
 ھب ،دنتسھ »گنج یاھحالس« اھنآ ھک دنکیم لالدتسا ساسا نیا رب ،یمجاھت یاھ حالس تیعورشم ھیلع ییاکیرمآ ییوجیرترب
 تسرداق ییاکیرمآ ییوجیرترب .دنتسھ بوخ ،دنریگیم رارق هدافتسا دروم یجراخ ناکدوک راتشک یارب ھک ینامزات ھک انعم نیا
 زا رفن رازھ اھ هد ھنالاس راتشک هوحن ھکیلاحرد ،دنک ءاضرا ھناتسرپداژن یخوش اب ار دوخ یتلادعیب و تمرح کتھ ھب دایتعا ھک
 تلود تاغیلبت ھک تسرواب نیارب ییاکیرمآ ییوجیرترب .دریگیم هدیدان ار دوخ شترا طسوت تسوپ یا هوھق و هایس یاھ هدوت
 ھکیتقو دیوگیم اھیجراخ ھب ییاکیرمآ ییوجیرترب .تسا یلعج رابخا ،ناھج رد نیا زاریغ یرگید کرد رھ و ،دراد تحص دوخ
 تُسپ کی رد ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب .دیراذگب رانک ار دوخ یاھ تسایس ،دشُکیم ار اھییاکیرمآ ناتیاھتسایس عقاورد

 .درک میژر رییغت ھب قیوشت یرگید تُسپ رد ھکیلاحرد ،دومن ھلخادم رگید یاھروشک تاباختنا رد یعامتجا یاھ ھناسر زا
 ییوجیرترب .دش یگنج تیانج ھب مھتم ھکنیا نودب ،دومن عورش غورد اب ار گنج کی ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 ءاشفا اھنآ ھک ار یناراگن ھمانزور و نارگاشفا ھکیلاحرد ،ِدش یگنج تیانج بکترم تازاجم زا تینوصم اب ھکتسنیا ییاکیرمآ

 گنج دروم رد یتسھ رداق ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب .دیمان بوخ یاھمدآ ار دوخ مھ زونھ و ،دومن ینادنز ،دنا هدرک
 ھبش( یتباین یاشیلم و )نیشنرس نودب یاھامیپاوھ( اھداپھپ اب ییاکیرمآ نازابرس ،اکیرمآ یاھیریگرد رد ھکاریز ،دیشاب تحار
 اب و راتشک یاھ نیشام اب ھک دنشُکیم یا هزادنا نامھ ھب ار مدرم مھ اھنآ ھچرگا یتح ،دنوشیم نیزگیاج )یسکورپ نایماظن
 دشن هدز تفگش زگرھ و ،دش دنم هرھب یوق رالد و نازرا تفن و اھالاک زا ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب .دناسریم لتقب تسد
 .دنھدیم تسدزا ،دزادنا یم هارب اکیرمآ تلود ھک ییاھگنج رد ارناشدوخ یاھھناشاک و اھناج هانگیب یجراخ دادعت ھچ ھک
 کی لُک نامسآ زا هرجفنمداوم باترپ اب دناوتیم نآ تلود ھک درک یگدنز یروشک رد ناوتیم ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب

 .دیآ یمن باسحب زاسربخ و مھم ھعقاو کی ھکاریز ،دیمھفن یزیچ نآ درومرد زگرھ امش مھزاب و ،دناسرب لتقب ار هداوناخ
 باعرا و رورت تھج ار دوخ یداصتقا و یماظن تردق شتلود ھک دینکیم یگدنز یروشک رد ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 و ،دشابن وا عفانم اب وسمھ ھک دریگیم راکب یتلم و روشک رھ ندرک ریقف و نداد یگنسرگ ،ندرک ینادنز ،ندناسر لتقب ،ندرک

.دیامنن ساسحا یروف ترورض رما نیا ندرک فقوتم یارب  
 
 

 ییاکیرمآ ییوجیرترب
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 یدیون رودامآ :نادرگرب
 

 
 
 

 تبحص هریغ و ،ندوب درم دصرد دص یرترب ،رکذم سنج یرترب ،اھدیفس یرترب هرابرد شیبو مک یقرتم و لاربیل یاھییاکیرمآ
 تیلم ھک یتیحالص :تسا ییاکیرمآ ییوجیرترب مھ نآ و ،دننک تبحص زیچ کی هرابرد ھک ما هدینشن زگرھ نم اما ،دننکیم
  .میتسھ نآ دقاف ام ھیقب اما ،دننک رارقرب طابترا ناھج نیا اب ات دھدیم اھنآ ھب اھییاکیرمآ
 
 نویلیرت نارگن ھکنیا نودب ،تسدوجوم تالکشم روشک لخاد رد یفاک هزادنا ھب ھک دھدیم نانیمطا دوخب ییاکیرمآ ییوجیرترب
 .دنکیم ھنیزھ نیمز هرک ھطاحا و ناھج باعرا و رورت تھج یماظن یاھهاگیاپ اب تلود یگنج نیشام ھک دشاب یرالد
 
 
 تسایس هرابرد ھقیقد تشھ ،یروھمج تسایر ھیلوا ثحابم رد ھک دھدیم هزاجا هوقلاب هدنامرف ھب هارکا اب ییاکیرمآ ییوجیرترب
   .دنکیم ھتکید ار ناھج روما ھیقب المع روشک یماظن تسایس ھکیتقو ،دنک هرظانم یجراخ
 



 ھب ،دنتسھ »گنج یاھحالس« اھنآ ھک دنکیم لالدتسا ساسا نیا رب ،یمجاھت یاھ حالس تیعورشم ھیلع ییاکیرمآ ییوجیرترب
  .دنتسھ بوخ ،دنریگیم رارق هدافتسا دروم یجراخ ناکدوک راتشک یارب ھک ینامزات ھک انعم نیا
 
 هوحن ھکیلاحرد ،دنک ءاضرا ھناتسرپداژن یخوش اب ار دوخ یتلادعیب و تمرح کتھ ھب دایتعا ھک تسرداق ییاکیرمآ ییوجیرترب
 .دریگیم هدیدان ار دوخ شترا طسوت تسوپ یا هوھق و هایس یاھ هدوت زا رفن رازھ اھ هد ھنالاس راتشک
 
 چیھ ھک یلاحرد ،دزاس فرحنم ،دربیم راکب هابتشا ار ریامض ھک یسک ھب تبسن ار راکفا ھک تسرداق ییاکیرمآ ییوجیرترب
 رد ار شابرگد دارفا ھک دھدیم ییاھهورگ و اھتلود ھب ار روشک عبانم و مدرم تایلام لوپ تلود ھک درادن تیعقاو نیا ھب یھجوت
 .دننکیم مادعا رھش یاھ نادیم
 
 یلعج رابخا ،ناھج رد نیا زاریغ یرگید کرد رھ و ،دراد تحص دوخ تلود تاغیلبت ھک تسرواب نیارب ییاکیرمآ ییوجیرترب
 .تسا
 

https://twitter.com/NatCounterPunch 
 

 .دنراد دوجو روشک ٨٠ رد اکیرمآ یماظن هاگیاپ ٨٠٠
 

counterpunch.org/2016/03/04/the-world-after-obama/  
 

 
 
 
 ھک تسین یمھم ھلئسم نیاربانب ،دنراد یعیبط و ملاس )نید کاپ ھقرف( یسنج قالخا دنرب ھک دنکیم روصت ییاکیرمآ ییوجیرترب
  .دنشاب رادافو کانسرت یاھراجنھ ھب نابز یسیلگنا یعامتجا یاھ ھناسر ھمھ دینک رارصا
 
 رانک ار دوخ یاھ تسایس ،دشُکیم ار اھییاکیرمآ ناتیاھتسایس عقاورد ھکیتقو دیوگیم اھیجراخ ھب ییاکیرمآ ییوجیرترب
  .دیراذگب
 
 رد ھکیلاحرد ،دومن ھلخادم رگید یاھروشک تاباختنا رد یعامتجا یاھ ھناسر زا تسُپ کی رد ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
  .درک میژر رییغت ھب قیوشت یرگید تسُپ
  
      .دش یگنج تیانج ھب مھتم ھکنیا نودب ،دومن عورش غورد اب ار گنج کی ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 
 ار یناراگن ھمانزور و نارگاشفا ھکیلاحرد ،ِدش یگنج تیانج بکترم تازاجم زا تینوصم اب ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 .دیمان بوخ یاھمدآ ار دوخ مھ زونھ و ،دومن ینادنز ،دنا هدرک ءاشفا اھنآ ھک

 
 ھیقب ھکیلاحرد ،دومن وگتفک و ثحب فرص یلخاد تسایس هرابرد نیالنآ ار زور مامت ناوتب ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 .دیشُکن ار ھمھ ھک دنکیم اعد و ،تسامش تلودرب یراذگریثأت زا ناوتان الماک ،ناھج
  
 
 حلص مھ دعب ،دنرطخرد تنادنورھش ھکینامز ،تشاد یوق گنجدض شبنج کی طقف ناوتیم ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 .دھدیم یرتشیب رطاخ شمارآ امش ھب هدنیازف روطب دنمتردق یماظن یورین کی ھکیلاحرد ،دوشیم شومارف الماک اھھھد یارب



 
 اب ییاکیرمآ نازابرس ،اکیرمآ یاھیریگرد رد ھکاریز ،دیشاب تحار گنج دروم رد یتسھ رداق ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 ھب ار مدرم مھ اھنآ ھچرگا یتح ،دنوشیم نیزگیاج )یسکورپ نایماظن ھبش( یتباین یاشیلم و )نیشنرس نودب یاھامیپاوھ( اھداپھپ
 .دناسریم لتقب تسد اب و راتشک یاھ نیشام اب ھک دنشُکیم یا هزادنا نامھ
 
 اریز ،دوب ھنامرحم زردناس ینرب دننام یقرتم یادیدناک یتسیلایرپما یامن تشگنا عضاوم هرابرد ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
   .تسا بسانم یلخاد یاھتسایس یخرب یاراد وا ھک
 
 دورپ و سولویونای ولیم دننام ییاھ هرھچ اب یمومع رھاوظ ھیلع هایس کولب تاضارتعا ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 و مورف دیوید ،نوتلوب ناج ،رجنیسک یرنھ ،لوتسیرک لیب دننام یلتاق یگنج یاھکوخ ھکیلاحرد ،تسا )رورغم نارسپ(زیوب
 .دنوریم یرگید رھاظ ھب یرھاظ زا باذع نودب الماک حالس تعنص ناریدم
 

 
ashton kutcher 

✔@aplusk 
 

 رچتاک نوتشا 
.دننکیم تظافح نامروشک زا و ،ظفح ار ام ھک یتاعالطا ھعماج درم و نز ھب یھاگحبص دورد   

 

 
 
 یجراخ دادعت ھچ ھک دشن هدز تفگش زگرھ و ،دش دنم هرھب یوق رالد و نازرا تفن و اھالاک زا ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
.دنھدیم تسدزا ،دزادنا یم هارب اکیرمآ تلود ھک ییاھگنج رد ارناشدوخ یاھھناشاک و اھناج هانگیب  
 
 کی لُک نامسآ زا هرجفنمداوم باترپ اب دناوتیم نآ تلود ھک درک یگدنز یروشک رد ناوتیم ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
.دیآ یمن باسحب زاسربخ و مھم ھعقاو کی ھکاریز ،دیمھفن یزیچ نآ درومرد زگرھ امش مھزاب و ،دناسرب لتقب ار هداوناخ  

 
 یاھهاگیاپ یاراد اکیرمآ ھکیلاحرد ،دوب ناھج رد اھ هدننکرفس یاھتیعمج نیرتدب زا یکی ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
.دنشاب ھتفر اجنآ ھب ھکنیا ھب دسربھچ ،دننادیمن ار اھروشک نآ مان اھییاکیرمآ رثکا ھک تسییاھروشک رد یماظن  
 
 ات ،دومنرارقرب ناھج رسارس رد رگید یاھ ھناسر و دوویلاھ قیرط زا ار ییاکیرمآ ھناقمحا گنھرف ھکتسنیا ییاکیرمآ یرترب
 ،نیاربانب و ،دنک تموکح ام هرایسرب ھناوید الماک تلم نیا میھدیم هزاجا ارچ ھک دوش بجعتم و دنکن لمأت یسک تروصنیدب
.دشاب ھتشادن یدب ساسحا ییاکیرمآ یرترب هرابرد یسکچیھ  
 
 باعرا و رورت تھج ار دوخ یداصتقا و یماظن تردق شتلود ھک دینکیم یگدنز یروشک رد ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 و ،دشابن وا عفانم اب وسمھ ھک دریگیم راکب یتلم و روشک رھ ندرک ریقف و نداد یگنسرگ ،ندرک ینادنز ،ندناسر لتقب ،ندرک
.دیامنن ساسحا یروف ترورض رما نیا ندرک فقوتم یارب  
 
  .تسانعم ھچ ھبُ اقیقد یربھر نیا ھک دوبن نارگن اما ،دراد یبوخ سح ندوب ناھج ربھر ھکتسنیا ییاکیرمآ ییوجیرترب
 

***  
 



:هدنسیون هرابرد  
 
 نم ھک یبلاطم ندید زا ندرک لصاح نانیمطا و یتنرتنیا یاھروسناس ندز رود تھج هار نیرتھب !ھلاقم نیا ندناوخ زا رکشت
 یربخ لیمیا کی ،منکیم رشتنم نم ھکیزیچرھ یارب ھک نیا و ،تسا نم تیاس بو یتسپ تسیل رد ندش کرتشم ،منکیم رشتنم
 ارم ،دیراذگب کارتشا ھب ارنآ افطل ،دیا هدرب تذل ھلاقم نیا زا امش رگا ،نیاربانب .تسا دنسپ هدنناوخ الماک نم راک .دینکیم تفایرد
 یلام کمک یرادقم دیناوتیم رگا ،دینک کچ یتوص تروصب ای ،وئدیو رد ای ار تساکداپ ،دینک لابند و کیال رتیوت و کوب سیف رد
 :یغای روشک .دیرخب ار مدیدج باتک .دیرخب ارم ینتشاد تسود یاھالاک زا یخرب و ،دینک زیراو لاپ یپ ای نویرتاپ باسح ھب
.یلایخ ناگدنوش هدامآ تھج ینادیم یامنھار کی :رادیب ،ما یلبق یاھ باتک ای و ،نوتسناج نیلتیک اب یتخانشناور یاھارجام  
 
 یاھ کنیل ھب ،منک راکچ مرفتالپ نیا اب منکیم یعس و ،منکیم رکف ھچ ،متسھ یسک ھچ نم ھکنیا دروم رد رتشیب تاعالطا تھج
:دینک عوجر ریز  
 
 

https://medium.com/@caityjohnstone/who-i-am-where-i-stand-and-what-im-trying-to-do-here-
4a113e783578 

 
  :تیاس بو
 

https://caitlinjohnstone.com 
 
:کوب سیف  
 

https://www.facebook.com/CaitlinAJohnstone/ 
 
:رتیوت  
 

https://twitter.com/caitoz 
 
 
 دراد تسود ھک یقیرطرھب )ار ما ھتشون نم ھکیزیچرھ ای( ھتشون نیا زا یشخبرھ ھک دراد هزاجا )ناتسرپداژن زجب( یسکرھ
.دنک راشتنازاب ناگیار تروصب  
 
 

  
:زا هدش هدنادرگرب  
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