخب تسناوت
 رت نوزفا هکلب ،دبای یمن شهاک نارحب اهنت

 یا هنشت دننامه ماظن نیا .دوش یم مه
 هدروخ روش بآ ،شطع عفر یارب هک تسا
 .دنتسین نارحب لح هب رداق رگید .تسا
 اه نارحب ندش رت قیمع هب اهنت لوپ قیرزت
 یم شور نیا هتشذگ رد .دماحنا یم
 ی هقطنم هب یا هقطنم زا ار نارحب تسناوت
 هب یراد هیامرس زا یشخب زا ای و رگید
 زا نارحب لاقتنا رد .دنک لقتنم رگید یشخب
 هقطنم زا نینچمه و رگید شخب هب یشخب
 تصرف کی هراومه ،رگید یا هقطنم هب یا

 نارحب نایم الثم .دمآ یم دوجو هب ینامز
 ۲۰۰۸ نارحب و ایسآ یقرش بونج رد ۱۹۹۹

 یتصرف ات دمآ دوجو هب ینامز هلصاف اکیرما
 یهدنامزاس ات دشاب یراد هیامرس یارب

 ات ۱۹۷۳ نارحب نایم ای ،دهد ماحنا یدیدج
 یارب ییاه هلصاف زین ۱۹۹۸ سپس و ۱۹۸۲

 رگید شخب هب شخب کی زا نارحب لاقتنا
 حضاو و نشور یلیخ اما .تشاد دوجو
 رت هاتوک زور ره ،اه هلصاف نیا هک تسا

 باوج لوپ قیرزت هلاسم رگید و دوش یم
 دننامه اه نارحب نیا اریز ،دهد یمن
 یرامیب هب یناطرس یاه لولس تشگزاب
 یمن باوج ینامرد یمیش رگید هک تسا
 اب یراد هیامرس ،هتشذگ رد هاگ .دهد
 ،دیدج رکب یاه نیمزرس ای و عبانم فشک
 هدشن هدافتسا راک یورین ای و نازرا عبانم هب
 هب یزادنا تسد اب و تفای یم تسد یا
 .داد یم فیفخت ار دوخ یاه نارحب ،نآ
 فشک نیمز رگید ناهج رسارس رد نونکا
 یراد هیامرس هک درادن دوجو یا هدشن
 .دنک لح نآ رد شرتسگ اب ار دوخ نارحب
 یاهرازاب فشک اب ،نارحب نیا زا لبق ات

 یراد هیامرس ،هدشن حتف نیمزرس و دیدج
.دزیرگب نارحب زا یعون هب درک یم یعس
 یاهورین هک نیا هب میزادرپب رصتخم نیا اب

 هیامرس دض تازرابم رد هدننک تکرش
 دض یاهورین .دنتسه ییاه شخب هچ یراد
 مه ناتسود هک روط نامه ،یراد هیامرس
 تسینومک ای تسیلایسوس همه ،دنتفگ
 مئاد یراد هیامرس هک تسا تسرد .دنتسین
 یم دروخرب شدوخ زا رترب ماظن تسب نب اب

 ای و اه تسیلایسوس نیا اترورض اما ،دنک
 هیامرس ربارب رد هک دنتسین اه تسینومک
 یراد هیامرس .دننک یم داجیا یدس یراد
 هک دنک یم دروخرب یمکحم یاهدس هب

 و دنک یم داجیا شدوخ ربارب رد شدوخ
 ،دراد رب نایم زا ار اهدس نیا دهاوخب رگا
 هیامرس مظن و یراد هیامرس ماظن زا دیاب
 مظن زا نتشادرب تسد و درادرب تسد
 رگید یماظن هب نداد نت زج یزیچ ،هیامرس
 نآ نازادرپ هیرظن و یراد هیامرس ایآ .تسین

 تسد دیاب هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب مه
 یرگید ماظن هب و هتشادرب دوجوم ماظن زا

 هطقن نآ ات هک تسین کش ؟دنهد نت
 مظن ناظفاح و میراد یدایز ی هلصاف
 دنهاوخ راک هب ار دوخ یعس مامت ،دوجوم
 یریگولج ینونک ماظن یشاپورف زا ات درب

.دننک
 مظن یشاپورف زا یریگولج یاه هار
 هتخانشان نادنچ ،نآ ناظفاح یارب ،دوجوم
 قطانم شیاشگ ،اه هار نیا زا یکی .تسین

 قطانم نیا هب نارحب لاقتنا یارب دیدج
 ،قارع ،هنایم رواخ یاه گنج .تسا
 زا یشخب …و هیروس ،یبیل ،ناتسناغفا

 نیمزرس داجیا اب ات ،تسا همانرب نیمه
 هب یسرتسد و هیامرس قیرزت و هتخوس یاه
 زا یتمسق ،نازرا ماخ داوم و یژرنا عبانم
 ههد کی زا .دنک لح ار دوخ یاه نارحب
 ،هنایمرواخ یارب لاشرام حرط هلاسم ،لبق
 هدوب حرطم یزاسزاب سپس و بیرخت ینعی
 تسا یحرط نامه ،لاشرام حرط( .تسا

 یارب مود یناهج گنج زا سپ هک
 بیرخت گنج رد هک ییاهروشک یزاسزاب

 اب ،اهروشک نیا ات دش هدایپ ،دندوب هدش
 یزاسزاب اکیرما هدش میجح یاه هیامرس
 نارحب زورب زا اهتدم ات انمض و دنوش
 ناوت یم یددعتم لیالد هب )دنک یریگولج
 یاه نارحب باوج ،حرط نیا هک تفگ
 اریز ،دهد یمن ار یراد هیامرس ماظن دوجوم
 رییغت رد یدایز یاه هنیزگ ،ماظن نیا

 ینسح زا تارییغت نیا و درادن اه تموکح
 و یکلام هب مادص زا ،یواطنط هب کرابم
 هب یفاذق زا و یشونغ دشار هب یلع نب زا

 یرایشوه اب تارییغت نیا .تسا لیلجلادبع
 و یناهج ماظن یارب ،هقطنم مدرم یهاگآ و
 و تسین یشخبافش یوراد ،نآ یاه نارحب
 مدرم تاضارتعا شرتسگ اب ،نونکا مه زا

 نالطب ،دیدج یاه هنیزگ ربارب رد رصم
 هیرظن نایم رد .دهد یم ناشن ار دوخ
 هب ندز نماد ی هدیا ،ماظن نیا نازادرپ

 یگنج قطانم شرتسگ و دیدج یاه گنج
 هب ،نارحب لح یارب هار ندوشگ یارب
 ماظن نیا رگا .دوش یم هدید حوضو
 لکشم اه گنج شرتسگ قیرط زا دهاوخب

 زا رت عیسو یگنج هب دیاب ،دنک لح ار دوخ
 ،داتفا قافتا یناهج مود گنج رد هک هچنآ
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 عیسو هتخوس یاه نیمزرس اب ات دنزب تسد
 رشب ندمت زا یهجوت لباق شخب یدوبان و
 هتفگ هب اریز ،دنک لح ار نارحب نیا دناوتب

 ،ماظن نیا دوخ نارظن بحاص مامت ی
 زا رت دیدش و  رت عیسو رایسب ینونک نارحب
 ،نآ لح یارب هک تسا ۳۳ ات ۱۹۲۹ نارحب

.دوب یرورض مود یناهج گنج
 هک یراد هیامرس دض نازرابم نایم نیا رد
 و دنتسه هتشذگ زا رت هاگآ رایسب نونکا
 هدرتسگ ناهج رسارس رد اهنآ یاهورین
 دنراد هدهع رب ریطخ سب یا هفیظو ،تسا
 ره هب ،هدز نارحب ماظن نیا دنراذگن ات
 راتفر یرشب هعماج اب دهاوخ یم هک بیترت

 .دنک
 هارمه ،نانآ یگتسبمه و یرسارس ماجسنا
 عیسو یاه هدوت نایم رد یهاگآ شرتسگ اب
 تسا یمهم رما ،یعامتجا فلتخم راشقا و
 ندمت یدوبان زا یریگولج یارب دیاب هک
 هئارا نودب و درامگ تمه نآ هب یرشب
 گنج زا یریگولج یارب نودم یا همانرب

 ،دوجوم ماظن یاه یبلط هعسوت و اه یبلط
 رارق هتخاس دوخ نارحب ی هصمخم رد هک
 تسد رترب فادها هب ناوت یمن ،تسا هتفرگ
 .تفای

 رد یراد هیامرسدض نازرابم یرایشوه
 یلام رازاب هک تسا نآ رد ،دوجوم طیارش
 هیامرس شخب نیرت عیسو و نیرت دساف نیا
 نیا رانک رد .دنا هداد رارق فده ار یارد
 ی هعماج ی هدنیآ زادنا مشچ دیاب ،هلاسم
 اریز ،درک نشور نکمم دحرس ات ار یناسنا
 تحت رد هک هعماج فلتخم راشقا زا یرایسب
 هب و هدید شزومآ یراد هیامرس طلست
 مظن ،دنا هدرک تداع هنارقحم یگدنز
 یم ریغتیال و یدبا یمظن دننامه ار دوجوم
 رازاب نودب یا هدنیآ مظن ناشیارب و دنرادنپ
 روصتم ،هیامرس یروحم دوس و یلام
 نآ مهم هلاسم کی ،تهج نیمه هب .تسین
 ،یراد هیامرس دض یناهج شبنج هک تسا

 یارب ،هیامرس مظن نودب ار هدنیآ زادنا مشچ
 زا یرتشیب یاهورین ات دنک نشور مدرم
.دنک هارمه دوخ اب ار فلتخم راشقا
 هجو ود رد میدق مظن اب دیدج مظن توافت
 یرگید و دوجوم عضو یفن یکی :تسا

 مظن رد یتسب نب ره .دیدج تیعضو تابثا
 هک ییاه تسب نب نیا هک نآ هچ ،دوجوم
 هچ و دوش لح یدنفرت اب و هدوب کچوک
 لباق یتحار هب و هدوب یساسا هک ییاهنآ

 ترورض ی هدنهد دیون همه ،تسین لح
 و یراکیب لضعم لح .تسا نیون یمظن
 ،ینیشن هیشاح ،ینابایخ ناکدوک ،مروت
 ،یگتسکشرو و دوس خرن شهاک ،رقف
 داصتقا طوقس ،یا هقطنم تادیلوت یدوبان

 تعیبط یدوبان اب هارمه فلتخم یاهروشک
 زا سپ یکی ،اهروشک تسیز طیحم و
 راک و زاس رد رییغت ترورض ،یرگید
 اب زج ،رییغت نیا .دنوش یم روآدای ار ینونک
.تسین ریذپ ناکما یراتخاس رییغت
 یارب ،یساسا هنوگ هب یراد هیامرس مظن

 یقوقح ،دنتسین هیامرس یاراد هک یناسک
 بحاص دیاب ای ،مظن نیا رد .تسین لئاق

 رظن قبط رب ار تراک یورین ای یشاب هیامرس
 و یشورفب یراد هیامرس یاه بوچراچ و

 ماظن  تسب نب نیا و یرادن یرگید قح
 دروم ود زج یقح ،ناسنا یارب اریز ؛تسا
 تسب نب هب هجیتن رد .تسین لئاق قوف
 یارب .دنک یم دروخرب ناسنا تیوه
 هک تسا یرورض ،ناسنا تیوه تفایزاب
 رد یتسرد هب راعش نیا .دنک ریییغت مظن نیا
 هدش حرطم یراد هیامرسدض تارهاظت
 کی اهنآ و میدصرد ۹۹ ام هک تسا
 ،تسین ریقف دصرد۹۹ شیانعم .دصرد
 دصرد ۹۹ هک تسا نیا شیانعم هکلب

 دوجوم یناسنا ریغ مظن رییغت ناهاوخ
 دوجوم تیعضو زا دصرد کی اهنت .دنتسه
 تازایتما رطاخ هب مه نآ و دننک یم عافد
.دنراد هک یناوارف
 .تسا هدافتسا و دوس رب یراد هیامرس ناینب
 تیناسنا و ناسنا رب شناینب ،نآ لیدب
 یمن دوس زج یزیچ تیرتسا لاو .تسا
 ،دهدب دوس دیاب ماهس گرب نیا .دمهف
 نایم زا گرزب و کدوک و ناسنا اه نویلیم
 ات دشاب روآدوس ،ماهس یاه گرب و دنورب
 و هیامرس رب ،نآ شورف اب دنناوتب اهنآ
.دنیازفیب دوخ تاناکما

 همانرب و یتابثا هجو ،هدنیآ یارب تسا نکمم
 هچنآ رد یلو ،دشاب هتشادن دوجو یلماک

 دنناد یم یبوخ هب همه ،دنهاوخ یمن
 موهفم تابثا نودب یفن هجو ؟تسیچ
 هب ار مظن کی یفن هک هاگنآ ،درادن
 دیدج یماظن تابثا ،مینیشن یم تواضق
 ،دوجوم عضو یفن هجو ره .میا هداد هئارا
.هدنیآ یارب تسا یتابثا
 دیدج یراک و زاس هب زاین نیون مظن اما
 یهدنامزاس ،دیدج راک و زاس نیا و دراد

 دیدج طباور اب یا هعماج داجیا یارب دیدج
 هفطن نونکا مه ،دیدج طباور نیا .تسا

 .دنهد یم ناشن تازرابم رد ار دوخ یاه
 زا یعیسو ههبج ،دیدج تازرابم رد
 فلاخم یاه ناسنا و راک یورین ناگدنراد
 .تسا یریگ لکش لاح رد ،دوجوم مظن
 لاو شبنج نیمه شیاه هنومن زا یکی
 تعسو هب ،ناهج لک رد و تسا تیرتسا

 نآ کچوک ی هنومن .تسا یرشب ی هعماج
.میتسه دهاش دوخ عمج رد مه ار
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 درگزیم رد اناد سییر زربیرف ینارنخس نتم
 لاغشا شبنج یداصتقا -یعامتجا لیلحت
تیرتسا لاو
نارهت هاگشناد یعامتجا مولع هدکشناد
۱۳۹۰ رذآ متفه

 لاو ناضرتعم یاهدراکالپ زا یکی یور رب
:دوب هدش هتشون تیرتسا

 هزادنا هب ،دراد سک ره زاین هزادنا هب ناهج
درادن سک ره صرح
 رد ناگدننک تکرش ،اکیرما یاج همه رد

 و هاگآ ،دنم هشیدنا ،تیرتسا لاو شبنج
 زا ،طسوتم روط هب هچرگ ؛دنرایشوه
 زا اما ،دنا رتدمآرد مک هعماج طسوتم
 .دنا رتدنمفده و رتانشآ درد ،هعماج طسوتم
 یم رس رد ار یلایخ یا هعماج هن اهنآ
 هب تشگزاب یژولاتسون رد هن و دنرورپ

 یتراپ یت لباقم ی هطقن اهنآ .دنا هتشذگ
 ،یندش یا هدنیآ هب اریز ،دنا راک هظفاحم
 یژولوئدیا .دنشیدنا یم رت نئمطم و رتهب
 ،هیرظن و دزاس یمن ار هیرظن ،نانآ یارب
 هب اهنآ ،سکع رب .دنک یمن ادف ار یگدنز
 یم دازآ و یمدرم ،هناماکداش یگدنز
 نآ زا و دنریگ یم هیرظن احنآ زا و دنشیدنا
 یژولوئدیا هب ات دنور یم هک تساه هیرظن
.دنبای تسد ،هزرابم و تمواقم
 لاح نیع رد و شوشغم ردق نآ ،یتراپ یت
 نهک یارگ تسار ماظن ناهاوخ ردق نآ
 زا ار تلود تسد دنز یم دایرف هک تسا

 دیراذگب ینعی .دینک هاتوک ینامرد متسیس
 راب نیا ،رازاب محریب و رک و روک ماظن نیا

 و تمالس تشونرس یمامت ،رت لومش همه
 دیراذگب و ددرون مه رد ار هعماج یکشزپ
 ینابرق نامورحم و اه تیلقا ،هار نیا  رد
 مارآ ی هعماج و لایخ تباقر ینابرق ،دنوش

.شیپ لاس دص
 یتلود ناهاوخ ،تیرتسا لاو شبنج اما
 یوگخساپ و بلط حلص ،کیتارکومد
 یاه همیب هلمج زا ،یناسنا یاهزاین
 زا هک تسا یناگمه ینامرد و یعامتجا
 ،نیغورد یسارکومد یزاس رهاظ دیق
 اراس ،یتراپ یت هدیکچ و دامن .دشاب هدیهر
 ارتلوا تخاس شوخ کسورع نیا ،نیلیپ
 نواعم تساوخ یم هک دوب یراک هظفاحم
 ،نیک کم ،یروهمج تسایر یادیدناک
 بوکرس اب و دشاب ۲۰۰۸ تاباختنا رد
 دعاصت و ریقف مدرم رت هدرتسگ یداصتقا

 تیلقا ی هلاسم ینارگن ،ناهج رد گنج
 ییاکیرمآ ی هتسجرب و قفوم ،هدبز ،هبخن
 ار  هطلس ی همادا هار و هدرک لح ار
 وا لباقم ی هطقن امابوا هتبلا .دنک رتراومه
 نامرآ هار رد هک دوب یزیچ طقف ،دوبن
 یم رگید یا هنوگ هب ،رترب یاکیرما
.دشیدنا یم و دیشیدنا

 هب یگدیسر ناهاوخ ،تیرتسا لاو شبنج
 و داسف اب هزرابم ،تسا لاردف یاه باسح
 ،درورپ یم رس رد ار یتنار ی هلخادم

 متسیس عطق تخسرس و یدج ناهاوخ
 کمک عطق و اه تکرش یارب یهافر نیمات
 نامز رد نونکات هک( تساه کناب هب یلام
 رازه هس زا شیب هب ،ود ره ،امابوا و شوب
 هک نآ تفگش .)تسا هدیسر رالد درایلیم
 نیا ،زین یتراپ یت ینعی ،یتسیلوپوپ تسار

 ،فده اما ،دنک یم رارکت ار اه فرح
 یداصتقا یسایس یاضف کی هب تشگزاب
 هب تشگزاب یارب ار ریخا تارییغت هک تسا
 یم متسیب نرق ینایم یاه ههد یاضف

 شوب جروج زا شیپ ،هژیو هب هک دهاوخ
 یاه هلخادم یخرب یاهنم اما ،دوب مکاح
 لاو شبنج اما .نوتنیلک تلود یهافر

 رظن دیدجت ناهاوخ هناعطاق ،تیرتسا
 هدش زاغآ یاه تسایس ی همه رد یساسا
 ،نآ رد هک تسا سکیموناگیر نامز زا

 اب ،رچات و ناگیر یربهر هب یارد هیامرس
 یورین ،نامورحم ی هطیح هب اوق نیرتشیب

 دش رو هلمح ریقف و هعسوت مک ناهج و راک
 یاه تسایس و رت هنالداعان هچره یناهج و
 ون و یراتخاس لیدعت ،یناهج نیون مظن
.درک تیبثت ار ییارگ تسار

 تسا یمشخ رگنایب ،تیرتسا لاو شبنج
 لوق هب انب و ،اکیرما مدرم مظعا شخب هک
 هب تبسن ،مدرم زا دصرد دون یالاب ،ییاه
 هس رد هژیو هب ،تیرتسا لاو رگناریو تردق

 اب هک امابوا .دنا هدرک ادیپ ،ریخا لاس راهچ
 یاه تباقر ی هصرع هب اپ ”رییغت“ راعش
 رد ،دش مه زوریپ و دوب هتشاذگ یتاباختنا
 زا یریگولج انامه ،درک هک یراک عقاو
 درک یم مالعا وس کی زا اریز ،دوب رییغت

 یدرکراک دب هب ضارتعا رگنایب ،شبنج هک
 زا اما ،تسا یکناب و یلام هیامرس یاه
 یارب تیرتسا لاو هب یدهعت ،رگید یوس
 نیا و دنارورپ یم رس رد ار رتشیب یزاس لوپ
 هب تبسن یرگ هظفاحم و یساسا دهعت ینعی
 دض تسایس اب وا .یلام و یلوپ تردق
 یلام متسیس ناراکبلط عفانم ظفح ،یمدرم
 و تفرگ شیپ ،تمیق ره هب ،ار
 نمشد و رصقم عقاو هب هک یناگتکسکشرو
 ،نارگراک عفانم و دشر و لدع یلصا
 ضرعم رد ،دندوب اهدمآرد مک و ناریقف
 عبانم و تایلام لحم زا تیامح نیرتشیب
.دنتفرگ رارق یلم

 و لعن تسایس ،اما ناهاوخ یروهمج
 یراتفر نامه اهنآ .دنرادن ار امابوا یخیم
 مانتیو گنج نامز هک دنا هتفرگ شیپ ار
 ی هناهب هب گنج ی همادا نآ و دنتشاد

اناد سییر زربیرف

دییاز نافوت نارحب ،تیرتسا لاو رد

يیسايیس
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 و پچ و مسیلایسوس و مسینومک روضح
 .دوب یقرش بونج یایسآ رد یبلط لالقتسا
 رت یمدرم ریغ یتراپ یت مه ،نامز رذگ رد
 دمهف یم هعماج ی هرذ هرذ مه و دوش یم
 ینعی ،هناوید رفن کی طسوت هنوگچ هک
 و دندش یم تیاده ،نیشیپ روهمج سییر
 و یراک هظفاحم ریسا هنوگچ نونکا

 لیلحت رد هک دنا هدش ییولهپ ود تسایس
 تیوقت و اقب یوج و تسج رد ،ییاهن

.تسا تیرتسا لاو راتخاس
 ریزگان ،دبای همادا رگا تیرتسا لاو شبنج

 یهاگآ ی هصرع رد یمجاهت شور زا
 زا یناسک نونکا .تسا یعامتجا یناسر
 هنایم تسار کرتشم هوجو رب یراشفاپ
 و )دشاب یتراپ یت نامه هک( کیژولاتسون

 تیرتسا لاو راد هنیشیپ پچ شبنج
 رب ار ناگدننکرهاظت و دننک یم تبحص

 یم ارف کرتشم لمع ی همانرب ی هئارا
 دناوتب یلوا هک منک یمن نامگ نم .دنناوخ

 یاه نامرآ هب دناوتب و دوش ایحا اساسا
 .دنامب رادافو تیرتسا لاو شبنج یمدرم

 یروآ عمج هب دیاب تیرتسا لاو شبنج
 و تدم دنلب هاگن ،یهدنامزاس ،هبرجت
 هیال رد هزرابم موادت و شخب یهاگآ مجاهت

 هدید ضیعبت و نییاپ و ینایم ،نیریز یاه
 اب الماک یتراپ یت .دزادرپب هعماج یاه
 نآ زا یحانج رتشیب و هاوخ یروهمج بزح
 لاو شبنج اما ،تسا زاسمه بزح

 و اه هدعو و تارکومد بزح زا ،تیرتسا
 و بزح نیا ضقانتم یاه یریگ تهج
.تسا هدروخ رس امابوا روهمج سییر
 یرادرب هرهب و ذوفن یارب اه تارکومد
 اما ،دننک یم راک تدش هب هتبلا ،یتاباختنا
 بزح هب قلعتم ،تیرتسا لاو شبنج ساسا
 همانزور زا یخرب اریخا .تسین تارکومد
 شبنج یگتسباو ی هرابرد یبلاطم ،ناراگن
 .دننک یم رشتنم امابوا حانج هب تیرتسا لاو
 و یهاوخدب و هنتف زج تسین یزیچ نیا
 هنایمرواخ شبنج یمامت اهنآ .ینکفا دیدرت
 شدوخ نیا .دننک یم دادملق هئطوت زین ار
 حالس علخ یارب هئطوت نیرت یلصا عقاو رد
 فوفص رد یدامتعا یب داجیا و ینهذ

 شبنج رد هاگآ یاه نایرج .تسا شبنج

 رد هک دننک یمن یراگنا هداس ،تیرتسا لاو
 یلصا نمشد ار یتراپ یت ،ناش تیولوا
 هچ دیاب دنناد یم اهنآ اما .دننک یقلت
 راک هب ریسم مادک رد و اجک رد ار ییورین

 یاه تساوخ کیفکت هب هنوگچ و دنریگ
 یتراپ یت نایضاران کیتارکومد و یمدرم
 .دنزادرپب
 تسیسکرام زج هب ،تیرتسا لاو شبنج رد
 ،اه تسیشرانآ ،اه تسیلایسوس ،اه
 ،یسایس یاه لاربیل ،اه لاکیدار
 .دنراد روضح مه یتراپ یت و اه تارکومد
 ،لقتسم یهدنامزاس و یراکمه یارب ربیدت

 نیا هب اه یلیخ اما .تسا یراوشد راک
 یت دننام تسار یاه نایرج .دنا هشیدنا
 یناماسبان و تالکشم زا عقاو رد ،یتراپ

 هرهب یداژن یرباربان زا و یداصتقا یاه
 هک دنسرب هچنآ هب ات دننک یم یریگ
 تلود نیمه اما .دنمان یم تلود فیعضت
 نامورحم زا عافد ی هبنج زا لاح نامه رد
 رد هن و دش یم فیعضت یعامتجا هافر و

 و یشک هرهب ماظن و اه یرباربان زا تسارح
 تیوقت یارب تلود نیا .یتسیلایرپما ون

 .دوش یمن فیعضت گرزب یراد هیامرس
 لوغ تردق یتسرد هب تیرتسا لاو شبنج
 یتسرد هب و هتفرگ ناشن ار یلام یاه
 یوگخساپ و کیتارکومد تلود ناهاوخ
.تسا مدرم
 ،هنالداع لغش ،تلادع تساوخرد

 اب تفلاخم ،مادهنا ،فارسا زا یریگولج
 داوم ندرک دوبان اب تفلاخم ،یبلط گنج
 ندش بارخ هناخ اب تفلاخم و ییاذغ
 همه و همه ،اه یهدب زا یشان یاه
 هک تسا تیرتسا لاو شبنج یاه هتساوخ
 تسا هتسناد ،هدنبای دشر و بوخ یهاگآ اب
 و یسارکوتسیرآ هک یا یشک هرهب ماظن
 یور رب دیدج یلام یاسآ لوغ یشراگیلا
 و یدازآ ققحت عنام ،تسا هدش رقتسم نآ
 تسا نآ رب شبنج .دوش یم تلادع و هافر
 ،ییارگ رازاب و دوجوم یداصتقا متسیس هک
 و طلست رازبا هکلب ،دنتسین یعیبط روما
 دیاب ،دوجوم لیاسم لح یارب .دنا ضیعبت
 دیابن و تخانش یا هشیر روط هب ار اهنآ

 شیپ زا یاه خساپ ،نایارگ تسار دننام

 هب دیاب .دروآ نوریب هسیک نورد زا دوجوم
.دیشیدنا یعمج تکراشم و درخ
 و رپ هک دوب هتفگ هچ کژیژ یوالسا یتسار
 ،ناریا یراد هیامرس ی هدنیامن نیرت صرق اپ
 جامآ ار وا نینچ نیا ،همانرهم ریبدرس ینعی

:دنک یم ازهتسا و یشاحف و هلمح
 ی همه دننام اما )یفاذق( گنهرس مایپ“
 هرخس هب ،هتشذگ لاس لهچ رد شیاه مایپ

 .دندناوخن شیب یا هناوید ار وا و دش هتفرگ
 هب هک دوب وا اهنت نیا ،گنهرس هراچیب اما

 هب وا هک یلاح رد ،دش یم هتفرگ هرخس
 میظع لیخ سپ ،دوب هرهش نونج
 یم مدق تیرتسا لاو رد هک ار ینارکفنشور
 یزیچ اهنآ :تفگ مالک ابیز قداص( دننز
 ینعی ،کاشاخ و سخ نامه دح رد
 ربهر ار دوخ و )دنا ربعم دس نالماع
 هچ ،دنناد یم یراد هیامرس دض بالقنا
”؟دیمان دیاب
 و تیرابج عفادم دزم هب ملق نیا دینیبب
 ار ضرتعم نارکفنشور ،”یناکوئن“ داسف
 تیانج اه لاس هک دناد یم یماظن زا رتدب
 ینارابج زا تیامح و یشک هرهب و تراغ و

 یدوعس نیطالس و مادص و یفاذق نوچ
 و رتدب ؛تسا هتشاد دوخ هینیشیپ رد ،ار

 و دناد یم نانآ زا رت هناوید و رت تسپ اتح
 دوخ نوچ ،دنا هناوید اهنآ هک تسا یعدم
 یوالسا ،نایم نآ رد و دنا هتسناد ربهر ار
 هشیدنا لیخ نایم زا یسک اهنت( ار کژیژ
 همجرت اهنت ریبدرس هک ،نارگ لیلحت و نادنم

 رد ار شیاه ینارنخس زا یشخب یسراف ی
 )تسا هدناوخ یناریا تاعوبطم زا یکی
 ار وا هن الصا هک یلاح رد ؛دریگ یم هناشن
 .دسانش یم ار شیاه شور و اه هیرظن هن و
 نخس یربهر زا مه مالک کی کژیژ
 شا ینارنخس نآ رد ،سکع رب و تفگن

 :تفگ
 :تفگ وا .”میوش هرغ نامدوخ هب دیابن ام“
 زا تسا هدیسر نامبل هب نامناج طقف ام“
 یاه هنومن و ( ”.متس و ملظ زا رپ ناهج نیا

 ریبدرس )درک نایب یخلت هب ار یدولآزنط
 حور“ ،نارکفنشور هک دوب هتفگ رومام
 یب نیا .دنا هدوب ”نردم دادبتسا سدقلا
 هدنام بقع هب هتسباو ی هدز تکالف یاون
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 نیا ،ناریا یرگادوس یراد هیامرس نیرت
 رد ،دوب هدیدزد کژیژ دوخ زا ار اه هژاو

 رد سدقلا حور“ :دوب هتفگ کژیژ هک یلاح
 زج یزیچ نآ و تسا رضاح ناکم نیا

 هک تسین ردارب و ربارب نانموم زا یتعامج
 هدروخ دنویپ رگیدکی هب ،قشع ی هطساو هب
 یم تسینومک ار ام“ :دوب هتفگ کژیژ ”.دنا

 هک میتسه یتاکرتشم یاراد اما ،دنناوخ
 ”.تسا رتهب یگدنز یارب اه یرایمه انامه
 هیامرس ناگرا رومام ریبدرس هک دینیبب امش و
 ی هدنام بقع و یماظن و رگادوس یراد
 و پچ مه ار امابوا اتح هک ،ناریا

 حیرص و اراکشآ ،دناوخ یم تسیلایسوس
 دح ات بوکرس یارب یکانتشحو سوباک هچ

 و دقتنم عون ره یارب اه هزانج مادهنا
 ،دوجوم یداصتقا ماظن یضاران و فلاخم
 یایور انامه وا سوباک .تسا هدید
 رسپ شوب جرج نوچ یناسک تشگزاب
 و ناهج هک یا هناوید نامه ینعی ،تسا
 .تخادنا تکالف و زور نیا هب ار اکیرما
 هب ،مسینومک رگا هک دوب هتفگ کژیژ هزات
 یلیوط و ضیرع هاگتسد و مد نآ یانعم
 ام ،دیشاپ ورف ۱۹۹۰ لاس رد هک دشاب

 ناگرا ریبدرس نآ اما .میتسین تسینومک
 همه دیوگ یم ناریا کولفم یراد هیامرس
 ،ناهج و ناریا رد یضاران نارکفنشور ی
 انامه ،یتیاضران کالم و دنیوگ یم غورد
 و یناجنسفر یمشاه راتفر و ریبدت دیاب
 اهنآ ی همه هنرگو ،دشاب ینک یودهم
 زا و دراد مان یا هدوت هک دنا یزیچ نامه
 ناهج و ناریا ناج یالب لاح هب ات هطورشم
!تسا هدوب

***
 ی هلصاف رد ینعی( ۲۰۱۲ ات ۱۹۲۹ زا طقف

 فرص( یلصا دوکر ۱۴ دادعت )لاس ۸۳
 )تدم هاتوک و یعطقم یاهدوکر زا رظن
 یتعنص یراد هیامرس ناهج ی هدمع شخب
 ار تاعامج زا یهوبنا و تسا هتفرگ ارف ار
 ،گرم و یناریو و یماکان و رقف رعق هب

 ۱۶ اهدوکر طسوتم ی هرود .تسا هدیناشک
 و نیلوا لثم ،اهنآ زا یخرب هک هدوب هام
 طسوتم ربارب ۴ ات ۳ ،هرود نیا دوکر نیرخآ

 رتشیب هتبلا ،قنور ی هرود طسوتم .دنا هدوب
 دیابن ،یرامآ ی هرود توافت نیا اما ،تسا

 یداصتقا ناغلبم هچرگ ،دهد بیرف ار ام
 زاب باسح یلیخ نآ یور ،یراد هیامرس
 یرگدادیب هک تسا نیا تیعقاو .دننک یم
 ؛راگدنام و رگ مادهنا و هدرتسگ ،اهدوکر
 و دودحم ،یلومعم ،اه قنور تبثم راثآ اما

 نادنمتورث ندش رتدنمتورث هجوتم و ارذگ
.تسا هدوب
 زا سپ و دیماحنا نارحب هب هک دوکر نیرخآ
 زاغآ هرابود ،هاتوک سفنت ی هرود کی

 و رکیپ رب یقیمع رایسب یاه مخز ،دش
 نیا .تسا هتشاذگ یاج هب هعماج حور
 دوکر نامه ،یلصا تیهام ثیح زا دوکر
 ی هزادنا زا شیب دشر و ینوزومان زا یشان

 دیرخ ی هوق تیدودحم لباقم رد ،هیامرس
 رد هک دوب نآ زا یشان یاهاضاقت فعض و

 .تفای رولبت اه یهدب و یلام یاه هبنج
 هب خساپ و قنور یاقبا یارب یراد هیامرس
 دنیارف رد رازاب قیمع ینوزومان و ییاسران
 هک یزیچ نامه ینعی( فرصم و دیلوت
 همادا دیراذگب دیوگ یم یطارفا تسار
 رقف لیلد هب نت اه نویلیم هک منهج هب ،دبای
 عاضوا ،دنوش یم هل و دنریم یم یراکیب و

 هب )دش دهاوخ روج دوخ هب دوخ ،شدوخ
 ضارقتسا و یلوپ و یلام تیوقت و ندرب الاب
 رایسب ی هیال هب قلعتم هک ،یکناب ماظن
 ،ایلارتسا ،اداناک ،اپورا ،اکیرما دنمتورث
 رگید روشک دنچ یدح ات و هرک و نپاژ
 شیازفا یارب مادقا نیا .درک مادقا ،تسا
 اما ،دوب هدش تشابنا دازام بذج و اضاقت
 )اه یهدب و( تابلاطم یداعریغ شیازفا هب
 یاه بابح ندیکرت ،نآ لصاح هک دیماحنا

 شدوخ ،یراد هیامرس هک دوب یا یعونصم
.دوب هدرک داجیا شدوخ تسد هب
 هیلع یا هشیر ضارتعا دامن ،تیرتسا لاو
 اتاذ ار اه یرگمتس نیا هک تسا یماظن
 زا الامتحا یتراپ یت اما ،دنک یم داجیا

 یطارفا تسار لوق هب هک ییاه هلخادم
 یم ،تسا هدش رازاب رد لالتخا بجوم

.دساره
 دای یاه تیعقاو هب تیرتسا لاو شبنج
:دنک یم هجوت ریز رد هدش

 زا دصرد کی ،اکیرما رد ۲۰۱۰ لاس رد
 رایتحا رد ار تورث زا دصرد ۴۲ ،تیعمج
 زا دصرد ۸۰ هک یلاح رد ،دنتشاد

 ار یلم تورث زا دصرد ۱۳ طقف ،تیعمج
 یتلادع یب نیا ،رگید نایب هب .دندوب اراد
 رازه ۱۱ تورث هک تسا نانچ ،نیگمهس
 زا رفن نویلیم ۷۶ تورث لداعم ،رفن

 مدآ رفن ۴۰۰ تورث اما .تسا تیعمج
 مدآ ،یدحات ار اهنآ ناوت یم هک( ییوداج
 ۵۰ هب کیدزن تورث لداعم )درک یقلت امن
 رفن ۴۰۰ نیا .تسا تیعمج رفن نویلیم

 ،دنتسه هعماج یاه نیرتالاب هک ،ییوداج
 ینادواج یرادمتردق رادفرط ،درگرب ورب یب
 یتسینویهص و یتسیلایرپما هطلس و اکیرما
 هب طقف و دنراد ماسقا و عاونا هتبلا و دنا
 نایم رد اپ و تسد ناتشگنا دادعت ی هزادنا
 همادا زا هک دیبای یم یمیالم یاه مدآ ،نانآ

 یم وربا هب مخ یمک ،رابنوخ یاه هطلس ی
 ۸ لوط رد ناشتورث ،رفن ۴۰۰ نیا .دنروآ

 لداعم ،رسپ شوب یروهمج تسایر لاس
 الاح و تفای شیازفا رالد درایلیم ۷۰۰

 یاه تایلام حرط اب و تسا هدمآ امابوا
 رفن رازه هتبلا و اهنآ زا یکدنا دادعت ،رتشیب
.دنک یم دیدهت ار اهنآ زا رت نییاپ نادنمتورث
 زا ،یعامتجا متس هب ناگدننک ضارتعا نیا
 ناریا رگادوس یراد هیامرس ناعفادم رظن

 یاقآ نیا و ”دادبتسا سدقلا حور“ دنا هدش
 یب نیا .تسیلایسوس تسا هدش مه امابوا

 هب ندز زمرت رد امابوا تامدخ ،اه مرش
 زاین دروم یساسا و یعقاو رییغت دنور

 یاه ضرتعا ربارب رد یراکایر رد ؛هعماج
 نیمه رد و گنج ی همادا رد ؛مدرم
 هک( شا هتشذگ لاس ییوج هفرص تسایس
 نیا زا و دش یم زین یعامتجا نیمات لماش
 یروهمج تسار تمس رد ار وا ،تهج
 دای زا ار )داد رارق ناراک هظفاحم و ناهاوخ
 نیرت یلاع هیلع ضارتعا ره .دنرب یم
 ره یوس زا ،رترب یراد هیامرس حلاصم
 کانرطخ ،یتسینومک ؛لکش ره هب و سک
 هدش نادجو و هدش غیلبت نیزاوم فلاخم و

 ”یا هدوت“ و دوش یم یقلت یا هناسر ی
 زغم ات دیاب هتبلا و !دوش یم هدناوخ

!دوش عمق و علق ،ناوختسا
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 ینغ و ینغ رفن ۴۰۰ نآ تورث طسوتم ؛یراب
 ،ییاکیرما ی هیاپ ینغ و ماقم ینغ و رابت
 نویلیم ۱۲٫۴ لداعم یزیچ ۱۹۵۵ لاس رد
 رد ،رفن ۴۰۰ نآ تورث طسوتم نیا .دوب رالد
 ینعی ،دیسر رالد نویلیم ۳۴۵۰ هب ۲۰۱۰ لاس

 ،لاح نامه رد .تفای شیازفا ربارب ۲۷۵
 ای ،نامورحم و مدرم ی هدوت تورث شیازفا

.تسا هدوب دودحم رایسب ای و یفنم
 ،هاگیاج ینغ رفن ۴۰۰ نآ ۱۹۵۵ لاس رد

 ار دوخ دمآرد زا دصرد ۵۱ دودح رد یزیچ
 ۲۰۱۰ لاس رد نازیم نیا .دنداد یم تایلام
 هدیسر )رتمک دیاش و( دصرد ۷٫۵ دودح هب
 شیازفا هار زا امابوا یزنیکون ششوک .تسا

 و یراد هیامرس تاحن روظنم هب ،تایلام
 یوس زا ،رییغت بالیس زا یریگولج
 راک تسا هدش ،ینطو یاه تسیشافون

 ،یدایز یاه تکرش نونکا !یتسیلایسوس
 ،ریخا نارحب رد هک دنا یداسف رد رو هطوغ
 یاه تورث بحاصت رد ار یلصا تیلماع
 تایلام داد ناشن ناوت یم .دنا هتشاد یلام
 اب یتعنص اه تکرش ،یتفن یاه لوغ
 ،یگناخ مزاول و یزاس هار تالآ نیشام
 یزاسوردوخ ،اه کناب ،یلام یاه تکرش
 اما .تسا رفص هب کیدزن ،یزاس هعطق و

 یم مه تایلام هک ییاکیرما نویلیم ۵۰
 یتشادهب ی همیب ششوپ چیه ،دنهد
 رگادوس یراد هیامرس نارازگراک .دنرادن
 روضح باوخ ود ره هک ،اکیرما و ناریا
 نامه رد ار اکیرما زیمآ گنرین ای زیمآرهق

 عمق و علق باوخ هک دننیب یم ییاه بش
 نیرخآ ،پچ نیرخآ ،ضرتعم نیرخآ
 اب ؛ار هاوخ تلادع نیرخآ و ینیطسلف
 ار شرامآ ام و -دنریگ یم هک ییاه شاداپ
 یارب ناشلایخ -میراد نامدوخ یلاوح رد
 ۴۶ زا شیب اما ،تسا تحار تشپ تفه
 ریز ،یناریا نویلیم ۲۰ و ییاکیرما نویلیم

.دنا رقف دادیب طخ
 یلعف نارحب“ :دوب هتفگ مالک ابیز قداص
 انیقی و .تسین یلبق نارحب رب هفاضا یزیچ
 تشپ مه ار ریخا نارحب ،یراد هیامرس ماظن

 داتسا نیا اما ”.تشاذگ دهوخ رس
 دهاش و تسین مه نادداصتقا هک ،هاگشناد
 تسا هدوب شناراکمه زا نت اه هد جارخا

 هدرک توکس ای هدزن فرح وا لثم طقف هک
 داصتقا هب یا یندز لاثم یگتفیش ،دندوب

 زج هک دراد نآ یسارکوروب و یراد هیامرس
 نآ رد ،تردق نادنب هیارآ و نایوگزیجم
 .دنهدب دنناوت یمن زیمآ تیقفوم یاهرونام
 هب نیزاوم باقن ریز دناوت یمن زگره ناشیا
 .دوش ناهنپ یسایس یفرط یب حالطصا
 نیا هنوگچ هک دیوگ یمن وا ناس نیدب
 همه هتبلا هک ،یلبق یاه نارحب اب ار نارحب

 هدرک هسیاقم ،تسا هدوبن نارحب مه ناش
 رب هفاضا یزیچ هک تسا هتسناد و تسا
 ۸۰ رد رضاح نارحب ،عقاو رد .تسین اهنآ

 ی هینب رب هک یراشف ثیح زا هتشذگ لاس
 هدروآ مدرم یعامتجا هافر و یداصتقا
 رایسب یاهزیچ و تسا هقباس یب ،تسا
.دراد یرت هفاضا

 .دنا راکیب اکیرما رد نونکا رفن نویلیم ۱۴
 .دسر یم رفن نویلیم ۳۰ هب ناهنپ یراکیب
 لزلزت راچد رفن نویلیم ۵۰ ات ۴۰ عومجم رد
 ی هقبط مدرم و نارگراک هوبنا .دنا یلغش
 ی هقبط اتح و ینییاپ طسوتم ،طسوتم
 ،زور هنابش دنچ ضرع رد ،ییالاب طسوتم
 تسد زا ار دوخ یاه ییاراد مظعا شخب
 ،اه لوپ رخ ،نادسفم ،ضوع رد و دنداد
 یاه تورث ،اه یچ دنب و دز و ناعجترم
 زا ،مه نونکا و دندز بیج هب یلام نالک
 .دنا رادروخرب تلود یلام تیامح
 یارگداینب ناعجترم اب ادص مه ،مالکابیز
 ی هقبط نانمشد ،اهزیتس مالسا ،یحیسم
 داسف رد رو هطوغ یاه لاتاپ و ریپ ،رگراک
 نارامیب و یلام ی هدروآ داب یاه تورث و
 دنک یم یعس ،اکیرما رد یتاقبط رتخبت
 و هلباقم یاه شور ،برغ هک دهد ناشن

 نیا سپ زا دناوت یم و دراد ینیزگیاج
 دروم ناضرتعم هکنآ یب ،دیآ رب نایضاران

 و دهاوخ یمن وا .دنریگ رارق حرج و برض
 ،یبیل رد تنوشخ دروم رد دناوت یمن
 یاهدروخرب ،…و مانتیو ،قارع ،ناتسناغفا

 هیلع تارهاظت رد سیلپ زیمآ تنوشخ
 هب ضارتعا و هم هام لوا ،یزاس یناهج
 دایز دراوم و( اینرفیلاک رد سیلپ تنوشخ
 .دنیبب ار یزیچ )موش یم روآدای ار یرگید
 موطاب و بسا اب سیلپ هلمح دروم رد داتسا

 و دنلکا تارهاظت هب روآ کشا زاگ و
 یروط ،ریخا شبنج نیمه رد کرویوین

 نیزگیاج تسا رارق ایوگ هک دنز یم فرح
 ماظن دننام یزیچ ،اکیرما رگمتس ماظن
 شیاهراتفر زا یخرب زا ،وا هک دشاب ناریا

 یلکشم نآ اب اساسا هتبلا و تسا راکش
 نیا نیب هک تسا راتخم ناشیا هتبلا .درادن
 ،دنک باختنا ار اه ییاکیرما ،ماظن نآ و
 هب ،لقتسم و پچ یاهورین تسین رارق اما
 رد .دنوش راچد لاعفنا و قلطم تیعبت

 .میراد طخ هس ؛میرادن طخ ود ناهج
 یرگید ناهج .تسین یتسیلآود ناهج
.تسا نکمم
 نینچ یلاح رد ،ام یارگ اکیرما داتسا

 هتفگ دوخ ،امابوا هک دیوگ یم ار ییاهزیچ
 ار اکیرما رهش ۸۰۰ هک ییاه ضارتعا دوب
 ضارتعا یادص عقاو رد ،تسا هتفرگ ارف
 تالایا یلام ماظن درکراک ی هوحن هب
 دننام اه یلیخ .دیآ یم رامش هب هدحتم
 هک ،ناتسلگنا ریزو تسخن ،نورماک دیوید
 ،دناوخ شابوا و لذارا ار ندنل ناضرتعم
 اه یلیخ .دنناوخ یم مان نیمه اب ار اهنآ
 ای هداتفا اپ شیپ کاشاخ و سخ ار اهنآ
 نیا ،تیعقاو رد اما .دنناوخ یم زیچان
 و اهراعش ،رارمتسا لیلد هب تارهاظت
 و هقباس یب ،دراد هک یشرتسگ تیلباق
 رد ناضرتعم یعقاو ددع .تسا راد هشیر
 هک هچنآ زا رتشیب ناوت یم ار اکیرما و اپورا

 یاه هرهچ تشحو .تسناد ،تسا نایامن
 و یشک هرهب یاه ماظن غلبم
 و همانرهم هیرشن دننام ،کیتارکوتسیرآ
 ینادرم هک ،ریگب بجاوم ناناد داصتقا
 یناریا ناداتسا و دنا لوصف ی همه یارب

 شرتسگ تیلباق نیمه زا ،زین برغ رادفرط
 ماظن دنناد یم مدرم هرخالاب هک نیا و تسا

 نانآ لایخ رد هک ییاپورا و ییاکیرما یاه
 یاه هدوت لامآ ی هبعک ،تسا هداتفا اج

 لماع هکلب ،تسین هتساخ اپ هب و هاگآ
 یناهج ینما ان و رقف ، گنج ،یراتفرگ
 .تسا
 رت نما ،تیرتسا لاو هک تسا تسرد !هلب
 و تسا ریرحتلا نادیم و بالقنا نادیم زا
 هزاجا ،یراد هیامرس ماظن هک تسا تسرد
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 یم هماکدوخ یاه ماظن زا رتشیب ار ضارتعا
 اهنیا اما ،تسا رتالاب شلمحت تردق و دهد
 ینالوط ی هزرابم نامه لیلد هب الوا همه
 ،تلادع ،یسارکومد یارب مدرم یاه هدوت
 زین نونکا هک تسا هدوب لکشت و نایب یدازآ
 ایناث و دراد همادا اه تساوخ ی هیقب یارب

 دنیبب یتقو ؛برغ یسارکومد لاربیل نیمه
 هب ،دریگ یم الاب دراد اه هدوت شلاچ راک
 دض یاهریبدت نیرت هناراکایر و نیرت هناعبس
 یدایز یاه هنومن .دز دهاوخ تسد ،یناسنا
.میا هدید رصاعم خیرات رد ار
 رازه زا شیب هنالاس ،هدحتم تالایا نونکا

 ینعی نیا .دراد یماظن ی هنیزه رالد درایلیم
 رد مقر نیا .ییاکیرما ره یارب رالد ۳۴۰۰

 هشیر اقیرفا رد ار رقف دناوت یم لاس دنچ
 .دنک وحم ار یداوسیب دناوت یم و دنک نک
 و رقف زا ار ناهج ناکدوک دناوت یم مقر نیا

 لاو شبنج ار اهنیا .دناهرب هجنکش و راک
 ،ینطو یاه لاربیلون اما ،دناد یم تیرتسا
 زا رت ناوتان ،رادفده و یناسناریغ زرط هب
 رفن نویلیم کی نآ طقف رگا .دننادب هک دننآ
 گنج هک دننادب اکیرما رد نیشن الاب رایسب
 و ناراکیب ندرک ریجا اب ناوت یمن ار
 یزاسرهاظ اب نادنمزاین و کولفم نارجاهم
 فذح و هناتسودرشب ی هلخادم ،هنابلطواد
 ماظن اب دیاب هکلب ،درب شیپ یرابجا ماظن
 یاه هداوناخ لاح لماش یمومع ی هفیظو

 هدرپ نینچ نیا هاگنا ،داد ماحنا نانآ دوخ
 هظفاحمون -یلاربیلون -یتسیشافون یرد
.دندرک یمن ینلع ار ناش هنامرش یب یراک
 و هلمج زا و ،ناگمه اکیرما رد میناد یم

 ،ناناوج و ناناوجون ،همه زا رت کانرطخ
 رد مه نآ -دنراد ار هحلسا لمح قح
 یا هناسر راثآ دیلوت زا رپ هک ینیمزرس
 یدازآ و -تسا رابنوخ و راب تنوشخ
 اه هنهرب هشیمه تشهب دح رد مه یسنج
 قح و یعامتجا همیب قح اما ،دراد دوجو
 و یتسدگنت و رقف گنن زا ندش اهر
 یمن تیاعر اجک چیه ابیرقت ،یگراچیب

 ،یدازآ ناونع تحت هک ییاه جاب .دوش
 ،یصوصخ طباور ،نایارگ سنجمه قوقح

 و نانز قوقح،یداصتقا تیلاعف ی هزاجا
 عقاو رد ،دنوش یم هداد اه تیلقا قوقح

 تکرح جامآ رد هک دنتسین ییاهزیچ
 تکرح هکلب ،دنراد رارق لیصا یعامتجا

 راد هشدخ یارب و هنایارگ درف دنا ییاه
 نتخاس فرحنم و یعامتجا قوقح ندرک
 یم طوبرم یرشب یعقاو زاین هب هچنآ زا نآ

 .دوش

:مهد یم نایاپ یرعش هعطق اب ار متبحص

هوک دنوآ زا بآ لالز
راس همشچ یان هب ات
دش یراج هرابود
راز هزبس تبوطر ،کاخ یوب

ناکشجنگ یزاب قشع
ناوهآ ییاوه هب رس
ناشوگرخ زیخ
ناشوپ شقن لگ یخوش
یگنرد یب همه
.دندش نوریب ارحصِ  نومک زا

امش ییابیکش زا ساپس اب
۱۳۹۰ رذآ
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 لاح رد ـ »تیرتسا لاو ریخست« شبنج
 نیرتمهم ـ تسا شبنج کی نیا رضاح
 ماگنه زا هدحتم تالایا رد یسایس دادخر

 نآ رارمتسا ای لصاح و ۱۹۶۸ یاهشزیخ
 .تسا

 نیا ارچ هک تفگ ناوتیمن نیقیهب هاگچیه
 زاغآ هدحتم تالایا رد نامز نیا رد شبنج
 رترید لاس هس ،هام هس ،زور هس هن و ـ دش
 داح راشف :دوب ایهم طیارش .رتدوز ای
 یور رب اهنت هن یداصتقا یهدنیازف

 هچره شخب رب هک یعقاو ناتخبروش
 دننکیم راک هک ییارقف زا یاهدرتسگ
 یهقبط« هب رگید طیارش رد هک یناسک(
 یندرکنرواب راشف ؛)دندوب حلطصم »طسوتم
 دصرد کی )یزروعمط ،یشکهرهب(
 هدحتم تالایا تیعمج شخب نیرتدنمتورث
 یاهشروش یهنومن ،)»تیرتسا لاو«(

 راهب«( ناهج رساترس رد هنانیگمشخ
 مشخ هب موسوم یاهشروش ،»یبرع
 یاههیداحتا ،ییایلیش نایوجشناد ،ییایناپسا

 زا ینالوط یتسرهف و ،نیسناکسیو یرگراک
 یاهقرج هچ هک نیا .)رگید یاهشروش
 .درادن یتیمها ًاعقاو درک روهلعش ار شتآ

.دش زاغآ شبنج
ـ  لوا زور دنچ ـ تسخن یهلحرم رد

 ،اورپیب یدارفا زا رامشتشگنا یشبنج
 دندرکیم شالت هک دوب یناناوج بلغا
 ار اهنآ ًالصا اههناسر .دننک تارهاظت
 نادان ناهدنامرف سپس .دنتفرگ هدیدان
 تنوشخ یمک اب دندرک رکف  سیلپ
 ملیف اهنیا زا .دنکیم شکورف تارهاظت

 رشتنم بویتوی قیرط زا ملیف نیا و هتفرگ
 .دش
 .تاغیلبت ـ دناسر مود یهلحرم هب ار ام نیا
 ار ناگدننکرهاظت دنتسناوتیمن رگید اههناسر

 اب دندرک شالت نیاربانب .دنریگب هدیدان ًالک
 لهاج و نادان ناناوج نیا .دننک ارادم نانآ
 هچ داصتقا زا )هدروخلاس ِنز یرامش و(
 ایآ ؟دنراد یتابثا یاهمانرب ایآ ؟دننادیم
 تارهاظت هک دش هتفگ ام هب ؟دنا» طبضنم«
 و اههناسر هچنآ .دنکیم شکورف دوز
 دسریم رظن هب و( دنتفرگن رظن رد اهتردق
 نومضم هک تسا نآ )دنزومآیمن هاگچیه
 دش زادنانینط یاهدرتسگ لکش هب ضارتعا
 ،رهش یپ رد رهش .تفای دشر تعرسهب و
 ناراکیب .دش زاغآ یهباشم »یاهریخست«

 نیمه .دنتسویپ اهضارتعا هب مه هلاس ۵۰
 بیترت نیمه هب .روهشم دارفا روط
 سییر هلمجزا ،یرگراک یاههیداحتا
 یاهنامزاس یهرگنک و یرگراک نویساردف

 جراخ تاعوبطم الاح .)۱(اکیرما یتعنص
 .دندرکیم لابند ار ثداوح زین اکیرما زا
 هچ هک لاؤس نیا ربارب رد ناگدننکرهاظت
 رظن هب .»تلادع« دنداد خساپ ،دنهاوخیم
 دادعت یارب انعمرپ یخساپ نیا دسریم
.دوب مدرم زا یرترامشرپ هچره
ـ  دناسر موس یهلحرم هب ار ام نیا

 دنراد یترهش هک ینایهاگشناد .تیعورشم
 یتاهیجوت »تیرتسا لاو« هب هلمح هک دنتفگ
 یادص ،زمیات کرویوین ،ناهگان .دراد
 یاهلاقمرس ،اهورهنایم مارتحا دروم یلصا
 تفگ نآ رد هک درک رشتنم ربتکا متشه رد
 و نشور یمایپ« تقیقح رد ناضرتعم
 نیا و دنراد »صخشم یسایس یاهداهنشیپ

 »ناناوج شروش زا رتشیب« یزیچ شبنج
 طرفم یرباربان« هک داد همادا زمیات .تسا
 تسا درکراکءوس راچد یداصتقا زا ناشن

 یورین هک تسا هریچ نآ رب یلام شخب هک
 هکلب تسین دلوم شخب نآ کرحم
 تلود ینابیتشپ و یذاخا ،یرگادوس

 و .تسا زمیات یارب یدنت ِنابز نیا ».تسا
 رد اهتارکومد رازراک یهتیمک سپس
 زا هک دروآ شدرگ هب یتساوخداد هرگنک
 هک دننک مالعا تساوخیم بزح نانابیتشپ
 تیرتسالاو ریخست ناضرتعم اب نم«

 .»مهارمه
 مارتحا اب و .تفای مارتحا و تیمسر شبنج
 کی .راهچ یهلحرم ـ دش هرطاخم راچد

 ود ضرعم رد ًالومعم یضارتعا مهم شبنج
 یلوا .دریگیم رارق هدمع دیدهت

 یهدمع تارهاظتدض کی یهدنامزاس
 کیرا .تسا اهنابایخ رد تسار حانج
 )کریز ًالماک و( یطارفا ربهر ،روتناک
 رد رتشیپ هرگنک رد ناهاوخیروهمج
 نیا .داد یناوخارف نینچ لمع

 .دشاب هناعبس ًالماک دناوتیم تارهاظتدض
 یارب تسا مزال تیرتسا لاو ریخست شبنج

 اب روطهچ دنک رکف و دشاب هدامآ راک نیا
.درادهگن دودحم ای دنک هلباقم نآ
 شبنج تیقفوم زا رتگرزب و مود دیدهت اما
 هکنانچمه شبنج نیا .دوشیم یشان

 اههاگدید عونت ،دباییم یرتشیب تیامح
 شیازفا نآ رد لاعف ِناضرتعم نایم رد
 هک نانچمه ،اج نیا رد هلئسم .دباییم
 زا روطهچ هک تسا نیا ،هدوب نینچ هراومه
 یاهنارظنگنت یهقرف هک )۲(دیدهت نیا
 دوخ دح زا شیب هک نآ رطاخ هب هک دشاب
 دیدهت و دروخب تسکش هتخاس دودحم ار
 هزادنا زا شیب نوچ هک تسا نآ رگید
 یسایس ماجسنا دقاف رگید تسا هدرتسگ
 درادن دوجو یاهداس یدنبتروص .دشاب

 ییاغ دح ود نیا زا ناوتیم روطهچ هک
.تسا راوشد .درک بانتجا
 هچره دناوتیم شبنج نیا هدنیآ رد
 راک ود دناوتیم شبنج .دوشب رتدنمتردق

نیاتشرلاو لئوناما
تقادص زیورپ ی همجرت

تیرتسالاو ریخست شبنج یهدننکهریخ تیقفوم

يیسايیس
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 رد تدمهاتوک یراتخاسدیدجت :دهد ماحنا
 دوجو هب دهد ماحنا دناوتیم تلود هچنآ
 لکش هب نونکا هک مدرم یور راشف ات دروآ

 هدناسر لقادح هب تسا نیگنس یداح
 رکفت یهویش رد تدمزارد یلوحت و ،دوش
 یهرابرد اکیرما مدرم زا یگرزب یاهشخب
 و یرادهیامرس یراتخاس نارحب یاهتیعقاو

 رد هک یسایس یایفارغج مهم تالوحت
 رد ام هک ارچ ؛دروآ دیدپ تسا عوقو فرش
.مینکیم یگدنز یبطقدنچ یناهج
 ببس هب تیرتسالاو ریخست شبنج رگا یتح
 ،دورب لوفا هب ور بوکرس ای یگدوسرف
 زا یندنام یاجرب یثاریم هدش قفوم نونکات

 یاهشروش هک روطنامه ،دراذگب دوخ
 رییغت هدحتم تالایا .دندوب نینچ ۱۹۶۸

 تبثم ییاتسار رد رییغت نیا و درک دهاوخ
 دوشیم هتفگ هک نانچ .دوب دهاوخ
 و »دیآیمن تسد هب هبش کی مهم تارییغت«

 تالایا و ،رتهب و دیدج یناهج متسیس
 هک تسا یراک ،رتهب و دیدج یهدحتم

 یلاوتم یاهلسن ِیلاوتم شالت لصاح
 تسا نکمم ًاعقاو رگید یناهج اما .تسا
 یتوافت میناوتیم و .)تسین ریزگان دنچره(
 ،توافت تیرتسا لاو ریخست .میروآ دیدپ
.)۳(دروآیم دیدپ ،گرزب یتوافت
 اهسیونیپ
۱  BDL-CcO
 زا نیاتشرلاو ،یلصا نتم رد -2
 یارب »دبیراک« و »الیس« ینانوی یاههروطسا
 الیس .دنکیم هدافتسا رطخ ود نیا فیصوت
 رد هک دنتفریم رامش هب الویه ود دبیراک و
 نیهوت یارب اّما ،دندوب ییابیز نارتخد زاغآ
 هداد لکشرییغت و هدش خسم نایادخ هب

 فرط ود رد مه یوربور ود نآ ،دندوب هدش
 .دنتشاد تماقا )نیسم( انیسم یهگنت

 زور ره و تسیزیم یاهرخص ریز رد دبیراک
 هچنآ اب ار ایرد بآ زا یدایز رادقم راب هس
 بادرگ و دیشکیم الاب دوب نآ رد
 رس شش الیس .دروآیم دوجوهب یکانتشحو
 هریزج رد یراغ نورد و تشاد اپ هدزاود و
 هک یناسک یارب .تسیزیم دیبراک یوربور
 رایسب دیبراک ،دنتشاد ار هگنت زا روبع دصق

 اهنآ هروطسا و دوب الیس زا رتکانرطخ

.تساهتشاد یدرونایرد یارب انیسم یهگنت هک تسا یتارطخ یهدنهدناشن
 .تسا هدش ماحنا  ،گنهرف و یسانش ناسنا یارب نیاتشرلاو هزاجا اب همجرت نیا © -۳
 ظوفحم ناشیا یارب قوقح یهیلک و نیاتشرلاو لئوناما هب قلعتم رثا نیا یونعم تیکلام
 نارگید هب هتشون نیا کینورتکلا تسپ ای ریغ هب یکینورتکلا لاقتنا ،ندرک دولناد .تسا
 هک نیارب طورشم هدش مالعا زاجم ،یراجت ریغ یتنرتنیا یاههاگیاپ رد نآ نداد رارق ای و
 هب .دوش هداد شیامن یونعم تیکلام قح هب طوبرم شخب و رشتنم لماک روط هب رثا یمامت
 نآ راشتنا هلمج زا رگید لکش ره هب ای /و یپاچ لکش هب رثا نیا راشتنا ای همجرت روظنم
 سردآ رد هدنسیون اب نآ زا ییاهشخب زا لوق لقن ای و تنرتنیا یور یراجت یاههاگیاپ رد

immanuel.wallerstein@yale.edu  لصاح سامت )۶۹۷۶-۴۳۲-۲۰۳-۱( ربامن هرامش ای 
 .دییامرف
 ناهج یهنحص هب ندیشیدنا فده اب ،دندرگیم رشتنم هام رد راب ود هک اهتشاددای نیا

.تسا تدم دنلب یرظنم زا هک ،ینآ یربخ یاهرتیت هاگن زا هن ،رصاعم

 یسررب زا شیپ راتشون نیا لوا شخب رد 
 و کبس و مکاح ماظن هب اهدروخرب عون
 رد نیلاعف مهف هماع و ییا هدوت نایب
 ماظن هب طوبرم نیماضم و لئاسم حیضوت

 روطب دیراذگب ،یراد هیامرس یناهج
 و شبنج نیا داعبا ،اه یگژیو هب یلامجا
 یتاقبط و یعامتجا یاهورین یدنب بیکرت
.میزادرپب نآ نورد
حتف شبنج یاه یگژیو
 دوخ ی هبونب هک تیرتسا لاو حتف شبنج _
 شبنج اب فلتخم تاهج هب تسا ریظن یب

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

 شبنج ” هام نیموس زاغآ ی هحوبحب رد
 کرهش و رهش دصیس زا شیب رد ”حتف
 دهاش تیرشب اکیرمآ رد کچوک و گرزب
 ناشورخ جاوما هک تسا تیعقاو نیا
 زارف و یریگلکش زا دعب یئاهر و یرادیب
 لحاوس هب هرخالاب هراق هس یاهروشک رد
 نیلاعف لوق هب ای و ( هیامرس ماظن سأر

= ”الویه مکش“ شبنج
) “Belly of the Beast”
 نیا زاغآ زا هدنراگن .تسا هدیسر زین

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

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

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

 لاو حتف شبنج هب یهاگن
 تیرتسا

بانب اسراپ سنوی يیسايیس
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 ترابع هب .دبای یم شرتسگ هنازور و هدش
 یعامتجا یاه شبنج فالخ رب رگید
 ،نانز شبنج ،گنج دض شبنج( هتشذگ
 هزوح ابلاغ هک ) … و یندم قوقح شبنج
 هتشر کی هب دودحم ار دوخ تیلاعف یاه
 دنچ تاباصتعا ،تاضارتعا ،تارهاظت

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

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

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

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

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

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

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

 اه هتشذگ فالخ رب حتف شبنج نیلاعف _۴
 ،یتشیعم ینما یب ،تیمورحم یلصا لماع
 یهجوت لباق تیرثکا ینامناخ یب و یراکیب

 ار )”اهیدص رد ۹۹“( مدرم فلتخم راشقا زا
 ،”راکتحا“ ،”یلام داسف“ زا ثعبنم
 یب“ و ”گنج“ ،”هابتشا“ ،”سالتخا“

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

 رد ،یهورگ یاه هناسر رد یصوصخ
 عون ره یبهذم _ ینید نکاما و اهاسیلک
فرح اب هک یا هملک ود هب هراشا و نخس
C 
 ،”وبات“ رخاوا نیا ات دنوش یم عورش
 و ”هانگ“ یتح و ”دنسپان“ ،”بسانمان“
 ی هملک ود نیا .دشیم هتخانش ”هورکم“
فرح اب هک ”هتشگ اهر“ اریخا

C 
:زا دنترابع ،دنوش یم عورش

Capitalism 
و )یراد هیامرس(

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

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

 زواجتم شبنج نیا رمع زا هک رضاح لاح
 و یتاقبط راشقا ینشور هب هتشذگ هام ود زا
 نآ نورد رد ناوتیم ار نیریز یعامتجا
:داد صیخشت
 فلتخم یتاقبط راشقا هب قلعتم ناناوج_۱
 ای و راکیب امومع هک )”اهیدصرد ۹۹“(
 یمن سناسیل قوف و سناسیل نتشاد مغریلع
 افاضم .دندرگ بذج ”راک رازاب“ رد دنناوت
 زونه هک یناناوج زا یهجوت لباق شخب

 رخآ یلیطعت زور ود رد دنتسه راک لوغشم
 زا دعب هتفه طسو یاهزور رد و هتفه
 .دندنویپ یم شبنج هب راک زا یصخرم
 زا یضعب رد ناناوج نیا دصرد و دادعت

 ناناوج زا رتمک )نتگنشاو لثم( اهرهش
.دنتسین راکیب
 هب هک یصوصخ شخب ناگتسشنزاب _۲
 هناهام دزم و قوقح یهجوت لباق رادقم
 رطاخ هب ریخا یاهلاس رد ناش یگتسشنزاب

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

 زا ییا هظحالم لباق رادقم هک تخاس
 یبوخ یتشیعم عضو هک یناگتسشنزاب
 نادنزرف هب هقالع و قشع رطاخ هب دنراد

 دنراد لاعف روضح شبنج نیا رد هک دوخ
 عون نیا دادعت .دنا هتسویپ حتف شبنج هب
 روط هب ۲۰۱۱ ربماون هام رد ناگتسشنزاب

 کمک .تسا هتفای شیازفا یریگمشچ
 نیا یتشادهب و یبط و یئاذغ ،یلام یاه
 ”نانیشن رداچ“ هب ناگتسشنزاب زا شخب
 اکیرمآ فلتخم یاهرهش رد ”حتف شبنج“

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

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

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

 تدش حتف شبنج رد نارگراک تکرش
.دیشخب دهاوخ
اه نامناخ یب _۴
)homelessاه (
 ،اهرهش نادیم ،اه کراپ رد امومع هک
 رد و اه لپ ریز ،اهورتم ی هطوحم یولج
 کورتم یاهرلیرت و اه سوبوتا نورد
 رد ینامناخ یب ی هدیدپ .دننک یم یگدنز
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 نآ هک تسا ریگارف و هدرتسگ یردقب اکیرمآ
 ماظن سأر رد رضاح لاح رد هک ار روشک
 نابحاص رثکا و دراد رارق هیامرس
 و( یناهج داصتقا رب مکاح یاه یلوپوگیلوا
 رد کی“ حتف شبنج نیلاعف لوق هب

 روطب ،دننک یم یگدنز احنآ رد )”اهیدص
 زکرم رگید یاهروشک زا هتسجرب و نایامن
 ) … و ،ایلارتسا ،یبرغ یاپورا یاهروشک(
 رهش رد ،لاثم روطب .دزاس یم زیامتم
 تیعمج رفن نویلیم هدزاود هک کرویوین
 ۱۰۰ زا زواجتم اه نامناخ یب دادعت ،دراد
 تختیاپ( نتگنشاو رهش رد ای و  رازه
 رفن نویلیم مین هب کیدزن هک )اکیرمآ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تهج رد هک دنریگ یمن هزاجا )”اهیدص
 ار نیمز ی هرک و اهنآ تورث و دوس بسک
 رد هک یسارکومد .دننک بیرخت و رامثتسا
 رب مکاح نیناوق( یداصتقا هسورپ کی
 کی امومع ،دیآ یم  تسدب )رازاب
کی هک تسا ییا هدیرب مد یسارکومد
=people) p
کی ینابرق ار )مدرم
P 
 رگید
= profit(
 رجنم مسیشاف هب تیاهن رد و هتخاس )دوس

 .ددرگیم
 هکنیا تلع شبنج نیلاعف ی هدیقع هب _۳
 شبنج زا مدرم زا یی هظحالم لباق شخب
 یتشونرس رطاخ هب دننکیم تیامح حتف
 یس رد اکیرمآ رگراک ی هقبط هک تسا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 یردق هب عاضوا“ :هک دننکیم مالعا اج
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 رد یردقب یرباربان و هتشگ راب تکالف
 نآ رد هک هدناود هشیر اکیرمآ ی هعماج
 زا رتشیب یئاکیرمآ رفن ۴۰۰ کالما و تورث

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

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

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

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

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

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

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

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

 !هداس یلیخ ؟دباتش هب اه کناب نیا تاحن

 اه یلوپوگیلوا نامرف تحت یشراگیلوا
 هک ددرگیم لمحم هس زا هدافتسا هب لسوتم
:زا دنترابع
 قاروا و سانکسا ـ لوپ پاچ _ کی
 یاه هضرق شورف _ود ،یتلود راداهب
 ،دنله ،نوپاژ ،نیچ یاهروشک هب یتلود
 ذخا تایلام _ هس … و یدوعس ناتسبرع
 رگید و نارگراک زا امومع و مدرم زا هتشگ
 زا رفن نویلیم ۲۱۰ اعومجم هک ناشکتمحز

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

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

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

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

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

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

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

 یمومع“ ،”رت یلام“ ،”رتدودعم“ نوچ یئاه
 ارف یاه یناپمک نتشگ ”رت یناهج“ و ،”رت

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

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

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

 یتسیلایرپما یاهروشک دادعت و تفرگ
 لوحت و رییغت نیا ی هسورپ و تفای شهاک
 رد و مود یناهج گنج زا دعب ی هرود رد
.تشگ رتدیدش ”درس گنج“ رصع
 لاس زا هک ”درس گنج“ ی هرود رد _۱۰

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

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

 هرک گنج لثم( دوخ ”ی هبناج کی“ لمع
 اب احنآ رد و دشاب ناما رد )مانتیو گنج و
.تشگیم وربور یماکان

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

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

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

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

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

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

 لوح رد زین ناتسلگنا یروطارپما یکینومژه
 ات ۱۸۸۵ زا( لاس جنپ و تسیب شوح و
 لوط )۱۹۱۴ لاس رد لوا یناهج گنج زاغآ
 گنج ود نیب ی هرود عقاو رد .دیشکن

 دهع زا ”راذگ ی هرود“ عون کی یناهج

 دوب اکیرمآ ینومژه دهع هب ایناتیرب ینومژه
 هتفرگ لکش مود یناهج گنج نامز رد هک
 دعب هژیوب ”درس گنج“ ی هرود رد سپس و
 .درک دشر ۱۹۷۰ ی ههد نیزاغآ یاهلاس زا
 روط هب ینامز اکیرمآ ینومژه ی هرود اقافتا
 ماظن یراتخاس نارحب هک تشگ زاغآ نشور
 ههد نیزاغآ  یاهلاس رد یراد هیامرس اعقاو

 و ههد هس لقادح و تشگ عورش ۱۹۷۰ ی
 و رتءالم رب ۲۰۰۸ لاس زیئاپ رد دعب مین
.تشگ رت یا هناسر

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

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

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

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

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

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

 زا دعبراتشون نیا ینایاپ و مود شخب رد
 هب حتف شبنج ریخا ”هیقافتا عیاقو“ هب هراشا
 ،مدرم لمعلا سکع و نآ تیمها
 و یراج یهورگ یاه هناسر و نادرمتلود

 تبسن یتنس یسایس یاهنامزاس و بازحا
 دروم ار نآ ی هدنیآ هرخالاب و شبنج نیا هب
.داد میهاوخ رارق یسررب
ذخآم و عبانم
۱_ 

www.we are the 99 percent.us
 لاغشا ار تیرتسا لاو اه تسینمیف ایآ“ _2
 ؟دننکیم
:یتنرتنیا ی هلجم رد

Msmagazin.com 3_ “هکیزور لهچ 
:تیاس رد ”داد ناکت ار ناهج

www.Amazon.com
 لاو حتف شبنج ی هرابرد یئاه خساپ“ _4
:تیاس رد ”تیرتسا

www.occupy wall street.com
تفوب نراو _5
)Buffett( 
 ”،دیریگن شوغآ رد رگید ار نادنمتورث ربا“
 توا ۱۴ ،”زمیات کرویوین“ ی همانزور رد

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

http://www.Amazon.com/
http://www.occupy/
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 ای ،یلام هیامرس ندیشک تاررقم دنب رد
؟یراد هیامرس زا رذگ

 دننک دعاقتم ار ام دندوب هدش قفوم ابیرقت
 و قفاوت اب و هدیسرارف خیرات نایاپ :هک
 ییاهن لکش یراد هیامرس ،یعمج تیاضر

 یزوریپ« ،تسا یعامتجا یهدنامزاس
 یاه وزرآ رب »تسار حانج کیژولوئدیا
 دناشوپ یم لمع هماج هسنارف ریزو تسخن
 مولعم زغم یهت درف دنچ اهنت نایم نیا رد و
 لثم ار هدنیآ مادک مچرپ زونه تسین

.دنروآ یم رد تکرح هب هغجغج
 اب ۲۰۰٨ ربتکا زیگنا تفگش یلام هزرل نیمز
 مه رد ار هیرظن نیا یانب هیاپ زا شنت کی
 فارگلت یلید همانزور ،ندنل رد .تخیر
 هب خیرات رد ۲۰۰٨ ربتکا ۱٣ زور« :تشون
 هیامرس هک دش دهاوخ تبث یزور هباثم
 فارتعا دوخ تسکش هب ناتسلگنا یراد
 یاهدراکالپ یور رب کرویوین رد .)۱( »درک
 راعش تیرتسا لاو لباقم رد ناگدننک رهاظت
 .دوب هدش هتشون »!تشاد قح سکرام«
 هک درک مالعا تروفکنارف رد رشان کی
 .تسا هدش ربارب هس هیامرس باتک شورف
 هدنورپ رد سیراپ فورعم تالجم زا یکی
 دلوت لیالد« یسررب هب یا هحفص یس یا
 رگید دوب هدش مالعا البق هک یدرف »هرابود
 تخادرپ ،درک شنفد ناوت یم هشیمه یارب
…دوش یم هدوشگ ون زا خیرات رتفد .)۲(
 هک نآ زا شیب سکرام هرابود ییاشگزاب
 هدیدپ هرابود فشک ،دشاب هدیدپ کی

 شیپ مین و نرق کی هک یطوطخ .تساه
 ،هدننک بوذجم یتقد اب تسا هدش هتشاگن
 هک اج نآ زا« :دنیوگ یم نخس ام هراب رد
 اه تلود و لیمحت ار نیناوق یلام تیفارشا
 نودم قوقح همه زا ،درک یم هرادا ار
 و لمع رد یمومع راکفا رب ،دوب رادروخرب

 یمامت رد ،تشاد هطاحا اه هناسر قیرط زا
 نروب هفاک ات هتفرگ رابرد زا ،اه هزوح
 ،)م ـ سیراپ ماندب یاه هفاک یارب یناونع(
 مرش یزابلغد عون کی ،ءاشحف عون کی
 هب یزودنا تورث یارب ناسکی یشطع ،روآ

 قیرط زا هن همه اه نیا و دروخ یم مشچ
 رد .)٣( »…نارگید تراغ اب هکلب دیلوت
 زا لبق ار هسنارف تیعضو ،سکرام اجنیا
 یا هتشون …دنک یم حیرشت ۱٨۴٨ بالقنا

…درب یم ورف ایور رد ار ام هک
 نایم زیگنا باجعا هباشت یارو زا اما
 نیب توافت دوجو ،ام نارود اب الاب فیصوت
 ار میقتسم یراذگارف هنوگ ره ،اه نارود
 یم رتقیمع هچنآ .دزاس یم زیمآ هطسفس
 داصتقا زا داقتنا راکشآ ندوب رصاعم ،دشاب

 باتک رد یهوک نوچمه هک تسا یسایس
 هداتسیا راوتسا نانچمه سکرام هیامرس
 .تسا
 ؟دوش یم یشان هچ زا ینونک نارحب داعبا
 جیار بلاغ یاه هتشون رد هچنآ معز هب
 ندوب رارف تسیاب یم ایوگ ددرگ یم نایب
 ییاناوت مدع ،هدیچیپ یلام تالوصحم
 رد دوبمک ،شیوخ میظنت رد هیامرس رازاب
 یلام ناراکردنا تسد نیب رد یقالخا هنیمز
 ،مالک هصالخ .تسناد رصقم ار … و
 لباقم رد هک ،یماظن هب طوبرم تالکشم
 رب ار »یزاجم داصتقا« مان »یعقاو داصتقا«
 مه هک نیا لثم تسرد ـ میا هداهن نآ
 ات هک میتسین نآ دهاش دوخ مشچ هب نونکا

 یعقاو هبنج زین داصتقا زا شخب نیا دح هچ
…دراد

 نوزفازور دشر زا ،میارپ باس هیلوا نارحب
 راوناخ اه نویلیم یلام ییاناوت مدع
 ناشنکسم یاه ماو تخادرپ یارب ییاکیرمآ
 ات دراد یماو ارام هک یرما .دش زاغآ
 »یزاجم« تبیصم رخآ تسد هک میریذپب

 ،»یعقاو« و .تسا »یعقاو« شخب رس ریز
 تردق هدش یناهج هعومجم لمع رد

 بابح ندیکرت .تسا یمدرم راشقا دیرخ
 دوجوب یلام هیامرس طسوت هک یا یرگادوس
 یاه تورث لومشناهج تراغ ،دوب هدمآ
 ار هیامرس هلیسو هب ،راک طسوت هدش دیلوت
 فاحجا نیا یارو زا و تشاذگ شیامن هب

 یم رب ناریگب قوقح هب هچنآ دش ثعاب هک
 هک ،دنک تفر سپ هدر هد لداعم ددرگ
 یتخس نرق عبر کی ،میظع تسا یشهاک
 یلاربیل وئن تایمزج مان هب ناشکتمحز یارب
.دیامن یم خر
 و قوب رد »یراد هیامرس ندرک یقالخا«

 انرک
 ،یلام شخب لباقم رد ترارقم دوبمک
 ؟سروب رد قالخا و یرادا تیلوئسم
 املسم ،میشیدنیب وبات نودب رگا اما ،انئمطم
 لصا ندرب لاوس ریز :تفر رتولج ناوت یم

 تظفاحم دروم تقد اب هک یمتسیس یمزج
 رد روغ ،تسا یماهتا ره زا رود هب و هدوب
 ار نآ مان سکرام هک ،زیچ همه ییاغ لیلد
 »یراد هیامرس تشابنا یمومع نوناق«

 هک احنآ هک دهد یم ناشن وا .تسا هتشاذگ
 تیکلام رد دیلوت یعامتجا طیارش
 دریگ یم رارق راد هیامرس تاقبط یصوصخ
 تهج رد تسیاب یم هک یتاناکما همه«
 و هطلس رازبا هب ،دنریگ رارق دیلوت هعسوت
 .»دوش یم لیدبت ناگدننکدیلوت رامثتسا
 اه تورث تراغ لوصحم هک تشابنا
 دوخ زا ،تسا هیامرس نابحاص طسوت
 .دور یم نونج تمس هب هدش هیذغت
 رجنم امازلا »بطق کی رد تورث تشابنا«
 بطق رد »نازیم نامه هبرقف تشابنا« هب
 یاه نارحب هنیمز کش نودب ،هدش رگید

 دروآ یم مهارف ار ینشخ یکناب و یراجت

وس نیسول
ریبک رمرم :مجرتم

سکرام هلمح دض
يیسايیس
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.تسام تشونرس زا اجنیا تبحص .)۴(
 تردق و دش زاغآ ماو هزوح رد ادتبا نارحب
 میسقت اب هارمه دیلوت هصرع رد نآ برخم
 و راک نیب هدوزفا شزرا رت هنالداعان هچره
 ییاکیدنس هزرابم ،تفرگ لکش هیامرس
 پچ و تشادن ار بالیس نیا یگدامآ

 زین یهارمه ار نآ یتح تارکومد لایسوس
 نوچ سکرام اب هک تفر شیپ احنآ ات و درک
 نیا رد .دنک دروخرب هتخاب ناج یگس
 رد هک ییاه لح هار رایع ناوت یم طیارش
ـ  دز کحم ار ددرگ یم هئارا نارحب لباقم
 »ترارقم« عضو ،هیامرس ندرک »یقالخا«
 ،نادرمتسایس طسوت ـ یلام شخب یارب
 یم انرک و قوب ینازادرپ هیرظن و ناریدم
 ههبش و کش هنوگ چیه زورید ات هک دوش
 یمن اور »یلاربیل زیچ همه« راکهار رب ار یا
 .دنتشاد
 هتسیاش هک یراعش ؟هیامرس ندرک »یقالخا«
 رد تاظحالم .تسا هایس زنط هزیاج ندرب
 یتاظحالم زا هتسد نآ زا ،یقالخا هنیمز
 سدقت یانبم رب هک ییاهمیژر هک تسا
 هجو چیه هب ،دنشاب یم راوتسا دازآ تباقر
 زرط هب ییاراک :دنرادن نادب یهجوت
 اه هصرع همه رد عطق روط هب یا هناحیقو
 هکس هک روط نامه دوش یم یلوتسم
 دریگ یم ار بوغرم هکس یاج بوغرمان
 متسیس رد هک نیا رب ینبم ماشرگ نوناق(
 جیار الط و هرقن لثم لوپ ود هک یا یلوپ
 یم جراخ شدرگ زا ار الط ،هرقن ،دنشاب

 رد یقالخا هغدغد ندرک حرط .)م ـ دزاس
 رد سکرام .دراد یتاغیلبت هبنج ،هطبار نیا

 ار رما نیا لیلد هیامرس همدقم رد طخ دنچ
 رظنرد هجو چیه هب نم« :تسا هداد حیضوت
 ار رادنیمز ای راد هیامرس تیصخش مرادن
 یم میسرت هک ییامنرود رد« اما »مزاس ابیز
 نویسامروف کی هباثم هب ،هعماج لوحت ،منک
 یا یعیبط خیرات دنور نوچمه یداصتقا
 لوئسم ار درف دناوت یمن هک دوش یم کرد
 رظن زا دوخ هک دسانشزاب یطباور دوجو
 هب .)۵( »…تسا نآ لوصحم یعامتجا

 یکی هب تسین یفاک هک تسا لیلد نیمه
 »حالصا« ار ماظن ات مینزب یشوگوت رفن ود
.تسا نآ رایعم اهنت ،دوس هک یماظن ،مینک

 .تسین یقالخا هبنج هب یهجوت یب روظنم
 ،رت یدج یدروخرب اب اما .سکع رب هکلب
 زا شیب لکشم هک میوش یم هجوتم
 ای ،نادجو یب یامرفراک دنچ یراکهزب
 یلوپ اه نویلیم و تیلوئسم یب نازاب سروب
 ماگنه گرزب یاه تکرش ناریدم هک تسا
 یاهراتفر یارو زا .دنریگ یم تکرش کرت
 یراد هیامرس طباور رد هچنآ ،یدرف
 نآ لوصا دوخ ،دشاب یم عافد لباقریغ
 ،دنیرفآ یم تورث هک یناسنا تیلاعف :تسا
 یفده نوچمه هن و تسالاک کی کش یب
 هلیسو کی هباثم هب هکلب ،دوخ یدوخ هب

 هعلاطم ار تناک تسین مزال .دنک یم لمع
 متسیس ینادجو یب یمئاد عبنم هب ات مینک
.میرب یپ
 ار یداصتقا یگدنز میراد رظن رد اعقاو رگا
 یب هچنآ هب اعقاو دیاب سپ ،مینک یقالخا
 رما نیا .میرب هلمح تسا هدرک شقالخا

 تاررقم ددجم یرارق رب قیرط زا املسم
 تسا زیمآ دنخشیر ـ دوش یم زاغآ یتلود
 اددجم ار هار نیا زین مسیلاربیل دوخ هک
 نیا هب لین هب رواب اما .ـ تسا هتفایزاب
 تلود هک یزوکراس تلود قیرط زا دوصقم
 نیتسخن زا( نادنمتورث یارب »یتایلام رپس«
 هب رجنم هک یزوکراس تلود تامیمصت
 وروی درایلیم ۱۵ دودح یتایلام ششخب
 یزاس یصوصخ و )م ـ دش اه دنمتورث یارب
 ای ـ یحول هداس زرم زا ،دشاب یم تسپ

 هک نامز نآ .دور یم رتارف ،یراکایر دیاش
 یم حرطم ترارقم ددجم عضو یاعدا

 هیاپ یعامتجا طباور هب تسیاب یم ،دوش
 سکرام زین راب نیا و ـ درک عوجر یا

 موهفم :دهد یم هئارا زور هب رایسب یلیلحت
.یگناگیب دوخ زا
 رد هک شا هیلوا یانعم رد یگناگیب دوخ زا

 هدش حرط سکرام یناوج روهشم نوتم
 ناریگب قوقح هک تسا ینیرفن و نعل ،)۶(

 یارب تورث دیلوت اب ات دراد یماو ار هیامرس
 شیوخ یونعم و یدام تیمورحم ،نارگید
 شاعم رارما یارب شکتمحز :دننیرفایب ار
 لاکشا .درذگب شیوخ یگدنز زا دیاب

 قوقح یاه هدوت هک یتوافتم یناسناریغ
 زور دوعص زا ،)۷( دننآ ینابرق زورما ،ریگب

 ات ،هتفرگ راک زا یشان یاه یرامیب نوزفا
 هب ،لزان یاهدزمتسد و یسروب یاه جارخا

 یا یبایزرا نیا یتسرد یا هنامحر یب زرط
.دهد یم ناشن ار
 موهفم هب ،یگتخپ نارود رد سکرام هتبلا
 :دیشخب یرتعیسو یانعم یگناگیبدوخ زا

 و دیلوت رازبا نیب هلصاف هفقو یب هیامرس
ـ  دزاس یم رتقیمع ار ناگدننکدیلوت

 ییاهنآ نآ زا هاگشیامزآ و رتفد ،هناخراک
 تیلاعف ـ دننک یم راک نآ رد هک تسین
 هب هک ناریگب قوقح نیا ینهذ و یدیلوت

 ،دشاب یمن لرتنک دروم یعمج تروص
 و تسا یتباقر ماظن یشرانآ شوختسد
 ،ینف لرتنک لباقریغ یاهدنور هب لیدبت
 یاهورین و کیژولوئدیا ،یسایس ،یداصتقا

 و بوذجم ار نآ هک دوش یم یروک میظع
.دزاس یم لامدگل لاح نیع رد
 خیرات ،دنزاس یمن ار دوخ خیرات اه ناسنا
 یلکش هب ،یلام نارحب .دزاس یم ار اه نآ

 دوهشم ار یگناگیبدوخ زا نیا راب تبیصم
 نارحب هک لکش نامه هب .دزاس یم
 ناسنا یگدنز کیژولوپورتنا و کیژولوکا

 سک چیه :دهد یم رارق ریثات تحت ار اه
 رب اه نآ اما تسین اه نارحب نیا راتساوخ
.دنا هدش لیمحت همه
 هب یراد هیامرس هک »یمومع هرداصم« نیا
 یب شرتسگ بجوم تسا هدیشک طارفا
 یلکش هب قفاوت دروم تاررقم نادقف فقوت
 دراد اعدا هک نآ ایآ .دوش یم راب تبیصم
 »دنک عضو تاررقم یراد هیامرس« یارب
 دشاب رارق رگا .تسا یسایس ناتالراش کی
 زا شیب یلیخ ،دوش عضو تاررقم اعقاو
 نیا هک نیا اب ،تسا مزال یتلود تلاخد
 دوخ یارب اما ،تسا یرورض رایسب هلخادم
 ؟دنک یم عضو تاررقم یسک هچ تلود
 رایتخا رد اددجم دیلوت رازبا تسیاب یم
 و دریگ رارق یونعم و یدام ناگدننکدیلوت
 یهاگیاج ،دوش هتخانش اه نآ ردق هرخالاب

 :دننک زارحا دنناوت یمن زگره نارادماهس هک
 تسیاب یم یعامتجا تورث ناگدننیرفآ
 تامیمصت رد تکرش عزانمالب قح یاراد
 یگدنز دروم رد هک ییاج ،دنشاب تیریدم
.دوش یم هتفرگ میمصت ناش
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 نآ شحاف تیلباق مدع هک یماظن لباقم رد
 فازگ تمیق هب ام یارب شیوخ میظنت رد
 یم ،سکرام رظن قباطم ،دوش یم مامت
 هیامرس زا رذگ تهج رد هفقو نودب تسیاب
 هب ینالوط یریسم .تفر شیپ هب یراد
 رد هک یرگید یعامتجا یهدنامزاس فرط
 یاه لکش اب ییاه نمحنا رد اه ناسنا ،نآ
 تردق اکرتشم و دنیآ یم درگ نیون
 یم راو هناوید یناوت هک ار شیوخ یعامتجا
 کاخ رگید لح هار ره .دننک یم راهم دبای
 هعجاف زرط هب اذل و تسا مشچ رب ندیشاپ
.زیگنا سای یراب
 داتسا دقن رد سکرام هک دننک یم رارکت
 هک ارچ ،رابتعا یب لح هار هئارا رد و دوب

 ایوگ قرش رد »هدش ناحتما« مسینومک
 ایوگ هچنانچ .دش وربور تسکش اب اقیمع
 هب هدش نفد یفنژرب ـ ینیلاتسا مسیلایسوس
 یتسینومک نامرآ اب یکرتشم زیچ عقاو
 ددص رد سک چیه هک ،تشاد سکرام
 هک یموهفم ،تسین نآ یعقاو موهفم کرد
 نایرج هک تسا یفیرعت لباقم هطقن تسرد
 یم هئارا »مسینومک« زا یرکف جیار یاه
 الماک یلکش هب ،لمع رد اما .دنهد
 یاتسار رد و ناممشچ لباقم رد ،توافتم
 هیامرس زا رذگ« ،سکرام یعقاو تارظن
 ددرگ یم زاغآ مکی و تسیب نرق رد »یراد
)٨(. 
 یم و دننک یم فقوتم ار ام اج نیمه رد
 رس رد ار یرگید یایند نامرآ :دنیوگ
 هک ارچ تسا رابگرم ییایپوتا ،ندنارورپ
 تایرظن و .داد رییغت ناوت یمن ار ناسنا
 یناویح :دنسانش یم ار »ناسنا« داهن یلاربیل

 هکلب اه ناسنا یایند زا هن ار تسه هچنآ هک
 تسا یرگباسح ،هدرک بسک شیاهنژ زا

 یم شیپ شا یدرف عفانم تهج رد اهنت هک
 یدوجوم ، ـ )۹( سوکیمونوکا وموه ـ دور
 تیکلام رب ینتبم هعماج رد اهنت هک
 »ریذپان هشدخ و دازآ« تباقر و یصوصخ
.دجنگ یم
 یگتسکشرو لاح رد زین هیرظن نیا اما
 لالحمضا و تمیزه طیارش رد .تسا
 هیرظن تسکش ،لمع رد مسیلاربیل شحاف
 رس اب زین ،سوکیمونوکا وموه ،دنمزآ ناسنا

 یتسکش .تسا نایرج رد ،رتمک ییادص و
 رد .یملع یتسکش ادتبا رد .فعاضم
 هداس هیرظن یسانش تسیز هک ینامز
 ،دنک یم در ار »کیتنژ زیچ همه« هناراگنا

 هچ ره »یناسنا داهن« هیرظن یحول هداس
 دوب رارق هک ییاه نژ .دوش یم نایامن رتشیب
 هب لیامت ای و یرادافو ،تواکذ
 اجک ،دنهد حیضوت ار ییارگسنجمه
 دریذپ یم یگنهرف اب ناسنا مادک ؟دنتسه
 رد دلوت ودب زا )یزاب هچب( ایلیفودپ الثم هک
؟دراد دوجو اهنژ

 ارچ .تسا یقالخا ،تسکش رگید هبنج
 یدرف ناسنا« رب ینتبم هیرظن هچنآ هک
 رارق تیامح دروم شیپ اهتدم زا ،»یتباقر
 هک تسادز ناسنا یتیبرت و میلعت ،دهد یم
 زا ،دشاب یم »دیوش لتاق هب لیدبت« جورم
 یاه یگتسبمه هدش یزیر همانرب ندرب نیب
 یاه خی ندش بوذ هزادنا هب هک یعامتجا
 دح یب ییادز ندمت ،تسا راب هعجاف بطق
 یب لوپ ندروآ تسد هب نونج هیاپ رب زرم و
 داشرا« ندروآ نابز هب تارج یتح .رسدرد
 تروص تسیاب یم »یراد هیامرس یقالخا
 بادرگ .دنک خرس مرش زا ار ناجورم نیا
 و شدوخ یلام یروتاتکید هک یا یخیرات
 لاربیل نامتفگ ،دنک یم قرغ نآ رد ار ام
 یم رعق هب دوخ اب مه ار »ناسنا« هرابرد اه
 .دشک
 یاه هبنج نیرت هرظتنمریغ زا یکی اجنیا و
 ارچ .دوش یم یلجتم سکرام ندوب رصاعم
 و لاح نیع رد ،داصتقا زربم دقتنم نیا هک
 مدرم هنیمز رد زین یبالقنا ،حطس نامه رد
 زا یا هتخانشان دعب .دروآ دوجوب یسانش
 طخ تسیب رد ناوت یمن هک سکرام هشیدنا

 دروم رد وا مشش هتشون اما .درک هصالخ
 طخ ود رد ار شا هشیدنا حور خاب ریوف
 یدرف داهن ار ناسنا رهوج« :دهد یم هئارا

 هب هکلب دنک یمن فیرعت یعازتنا هناگادج
 ار نآ یعامتجا طباور هعومجم عقاو
 لباقم هطقن رد تسرد ».دهد یم لیکشت
 ،دنک یم نایب یلاربیل ییارگدرف هچنآ
 هتفای دشر خیرات لوط رد هک »یناسنا«
 لاثم ناونع هب .تسا یناسنا ناهج ،تسا
 هن و تسا هتفرگ لکش رتسب نیا رد ،نابز

 زا یکی هچنانچ و .اه نژ طسوت
 متسیب نرق رد اهتدم هک ییاه تسیسکرام
 هب یکستوگیو ول ینعی ،دوب هتخانشان
 هک تسا رتسب نیمه رد ،داد ناشن یتسرد
 یم لکش ام یلاع یناور یاهدرکلمع
 زا توافتم الماک یهاگدید رب ار هار و دریگ
.دیاشگ یم رشب تیدرف
 زا شیب یتح ،تسا رصاعم سکرام ایآ
 رگا ،یرآ ؟درک ناوت یم ار شروصت هچنآ
 وا زا ابلاغ هک ار یا یمیدق ریوصت میهاوخب
.مینک زور هب میا هتخاس دوخ نهذ رد
کیتاملپید دنومول :عبنم
: اه سیون ریز
۲۰۰٨ ربتکا ۱۴ ، ندنل ،فارگلت یلید ـ ۱
Le Magazine littéraire, n° ۴۷۹, octobre ۲۰۰٨ ـ ۲
 Karl Marx, Les ،هسنارف رد یتاقبط هزرابم ، سکرام ـ ٣

Luttes de classes en France, Ed. sociales, Paris, 
۱۹٨۴, p. ٨۴-٨۵; cité dans L’international des 

riches, Manière de voir, n° ۹۹, juin ۲۰۰٨
‐Karl Marx, Le Capi لوا باتک ،هیامرس ،سکرام ـ ۴

tal, Livre I, Editions sociales, ۱۹٨٣ ou PUF, 
۱۹۹٣, p. ۷۲۴

Le Capital, Livre I, p. ۶ احنامه ـ ۵
 Manuscrits ۱٨۴۴ »هناگیب دوخ زا راک« هتشون تسد ـ ۶

de ۱٨۴۴, « Le travail aliéné », Flamarion , Paris 
۱۹۹۹

 شیاسرف ، راک« روژود فتسیرک هب دوش عوجر ـ ۷
 Lire Christophe Dejours, Travail, usure »ینهذ

mentale, Bayard, ۲۰۰۰ ; Actuel Marx, « Nouvelles 
aliénations ». n° ٣۹, Paris, ۲۰۰۶

 رذگ تیور لباق یاه هشوگ زا بلاج ییامن ،وس ناژ ـ ٨
 یم تسد هب توافتم یاه هصرع رد یراد هیامرس زا
 Un futur présent : l’après-capitalisme (La .دهد

Dispute, Paris, ۲۰۰۶(,
 Tony Andréani, Un être de هب دوش عوجر هلمج زا ـ ۹

raison – critique de l’homo œconomicus, Syllepse, 
Paris, ۲۰۰۰.
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امش و هتفه هلجم
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