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 راتفگشیپ

 

 و   رگبوکرس یاهداهن  اب ندش هجاوم یگنوگچ و یتینما لئاسم اب ییانشآ تمواقم/خرس یاه هتسه فیاظو زا یکی

 : تسا ریز فلتخم یاه هزوح رد یمالسا یروهمج یتینما

 

  لاتیجید و سوسحمان یرهش تبقارم و ییاسانش ‐

 یزاجم یاضف رد تینما ‐

 یناسنا لماع زا تاعالطا یروآ عمج ‐

 راکشآ تاعالطا هزوح زا یروآ عمج ‐

  ییوجزاب ‐

 

 هتشذگ یاهلاس یط رد ییوجزاب دنیآرف اب یگنوگچ اب هیلوا ییانشآ هب لوا شخب هک هدش نیودت شخب ٢ رد هوزج نیا

 .تشاد دهاوخ زکرمت بیرف و ییوجزاب دض هب موسوم یژتارتسا هب مود شخب رد و هتخادرپ  ‐نونکات ١٣٩٠‐

 یملع بتکو تالاقم و یمالسا یروهمج یاههاگ هجنکش رد ناتسود و اقفر یدارفنا تایبرجت زا هتشون نیا شراگن رد

 ٢۴٠ یاهلولس یدارفنا هام نیدنچ هبرجت یراد دوخ ،هدنراگن نینچمه .تسا هدش هدافتسا هجنکشو ییوجزاب هزوح رد

 .دشاب هدوب رمث رمثم هوزج نیا شراگن رد دیما هک هارمه هب ار اهروشک ریاس یدارفنا نینچمه و ٢٠٩ و

 :دیشاب هتشاد رظن دم ار مهم هتکن دنچ اما 

 .تسین  هجنکش ای نادنز هراب رد یفسلف ای یشهوژپ یملع هلاقم کی ای  نادنز  تارطاخ هوزج نیا ‐ 

 .دزادرپ یمن یمالسا یروهمج تایح نارود مامت یط رد ییوجزاب دنیآرف یسررب هب هوزج نیا ‐

 مهم.درذگب یمالسا یروهمج نایوجزاب دس زا دوش قفوم یا هوزج نینچ هعلاطم اب هدنناوخ تسین رارق هکنیا افاضم ‐

 و ینادنز نآ رطاخ هب و هزرابم نآ یارب وا  هک تسا ینامرآ و فده هب نامیا نتشاد ییوجزاب رد درف تیقفوم لماع نیرت

 رتشیب میژر یاهوجزاب اب هجاوم رد امش تیقفومدشاب رتمکحتسم ینادنز یرکف هاگ هیکت و رواب هچره .دوشیم هجنکش

 .دوب دهاوخ
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 یروهمج رد نادنز و یدارفنا ،ییوجزاب ،تشادزاب هبرجت هک یدارفا :تسا یرورض راتفگشیپ رد مهم هتکن کی رکذ

 یدارفا یمالسا یروهمج نایوجزاب هک دننکیم روصت  الومعم دنرادن هارمه هب ار ، ریخا یاهلاس رد هژیو هب ،یمالسا

 !دنربیم ولج هب ار  یریگ فارتعا دنیآرف قالش و لباک نمی هب اهنت هک دنتسه یقمحا و داوسیب

 و ،ییوجزاب نف ،یسانش ناور ملع  یاهدرواتسد نیرخآ زا تسا یبیکرت یمالسا یروهمج یاههاگتشادزاب رد ییوجزاب

 ییوجزاب مان تحت ایس اکیرمآ یزکرم تاعالطا نامزاس طسوت  نونک ات ١٩۶٠ یدالیم یاه ههد یط رد هچنآ

 ای ،وماناتناوگ ، ناتسناغفأ ،قارع بیرغوبا یاهنادنز رد یتح و هداد شزومآ شیوخ هطلس تحت یاهروشک هب  ١هتفرشیپ

  .تسا هدش هتفرگ راکب لاردف هیسور  و یوروش داحتا ناسوساج هیلخت و یریگتسد نیح رد

 نارود ولپآ و یراکبارخ دض کرتشم هتیمک تیشمت قاطا زا یربخ یمالسا یروهمج یاههاگتشادزاب رد ،هزورما

 اب هزورما هک «یتشادزاب ِمیژر« !تسین یربخ ١٣۶٠ ههد یربخ توبات و راوید و ربق ای ،لباک تخت ای یولهپ دادبتسا

 یرتمک یسایس هنیزه یاراد  و رترثوم ،رت ادصیب، رت محریب بتارم هب تسا مکاح یمالسا یروهمج یاههاگتشادزاب

 !زیمت هجنکش هب نارود :تسا  میژر یارب

  .مرازگ ساپس دنتخاس هدنزومآ و ینغ ار  هوزج نیا دقن و یسررب اب هک یناتسود و اقفر مامت زا شیپاشیپ

 نم زا ار دوخ تاداهنشیپو تایبرجت اقفر مراودیما هک تسا یرایسب صقاون یاراد هوزج نیا کش نودب هوزج نیا

 .دنناسر یرای ارم نآ عفر رد ارمو هتشادن غیرد
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  ییوجزاب .١

 یناسنا لماع کی زا تاعالطا نیا دییات و یسررب و  تاعالطا جارختسا نف زا تسا ترابع هداس یفیرعت رد ییوجزاب 

 و یروآ عمج نف و تردق« تسا ترابع ییوجزاب  رگید ترابع هب ای ٢.هاگتشادزاب دننام هدش لرتنک یاضف کی رد

 و هبستکم تاعالطا و رابخا یبایزرا و  یهافش  ندرک باوج و لاوس قیرط زا دامتعا لباق و حیحص تاعالطا ذخا

 ٣.«دیآ یم لمعب یمسر و یبتک لکشب نیعلطم و نیطبترم ًاضعب ای و ینادنز زا هک دشاب یم بیذاکا زا قیاقح کیکفت

 عمج ‐جارختسا یگنوگچ یور رب هک تسا  intelligence studiesتاعالطا ملع یاه هزوح زا یکی ییوجزاب 

  HUMINT ای یناسنا لماع زا یروآ عمج یلک روطب .دراد زکرمت درف کی زا تاعالطا ‐یریگراکب و یسررب ‐یروآ

 :تسا ریذپ ناکما ریز قیرط ۴ زا

 یسرتسد فده هب هطبار رد ساسح تاعالطا هب هک لماع کی یریگ راکب و بذج دنیآرف قیرط زا و یسوساج •

 لکیس ای هخرچ نآ هب حالطصا رد هک دوب دهاوخ یدنیآرف لماش تاعالطا جارختسا یتلاح نینچ رد .دراد

   .4دنیوگیم بذج

 هب نیمهتم زا تاعالطا جارختسا رد  یاه هویش و اهکینکت یریگراکب زا تسا ترابع هک یسوساج دض •

 مهم تاعالطا یاراد یگنج یارسا و یذوفن  کوکشم لماوع ‐هناگیب لماوع ای سیورس کی یارب یسوساج

 .ناگدنهانپ ای نیرجاهم •

  . ینازیتراپ و یکیرچ یاه هورگ ای یرگراک ، ییاکیدنس ، یسایس نیلاعف ای  نیفلاخم •

 لکتورپ ‐دعاوق رب لمتشم  یرگید یتینما هاگتشادزاب ره دننامه  ترازو ٢۴٠ و ٢٠٩ هاگتشادزاب رد ییوجزاب هویش

 .دنیوگیم «تشادزاب میژر« نآ هب حالطصا رد هک تسا  یتاررقم و

 ییوجزاب تاصخشم ١.٢

 :زا دنترابع ییوجزاب هویش عون نیا تاصخشم نیرت مهم

 رب هک هدوب یلمع ای راتفر عون ره فشک ییوجزاب فده هک انعم نیا هب .تسا یتینماو یسایس یتیهام یاراد ییوجزاب •

 رطاخب هن ینادنز .ییانج هاگدید زا هن و دوش یم فیرعت یسایس و یتینما رظنم زا مرج .تسا هداد خر میژر هیلع

 
2 KUBARK,1964,CIA ,4,  

  .1396 .ییوجزاب و هبحاصم هوزج 3

 
4 An Alternative Framework for Agent Recruitment: From MICE to RASCLS, CIA, 2 
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 دنادیم دوخ تیدوجوم هیلع ار یدیدهت ار یسایس راتفر هک یمیژر لباقم رد نتفرگ رارق رطاخب هکلب نوناق نتسکش

  .دوشیم همکاحمو ییوجزاب

 لاوس دنیآرف و تشادزاب و تسا هدرک یمرج هب مهتم ار امش وجزاب رت هداس ترابع هب .تسا هارمه ماهتا اب ییوجزاب •

 دوخ هب مظنو لکش ییوجزاب هلحرم یط رد ماهتا نیا .تسا هتفرگ لکش تاماهتا ای ماهتا نیمه یاتسار رد امش زا

 کیتامتسیس تروصب نآ هب فارتعاو مرج عون هب نداد لکش رد وجزاب اب هتساوخان یراکمه کی رد مهتم .دریگیم

 ٥.تفر دهاوخ شیپ

 ات ییوجزاب نیاو دیتسه مرجم امش هک تسا رواب نیا رب ییوجزاب میت .دشابیم زین هنالاعف  عانقا کی لماش ییوجزاب •

 هب ینادنز عانقا رد وجزاب تیلباق طقف هن اتسار نیا رد .تشاد دهاوخ همادا دینک فارتعا دوخ مرج هب امش هک یتقو

 فارتعا نتفرگ دنیآرف زا یشخب زین دنک یط تشادزاب هرود یط رد دیاب ینادنز هک یتشادزاب میژر هکلب، فارتعا

 هدیسر زین «عانقا« هب فارتعا نیا هب ندیسر یارب هکلب فارتعا دوخ مرج هب اهنت هن ینادنز .ددرگ یم بوسحم

 ٦.تسا

 ای  فلا ٢ ای ٢٠٩ – یتینما هاگتشادزاب نآ هب هک دهد یم خر هدش لرتنک تدشب یطیحم رد تشادزاب و ییوجزاب •

 .دوشیم قالطا اجاو یاههاگتشادزاب ریاس

 تسکش میژر هک هتکن نیا اقلا و ینادنز تمواقم هیحور نتسکش فارتعا ذخا رب هوالع یسایس یاه ییوجزاب رد •

 .دریگیم رارق هجوت دروم هن تسا ریذپان

 و وجزاب زا لاوس ندینش هب فظوم امش نآ رد هک تسا گولونوم کی یرگید ییوجزاب ره دننام یسایس ییوجزاب •

 ٪٩٠ زا شیب وجزاب درف ییوجزاب رد .دشاب وجزاب یرکف بوچراهچ قفاوم هک دیتسه یا هنوگ هب نآ هب خساپ نداد

 .تسا نداد خساپ هب مزلم مهتم و دراد رایتخا رد ار نتفگ نخس

 ٧.دریگیم تروص یلبق همانرب و حرط اب و تسا هدش صخشم نآ بوچراهچو تسا یراتخاس دنیآرف کی ییوجزاب •

 خساپ ابتک ار لاوس نآ دیاب امش و دنکیم لاوس ابتک امش زا وجزاب .تسا یبتکو باوج لاوس تروصب ییوجزاب •

  .دیهد

 
5 Criminal Interrogation and Confessions,5-7 
6 The language og interrogation and Confession 13 
7Criminal Interrogation and Confessions,5-7 
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 ار  ناکما نیا وجزاب .دشکب لوط اه هتفه دناوتیم ییوجزاب تاسلج و درادن دوجو ییوجزاب یارب ینامز تیدودحم •

 . دهد همادا تاقیقحت ندشن لیمکت هناهب هب ار تقوم تشادزاب مکح هک دراد

 .تسا هدش تشادزاب درف قوقح نیلوا زا یکی نیا دنچره دیتسه مورحم لیکو نتشاد زا امش ییوجزاب تاسلجرد •

  .تسامش یوجزاب ییوجزاب نارود رد امش یطابترا لاناک اهنت •

 نتشاد او فده « یسایس ییوجزاب  رد هک دسیونیم و هدرک میسقت یسایس و ییانج شخب ٢ رب ار ییوجزاب دادماب ایرو

  ٨«.تسا فارتعا هب یسایس نافلاخم

 ییوجزاب فادها ١.٣

 :درک هصالخ ریز تاکن هب ناوتیم ار میژر یاههاگتشادزاب رد ییوجزاب فادها

 ناتسود و تاطابترا و هاگشناد و راک طیحم،هداوناخ،)ینادنز(امش دروم رد یفاک تاعالطا ندروآ تسدب/نتشاد -

 نیمه رد ‐مهتم تاصخشم ‐ییوجزاب لوا گرب یبتک تالاوس .دنیوگیم «یدنب لیافورپ« نآ هب حالطصا رد هک

 .دشابیم اتسار

 فشک و ..و یندم ،رشب قوقح ،یرگراک لاعف،رداک ،راداوه کی ناونعب وا یسایس تالیکشت تیوه نتخاس زرحم -

 .ینادنز یسایس و یعامتجا طباور هعومجم

 . درف  یسایس/یرکف طخ نتخاس زرحم -

 .تسا لوغشم تیلاعف هب نآ رد درف هک یشیارگ ای نامزاس طسوت بذج و تیلاعف هویش نتخاس زرحم -

  .یتمواقم هتسه،یتاعلاطم هورگ ای هکبش ییاسانش و ینادنز درف اب طبترم دیدج دارفا ییاسانش -

  .یتایلمع یگنهامه یگنوگچ یسررب و هورگ اب درف نیا طابترا لدابت هویش نتخاش زرحم -

 و ینامزاس تاقلعت و یسایس راتفر،رکفت زرط زا تیموکحم و راجزنا ،فارتعا هب هک یطیارش رد ینادنز نداد رارق -

  .دزادرپب شنامزرمه و شیوخ یسایس

 تازاجم قحتسم و راکهانگ و رصقم ار شدوخ و هتساخرب شیوخ همکاحم هب هک یطیارش رد ینادنز نداد رارق -

 .دوش باوت حالطصا رد و دنادب
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 اب ندرک دروخرب یمجاهت و رت رثوم روظنم هب یتاعالطا هخرچ کی رد هدش جارختسا تاعالطا نیا نداد رارق -

 ٩.یتآ نیلاعف ای تاضارتعا

 هچ اما تسین یکش دراد دوجو هجنکش یمالسا یروهمج مسیشاف یتینما یاههاگتشادزاب رد هک نیا رد :هجنکش ۴.١

 هدرب هرهب هجنکش طلسم میداراپ ٢ زا دوخ تایح لوط رد یمالسا یروهمج بوکرس میژر یلک روطب ؟یا هجنکش عون

 :تسا

Touch torture ۶٠ ههد رد .تفرگ رارق هدافتسا دروم اهنت هن ٧٠ و ۶٠ ههد رد تدشب هک یکیزیف هجنکش ای 

 لامعا یا هنوگ هب یزاس باوت دنیآرف اب ارمه یکیزیف هجنکش .دنتفرگیم رارق یکیزیف هجنکش دروم تدشب ناینادنز

 زین نانآ مادعا یتحو هجنکشو ییوجزاب رد هکلب دنک  فارتعا ،هتسکش شتمواقم اهنت هن یسایس ینادنز هک دشیم

 هنال /سفق/توبات‐ زواجت ‐یناپق هویش هب ندرک نازیوآ ‐اپ فک هب هنایشحو و دتمم یاه لباک ندز .دنک تکراشم

 ههد نآ یط رد  ناینادنز هیلع رب دوب یمالسا  میژر هجنکش یاه هویش زا ینوکسم دحاو و راوید ‐یناد واگ ‐گس

 مادعا هنرگو دنوش باوت  دیاب همه‐ نیوا نادنز‐ اجنیا رد« هک دوب هتفگ ییاج رد راکتیانج یدروجال .دشیم لامعا

 ناهانگ زا رپ دارفا هك تسا بآ ضوح كي نادنز ،یمالسا ماظن رد«هک دوب هتفگ یرگید یاج رد یدروجال .«دنوشیم

  .١٠«دنوش یم جراخ نآ زا ندش كاپ زا دعبو دنوش یم نآ دراو یقالخا

 

 یرتشیب هدافتسا دروم جیردت هب ٨٠ ههد زا هک تسا فورعم یسمل ریغ ای  non touch torture هب هک مود میداراپ

 فلا٢ ‐٢۴٠ ‐٢٠٩ رد ناینادنز زا فارتعا نتفرگو هجنکش طلسم هویش هزورما هک یا هنوگ هب تفرگ رارق

 برض نایوجزاب هک تسین انعم نیا هب زیمت هجنکش میداراپ زا هدافتسا هتبلا ١١.تسا هدش لدبم هباشم یاههاگتشادزابو

 و شوگ ندیشک تروص و ولهپ و اپ هب دگل و تشم تروص هب هدیشک ندز .دننکیمن لامعا ینادنز هب تبسن یمتش و

 زا هدافتسا و اپ فک هب لباک ندز یتح .تشاد ارنآ راظتنا ییوجزاب تاسلج رد دیاب هک تسیدراوم هلمج زا رس یوم

 یاه هویش اب ام اما ) اه هضیب هب رکوش زا هدافتسا و یشخب لیعامسا لاثم یارب (تسا هدش لامعا زین یدراوم رد رکوش

 ییوس زا هک دوشیم لامعا هجنکش زا یدیدج یاه هویش هکلب،میتسین وربور رگید ۶٠ ههد نیوا نارگ هجنکش  هناعوبس
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 رتشیب یکیزیف هجنکش زا بتارم هب نآ یبیرخت بقاوع ییوس زا و دراد یرتمک یللملا نیب و یسایس هنیزه میژر یارب

 .دنکشب مه رد ار ینادنز یلامتحا تمواقم دناوتیم ییوس زا و تسا

 :دوشیم لامعا ساس و اجاو هاگتشادزاب رد هک دوب  هجنکش قادصم ریز دراوم  یلک روطب 

   ینالوط تدم هب یدارفنا لولس رد رفن كي زا شيب نتشادهگن اي يدارفنا تروص هب یرادهگن‐

  ينادنز هب ندز دنبمشچ‐

 دنبمشچ اب یيوجزاب‐

 بش رد یيوجزاب‐

 یيوجزاب نيح رد ينادنز نداد رارق راويد هبور‐

  ینادنز هب نداد یباوخیب‐

  ینادنز هب یناور راشف لامعا ‐

 نآ ريغ و یيوجزاب نيح رد ینادنز ريقحت اي نيهوت ،كيكر تاملك ندرب راكهب و یشاحف و دیدهت و باعرا‐

 ضيرم ناينادنز یاهوراد ندرك دايز اي مك و نادرگناور یاهوراد زاهدافتسا‐

  بسانم ینامرد تامدخ هب یسرتسد زا ینادنز ناراميب ندرك مورحم ‐

 .ددرگیم ینادنز رب یناور راشف ثعاب هك ،وگدنلب زاهدافتسا ‐

 ینادنز هنازور يروخاوه زا یريگولج ‐

 روشك زاجم بتك و تايرشن هب یسرتسد زا تعنامم‐

 شاهداوناخ اب ینادنز ینفلت سامت اي يگتفه تاقالم زا تعنامم‐

 ينادنز هداوناخ هب راشف لامعا قيرط زا یناور راشف‐

 دوخ ليكو اب مهتم تاقالم طابترا زا تعنامم‐

 هدش ماهتا ميهفت دراوم زا ريغ رد ندرك ييوجزاب ‐

  ییوجزاب قاطا رد ینادنز متش و برض ‐
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 هک ییوجزاب رثوم یاه هویش نتفای یارب شالت :تسا یرورض هتکن کی رکذ «١٢زیمت هجنکش« میداراپ  حیضوت زا لبق

  کیزیف هجنکش دننام ییوس زا و دزاس مهارف ار مهم تاعالطا هب یبایتسد ناکما  نکمم نامز نیرت هاتوک رد ییوس زا

  هتشادن یدج تارطخ ینادنز یارب ییوس زا و دشاب زین راکنا لباق نینچمه و هتشادن اهتلود یارب ینیگنس یسایس هنیزه

 رد ناماگشیپ زا یکی ناوتیم ار ایس نامزاس اتسار نیا رد .تفرگ دوخ هب یرتشیب تدش یناهج مود گنج زا دعب دشاب

 رثوم یاه هویش هراب رد ایس نامزاس قیقحت و یراذگ هیامرس .تسناد هجنکشو ییوجزاب لکش عون نیا یبایزراو قیقحت

 ١٣.تسا لوحت دروم نینچمه زورما ات و دیدرگ عورش ١٩۵٠ ههد طساوأ زا ییوجزاب

 :زا دندوب ترابع هرود نآ رد هزوح نیا یورب ایس یراذگ هیامرس لیالد

 زا دعب هژیو هب دش هدناوخ مسینومک لوبق یارب مدرم «یزغم یوشتتش« اکیرمآ رد هچنآ زا سرت و مسینومک یایبوف ‐

  ١٤.هرک و نیچ طسوت گنج ناینادنز یزغم یوشتش و هجنکش ثحبم و نیچ خرس شترا زا سرت و هرک گنج

 زا دعب و ١٩٣٠ یاهلاس یط رد هک یوروش یتینما و یتاعالطا یاه سیورس ییوجزاب یاه هویش اب هلباقم و هجاوم ‐

 .دندوب هدرک بسک ییوجزاب یاهکینکت هعسوت رما رد یدایز تیقفوم گنج

 زا دعب اکیرمآ مسیلایرپما هک یمسیلاربیل نیغورد هرهچ نداد ناشن و یکیزیف یاه هجنکش زا هدافتسا یسایس هنیزه ‐

 تسد فلتخم هنیمز ٣ رد تسناوت اهشالت نیا ١٥.درکیم عافد نآ زا رشب قوقح و دازآ ناهج ناونعب یناهج مود گنج

  .16تسا راوتسا دیمان زین دیفس هجنکش ارنآ ناوتیم هک یسمل ریغ هجنکش یلصا ناکرا هک دنزب هبرجت و قیقحت هب

 رد درف نداد رارق قیرط زا  Sensory deprivationینادنز یسح یاه هدنریگ و اهکرحم ندرک لتخم ای دودحم ‐

 یدارفنا  نامه ای هدش هلوزیا یصاخ طیارش

  Self inflicted pain ای داینب دوخ درد  ‐

 ١٧.تفای رییغت لاتنپویت مان هب فارتعا مُرِس هب ادعب هک LSD دننام از کرحم ای مهوت یاهوراد ای داوم‐

  « داینب دوخ درد«  نینچمه  و یتخانش، یسح  یاه هدنریگ و اهکرحم ندرک دودحم/لالتخا نکر ٣ نیا نیب رد

 نیا یور ییوجزاب هویش و تشادزاب طیارش یترابع هب .تسا هدش لدبم اجاو یاه هاگتشادزاب رد طلسم هویش ناونعب

 
 .دوشیم هدرب مان زین interrogation Enhanced  ناونعب نآ زا  بتک زا یضعب رد 12

13 ibd,8-17, see also Torture and Impunity: The U.S. Doctrine of Coercive Interrogation 16-52, see also Torture and Democracy 16-23 
14 Remembering Brainwashing, https://www.nytimes.com/2008/07/06/weekinreview/06weiner.html 
 

 یاه هویش هباشت زا دننک هعلاطم ار«کرابوک« هوزج دننام ایس نامزاس ییوجزاب یشزومآ تاوزج رگا دنراد ار یمالسا یروهمج رد نادنز هبرجت هک یدارفا ١٥
 .درک دنهاوخ بجعت هوزج نیا و ٢٠٩ رد جیار ییوجزاب

16 Ibd 7 and 8,  
 22ص ناردارب هرینم هجنکش یسانشناور ١٧



 
 

10 

 نکر ٢ نیا یاتسار رد تاقیقد دشاب نآ عبات دیاب ینادنز هک یطیارش و ترارقم مامت  و دنکیم تکرح یلصا روحم

 و یسانش ناور هزوح رد هدمآ تسدب تاقیقحت زا تسا یقیفلت عقاو رد زیمت هجنکش.دنا هدش یهدنامزاس یلصا

 .یسانش مرج و یموتانآ ‐یواکناور

 .تفر میهاوخ ولج ماگ هب ماگ و درک میهاوخ عورش امش تشادزاب هظحل زا ییوجزاب دنیآرف مهف یارب و هوزج نیا رد

 .تسه زین یا هژیو تیمها یاراد لیلد نیمه هب و دوب دهاوخ بوکرس داهن اب امش  سامت نیلوا تشادزاب

 

 هدنیامن وا دراد هدهع رب ینادنز اب یئورایور رد ار رترب ای طلسم شقن ًالومعم هک دوش یم هتفگ یسک هب :وجزاب .٢

 یاهوجزاب .١٨دشاب یم رظن دروم ینادنز/ هژوس  هرابرد عقومب و عیرس تاعالطا بسک شفده و تسا رترب تردق

 میقتسم روطب هک دنشابیم هناخترازو نیا  یمسر دنمراک و دوب تاعالطا ترازو هدکشناد هدرکلیصحت تاعالطا ترازو

 هب هدش نییعت شیپ زا حرط و همانرب اب و یمیت لمع کی ییوجزاب .دنراد طابترا تینما ای یسوساج دض تنواعم اب

 شزادرپ و یریگ هجیتن و هعلاطم دنکیم راک اهنآ اب هک یمیت و وجزاب دوخ طسوت امش یبتک تالاوس خساپ.دوریم شیپ

 .ددرگیم هدافتسا نایوجزاب سیردت یارب نآ زا و هدش یرادربملیف ییوجزاب تاسلج زا.دوشیم

 نایوجزاب شزومآ رما  سیلگنا یلخاد تینما سیورس نینچمه و ایس نامزاس و  لییارسا یلخاد تینما نامزاس

 ،ناملآ ،اکیرمآ ،سیلگنا رد کاواس یشزومآ یاه هرود .دنتشاد هدهعرب ار ‐موس تنواعم و متشه تنواعم ‐کاواس

 راکب ،کرابوک«  مان هب ایس نامزایس یشزومآ تاوزج زا رثاتم اهشزومآ نیا زا یمهم شخب . دشیم رازگرب یبونج هرک

 زا تاعالطا ترازو  هکلب ایس نامزاس اهنت هن زین هزورما هک دوب ...و  « سارودنه شزومآ هچرتفد ،یناسنا عبانم یریگ

 تروصب هچ تاعالطا ترازو نادنمراک و نایوجزاب .دنکیم هدافتسا  اهکینکت نامه هدش زور هب تروصب  اه  هویش

 بلاق رد نیچ ،هیروس ،یلامش هرک،هیسور نوچ رگید ییاهروشک یشزومآ  یاه هرود رد  میقتسم ریغ هچ و ینلع

 هجوت دیاب یفرط زا .دننکیم تکرش اهروشک ریاس یشزومآ یاه هرود رد یمسر ریغ تروصب و یتاعالطا یراکمه

 رب افاضم .دیدرگ لقتنم نایوجزاب دیدج لسن هب کاواس شزومآ و ییوجزاب هبرجت ۵٧ یمدرم بالقنا زا دعب هک تشاد

 هویش عاونا ناهاوخیدازآ و یقرتم یاهورین و اه تسینومک تشادزاب اب تسناوت بوکرس هیلوا یاهلاس یط میژر،هکنیا

 یاههاگشناد رد نانآ زا یدادعت هک تاعالطا ترازو دیتاسا.دنک شیامزآ نانآ یورب ار تاعالطا هیلخت و ییوجزاب یاه

 
 1396 یماظتنا يورین هاگشناد  7ص -هوزج -ییوجزاب نف 18
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 رد و همجرت ار یهوژپ تاعالطا و یتاعالطا تاعلاطم هزوح بتک نیرخا ، دننکیم سیردت و قیقحت زین یلم عافد

 ١٩.دنهدیم رارق نایوجشناد رایتخا

 یقلت شزرا مک ای هدیدان روشک لخاد نیلاعف زا یرایسب طسوت رگبوکرس داهن نیا یریگلفاغ و بوکرس تیفرظ هنافساتم

 یشوه بیرض و یملع ناوت اب کیژولوئدیا تسا یدرف روصت هدش هئارا هناخترازو نیا نایوجزاب زا هک یروصت و هدش

 ار یمیخو بقاوع نیلاعف یارب دناوتیم یروصت نینچ.دنادیم ار ندز لباک ای متش و برض و تناها طقف هک نییاپ رایسب

  .دوش یهتنم دارفا نیا تسکش هب ییوجزاب طیارش اب هجاوم و تشادزاب ماگنه رد و هتشاد هارمه هب

  همه رد رطخ زا نتسر بجوم ،دوخ تخانش و نمشد تخانش«  هک دنکیم یروآ دای ام هب وزت نس ، تاعالطا ملع ردپ

ً اترورض دوخ و نمشد نتخانشن و تسا هارمه تسکش ای یزوریپ کی اب نمشد نتخانشن و دوخ تخانش .تساه گنج

 دیکات روشک لخاد یاقفر و نیلاعف هب دیاب هوزج نیا ودب رد و لیلد نیمه هب٢٠ «.دماجنا یم یگنج ره رد تسکش هب

  :هک درک

 !دریگن مک تسد ار هناخترازو نیا نایوجزاب نینچمه و تاعالطا ترازو بوکرس و یریگلفاغ  تیفرظ هجو چیه هب

 !دیآ رظن هب هنوگنیا هک دنکیم باجیا وا لغش هکلب .تسین داوسیب و قمحا وجزاب هک دینکن شومرف

 

  تشادزاب .٣

 :دهدیم خر یلک تلاح ٣ رد یتینما یاهتشادزاب یلک روطب

 نیا .تسین ام رظن دم تشادزاب عون نیا رد دروخرب هویش .یسایس تیلاعف ای یضارتعا عمجت کی نیح رد تشادزاب ‐

  .تسا هدش هداد حرش « یرهش  بیقعت و تبقارم لوصا اب یتامدقم ییانشآ« هوزج رد تشادزاب هویش

 ار نآ هنومن هک دریگ یم تروص یرگراک باصتعا ای ضارتعا ره زا دعب الومعم هک  یعمجتسد ای یهورگ یاهتشادزاب ‐

 نارگراک ،یرگراک نیلاعف لزنم هب یتینما یورین موجه اب هک میدرک دهاشم زاوها دالوف و هپت تفه تاضارتعا رد

 روظنم هب  سرت و بعر داجیا یلصا فده هک  دریگیم ماجنا ییاکیدنس و یرگراک یاه هرهچ ،هدش هتخانش ضرتعم

 .تسا باصتعا و ضارتعا فقوت

 
 رقاب دمحم ماما هدکشناد /یلم تینما و تاعالطا هاگشناد تاراشتنا تسیل :هب دینک هاگن  19
 60 ص موس لصف گنج رنه وز نس  20
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 مادقا یتینما یورین سپس راتفرگ یتاعالطا روت رد و  هدش ییاسانش شیپاشیپ درف هک  هدش نییعت شیپ زا تشادزاب ‐

 :هلمج زا تسیا هژیو تایصوصخ یاراد و دنکیم وا یریگتسد هب

 ای درادن ار یریگتسد راظتنا درف هک دهدیم خر ینامز .دادماب ای بش همین رد ‐هشیمه هن‐الومعم  اهیریگتسد ¨

 نیرتمک ناوتیم ندب و نهذ هک تسا ینامز بش همین ای بش ینایاپ تاعاس.تسا هدش ریگلفاغ حالطصا هب

 رایسب رگید دارفا عمجت ناکما یفرط زا .تسین یصاخ شنکاو ماجنا هب رداق و دشاب هتشاد ار یعفادت تلاح

 ٢١.تسا زور نامز زا رتمک

 دراو :دنکیم لابند ار فده کی یریگتسد هویش مه و نامز مه و تسا یمجاهت الومعم یریگتسد هویش نیا ¨

 تیبصع اب یتینما نیرومام .تمواقم یاه هناشن نیلوا نتسکش و زکرمت ندرک لتخم یارب امش هب کوش ندرک

 هن دیاش هک ینامز مه نآ دننکیم ریگتسد ار امش شیتفت زا زا سپ و هدش لزنم دراو رفن نیدنچ تروصب و

 رت لکشم رایسب ندرک ادیپ زکرمت سرتسا زا رپ طیارش رد دینکن شومارف .ارنآ یگدامآ هن دیتشاد ار شراظتنا

 جلف یرکف و یشنکاو رظن زا و تام و جیگ ار امش یریگتسد هویش نیا اب ات دنکیم یعس اجاو رت هداس.تسا

 .دنک

 و دیدهت اب و یصخش لیاسو ندرب هارمه راک لحم /لزنم هب اجاو نیرومام زا یهورگ روضح اب یریگتسد ¨

  .تسا هارمه باعرا

 هب لاقتنا نیح رد ینادنز متش و برض هدش هدید ریخا یاهیریگتسد زا یدادعت رد هک ییاه هویش زا یکی  ¨

 دش هدهاشم رگراک یناهجزور و هپت تفه ناگدش ریگتسد رد هنومن یارب هک تسا هاگتشادزاب

 :داد حیضوت ریز هلمج رد ناوتیم ار یدروخرب هنوگنیا فده

 ار  هدش طلسم امش هب هک یتردق و هدوبن دوخ رکف زکرمت هب رداق هک یا هنوگ هب امش هب سرت قیرزت و کوش ندرک دراو«

  ٢٢«دوش روآ دای امش هب

 :دیشاب هتشاد رظن دم هشیمه ار مهم هتکن ٢ دیتسه یسایس لاعف کی امش رگا

 
21 Brainwashing, psychological Viewpoint,CIA, 14 
22 KUBARK 50 
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 یارب یضتقم باوج و یلامتحا فلتخم یاهویرانس نتشاد رظندم ینعی نیا.تسا هدامآ هشیمه یسایس لاعف کی‐

 یارب یرتمک یگدامآ امش هچره.دراد میقتسم هطبار نآ زا لبق امش یگدامآ مدع هب  تشادزاب نارود رد یریذپ هبرض.اهنآ

 !دش دیهاوخ رتشیب تشادزاب تدم یط رد امش یریذپ هبرض دیشاب هدش هچاپتسد حالطصا هب و دیشاب هتشاد یریگتسد

 .تسا تشادزاب نارود رد ینادنز نمشد نیرتگرزب سرت ‐

 

  نیوا ٢٠٩ و ٢۴٠ هاگتشادزاب یاضف  .۴

 رد یسایس ناینادنز یرادهگن و ییوجزاب زکرم نیرت یلصا هک  دیوشیم تیاده نیوا نادنز فرطب تشادزاب زا دعب امش

 و هاپس تاعالطا نامزاس هب قلعتم فلا ٢ :دراد دوجو هدمع هاگتشادزاب ٢ نیوا رد.دشابیم تقوم تشادزاب نارود

 لخاد رد اجاو یمسر هاگتشادزاب نیرت مهم نیوا ٢٠٩ و ٢۴٠ هب موسوم هاگتشادزاب.تاعالطا ترازو هب قلعتم ٢٠٩

 تروص هناخترازو نیا نادنمراک طسوت  ناینادنز زا ییوجزاب و ینادنز یرادهگن و تیریدم هک تسا نیوا هعومجم

 .دریگیم

 

 شخب کی و یدارفنا دنب ٢ زا لکشتم و هدوب هنادرم هاگتشادزاب کی ‐اجاو مود هقبط ٢۴٠ یدارفنا هاگتشادزاب

 نیا ضرع .دنراد رارق مه لباقم رد هک یدارفنا لولس فیدر ٢ زا لکشتم دنب ره .تسا نانابهگن قاطا  و ییوجزاب

 رارق ٢۴٠ یاهمامح و یرادهب هب موسوم قاطا لوا دنب یاهتنا رد .دسر یم رتم ١٠ ات ٨ دودح هب اهلولس نیب ورهار

 یدارفنا لولس ١٠ فیدر ره رد  .ددرگیم ادج هاگتشادزاب یلصا یدورو زا ینهآ یلیر برد کی طسوت دنب لک .دراد

 .تسا نآ هدنشک توکس تسا هتخاس زیامتم ارنآ هک  ٢۴٠ زراب یاهیگژیو زا یکی .دراد رارق

 وسکی رد هک تسا  تسا رتم ٢۵ – ٢٠ لوط هب لاناک کی هک هدوب یروخاوه حالطصا هب کی یاراد ٢۴٠ هاگتشادزاب

 نامسآ ندید هب رداق طقف یروخاوه نیا رد امش .دراد رارق هاگتشادزاب یجراخ راوید وسکی زا و اهلولس راوید

 زا هاگتشادزاب مامت  .دوشیم ادج ٢۴٠ یلصا هلپ هار و یدورو زا برد و کبشم نینهآ هدرپ کی اب یروخاوه.دیتسه

 یاهلولس همادا عقاو رد یرادا رظن زا ٢۴٠ هب موسوم هاگتشادزاب.دوشیم لرتنک هتسب رادم یاهنیبرود اب یروخاوه هلمج

 راک تعاس ٢۴ یتفیش تروصب ٢٠٩ و ٢۴٠  نانابهگن .ددرگیمن بوسحم یلقتسم شخب و هدوب ٢٠٩ یدارفنا

 ادص ار رگیدمه دک ای راعتسم مان اب و هدرک ضیوعت ار دوخ یاهسابل راک هب عورش ماگنه  نانابهگن .دنوش یم ضیوعت

 یوسنآ رد هک یلصا یدورو  !دشابیم یدورو ٢ یاراد ٢۴٠ .ددرگیم لقتنم ٢۴٠ دنب هب  نیشام طسوت ینادنز.دننک یم
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 ادیپ هار مود هقبط هب امیقتسم نینهآ هلپ هار اب هک دیدرگ ثادحا یدیدج یدورو یقرش تمس رد اما . تسا هاگتشادزاب

 .دینک یم

 نیدنچ یارب ۵٧ بالقنا یط رد هک ددرگیم زاب بالقنا زا لبق هب دوشیم هدناوخ ٢٠٩ الومعم هک ٢٠٩ هاگتشادزاب

 نیا .ددرگیم بوسحم زین نیوا رد ناینادنز یارب اجاو یرادا زکرم عقاو رد ٢٠٩.داتفا مدرم تسد هب تعاس

 هاگتشادزاب ناونعب هزورما هک هچنآ . تسا هدوب ۶٧ ات ۶٠ لاس یط رد ناینادنز ماع لتق و هجنکش دهاش هاگتشادزاب

 لحم ۶٠ ههد رد نادنز نیا نیمز ریز. تسا نیمز ریز کی و  یلصا نالپ ای هقبط ٢ رب لمتشم دوشیم هتخانش ٢٠٩

 یرادا روما لوا هقبط رد .دراد رارق نیمز ریز رد زین هاگتشادزاب هناخروتوم .دوب یسایس ناینادنز زا یرایسب هجنکش

 هدافتسا نآ زا ینویزیولت هبحاصم یارب الومعم هک دراد دوجو یقاطا و اهنآ هناخ زامن و نانابهگن هاگتحارتسا و تسایرو

 متخ یکشزپنادناد قاطا و هلپ هار ریز یاهلولس هب هک دراد رارق یرگید یورهار  لوا هقبط یورهار طسو رد .دوشیم

 هقبط هب یرگید و ٢٠٩ گرزب یروخ اوه هب یکی هک ددرگیم میسقت شخب ٢ هب  مود هقبط هب یهتنم یاه هلپ .دوشیم

 اذغ .دنا هتفرگ رارق رگید مه رس تشپ یفیدر تروصب یدارفنا یاهلولس مود هقبط رد و دراد رارق .دوشیم یهتنم مود

  .دوشیم مود هقبط هب ربالاب کی قیرط زا دراوم ریاسو

 .دشابیم یرابنا ‐هناخروشتخر ‐یرادهب یاهقاطا و مه زا ازجم یاهدنب رد لولس فیدر ١٠ لماش هک مود هقبط نالپ

 .داد دهاوخ ٢٠٩ مود هقبط زا هدنناوخ هب یلک یامش یلو تسا یمیدق دنچره ریز سکع
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 تسار  تمس رد  ورهار لخاد هب دورو اب و هدرک دروخرب نانابهگن سابل ضیوعت دمک هب مود هقبط هب دورو اب

 و ییوجزاب یاهقاطا سپس و‐یراتسرپ قاطا پچ تمس رد و )اهوتپ نتستش یارب ییوشسابل یاهنیشام(هناخروشتخر

 هب ۴ دنب زا .تسا هدش هدیشوپ یتنزرب رداچ اب نآ یدورو هک هدوب نانز دنب ار لوا دنب ٣ الومعمدراد رارق یرابنا سپس

 :درک میسقت هتسد ٣ هب ارنآ ناوتیم هک هدوب نایاقآ دنب دعب
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 نیا رد تلاوت هک توافت نیا اب تسا ٢۴٠ یاهلولس اب رایسب هباشت یاراد تعسو رظن زا هک یدارفنا یاهلولس •

 !دیریگب هزاجا نانابهگن زا ییوشتسد یارب دیتسه روبجم امش و دراد رارق دنب ره رس رد و هتشادن دوجو اهلولس

 .تسا عبرم رتم ۴ زا رتمک اهلولس نیا تعسو

 و ‐عبرم رتم ٩ ات ۶ نیب :هدوب رتشیب تعسو یاراد  هتشاد رارق ١٠ فیدر دنب یاهتنا رد الومعم هک اه تیئوس •

 .دشاب یم زین دوخ لخاد رد ییوشتسد و مامح یاراد

 ییوجزاب دنیآرف زا دعب ینادنز ٣ ای ٢ یرادهگن یاربو هدش داجیا یدارفنا لولس ٢ بیکرت زا هک یمومع لولس •

 .دوش یم هدافتسا

 رفن ١٢ ات ٨ نیب هک هدش یدارفنا لماک فیدر کی لماش و داجیا یدارفنا لولس نیدنچ بیکرت زا هک یمومع دنب •

 .تسا هداد یاج دوخ رد ار ینادنز

 ای یدازآ سپس و یمومع لولس هب یدارفنا زا الومعم هک دنکیم رییغت زین  لولس عون،ینادنز هدنورپ تیعضو هب هجوت اب

 .دوشیم لقتنم رگید یاههاگزردنا هب ای یدازآ سپس و یمومع دنب هب ای هاگزردنا

 ار ناینادنز راتفر هک دراد دوجو یتوافتم یاهتروصبو اج همه رد هتسب رادم یاه نیبرود ٢٠٩و ٢۴٠ هاگتشادزاب رد

 هداس ترابع هب ای یروخاوه کی مامح بنج دنب ره رس رد :دنوشیم میسقت هتسد ٢ هب ٢٠٩ یروخاوه.دنراد رظن ریز

 هار رانک رد عبرم رتم ۵٠ یبیرقت تعسو هب یروخاوه کیو دراد دوجو فقس نودب عبرم رتم ۶ دودح قاطا کی رت

 تسا یتدم ایوگ هک دوش هشیش اب فقس ندش هتسب هب رجنم دناوتیم هک دوب یلیر عون زا ٢٠٩ یاه یراوخاوه فقس !هلپ

 تشپ ینعی ٢٠٩ تشپ هطوحم زا .دراد دوجو زین هتسب رادم یاه نیبرود اهیروخاوه مامت رد .دوشیمن هدافتسا نآ زا

 هک تسا رکذت هب مزال .دوشیم هدافتسا ٢٠٩ نایوجزاب و نادنمراک کنیکراپ ناونعب ١١۵‐١١١ فیدر یاهلولس

  .دننکیم کراپ لپ رانک رد و نادنز زا جراخ ندشن ییاسانش یارب ار دوخ نیشام ٢۴٠ ای ٢٠٩ نانابهگن زا یدادعت

 رارق کینیلک ای یرادهب کی یمدق دنچ هلصاف رد ٢٠٩ زا جراخ .دنوشیم لیکشت نادرم و نانز نیب زا ٢٠٩ نانابهگن

 .دشاب دناوتیم زین اهدنب ریاس ناینادنز هعجارم زکرم هک دراد

 :مروفینوی .۵

 دیتسه روبجم نآ رد هک دیوش یم تیاده رابنا مان هب یلحم هب امش و دش هدز دنبمشچ امش هب نیوا نادنز هب دورو زا لبق

 .دیشوپب ار اجاو صوصخم مروفینوی و ضیوعت ار دوخ یاهسابل
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 چیه هک دش دیهاوخ هدش هلوزیا و یوزنم ناسنا کی هب لدبم یعامتجا درف کی زا امش ٢۴٠/٢٠٩ طیحم اب دورو هب 

 هک ‐یسوط‐یبآ ‐گنر کی مروفینوی کی ندیشوپ هب مزلم امش .درادن دوخ هارمه هب ار یعامتجا یگدنز زا یناشن

 نیا قیرط زا و دنشوپیم یعونتم یاهسابل اهزور یط رد اهناسنا .تسامش یتیوه داعبا زا یکی اب عاطقنا  زا ناشن دوخ

 یشخب اهگنر.دننکیم رارقرب طابترا زین دوخ فارطا هکلب دننکیم بسک ار دوخ تیوه زا یشخب اهنت هن اهگنر و اهسابل

 کی مروفنیوی نیا ندیشوپ.دوشیم عورش اهگنر نیمه زا امش ندرک هلوزیا یارب ماگ نیلوا.تساهناسنا ام یگدنز زا

 طلست تحت و نامز زا جراخ هک دنکیم یروآدای امش هب ..و نتفر ییوجزاب تاسلج رد و  ندش رادیب ندیباوخ ‐گنر

 فده عقاو رد و تسا یدمعت عوضوم نیا .تسین امش هزادنا الومعم اهمروفنوی نیا زا یرایسب.دیا هتفرگ رارق یتردق

 .تسامش تیصخش ندرک درخ

 

 هدور تنوفع هژیو هب ینوفع یاهیرامیب هب ندش التبم اهلولس راوگان طیارش و یتشادهب لئاسم تیاعر مدع لیلد هب:هتکن

  .تسا یدج رایسب چراق دننام یتسوپ  یاهیرامیب ای

 

   یدارفنا.۶

 تشادزاب تدم رد امش هک تسا عبرم رتم ۶ ات ۴ نیب یدننام ربق کقاطا یدارفنا  ؟تساجک و تسیچ یدارفنا

 هب .دنک دراو امش هب ار یحور راشف نیرتشیب هک هدش هیبعت یتروصب کقاطا نیا.دیتسه سوبحم نآ رد یدرف تروصب

 یتخانش و یسح یاهکرحم دیراذگیم مان هک هچنآ ره ای لولس ای کقاطا نیا رد ندش سوبحم قیرط زا رت هداس ترابع

 ار نوریب یایند اب روصتم سامت نیرتمک هک هدش یحارط یا هنوگ هب ٢٣یدارفنا.دنوشیم لتخم  ای دودحم رایسب ای امش

 ٢٤!دیریمب هکنیا نودب ربق کی رد امش ندرک نفد ینعی یدارفنا تفگ هک دشاب نیا ریبعت نیرت هداس دیاش .دیشاب هتشاد

 نودب ای هدش هدیشوپ هرجنپ اب تلاوت و مامح نودب ای تلاوت و مامح نتشاد :دشاب توافتم دناوت یم یدارفنا لولس

 اب امش یناور و یعامتجا تاطابترا مامت عطق دهدیم یزراب یگژیو یدارفنا هب هچنآ اما :تایصوصخ ریاس ای هرجنپ

 یوزنم ناسنا  کی اهنت و ارگ درف ناسنا کی ینادنز زا یدارفنا رگید نایب هب .دیراد قلعت نآ هب امش هک تسا ییایند

 .درادن دوجو رگید زیچ حیتافم و نارق کی و فیثک تکوم کی و وتپ ددع ٣ الومعم زج هب یدارفنا رد.دزاس یم هدش

 
 .ددرگیم زاب 19 نرق لیاوا هب تازاجم کی هباثم هب اکیرمآ رد يدارفنا زا هدافتسا خیرات  ٢٣
  درک میهاوخ رکذ ار دوجوم تنرتنیا رد یناجم تروصب اضعب هک بتک نیا زا يدادعت مان هوزج نایاپ رد هک تسا هدش رشتنم ا.ج دادبتسا نادنز دروم رد يددعتم تارطاخ 24
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 ریوصت هب ار ندش هلوزیا و ییاهنت نیا دوخ تارطاخ رد دنا هدوب یدارفنا رد ار لاس دنچ ات هام ٣ نیب هک قباس ناینادنز

 :دسیون یم فیطل نیهم هلمج زا دنا هدیشک

 اه هچب هب يدج اي يخوش هب هشيمه .دوب يياهنت ،منك روصت متسناوتيم منهذ رد هك يزيچ نيرتدب هراومه ،ميگدنز رد«

 لولس هب هك لياوا ليلد نيمه هب .موشيم هناويد اجنآ رد ًامتح و تسا یدارفنا لولس نم يارب هجنکش نيرتدب متفگيم

 وربا هب مخ يتح يطيارش نينچ رد يرادن قح :متفگ مدوخ هب ،منك لمحت ارنآ رتتحار مناوتب هكنيا یارب ،مداتفا یدارفنا

 ميارب ينارذگب و ينك لمحت یبالقنا و باداش ةيحور اب ار نآ دياب و يتسه اجنيا هام هس ود هكُرببِ تدوخ يارب .يروايب

 ٢٥«دوب لاس١٠ لثم يدارفنا هام هس ود

 و ینمیا ینعی یناسنا هاگتسیز موهفم انعم زا ناسنا ندش مورحم ار هاگ هجنکش و هاگتشادزاب ‐یدارفنا ینویامه دالوپ

 ٢٦.تسین نآ یارب ینایاپ هک دریگیم رارق هتسب هریاد کی رد نآ رد ناسنا هک دنادیم شیاسآ و یگدوسآ

 

 هب گرزب هلول کی .دوب رتم ٣ رد٢ لولس داعبا« :دنکیم لقن هنوگنیا ار یدارفنا اب هبرجت تاظحل نیلوا یرباج امه

 یزلف هرکرک نآ یور هک یا هرجنپ .تشاد کچوک یزلف ییوشور کی و یزلف تلاوت .دوب هدیبسچ راوید هب U لکش

 اهنت هک ینیبب یتسناوتیم کیراب طخ کی هزادنا هب ار نامسآ یدرکیم هاگن نآ یال زا یتقو هک دوب دش بصن یدنلب

 نازیوآ مدآ شراوید و رد زا هک مدوب یلولس رد لبق بش ات نوچ دربیمن مباوخ ار لوا بش ...دوب ناهج اب هطبار یارجم

 هناوید یدوز هب مدرکیم ساسحا و مدینشیم ار مدوخ سفن طقف .توکس روآ ماسرس «موه« و مدوب مدوخ الاح و دوب

 حبص مباوخب مدوب هتسناوتن اهتعاس هکنآ اب ؟دشکیم لوط ردقچ تیعضو نیا ایادخ ؟منارذگب ار ییاهنت روطچ .موشیم

 تسا زور تقو هچ و تسا دنچ تعاس متسنادیمن هکنیا زا .تشذگیم دنک ردقچ اهتعاس و اه هظحل .مدش رادیب دوز

 دنکشب ار توکس نآ هک ییادص ره هب...تسا زور زا یتعاس هچ ممهفب دیشروخ تکرح زا متفرگ میمصت .مدوب هفالک

 ٢٧.«دوب لولس زا جراخ یایند اب نم یطابترا هتشر اهنت نیا نوچ مدرکیم زاین ساسحا

 :دیسیون یم دوب٢٠٩  یدارفنا لولس رد اههام هک ییاکیرمآ دورش اراس

 
 فیطل نیهم نادنز تارطاخ دوشگیم بل اهراوید رگا ٢٥
 1 دلج نادنز باتک 26
 ٣٢ يرباج امه جنر ریازجلا عمجم 27



 
 

19 

یمن راک یبوخ هب رگید نم نهذ ،نارگید اب یسامت هنوگ چیه ابیرقت نودب هام ود تشذگ زا سپ رد تاقوا یهاگ .درک »

اه  لولس نیا رد ار زور مظعا شخب .مونش یم دنب یاهورهار رد ار یدارف  ا یاپ یادص هک یم روصت دوخ مدرک  لایخ

یم یرپس لولس یدورو رد رانک اپ و تسد راهچ اب هتسشن تلاح رد یدارفنا لولس نوریب زا ار ییادص دیاش ات مدرک

تفگ ،تسا مورحم دوخ یساسا یاه زا ن شزرا یدازآ و قوقح و جراخ یایند اب سامت زا یمدآ هک یطیارش رد .مونشب

.28 «تسین قارغا نارگید اب سامت  

 

نا و هداس رما تقو ند رذگ نادنز زا نوریب رد »  :دسیون یم دوخ یاه هتشون هتسد رد لضاف نسحم هتخاب ناج قیفر

 ‐ نادنز رد اجنیا اما .دناراذگب تقو و دنک مرگرس ار شدوخ دیفم ریغ و دیفم زیچ رازه اب د  ناوت یم مدآ و تسا یتحار

٣  راب تسا یمهم و تخس رایسب رما هلئسم تسه هک یعونت اهنت .تسین رانک رد یتیلوغشم هنوگچیه . ‐ ا نی یدارفنا

١۴‐ ١۵  یم تشحو هب ار مدآ یراکیب تعاس ٢  .سب و یروخاوه مه یهاگ و نتفر مامح راب ن  یا هتفه و نداد اذإ

‐  لهچ یس مروظنم هیلوا یاهزو ر و  تشاد دهاوخن ارنآ لمحت وا ای تشذگ دهاوخن تقو نیا هک دنکیم رکف .دزادنا

 اما دنا هدرک دروخرب هنوگچ رما نیا اب ناینادنز رگید منادیمن نم .دروآ یم ینادنز یور یا هداعلا قوف راشف هیلوا زور

 لولس رد هام دنچ و لاسکی مارهش یقت الثم.منک لاوس رما نیا هب عجار متفر یمومع دنب هب رگا دهاوخ یم ملد یلیخ

١٧٧  لولس رد رتشیب ای زور ک ن دنا هتشون یدارفا یدارفنا لولس راوید یورب ای .یتداعسای و همانزور و بات ودب یدارفنا

.  متفگیم رعش ملد یارب ای اقفر یارب مدوخ نهذ رد تسا یتخس رایسب هجنکش دوخ د ح  رد راشف نیا.دنا هدوب یدارفنا

ن ریمخ اب ار مدوخ .تشادن یحضاو هیفاق و نتم چیه هتبلا هک نا لوغشم متخاس یم نامتخاس هک تیربک بوچ ای

٢  یکی مدرک راب  ار شزرو :دوب یزیر همانرب رد هراچ هار .دوب یقاب دوخ یاج هب نانچمه موادم یراکیب یلو.مدرکیم

١۵  شزرو ره لوا هب ار ندیود تعاس مین سپس.مداد شیازفا ١٠  هب راب پ زا ار شزرو تاکرح س س .رصع یکی حبص

29 .«داد یم هیحور و درکیم ظفح نادنز رد ار مدآ هیحور و یمسج یباداش و دوب یگرزب رایسب لوحت ا و مدرک هفاضا نی  

 
28 
https://www.radiofarda.com/a/f2_iran_american_hikers_sarah_shourd_ny_times_torture_solitary_confinement/
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« .ینادنز ندرک هلوزيا یارب شالت ینعي یدارفنا لولس  :دنکیم فیصوت هنوگنیا ار یدارفنا طیارش زین یقادصم جریا

 سامت و ینزب "سروم" نارگيد اب یناوتب رگا .تسين یدارفنا رگيد ،یشاب هتشاد دوخ اب ...و یاهتشون اي و باتک رگا

 رگيد ،دنک لصو تدوخ زا نوريب و جراخ یايند اب ار وت طابترا یزيچ ره رگا .تسين یدارفنا رگيد ،یشاب هتشاد

 زا نوريب اب ار تدنويپ یا هنوگ هب ینک شالت دياب .تسين یدارفنا رگيد ،دشاب ريگباتفآ تلولس رگا .تسين یدارفنا

 زين تا هنازور ی همانرب رگا .دراد یبيجع توکس و نوکس زيچ همه و تسا تخاونکي یدارفنا .ینک رارقرب تدوخ

 ارچ .دز یهاوخ راحتنا هب تسد ،یبايب یتصرف و ناکما رگا و دناسر دهاوخ تسب نب هب ار وت یدوز هب ،دشاب تخاونکي

 و دنکیم یليم یب و تلاسک ،تلالم زا هتشابنا ار یمدآ نهذ ،هدنيازف و هتسويپ ،لولس رد هرمزور یگدنز یتخاونکي هک

 راويد رب یرعش ،درک بلج ار ما هجوت لولس رد هک یزيچ نيلوا .یناور و یحور یشاپورف یارب دشاب یلماع دناوتیم نيا

 ،شزرو تعاس .مدادیم رييغت ار ما یگدنز ی هنازور ی همانرب مئاد نم ."دزيخ الب اهنت زا هک یياهنت هب نک وخ الد" :دوب

 تعاس ،یصخش تفاظن و لولس تفاظن تعاس ،تدابع تعاس ،فلتخم یاهعوضوم هب رکفت تعاس ،ندز مدق تعاس

 و رکفت تعاس ،ندز سروم نيرمت تعاس ،اهلولس رگيد اب سامت یارب شالت تعاس ،قاتا یارب یتسد یاهراک ماجنا

 ...و نتفر ینامهيم و راذگ و تشگ و حيرفت گنز ،دندوبن مک و متشاد ظفح زا هک یياهاعد و تايآ و راعشا رد قمعت

 هنرگو دشاب هتشاد یمظن و بيترت یتسياب زين نيمه یلو ،درذگیم نديشيدناو رکفت هب یدارفنا رد ناسنا تاقوا نيرتشيب

 یم مدوخ هب هرابود یلو مدشیم سویام ییاه هظحل یارب هاگ همه نیا.دناسریم نونج زرم و لاصيتسا هب ار درف تعرس هب

30 «.مدرکیم مرش ساسحإ و مد  مآ  

 هب دامتعا مدع و ییارگمه ‐یساره نامزاس ‐یزیرگ تالیکشت مایپ یدارفنا رد درف ندرک سوبحم اب نارگ بوکرس

 .دنهدیم ینادنز هب ار ییاهنت و ییارگ درف و عمج

 :درک هصالخ ریز تروصب ناوت یم ار یدارفنا لولس رد مهتم نداد رارق نداد رارق هفسلف

 

 و نارگید اب هطبار و نارگید رانک رد ندوب اب ار گرم ات دلوت زا هک تسیعامتجا یدوجوم اساسأ ناسنا نوچ الوصا

 طیارش نیا زا درف ندرک ادج هجیتن رد .دهد یم انعم ار دوخ تیوه هعماج رد شقن یافیا و نامز کرد و نوماریپ ایشا

 یبرخم ریثات یتدم یارب درف یتخانش و یسح یاهکرحم ندرک لتخم ای  ندرک دودحم نینچمه و ندرک هلوزیا و
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 نتسکش هب رجنم هجیتن رد و شهاک ار وجزاب لباقم رد وا تمواقم هیحور هجیردت هب و هتشاذگ ینادنز ناور یورب

 مهف و کرد هب رداق اهنآ قیرط زا هک دنتسه ییاه هدنریگ مامت اهکرحم زا روظنم .دوشیم وا یراکمه و فارتعا و ینادنز

 نینچمه و یلصا ساوح جنپ رب لمتشم اه هدنریگ نیا .میتسه دوخ نوماریپ ایشا ای نانآ اب طابترا و نارگید‐ ناهج

 ای هدش لالتخا راچد تدم دنلب رد رتشیب یاه هدنریگ دشاب رتشیب یدارفنا رد تماقا هچره .تسام یتخانش یاهکرحم

 تسا ینوگانوگ یاه شقن و وسکی زا نارگید اب طابترا رد و ناسنا ندوب یعامتجا رد ار رما نیا لیلد .دنوشیم دودحم

 رد.درک وجتسج دیاب ...و رگراک دنمراک قیفر تسود ردارب رهاوخ ردام ردپ ناونعب :دنکیم افیا هعماج رد درف هک

 دی علخ زا امش یاه شقن مامت نامزمه و هکلب دیا هدرک طابترا عطق هعماج اب و نوماریپ یایند اب امش اهنت هن یدارفنا

 فارتعا تسا رارق هک یمهتم شقن :تسا هدش لوحم – دیشاب علطم هکنیا نودب‐ امش هب دیدج شقن کی و هدش

 ٣١.دنک

 هتسب امش فارطا یایند اب طابترا یاهلاناک مامت تسا نآ رب دیوم زین قباس ناینادنز هبرجت هک هنوگنامه و یدارفنا رد

 و رتشیب وجزاب هب ندش هتسباو رطخ امش رب رتشیب راشف و نامز تشذگ اب هک وجزاب :دراد دوجو لاناک کی طقف و هدش

 ایرد هب شتابعش مامت اب دور کی هکنیا لثم .تسا نآ لابندب وجزاب هک تسا یا هتکن نامه اقیقد نیا و دوشیم رتشیب

 !وجزاب :دوشیم زاب رسیم کی طقف و دس اهریسم و تابعش نیا مامت ناهگان هب و دزیر یم

 زا ار وا و دناشکب تسکش هب ار ینادنز هک تسا نیا وجزاب دصق «هک دیسیونیم ‐سانش ناور ‐یرواهق نامیا رون رتکد

 دنکیم یعس نابنادنز هک تسا نیمه یارب .دنک اقلا ینادنز هب ار تسا شدوخ رواب هک هچنآ و دنک یهت شایناسنا تیوه

 ماجنا هدش یزیر همانرب یلیخ لامعا نیا .دنک هدافتسا ینادنز ندرک مگردرس و جیگ رتشیب هچ ره یارب نادنز طیحم زا

 ریاس زا وا ندرک ادج ،ینادنز تمواقم ندرک یشالتم یارب رثوم یاهشور زا یکی هک دنیوگیم ام هب ناینادنز و دوشیم

 تسکش هب ار ینادنز ات دنکیم ادیپ یرتشیب ناکما اوزنا رد نابنادنز نیا ربانب.تسوا ندناشک یدارفنا هب و ناینادنز

دنک یراکمه هب راداو ار وا ای و دنک لیمحت وا هب ار شدوخ رظن و دناشکب .  یاهکرحم دوبن رد یدارفنا نادنز رد

 زکرمت و دنوشیم شخپ تعاسراهچ و تسیب هک ییاههحون ای و اعد لثم ییاهکرحم تدش ریثات تحت ای و یجراخ

 رداق نابنادنز معز هب ،تسا هجض و هیرگ اب هارمه هک رگید ناینادنز تافارتعا یادص راون ای و دننزیم مه هب ار ینادنز
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 هک دیوگب و دنزب رد شدوخ هک دناشکب ییاج هب ار وا و دنک یشالتم رتدوز هچ ره ار ینادنز نهذ اهراک نیا اب تسا

32 «.منک فارتعا مرضاح نم دییایب  

 .درک میسقت زیامتم هرود دنچ هب ناوتیم ار یدارفنا رد تماقا الوصا :یدارفنا رد تماقا

 دننامه.دیا هدش سوبحم نآ رد هک  دیتسه ییاضف توهبم و جیگ و تام امش رما ودب رد » یراگزاس ای دورو زاف )فلا

 ار یعامتجا ناسنا نیا امش هک دینک مسجت.دوشیم هتخادنا سفق هب هرابکی هب زاورپ و یبآ نامسآ یاضف زا هک یا هدنرپ

 ٣٣.دریگیم ارف ار امش  سفنت یگنت و سرت و تهب اب هتخیمآ کوش :دنشاب هتخادنا یسفق نینچ رد هرابکی

 هک یدیدج طیحم وسکی زا و هارمه سرت و سرتسا اب  وسکی زا هک یساسحا دیآ یم امش غارس هب هناگ ٢ ساسحإ کی

 اب رتشیب هرود نیا  .دراد یگ هزات یلو نیگنس زیچ همه ناتیارب اجنیا !امش ینوریب و ینورد یگدنز زا تسا یعاطقنا

 تمواقم هیحور نتسکش یارب اهماگ نیلوا و تسا هارمه اهنابهگن اب امش  طابترا نیلوا و فرطکی زا ییوجزاب عورش

 و هتشاذگ یا هتخانشان یاضف رد ماگ امش هک یا هرود .دراد مان دورو زاف نامه نیا .دوشیم هتشادرب امش ریقحت و امش

 .دینکیم نآ تخانش هب مادقا

 رانک  و سرت اب  ه ارمه یرارقیب هب  ار دوخ یاج یدارفنا هیلوا یواکجنک و کوش نامز تشذگ اب یتسیزمه زاف )ب

 وسکی زا امش نهذ .تسه زین  ینادنز ینهذ دح زا شیب تیلاعف اب ییوس زا هرود نیا .دهدیم یدارفنا طیارش اب ندمآ

 دنک رارقرب هطبار ای طابترا نوریب قیرط ره زا اب هک دینکیم یعس و تسا نادنز زا نوریب رد ییوس زا و یدارفنا نیب

 و هیرگ  یگدرسفا :دهد رارق ریثات تحت تدشب ار ینادنز نامز تریدم مدع تروص رد دناوتیم هرود نیا .دینک رارقرب

 مهاوخ ییاهر اجنیا زا تقو هچ :تسا ندش رتگرزب و نارود لاح رد نهذ رد هک یلاوس و دیدش ییاهتشا مک ات اهدایرف

 هب عورش امش .دینکیم ادص ار نابهگن گنز ندز اب و دیشکیم داد ای  دینکیم هیرگ دنلب دنلب دینزیم دایرف امش .تفای

 وسکی زا نایفارطا زا و هعماج زا یا هدش هلوزیا طیارش نینچ رد ینادنز ٣٤.تشذگ مه زورما هک دینکیم اهزور شرامش

 
32 https://drnourimanghahary.com/2014/01/02/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-
%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-
%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C/ 
 
33 The search for Manchurian Candidadtem the CIA and Mind Control,95,The Manipulation of Human Behavior, 55-
78, KUBARK 49, Inside the Black Room, 

 ١۶ هرامش عبانم ٣٤
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 نیا دناوتیم دسریمن وت کمک و دایرف هب یسک اجنیا و تسا طخ رخآ اجنیا هک نابهگن و نایوجزاب موادم اقلا و راشف و

 .دروآ مارف ینادنز تسکش یارب ار هنیمز دناوت یم دوخ هک تسا هدش شومارف هک دنک ادیپ ار سح

 دنکیم لمع ریز رارق هب و هداس یدارفنا مسیناکم یلک روطب

 لباق ریغ دوخ هبون رد سرتسا نیا سپس ,دنکیم داجیا یرارقیب و سرتسا امش رد اهکرحم ندرک دودحم اب  یدارفنا

 دوجو یدارفنا رد هک دنک تیامح وا زا هک دنکیم ادیپ یعامتجا یکیزیف اهکرحم هب زاین ینادنز هجیتن رد ,دوشیم لمحت

 یایند زا نتفرگ هلصاف و لایخ رد ندز و ندز مهوت هب عورش ینادنز اه تیامح و اهکرحم نیا الخ رد هجیتن رد.درادن

 ٣٥.دنکیم یعقاو

 و دشاب هنازور تامهوت و اهایور رد ندش قرغ یضعب یارب :درادن یدارفنا طیارش هب یهباشم شنکاو و ریبعت دارفا مامت

 هبرجت ار یدارفنا هک یدارفا مامت نیب هباشم هتکن دنچ اما . نآ لح و ینهذ هلئسم کی هب تخادرپ  یرگید هدع یارب

 :درک هدهاشم ناوتیم دننکیم

  .بارطضا و سرتسا ینعی یدارفنا همه یارب ‐

 .تسا هدرک لتخم ار یزیچ ره هب امش یسرتسد هک لماک یدادبتسا یاضف کی ینعی ‐

 .دیناوتیمن یلو دیورب نوریب هب و دینک زاب ار برد دیهاوخیم هکنیا ‐

.درادن دوجو یدرف اما  دیتسه شیازفا  و نارگید اب سامت زاین سح نارگید هب نتفرگ  سامتو  ‐  ندز فرح دنمزاین

 و دیوشیم نارگن شدوبن زا هک یا هنوگ هب ددرگ یم وا هب ندش هتسباو و وجزاب فرطب امش ندش هدیشک ثعاب  یگتسباو

 و طابترا ینعی .تسا فورعم مهلکتسا موردنس هب هک میتسه هجاوم یموردنس اب یطیارش نینچ رد ام .دهد یم قح وا هب

 دوجوب ینادنز نهذ رد ار رواب نیا دناوتیم یعامتجا یایند زا ینادنز لماک عاطقنا طیارش رد وجزاب اب ینادنز دنویپ

 
 :دنتسه هدنزومآ تاعالطا ياراد  ریز بتک هدش رکذ عبانم رب هوالع و يدارفنا طیارش هراب رد 35

“Solitary confinement : social death and its afterlives”, “Hell is a very small place : voices from solitary 
confinement”, “Prisoner: My 544 Days in an Iranian Prison—Solitary Confinement, a Sham Trial, High-Stakes 
Diplomacy, and the Extraordinary Efforts It Took to Get Me Out”, “Extreme Punishment: Comparative Studies 
in Detention, Incarceration and Solitary Confinemen 
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 دروایب تبحم رب لاد ار وجزاب  فرط زا «زیمآ تبحم« راتفر ره هک وجزاب هب ینادنز یگتسباو هنیمز نیمه و هدرک یقلت

ش و تازاجم قحتسم و همکاحم ار دوخ اهنت هن  ییوس زا هک دنک داجیا ار وجزاب زیمآ تنوشخ راتفر هکلب دینیبب هجنک

.36 .دنادیم قحم ار  

 :دسیون یم ینوکسم دحاو رد سوبحم نانز نایم رد موردنس نیا زورب دروم رد یقادصم جریا

 ندروآ تسد هب ،تشاد رارق تيمها لوا ی هجرد رد هک هچنآ ‐ینوکسم دحاو رد تماقا هیلوا نارود ‐نارود نيا رد«

 جوا هرود نيا .دوب تاعالطا بسک روظنم هب اهنآ نهذ و حور و بلق ريخست و دارفا نتسکش و راشف ندروآ یارب هناهب

 هک یلاح رد .تشادن دوجو ،دريگ ماجنا ناسنا ود نيب تسا نکمم هک یدروخرب هنوگچيه و دوب نايوجزاب یرگیشحو

 ،دندوب هدرک بسک زين ار یتايبرجت و دندرکیم یگدنز لحم رد یزور هنابش روط هب نايوجزاب  هک اجنآ زا ،یتدم زا دعب

 تحت دارفا ،یفطاع طباور داجيا قيرط زا دندرکیم شالت اتح یدراوم رد .درک رييغت ناشیيوجزاب و دروخرب  هويش

 لحم رد ،کيش و زيمت یاهسابل نديشوپ اب ،تشاد یياسر و ابيز یادص ًاقافتا هک دماح لاثم یارب .دننکشب ار راشف

 هب ،دوب هدنامن یسک یارب یقمر رگيد راشف اهتدم زا سپ هک یلاح رد ،ینوکسم دحاو ناينادنز لوق هب و هدش رضاح

 نينچ رد .دهد رارق یفطاع راشف تحت ار وا یعون هب درکیم شالت هژوس باختنا اب وا .تخادرپیم دارفا "راکش"

  هب یعيبط دارفا یضعب رد ،تسا یداعريغ و هديچيپ تياغ هب یاهديدپ هک "ملهکتسا موردنس"  هضراع زورب یطيارش

  ٣٧«.دیسریم رظن

 ندیدن سرت گرم زا سرت درد زا سرت نینچمه و هدنیآ کردو نانیمطا مدع شلیلد هک سرت زا یتلاح ای سرت ‐

  .دوخ کیدزن و نازیزع

 باوخ رد لالتخا هلمج زا یلیالد هب  ندب طرفم یگتسخ ای فعض‐

  ینهذ تیلاعف یجیردت شیازفا ‐

 
 :ریز دراوم هب دینک هاگن مهلکتسا مردنس دروم رد هعلاطم يارب 36

The “Short Step” from Love to Hypnosis: A Reconsideration of the Stockholm Syndromeournal for Cultural Research. Skumik 
N. The Stockholm syndromem: an attempt to studythe criteria. Ann Med Psychol 1998;146:174–179. Naber-Morris A.Stockholm 
syndrome in adult abused children: a scale validation project. Diss Abstr Int1991. The Stockholm syndrome captivecontinent: the 
Stockholm syndrome in European–Soviet relations. Westport, CT: Praeger Publishers, 1989. 
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 کی قیرزت هک ارچ  تسا رییغت لاح رد موادم تروصب راشف طیارش یدارفنا رد ندوب سوبحم مغریلع هک مینک هجوت

 لولس یدارفنا رد دایز تماقا تروص رد :لاثم یارب .دهدیم تسد زا ار دوخ ریثات تدم دنلب رد ینادنز هب تباث راشف

 یلو دیشاب تیئوس کی لخاد ییاهنت هب امش دراد ناکما .تسا یگشیمه همانرب کی لولس لخاد دارفا رییغت و یدرگ

 ای نارق باتک یتح دراد ناکما ای .سکعرب ای ٢٠٩ هب ٢۴٠ زا ای دیوشیم لقتنم رتمک تاناکما اب یرگید لولس هب دعب

 امش هب دراد ناکما یتح.دوش هتفرگ امش زا یروخاوه زا هدافتسا هزاجا یناهگان تروصب  ای دنریگب امش زا ار حیتاتفم

 .دنریگب امش زا ارنآ دعب هک دوش هداد یباتک

 رظتنم طقف نم ،مشاب هدیباوخ الصأ یدارفنا لوا بش هک منودیم دیعب «: دسیون یم دوخ تارطاخ رد نایئاضر نوسیج

 ار یدایز ینامز .متفرگ مارآ و مدش هجوتم دوز یلیخ اما .منزب فرح وا اب مناوتب هک دیایب لولس لخاد هب رفن کی مدوب

 دنچ لالخ رد طیارش نیا هکنیا هب نیبشوخ نیا مغریلع مدوب توهبم و جیگ تدشب .متخادرپ یم لولس رد ندز مدق هب

 ٣٨.«درک دهاوخ رییغت طیارش نیا هدنیآ زور

 میتسین هجاوم دوشیم باترپ یلولس لخاد هب ینادنز هجنکش زا دعب هک یکیزیف هجنکش کی اب یدارفنا یاهلولس رد ام

 تمواقم هیحور ندرک درخ و ینادنز ناور و حور یراکتسد شفده هک هتعاس ٢۴ یحور‐یناور هجنکش کی هکلب

 و یناور تلاح کی  زیچ ره زا لبق ندرک فارتعا رت هداس نابز هب ای وجزاب اب یراکمه یارب لیامت .میتسه هجاوم

 چیه .دهدب وجزاب هب نانآ تیلاعف و اقفر ای دوخ زا یمهم تاعالطا هک دنکیم ادیپ لیامت ینادنز نآ رد هک تسا ینهذ

 یم رارق یطیارش رد هکلب  دشاب هتشاد یراکمه هب لیامت هک درادن رارق ینهذ تلاح نینچ رد یداع طیارش رد ینادنز

 امش تیاده تشادزاب میژر و وجزاب فده مامت .دیآ یم دوجوب وا رد فارتعا و یراکمه هب لیامت و تبغر هک دریگ

 هک هنوگنامه ای سرت ای تسکش ساسحإ لیلد هب لاح ! تبغر و لیامت نیا ندروآ دوجوب ینعی تسا تلاح نیا یوسب

 !تسا هدیاف یب تمواقم !تسین یزیرگ هار و تسایند رخآ اجنیا «دیوگیم وجزاب

 :تسا هدش هتشون هنوگنیا  هدش جراخ یدنب هقبط زا هک ایس نامزاس ییوجزاب تاوزج زا یکی رد

 کی روضح و طلست یاقلا و ینادنز رد یحور تفرسپ کی داجیا نشخ‐یمجاهت‐ییوجزاب یاه هویش مامت فده« 

 لالقتسا نداد تسد زا ینعی یحور تفرسپ زا روظنم .تمواقم نتسکش روظنم هب وا رب ‐وجزاب‐ یجراخ ت ردق

 ٣٩«. ینادنز

 
 48 ناییاضر 38

39 KUBARK 56, 
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 هب یتح ای دریگب وا زا یغارس وجزاب هکنیا نودب اههام یتح ای اه هتفه یارب یدارفنا لولس رد ینادنز ندرک اهر

 .دشاب یم ینادنز هب رثکاادح راشف ندروآ شفده هک تسا ییاهکینکت زا یکی دورب یروخاوه

 

 :اهراکهار

  :تسا رثوم رایسب یدارفنا اب هلباقم یارب ریز یاهراکهار نتسب راک هب هک هداد ناشن یدارفنا زا قباس ناینادنز هبرجت

  دینک رتدودحم ار لماع ٢ نیا هچره .دنتسه یدارفنا رد تماقا یط رد امش گرزب نمشد ود بارطضا و سرت ‐

 کوش اب ار امش یدارفنا .درادن سرت اعقاو دوخ یدوخ هب یدارفنا .تسا  رتشیب یدارفنا لمحت رد امش تیقفوم سناش

 .تسا یتایح رایسب یدارفنا رد تماقا تدم رد نامز تیریدم و  لوا یاهزور رد کوش نیا تیریدم و دنکیم هجاوم

 تسرد .دینک یگدنز یدارفنا رد لقادح ار هام ۶ ات هام ٣ یتدم تسا رارق هک دیزادنیب اج ناتنهذ یارب ار هتکن نیا ‐

 تیقفوم اب ار یدارفنا رد تماقا  رتشیب و لاس ٣ یتح یرایسب هک هنوگنامه یلو تسا تخس یدارفنا طیارش هک تسا

 .تسناوت دیهاوخ زین امش دندنارذگ رس تشپ

 و فارتعا یوسب ار امش دناوتیم اهنت هن ساسحإ نیا.دینک رود دوخ نهذ زا ار دیا هدش شومارف امش هک مهوت نیا ‐

 .دینک مادقا زین یشک دوخ و یرازآ دوخ هب یدارفنا رد امش دش دهاوخ ثعاب هکلب دهدب قوس اهوجزا باب یراکمه

 تروصب حیتافم ای نارق هعلاطم – مظنم شزرو :یزیچ ره اب دوخ هنازور و مظنم ندرک لوغشم ینعی نامز تیریدم ‐

 ـ راوید زا یا هشوگ رد یفخم تروصب هنازور شراگن ‐لولس رد رمتسم ندز مدق – نآرق ظفح یارب شالت و مظنم

  ‐شود مظنم نتفرگ ‐امرخ هتسه زا ای ابرم ای تسام موینیمولآ زا ملق ندرک تسرد

 ندناسرت رب هوالع شفده هک تسا نیتور کی نیا !تسا یربخ رب لاد هن و دیسرتب هن لولس رییغت و یدرگ لولس زا ‐

 .تسامش زکرمت ندز مه هب امش

 و  تسا هرود کی و هبرجت کی طقف تسین ایند نایاپ یدارفنا هک دینک لجسم تیعقاو ناونعب  دوخ نهذ رد ار نیا ‐

 .تفای دهاوخ نایاپ امتح

 ات ار نانابهگن و نایوجزاب ناکما تروص رد و هاگتشادزاب یایاوز مامت و دیزومایب ار ندرک هاگن دنب مشچ ریز زا ‐

 .دیراپسب رطاخب دیناوتیم هک اجنآ
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 ار ندش هلوزیا و ییاهنت  دیاب امش یطیارش نینچ اب یگدامآ یارب .درب نیب زا هعلاطم اب ناوتیمن ار یدارفنا لولس ساره

 هبرجت ار هرمزور یاهتداع نودب و نامز نودب یگدنز دنبمشچ اب یگدنز دیاب امش.دینک هبرجت یریگتسد زا لبق و امتح

 .دینک

 طیارش دعتسم ینهذ رظن زا امش هچره .تسا ینهذ لماع ای یرگید لماع ره زا لبق یدارفنا رد تماقا هکنیا تیعقاو

 .دوب دهاوخ رت هداس ناتیارب نآ رذگ دیشاب هدوب یدارفنا

 

 تقو

 اما دشابن مهم نادنچ دیاش لوا هاگن رد .دیرادن ار دوخ اب تعاس نتشاد هارمه قح امش هاگتشادزاب هب دورو ماگنه

 یناذا و اهوگدنلب .تسا فلتخم تاعاس هب زور  یدنب میسقت طقف زا رت قیمع رایسب ام راتفر یورب نامز یحور تاریثات

 .تسا نایرج رد نوریب رد یگدنز دیوگیم ینادنز هب هک تسیا هناشن اهنت دوشیم شخپ زور رد راب ٣ هک

 شومارف و ندوبن و ندوب نیب یتلاح رد ار دوخ امش نآ نادقف اب هک دهدیم ام هب زین ناکم زا یعامتجا کرد کی نامز

 رگید اجنیا الوصا و.دنا هدش شومارف هک  دنا هدرک سح  ٢۴٠ ای ٢٠٩ رد هک یدارفا دینتسین مک.دریگیم رارق ندش

 نآ هب «رگدیاه« هک هچنآ زا امش عاطقنا ای ناکم و نامز زا امش ندرک ادج ینعی یدارفنا .تسا هدش فقوتم نامز

 رد امش هکینامز .نامز هلمج زا و دبابیم انعم «اب ندوب« اب شدوجو هک یناسنا راتخاس ینعی .٤٠دراذگ یم مان «اب ندوب«

 دعب گرم« ار یدارفنا ناوتیم هک تسا لیلد نیمه هب و  دوشیم ادج امش زا «اب ندوب« نیا دریگیم رارق یدارفنا

 نشور و کیرات و هیاس ندش هاتوک و دنلب زا ،فصو نیا اب .درک دادملق شندوب ناسنا عقاو رد ینعی «ناسنا یعامتجا

 هک یا هیرگ ای یدایرف یادص و ،توکس نیا رد ، اددجم اما دیربب یپ زور کی نایاپ و عورش هب دیناوتیم اوه ندش

 .دیا هدش سوبحم نامز زا جراخ یا هطقن رد هک دوشیم هدز امش هب بیهن نیا دیونشیم

 قیرط زا دش هتفگ هک روطنامه یسح یاه هدنریگ .تسا یتخانش عون زا ای یسح عون زا ای ناسنا راتفر لرتنک راتخاس

 کمک  طابترا یرارقرب و ناهج هب ام تخانش رد مه لرتنک ار ام راتفر مه هناگجنپ ساوح و فارطا اب میقتسم طابترا

 رد نتفرگ رارق و نامز  دعُب نداد تسد زا.دنتسه لیخد فطاوع و لقعت تایبرجت یتخانش یاه هدنریگ رد.دنکیم

 یورب تدم ینالوط تماقا اب سپس و  تخیر دهاوخ  مه هب ار  امش کیژولویب تعاس رما ودب رد یدارفنا نوچ یئالخ

 
40 Heidegger M. (Mitsein)  see:  Being and Time. Trans. J. Macquarrie and E. Robinson. New York: 
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 رد دوخ یگتسخ سح هب جیردت هب و،ندش هفالک ،یمگردرس سح کی :تشاذگ دهاوخ ریثات امش یتخانش یاه هدنریگ

 رد دیریگیم میمصت هک یا هظحل هب امش یحور تیاده هب و دوب دهاوخ راذگ ریثات  امش یحور سرتسا و شنت داجیا

 ٤١.تشاذگ دهاوخ ریثات دینک یراکمه وجزاب و اهنابهگن حالطصا

 دنادرگرب نامز رذگ هب زاب ینعی دنک لوغشم یا هظحل ار وا و دنکشب ار توکس هک هچنآ ره زا یدارفنا رد ینادنز

 هک یمهم لاوس .دشاب ینادنز یارب یرطخ گنز دناوتیم نیا و ییوجزاب هدنشک تاسلج رد ندوب یتح :دنکیم لابقتسا

  ؟درک هچ دیاب نامز ندرک یط و ینامز یب نامزمه هجاوم نیا لباقم رد هکنیا  دریگیم رارق ینادنز ره لباقم رد

 

 دنبمشچ

 «مینک راداو زین ندرک رواب یارب ار وا میناوتیم مینک راداو ندینش یارب ار وا میناوتب رگا«

 !تسا تشادزاب تدم مامت لوط رد دنبمشچ زا هدافتسا بوکرس یاهداهن تشادزاب میژر یگژیو نیرت مهم زا یکی

 رد روضح ماگنه رد دیاب ینادنز.تسا یمالسا یروهمج  لیشآ هنشاپ نینچمه و تشادزاب میژر یلصا نکر دنبمشچ

 هتشاد مشچ رب دنبمشچ یرادهب ای ییوشتسد ای یروخاوه هب نتفر یارب رودیرک زا روبع ای ییوجزاب تاسلج

 .دشابیم نونکا ات ۵٩ لاس زا یمالسا یروهمج یاهنادنز  هدیدپ دنبمشچ.دشاب

 .دوشیم عطق طابترا نیا دنبمشچ اب هک تسام نوماریپ ناهج هب ام کاردا و طابترا هار و هدنریگ نیرت مهم زا یکی ندید

 :دریگیم تروص ریز لیالد هب دنبمشچ زا هدافتسا

  یرادید ینعی  یتخانش و یسح هدنریگ نیرت مهم رد لالتخا ‐

 دوش یم نارگید کمک و نامرف جاتحم هک یا هنوگو هب ینادنز رد یناوتان و فعض داجیا ‐

 ٤٢فارتعا نتفرگ فرطب تیاده و یهن رما و نامرف تفایرد دعتسم و یرادینش هوق تیوقت ‐

 نودب زا رتشیب بتارم هب دنبمشچ اب تروص رب هدیشک کی ریثات .متش و برض تروص رد ینادنز هب کوش ندرک دراو -

 .تسا دنبمشچ

 ار دنکیم تیئوجزاب و تا هجنکش هک یسک.تساه هجنکش نیرتکانتشحو زا یکی دنبمشچ« : دسیون یم ینویامه دالوپ

 هجنکش ندب یکیدزن :دنکشیم مه رد ار ناسنا حور هک یبیجع ضقانت .دیآ یم دورف اجک زا هبرض هک ینادیمن و  ینبیمن

 
41 A question of Torture 51 
42 The Manipulation of  Human Behavior, 72 
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 و ادص اب ار رگ هجنکش دیاب وا .تساه هجنکش نیرتدب .ینابرق یارب وا یگتخانشان لاح نامه رد و ‐وجزاب و‐ رگ

 ٤٣«دسانشب شا هیاس و اهماگ

 هتسب هزادنا هب زیچ چیه« :دیسیون یم دنبمشچ هراب رد ینوکسم دحاو و نادنز زا دوخ تارطاخ رد نسح جاح هماگنه

دننکیمن زاب ار یتنعل دنبمشچ نیا ارچ .دادیمن مرازآ میاهمشچ ندوب ؟ زا مدآ ندرـک عطق رد ار ریثأت نیرتشیب دنبمشچ

دورـب شدوـخ نورد هـب هک درکیم راداو ار مدآ رتشیب و تشاد نوریب یاـیند . ،سح نیرتمهم زا ار ام اهنآ بیترت نـیا هـب

رگا متفگیم مدوخ هب .  دـنبمشـچ نیا دندوب هدرک مورحم دوخ زا جراخ یایند اـب طاـبترا لـماع نیرـتمهم و ییاـنیب ینعی

 .44 «دوب هدرک درخ ار مباصـعا یـتنعل نـیا درـک لمحت مه لاسدص ار اجنیا طیارش دشیم   ،دوبن

45.  هک دسیون یم یقادصم جریا تسا ناینادنز رد ساره و بعر داجیا یارب زیچ ره زا لبق دنبمشچ  زا هدافتسا عقاو رد

 شالت بيترت نيدب .دهدیم رارق لماک تيروذحم رد ار ناسنا ،یيايوگ و یيانيب نوچ یساوح زا هدافتسا تيمورحم«

 یرادرب هرهب ناشعفانم تمدخ رد نآ زا و هتفرگ دوخ رايتخا رد زين ار ناسنا ی هشيدنا و ناور ات ‐نارگ هجنکش‐دشیم

 اب .دندرکیم بلس امش زا ،ديزادرپیم یکيزيف یاهتکرح هب نآ اب هک ار هدارا زا شخب نآ ،هلحرم اي ماگ نيلوا رد .دننک

 ديتسناوتیمن .دندرکیم مورحم ،تسا یهاگآ و تخانش یارب اه هليسو نيرتهب زا یکي هک نديد زا ار امش دنبمشچ ندز

 دوخ رايتخا رد ندرک تحارتسا و نديباوخ ،اهاپ ندرک زارد ،نتسشن ،نداتسيا اب هطبار رد ار امش یدازآ ،ديورب هار

 ديدنخب ،دينزب مدق ،ديروخب بآ ،ديورب یيوشتسد هب ديناوتب دينک هدارا هاگ ره هک ديدوب مورحم ناکما نيا زا .دنتفرگیم

 46 «.دراد دوخ یاج هک ناتسود اب   ندز فرح و نتفر مامح ،ندرک شزرو .دينزب دايرف اي و

 دننک لامعا ینادنز رب ار دوخ طلست سرت رب هوالع  هک دهدیم نایوجزاب /نارگ هجنکش هب ار ناکما نیا دنبمشچ

 و سرت نازیم دوخ هک تسا ییوجزاب هویش و هاگتشادزاب طیحم ندوب روآ سرت /زیمآ رارسا دنبمشچ دربراک رد نینچمه

 زا دنبمشچ اب ینادنز .دهد هولج زیمآ رارسا و روآ بعر /تهبارپ ار هاگتشادزاب طیحم ییوس زا و هدرب الاب ار باعرا

 ٤٧»دنا هتخپ وا یارب یشآ هچ ای دنراد همانرب هچ وا یارب دنادیمن و هدش ادج یعقاو یایند

  ینادنز سوسحم ندرک روک و یکیرات ،یهایس« :ینعی دنبمشچ دیوگیم «هجنکش یامیس« رد نروس زورهب

 
 122 ص لوا دلج نادنز باتک 43
 77 ص نسح جاح هماگنه .الویه مشچ رد مشچ 44
 440گرم هن نتسیز هن یقادصم 45

46 88   ص اهسونقق هودنا مود دلج یقادصم جریا
 182 ص دنبمشچ شخب لوا دلج اهنادنز يروهمج دادماب ایرو 47 
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  نادنز طیحم اب درف قیبطت ناوت و راکتبا نتفرگ ـ

  طیحم رد ینادنز ندرک یوزنم و درفنم ـ

  قلطم یعالطا یب رد ینادنز ندرب ورف و ینادنز رد فعاضم تشحو و بعر داجیا ـ

  وا تیصخش لزنت و ندرک درخ ،قیمحت یارب شالت ـ

 درف یارب بذاک و یروص ،مود هجرد تیوه داجیا ـ

 ناونع هب یمالسا یروهمج یاه نادنز هب دورو هظحل زا دنب مشچ .ینامسج درد و هدنشک یرجز ،یحور یا هجنکش ـ 

 یم رارق درف اب هطبار رد یرورض یشخب و ریز سابل نوچمه و دوش یم یلجتم درف حور و رکیپ زا یندشنادج یشخب

 بوذ یارب شاداپ ناونع هب و دریگ یم رارق هدافتسا دروم !دب زا !بوخ ینادنز کیکفت یارب مه یهاگ دنب مشچ .دریگ

 هجنکش رد دازیمدآ مسج تالضع یمامت ضابقنا ینعی دنب مشچ .دوش یم فذح !اشوک نیباوت یارب تیالو رد ناگدش

 و یشیدنارگد هدیدپ اب میژر ینمشد و هنیک جوا ینعی دنب مشچ .ندش شال و شآ نیح رد و یمالسا یروهمج یاه هاگ

 رد میقتسم ندرک هاگن زا وجزاب و نابنادنز مرش ساسحا و تلاجخ ینعی دیاش دنب مشچ .رشب قوقح اب تموصخ

  .٤٨«اه هدوت شیدناون و شیدنارگد نادنزرف نامشچ

 

 زا تیعبت و  باعرا بارطضا و سرتسا ‐سرت :ینعی تسا راوتسا ناکرا نیمه یورب ییوجزاب و یدارفنا مامت

 .وجزاب یاه هتفگ

 :داد دهاوخ خر یقافتا هچ دنبمشچ نتشاد اب دینیبب لاح

 .دوشیم یراتفگ و یرادینش دننام رگید ساوح قیرط زا لالتخا نیا ندرک نیشناج رد یعس امش زغم دنبمشچ نتشاد اب

 دهاوخ رارق ندینش یورب راشف رتشیب تسا گولونوم کی ییوجزاب دنیارف نوچ و ییوجزاب نایرج رد هکنیا هب هجوت اب

 تشپ زا وجزاب هکینامز و یطیارش نینچ رد.تشاد دیهاوخ یرتشیب تیساسح فارطا یاهادص مامت هب امش و تفرگ

 نیلوا یارب هک یناینادنز یارب‐ دنزیم هدیشک یناهگان روطب امش تروص هب ای دنکیم دیدهت ای دیوگیم نخس امش اب رس

 !دش دهاوخ روآ هکوش یدح ات و برخم الومعم دش دهاوخ یراتفر نینچ اب هجاوم شزومآ نودب و راب

 :دنبمشچ اب هطبار رد هیصوت دنچ
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 زا یرایسب اما دنکیم دودحم یکانتشحو روطب ار ناسنا هک ارچ تسا هدنشک رایسب دنبمشچ زا هدافتسا ،یدارفنا دننامه

 لاس رد لاثم یارب .دنا هدرک یگدنز تقو مامت تروصب و دنبمشچ اب ار‐ لاس ١ ات‐ یدیدم یاههام ۶٠ ههد ناینادنز

 کی رد دهاجم نانز نآ رد هک درک عادبا ار هجنکش زا یدیدج هویش دهاجم ینادنز نانز یارب ینامحر دوواد جاح ۶٢

 یگدنز وجزاب /نارگ هجنکش اب دنبمشچ اب و قلطم توکس رد و تقو مامت تروصب راصحلزق رد ینوکسم دحاو

 ناینادنز هیلع رب  یمسج ‐یحور اه هجنکش عاونا دحاو نیا رد.دندزیم دنبمشچ دیاب باوخ ماگنه یتح نانز .دندرکیم

 و دنبمشچ اب ینادنز نآ رد هک دوب هجنکش زا یرگید هویش توبات نینچمه.دشن هتسکش نانز هیحور اما دش لامعا نز

 نامرآ و فده  هب نامیا یورین هب اکتا اب ناینادنز نیا رگا املسم .دنامیم یقاب هتسشن تلاحب اهتدم قلطم توکس رد

 .دوب دیهاوخ رداق زین امش دننک لمحت ار دنبمشچ نارود دنتسناوت دوخ

 کیدزن اب امش نامشچ هک دیوش هریخ رود یا هطقن هب دینک یعس دیرادن دنبمشچ ای دیتسه یروخاوه رد هکینامز -

 دنکن

 هک یطیحم ییاسانش رد ار امش هکلب داد دهاوخ هیحور اهنت هن امش هب نیا دیزومایب ار ندرک هاگن دنبمشچ ریز زا -

 .درک دهاوخ کمک دیتسه نآ رد

 هیلوا کوش اب هجاوم یارب ار امش اهتسرامم هنوگنیا .دینک نیرمت تیدج اب یریگتسد زا لبق ار دنبمشچ طیارش -

 .دنکیم هدامآ رتهب یدارفنا و دنبمشچ

  کینکت دریگیم رارق هدافتسا دروم  هعسوت و هجاوم زاف رد وجزاب طسوت تدشب هک ییوجزاب یاهکینکت زا یکی -

 نیمه هب امش رکف و نهذ ندرک زکرمتم یترابع هب هک  ٤٩short term thinking ندرک رکف هنماد ندرک دودحم

 هسلج رد هک ینامز و لیلد نیمه هب .دوش رتشیب بتارم هب دناوتیم دنبمشچ ندز اب هنافساتم هک  تسا نونکا و نالا

 هب ار دوخ نهذ دیاب زیچ ره زا لبق وجزاب یاه هتفگ ندینش هب هوالع هیلوا یاهزاف رد هژیو هب دیتسه ییوجزاب

  .دیهد قوس یراکمه و فارتعا ره بقاوع

 رد امش یعافد تردق دیسانشب رتهب نآ رب مکاح تاررقم و نانابهگن و نایوجزاب ‐هاگتشادزاب طیحم امش هچ ره -

 ینهذ حرط  دینک یعس یدارفنا تاقوا رد ودش دهاوخ رتمک نابنادنز ندرک هلوزیا و یمجاهت هویش لباقم
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 یدنب راتخاس و ظفح دوخ نهذ رد لکش ‐نانابهگن راتفر ‐نانآ تفیش و رییغت یگنوگچ ‐نانابهگن هاگتشادزاب

 .دیوش انشآ رتشیب نآ اب ردقملا یتح دینک یعس ییوجزاب یاه قاطا و اهردیرک زا روبع ماگنه ییوس زا .دینک

 هژیو هب دریگب رظن دم زین ار امش یندب تاکرح  امش رب یکیزیف طلست رب هوالع هک دزاسیم رداق ار وجزاب دنبمشچ -

 ماگنه .دوش رجنم اپ ای تسد تکرح تسوپ گنر رییغت هب دناوتیم هک دنکیم امش زا یساسح لاوس هک ینامز رد

 تدشب یندب یاهراتفر زا دشاب هتشاد ندز یتسد کی ای یشک اپریز مکح دناوتیم هاگ هک یمهم تالاوس ندینش

 . دهدن ناشن لاوس هب ار یتیساسح هک یا هنوگ هب دینک بانتجا

 هک یا هنوگ هب منک سمل متسد فک هب ار مراکدوخ کون مدرکیم یعس وجزاب ندز فرح  ماگنه هک دیوگیم یقیفر

 تیقفوم رایسب رما نیمه .مهد قوس قاطا یاضف زا نوریب هب ار منهذ مناوتب ات هدش شودخم نم نونکا هب نم زکرمت

 یرتشیب سرتسا یاراد تالاوس زا یضعب رد دوب هتفگ وا هب وجزاب هک دروآ دوجوب ار رطخ نیا نامزمه یلو دوب زیمآ

 هب .دنکیم لرتنک زین ار امش یندب یاهراتفر وجزاب هک دهدیم ناشن اقیقد نیا .یدرک یطخ طخ ار تتسد فک و یتسه

 .دیشاب وجزاب  یهافش تالاوس ماگنه رد  دوخ یندب یاهراتفر هجوتم لیلد نیمه

 هب و ٧٠ و ۶٠ ههد یط رد؟دیرادرب ار دوخ دنبمشچ رگا راتفا دهاوخ یقافتا هچ هگنیا ددرگ حرطم دناوتیم هک یلاوس

 رگا « هکنیا هب رواب  اما دزیم یمادقا نینچ هب تسد یسک رتمک نارگ هجنکش هنایشحو یاه هجنکش زا بانتجا روظنم

 زا یشنکاو نینچ هک دنچره تسا ینادنز رب مکاح نانچمه «دش مهاوخ هجاوم یمیخو بقاوع اب مرادرب ار مدنبمشچ

 ینعی دنبمشچ نتشادرب هک دیشاب هجوتم ار هتکن نیا دیاب اما.دسریم رظن هب دیعب رایسب تدش نآ اب نایوجزاب فرط

 .ییوجزاب دنیآرف ندش لتخم

 

 ییوجزاب . ٧

 )٥٠یماهتا و  میقتسم درکیور ( ،کوش /هجاوم ١٧. .

 ناوتیم ار دبای یم همتاخ امش ییوجزاب هکینامز ات دیراد روضح ییوجزاب قاطا رد مهتم/ینادنز ناونعب امش هکینامز زا

 کینکت رد لاثم یارب تسا توافتم ییوجزاب فلتخم یاهدرکیور رد یدنب میسقت نیا .درک میسقت زاف ای هرود دنچ هب

 
50 Direct, agrressive and acusatory confrontation  



 
 

33 

 و مهم رارسا یاشفا ،ینادنز تمواقم هیحور نتسکش و ندروآ فرح هب :هدش میسقت هلحرم ٣ هب «فراش« هب موسوم

 ٥١.تافارتعا نیا یورب ییاهن رظن و رارسا نیا ندرک بوتکم

 و ناریا رد ییوجزاب طیارش هب هجوت اب .هلحرم ۶ هب تیقالخ درکیور رد و  هدش میسقت هلحرم ٩ هب دیار درکیور رد

 :درک صخشم  اجاو هاگتشادزاب رد ییوجزاب یارب ار فلتخم لحارم ناوتیم تاوفتم یاهدرکیور

 نیب گولونوم همادا ،ینادنز تاصخشم لیمکت ، )ینادنز هیحور نتسکش( وجزاب اب تاقالم نیلوا ای هجاوم

  .ییوجزاب همتاخ و لرتنک ،تافارتعا یبتک هیلخت ،هعسوت حالطصا رد ای وجزاب و امش

 

 یهاگن وجزاب ،لحارم لک رد ینعی تسا یماهتا و یمجاهت ،میقتسم تروصب  ییوجزاب لحارم  مامت رب مکاح یاضف

 متش برض(.تسا  متش و برض یتح و باعرا و تناها ،دیدهت اب هارمه هنامرجم و نییاپ هب الاب زا ،هنارمآ ،طلسم

 وجزاب هاگدید زا.دراد امش هب )..و اپ قاس هب دگل ندز , وم ندیشک شوگ ندناچیپ ,ینادنز تروص هب هدیشک ندز دننام

 هک تسا عزانمالب تردق وا هک دیوگب دهاوخیم امش اب وجزاب .درک دیهاوخ فارتعا  هرخالب هک دیتسه مرجم کی امش

 !تسین یسردایرف ای یکمک چیه هب یسرتسد اجنیا و طلسم امش راتفر و امش هب وا .دنک دازآ ای مادعا ار امش دناوتیم مه

 نینچ هتفرگ رارق ییوجزاب دروم ریخا یاهلاس رد هک یدارفا مامت و هدوب سمل لباق ییوجزاب لحارم مامت رد اضف نیا

  .دننکیم فیصوت ار یطیارش و اضف

 :دینک تقد زورما هب ات هتشذگ زا ریز یاهلاثم هب

 و قاچ مدآ هك مدرکيم ساسحا شندز سفن سفن و ندز فرح زا يلو ،مديديمن ار وا هفايق و متشاد دنبمشچ«.١

 هك مدرك ضارتعا .دزيم مرس یور یهاگ ،دوب شتسد هك یبوچ اب و درك یشاحف هب عورش اجنامه زا وا .تسا یدنمونت

 هب مکحم تشاد تسد رد هك یبوچ اب دعب و درك ثکم یردق ،تشادن یشنكاو نينچ راظتنا هك وا ؟ینزيم ارچ

 فرح مراد قح نم طقف اجنيا ،تسا نيوا اجنيا ؟تساجك اجنيا تسين تساوح هكنيا لثم :تفگ و ديبوك متروصورس

  ٥٢« !؟یديمهف !ینزيم فرح متساوخ نم و متفگ نم یتقو طقف اجنيا .یريگب ناقفخ دياب وت اجنيا ،منزب

 زاف نیا هزورما اما  دوب هارمه ینادنز تمواقم نتسکش یارب شالت و لباک تابرض اب هجاوم زاف  الومعم و هتشذگ  رد

 .دنکیم لمع لباک تابرض زا رت عیرس یتح یدراوم رد هک دراد رارق یناور گنج دنیآرف کی رد

 
51 The Interrogator,pp 80 

 29 فیطل نیهم دوشگیم بل اهراوید رگا  52



 
 

34 

 تداع اجنيا هب دياب لوا ،هنيوا اجنيا» :تفگيم ینپمول نحل اب هك مدينش ار یهيرك یادص « ییوجزاب قاطا رد .٢

 اجنيا هك لوا ،دوب نيمه یتفگيمن غورد مه هگا ،یشب ريزعت تغورد رطاخ هب دياب ،یتفگ غورد بشيد ؟هتيلاح،ینك

 ٥٣« نكن فلت وتقو هللاي ،یسيونب ینيشب مدآ هچب لثم تدوخ هك ميديم ملق و ذغاك دعب ،یياجك یديمهف يتقو ،یآيم

 هب یمکحم تشم هک مدوب هدادن لماک ار شباوج زونه .دیسرپ ار ممسا یمارآ هب وجزاب.دندرب ییوجزاب قاطا هب « .٣

 لرتنک ظفح هتسب نامشچ اب .متفین هک مدرک یعس .مدوب دنبمشچ اب.درک ندیخرچ هب عورش مرس رود زیچ همه .دز متروص

 تشم مادم ؟دنتسه یناسک هچ تناتسود ؟یدرک کمک ‐راکیپ‐نامزاس هب ردقچ :درکیم یپ رد یپ یاهلاوس .دوب لکشم

 مندب رب یناهگان ار هبرض ات هداتسیا نم زا یتیعقوم هچ رد موشن هجوتم ات تشادیم رب مدق هتسهآ .دیبوکیم متروص و رس رب

  ٥٤«.دنک دراو

 !دنکشب دیاب ینادنز !دراد تیاکح ینادنز هیحور ندرک درخ زا اه هنومن نیا مامت

 :تفگ وجزاب «دینک تقد ناهفصا ناخ یلعدیس هاگتشادزاب رد اقفر زا یکی اب وجزاب /رگ هجنکش یمجاهت هویش هب.۴

  ؟یدرکیم راک کهورگ مادک اب وگب و نک یفرعم ار تدوخ

  ؟نک یفرعم ار تدوخ هک متفگ :تفگ و دز متروص هب یمکحم یلیس .مدرکیمن راک ینامزاس چیه اب

 :تفگ و دز ما یلیس هرابود .متفگ ار مراعتسم مسا

 ؟درک ادص هچ ارت دیئاز یم ارت یتقو تردام .مهاوخیم ار تیلصا مسا

 نم ؟نوریب مشکب تموقلح زا وتمسا روز هب یهاوخیم .تسوت یکهورگ مسا نیا تفگ تینابصع اب .متفگ ار ماعتسم مسا

 ٥٥«یگب تدوخ مراد تسود یلو منودیم ور تمسا
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 فادها هب دنکیم یعس وجزاب لوا ماگ رد هک دننادیم دنا هتفر ییوجزاب قاطا و ساس ای اجاو هاگتشادزاب هب هکیناسک مامت

 :دسرب ریز

 تشادزاب یدعب لحارم رد ینادنز یلامتحا تمواقم عون ره هیحور فیعضت ای ندرک درخ -

 اهزرم و دودح نیعت قیرط زا دشاب هتشاد یونش فرح  یو زا ینادنز هک یا هنوگ هب ینادنز لرتنک نتفرگ رارق رد -

 ماهتا رد ندرک ولغ قیرط زا هژیو هب  ییوجزاب یدعب هلحرم یارب ینادنز ندرک هدامآ و ینادنز تشادزاب لیلد حیضوت -

 .تسا ینادنز راظتنا رد یتبقاع هچ هکنیا و

 سرت قیرزت رد یعس هاگتشادزاب نداد ناشن زیگنا ساره رب هوالع یفادها نینچ هب ندیسر یارب و لومعم روطب اهوجزاب

 : دننامه  یکیکر تاملک و تناها ندینش:دینک تقد ینادنز اب وجزاب ریز هجاوم هویش هب.دنراد ار ینادنز هب

 هک دوب هتفگ نم هب ٢۴٠ نابهگن .دش قاطا دراو وجزاب هک مدوب هتسشن راوید هب ور دنبمشچ اب ییوجزاب قاطا لخاد«

 هدیشک.مدرک مدوخ تروص تسار تمس رد یدیدش یامرگ و درد ساسحا هظحل کی .منادرگرب ار متروص مرادن قح

 اب متروص هب وجزاب هدیشک کوش و درد.دروخب  مه هب الماک ملداعت دوب کیدزن هک دوب نیگنس نانچ متروص هب وجزاب

 رکف .میدروآ تریگ هرخالب ....هب ردام...وجزاب یادص  و دوب رت زیمآ بعر و رت نیگنس طبتارم هب دنبمشچ متشاد

 رد هک دوب مکاح نم رب هک یتوکس و ؟یدینش ور نیوا مسا ؟ساجک اجنیا ینودیم....رهاوخ یشیمن ریگتسد یدرک

 مامت تدشب شتسد رد ار مشوگ هکیلاح رد وجزاب .مدرک سح مپچ تمس شوگ رد یدیدش درد سح هظحل نامه

 ؟تساجک اجنیا ینودیم :درک رارکت ار شلاوس دادیم راشف ار مشوگ هکیلاح رد و مدیسرپن تزا رگم دز دایرف دناچیپیم

 !هنیوا اجنیا هلب متفگ

 دیاب اجنیا ..هونشیمن وتادص یسک ...سایند رخآ اجنیا،طخ رخآ ینعی نیوا هک وجزاب متش برض و تادیدهت همادا و

 ٥٦«..هسریمن تدایرف هب یسک اجنیا ...یرایب الاب اجنیا دیاب  ور یدروخ یُهگره

 هی دز دموا یکی ،ندوب نم رس تشپ رفن تشه – تفه ابیرقت مدوب هتسشن راوید وربور نم «دیوگیم داژن عیمس رایدم

 داتسیا یم مرانک ،مرس تشپ ،ندز یلیس نم هب دموا دقنیا ،ندمویم یروجنیمه هنود هنود ،هگید یکی ،شتفر داد یشحف

 ٥٧«دموا نوخ منهد و ینیب نم هک ،دزیم
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 رد ای هصخشم یاهراتفر نیرت مهم.تسا یماهتا و یمجاهت میقتسم ییوجزاب رب مکاح درکیور میدرک هراشا هک هنوگنامه

 :زا دنترابع اجاو هاگتشادزاب رد درکیور نیا ٥٨یاهکینکت حالطصا

 هب کیکر رایسب یاه تناها زا هدافتسا ناینادنز اب تاقالم رد اجاو یاهوجزاب تایصوصخ زا یکی :تناها کینکت

 قیرط زا ینادنز تیصخش ندرک درخ و یسنج کیکر یاهتناها .تسوا هداوناخ یاضعا و درف هب یسنج یاهتناها هژیو

 باوج رد نادنز ندرک روبجم و یصوصخ یاهلاوس و رتخد ای رسپ تسود ای رسمه اب وا یسنج یاهراتفر یور هب زکرمت

  .تساهتناها تسد نیا زا هنومن  یسنج تالاوس هب نداد

 دوب تیلقا ناییادف نامزاس یاههدنورپ یصصخت یاهوجزاب زا هک یدهم مان هب اهوجزاب زا یکی «.. ندز لباک زا دعب« 

 رد تلاح نیمه رد نم .دروخیم نم ندب هب شندب و هدش سامم نم ندب اب شندب هک یلکش هب داتسیا نم یاپ یور

 اب دشاب هتشاد سامت نم ندب اب رتشیب درکیم یعس و دوب هداتسیا نم یاهاپ یور هک یلاح رد وا و مدرک بآ تساوخ

 . «59یشیم زیلاید نوچ میدب بآ تهب میناوتیمن« :تفگ مشوگ رد یتسیسکس و تشز نحل

 :دینک هجوت نز ناینادنز زا رگید یکی هتفگ هب

 زاب و درکیم زاب ار شراولش پیز دنامیم باوجیب شاهلاوس یتقو .دمآ نیوا نادنز زا ییوجزاب و دش ضوع ام یوجزاب«

 وربور یسنج ضرعت و زواجت اب ،یدن باوج تسرد رگا نیبب هک دادیم ار مایپ نیا راگنا و تسبیم هقیقد دنچ زا دعب

 و هدرکزاب ار راولش پیز وا و میسیونب میناوتب ات میدربیم الاب ار دنب مشچ یمک ییوجزاب یارب الومعم نوچ .دش یهاوخ

 دای یتقو مه زونهودشاب هدناسر ار مایپ ات درکیم زاب ار پیز دنلب یادص اب ادمع ای منیبیم نم هک هک هک تسنادیم مهوا

 ٦٠« .موشیم دیدش یحور راشف راچد متفایم شدروخرب نوا و وجزاب نوا

 :هک میناوخیم نز ناینادنز زا عبنم نامه رد

 اهوجزاب و ناب نادنز يوس زا مادم اه نز دروم رد اًصوصخ هکدوب يدراومزا يکی يتالیکشت طباوررد يسنج ۀطبار«

 ًاصوصخ،اه ينادنزرس هب کتپ لثم بشر هار)طباور نیا هب فارتعا(هلاسم نیا ‐نادنز سیئر یناخاباب .دش يم رارکت

 ،اه يیوجزاب لوط رد .درک يم هدافتسا ریقحت يارب يسنج راب اب يیاه نیهوت و تاملک زا مادم و دیبوک يم نز ناینادنز

 
 دنک رییغت ییوجزاب لحارم و ییوجزاب ياضف اب بسانتم دناوتیم اهکینکت حالطصا رد نیا ٥٨
 49 ص یمالسا يروهمج ياهنادنز رد نز :میدوب ناشیادخ راکنا ام و 59
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 هزرابم هن ،یسایس تیلاعف يارب یلصا ۀزیگنا و هتشاد یسنج طابترا شیاه ينامزاس مه اب درک يم فارتعا دیاب ينادنز

 یناور و کیژولوئدیا راشف کی عقاو رد .هدوب یسنج طباور یارب طلتخم یاه عمج و یمیت یاه هناخ زا هدافتسا هکلب

 کی هک دنریذپب اه ینادنز ریاس مه شدوخ مه ات ،دش يم راکنا دیاب ینادنز يسایس تیوه و تیصخش هک دوب دنمفده

 ٦١«تسا هدوب یقالخا رظن زا »دساف« و »هدولآ« درف

  نآ ریخا  یاه هنومن زا یکی هک دنا هدش هجاوم تشادزاب نارود یط رد  یسنج تادیدهت و ریقحت اب  نز ناگدش ریگتسد

 و یشخب لیعامسا اب هطبار یاشفا هب الثم ار وا ،شیوجزاب اب ینفلت سامت رد هک داد خر نایلق هدیپس اب هطبار رد

 دناوتیم اهناتسرهش رد هژیو هب ناریا هتسب هعماج رد راتفر نیا .دوب هدرک دیدهت یشخب لیعامسا طسوت شندیسوب

 .دنک راداو یراکمه هب شلیم فالخ رب ار ینادنز و دشاب هتشاد ینادنز یورب یبرخم تاریثات

 دوخ یتح و هداتفا قافتا میژر یاهنادنز رد اهراب هک زواجت عوضوم زا یسنج تناها و ریقحت هلوقم هک دینک تقد

 .تسازجم الماک دنا هدرک فارتعا یدراوم رد  نآ هب میژر ناک هدرکرس

 هب دیدهت ‐اهلاس و اههام یارب یدارفنا رد سبح و تدملا لیوط نادنز هب ینادنز دیدهت باعرا و دیدهت کینکت

 رد امش ندرک سوبحم هب دیدهت ‐نادرگناور داوم قیرزت هب دیدهت ‐یکیزیف هجنکش هب دیدهت‐ هداوناخ یریگتسد

 اعبط هک تسا هدوب رتشیب نز نامزرمه و اقفر دروم رد هک زواجت هب دیدهت رت مهم همه زا و ..و اه یشعاد ای رارشا نادنز

 طیارش نیا اب ینهذ رظن زا درف رگا هک تسیماهتا درکیور تاصخشم رگید زا ‐نادنز لولس رد مه نآ زواجت زا ساره

 زین سرت دیدهت اب هارمه هک ارچ دراد یحور دیدش ریثات دیدهت نیا زا یشخب .دوب دهاوخ برخم رایسب ‐دشابن انشآ

 درجم هب.دراد  ینادنز زا وجزاب تخانش هب یگتسب و تسا توافتم رایسب اه دیدهت.دوشیم قیرزت امش هب یعیسو تروصب

 .دهد رارق راشف تحت ار امش قیرط نیا زا دهاوخیم وجزاب هک دیوش هجوتم دیاب عوضوم کی هب وجزاب دیکات

 ناینادنز شیپ تزادنب مدیم ‐یشب هنوید  ات مرادیم تهگن هدقنیا ‐یسوپب  ات ینومب اجنیا مراذیم هدقنیا« :لاثم

 «...و یشعاد

 یراک ره ،یماما دیعس دناب نیگیم نوشهب هک میتسه یناسک نومه ام« نتفگ نم هب اهوجزاب دیوگیم هداز ینیما یدهم

 تارب هنامرحم هاگداد ،ننک تدرخ هک ترس الاب میراذیم ور اجنیا یاهدالج زا میت کی و مینکیم میشاب هتشاد تسود

 
 116  اجنامه 61



 
 

38 

 هی نالا ،یدش موکحم لاس ١۵ هب هاگداد نوا رد مه وت...مینک مادعا ور رباص هک میتفرگ میمصت ،اجنیا میدرک رازگرب

 ٢۴ ات ریگب میمصت تدوخ ،یدرگ یم رب نادنز زا دیفس یوم اب درمریپ هی و نادنز لخاد یریم هایس یوم اب ناوج

 تیباوخ رادیب یلاوتم بش ٣ میسرن هجیتن هب ام رگا هعفدنیا یلو ،شهب عجار نک رکف و مدیم تلهم تهب نم تعاس

 ٦٢.«ییوشتسد یرب میراذیمن هک توافت نیا اب میدیم

 رد امش ندرک سوبحم هب ار دیدهت زکرمت رتشیب هجیتن رد دیراد ساره یدارفنا زا امش هک دنادیم وجزاب  لاثم یارب ای

 «ترسح هشیم تارب نوریب و دیشروخ ندید ..یدنوم اجنیا ..تربق و هنوخ هشیم یدارفنا نیا «.دراذگیم دیارفنا

 ادص ور تداز ردارب « :دوشیم دراو قیرط نآ زا و دیراد عالطا هداوناخ یاضعا اب امش یفطاع هطبار زا وجزاب الثم ای

 کاخ هب هنزیم شدوخ هراد نیوا تشپ تردام « «ششیپ مربیم مه ورت هنزن فرح تومع رگا متفگ شهب و اجنیا مدرک

 ٦٣ «نیوا نابهگن یاهزابرس زا سامتلا و هیرگ یدیدیم ور نزریپ هفایق شاک ..هونشب وتادص طقف هک شتآ و بآ و

 

 هتشاد یلصا هشیر ٢ دناوتیم اه وجزاب طسوت زیچ همه زا عالطا نایب :میراد عالطا/میربخ اب یچ همه زا کینکت

  :دشاب

 نیا لیمکت یوسب ار ینادنز و هدرک ناونع ینادنز یارب ار یتاعالطا یمجاهت نادنچ هن ییاضف رد وجزاب هکنیا ای

  ٦٤.ددرگیم بوسحم «فراش« درکیور یلصا یاهکینکت زا یکی هویش نیا .دهدیم قوس تاعالطا

 هک دنادیمن ینادنز عقاو رد .دنکیم داجیا  ینادنز رد ماهبا و دیدرت شزرا یب و هتخوس یتاعالطا نداد اب هکنیا ای

 مینیبب مینزب کحم ورت تسین نسح میاوخیم .مینودیم ور زیچ همه تاعالطا ام«.دنراد عالطا یزیچ هچ زا اهوجزاب

 قباس ناینادنز مامت تارطاخ رد هک تسد نیا زا یتالمج «.و یدرک راک هچ منودیم الثم !یگب تدوخ هک یایم هار

 دای هدنز قیفر لوق هب و تسین یا هداس راک دراد یتاعالطا هچ  امش زا وجزاب کی هکنیا کرد .درک دهاشم ناوتیم

 تسا روبجم مدآ نوچ تسا لکشم یلیخ نداد سپ یوجزاب دنادیم هچ ام زا وجزاب میناد یمن  یتقو« یفطل ناوریشونا

 هک تسا رتهب و دنادیم ار زیچ همه هک دنک دومناو شینابرق هب ات دنک ور  ار شتاعالطا وجزاب هک دروخب لباک ردقنآ

 ٦٥«.هنودرگرب نوا هب هرابود هداد وجزاب هک یتاعالطا نومه هنوتیم مدآ ،دنزب فرح رگید
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  تاساسحا و اهشزرا هب وجزاب هلمح ییوجزاب جیار یاه هویش زا یکی :ینادنز تاساسحا و اهشزرا  هب هلمح کینکت

 دنتسه شزرا یاراد امش یارب هک یلئاسم و امش تاساسحا رخسمت اب دنکیم یعس وجزاب یا هویش نینچ رد .تسا ینادنز

 هراشا ۶٠ ههد رد ناینادنز زا یرایسب کرتشم تایبرجت زا یکی هب ناردارب هرینم .دراد قیرط نیا زا امش ریقحت رد یعس و

 تباب زا هشیمه یپچ ناینادنز«:دسیونیم وا .دندشیم ریقحت «سجن« مان تحت تسینومک ناینادنز هنوگچ هک دنکیم

 زا نم هک درزآیم ار ناسنا نانچ ریقحت نیا .دنتفرگیم رارق ریقحت و تیذا و رازآ و راشف دروم »یکاپ و سجن عوضوم

  ٦٦«مزجاع نآ فیصوت

 و رمع هشیاع دننام تنس لها تاسدقم هب و دیتسه تنس لها امش دنادیم وجزاب« هک دندرکیم نایب تنس لها ناینادنز

 یافلخ هب کیکر یاه تناها و نداد هشیاع هب هراکدب تبسن لاثم یارب .دننکیم ندرک تناها هب عورش ..و رکبوبا

  «...و یدرک نابز ندرک هرخسم ات تنس لها مارتحا یدروم

 نیا رب دیکات ییوجزاب نیح رد لومعم یاه هویش زا یکی  : هدایز نومربص ام دز یهاوخ فرح هرخالب کینکت

 ام « .تسکش دهاوخ مه رد شتمواقم ینادنز تیاهن رد و هدوبن یا هلجع چیه هک دننک اقلا نایوجزاب هک  تسا

 ...و ندز فرح هداتفا شرخآ هک اجنیا هدموا دایز وت لثم ،میراد یدایز لمحت ،هدایز نومربص

 :دربب ولج هب ار نامزمه فده ٢ هلمج هنوگ نیا ندرک ناونع اب دراد یعس وجزاب

 .دش دهاوخ رجنم فارتعا هب تیاهن و تسا هدیاف یب تمواقم و هزرابم هکنیا امش ندرک دیماان‐

 مرجال ینادنز و هزرابم  طخ نایاپ نیا هک دنالوبقب امش هب دراد یعس وجزاب .ینادنز نهذ و حور رد دیدرت نتخادنا ‐

 نیا و امش یگدامآ مالعا نیا دیوشیم اهوجزاب اب یراکمه هب رضاح امش هکینامز :مینکن شومارف .دش دهاوخ هتسکش

  دیتسه بجاوم هریج یب یوجزاب کی هکلب دیتسین قباس درف نآ رگید امش !وجزاب یاپ یاج دوخ یاپ نتشاذگ ینعی

 !دهدب لزنت یناسنا لاذتبا هیلا یهتنم ات ار دوخ تسا هدش رضاح هک

 عطق قیرط زا ینادنز هب سرتسا ندرک دراو وجزاب جیار یاه هویش زا یکی : ندروآ راشف/ندرک دراو سرتسا کینکت

 هک امش و دیسرپیم لاوس امش زا یسک دینک مسجت .تسا ررکم تروصب لاوس نامه رارکت  و ینادنز باوج ندرک

 هب سرتسا ندمآ دراو و تینابصع ثعاب اعطق . اددجم و لاوس نامه اددجم و عطق ناتفرح دیتسه نداد باوج لوغشم

 ٦٧.دش دهاوخ امش

 
 197 ص هداس تقیقح کی  66

67 The Dark Art of Interrogation: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/10/the-dark-art-of-interrogation/302791/     
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 هداد ماجنا هچنآ هب تبسن ار ینادنز هک دننکیم یعس ینادنز اب هجاوم رد الومعم اهوجزاب  ینادنز ماهتا رد ولغ کینکت

 تکرش  ای «هدرک میسرت بالقنا دض اب راکمه ار یفنص ضارتعا کی رد تکرش« .دنناسرتب ماهتا ندرک گرزب قیرط زا

 لاصتا چیه نودب ار درف دننکیم یعس ای دادملق یتاعالطا سیورس کی یارب یسوساج رب لاد « ار رانیمس کی رد

 هک ینادنز ندرک دیدهت و ینادنز یسایس شنک ای راتفر نداد هولج نیگنس .دننک لصتم یبزح ای نامزاس هب یتالیکشت

 .دشاب هتشاد هارمه هب وا یارب یمیخو رایسب بقاوع دناوتیم یراتفر نینچ هب بامترا

 یمهم مرج وت «نوچ یتالمج :دنکیم هدافتسا عیمطت حالس زا هاگ ینادنز اب ندز فرح نیع رد اهوجزاب:عیمطت ‐

 وفع و نادنز هام دنچ ای و هدیم یگدوشخب یضاق و منکیم در شرازگ تارب ینک یراکمه رگا و یدشن بکترم

 .مینکیم تیامح وتداوناخ مه وتدوخ مه ینک یراکمه ام اب رگا.شاب تا هچب ای ترسمه ای تردام رکف هب ،یروخیم

 ورب .هرذگب یدارفنا یوت تیگدنز تسین فیح .نکن بارخ تدوخ یگدنز.هرذگب نادنز یوت تیناوج هک یفیح

 راک تارب نومدوخ یرادن مه راک لکشم .منکیم ور تشرافس هاگشناد یشیم دازآ اهنت هن ینک یراکمه !نکب وتیگدنز

 شدعب و مریگیم شریذپ تارب نومدوخ دشرا /ارتکد یارب .میریگیم وتتسد ام نک تباث ام هب ور تتقادص .مینکیم ادیپ

 یوت یرب ننک ضوع ور تلولس مدیم نک تباث ومتقادص هکنیا یارب نم !یریگب یتاعلاطم تصرف مینکیم تکمک

 «...و یشیم دازآ هدیشکن هتفه کی !زور ره یروخاوه تیئوس

 فرطب ار ینادنز سپس و دننک داجیا یقالخا ضقانت نآ رد یسایس شنک ندرک ناونع اب دننکیم یعس اهوجزاب :ضقانت

 :دننک تیاده فارتعا

 یگدنز تخس طیارش هپت تفه نارگراک تاضارتعا زا وت تیامح لیلد هک منودیم نم «دیوگیم وجزاب لاثم یارب

 نیب رد ار شدوخ ینادنز یطیارش نینچ رد.«یرادن ماظن دض یاهنامزاس هب یطبر جیه وت هنرگو  تسه نارگراک

 .دوش تیاده وا فارتعا فرطب دناوتیم هک هدید میژر دض یسایس بازحا ای نارگراک نیعفادم

 

 تروصب ینادنز ای هژوس زا تاعالطا جارختسا ینعی  elicitation یشکاپریز: Elicitation  یشکاپ ریز کینکت

 دربراک یفلتخم یاه هزوح رد هک تسا ییاهکینکت زا یکی  یشکاپریز .هجنکش هب ندش لسوتم نودب و  هاگآدوخان

 ٦٨.تسا ییوجزاب و  یسوساج دض/تاعالطا دض هزوح ٢ رد نآ دربراک نیرت مهم اما ،دراد

 
 
68 Confidential: Business Secrets - Getting Theirs, Keeping Yoursو John Nolan  p 18, see also : Justice, B., P, Bhatt, S., Brandon, 
S., E, & Kleinman, S., M. (2010). Army Field Manual 2-22.3 interrogation methods: A science-based review. Washington, D.C. 



 
 

41 

 ای رگشسرپ درف رایتخا رد یدنمشزرا تاعالطا هناهاگآان تروصب هژوس ای ینادنز هک دریگیم تروص ینامز یشک اپ ریز 

 زا یشخب و درادن یتیمها نوچ یلو مینکیم هدافتسا یشکاپریز  هویش زا یتروصب هنازور ام همه .دهدیم رارق وجزاب

 .میهدیمن تیمها نآ هب دوشیم بوسحم اهناسنا ام بدا و گنهرف

 اجنیا وا ایآ هک دیسرپیم هنامرتحم یدرف زا و دیتسه یسردآ لابندب امش هک دینک مسجت :ییادتبا و هداس رایسب لاثم کی

 ؟دسانشیم ار هقطنم نیا ای دنکیم راک ای یگدنز

 هداد ماجنا ار راک ٢ عقاو رد دیوش ایوج ار سردا امش سپس و منکیم یگدنز اجنیا نم هلب دیوگب لاثم یارب درف هچنانچ

 .وا یگدنز لحم ینعی رگشسرپ درف زا یتاعالطا و سردا نتفرگ :دیا

 نآ هب حالطصا رد هک دورب شیپ هملاکم هنوگچ هکنیا ینعی دراد همانرب کی هب جایتحا یزیچ ره زا لبق یشک اپریز

 ای شکاپ ریز « صخش طسوت  هژوس یارب هلت ندرک نهپ نامه حالطصا رد یدورو.دوشیم هتفگ ٦٩«یدورو«

elicitator» ار هژوس  عوضوم حرط اب شکاپ ریز.دنزب فرح دهاوخب و هدش کیرحت ای هدش هملاکم دراو هک تسا 

 .دیا هداد ول ار تاعالطا امش هک «یجورخ « تیاهن رد و دراد مان «عوضوم« هک  دنکیم ندز فرح هب رادو

  سامت / هملاکم حرط  /ینادنز ای هژوس /وجزاب ای شکاپریز :دراد مهم زج دنچ یشکاپریز یلک روطب

  عورش هملاکم زاف جیردت هب و رارقرب  طیارش اب بسانتم هیلوا سامت .دراد هدامآ نهذ رد شیپ زا ار تالاوس شکاپ ریز

 هیلخت ار دوخ تاعالطا جیردت هب ینادنز و هدرک ادیپ گولونم تلاح دعب هب نیا زا هک  دوشیم حرط ار تالاوس و

 .دنکیم

 :هلمج زا دنراد یتوافتم لیالد دنتفا یم یشکاپ ریز ماد رد اهناسنا ارچ هکنیا

 نارگید هب دوخ یهاگا و شناد  نداد ناشن و وگا‐

 هعماج دارفا طسوت ندوب لوبق لباق و ندش هدید هب لیامت ‐

 نارگید هابتشا حیحصت هب لیامت ‐

  نارگید هب کمک هب لیامت ‐

 ٧٠ عوضوم کی لباقم رد ندش کیرحت ‐

 :دراد تیعقاو هکنیا رب ضرف و مینک عورش هداتفا قافتا اریخا ایوگ هک یشکاپ ریز زا لاثم کی اب دیراذگب

 
69 Knowledge Elicitation; A Practical Handbook,p 4 

  مراھچ ات لوا یاھلصف  یلبق عبنم ٧٠
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 «؟تسا یراد هیامرس ماظن یمالسا یروهمج ایآ  :دیسرپ نم زا  میوجزاب هک« دوب هتشون یتیوت رد یربراک

 .ندز فرح هب ینادنز ندرک کیرحت قیرط زا تسا رارقا نتفرگ وجزاب فده :دینک تقد لاوس هب

 «..و مهدب شلیوحت ار  نکمم لالدتسا نیرت یتسیسکرام مدرک یعس :شدوخ فارتعا هب ینادنز باوج لاح و

 زا دینیبب امش هکنیا نودب وجزاب و دنکیم فارتعا یناور کیرحت طیارش رد اهنت و هاگآدوخان و شدوخ ناتسد اب ینادنز

 هک تسوا لغش نیا هکلب !تسین داوسیب و قمحا یرایسب روصت فالخ رب وجزاب هک دشاب نامدای .درادیم رب تشادای نآ

 !دیایب رظن هب هنوگنیا

 فرح هک دوشیم «کیرحت« هکلب دنزب فرح هک تسین راشف ریز رد هژوس نآ رد هک تسا نیا یشکاپریز مهم  هصخشم

  ‐لاوس ندوب یعقاو رب ضرف ـ تسا یراد هیامرس ایآ یمالسا یروهمج هکنیا لاوس حرط :دینک تقد یلبق لاثم هب .دنزب

 کی اب هکلب !ینک فارتعا و رارقا دیاب و یتسه ..و تسیسکرام وت هک دهد رارق راشف تحت ار ینادنز هک تسین نیا

 هملاکم رد شکاپریز ای وجزاب ییوس زا٧١.دریگیم ار دوخ خساپ وجزاب و هدش کیرحت شوخ نابز هب ینادنز هداس لاوس

 .دوش دراو امش رب یراشف هکنیا نودب دینک نایب ار ناترظن امش هک دهدیم ار نایب رد لالقتسا امش هب

 نیرت هداس اما نیرت مهم اما تسا هوزج نیا هلصوح زا جراخ هک دراد دوجو یشکاپریز رد یتوافتم یاهدرکیور

 : دشاب هتشاد دربراک دناوتیم ییوجزاب رد و یشکاپریز رد هک ییاهکینکت

 :دیهدب «یتوس« حالطصا هب ار یزیچ و دیورب رد هروک زا امش هکنیا یارب امش ندرک ینابصع ای امش کیرحت )١

 ...و  نیتشاذیم تاقالم رارق هفاک رد ....و وت هک میراد ربخ ام وگن غورد  :وجزاب

 ! میتشاذیمن هفاک یوت ور نومرارق ام :ینادنز

  .تسا هدوب یرگید ناکم رد نانآ یاهرارق هک دیوگیم وجزاب اب ینادنز هداس رایسب لاثم نیا رد 

 راتفر زا دینک تباث هکنیا یارب امش و ...و زواجت ای تقرس لاثم یارب دنکیم رگید راک کی هب مهتم ار امش وجزاب ای

 .دیروآ یم دهاش و لاثم دوخ یسایس

 
 :ریز تالاقم ھب دینک هاگن یشک اپ ریز رد یریذپ کیرحت یسررب یارب  ٧١

Toliver, R The interrogator: The story of Hanns Joachim Scharff master interrogator of the Luftwaffe  و ، Alison, L., Alison, E., 
Noone, G., Elntib, S., & Christiansen, P.  Why tough tactics fail and rapport gets results: Observing rapport-based interpersonal 
techniques (ORBIT) to generate useful information from terrorists. Psychology, Public Policy, and Law, 2013: 19, 411-431, 
Alison, L., Giles, S., & McGuire, G. Blood from a stone: Why rapport works and torture doesn't in 'enhanced' interrogations. 
Investigative Interviewing: Research and Practice, Special  
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 .دراد تاعالطا هیلخت رد یعس  یا هسیاقم تروصب لاپس ندرک حرطم قیرط  زا وجزاب ای شکاپریز : یا هسیاقم )٢

 راک .... رد ار وا تشادزاب ربخ ارچ یراد دقن .....نالف هب ردقنآ هک وت تفگ مهب موجزاب« :دینک تقد ریز لاثم هب ای

 ؟یدرک

 رد یکشاوی و دنک لاح و دشکب هک هداد یراگیس هدرب یروخاوه هب ار ینادنز وجزاب  تاساسحا نتخیگنارب )٣

 ؟دینک راک هچ هورگ نیا اب دینوتیم هک دیدرکیم رکف امش ینعی ینالف دسرپیم هناتسود ییاضف

 دنکیم وجزاب اب یکچوک یلد درد دنیبیم هناتسود ار طیحم ییوجزاب قاطا رد ندوبن و راگیس ندیشک زا دعب هک ینادنز

 «.......»هک

  !یرادن داوس ای یرادن ربخ یچیه زاوت دیوگب وا هب ای دورب رد هروک زا ینادنز هک تسا نیا دصرتم هشیمه وجزاب

 نتخیگنارب یارب وجزاب هک هدش هدید اهراب !وا یگنهرف و ینید و یلم تاساسحا نتخیگنارب :ینادنز ندرک یتریغ )۴

 هدافتسا وا یلم و ینید تاساسحا نتخیگنا رب و قارع و ناریا  یعاجترا گنج ناگدش هتشک زا ینادنز تاساسحا

 نتفر نوشدوخ نداد ول ورت« هکنیا ددعتم لیالد هب اقفر ای نامزرمه زا ماقتنا نتفرگ هب ینادنز قیوشت نینچمه.دننکیم

 ٧٢«...و دنتسه روشک زا جراخ لاح و قشع

 قوشم ار ینادنز و دهدب هيارا ار یطلغ تاعالطا عوضوم اب هطبار رد هک دنکیم یعس وجزاب :طلغ تاعالطا نداد )۵

 اهتیلاعف همادا دروم رد هک دیدوب هتشاذگ رارق ...لزنم رد زور رد ...  و ....هورگ و وت :»وجزاب .دنک نآ حیحصت هب

 .هدوب هدما ....یتح و دینزب فرح

 .ییامهدرگ هسلج لک هب فارتعا ینعی نیا ... !دوبن اجنوا ینالف الصا :ینادنز

 

 تقافر رد زا هاگ هکلب دوشیمن باعرا و دیدهت هب لسوتم طقف شفده هب ندیسر یارب وجزاب  : یرادم ناسنا کینکت

 تسا لیام و قاتشم و دهاوخیم ار امش حالص و ریخ هک دوشیم یدرف هب لدبم وجزاب .دوشیم دراو ینابرهم و تقفش و

 نجل هدنورپ نیا مینک کمک رتدوز نیبب «.دیورب دوخ یگدنز یپ امش و دوشب هتسب هدنورپ و دنک کمک ار امش هک

 یبوخ هداوناخ هچ هک مدوب رکف وت ینکیم رواب « «یسوپب لولس نیا یوت یتسشن .تیگدنز لابند ورب هشب هتسب یتنعل

  «؟ رسدرد یتخادنا وتدوخ تسین فیح یراد

 
 درک دروخرب نآ هب دیابن عبنم ناونعب یلو دشابیم يدنمدوس تاکن ياراد یسرتسد تروص رد هک دندرک پاچ یشکاپ ریز مان هب ياوزج یلم عافد  هاگشناد 72
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 مارم وجزاب !داد تهب لاح شدوخ لوق هب ... دیشکب یروخاوه رد هک دنکیم هیهت راگیس ناتیارب؟دیتسه یراگیس

 هب دهدیم هزاجا ای .دنربب تیئوس هب ار امش ای دننک هفاضا ار امش یروخاوه ای دیورب یرادهب هب هک دنکیم شرافس !دراد

 لیعامسا رتخد یارب یشخب لیعامسا یوجزاب هک یکسورع .دنک دیرخ ناتیارب دیرخ رومام ای دینزب گنز هداوناخ

 و عانقا دیاب نیا رانک رد افاضم .تسا یرادم ناسنا کینکت زا یشخب اهراتفر هنوگنیا ؟تسه ناتدای ار دوب دوب هدیرخ

 میسیونیم تارب بوخ شرازگ هی ینک یراکمه هرذ هی هیفاک هبوخ مطبار یضاق اب نم نیبب « .درک هفاضا مه ار ینز هناچ

 نم منکیم تدازآ تدنورپ تشپ متفیم مدوخ نیبب نک یراکمه وت « «مومت و یروخب همیرج هی و یقیلعت سبح هی

 نیمه هشب ضرحم مارب تتقادص طقف مسق نینؤملاریما هب « «یایم ام فرطب و یراد تقادص ردقچ منیبب ماوخیم طقف

  .«هرب مدز ور وتیدازآ مکح ادرف

 دایرف اب وجزاب ناهگان هک دهدیم خساپ ینادنز و دسرپ یم ار یلاوس وجزاب یناهگان راتفر رییغت/تینابصع کینکت

 کوش رد هک ینادنز .دریگ یم یمجاهت درکیور و رارکت اددجم ار لاوس و تسا هدش ینابصع هک دنکیم دومناو ندیشک

 نامه باوج نیا هک دوش نئمطم وجزاب هکنیا ات ینادنز هب راشفو لاوس  رارکت و خساپ رد یعس هدنام جاو و جاه و

 .دیامن لرتنک ار یتفایرد یاهباوج ات دنکیم یعس وجزاب رت هداس ترابع هب .تسا تسرد باوج

 ار ینادنز تدشب دناوتیم ندرک دراو سرتسا هارمه هب کینکت نیا  : یپ رد یپ تالاوس ای  وجزاب دنچ کینکت

 رد  زکرمت مدع رب هوالع ینادنز هک یا هنوگ هب دوشیم هدافتسا وجزاب ٢ روضح زا  هاگ .دهد رارق راشف تحت

 روضح قاطا رد وجزاب نیدنچ هک تسا یکانرطخ و ینارحب طیارش امتح هک دیامن سرت ساسحا رتشیب  ییوگخساپ

 ای وجزاب کی طسوت مه رس تشپ لاوس نیدنچ حرط الوصا .تفرگ هدیدان دیابن زین ار نانابهگن شقن هتبلا و دنراد

 اقیقد نیا و هدش ضقانت راچد وگخساپ ای ینادنز هک دوشیم ثعاب خساپ نیودت یارب نامز نتشاد نودب وجزاب نیدنچ

 و مود لاوس اب خساپ نیح رد اما خساپ ینادنز و دسرپیم ار لوا لاوس وجزاب .تسا نآ رظتنم وجزاب هک یا هظحل نامه

 .رگید تالاوس اب مود خساپ نیح رد

 short term thinking short sighted /  یریگ میمصت و رکف هنماد ندرک دودحم کینکت

73thinking:نآلا و اجنیا  رد یریگ میمصت هب ینادنز ندرک رکف هنماد ندرک دودحم ییوجزاب یاهکینکت زا یکی 

  یدارفنا طیارش زا یصالخ و یلحر یلدنص یور نتسشن تاظحل نیمه هب دودحم طقف ینادنز هک یا هنوگ هب تسا

 
73 Get the Truth: Former CIA Officers Teach You How to Persuade Anyone to Tell All ,p25 
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 هزاب رد رظن دروم عوضوم هب طقف هک یا هنوگ هب بطاخم نهذ ندرک زکرمتم ینعی رکف هنماد ندرک دودحم .دشیدنیب

 میمصت رد رکف هنماد ندرک دودحم.فارتعا زج تسین یزیچ نآ هجیتن هک دنک یریگ میمصت و رکف نالا ینامز  هاتوک

 دودحم فرطب دوشیم ثعاب هک یلیالد هلمج زا .دوش بوسحم  زین یناسنا یاهاطخ زا  یکی ناونعب دناوتیم  ینآ یریگ

 : ار مینک ادیپ شیارگ رکف هنماد ندرک

 تدم هاتوک زایتما لباقم رد تدم دنلب تازایتما نداد هولج تیمها مک ‐

  یرگن هدنیآ و یشیدنا رود ای  تدم دنلب رب نآ حیجرت و تدم هاتوک هرود هراب رد رکف هب ار دارفا هک هعماج گنهرف ‐

 . دشاب عوضوم نیا  هدننک سکعنم یتهج زا دناوتیم هیسن یاولح زا هب دقن یلیس لثملا برض نایناریا ام نایم رد .تسا

 اب هک دنکیم رکف ینادنز .داد دهاوخ خر امش یارب یقافتا هچ هدنیآ رد تسین صخشم هکنیا و هدنیآ هب نانیمطا مدع ‐

 ینعی ینآ یریگ میمصت هک دریگیم رارق یطیارش رد ینادنز .تسا هتشادرب ولج هب ماگ کی  یلعف طیارش زا ندش صالخ

 هکلب درادن قدص ینادنز دروم رد طقف هدیدپ نیا .دهدیم حیجرت ندرکن یراکمه ینعی تدم دنلب یزوریپ رب ار فارتعا

 زا یکاح هک الاک نآ ندیرخ یارب مدرم موجه و الاک کی ندش نارگ اب .درک هدهاشم ارنآ ناوتیم رگید دراوم یرایسب رد

 ام تواضق زا یشان  لاح یارب یریگ میمصت سپس و  نالا هب ندرک رکف .دز لاثم ناوتیم ار هدنیآ هب مدرم نانیمطا مدع

 هزاجا وجزاب .میا هدرک نالا نیمه هب دودحم طقف ار دوخ نهذ ام هکنیا و هتفرگ رارق ام رایتخا رد هک تسا یتاعالطا هب

 رد اما دراد هارمه هب ار یدارفنا و ییوجزاب زا یصالخ وا یارب رهاظ هب هک یندرک فارتعا بقاوع هب ینادنز هک دهدیمن

 صالخ ینعی نالا شاداپ هب هک دهدیم رارق یریسم رد ار وا هکلب دنک رکف دراد هارمه هب ار تیموکحم شیارب تقیقح

 و هدنیآ هراب رد نوچ ینادنز ییوس زا .دنک رکف یدارفنا تخس طیارش و تادیدهت تالوس نایاپ یب هریجنز زا ندش

  .دهدیم حیجرت هدنیآ رب ار نالا دقن یلیس درادن ینانیمطا  چیه نآ یلامتحا تازاجم

 نتخیگنارب(...و ینومب ارچ یاوخیم اجنیا نک محر هداوناخ هب الثم  دوش روآ دای امش اب  وسکی زا دنکیم یعس وجزاب

 نینچ رد ینادنز.دنکیم یروآدای وت هب ارنآ مادم هک یدارفنا کانتشحو طیارش ییوس زا و )فطاوع و تاساسحا

 نایب هب .تسا هدرک دودحم ار هدنیآ هب وا زکرمت تردق وجزاب هک ارچ دنکیمن رکف رگید لاس ٢ هب لاثم یارب یطیارش

 دنک دودحم ییوجزاب قاطا نامه دودحم هب ار وا یریگ میمصت تردق و ینادنز رکف تسا هتسناوت وجزاب هداس یلیخ

 ٧٤.ینالقع ات دشاب یساسحا رتشیب دناوتیم شمیمصت و دریگیم میمصت بلق یور زا ینادنز هک تساجنیا

 
 دزمروه تاراشتنا هتسهآ و عیرس رکغت .تسا يدنمشزرا باتک رایسب تسا هدش همجرت مه یسراف نابز هب ایوگ هک نمناک لیناد هتشون هتسهآ و عیرس ندرک رکف باتک  ٧٤
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 بقاوع هب هکنیا یاج هب دنک تبحص  نالا دروم رد طقف هک دهدیم ینادنز هب ار نانیمطا ساسحا نیا وجزاب ییوس زا

 .دزادرپب فارتعا راوگان

 :دنک رکف زیچ دنچ هب دناوتب ینادنز رگا اما 

 دنک لمحت ار نادنز طیارش دناوتیم هک شدوخ تایصوصخ و راتفر ‐

 نادنز رد اهلاس تیموکحم ینعی دنک رکف رگید لاس ٢ رد دنکیم هک یفارتعا بقاوع هب ‐

 نآ هکرحم ورین نیرت مهم و ندیشیدنا یفطاع و فطاوع و تاساسحا رب ینتبم یریگ میمصت و رکف هنماد ندش دودحم

  .دراذگب ریثات امش هفطاع و ساسحا یور دناوتیم هک تسا یتالمج

 ندوب رفن دنچ امش هورگ وگب طقف .. اجنوا هتسشن نانک هیرگ و هنزیم راوید و رد اب شدوخ هراد نیوا رد تشپ تردام «

 تسا نیا امش یاپ شیپ هار !دهدیمن ار امش هب یریگ میمصت هزاجا یتاساسحا هلمج نیا «ینیبب وتردام نالا نیمه ات

 ناینادنز زا یادعت یارب هک تسا هداس رایسب هنومن یکی «.تسامش رظتنم نانک هیرگ امش ردام ای دینزب فرح ای هک

 .تسا هداتفا قافتا

 اما دنزب یفرح ای دنک یلاوس وا زا ای دهدب وا هب ار اهلاوس وجزاب هک تسا رظتنم ییوجزاب قاطا رد ینادنز توکس

 زا ینادنز هک هاگ .دشاب وجزاب طسوت ینادنز شنکاو شجنس یارب و یدمعت دناوتیم توکس نیا .دوشیم رارقرب توکس

 .دوشیم هجاوم وجزاب وش هفخ باوج اب هک دنک یلاوس وجزاب زا دهاوخیم هدما گنت هب توکس

 :راکنا و بیرف ٧.٢

 تالاوس زا یا هویش حرط اب دهاوخیم هک وجزاب فرط زا یکی :داد رارق یسررب دروم تهج ٢ زا دیاب ار بیرف هدیدپ

 رد .دهد بیرف ار وجزاب دهاوخیم هک ینادنز فرط زا رگید و دزادنیب مادب ار وا و تیاده هلت فرط هب ار ینادنز یهافش

 دش دهاوخ یسررب مود شخب رد ییوجزاب دض هباثم هب بیرف و هتفرگ رارق یسررب دروم وجزاب هاگن زا بیرف شخب نیا

 :دینک تقد ریز هداس لاثم هب

 ؟هنک ترفاسم نارهت  هب تفگ  X هب یسک هچ : ینادنز اب باطخ وجزاب«

 وجزاب اب هملاکم ماگنه هک تسا هتفهن یمهم هتکن وجزاب هتفگ نیا رد« !هدب باوج نکن رکف :ینادنز هب اددجم وجزاب

 ام یترابع هب .تسام نتفگ نخس زا رتعیرس ربارب ١٠ زغم رد اه هداد شزادرپ تعرس .درک تقد نآ هب دیاب یدرف ره ای

  .میراد دوخ نهذ رد ارنآ میروایب نابز هب ار باوج هکنیا زا لبق
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 نامز نیا هچره .تسا باوج نداد یارب یقطنم هلصاف هیناث ۵ ات ٣ نیب دوشیم هدیسرپ امش زا یلاوس  هکینامز الومعم 

 وا  هدب باوج نکن رکف :دیوگ یم وجزاب رگا .دشاب هدنهد رادشه دناوتیم ییوجزاب نف رد دوش رتشیب هیناث ۵ زا دعب

 رکف هب یزاین )وجزاب هاگدید زا(دیشاب هتشاد تقادص و دیشاب هتشاد ربخ امش و هداد خر هعقاو نیا رگا نوچ دنادیم

 .داد دیهاوخ لیوحت اعیرس ار خساپ و یواکاو ار دوخ هظفاح زا هکلب ،دیتسین دیدج خساپ کی شزادرپ یارب ندرک

 رگید یباوج نداد یارب یدایز نامز امش دهاوخیمن و تسامش «یتاعالطا هیلخت« لابندب وجزاب هکنیا رب افاضم

 .دینک فرصم

 هب  .دوب دهاوخ رت لکشم امش زغم رد اه هداد شزادرپ دیشاب هتشاد یرتشیب زکرمت مدع و سرتسا هچره دینکن شومارف

 نامز  هیناث ۵ ات ٣ امش زغم هب )لاوس لاثم یارب( هدننک کیرحت کی ندرک لاسرا ای ندرک دراو زا دعب رت هداس نایب

 یتاوصا ندز فرح ماگنه دراوم رتشیب رد اهناسنا .تسین حرطم نامز اهنت اجنیا اما .دوب دهاوخ هناقداص راتفر هدهاشم

 یمالک ریغراتفر ای nonverbal behavior نآ هب هک دنهدیم زورب دوخ زا ار ..و اپ و تسد یاهتکرح ای صاخ

 هلمج زا دنیوگیم

 ...و ووووپ مممما .آآآآ :اهادص

 ندب تاکرح

 یندب صاخ یاهراتفر  ییوجزاب طیارش رد اما یعیبط رایسب تسیرما ندز فرح ماگنه ناسنا راتفر هتبلا  تسد تاکرح

 .دشاب بیرف رب لاد دناوتیم هشیمه هن مه نآ

 هاگدید زا دناوتیم ددرگ هارمه یرتشیب ینابز ریغ یاهراتفر اب و هتفرگ تروص باوج نداد رد ریخات هچره هجیتن رد

 .دوش یقلت رادشه کی وجزاب

 ٧٥.دیتسه یعقاو زا ریغ رگید خساپ کی شزادرپ لاح رد ینعی دینک یرپس ار یرتشیب نامز هچ ره :لوا هدعاق

 رایسب تلاح نیا دنبمشچ اب  ؟تسا هدز رس هدنیوگ خساپ زا صاخ راتفر ای تاوصا ندز فرح ماگنه ایآ : مود هدعاق

 اپ و تسد بیرف یاهراتفر دنبمشچ رطاخب یفرط زا و دینکیم شزادرپ رتعیرس اهنت هن امش هک ارچ  تسا توافتم

 یخساپ دیناوتب للعت نودب هک دشاب عیرس  یا هنوگ هب لوا هیناث ۵ یور دیاب امش زکرمت هجیتن رد.دوشیم رت دودحم

 بوخ یهافش هملاکم کی رد هکلب !ادبا تسین وجزاب اب ندوب قداص یانعم هب هجو چیه هب نیا دیهد هئارا لوبقم

 
75 Spy the Lie: Former CIA Officers Teach You How to Detect Deception, p68 
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 دض یاهکینکت مود شخب رد(.دینک رکف تدم دنلب رد دوخ خساپ بقاوع هب و یحارط ار یباوج ناتنهذ رد و دیونشب

 )تفگ میهاوخ نخس هراب نیا رد رتشیب ییوجزاب

 مه ینعی دشاب بوخ راکبیرف کی دناوتب مه دیاب یهافش هملاکم کی رد بوخ ینادنز کی :راکنا یاهگول و راکنا

  .دنک تعنامم یشکاپریز زا مه و بیرف ار وجزاب مه صیخشت ار وجزاب بیرف

 هنومن  ریز رد هک نآ هب هجوت ندرک فرحنم یارب شالت و تیعقاو کی راکنا ینعی هداس رایسب نابز هب بیرف :بیرف

 مینکیم رکذ ارنآ لوادتم رایسب و هداس یاه

 صخشمان راکنا )فلا

  ؟یتشادرب ور زیم یور لوپ وت ایآ :س

 یمومع و لماش یفنم باوج !ریخ ای یرآ !تسا حضاو لاوس نیا باوج !متشادنرب ار یسکچیه لوپ نم :باوج

 .تسا بیرف رب لاد  ماع/

 ٧٦لاوس اب لاوس )ب

 ؟یتشادرب ور زیم ور لوپ وت ایآ :س

 یارب دهاوخیم هک ارچ دنکیم رارکت ار لاوس باوج یاج هب هدنهد خساپ  ؟متشادرب ور زیم یور لوپ نم ایآ :باوج

 هک تسیفاک نهذ رد هیناث ٢٠ ات ١ هیناث دنچ نامه .درخب نامز یعقاو زا ریغ دیدج باوج کی شزادرپ یارب و شدوخ

 .دنک ادیپ لاوس یارب دیدج یباوج شتیقالخ هب هجوت اب دناوتب

  خساپ نودب هرازگ)پ

 ؟یتشادرب ور زیم یور لوپ  وت ایآ

 رکف یروطچ نم دروم رد هدیم نوشن نوچ یدرک لاوس نیا هک ملاحشوخ ای  یدرک ور لاوس نیا دش بوخ :باوج

 !مهلاثما و یدرک حرطم ونیا دش بوخ هچ ای  یدیسرپ ونیا هک ملاحشوخ ای نیا دننام ییاهباوج !ینکیم

 دبایب هدننک لاوس ندرک دعاقتم یارب یهار دراد درف عقاو رد و تسین نیا لاوس خساپ هک دینک تقد

 دنک فرحنم ار خساپ شور نیا زا دنکیم یعس و هتفرگ یمجاهت تلاح خساپ یاج هب درف یمجاهت )ج

 ؟یتشادرب ور زیم یور لوپ وت ایآ :س

 
76 ibid 98 
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 ور یزیچ نینچ یدیم هزاجا تدوخ هب هک یتسه یک وت الصا ؟یسرپیم ور یزیچ نینچ یشکیمن تلاجخ :باوج

 هدنهد خساپ تقادص مدع زا ناشن دناوتیم تسد نیا زا یمجاهت یاهباوج ...و یتسه هراک هچ ینکیم رکف وت ؟یسرپب

 .دشاب

 طبترم ریغ یخساپ )د

 ؟یتشادرب ور زیم یور لوپ وت ایآ :لاوس

  ؟متشادرب نم ینکیم رکف ارچ ؟تسه یسک هچ هب قلعتم لوپ ای ؟دوب زیم یور لوپ ردقچ :باوج

 مادقا زا ناشن دناوتیم درادن لاوس اب میقتسم تروصب یطبر و تسا لاوس هدننک فرحنم عقاو رد قیرط نیا زا ییاهباوج

 .دشاب بیرف هب هدنهد خساپ

 یساسحا تلاح )ح

 ؟یتشادرب وت ور زیم یور لوپ :س

 نم هب ینعی ؟ینزب یماهتا نانچ ترسپ ای یمیمص تسود ای  ترسمه/ترتخد ناونعب نم هب ینوتیم روطچ : باوج

 ساسحا نتخیگنارب رد یعس هکلب تسین غورد اترورض خساپ هنوگنیا ؟یدید نم زا یزیچ الاح ات هگم؟یرادن دامتعا

 لکشم هحورطم لاوس اب یلیلد هب هدنهد خساپ هک دهدیم ناشن و دشاب یم شدوخ اب یو ندرک وسمه و هدننک لاوس

 .دراد

 لاوس کرد مدع )ت

 ؟یتشادرب وت ور زیم یور لوپ :لاوس

 ٧٧.تسا زجاع هداس لاوس کی مهف زا خساپ یاج هب هدنهد خساپ !مشیمن تالاوس هجوتم :باوج

 رارکت  هکنیا میشاب هتشاد دای هب دیاب ییوجزاب گولونوم رد هک یتاکن زا یکی  :مسق و ینید لئاسم هب لسوت و رارکت

 هب غورد رییغت هب رداق زگره نادنزرف و تفارش و ردام ناج هب مسق ای  ناماما ‐ینید لئاسم هب لسوت ای باوج کی

 دینکن فالتا ینید لياسم  هب نتسج لسوت اب ار دوخ یژرنا .تسین وجزاب نهذ ای تیعقاو

 

 
77 Ibid 101-108 
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 وا .دنکیم هراشا ییوجزاب رد یمهم هتکن هب  «غورد یسوساج« دوخ باتک رد نوتسیه پیلف :٧٨هدننک عناق هرازگ

 راکنا لباق ای هک تسا یا هرازگ هدننک عناق هرازگ .دنکیم هدافتسا هدننک عناق هرازگ زا مهتم هاگ ییوجزاب رد هک دیوگیم

 الومعم هدننک عناق هرازگ نینچمه !یردام قشع نامه ای تسا شیاه هچب قشاع ردام کی الثم .تسا تسرد ای ,تسین

 وا هکنیا اب وجزاب  طسوت امش دامتعا بلج  اهنت هن ییاه هارازگ نینچ زا فده .تسا هارمه تاساسحا نتخیگنارب اب

 نیرت فیعض هشیمه هدننک عناق هرازگ نینچمه.تسا یراکمه یارب امش تاساسحا کیرحت هکلب تسا قداص یدرف

 !مینکیم هاگن هلئسم هب وجزاب فرط زا لاثم کی اب.دهدیم رارق فده ار عوضوم مهف هطقن

 یتالمج(  مبتکم منید – مرادن تسود اعقاو منم یرادن مه یرارف هار و یتسه ام لرتنک و ام تسد رد هک وت« :وجزاب

 «!ور تطیارش ممهفیم مراد هچب ممدوخ ینعی منک تتیذا )نیا هیبش

 لاح .دزیگنا یم رب زین ار ینادنز ینعی بطاخم تاساسحا و دنکیم نایب ار یتیعقاو هک ارچ تسین راکنا لباق هرازگ نیا

 طیارش نیا زا ندش صالخ یارب یراکمه نامه هک دنکیم نایب ار هرازگ ییاهن شخب لصا ٢ نیا هب هجوت اب وجزاب

 ندرک دنلب دننام یندب راتفر نینچمه و  هدننک عانقا هرازگ نیدنچ زا هکلب هرازگ کی هب اهنت هن هاگ وجزاب .تسا یدارفنا

 هدننک عانقا یاههرازگ زا هرم زور یگدنز رد ام.دنکیم هدافتسا ...و ندش نابرهم ای وم ندیشک  ادص ندروا نییاپ ای ادص

 !منکیم هدافتسا

 ارنآ اب طبترم تالاوس و «مهتم تاصخشم مرف« ینادنز هکینامز ات وجزاب تاقالم نیلوا زا :کوش/هجاوم هلحرم ٧.٣

 دشاب یم ییوجزاب قاطا رد ینادنز و وجزاب تاقالم نیلوا نیا نوچ .٧٩تشاذگ مان هجاوم هلحرم ناوت یم دنکیم لیمکت

 هارمه زین  متش و برض اب یتح دناوتیم هک طلسم و یمجاهت تلاح اب دنکیم یعس وجزاب و دوب یناوارف تیمها یاراد

 ینادنز هب درف هب ییوجزاب و هاگتشادزاب ،وجزاب زا زیگنا ساره هرهچ کی هکنیا ارب هوالع و درک دروخرب ینادنز اب دشاب

 افاضم .دشاب هتشاد یونش فرح وا زا یا هنوگ هب هدرک تابثا درف هب ار وجزاب ناونعب دوخ روضح دنکیم یعس دهدیم

 «نتشک هلجح مد ار هبرگ « لثملا برض دیاش .دناسرب لقادح هب ارنآ اب هتسکش ار ینادنز فرط زا تمواقم هیحور هکنیا

 تنوشخ ،ییوجزاب زیگنا ساره قاطا وجزاب کوش اب دیاب ینادنز .دشاب هتشاد ار دربراک  نیرتهب درف بلاق ندرک یهت ای

 هن و تسین هدنب ار ییادخ چیه «وجزاب دوخ لوق هب هک دوش هجاوم وجزاب یتردق ردق و ،رات و هریت هدنیآ ،هدش لامعا

 
78 Ibid, convincing statement, 116 

 Reid Technique دیار ییوجزاب لوصا اب قباطم  ٧٩
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 رتعیرس رد هک یا هنوگ هب ینادنز نتسکش شفده هرود نیا رد وجزاب .«دراد لوبق ار ناماما و ربمغیپ و نآرق هن و ادخ

 یتح و یناور راشف نیرتشیب لیلد نیمه هب دریگب فارتعا امش زا ‐تشادزاب هدنورپ عون هب یگتسب ـ نکمم نامز

 و برض مادعا زواجت هب دیدهت .دشاب یم ینادنز دوس هب وجزاب هیلع رب نامز.دشابیم هرود نیا رد ینادنز رب ار یکیزیف

 زا ..و نیگنس یزاس هدنورپ  ات یسنج کیکر رایسب یاهتناها و هداوناخ یریگتسد و ۶٠ ههد دیدش یاه هجنکش و متش

 هب هک دتسرفیم یدارفنا هب ار وا دنک دراو ینادنز هب یرتشیب کوش  دناوتب هکنیا یارب وجزاب .تسا هرود نیا یاهیگ هژیو

 و شحف و دیدهت زا رد هچنآ ره وجزاب .تسا ینادنز رب رتشیب راشف ندرک دراو فده اما «دنک رکف « شدوخ لوق

 دهدیم لوق ینادنز هب و دهدیم ناشن رتگرزب رایسب ار ماهتا وجزاب ییوس زا.دنکیم یلاخ  هجاوم نیمه رد ار دراد باعرا

 رس تشپ زا  وجزاب و هتشاد مشچ رب دنبمشچ ینادنز ییوجزاب تدم مامت رد.«دروایب فارتعا هب ار وا ندب دنب دنب« هک

 هبرجت و تاظحل نآ رد ندوب اما دشاب هداس ییوجزاب زا نتشون دیاش .دز دهاوخ فرح وا اب یمجاهت تلاح نامه اب و

 .تسا کانلوه و هداد ینادنز هب کوش کی اعقاو نآ

 مییعت شیپ زا  همانشسرپ نیا تالاوس !دنک لیمکت ار مهتم اصخشم مرف هک دهاوخیم ینادنز زا وجزاب هلحرم نیمه رد

 ترفاسم و لیصحت ناگتسب هداوناخ یگدنز لحم اب طبترم تاعالطا مامت لماش هک تسا ناسکی همه یارب و هدش

 .دشاب یم ..و یگدنز لحم سردا یکورک مسر و روشک زا جراخ

 :دننام تسا یزاجم یاضف رد یو روضح دش دهاوخ هدیسرپ ینادنز زا رما ودب رد هک یتالاوس نیرت مهم زا یکی

  پآ ستاو مارگلت و کوبسیف ،رتیوت ،مارگاتسنیا رد تیوضع‐

  اهباسح نیا روبع زمر و یربراک مسا ‐

  روبع زمر و اهلیمیا ‐

 وضع یمارگلت یاههورگ مان ‐

  وضع یمارگلت یاهلناک مان ‐

 .دیا هدرک وگتفگ اهنآ اب یزاجم یاضف رد هک یدارفا مان ‐

 دهاوخ رتشیب یسیلپ قانتخا طیارش رد زین یو یریذپ هبرض دشاب رت ینلع یزاجم یاضف رد درف روضح هچره :هدعاق

 !رت لکشم درف یاپ در فذح و دش

 تیلاعف زا یسایس تاطابترا و لیمیا ندرک ادج دشاب هتشاد رظن دم دیاب هشیمه یرگراک/یسایس لاعف کی هک هتکن کی

  .تسا یصخش
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 یو رب ار راشف نیرتشیب نآ قیرط زا ات دنتسه ینادنز زا فعض طاقن ندرک ادیپ ددص رد هشیمه اهوجزاب  :فعض هطقن

 تایصوصخ دنتسه لاعف یزاجم یاضف رد هک روشک لخاد نیلاعف زا یرایسب هک هدش هدید هنافساتم .دننک لامعا

 مارگاتسنیا ای رتیوت دننام یزاجم یاضف رد ...و ،اهاذغ ،هقالع دروم یاهناکم ،اه یگتسباو ،قئالع،یحور ،یقالخا

 هطقن امش زا وجزاب هچره .ددرگ ینادنز رب راشف لامعا رد اهوجزاب هب یگرزب کمک دناوتیم نیا هک دننکیم رشتنم ..و

 ای دشاب راگیس فعض هطقن نیا لاح ،تفرگ دیهاوخ رارق یرتشیب راشف ضرعم رد امش دشاب هتشاد یرتشیب فعض

 .نانآ زا یا هعومجم ای رسمه ای رتخد ای هدازرهاوخ ،ردام

 :دنک دراو راشف امش رب دناوتب نآ قیرط زا هک تسامش فعض طاقن ندرک ادیپ دصرتم وجزاب  تشادزاب تدم یط رد

 عوضوم کی هب امش هک تسیفاک..و  ناتسود ندید  یزاجم یاضف و لیصحت ات هداوناخ یاضعا ای یدارفنا زا سرت

 راشف یارب ار هنیمز و کیرحت ار اهوجزاب یاهکخاش دناوتیم هک دیشاب نارگن نآ هب هبسن ای هداد ناشن رتشیب تیساسح

 .دشاب یلماع ره دناوتیم نیا .دیامن هداما تهج نآ زا

 دنتسه انشآ کینکت نیا اب دارفا رتشیب هک تسا دب و بوخ یوجزاب زا هدافتسا هجاوم هرود رد یمیدق یاه هویش زا یکی

 هب کمک شفده هک دنکیم یفرعم رگید رگبوکرس داهن هدنیامن ای ناتسداد هدنیامن ار دوخ اهوجزاب زا یکی الومعم و

 !دهد ناشن بلاطم نایب اب ار شتقادض ینادنز هکنیا شطرش یلو تسا ینادنز

 دهاوخب ینادنز رگا دنیوگیم و هدز فرح لولس رد ینادنز اب نانابهگن هک تسا نیا هلحرم نیا یاه هویش رگید زا

 جیار یاه کینکت زا «نوریب یایب اجنیا زا رتدوز هک نک یراکمه« .دز دنهاوخ ادص ار وجزاب دنک «یراکمه«

 وجزاب فرط زا یتروص نینچ رد هک دراد دوجو نانابهگن طسوت هنابش متش و برض لامتحا.تسا اجاو نانابهگن

  !تسین ماع و یناگمه عوضوم کی نیا فصو نیا اب .تسا هتفرگ تروص

 درف رگا اصوصخم  تسا مهم رایسب یریگتسد هیلوا یاهزور رد هژیو هب وجزاب یارب نامز هدش هتفگ هک هنوگنامه

 نینچ رد و دشاب هتشاد دوجو وا نامزرمه و اقفر ریاس ندش یفخم لامتحا هک دوب یسایس لاعف کی هدش ریگتسد

 .تشاد ار نانابهگن فرط زا  راشف راظتنا دیاب یتروص

 ..ددرگیم حیرشت و حرطم تسوا هجوتم هک یماهتا و درف ندش ینادنز لیلد هلحرم ای زاف نیا رد  :هعسوتزاف  ۴.٧ 

 هلداجم و هطسفس هب لسوت نینچمه و هنارمآ گولونوم و نییاپ هب الاب زا هلداجم هبرح زا هدافتسا اب دراد یعس وجزاب

 یاهکینکت زا هدافتسا .دزادنیب ریگ ار وا و راداو راکشا ییوگغورد هب هکلب ییوگ ضقانت هب اهنت هن ار ینادنز

 هلحرم ناوتیم ار هعسوت هلخرم .تسا رادوخرب یدایز تیمها زا هلحرم نیا رد بیرف و عانقا و عیمطت ،یشکاپریز
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 وجزاب .تسا ینادنز دوخ طسوت  نآ ندرک بوتکم سپس و فارتعا نتفرگ  رد یعس وجزاب هک تسناد یهافش ییوجزاب

 دناوتن هک دنک دودحم یا هنوگ هب هدرک دودحم ار ینادنز رکف هنماد هک درک دهاوخ یعس جارختسا و هلحرم نیا مامت رد

 !دینیبب ار ییوجزاب قاطا زا رتارف

 رد فیفحت و یراکمه لوق وسکی زا و دنکیم دیدهت و بوعرم ار وا دنک تمواقم دهاوخیم ینادنز هک دنیبیم یتقو

 ناشن دناوتیم هک دنکیم هئارا الثم ینادنز ندوب «مرجم« رب لاد یدهاوش وجزاب هلحرم نیا رد.دهدیم وا هب ار هدنورپ

 وجزاب نامزمه .دشاب ...و هدش دونش ینفلت یاهسامت ،اهسکع ،یو اب طبترم هدش ریگتسد دارفا ریاس یسیون کت نداد

 .دشاب هتشادن ارنآ راکنا و رارف ناکما ینادنز هک یا هنوگ هب هدرک بوسنم ار نآ فارتعا هنیمز درجم هب ات تسا هدمآ

 ،ینادنز اب طابترم دارفا یرثکادح ییاسانش و یرثکادح تایئزج تبث یارب هظفاح یواکاو یاهکینکت زا هدافتسا

 نیا مامت .تسا هلحرم نیا جیار یاه هویش زا دوش هتفرگ یغارس وا زا هکنیا نودب یدارفنا رد ینادنز ندرک اهر هب دیدهت

 .دریگب یو زا یبتک تافارتعا دناوتب وجزاب ات دوشیم لامعا ینادنز رب اهراشف

 رتشیب دارفا نیا یریگتسد لامتحا اهنت هن دشاب رت ینلع هورگ کی ای هتسه کی تیلاعف هچره هک تسا تیعقاو کی نیا

 ییوجزاب رد هجیتن رد و هتشاد یسرتسد یاه هتسه ای هورگ نینچنیا تاعالطا مامت هب یتینما یاهداهن هکلب تسا

 هب دناوتیم هک هداد ینادنز ناشن ار دهاوش و کرادم وجزاب «هعسوت« هلحرم رد الومعم و دهاوخن یمهم هجیتن تمواقم

 .دوب دهاوخ لکشم رایسب اهسکع دهاوش و دانسا راکنا و ددرگ یقلت ینادنز تمواقم نتسکش مه رد یانعم

 .دزاس هدامآ تافارتعا نتشون  یارب ار ینادنز دراد یعس هک تسا ییاهکینکت رگید زا عانقا و عیمطت

 

 وا تیاده و لرتنک رد امش دنک ساسحا و دشاب هتشاد یرتشیب سفن هب دامتعا دوخ هب وجزاب هچره هک دینک هجوت

 یعس هشیمه وجزاب.دوب دهاوخ رت تخس وا ربارب رد تمواقم )دراد تسد رد امش زا یرتشیب فعض طاقن ینعی (دیتسه

 وجزاب فده دینکن شومارف .دهد ناشن امش هب ینادنز عانقا یارب شالت و سفن هب دامتعا ،طلست تلاح ات درک دهاوخ

 تردق چیه هک تسیا هدش بوعرم هدش هتسکش الماک تلاح رد هکلب ،تسین یعافد تلاح کی رد ینادنز نداد رارق

 و رما ودب رد راکنا و تمواقم تلاح کی یاراد انثتسا نودب ناینادنز مامت هک دنادیم وجزاب ییوس زا .درادن یعافد

 «هعسوت« هلحرم رد مجاهت یارب یعافد راوید نیا نتسکش هجاوم هلحرم و تشادزاب میژر شالت مامت و دنتسه تشادزاب

 .دشاب یم
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 .تسا نآ یایاوز ندرکزاب رد یعس و حیضوتار  هدش تشادزاب نآ رطاخب ینادنز هک یماهتا /لیلد وجزاب هعسوت هلحرم رد

 ،دنک روطخ نهذ هب ییاپورا رادمنوناق یاهروشک روصت دیابن مییوگیم نخس حیرشت و حیضوت زا ام هک هکینامز املسم

 :دینک تقد ریز لاثم هب .تسا رظندم یمجاهت و هنارمآ هویش هکلب

 ینادنز ماهتا فرطب ماع عوضوم کی زا دهاوخیم وجزاب هباشم و لاثم نیا رد  ؟هچ ینعی یلم تینما هیلع مادقا :وجزاب

 دنک تکرح

 ؟ماظن دض رب ینابت و عامتجا ،ییاجنیا ارچ ینودیم و یدش ماهتا میهفت ارسداد رد :وجزاب

 نیب ریز هملاکم هب .دشاب توافتم دناوتیم زین دوشیم کیدزن درف ماهتا هب وجزاب هک یا هویش و تسازجم درف ره هدنورپ

 :دینک تقد شیوجزاب و نایئاضر نوسیج

 ار وا متسناوتیمن نم .تسا هدش باختنا نم  عفادم لیکو ناونعب و هیئاضق هوق فرط زا هک درک اعدا ‐وجزاب‐وا «

 .دوب حضاو غورد کی نیا و مینیبب

 ؟ما هدز دنبمشچ نم ارچ دیتسه نم عفادم لیکو امش رگا

 !تسامش تظفاحم یارب :وجزاب

  ؟تسیچ تروظنم

 !ییوگب نم هب ار زیچ همه دیاب  ینک کرت ار اجنیا یهاوخیم رگا و تسیدج یلیخ امش ماهتا

 ؟یماهتا هچ

 ..دراد یگتسب وت هب لحم نیا کرت.میراد عالطا عوضوم نیا زا ام و یتسه  سوساج کی وت هک ناونع وا ،یسوساج

  .منک کرت ار اجنیا نالا نیمه ماوخیم نم

 ؟اجک اما تسه دک کی نیا هک مینودیم !یدب حیضوت نم هب «وداکاوآ« دروم رد دیاب وت

 نیبدب و  قمحا یلیخ دیاب نیرومام نیا هشاب  Kickstarter project هراب رد هلئسم نیا مامت رگا متفگ مدوخ اب

 ..دنشاب

 ارنآ ام .دش هتفرگ میاه هناش هک دز نم هب یندرگ سپ هکیلاح رد ..دینکیم رکف هابتشا امش منکیم رکف یلو مفساتم نم

 ٨٠«مینک فشک ارنآ ام ات هکنیا زا رتهب دییوگب ام هب ار نیا تدوخ رگا یلو مینادیم

 
80 Jeason Rezaian: Prisoner: My 544 Days in an Iranian Prison―Solitary Confinement, a Sham Trial, High-Stakes Diplomacy, 
and the Extraordinary Efforts It Took to Get Me Out,p 75-76 
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 »لاثم یارب تسا توافتم هلحرم نیا رد لاوس حرط یاه هویش

 هب هدرک امش ماهتا راب شهاک رد یعس یهورگ ای موس درف حرط اب دنکیم یعس وجزاب هاگ »موس هورگ/درف هژوس ‐ 

 تیلاعف نآ رد امش هک تسا یهورگ ای هتسه ای مزرمه/قیفر یعقاو مهتم و دیتسین مهتم هک دینک رکف امش هک یا هنوگ

  ٨١.دنکیم

 ور میمصت نیا دش روطچ بوخ ...دنتسرفب ورت هک دنتفرگ میمصت .... هورگ/هیرشن زا ... هک مینودیم :وجزاب«

 «؟دنتفرگ

 «دندوب هدرک هدامآ لبق زا هک دوب یا همانرب ینعی ...یشب مازعا ناریا هب هک دش رارق ....اب تاقالم زا دعب وت »وجزاب«

 ...«تشاذگ تاقالم رارق تاهاب ترافس یتاعالطا رسفا و یدرک ازیو یاضاقت و ... ترافس یتفر وت «

 دنکیم رکف ینادنز هک ارچ دشاب امش نامزرمه و اقفر نداد ول و یسیون کت هب دناوتیم یا هژوس نینچ تارطخ زا یکی

  ددرگیم عفر یو زا ماهتا اقفر نداد ول اب

 :دینک تقد ریز لاوس هب

  ؟یدرک راک .... رد ار شتشادزاب ربخ ارچ سپ یراد دقن  .... اب هک وت «

 ....هورگ و ..... دوشیم هداد موس درف ٢ هب عاجرا  مه و تسا یشکاپریز مه هک لاوس کی

 

 ای لمع کی رد ینادنز راتفر نداد هولج یقالخا اب هکدنکیم یعس وجزاب :مرج راب شهاک و یقالخا یدردمه هژوس

 دینک تقد ریز لاثم هب .دناشکب ندز فرح هب ار وا شنک

 یتقو مدوب وت یاج رگا منم منکیم کرد ... ضارتعا رد ور تروضح و لکشم یلیخ زورما طیارش هک مراد لوبق :وجزاب

 هژیو هب درک هدهاشم ناوتیم زین ام هنازور راتفر رد ار هویش نیا .»مدرکیم تکرش امتح منم ندموا  ...و ...و .... منیبیم

 هژوس .دنشکب ار یفرح اهنآ نابز ریز زا هناندمتم یا هویش هب دنهاوخب هک یتقو ناشنادنزرف و نیدلاو نیب راتفر رد

 طیارش یتح ای دیدرک باختنا هک یشنک یارب امش هب قح نداد ،هورگ ای دارفا ریاس ندرک موکحم اب دناوتیم یدردمه

 .دوش هارمه میژر زا داقتنا و هعماج یمومع

 
81 Criminal Interrogation and Confession pp212 
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 ور یدرف  دوب وجزاب نم هک ییاهلاس مامت رد « :دیوگب  الثم و دنک مادقا ینادنز زا فیرعت هب دراد ناکما یتح وجزاب

 و یربهر تردق یاراد وت ،هنک یهدنامزاس یبوخ و تیفیک نیا هب ار باصتعا /ضارتعا  هشاب هتسنوت وت لثم هک مدیدن

 اعقاو هنکیم لمع یزاجم یاضف ای رتیوت رد امش هورگ هک یا هویش « لاثم یارب ای « یتسه اهرگراک /هورگ نایم دوفن

 .«هشاب هدوب رثوم دح نیا ات امش لثم هک مدید یهورگ رتمک نم و هیلاع

 کرحم ای یقیوشت لماع ناونع هب دناوت یم هتفرگ رارق هجوت دروم هکنیا و  ینادنز یوگا و رورغ سح ندرک رادیب

 .دیامن تیاده فارتعا فرطب ار ینادنز

 امش زا لبق دینک ضرف لاثم یارب :دراد دارفا ریاس فارتعا قیرط زا ینادنز یارب مرج ندرک گرزب رد یعس وجزاب هاگ 

X  هتفگ و تافارتعا اب قباطم هک دیوگیم وجزاب یطیارش نینچ رد .دیراد هطبار وا اب امش هک هدش ینادنز و ریگتسد 

  هدوب ینلع تیلاعف یاراد هک یدارفا یارب هویش نیا .دیا هتشاد هدهعب ار ...و یهدنامزاس یلصا تیلوسم امش  X یاه

 ییامنگرزب و رگیدمه هیلع فارتعا هب ار ینلع هتسه ای هورگ کی دارفا دناوتیم یگداس هب وجزاب و هتشاد دربراک رایسب

 .دنک مهتم رگیدمه تیلوسم

 

 تیاده فده هکلب تسین خساپ کی نتفرگ شفده هک دنکیم حرطم ار  یتالاوس وجزاب هویش نیا رد :هلت/همعط هژوس

 یمجاهت تالاح هجو چیه و هدوبن یماهتا تالاوس نیا.تسا فارتعا و وا نتخادنا ریگ سپس و هلت کی فرطب ینادنز

 لاح رد ینادنز هکنیا رب ینبم وجزاب کرد و ینادنز یاه هتفگ زا دعب تالاوس نیا هکلب درادن هدنوش هجاوم  ای

 .ددرگیم حرطم تسا ییوگغورد  عقاو رد نآ حرط اب وجزاب هک تسا هدشن تباث هیضرف  کی الومعم  هلت تالاوس

.دنکیم تیاده هلت کی یوسب ار هدنهد خساپ درف ای ینادنز   

:میهد حیضوت ار عوضوم هداس رایسب یلاثم اب دیراذگب  

 وشاهفرح و هدش ریگتسد ینالف هک ینودیم هگید یفرط زا میراد فارشا یزاجم یاضف هب ام هک ینودیم تدوخ« :وجزاب

 ای یشب طبترم روشک زا جراخ رد ماظن فلاخم یاهنامزاس و دارفا اب ینک یعس وت هک هراد دوجو یلیلد ،وت رظن هب ایآ .دز

 تچ رگا  ترظن هب اما یدش طبترم دارفا نیا اب  وت مگیمن نم ؟ینک توعد یمارگلت هورگ یارب  اهنوا زا ینک یعس

؟مینک ادیپ ور اهگول تچ رد دارفا نیا ید یا مینوتیم مینک هاگن رگا ار امش پآ ستاو /یمارگلت هورگ یاهگول  
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 میربخ اب یچ همه زا و هدوب ام بقارم ریز امش هورگ هک دهدیم ینادنز هب ار – یتسدکی/ رادشه نیا فرطکی زا وجزاب

 تیاده فارتعا فرطب یرسدرد چیه نودب ار ینادنز دهاوخیم یفرط زا و هتخیر مه رد تدشب ار ینادنز نهذ هجیتن رد

.دنک  

 دنام یم رظتنم وجزاب هکلب تسین یمجاهت و یا هجاوم هجو چیه هب لاوس و دنکیمن مهتم ار ینادنز وجزاب لاوس نیا رد

.دوشیم حرط ینادنز هیلوا تایحضوت زا دعب لاوس نیا .دهدب لاوس هب ار دوخ خساپ ینادنز ات  

:ریز لاثم ای  

 اه یگزات ایآ یراد هک یا هنایهام دمآرد زج هب.مینک لرتنک مینوتیم عیرس یلیخ ار یکناب یاه شنکارت ام ینودیم :وجزاب

؟یتشاد مه یرگید دمآرد  

 ای دهاوش یاراد ام هکنیا تسا میقتسم ریغ تروصب و دتسرف یم ینادنز یارب یا هلت لاوس کی هک یمایپ نیرت مهم

 عقاو رد نآ  حرط اب اما تسا وجزاب یارب هیضرف کی طقف نیا دنچره . یتشادن ار شراظتنا وت هک میتسه یکرادم

 رد وتسا ینادنز مالک رد ضقانت ندرک ادیپ یارب وجزاب طسوت ناتساد رییغت فده . تسا هتفرگ رارق هلت کی رد ینادنز

 هدافتسا هلت ناونعب ‐هن ای دراد دوجو هکنیا زا رظنفرض ‐کرادم ای دهاوش  هلت تالاوس رد یلک روطب و قوف لاثم ود

 دناوتیم ینادنز لمع نیمه اقیقد و هدرکلمع دهاوش و کرادم هیجوت هب ات دراد یعس تشادرب ار هلت ینادنز رگا .دنکیم

.دزاس راتفرگ رتشیب ماد رد ار وا  

:دینک تقد ریز  هداس لاثم هب  

 و اهنفلت مینوتیم ام هک ینودیم وت .یتشادن مه هنازادنارب تیلاعف و یتسین زادنارب و ماظن دض وت هک مینودیم ام :وجزاب

 هتشاد طابترا تسه ‐میژر دض تیصخش – هک .... اب وت هک هراد یلیلد وت رظن هب ایآ .مینک دونش یتحارب ار یاهمایپ

«... و یشاب  

:وجزاب قوف یضرف و ییادتبا رایسب لاوس رد  

  هدز فرح درف یمیژر دض تیلاعف رب لاد یکرادم ای دهاوش دوجو زا  ‐

  هلت نتشاذگ ‐

 و ناتسرف کمایپ ندز گنز – دهاوش  ای هدرک للعت خساپ رد ای فرحنم ار لاوس دهاوخب یلیلد ره هب ینادنز رگا

 هیجوت هب عورش  درادن ییانشآ یا هلت لاوس اب نوچ ینادنز .تسا هداتفا هلت هب ینادنز هکنیا ینعی دنک هیجوت ار ‐طابترا
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 هکنیا نودب تالاوس نیا اب انشآ درف  هکیلاح رد دراد ار رظن دروم یضرف صخش اب طابترا رد ددعتم لیالد ندروآ و

«درادن دوجو یل یلد چیه هن « یللعت  :دهدیم یفنم باوج دنک فرحنم ار لاوس دهاوخب ای دشاب هتشاد باوج رد  

. دیآ یم رب هیجوت فرط هب هاگآدوخان  که ای دونش دننام یلامتحا دهاوش ندینش اب ینادنز  یسانش ناور رظن زا  

 دسرپب امش زا و دنا هدرک ادیپ هداد خر یتقرس هک یلحم رد ار امش تشگنا رثا هک دیوگب امش اب ییوجزاب هک دینک مسجت

سرتسا و دیرت سح  و کی   ‐ دیا هتفرن اعقاو دنچره  – شاد دوجو یلیلد ایآ هک دسرپب دیشاب هتفر ناکم نآ هب امش هک هت

رفا یناور و یعیبط شنکاو کی نیا.دشاب هدش ادیپ اجنآ نم تشگنا رثا دنکن تعقاو هک داجیا امش نهذ رد دا ینامگدب 

 ای دهاوش هیجوت مدع ینعی ‐هلت لوبق مدع و لماک شمارآ نتشاد .دهدب ناشن دوخ زا هانگیب درف کی یتح هک تسا

 یتاعالطا روت رد ای هدش هتفرگ وا  در دهدیم لامتحا هک یسایس لاعف کی ناونعب امش یارب تیعضو نیا .تسا کرادم

 هیجوت رد یعس یطیارش نینچ رد کانرطخ اما یعیبط یاهشنکاو زا یکی هجیتن رد .تسا رت دایز رایسب دشاب هتفرگ رارق

 داجیا رب هوالع یتالاوس نینچ حرط اب وجزاب .دنکیم دای اهنآ زا یا هلت لاوس رد وجزاب هک تسا یدهاوش و کرادم

  لاثم یارب ییوجزاب هکنیا .دزاس یم راتفرگ تاعالطا نتفرگ و هلت رد میقتسم ریغ تروصب ار وا ینادنز نهذ رد دیدرت

 ار امش شنکاو و دیدرت و دیوگب نخس دیا هتشادن روضح امش و هدش تقرس هک یناکم رد امش تشگنا رثا دوجو زا

 .دوشیم هتفگ نیغورد هظفاح نآ هب حالطصا رد هک هدش بجوم نیغورد هظفاح هب سرتسا و سرت دولوم عقاو رد

 زا تاعالطا نداد و کرادم هیجوت فرطب ار وا هاگآدوخان هک تسا ییوجزاب تلاح رد و لماک هلوزیا طیارش رد ینادنز

82 .دهدیم قوس وجزاب هلت و ت اضقانت رد نتفرگ رارق و وسکی  

 رد امش هب ییوجزاب رگا .دیا هدرک تعجارم و انشآ ناکم نآ اب امش و تسا هداتفا قافتا یلتق یناکم رد دینک مسجت

 و دیدرت راچد دش نهذ هاگآدوخان هدش ادیپ  لتق لحم رد امش یآ  نا ید ای تشگنا رثا  هک دیوگب ییوجزاب طیارش

 هدرک هدافتسا دوخ نیغورد هظفاح ینایب هب زا یتلاح نینچ رد امش .دینکیم دهاوش هیجوت رد یعس یتح و هدش ینامگدب

 هب ار امش هک ارچ تسا رثوم رایسب دنکیم کمک نآ نتخاس رد امش هب وجزاب هک یتافارتعا لعج رد نیغورد هظفاح.دیا

.دیا هتشادن نآ رد یتلاخد چیه هک دنکیم تیاده یلامعا یتح و دهاوش و کرادم و دانسا هیجوت  

 رد تالاوس نیمه انیع ای و طبترم یبتک تالاوس اب دوشیم حرط هعسوت هلحرم رد هک یتالاوس مامت دینکن شومارف

 و هتشادرب تشادای امش یاهخساپ زا امش اب هملاکم نیح ییوجزاب میت یاضعا ای  وجزاب .دوشیم رارکت یبتک تروصب

 
82 Criminal Interrogation and Confession pp 232-245 
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 دزادرپب هداد باوج نآ هب هملاکم شخب رد هک یخساپ راکنا هب دهاوخب ینادنز رگا .دوشیم حرط اددجم یبتک تروصب

 جراخ هار زا وجزاب هدیقع هب هک اددجم ار ینادنز ات دوشیم عورش عیمطت و باعرا و دیدهت لسلست رود کی اددجم

 .دنک تیاده ریسم هب هدش

 :هک دیشاب هتشاد دای هب

 !دینک زیهرپ تدشب یطیارش ره تحت یسیون کت زا‐

  !دینک زیهرپ تدشب وجزاب اب ثحب و هلداجم زا‐

 !دینکن هلجع زگره نتشون رد هن و خساپ رد هن و دیشاب روبص ‐

 زا یشخب نیا و دیتسه یسایس ینادنز کی امش ،دیسرتن متش برض و یدارفنا رد تدم ینالوط ندنام هب دیدهت زا ‐

 !تسا هزرابم

 :دینک تقد ریز لاثم هب :دیهاوخب لاوس زا رتشیب حیضوت دینک یعس لاوس ندینش زا دعب ‐

  «دیدرکیم یزیر همانرب ینابایخ ضارتعا یارب دیتشاد  دیدوب هتسشن هک ....هفاک یوت«  :وجزاب

 هجوتم زین ار یهدنامزاس هویش هکلب  دنکیم ییاسانش ار هدنامزاس دارفا و یسایس راتفر اهنت هن لاوس نیا زا وجزاب

 !دوشیم

 هک هیک تروظنم؟ ینابایخ ضارتعا همانرب مدشن هجوتم :دنک عورش هنوگنیا ای هداد لماک خساپ لاوس هب دناوتیم ینادنز

 « ؟درکیم یزیر همانرب تشاد

 نیا و دیا هدشن هجوتم ار لاوس امش .دهدب ار امش خساپ متش و برض و تینابصع یتح و یدنت اب وجزاب دیاش دنچره

 تاعالطا دیاب دیا هدوب هدنامزاس امش دنک تابثا هکنیا یارب وجزاب!دینک لیدبت ناتدوخ یارب تیعقاو کی هب دیاب ار

 !تسا هجاوم هویش نیرت ییادتبا و نیرت هداس ، نیلوا نیا !دهد هئارا امش هب یدنس ای و دنازوسب ار دوخ

  

 تاعالطا جارختسا/یبتک فارتعا ۵.٧ 

 نامز رد امش هک هچنآ .درادن دوجو امش تیموکحم ناکما نآ نودب و تسا ساس و اجاو رد ییوجزاب لقث زکرم نتشون

 لاوس تروصب تافارتعا .دشاب هتشاد هارمه هب ار امش تیموکحم دناوتیم و تافارتعا نامه دیسیون یم تشادزاب

 زا یکی هب هجوت اب ینادنز و هدیسرپ ینادنز زا ابتک ار تالاوس وجزاب نآ رد هک هدوب ینادنز وجزاب نیب یبتک باوج

 :دنکیم مادقا نداد باوج هب ریز لیالد
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 تسا هداس یتالاوس طقف هکنیا و هلحرم نیا تیمها زا عالطا مدع ‐

 .تسازجم الماک عوضوم ٢ تالاوس نیا هب نداد خساپ هب فارتعا هکنیا روصت هب فارتعا زا هابتشا کرد ‐

 .وجزاب اب یراکمه هب نتفرگ میمصت و ینادنز تمواقم هیحور ندش هتسکش ‐

 بوتکم زا وجزاب تساوخرد و ینادنز راتفگ رد تاضقانت ندش ادیپ ،«هعسوت« هلحرم رد وجزاب هلت رد ندش راتفرگ ‐

 .تسا هدرک ناونع یهافش هک یبلاطم نامه ندرک

 ار دوخ رظن لالقتسا لامک رد دیاب ینادنز نآ رد هک تسا یداع هسورپ کی طقف نیا هک وجزاب زا بیرف ندروخ ‐

 .دنک نایب یبتک

 نیمه هب .ددرگ دادملق  امش تیموکحم یارب یدنس دناوتیم تشادزاب تدم یط رد یزیچ ره ندرک بوتکم :رادشه

 .دهد جرخ هب یرایسب تیساسح شراگن رد دیاب ینادنز  لیلد

 جارختسا هلحرم یط رد هک تسامش تافارتعا ندرک بوتکم گرب ای ییوجزاب مود گرب  :ییوجزاب مود گرب

 دییات اضما و تشگنا رثا اب ارنآ دیاب ندرک بوتکم و نداد باوج زا دعب ینادنز و هتفرگ رارق هدافتسا دروم تاعالطا

 ینعی شدوخ مشچ ولج طقف هک یا هنوگ هب هدز الاب یمک ار شدنبمشچ وجزاب روتسد هب ییوجزاب قاطا رد ینادنز .دنک

 !دنادرگرب بقع ای تسار ای پچ هب ار شتروص درادن قح هک هدرک دیکات وا هب وجزاب . دینیب یم ار یلحر یلدنص زیم

 و هدروآ الاب ار شتسار تسد دهاوخیم ینادنز زا وجزاب توکس یقیاقد زا دعب .دراذگیم یلدنص هتسد یور یراکدوخ

 )یضرف هداس لاثم( :هدش هتشون هگرب رد .هدب باوج و ناوخب و ریگب ار هگرب  دیوگیم وا هب

 یدایز ریثات یلب باوج نداد هک دنک رکف دیاش ینادنز » ریخ/یلب ؟دیراد لوبق ار دوخ ندوب تسیسکرام امش ایآ :س «

 ؟دنکیم تفایرد ار مود لاوس ینادنز .دنکیم راتفرگ هلت رد ار وا رتشیب  مود لاوس اما .تشاد دهاوخن

 ؟«دینک حیرشت مسیسکرام یژولوئدیا فرطب دوخ بذج یگنوگچ :س«

 و لاوس نیا اما .دنک حیرشت زین ار مود لاوس هکنیا زج درادن یهار دشاب هداد «یلب« باوج لوا لاوس هب هچنانچ ینادنز

  بلط ینوگنرس «یتسیسکرام« یاههورگ هب لصتم ار دوخ ینادنز  هک دنکیم ادیپ همادا اجنآ ات هداس رهاظ هب اهباوج

 میت ییاهن لیلحت و باوج و لاوس نیا نایاپ تیاهن رد .درادن ور وجزاب هلت رد رتشیب ندش قرغ و همادا زج یهار و هدش

 و تیموکحم هیاپ نامه نیا .دوشیم لاسرا هاگداد یضاق یارب تالاوس و باوج هارمه هب امش یاهباوج زا ییوجزاب

 و تالاوس نیمه هب اکتا اب و الوصا.ددرگ یم بوسحم ینادنز فارتعا اه هتشون و گرب نیمه .دوب دهاوخ ندش ینادنز

 یا هعطق هباثم هب خساپ ره .دهدیم هئارا یلماک ریوصت تیاهن رد و هتفرگ لکش وجزاب رظن دروم ناتساد هک تساه خساپ
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 لیثمت  یقیفر .دنک لیمکت ار دشابیم وجزاب رظن دم هک یلماک ریوصت دناوتب ات دوشیم هدیچ مه رانک رد هک تسا لزاپ زا

 تخرد کی هباثم هب هکنیا ات عورش هشیر زا وجزاب هنوگچ دهدیم ناشن هک دربیم راکب ار «ییوجزاب تخرد « یابیز

 هک دنکیم بوتکم ار ییاهباوج شدوخ طخ اب ینادنز هک تسا یدنیآرف کی عقاو رد مینبیم هچنآ .دهد ناشن ار دوخ

 .دشاب هتشاد هارمه هب وا یارب ار نادنز اهلاس دناوتیم

 یلپ شیامزآ تالاوس هباشم اضعب هک درک میسقت هورگ دنچ هب  ناوتیم ار دنکیم حرط وجزاب هک یبتک یاهلاوس راتخاس

 :دشاب یم زین فارگ

 تالاوس نانآ هب ناوتیم هک مینکیم دروخرب اهنآ اب یراگنربخ ای تلاکو دننام یلغاشم رد هک یماهفتسا تالاوس لوا هورگ

 .درک ناونع زین یتاقیقحت

  .،یزیچ هچ  ،ارچ  ،هنوگچ  ،)اجک(یناکم هچ  ،)ینامز هچ(یتقو هچ  ،)یدارفا هچ(یسک هچ  ‐

 .دنراد ریخ یلب باوج الومعم هک تسا یهیدب تالاوس مود هورگ

 :تشاذگ مان یلیلحت تالاوس ارنآ ناوتیم هک دوشیم امش هاگدید و رظن هجوتم رتشیب هک تسا یتالاوس موس هورگ ‐

 ؟تسا یراد هیامرس یمالسا یروهمج دینکیم رکف ایآ :لاثم

 ؟دنکیم لابند ار یفادها هچ هپت تفه نارگراک تاضارتعا :لاثم

 :دینک تقد ریز هداس رایسب لاوس دنچ هب

 !ریخ دهدیم خساپ ینادنز ؟دیراد یتیلوسم ای دینکیم راک هپت تفه تکرش رد امش ایآ :س

 ؟دوب هچ هپت تفه نارگراک تاضارتعا رد تکرش و هپت تفه/شوش هب ترفاسم زا امش فده :س

 ؟داد امش هب ار هپت تفه تاضارتعا رد تکرش و ترفاسم داهنشیپ یسک هچ :س

  ؟دیهد حیضوت ار هپت تفه نارگراک تاضارتعا اب ناتدوخ طابترا :س

 نآ لباقم رد یصاخ یریگ ههبج دنکیم یعس ینادنز هک دوشیم عورش یهیدب هاگ و هداس تالاوس اب هلحرم نیا الومعم

 .دنک تیاده یریگ ههبج فرطب ار ینادنز نهذ هک تسا هدشن رکذ یفنم تروصب تالاوس رگید فرط زا .دنکن

 ریز لاثم دنچ هب .دوشیم حرطم باوج لباق و هداس تالاوس اب هملاکم یاضف داجیا و هملاکم کی دننامه تالاوس

 :دینک هجوت

 :تسا هدش حرط ریز تالاوس هدش ریگتسد یتسیسکرام یاههورگ زا عافد ماهتا هب هک یسک یارب

 »؟هچ ینعی مسیسکرام :س«
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 «؟دیتسه تسیسکرام امش ایآ :س «

 :تسا هدش ریگتسد یسوساج ماهتا هب هک یسک یارب و

 «؟هچ ینعی یسوساج :س«

 ؟«هچ ینعی یرگراک لاعف « ای«؟دیناد یم یرگراک لاعف کی ار دوخ امش ایآ :س«

 رد.دوشیم زکرمتم دیا هدش ریگتسد نآ اب طابترا رد امش هک یعوضوم لوح و هدرک ادیپ هعسوت جیردت هب تالاوس نیا

 تقد ریز تالاوس هب .دیچ دیهاوخ یمظنم تروصب ار دوخ تیموکحم یاهرجآ وجزاب اب یراکمه کی رد امش  عقاو

 :دینک

 !؟دینک حیرشت ....هورگ اب ار دوخ یراکمه یگنوگچ :س«

 «؟دینک حیرشت .... ار یتشادزاب رصانع زا یتیامح یاه همانرب ندومن یتایلمع هویش :س«

 دوخ یسایس راتفر هب هکلب تسا هدش یتاعالطا هلیخت اهنت هن اهباوج لاوس نیمه تروصب هک دوشیم هجوتم ینامز ینادنز

  .تسا هدرک فارتعا دوشیم بوسحم مرج اجاو و وجزاب دید زا هک

 هب تالاوس نیا . تسامش راک و تیلاعف هویش مهف و کرد شفده ،زاب تالاوس/دسرپ یم ار یگنوگچ هک ییاهلاوس

 لمع ای شنک تایئزج دنیآرف کرد رب هوالع لاوس هنوگنیا حرط اب .دراد رظن دم ار تیلاعف دنیآرف  کی ندوب زاب لیلد

 .تسا رظن دم زین یسایس

 یسایس شنک ای تیلاعف ای تکرح کی رد امش کرحم ای امش یسایس راتفر لیلد هب ندرب یپ شفده ییارچ ییاهلاوس

 .تسا

 هزات ای یدج لاعف درف کی ناونعب امش تیلاعف نامز تدم شفده دراد رظن دم ار تقو هچ ‐تدم هچ هک ییاهلاوس

  .تسا توافتم یاهنامز رد امش یاهراک نیتور و لاور کرد شفده یاهلاوس نینچ یفرط زا .تسا راک

 .دوریم راکب عوضوم کی دییات یارب و دراد یهاتوک و صخشم باوج هک هتسب یاهلاوس

 «؟تشاد روضح تاسلج رد .... ایآ  س«

  «؟دندوب وضع امش هورگ رد یناسک هچ :س«

 کی  مهف ناشفده و هدش هدیسرپ یدامتم و ینامز هلصاف /کیژولونرک روصب هک دنتسه ییاهلاوس :یدامتم یاهلاوس

 یدامتم یاهلاوس هب و عورش عورش ادتبا رد زاب لاوس کی تروصب ای اهلاوس نیا .تسا یا هریجنز تروصب عوضوم

 .دبای یم همتاخ زاب لاوس کی اب نایاپ رد ای هتفای همتاخ
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 ؟دیدرک رئاد ور یمارگلت هورگ تقو هچ زا «

 ؟دندوب رفن دنچ «

 ؟دیتشاد هسلج ییاهزور هچ«

 ؟دوب یسک هچ اب هسلج تیاده «

 ؟دوب یسک هچ  هورگ نیمدا «

 ؟دینک حیرشت ار هورگ رد تیلاعف و یریگ میمصت هویش :س«

 

 هتشاد راو هلت تلاح و حرطم یهافش تروصب رما ودب رد ییوجزاب رد الومعم هک تسا یتالاوس :یا هیضرف تالاوس

 امش زا یرایتخا ای یماهتا شسرپ تروصب لاوس و ماجنا ار شنک ای راک لمع کی امش هک دراذگیم نیا رب ار ضرف

 :دینک تقد مدرک حرطم ارنآ البق هک یلاثم هب.ددرگ یم امش شنکاو رظتنم و هدیسرپ

 رب ضرف لاوس ٢ره رد مینک هجوت رگا «؟یتشادرب ور زیم یور لوپ ارچ ای ؟ یتشادرب ار زیم یور لوپ زا ردقچ :س«

 هکیلاح رد.تسا دوخ لزاپ ندرک لماک یارب شالت رد هدننک لاوس و دیا هتشادرب ار لوپ اعقاو امش هک هدش هتشاذگ نیا

 .تسین نینچنیا

 «؟ینک رارقرب طابترا شاهاب یدرک یعس ارچ هراد طابترا ....نامزاس اب ...... یتسنودیم هک وت :س«

 ؟یباوج دنچ تروصب اما دنکیم مهتم ار امش هدننک لاوس اددجم یرایتخا لاوس رد

 امش هک هتشاذگ نیا ار ضرف هدننک لاوس اددجم «؟نوریب یتفر ای یتشادرب ندیرخ راگیس یارب ار زیم یور لوپ :س «

 !دیا هتشادرب ار لوپ

 .ضقانت\دیدرت – رارقا ‐بیرف :دریگیم رارق هدنهد خساپ لباقم رد لح هار ٣  تالاوس هنوگنیا رد هک دینکن شومارف

 هک رارقا رد .دنک فرحنم ار لاوس یمسج و یمالک یاهنشکاو اب دوشیم یعس دش تبحص نآ دروم رد البق هک بیرف رد

 .دهدیم هئارا ار ضقانتم یخساپ و هدنام ددرتم رارقا رد درف ضقانت\دیدرت رد و دهدیم خساپ لاوس هب الماک درف

 :مینک تقد یضرف لاوس هب اددجم

 ؟تسیچ یلاوس نینچ زا وجزاب فده «؟دنتشاد هدهع رب ار امش هورگ تیاده روشک زا جراخ رد یدارفا هچ :س«

 هجیتن رد .هن ای تشاد دوجو روشک زا جراخ زا یدرف امش یمارگلت یضرف هورگ رد ایآ  هک دنادیمن اعقاو وجزاب

 .دنم لماک ار دوخ لزاپ دیدرت رب هوالع لاوس حرط اب  دهاوخیم
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 نامزاس یتالیکشت تیلاعف کی ار هورگ هکنیا موس .دنک لصتم روشک زا جراخ هکبش کی هب ار هورگ هکنیا مود فده

 .دیراد طابترا  اهنآ اب امش هک یدارفا ییاسانش مراهچ .دهد ناشن هتفای

  :مهدیم حیضوت ار یا هیضرف لاوس یرگید لاثم اب

 رالد تمیق هک هتشاذگ نیا رب ار ضرف عقاو رد هدننک لاوس «؟تفر دهاوخ الاب ردقچ هدنیآ هتفه رد رالد تمیق :س«

  .تسامش فرط زا نآ دییات رظتنم و تشاد دهاوخ یدوعص ریس

 ؟دزادرپیم عوضوم هب امیقتسم هک یتالاوس :میقتسم لاوس

 «؟تسه یتقو هچ یدعب رارق :س«

 »یتشاد تماقا )رهش(....  رد زور دنچ :س«

 هب ای امش  تقادص ناحتما روظنم هب طقف و دنادیم ارنآ خساپ هدننک لاوس ای وجزاب هک تسا یتالاوس :یلرتنک تالاوس

 دمحم امش مسا هک دنادب .هدننک خساپ درف و دشاب دمحم امش مسا رگا لاثم یارب .دسرپیم ار تالاوس نیا امش ندمآ هار

 یعوضوم هب اه شسرپ  وجزاب .تسا هدرک حرطم ار یلرتنک لاوس کی اعقاو رد تسیچ امش مسا هک دسرپب اما تسا

 تالاوس هتبلا .درک دهاوخ حرطم ار یلرتنک تالاوس  سپس هتشاد یفاک عالطا و لرتنک نآ یور هک درک دهاوخ تیاده

 .دشاب زین عوضوم کی دییات شفده هک هدش حرطم لاوس دنچ تروصب دناوتیم یلرتنک

 

 شفده ینادنز هک دوش نئمطم ات دنکیم حرط نوگانوگ یاه تروصب ار لاوس کی تلاح نیا رد وجزاب :ررکم تالاوس

 لاثم یارب .تسین بیرف

 «؟دیتشاذگ یرارق هچ ...هفاک رد ....و ......اب تدوخ تاقالم رد :وجزاب«

 «؟دیدرک  قفاوت ور یا همانرب هچ........هفاک رد  ..... اب یتفگ وجزاب «

 کی و تسا هدرک ادیپ یدیلک تلاح عوضوم نآ  ینعی دنک یم زکرمت عوضوم کی یور وجزاب کی هکینامز دینک هجوت

 .دراد دوجو نآ رد مهبم ای مهم هطقن

 نیا . ددرگ ام رد شنت و سرتسا ثعاب دناوتیم دوش یم ام زا هک یتالاوس هاگ :طبترم ریغ ای عضوم زا جراخ تالاوس

 هنوگچ و دوب هچ امش یلبق لغش یراک تاهابتشا زا یکی :لاثم یارب :تسا جیار رایسب لغش یارب هبحاصم رد عوضوم

 ؟دیدرک لح ارنآ
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 شهاک ار درف شنت دناوتیم اما درادن یلصا عوضوم هب یطبر هک دنکیم حرطم ار یلاوس رگشسرپ درف یطیارش نینچ رد

  .ددرگیم زاب یلصا لاوس فرطب اددجم سپس و  هداد

 :دنک ییاسانش ار هکبش دارفا یلامتحا تکرح ات دراد یعس تسد نیا زا یتالاوس حرط اب وجزاب هاگ :لح هار  یاهلاوس

 )روشک زا جورخ ندش یفخم( ؟یدزیم یمادقا هچ هب تسد یدشیمن ریگتسد و یدوب دازآ وت رگا :وجزاب«

 «؟روشک زا جراخ یرب ینک رارف ینوتیم میدرک دازآ ورت هقیثو اب رگا نکن رکف :وجزاب«

 «؟هنعط و رخسمت تلاح اب /... یرب یتساوخیم مهوت ..میدرک ریگتسد ... یوت ور تقیفر »وجزاب«

 «؟یدرک یم دروخرب روطچ یدوب نم یاج وت :وجزاب «

 

  هیلوا یاهراکهار

 

 :درک هجوت ریز تاکن هب دیاب یبتک و یهافش یاهشسرپ اب هجاوم رد وجزاب کیتکات مهف یارب

 ار نامز تشذگ تیمها .دیهد خساپ رتعیرس هک تسین ناحتما هسلج ییوجزاب هسلج .دیناوخب ای هدینش لماک ار لاوس ‐

 .دینک کرد دیاب

 زا رت عیسو بتارم هب یرکف !دینک رکف لاوس هب یبتک خساپ نداد زا لبق و لاوس  ندینش ای لاوس ندناوخ زا دعب ‐

 کیتکات  دیهدن هزاجا .داد دیهاوخ هک یخساپ بقاوع هب رکف .ییوجزاب قاطا و یدارفنا هظحل نآ و هاگتشادزاب

 .دوش طلسم امش رب  ندرک رکف هنماد ندرک دودحم

 یلاوس ندش هجوتم هب ار امش دناوت یمن سکچیه!درک ضرف لماک ار یلاوس چیه ناوتیمن و تسین لماک یلاوس چیه ‐

 مهم زا یکی هاتوک یاهخساپ نداد و..لاوس لیلحت ...لاوس نداد رتشیب حیضوت !دیا هدشن هجوتم ار لاوس هک دنک روبجم

 طقف امش وجزاب هب دوخ یسیون دنت و تواکذ هظفاح شوه ندیشک خر هب اب .تسامش یزاب یاهتراک و اهدیلک نیرت

 .دیا هدرک راتفرگ هلت رد رتشیب ار ناتدوخ

 فعض هطقن ندرک ادیپ لابندب وجزاب دینکن شومارف .دیسرتن هجو چیه هب لولس هب امش ندنادرگزاب رد وجزاب دیدهت زا ‐

 طیارش زا هن  وجزاب زا هن یدارفنا لولس زا هن .درک دهاوخ رتگرزب ارنآ دیشاب نارگن ای دیسرتب هچره زا .تسامش زا

 زا رتالاب یگنر« هک دیشاب هتشاد دای هب ار نیا لاعف کی ناونعب .تسا ییوجزاب رد لوا سرد نیا.دیسرتب هاگتشادزاب

 رت ینالوط هک دینکن شومارف اما .ددرگ علطم امش ندیسرتن زا وجزاب هک درادن یترورض نامزمه اما  «.تسین یهایس
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 یلامتحا رطخ رد هک نوریب نامزرمه و اقفر وسکی زا نامز تشذگ اب هک ارچ !وجزاب گرم ینعی ییوجزاب هرود ندش

 هاگچیه .دوب دهاوخن تایئزج یروآ دای هب رداق امش هظفاح مه و دوب یقطنم شنکاو ماجنا هب رداق دنتسه یریگتسد

 .تسا هدعاق کی نیا !تسا هدوبن وجزاب دوس هب نامز تشذگ

 ای ندناسرت یارب و یداع الماک شسرپ لاح رد ندش یدج ای ندش مارآ ندمآ نییاپ نتفر الاب وجزاب یادص نت رییغت ‐

  .دوش امش زکرمت مدع ثعاب دیابن و تسامش قیوشت

 یراکمه .تسا لصا کی نیا .تسا نادنز ای مادعا هب امش ندرک موکحم وا فده و تسا ینادنز نمشد وجزاب ‐

 یگدنمزر دهاش دیتسه نکاس نآ رد امش هک یلولس !یمالسا یروهمج یروتاتکید و وجزاب زا عافد ینعی وجزاب اب ندرک

 نایوجزاب هداس ترابع هب  .دندرک عانتما اهدالج هب دوخ مان ندرک شاف زا یتح هک هدوب یسایس ینادنز اهدص تبالص و

 وا یاه هتفگ زا مادکچیه هب دیابن یطیارش چیه تحت و دنتسه امش کی هرامش نمشد ساس ای تاعالطا ترازو

 ای دوخ یارب نادنز نیگنس مکح یاضما ینعی وجزاب هب دامتعا :دینکن شومارف !تسا لصا کی نیا !درک دامتعا

 !ناتنامزرمه و ناتسود ای دوخ ندرگ رود مادعا بانط نتخادنا

 .دیوش هتسباو وا روضح و وجزاب هب دیابن هاگچیه ‐

 .دهاوخ یم ار امش حالص و ریخ وجزاب هک دینکن رکف هاگچیه ‐

 زا سرت نیزگیاج ار وجزاب  زا رفنت .تسا نیمه وجزاب فده اقیقد هک ارچ دینکن دروخرب وجزاب اب هاگچیه سرت اب ‐

 تدملا لیوط یاهنادنز ای مادعا هب وا طسوت هاوخیدازآ اههد هک ‐وجزاب ‐دینزیم فرح یسک اب امش !دینک وجزاب

 «یرتسکاخ« هب موسوم راتفر وجزاب اب دروخرب هویش نیرتهب .تسامش رکفت و امش نمشد وجزاب .دندرک تیاده

 یانعم هب نیا فصو نیا اب دیونش یم ار وجزاب یاهفرح و دینکیمن دروخرب یمجاهت ای هنانوبز هک نامزمه ینعی.تسا

 .دینکیم ظفح وا یاهفرح ندینش نیع رد ار دوخ لماک یرایشه و هدوبن وجزاب زا امش تعاطا

 هن و  باتک هعلاطم هسلج هن ییوجزاب .دیوش یسایس هلداجم دراو وجزاب اب هن و دینک هلجع هن تالاوس هب باوج رد ‐

 وجزاب هلت رد نداتفا رد و لدج رد امش تعاجش .دیهد دای وجزاب هب یزیچ امش تسا رارق هن و تسا هاگشناد سالک

 .تسا وجزاب هلت زا هناکریز رارف هکلب تسین

 هک دیتسین یروبص ناسنا رگا !نیگنس و تسا هدنشک اعقاو یدارفنا رد تماقا و ییوجزاب تاسلج .دیشاب روبص ‐

 راچد یطیارش نینچ رد امش دیشاب نئمطم دنک لرتنک ار دوخ یوگا و تینم تسین رضاح و درادن لمحت تردق
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 یاه هتفگ و راتفر مامت لمحت یانعم هب ندوب روبص .وجزاب اب یراکمه هلمج زا دش دیهاوخ یا هدیدع تالکشم

  !تسین وجزاب

 هب ینامز امش یراوخ و تلذ .دینکن لوبق وا زا یزیچ و دیروخن ار وجزاب  یگتخاس تبحم بیرف و رکشتم هاگچیه ‐

 ماگ نآ رد هک یهار هب کش و یگتسباو هب لوا ماگ ینعی نیا .دریگیم دوخ یوجزاب تسد زا راگیس کی هک دسریم جوا

 .دیا هتشاذگ

  

 هب درف ای قیفر کی تاعالطا مامت نداهن رایتخا رد ینعی هنایماع نابز هب ٨٣یسیون گرب کت  :یسیون گرب کت .۶٧.

 :دریگ تروص ازجم  تروص ٢ هب دناوتیم یسیون گرب کت دنیارف .رگبوکرس داهن /وجزاب

 طابترا رد اهنآ اب یسایس/یتالیکشت راک کی رد ینادنز هک یدارفا مامت مان هک دهاوخیم ینادنز زا وجزاب لوا تلاح رد

 ..و لیصحت ای راک لحم دننام هیلوا تاعالطا درف ره مسا لباقم رد هک  هدرک رکذ تسیل تروصب ار هتشاد

 بوتکم ار یلماک تاعالطا درف کی دروم رد هک دهاوخیم ینادنز زا وجزاب ،یلبق تافارتعا هب هجوت اب و مود دنیآرف رد

 یاه تیلاعف و یرکف طخ ات راک ای سیردت لحم  ییانشآ تدم تنوکس لحم دننام هیلوا تاعالطا زا دناوتیم هک دنک

 نیلاعف زا رت عیسو هکبش ییاسانش یسیون گرب کت فده .دوش لماش ار روکذم درف اب طبترم ناتسود یتح و یسایس

 کت نینچمه و یهافش ای یبتک تالاوس هب خساپ رد دیاب ینادنز .تسا یضتقم نامز رد نانآ ندرب برض ریز و یسایس

 :دهد رارق دوخ رظن دم هشیمه ار مهم لصا کی یسیون گرب

 ؟دراد نم یاقفر ای نم زا یتاعالطا هچ وجزاب ‐

 ؟تسا نم یاقفر رایتخا رد نم زا یتاعالطا هچ ‐

 ؟منادیم نم طقف ار یتالیکشت رارسا /تاعالطا هچ ‐

 یسایس یشکدوخ کی هورگ یاضعا اب تاعالطا مامت میسقت یتالیکشت یسایس تیلاعف کی رد هک مینکن شومارف

 need to know ای «نتسناد هب زاین« لصا  تمواقم/خرس هتسه ره تیلاعف رب مکاح لصا هجیتن رد دوشیم بوسحم

 دیاب تاعالطا رادقم هچ درف ره و میسقت هتسه یاضعا نایم رد دیاب تاعالطا زا رادقم هچ رت هداس ترابع هب ای .تسا

 رد یتاعالطا مهم لصا ٢ «need to share« ای «کیرشت هب زاین« لصا رانک رد نتسناد هب زاین لصا .دشاب هتشاد

 
 .دشاب ییوجزاب مود گرب رد فارتعا زا یشخب تروصب ای جرد  یپاچ مرف رد دناوتیم یسیون گرب کت  83
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 کت رد هژیو هب  مهم تاعالطا نتفرن ول و ییوجزاب رد یمهم ریثات دناوتیم اهنآ تیاعر تسا خرس هتسه ره تیلاعف

 ٨٤.دشاب اه یسیون گرب

 مادقا نآ هب هناهاگآان دارفا هک هدوب ییاه یسیون گرب کت زا یشان ریخا یاهیریگتسد زا یشخب هک درک طابنتسا ناوتیم 

 هب مادقا هک دراد ار یتاعالطا امش زا رگبوکرس داهن ینعی دریگیم ماجنا یلبق همانرب اب یریگتسد هکینامز .دنا هدرک

  دناوتیم ینادنز و ییوجزاب هلحرم رد طقف ار دراد تعسو و یگدرتسگ ردقچ تاعالطا هکنیا اما دنکیم امش یریگتسد

 هچ ام زا وجزاب  مینادیمن یتقو « دوب هتفگ هک میروآ دای هب ار یفطل ناوریشونا دای هدنز قیفر مالک اددجم .دوش هجوتم

 ور ار شتاعالطا وجزاب دوخ ات دروخب لباک ردقنآ تسا روبجم مدآ نوچ تسا لکشم یلیخ نداد سپ ییوجزاب دنادیم

 وجزاب هک یتاعالطا هنوتیم مدا ،دنزب فرح رگید هک تسا رتهب و دناد یم ار زیچ همه هک دنک دومناو شینابرق هب ات دنک

  ٨٥«هنودرگرب وجزاب هب هرابود ور هداد

 فالخرب – وجزاب هکنیا دتفا یم قافتا ینادنز اب وجزاب گولونم رد نینچمه شراگن رد هک یمهم تاکن زا یکی

 ینادنز هب وجزاب لاثم یارب . درک دهاوخ  یرای یو هقالع دروم نیغورد ناتساد نتخاس رد ار ینادنز ‐جیار یاهدتم

 ٢ زا کینکت نیا .درادن تیعقاو یزیچ نینچ  هکیلاح رد دینک ضارتعا ات دیدوب هدش عمج ...هفاک رد امش هک دیوگیم

 :تسا تیمها زئاح تهج

 دنک لیمکت ار دوخ لزاپ دهاوخب هک هلت /یا هیضرف تالاوس ‐

 .دنک تیاده نیغورد ناتساد کی قلخ یوسب ار وا ینادنز هب راشف رثا رب ‐

 قلخ ار یناتساد هک دروایب ینادنز رب راشف وجزاب هک دراد ناکما و دهد خر دناوتیم زین یبتک تالاوس رد تلاح نیمه

 .دنک

 

 لوا شخپ نایاپ
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هدافتسا دروم عبانم  

 !تسا دوجوم بویتوی رد .ادرف ویدار زا یا همانرب ییوجزاب قاطا
  نتگنشاو ،نیوا نادنز زا یتارطاخ اهراوید و اهرد .)١٩٩٧(.دیمح ،یدازآ
 رد بوکرس و هجنکش و یوجزاب نادنز زا دنتسم و یلیلحت یشرازگ ،اهنادنز یروهمج . ) ١٣٨٠ (.ایرو،دادماب
  دلج ٢ یمالسا یروهمج

  غورف تاراشتنا نادنز تارطاخ هراتس لگنج کی .)١٣٩۵(نیسح ریما،یدوبهب

 دانسا ویشرآ رد سرتسد لباق ناریا یمالسا یروهمج نانز یاهنادنز زا یتارطاخ هداس تقیقح کی .هرینم ،ناردارب
 ناریا نویسیزوپا
 لباق ،ناریا یمالسا یروهمج یاهنادنز رد یزاسباوت و داشرا نوماریپ یثحب ،هجنکش یسانشناور .هرینم،ناردارب
 ناریا نویسیزوپا ویشرآ تیاس زا دولناد
 
  امه نمجنا تاراشتنا ، نادنز تارطاخ : الویه مشچ رد مشچ .)١٣٨٢(.هماگنه ،نسح جاح
 
  زیخریما تاراشتنا ،یدنوخآ میژر نادنز تارطاخ :الیل هدنخ نیرخآ .)١٣٨۴(.یرهم،هداز یجاح
 
  نارواخ تاراشتنا ،دنریم یمن نارتخد اجنیا رد و...  .)١٣٧٧(دازرهش
 
 فرشا زیخریما تاراشتنا ،نادنز تارطاخ زا یباتک‐ دندوشگیم بل اهراوید رگا .)١٣٨۶(.نیهم،فیطل
   زیخریما تاراشتنا ۶٠ ههد نادنز تارطاخ جنر ریازجلا عمجم )١٣٨۴(.امه،یرباج
 
   راکیپ ناراداوه ،نادنز هنازور یاهتشاددای .)١٣۶۴(.لضاف نسحم

Fazel.PDF-http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/pdf/Mohsen 
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 دئوس ،امیزکام تبافلآ طسوت ١٣٨۵ مود پاچ ،دلج راهچ رد »گرم هن ،نتسیز هن» یقادصم جریا
 داینب تاراشتنا  یدنوخآ ميژر رد »هجنکش ماظن« باب رد یقيقحت رگهجنکش و هجنکش .)١٣٨٨(.مظاک ،یوفطصم
 .اهیئاضر
   لوا دلج نادنز باتک ،)١٣٧٧(رجاهم رصان
 رادیب رشن ،هجنکش یامیس .)١٣٨٢(.زورهب  نروس 
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