
نیارکوا رد گنج ه% پچ درک(ور ه% $ا"ن  

هدرک ھتسجرب ار پچ یرظن یاھیگتفشآ زا یرایسب ھتساوخان اسب یا ،نآ ھب یاھشنکاو و نیارکوا ھب ھیسور یھلمح  
یشاپورف زا للملا نیب طباور خیرات یلک طوطخ میسرت ھب راصتخا ھب دنچ رھ منکیم شالت ھتشون نیا رد نم .تسا  

شخب یوس زا مسیلایرپما موھفم نتشاذگ رانک زا داقتنا ،یسررب نیا رد ھتسجرب تاکن .مزادرپب وس نیا ھب یوروش  
رتارف .دوب دھاوخ درس گنج نامرھق ناونع ھب مسیلاربیل نامتفگ ربارب رد ندز وناز نآ زا یسات ھب و پچ زا یگرزب  
ھب تبسن رگراک هار - ناریا یبالقنا نارگراک نامزاس درکیور یسررب ھتشون نیا فدھ ،پچ یلک یسررب نیا زا  

دورب رتارف یلامجا یھاگن و یلک طوطخ میسرت زا دناوتیمن یایسررب نینچ ھک تسا نشور ھتفگان .دوب دھاوخ گنج  
 
و طباور یانبم رب درس گنج ناھج رگا .دش نیون یاھلحرم دراو یللملانیب طباور یوروش ریھامج داحتا یشاپورف اب  
ناونع ھب برغ یوس زا یوروش نایاپ ،دشیم فیرعت یوروش و اکیرما ،نادیم یلصا یورین ود یاوق نزاوت  
هدید یرادھیامرس طباور زا رتارف یناھج یوزرآ یعطق گرم رگید نایب ھب و دازآ رازاب و مسیلاربیل ییاھن یزوریپ  
بوچراھچ نیا رد دش قافآ یهرھش ھبش کی ھک یسانشان نیسیمداکآ ،امایوکوف یوس زا خیرات نایاپ مالعا .دشیم  

تفاییم زاب ار دوخ یعقاو یانعم   
مھ وس ود رھ زا یماظن شرتسگ مدع رب قفاوت و درس گنج ندرب نایاپ ھب رد یوروش و اکیرمآ ھک تیعقاو نیا  
دوبن وتان لالحنا ناھاوخ زگرھ اکیرمآ ھک تسا نیا تسا تیمھا زئاح ھچنآ .تسا ریذپانراکنا یتقیقح دندوب رظن  

، یکی یھتفگ ساسا رب ھک دیدیم دوخ یلصا فدھ ھب یبایتسد یارب یخیرات یتصرف ار وسرو قفاوت لالحنا سکعرب  
یشاپورف اب .تسا اکیرمآ نتشاد هاگن یوقو ناملآ نتشاد هاگن فیعض ،ھیسور نتشاد هاگن نوریب :وتان نارس زا  

ھلمج زا .دش اکیرمآ یوگلا یبطق کت یناھج رد اکیرمآ قلطم یھطلس رب انبم زتیووفلو لوئاپ یھیرظن یوروش  
نیا .دوب دنتشاد رارق یوروش ششوپ تحت اقباس ھک ییاھروشک رد تموکح رییغت زتیووفلو نیرتکد مھم رایسب یازجا  

تفرگیم رب رد زین ار ھنایمرواخ صخشم لیالد ھب اما ،دشیم یرواخ یاپورا لاح لماش لوا یھلحو رد اھروشک   
شرتسگ نآ یداینب یھخاش ،مینیبب یوروشاسپ یاھتسایس یماظن و یتینما یھخاش ار زتیووفلو نیرتکد رگا  
کناب یاھتسایس یارجا و رازاب یارچ و نوچ یب یھطلس ربارب رد یتمواقم ھنوگرھ نتسکش مھ رد و مسیلاربیلوئن  

یرفج زا لکشتم دراوراھ نارسپ ھب فورعم هورگ ھک دوب اھلاس نیمھ رد .دوب لوپ یللملا نیب هاگنب و یناھج  
رد داتفھ یھھد رد نمدیرف نوتلیم یربھر تحت وگاکیش نارسپ ھباشم یاهدیدپ ،نارگید و زرماس یرگ و نسکاس  
زا یکی یوسزا ھیسور رد لاملا تیب تراغ .دندرک یھدنامزاس ار ھیسور لواپچ و یزاس یصوصخ  یلیش  
یارب یرازاب ام :دوشیم هدیشک ریوصت ھب ھنوگ نیا دون یھھد یهزاغآ رد اکیرما ترافس رد یسایس نارگلیلحت  

داجیا یاهزادنا ات عیانص و یعیبط عبانم ھب زواجت ،یرالددرایلیم دص حطس رد ھیامرس زیرگ ،یلم حطسرد تراغ  
١-.دشاب هداد خر رشب خیرات رد زگرھ منک یمن رکف نم ھک میدرک -  

دنورھش اھنویلیم یتسدیھت تسا هدش ھتخانش ینامرد کوش ناونع ھب ھک یداصتقا تضایر تسایس لصافالب یھجیتن  
شخب ھب هدش لیمحت یاھتسایس .دندرکیم تفایرد تلود زا ار دوخ یگتسشنزاب قوقح ھک دوب یسور یھتسشنزاب  

رگید یوس زا .دش رجنم یگنسرگ و یطحق لیلد ھب یسور دنورھش نویلیم جنپات ھس نیب راتشک ھب تلود و یمومع  
ھب اھروشک نیا رد ھک دندوب نابز یسور و رابت یسور یھجوت لباق یھنیمک یوروش زا هدش ادج یاھروشک یمامت رد  
دندوب هدش زیتس سور راکشآ یاھتلود ناگورگ قوقح یب نادنورھش و اھینتان ناونع   
رھ -٢-.دش یحارط وتان یوس زا ھیسور و اھبرص دنویپ فیعضت یارب شالت و یوالسوگوی یدوبان اھلاس نیمھ رد  
وتان اما ،دش زاغآ دون یھھد زاغآ رد قارع ھب وتان یھلمح اب نآ زا شیپ اھتلود لالقتسا لصا ندرک انعم یب دنچ  
درک عارتخا ار ووسوک تلود یوالسوگوی یھھام دنچ یھنایشحو نارابمب زا سپ و تفر رتارف یماگ یوالسوگوی رد   
ییالاب مقر موس یهرازھ مکی یھھد یھنایمات و درک ادیپ ھمادا ناھج ھب اکیرمآ یبابرا لیمحت و وتان شرتسگ تسایس  

دندش وتان وضع ھیسور یھیاسمھ یاھروشک زا    
هدش لیمحت یاھتسایس دمایپ ناونع ھب سور نادنورھش یجیردت گرم و یللملا نیب طباور رد ھیسور یمسر ریقحت  
زا ھک یو .درک ایھم دوب نوتنیلک بوبحم نارادمتسایس زا ھک نیتوپ ندیسر تردق ھب یارب ار اضف برغ یوسزا  
دودحم اب و ھنایارگ ھظفاحم مسیلانویسان کمک اب دوب گروبزرتیپ تنس یرادھیامرس یهژورپ ھب فورعم یھتسد  
یاھیریگتسد اب و درک مادقا یعامتجا و یداصتقا تابث ھب هدش تیادھ یسارکومد یھیرظن حرط و یسارکومد ندرک  



ھب اکیرمآ نامزمھ .درک ھنیداھن یوق یھیسور حارط ناونع ھب ار دوخ هاگیاج یسور یاھشراگیلوا زیگنارب لاجنج  
نامزاس دیئات اب ناتسناغفا یناریو زا سپ .دادیم ھمادا ھقطنم یاھروشک یپ رد یپ ندرک دوبان و ھنایمرواخ ندز مخش  
زاغآ زا ھک قارع .دیسر قارع ھب تبون ،یللملا نیب وفع دننام تسود حلص یاھتسینیمف و اھلاربیل یھمھ و للم  
ھک ییاھمیرحت ،للم نامزاس یاھمیرحت طسوت یقارع ناوج و ریپ و نانز و ناکدوک شوماخ ناتسروگ ھب دون یھھد  
یارب یروراب نیمز ھب شناھارمھ و اکیرمآ لاغشا اب دش رجنم یقارع کدوکرازھ دص شش یجیردت گرم ھب  
ھک ار گرزب یھنایمرواخ تسایس ات تسناد بسانم ار تصرف اکیرمآ برع راھب عورش اب .دش لیدبت ییارگمالسا  
ھک یمنھج ھب نآ لیدبت و امابوا و نوتنیلک یرالیھ طسوت یبیل یشاپورف -٣-.دھدب ھمادا دوب لیئارسا نآ یلصا یهدنرب  
تفر شیپ و هدش یحارط ناتسبرع خیش یھنایوج ماقتنا یاھتسایس ساسا رب ،دناهدشن اھر نآ زا یبیل مدرم زونھ   
تسب نب ھب تینما یاروش رد نداد یار زا عانتما و ھیسور تلاخد اب اما ھیروس رد یزاس منھج یارب اکیرمآ حرط  
ورف مھ زا نانبل دیدرت یب دش یم قفوم دسالا راشب طوقس و ھیروس رد اکیرمآ حرط رگا ھک درک ھجوت دیاب .دروخ  
دشیم نانبل دراو شعاد و دیشاپیم   
 

یربھر ھب ناھج یزاس یسارکومد یهدیا اب دوب هدرکن اھر راوآ ریز زا ار دوخ زونھ یوروشاسپ ناھج رد ھک پچ  
تارکومد لایسوس نآ تلود هدراھچ ھک داد خر ییاپورا رد یوالسوگوی یزور ھنابش نارابمب .دش هارمھ اکیرمآ  
ورد ھب تسد دوب هدش نادیم دراو یرگراک شبنج تسکش و تصش یھھد نایاپ زا ھک ارگپچ مسیلاربیلوئن .دندوب  
ھچ نآ ھک تسا نیا اما تیعقاو .دناهدناوخ پچ زیخاتسر ار تصش یھھد نایاپ تاقافتا طلغ ھب .دز شیوخ رازتشک  
و ناردپ لسن ییارگتنس اب ھلباقم رد یزاوژروب زا ییاھھیال شروش داد خر یلامش یاکیرمآ و یرتخاب یاپورا رد  
کت یاھشیارگ .رگراک یھقبط زا رفنتم و دوب یگنھرف پچ زیچ رھ زا شیب یھاگشناد پچ نیا .دوب دوخ ناردام  
یتسیلایسوس تسایس ھنوگرھ و رگراک یھقبط اب تیدض رد اقیقد نامز نیا رد مسیسار یتنآ و مسینیمف دننام ینومضم  
تلاخد نامتفگ رانک رد امسر لاربیلوئن پچ و دش ھتشاذگ رانک یشوپال ھنوگرھ یوروش یشاپورفاب .تفرگ لکش  
ھب ھیروس و یبیل یناریو و ھلمح زا یناملراپ نوریب یتح پچ بازحا ینابیتشپ .تفرگ رارق وتان یھناتسود ناسنا  

مھف لباق ھیواز نیا زا وتان رانک رد رقشع ربلیژ و لوک ناوخ دننام یسانشرس یاھهرھچ نتفرگ رارق .تسایوگ یبوخ  
یدمحا کباب ،یناسارخ یدمحا نیشون دننام ناریا رد نردماسپ پچ زا یشخب زین نارود نیمھ رد تسرد -۴-.تسا  
ھب ار ناھج نیون مظن ھب دوخ دھعت نامتفگ  کی ھب نآ شھاک و مسیلایرما یدیلک موھفم ھب ندز اپ تشپ اب نارگید و  

دنراذگیم شیامن     
 

و نیارکوا ھب ھیسور یھلمح اما ،تسین یوروشاسپ ناھج خیرات یلک طوطخ میسرت زج یزیچ الاب یھمدقم دنچ رھ  
ھب تبسن یمومع شیارگ ناوتیم یلک روط ھب .درک یسررب ناوتیم رتھب بوچراھچ نیا رد ار نآ ھب پچ شنکاو  
یھئارا ھنوگ رھ زا شیپ ھیسور تیموکحم یمسر مالعا :درک ھصالخ یلک دنب ھس رد ار نیارکوا ھب ھیسور یھلمح  
نیارکوا رد تشونرس نییعت قح نتخانش تیمسر ھب و تسیلایرپما کی ناونع ھب ھیسور نتخانش تیمسر ھب ،رظن   

دنھدیم ناشن ار دوخ ندوب یھت ھس رھ یدج یسررب کی رد ،دنیآیم رظن ھب لوقعم لصا ھس نیا ھچ رگ    
 
ھب روشک کی یماظن یھلمح فلاخم دشاب حلص و یسایس یسارکومد رادفرط ھک سک رھ ھک تسا نشور ھتفگان  
تسا یمومع یاھھناسر رد ایند نابابرا ربارب رد ندز وناز میتسھ شدھاش اج نیا رد ام ھچنآ اما .تسا رگید روشک   
تسا ھیسور تیموکحم هزورما زمر مسا و دیشاب ھتشاد ندز فرح قح ات دینادب ار زمر مسا دیاب امش نخس رگید ھب . 
نمدیرف ساموت دننام یناسک ،ھیروس و یبیل و ناتسناغفاو قارع و یوالسوگوی ناباصق ھک تسا نیا خیرات دنخشیر   
ناونع ھب ھیسور تیموکحم تشپ ندرک وخزب اب و و و سیار ازیلودنوک ،ندیاب وج ،نوتنیلک یرالیھ ،شوب جروج  
لابند ار یفدھ ھچ ھیسور ندرک موکحم ھک نیا رتمھم یھتکن .دنوشیم یفرعم زواجت اب تفلاخم و یتسود حلص یلجت  
نخس رگید ھب .لیلحت کی ھن تسا ھناراذگ شزرا لمع کی تیاھن رد زواجتم روشک کی ندرک موکحم .؟دنکیم  
نیا رد نتسناد موکحم .تخادرپ هدش ھئارا لیلحت یازجا ھب دیاب ،ھن ای دنکیم موکحم ار ھیسور یسک ھک نیا زا غراف  
لیلحت و یبایزرا ینیزگیاج .درادن ییانعم چیھ نتفرگ رارق ناتسود حلص بولکرد و دوخ ھب نداد زایتما زج ھب اج  
زا ھک یلئاسم ھلمج زا .درک اشفا یبوخ ھب زین ار مسیسار یتنآ و مسینیمف یتسد یھت روحم قالخا درکیور اب یسایس  
یاھیروس ناگدنھانپ یور ھب ار اھرد ھک ارچ تسا تسرپ داژن برغ ناھج ھک تسا نیا تسا هدش حرطم گنج زاغآ  



نیا رد دننکیم زاب اھنآ یارب ار اھزرم زین ناتسرپداژن یتح ،ھمھ دنتسوپ دیفس و ییاپورا اھینیارکوا نوچ اما ،تسب  
دنچ زا ھک راورخ یھنومن تشم ناونع ھب کرامناد تلود شنکاو .تسین یدیدرت تسا هداد خر اعقاو یزیچ نینچ ھک  
اھرد اما ،دنوش لمحتم ار دوخ جراخم ات دریگ یم اھنآ زا ناملآ یزان تلود دننام ار ناگدنھانپ تارھاوج شیپ لاس  
لاربیلوئن نامتفگ ھچنآ اما .دراذگیم شیامن ھب بوخ ار مسیلاربیل روآ شدنچ ییورود ،درکزاب اھینیارکوا یارب ار  
یورین هدننک نییعت لماع ھک تسا هداس تیعقاو نیا تسا زجاع نآ یهداس کرد زا یتسینیمف و یتسیسار یتنآ  
دشیم راتفر ھنوگنامھ اھینیارکوا اب ،دوب هدرک ھلمح نیارکوا ھب ھک دوب وتان نیا رگا نخس رگید ھب .تسا رگزواجتم  
تسا ینیارکوا یهدش لامدگل نانز زا ولمم ییاپورا یاھھناخیپسور ھک مینکن شومارف تسا رتھب .اھیاھیروس اب ھک   
شیامن ھبار لاربیلوئن پچ یتسد یھت زیچ رھ زا شیب دنادیم یتسوپ دیفس یلجت ار اھینیارکوا ھک ھناھلبا هاگن نیا  
رد ناھج نیون مظن رادفرط رویغ نادرم و نانز دوب یوالسوگوی رد یشک لسن لوغشم وتان ھک ینامز .دراذگیم  
هرھب ناتسوپ هریت و نانز ھیلع متس زا دناوتیم یرادھیامرس رگا .دندنابسچیم رونت ھب ناتسپ ناناملسمزا ینابیتشپ  
رھ لباقم رد مسیلاربیلوئن مدقم فص رد ھک تسا مسیسار یتنآ و مسینیمف هزورما زین هزادنا نامھ ھب ،دنک یرادرب  

دتسیایم رگراک یھقبط یباینامزاس یارب هزرابم ھنوگ        
مود لصا راد مچرپ اما ،دنکیم ینیگنس دوجوم نامتفگ رب مسیلاربیل یوس زا دھشا ناونع ھب ھیسور تیموکحم رگا  
یتنس ناونع ھب ار مسیلایرپما موھفم تسا لاس نایلاس ھک یپچ هژیو ھب ،تسا پچ ،ھیسور ندوب تسیلایرپما ینعی  
لئاسم رد هژیو ھب ،پچ سانشرس نازادرپ ھیرظن زا یکی رقشع ربلیژ لاثم ناونع ھب .دوب ھتخادنا رود ھب ھنھک  
تالمح یمامت رد وا ھک نیا .تسا یتسیلایرپما یھلمح رد نیارکوا زا عافد نامتفگ یلصا ناگدنرب شیپ زا ھنایمرواخ  
تلاخد وتان یھلمح لاح رھ ھب .درادن حیضوت ھب زاین ارھاظ تسا هداتسیا وتان رانک رد ھنایمرواخ رد وتان  
دوب یسارکومد شرتسگ و نانز قوقح زا عافد رد ھناتسودناسنا    
دناوت یم مسیلایرپما زا هدرشف فیرعت کی ؟تسا یتسیلایرپما ھیسور ایآ ،میورب رتارف داقتنا یهزوح نیا زا رگا اما  

یکتم یللملا نیب یھصرع رد یداصتقاارف تردق زا هدافتسا رب ھک تسا یایداصتقا مظن مسیلایرپما .دشاب رگنشور  
یماظن هاگیاپ دص تشھزا شیب اکیرمآ .میزادنیب یھاگن دوجوم ناھج ھب و میرذگب یعازتنا فیرعت نیا زا لاح .تسا  
اب ای هدرک لاغشا ای ار روشک دنچ اکیرمآ ،وس نیا ھب درس گنج نایاپ زا ؟ھچ ھیسور .دراد ناھج یھشوگ راھچ رد  
زاغآ زا نیا زا رتارف ؟ھچ ھیسور ؟تسا هدناسر تردق ھب ار دوخ عبات یاھتموکح گنراگنر یاھاتدوک یھدنامزاس  
اکیرما رد یزاس ھحلسا یاھتکرش ھب نآ میدقت و اکیرمآ رد لاملا تیب لواپچ طیارش نیرتھب مسیرورت ھیلع گنج  
قارع ،ناتسناغفا ھب ھلمح .دوب اتسار نیا رد اقیقد نایاپان گنجرب ینیچ کید و شوب جرج دیکات .تسا هدوب مھارف   
یاھتسایس ندیسر تسب نب ھب اب .تسا هدوب یزاس ھحلسا یاھیناپمک یارب یدمآردرپ یاھتسایس ھمھ ھیروس ،یبیل  
یب یاھکمک و نیارکوا ھب ھیسور یھلمح .دوب لمتحم یدادخ تامعن نیا فقوت لامتحا ھیروس رد تموکح رییغت  
داد تاجن ار تراجت اھتسیزان ھلمج زا ندرک حلسم و نیارکوا رد ھحلسا یاھرابنا ندرک یلاخ رد برغ غیرد   
نیمھ ھب اقیقد .داد یار نیارکوا ھب یماظن کمک رالد درایلیم هدراھچ نداتسرف ھب سرام مھدراھچ رد اکیرمآ یهرگنک  
الماک یمومع شخب ییاراد نخس رگید ھب .دنربیم مان یماظن مسینایزنک زا نازادرپ ھیرظن زا یخرب ھک تسا رطاخ  
نیب هرکاذم ھنوگرھ اب اکیرما تفلاخم یلصا لیلد .دریگ یم رارق گنج نارگادوس و نازورفا گنج رایتخا رد  
ندنابسچ ھک تسا نیا تیعقاو .دوش یم یشان نایرع تیعقاو نیا زا اقیقد گنج مامتا لامتحا و ھیسور و نیارکوا  

ندناوخ مسیلایرپما اب نخس رگید ھب .دنکیم لمع لوا لصا نامھ یھمادا رد ازسان کی ناونع ھب مسیلایرپما تفص  
حیضوت و لیلحت تیلوسم راب ریز زا ھیسور و اکیرمآ ندناوخ حطس مھ اب ھک تسا راودیما وتان رادفرط پچ ،ھیسور  
ھک یعاضوا رتھب ندیمھف یاتسار رد یشالت رھ .دوش موکحم دیاب و رگزواجت و تسا تسیلایرپما ھیسور .دزیرگب  

تسا موکحم حلص اب ینمشد و نیتوپ زا عافد و سیلبا رفک ناونع ھب میراد رارق نآ رد    
چیھ زا ھک تسا اج نیا لکشم .تسا هدوب نآ تخس رس ناعفادم زا پچ ھک یلصا ؟ھچ تشونرس نییعت قح لصا اما  
یبایزرا و لیلحت یانبریز دننامھ راذگ شزرا لوصا نخس رگید ھب .درک جاتنتسا یسایس کیتکات ناوت یمن یلصا  

درکیور لوح هاگن فالتخا لیالد زا یکی اقیقد نیا .درادن انعم یسایس ءالخرد یلصا چیھ و دننکیم لمع یسایس  
زا لکشتم زورما ناھج یسایس یاھیفارغج زا یگرزب شخب لاثم ناونع ھب -۵-.تسا تلادع و قالخا ھب سکرام  
لیدبت نوخ مامح ھب دناوتیم یتحار ھب یطیارش نینچ رد تشونرس  نییعت قح غیلبت .تسا نوگانوگ ینابز یاھھورگ  
قح لصا زا هدافتسا اما .دنکیمن داجیا رییغت تیعقاو نیا رد یاهرذ نآ ھب مارتحا و لصا نیا ندوب مرتحم و دوش  
نییعت قح زا عافد رد هزورما ھک ینانآ .تسا یسایس یرگولاھ دشابن یزاب ھقح رگا نیارکوا رد تشونرس نییعت  



یتح ای .دنزادنیب یھاگن ووسوک روشک عارتخا و یوالسوگوی یباصق ھب تسا رتھب دننک یم عافد نیارکوا تشونرس  
ھب لصو ناھاوخ ھمیرک مدرم دصرد داتشھ زا شیب .مینک هاگن نیارکوا دوخ ھب تسا رتھب رتکیدزن یخیرات ظاحل زا  

زا سپ ،شیپ لاس تشھ ؟دننکیمن عافد مدرم نیا قحزا ریذپان ھشدخ لصا نیا ناعفادم یھمھ ارچ .دنتسھ ھیسور  
نادنورھش ھب نیارکوا تلود یھلمح نیارکوا سیلپ و شترا رد فوزآ نادرگ  یاھتسیزان ماغدا و اکیرمآ یاتدوک  
نابز یھملاکم قح زا ھک نابز یسور نادنورھش ھک داد خر لیلد نیا ھب سابنود ھب ھلمح .دش زاغآ سابنود یھقطنم  
رازھ هدزناپ ات رازھ هدراھچ نیب یزیچ لاس تشھ نیا رد .دندش یراتخمدوخ ناھاوخ دندوب هدش مورحم دوخ یردام  

دننابز یسور نیارکوا تیعمج موس کی ھک تسا رکذ نایاش .دناهدیسر لتق ھب نیارکوا شترا طسوت یماظن ریغ . 
نآ یانبم رب ھک دندوب کسنیم قفاوت نتخانش تیمسر ھب راتساوخ ھیسور و نیتوپ لاس تشھ نیا رد ھک مینکن شومارف  
زا سکچیھ لاس تشھ نیا رد ھک تسا ھجوت بلاج .دوش ھتخانش تیمسر ھب نابز یسور یھقطنم نیا یراتخمدوخ  
راتشک یهرابرد مھ مالک کی دنھدیم ھقباسم رگیدکی اب نیارکوا تشونرس نییعت قح زا عافد رد هزورما ھک ینانآ  
یاھرواب اب ھک درک عافد ینامز اھنت تشونرس نییعت قح لصا زا ناوت یمن .دناھتفگن نابز سور یاھ ینیارکا  
دناوخب ام کیژولوئهدیا   
 
هزاجا اما .منک میسرت ار نیارکوا ھب ھیسور یھلمح اب ییورایور رد پچ یاھیتساک ھک ماهدرک شالت نم اج نیا ات  
ھلاسم نیا ھب رگراک هار-ناریا یبالقنا نارگراک نامزاس هاگن مدع مییوگب رتھب دیاش ای هاگن ھب رتقیقد یکدنا ھک دیھدب  

مزادرپب    
هدش ماجنا نایراکرام نبور و ینوگلاش اضردمحم اقفر نامزاس وضع ود اب ینویزیولت یھبحاصم کی زورما ھب ات  
و تسا بیجع ھن دوخ یدوخ ھب نیا .درادن یمسر یرظن نیارکوا ھب ھلمح یهرابرد نامزاس ھک درک ھجوت دیاب .تسا  
رظن زور لئاسم یھمھ یهرابرد تسا رارق ھن و دناوتیم ھن یسایس نامزاس کی ھک تسا نشور .ردان یاهدیدپ ھن  
نخس رگید ھب .تسین یسارکومد زا یعبات یسایس لیلحت کی ندوب طلغ ای تسرد نیا زا رتارف .دشاب ھتشاد یتالیکشت  
ھب .دشاب ھتشاد یقطنم دنویپ لیلحت نامتخاس و دنشاب تسرد لیلحت یاھضرف شیپ رگا تسا تسرد یسایس لیلحت کی  

ار ایند تیعمج نیرتگرزب نوچ تسا مسینومک یهدنیامن ھک دوش یعدم نیچ تسینومک بزح زورما رگا لاثم ناونع  
و ینوگلاش اقفر ھک دوش یم زاغآ اج نیا زا لکشم اما .دریگیم یدج ار فرح نیا یسک رتمک دنکیم یگدنیامن  
رد الثم .تسین قفاوت اھنآ رب نامزاس نورد رد ھک دننکیم حرطم ار یتارظن ینویزیولت یھبحاصم رد نایراکرام  
ھب الثم ای .تسا لالدتسا دنمزاین لقاال ھک یرما دوشیم دای یتسیلایرپما تلود کی ناونع ھب ھیسور زا ھبحاصم نیا  
ھب ار مسیلایرما شقن نامھ اقیقد اج نیا رد یروتاتکید یهژاو .تسا یروتاتکید کی ھیسور ھک دوشیم هراشا نیا  

یروھمج .دنشاب رگنشور دیاب لوا یھلھو رد یسایس میھافم ھک مینکن شومارف .دنکیم ارجا ازسان کی ناونع  
یم ارق اھروشک نیا رانک رد ھیسور ایآ .زین نیچ و یلامش یهرک و یدوعس ناتسبرع ،تسا یروتاتکید کی یمالسا  
لقاال نآ ندوب روتاتکید لیلد ھب ھیسور یھلمح تیموکحم ،نیا زا رتارف ؟ھچ دوھی رگلاغشا تلود ؟ھچ ھیکرت ؟دریگ  
یروتاتکید کی ھب رشب قوقح قاقحا یارب تارکومد تلود کی رگا ایآ .تسا یکانرطخ رامق رایسب یناریا پچ یارب  

یقداص رامعم میرم عون زا کاچ ھنیس ناقشاع ناریا تلم یفاک یهزادنا ھب ھک مینکن شومارف ؟تسا لالح دنک ھلمح  
دنتسھ ناریا نانز تاجن ناھاوخ ییاکیرما کیتارکومد یاھبمب کمک اب ھک دراد داژنیلع ھموصعم و    
نوتس ھب هاگن فالتخا باعشنا یلصا لماع .دروخ ار ھبرض نیرتگرزب یباعشنا رد شیپ ھھد کی زا شیب ام نامزاس  
اب نامزاس وضع رھ و درک فذح دیاب ار هاگدید نوتس ھک دندوب رواب نیا رب یخرب .دوب نامزاس یامنرات رد هاگدید  
و درف ندرک حطس مھ مدقتعم و مفلاخم کرد نیا اب ھک مدوب ینانآ ھلمجزا نم .دوش حطس مھ نامزاس یربھر داھن  
درک ھجوت دیاب ؟دنکیم لمع ھنوگچ ام نامزاس یامنرات رد هاگدید نوتس اما .تسا یسارکومد یدوبان یعمج یهدارا  
رگید ھب .تسا یمومع یاھعمجمو اھهرگنک تابوصم ،رگراک هار- ناریا یبالقنا نارگراک نامزاس تابوصم ھک  
تابوصم یهدنرب شیپ و عبات ھک راذگتسایس ھن دیآیم رب شمان زا ھک ھنوگنامھ نامزاس ییارجا تایھ نخس  
تابوصم یهدنرب شیپ ،امنرات ای نویزیولت ھچ ،نامزاس یطابترا یاھداھن یریبدرس بیترت نیمھ ھب .تسا یتالیکشت  

دننک یراذگتسایس دنرادن قح دوخ و دنتسھ ینامزاس  
   
اب نامزاس نویزیولت یھبحاصم ارچ ھک تسا صخشمان الماک نامزاس وضع کی ناونع ھب نم یارب ھمدقم نیا اب  



اھنت ھک دینک تقد .تسا هدروخن هاگدید بسچرب تسا هدوب قیفر ود نیا یدرف رظن ھک ،نایراکرام و ینوگلاش اقفر   
رظن تسا هدش جاتنتسا تسشن نآ زا یتالیکشت رظن کی و ھتشاد یتالیکشت تسشن نآ لوح نامزاس ھک یدراوم  
تیادھ زا یاھلاقم تسا نامزاس یرظن طخ نایب ھک نامزاس یامنرات مکی نوتس رد نیا زا رتارف .تسا نامزاس  
زا یاھلاقم نوتس نامھ رد .تسا هدش پاچ ھیسور اب ھناتسرپداژن ینمشد و برغ مسیلاربیل زا عافد رد هدازناطلس  
بلاج .تسا هدیسر پاچ ھب امنرات یریبدرس یاھرایعم ندوب صخشمان ھب هراشا و هاگن نیا دقن رد یدنمجرا شویراد  
نامزاس یامنرات یریبدرس زا خساپ ناھاوخ شیپ هام کی زا شیب دوخ یھلاقم رد یدنمجرا شویراد ھک تسا ھجوت  
ھناتسرپداژن ینمشد و یبرغ مسیلاربیل زا عافد رد هدازناطلس یھلاقم ینامزاس تابوصم مادک یانبم رب ھک دوشیم  
نوتس رد نآ دقن و هدازناطلس یھلاقم راشتنا نیا رب هوالع .دریگیم اج نامزاس یامنرات مکی نوتس رد ھیسور ھیلع  

دنشاب تسرد نامزمھ دنناوتیمن ھلاقم ود نیا لاح رھ ھب .دنامیم نآرق رد خوسنم و خسان تایآ دننام امنرات مکی    
 
یبالقنا نارگراک نامزاس یامنرات یریبدرس ،تسا زونھ ھک زونھ هدربمان یھلاقم راشتنا زا هام کی زا شیب تشذگ اب  
ھلاسم دنک یلحم یب رگا ھک تسا رواب نیا رب امنرات یریبدرس ایآ .تسا هدادن یخساپ چیھ ،رگراک هار ناریا  
ایآ ؟تسا نامزاس زا یریوصت نینچ یھئارا ناھاوخ اعقاو امنرات یریبدرس ایآ ؟دھدیم تسد زا ار دوخ تیعوضوم  
؟تسا نامزاس یریبدرس تارایتخا ءزج تیلوسم لوبق و نامزاس یاضعا تالاوس ھب نداد خساپ مدع  
زاس تچ اضر   

لیروآ ٢۵   
 

یرم نیو یا اب ھبحاصم ھب دینک هاگن ھطبار نیا رد .١ . 
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/yeltsin/interviews/merry.html  

تسا یقیقد لیلحت و تاعالطا یواح یوالسوگوی یلخاد گنج رد برغ شقن یهرابرد ناوگ رتیپ یھلاقم .٢ .  
https://www.marxists.org/history/etol/newspape/labour-focus-eastern-europe/LFEE-62-

1999.pdf 
ھنایمرواخ یزاسزاب و ناریا ؛قارع :اھ ندمت دربن :کوک ناتاناج باتک ھب دینک هاگن ھلمج زا هراب نیا رد .٣   

ھب دینک هاگن ھلمج زا وتان یاھگنج زا وا تایعافد و رقشع ی هرابرد .۴ :  
https://dissidentvoice.org/2012/04/gilbert-achcar-on-libya-and-syria/ 

هراب نیا رد سرج نمرون یھلاقم ھب دینک هاگن .۵ : 
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/geras.htm 
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