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 2ی اٍوزایي  بْاًِ بِ

 هْسی گزایلَ

 

جْراى   براٍراىِ  غرز  پافؾاری بایسى بز ایٌىِ بِ اٍوزایي بِ زلیل ایٌىِ زر ًاتَ ًیغت ًیزٍ ًرَاّس فزعتاز، برزای  . 1

ًراتَ ًؾرَیس،    ًسِوَٓاگز ّٓ بَز: ذَز غز چٌاى عٌگیي آهس وِ ذَز را بِ ًؾٌیسى سزًس، زرحالیىِ رٍی عري اٍ با 

البتِ پرظ   اًَس؛ ّای وَچه ّن ایي پیام را ؽٌیسُ ؛ گَیا بزذی اس ارٍپاییتاسِؽی پؾتیباًی ًرَاّیس ؽسز ّیچ زر بزاب

ی وُززّای عزاق ٍ عَریِ، ؽرایس   ّای چٌسبارُ ذٌجزذَرزى اس تواؽای رٍیسازّای افغاًغتاى ٍ اٍوزایي ٍ اسپؾت

ُ  ر هیحتا با فزض پیَعتي بِ ًاتَ چمسایي پزعؼ ًیش پیؼ آیس وِ  آًْابزای  یی ّرای اهٌیتریِ آهزیىرا    تَاى بِ ٍعرس

ُ ٍ  فریظ بِ ارٍپا حتا ذَز  ، آعیا ٍ آفزیما بِ وٌار،ٍلتیزلگزم بَز؛ اها  هایِ چٌیي بی زر بزابرز  اػ  ی پیززذترزی  افراز

چرَ  حرزاز سزُ اعرت، ایري      تَاى التصازی چیي ٍ فؾار اهٌیتی رٍعیِ رر چِ اهٌیت ًظاهی ٍ چِ اهٌیت اًرزصی ررر  

ای باؽس ورِ زر آى ٍّرنِ ًرااهٌی برز      ن جٌگ عززیبِ اللی ؼ آهزیىا بزای باسگززاًسىِ جْاىٍاپغیي تیز تزو ؽایس

آهزیىا زر پیؾبزز ایي ًمؾرِ چمرسر واهیرا     وِ ًیغت  رٍؽيچزبس.  هیجْاى  ّای التصازی ٍ گیتاعیاعیِ ٍالعیت

ِ با آى زعای ذیزِ توغررزآلَز برزای   وآٍر ٍاؽٌگتي  ٍلاحت ؽگفت ،ْزرٍی پظ اس آغاس جٌگ، اها بِذَاّس بَز

ُ  تفاٍتیِ ًظاهی بیویِف عاهساًِ  ّرا   ورِ عرا    گذاؽرت  برِ ًورایؼ هری   را زارِ عرزسهیٌی   اػ زر بزابز عزًَؽت ذٌرس

ِ  ،اًگیرت هیآى را با ؽوؾیزّای چَبی بِ جٌگ با غَ   ؽلَارِ ّای بی زلمه ِ  ًؾاى اس تالػ ّور ی اٍ برزای   عرَی

ِ  ّای زربار ذَز ؽَز. ًوای بَسیٌِ زیگز اًگؾت یي وار بارِا اجزای آى زارز، حتا اگز زر ّرا   ّرا ارٍپرایی   ایي بَسیٌر

ِ  سهَیٓر  هییىزیش وِ را بپاییس ٍسیز پیؾیي لطز  ًرغت اس لواػوغاًی  اًس؛ ًوا ؽسُ ًیغتٌس، چَى آًْا ّن اًگؾت  ور

رعرس ورِ    گرززین، برِ زیرسُ ًوری     یٍگزًِ ترا آًجرا ورِ برِ ذرَز ارٍپرا براسه       ؛ تىیِ بز عْسِ تَ ٍ باز صبا ًتَاى وزز

بررا اس راُ زٍر اى  اى عرریس: ٌباؽرر زعررت زاؽررتِ تررز اس پَرٍؽررٌىَ زر ٍالعرریی چیررشهىررزٍى  ّررایی چررَى پغررزب ِ

ًیىُف ٍ چٌس  زازى یه لبضِ والػ س ٍ اٍ با ًؾاىوٌ گفتگَ هی ّای ویِف جوَْر پیؾیي اٍوزایي زر ذیاباى رئیظ

زارًس ٍ بِ ایغتازگی ازاهرِ   عٌگیي تیزبارِزٍتا  ؽواری هغلغل ٍ یىی گَیس پَػ زر پؾت عز ذَز، هی آزمِ پلٌگی

ِ  عپاعرگشارًس.  ّرن زٌّس ٍ اس پؾرتیباًی جْراى آساز    هی ّرای   بغرتي برزای زٍگرل    ًصرز   عرزسهیيِ اراق  ورِ   فزاًغر

ّرای   تاًه پزتا  وززى بِرا بزای  رٍّا ّای وفپَػ پیازُ عٌگ للَُؽغالؼ رٍس آغاس اًِؾسًیِ تارید اعت ٍ  توام

چٌرس  ای بزای  هایِ زعتون  ًؾسًس زعتّن زاز تا اگز پیزٍس  هی ّایؼ گارعَىآٍرز ٍ بِ زعت  ّیتلز اس جا زر هی

 «پیؾیي جوَْر رئیظ»یه سی ٍرهىزٍى ّن  عزاًجاموِ  حَاعؼ ّغتٌس، زاؽتِ باؽ پظ اس جٌگ عزٍز هیٌْیِ

ًراتَی ارٍپرایی   ّو ٌریي   ؛بسّرس  ّرایؼ را افشار هرار جٌرگ  اى آ اى ذَاّس بَز ٍ ؽایس ًیاس ؽَز تا اس راُ زٍر بِ عی
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زر  ؛ ایٌْرا حرز ِ هري ًیغرت، یرازآٍریِ بایرسى      اعت وِ زٍگل اس رٍسٍلت پزسٍرتز لسر اس ًاتَی آهزیىایی ّواى

راعرت   ؛ّا بیٔفتس ٍ اٍ ّیچ واری ًىٌرس  زعت رٍط ویِف بِ وزز ٍار اصزار هی بَز زیَاًِاعت وِ چٌسّفتِ ّ رعاًِ

رفترِ   زعت وِ آى را پیؾاپیؼ اسّن ٍ بایسى  عت رفتٌیاٍوزایي زیز یا سٍز آًىِ اس رٍسگار تزاهپ آؽىار بَز وِ 

ِ   وِ بزعاذتِزیس رٍغيِ ریرتِ را ًذر اهاهشازُ وزز: با ایي  هی ِ  اگز اٍوزایي هاًٌرس عر ، ی بالتیره زر ًراتَ برَز    گاًر

ُ        رعریس  آى ًوری اوٌَى زعت رٍعیِ بِ  ی  ، ًراتَاًِی رٍسافرشٍى ذرَز زر بزابرز هغرىَ را ّو رَى تَاًوٌرسِی اًگرار

ِ   ی ًظاهیِ صرسهیلیارزیِ  اهزٍس ّن رٍی پیؾٌْاز عجیب بَزجِ؛ زازباسزارًسگیِ ًاتَ ًوایؼ  ّرای   آلوراى ٍ ٍعَعر

افشاییِ ًراتَ   تَاى ی اّویتِ ّای عیاعتِ ارٍپا زربارُ عَئس ٍ فٌالًس بزای پیَعتي بِ ًاتَ ٍ عرٌاى بزذی اس تزعؤززُ

ْا را بِ رخ پرَتیي وؾریس؛   ٍوتا  ؽس وِ ًمساً بایسى آً حغا  ّای التصازی ٍ تزابزیٕ ٍ تفىیهبزای هْار رٍعیِ 

عت؛ زر سهاى جٌگ عزز  ، اها ّزچِ ّغت تیزی زر تاریىیذال ؽایس چٌستای ایٌْا ال  باؽس ٍ چٌستای زیگز 

 وززًس. ش باٍرؽاى هیگفتٌس ٍ بزذی ًی ّا هی ٍذال  ّن اس ایي ال 

ُ  فرارط ٍ حترا   هؾزقّای تارًوای  ّای پایِ بزذی اس ًَؽتِ ًگاؽت ًگزُ. زر 2 ی رٍیرسازّای اٍورزایي، برا     زربرار

گواًن وِ هؾرزق ٍ   بزذَرزم؛ ًوی «ارتؼ عزخ رٍعیِ بز اهپزیالیغن» ّای پیزٍسیباز بِ  ّای ذجغتِ اًبَّی اس پیام

ًراتَ  برارِ   حمرار  ّرای دساهپزیالیغرتیِ آًْرا برا ؽىغرتِ       ذَاًٌسگاًؼ ووًَیغت یا چپگزا ؽسُ باؽٌس، اها ّوسلی

درزبِ برِ ًراتَ ٍ    بیسرًگِ ّای گیتاعیاعیِ  ی پیؾیي گفتن، تا آًجا وِ بِ زاللت چٌاًىِ زر ًَؽتِ ًاچؾوساؽتِ ًبَز.

 رٍٔاىزر چٌاى ٍیساز بیٌن ایي ر هي ًیش با ایي جبِْ ّوسلن ٍ ٍلتی هیگززز،  ارٍپا باسهی آٍرِ ؽزمی  عیاعت زر لارُ

چپی اغَا وززُ  ّای زعت یافتِ وِ حتا هؾزق ٍ فارط را ًیش زر بزابز بزذی ًگارًُیزٍّای دساهپزیالیغت پضٍان 

را با ایي جبِْ اًساسُ  ذَزصرفای  پٌْا ٍ ی جْاىْ گَؽِ ّایی را ًیش وِ زر گَؽِ ّا ٍ ووًَیغت اعت، حا  ز ِ چپ

ِ  ًن؛س یؼ حسط هیپگیزًس، پیؾا هی ّرای بغریاری اس ًیزٍّرای عیاعری      ّرای پزرًرگ آى را ًیرش زر ٍاورٌؼ     ًوًَر

اػ  ّای تراریری  ٍ تساعی ٍالعیت دساهپزیالیغتی زر ّویي رٍسّا زیسین. زر چٌیي زلایمی ّوشازپٌساری با تصَیز

ی ؽَز ٍ ایي البتِ تا آًجا وِ ذرَز عیاعرت زر زعرتَر اعرت، بغراى ابرشار       ل هیبِ ًیزٍهٌستزیي راًؼ عیاعی تبسی

ّایی را رز ورٌن، تکویرس بغریار     چٌیي واربغت ٍاییِآیس. بسٍى ایٌىِ برَاّن رٓ بِ وار هیجبِْ بغیجِ عوَهی  بزای

آً رِ  بگیزز؛ عیاعی را با فعلیتِ ذَز اًمال  یىغاى  ّای تَاًس فعلیت زارم بز ایٌىِ یه ًیزٍی اًمالبی ّزگش ًوی

اپیؼ حمیمتِ عت وِ پیؾ زّس، اًمالبی س آىِ ذَز وززىِ یه پیزٍسیِ عیاعی را هیواربغت یا ابِ ایي ًیزٍ رٍٓاییِ 

، ّریچ  ؽرَز  عرٌجیسُ هری   بزابرزِ بزبزیرتِ هطلرك    ًِ زر ذَز لرسر ، حترا ٌّگاهیىرِ زر   ٍگزگیزز؛  ذَز را اس آى هی

ُ ؽرایس  عت ورِ زر آى   جْاى آبغتيِ عاهاىِ زیگزی گَیٌس هی ای ًیغت. ذَزبغٌسُ حماًیتِ اهپزیالیغرن  ی  برز آرٍار

ِ  سن باؽیا اس آً ِ تاوٌَى زیسُ تز آٍرزًی تا بغا  چٌاى جْاًی چِ ؛رَرزبٌس عتبزتزی ب پَسُ ؽرزای   ، اها ایي تٌْرا بر

ِ  آىوِ ّزآً ِ زر  هعٌازار اعت ُ   تراسگی بزهری   جْاىِ هحتول بر ٍ  اًمالبری اًغراى   ی راُِ ًرَساییِ  آیرس، ّوَاروٌٌرس

رسؽرگذاریِ  ا وراًَىِ ی دساهپزیالیغن ّیچ حمیمتی وِ  ؛ ٍگزًِ زر ًفظِ علبیِ تىاًِباؽس برؾیِ زٍبارُ بِ اٍ ّغتی
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ًَذاعرتِ   ى لرسر ِ ّایی ورِ یره عراها    زر سهاى ؛ی آى جْاى باؽس زروار ًیغت ی پیًَسّای بزعاسًسُ زیگزگًَِ

ِ   ًبزز با لسر  ؽَز، بغیاری اس ًیزٍّای زرگیزِ پسیسار هی ی  ّای وْي وِ ّویٌَه با اٍ ّوسلٌس یا ذرَز را ّوجبْر

لب باؽس زاًگ هزا یه اًمال  بایس ؽؼ ؛وٌٌس ّای اٍ عِیز هی یابٌس، ذَزبرَز جْاى را ًیش بِ هیاًجیِ اًگارُ اٍ هی

ِ  هرازیِ  ترَاى وِ چٌیي بالیی عزػ ًیایس؛ ًیزٍی اًمالبی تٌْا بِ  ِ   ،ی دساهپزیالیغرتی ًیراس زارز   جبْر زعرتگاُِ   ًرِ بر

اعت ورِ ّریچ    حٔىنترفیفِ ایي  یاززاؽتيِ بی اساًساسُ بایغتِ اعت بِ ؛ آً ِ بیؼآى ی فاّوِ ٍٍ عمالًیت ؽٌاذت 

 تَاًرس ورارگشار حمیمرتِ    ؽٌاعرس، ًوری   عمالًیتی وِ جْاى را تٌْا اس رّگذرِ ًفیِ آً رِ برزای اٍ سیاًبرار اعرت هری     

برا  بررؼ،   ذَز را ّو َى ایواًی جوعی برِ یره ٍاحرسِ ّغرتی    ی ٍچزا چَى هزجعیتِ بیباؽس وِ  ًاپذیزی ؽزیه

َ   وٌس. بِ جْاى سٍر هی اًمال اِؽزاقِ  ِ      ازاریِ ترل رٍعیِ بِ ویفرزِ ّر ی  آٍیرَ اس اٍورزایي، ًاگْراى جرَالى را زاؽرت

ُ   ًاپذیز عَریِ  گغغت ِ  عرت ٍ زر ذرَػ   ی عیاعری بشرگری   ذَاًس؛ بزای ًیزٍّرای هماٍهرت ایري آٍرز ترزیي   بیٌاًر

ؽَز، ؽایس ورار برِ    ی چزذؼِ عاهاى گیتاعیاعی جْاى گفتِ هی اًگاؽتِ آً ِ ایٌزٍسّا پٔز زربارُ ّا، با پیؼ گواًِ

بارُ تززیرس زاؽرتِ باؽرس     وٌن وِ وغی زریي گواى ًوی ؾس.ی تاریری ًیش بىِ غتمین رٍعیِ زر ایي زؽَارُزذالتِ ه

وؾروىؼ هلریِ عرز  ٍ اعرزائیل      پزعرؼِ چیرشی بریؼ اس    یَْزٕ پزعؼِ ی، زر بْتزیي حالت،رٍع ی فاّوِوِ زر 

سیاى اعرزائیل زر   عیاعت جْاى بِ ّای تَاى اس ایي زگزگًَیِ تزاسهٌسیِ ًیزٍّا زر ٍالعیت ًیغت؛ گزچِ بیگواى هی

زز، اها ّزگش ًبایس زعتگاُ ؽٌاذتِ هغىَ اس ایي پسیسار را جایگشیي آى ایغتاری ورزز ورِ   پیِ وٌؼ رٍعیِ بْزُ بٔ

زبالیرسىِ  غتزػ یافتِ اعت؛ بٓبزابزِ عولگزِ یَْز گ زر، هماٍهتٍّفت ٍ عپظ بِ وارگشاری ًیزٍّای  ٍیضُ با پٌجاُ بِ

ِ  پیًَسًرس ررر    برساى هری  ٍون  بیؼاًساسّای اًمالبی ًیش  ساهپزیالیغتی رر وِ چؾنجبِْ یا ارزٍگاُ د ی یره   ترا هزتبر

افشایس؛ هاًسى بِ زالیل عیاعی زر ایي جبِْ ٍ زچار ًؾسى  زعت هی ّایی اسیي ابزلسر  ًَیي، بز احتوا  فزٍواعت

 عرت  حمیمتری  فعلیرتِ برِ   هاًسى هؤهيچَى عري بز عزِ  عت، وار زؽَاری ّا ی ایي فزٍواعت ی فشایٌسُ بِ ٍعَعِ

ّرایی ورِ ٌّگرامِ     برا افرك   زیگرز ، آى ّرن زر ؽرزایطی ورِ لرسرتی     گرذرز  سیازی اس اًمال ِ آى هری بغیار وِ سهاىِ 

ذَز را پیؼ چؾرنِ   فزیبای عظوتًِاگْاى ، ًسا هاًٌسُ ّای اًمال  افك ی ٍاعطِ بی ًوَز عیاعیِ بِؽسىِ ذَز پسیسار

چیش  عاى ّیچ اًساسز ٍ بسیي اس فزاذَاىِ اًمال  ّن آى را اس فعلیت ًویّا ُ ا گذؽتِ ّشار؛ اها حتگذارز هی ًااهیساى

زنِ ؽرَز، ؽِر   حَیرل ًوری  تٍّلِ بِ آى هزجر    تَاًس ایي ٍالعیت را تغییز زّس وِ ایواى بِ لسرتی وِ زرٍاپغیي ًوی

ُ زر چٌیي ؽزایطی وِ ّوِ، ٍ ّزوسام با زالیل ٍ حكِ تحفّرِِ   هطلك اعت. برا   برِ زرجرا  گًَراگَى   ذرَز،  ی  ٍیرض

ای وِ اگز هي ّرن ًیزٍیری ّزاًرساسُ     وٌین رر جبِْ ای ّوسلی هی جبِْ پیاهسّای گیتاعیاعیِ بیسرًگِ یه پیزٍسیِ

ِ  رر ؽتِ زر بغیاری جاّا با آى ّوزاّی وٌنگذ عالیاىّو َى بایس بیگواى  باؽنوَچه  ذرَز را   بْتز اعت ّزور

بزترزی ورِ    عٌصرزِ ورِ آى   بز ذَز بگذراًَرس  ایي آسهَى را ؼزرعتیِ زیسگاّ پایؼِاًگارز، بزای  زر ایي جبِْ هی

ِ گذارز زرآیٌسُ بِ یره   ًوی ِ ورارپززاس   ی زهىرزا ِ  فزلر وجرای  زر فزٍواعرتِ ؽرَز،   ی لرسر  ًرَیي    زر عراهاً

 .ٌَّس فعلیت زارز ی اٍ ی عَبضوتیَیتِ هٌظَهِ
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زر تابغرتاى برِ   ایي پزعؼ را پیؼ اس ّز گزٍُ ٍ گزایؼ دساهپزیالیغتی بایرس اس وغراًی پزعریس ورِ زٍلرت را      . 3

ُ زر چٌرسرٍس اس ّرز ؽرىا     تٌْرا  ی بالّایی وِ  با تواؽای جؾٌَارُ رًٍس. بِ ٍیي هی گیزًس ٍ باس زعت هی ی  پرزز

ِ     بز عز اٍوزایي باریس آعواى ِ     ٍٓزٓ ، بیؼ اس پریؼ ًارٍؽري اعرت ورِ ارسػ ایٌْور ی  ًرسگی برزای رعریسى برِ الؽر

زٌّرسگاى ٌّرَس آًْرا را رٍی زیرَار اًمرال  ایرزاى        ّرایی ورِ ر ی   ؛ آیرا برزای ًرام   چیغرت زر بزجرام   پرَػِ  هگظ

ّرن ًتَاًغرتِ آى    یاًرگ  بِ تْزاى ٍ پیًَگ اٍوزایي زر اًگلیظ گَؽشز عفیزًَِیغٌس، چیش هبْوی بالی هاًسُ وِ  هی

تَاًرس برز حمیمرِت ایجرابی اًمالبری ورِ برزای         ّای للورزٍی ٍالعیرت ّزچرِ باؽرس ًوری      دزٍر  را بزاز  وٌس؟

گواًن آى حمیمت آًمسرّا ذَزآؽىارُ ّغرت ورِ بزجرام     زگزگًَیِ بٌیازیي آى رٍی زازُ اعت پیؾی بگیزز ٍ بِ

 آًْا افغَط عفیزِسى ؽٌیّای ویِف ٍ  زیسىِ فالوتِ فزاریًفزیي وٌس، چِ رعس بِ  آى ی پیسایؼِ را اس ّواى لحظِ

اعرت   ٍالر   جْاىزازى بِ وؾؼِ فزٍواعت بِ لسر ِ هفزٍضِ  عببِ تي اگز بٍِلزارّای بَزاپغت؛  لَ  یازوززِاس 

عت وِ ّزگش ًساؽتِ اعت، بایرس بساًرس ورِ زرعرت      ٍالعیتیزًبا  اثبا ِ  ٌَّس زر بزجام بِ ی اًمالبی وِ یه زاعیِ

ّای التصرازی ٍ عیاعری برا چریي ٍ رٍعریِ ًیرش ذاعرتگاُ         زر ّوپیواًیعرت زر هعزض آى اعت وِ زلیل  ّواى بِ

                     دساهپزیالیغتی فزٍوآّس. ر اًمالبی ذَز را بِ یه باؽٌسگیِ ارزٍگاّی
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