
 

 

 

 

 جزوه سوم()

 سوسیالیسم و سوسیالیستها

 ) در ادبیات ّ ضیاضت هٌصْر حکوت( 

ضْضیالطن دقیقاً ُویي اضت، یک هقذار 

زیادٓ ضرپٌاٍ، یک هقذار زیادٓ رفاٍ، یک 

هقذار زیادٓ خْشبختٔ، یک هقذار زیادٓ 

برابرٓ، یک هقذار زیادٓ آزادٓ، ّلٔ ًَ 

بطْر کلٔ در اًتِآ تاریخ! یک جآ 

آ بَ کطٔ کَ ٌُْز بذًیا  دّرٓ، ّعذٍ

خْشبختٔ ّ رفاٍ ّ برابرٓ   بلکًَیاهذٍ! 

آ زًذگٔ  برآ آدهِایٔ کَ در ُواى دّرٍ

هیکٌٌذ کَ ها زًذگٔ هیکٌین ّ چشوواى تْٓ چشوشاى اضت ّ 

 ُواى ُْا را تٌفص هیکٌٌذ.



 

 

 

 

 جزوه سوم()

 هعرفی

 

در جسٍّ ضْم از ضری "ضْضیالیطن ّ ضْضیالیطتِا" ضراغ ادبیاات 

ّ ضیاضت ُای کوًْیطتی هٌصْر حکوت رفاتایان. هاٌاتاخابای از هاتاي 

ًْشتَ ّ ضخٌراًی ُای حکوت دربارٍ ضاختار جاهعَ ضْضیاالایاطاتای 

ّ هبارزٍ برای برپایی چٌیي جاهعَ ای را در اختیار داریذ. هتي کااها  

هاتریاا  ًاقا  شاذٍ، در ضاایات آصاار هاٌاصاْر حاکاوات در دضاتارش 

 عالقوٌذاى اضت.  

 

 علیَ بیکاری 

  0011خرداد 
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 فِرضت 

 

 عْعیبلیغن ساخغ ثَ آدم اعت، ساخغ ثَ خْؽجختی آدهِبی ّاهؼی 

 پْل ّ هبلکیت خقْفی ثبیذ اص ثیي ثشّد

 پزیش ّ مشّسٓ  اًوالة عْعیبلیغتٔ دس ایشاى  اص لسبظ تبسیخٔ اهکبى

 عْعیبلیغن هب: لـْ کبس هضدی، لـْ هبلکیت خقْفی

 ًوذ عْعیبلیغتی اص ػون تْزؼ ًظبم کبپیتبلیغتی

 هب دس آصادی ثیبى كوو ایٌشا ًویگْیین هشف آصاد اعت زشكؼ سا ثضًذ

 هب اص ایٌکَ آدهِب دس یک اعتبًذاسد ثَ ُن ؽجیَ ؽًْذ لزت ًویجشین

 هذست کبسگشی هْظق اعت اًغبًِب سا ثشاثش ّ آصاد ثکٌذ

 اص سؤیبٓ عبدٍ لْزبًَ تب عْعیبلیغن ػلوی هبسکظ

 یک ًیشّ کَ عؼی هیکٌذ خْد سا ثَ کشعی ثٌؾبًذ

 "هب چَ هیخْاُین" اتْپٔ ًیغت، ػیٌیّت داسد ّ هبثل تسون اعت

 کوًْیغن، یک ّاهؼیت ّ یک دیٌبهیغن صًذٍ دس دس دسّى هجوَ کبسگش ایشاى

 عْعیبلیغن كْسا هوکي اعت

 "اگش ثَ دعت هب ثْد"

 دؽْاسی عْعیبلغن اهشّص دس ثُؼذ اهتقبدیؼ ًیغت

 ؽکٍْ سادیکبلیغوی کَ ثَ هذست ثشعذ ... 

 كبص اّل ّ دّم –هنوْى اهتقبدی خبهؼَ عْعیبلیغتی 

 )ُوَ ػٌبّیي اص هب اعت(

 عْعیبلیغن ّ عْعیبلیغتِب    3صفحه   

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 

11 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

16 - 

17 - 



 4صفحه   

  
 صُصّالّضم راجع بٌ آدم اصت، راجع بٌ خُظبدتی آدنَای هاقػی 

 

عْعیبلغن دهیوبً ُویي اعت، یک هوذاس صیبدٓ عشپٌبٍ، یک هوذاس صیبدٓ سكبٍ، یک هوذاس 

صیبدٓ خْؽجختٔ، یک هوذاس صیبدٓ ثشاثشٓ، یک هوذاس صیبدٓ آصادٓ، ّلٔ ًَ ثطْس کلٔ 

آ ثَ کغٔ کَ ٌُْص ثذًیب ًیبهذٍ! ثلکَ خْؽجختٔ ّ  دس اًتِبٓ تبسیخ! یک خبٓ دّسٓ، ّػذٍ

آ صًذگٔ هیکٌٌذ کَ هب صًذگٔ هیکٌین ّ  سكبٍ ّ ثشاثشٓ ثشآ آدهِبیٔ کَ دس ُوبى دّسٍ

چؾووبى تْٓ چؾوؾبى اعت. ّ ُوبى ُْا سا تٌلظ هیکٌٌذ. عْعیبلیغن ساخغ ثَ آدم اعت، 

هجل اص ُش چیض ساخغ ثَ آدم اعت. ساخغ ثَ تـییش صًذگٔ آدهِبٓ ّاهؼٔ، ساخغ ثَ خْؽجختٔ 

آدهِبٓ ّاهؼٔ. ًَ كشهْلِبٓ تبسیخٔ! هب ُیچ هشاس خبفٔ ثب تبسیخ ًذاسین، ُیچ هأهْسیتٔ 

صًذگٔ ثؾش هثالً اص ؽیٍْ تْلیذ هجتٌٔ ثش پْل  ٠٠٢٢ّ سعبلتٔ اص کغٔ ثشآ ایٌکَ دس عبل 

 .ثَ ؽیٍْ هجتٌٔ ثش هبلکیت اؽتشاکٔ هشاس گشكتَ ثبؽذ ًذاسین

هب عْعیبلیغت ؽذین ثشآ ایٌکَ كکش هیکشدین ایي صًذگٔ ثشآ ثؾش هٌبعت ًیغت. دسعت 

ًیغت آدهِب ًبثشاثش ثبؽٌذ، دسعت ًیغت آدهِب هسشّم ثبؽٌذ، دسعت ًیغت آدهِب خْؽجخت 

ًجبؽٌذ. هب آهذین دس ایي هیذاى ثشآ ایٌکَ ثَ ایي ًتیدَ سعیذین کَ اگش ثَ دعت هب ثبؽذ کبسٓ 

ثکٌین کَ صًذگٔ هشدم چَ هْسٓ ثبؽذ، صًذگٔ خِبى هؼبفش خْدهبى، صًذگٔ آدهیضاد چَ 

هْسٓ ثبؽذ. هشکض عْعیبلیغن هب اًغبى اعت. ّهتٔ خولَ هبسکظ کَ "كالعلَ دًیب سا تلغیش 

کشدًذ، زبل آًکَ اعبط تـییش آى اعت" سا ثگزاسیذ خلْٓ خیلیِب هیگْیٌذ ثلَ تـییش آى اعت! 

تـییش اص ؽیٍْ تْلیذ آعیبیٔ ثَ ؽیٍْ تْلیذ عْعیبلیغتٔ! تـییش اص ؽیٍْ تْلیذ کبپیتبلیغتٔ ثَ 

ؽیٍْ تْلیذ عْعیبلیغتٔ! ثلَ تـییش اص ّاثغتگٔ ثَ ػذم ّاثغتگٔ! تـییش اص تغلو ؿشة ثَ 

یک خبهؼَ هغتول! تب ُضاس ّ یک چیض ُوَ تـییش هیخْاٌُذ دس ایي ؽکٔ ًیغت کَ ُوَ 

 .تـییش هیخْاٌُذ

عْعیبلیغن هب ایي تـییش سا ثشآ اًغبى هیخْاُذ ّ اًغبًٔ کَ اص آى زشف هیضًذ اًغبًِبٓ 

هدشد سّٓ کتبة یب اًغبًِبٓ دّ ُضاس عبل دیگش ّ اًغبًِبٓ دّیغت عبل دیگش ًیغتٌذ. 

اًغبًِبیٔ کَ ثبػث هیؾًْذ آى آدم کبس ّ صًذگٔ خْدػ سا ثگزاسد کٌبس ّ ثگْیذ هي تقوین 

ام هٌِذط ًؾْم، كالى کبسٍ ًؾْم، ثیبین صًذگین سا ثگزاسم دس ػبلن عیبعت ّ عؼٔ کٌن  گشكتَ

یک چیضٓ سا تـییش ثذُن. تـییش صًذگٔ آدهِبیٔ کَ دس آى دّسٍ خِبى ساٍ هیشًّذ ّ صًذگٔ 

  .هیکٌٌذ، خْؽجختٔ ثشآ آدهِبٓ ّاهؼٔ. ایي اعبط عْعیبلیغن اعت

ثؼجبست دیگش ًَ كوو اص یک آسهبى ّ اكن کَ آى صًذگٔ ثبیذ ثَ ایي ؽکلِب تـییش کٌذ، ثلکَ 

ُویي زتٔ اص یک خٌجؼ ّ اص یک اسادٍ عیبعٔ ّ اص یک ُْیّت هؾخـ ثشآ تـییش 

خبهؼَ دس آى َعوت زشف ثضًذ. "اگش ثَ دعت هب ثْد خبهؼَ ایٌطْسٓ ثْد" یب "صًذگٔ هشدم 

 ایٌطْسٓ ثْد" ثٌظش هي توبم عٌبسیْٓ صًذگٔ هب سا تْمیر هیذُذ. 

 (8991)عخٌشاًی  اكتتبزیَ کٌگشٍ دّم زضة کوًْیغت کبسگشی، آّسیل 
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 پُل ه نالکّت خػُغی باِذ از بّو بزهد
 

زتی ثَ یک هؼٌی صهبى سا ُن گشكتَ، اص پیؼ ُن تؼییي کشدٍ، تب ؽؼ عبل پیِؼ پذس ّ ...  

هبدسهبى ُغتین، ثؼذ اص ؽؼ عبل هیشّین یک خبیی ثٌبم هذسعَ، ثؼذ هیشّیذ داًؾگبٍ، ثؼذ 

هیشّیذ دس ثبصاس کبس، یب اگش ًشّیذ داًؾگبٍ ّ اص هذسعَ ُن ثیشًّت کٌٌذ هیشّیذ ثبصاس کبس، 

 .هیشّیذ عش کبسخبًَ ّ ثؼذ ثبصًؾغتَ هیؾْیذ ّ ثؼذ هیویشیذ

 

اًذ. یک پلٌگ، یک عْعک  اًذ. عیش صًذگی یک اًغبى اهشّص سا ثشایؼ چیذٍ ثشایت چیذٍ

ایٌطْسی صًذگی ًویکٌذ.ؽوب ًویتْاًیذ تنویي کٌیذ کَ عْعک ّهتی ثَ دًیب آهذ ُوبًدب هیوبًذ ّ 

ایي هغیشُبیی کَ ؽوب هیگْییذ هی هیکٌذ. ّلی ثؾش ایي کبس هیکٌذ. داعتبى تبسیخ سا گشكتَ ّ 

ُبیی ُغتیذ کَ دس ایي كنب ّ دس ایي عیش صهبًی  هٌدوذ کشدٍ، ایٌِب هبل آًِب اعت. ّ ؽوب هِشٍ

 .کَ اّ ثشای ؽوب چیذٍ صًذگی هیکٌیذ

ایي سا ًویخْاُیذ ػْك کٌیذ؟ ثٌظش هي، دس ایي فْست، هؾی ؽوب کوًْیغن کبسگشی ًیغت. 

هوکي اعت هؾی ؽوب عْعیبل دهکشاعی ثبؽذ، هوکي اعت لیجشالیغن ثبؽذ، هوکي اعت آدم 

ثبؽیذ، هوکي اعت ُوَ چیض ثبؽیذ، ّلی کوًْیغن کبسگشی  كبثیي خیلی خْثی ثبؽیذ. هوکي اعت

 هیخْاُذ ایي پذیذٍ سا ػْك کٌذ.

سا اص دعت هجوَ زبکوَ ثیشّى ثیبّسد، هبل ُوَ ثبؽذ.  هبدٍ ّ ّخْد ّ هکبى ّ صهبى هیخْاُذ 

هیؾْد سكت دعتدوؼی ّ ثب کوک ُوذیگش تقوین گشكت چکبس ثکٌٌذ، اگش ُن ًخْاعتیذ کبس 

ًکٌیذ. ساعتؼ یک ّخَ کوًْیغن، کَ کغی یبدػ ًویشّد ثگْیذ، ایي اعت کَ اگش ُن ًخْاعتیذ 

 .کبس ًکٌیذ هیتْاًیذ کبس ًکٌیذ

 

ُوبًطْسی کَ هیؾْد كشك کشد ُیچکظ توبم ػوشػ سّی صهیي ًویٌؾیٌذ، ّ ثلٌذ هیؾْد ّ ساٍ 

هیبكتذ. ثٌظشم هیؾْد كشك کشد کَ ثؾشیت ثلٌذ هیؾْد کَ خلن کٌذ، هیؾْد كشك کشد ثؾشیت 

ثلٌذ هیؾْد کَ خغتدْ کٌذ، هیؾْد كشك کشد کَ آدهیضاد کٌدکبّ اعت. چْى هجل اص ایٌکَ كؾبس 

کبسكشهبیی ثبؽذ ثچَ صثبى یبد هیگیشد، ّ ؽشّع هیکٌذ ثب هسیطؼ ّس سكتي. دس ًتیدَ کوًْیغن 

ثب كشك صًذٍ ثْدى آدهیضاد ثٌب ؽذٍ، ُیچ هبًًْی ثشای اخجبس کبس کشدى ًیغت ُوبًطْس کَ 

ُیچکغی ثَ ُیچکظ ًویگْیذ ؽوب هْظلیذ ًلظ ثکؾیذ! چْى كشك هیکٌیذ هشف خْدػ 

هیخْاُذ ًلظ ثکؾذ. ّلی ایٌکَ هیخْاُذ خلن کٌذ ّ عش دس ثیبّسد ّ هیخْاُذ دعت ثجشد، دس 

داسی كکش هیکٌذ ایي سا ثب کوک زذاهل دعتوضد ّ اخجبس ثَ کبس ّ هبًْى ثیوَ  ایي خبهؼَ عشهبیَ

هْهؼیت  ُبٓ اختوبػٔ تنویي کٌٌذ. دس خبهؼَ عْعیبلیغتی هیگْیذ ایي ثیکبسی ّ صدى اص ثیوَ

اعت ّ اگش ؽوب دعت اص عشػ ثشداسیذ خْدػ هیشّد خلن هیکٌذ ّ تْلیذ سا عبصهبى  دادٍ ثؾش

 .هیذُذ

ایٌدب اعت کَ ثٌظش هي ًوذ هب اص کبپیتبلیغن ًوذی اعت ثش خُْش اعابعای تاواغایان هاجاوابتای، کابس 

هضدی ّ هبلکیت خقْفی، ُوبى هْسٓ کَ هْسد ًظش هبسکظ ثْد. ثٌبثشایي هاب هاؼاتاواذیان هاب 

 عْعیبلیغن ّ عْعیبلیغتِب   
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داسی  این ّ هب سّایت دهیوی اص هبسکظ سا ثیبى هیکٌین کَ هؼتوذین عشهبیاَ هبسکظ سا دسعت دیذٍ

ثبیذ اص ثیي ثشّد. ثَ ایي هؼٌی کَ کبسهضدی ثبیذ اص ثیي ثشّد، پْل ّ هبلکیت خقْفی ثبیاذ اص 

 ...ثیي ثشّد. هبلکیت اؽتشاکی ؽْد

                         (1008)هجبًی کوًْیغن کبسگشی، ژاًْیَ 

              

 

 پرِز ه ضزهرى  از لحاظ تارِدی انکان  اىقالب صُصّالّضتی در اِزان
 

ما معتقديم شرايط عينى اقتصادى و اجتماعى براى آنکه طبقه کارگر ايران بتواند در 

 جريان يک بحران انقالبى ديکتاتورى طبقاتى خود را بر پا دارد آماده است. 

دارى ايران  دارى، وجود بحرانهاى عميق اقتصادى در سرمايه حاکميت مناسبات سرمايه

که بطور فزاينده اى به بحرانهاى سياسى در کل جامعه دامن ميزند، وجود عينى طبقه 

گيرى و گسترش مبارزات اعتراضى و  کارگر به مثابه طبقه اصلى استثمار شونده، شکل

خودبخودى کارگران که تاريخاً به اشکال معينى از سازمانيابى ترديونيونى در طبقه 

کارگر شکل داده است، دخالت عملى کارگران در بحرانهاى سياسى به مثابه يک نيروى 

، ما قدرتمند اجتماعى، اينها همه عوامل عينى اقتصادى و اجتماعى است که تحقق انقالب

پذير و ضرورى ساخته  يعنى انقالب سوسياليستى، در ايران را از لحاظ تاريخى امکان

است. آنچه مانع تحقق يک انقالب سوسياليستى پيروزمند در ايران است، نه عدم امادگى 

در ايران  سوسياليستى شرايط و عوامل عينى، بلکه عقب ماندگى عنصر ذهنى انقالب

 است. 

مبارزه ما کمونيستها تماماً معطوف به آماده سازى اين عنصر ذهنى است. اما اين پروسه 

آمادگى در خالء و در خلوت انجام نميشود، بلکه در جامعه اى صورت ميگيرد که مکرراً 

دستخوش بحران سياسى است، اقشار و طبقات مختلف، به اشکال و درجات گوناگون، 

براى تحقق خواستهاى خويش، براى تغييرات اقتصادى و سياسى دست به مبارزه 

"غيرقانونى" ميزنند، جنبشهاى متعددى، با خواستهاى محدود غير سوسياليستى شکل 

ميگيرند و پرولتاريا بايد در دل يک مبارزه زنده و فعال سهلترين و سريعترين راه را 

 براى تحقق انقالب خويش هموار کند و بپيمايد. 

در اين ميان، از نظر ما تا امروز، مبارزه براى يک انقالب دموکراتيک پيروزمند، به 

مثابه شکل ايده آل و محتمل وقوع مجموعه اى از تحوالت اساساً سياسى و بعضاً 

 عْعیبلیغن ّ عْعیبلیغتِب   
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اقتصادى، که مناسبترين محيط اجتماعى را براى رشد و تقويت عنصر ذهنى انقالب 

سوسياليستى فراهم ميسازد، يکى از لحظات و ابعاد مبارزه ما براى تحقق انقالب 

 )در نقد وحدت کمونيستی، آناتومی ليبراليسم چپ در ايران(       .سوسياليستى است
 

 

 صُصّاصم نا: لغُ کار نسدی، لغُ نالکّت خػُغی

عْعیبلیغن دس تجییي هب هغتویوبً سثو داسد ثَ لـْ کبس هضدی، لـْ هبلکیت خقْفی ّ یک 

آ کَ دس آى ایي تلکیک هجوبتی ًجبؽذ. ایي كشم داسد ثب دّلتگشایی اهتقبدی، كشم  خبهؼَ

سیضی ؽذٍ، كشم داسد ثب دّلت سكبٍ. کَ ُش کذام ایٌِب هیتْاًٌذ  داسد ثب اهتقبد ثشًبهَ

آ کَ هب هطشذ  هْمْع هستْای اهتقبدی عْعیبلیغوِبی هختللی ثْدٍ ثبؽذ. خبهؼَ

 .هیکٌین، عْعیبلیغن هب ثب ایي اَؽکبل كشم داسد

اص ُش کظ ثَ  یک كشهْل اعبعی دس ثسث هب ُوبى چیضی اعت کَ ُوَ ؽوب زتوبً هیذاًیذ،

ایي كشهْلی اعت کَ هب هؼتوذین هیؾْد دس  .اًذاصٍ اعتؼذادػ ّ ثَ ُش کظ ثَ اًذاصٍ ًیبصػ

ثشًبهَ اهتقبدی ثدض ایي  خبهؼَ پیبدٍ کشد. ًَ كوو ثبیذ پیبدٍ کشد، اآلى هیؾْد پیبدٍ کشد ّ

... ثشًبهَ اهتقبدی کوًْیغن کبسگشی ثشای خبهؼَ اص ُش کظ ثَ اًذاصٍ اعتؼذادػ  ًذاسین.

ّ ثَ ُش کظ ثَ اًذاصٍ ًیبصػ اعت ّ هب كکش هیکٌین ایي دس خِبى اهشّص ثب عطر سؽذ كٌی 

ّ ػلوی ّ تْلیذی خِبى اهشّص ػولی اعت. ایي سا یک آسصّ ًویذاًین ّ دس ًتیدَ افشاس 

كْسی اهشّص هب اعت. ّ كکش هیکٌین عْعیبلیغن ُویي اآلى ػولی اعت، ایي ُن یک ّخَ 

هؾخقَ هب اعت. ّ آى گشایؾبتی کَ عْعیبلیغن سا ثشای آًکَ ػولی کٌٌذ، یب تؼذیل هیکٌٌذ 

چیضی کَ هب اآلى هؼتوذین اگش ػقش چیضی {...} .یب کالً ثَ صهبى دّستشی زْالَ هیذٌُذ

 اعت ػقش اًوالة عْعیبلیغتی ّ ػقش تدذیذ عبصهبى عْعیبلیغتی خبهؼَ اعت. 

 
  (8911)ثسث دس عویٌبس زضة کوًْیغت ایشاى دسثبسٍ هغبلَ ؽْسّی 

 ىقذ صُصّالّضتی از غهق تُحط ىظام کاپّتالّضتی
 

دس ًتیدَ ثسث ثشهیگشد ثَ ایٌکَ ایي عیغتؤ اعت کَ دس ایي خبهؼَ ثش خبهؼَ 

داسٓ هسقْالت کبس اًغبًِبیٔ کَ تْلیذ هیکٌٌذ، زبفل خالهیت اًغبًِب، زبفل  عشهبیَ

داس خلت هیؾْد. هسقْلٔ کَ دس پشّعَ  آ هثل هجوَ عشهبیَ ثبسآّسٓ اًغبًِب تْعو هجوَ

کبس دس سًّذ کبس دس کبسخبًَ ّ کبسگبٍ ّ هضسػَ ّ ؿیشٍ تْلیذ هیؾْد، ثَ کغٔ کَ ّعبئل 

تْلیذ سا فبزت ثْدٍ تؼلن هیگیشد، ثَ فبزت هضسػَ، ثَ فبزت کبسخبًَ، ثَ فبزت آى 
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ثٌگبٍ. آى کغٔ کَ کبس کشدٍ ظبُشا هضدػ سا گشكتَ ّ سكتَ. ّلٔ آى چیضٓ کَ ثَ خب هبًذٍ 

دس ًتیدَ، ثَ فْست زدن ّعیؼٔ اص کبالُب هتؼلن ثَ آى کغٔ اعت کَ فبزت آى ّازذ 

ثْدٍ. ّلٔ خْة زبال اسصػ ثیؾتش ایي هدوْػَ کبالُب دس ًتیدَ هیؾْد ظبُشا عِن ایؾبى 

اص تْلیذ. ّلٔ ایي چیضٓ خض هسقْل کبس آًِبیٔ کَ فجر آهذًذ ّ کبس کشدًذ ّ سكتٌذ ّ دس 

ًتیدَ هسقْل کل هجوَ اختوبػٔ کَ دس هویبط خِبًٔ داسد کبس هیکٌذ ًیغت... ایٌِب 

تش هسقْل امبكَ سا هیگشكتٌذ، دس ایي ًظبم  ُبٓ ثْد کَ دس ًظبهِبٓ پیؼ ؽیٍْ

داسٓ کَ ظبُشا ثبصاس زبکویت هیکٌذ ّ ثَ ُوَ چیض سًگ یک هجبدلَ پبیبپبٓ اًغبًِب  عشهبیَ

ثب ُن سا صدٍ، دس ایي ًظبم دس پظ یک هجبدلَ ثیي کبس ّ عشهبیَ دهیوب ُوبى اتلبم داسد 

آ هیآیٌذ کبس هیکٌٌذ، اص فجر تب ؽت ّ توبم ػوشؽبى، دس آخش  هیبكتذ. یؼٌٔ یک ػذٍ

پشّعَ دس آخش صًذگٔ یک کبسگش کَ توبم ػوشػ سا کبس کشدٍ، هؼیؾت ّ عشپٌبُٔ گشكتَ 

آ کَ هجوَ کبسگش ثشایؼ کبس کشدٍ  ّ آى کغٔ کَ ایي کبسگش ثشآ اّ کبس کشدٍ، آى هجوَ

.. ثَ ُش زبل ّاهؼیت ایي اعت کَ ایي ًظبم .اًجٍْ ثشّت سا دس دعتؼ خوغ کشدٍ اعت

 ...اهتقبدٓ سّؽٔ اعت کَ آدهِب اص هشین آى هؼیؾتؾبى سا تأهیي هیکٌٌذ

داس دسیؾ کٌذ، هگش دس ؽشایطٔ ّ ایي  کبسگش ًویتْاًذ ثَ آى فْست کبالیؼ سا اص عشهبیَ

ؽشایو خیلٔ كشمٔ اعت. زبال تْمیر هیذُن کَ چطْس ثخؾٔ اص اهتقبد ثب كشك ایي 

ؽشایو اهتقبد ًئْکالعیک، اص ایي هشف سكتَ. ّلٔ ثَ هْس ّاهؼٔ کبسگش دس هْهؼیتٔ 

داس چبًَ اختوبػٔ ثضًذ ّ ثگْیذ دعت اص کبس  ًیغت کَ ثطْس اعبعٔ ثب هجوَ عشهبیَ

 ...هیِکؾذ

اهتقبد ًئْکالعیک كشمؼ ایي اعت کَ کَ کبس ّ ًیشّٓ کبس ُن هثل ُش کبالیٔ دیگش 

هیتْاًذ کویبة ؽْد ّ دس ًتیدَ هیوتؼ هیتْاًذ ثبال ثشّد، ایي چیضٓ کَ هب ثَ آى هیگْیین 

هضد. ثَ هْس ّاهؼٔ چیضٓ کَ ایي اهتقبد ًئْکالعیک دس ًظش ًویگیشد ایي اعت کَ خبهؼَ 

دس زبلٔ کَ هذام اًغبًِبٓ خذیذ ّاسدػ هیؾًْذ، ُش ّازذ عشهبیَ ًیبصػ ثَ هْس ًغجٔ ثَ 

کبس کن هیؾْد. یؼٌٔ چیضٓ ثَ اعن استؼ رخیشٍ کبس دس خبهؼَ ثَ ّخْد هیآیذ، یؼٌٔ چیضٓ 

کَ اآلى ثَ فْست ثیکبسٓ خْدػ سا ًؾبى هیذُذ، ثخؾٔ اص هجوَ کبسگش کَ کبس ًذاسد، 

ثخؾٔ اص هجوَ کبسگش کَ کبس ًذاسد ثیکبساى ُغتٌذ ّلٔ ؽوب صًبى سا دس ًظش ثگیشیذ یب 

کغبًٔ کَ دس سّعتبُب سّٓ صهیي صًذگٔ هیکٌٌذ ّ ظبُشا داسًذ کؾبّسصٓ هیکٌٌذ ّلٔ دس 

ّاهغ ثَ خبهش ًجْد کبس دس ؽِش دس سّعتب ُغتٌذ. ُش هْهغ دس ؽِش ّمغ کبس خْة ؽْد، 

یک رسٍ دعتوضدُب ثبال ثشّد، هشف اص آًدب پب هیؾْد ّ ثَ ؽِش هیآیذ. ّ ایٌِب ُوَ اَؽکبل 

آ اص کبس ُغت کَ سّٓ عطر دعتوضد هجوَ  هختللٔ اعت کَ دس خبهؼَ كؼلٔ استؼ رخیشٍ

کبسگش كؾبس هیگزاسد. اّال ثخؾٔ اص آى ُغت کَ خشخؼ سا خْد کبسگش هیذٌُذ، کَ 

اًذ، ثخؾٔ اص هجوَ اعت کَ هضد ًویگیشد ّلٔ داسد  كبهیلِبٓ خْدؽبى ُغتٌذ، دس خْد هجوَ

 صًذگٔ ّ کبس هیکٌذ، ثؼنب دس خبًَ کبس هیکٌٌذ... 

ّ اص هشف دیگش ُش هْهغ عشهبیَ گغتشؽٔ پیذا کٌذ کَ ازتیبج ثَ ًیشّٓ کبس خذیذٓ 

داؽتَ ثبؽذ، فشكب ثخؾٔ اص ایي استؼ رخیشٍ ّاسد کبس هیؾْد. دس ًتیدَ ایذٍ اؽتـبل کبهل 
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ثطْسٓ کَ آًوذس اؽتـبل کبهل ّخْد داؽتَ ثبؽَ کَ کبسگشاى دس هْهؼیت هْٓ چبًَ صدى ثب 

داسٓ تخیلٔ اعت، ایي هْس ًویؾْد. دس  عشهبیَ ثبؽٌذ دس عطر خِبًٔ، ایي ایذٍ دس عشهبیَ

ُب ثب ایٌکَ ًوؼ خیلٔ هثجتٔ ثبصٓ هیکٌٌذ، اهکبًبت هسذّدٓ داسًذ اص ًظش  ًتیدَ اتسبدیَ

آ دس ؽشایو تبسیخٔ ثبال اتسبدیَ هْٓ ًجْدٍ، ثَ خبهش ایٌکَ  تبسیخٔ، ُیچ اتسبدیَ

داس هیتْاًذ دس ثیي کبسگشاى سهبثت ثیٌذاصد، چْى هجوَ کبسگش كشعْدٍ اعت،  عشهبیَ

گشعٌَ اعت ّ سهبثت دس هیبًؾبى ؽذیذ اعت... ُویؾَ اتسبدیَ ثشآ ثِجْد ّمؼیت 

اػنبیؼ تالػ هیکٌذ ّ ثؼنب ُن هْكن هیؾْد ّلٔ ایي تقْس کَ اتسبدیَ کبسگشٓ ثخْدٓ 

کبسگش ّ هغألَ کبس هضدٓ ّ اعتثوبس کبسگش ثش  -داس خْد هیتْاًذ خْاة ؽکبف عشهبیَ

 .. .هجٌبٓ کبال ثْدى ًیشّٓ کبس سا ثگیشد، ثَ ًظش هي ایي تقْس پْچ اعت

 

داسٓ سا ثشداسیذ ّ دخبلت دّلتٔ  ثلَ اگش عشهبیَ دسثبسٍ سهبثت ّ ثِجْد اًگیضٍ سؽذ تْلیذ،

ُب گشكتَ ؽْد ّ ثخْاٌُذ  داسٓ تب آى زذٓ خلْ ثشّد کَ خلْٓ سهبثت عشهبیَ دس عشهبیَ

اػ ایي ثبؽذ کَ آى هْسٓ کَ دس یک  ثشًبهَ هشکضٓ پیبدٍ ؽْد، هوکي اعت کَ ًتیدَ

ُب ثب ُن دس سهبثتٌذ ّدس هغبثوَ ثب ُن تکٌیک ّ پیؾشكت هیذٌُذ، تکٌیک  ثبصاس آصاد عشهبیَ

آ پیؾشكت ًکٌذ. ّلٔ ایي چیضٓ ساخغ ثَ خبهؼَ عْعیبلیغتٔ  دس چٌیي کؾْسُبٓ ثغتَ

ًویگْیذ کَ هجٌبٓ کبسػ ثش سهبثت ًیغت، هجٌبٓ کبسػ ثش تؼآّى ّ ُوکبسٓ ّ ُولکشٓ 

اًغبًِبعت. دس ًتیدَ عإال هیتْاًذ ایي ثبؽذ کَ كشك کٌیذ آیب ثَ اًذاصٍ کبكٔ كوش یب ًذاسٓ 

آ ثشایؼ  هشدم یب ثیوبسٓ، اًگیضٍ کبكٔ ثشآ ایي ًیغت کَ اًغبًِب دس خغتدْٓ چبسٍ

 ثبؽٌذ؟ 

 

آ کَ هجٌبیؼ ثش سهبثت ّ خْد پشعتٔ ًیغت هْس دیگشٓ ثَ تکٌیک  هطؼب ُغت، خبهؼَ

آ اص عشهبیَ اعت، ثخؾٔ  آ کَ دس آى تکٌیک اّال صائذٍ كکش هیکٌذ دس هوبیغَ ثب خبهؼَ

آ اعت  آ اعت کَ عشهبیَ خْدػ سا ًؾبى هیذُذ. ّ ثبًیب خبهؼَ اص عشهبیَ اعت ّ ؽیٍْ

داس  کَ دس آى ایي تکٌیک دس خذهت عْدآّسٓ عشهبیَ اعت. خْة ّامر اعت عشهبیَ

ُبٓ  ثشآ گغتشػ عْدػ ایي تکٌیک سا گغتشػ هیذُذ ّ تـییش هیذُذ ّ دس ػشفَ

هختلق ثَ کبس هیجٌذد. ّلٔ دس خبهؼَ عْعیبلیغتٔ کَ هجٌبٓ آى ّ كلغلَ اختوبػیؼ چیض 

ُبٓ دیگشٓ دس خغتدْٓ اختشاع ّ اثذاع خْاٌُذ  دیگشٓ اعت، اًغبًِب ثَ خبهش اًگیضٍ

ثْد. دس ایي ؽکٔ ًیغت کَ ُویؾَ ازتیبج هبدس اختشاع اعت، ّلٔ ایي ازتیبخِب دس خبهؼَ 

 .داسٓ كشم هیکٌذ عشهبیَ

 

هي ّ ؽوب دس ایي خبهؼَ كؼلٔ ُش چوذس ُن كکش کٌین هبػذتب ثبیذ ثؾْد ثب تْخَ ثَ ایٌکَ 

تکٌیکؼ ُغت، توبم خِبى سا کبسٓ کشد کَ ثیوبسیِبٓ ّاگیشداس اص ثیي ثشّد، هجیؼٔ اعت 

 ثشآ هب، كکش هیکٌین ایي کبس سا هیؾْد کشد. ّلٔ ایي خبهؼَ ایي کبس سا ًویکٌذ. چشا؟ 

ثشآ ایٌکَ دس اّلْیتؼ ًیغت. ُش عبل دس خِبى چِل هیلیْى کْدک اص ثیوبسُبٓ هبثل 
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آ ًیغت کَ تکٌیکؼ سا ّ اهکبًبتؼ ّ اختشاػبت ّ  پیؾگیشٓ هیویشًذ، ّلٔ ایي خبهؼَ

اثذاػبتؼ سا دس خذهت سكغ ایي هشاس دادٍ ثبؽذ. ّلٔ ایي ّاهؼیت کَ ثیوبسیِبٓ ّاگیشداس 

ّخْد داسد ّ هبثل پیؾگیشٓ اعت، ثشآ خبهؼَ عْعیبلیغتٔ اًگیضٍ زشکت، اًگیضٍ اثذاع ّ 

اًگیضٍ اختشاع خْاُذ ثْد ثشآ اًغبًِب ّ كکش هیکٌن ثَ هشاتت اًگیضٍ هْیتشٓ اعت 

خْؽجختٔ ُوٌْع ّ خْؽجختٔ اًغبًِب تب عْدآّسٓ دس ثبصاس. دس ًتیدَ تکٌیک دس خبهؼَ 

عْعیبلیغتٔ ّاهؼٔ، ثَ هشاتت عشیؼتش سؽذ خْاُذ کشد، ًَ كوو سؽذ کّؤ تکٌْلْژٓ ثلکَ 

اًذ کَ هیتْاًذ سُجش چچي سا ّهتٔ داسد  ُبٓ کبسثغتؼ. ثجیٌیذ اآلى هْؽک عبختَ ػشفَ

تللي دعتیؼ سا ثَ کبس هیبًذاصد دس اهبم خْاثؼ هٌلدش کٌذ! خْة ایي کبس سا ُن کشدًذ. 

آ کَ چٌیي تخققٔ پیذا کشدٍ دس ُذایت یک هْؽک کْسٓ  ّلٔ چطْس دس چٌیي خبهؼَ

ُبٓ صیوجبثٍْ یب  کَ ثذّى ساًٌذٍ هیتْاًذ آى عش خِبى ّ هٌلدش کٌذ، ًویتْاًذ ثشآ هثبل ثچَ

ُبٓ ٌُذّعتبى یب خبٓ دیگشٓ سا اص ؽش یک ّیشّط پیؼ پب اكتبدٍ  ُبٓ آًگْال یب ثچَ ثچَ

 کَ دّایؼ ُن ُغت، خالؿ کٌذ؟ 

 

ثَ خبهش ایٌکَ دس اّلْیت ایي خبهؼَ ًیغت. دس ًتیدَ ًَ كوو تکٌیک سا ثَ هثبثَ آى اختشاع 

اّلیَ هثل اختشاع ثشم یب اختشاع تلْیضیْى، ثلکَ کبسثغت آى تکٌیک ُن ثبیذ دیذ. چطْس هب 

داسین ثشم سا هقشف هیکٌین؟ ثشم سا هقشف چَ هیکٌین؟ تلْیضیْى سا هقشف چَ 

هیکٌین؟ کبهپیْتش سا هقشف چَ هیکٌین؟ ُوَ ایٌِب عإاالتٔ اعت کَ دس یک خبهؼَ 

عْعیبلیغتٔ اص یک صّایَ دیگش ثَ آى ًگشیغتَ خْاُذ ؽذ ّ ثؾشیت ُوَ کٌدکبّٓ ّ 

تالػ ػلؤ ّ ثَ افطالذ اًشژیؼ سا هیگزاسد سّٓ ایٌکَ ثَ هغبئلٔ پبعخ ثذُذ کَ 

ازتوبال ّهتٔ پبعخ هیگیشد ثغیبس ًؾبه آّستش اص ایي اعت کَ ثشآ هثبل ؽشکت آٓ.ثٔ.ام 

خلْ صد، یب هبیکشّعبكت خلْ صد. ایي خْة هوکي اعت ثشآ فبزت هبیکشّعبكت خیلٔ 

ُب عِبم داسین ّ ًَ خیشٓ  اًگیضٍ هِؤ ثبؽذ، ّلٔ ثشآ هي ّ ؽوب کَ ًَ دس ایي ؽشکت

آ تکٌیک سا دس اختیبس ُوَ هشاس دُذ ّ  اصػ هیجیٌین اًگیضٍ ًیغت. ّلٔ ّهتٔ یک خبهؼَ

ُوَ سا ثَ آى هغلو کٌذ، اعتلبدٍ اص آًشا آهْصػ ّعیغ ثذُذ ّ ثؼذ ایي ؽؼبس سا خلْٓ 

خْدػ ثگزاسد کَ دسدُبٓ ثؾش سا یکٔ پظ اص دیگشٓ ثب اعتلبدٍ اص تکٌیک دسهبى کٌذ آى 

ّهت ثَ ًظش هي ؽبُذ خیلٔ اثتکبسات ّ اختشاػبت خْاُین ثْد کَ دس دعتْس عشهبیَ 

 .ًیغت

 

ثجیٌیذ ثشآ تؾخیـ ُؾتبد ًْد  دسثبسٍ هکبًیضم تؾخیـ ًیبصُبٓ سّ ثَ گغتشػ خبهؼَ:

دسفذ اص ًیبصُب، ًَ ثَ ػبلِن ّ ًَ كیلغْف ازتیبج ُغت ّ ًَ ثَ ثبصاس. ُوَ هشدم هیخْاٌُذ 

عبلن ثبؽٌذ، دس ًتیدَ ًیبصُبٓ پضؽکٔ هؼلْم اعت کَ چیغت. ُوَ هشدم هیخْاٌُذ دس 

آعبیؼ ثبؽٌذ، اص ػْاهل هجیؼٔ هقْى ثبؽٌذ، دسًتیدَ هغکي هؼلْم اعت کَ چیغت. ؿزا 

هؼلْم اعت کَ خض ًیبصُبٓ ثؾش اعت، آهْصػ ّ پشّػ هؼلْم اعت کَ خض ًیبصُبٓ 

هٌذٓ اص كشٌُگ خبهؼَ هثل هْعیؤ ّ ٌُش  ثؾشاعت، ّ اَؽکبل اثتذائٔ ثَ افطالذ ثِشٍ
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ایٌِب ُوَ هؼلْم اعت کَ خض ًیبص ثؾش اعت. دس ًتیدَ خْد هوْلَ افلٔ، ثَ افطالذ ثؾش 

ثَ چَ کبسُبیٔ ثپشداصد ّ یب ًیشُّبٓ هْلّذٍ دس خذهت چَ اهْسٓ هشاس ثگیشًذ، خیلٔ 

پیچیذگٔ ًذاسًذ. آًدبیٔ هیشعین ثَ پیچیذگٔ کَ دس زبؽیَ ًیبصُبٓ افلٔ ثَ تٌْع ًیبصُبٓ 

تشٓ هیشعین. هي هوکي اعت دّعت داؽتَ ثبؽن ًوبؽٔ ثِکؾن ؽوب هوکي اعت دّعت  كشػٔ

ثبؽیذ ثَ ؽکبس ثشّیذ یب ؽٌب ثکٌیذ یب ُش چَ... ایي ًیبصُبٓ هب چَ هیؾْد؟ آیب اعتخش 

هیغبصًذ یب گبلشٓ ٌُشٓ یب چیضُبٓ دیگش؟ اثضاس ّ آالت هْعیؤ سا ثبیذ ثیؾتش تْلیذ کشد یب 

ّعبئل ّسصؽٔ سا؟ ایٌدب اعت کَ هیشعین ثَ اًتخبة ّ گشًَ دس کل ایٌکَ ثبیذ ثشآ ُوَ 

هغکي هٌبعت عبخت، ثشآ ُوَ ثبیذ ّعبئل تشاًغپْست عبلن ّ هبثل اتکبئٔ عبخت کَ ُش 

کظ ثتْاًذ خْدػ ّ چیضُبٓ هْسد ًیبصػ سا خبثدب کٌذ، دس ایي کَ ثبیذ داسّ دس دعتشط 

ُوَ ثبؽذ، ثیوبسعتبى دس دعتشط ُوَ ثبؽذ، ّعبئل ّسصػ ثشآ ُوَ ّخْد داؽتَ ثبؽذ ّ 

ؿیشٍ، دس ایي ؽّکٔ ًیغت. هیشعین ثَ زبؽیَ ثخقْؿ ّهتٔ کَ ثشّت خبهؼَ ثیؾتش ثؾْد 

ایي زبؽیَ صیبد هیؾْد چْى زبال ُوَ کَ چیضُبٓ افلٔ سا داسًذ ٌُْص هوذاسٓ صیبدٓ 

تش ّ  تش ّ ثَ یک هؼٌٔ كشدٓ ًیشّ ُغت کَ هیؾْد َفشف ثش آّسدى ًیبصُبٓ خبًجٔ

 تش اًغبًِب ثؾْد.  گشُّٔ

 (1000)گلتگْ ثب سادیْ اًتشًبعیًْبل دسثبسٍ خبهؼَ عشهبیَ داسی، اکتجش عبل 

 

 نا در آزادی بّان فقط اِيزا ىهّگُِّم طزف آزاد اصت حزفط را بسىذ
 

الؼبدٍ هِن اعت.  ... دس ساثطَ ثب ُوبى اًغبًیت، ثَ ًظش هب كشد هِن اعت ّ زن كشدی كْم

سا ًضد هب تؼشیق هیکٌذ آًوذس زوْهی ًیغت. دس خبهؼَ  زن هٌتِب آى چیضی کَ هوْلَ

ثْسژّایی زن یک هوْلَ زوْهی اعت. ثَ ایي هؼٌی کَ ؽوب چکبسی اخبصٍ داسیذ ثکٌیذ، ایي 

هتش ثپشین ّلی اگش ًویتْاًین ثپشین ثَ  ٠٢سا هیگْیٌذ زن ؽوب. هثال هي ّ ؽوب اخبصٍ داسین 

 !هتش ثپشین ٠٢ُش زبل زن آى سا داسین! ّ کغی خلْی هب سا ًگشكتَ ثشای ایٌکَ 

 

هوْلَ زن ثشای هب كوو سًگ زوْهی ّ علجی ًذاسد، کَ کغی خلْی هب سا ًگشكتَ ثبؽذ. 

ُبیی اعت کَ ثشای تسون آى داسین. اگش ؽوب زن  ُبیی کَ داسین ًیغت، ثلکَ تْاًبیی اخبصٍ

داسیذ دس ایي خبهؼَ ًول هکبى کٌیذ دس ایي ؽکی ًیغت، ّلی اگش ُش ثلیو هطبس ثَ اًذاصٍ 

یک هبٍ دعتوضد ؽوب خشخؼ ثبؽذ خْة دس ایي خبهؼَ زشکت ًویکٌیذ، کَ ثشّیذ ایي 

هشف ّ آى هشف. ؽوب زن داسیذ دس کشٍ اسك علش کٌیذ، دسعت اعت. ّلی اگش 

اػ سا ًذاسیذ، ّهتؼ سا ًذاسیذ، یب اگش کبستبى سا اص دعت هیذُیذ، یب هشخقی  ثْدخَ

ًذاسیذ، خت علش ًویکٌیذ. ؽوب زن داسیذ دس عیبعت دخبلت کٌیذ، ّلی اگش پْل ًذاسیذ 

 .دخبلت ًویکٌیذ. چْى هیذیب ًذاسیذ خجشًگبسُب ُن دّس ؽوب سا ًویگیشًذ ّ ؿیشٍ

 عْعیبلیغن ّ عْعیبلیغتِب   



 02صفحه   

 

تْمیر هیذُذ ایي  اهکبًبتثَ تٌِبیی هْهؼیت هي ّ ؽوب سا دس خبهؼَ تْمیر ًویذُذ.  زن

کَ چوذس اهکبى تسون آى زووبى سا داسین. دس ًتیدَ ایي خٌجَ اثجبتی ّ ؿیش علجی زن، یؼٌی 

ایٌکَ دس ػیي زبل چوذس هیتْاًین اص ایي زووبى اعتلبدٍ ثکٌین، ثخؾی اص دسک هب اعت اص 

كوو ایي سا ًویگْیین کَ  آصادی ثیبى زن ثؾش دس خبهؼَ. ایٌدبعت کَ ّهتی هب هیگْیین

هشف آصاد اعت زشكؼ سا ثضًذ. عإال ثؼذی ایي اعت کَ خْة زشكؼ سا کدب ثضًذ؟ ؽوب 

ای، ُیچ تلْیضیًْی، ُیچ هدوؼی ّ ُیچ تدوؼی ًیغت  ایذ ّلی ُیچ سّصًبهَ "آصادػ" کشدٍ

ثشای  آصادی ثیبى کَ ایؾبى ثٌب ثَ تؼشیق ثتْاًذ ثشّد دس آى زشكؼ سا ثضًذ. یک چیضی هثل

 .هب كْسا پبی اهکبى اثشاص ّخْد آدهِب سا ُن ثَ ّعو هیآّسد

ثَ ایي هؼٌی هي كکش هیکٌن هوْلَ زن ّ اًغبًذّعتی هب ثَ هشاتت ػویوتش اعت اص لیجشالِب 

ّ دهکشاعی ؿشثی کَ داسد عؼی هیکٌذ كشد ّ كشدیت سا ثؼٌْاى ًوطَ هْت خْدػ ّ ًوطَ 

مؼق کوًْیغن هطشذ کٌذ. ًَ كوو کوًْیغن هب، ثلکَ کوًْیغن هبسکظ ایٌطْس اعت کَ دس 

 .آى آدم ثَ هشاتت آصادتش اعت. ثخبهش ایٌکَ زتی اهکبى داسد کَ آى آصادی سا هتسون کٌذ

 (1008عویٌبس دّم، ژاًْیَ  -)هجبًی کوًْیغن کبسگشی.

 

 نا از اِيکٌ آدنَا در ِک اصتاىذارد بٌ ٍم ظبٌّ ظُىذ لرت ىهّبزِم
 

ّ ثَ ؽجیَ کشدى آدهِب  یکغبى کشدى آدم ّ ثَ ًذیذى كشد ثبة ؽذٍ اعت کَ کوًْیغتِب سا ثَ

ّ یکغبى کشدى " یًْیلْسهیتی" هتِن کٌٌذ. ثبص، دس عٌت هب ایٌطْس ًیغت. دس عٌت هب ثسث

ّ اعتبًذاسد کشدى آدهِب ًیغت. ُوبًطْس کَ گلتن ثسث ایي اعت کَ ُش کظ اّال اخبصٍ 

داؽتَ ثبؽذ ُش کبسی کَ هیخْاُذ ثکٌذ، ثبًیب ثتْاًذ آى کبسی سا کَ هیخْاُذ اًدبم دُذ. ثؼذ 

ایٌکَ چَ ؽکلی هیؾْد ّ چطْس اص آة دس هیآیذ دیگش کبهال ثَ اًتخبة خْد آى كشد 

... ّلی ثطْس ّاهؼی ایي اعتبًذاسد کشدى خضّ عیغتن ّ هکتت هب ًیغت. ثلکَ .اعت

ثشػکظ ثشای خالهیت آدهِب اسصػ هبئل ُغتین ّ هیخْاُین ثشّص کٌذ. هب اص ایٌکَ آدهِب 

ادای ُوذیگش سا دس ثیبّسًذ ّ دس یک اعتبًذاسد ثَ ُن ؽجیَ ثؾًْذ لضّهب لزت ًویجشین. هِن 

 ایي اعت کَ ُوَ اهکبًبت هؾبثِی داؽتَ ثبؽٌذ.
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 قذرت کارگزی نُظف اصت اىضاىَا را بزابز ه آزاد بکيذ
 

هي كکش هیکٌن اهکبًبت ثیبى ٌُشی اص عبلي تئبتش ثبؽذ تب ًؾشیبت ّ هدالت کَ آدم ثتْاًذ 

دس آى زشكؼ سا ثضًذ تب ایغتگبُِبی سادیْ تلْیضیًْی چیضی اعت هثل اعتخش ؽٌب، ثبیذ 

ُوَ داؽتَ ثبؽٌذ. چیضی اعت هثل خبًَ ّ هذسعَ ثبیذ ُوَ داؽتَ ثبؽٌذ ّ ُش ثؾشی ثب ُش 

دیذگبُی ثبیذ ثتْاًذ خْدػ سا ثیبى کٌذ، ثبیذ ثتْاًذ خالهیتؼ سا ثَ هٌقَ ظِْس ثشعبًذ. ثبیذ 

ثتْاًذ کبسػ سا تسْیل ثذُذ. ثبیذ ثتْاًذ زشكؼ سا ثب آى اثضاسی کَ هیخْاُذ ثضًذ. دس ًتیدَ 

دس یک زکْهتی کَ هب آسصّیؼ سا هیکٌین آدهِب هیتْاًٌذ ثشًّذ عبلي سا ثشداسًذ ّ ُش 

تئبتشی کَ هیخْاٌُذ ًؾبى ثذٌُذ، آدهِب هیتْاًٌذ ثشًّذ اًْاع گشٍّ هْعیوی ثغبصًذ، آدهِب 

ُبی ٌُشی ثضًٌذ. اگش ثسث ثش عش ایي اعت کَ آیب دّلت عْثغیذ هیذُذ  هیتْاًٌذ ثشًّذ هدلَ

ثَ ایي ًْع کبسُب، ثِتشیي عْثغیذی کَ هیؾْد داد آصادی اعت ّ داؽتي اهکبًبت صیبدی 

ای هذًی هشدم اعت. عبلي  ثشای ًؾش، ًوبیؼ، تدوغ، گشدُوبیی کَ ایٌِب ثَ هثبثَ زوْم پبیَ

ًوبیؼ، عبلي تئبتش ّ اهکبًبت اًتؾبس هدلَ ّ سّصًبهَ ّ داؽتي یک اثضاس كیلوجشداسی ّ 

ؿیشٍ ثَ ًظش هي خبهؼَ هیتْاًذ دس دعتشط ُوگبى هشاس ثذُذ. االى خْد هب هیتْاًین ثشّین 

سّی ایٌتشًت ّ کبًبل تلْیضیًْی دسعت کٌین ّ ُیچکظ ُن ًویتْاًذ ثَ هب چیضی ثگْیذ. 

چٌذ فذ دالس ُن ثیؾتش خشج ًذاسد. هي هؼتوذم ثبیذ عبًغْس سا اص سّی ُش كکشی 

ثشداؽت. ُش کغی زن داسد ُش كکشی داسد، ُشکظ زن داسد ثتْاًذ اثضاسػ سا داؽتَ 

 .ثبؽذ زشكؼ سا ثضًذ. هِن ًیغت ساخغ ثَ هب چَ هیگْیذ. ُویي اآلًؼ ُن ُویٌطْس اعت

هي هؼتوذ ثَ ٌُش دّلتی ًیغتن. هؼتوذ ثَ ٌُش پشّلتشی ًیغتن. هؼتوذ ثَ ٌُش هتؼِذ ًیغتن. 

هؼتوذم ٌُش یؼٌی دهیوب ُش چَ دل هشف هیخْاُذ ثتْاًذ ثگْیذ ّ خالهیت سا ًویؾْد کبًبلیضٍ 

 .کشد ّ اداسٍ ثشایؼ گزاؽت

 

آیب توبم اهکبًبت صًذگیؾبى اص هجیل زن هغکي، زوْم ؽِشًّذی، زوْم اختوبػی،  ضْا :

 ؽبى سا ؽوب ثشایؾبى تِیَ هیکٌیذ؟ زوْم فٌلی ّ هؼیؾتی

 

فذ دس فذ! ایي ّظیلَ خبهؼَ اعت کَ ثشای ُش کغی چَ ٌُشهٌذ ثبؽذ ّ چَ ًجبؽذ  جْاب:

تِیَ کٌذ. ثجیٌیذ اگش هب كبسؽ ثبؽین کَ ثشّین دًجبل ًبًوبى ثدٌگین ّ هؾکلوبى ایي ًجبؽذ کَ 

اص فجر تب ؽت ثذّین ّ کبس کٌین تب ثؼذ دس خبًَ خغتگی دسکٌین خالهیت هیتْاًذ ثشّص کٌذ. 

ثَ ًظش هي کغی کَ هیخْاُذ یک كیلوی ثغبصد، ثبیذ اهکبًبتؼ ّخْد داؽتَ ثبؽذ ّ ثتْاًذ 

ثشّد ثغبصد ثذّى ایٌکَ خْدػ سا خبًَ خشاة کٌذ. گلتن هثل اعتخش ؽٌب، صهیي كْتجبل، 

ُب، اثضاسُبی اثشاص ّخْد ٌُشی ثبیذ دس دعتشط ُوگبى  هذسعَ چیضُبیی ُن هثل هذیْم

ای اص ٌُش ًذاسم. ثَ ًظشم ُوَ ثبیذ ثتْاًٌذ زشكؾبى سا  ثبؽذ. هي تقْیش الیتیغتی ّ ًخجَ

 ثضًٌذ. 
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هي ًَ ثَ عبًغْس اػتوبد داسم ّ ًَ كوو اػتوبد ًذاسم هخبللؼ ُغتن. كلغلَ صًذگی هب هجبسصٍ 

ثب هْاًؼی اعت کَ خلْی صًذگی آدهِب ّ خلْی ثیبى آصاد ّ پشاتیک آصاداًَ اًغبًِب سا 

گشكتَ اعت. دس ًتیدَ ّامر اعت ُش ًْع زکْهتی ثخْاُذ خلْی اكکبس ّ اًذیؾَ عذ 

عیغتن هب زکْهت ؽْساُب اعت.  …ثگزاسد ّ عبًغْس ثگزاسد ثبیذ ثب آى هخبلق کشد. 

هشدم خوغ هیؾًْذ ّ تقوین هیگیشًذ. هي ؽخقب ثب ایٌکَ دّلت ثَ ُیچ كشهی اص خالهیت، 

اثشاص ّخْد كکشی هؼٌْی اًغبًِب دخبلت ثکٌذ هْاكن ًیغتن. ثَ ًظشم دّلت هْظق اعت. 

اّال ُن کَ هشاس اعت خْد دّلت ثب اص ثیي سكتي كلغلَ ّخْدیؼ هسْ ثؾْد. ّلی ثَ ًظشم 

 .هذست کبسگشی هْظق اعت اًغبًِب سا ثشاثش ّ آصاد ثکٌذ ّ ثگزاسد صًذگیؾبى سا ثکٌٌذ

 )گلتگْ ثب سادیْ ُوقذا(

 

 از رؤِاى صادً لُحاىٌ تا صُصّالّضم غلهی نارکش
 

هبسکغیغن ُشگض ایذٍ ّ آسهبى عْعیبلیغن سا ثخْد هٌسقش ًذاًغتَ اعت، اهب ُوْاسٍ ثبثت 

کشدٍ ّ ثَ ؽِبدت تبسیخ ًؾبى دادٍ اعت کَ ایي تٌِب هبسکغیغن اعت، ایي تٌِب 

اعت کَ اهکبى تسون ّاهؼٔ ایي آسهبى سا هیغش هیغبصد. "ثؾشیت هشًِب  ػلؤ عْعیبلیغن

ّ زتٔ ُضاساى عبل سؤیبٓ اص ثیي ثشدى "یکجبسٍ" ُوَ اًْاع اعتثوبس سا داؽتَ اعت، ّلٔ 

ایي سؤیبُب ُوچٌبى ثَ فْست سؤیب ثبهٔ هبًذًذ تب صهبًٔ کَ هیلیًِْب اعتثوبس ؽذٍ دس 

داسٓ  عشاعش خِبى دس یک هجبسصٍ پیگیش، اعتْاس ّ ُوَ خبًجَ هتسذ ؽذًذ تب خبهؼَ عشهبیَ

سؤیبُبٓ عْعیبلیغتٔ تٌِب آًگبٍ  .سا دس هغیش تکبهلٔ کَ آى خبهؼَ هجؼب هیپیوْد تـییش دٌُذ

ثَ هجبسصٍ عْعیبلیغتٔ ثذل ؽذ کَ عْعیبلیغن ػلؤ هبسکظ، اؽتیبم تـییش خبهؼَ سا ثَ 

خبسج اص هجبسصٍ هجوبتٔ، عْعیبلیغن یک ػجبست  .هجبسصٍ یک هجوَ هؼیي هشتجو عبخت

عْعیبلیغن خشدٍ ثْسژّائٔ ّ عْعیبلیغن  تِٔ اعت یب یک سؤیبٓ عبدٍ لْزبًَ. )لٌیي،

 (پشّلتشٓ

 

داسٓ سا هغتویوب اص یک اًوالة دهکشاتیک هلت هیکٌذ،  آسٓ، کغٔ کَ ًبثْدٓ عشهبیَ

داسٓ سا اص هجبسصٍ ّ اًوالة یک هجوَ هؼیي  کغٔ کَ ایٌچٌیي اؽتیبم "ًبثْدٓ" عشهبیَ

)پشّلتبسیب( ُهٌلک هیکٌذ، دس ُوبى زبل عْعیبلیغن خْد سا ًیض ثَ عْعیبلیغن خشدٍ 
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ثْسژّائٔ تٌضل هیذُذ، ّ دس هبُیت ّ زشکت ُشگًَْ توبیضٓ ثیي خْد ّ عْعیبلیغتِبٓ 

خشدٍ ثْسژّائٔ چْى هدبُذیي خلن ّ دیگش هدبُذیي "ًغتٍْ" سا اص هیبى ثشهیذاسد. 

هجوَ تْزیذٓ"، "زکْهت ػذل  عْعیبلیغن چٌیي کغٔ ُیچگًَْ تلبّتٔ ثب "خبهؼَ ثٔ

ػلٔ"، "هغو اعالهٔ" ّ... ًخْاُذ داؽت. عْعیبلیغؤ کَ تلبّتؼ زتٔ ثب "عْعیبلیغن" 

دسّؿیٌٔ کَ ؽبسالتبًِب هْػظَ هیکٌٌذ تلبّت ثیي "سؤیبٓ عبدٍ لْزبًَ" ّ "ػجبستٔ تِٔ" 

     .اعت

 (8539)خذال ثش عش عْعیبلیغن خلوی، هشداد 

 

 ِک ىّزه کٌ صػی نّکيذ خُد را بٌ کزصی بيعاىذ

کوًْیغن کبسگشی ٌُْص یک عیغتن كکشی اعت، یک سّایت اعت اص هبسکغیغن، یک ًوذ 

هؼیي اعت، یک ّسژى ّ هشائت هؼیٌی اص هبسکغیغن اعت کَ عؼی هیکٌذ خْدػ سا ثَ 

 .کشعی ثٌؾبًذ

این، كکش  ایي کوًْیغن کبسگشی سا هب، خیلی اص هب، هجٌبی ُْیت عیبعی خْدهبى هشاس دادٍ

هیکٌین ایٌوذس هتؼیي اعت کَ هیتْاًذ هب سا تْمیر ثذُذ. هیتْاًذ ُْیت عیبعی ّ كشٌُگی ّ 

كلغلی ّ هتذّلْژیک هب سا تْمیر ثذُذ. ثَ خْدهبى هیگْئین کوًْیغن کبسگشی ثَ یکی 

دیگش هیگْئین پْپْلیغت ثَ یکی دیگش هیگْئین هبئْئیغت. ّ پیؼ خْدهبى كکش هیکٌین 

کوًْیغن کبسگشی ثَ اًذاصٍ کبكی گْیبعت ثشای تْمیر دادى ایي ُْیت. ثشای تْمیر 

دادى خِبى ثیٌی هبى، ًگشؽوبى ثَ خبهؼَ هؼبفش، ثَ سًّذُبػ، ثَ اّلْیتِبی ثؾش 

ثَ افْلی کَ ثبیذ سػبیت ثؾًْذ، آسهبًِبئی کَ ثبیذ پیبدٍ ثؾًْذ، كکش هیکٌین   اهشّص،

کوًْیغن کبسگشی ایٌِب سا ثَ هب هیگْیذ. كکش هیکٌین ایي تشم ّ ایي كشهْلجٌذی ًوذ هب سا ثَ 

خبهؼَ ثیشّى دس هدوْع ثغتَ ثٌذی کٌذ ّ ثیبى کٌذ. كکش هیکٌین هیؾْد ثش هجٌبػ زضة 

تؾکیل داد ّ تؾکیل دادین. ایي هیتْاًذ هجٌبی عبختي یک عشی ازضاة عیبعی ثبؽذ. هیتْاًذ 

اعتشاتژی سا ثشای پیشّصی زتی ثشای هب تؼشیق کٌذ، ّ دس ایي اّاخش سّػ عیبعی یک 

زضة عیبعی سا زتی ثشای هب تؼشیق کٌذ. ثَ ایي اػتجبس ثشای خیلیِب، ثشای ُضاساى ًلش، 

چٌذ ُضاس ًلش الاهل دس کل هٌطوَ، ایشاى ّ ػشام، زبال كؼال عبکٌیي تْی اسّپب، ثشای چٌذ 

ُضاس ًلشی کوًْیغن کبسگشی یک دیذگبٍ ّ هکتت ّ ًگشػ کبهال هتؼیي ّ هبثل تشعیوی 

اعت. یک لـت ًیغت، یک چیض هبثل تشعین اعت کَ داسد صًذگی سّصهشٍ ؽبى سا ؽکل 

ای کَ داسًذ هشزؼ هیکٌٌذ. ثب کی دس هیبكتٌذ،  هیذُذ. كؼبلیت ؽبى سا، ًظشاتؾبى سا ّ ًسٍْ

خلْ چَ هیبیغتٌذ، خلْ چَ ػوت هیٌؾیٌٌذ، ؽت ّ سّصؽبى سا دس ایي خبهؼَ چَ خْسی 

داسًذ فشف هیکٌٌذ، یک هوذاس صیبدی ایي دیذگبٍ تْمیر هیذُذ. ّ ایي ثَ ًظش هي یک 

 .چیضی سا ثَ هب هیگْیذ، کَ ایي یک تبًذاًظ ّ یک تشًذ ّ یک دیذگبٍ هِوی اعت
 )هجبًی کوًْیضم کبسگشی( 
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 "نا چٌ نّدُاٍّم" اتُپی ىّضت، غّيّّت دارد ه قابل تحقق اصت
 

كْسیت عْعیبلیغن هب ًَ اص هؾبُذاتٔ اص اّمبع کًٌْٔ ایشاى، ثلکَ اص هؾبُذٍ زبکویت 

این ّ زضثٔ کوًْیغت ثشآ  عشهبیَ ّ ػقش هب دسآهذٍ اعت. ثَ ایي اػتجبس هب خوغ ؽذٍ

تسون كْسٓ عْعیبلیغن ّ ثش هشاسٓ ُش چَ صّدتش یک زکْهت عْعیبلیغتٔ ایدبد 

این. ... اهب زشف هي ایٌغت کَ ؽؼبس هب ّ اعن زکْهتٔ کَ هیخْاُین...  اص ُوبى  کشدٍ

"كْسیت عْعیبلیغن ثشآ هب" دس هیآیذ. ثَ ًظش هي هب ثَ ًغجت ثیغت عبل هجل ایي پیؾشكت 

آ اص ػٌقش رٌُٔ  سا کشدین کَ خْد سا ثَ ػٌْاى ثخؾٔ اص تبسیخ خبهؼَ، ثؼٌْاى گْؽَ

اًوالة کبسگشٓ ثَ سعویت ؽٌبختین، ثدبٓ هتذلْژٓ "تبسیخ چَ هیخْاُذ"، هب هتذ "هب چَ 

هیخْاُین" سا گزاؽتین ّ كوو ثشآ پبعخ ثَ هٌؾْیکِبیٔ کَ اتِبم ّلًْتبسیغن ثَ هب هیضدًذ، 

اؽبسٍ کشدین کَ هب خْد هسقْل تبسیخین، ایي ػقش اًوالة پشّلتشٓ اعت، ّ "هب چَ 

 هیخْاُین" اتْپٔ ًیغت، ػیٌیّت داسد ّ هبثل تسون اعت. 

 

ثَ ًظش هي هب ًجبیذ دّثبسٍ ثسث سا ثب دًیبٓ چپ ثیغت عبل هجل پیؼ ثجشین کَ اص هب ثشآ 

عْعیبلغت ؽذًؼ اعتؾِبد تبسیخٔ ّ گْأُ آهبدگٔ ؽشایو ػیٌٔ ّ رٌُٔ هیخْاعت. 

ایشاى پــُش اص ازضاة عیبعٔ اعت کَ هیق سًگبسًگٔ اص ًظبهِبٓ اختوبػٔ سا هلت 

هیکٌٌذ، هب ُن عْعیبلیغن هیخْاُین. ثَ ًظش هي ثسث تئْسیک هب ثب هذػیبى ازتوبلٔ ثش عش 

ؽؼبس خوِْسٓ عْعیبلیغتٔ ُویٌدب ثبیذ هبػذتب توبم ؽْد. هگش ؽشایو ػیٌٔ ّ رٌُٔ ثویَ 

 اًذ کَ ًْثت هب سعیذٍ اعت؟  ؽؼبسُب سا چک کشدٍ

 (8991)ثبص ُن دسثبسٍ ؽؼبس خوِْسی عْعیبلیغتی ایشاى، اّت 

 

 کهُىّضم، ِک هاقػّت ه ِک دِيانّضم زىذً در در درهن طبقٌ کارگز اِزان
 

حتى مانيفست کمونيست هم به يک طبقه کارگر بى خبر از سوسياليسم عرضه نشد، بلکه 

مخاطب خود را گرايش سوسياليستى فى الحال موجود در ميان کارگران قرار داد. 

کمونيست ها مبدع سوسياليسم در جنبش کارگرى نبودند، بلکه بخش پيگير، پيشرو و آگاه 

زضة کوًْیغت دس دسّى هجوَ ..  .گرايش سوسياليستى موجود در درون طبقه بودند

کبسگش اص فلش ؽشّع ًویکٌذ، ثب خالء سّثشّ ًیغت، ثلکَ ثب هبثَ اصاء اختوبػٔ خْد دس 

عْعیبلیغت، كٔ السبل  -دسّى کبسگشاى سّثشّعت. یک هیق کوًْیغت، هیق سادیکبل 

دس دسّى هجوَ کبسگش ایشاى ّخْد داسد کَ زضة کوًْیغت ثبیذ هجل اص ُش چیض خْد سا ثَ 
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  هؾخقبت ایي هیق چیغت؟ .آى هشتجو کٌذ ّ ثَ ظشف صًذگٔ زضثٔ آى تجذیل ؽْد

 

اّل، کبسگشأً کَ خْد سا، زبل ثب ُش تؼجیش ّ یب ؽٌبخت تئْسیک، کوًْیغت یب 

عْعیبلیغت هیذاًٌذ. کبسگشأً کَ هؼتوذ ثَ مشّست ًبثْدٓ عشهبیَ داسٓ ثؼٌْاى ػلت 

الؼلل هقبئت ّ هؾوبت کبسگشاًٌذ ّ ّاهق اًذ کَ ًبثْدٓ عشهبیَ داسٓ خض اص هشین 

 .اًوالة کبسگشٓ ّ ثشهشاسٓ زکْهت کبسگشاى هوذّس ًیغت

دّم، کبسگشأً کَ تقْیشٓ آسهبًخْاُبًَ ّ ثذّى تخلیق اص عْعیبلیغن ّ زکْهت 

کبسگشٓ داسًذ ّ لزا، ّلْ ثش ثٌبٓ هؾبُذات هسذّد، زبمش ًیغتٌذ آًچَ سا کَ اهشّص دس 

ؽْسّٓ ّ چیي ّ ًظبیش آًِب هیگزسد ّ آى تلکش ّ پشاتیکٔ سا کَ اهثبل زضة تْدٍ ّ 

 .هؾبثِبًؼ ًوبیٌذگٔ هیکٌٌذ، ثؼٌْاى ًوًَْ ُبٓ عْعیبلیغتٔ ثپزیشًذ

 

عْم، کبسگشأً کَ ًغجت ثَ اّمبع هجوَ کبسگش ّ هجبسصٍ کبسگشٓ دس ُوَ خجَِ ُب 

زغبط ّ دخبلت گشًذ. خْد سا دس ساط ُش اػتشاك زن هلجبًَ کبسگشٓ هشاس هیذٌُذ ّ 

دس هوبثل ُش خو هؾٔ ّ عیبعتٔ کَ هتنوي پبیوبل ؽذى زوْم کبسگشاى ّ یب خذؽَ داس 

ؽذى زشهت اختوبػٔ ّ اًغبًٔ آًبى اعت هیبیغتٌذ. کبسگشأً کَ هطت ًوبٓ زشکتؾبى 

ثِجْد ػیٌٔ ّمغ هجوَ کبسگش، استوبء زشهت ّ هْهؼیت ازتوبػٔ کبسگش ّ هذست یبثٔ 

 .اّعت

 

چِبسم، کبسگشأً کَ اص تلشهَ دس فلْف کبسگشاى سًح هیجشًذ ّ دائوب، دس صًذگٔ ّ دس 

هجبسصٍ خْد، دس خغتدْٓ ساٍ ّ سّصًِبٓ ثشآ هتسذ کشدى ُش چَ ثیؾتش کبسگشاى، 

کبُؼ دادى ّ اص هیبى ثشدى سهبثت دس فلْف آًبى ّ ثِن ثبكتي ّ آگبٍ کشدى آًبى ثَ هٌبكغ 

 .هجوبتٔ ؽبى اًذ

... آیب یک چٌیي هیلٔ ّاهؼب ّخْد داسد؟ آیب ایي هخلْم تقْسات هب ًیغت؟ ایي هیق 

ّخْد داسد ّ ثغیبس گغتشدٍ ًیض ُغت. اهشّص عْعیبلیغن سادیکبل، کوًْیغن، یکٔ اص 

 گشایؾبت صًذٍ ّ كؼبل دس دسّى هجوَ کبسگش ایشاى اعت... 

 

سا خزة کشدًذ، آؽٌبیٔ ّعیؼتشٓ ثب  ٢٥ایٌِب کبسگشأً ثْدًذ کَ دسعِبٓ اًوالة 

هبسکغیغن ثذعت آّسدًذ، ثْسژّاصٓ ّ خشدٍ ثْسژّاصٓ ّ ازضاثؾبى سا دس فسٌَ ػول 

عیبعٔ تدشثَ کشدًذ ّ ؽٌبختٌذ. ایي هیلٔ اعت کَ تٌِب ثخؼ ثغیبس کْچکٔ اص آى، دس 

 هوبیغَ ثب اثؼبد ّعیغ آى، ثَ اػنب، دّعتذاساى ّ زبهیبى زضة کوًْیغت تجذیل ؽذٍ اعت. 

، ًَ كوو زبفل ًلْر خذٓ ایذٍ ُبٓ ٢٥ایي هیق ًَ كوو زبفل آهْصػ ُبٓ ػوین اًوالة 

کوًْیغتٔ دس هیبى کبسگشاى هجبسص دس عبلِبٓ اخیش، ثلکَ زبفل خْػ خْسدى تبسیخٔ 

ایذٍ ُب ّ آسهبًِبٓ کوًْیغن ثب هجوَ کبسگش دس یک هویبط ثیي الوللٔ اعت. اهشّص دس 
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ایشاى تؼذاد کبسگشأً کَ خْد سا کوًْیغت هیذاًٌذ، ثَ ًبثْدٓ عشهبیَ داسٓ ّ ثَ زکْهت 

کبسگشٓ هیبًذیؾٌذ ّ هیکْؽٌذ تب ایي ایذٍ ُب ّ آسهبًِب سا ثذسّى فلْف کبسگشاى ثجشًذ، 

اگش ثیؾتش اص کبسگشاى عٌذیکبلیغت یب كشاکغیْى ُب ّ گشایؾبت دیگش دس دسّى کبسگشاى 

ًجبؽذ اثذا کوتش ًیغت. هیق سادیکبل عْعیبلیغت، هیق کوًْیغت، دس دسّى هجوَ کبسگش 

  .ایشاى یک ّاهؼیت ػیٌٔ ّ هلوْط اعت

 (8513)عیبعت عبصهبًذُی هب دس هیبى کبسگشاى، هِش هبٍ 

 
 صُصّالّضم فُرا نهکو اصت

 

دس هْسد زکْهت کبسگشی اگش كشك کٌین کَ ثجبت ایي زکْهت صیش عإال ًیغت، ثَ ًظش 

تش ثب ُویي اهکبًبت هْخْد كْساً هوکي اعت. كْساً هوکي  هي عبصهبًذُٔ یک خبهؼَ هشكَ

 :اعت ثَ دّ دلیل

یکٔ ایٌکَ ًیشّٓ اًغبًٔ آصاد هیؾْد؛ ثَ ًظشم آدهیضاد آصاد ّ خْؽجخت دس ُوبى هوذاس 

ّهت عبثن ثِتش ایدبد ّ خلن ّ تْلیذ هیکٌذ. اثتکبس هیضًذ، دل هیذُذ، توشکض ثخشج هیذُذ، 

دل هیغْصاًذ. یؼٌٔ ثَ ًظش هي سؽذ اهتقبدٓ یک خبهؼَ آصاد ّ خْؽجخت، كْساً 

آ کَ ثشآ خْدػ ازتشام هبئل اعت دس دسخَ اّل ثَ خبهش آدهِبیؼ  خْؽجخت، خبهؼَ

اعت ًَ ایٌکَ پْل ُغت یب پْل ًیغت. یک ػذٍ صیبدٓ آدم هیشیضًذ هغکي هیغبصًذ، هذسعَ 

ُب سا ثبص عبصٓ هیکٌٌذ، عبصهبًِبٓ خذیذ خلن هیکٌٌذ،  سا ًْ عبصٓ هیکٌٌذ، کبسخبًَ

ؽبى سا هیشیضًذ ّ دل هیذٌُذ ثَ کبس، خبهؼَ یک ًیشّٓ اًغبًٔ ػظین ثذعت هیآّسد  اًشژٓ

کَ االى ًذاسد. یک ػذٍ آدم اكغشدٍ، ًبسازت، هسشّم کَ هیذاًٌذ داسًذ ثشآ ًیشّٓ ثیگبًَ 

کبس هیکٌٌذ ّ هیخْاٌُذ ُش چَ صّدتش خالؿ ؽًْذ ّ کوتش کبس کٌٌذ، هیگْیٌذ ثَ هب چَ کَ 

چَ ثالئٔ عش ایي پشّعَ کبس هیآیذ. ثخؼ اػظن هشدم االى ثیکبس اكتبدٍ اعت. ثیکبسًذ ّ کبس 

آ داسین کَ هیٌؾیٌٌذ ّ ثب ُن ًوؾَ  ًیغت ثکٌٌذ. دس فْستٔ کَ دس آى خبهؼَ، خبهؼَ

هیشیضًذ کَ ثب ُن یک چیضٓ سا ثغبصًذ. ثجیٌیذ ًِبیتبً ثَ ًظش هي اًغبى صًذٍ ثضسگتشیي 

 .عشهبیَ عْعیبلیغن اعت ّ ایي اًغبى اّل اص ُوَ آصاد هیؾْد

 

دّم ایٌکَ ثَ ًظش هي زیق ّ هیل ّ سیخت ّ پبػ دس ایي هوبلک كْم الؼبدٍ صیبد اعت. 

آ کَ دس کؾْس ایشاى فشف ثشهشاسٓ اختٌبم ّ للت ّ لیظ هجوبت زبکن  یؼٌٔ عشهبیَ

هیؾْد ثٔ زذ ّ زقش اعت. ُوبى اّلؼ ثَ عبدگٔ هیتْاًین تنویي کٌین کَ یک چیضُبئٔ 

هثل ثِذاؽت، آهْصػ ّ پشّسػ، تشاًغپْست، ٌُش، هغکي ّ ؿزا اص زیطَ ثبصاس ثیبیذ 

ثیشّى. ُش کظ هغکي داسد، ُش کظ ؿزا داسد، ُش کظ هیتْاًذ عْاس هطبس ؽْد ّ ُش خب 

کَ خْاعت پیبدٍ ؽْد، اص اّ ثلیو ًویگیشًذ. ُش کظ هیتْاًذ ثشّد داًؾگبٍ اعن ثٌْیغذ ّ ُش 
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اػ ثکٌٌذ. ایشاى ایي هٌبثغ سا داسد کَ اص ُوبى كشدا ایي  کظ هیتْاًذ ثشّد دکتش تب هؼبیٌَ

ًیبصُب سا تأهیي کٌذ. ایٌطْس ًیغت کَ آهب پْل ًذاسین ثَ ُوَ ثذُین. پْل ًذاسین ثشآ ایٌکَ 

 ًویخْاُین داؽتَ ثبؽین. ثشآ ایٌکَ ایي عیغتن یک عیغتن اعتثوبسگش اعت. 

 

عیغتؤ کَ هي پیؾٌِبد هیکٌن ایي اعت کَ هب ثیبئین هبیستبج هشدم سا یکٔ پظ اص دیگشٓ 

اص دعت ثبصاس آصاد ثگیشین ّ ثذُین ثیشّى عیغتن ثبصاس. ّ ثٌب ثَ تؼشیق ثَ ػٌْاى زن 

ؽِشًّذٓ زن ُش کغٔ ثبؽذ. تشاًغپْست سا هثبل هیضًن، ُیچ چیضٓ هبًغ اص ایي ًیغت کَ 

ؽوب هطبس ّ اتْثْط سا هدبًٔ اػالم کٌیذ. ؽوب هیخْاُیذ دّ ُضاس ثیٌذاصٓ آًدب، ًیٌذاص، 

ثؼذاً اص یک خبٓ دیگش هیگیشم. چَ لضّهٔ داسد کَ دّ ُضاس ثٌذاصٓ ّ عْاس اتْثْط 

 ؽْٓ. ثشّ عْاس ؽْ ّ ُش خب خْاعتٔ پیبدٍ ؽْ. 

 

تش  اػ آعبًتش اعت. کلٔ ًیشّٓ کبس آصاد هیؾْد. کلٔ پشّعَ عِل الْفْل عبصهبى دُٔ

اعت. یک عشٓ هطبس عش یک عبػت هؼیي هیشًّذ ّ هیآیٌذ. ثشّ عْاس ؽْ ّ یک خبئٔ 

آ گشكتن ّ دادم.  پیبدٍ ؽْ. آخش یکٔ داسد آى خشج سا هیذُذ. هي ؽبیذ هبلیبت اص ػذٍ

آ اعت. االى ؽوب كکش کٌیذ خبًْادٍ  ُب کبس پیچیذٍ ایٌطْس ًیغت کَ ثؼنٔ اص هدبًٔ کشدى

کبسگشٓ چٌذ دسفذ هؼبؽؼ سا، چٌذ دسفذ دس آهذ هذست خشیذػ سا، فشف هغکي، 

دسفذ دعتوضد  ٠٢دسفذ؟  ٠٢ثِذاؽت، آهْصػ ّ پشّسػ، ؿزا ّ تشاًغپْست هیکٌذ. 

دیگش هِن ًیغت. چْى ایٌِب سا داسد ّ خبهؼَ ثخؼ صیبدٓ اص کبس هضدٓ سا اص ثیي ثشدٍ 

دسفذ ًیغت. آًِب سا داسد ّ ثَ خبهش آى  ٠٢الْاهغ ثشآ آى  اعت. کبسٓ کَ هیکٌذ كٔ

آ زتٔ  دسفذ اعت کَ ثَ کبسخبًَ آهذٍ اعت. ثؼذاً دس یک پشّعَ زغبة ؽذٍ ٠٢تلبّت 

دسفذ هسقْالت تلٌٌٔ ّ لْکظ خبهؼَ سا ُن اص زیطَ عشهبیَ داسٓ ثیشّى  ٠٢آى 

هیآّسٓ ّ عبصهبى هیذُٔ کَ اص آى اعتلبدٍ ؽْد. پشّعَ تْلیذ چَ؟ هذیشیت چَ؟ ّ ؿیشٍ، 

کَ ثَ ًظش هي ثب تْخَ ثَ تکٌْلْژٓ کبهپیْتشٓ اهشّص، ثب تْخَ ثَ هذست هجبدلَ اهالػبت 

  .ؽْد پیذا کشد دس خِبى، ثشآ ُوَ ایٌِب خْاثِبٓ سّؽٌٔ هٔ

 )آیب پیشّصی کوًْیضم دس ایشاى هوکي اعت؟(

 

 "اگز بٌ دصت نا بُد"
ُذف هب ثؼٌْاى یک ػذٍ عْعیبلیغت ّ ثؼٌْاى کوًْیغتِبیٔ کَ هیخْاٌُذ دًیب سا ػْك 

آ دس یک چٌیي خطٔ اعت ّ هي  ثکٌٌذ... ایي اتلبم ثَ یک هؼٌٔ، اپیضّدٓ یب ًوطَ

ُبٓ هبسکظ ، اًگلظ ّ لٌیي سا  هیخْاُن تْمیر ثذُن چشا. ثؼنٔ ّهتِب ّهتٔ آدم ًْؽتَ

هیخْاًذ ثَ پبساگشاكِب ّ خوالتٔ هیشعذ کَ كکش هیکٌذ آُب! ایي هي سا ثیبى هیکٌذ. هي 

عْعیبلیغتن ّ ایي خولَ ثخْثٔ ثیبًن هیکٌذ. ثخقْؿ دس هبًیلغت کوًْیغت ایي ًْع 

خوالت صیبد ُغت. هي عْعیبلیغت ؽذم ثخبهش ایي ًْع زشكِب. ایي زشف دل هي اعت. 
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ُبٓ ثیوبس، كویش، یب آًِب کَ عْء تـضیَ داسًذ، ثٔ عشپٌبُِبٓ ؽِش، كوش  ثشآ هثبل ثچَ

ػوْهٔ خبهؼَ ّ ثیوبسعتبًِب ّ ؿیشٍ. ّ خوالتٔ کَ سّٓ آى ثْد ایٌطْسٓ ثْد "اگش ثَ 

دعت هب ثْد ُیچکغٔ گشعٌَ ًویخْاثیذ"، "اگش ثَ دعت هب ثْد ُیچ آدهٔ ثذّى عشپٌبٍ 

ًجْد"، "اگش ثَ دعت هب ثْد ُیچکظ اص ثیوبسٓ هبثل دسهبى ًویوشد"، "اگش ثَ دعت هب ثْد 

 ."کٍْ ثشّت ایي هشف تلٌجبس ًویؾذ ّ كوش دس آى عْٓ خبهؼَ

ثٌظش هي ایي كشهْلجٌذٓ اعبعبً ساخغ ثَ عْعیبلیغن اعت ...  اعبط ایي كشهْلجٌذٓ "اگش ثَ 

دعت هب ثْد" اگش ثَ دعت هب ثْد یک چیضٓ آى ثیشّى هْس دیگشٓ ثْد ّ صًذگٔ یک ػذٍ 

آدم هْس دیگشٓ ثْد، آى ثٌظش هي اعبعؼ عْعیبلیغن اعت. تؼبثیش صیبدٓ اص عْعیبلیغن 

 ؽذٍ اعت اص اًگیضٍ یک عْعیبلیغن، ُذف عْعیبلیغن، ّ ایي کَ چکبس هیخْاُذ ثکٌذ. 

اگش ؽوب اص یک ًلش عإال ثکٌیذ چشا عْعیبلیغن ؽذیذ هوکي اعت ثگْیذ ًیشُّبٓ هْلذٍ 

گیش کشدٍ ثْد پؾت سّاثو تْلیذٓ ّ ّظیلَ تبسیخٔ هي ایي اعت کَ خلْٓ ایي سا ثبص ثکٌن 

کَ تبسیخ خلْ ثشّد! یب ایٌکَ ثگْیذ عْعیبلیغن یؼٌٔ ّظیلَ هي ایي اعت کَ اًغبًِبٓ خِبى 

عْم سا اص یْؽ اهپشیبلیغن سُب ثکٌن! یب ثبیذ سكبٍ ثیبّسم ّ ؿیشٍ. یب ثَ تسویش ّ كشّدعتٔ 

هشدم خبتوَ ثذُن. ّلٔ چیضٓ کَ اعبط ثسث عْعیبلیغن هب اعت ایي اعت کَ یک ًیّت 

اعت، یک اسادٍ اعت ثشآ ایٌکَ یک چیض ّاهؼٔ دس صًذگٔ هشدم ّاهؼٔ یک خبیٔ تـییش 

 .ثکٌذ
  )تلبّتِبی هب، گلتگْ دسثبسٍ کوًْیضم کبسگشی(

 

 دظُاری صُصّالضم انزهز در ُبػذ اقتػادِط ىّضت
 

اًذ ثؼذ اص عبلِب کَ  ... هشدم ایشاى ایي اًتخبة سا اآلى ثشآ اّلیي ثبس ثَ دعت آّسدٍ

 اختوبػٔ سا ػْك کٌٌذ ّ ثٌظش هي ثبیذ تقویوبت ثضسگ ثگیشًذ...  -هیتْاًٌذ ًظبم عیبعٔ

دػْا اعبعبً ثیي دّ اسدّٓ افلٔ دس خبهؼَ اعت. اسدّیٔ کَ هؼتوذ اعت آدهِب ثَ دًیب 

آ کَ ثتْاًٌذ دّثبسٍ كشدا  هیآیٌذ تب ثشآ یک هْخْدٓ ثَ اعن عشهبیَ کبس کٌٌذ ّ ثَ اًذاصٍ

فجر سهن داؽتَ ثبؽٌذ ثیبیٌذ تْٓ ثبصاس پْل ثگیشًذ ّ ثشًّذ هؼبػ خْدؽبى سا تأهیي کٌٌذ، 

یب یک اسدّیٔ کَ هیگْیذ کَ آدهِب ثشاثشًذ، اكشاد آصاد ُغتٌذ، هغبّٓ ُغتٌذ ّ خبهؼَ ثبیذ 

اص ُش کظ ثَ اًذاصٍ اعتؼذادػ اعتلبدٍ ثکٌذ ّ ثَ ُش کظ ثَ اًذاصٍ ًیبصػ هبیستبخؼ سا دس 

آ کَ دس آى آدهِب کبال ًیغتٌذ، ًیشّٓ کبسؽبى سا ًویجشًذ تْٓ  اختیبسػ ثگزاسد. خبهؼَ

اًذ یک زوْهٔ داسًذ اص  ثبصاس ثلشّؽٌذ ثلکَ چْى ؽِشًّذ ُغتٌذ، ثَ ِفشف ایٌکَ دًیب آهذٍ

ًظش اهتقبدٓ، ّ ثبیذ تأهیي ثؾْد، اص ؿزا ّ هؼبػ ّ هغکي ّ ؿیشٍ تب ًیبصُبٓ عیبعٔ ّ 

كشٌُگٔ، ًیبصُبٓ آهْصػ ّ پشّسػ، ثِذاؽت، هت ّ ؿیشٍ سا ًظبم زن هشدم هیذاًذ. دس 

ًتیدَ خٌگ ثیي دّ اسدّٓ اعبعٔ عشهبیَ یب عْعیبلیغن اعت. دس اسدّٓ عشهبیَ ُخت 

ُبٓ هختللٔ ُغت. یکٔ ُغت کَ هیخْاُذ ثبصاس آصاد سا ثب ُوَ صؽتیِبیؼ ثَ خبى  ًوبیٌذٍ
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هشدم ثیٌذاصد، یکٔ هیگْیذ زبال ثشآ هثبل ثیبیین ثخؾٔ اص ثِذاؽت سا اص دعت ثبصاس آصاد 

 .دس آّسین ثگزاسین خضّ ّظبیق دّلت

 

زضة کوًْیغت کبسگشٓ اص ًظش اهتقبدٓ ثٌبثشایي داسد یک ًظبهٔ سا پیؾٌِبد هیکٌذ ّ 

ثشآ یک ًظبهٔ تالػ هیکٌذ کَ دس آى آدهِب ثؼٌْاى ؽِشًّذُبٓ آصاد عِن هیگزاسًذ ّ ثبیذ 

هسقْل خبهؼَ سا ثَ اًذاصٍ ًیبصؽبى ثشداؽت هیکٌٌذ. ایي اعبط ػوْهٔ کوًْیغن اعت. 

ثشًبهَ اهتقبدٓ کْتبٍ هذت ّ هؾخـ ثشآ هثالً اهغبل ّ عبل آیٌذٍ اگش ثخْاُین ثسث 

کٌین هیؾْد ساخغ ثَ خضئیبتؼ فسجت کشد، ّلٔ ایي چِبسچْة کلّیٔ اعت کَ كکش هیکٌن 

ُش کظ ثبیذ یبدػ ثبؽذ. دّ عیغتن یکٔ هجتٌٔ ثش اعتثوبس كشد تْعو عشهبیَ یکٔ هجتٌٔ ثش 

ُوکبسٓ ّ تؼبّى آصاداًَ آدهِب ثشآ عبختي یک خبهؼَ. ایي دّ تب عیغتن هتلبّت اعت. هب 

هؼتوذین یکٔ كوش ّ ثذثختٔ هیآّسد ُوبًطْس کَ تب زبال آّسدٍ، یکٔ ُن سكبٍ ّ آصادٓ 

 .هیآّسد

دس پبعخ ثَ ایي ًکتَ ؽوب هؼوْالً هطشذ هیؾْد کَ ایي تـییشات هطلْة اعت، ضْا : 

 ...آلٔ اعت ّلٔ هوکي ًیغت، کَ اخبصٍ ًویذٌُذ، ًویگزاسًذ، ػولٔ ًیغت تـییشات ایذٍ

آ کَ گلتَ آهب ثشدگٔ سا ثبیذ  الجتَ ایي زشف ػدیجٔ ًیغت. كکش هیکٌن اّلیي ثشدٍجْاب: 

اًذ کَ "آهب ایي چَ زشكٔ اعت، ایي زشكِب خْة  لـْ کشد زتوبً فذ ًلش دّسػ خوغ ؽذٍ

اعت ّلٔ ػولٔ ًیغت"! یب آى سػیتٔ کَ گلتَ "هي ًویخْاُن سػیت یک خبى كئْدالٔ 

اًذ اگش ایي زشكِب ثضًٔ عشت سا ثَ ثبد هیذُٔ ّ ایي زشكِب سؤیب اعت ّ  ثبؽن" ثَ اّ گلتَ

ؿیشٍ. ُخت ثؾش دّ عَ ُضاس عبل دس آى ًظبهِب صًذگٔ کشدٍ ّ ثؼذ ُن دیذٍ کَ هیؾْد 

 تـییشػ داد. 

عْعیبلیغن هذتِب اعت ػولٔ اعت. ایٌکَ آزبد ثؾش ثٌؾیٌٌذ ّ تقوین ثگیشًذ کَ چٔ ثبیذ 

تْلیذ کٌٌذ، چَ خْسٓ ثبیذ هقشف کٌٌذ، کغٔ ثشآ کظ دیگشٓ کبس ًکٌذ ثلکَ ثشآ 

ُوذیگش ّ ثشآ خبهؼَ کبس کٌٌذ، ایٌکَ هؼبػ آدم سا گشّ ًگیشًذ، کَ زتوبً ثبیذ ثشّٓ 

ات ؿزا ثذُٔ.  ؽـلٔ پیذا کٌٔ، خبى ثکٌٔ تب ثَ تْ اخبصٍ ثذُین خبًَ داؽتَ ثبؽٔ یب ثَ ثچَ

ایٌِب ػولٔ اعت چیض ػدیجٔ ًیغت. اگش کغٔ ثگْیذ ایي ؽذًٔ ًیغت هیگْین ایي تجلیؾ کَ 

 "ایي ؽذًٔ ًیغت" ثخؾٔ اص سًّذ خلْگیشٓ اص ایي تسْل اعت. 

کغٔ کَ داسد هیگْیذ ؽذًٔ ًیغت ثٌظش هي آدهٔ اعت اص اسدّٓ هوبثل آهذٍ تجلیـبت هٌلٔ 

ثکٌذ، آهذٍ خٌگ سّأً ثکٌذ. چطْس ؽذًٔ ًیغت؟ خیلٔ کبسُبٓ دیگش ؽذًٔ اعت ایي 

یکٔ ؽذًٔ ًیغت؟ اآلى ّمغ تْلیذٓ ّ كٌٔ خبهؼَ اهشّص خْسٓ اعت کَ کبهالً هیتْاًٌذ 

خبهؼَ عْعیبلیغتٔ سا عبصهبى ثذٌُذ، پیبدٍ ثکٌٌذ، ثشًبهَ سیضٓ ثکٌٌذ. ُیچ لضّهٔ ًذاسد 

یک ًیشّٓ کْسٓ ثَ اعن ثبصاس ّ ػْاهلٔ هثل كوش ّ ًیبص عشًْؽت اهتقبدٓ خبهؼَ سا 

 .تؼییي کٌذ. هیتْاًذ تقوین آگبُبًَ آدهِبٓ خْػ ّ ثشاثش ایي تقوین سا ثگیشد

 

ثجیٌیذ یک عإالٔ ُغت کَ ُوَ خب پشعیذٍ هیؾْد: ایٌکَ ؽوب ثطْس ّاهؼٔ چطْس  ضْا : 
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هیتْاًیذ ایي عْعیبلیغن سا پیبدٍ کٌیذ ّ ایي سكبُٔ کَ هیگْییذ هغکي ثشآ ُوَ، ثِذاؽت 

هدبًٔ، آهْصػ ّ پشّسػ هدبًٔ، ّ ایٌکَ ُش کظ آصاداًَ خْدػ ثشّد عش کبس سا ّاهؼبً 

تأهیي کٌیذ؟ ایي ثب ّمؼیت خبهؼَ ّ هجیؼت اًغبى كشمبً خْس دس ًویآیذ. ثَ ایي ؽوب چَ 

 هیگْییذ؟

ثسث هجیؼت اًغبى کَ ثٌظش هي چشًذ اعت. اًغبى اخالهیبتؼ، هؼیبسُبیؼ، جْاب: 

هْاصیٌؼ، اسصؽِبیؼ تبثغ هوطغ صهبًٔ ّ تبسیخیٔ اعت کَ دس آى صًذگٔ هیکٌذ. خیلٔ اص 

اسصؽِبٓ دّ ُضاس عبل پیؼ اآلى ثشآ هب هبثل ثبّس ًیغت کَ اًغبًِب ایٌطْسٓ 

هیبًذیؾیذًذ. دس ًتیدَ خیلٔ ازکبم ثذیِٔ ّ اسصؽِبیٔ کَ كکش هیکٌین اهشّص كشك اعت ّ 

آدم ثطْس کلٔ ایٌطْسٓ اعت، فذ عبل دیگش هشدم هیگْیٌذ ایي چَ اكکبس ثذّٓ ثْدٍ کَ 

اًغبًِب دس هشى ثیغت ّیک ّ ثیغت داؽتٌذ. دس ًتیدَ ثسث اسصؽِب سا ثبیذ ثگزاسین کٌبس. 

آ سا پیبدٍ کشد، هْاًغ ایدبد یک  ثسث اص ًظش ػولٔ چَ خْسٓ هیؾْد یک چٌیي خبهؼَ

آ دّ دعتَ ػوذٍ اعت. یکٔ هْاًغ عیبعٔ اعت، کَ ایي یؼٌٔ ایٌکَ هجوَ زبکن  چٌیي خبهؼَ

کَ ُخت ّامر اعت دس تـییش پیذا کشدى ایي ًظبم ًلؼٔ ًذاسد ّ هیخْاُذ خلْیؼ سا ثگیشد 

ثطشم عیبعٔ خلْٓ تـییش سا هیگیشد. ًوؼ دّلتِب اعت، ًوؼ کلیغب اعت، ًوؼ ًِبد هزُت 

ُبٓ هجوبت زبکن اعت کَ عؼٔ هیکٌٌذ ثطشم عیبعٔ هبًغ  ُب ّ سعبًَ اعت، ًوؼ سّصًبهَ

اص ایي ثؾًْذ کَ ًیشُّبیٔ کَ هیخْاٌُذ یک خبهؼَ آصاد ّ ثشاثش، یک خبهؼَ عْعیبلیغتٔ 

ُب  ثیبّسًذ هْكن ثؾًْذ. اص ؽکٌدَ ّ صًذاى ّ اػذام ّ تیشیبساى تب تجلیـبت ُش سّصٍ سعبًَ

 ثخؾٔ اص یک تالػ آگبُبًَ هجوَ زبکن اعت کَ ًظبهؼ سا ًگِذاسد. 

ُخت ّامر اعت اگش ؽوب ثیبییذ ثگْییذ آهب خبى الصم ًیغت ّعبیل تْلیذ خبهؼَ ِهلک کظ 

هؼیٌّٔ ثبؽذ، هیتْاًذ ِهلک خبهؼَ ثبؽذ، هیتْاًذ اهْال خبهؼَ ثبؽذ ّ خبهؼَ تْلیذ سا ثب آى 

داس ثبؽذ ّ هي ثشآ آى  عبصهبى دُذ، چَ لضّهٔ داسد دعت ایي زبج آهب یب دعت آى عشهبیَ

کبس کٌن اّ هؼبػ هي سا ثذُذ ّلٔ کبالُب سا ثجشد ثلشّؽذ ثشآ خْدػ، هیتْاًذ خبهؼَ 

هسقْالتؼ سا ثَ چؾن کبال ًگبٍ ًکٌذ، ُخت ّامر اعت زبج آهب دلخْس هیؾْد ّ اتسبدیَ 

داساى ًگشاى هیؾْد ّ ًوؼ دّلت افالً دس خبهؼَ عشهبیَ ایي اعت کَ ثیبیذ خلْٓ  عشهبیَ

هجوَ کبسگش ّ خٌجؼ ثشاثشٓ هلجٔ ّ ػذالت اختوبػٔ سا ثگیشد ّ ًگزاسد هْكن ثؾْد. اص 

هشین صدى ازضاثؼ، اص هشین خلَ کشدى آصادٓ ثیبى، اص هشین ایدبد اختٌبم ّ اعتجذاد، 

اص هشین تجلیـبت تسشیق آهیضٓ کَ اص فجر تب ؽت هیؾْد. ؽوب یک سّص پبٓ تلْیضیًِْب 

ُبٓ آصاد ؿشة ثٌؾیٌیذ هیلِویذ کَ هضخشكبتٔ سا داسًذ ثؼٌْاى زویوت ثَ خْسد  ّ سعبًَ

 .هشدم ّ ًغل ثؼذٓ هیذٌُذ اص ایي هشین عیغتن خْدؽبى سا زلع هیکٌٌذ

دس ًتیدَ هبًغ اّلیَ کَ ثبیذ دس ُن کْثیذ یک هبًغ عیبعٔ اعت. اّل ثبیذ دّلت سا ثَ دعت 

آّسد. اّل ثبیذ هجوبتٔ کَ ریٌلغ ُغتٌذ دس چٌیي خبهؼَ آصادٓ ّ اعبعبً هجوَ کبسگش ّ کغبًٔ 

کَ اكوؼ سا هیپزیشًذ هذست سا ثَ دعت ثگیشًذ. اص دّلت ثْسژّایٔ، اص دّلت هجوَ 

 داس خلغ یذ کٌٌذ. ّ ثؼذ هیشعین ثَ هغبئل اهتقبدٓ.  عشهبیَ

آیب اص ًظش كٌٔ، اص ًظش تْلیذٓ، اص ًظش تکٌْلْژٓ، اص ًظش عیغتوِبٓ زول ّ ًول، اص 
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آ سا هیؾْد عبصهبى داد کَ آدهِب اص یک هشین  سیضٓ یک خبهؼَ ًظش هذست ثشًبهَ

ثؼٌْاى هقشف کٌٌذٍ ثیبیٌذ ثگْیٌذ چَ ازتیبج داسًذ ّ اص یک دس دیگش خْدؽبى ثؼٌْاى 

تْلیذ کٌٌذٍ ثشًّذ آى لیغتٔ اص آى چیضُبیٔ کَ ازتیبج داسًذ سا تْلیذ کٌٌذ؟ اص ًظش اهتقبدٓ 

 .ایي خیلٔ ػولٔ اعت

ثٌظش هي دؽْاسٓ کوًْیغن اهشّص ّ عْعیبلغن اهشّص دس ثُؼذ اهتقبدیؼ ًیغت، دس ثُؼذ 

عبصهبى دادى اهتقبد عْعیبلیغتٔ ًیغت، دس ثُؼذ عیبعٔ اعت. آیب ایي پیشّصٓ عیبعٔ سا 

هیؾْد ثَ دعت آّسد؟ ثشخالف فذ عبل پیؼ. ثٌظش هي فذ عبل پیؼ کوًْیغتٔ کَ هوکي 

ثْد هذست سا ثتْاًذ ثَ دعت ثگیشد دس یک کؾْسٓ هثل سّعیَ هْاخَ ثْد ثب ایٌکَ خبهؼَ 

اص ًظش اهتقبدٓ خیلٔ دؽْاس هیکٌذ عبصهبًذُٔ چٌیي اهتقبدٓ، اهتقبد آصاد ّ ثشاثشٓ 

آ سؽذ کشدٍ اعت.  سا. ّلٔ اآلى ػقش دیگشٓ اعت. هذست تْلیذٓ ثؾش ثطْس ثیغبثوَ

ساثطَ اهالػبتٔ اكشاد ثب ُن خیلٔ ثبال اعت. یؼٌٔ ؽوب ُویي اهشّص هیتْاًیذ اص ُوَ هشدم 

ًظشؽبى سا ثپشعیذ. اص ًظش كٌٔ ػولٔ اعت، ُوَ هیتْاًٌذ هشاخؼَ کٌٌذ یک خبیٔ، دّ خو 

سا دس یک کبهپیْتش تبیپ کٌٌذ ُوَ ایٌِب هیتْاًذ ثشّد یک خبیٔ هؼلْم ؽْد کٔ چٔ 

هیخْاُذ، عبیض کلؾؼ چوذس اعت، چٌذ تب ؽلْاس هیخْاُذ، آیب تلْیضیْى هیخْاُذ یب ًَ، آیب 

گیشٓ هیخْاُذ، پلْپض هیخْاُذ، کلؼ ّسصؽٔ هیخْاُذ، چٔ  هیٍْ تُغتش هیخْاُذ، آة

هیخْاُذ؟ ُش کغٔ هیتْاًذ ًیبصػ سا ثَ اهالع خبهؼَ ثشعبًذ. الصم ًیغت یک ثبصاسٓ 

ثبؽذ کَ آدم یک هوذاس پْل ثگزاسد خیجؼ ّ ثؼذ ثشّد آى تْ ثجیٌذ هثالً هیتْاًذ زبال دّ تب 

ؽلْاس ثخشد ثب پْلٔ کَ داسد یب ًَ. آدهِب هیتْاًٌذ ثگْیٌذ چَ هیخْاٌُذ، هذاسط هیتْاًٌذ 

ثگْیٌذ چَ هیخْاٌُذ، ًِبدُب هیتْاًٌذ ثگْیٌذ چَ هیخْاٌُذ ّ ثَ یک لیغتٔ اص کبالُب 

هیشعین، ثَ لیغتٔ اص هسقْالت هیشعین کَ خبهؼَ ثبیذ ایٌِب سا تْلیذ کٌذ یب كشاُن کٌذ. اص 

آى هشف ُویي آدهِب ثؼٌْاى تْلیذ کٌٌذٍ ایي لیغت سا هیگزاسًذ خلْیؾبى ّ تْلیذ اختوبػٔ 

 .سا آًطْسٓ عبصهبى هیذٌُذ

این.  اگش ایي ػدیت ّ ؿشیت ثٌظش هیآیذ ثشآ ایٌغت کَ هب ثَ ایي عیغتن هْخْد ػبدت کشدٍ

داس  این عشهبیَ این آهب ثبال عش ُغت، ػبدت کشدٍ این دّلت ُغت، ػبدت کشدٍ ػبدت کشدٍ

ُغت ّ خبلت اعت ّهتٔ ثَ آى كکش ثکٌیذ. اگش هؼبّى ّصیش امبكَ زوْم ثخْاُذ ّصیش 

آّس ثیبًذاصًذ تْٓ اتبم هؼبًّؼ. ّلٔ تب کبسگش هیگْیذ  پلیظ سا فذا ًویکٌذ یک گبص اؽک

"آهب هضد هب سا ثذُیذ، هضد کبس پبسعبل هب سا ثذُیذ" زولَ هیکٌٌذ ثَ ثخؾٔ اص خبهؼَ، ثشآ 

ایٌکَ هیخْاُذ هشف هشاسداد هشاسدادػ سا سػبیت کٌذ، زولَ هیکٌٌذ. ؽوب هیگْییذ "هي 

ایذ" ثَ اّ زولَ هیکٌٌذ. ّ هب ایٌوذس ایي خؾًْت ّ  کبسگشم ؽوب زوْم یک عبل هي سا ًذادٍ

ُب ّ هزُت ّ ؿیشٍ سّٓ عش  ایي كؾبس ّ ایي اختٌبم ّ ایي تسشیلبت ثْسژّایٔ ّ سعبًَ

خبهؼَ زبکن ثْدٍ کَ ثبّس ًویکٌین هیؾْد خْس دیگش صًذگٔ کشد. چٌذاى دؽْاس ًیغت. اگش 

اص ّؽش ایٌِب خالؿ ؽْین کبهالً هیتْاًین خْس دیگش صًذگٔ کٌین. ثجیٌیذ، یک خبًْادٍ کَ 

ثبألخشٍ هؼبػ خْدػ سا تأهیي کشدٍ ّ اص ثبصاس هیآّسد تْٓ خبًَ هقشف کٌذ، آًدب دیگش 

آ ثٌؾیٌٌذ دّس ُن ّ آى  ساثطَ هضدٓ ثیي آزبدػ ثشهشاس ًیغت. پظ هیذاًین هیؾْد یک ػذٍ

 عْعیبلیغن ّ عْعیبلیغتِب   



 24صفحه   

چیضٓ کَ داسًذ ثب ُن هقشف کٌٌذ. هٌتِب اص خبًْادٍ کَ هیآییذ ثیشّى ؽوب دیگش ثبیذ ثشآ 

یکٔ کبس کٌیذ. اگش پْل ًذاؽتَ ثبؽیذ زن ًذاسیذ صًذگٔ کٌیذ، زن ًذاسیذ ثخشیذ، زن ًذاسیذ 

هقشف کٌیذ. چیضُبیٔ کَ زن ؽوب اعت ثبیذ ثشّیذ اخبصٍ هقشكؼ سا ثَ دعت ثیبّسیذ اص 

هشین کبس کشدى ثشآ کغٔ، کَ اّ ُن یک هسذّدٍ هذست خشیذٓ ثؼٌْاى هضد ثَ ؽوب ثذُذ 

 .کَ ثشّیذ ثخشیذ، اگش تْاًغتیذ

این ایٌطْسٓ ثبؽذ. اگش اص ًظش عیبعٔ هوبّهت ثبال  ایي عیغتن هجوبتٔ اعت، هب ػبدت کشدٍ

گیشٓ دس خبهؼَ، آًْهت الگْٓ یک خبهؼَ  سا دس ُن ثؾکٌین، اگش آصاد ثؾْین ثشآ تقوین

آ ًیغت ثٌظش هي. هیؾْد خْاًت دیگشػ سا ثشسعٔ کشد  عْعیبلیغتٔ چیض چٌذاى پیچیذٍ

داسٓ اعت آیب یک کؾْس عْعیبلیغتٔ هیتْاًذ دّام ثیبّسد یب تدبست  کَ خِبى عشهبیَ

الوللٔ چَ هیؾْد ّ ؿیشٍ. ّلٔ ایٌِب ُوَ هبثل زل اعت ثٌظش هي. هؾکل ٌُْص ثٌظش هي  ثیي

دس ثُؼذ عیبعٔ ّ ایذئْلْژیک اعت. آیب هیتْاًین هوبّهت ػظین هجوَ زبکن سا دس ُن 

 .ثؾکٌین، دّلت سا ثگیشین، خبهؼَ آصاد ثؾْد ّ اهْس خْدػ سا دس دعت ثگیشد یب ًَ

ُیچ آدم ػبهلٔ دسعت ثْدى ایي هطبلجبت سا سد ًویکٌذ. یک خبهؼَ هشكغ دس هوبثل ضْا : 

آ کَ عیبُٔ ّ تجبُٔ ّ كوش ّ كالکت دس آى ُغت. هغألَ ایٌدب اعت کَ هشدم  خبهؼَ

آ هیتْاًٌذ اًتخبة ثکٌٌذ، ایي آلتشًبتیْ سا اًتخبة ثکٌٌذ، دس  چگًَْ ّ هٔ چَ پشّعَ

ساثطَ ثب آلتشًبتیُْبٓ ثیي ثذ ّ ثذتشٓ کَ هؼوْالً دس خبهؼَ ّخْد داسد یب ثَ آًِب اسائَ دادٍ 

 هیؾْد؟

اّالً ایٌطْس ًیغت کَ ُوَ هشدم ایي سا اًتخبة هیکٌٌذ. اگش ُوَ آزبد یک خبهؼَ سا  جْاب:

ثگیشین خیلیِب ریٌلغ ُغتٌذ دس ّمغ هْخْد. ؽوب ًویتْاًیذ عشلؾکش استؾٔ ثبؽیذ کَ 

اػ ایي اعت کبسگشُب سا دس کبسخبًَ هسذّد ًگِذاسد ّ سّؽٌلکش سا عبکت ًگِذاسد  ّظیلَ

ّ خلْٓ ًْؽتَ ؽذى هوبلَ ّ زشف صدى سا ثگیشًذ ّ ازضاة سا خلَ ثکٌٌذ ّ ریٌلغ ثبؽذ دس 

آ کَ آدهِب دس آى آصادًذ. هشف اص ایي ساٍ داسد اهتیبصات خْدػ سا  یک ًظبم ػبهالًَ

تأهیي هیکٌذ. دس ًتیدَ ثخؾٔ اص خبهؼَ ثشآ اهلیتٔ کبهالً ریٌلغ ُغتٌذ دس عیغتن هْخْد ّ 

هوبّهت هیکٌٌذ ثشآ ایٌکَ اهتیبصاتؾبى سا اص دعت هیذٌُذ اگش ثخْاُذ ػْك ؽْد. ّلٔ 

 ایي سا چَ خْسٓ هشدم اًتخبة هیکٌٌذ؟ 

ثٌظش هي ساُؼ ایي ًیغت کَ هب ساٍ ثیلتین هثل یک دیٌٔ، هثل یک كشهَ هزُجٔ یکٔ یکٔ 

دس خبًَ هشدم سا ثضًین ّ ثؾبستؾبى دُین ثَ ایي خبهؼَ خذیذ. ایي سًّذ عیبعٔ اعت. 

ؽبى سا اػالم هیکٌٌذ، یک زذاهلٔ اص ًیشّ گشد  ازضاة پیؾشّ پب ثَ هیذاى هیگزاسًذ، ثشًبهَ

هیآّسًذ دّس خْدؽبى کَ ثتْاًٌذ دس ایي هجبسصٍ عیبعٔ پیشّص ثؾًْذ، ثؼذ اص ایي اعت کَ 

 دس ایي سًّذ تْدٍ ػظین ثبّس هیآّسًذ ثَ یک چٌیي اكؤ ّ اهکبًپزیشٓ آى. 

اگش كکش کٌٌذ کَ کوًْیغن یک دیٌٔ اعت کَ داسد عؼٔ هیکٌذ اسؽبد کٌذ ّ دعتؼ ثَ خبیٔ 

ثٌذ ًیغت ُخت کغٔ صًذگٔ كؼلیؼ سا ّل ًویکٌذ ثَ ُْآ آى اسؽبد ّ هؼتکق ثؾْد دس 

ثبسگبٍ عْعیبلیغن. کوًْیغن ثبیذ یک خٌجؼ عیبعٔ صًذٍ ثبؽذ کَ هشدم هیجیٌٌذ ایي هذست 

پیشّص ؽذى داسد. هیجیٌٌذ ایي هیتْاًذ ثشآ هثبل دس ایشاى ثَ خٌجؼ اعالهٔ كبئن ثیبیذ، 
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این چَ خْاهؼٔ  کبسُبٓ ًبعیًْبلیغت، کَ دیذٍ خلْٓ ساعت ؿشثٔ، علطٌت هلجِب، هسبكظَ

پیبدٍ هیکٌذ، ثش آًِب كبئن ثیبیذ، هیتْاًذ ثب آهشیکب، ثب ؿشة دس یک هٌبعجبتٔ هشاس ثگیشد کَ 

ثتْاًذ ثوبٓ خْدػ سا زلع کٌذ، هیتْاًذ خبهؼَ سا اداسٍ کٌذ، هیتْاًذ دس هویبط ّعیغ خلْٓ 

 هجوَ زبکن هذ ػلَن ثکٌذ.

اگش ایي سا ثجیٌٌذ آًْهت اعت کَ زتٔ ًبثبّستشیي آدهِب هیگْیٌذ ثبؽذ ایي عیغتن سا اهتسبى  

هیکٌین. اگش ثٌب ثبؽذ كوو اسؽبد کٌین ثٌظش هي خْاة ًیغت. ثبیذ زضة عیبعٔ دسعت کٌین 

ّ ثبیذ دس خٌگ هذست ؽشک کٌین. ثٌظش هي کلیذػ ایي اعت کوًْیغن ثؼٌْاى یک زضة 

صًذٍ عیبعٔ کَ اص ّخٌبتؼ ایٌطْس ثشهیآیذ کَ هوکي اعت ثتْاًذ پیشّص ؽْد اّل خْدػ 

سا هطشذ کٌذ. اگش ایي ثؾْد آًْهت خیلٔ اص ایي ًبثبّسیِب خبٓ خْدػ سا ثَ اعتوجبل ّ 

  .پیْعتي هیذُذ ثٌظش هي

 )هقبزجَ ثب سادیْ اًتشًبعیًْبل، دسثبسٍ آلتشًبتیْ کوًْیضم کبسگشی(
 

 ظکًُ رادِکالّضهی کٌ بٌ قذرت بزصذ ... 
 

کوًْیغن یک خبفیت خِبًؾوْل ُوَ هبعت. کوًْیغن یک اعن دیگشی ثشای اًغبًیت، 

توبم ثشاثشی هلجی، توبم آصادیخْاُی هب دس ثِتشیي زبلتوبى اعت. کوًْیغن هکتجی دس خْاس 

 ػوبیذ دیگش آصادیخْاُبى ًیغت. کوًْیغن داعتبى کل آصادیخْاُی اعت. 

ثَ ایي اػتجبس كکش هیکٌن خیلی اص هبُبیی کَ ایٌدب ًؾغتَ این ثب ُش دیذگبُی کَ داسین اگش 

کغبًی ُغتین کَ دلوبى اص ظلوی کَ ثَ کغی ّاسد هیؾْد، هیگیشد یب اص كوش کغی ًبسازت 

هیؾْین، ایي کوًْیغن هبعت. ثبهی ثسث ثش عش چگًَْ اعت. ثشًبهَ ثبیذ چَ ثبؽذ، چطْس 

زضثی ثبیذ عبخت، چَ زشکبتی ثبیذ داؽت، چَ تبکتیکی ثبیذ داؽت، کی ثبیذ خٌگ کشد، کی 

ًجبیذ خٌگ کشد، چگًَْ ثبیذ دس عبصهبى تنویي کشد کَ ُش کغی ثتْاًذ زشكؼ سا ثضًذ، 

هکبًیضم تقوین گیشی ایٌِب " چگًَْ " اعت. کوًْیغتِب هیتْاًٌذ ثش عش چگًْگی زیبت 

عیبعی ؽبى ُش ثسثی کَ هیخْاٌُذ ثب ُن ثکٌٌذ اهب ثش عش آى کوًْیغن هؾتشکوبى، ثسثی 

ًیغت کَ ثکٌین. خیلیِبیوبى ُغتین ّ هب ثؼٌْاى زضة کوًْیغت کبسگشی ّظیلَ خْدهبى 

گزاؽتَ این ّ پشّژٍ هبى ایي اعت ّ زبال تب ّهتی کَ هب دس ایي زضة ثبؽین هیجیٌیذ کَ داسین 

ساخغ ثَ ایي زشف هیضًین کَ هیؾْد ایي کبس سا کشد، هیؾْد فق ػظیوی دسعت کشد ّ 

داعتبى صًذگی الاهل هشدم ایشاى، هي كکش هیکٌن ثَ اػتجبس هشدم ایشاى خِبى سا ُن، یکجبس 

دیگش اص دعت ازضاثی کَ هغئلَ ؽبى ایي اعت کَ كشهبًذاسی هشکضػ کدب ثبؽذ ّ ایٌکَ ثب 

 .چَ صثبًی كیلن سا ثبیذ دّثلَ کشد، دس ثیبّسین

 

هیتْاًین آصادیخْاُی سا اًدبم دُین. اگش کبس ؿیش هوکي اعت دّعت داسم کغی دس ایي 

خلغَ ثگْیذ. اگش ایٌکبس ًؾذًی اعت دّعت داسم ثگْیذ. اهب اگش كکش هیکٌذ ؽذًی اعت 
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آًْهت چَ ثخْاُذ چَ ًخْاُذ، چَ زن ػنْیت ثذُذ ّ چَ ًذُذ دس یک زضثین ّ ایي 

زضة سا دیگش ثبیذ عبخت چْى ثسث ػوبیذ ًیغت. ثسث کتک کبسی دس خیبثبى اعت، ثسث 

اػتقبة، ثسث عبصهبًذُی هیبم ّ ثسث اداسٍ خبهؼَ ّ ثسث هبًًْگزاسی ّ پیبدٍ کشدًؼ ّ 

هجبسصٍ کشدى ثب ًیشُّبی علیذ دس خبهؼَ، ثب ًیشُّبی استدبػی دس خبهؼَ اعت. ایٌِب ُوَ 

کبسُبیی اعت سّی دّػ هب ّ ثَ ًظش هي کغی ًویتْاًذ ثب کلک اص صیشػ دس ثشّد ّ ثب 

 .هشصثٌذی ثب زضة کوًْیغت کبسگشی ًویتْاًذ خْدػ سا اص صیشػ دس ثجشد

 

 ثَ ًظش هي ُیچ چیضی ثب ؽکُْتش اص سادیکبلیغوی کَ ثَ هذست سعیذٍ اعت، ًیغت.

 

 (8999)ایي زشة ؽوبعت، عخٌشاًی دس اعتکِلن، 
 

 

 فاز اّ  ّ دّم –هضوْى اقتصادی جاهعَ ضْضیالیطتی 

 تدشثَ سّعیَ( –)هجسث عْعیبلیغن دس یک کؾْس 

 

ساثطَ ثب ثسث تئْسیک ایي هْمْع، ثٌظش هي هبسکظ ُیچ خب ًگلتَ اعت كبص اّل دّسٍ 

داسٓ ایي ًتیدَ  گزاس دس یک کؾْس ؿیش ػولٔ اعت. ّ ُیچ خب اص خقلت خِبًٔ عشهبیَ

داسٓ آًوذس هیشّد ّ هیشّد تب ثب یک اًلدبس ثضسگ خبٓ  سا ًگشكتَ کَ، پظ ثٌبثشایي عشهبیَ

خْدػ سا ثَ یک عْعیبلیغن خِبًٔ ثذُذ. ثلکَ ثب اًوالثِبٓ کؾْسٓ کَ اًدبم هیؾْد 

اتلبهِبٓ اهتقبدٓ هتؼذدٓ هیبكتذ کَ هبسکظ ایٌِب سا اهتقبدیبت دّسٍ گزاس هیذاًذ ّ ثَ آًِب 

 ..داسٓ ّ اتلبهبً یک خبُبیٔ ثَ آًِب هیگْیذ عْعیبلیغتٔ. ُن ًویگْیذ عشهبیَ

هبسکظ كشم اعبعٔ هیگزاسد ثیي دّ كبص دیکتبتْسٓ پشّلتبسیب اص ًظش اهتقبدٓ. کَ ّهتٔ 

هب ایي سا ثؾٌْین هؼلْم هیؾْد کَ چشا دس یک کؾْس هوکي اعت ّ دس یک کؾْس هوکي 

 .ًیغت

دس ساثطَ ثب كبص اّل: ثْخْد آّسدى هبلکیت اؽتشاکٔ، هجٌبٓ كبص اّل اعت... اص ًظش 

هبلکیت، هبلکیت ثبیذ ثَ َعوت اؽتشاکٔ ؽذى ثشّد... دس هطبلجبت ایٌِب ُغت: هسذّد کشدى 

هبلکیت خقْفٔ، هبلیبت تقبػذٓ، هسذّد کشدى زن ّساثت یب هشمَ اخجبسٓ دادى ثَ 

آُي، کؾتیشأً ثب ؿشاهت یب ثذّى  داس... هقبدسٍ تذسیدٔ اهالک، کبسخبًدبت، ساٍ عشهبیَ

 اًذ دس ًتیدَ اًوالة.  ؿشاهت. هقبدسٍ اهْال کغبًٔ کَ اص هولکت كشاس کشدٍ

 

هغبلَ ثؼذی کبس هْظق ُوگبًٔ اعت. )ایٌِب هِن اعت ثٌظش هي(. ایٌکَ ُوَ هْظلٌذ کبس 

آ داسم ّ اخبسٍ هیگیشم یب  کٌٌذ. یؼٌٔ اص هبلکیت ًویؾْد صًذگٔ کشد. ثَ ِفشف ایٌکَ خبًَ

داسم. ُوَ ثبیذ کبس کٌٌذ تب زذٓ کَ هبلکیت خقْفٔ ثطْس کبهل لـْ ثؾْد.  عشهبیَ
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تؾکیل استؼ کبس ثخقْؿ ثشآ کؾبّسصٓ. آًِب صهبى خْدؽبى سا هیجیٌٌذ، یؼٌٔ 

عتًِْبٓ کبس دسعت کٌٌذ ّ عبصهبًیبكتَ هثل یک استؼ ثشًّذ عشاؽ یک خبُبیٔ کَ آثبدػ 

کٌٌذ. ازتوبالً دس اعشائیل ایٌدْس اتلبهِب هیبكتذ. عبصهبًذُٔ کؾْسٓ کبس ّ اؽتـبل ّ پبیبى 

دادى ثَ سهبثت هیبى کبسگشاى. ایي ثٌظش هي تؼییي کٌٌذٍ اعت. هیگْیذ هیٌؾیٌین ّ ثَ ُوَ 

هیگْیین کدب ثشًّذ کبس کٌٌذ. یؼٌٔ کبس دس هویبط کؾْسٓ عبصهبى پیذا هیکٌذ ّ سهبثت 

هیبى کبسگشُب اص ثیي هیشّد، ًیشّٓ کبس دیگش کبال ًیغت. دس كبص اّل ًیشّٓ کبس دیگش 

داسٓ افالً ثب ُویي ثٌذ سخت ثش هیجٌذد. توشکض ثبًک ّ  کبال ًیغت. ّ ثٌبثشایي عشهبیَ

اػتجبس دس دعت دّلت، تْعؼَ فٌبیغ ّ کؾبّسصٓ، آهْصػ ّ پشّسػ کْدکبى، زل هغألَ 

هغکي، زوْم كشصًذاى ًبهؾشّع، توشکض اهتقبد زول ّ ًول. ثخؼ صیبدٓ اص ایٌِب سا 

داسٓ اًدبم دادٍ اعت. آى دّ عَ تب هلوؼ کَ هیوبًذ، کبس هْظق ُوگبًٔ، اص ثیي  عشهبیَ

ثشدى خقلت کبالیٔ ًیشّٓ کبس اعت. ُویي، ایٌِب اعت. تب آًدبیٔ کَ دس هطبلجبت 

هبًیلغت کوًْیغت هؼلْم هیؾْد. کَ ثبص دس خبُبٓ دیگش ُن ؽجیَ ُویي هطبلجبت سا دس 

افْل کوًْیغن ّ ؿیشٍ هیخْاًین. ّلٔ ّهتٔ ثَ هنوْى آى تْخَ هیکٌیذ، دس كبص اّل 

 .هبسکظ ّ اًگلظ ّ لٌیي ایي چیضُب سا هطؼبً هیجیٌٌذ

 

ایٌِب هنوْى دّسٍ اّل اعت: یکٔ ؽکلگیشٓ تذسیدٔ ّ سّ ثَ اػتالء هبلکیت اؽتشاکٔ. 

یکٔ ایٌکَ ًیشّٓ کبس کبال ًیغت. ُشکغٔ هْظق اعت کبس ثکٌذ ّ سهبثت هیبى کبسُب اص 

ثیي هیشّد ّ استؼ رخیشٍ کبس ّخْد ًذاسد. ایي ثٌظش هي تؼییي کٌٌذٍ اعت. یکٔ ززف پْل 

ثؼٌْاى پْل، ثؼٌْاى ّعیلَ گشدػ. كبص اّل اعت کَ پْل اص ثیي هیشّد ّ دیگش ًویتْاًذ 

ثؼٌْاى هٌجؼٔ اص اسصػ ثبهٔ ثوبًذ کَ ثؼذاً ثب آى ثؾْد پشداخت کشد ثشآ چیضٓ. ایي یک 

ّخَ اعت، ّخَ دیگشػ ایي اعت کَ تْصیغ هغتوین هیؾْد، تْصیغ هبیستبج ػوْهٔ هغتوین 

ُب فْست هیگیشد. ّ لٌیي ّ هبسکظ ّ اًگلظ ثَ اًذاصٍ  هیؾْد، تْصیغ اص هشین تؼبًّٔ

ُب اؽبسٍ هیکٌٌذ کَ آدم ثلِوذ هٌظْسؽبى اص تْلیذ ّ هقشف، ثَ هوذاس  کبكٔ ثَ تؼبًّٔ

صیبدٓ تْلیذ تؼبًّٔ ّ هقشف تؼبًّٔ اعت. دس ساثطَ ثب آى ّخَ اّلؼ ثگْین کَ 

ُبیٔ ُغت هجٌٔ ثش ایٌکَ ُش كشدٓ چوذس کبس کشدٍ، کَ ایي هجل سا ًویؾْد  هجل

چشخبًذ، سّیؼ اعن فبزجؼ ًْؽتَ ؽذٍ. ُیچکظ ًویتْاًذ ثشّد آى هجل سا ثذُذ ّ كالى 

هذس لْثیب ثگیشد، چْى کَ زغي ػلٔ خؼلش ایٌوذس کبس کشدٍ. خْدػ هیشّد هیگیشد. 

ثٌبثشایي هِن ایي اعت کَ ایي پْل ًیغت. هجنِبٓ کبسٓ کَ هبسکظ ّ اًگلظ ّ لٌیي ثَ آى 

ُبعت کَ  اؽبسٍ هیکٌٌذ دس ایي دّسٍ کَ "ثَ ُش کظ ثَ اًذاصٍ کبسػ هیذٌُذ"، ایي هجل

ًؾبى هیذُذ کَ ایي ؽخـ اص تْلیذ اختوبػٔ ایي هذس عِن داسد ّ ثبیذ ثشّد ثگیشد. پْل 

 .ًیغت ّ ًویتْاًذ ثَ گشدػ دس ثیبیذ ّ اًجبؽت ؽْد

 

اعت ّ هبلکیت دّلتٔ، کَ هي كکش هیکٌن دس  هلٔ کشدًِبیک هنوْى دیگش ایي دّسٍ 

داسٓ ػقشؽبى یک هوذاس صیبدٓ  هبسکظ ّ اًگلظ ثَ دلیل سّؽي، ثخبهش ایٌکَ عشهبیَ
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خیلٔ ًضدیک ثَ  هلٔ کشدى ایي پذیذٍ سا ُن تدشثَ ًکشدٍ، ّ دس لٌیي ثَ یک ؽکل دیگشٓ،

هبلکیت عْعیبلیغتٔ دیذٍ هیؾْد. دس لٌیي كشك ایي اعت کَ ایي دّلت آى تقْیشٓ اعت 

کَ هیذُذ. ُوَ اص ُش عْساخٔ هیآیٌذ ّ دس اداسٍ آى ؽشکت هیکٌٌذ ّ ُوَ هؾـْلٌذ ّ 

ُب اعت ّ ؿیشٍ، ایي آسٍ چٌیي عبختبسٓ سا هجْل داسم. اگش هبلکیت  اثتکبس هغتوین تْدٍ

ثذّى  دعت ایي دّلت ثبؽذ زتوبً هلٔ اعت. ّلٔ ُش دّلتٔ زتٔ دّلت دیکتبتْسٓ پشّلتبسیب

هبلکیت سا دّلتٔ کشدٍ ثبؽذ ثٌظش هي ایي هبلکیت اؽتشاکٔ  ایٌکَ آى عبختبس سا داؽتَ ثبؽذ

ؽبى ثب کٌتشل ًیشُّبٓ هْلذٍ چَ  ًیغت. ثطْس ّاهؼٔ ثبیذ ًؾبى ثذُیذ کَ اؽخبؿ ساثطَ

اعت ّ چَ صهبًٔ هیآیذ کَ ًوؼ خْدػ سا ثبصٓ کٌذ؟ چِبس عبل یکجبس یکٔ سا هیگزاسیذ؟! 

 .خت ایٌدب ُن ُویي کبس سا هیکٌٌذ

 

: هبسکظ ّ اًگلظ ّ لٌیي یکٔ اص هنوْى اعبعٔ دّسٍ گزاس سا سؽذ سؽذ ًیشُّبٓ هْلذٍ

ًیشُّبٓ هْلذٍ هیذاًٌذ. کَ ثبص ثٌظش هي دس دّسٍ هب ثبیذ دس ایي تخلیق هبئل ؽذ. ثَ ایي 

دلیل کَ هْهؼٔ کَ هبسکظ ُغت ًَ ثشم ُغت ًَ تللي ُغت ًَ خبدٍ آعلبلتَ ُغت. كْهؼ 

کؾتٔ ثخبس ُغت، آى ُن عَ ُلتَ هْل هیکؾیذ کَ اص ایي هشف هبًؼ ثشّد آى هشف 

ُب ّ سثبتِب ًیغت  هبًؼ. ایي خبهؼَ اهشّصٓ ًیغت، ػقش کبهپیْتش ّ استجبهبت ّ هبُْاسٍ

کَ دس آى زشف هیضًٌذ. زتٔ لٌیي ّهتٔ زشف هیضًذ سادیْ یک اهش تدبستٔ ًیغت، كوو 

یکٔ دس ؽِشداسٓ پتشّگشاد ُغت. هوکي اعت ثیؾتش ثبؽذ ّلٔ ایٌطْسٓ ًیغت کَ ُوَ 

داسًذ کَ كْسٓ ثلِوٌذ آى عش دًیب كالى کظ چَ هیگْیذ. هیخْاُن ثگْین  HiFi یک گیشًذٍ

عطر ًیشُّبٓ هْلذٍ سا ثبیذ ػیٌٔ هنبّت کشد. دس ساثطَ ثب ثسث ّزذت کوًْیغتٔ ُن 

ام. عطر ًیشُّبٓ هْلذٍ دس کشدعتبى اهشّص ثبالتش اعت اص عطر  هي ایي سا ًْؽتَ

آ اعت.  ًیشُّبٓ هْلذٍ دس سّعیَ. ثشآ ایٌکَ اًشژٓ ایٌدب ثشم اعت، خیلٔ دلیل عبدٍ

دس فْستٔ کَ آى یبسّ ثبیذ ثب رؿبل عٌگ یک چیضٓ سا داؽ هیکشد کَ آة خْػ هیآهذ ّ 

اص یک عْساخٔ ػجْس هیکشد ّ یک چیضٓ ُل هیذاد! ایي اآلى ثشم سا هیضًذ ثَ پشیض زبال 

اػ ثشم اعت. ساُغبصٓ زل  اگش کبالُبٓ خیلٔ فٌؼتٔ تْلیذ ًویکٌذ ّلٔ ًیشّٓ هسشکَ

ؽذٍ، هغألَ تلْم ثش هجیؼت زل اعت. یؼٌٔ کغٔ کٍْ سا ثجیٌذ ًویتشعذ هیتْاًذ ثشّد ثـلؼ 

یک خبًَ ثغبصد ّ آة ّ ثشهؼ سا هیکؾذ. هیخْاُن ثگْین کَ ثَ ایي هؼٌٔ ثبیذ ًیشُّبٓ 

هْلذٍ اختوبػٔ سا ثبیذ دس ًظش گشكت، دس كبص ثبالیٔ تْمیر هیذُن کَ ایي ثَ چکبس 

هبسکظ هیآیذ. ًیشُّبٓ هْلذٍ دس ایي دّسٍ ثبیذ تب یک زذٓ سؽذ کٌذ کَ ثتْاًذ خبهؼَ 

کوًْیغتٔ ثشهشاس ؽْد. دس ایي ؽک ًیغت کَ اعبط خبهؼَ کوًْیغتٔ عطر ثبالیٔ اص سؽذ 

یؼٌٔ هبسکظ یک تقْیش خذٓ  . کبُؼ سّصکبس ثذّى کبُؼ تْلیذ .ًیشُّبٓ هْلذٍ اعت

اص ایي داسد کَ دس دّسٍ گزاس ّمغ هجوَ کبسگش ثِتش هیؾْد، كشاؿتؼ ثیؾتش هیؾْد ّ ایي 

آ هیجیٌذ تب زل ؽذى هغألَ توغین کبس. ّ "کبُؼ هْل سّصکبس" یک  سا یک پشّعَ پیْعتَ

 .افل عذ ًبپزیش دّسٍ گزاس اعت. کبُؼ هْل سّصکبس. هوذاس سّصکبس
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ثدض هلٔ کشدى ّ آهْصػ ّ پشّسػ ثویَ چیضُب سا هب ًویجیٌین کَ  ثسث آهْصػ ّ پشّسػ:

دس کؾْسُبٓ هذػٔ عْعیبلیغن اًدبم ؽذٍ ثبؽذ. ّ ُویي هبل كبص اّل اعت. ّهتٔ هبسکظ 

سا هیخْاًیذ ُیچ اعتٌجبتٔ ًویکٌیذ کَ گلتَ ثبؽذ "ایي ُن ثبیذ خِبًٔ ثؾْد"! یؼٌٔ تب زوْم 

ُبٓ هؾشّع یکغبى ًؾْد هب ًویتْاًین اص  ُبٓ ًبهؾشّع، دس عطر خِبى، ثب زوْم ثچَ ثچَ

گزاس ثَ عْعیبلیغن زشف ثضًین! هي ایي سا هجْل ًذاسم. ّهتٔ هیگْیذ عبصهبًذُٔ کبس دس 

"هویبط هلی"، یؼٌٔ دس ُویي "هویبط هلی" دیگش تؼبسف کَ ًکشدٍ! دس هویبط هلٔ ثبیذ 

کبس سا عبصهبى داد. ًَ ایٌکَ اًوالة خِبًٔ ثؾْد تب هب ثتْاًین دس هویبط خِبًٔ ثگْیین کَ 

کٔ کدب کبس کٌذ. ایي کَ ػوالً ؿیش هوکي هیؾْد. ثَ ُش زبل ایي خیلٔ سّؽي اعت کَ اص 

ًظش هبسکظ كبص اّل یک كبص کؾْسٓ اعت. ثٌبثشایي دس پبعخ ثَ ایي عإال کَ "عْعیبلیغن 

دس یک کؾْس" هوکي اعت یب ًَ؟ هیگْین اگش هٌظْست كبص اّل اعت، ثلَ هوکي اعت. ًَ 

 .تٌِب هوکي اعت، ثلکَ گلتن زیبتٔ اعت

 

؟ یکٔ ایٌغت کَ توغین کبس ثطْس هطغ اهب كبص دّم، یؼٌٔ هشزلَ خبهؼَ کوًْیغتٔ، چَ اعت

پبیبى هیپزیشد. فسجت عش ایي اعت کَ دیگش توغین کبس ّخْد ًذاسد. کبس توغین هیؾْد ّلٔ 

آدهِب ثَ کبس توغین ًویؾًْذ. هٌظْسػ ایي اعت. یؼٌٔ ثبألخشٍ ُش کغٔ یک کبسٓ هیکٌذ، 

یک کبسٓ اص گْؽَ یک کبس کل اعت. ّلٔ آدُب ثَ کبس توغین ًویؾًْذ. ایٌطْس ًیغت کَ 

آدم كوو ًدبس، ثٌّب، خیبه ّ هتخقـ كالى ّ هغئْل ثَِوبى ثبؽذ. کغٔ صًذگٔ خْدػ سا 

ثؼٌْاى یکٔ اص آدهِبٓ توغین کبس اختوبػٔ اًدبم ًویذُذ. ُیچکغٔ ثطْس هؾخقٔ 

ُیچکبسٍ ًیغت. زتٔ هبسکظ تب ایي زذ هیشّد کَ هیگْیذ ُیچکظ ثطْس هؾخـ 

ُبیؾبى ساكبئل  هتخقـ سؽتَ ػلؤ ًیغت، ُیچکظ ٌُشهٌذ خبفٔ ًیغت. هیگْیذ ثؼنٔ

هیؾًْذ ّلٔ ػذٍ صیبدٓ ُن ًوبؽیِبٓ خْثٔ هیکؾٌذ. اگش ثخْاٌُذ ُوَ ًوبؽٌذ، ُوَ ُن 

 .داًؾوٌذًذ

هي كکش هیکٌن اگش خبهؼَ اهشّص سا ًگبٍ کٌیذ كْساً هیلِویذ ایي یؼٌٔ چَ. خذّل مشة 

داًغتي دس چیي اّائل هشى ثیغت یؼٌٔ داًؾوٌذ ثْدى. دس فْستٔ کَ اهشّص هبؽیي زغبة 

ُبیؼ سا كؾبس ثذُذ ّ  ُغت کَ ثچَ اص ّهتٔ یبد ثگیشد ایٌِب سا ثخْاًذ هیتْاًذ دگوَ

هسقْلؼ سا ثلِوذ. یب هثالً دسعت کشدى سادیْ، توبط سادیْیٔ ثشهشاس کشدى ثب یک 

خبیٔ. یک دكتشچَ کْچک هیذٌُذ ثَ آدهِبٓ دّاصدٍ عبلَ هیگْیٌذ چطْسٓ سادیْ دسعت 

کٌٌذ. آى هْهغ کَ اختشاػؼ کشدًذ هشف داًؾوٌذ هسغْة هیؾذ. دسعت اعت کَ عطْذ 

آ ثَ آى هیشعٌذ، ّلٔ ثسث هبسکظ ایي اعت  پیؾتبص داًؼ ُویؾَ ّخْد داسد ّ یک ػذٍ

کَ ایي ػذٍ ُن کبسؽبى ایي ًیغت کَ ثشًّذ ثٌؾیٌٌذ ّ ثَ آى عطْذ ثشعٌذ. اَؽکبل اؽتشاکٔ 

ّ دعتدوؼٔ کؾق ّ هطبلؼَ ّ ثشسعٔ ػلؤ سا کبهالً هیؾْد تقْس کشد کَ ثؾش ّعیؼبً 

ایي کبس سا هیکٌذ. ثَ ُش زبل ثؾش اص صًدیش توغین کبس خالؿ هیؾْد. ُش کغٔ یک 

آ اعت. هبسکظ هثبلِبیٔ هیضًذ کَ هیگْیذ فجر آدم هبُیگیش اعت ثؼذ اص ظِشػ  کبسٍ

 .هوکي اعت ًوبػ ثبؽذ ّ ؽت ُن دس کبسخبًَ کبس کٌذ. آدم ُوَ چیض هوکي اعت ثبؽذ
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دّم ایٌکَ ًیشُّبٓ هْلذٍ آًوذس سؽذ پیذا کشدٍ کَ کبس اخجبسٓ الصم ًیغت. یؼٌٔ ُویي هذس 

آ کَ داّهلجبًَ زبمش هیؾًْذ کبس کٌٌذ، خبهؼَ سا هیچشخبًٌذ. ایي افل  کَ یک ػذٍ

خبهؼَ کوًْیغتٔ اعت. یؼٌٔ آى كبص ثبالیٔ، کَ دس عطر خِبًٔ هوکي اعت ّ دس یک 

کؾْس ًویؾْد، ثٌظشم ایي اعت کَ خبهؼَ اص ًظش ًیشُّبٓ هْلذٍ ایٌوذس سؽذ کشدٍ کَ کبكٔ 

اعت داّهلت پیذا ؽْد کَ ثؼذاً كشك سا هیگزاسد ثش "اًغبى داّهلت" یؼٌٔ ایي تقبدكٔ 

ًیغت کَ یک سّص داّهلت پیذا ًؾْد، هثل آؽپضٓ خْدهبى. دس ُوبى ثسث ثؼذاً هیگْیذ کَ 

آ  داّهلت ثْدى خضء ُْیّت اًغبى عْعیبلیغتٔ اعت. هٌتِب افل ثش ایي اعت کَ یک ػذٍ

فجر صّد ثلٌذ هیؾًْذ ّ کبس هیکٌٌذ ]...[ ًویتْاًٌذ خض آى ّخْدؽبى سا ثبسّس ثکٌٌذ ّ 

ؽکْكب ثکٌٌذ. کبس هیکٌٌذ، کبسُبٓ خالهبًَ هیکٌٌذ ّ خبهؼَ ُن اص ُویي هشم صًذگٔ 

تْلیذیؼ سا هیگزساًذ ّ کغٔ هْظق ًیغت کبس کٌذ. ثش ػکظ سّزیَ خذهت کشدى، ثَ 

 .ُوذیگش کوک کشدى، ثشآ دیگشاى کبس کشدى اعت کَ افل هشاس هیگیشد

 

هبلکیت اختوبػٔ گغتشدٍ هیؾْد ّ زتٔ دس هقشف. یؼٌٔ هقشف دعتدوؼٔ هؼٌٔ پیذا 

هیکٌذ. زبال هوکي اعت یکٔ ثگْیذ چَ خْسٓ هیؾْد یک عبًذّیچ سا دّ ًلشٓ ثخْسًذ؟ 

ّلٔ هیؾْد ًؾغت ّ سّٓ آى ثسث کشد. ُویي اآلى هب هقشف خیلٔ چیضُب سا ثطْس 

اختوبػٔ داسین تدشثَ هیکٌین. هثل زول ّ ًول، هثل اهالػبت کَ هیتْاًین دعتدوؼٔ 

هبى هطلغ هیؾْین. ازتوبالً  هقشكؼ کٌین. یؼٌٔ یک خبیٔ هیٌؾیٌین خلْٓ پشدٍ عیٌوب ّ ُوَ

كوو ؿزا ّ آى چیضُبیٔ کَ ثَ ّخْد ؽخقٔ خْد آدم هشثْه هیؾْد هوکي اعت هبثل توغین 

ًجبؽذ. ّلٔ هثالً دس اعتشالیب گْعلٌذُب سا هیگیشًذ ّ اص یک خبیٔ کَ سد هیؾًْذ یکٔ ثب 

هیچٔ پؾوؾبى سا هیچیٌذ، ثطْس اختوبػٔ داسًذ سیؼ هیضًٌذ آًدب. هٌظْسم ایي اعت کَ 

ُب سا ُن هیؾْد دس ًظش گشكت کَ آدم ثطْس اختوبػٔ یک چیضُبیٔ سا  زتٔ ایي پشّعَ

هقشف کٌذ، ثذّى ایٌکَ الضاهبً ثطْس كشدٓ فبزت آى خٌظ ثبؽذ، هیتْاًذ اص خذهبتٔ 

اعتلبدٍ ثکٌذ. دس هْسد ؿزا ًویذاًن ایي هغألَ خْاثؼ چَ اعت ّلٔ ثَ ُش زبل تقْسٓ کَ 

 .هبسکظ داسد
 

ُیچ اسگبًیغن اختوبػٔ ثَ اًغبى تلْم ًذاسد. یؼٌٔ هٌظْسػ ایي اعت کَ زتٔ خْد خبهؼَ 

هبكْم اًغبى ًیغت. ثؾش هختبس اعت ّ ثسث سُجشٓ ّ ُذایت ؽذى ایي اعت کَ هثل 

آ ّ هیخْأُ ثٌؾیٌٔ آًدب کَ اّ کوک  ُذایت ؽذى دس اسکغتش هیوبًذ. یؼٌٔ خْدت آهذٍ

کٌذ تْ ّیلٌت سا ثضًٔ ّ دعتدوؼٔ ثضًیذ. ایٌطْس ًیغت کَ ؽوب هْظلیذ یب اسگبى هبكْهٔ 

ّخْد داسد کَ ثَ ؽوب دعتْس ثذُذ چکبس ثکٌیذ ّ چکبس ًکٌیذ، صّسکٔ ؽوب سا سُجشٓ 

ثکٌذ. یب هدجْس ؽْیذ یک ػذٍ سا اًتخبة ثکٌیذ کَ سُجشیتبى کٌٌذ. سُجشٓ داّهلجبًَ اعت 

ّ ثَ ایي هؼٌٔ ثؾش هختبس اعت، سُجشیؼ سا داسد ّ ُش هْهغ آى کبسٓ کَ هیکٌذ 

 .دعتدوؼٔ ثَ خْدػ ؽکل هیذُذ
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ًبثْدٓ توغیوبت هجوبتٔ، ًژادٓ، خٌغٔ، خـشاكیبیٔ، هزُجٔ، ؽِش ّ سّعتب، کبس یذٓ ّ 

رٌُٔ ّ ؿیشٍ. یؼٌٔ دس آى خبهؼَ ُیچکذام ایٌِب هجٌبٓ توبیض آدهِب اص ُن ًویتْاًذ ثبؽذ. اآلى 

اگش هثالً دس هْسد توغین ًژادٓ یک لسظَ كکش کٌیذ، عیبٍ ّ علیذ ثْدى خیلٔ ثشخغتَ اعت. 

دس ایشاى ّهتٔ دس ًظش هیگیشین کَ اگش كوو ّهتٔ ثخْاُین ًؾبًَ یک ًلش سا ثذُین هیگْیین 

عجضٍ اعت یب هُْبیؼ چَ سًگٔ اعت، آى ُن ُیچ، هوکي اعت ثگْیین دهبؿؼ ثضسگ 

اعت یب گْؽؼ دساص اعت یب ثبألخشٍ خقْفیبت كیضیکٔ هشف سا هیگْیین کَ یکٔ ُن 

سًگؼ اعت. هیخْاُن ثگْین آًدب کَ ًژادپشعتٔ آًطْس خذٓ ًجیٌین. هوکي اعت پغشخبلَ 

ام دّ ًلش ثْدین. ّلٔ  ؽوب ُن عجضٍ ثبؽذ، ثَ ُش زبل هیگْییذ دّ ًلش ثْدین، هي ّ پغش خبلَ

دس ایي خبهؼَ یک عیبٍ ّ یک علیذ ُویؾَ ساٍ هیشًّذ، یؼٌٔ آگبُٔ ثَ سًگ ّ ًژاد آًوذس 

آ سا ًویؾْد ثشخْسد  صیبد اعت کَ ّاهؼبً ُیچ كیلؤ سا ًویؾْد ًگبٍ کشد ّ ُیچ هکبلوَ

آ کَ ساخغ ثَ یک ًلش زشف هیضًٌذ سًگؼ سا ًلِویذ،  کشد کَ ؽوب تب آخش هکبلوَ

ثخقْؿ اگش یکٔ دس آى هکبلوَ عیبٍ ثبؽذ. ثؼنٔ ّهتِب آدم آًوذس ؽشهٔ ؽذٍ کَ هثالً 

هیگْیٌذ "هشدٓ دختشػ سا گشّگبى گشكت ّ کؾت" ؽوب هیخْاًیذ ّ تدغؤ اص آدم علیذ 

پْعتٔ دس رٌُتبى اعت، ػکغؼ سا کَ هیبًذاصًذ عیبٍ پْعت اعت، هیگْییذ ػدت ایي کَ 

عیبٍ پْعت اعت. هیخْاُن ثگْین ایي تلبّت سًگ آًوذس ثطْس هؾخـ ثشخغتَ اعت کَ 

ثطْس هذاّم زنْس داسد. ایي ًؾبًٔ اكشاد ًیغت ثلکَ یک خقلت دایؤ اكشاد اعت. یب 

تش اعت. ثَ ایي هؼٌٔ کَ هذام  هثالً صى ّ هشد سا دس ًظش ثگیشیذ. ایي زتٔ اص ًژاد ثشخغتَ

ُوَ زنْس رُي داسًذ کَ چَ کغٔ هبدٍ ّ چَ کغٔ ًش اعت دس ایي خبهؼَ. ّ ایي هِن 

اعت کبهالً ثشآ ُوَ، ّلٔ خیلٔ چیض ػدیجٔ اعت. کَ هثالً زتٔ دس مویشػ ثبیذ یک 

خْسٓ خٌغیت آى پذیذٍ سا ًؾبى ثذُذ. هي ًویذاًن چشا ثبیذ دس مویش صثبى خٌغیت آى پذیذٍ 

سا ًؾبى ثذُذ؟ ثخبهش ایٌکَ ّاهؼیتؼ ایي اعت کَ دس ایي خبهؼَ تؼییي کٌٌذٍ اعت ایي 

آ کَ آى پذیذٍ هیتْاًذ کبس ثکٌذ، كؼبلیت ثکٌذ، هْخْدیت خْدػ سا ًؾبى  خٌغیت. داهٌَ

ثذُذ هِن اعت خٌغیتؼ. ّلٔ ایي تقْس کَ سّصٓ ثطْس هجیؼٔ، ػویوبً، ُیچکظ هتْخَ 

ثبؽذ کَ کغٔ هتْخَ ثبؽذ یب هتْخَ ثْدًذ کَ هوکي  هغألَ خٌغیت ایي ًجبؽذ، هگش هْمْع

اعت ظبُشػ ُویؾَ هتْخَ ثبؽیذ، ّلٔ آگبُبًَ ُیچ تلبّتٔ ًگزاسد ّ ثؾْد اص "چٌذ ًلش 

آهذًذ" فسجت کشد. ّلٔ اگش اآلى پٌح ًلش ثیبیٌذ، دّ تب عیبٍ پْعت ّ دّ تب صى علیذ 

پْعت، ؽوب ًؾبًٔ ُوَ آًِب سا هیگْیٔ. ًویگْییذ پٌح ًلش آهذٍ ثْدًذ. هیگْییذ عَ تب دختش 

ّ دّ تب پغش آهذٍ ثْدًذ یکٔ اص آًِب ُن عیبٍ پْعت ثْد ّ ایي خضء خقْفیبت اثژکتیْ 

آدهِبعت. هیخْاُن ثگْین ایي اص ثیي هیشّد دس خبهؼَ کوًْیغتٔ، ّ تقْس ایٌکَ چَ 

خْسٓ هیتْاًذ دس یک کؾْس اص ثیي ثشّد ّهتٔ دس آى کؾْس ثـل دعتؼ داسًذ عیبُبى سا 

ثضّس هیلشعتٌذ دس هؼبدى، ُخت ّامر اعت کَ عخت اعت. ثَ ایي هؼٌٔ ایي چیضُب هْل 

 .هیکؾذ کَ اص ثیي ثشًّذ. ایي ثبیذ خبفیت ثؾش ثبؽذ
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کَ هي كکش هیکٌن ایي سا هبسکظ اًقبف هیذُذ کَ اهشّص تب زذّدٓ  توبیض ؽِش ّ سّعتب:

صیبدٓ دس اسّپب اص ثیي سكتَ. الاهل دس اعکبًذیٌبّٓ کبهالً هیؾْد دیذ کَ توبیض ؽِش ّ 

آ ًیغت کَ هثالً ؽِش سا ًذیذٍ ّ ًویذاًذ  سّعتب اص ثیي سكتَ. سّعتبیٔ آدم اص پؾت کٍْ آهذٍ

هشکض ؽِش چیغت، ًویذاًذ چَ ثبیذ ثخشد ّ چَ ثبیذ ثخْسد یب ؿزایؼ خیلٔ كشم هیکٌذ، 

هقشكؼ، صیغتؼ، لجبعؼ، كشٌُگؼ خیلٔ كشم هیکٌذ! ًَ، كوو کغٔ اعت کَ کبسػ 

الؼبدٍ ؽِشٓ اعت. ثشم ّ آة داسد، تلْیضیْى  کؾبّسصٓ اعت ّلٔ هسیو کؾبّصٓ اّ كْم

داسد کَ ثَ هبُْاسٍ هتقل اعت. هوکي اعت کلجَ ّ زتوبً دُبت ػوت اكتبدٍ ُن پیذا ثؾْد. 

اعت.  ؽِشٓ ؽذٍ ُبیٔ کَ هب دس اسّپب اص آى ػجْس هیکٌین هٌبهن سّعتبیٔ ّلٔ هٌطوَ

ُوبى چیضٓ کَ دس ثشًبهَ هب ُن ثشآ هٌبهن سّعتبیٔ خْاعتَ ؽذٍ. ثَ ُش زبل هیخْاُن 

آ ثَ ًبم سّعتبیٔ ّ ؽِشٓ اص ثیي هیشّد.  ثگْین ایي توبیض سا ثبیذ دس ًظش گشكت کَ پذیذٍ

 .تلبّت کبس کؾبّسصٓ ّ فٌؼتٔ هیوبًذ کَ آى ُن ثب آى خقْفیبت، خیلٔ ؽجیَ ُن هیؾْد

: تلبّت ثیي کبس یذٓ ّ رٌُٔ اآلى کبهالً هغدل اعت. اكشادٓ تلبّت ثیي کبس یذٓ ّ رٌُٔ

کَ ایي کبسُب سا هیکٌٌذ ثیي خْدؽبى ثٌذست اصدّاج هیکٌٌذ، ثٌذست ثب ُن هکبلوَ هیکٌٌذ، 

ثٌذست ثب ُن عش ّ کبس داسًذ ّ افالً ُوذیگش سا ًویؾٌبعٌذ دس ایي خبهؼَ. یؼٌٔ سّزیبت 

یک ًلش کَ کبس یذٓ هیکٌذ ثشآ یک ًلشٓ کَ توبم ػوشػ کبس رٌُٔ هیکٌذ افالً ؽٌبختَ 

ؽذٍ ًیغت ّ زتٔ آى یکٔ اص ایي هذام هیتشعذ ّ ایي یکٔ هذام اص آى هجیؼتبً اهبػت هیکٌذ. 

یؼٌٔ اگش یک ًلش کَ توبم صًذگیؼ کبس رٌُٔ کشدٍ اص تْٓ خیبثبى ثیبّسٓ ّ دس هسل 

کبسگشٓ ّلؼ کٌیذ ًویتْاًذ تبة ثیبّسد ّ ثوبًذ ّ خْدػ ثبؽذ. کوب ایٌکَ یکٔ سا اص هسلَ 

کبسگشٓ ثجشیذ دس کوپ داًؾگبُٔ ّل کٌیذ هؼزة اعت، هسیو خْدػ ًیغت. هیخْاُن 

ثگْین ًَ تٌِب خقلت هبدٓ ایي دّ ًْع کبس، ثلکَ تلؤ اًغبًٔ اص ایي دّ ًْع کبس اص ثیي 

هیشّد. ثَ ُش زبل ایي ُن یکٔ اص اعبط ثسثوبى ساخغ ثَ کوًْیغن اعت ایي عطر ثبالٓ 

 .خبهؼَ عْعیبلیغتٔ اعت

: هْسد دیگشٓ کَ ایي ُن ًوؼ هِؤ داسد دس کوًْیغن، اص هیبى سكتي ًغجٔ کویبثٔ کویبثی

آ هیخْاٌُذ  اعت. یؼٌٔ ایٌکَ اگش ثٌب ثبؽذ آدهِب ُش کبسٓ دلؾبى ثخْاٌُذ ثکٌٌذ ّ ُش ؽیٍْ

آى سّص کبس ثکٌٌذ ّ ُش هوذاسٓ کَ هیخْاٌُذ کبس کٌٌذ ّ ُش هوذاسٓ کَ هیخْاٌُذ هقشف 

ثکٌٌذ، ثٌبثشایي ثبیذ هسقْالت هجیؼٔ ثَ اًذاصٍ کبكٔ ّخْد داؽتَ ثبؽذ ثشآ ایٌکَ آدهِب 

ُش کبسٓ دّعت داسًذ ثکٌٌذ. هْظق ًجبؽٌذ زتوبً یک هوذاسٓ اص ایي هقشف کٌٌذ ّ یک 

هوذاس اص چیض دیگشٓ. ػٌقش کویبثٔ اعت کَ افالً ػلن اهتقبد سا هطشذ کشدٍ اعت. 

آ ثَ اعن ػلن اهتقبد یؼٌٔ ایٌکَ چوذس تْلیذ کٌین ّ چوذس هقشف کٌین ّ اص چَ؟ ایي  پذیذٍ

الؼبدٍ تنؼیق ؽذٍ ثبؽذ تب ثؾش ثتْاًذ ایٌطْس  خقْفیبت ثبیذ دس خبهؼَ کوًْیغتٔ كْم

آصاد ثبؽذ. كشهؼ ثب كبص اّل دهیوبً ایٌدب اعت کَ آًدب ایي ّكْس ًغجٔ ثْخْد آهذٍ، کوًْیغن 

ثذّى ّكْس ًغجٔ هوکي ًیغت. کَ ثبص هي كکش هیکٌن دس اهتقبد خِبًٔ اهشّص ّكْس ًغجٔ 

سا دس یک کؾْس ًویؾْد ثذعت آّسد، دس آى عطسٔ کَ هْسد ًظش هبسکظ ّ ثٌبثشایي 

هبعت. ثب تْخَ ثَ ایي ثسث، ثٌظش هي كبص ثبالیٔ کوًْیغن دس یک کؾْس ؿیش هوکي اعت. 
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هگش یک کؾْسٓ ثبؽذ کَ هجالً ُلت ُؾت تب کؾْسٓ هثل خْدػ سا ثلؼیذٍ ثبؽذ. یب آى 

کؾْسُبیٔ کَ هب فسجتؼ سا هیکٌین اگش عْعیبلیغتٔ ثؾْد عْعیبلیغتٔ ؽذى ثبهٔ کبئٌبت 

عَ چِبس سّص هْل هیکؾذ. یؼٌٔ آهشیکب اگش ُویي اهشّص عْعیبلیغتٔ ثؾْد کبس توبم 

اعت. اگش ؽْسّٓ عْعیبلیغتٔ ثؾْد یب اسّپبٓ ؿشثٔ عْعیبلیغتٔ ثؾْد ثٌظشهي هغألَ 

زل اعت. هب داسین ساخغ ثَ یک کؾْس زشف هیضًین کَ ًتْاًذ ثتٌِبیٔ تأثیش زیبتٔ تؼییي 

آ سّٓ ثبصاس خِبًٔ ّ ؽشایو خِبًٔ داؽتَ ثبؽذ. ثَ ایي هؼٌٔ دس یک کؾْس كبص  کٌٌذٍ

ثبالیٔ کوًْیغن ػولٔ ًیغت. ثٌبثشایي اگش عإال سا ثَ ایي دّ ثخؼ توغین کٌیذ هي دّ خْاة 

 .هتلبّت هیذُن

 

اهب دس هْسد كبص پبییٌٔ هي ثشهیگشدم ثَ ثسث هستْآ اهتقبدٓ دیکتبتْسٓ پشّلتبسیب ّ آى 

هْسٓ کَ لٌیي ثَ آى خْاة دادٍ اعت. ثٌظش هي دس ثسث لٌیي یک هوذاس صیبدٓ هغألَ 

عبصهبًذُٔ کبس اختوبػٔ، ًیشُّبٓ هْلذٍ ّ تکٌیک، دس هوبثل اًغبى ثشخغتَ اعت. خبُبٓ 

صیبدٓ ُغت دس لٌیي کَ فسجت اص اًغبًِب، ًوؼ آًِب، ایٌکَ ّاهؼبً ثب ُن کبس کٌٌذ ّ ایٌکَ 

ثَ ُوذیگش خذهت کٌٌذ فسجت هیکٌذ، ّلٔ آى چیضُبیٔ کَ دس هْسد اهتقبدیبت ایي دّسٍ 

هیؾْد اص لٌیي پیذا کشد یک اعبعؼ "ثبال ثشدى ثبسآّسٓ کبس" اعت. یؼٌٔ لٌیي هغألَ 

هسْسٓ اهتقبد خْدػ سا ثبال ثشدى ثبسآّسٓ کبس تؼشیق هیکٌذ. ثٌظش هي اهتقبد ثشتش اص 

داسٓ ثبالتش اعت، ّلٔ اص آى هشف ًویؾْد ایي  داسٓ زتوبً ثبسآّسیؼ اص عشهبیَ عشهبیَ

داسٓ ثبالتش ًیغت  پذیذٍ سا تْمیر داد. اهتقبد "ثبسآّسٓ ثبالتش کبس" الضاهبً اص عشهبیَ

هگش ایٌکَ هغتوالً ثبالتش ثبؽذ. ُش ثبسآّسٓ ثبالتش کبسٓ ثٌظش هي ًؾبى دٌُذٍ تکبهل 

داسٓ ًیغت ثخبهش ایٌکَ ثَ هشم هختلق هیؾْد ثبسآّسٓ کبس  عْعیبلیغتٔ خبهؼَ عشهبیَ

آ اص عْعیبلیغن دس آى ثبؽذ. اص هجیل ثغیح کبسگشُب ثَ هیل  سا ثبال ثشد، ثذّى ایٌکَ سگَ

خْدؽبى ّ تُْوبتؾبى زْل ًبعیًْبلیغن یب زْل عْعیبلیغن ّ ایي اتلبهٔ اعت کَ اكتبد دس 

تش اص تکٌْلْژٓ کَ ٌُْص ثَ خْدٓ خْد ُیچ چیضٓ  آ. اص هجیل اعتلبدٍ دسعت یک دّسٍ

 ...  .ساخغ ثَ عْعیبلیغتٔ یب اهتذاس کبسگشُب دس پشّعَ تْلیذ ًویذُذ

 ( 8911)عویٌبس عْعیبلیغن دس یک کؾْس،  
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