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چه گونه از این مخمصه رهایی یابیم؟

جرج مونبیو ،نویسنده ،روزنامهنگار و کنشگر سیاسی سسی

و بیهعنیوس

ستو نویس با روزنامه ی گاردین همکاری م کنید .وی در زمینیه ی مسیال
زیس محیط و شرسیط سیاس  -سقتصادی سمروز دنییا دسرسی ألیفیا

سسی .

مقاله ی حاضر که عنوس آ سز نیا آخیرین کتیاو وی «خیروج سزمممصیه:
سیاسیت

یازه در عصیر بحیرس »Out of The Wreckage :A New ،

 " Politics in the Age of Crisisگرفته شده گسیدهی کتیاو سسی

کیه

خود وی نظیم کرده و در گیاردین منتشیر شیده سسی .در سیین کتیاو وی
نظرس ش رس در مورد بحرس سقتصادی – سیاس که سمروزه گربییانگیر شیده و
سمکا برو رف

سزآ مطرح کرده سس .

د٘ٚاِذ تشأپ ،وشٜی ؿٕاِی ،تٛفاٖٞای ٚحـتٙانِٛ٘ ،یثشاِیؼٓ ،آیا ٔیتوٛاٖ توٝ
د٘یای تٟتشی أیذ داؿت؟ لطؼاً أا تایذ دٚس ٓٞرٕوغ ؿوٛیٓ  ٚداػوتاٖ تواصٜی
دِٙـیٗتشی دس ٔٛسد ایٗو ٝویؼتیٓ  ٚچ ٌٝ٘ٛٝتایذ ص٘ذٌی وٙیٓ تؼشیف وٙیٓ.
آیا ٔٙطمی اػت تو ٝد ٘یوای تٟتوشی أیوذٚاس تاؿویٓ؟ توا تٛرو ٝتوّ ٝوٓ ٚ
تیاػتٙایی دِٚت ٞا٘ ،اتؼأا٘ی احضاب اپٛصیؼی ،ٖٛخیوضؽ تویٚلفو ٝتو ٝػوٛی
تخشیة ؿشایط الّیٕی  ٚاصػشٌشفت ٝؿذٖ تٟذیذ رٞ ًٙؼتٝای ،پاػخ ت٘ ٝظوش
ٔٙفی ٔیسػذٔ .ـىالت ٔا حُ٘اؿوذ٘ی  ٚسٞثوشأٖواٖ خطش٘وان ،حواَ آٖووٝ
سأیدٙٞذٌاٖ ػادٜا٘ذیؾ  ٚػشدسٌٓا٘وذٔٛ٘ .یوذی واٞشاً تٟٙوا پاػوخ ػالال٘وٝ
اػت .أا طی د ٚػاَ ٌزؿتٔ ٝـواٞذٜی چٟواس ٔوٛسد سٚی ٔوٗ احوش ٌزاؿوت.
چیضی و ٝتشای ٔٗ سٚؿٗ ؿذ ایٗ اػت و ٝاػاػاً ؿىؼت ػیاػوی یؼٙوی یوه

3

جورج مونبیو  /ترجمهی محمود حایری

تصٛس تحمك٘یافتٔ .ٝتٛر ٝؿذْ و٘ ٝاأیذی غیشػمالئی اػت٘ ،و ٝأیوذٔ .ؼتموذْ
ایٗ یافتٞٝا سا ٜت ٝػٛی یه د٘یای تٟتشسا سٚؿٗ ٔیػاصد.
اِٚیٗ ٔٛسد و ٝتاصٌی ٘ ٓٞذاسد تـخیص ایٗ ٘ىت ٝاػت و ٝسٞثوشاٖ لوٛی
 ٚیا احضاب لذستٕٙذ دساػٕاَ ػیاػت آٖلوذس ٘موؾ ٘ذاس٘وذ وو ٝسٚایوتٞوای
ػیاػی لذستٕٙذ ٔؤحش٘ذ .تاسیخ ػیاػی ٘یٕٝی د ْٚلوشٖ تیؼوتٓ سا ٔویتوٛاٖ دس
اخوووتال

تووویٗ د ٚسٚایوووت ا وووّی خال ووو ٝووووشد :داػوووتاٖٞوووایی ووووٝ

ػٛػیاَدٔٛوشات ٞای ویٙضٌشا ػٛٙاٖ وشد٘ذ  ٚداػتاٖٞای ٘وِٛیثشاَٞوا .دس توذٚ
أش داػتاٖ ٞای (ٌش )ٜٚاٚ َٚػپغ (ٌش )ٜٚد ْٚر ٗٞافوشاد توا ٞشٌ٘ٛو ٝتیوٙؾ
ػیاػی سا ت ٝخٛد ٔـغ َٛوشد .دس صٔا٘یو ٝداػوتاٖ ٞوای ػٛػویاَ دٔٛوشاػوی
حاوٓ تٛد ،حتی ٔحافظٝواساٖ  ٚرٕٟٛسی خٛاٞاٖ ٘یض ػٙا ش وّیوذی تش٘أو ٝسا
لث َٛوشد٘ذٍٙٞ .أی وِٛ٘ ٝیثشاِیؼٓ رای آٖ سا ٌشفت احضاب ػیاػی دس ٕٞوٝ
را  ٚتا ٞش تیٙـی ٔززٚب آٖ ؿذ٘ذ .ایٗ داػتاٖٞا سٚی ٕٞو ٝچیوض (اصرّٕو)ٝ
ؿخصیتٛٞ ،یت  ٚػاتمٝی احضاب احش ٌزاؿت.
رای تؼزة ٘یؼت ،داػتاٖ ٞا اتوضاسی ٞؼوتٙذ وو ٝد٘یوا سا توا آٖ ػویاحت
ٔیوٙیٓ .آٖ ٞا اراصٔ ٜیدٙٞذ تا ٔا ٘ـا٘ٞٝای پیچیوذٔ ٚ ٜتٙوال

سا تفؼویشوٙیٓ.

ٕٝٞی ٔا داسای غشیضٜی سٚایتپزیشی ٞؼتیٓ :ػشؿت راتی تشای ٌوٛؽ دادٖ
ت ٝایٗ و ٝویؼتیٓ  ٚرایٍأٜاٖ وزاػت.
ٚلتی ٔوا توا ٔؼو ّٝی پیچیوذٜای تشخوٛسد ٔویوٙویٓ ٔ ٚویخوٛاٞیٓ آٖ سا
تفٕٟیٓ ،د٘ثاَ دالیُ ٔؼتثش ٙٔ ٚؼزٓ ٘یؼوتیٓ تّىو ٝد٘ثواَ داػوتا٘ی یىذػوت ٚ
لاتُفٞ ٟٓؼتیٓ .صٔا٘یو ٝاص خٛدٔاٖ ٔیپشػیٓ و ٝآیا چیوضی «دسػوت اػوت»،
ایٗ «دسػت تٛدٖ» ٔخُ دسن دا٘ـٕٙذاٖ  ٚفیّؼٛفاٖ ،تخشدا٘٘ ٝیؼوت ،تّىو ٝتوا
ف ٚ ٟٓدسن ٔا تایذ «دسػت» تاؿذ ،تا ا٘تظاس ٔوا اص سفتواس آدْٞوا  ٚد٘یوا ٔٙطثوك
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تاؿذ ،تخؾ ٞای آٖ تا ٕٞ ٓٞخٛا٘ی داؿت ٝتاؿٙذ ٕٞ ٚاٌٖ ٝ٘ٛپویؾ توشٚد ووٝ
یه داػتاٖ پیؾ ٔیسٚد؟
یه سؿت ٝدالیُٞ ،شلذس  ٓٞحیح ٔ ٚؼتذَ تاؿذ ،یه داػوتاٖ راافتوادٜ
سا ا الح  ٚیا ٔحٕ٘ ٛیوٙذ .احتٕاالً فمط خـٓ  ٚس٘زؾ سا دأوٗ خٛاٞوذ صد.
ٔؼٕٛالً ٔشدْ اػتذالَ ٞای ٔغایش تا چیوضی سا وو ٝدس رٞوٗؿواٖ «دسػوت» روا
افتاد ٜتاؿذ ،تا خـٓ ا٘ىاس ٔی وٙٙذ .فمط یه داػتاٖ ٔیتٛا٘ذ داػوتا٘ی دیٍوش سا
اص خاطشٜٞا ٔح ٛوٙذ .داػتاٖػشاٞا د٘یا سا اداسٔ ٜیوٙٙذ.
ٔٛسد د ْٚسا و ٝراِةتش اػوت ،توا وٕوه روٛسد ٔاسؿواَ(ٛ٘ )1یؼوٙذٚ ٜ
تش٘أٝسیض (وٙـٍش ٔحیطصیؼت) دسیافتٓ .ایٗ ٔٛسد ٔیٌٛیذ :تا ٚروٛد ایوٗووٝ
داػتاٖ ٞایی و ٝػٛػیاَدٔٛوشاػى ِٛ٘ ٚیثشاِیؼٓ سٚایت وشدٜا٘ذ تٝؿذت توآٞ
دس تماتُا٘ذٞ ،شد ٚاص ػواختاس سٚایوی یىؼوا٘ی تشخٛسداس٘وذٔ .وی توٛا٘یٓ آٖ سا
«داػووتاٖ تاصػوواصی»( )2تٙووأیٓ .تووٝػٙووٛاٖ ٔخوواَ ،تووٝدِیووُ الووذأات بذتـووشی
لذست ٞای صٚسٔٙذ  ٚتثٟىواسّٕٔ ،ىوت دچواس ٞوشدٔٚوشد ٔویؿوٛد .لٟشٔواٖ
(داػتاٖ) – ؤ ٝی تٛا٘ذ یوه ٘فوش یوا یوه ٌوش ٜٚاص ٔوشدْ تاؿوذ – ػّیو ٝایوٗ
ٞشدٔٚشد تٝپا ٔی خیضد  ٚتوا ٘یشٞٚوای تثٟىواس ٔویرٍٙوذ  ٚتوٝسغوٓ ٕٞوٝی
ٔـىالت تش آ٘اٖ پیشٚص ؿذٛٔ ،ٜفك ت ٝاػادٜی ٘ظٓ ٔیٌشدد.
داػتاٖ ٞایی و ٝایٗ اٍِ ٛسا د٘ثاَ ٔی وٙٙذ ٔیتٛا٘ٙذ چٙاٖ لوٛی تاؿوٙذ ووٝ
ٕٝٞی چیضٞای لثُ اص خٛد ،حتی اسصؽٞای ا ِٛی ٔا سا پان وٙٙذ .توٝػٙوٛاٖ
ٔخاَ ،د ٚسٚایت ٔحثٛب ٔ ٚا٘ذٌاس استاب حّمٞ ٝا  ٚػشیاَ ٘اس٘یوا ،اسصؽٞوایی
سا ٔطشح ٔیوٙٙذ و ٝدس لشٚ ٖٚػطی ػادی ٔ ٚمث َٛتٛد أا أشٚص تٝطوٛس وّوی
ٔشدٚد اػت .دس ایٗ داػتاٖٞا ٞشدٔٚشد ،ت ٝػّت ػشٍ٘٘ٛی پادؿواٞاٖ ٔؼوتمش
 ٚیا را٘ـیٙاٖ لا٘٘ٛیؿاٖ ٘ـاٖ دادٔ ٜیؿٛد؛ ػوذاِت ٘ٚظوٓ دسٌوش ٚتاصٌـوت
آ٘اٖ اػتٔ .ا اص تاصٌـت دیىتاتٛسی ،اص تویٗ سفوتٗ وٙؼت  ٚحتوی دس ٔوٛسد
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ػشیاَ ٘اس٘یا ،پیشٚصی ٘یشٚی اِٟی توش ٘یوشٚی صٔیٙوی احؼواع سبوایتخواطش
ٔیوٙیٓ.
اٌش ایٗ داػتاٖٞا اسصؽٞایی سا ٔٙؼىغ ٔیوشد٘وذ وو ٝاوخوش ٔوشدْ ا ٟواس
ٔیوٙٙذ (ٔخُ) دٔٛوشاػی ،اػتمالَ « ٚپیـوشفت» وٙؼتی ،ؿٛسؿویاٖ لٟشٔا٘واٖ
داػتاٖ تٛد٘ذ  ٚفشٔا٘شٚایاٖ ٔٛسٚحی آدْ ٞای تذ لص .ٝأوا ؿویٜٛی تیواٖ چٙواٖ
(ٔٛبٛع) داػتاٖ سا ػٕذٔ ٜیوٙذ و ٝرٞوٗ ٔوا تٙوال

آٖ سا توا اِٛٚیوتٞوای

پزیشفتٝؿذٜی خٛدٔاٖ ٘ذیذٔ ٜی ٌیشد .داػوتاٖ ٞوا ٕٞوٝی حموایكٔ ،ؼوتٙذات،
اسصؽٞا  ٚتاٚسٞا سا تحتاِـؼاع لشاس ٔیدٙٞذ.
داػتاٖ ػٛػیاَ دٔٛوشاػوی تحوشاٖ رٟوا٘ی سا توا اؿواس ٜتو ٝدٚسٜی سووٛد
التصادی تضسي )3(،تٝدِیُ سفتاس ٔٙفؼتطّثا٘ٝی یه لـش ٘خثٝی افؼاسٌؼویختٝ
ػٛٙاٖ ٔی وٙذ .ػّطٝی ایٗ لـش ٘خثو ٝتوش حوشٚت ٘ ٚیوض توش ٘ظواْ ػیاػوی توٝ
افضایؾ فمشٔ ،حشٔٚیت ٘ ٚاأٙی افشاد ٔضدتٍیش ٔٙزش ؿذ ٜاػوتٔ .وشدْ د٘یوا توا
ٕٞثؼتٍی تشای حفظ ٔٙافغ ٔـوتشنٔ ،ویتٛا٘ٙوذ ایوٗ لـوش٘خث ٝسا اص اسیىوٝی
لذست ت ٝصیوش وـویذ ٜآٖٞوا سا اص دسآٔوذٞوای ٘أـوشٚع ٔحوش ْٚػواص٘ذ ،ووٝ
٘تیزٝی آ ٖ حشٚت تشای ػوؼادت ٕٞو ٝخٛاٞوذ توٛد .یوه دِٚوت حٕوایتٍش ٚ
پذسػاالس تشای حفظ ٔٙافغ ػٕؤٛی توا ػوشٔایٌٝوزاسی دس پوشٚطٜٞوای دِٚتوی
ٔی تٛا٘ذ ٘ظٓ  ٚأٙیت سا اػاد ٚ ٜحشٚتی تِٛیذ وٙوذ وو ٝآیٙوذٜای ٔشفو ٝسا توشای
 ٕٝٞتضٕیٗ وٙذٔ .شدْ ػادی – لٟشٔا٘اٖ داػتاٖ – تش وؼا٘ی وو ٝتشآ٘واٖ ّوٓ
سٚا داؿت ٝتٛد٘ذ پیشٚص خٛاٙٞذ ؿذ.
ِ٘ٛیثشاَ ٞا داػتاٖ خوٛد سا تو ٝایوٗ ؿوىُ تیواٖ ٔویوٙٙوذ وو ٝدس٘تیزوٝی
ٌشایؾ ٞای دِٚتی پشلذست دس ػّة ٔاِىیت خص ٛی )4(،د٘یوا دچواس تحوشاٖ
ؿذ ٜو ٝتٝػوادٌی دس اػوتفاد ٜاص تٕواْ اؿوىاَ تش٘أوٝسیوضی دِٚتوی ٕٞ ٚوٝی
تووالؽٞووا تووشای ٟٔٙذػووی ٘تووایذ ارتٕوواػی ٔـووخص اػووت ،فزووایغ دٚسٜی
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اػتاِیٙیؼٓ ٘ ٚاصیؼٓ سا ٔ ٓٞخاَ ٔیص٘ٙذ .وّىتیٛیض ٜوشدٖ ،آصادی ،فشدٌشایوی ٚ
فش ت ٞا سا اص تیٗ ٔیتشد .واسآفشیٙاٖ لٟشٔاٖ و ٝتشای تواصپغ ٌوشفتٗ لوذست
تاصاس تؼیذ ؿذٜا٘ذ ،تا ایٗ ا٘طثاقپزیشی ارثاسی ٔثاسصٔ ٜویوٙٙوذ  ٚرأؼو ٝسا اص
لیذ تشدٌی دِٚت سٞا ٔیػاص٘ذ٘ .ظٓ دس ؿوىُ تواصاس آصاد اػوادٔ ٜویؿوٛد ووٝ
تاصتٛصیغ حشٚت  ٚفش ت ،آیٙذٜای ٔشف ٝسا تشای  ٕٝٞتضوٕیٗ ٔویوٙوذٔ .وشدْ
ػادی و ٝتٛػط لٟشٔا٘اٖ داػوتاٖ (واسآفشیٙواٖ آصادیخوٛا )ٜآصاد ؿوذٜا٘وذ ،توش
وؼا٘ی و ٝتش آ ٘اٖ ّٓ سٚا داؿت ٝتٛد٘ذ پیشٚص خٛاٙٞذ ؿذ.
پغ آٖ ٌا ،ٜتاص ٓٞت ٝوٕه ٔاسؿاَ ،حؼة اتفاق تؤ ٝوٛسد ػو ْٛسػویذْ:
ؿیٜٛی تیاٖ «داػتاٖ تاصػاصی» ػٙصش ٔـتشن اوخش تحوٛالت ػیاػوی ٔٛفوك ،اص
رّٕ ٝا٘مالب ٞای ٔزٞثی اػت .دس ایٗ روا توٛد وو ٝالٔحاِؤ ٝوٛسد چٟواسْ سا
دسیافتٓ :ػّت ایٗ ؤ ٝا تٝسغٓ ٘اووأیٞوای ٔتؼوذد  ٚتواسص ِ٘ٛیثشاِیؼوٓ ٙٞوٛص
ٌشفتاس آٖ ٞؼتیٓ ایٗ اػت و٘ ٝتٛا٘ؼوتیٓ سٚایوت تواصٜای توٝػٙوٛاٖ روایٍضیٗ
ایزاد وٙیٓ.
ٕ٘ی تٛا٘یذ تذ ٖٚطشح یه داػتاٖ رذیذ ،داػتاٖ وؼوی سا اص ٚی تٍیشیوذ.
فمط ت ٝچاِؾوـیذٖ یه سٚایت لذیٕی ٞشلذس ٞوٓ ووٙٔ ٝؼو ٚ ٛتویاػتثواس
تاؿذ وافی ٘یؼت .تغییش تٟٙا صٔا٘ی اتفاق ٔی افتذ وو ٝیوه داػوتاٖ توا داػوتا٘ی
دیٍش رایٍضیٗ ؿٛدٚ .لتی ٔوا داػوتاٖ دسػوتی سا ؿوشح  ٚتؼوط دٞویٓ  ٚیواد
تٍیشیٓ و ٝچ ٌٝ٘ٛ ٝآٖ سا تؼشیف وٙیٓٔ ،یتٛا٘ذ سٚی افىواس ٔوشدْ توا ٞشٌ٘ٛوٝ
دیذٌا ٜػیاػی احش تٍزاسد.
أا اص تیٗ آٖ چ ٝاحضاب ػیاػی ػٕذٔ ٜطشح ٔیوٙٙذ ،ؿىُ تحّیوُسفتوٝی
آٖچ ٝاص ػٛػیاَ دٔٛوشاػی ویٙض تٝرا ٔا٘ذ ٜتٟتش اص تمی ٝت٘ٝظش ٔویسػوذِٚ ،وی
آٖ ٍ٘شؽ ٔـىالت صیادی داسد٘ :خؼت ایٗ داػتاٖ لذیٕی تخوؾ تضسٌوی اص
ٔضٕ ٚ ٖٛلذست سٚایتی خٛد سا اص دػت داد ٜاػت .چیضی سا وو ٝأوشٚص ٜتوٝ
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٘اْ ٔىتة ویٙض ٔیؿٙاػیٓ ت ٝدٔ ٚثحج ٔختصش تمّیُ یافت :ٝوواٞؾ ٘وش تٟوشٜ
دس دٚسٜی سوٛد التصادی  ٚاػتفاد ٜاص چشخٝی ٔؼىٛع دس ٞضیٞٝٙای دِٚوت
(تضس یك پ َٛتٛػط دِٚت ت ٝػیؼتٓ التصادی دس صٔاٖ تاال توٛدٖ ٘وش تیىواسی
 ٚیا خطش تشٚص سوٛد)ٛٔ .اسدی و ٝراٖ ٔیٙاسد ویٙض تٝػٛٙاٖ ٔىُٕٞای اػاػوی
ایٗ ػیاػت ٔی دیذ ٘ظیش افضایؾ ٔاِیات دس دٚسٜی سؿذ ػشیغ التصادی توشای
تخفیف فشاصٚفشٚدٞای التصادی؛ ٘ظاْ ٘ش اسص حاتت ،وٙتشَ حشووت ػوشٔایٚ ٝ
٘ظاْ خٛدتصحیح ٌش تا٘ىذاسی رٟا٘ی (یه اتحادیٝی پایاپای تیٗإِّّی)( )5ووٝ
اص دیذٌا ٜویٙض ٔىُٕ ا ّی ایٗ ػیاػتٞا تٛد تیاػتثاس  ٚتو ٝفشأٛؿوی ػوپشدٜ
ؿذٜا٘ذ .تخـی اص دالیُ ایٗ اػت ؤ ٝـىالتی وو ٝاٍِوٛی ویٙوضی دس دٞوٝی
 1971تا آٖ سٚتش ٚؿذ ٜتوٛد تشطوش

٘ـوذٜا٘وذ .اٌشچو ٝتحوشیٓ ٘فتوی 1973

آغاصٌش تشویة وـٙذٜی تٛسْ تاال  ٚتیىاسی صیاد (توٛسْ توٛأْ توا سووٛد) توٛد،
ِٚی ػیاػت ٞای ویٙضی تمشیثاً ٞیذ ساٜحّی ٘ذاؿت؛ ٔـىّی و ٝتوشای ػواَٞوا
ادأ ٝداؿت .واٞؾ تاصدٞی  ٚافضایؾ تٛسْ ٘اؿی اص افضایؾ ٞضیٙوٞٝوا (ٔوضد ٚ
لیٕت ٞا ت ٝد٘ثاَ یىذیٍش افوضایؾ ٔوی یافتٙوذ) آغواص اص دػوت سفوتٗ پوزیشؽ
التصاد ویٙضی تٛد .اص ٟٓٔ ٕٝٞتش ایٗ و ٝالتصاد ویٙضی لوادس ٘ثوٛد پاػوخٌوٛی
ٔطاِثات ػیاػی ػشٔای ٝتاؿذ.
تا آغاص اػطوای آصادی ػٕوُ تو ٝتاصاسٞوای ٔواِی دس دٞوٝی  1951تٛػوط
دِٚت ٞأ ،مشسات ٚوٙتشَ ٞای ؿوذیذ ٔواِی سٚی راتوٝروایی پو َٛؿوشٚع توٝ
تضؼیف وشد .تؼّیك لاتّیت تثذیُ دالس ت ٝطال تٛػط سیچاسد ٘یىؼ ٖٛدس ػواَ
 ،1971ػیؼتٓ ٘ش ٞای حاتت تؼؼیش سا وٛٔ ٝفمیت ػیاػت ویٙوض تؼویاس تو ٝآٖ
ٚاتؼت ٝتٛد اص تیٗ تشد .وٙتشَ حشوت ػوشٔای ٝوؤ ٝوا٘غ صٞىـوی پو َٛتٛػوط
ػشٔایٝداساٖ ٚدالالٖ اصػیؼوتٓ التصواد ٔتوٛاصٖ ویٙوضی توٛد ؿىؼوت خوٛسد.
ٕ٘یتٛاٖ فىش وشد و ٝاػتشاتظی ٞای ٔٛسد اػوتفادٜی ػیؼوتٓ ٔواِی رٟوا٘ی دس
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لشٖ تیؼتٓ اص خاطشٜٞا ٔح ٛؿٛد .أا ؿایذ تضسيتشیٗ ٔؼضوُ تمایوای ػیؼوتٓ
ػٛػیاَ دٔٛوشاػی ویٙضی دس تذ ٚأش ِٛٚ ،آٖؤ ٝؤحش تاؿذٛٔ ،ارٟو ٝتوا تحوشاٖ
ٔحیط صیؼت خٛاٞذ تٛد .تش٘أٝای و ٝتٝد٘ثواَ اؿوتغاَ پایوذاس اص طشیوك سؿوذ
ٔؼووتٕش التصووادی تووا پیـووشا٘ٝی افووضایؾ تمابووای ٔصووشفی تاؿووذ توو٘ٝوواٌضیش
ػش٘ٛؿت تذتشی سا تشای ٔا سلٓ خٛاٞذ صد.
تذ ٖٚاسایٝی یه داػتاٖ ٞذایتٌش وو ٝاص آیٙوذٜای تٟتوش ٘ ٚوٌ ٝزؿوتٝای
تٟتش خثش تذٞذ ایٗ ارتٙاب ٘اپزیش خٛاٞذ تٛد و ٝاحضاتوی وؤ ٝویوٛؿویذ٘ذ دس
ٔماتُ لذست ٘خثٍاٖ حشٚتٕٙوذ ٔمأٚوت وٙٙوذ ػوشدسٌٓ توالی خٛاٙٞوذ ٔا٘وذ.
٘ٛػاصی ػیاػی ت ٝداػتاٖ ػیاػی ٘٘ ٛیاص داسد .تذ ٖٚطشح یوه داػوتاٖ ٔخثوت
ٚتٛأْ تا ساٜحُ ت ٝرای ٚاووٙؾ ٚتشخوٛسد اص ٔٛبوغ ٔخاِفوت چیوضی تغییوش
٘خٛاٞذ وشد .تا اسائٝی چٙیٗ داػتا٘ی اػت وٕٞ ٝو ٝچیوض دٌشٌؤ ٖٛویؿوٛد.
سٚایتی ؤ ٝا اسائؤ ٝویدٞویٓ تایوذ ػواد ٚ ٜلاتوُدسن تاؿوذ .اٌوش لوشاس اػوت
دٌشٌ٘ٛی دسػیاػت (ٔٛرٛد) ایزاد وٙذ تایوذ توشای تویؾتوشیٗ تؼوذاد ٔوشدْ
٘ـاٖدٙٞذٜی ایٗ تاؿذ ؤ ٝشصٞای ػیاػی ٔٛرٛد سا تٞٝوٓ ٔویسیوضد .تایؼوتی
٘یاصٞا ٚخٛاػت ٞای ػٕیك آ٘اٖ سا ت ٝرٙثؾ دسآٚسدٔ .یتایذ ٔخٕصٝای سا ووٝ
دس آٖ ٌیش افتادٜایٓ تٛبیح داد ٜسا ٜسٞایی اص آٖ سا اسائ ٝدٞذ ٚ .اصآٖروا وو ٝاص
دسٚؽپشداصی ٚػٛاْفشیثی چیضی ػایذ ٕ٘یؿٛد تایذ تشاػواع ٚالؼیوتٞوا تیواٖ
ؿٛد.
دؿٛاس ت٘ ٝظش ٔیآیذ .أوا ٔؼتموذْ وو ٝیوه «داػوتاٖ تاصػواصی» ؿوفا

ٚ

رزاب ٚرٛد داسد وٚ ٝیظٌیٞای فٛق سا داؿت ٝتاؿذ.
طی ػاَ ٞای ٌزؿتٛ٘ ٝػی ٍٕٞشایی دس یافتوٞ ٝوای ػّؤ ْٛختّوف ٘ظیوش
سٚاٖؿٙاػویٔ ،وشدْؿٙاػوی ،ػصوةؿٙاػوی (٘ٛسٚػوایٙغ)  ٚصیؼوتؿٙاػووی
تىأّی ٚرٛد داؿت ٝاػت .پظٞٚؾ دس ٕٞوٝی ایوٗ صٔیٙوٞ ٝوا تو ٝرٕوغتٙوذی
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یىؼا٘ی اؿاس ٜداس٘ذ وٛ٘ ٝع تـش ،ت٘ ٝموُ ٔؼوتمیٓ اصٔوتٗ ٔماِوٝای دس ٔزّوٝی
فشا٘تیشػایىِٛٛطی « دسٔمایؼ ٝتا ػایش حیٛا٘ات ت٘ٝح ٛچـٌٓیوشی غیشٔؼٕوِٛی
اػت ».اؿاس ٜتٔ ٝیضاٖ ؿٍفتاٍ٘یضحغ ٘ٛعدٚػتی ا٘ؼاٖ اػتٔ .وا حؼاػویت
فٛقاِؼادٜای ٘ؼثت ت٘ ٝیاصٞای دیٍشاٖ داسیٓ ،تٛ ٝست ٔٙحصشتٝفشدی ٘ؼوثت
ت ٝسفا ٜآ٘واٖ ٍ٘وشاٖ ٞؼوتیٓٚ ،داسای تٛإ٘ٙوذی خا وی دس ایزواد ٙٞزاسٞوای
اخاللی ٞؼتیٓ و ٝایٗ تٕایالت سا ایزاد ٚتمٛیت ٔیوٙذٓٞ .چٙیٗ ٔا ٚاالتوشیٗ
ػطح ٕٞیاسی دس ٔیاٖ پؼتا٘ذاساٖ سا داسیوٓٔ .وا توٝسغوٓ ایوٗوو ٝاص تؼویاسی اص
یاداٖ  ٚویذ ٞوایٔواٖ بوؼیفتوش  ٚوٙوذتش توٛدیٓ ،توا تمٛیوت تٛإ٘ٙوذی
لاتُتٛرٔٝاٖ دس وٕه ت ٝیىذیٍش اص ؿشایط دؿٛاس ص٘ذٌی دس حشاٞای ٌوشْ
آفشیما راٖ ػآِ تٝدس تشدیٓ .ایٗ ٔیوُ لوٛی ٕٞیواسی اصطشیوك ا وُ ا٘تخواب
طثیؼی تخـی اص رات ٔا ؿذ ٜاػتٌ .شایؾ ٞای ٔا تٛ٘ ٝعدٚػوتی  ٚوٕوه توٝ
ٕٛٙٞع یه حمیمت حیاتی ٔ ٚحٛسی دس ٘ٛع تـش اػت .أا  ٕٝٞچیض تو٘ ٝحوٛ
ِٙٛٞاوی خال

آٖ پیؾ آٔذ ٜاػت

ػشؿت ٘یه ٔا تحت تأحیش پواسٜای ػٛأوُ ،وو ٝؿوایذ لوٛی توشیٗ آٖٞوا
ػّطٝی سٚایت ػیاػی دٚساٖ ٔا اػوت ،خٙخوی ٘ ٚاوواسا ؿوذ ٜاػوت .پوزیشؽ
ایذئِٛٛطی فاػذ سلاتت ؿذیذ  ٚفشدٔحٛسی افشاطی وو ٝتٛػوط ػیاػوتٕذاساٖ،
التصاددا٘اٖ  ٚسٚص٘أٍ٘ ٝاساٖ تٔ ٝا اِما ؿذٔ ٜا سا دس ٔماتوُ یىوذیٍش لوشاس داد،ٜ
تشع  ٚتیاػتٕادی ٘ؼثت ت ٓٞ ٝسا دس ٔا تـٛیك ٚ ،پی٘ٛذٞای ارتٕواػی سا ووٝ
توو ٝص٘ووذٌی ٔووا اسصؽ ٔ ٚؼٙووا ٔوویدٞووذ تضووؼیف ٔوویوٙوذ .داػووتاٖ سلاتووت ٚ
خٛدتشتشتیٙی ٔا آٖلذس تىشاس  ٚچٙاٖ لا٘غوٙٙذ ٜتیاٖ ؿذ ٜؤ ٝا آٖ سا توٝػٙوٛاٖ
«ؿشح ٞؼتی خٛد» پزیشفتٝایٓ .ایٗ أشٍ٘ ،أ ٜوا سا ٘ؼوثت تو ٝخٛدٔواٖ تغییوش
داد ٜاػت .ایٗ تغییش تٛ٘ٝتٝی خٛد سفتواس ٔوا سا ػوٛ

ٔویوٙوذ .تٛػوط ایوٗ

ایذئِٛٛطی  ٚسٚایت ِ٘ٛیثشاِی و ٝآٖ سا ٔطشح ٔیوٙذٔ ،ا ٞذ

ٔـوتشنٔواٖ سا
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اص دػت دادٜایٓ .ایٗ (تیٞذفی) تٛ٘ٝتٝی خٛد تاػوج اصدػوتدادٖ اػتٕواد توٝ
٘فغ ٘ؼثت ت ٝلذستٔاٖ تشای دٌشٌ٘ٛی ،ػشخٛسد ٜاص شفیت ٔواٖ دس تٟتوشیٗ
واسی و ٝا٘ؼاٖ ٔی تٛا٘ذ ا٘زاْ دٞذ (یؼٙی) یافتٗ ٚرو ٜٛاؿوتشان دس ٔماتّو ٝتوا
ٔؼضالت ٕٞ ٚثؼتٍی تشای فائك آٔذٖ توش آٖٞوا ٌشدیوذ ٜاػوت .تفشلوٝی ٔوا
اراص ٜداد ٜاػت تا لذست ٞای تً٘ٙظشٔ ،تؼصة ٚخـٗ خوالء ػیاػوی سا پوش
وٙٙذٔ .ا دس چشخ ٝی ٔؼیٛب( )6اصخٛدتیٍواٍ٘ی (اِیٙاػوی ٚ )7()ٖٛػىوغاِؼٕوُ
ٌیش افتادٜایٓ .پؼتا٘ذاس اتشارتٕاػی اصٔ ٓٞیپاؿذ.
أا ٔا لٟشٔا٘اٖ ایٗ داػتاٖ ،تا ت ٓٞٝپیٛػوتٗ توشای سٚاد دٚتواسٜی ص٘وذٌی
تشٔثٙووای وٕ٘ٛتوؤ )8(ٝوویتووٛا٘یٓ اص ایووٗ دٚس تاطووُ خوواسد ؿووٛیٓ .توو ٝوٕووه
شفیتٔاٖ دس توآٞتوٛدٖ ٚتؼّوكٔ ،وی توٛا٘یٓ ٌوٞٛش ٚروٛدی ا٘ؼواٖ ،یؼٙوی
٘ٛعدٚػتی ٕٞٚیاسی سا دٚتاس ٜپیذا وٙیٓ .توا فؼواَ ؿوذٖ ص٘وذٌی ارتٕواػی دس
ٔحذٚدٜی ٔحُ ػى٘ٛتٔاٖ  ٚپزیشؽ آٖ ت ٝػٛٙاٖ تخـی اص ص٘وذٌی( ،طوشح)
٘ظشاتٔاٖ  ٚتخـوی اصالتصوادٔاٖ (دس حٕایوت) س٘ٚوذ فؼاِیوت ایوٗ وٕ٘ٛتو،ٝ
ٔی تٛا٘یٓ تٟتشیٗ رٙثٞ ٝای رات خٛد سا تاصػاصی وٙیٓٞ .ش را و ٝا٘ضٚا (فموذاٖ
ٔؼیاس ٞای ٔـتشن ارتٕاػی) ٚرٛد داؿت ٝتاؿذ ص٘ذٌی ٔذ٘ی ؿوىٛفایی ایزواد
خٛاٞیٓ وشدٞ .شرا و ٝاص خٛد تیٍواٍ٘ی ٚروٛد داسد حوغ تؼّوك تواصٜای توٝ
ٕٞؼایٞٝأ ،حّٚ ٝارتٕاع تٚٝرٛد خٛاٞیٓ آٚسد .پشٚطٜٞای وٕ٘ٛت ٝتوٝػوشػت
تاصتِٛیذ  ٚت ٝفشٔ ًٙٞـاسوتی ص٘ذٜای تثذیُ خٛاٞذ ؿذ .فؼاِیوتٞوای تواصٜی
ارتٕواػی احؼواع تؼّووك خواطش ٔ ٚاِىیووت سا دس ٔوا تمٛیووت خٛاٙٞوذ وووشد.
راییو ٝتیٗ تاصاس  ٚدِٚوت خوٛد سا ِوٝؿوذٔ ٜویتیٙویٓ ،التصواد ٘وٛیٙی ایزواد
ٔی وٙیٓ و ٝتٔ ٝشدْ ٚػیاس ٜاحتشاْ تٍضاسدٔ .ا آٖ سا دس یه ٌؼتشٜی ٚػویغ ،أوا
فشأٛؽؿذٜی التصادی (یؼٙی) ٔایّٕوه فشٍٙٞوی  ٚطثیؼوی ٔـوتشن( )9پیوادٜ
خٛاٞیٓ وشد .تّٕه  ٚاداسٜی ٔٙاتغ ٔحّی تٛػط وٕ٘ٛتٞ ٝا ،بأٗ ایٗ خٛاٞوذ
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تٛد و ٕٝٞ ٝدس ٔٙافغ آٖ ػٟیٓ تاؿٙذ .اػتفاد ٜاصٔٙاتغ ٔـوتشن دس توأٔیٗ ٔٙوافغ
ػٕٔٛی ،أىا٘ات دِٚتی سا افوضایؾ داد ٚ ٜتوشای ٕٞو ٝأٙیوت ٚتوٛاٖ پوزیشؽ
(ٔـىالت)  ٚپایذاسی سا ت ٝاسٔغاٖ خٛاٞذ آٚسدٞ .شروا ٘ادیوذٌ ٜشفتو ٝؿوذٚ ٜ
اػتخٕاس ٔیؿٛیٓ ،دٔٛوشاػی سا سٚاد دادٚ ٜػیاػت سا اصوف وؼوا٘ی وو ٝآٖ سا
غصة وشدٜا٘ذ تیش ٖٚخٛاٞیٓ آٚسد .سٚؽ ٞا ٔ ٚمشسات ٘وٛیٗ توشای ا٘تخاتوات
بأٗ حفظ سأی ٍٕٞاٖ خٛاٞذ تٛد  ٚلذست ػیاػی ٞیچٌوأ ٜمٟوٛس لوذست
ٔاِی ٘خٛاٞذ ؿذ .دٔٛوشاػی ٕ٘ایٙوذٌی توا حٕایوت دٔٛوشاػوی ٔـواسوتی
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تمٛیت ؿذ ٚ ٜتٔ ٝا ارواصٞی ا والح ا٘تخواب ٞوای ػیاػویٔواٖ سا ٔویدٞوذ.
تصٕیٌٓیوشی تو ٝوٛچوهتوشیٗ ٚاحوذٞای ػیاػوی اسرواع خٛاٞوذ ؿوذ ووٝ
ٔی تٛا٘ٙذ آٖ سا ٘پزیش٘ذ .فشًٞٙٞای ٟ٘ادی ٚ ٝٙلذستٕٙوذی وو ٝایزواد ٔویوٙویٓ
لذست پزیشؽ تٛٙع ارتٕاػی اص ٞشٌ :ٝ٘ٛتفاٚت آدْ ٞوا ،تٙوٛع ٘وظاد ،تزواسب
ص٘ذٌی ،افىاس ٘ ٚحٜٛی ص٘ذٌی وشدٖ سا داسا خٛاٞذ تٛد .دیٍوش ٘یواصی ٘یؼوت
تا اص آٖ ٞا و ٝتا ٔا فشق ٔی وٙٙذ ٞشاع داؿت ٝتاؿیٓ؛ ٔا لذست  ٚاػتٕادتو٘ٝفوغ
الصْ دس رٟت ٘فی تالؽ تشای ویٝٙتٛصی ٘ ٚفشت تا آٖٞا سا خٛاٞیٓ داؿت.
تا احیای وٕ٘ٛتٛ٘ ،ٝػاصی ص٘ذٌی ٔذ٘ی ٔ ٚطاِثٝی رایٍأٜواٖ دس رٟواٖ،
رأؼٝای ایزاد خٛاٞیٓ وشد و ٝدس آٖ طثیؼت ٚاالی ٔوا (یؼٙوی) ٘وٛعدٚػوتی،
ٕٞذِی ٕٞٚثؼتٍی ػٕیك ،آؿىاس ؿٛد .یه د٘یای تٟتوش ،اسصؽ ٞوای ٚاالی ٔوا
سا تشاٍ٘یخت ٚ ٝتٙٞٝزاس ٔیوٙذ ٗٔ .تشای ایوٗ داػوتاٖ ٘واْ «ػیاػوت تؼّوك» سا
ا٘تخاب ٔیو.ٓٙ
اص آٖرا و ٝیىی اصٚیظٌیٞای خٛب یه ػیاػت سیـٝداس دس رأؼ ٝایوٗ
اػت و ٝؿٕا تشای ؿشٚع ،ت ٝیه رٙثؾ ػٕٔٛی ٘یاصی ٘ذاسیوذ ،تشخوی اص ایوٗ
الذأات تذ ٖٚا٘تظاس تشای تغییشحىٔٛوت ٔویتٛا٘ٙوذ ؿوشٚع ؿو٘ٛذ .أوا ػوایش
رٛا٘ة ایٗ تش٘أ ٝتاتغ تغییشات ٌؼتشدٜتشػیاػی اػت .ایٗ دیوذٌا ٜتوا صٔوا٘ی
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و ٝپاسٜای اتفالات ٕٟٔی و ٝدس ایاالت ٔتحذ ٜس دادٛٔ ٜسد ٔطاِؼو ٚ ٝتشسػوی
لشاس ٍ٘یشد ٕٔىٗ تؼت دٚساصر ٗٞتّمی ؿٛد .سٚؽ ػاصٔاٖدٞوی فشاٌیوش ووٝ
دس ٔثاسصات ا٘تخاتاتی آٔشیىا تشای ٘أضدی تش٘وی ػوا٘ذسص اص حوضب دٔوٛوشات
اػتفاد ٜؿذ یه تح َٛتاِم( ٜٛدس ایٗ صٔی )ٝٙاػت .ا ٚتو ٝروای اتىوای وش
تٞ ٝضیٝٙی ٍٙٞفت ،اطالػات ٚپشػ ُٙصیاد ،توشای ا٘زواْ  ٚوایفی وؤ ٝؼٕوٛالً
تشػٟذٜی یه ػتاد ا٘تخاتاتی ٌزاسدٔ ٜیؿذ ،اص یه ؿثىٝی ٞشٔوی سؿوذیاتٙذٜ
اص داٚطّثا٘ی اػتفاد ٜوشد وٞ ٝش داٚطّة  ٚیفٝی آٔوٛصؽ ٘ ٚظواست توش وواس
یه ٌش ٜٚدیٍش اص داٚطّثاٖ سا تشػٟذ ٜداؿت .دس صٔوا٘ی ووٞ ٝویالسی وّیٙتوٖٛ
پ َٛسا ػاصٔاٖدٞی ٔیوشد ،ػا٘ذسص ٔشدْ سا ػاصٔاٖدٞى وشد .دس پایواٖ

ش

فشایٙذ تؼییٗ وا٘ذیذا ،تیؾ اص ذ ٞضاس ٘فش ت ٝخذٔت ٌشفت ٝؿوذ وو ٝدس ٔیواٖ
آٖٞا یه ذ ٞضاس سٚیذاد (رّؼٔ ٚ ٝیتی ًٙا٘تخاتاتی) سا تشٌوضاس ٚتوا ٞفتواد ٚ
پٙذ ٔیّی ٖٛسأیدٙٞذ ٜحثت وشد٘ذ.
ؿیٜٛی ٚی دس (فشایٙذ) ا٘تخاب وا٘ذیذا ،یه تزشتٝی تؼیاس توضسي ص٘وذٜ
تٛد و ٝتیؾتش سٚؽٞای آٖ دس حیٗ ارشا تؼط ٚتٛػوؼ ٝیافوتٔ .زشیواٖ ایوٗ
سٚؽ دس ٌضاسؽ خٛد ٔی ٘ٛیؼٙذ صٔا٘ی ٔتٛرو ٝؿوذ٘ذ ایوٗ اػوتشاتظی ٔٛفوك
تٛد ٜو ٝخیّی دیشؿذ ٜتٛد .اٌش چٙذ ٔوا ٜصٚدتوش ایوٗ ؿوی ٜٛسا تو ٝوواس ٌشفتوٝ
تٛد٘ذ ،ؿثىٝی داٚطّثاٖ ٔی تٛا٘ؼت وّیٝی ؿىُٞوای استثواب توا ٔخواطثیٗ سا
وٙاس ٌزاؿتٚ ٝتمشیثاً تا ٕٝٞی ٚارذیٗ ؿشایط دس آٔشیىوا تٕواع تٍیش٘وذ .اٌوش
سٚؽ ٞای ی وو ٝآ٘واٖ تٛػوؼ ٝداد٘وذ اص اتتوذا ٔوٛسد اػوتفاد ٜلوشاس ٌشفتو ٝتوٛد،
ٔی تٛا٘ؼت چـٓا٘ذاص ٞشٌ ٝ٘ٛتثّیغات (ا٘تخاتاتی) تشای یه د٘یای تٟتوش سا توٝ
٘ح ٛاػاػی تغییش دٞذ.
پغ اصخٛا٘ذٖ وتاتی و ٝد٘ ٚفش اص ػواصٔاٖدٙٞوذٌاٖ (تثّیغوات ا٘تخاتواتی)
ػا٘ذسص

()11

٘ٛؿت ٝتٛد٘ذ ٚ ،دسیه تش٘أٚ ٝیذئٛیی تشای ٌواسدیٗ ٔطوشح ووشدْ
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و ٝاػتفاد ٜاص ایٗ سٚؽ ٔیتٛا٘ذ چـٓا٘ذاصٞای حضب وواسٌش رشٔوی ووٛستیٗ
سا ٔتح َٛػاصد ،تٝؿذت ٔٛسد اػتٟضا لشاس ٌشفتٓ .أا حاتت ؿذ وو( ٝایوٗ ٘ظوش)
دسػت اػت .صٔا٘ی و ٝػٕذتاً ٔحافظٝواساٖ ت ٝػٛٙاٖ تش٘ذ ٜپیؾتیٙی ٔویؿوذ٘ذ
حضب واسٌش تا اػتفاد ٜاصػٙا شی اص اػوتشاتظی ػوا٘ذسص ،توا حٕایوت ٔٙٔٛتوْٛ
( رشیاٖ چپ حضب واسٌش) تش٘ذٜی ا٘تخاتات ؿذ ٚؿویٜٛای وو ٝایوٗ تغییوش سا
ایزاد وشد ٛٙٞص دٚساٖ ٘ٛتاٌٚی خٛدسا ٔیٌزسا٘ذ.
ت٘ ٝظش ٔٗ اٌش ایٗ سٚؽ تا تشخی ؿویٜٞٛوا وو ٝواسٔٙوذاٖ پیـویٗ وٍٙوشٜ
(رٙثؾ ایٙذیٛیضیثُ)( )12تحت ػٛٙاٖ «سإٙٞای ػّٕی تشای ٔمأٚوت دس ٔماتوُ
تش٘أٝی تشأپ» تٛ ٝست آٖالیٗ دس «سإٙٞای ایٙذیٛیضیثُ توشای توأحیش سٚی
اػضای وٍٙش )13(«ٜاسائ ٝوشد٘وذ تّفیوك ؿوٛد ٔوؤحشتش خٛاٞوذ توٛد .ایوٗ افوشاد
سٚؽ ٞایی سا و ٝرٙثؾ تی پاستی تٟی ٝوشد ٜتٛد ٔطاِؼ٘ ٚ ٝىات اػاػوی آٖ سا
اػتخشاد وشد٘ذ .آٖٞا ٔتٛر ٝؿذ٘ذ و ٝتـىیُ رّؼات ٔحّی توا ٕ٘ایٙوذٌاٖ ٚ
تىشاس یه خٛاػت ٝتٛ ٝست ٔىشس  ٚپخؾ فیّٓ پاػخ ٞای آ٘واٖ دس سػوا٘ٞٝوا
یه الذاْ وّیذی اػت و ٝفـاس سا تٛ ٝست تیٚلف ٝافضایؾ ٔویدٞوذ .رٙوثؾ
تی پاستی ،تا صٔا٘ی ؤ ٝمأٚت دس لثاَ خٛاػتٞایؾ تمشیثواً غیوشٕٔىٗ ؿوذ،
تٝخٛتی اص ایٗ سٚؽ تٟش ٜتشدٕٞ .یٗ سٚؽ سا تذ ٖٚحشووات ایوزائی وو ٝایوٗ
رٙثؾ ٌاٞی ت ٝآٖ ٔتٛػُ ٔویؿوذ ٔوی توٛاٖ تو ٝوواس تؼوت .تو ٝاػتمواد ٔوٗ
سٚؽ ٞای ایٙذیٛیضیثُ توا پـوتٛا٘ٝی ٔوذَ ػواصٔاٖدٞوی ٌؼوتشد ٚ ٜتویٓٞوای
ٔ ٛف تٌ ٝوشدآٚسی ؿوٕاس ٜتّفوٗ ٔ ٚشارؼوٝی خا٘وٝتوٝخا٘و ٝدس ٞوش ٔحّوٝ
ٔی تٛا٘ذ ٘تایذ ػیاػی سا دس ٞش وـوٛسی وؤ ٝوذػی دٔٛوشاػوی اػوت تغییوش
دٞذ.
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أا ٞیچیه اص ایوٗ ؿویٞ ٜٛوا ٔواداْ وو ٝپـوتٛا٘ٝی یوه سٚایوت ػیاػوی
ػأإ٘ٙذ  ٚتواص ٜسا توا خوٛد ٘ذاؿوت ٝتاؿوذ تغییوش ٔؼٙواداس ٔ ٚا٘وذٌاسی ایزواد
ٕ٘یوٙذ.
آ٘اٖ و ٝخٛاٞاٖ ػیاػتی ٔؼتذَ ٞؼوتٙذ ٔویدا٘ٙوذ وو ٝحوذالُ دس ت وٛسی
ػذٜای تا ٔا (ٓٞػمیذٞ )ٜؼتٙذٔ .شدْ اوخشاً ارتٕاػی ،ػاطفی ٘ٚوٛعدٚػوتا٘وذ.
اوخش ٔشدْ تشریح ٔی دٙٞذ دس د٘یایی ص٘ذٌی وٙٙوذ وؤ ٝوٛسد ػوضت  ٚاحتوشاْ
تاؿٙذ  ٚػٕش خٛد ٛٔ ٚاٞة طثیؼی سا و ٝخٛد  ٚتمیٝی د٘یوا تو ٝآٖٞوا ٚاتؼوتٝ
اػت تّف ٘ىٙٙذ .أا ٞؼتٙذ ٔؼذٚد وؼا٘ی و ٝتا دسٚؽ ،دٚپ ّٟٛػوخٗ ٌفوتٗ ٚ
ایزاد ػشدسٌٕی تش ایٗ خٛاػت ٟ٘اٖ تشای تغییش ػشپٛؽ ٔیٟ٘ٙذ.
ٔیدا٘یٓ اٌش تتٛا٘یٓ چٙیٗ اوخشیوت خأٛؿوی سا تؼویذ وٙویٓ ،ایوٗ الّیوت
وٛچه تٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ٕ٘یتٛا٘ذ رّٛی ٔا سا تٍیشدِٚ .ی ٔا اص دسن ایوٗ أىواٖ
ػارض ٔا٘ذیٓ  ٚاص آٖ ٟٔٓتش ٘تٛا٘ؼتیٓ تٝػٛٙاٖ تذیُ داػتاٖٞوای ػیاػوی وٟٙوٝ
 ٚتىوشاسی سٚایوت روزاتی اصتحو ٚ َٛتاصػوواصی اسائو ٝوٙویٓ .توا ص٘وذ ٜوووشدٖ
تصٛسی و ٝداسیٓ ،ت ٝتٛأٖاٖ تشای ارشا (تیؾ تش) پی ٔیتشیٓ .ایٗراػوت ووٝ
دیٍش چیضی رّٛداس ٔا ٘خٛاٞذ تٛد.
George Monbiot, how do we get out of this mess?, Guardian, 9
Sep 2017.

پینوشتها
 - 1رٛسد ٔاسؿاَ ()George Marshall
٘ٛیؼٙذ ٚ ٜوٙـٍش ٔؼائُ صیؼتٔحیطی  ٚتٙیاٌٖزاس ػواصٔاٖ «حٕایوت اص ٔحویط صیؼوت -
ٔ ٚ » Climate Outreachتخصووص استثاطووات دس صٔیٙوٝی تغییووشات الّیٕووی ووو ٝداسای
تأِیفاتی  ٓٞدس ایٗ صٔی ٝٙاػت.
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 – 2داػتاٖ تاصػاصی Restoration Story
ٔٙظٛس داػتاٖ تاص٘ٛیؼی ؿذ ٜاػت و ٝفمط ؿخصیت ٞا  ٚصٔاٖ ٔ ٚىاٖ تغییش ٔویوٙوذ ِٚوی
ٔٛبٛع آٖ تغییش ٕ٘یوٙذ.
 -3سوٛد التصادی تضسي ت ٝدٝٞی لثُ اص ؿشٚع ر ًٙرٟوا٘ی دٌ ْٚفتؤ ٝویؿوٛد .ؿوشٚع
تحشاٖ دس اغّة وـٛسٞای رٟاٖ اص ػاَ  1929تٛد ٚ ٜپایاٖ آٖ اٚاخش دٝٞی  1931یا اٚایوُ
دٝٞی  1941تٛدٜاػت
Collectivization - 4
وّىتیٛیض ٜوشدٖ تٔ ٝف ْٟٛػّة ٔاِىیت خص ٛیٔ ،اِىیت دِٚتی یا ٔاِىیت اؿتشاوی اػت.
 – 5اتحادیٝی پایاپای تیٗإِّّی ) (ICUیىی اص ٔؤػؼاتی تٛد و ٝتشپوایی آٖ تٛػوط رواٖ
ٔیٙاسد ویٙض دس وٙفشا٘غ پِٛی ٔ ٚاِی ػاصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ ( )1944پیـٟٙاد ؿذٞ .وذ

توذٚیٗ

ٔمشساتی تشای ٔثادالت پِٛی تٛد وٟ٘ ٝایتاً تشػٟذٜی ٙذٚق تیٗإِّّی پٌ َٛزاؿت ٝؿذ .ایٗ
تـىیالت یه تا٘ه رٟا٘ی اػت و ٚ ٝیفٝی آٖ پایاپای وشدٖ تزاست تیٗ وـٛسٞا اػت.
 – 6چشخٝی ٔؼیٛب )(vicious cycle/circle
چشخٝی ٔؼیٛب تٔ ٝزٕٛػ ٝی ص٘زیشٜای اص حٛادث اؿاس ٜداسد وو ٝاص طشیوك یوه حّموٝی
تاصخٛسد ٚبؼیت ٔٛرٛد سا تـذیذ ٔیوٙذ  ٚت ٝػثة آٖ ٚبغ تٔٝشٚس ٚخیٓتش ٔیؿوٛد .دس
ایٗ چشخٞ ٝش رضء ،رضء دیٍش سا تحشیه  ٚتـذیذ ٔویوٙوذ ٌ ٚشایـوی تو ٝػوٕت تؼوادَ
( ارتٕاػی ،ػیاػی ،اخاللی ،التصادی ،صیؼتٔحیطوی  ٚغیوش٘ )ٜوذاسد ٚچوٌ ٖٛشداتوی ووُ
ٔزٕٛػ ٝسا دس خٛد فشٔ ٚیتشد.
– 7ص٘ذٌی تش ٔثٙای وٕ٘ٛت)Community Life( ٝ
وٕ٘ٛت ٝت ٝتـىُ ٞای تشاػاع ػالیك ٔـتشن فىشی ،فشٍٙٞیٔ ،زٞثیٙٞ ،شی ،لٔٛی٘ ،ظادی،
تحصیّی ٘ ٚظایش آٖ اطالق ٔیؿٛد و ٝرٙثٝی ا٘تفاػی ٘ذاسد .ایٗ تـىُٞا تٛػط اػضا اداسٜ
 ٚحٕایت ٔی ؿ٘ٛذ ٔ ٚؼتمُ اص رشیا٘ات ػیاػی  ٚحىٔٛتی اػتٚ .یظٌوی وٕ٘ٛتو ٝاستثواب
فىشی  ٚتٕاع ٔؼتٕش افشاد رأؼ ٝتا یىذیٍش حٛٔ َٛبٛع ٔـتشن ٔٛسد ػاللٝی اػضا تٛدٜ
ٚایٗ استثاب ،ص٘ذٌی رٕؼی  ٚتٕاع افشاد رأؼ ٝتا یىذیٍش سا تمٛیت ٔیوٙذ.
 – 8اِیٙاػیٖٛ
اِیٙاػی ٖٛیا اصخٛدتیٍاٍ٘ی تٔ ٝؼٙای تشیذٖ فشد اص آٔاَ  ٚاٞذافؾ ،ػشدسٌٕی ا ،ٚرذا ٔا٘ذٖ
اص رأؼ ،ٝا٘ضٚا ،تی ػاللٍی ٘ؼثت ت ٝواس ،ػشخٛسد ٜاص ػاصؽ تا ٔحیط ٘ ٚاأیذ اص ٕٞؼاصی
آٔاَ ٔ ٚؼیاسٞایؾ تا خٛاػت رأؼ ٝت ٝواس سفت ٝاػت ٍُٞ .تشای اِٚیٗ تاس ٚاط ٜاِیٙاػی ٖٛیا
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تیٍاٍ٘ی تا خٛد سا ٔطشح ػاختٚ .ی ٔؼتمذ تٛد تیٍاٍ٘ی تا خٛد اص صٔا٘ی آغاص ؿذ و ٝا٘ؼاٖ
اص ص٘ذٌی دس ٚبغ طثیؼی دػت وـیذ ٚ ٜتٕذٖ آغاص ؿذ یؼٙی اص صٔا٘ی ؤ ٝزثوٛس ؿوذ توٝ
لشاس دادٞا  ٚػٙتٞا ٌشدٖ ٟ٘ذ  ٚتا ٟ٘ادٞا وٙاس آیذ.
ایٗ حاِت یؼٙی پذیذٜی ا٘ؼاٖٞائی و ٝاحؼاع ٔیوٙٙذ اص آٖ چیضٞای آؿٙا ّٕٛٔ ٚع و ٝتٝ
ص٘ذٌیؿاٖ ٔؼٙا ٔ ٚفٔ ْٟٛیداد رذا افتاد ٜا٘ذ یؼٙی دٚس ؿذٖ اص خٛیـتٗ  ٚفموذاٖ رٙٞیوت.
ٔاسوغ آٖ سا اص دػت دادٖ «ػشؿت وّی» یا رات فطشی ٔیدا٘ذ .ػایش ٔتفىشیٗ ٘یض ت ٝایوٗ
ٔؼ ّ ٝپشداخت ٝا٘ذ ،اص رّٕ ٝطاٖ پُ ػاستش ایٗ حاِت سا ٘ serialityأیذ.
رشد ٔ٘ٛثی ٛدسآحاس خٛد اص ٚاطٜٞوای چوloneliness, atomization, alienation, ٖٛ
 isolationاػتفاد ٜوشد ٜاػت.
ٔ -9ایّٕه فشٍٙٞی  ٚطثیؼی ٔـتشن
ٔایّٕه فشٍٙٞی  ٚطثیؼی ٔـتشن دس ٔماتُ ٚاطٜی ()Commonsا٘تخاب ؿذ ٜاػت .وٕ٘ٛض
دس ؿىُ ٚالؼی خٛد یه ٘ظٓ غیش ػشٔایٝداساٖ  ٚتٔ ٝفٙٔ ْٟٛاتؼی اػوت ووٕٞ ٝوٝی افوشاد
رأؼ ٝتذاٖ دػتشػی داس٘ذ  ٚتٔ ٝاِىیت خص ٛی وؼی دسٕ٘یآیذ.
وٕ٘ٛض ٚالؼی ٘ ٝتٙٔ ٝظٛسا٘ثاؿت ػشٔای ٝیا ػٛد ،تّى ٝتا ٞذ

تأیٗ دائٕوی سفوا ،ٜآػوایؾ

ٚتٟشٚصی تشای افشاد رأؼ ٝاداسٔ ٜیؿٛد.
 - 11دٔٛوشاػی ٕ٘ایٙذٌی ت ٝایٗ ٔؼٙاػت و ٝتصٕیٕات ٔشتوٛب تو ٝرأؼو ،ٝتٛػوط افوشاد
ٚیظ ٜای ؤ ٝشدْ ا٘تخاب ٔیوٙٙذٌ ،شفتٔ ٝیؿٛد .تمشیثاً تٕأی ٘ظاْٞوای ػیاػوی دٔىشاتیوه
ٔذسٖ اؿىاِی اص دٔىشاػی ٕ٘ایٙذٌی ٞؼتٙذ.
دٔٛوشاػی ٔـاسوتی یا دٔٛوشاػی ٔؼتمیٓ ،تصٕیٕات تٛ ٝست رٕؼی تٛػط افشاد رأؼوٝ
ٌشفتوؤ ٝوویؿووذ .دس رٛأووغ أووشٚصی ،دٔٛوشاػووی ٔـوواسوتی تؼوویاس ٔحووذٚد اػووت أووا
تشٌضاسی ٕٝٞپشػی یا سفشا٘وذ ْٚدس ػوطح ّٔوی توشای ٔؼوائُ ٔوٛسد اخوتال

ٕ٘٘ٛوٝای اص

دٔٛوشاػی ٔـاسوتی اػت.
11 –Rules for Revolutionaries book
http://www.rulesforrevolutionaries.org/
 - 12رٙثؾ ایٙذیٛیضیثُ )(Indivisible Movement
رٙثؾ ایٙذیٛیضیثُ یه ٌشایؾ ٔتٕایُ ت ٝچپ دسػیاػت ایاالت ٔتحذ ٜاػت و ٝدس اٚاخوش
 2116دساػتش ا

ت ٝا٘تخاب د٘ٚاِذ تشأپ ؿىُ ٌشفت.

0

جورج مونبیو  /ترجمهی محمود حایری
ایوٗ رٙوثؾ فؼاِیوت خوٛد سا توا ا٘تـواس یوه ٔزٕٛػو ٝت ٛوی ٚ ٝسٕٙٞوٛد تحوت ػٙوٛاٖ
) (Indivisible Guideو ٝتٛػط واسٔٙذاٖ وٍٙشٛ٘ ٜؿت ٝؿذ ٜتوٛد  ٚتو ٝوٛست آٖالیوٗ
ٔٙتـش ؿذ آغاص وشد .ایٗ ٔزٕٛػ ٝحاٚی پیـٟٙادٞایی تشای ٔمأٚت آساْ أا ٔوؤحش دس ٔماتوُ
چشخؾ ت ٝساػت دس لٜٛی ٔزشی( ٝدِٚت) ایاالت ٔتحذ ٜتحت ٔذیشتت تشأپ اػت.
13 - The Indivisible Guide :
https://indivisible.org/guide

