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گنودناب سنارفنک زا سپ لاس هاجنپ
؟تشادرب ماگ بونج یاه قلخ یگتسبمه دیدجت یوس هب ناوت یم ایآ

نیما ریمس اب هبحاصم
ار هره یمر :هدننك هبحاصم

سانش قح بارت ی همجرت

 هب هك اقیرفآ و ایسآ یاهروشك ی هدمع ناربهر ،۱۹۵۵ رد ،شیپ لاس هاجنپ :ار هره یمر
 ی هژورپ .دندمآ درگ گنودناب رد راب نیتسخن یارب دندوب هتفای تسد ناش یسایس لالقتسا هب یگزات
؟دوب هچ اهنآ کرتشم

 نیع ور چیه هب دندمآ درگ گنودناب رد هك ییاقیرفآ و ییایسآ یاهروشك ناربهر :نیما ریمس
 رارق هك یا هعماج ی هدنیآ هب تبسن اهنآ شنیب ،ناش کیژولوئدیا و یسایس یاه شیارگ .دندوبن رگیدكی
 نومضم هریغ و برغ اب هعماج نیا طباور هب تبسن اهنآ شنیب زین و دنزاسب هرابود ای دننك اپرب دوب
 ور هنایم و )»یتسیلایسوس«( لاكیدار شیارگ ود هب یلم شخبیدازآ یاه شبنج .دوب نانآ نیب فالتخا
 هك تفرگ یم لكش لماوع و للع زا یا هدیچیپ ی هعومجم ی هیاپرب اهنآ نیب لباقت و دندش یم میسقت
 ،یرهش راشقا ،ناناقهد( دندوب یكتم اهنآ رب اه شبنج نآ هك دش یم یعامتجا یتاقبط هب طوبرم یخرب
 ،تسینومك بزح( اهنآ ینامزاس و یسایس لكشت قباوس هب رگید یخرب و )...هفرم ای طسوتم ی هقبط
.)...و اهاكیدنس

 ییانعم نانآ ییآمهدرگ هب و درك یم کیدزن رگیدكی هب ار نانآ یكرتشم ی هژورپ ،نیا دوجو اب
 ی همانرب اذل و دوب هدیسرن نایاپ هب لالقتسا یخیرات ی هفیظو ندناسر ماجنا هب یارب دربن .دیشخب یم
 رب هوالع .تشاد مسجت اقیرفآ و ایسآ یسایس ییادز رامعتسا ندناسر نایاپ هب رد نانآ لقا دح کرتشم
 بسك زا تسا ترابع فدهو تسا هلیسو طقف هدمآ تسد هب یسایس لالقتسا هك دنتشاد قفاوت همه ،نیا
 هك هتسد کی :تخاس یم ادج رگیدكی زا ار نانآ شرگن ود اما .یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یدازآ
 و تسا ریذپ ناكما هعسوت یناهج داصتقا نورد رد لباقتم یگتسباو اب هك دندوب دقتعم دنتشاد تیرثكا
 داجیا هب رجنم ،یراد هیامرس هاگودرا زا ناشجورخ دندوب دقتعم هك تسینومك ناربهر ینعی رگید ی هتسد
 ناربهر .نآ اب هارمه مك تسد ،یوروش داحتا زا تیعبت هب هن رگا ،دوش یم یناهج یتسیلایسوس هاگودرا
 رظن دم رد ار )déconnection( »لاصتا عطق« ینعی ماظن نیا زا جورخ هك یتسیلاتیپاك ِموس ناهج
 تاجرد هب اما .دندوبن هعسوت زا یدحاو ِیكیتكات و کیژتارتسا شنیب یاراد مه ناشدوخ نیب دنتشادن
 برغ اب یریگرد یعون ثعاب لقتسم ی هتفای هعسوت ی هعماج کی ندرك اپرب هك دندرك یم ركف ،یتوافتم
 یراصحنا یاه تكرش ی هیامرس طسوت داصتقا لرتنك هب دیاب هك دوب نآ رب لاكیدار حانج .دش دهاوخ
 ی هصرع هب دورو دندوب شیوخ ی هدمآ تسد هب هرابود لالقتسا ظفح ی هتسبلد هك اهنآ .داد نایاپ یجراخ
 هب دنك لیمحت نانآ رب تساوخ یم هدحتم تالایا هك روطنآ دندوبن رضاح و دنتفریذپ یمن ار یناهج یماظن
 نتفریذپن هك دندوب دقتعم ،لاح نیع رد اما .دنوش لدب یتسیلایسوس یاهروشك ی هرصاحم یارب یهاگیاپ
 زا .دنورب یوروش داحتا ینعی فیرح یتیامح رتچ ریز هك تسین نآ ینعم هب اموزل وتان هاگودرا هب دورو
 هك دش هداد ینامزاس و اهروشك هب هك یمان ،دمآ شیپ »دهعت مدع« ینعی یفرط یب موهفم هك تس اجنیا
.تساخرب گنودناب رب مكاح ی هیحور زا اهدعب
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؟دوب هچ گنودناب رباربرد یبرغ یاهتردق شنكاو :ار هره یمر
 هصرع رد هن و یسایس ی هصرع رد هن ار گنودناب رب مكاح ی هیحور یبرغ یاهتردق :نیما ریمس

 موس ناهج لاكیدار ناربهر هب تبسن نانآ یقیقح ی هنیك .دنتفریذپن رطاخ تیاضر اب ،یداصتقا دربن ی
 یاهلاس ینعی هرود نامه رد یگمه ًابیرقت هك )اتیاكوبیدوم ،هموركن ،ونراكوس ،رصان( ۱۹۶۰ یاه لاس رد

 و هیروس ،رصم یاهروشك هب ۱۹۶۷ نئوژ رد لیئارسا زواجت نآ رد هك یا هرود ــ دندش نوگنرس ۶۸ـ۶۵
 )وتان( یلامش کیتنالتا نامیپ شریذپ دروم دهعت مدع یسایس شنیب هك دهد یم ناشن ــ داد خر زین ندرا
.دوبن

؟تشاد یتالوحت هچ نامز تشذگ یط دهعت مدع نیا :ار هره یمر
  ۷۰ و ۶۰ یاه ههد نایرج رد ،یدعب سنارفنك ات نارس سنارفنك ره زا ،دهعت مدع :نیما ریمس

 نورد رد اقیرفآ و ایسآ یاهروشك مامت ًابیرقت ِندروآدرگ اب و دش هنیداهن »اهدهعتم ریغ شبنج« تروص هب
 و شخبیدازآ تازرابم زا ینابیتشپ روحم رب یسایس یگتسبمه ی ههبج کی عضوم زا جیردت هب دیاب ،دوخ
 »لامش رباربرد یداصتقا تابلاطم یاكیدنس کی« عضوم هب ،یماظن یاه نامیپ هب نتسویپ زا یراددوخ
 هب هك دنتسویپ یم نیتال یاكیرمآ یاهروشك هب دیاب اهدهعتمریغ ،بوچراچ نیا رد .تفای یم لوحت
ـ ـ روشك ۷۷ هورگ .دنریگب شیپ اكیرمآ یبلط ینومژه اب تفلاخم هار دندوب هتسناوتن زگره ،ابوك یانثتسا
 نیون مظن« کی ییاپرب هار رد دربن .دوب بونج نیون و عیسو داحتا نیا مسجت ــ موس ناهج ی هعومجم
 تفن یاهب رد رظن دیدجت و دش زاغآ ۱۹۷۵ لاس رد ینعی ۱۹۷۳ ربتكا گنج زا سپ »یللملا نیب یداصتقا
 زورما و دنناوخ یم »هعسوت یژولوئدیا« مان هب هچنآ .دوب نآ نایاپ زاغآ لاح نیع رد و لوحت نیا جوا
 ۱۹۷۵ ات ۱۹۵۵ یاه لاس هب اصخشم هك هتشاد مه یقنور ی هرود تسا هدش کلهم ینارحب دراو الامتحا
.ددرگ یم رب

 ار نآ ناوت یم ایآ ؟دیهد یم تسد هب یفیرعت هچ »هعسوت یژولوئدیا« نیا زا :ار هره یمر
؟دیمان گنودناب زا یشان دهعت مدع یسایس داصتقا

 لماوع اب دناوت یم تسا نشوران و ینمض ٌابلاغ دنچره دهعت مدع یسایس داصتقا :نیما ریمس
 )۲ .ندرك یتعنص هژیو هب و تادیلوت ندرك عونتم ،دلوم یاهورین ی هعسوت تساوخ )۱ :ددرگ فیرعت ریز
 هداد »یكینكت« یاه لدم هكنیا هب داقتعا )۳ .یلم تلود تسد رد دنیآرف نیا لرتنك و هرادا نیمضت تساوخ
 )۴ .دشاب ام تسد رد اهنآ لرتنك رگا یتح ،درك ناوت یمن اهنآ دیلوتزاب زج یراك هك »یثنخ« دنتسه ییاه
 زا هدوت ینابیتشپ اهنت و درادن یا هدوت تاراكتبا هب یزاین لوا ی هلحرم رد دنیآرف نیا هكنیا هب داقتعا
 ماظن لد رد تالدابم رد تكرش اب نیداینب یداضت دنیآرف نیا هكنیا هب داقتعا )۵ .تس یفاك تلود تامادقا
 شرتسگ لاوحا و عاضوا .دوش یم نآ اب یعضوم ییاهیریگرد ثعاب دنچره ،درادن یناهج یراد هیامرس
 هعسوت یاه تسایس فده .درك لیهست ار هژورپ نیا تیقفوم یدح ات ۵۵ـ۷۰ یاه لاس رد یراد هیامرس
 کیژولوئدیا نامتفگ رظن زا هك یتوافت مغر هب ،دش هدیشك نیتال یاكیرمآ و اقیرفآ ،ایسآ هب شا هنماد هك
 و یزاس نردم تساوخ یم هك دوب هنایارگ یلم یحرط دوب حرطم اج همه رد هچنآ .دوب ناسكی همه تشاد
 یم یناسآ هب ار اهنیا ی همه کرتشم جرخم .دیامن عیرست نآ ندرك یتعنص قیرط زا ار هعماج ندرك ینغ
 اقیرفآ و )نپاژ یانثتسا هب( ایسآ یاهروشك ی هیلك ٌالمع ،۱۹۴۵ رد هك میروآ رطاخ هب رگا تفایرد ناوت
 ار نآ ناوتب هك یزیچ نتشاد زا نانچمه )توافت یكدنا اب( نیتال یاكیرمآ و )یبونج یاقیرفآ هلمج زا(

 تیعمج بیكرت رظن زا و ،دندوب مورحم ــ اجنآ و اجنیا رد نداعم جارختسا یانثتسا هب ــ دیمان تعنص
 شخبیدازآ یاه شبنج مامت .دوب مكاح نانآ رب یتارمعتسم ای ییادتبا ییاه میژر و دندوب ییاتسور ٌابلاغ
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 نردم ،یسایس لالقتسا :دندوب هدرك نیعم دوخ یارب ار یدحاو یاهفده همه ،ناش یگناگدنچ یارو ،یلم
.داصتقا ندرك یتعنص ،تلود ندرك

؟دندرك شالت ًاعقاو هعسوت یژتارتسا نیمه هار رد اهروشك نیا ی همه ایآ :ار هره یمر
 .دندركن شالت هار نیا رد ،دنتشاد ار شناكما رگا ،همه مییوگب هك تسین تسرد :نیما ریمس

 رب ار اهنآ هك تسا لوقعم ،ظاحل نیدب و دوب اهروشك ددعت ی هزادنا هب ٌالمع اه شالت عونت هك تسا ملسم
 رطخ نیا اب تلاح نیا رد اما .درك یم میسقت ییاه هعومجم هب ار نانآ هك مینك یدنب هقبط ییاهلدم ساسا
 تسد ،کیژولوئدیا یاه حیجرت رب انب ًاموزل هن رگا هك مینیزگرب ییاهرایعم ساسا رب ار اهنآ هك میهجاوم
 رد یلخاد و یجراخ یاهرابجا و تاناكما و تایبرجت نیا ندش هدایپ زا هك میهد رارق یكرد ی هیاپ رب مك
 ،دروآ یم درگ اج کی رد ار اهنآ هك کرتشم جرخم نآ رب دیكأت اب ،سكعرب .دریگ یم ای هتفرگ لكش ام
 یهتنم نادب هك یجیاتن وترپ رد ار خیرات و میریگب هلصاف اه یدنب هقبط نیا زا یكدنا هك منك یم داهنشیپ
.مینك یناوخزاب دش

؟دوب یتامادقا هچ مزلتسم ندرك یتعنص :ار هره یمر
 نآ زا تیامح و دوب یلخاد رازاب کی داجیا مزلتسم زیچره زا لبق ندرك یتعنص :نیما ریمس

 طیارش ساسا رب اه لمعلاروتسد .دنك یریگولج نآ یریگ لكش زا دوب نكمم هك تباقرِ برخم راثآ رباربرد
 یتعنص عیانص« ای تس یفرصم کبس عیانص ِنآ زا تیولوا ایآ ًالثم( کیژولوئدیا ای کیروئت یاهزت و
 مزال اما ،درك دراو دش یم اهنت ار یژولونكت .دوب ناسكی ییاهن فده اما ،درك یم قرف مه اب )»؟هدننك
 ای روشك نآ تردق هب تشاد یگتسب نیا و دوش هتفریذپ یجراخ ی هیامرس طسوت تاسیسأت تیكلام دوبن
 یراذگ هیامرس هب ار نآ دیاب ای هك تفگ ناوت یم مه یلام ی هیامرس ی هرابرد .تاركاذم رد اهروشك هورگ
 کی زا یصوصخ یجراخ تیكلام لومرف زین اجنیا رد .دش یم هتفرگ ماو هب ای دندرك یم توعد روشك رد
 تسناوت یم ،رگید فرط زا یجراخ کمك ای یلم زادنا سپ رابتعا هب ]یتلود[ یمومع یلام نیمأت و فرط
 یتعنص و دشر عیرست یاه حرط نیا هك یتادراو یاهزاین .ددرگ لیدعت اه هنیزه و لیاسو نیمخت تبسن هب
 ای یزرواشك یاه هدروآرف ِیتنس تارداص اب زج تسناوت یمن لوا ی هلحرم رد درك یم اضتقا ندرك
 اریز دوب ریذپ ناكما ،گنج زا سپ ی هرود دننام ،یمومع دشر طیارش رد رما نیا .دوش ناربج یندعم
 فرط ود .دوب شیازفا هب ور )... هیلوا داوم ات هتفرگ یژرنا زا( اه هدروآرف ی هیلك ًابیرقت یارب اضاقت
 دشر ریثأت هك دش یمن ثعاب کیتامتسیس روطب ]فرطود نیا زا یكی[ تفا اما تشاد ناسون تالدابم
 ،تاطابترا و لقن و لمح یاهانبریز داجیا ،ندرك یرهش زا فده .دنك یثنخ ار یتارداص یتعنص ریداقم
 یاه فده ققحت ،لاح نیع رد اما ،دوب ندرك یتعنص هب کمك ًاملسم ...یمومع تامدخ ،شرورپ و شزومآ
 نامتفگ رد هكنانچ اهراتفر ِندرك نردم و یلم تلود کی ندرك اپرب ینعی ،تشاد رظن رد زین ار دوخ صاخ
 یلو ،دیخرچ یم ندرك یتعنص روحم رب هكنیا اب ،ندرك نردم .میناوخ یم هرود نآِ یتیموقارف مسیلانویسان
.دش یمن نآ هب دودحم

 یم یقلت هدننك نییعت ًاقلطم یرما هعسوت هار رد تلود ی هلخادم ایآ ،نیا رب انب :ار هره یمر
؟دش

 یم یقلت یفنم هراومه هك( تلود ی هلخادم نیب ًابلاغ زورما هك یلباقت ،هرود نآ رد :نیما ریمس
 اب هك( یصوصخ تعفنم و )دراد داضت رازاب ندوب یدوخ هب دوخ یاعدا اب شیوخ رهوج رد اریز دوش
 .دروخ یمن مشچ هب یتح یلباقت نینچ .تشادن جاور )تسا هارمه رازاب یدوخ هب دوخ یاه شیارگ
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 و رازاب نتخاس یارب یلصا یلماع ار تلود ی هلخادم دنتشاد مكاح یاهتردق مامت هك یمیلس لقع ،سكعرب
 ِیجیردت درط اب ار ییارگتلود نیا هتبلا مسیلایسوس زا مهلم ِلاكیدار پچ .درك یم یقلت یزاس نردم
 ی هلخادم رادفرط مك ،تشادن یفده نینچ هك مه ارگ یلم تسار اما .درك یم هارمه یصوصخ تیكلام
 هب ،ناشدوخ رظن هب انب ،درك یم داهنشیپ ارگ یلم تسار هك یصوصخ عفانم ندرك اپرب ینعی ،دوبن تلود
 دنك یم هیذغت نآ زا زورما بلاغ نامتفگ هك یتالمهم .دومن یم باجیا ار یدنمورین ییارگ تلود ،یتسرد
.دشاب هتشاد تسناوت یمن ینینط چیه هرود نآ رد

 داضت رد یراد هیامرس اب نانچمه ار هعسوت ،نیا دوجو اب هك دوبن روطنیا ایآ اما :ار هره یمر
؟دندید یم

 یا هلحرم نوچمه ار خیرات نیا هك دنراد رایسب  لیامت یناسك زورما .تسا تسرد :نیما ریمس
 تشابنا هب طوبرم یاهدركلمع زا یخرب شیبامك ایوگ هك دننك تئارق یناهج یراد هیامرس شرتسگ زا
 هلحرم ،تسا هدروآ مهارف ار یدعب ی هلحرم طیارش قیرط نیا زا و تسا هدناسر ماجنا هب یلم یئادتبا
 ربارب رد میلست نم .تس یناهج رازاب هب شیاشگ نآ صخشم هجو و میا هدش دراو نادب نونكا مه هك یا
 هب دوخ وحن هب ار هعسوت »)یاه( لدم« ناهج رب مكاح ی هیامرس یاهورین .منك یمن هیصوت ار لیامت نیا
 نآ هب هك دنا هرود نآ رد موس ناهج یلم شخبیدازآ یاه شبنج لوصحم اه لدم نیا .دنا هدیرفاین یدوخ
 شیارگ نیب داضت رب فرط کی زا دیكأت منك یم داهنشیپ نم هك یتئارق رد ،نیا رب انب .دش لیمحت اهورین
 تدم هاتوك یلام تابساحم عبات ًافرص هراومه هك تس یراد هیامرس ماظن یروف و یدوخ هب دوخ یاه
 یاهورین هك رت تدم زارد یاه شنیب رگید فرط زا و ،یعامتجا تیریدم زا هویش نیا یامن تلصخ و تسا
 نیا هك تسا تسرد هتبلا .دنروآ یمرد تكرح هب تسخن یاه شیارگ اب شكمشك رد ار هدنلاب یسایس
 یمن نآ تكرح أشنم و دهد یم قابطنا نآ اب ار دوخ یراد هیامرس ،تسین لاكیدار هشیمه شكمشك
 هدروآرد تكرح هب ار گنودناب ی هژورپ هك ییاهورین و مسیلاتیپاك طلسم یاهورین نیب شكمشك .دشاب
 ،نآ زا ینابیتشپ ای تس یراد هیامرس ِینیشناج ناهاوخ هدمآرد ارجا هب ِِییارگتلود هكنیا تبسن هب دندوب
 نیا زا و تسویپ یم تسخن زت هب شبنج نیا لاكیدار حانج .دوب رادروخرب یرتشیب ای رتمك مسیلاكیدار زا
 تیكلام درط و اه ندرك یلم قیرط زا صوصخ هب دش یم ریگرد یراد هیامرس یروف عفانم اب عضوم
 ،بیترت نیدب و دهد شزاس رگیدكی اب ار داضتم عفانم هك تفریذپ یم ،سكع رب ،لدتعم حانج اما .یجراخ
 ِرس ود اب یتحار هب زیامت نیا ،یللملا نیب ءهصرع رد .داد یم هئارا لیدعت یارب یرتشیب رایسب تاناكما
.دش یم قبطنم برغ یراد هیامرس و ییارگ یوروش نیب ینعی برغ و قرش شكمشك

؟دندرك یزاب اه شبنج نیا رد یشقن هچ بونج یلم یاه یزاوژروب :ار هره یمر
 هیامرس ظاحل نیمه هب و ارگ نردم شنیب نیا رد یلم شخبیدازآ یاه شبنج ی همه :نیما ریمس

 لماك یانعم هب »یزاوژروب« کی زا هك تسین انعم نیدب ور چیه هب نیا .دندوب کیرش ییاوژروب و هناراد
 ای لالقتسا ی هظحل رد یزاوژروب نینچ .دنشاب نآ یربهر تحت هكنیا هب دسر هچ ات دنتفرگ یم ماهلا هملك
 .درادن دوجو یا هفطن تروص هب زج ،لامتحا نیرتهب رد ،مه زونه و دوب زیچان ای تشادن دوجو ًالصا
 شروش هب هك داد یم لیكشت ار یطلسم یورین و تشاد دوجو یبوخ هب یزاس نردم یژولوئدیا ،سكعرب
 لوا هاگن رد دنچره ،نم هك دوب یا هژورپ لماح یژولوئدیا نیا .دیشخب یم انعم رامعتسا هیلع اه قلخ
 رطاخ هب ،»یراد هیامرس« میوگ یم .ممان یم »راد هیامرس نودب یراد هیامرس« ار نآ ،دیامنب  بیجع
 ی هژیو یعامتجا تابسانم و یدیلوت طباور یزاسزاب نآ تساوخ و دراد یزاس نردم زا هك یموهفم
 اب شرورپ و شزومآ ،ندرك یرهش ،تاسسؤم تیریدم ،ناریگب قوقح دوجو ینعی ،تس یراد هیامرس
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 دننام هتفای لوحت یراد هیامرس رگید یاه شزرا زا هتبلا دنچره ...یلم یدنورهش ،بتارم هلسلس
 تسا نیا رب مدقم هك هعسوت ییادتبا تاموزلم اب ار نآ نادقف هك یرما ــ دوبن یربخ ،یسایس یساركومد
 و راذگ هیامرس یزاوژروب کی بایغ رد هك انعم نیدب مه »راد هیامرس نودب« ریبعت .دندرك یم هیجوت
 یرما یزاوژروب روهظ هك انعم نیدب هاگ مه و دریگب ار نآ یاج هك دش یم هتساوخ تلود زا ،ریذپرطخ
 لاحرد تدمزارد عفانم رب ار شیوخ یروف عفانم دوب نكمم یزاوژروب هك ارچ ،دش یم یقلت کوكشم
 هب ار دوخ حرط ًاعبط هك دش یم لاكیدار حانج زا درط فدارتم دیدرت و کش نیا .دهن حیجرت نامتخاس
 فده هك هژورپ نیا .درك یم یقالت ییارگ یوروش نامتفگ اب و دید یم »مسیلایسوس نامتخاس« موهفم
 صاخ مسیمانید اب دوب هدرك نییعت برغ ی هتفای هعسوت یایند زا »یگدنام بقع ناربج« ار دوخ یلصا
.دیدرگ »راد هیامرس نودب یراد هیامرس« نتخاس هب قفوم دوخ

؟درك جارختسا ناوت یم یا همانزارط هچ ،لمع رد ،هعسوت یژتارتسا نیا زا :ار هره یمر
 »موس ناهج« ریبعت زا تسا رتهب هك دوب نیابتم تدش هب نانچ جیاتن ی همانزارط :نیما ریمس

 دندوب هعسوت یاه تسایس عوضوم گنج زا سپ یاه ههد رد هك اهروشك زا یا هعومجم هب هراشا یارب
 تردق یدح ات و هدش یتعنص ًادیدج هك ار »موس ناهج« کی هك تسا هجوم یتح زورما .مینك رظن فرص
 تسا هدش هدنار هیشاح هب هك مراهچ ناهج لباقم رد )»هتساخون« هب فورعم یاهروشك( دراد تباقر
.میهد رارق )»دورطم« یاهروشك(

؟روطچ میرگنب »یلم نامتخاس« ی هیواز زا ،همانزارط نیا هب رگا :ار هره یمر
 نیشیپ نارود رد یراد هیامرس ی هعسوت هك تسا نیا تلع .تسا ثحب لباق ،یلك روط هب ،جیاتن

 ،دنك یم لمع ماظن نیا ینوماریپ قطانم رد هك هاگنآ ،ندش یناهج اما ،درك یم تیامح یلم ماغدا زا
 ار دوخ و دوب لفاغ داضت نیا زا یلم شبنج یژولوئدیا هكنآ لاح .دلسگ یم مه زا ،سكعرب ،ار اه هعماج
 یانعم هب ار ناربج نیا و دومن یم سوبحم »یخیرات یگدنام بقع کی ناربج« ییاوژروب موهفم رد
 مهزا نیا تسین کش .لاصتا عطق قیرط زا نآ یفن رد هن و ــ دیمهف یم راك یللملا نیب میسقت رد تكراشم
 هعجاف رتشیب ای رتمك ،یراد هیامرساشیپ ای دندوب یرامعتسا اشیپ عماوج نیا هكنیا تبسن هب یگتخیسگ
 ار هراق نیا یاه قلخ نیشیپ خیرات ور چیه هب یعونصم یرامعتسا تامیسقت هك اقیرفآ رد .دوب راب
 موق« یارب ار ناكما نیا هناراد هیامرس یزاس ینوماریپ زا یشان یگتخیسگ مهزا ،دوب هدركن تاعارم
 ششوك یلم شبنج زا هدمآرب مكاح ی هقبط هكنیا مغر هب دهد همادا دوخ تایح هب هك درك مهارف »ییارگ
 دازام دشر ناهگان و دیسرارف نارحب یتقو .دراذگب رس تشپ ار نآ رهاظم ات درب یم راك هب ار دوخ یاه
 دوخ ،درب نیب زا ،دوب هدرك ریذپ ناكما ار نیون تلود یموقارف یاه تسایس یلام نیمأت هك ار ]شزرا[
 یم ،هعسوت ققحت رب ینبم تیعورشم هنوگره نداد تسد زا اب هك دش میسقت یتاجتسد هب مكاح ی هقبط
.دوب هارمه هنایارگ موق درگبقع یعون ابً ابلاغ هك دنروآ دوجو هب یا هزات یاه هیاپ دوخ یارب دندیشوك

 یم یا همانزارط هچ میریگب رظنرد ار »مسیلایسوس« یاهرایعم ای رایعم رگا :ار هره یمر
؟دنام

 زا دیاب اجنیا رد هتبلا .تسا نیابتم رتشیب مهزاب جیاتن ،تروص نیا رد :نیما ریمس
 شنیب نیا .تخاس یم نآ زا وردنت یتسیلوپوپ یژولوئدیا هك تفرگ رظن دم ار ییانعم نامه »مسیلایسوس«
 رد لماك لاغتشا یعون ،اهدمآرد یرباربان شهاك ،رثكادح یعامتجا کرحت رب هك دوب یا هناهاوخ یقرت
 دننام یروشك یاهدرواتسد هاگدید نیا زا .»ارقف صاخ هافر تلود« یعون ،دیزرو یم دیكأت یرهش یحاون
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 یاهروشك رد هك ارچ تسا نیابتم یلیخ هتفای ققحت اینك ای جاع لحاس ،رییاز رد ًالثم هچنآ اب اینازنات
 دشر هك ینامز هچ ،هتفای شیازفا ًامئاد نونك ات شیپ لاس لهچ زا یهجو نیرتدیدش هب یرباربان ریخا
.دوكر هك ینامز هچ هتشاد دوجو

؟میریگب رظن رد ار یناهج رازاب رد تباقر ی هناراد هیامرس رایعم رگا و :ار هره یمر
 و ایسآ یلصا یاهروشك هورگ و تسا هارمه نیابت رثكا دح اب جیاتن ،هاگدید نیا زا :نیما ریمس

 رد دنا هدش لیدبت تباقر تردق یاراد و یتعنص داوم ی هدننك رداص یاهروشك هب هك ار نیتال یاكیرمآ
 یقاب هیلوا یاه هدروآرف رودص بوچراچ رد نانچمه هك دهد یم رارق ییاقیرفآ یاهروشك عومجم ربارب
 اما .دنزاس یم ار ــ ادرف یاه ینوماریپ ،نم لیلحت هب انب ــ دیدج عون موس ناهج لوا ی هتسد .دنا هدنام
 نیا نانآ تشونرس و دننك یم فیصوت »مراهچ ناهج« ار نآ نونكا مه زا هك تس یزیچ مود ی هتسد
 بوچراچ رد هك ییاه تفرشیپ فیط اذل .دنوش هدنار هیشاح هب هناراد هیامرس ندش یناهج رد هك تسا
 دوخ دح نیرخآ ات دمآرد ارجا هب نیتال یاكیرمآ رد اهنآ لداعم و گنودناب سنارفنك یاه ییارگ یلم عاونا
 هناگادج روط هب روشك ره عضو نتفرگ رظنرد نودب ،مهم ی هدیدپ نیا زا ناوتب تسا لاحم .تسا هدش زاب
 و جیاتن نیا عیرست یارب هچ ،دنا هدرك لمع هنوگچ ًاصخشم ینوریب و ینورد لماوع هك دیمهف و داد رظن
.اهنآ ندرك دنك یارب هچ

 دوجو یگتسبمه بونج یاهروشك نیب زورما هك تفرگ هجیتن ناوت یم ایآ :ار هره یمر
؟درادن

 ،رتشیب هچره یدنمتردق اب هك بونج یاهروشك نیب یگتسبمه ،رضاح ی هظحل رد :نیما ریمس
 شبنج لثم( یسایس یاهحرط رد هچ و دش یم نایب )کیزكم( نوكناك رد ۱۹۸۱ ات گنودناب رد ۱۹۵۵ زا
 للم نامزاس رد  ۷۷ هورگ کرتشم یاه یریگعضوم قیرط زا( یداصتقا یاهحرطرد هچ و )اهدهعتم ریغ
 ماغدا و بذج .درادن دوجو رگید هك دسر یم رظن هب ،تشاد رولبت  CNUCED رد هژیو هب ،دحتم
 ینعی دنراد هدهع رب ار یبذج نینچ تیلوؤسم هك یللملا نیب گرزب ی هسسؤم هس رد بونج یاهروشك
 ،۷۷ هورگ فیعضت رد یمهم مهس کش یب لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج کناب ،تراجت یناهج نامزاس
 ییاه هناشن دنچره ،تسا هتشاد اهدهعتم ریغ شبنج و )درادن یجراخ دوجو رگید هك( هراق هس هورگ
 هعسوت هب طوبرم یاه یرباربان دیدشت .دنك دنلب رس ون زا تسا نكمم اهدهعتمریغ شبنج هك دراد دوجو
.تسه زین تیعضو رییغت نیا أشنم ۷۷ هورگ نورد رد

؟تسین یعمجتسد عافد رد یعفن رگید بونج یارب ایآ ،نیاربانب :ار هره یمر
 نآ رد هك دنك هجوت ینونك طیارش هب طقف و درگنب تدم هاتوك رد هك یسك یارب :نیما ریمس

 ،دننك دوخ بیصن یلاربیلون ندش یناهج زا »یتازایتما« دنناوت یم هك دننك یم ركف ای دنناوت یم یناسك
 یراد هیامرس هك ارچ ،تفگ ناوت یمن ینخس نینچ تدمزارد رد اما .تسین یعمجتسد عافد رد یعفن
 هب هك ییاهروشك یارب هن ،دراد ینادنچ درواتسد بونج یاهروشك یمدرم تاقبط یارب هن دوجوم ًاعقاو
 اب یاكرش ناونع هب ار نانآ یراد هیامرس هك انعم نیدب .دوب هدش هداد »یگدنام بقع ناربج« ی هدعو نانآ
 اب هباشم یهاگیاج نانآ یارب ،یناهج ماظن هب ندیشخب لكش رد و دسانش یمن تیمسر هب یواسم قوقح
 هب یهاگآ هك تس یسایس ی هیواز زا اجنیا زاب .تسین لئاق )نپاژ ،اپورا ،هدحتم تالایا( زكرم یاهروشك
 لرتنك« حرط نتشاذگ ارجا هب و هدحتم تالایا نعرفت .دوش یم زاغآ بونج یاهروشك یگتسبمه موزل
 روپمالالاوك رد دهعتمریغ یاهروشك نارس ریخا سنارفنك دنمورین یریگعضوم أشنم »نیمز ی هرك یماظن
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.تسا ۲۰۰۳ هیروف رد

 و نیون دالیم ار نآ ناوت یم ایآ اما ،دوب هرظتنمریغ یرایسب یارب سنارفنك نیا :ار هره یمر
؟درك ریسفت بونج ی ههبج کی یقیقح

 ،نیون ندش یناهج رد دندوب دقتعم هك ار هتفر باوخ هب یاه ترافس یخرب دیاش نیا :نیما ریمس
 لیدعت رگناریو یاه حرط غوی ریز هك بونج یاهروشك .دشاب هدرك ریگلفاغ دیآ یمن باسح هب بونج رگید
 رودارپمك یزاوژروب تسد رد ناشتموكح و دراشف یم ار نانآ یولگ اهماو ی هرهب و هتفرگ رارق یراتخاس
 رد هك روطنآ ،دنربب لاؤس ریز ار یللملا نیب یراد هیامرس مظن دنناوت یمن رگید هك دسر یم رظن هب ،تسا
 یتسیلایرپما یژتارتسا اهدهعتمریغ هك میدید ناهگان .دننك نینچ دندیشوك ۱۹۸۱ ات ۱۹۵۵ ی هلصاف
 ،یژتارتسا نیا رصح و دح یب و هناراكتیانج و لوقعمریغ فده اریز ،دندرك موكحم ار هدحتم تالایا
 تس یا هدش یزیر همانرب یاه گنج یمئاد نتخادنا هار قیرط زا نآ شرتسگ و نیمز ی هرك یماظن لرتنك
 هك دروآ یم تسد هب ار یهاگآ نیا بونج .تسا هتفرگ ار شمیمصت هبناجكی روط هب دوخ نتگنشاو هك
 هراچ تیریدم نیا یارب ،لیلد نیمه هب هكنیا و درادن وا یارب یدرواتسد یلاربیلون ی هدش یناهج تیریدم
 هب ار هدحتم تالایا یزاب نامه و دنزب تسد یماظن تنوشخ هب دوخ نتخادنااج یارب هكنآ زج دنام یمن یا
 و یلاربیلون ندش یناهج ربارب رد دهعت مدع شبنج هب دوش یم لیدبت شبنج هك تس اجنیا .درب شیپ
.هدحتم تالایا یبلط ینومژه

 بونج یاه تلم و اه تلود یگتسبمه هك گرزب فالتئا کی یامنهار طوطخ :ار هره یمر
؟دنا مادك دریگب لكش نآ ی هیاپرب دناوتب

 هدیا زا و دنا هتفرگ بونج یاه تلود یخرب هك یعضاوم زا یضعب زا ،نامزمه رگا :نیما ریمس
 ی ههبج کی ِنكمم یزاسون یامنهار طوطخ هك دید ،عقاو رد ،ناوت یم ،مینك تكرح تسا حرطم هك ییاه
 هدحتم تالایا تسایس دیدج لصا هك تس انعم نیدب یسایس ی هصرع رد نیا .دریگ یم لكش دراد بونج
 و ایسآ رد یجراخ یماظن یاه هاگیاپ ی هیلك ی هیلخت رب و دوش موكحم ــ »هناریگشیپ گنج« ینعی ــ
 تهج اكیرمآ مادقا رباربرد هك دنا هتفریذپ اهدهعتم ریغ دنچره .ددرگ یراشفاپ نیتال یاكیرمآ و اقیرفآ

 رد ناملآ و هسنارف عضوم هیبش یعضوم دروم نیا رد اما ،دننك توكس جیلخ نداد رارق هیامحلا تحت
 .دندومن دیدشت ار زواجتم یورین یقالخا و کیتاملپید یاوزنا هلیسو نیدب و دندرك ذاختا تینما یاروش
 هنایمرواخ :تسا هدناشك ریز قطانم هب دعب هب ۱۹۹۰ لاس زا ار دوخ ی هفقو یب یماظن تالخادم نتگنشاو
 نتفای ،یوالسگوی رد( ناكلاب ،)نیطسلف رد لیئارسا زا طرش و دیق یب ینابیتشپ اب و قارع رد( یبرع ی
 قطانم ،ناتسناغفا رد( زاقفق و یزكرم یایسآ ،)ناتسراغلب و ینامور ،ناتسراجم رد دیدج یاپ یاج
 ناهج یتفن قطانم نیرتمهم هب یزادنا تسد )۱ :دراد یددعتم داعبا هدحتم تالایا فادها .)یوروش قباس
 ندرك اپرب )۲ .تعاطا هب مزلم نانامیپمه هب نانآ لیدبت و نپاژ و اپورا رب راشف لامعا قیرط نیا زا و
 ی »هناریگشیپ یاه گنج« یارب ندش هدامآ و )یزكرم یایسآ( میدق ناهج بلق رد مئاد یماظن یاه هاگیاپ
 ناونع هب ار دوخ دراد لامتحا هك دهد یم رارق فده ار یگرزب یاهروشك صوصخ هب هك هدنیآ رد رگید
 .دنه و هیسور روط نیمه و ،لوا ی هجرد رد نیچ ینعی »درك هركاذم دیاب« اهنآ اب هك دننك لیمحت ینافیرح
 یماظن یاهورین طسوت هدناشن تسد ییاه میژر هطوبرم ی هقطنم رد هك تسا نیا مزلتسم فده نیا ققحت
 یاه گنج هك دنوش یم هجوتم شیپ زا شیب ،وكسم و یلهد ات هتفرگ نكپ زا .ددرگ رقتسم هدحتم تالایا
 تیاهن رد دشاب قارع نوچمه ،نآ ینونك ناینابرق هیلع هك نآ زا شیب »Made in USA اكیرمآ تخاس«
.دنه و هیسور ،نیچ هیلع تس یدیدهت
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؟تسیچ یداصتقا ی هصرع رد لیدب کی یامنهار طوطخ :ار هره یمر
 هك دریگ یم لكش لیدب کی زا یطوطخ مینك یم هظحالم ،یداصتقا ی هصرع رد :نیما ریمس

 اب دنزاس یم ار بونج هك ییاهروشك عفانم اریز ،دنك عافد نآ زا یعمجتسد دناوتب تسا نكمم بونج
 .تسا هدش حرطم هرابود دوش لرتنك دیاب اه هیامرس یللملا نیب لاقتنا هك هدیا نیا .دراد ییارگمه رگیدكی
 کی اهنت هدرك لیمحت مگد کی نوچمه ار نآ لوپ یللملا نیب قودنص هك یا هیامرس یاه باسح ندرك زاب
 ار نآ نوزفازور یرسك هكنآ یارب هدحتم تالایا هب اه هیامرس لاقتنا لیهست :دنك یم لابند ار فده
 نآ یماظن یژتارتسا شرتسگ و اكیرمآ داصتقا ییاسران و فعض لصاح دوخ هك یا یرسك ،دنك ناربج
 یاه شروی زا یشان یلامتحا یاه یرگناریو و اه هیامرس یزیرنوخ نیا رد یعفن چیه بونج .تسا
 تسا نآ یقطنم ی هجیتن هك زرا ندوب روانش زا یشان یاهالب زا تیعبت ،هجیتن رد .درادن سروب یراكتحا
 رد ار یبسن تابث یعون هك یا هقطنم یهدنامزاس یاه ماظن یرارقرب ،ضوع رد .دور لاؤس ریز دیاب
 و ثحب دروم بونج یاهروشك نورد رد هك دشاب هتشاد ار نآ یگتسیاش دیاش دنك یم نیمأت زرا ی هلدابم
 راكتبا یزلام ،)۱۹۹۷ـ۹۸( ییایسآ یاهروشك یداصتقا نارحب نایرج رد هك دنامب .دریگ رارق یسررب
 لوپ یللملا نیب قودنص دوخ .دش قفوم هزرابم نیا رد و تفرگ تسد هب ار زرا لیدبت ددجم لرتنك یرارقرب
.دسانشب تیمسر هب ار نآ دش ریزگان مه

؟ددرگ یم رب دراد زین یجراخ یراذگ هیامرس )نویسالوگر( ِمیظنت ی هدیا :ار هره یمر
 هنوگره رب ار دوخ یاه هزاورد هك دنرادن دصق بونج یاهروشك هك تسین کش :نیما ریمس

 یراذگ هیامرس ،سكعرب اهنآ .دندرك یم هتشذگ رد اهنآ زا یخرب هك روطنآ ،دندنبب یجراخ یراذگ هیامرس
 عوضوم ًاددجم ،یجراخ یراذگ هیامرس زا لابقتسا ی هویش اما .دننك یم تساوخرد ار میقتسم یاه
 گنتاگنت طابترا رد .دنتسین توافت یب نآ رباربرد موس ناهج ِیتلود لفاحم یخرب هك تس یداقتنا یتالمأت
 تراجت یناهج نامزاس هك یتعنص و یركف یاه هنیمز رد فیلأت قح موهفم ،)نویسالوگر( میظنت نیمه اب
 ار »فافش«تباقر اهنت هن موهفم نیا هك میناد یم .تسا ضارتعا دروم نونكا مه زا دزادنیب اج دهاوخ یم
.تسا هدرك تیوقت ار یتیلمارف تاراصحنا ،سكعرب هكلب هدركن قیوشت دازآ رازاب رد

 تسا مهم بونج یارب ردقنیا هك یزرواشك ی هنیمز رد هژیو هب ،میظنت ی هدیا :ار هره یمر
؟روطچ

 زا دنناوت یمن هك دنوش یم هجوتم ًاددجم بونج یاهروشك زا یرایسب هراب نیا رد :نیما ریمس
 رباربرد ناناقهد زا دیاب ،تسایس نیا رب انب .دنشوپب مشچ یزرواشك ی هعسوت یلم تسایس کی
 یناهج نامزاس ار نآ هك تسا »یتباقر« لولعم دوخ هك هدزباتش یا هیزجت زا یشان رگناریو یاهدمایپ

 یاه هدروآرف یاهرازاب شیاشگ .دومن تظافح یلم یئاذغ تینما زا و درك تیامح دنز یم نماد تراجت
 )اكیرمآ ی هراق یبونج طورخم( بونج یاهروشك زا یردان رامش و اپورا ،هدحتم تالایا هب هك یزرواشك
 یم دیدهت ار یئاذغ تینما فادها دننك رداص موس ناهج هب ار دوخ لوصحم دازام هك دهد یم ناكما
 رد یلحنیال تالكشم اب بونج ناناقهد تالوصحم اذل و دروآ راب هب یا هجیتن ،ضوع رد هكنآ یب ،دنك
 ترجاهم و ناناقهد یگدنكارپ ثعاب هك یلاربیلون یژتارتسا نیا هكنآ لاح .دنتسه وربور لامش یاهرازاب
 یم رب بونج رد ار یناقهد تازرابم ًاددجم ،دوش یم اهرهش رود یاهدابآ یبلح هب اهاتسور زا نانآ
 یناهج نامزاس نورد رد ًابلاغ یزرواشك ی هلأسم .تسا روآ ینارگن مكاح یاه تردق یارب هك دزیگنا

 تادیلوت هب اهنت هن اپورا و هدحتم تالایا هك ییاه کمك ی هیواز زا ًارصحنم هژیو هب دوش یم ثحب تراجت
 هدروآرف ِیناهج تراجت ی هلأسم رب ًافرص رمتسم هجوت نیا .دنهد یم نانآ تارداص هب هكلب نازرواشك
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 ار یتاماهبا یاپ و دنز یم رانك اجكی مدرك هراشا اهنادبً اریخا هك ار ییاه ینارگن ی همه ،یزرواشك یاه
 هتفریذپ لامش هچنآ زا رت یلاربیل مهزاب یعضاوم زا ات دناوخ یم ارف ار بونج اریز .دشك یم نایم هب
 دنهد یم ناش نازرواشك هب اهتلود هك ییاه کمك نآ رد هك مینك روصت ار یتسایس میناوت یم .دنك عافد
 یم هداد لامش یزرواشك تارداص )یاهتمیق ِنتسكش( گنیپمد زا ینابیتشپ روظنم هب هك ییاه کمك زا
.دوش کیكفت دوش

؟تسین لمحت لباقریغ یداصتقا رظن زا ایآ .تسا ماو رگید داح ی هلأسم :ار هره یمر
 تیعورشم هكلب ،دوش یم ساسحا لمحت لباقریغ یداصتقا رظن زا اهنت هن رگید ماو :نیما ریمس

 و کانلوه یاه ماو ی هبناجكی درط تسا حرطم هك یتساوخ ،بیترت نیدب .دور یم لاؤس ریز دراد نآ
 زونه هك ،ماو ِهب طوبرم یللملا نیب قوقح کی داجیا یارب هار ًالثم ات هداد رارق دوخ فده ار عورشمریغ
 زا یهجوت لباق شخب هچ دهد ناشن دناوتب دیاش اهماو زا هبناج همه یسررب کی .دوش زاب درادن دوجو
 ماو هب هدش تخادرپ یاه هرهب اهنت هكنآ لاح .تسا شحاف تقرس هاگ یتح و هناملاظ ،عورشمریغ اهنآ
 یاه ماو تسا نكمم ،میهد رارق کالم ار اهنآ ِینوناق تخادرپزاب رگا هك هدیسر یحطس هب یلصا یاه
 هدیا نیا .تسا تراغ زا یئادتبا یلكش نوچمه اهماو مسیناكم هك دهد ناشن اراكشآ و دنك وغل ار یراج
 دیاب دوش میظنت هناندمتم و یداع ینیناوق طسوت یلخاد یاه ماو دننام تسیاب یم یجراخ یاه ماو هك
 تلع .دجنگ یم نآ تیعورشم میكحت و للملا نیب قوقح دربشیپ زادنا مشچ رد هك دشاب یرازراك عوضوم
 روز رب ینتبم یاوق نزاوت کی بوچراچ رد زج هلأسم هب و تسا تكاس هراب نیا رد نوناق هك تسا نیا
 یلخاد رگا هك دننك یقلت عورشم ار یللملا نیب ییاهماو هك دهد یم هزاجا اوق نزاوت نیا .دوش یمن دروخرب
 هاگداد هب »یراكهبت هب مادقا« ناونع هب ار اهنآ دش یم ،دندوب روشك کی زا راكهدب و راكبلط ینعی دوب
.دناشك

؟تسا ریذپ ناكما دیدج گنودناب کی دوجو ایآ ،ینونك عاضوا رد :ار هره یمر
 رظن زا ،تشاد دوجو یناهج مود گنج زا سپ هچنآ اب زورما یناهج متسیس :نیما ریمس

 ریغ یاهروشك .تفرگ رظن دم ار گنودناب »یزاسزاب« ناوتب هك تسا نآ زا رت توافتم رایسب یراتخاس
 یاهروشك زیمآ تنوشخ ی هلخادم و دوب یبطق ود یماظن رظن زا هك دنتسیز یم یناهج رد دهعتم
 یراد هیامرس زكارم یاكرش ،ندوب یبطق ود نیا .درك یم عونمم اهدهعتم ریغ روما رد ار یتسیلایرپما
 و یسایس شكمشك .داد یم دنویپ مه هب دحاو هاگودرا کی رد ار )نپاژ و یبرغ یاپورا ،هدحتم تالایا(
 .داد یم رارق دحاو یتسیلایرپما هاگودرا کی یور ردور ار اقیرفآ و ایسآ ،هعسوت و یدازآ یارب یداصتقا
 و هدحتم تالایا نیب ییاه فاكش دسر یم رظن هب ،نامزمه .تس یبطق کت یماظن ظاحل هب ینونك ناهج
 رد نونكا مه زا هك ار هدش یناهج یمتسیس یسایس تیریدم هك هدومن خر ییاپورا یاهروشك یخرب
 یناهج یداصتقا تیریدم ی هنیمز رد .دنرب شیپ هب هنوگچ تسا مسیلاربیل لوصا هب دهعتم دوخ عومجم
 ار مكحتسم ًارهاظ یكولب ای هعومجم ،یزكرم ثلثم یاهتلود ،یلوصا ظاحل هب مك تسد ،یلاربیلون ِندش
 یراج تالوحت ایآ مینادب هك تسا نیا تسین یزیرگ نآ زا هك یا هلأسم ،نیاربانب .دنهد یم لیكشت
 هب عطق روط هب اریز ،تسناد هناگدنچ ناوت یمن رگید ار زكرم نوچ( تسه ماودرپ و یفیك یرییغت رگنایامن
؟دراد راذگ ی هبنجً افرص روبزم تالوحت هكنیا ای )دنا هدش لیدبت »هعومجم« کی

 داجیا بونج رد یتسیلایرپمادض یا ههبج یسایس ظاحل هب ناوت یم هنوگچ سپ :ار هره یمر
؟درك

 میژر .تسا بونج یاه تلم تكراشم مزلتسم بونج مكحتسم ی ههبج کی یزاسزاب :نیما ریمس
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 هك تسا نیا تفگ ناوت یم ناش هرابرد هك یزیچ لقادح اهروشك نیا زا یرایسب رد مكاح یاه
 شخب یارب ار هنیمز تردق ی هنایارگرادتقا یاهراتخاس نیا .دنزیگنا ترفن ًاعقاو هاگ و دنتسین کیتاركومد
 یتسیلایرپما یراد هیامرس شرتسگ هب هتسباو ناشعفانم هك دنك یم هدامآ )تفص لالد( رودارپمك یاه
 یساركومد یرارقرب قیرط زا ــ بونج یاه قلخ زا یا ههبج ییاپرب ینعی ــ رظن دروم لیدب .تس یناهج
 رارقتسا هار هك تسا ملسم .تدمزارد و راوشد تس یرما مزال ِیساركومد نیا ییاپرب .تسا ریذپناكما
 تراغ هب ار شیوخ روشك عبانم هك تسین هدناشن تسد ییاه میژر ِندروآ راك ِرس رب قیرط زا یساركومد
 زا رت عورشمریغ ،رترابتعا یب ،رت هدننكش ییاه میژر ،دنراپس یم هدحتم تالایا یتیلمارف یاه تكرش
 فده هك تفگ دیاب عومجم رد .دنریگ یم تسد هب ار روما ی هرادا رگزواجت ِیتیامح رتچ ریز هك اهنآ
.تسین ناهج رد یساركومد رما دربشیپ ور چیه هب ،شا هناراكایر اپارس راتفگ فالخرب هدحتم تالایا

؟دزاس اهر یلاربیلون تامهوت زا ار دوخ دناوت یم هنوگچ بونج اما :ار هره یمر
 مسیلاربیلون کی هار رد ًارهاظ زونه بونج یاه تلود رضاح لاح رد هك تسین کش :نیما ریمس

 .»دننك تیاعر ار یزاب ی هدعاق« بونج یاكرش زین و لامش یاكرش نآ رد هك دنشوك یم »یقیقح«
 ی هدیا نیا هب دیاب اهنآ .یهاو ًالماك تس یدیما نیا هك دیسر دنهاوخ هجیتن نیا هب اهنت بونج یاهروشك
 زا لبق ،نتفای هعسوت .تسا دوخ هب یكتم ینعی زكرمدوخ ًاموزل یا هعسوت ره هك دندرگرب ریذپانزیرگ
 دروآ یم مهارف ار یدیلوت یاه متسیس یزاس نردم ناكما مه هك تس یلم فادها ندرك صخشم ،زیچره
 ی هوحن سپس و ،دهد یم رارق یعامتجا تفرشیپ تمدخ رد ار یزاس نردم هك یلخاد طیارش داجیا مه و
 عطق« زا فیرعت نیا .دزاس یم قطنم نیا زا یعبات ار هتفرشیپ یراد هیامرس زكارم اب تلم ی هطبار
 لباقم ی هطقن رد ار موهفم نیا ــ تسین یئافكدوخ و اوزنا ینعم هب و ما هداد هئارا نم هك ــ »لاصتا
 یم حرطم ندش یناهج تاموزلم هب خساپ رد ار نآ مسیلاربیل هك دهد یم رارق »یراتخاس لیدعت«لصا
 هك طلسم ِیلمارف ی هیامرس شرتسگ یراصحنا یاه مازلا زا تس یعبات ًاموزل یخساپ نینچ .دنك
.دزاس یم رت قیمع هچره یناهج حطس رد ار اه یرباربان

 یرما نانچمه زكرمدوخ ی هعسوت کی یوس هب یریگتمس ،بونج رد ،نیاربانب :ار هره یمر
.ریذپان بانتجا تس

 ی هعسوت ]هك مینك یم هظحالم ،میریگب رظن رد ار اپورا ،لاثم یارب رگا[ ً.اعطق :نیما ریمس
 هداد لیكشت یراد هیامرس زكارم رد ار هیامرس تشابنا دنیارف ی هژیو تلصخ ،یخیرات ظاحل هب زكرمدوخ
 طباور ییایوپ لصاح ًاتدمع ینعی ،تسا هدرك نییعت ار نآ زا هدمآرب یداصتقا ی هعسوت ی هوحن و
 ،نوماریپ رد .تسا هدش تیوقت هتفرگ رارق شرایتخا رد هك یجراخ طباور اب هك تس ینورد یعامتجا
 ینعی یكی نیا تشابنا هب هك تس اهزكرم لوحت زا یشان هژیو هب هیامرس تشابنا دنیآرف ،سكعرب
 یساسا طرش ۵ ققحت هب طورشم زكرمدوخ ی هعسوت هك تس اجنیا زا .تسا هدش هدز دنویپ »هتسباو«
 هك تسا نیا هب طورشم ماگ نیتسخن رد نیا و ،راك یورین دیلوتزاب یلحم لرتنك )۱ :تسا تشابنا
 یاه تیمك رد ار یئاذغ داوم دیلوت دازام دناوتب هك دنك نیمأت ار یزرواشك ی هعسوت نانچ تلود تسایس
 تالوصحم دیلوت هكنیا مود ماگ رد و دیامن مهارف هیامرس یهدزاب تامازلا اب قباطم یاهب هب و یفاك
 .دنك یهارمه ار )masse salariale( دزم هجو شرتسگ و هیامرس شرتسگ نامزمه دناوتب یدزمتسد
 لالقتسا هكلب ،یلم یلام تاسسؤم دوجو اهنت هن شطرش شیپ نیا و دازام ندرك زكرمتم یلحم لرتنك )۲
 وس و تمس یارب یلم ییاناوت هك تسا وحن نیدب و تسه زین یلم ارف ی هیامرس ِنایرج زا اهنآ یبسن
 رایتخا رد یعیسو دح ات هك ،رازاب یلحم لرتنك )۳ .ددرگ یم نیمضت یراذگ هیامرس هب دازام نیا نداد
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 هك نآ لمكم ییاناوت و ،رگید روما ای یكرمگ لماك تیامح بایغ رد یتح ،دوش یم هتشاد هگن یلم دیلوت
 یعیبط عبانم یلحم لرتنك )۴ .دراوم یخرب رد مك تسد ،یناهج رازاب رد ندوب تباقر لباق زا تسا ترابع
 هرهب اهنآ زا هك دشاب هتشاد ار نآ ییاناوت ،اهنآ یمسر تیكلام رب هوالع تلود هك تسا نیا هب طورشم هك
 عارتخا لحم رد هچ هك انعم نیدب ،اه یژولونكت یلحم لرتنك )۵ .دراد هگن هریخذ تروص هب ای دنك یرادرب
 ،دبا یارب دنشاب روبجم هكنآ یب ددرگ دیلوتزاب ًاعیرس دناوتب دنشاب هدرك دراو جراخ زا هچ و دشاب هدش
.دنریگب جراخ زا ار شا یلصا یاه )inputs( یدورو

 نیب لباقت ثحب زا رتارف زكرمدوخ ی هعسوت ی هراب رد ثحب ،نیا ربانب :ار هره یمر
.تسا هدش یریگتمس تارداص یوس هب هك تس ییاه یژتارتسا و تادراو ینیزگیاج یاه یژتارتسا

 هتسباو ی هعسوت لباقم ی هطقن رد ار نآ دش یم هك زكرمدوخ ی هعسوت موهفم .هلب :نیما ریمس
 شرتسگ هك تس یطلسم یاه شیارگ اب هبناجكی قابطنا لصاح دوخ هك یا هتسباو ی هعسوت( داد رارق
 ینیزگیاج یاه یژتارتسا نیب داضت هب دناوت یمن )دراد تسد رد یناهج سایقم رد ار یراد هیامرس
 هب قلعتم ریخا موهفم ود نیا .دوش هداد لیلقت تارداص یوس هب هدش یریگتمس یاه یژتارتسا و تادراو
 یاه کولب طسوت هشیمه یداصتقا یاه یژتارتسا هك تسا لفاغ هتكن نیا زا هك تسا »هنایماع« داصتقا
 یم نایب اهنآ لالخ زا نیعم ی هظحل رد هعماج طلسم عفانم هك دنیآ یم رد ارجا هب کینومژه یعامتجا
 و تادراو ینیزگیاج زا تس یبیكرت دنیآ یم رد ارجا هب یعقاو یایند رد هك ییاه یژتارتسا مامت .دوش
 رب تس ینتبم زكرمدوخ ی هعسوت ییایوپ .صاخ دروم ره رد توافتم یاه تبسن هب یتارداص یریگتمس
 دشر اب ار ].م ـ تسا دیلوت لیاسو دیلوت روظنم[ یدیلوت یاهالاك دیلوت دشر هك یا هدمع یدنب لصفم
 هتسب یا هقلح رد زكرمدوخ یاهداصتقا .دهد یم رارق لباقتم طابترا رد یمومع فرصم یاهالاك دیلوت
 ناش یتارداص تیفرظ اب هك انعم نیدب ،تسا زاب یمجاهت یوحن هب اهنآ یاهرد ،سكعرب ،دنتسین سوبحم
 هارمه یعامتجا یتابسانم اب یدنب لصفم نیا .دنا میهس دوخ تیلك رد یناهج ماظن هب نداد لكش رد
 یایند و یلم یزاوژروب ینعی تسا متسیس یساسا ی هعومجم ود زا لكشتم اهنآ ی هدمع ِرس ود هك تسا
 )زكرمدوخ یزكرم یراد هیامرس ِداضتم ،]کیسالك[ فیرعت هب انب( ینوماریپ یراد هیامرس ییایوپ .راك
 و دشاب تادراو هچ( تیلقا کی فرصم اب ار تارداص تیفرظ هك یرگید یدنبلصفم رب تس ینتبم ،سكعرب
.دهد یم رارق طابترا رد )دشاب هدش دیلوت لحم رد تادراو ینیزگیاج ی هیاپرب هچ

 یقلخ ،زكرمدوخ ی هعسوت یخیرات یاه شالت هب یداقتنا یدروخرب زا دیابن ایآ :ار هره یمر
؟درك زاغآ یدروخرب یتسیلایسوس ای و

 دوجوم ًاعقاو یراد هیامرس هیلع هك یقلخ یاه بالقنا ی هیلك ،شیپ نرق عبر هس زا :نیما ریمس
 یاه بالقنا زا .دنا هدرك حرطم ًالمع ار لاصتا عطق و زكرمدوخ ی هعسوت ی هلأسم هداد خر
 هك یخیرات یاه خساپ .موس ناهج یاه قلخ شخبیدازآ یاه شبنج ات هتفرگ نیچ و هیسور یتسیلایسوس
 یدازآ ،دلوم یاهورین ی هعسوت رگید یاه هبنج هب هك ییاه خساپ اب هطبار رد هدش هداد هلأسم نیا هب
 یمئاد یداقتنا دروخرب عوضوم ،عقاورد دیاب ،هدش هداد هعماج ندرك هزیتاركومد ،یعامتجا تفرشیپ ،یلم
 شسرپ نیا هك )ییاهمرت( یمیهافم ،لاح نیع رد .تخومآ سرد اهنآ یاه تسكش و اه تیقفوم زا و دشاب
 و تس ینوگرگد و رییغت رد یراد هیامرس اریز دنا یمئاد لوحت ضرعم رد دوخ هدش حرطم اهنآ رد اه
 هعسوت .دهد یم قابطنا دزاس یم حرطم شربارب رد اه قلخ یاه شروش هك ییاه شلاچ اب ار دوخً امئاد
 ره و طیارش ره درد هب هك یا هدامآ و رضاح یاه هخسن هب دوش یمن ار لاصتا عطق و زكرمدوخ ی
 لمأت دروم هناراد هیامرس ندش یناهج لوحت رب انب دیاب ار میهافم نیا .داد لیلقت دنروخ یم یا هظحل
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 هب دوب هتفرگ ارف مود گنج زا سپ ار موس ناهج هك یلم شخبیدازآ یاه شبنج جوم .داد رارق ددجم
 راهم توافتم تاجرد هب هك دندوب ییاه یزاوژروب رب یكتم ًاتدمع هك دیماجنا یتلود نیون یاهتردق لیكشت
 دوجو هب یزاس نردم یاه یژتارتسا دننام یا هعسوت یاه حرط و دنتشاد تسد رد ار اه شبنج نیا
 نیا .درك یم نیمأت )interdépendance( لباقتم یگتسباو نیع رد ار لالقتسا دوب رارق هك دندروآ
 یناهج متسیس اب هنالاعف تساوخ یم طقف هكلب ،تشادن رظن دم رد ار یقیقح یلاصتا عطق ،اه یژتارتسا
 کیپوتا تلصخ دیاب خیرات .دنك یم نایب ار ناش یلم یزاوژروب تیهام یبوخ هب هك یشنیزگ ــ دبای قابطنا
 یاهلاس نیب زیمآ تیقفوم ًارهاظ شرتسگ هرود کی زا سپ هك یحرط ،درك یم تابثا ار )هژورپ( حرط نیا

 طسوت هك ینوماریپ یاهداصتقا ددجم ندرك یرودارپمك هب دش رجنم و داتفا سفن زا ۱۹۷۵ ات ۱۹۵۵
.دیدرگ لیمحت اهروشك هب یراتخاس لیدعت و ندرك یصوصخ ،زاب یاهرد داصتقا

؟هچ »دوجوم ًاعقاو مسیلایسوس« براجت :ار هره یمر
 ،سكعرب ،نیچ و یوروش داحتا رد »دوجوم ًاعقاو مسیلایسوس« هب موسوم براجت :نیما ریمس

 دندروآ دوجو هب یداصتقا شنیزگ یاهرایعم زا یمتسیس ،هیحور نیا اب و هدز تسد لاصتا عطق هب ًاعقاو
 اب هك یرگید یاه شنیزگ دننام شنیزگ نیا .دوب یناهج یراد هیامرس قطنم یلیمحت شنیزگ زا لقتسم هك
 یعامتجا و یسایس یاهورین هك دنك یم نایب ار یفادها یتسیلایسوس لیصا ی هشیر دوب هارمه نآ
 بقع ناربج« ای هك دندوب هتفرگ رارق یهار ود نیا رس رب اهنآ .دنتشاد اه بالقنا نیا ی هدنزیگنارب
 زكارم رد هك عون نآ زا یهدنامزاس متسیس شریذپ اب دلوم یاهورین ی هعسوت ینعی »تمیقره هب یگدنام
 یاه هعماج .)یتسیلایسوس ینعی( »دننك انب رگید یا هعماج« ای دننیزگرب ار هدمآرد ارجا هب یراد هیامرس
 هیام زا یلك هب مود شنیزگ هك اجنآ ات ،دنداد شنیزگ نیتسخن هب ار تیولوا جیردت هب نیچ و یوروش داحتا
.تشگ یهت

؟تسیچ هملك یعقاو ینعم هب ،هعسوت کی طیارش ،بونج یارب زورما :ار هره یمر
 هب هك تس یا هدرتسگ و قیمع ینوگرگد مزلتسم هملك یعقاو ینعم هب هعسوت کی :نیما ریمس

 و کچوك عیانص زا یا هدرشف ی هكبش هب و دنك راومه ار دوخ هار هك دهد یم ناكما یضرا بالقنا
 تفرشیپ زا تیامح و کمك رد تس ینیزگیاج لباقریغ هك ار یفیاظو ات دهد ناكما مود ی هجرد یاهرهش
 هك یا هجیتن هب تسا حرطم شرگن نیا رد هك لحارم صخشم یاه شنیزگ .دنریگب هدهع رب هعماج یمومع
 و یقلخ ،یلم یاه فالتئا تیقفوم هب تسا طونم و دراد یگتسب دروآ یم راب هب یعامتجا تازرابم
 میهافم ،لحارم تسایس صخشم یارجا رد .دنوش جراخ یرودارپموك رادم زا دنرداق هك کیتاركومد
 رد .دریگب ار »تباقر« کیراب و گنت و یتسیلاتیپاك موهفم یاج و دبای لوحت ًاجیردت دیاب یعامتجا ییآراك
 رما نیا ندرك هدامآ .تشاد رود رظن زا ار ریگارف ِییارگ لومشناهج تدمزارد زادنا مشچ دیابن لاح نیع
 اجنآ ات دیاب ار نیا دنچره ،)یژولونكت ی هدش باسح ًاقیقد ندرك دراو( تسا جراخ هب ور شیاشگ یعون
 لدب نآ هار رد یعنام هب هكنآ هن دریگ رارق یمومع تفرشیپ تمدخرد هكنآ یارب درك راهم تسا نكمم هك
 نیمه رد و ،نوماریپ رد هژیو هب ،تس یا هقطنم گرزب یاه هعومجم ندرك اپرب مزلتسم ریگارف لوحت .دوش
 تیهام و دزاس هدامآ یناهج سایقم رد ار یزاس نردم هك یلئاسو یحیجرت ندروآرد ارجا هب ،بوچراچ
 ،دوخ ی هبون هب ،یتخاس نینچ .دزاس اهر یراد هیامرس یاهرایعم زا ار نآ ًاجیردت هدرك نوگرگد ار نآ
 دوش هتشاذگ رس تشپ یداصتقا ًافرص یاه میظنت و بیترت زا یشان یاه تیدودحم هك تسا نآ مزلتسم
 ،سایقم نیا رد لاصتا عطق و زكرمدوخ ی هعسوت نییبت .ددرگ زاغآ یسایس یاه )دوبمه( هتنومك داجیا ات
 ،دروآ دوجو هب ار گرزب قطانم نیب تابسانم هركاذم قیرط زا هك تس یطباور یدنبلصفم یعون مزلتسم
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 تینما و یلام ی هنیمز رد هچ و ،عبانم ِنتفرگراك هب و لرتنك ،اهنآ ماجرف نییعت و ،تالدابم ی هنیمز رد هچ
 زا ندش اهر اب ات دنك یم باجیا ار یللملا نیب یسایس متسیس یزاسزاب رما نیا اذل .یماظن و یسایس
.درادرب ماگ هبناجدنچ ییارگ تیزكرم یعون هار رد اه یبلط ینومژه

 هك دیدج عون زا یمسیلانویسانرتنا ایآ ،زكرمدنچ ییایند زا شرگن نیا رد :ار هره یمر
 رظن دم رد دناوت یم دهد دنویپ مه هب ار اه ییاپورا و اه ینیتال یاكیرمآ ،اه ییاقیرفآ ،اه ییایسآ
؟دشاب

 یاه قلخ نیب یكیدزن هب مك تسد دناوت یم هك دراد دوجو یطیارش ً.امتح .یرآ :نیما ریمس
ـ  سیراپ روحم لیكشت رد دناوت یم یللملا نیب یساملپید ی هصرع رد ،یكیدزن نیا .دماجنیب نهك یایند
 ی هدش یزاسزاب ی ههبج و روحم نیا نیب هناتسود طباور ی هعسوت اب هك دبای رولبت نكپ ـ وكسم ـ نلرب
 یهیدب .تس یساسا هتبلا زین نیتال یاكیرمآ یاه قلخ تازرابم اب یگتسبمه .دوش تیوقت ایسآ ـ اقیرفآ
 و نیتال یاكیرمآ ،اقیرفآ ،ایسآ یاه قلخ نیب یكیدزن رد تفرشیپ ینعی تمس نیا رد تفرشیپ هك تس
 ریزگان تسا نكمم هدحتم تالایا و دنك یم یثنخ ار هدحتم تالایا ی هناراكتیانج یاه یبلط هاج اپورا
 نینچ ،رضاح لاح رد .دریذپب دننك عافد شیوخ عفانم زا دنا ممصم هك ار اه تلم رگید اب یتسیزمه دوش
 هیلك واد هدحتم تالایا ی هژورپ شرتسگ .دوش هتفرگ رظنرد لوا ی هجرد ًاقلطم یفده ناونع هب دیاب یفده
 هك ینامز ات کیتاركومد و یعامتجا تفرشیپ چیه هك انعم نیدب دهد یم رارق عاعشلا تحت ار تازرابم ی
.تسین ماود لباق ،هدروخن تسكش هدحتم تالایا ی هنابلط ینومژه حرط
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