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 برغ لد زا  .دروآ رب رس ).ا.ج( یمالسا یروھمج یزیتس ددجت و یزیتس برغ ۵٠ و ۴٠ یاھ ھھد یگدزبرغ اب هزرابم لد زا

 ؟دروآربرس دناوتیم ھچ .ا.ج یگدز نیچ لد زا  .تسا هدش دلوتم نآ یگدز نیچ ،یمالسا یروھمج یزیتس
 
 نامیپ کی داقعنا و نیچ اب یراجت تالدابم شرتسگ اب ھک دنکیم روصت .ا.ج ،تسخن .تسا ھجو ود یاراد .ا.ج یگدز نیچ
 دراو نیچ زا ار دوخ زاین دروم ھیامرس و یروآنف ،دنک یثنخ ار برغ یداصتقا یاھ میرحت دناوت یم نآ اب کیژتارتسا یراکمھ
 یپک اب ھک دنکیم روصت .ا.ج ،مود .دھد ھمادا دوخ یا ھقطنم و یا ھتسھ یاھ یزاورپ دنلب و یزیتس برغ ھب بیترت نیا ھب و دنک
 یداصتقا دشر خرن  ،نیچ دننام ،ارگرادتقا یسایس ماظن کی بوچراچ رد دناوتیم نیچ ھنارمآ یداصتقا ھعسوت یوگلا زا یرادرب
 هدش نآ راتفرگ ھک یقیمع یداصتقا نارحب زا ار دوخ یارگرادتقا ادیدش و هاوخ تیمامت ماظن بیترت نیا ھب و دنک دیلوت ییالاب
  .دنک نیمات نآ یارب یشخب دیون هدنیآ و دھد تاجن تسا
 
 نتخادنا هرطاخم ھب و روشک یسایس و یداصتقا یاھ نارحب دیدشت زج یا ھجیتن و دنا هابتشا و ماخ تخس ود رھ روصت ود نیا
 .تشاد دنھاوخن روشک تینما
 
 
 نیچ اب کیژتارتسا یراکمھ نامیپ  .١
 
 نآ زا دوخ یداصتقا یاھزاین نیمات و نیچ اب کیژتارتسا یراکمھ اب ھکنیا رب ینبم .ا.ج یژتارتسا تیقفوم سناش یبایزرا یارب
 دوخ یا ھقطنم و یا ھتسھ یاھ یزاورپ دنلب و یزیتس برغ ھب بیترت نیا ھب و دنک یثنخ ار برغ یداصتقا یاھ میرحت دناوتب
 .تشاد ھجوت نآ رد ناریا و ھنایمرواخ ،برغ هاگیاج و نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس تسایس یژتارتسا ھب تسیاب یم ،دھد ھمادا
 
 نیچ یزرم نورب یجراخ یراذگ ھیامرس تسایس ھک دنکیم لابند ار یروحم ود یژتارتسا کی دوخ یداصتقا ھعسوت یارب نیچ
 یاھروشک رد یراذگ ھیامرس قیرط زا ھتفرشیپ یروانف ھب یسرتسد یژتارتسا نیا لوا روحم رد  .دراد رارق نآ زکرم رد
 شرتسگ و دیدج یاھرازاب ھب یسرتسد مود روحم  .دراد رارق اپورا ھیداحتا و اکیرمآ هدحتم تالایا هژیو ھب ،یتعنص ھتفرشیپ
 .تسا نیچ تامدخ و تادیلوت تارداص یارب دوجوم یاھرازاب
 
 رد ار یلصا شقن ،نارگیزاب ریاس زا یدایز ھلصاف اب ،اپورا ھیداحتا نآ زا دعب و اکیرمآ هدحتم تالایا ،الاب روحم ود رھ رد
 .تسا ھتسباو اپورا ھیداحتا و اکیرمآ داصتقا ھب تدش ھب نیچ ،ھتفرشیپ یروانف ھب یسرتسد یارب  .دنراد هدھع رب نیچ یژتارتسا
 لک دصرد ١٧ ھب کیدزن  .دنرادروخرب نیچ یارب ییالاب رایسب تیمھا زا اپورا ھیداحتا و اکیرمآ زین تارداص رازاب دروم رد

 اپورا ھیداحتا و اکیرمآ ھب نیچ تامدخ و تادیلوت موس کی زا زواجتم ،لک رد .تسا اکیرمآ هدحتم تالایا ھب نیچ تارداص
  .دوشیم رداص
 
 ھک دراد »نیچ یقرش یایرد و نیچ بونج یایرد ،ناویات ھگنت« هزوح نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس یژتارتسا رد ار مود ماقم
 شخب ،نینچمھ .تسا ھقطنم نیا یاھروشک ھب نیچ تارداص لک دصرد ٣٢ زا شیب .دنادیم دوخ کیژتارتسا هزوح ار نآ نیچ
 .تسا ھقطنم نیا یاھروشک رد نیچ یزرم نورب یجراخ یراذگ ھیامرس گرزب
 
 .دراد رارق نیچ کیژتارتسا هزوح و اپورا ھیداحتا ،اکیرمآ تیمھا زا رت نییاپ رایسب نیچ ھعسوت یژتارتسا رد ھنایمرواخ تیمھا

 .تسا یژرنا نیمات عبنم کی  اتدمع نیچ یارب ھنایمرواخ .تسا هدوبن نیچ یجراخ تسایس یزکرم ھتسھ هاگچیھ ھنایمرواخ
 نیچ .دراد رارق یرت نییاپ رایسب دح رد یجراخ یراذگ ھیامرس و تارداص یارب یرازاب ناونع ھب نیچ یارب ھنایمرواخ تیمھا
 یروانف تالوحت اب ،اما .دنکیم دراو ھنایمرواخ زا ار دوخ ماخ تفن زا ٪۴۵ ھب کیدزن و تسا ھتسباو ادیدش یژرنا تادراو ھب
 نیمات یلصا عبنم ناونع ھب ھنایمرواخ تیمھا ،کاپ یاھ یژرنا یوسب نیچ عیرس تکرح و ینبرک ریغ یاھ یژرنا ھنیمز رد
 زا ار دوخ یژرنا زاین ات دنکیم شالت یکیتامتسیس وحن ھب نیچ ،نیا رب نوزفا .تسا شھاک لاح رد تعرس ھب نیچ یژرنا
 دنناوتیم ھک یقطانم هژیو ھب ،دشابن ھتسباو هزادنا زا شیب روشک کی و ھقطنم کی ھب ات دنک نیمات یددعتم یاھروشک و قطانم
 نیچ یارب یریگمشچ تیمھا زا ھنایمرواخ ،تارداص رازاب ظاحل ھب .دنوش کیتلپوئژ یاھ یمارآان و یسایس یتابث یب ریگرد
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 نورب یجراخ یراذگ ھیامرس ظاحل ھب .تسا ٪۵ ھب کیدزن یمقر نیچ تارداص رازاب لک رد ھنایمرواخ مھس .تسین رادروخرب
 .دراد دوجو یھباشم تیعضو زین نیچ یزرم
 
 رازاب لک رد ناریا مھس  .تسین رادروخرب ییالاب تیمھا زا ھجو چیھ ھب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس یژتارتسا رد ناریا

 دنر دح رد ،نیچ کیژتارتسا ھقطنم و اپورا ھیداحتا ،اکیرمآ مھس اب ھسیاقم رد ھک ،تسا دص رد مین ھب کیدزن نیچ تارداص
 زا رتمک نیچ یژتارتسا رد ناریا تیمھا زین ھنایمرواخ ھقطنم رد .تسین حرطم اساسا و تسا یرامآ ماقرا راشعا ندرک
 ناتسبرع مھس فصن ابیرقت ھک ،دنکیم دراو ناریا زا ار دوخ ماخ تفن زا ٪٧ نیچ .تسا رطق و تاراما ،یدوعس ناتسبرع
 اکیرمآ  کیژتارتسا دحتم و ناریا بیقر ھک »سراف جیلخ یراکمھ یاروش« یاھروشک تفن ھب نیچ یگتسباو .دشابیم یدوعس
 عضو زین یجراخ یراذگ ھیامرس و تارداص رازاب رظنم زا  .تسا ناریا ربارب راھچ زا رتشیب دنوش یم بوسحم ھقطنم رد
 زا رتمک رایسب نیچ یزرم نورب یجراخ یاھ یراذگ ھیامرس و نیچ تارداص رازاب رد ناریا مھس .دراد دوجو یھباشم
 ھب دورو یارب یاهزیگنا و لیامت چیھ و دراد یبوخ تابسانم زین لیئارسا اب نیچ .تسا رطق و یدوعس ناتسبرع ،تاراما
 یاھتباقر رد ھک تسا راوتسا لصا نیا رب ھنایمرواخ رد نیچ یژتارتسا .تشاد دھاوخن و درادن لیئارسا اب ناریا تاشقانم
 اکیرمآ اب ییورایور زا و دنک ظفح ھنایارگلمع لداعت کی ھقطنم یلصا نارگیزاب نیب ،دریگن ار یصاخ روشک تمس یاھقطنم
  .دنک زیھرپ
 
 تسین یدح رد لوحت نیا اما .دنکیم لمع یللملا نیب ھنحص رد یرتشیب رایسب سفن ھب دامتعا اب نیچ وس نیا ھب ٢٠١٠ لاس زا
 یاھ یورشیپ اب ھلباقم تیمھا ،رگید یوس زا .دشاب هدرک نوگرگد ار ناریا صوصخب ،ھنایمرواخ ھب تبسن نیچ یژتارتسا ھک
 ییورایور کی ھنیزھ دناوتب ھک تسین یطیارش رد نیچ داصتقا ،نینچمھ .تسا ھتفای شیازفا اکیرمآ یجراخ تسایس رد نیچ
 اکیرمآ مشش کی دودح نیچ ھنارس دیلوت ،ھتشذگ ھھد راھچ یاھ تفرشیپ مغریلع  .دروایب بات ار شنادحتم و اکیرمآ اب یدج
 یارب .تسا هدرک وربور یدج یاھ شلاچ اب ار نیچ یداصتقا ھعسوت »طسوتم دمآرد ھلت« و تیعمج سردوز یریپ .1تسا

 .تسا دنمزاین ادیدش اھنآ یاھرازاب و اپورا ھیداحتا و اکیرمآ یروانف ھب نیچ تالکشم نیا رب ھبلغ
 
 لامعا یارب  ناش یا ھقطنم یاھ یزاب رد یا هرھم ھب تعرس ھب دناوتیم نیچ و اکیرمآ روشک ود رھ یارب ناریا ،بیترت نیا ھب
 رد دشاب ھتشاد »یزاب« نیا فرط ود یارب دناوتیم ناریا ھک یعفانم  .دوش لیدبت رگیدکی زا یریگ زایتما و رگیدکی رب راشف

 دناوتیم ناریا یلم عفانم ،یطیارش نینچ رد  .دراذگب یدج ریثات دوخ عفن ھب تالوحت یلامتحا ریس رب دناوتب ناریا ھک تسین یدح
   .دشاب هدرک ھتسباو نیچ ھب دح زا شیب ار ناریا ،اکیرمآ-ناریا هریت ھطبار ھک یطیارش رد هژیو ھب ،دوش لامیاپ یتحار ھب
 
 یاھ میرحت دناوت یم نآ اب کیژتارتسا یراکمھ نامیپ کی داقعنا و نیچ اب یراجت تالدابم شرتسگ اب ھک .ا.ج روصت نیا
 دنلب و یزیتس برغ ھب بیترت نیا ھب و دنک دراو نیچ زا ار دوخ زاین دروم ھیامرس و یروآنف ،دنک یثنخ ار برغ یداصتقا
 رطخ ھب ار ناریا تینما دناوتیم ھک تسا کانرطخ یشیدنا ماخ کی ،دھد ھمادا دوخ یا ھقطنم و یا ھتسھ یاھ یزاورپ
 .2دزادنایب
 
 
  نیچ ھنارمآ یداصتقا ھعسوت یوگلا  .٢

           
   لیدبت اھنآ فدھ ھک دوشیم ییاھ تسایس لماش تسخن شخب .تسا توافتم شخب ود یاراد نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا
 .تسا نیچ داصتقا ییاراک حطس ندرب الاب و ،یصوصخ شخب ھتسجرب روضح  اب ،طلتخم ماظن کی ھب نیچ یتلود امامت داصتقا
 و تراجت یزاسدازآ و راک و بسک یارب بسانم طیحم داجیا  ،ییادز زکرمت ،تیکلام راتخاس حالصا ،ربراک عیانص ھعسوت

 و نتگنشاو عامجا .دنتسین نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا صاخ اھ تسایس نیا اما .دنا دراوم نیا ھلمج زا یجراخ یراذگ ھیامرس
 ھعسوت یاھوگلا ریاس زا ار نیچ ھعسوت یوگلا ھچنآ .دننکیم زیوجت ار یھباشم یاھ تسایس نآ زا ھتفرگ ماھلا ھعسوت یاھوگلا
 و داد نامزاس دنمورین یتلود داصتقا کی لوح تسیاب یم ار یصوصخ شخب ھعسوت ھکنیا – تسا نآ مود ھبنج دزاس یم زیامتم
 یداصتقا دشر تدم دنلب یاھ یژتارتسا میظنت اب ات داد رارق ارگرادتقا یسایس راتخاس کی نامرف ریز تسیاب یم ار داصتقا لک
  .دنک نیمضت ار متسیس رادیاپ
 
 ماظن بوچراچ رد دناوتیم ھک دنکیم روصت .ا.ج .تسا ھتخاس نآ ھتفیش تخس ار.ا.ج ھک تسا نیچ ھعسوت یوگلا مود ھبنج نیا

 ھجوت .ا.ج ،اما .دھد نامزاس ار ییالاب یداصتقا دشر خرن ھب یسرتسد ،نیچ دننام ،دوخ یارگ رادتقا و هاوخ تیمامت یسایس
    .تسین ناریا ھب میمعت لباق ھک دوب نآ صاخ یخیرات طیارش لصاح نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا تیقفوم ھک درادن
 

 
 .تسا اکیرمآ هدحتم تالایا موس کی زا رتمک نانچمھ نیچ ھنارس دیلوت ،مینک روظنم زین ار یگدنز یاھھنیزھ فالتخا رگا    1
 www.hadizamani.com   :دینک ھعجارم ٣ ات ١ یاھ شخب »نیچ و ناریا لاس ٢۵ ھمانقفاوت« ھلاقم ھب رتشیب تاحیضوت یارب    2



3 
 

 یارب یقیمع یداصتقا نارحب ھک درک لابند ار ییاھ تسایس ھھد ھس دودح یارب نیچ تسینومک بزح ،بالقنا یزوریپ زا سپ
 دیدش تیدودحم ،تشادن بسانت نیچ داصتقا تاصتخم اب ھک ،نیگنس عیانص ھعسوت یژتارتسا دننام - دروآ ناغمرا ھب نیچ
 ١٩٧٨ لاس رد .یجراخ یراذگ ھیامرس و یجراخ تراجت یور ھب روشک یاھرد نتسب و رازاب مزیناکم و یصوصخ تیکلام
  .دھد نایاپ تیعضو نیا ھب ،دش ھتشاذگ ارجا ھب ھلحرم دنچ رد ھک ،اھ تسایس نیا لماک رییغت اب ات تفرگ میمصت نیچ تلود
  
 نیا زا  .درکیم یگدنز ییاتسور قطانم رد دش یم رفن نویلیم ٧٩٠ رب غلاب ھک نیچ تیعمج دصرد ٨٢ زا رتشیب ١٩٧٨ لاس رد
 لاس رد یتقو .دندوب رادروخرب ینییاپ رایسب یگدنز حطس زا زین ھیقب و تشاد رارق رقف طخ ریز رفن نویلیم ٢۵١ زا رتشیب دادعت

 تسناوت ھک تشاد  رایتخا رد ینویلیم دص دنچ راک یورین کی ،تفرگ شیپ ار ربراک عیانص ھعسوت تسایس نیچ تلود ١٩٧٨
 رما نیا .دریگ راکب دندوب رادروخرب یرتالاب رایسب یرو هرھب زا ھک یرھش ربراک عیانص رد نییاپ رایسب یاھدزمتسد اب ار نآ
 و یزرواشک شخب رد تیکلام راتخاس حالصا ،نامزمھ .درب الاب تعرس اب و تدش ھب ار نیچ داصتقا یرو هرھب حطس نیگنایم
 ترجاھم مغریلع ھک درب الاب نانچنآ یزرواشک شخب رد ار یرو هرھب حطس ،دوخ راک لصاح رد نازرواشک نتخاس کیرش
 لوحت ود نیا .تفای شیازفا یریگمشچ نازیم ھب  ییاتسور قطانم رد هافر و دیلوت حطس ،اھرھش ھب ییاتسور راک یورین هرتسگ
 نییعت شقن هدش اھر یژرنا نیا .تخاس اھر ،دوب هدش بوکرس و راھم اما ،ھتفھن نیچ داصتقا رد ھک ار یمیظع یداصتقا یژرنا
 بسانم طیحم داجیا دننام ،نیچ تلود دیدج یاھ تسایس ریاس ،رگید یوس زا .درک افیا نیچ ھعسوت یوگلا تیقفوم رد یا هدننک
 نیا زا رثوم یرادرب هرھب یارب بسانم طیارش ،یجراخ یراذگ ھیامرس و تراجت یزاسدازآ و ییادز زکرمت ،راک و بسک یارب
 رب دیکات دننام ،درک کمک دنور نیا ھب زین نیچ ھعماج یگنھرف طیارش زا یا ھعومجم .دتنخاس مھارف ار هدش اھر یژرنا
  .یرالاس ھتسیاش و یربنامرف ،طابضنا ،زادنا سپ ،شزومآ
  
 لیصحت و نردم راشقا رد زیچ رھ زا شیب هدش بوکرس یداصتقا یژرنا .ا.ج رد .تسا یرگید ھنوگ ھب الماک طیارش ناریا رد
 و .ا.ج ییارگرادتقا و یزیتس ددجت .دنھدیم لیکشت ار ھعماج گرزب شخب ھک دراد رارق نانز و ناناوج هژیو ھب ،ھعماج هدرک
 یارب ھعماج گرزب شخب نیا هزیگنا و ناکما ،تسا راگزاسان اساسأ اھنآ یگدنز کبس و تیوھ اب ھک ،نآ کیژولوئدیا هاگن
 بوکرس یداصتقا یژرنا رگید یاھ ھمشچرس .تسا هدرک فیعضت ادیدش ار روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت رد لاعف تکراشم
 نیا زا یروما و یزاب یتراپ ،یراوخ هوشر ،یداصتقا داسف ،یتنار تابسانم ،یتلود داصتقا یدمآراکان زا دنترابع .ا.ج رد هدش
 اب ،ناریا رد هدش بوکرس یداصتقا یژرنا یزاسدازآ  .دنھدیم ردھ ھب ار روشک یداصتقا عبانم زا یھجوت لباق شخب ھک ،تسد
 یسایس یاھ یدازآ اقترا و یزاس وگخساپ ،یزاس فافش ھیاپ رب ھک تسا یراک هار دنمزاین  ،نآ یاھ ھمشچرس تشرس ھب ھجوت
   .دشاب راوتسا کیتارکومد تابسانم و
 
 رب ات دھدیم ناکما و یلام لالقتسا تلود ھب ھک تفن دمآرد ھب ناریا یداصتقا یگتسباو ھک تشاد ھجوت تسیاب یم نیا رب نوزفا
 ار داصتقا لک و دنکیم ھتسباو تلود ھب ار یصوصخ شخب ھعسوت ھک ار ینیچ ھعسوت یوگلا یاھ کسیر ،دنیشنب ھعماج زارف
 یعامتجا و یگنھرف رتسب ،نینچمھ  .دھدیم شیازفا تدشب ،دھدیم رارق ارگرادتقا یسایس راتخاس کی کیژتارتسا نامرف ریز
 ،رگید یوس زا .تسین یوق ناریا رد دش هراشا اھنآ ھب الاب رد ھک نیچ یگنھرف یاھ یگ هژیو  .تسین ھسیاقم لباق نیچ اب ناریا
 ھب ،ھتشذگ ھھد راھچ یط .تسا هدوب یسایس یاھ یدازآ ھب لین بات و بت رد هراومھ ناریا ھعماج نونک ات ھطورشم نامز زا
 و نید یاھداھن یزیمآ مھرد ،یصوصخ ھصرع رد نآ هدرتسگ ھلخادم ،نآ زیتس ددجت هاگن ،.ا.ج دیدش رایسب ییارگرادتقا لیلد
 یعامتجا و یسایس یاھ یدازآ یارب یندم ھعماج تابلاطم ،ھعماج ربارب رد ھیقف تیالو داھن قلطم ییوگخساپ مدع و تلود
 لباق ریغ و هدننک نییعت یلماع ھب  یعامتجا و یسایس یاھ یدازآ نیمات لصا ھکنانچنآ .تسا هدش رتدنمورین و رت دیدش رایسب

 .تسا هدش لیدبت یسایس و یداصتقا ھعسوت یاھ یژتارتسا نیودت رد یشوپ مشچ
 
 تساوخ و ناریا یسایس و یگنھرف ،یعامتجا ، یداصتقا تاصتخم اب ھک دبلط یم ییوگلا ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت
 اھنت وگلا نیا .تسین ناریا ھب میمعت لباق نیچ یارگرادتقا یداصتقا ھعسوت یوگلا  .دشاب راگزاس یعامتجا و یسایس یاھ یدازآ
 ناغمرا ھب روشک داصتقا یارب یریگمشچ یداصتقا دشر ھکنآ نودب ،درک دھاوخ دیلوت زاب و دیدشت ناریا رد ار ییارگرادتقا
  . 3دروآ
 
 
 یریگ ھجیتن
 
 ھیاپ رب نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا زا یرادرب یپک و کیژتارتسا یراکمھ ھنیمز ود رھ رد نیچ اب ھطبار رد .ا.ج یژتارتسا
 ،سکعرب .تشاد دھاوخن دنکیم روصت .ا.ج ھک ار یا ھجیتن یژتارتسا نیا .تسا راوتسا تسردان یاھ لالدتسا و اھ ضرف شیپ
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