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 ی فرهنگی ِ ضد سرکوب خشونت علیه حافظه: زدایی جعل تاریخ و حافظه

 ی هیٌا ؽاًللماؿُ تا هٌَٔك تیفَكی هٔاعثِ

ّای اؽیل اًت وِ تیي هغوـكٗا  ؿك هَكؿ تغج( ًَیي هتلرن ٍ ؿاًتاى)گَی پاییي تا هٌَٔك تیفَكی ٍ  گفت :هیٌاخاًلزسادُیهقذهِ

وٌـ، ُاهل ایي  تلؽی ام هَاكؿی وِ ؿك ایي هٔاعثِ هٌَٔك تیفَكی تغج هی. فتٌـًیىفل، اوثل گٌزی ٍ هغوـ ًْیوی ُىل گل

اٍ، فلٌّگی ولؿى « پوٍِّی تاكیؼ» ی ٍ هِىالت ُیَُ [1]ی هغوـ ًْیوی ًامی ؿك ًَُتِ ّای تاكیؼ تلؽی ام ُیَُ: ًَُـ هََٗػات هی

، ؿك ًظل گلفتي عىَهت تًَٚ ًْیوی تِ ػٌَاى ًیاًت ٍ تملیل فلٌّگ تِ هیلاث فلٌّگی تًَٚ تلؽی فؼالیي ًیاًی ؿك ولؿًتاى

ی عىَهت پي ام اًمالب كا ًپقیلفتٌـ ٍ ؿك  ًیاًی تلًاؽتِ-ّایی وِ ًظن ارتواػی تٌْا ًیلٍی هِلٍع اًتفاؿُ ام ؽًَِت ػلیِ ًَهُ

تایٌت ٍلتی گلٍُ  یوِ پي ام فلٍپاُی عىَهت ُاُ م« لـكت ی لثُِ٘ىل ٍ لاتل تْییذ تلای  تٌْایی تی»ًظل گلفتي هلؿم تِ ػٌَاى 

گِتٌـ ٍ ایٌىِ  ّایِاى تامهی تلیي اػتلاٗی تِ ؽاًِ وَصه ّایِاى تلگلؿًـ تی هٌتَلی ام آًْا تِىل ولؿ ٍ ام آًْا ؽَاًت وِ تِ ؽاًِ

واك ؿك ؿكٍى آى ُ هٌـی اُؾاّ هِغَل ب هٌـی یا غیلاؽالق ایـیَلَهی یه ًیٌتن ًیاًی لاتل تلكًی ام ٛلیك تلكًی اؽالق

 .ًیٌت

اها اًـیِوٌـاًی ّوضَى آگاهثي . گیلًـ ػلیِ ؿٍتاكُ اتفاق افتاؿى َّلَواًت هَٗغ هی« ؿیگل ّلگن»لْا ًت وِ تٌیاكی  تا ُؼاك ًا

ی  ٍ اٜٗلاكی وِ ؽٔیِٔ اًـ وِ ایي ُؼاك تلای ؿٍتاكُ اتفاق ًیفتاؿى َّلَواًت وافی ًیٌت، تلىِ تایـ تا ُلایٚ اًتخٌایی هٜلط ولؿُ

ُ آیـ وِ ب هی ؿك ُلایٚ اًتخٌایی ٍ اٜٗلاكی لاًَى تلای هثاكمُ ػلیِ هخال یه ؿُوي ؽٜلًان تِ تؼلیك ؿك. ولؿًت هثاكمُ ّا عاوویت

. ؿّـ ی ًظن ٍ لاًَى للاك هی گیلؿ وِ ؿُوي كا ّن ؽاكد ام عَمُ آهینی ایي تؼلیك لاًَى اتفالا تلای عفظ لاًَى َٓكت هی َٛك تٌالٖ

ّا تتَاًٌـ ُلایٚ اًتخٌایی ٍ ُلایٚ اٜٗلاكی ٍٗغ  وِ عاوویت هاؿاهی ؛ًتاّوضٌاى تا موٌـ وِ ؽٜل َّلَواًت  آگاهثي تغج هی

ی ًیاًی آى هؾـٍٍ ُـُ اًت؛ اها ؽَؿ ام  ای ًت وِ رٌثِ عیات تلٌِّ مًـگی)ّا كا تِ عیات تلٌِّ  تملیل تـٌّـ  وٌٌـ ٍ مًـگی

تؾِی ام كٌٍُفىلاى ها ًِ تٌْا عتی ؿك ًٜظ ُؼاك ّن ؿك  ،ایي هیاى(. ٛلیك تالٍ عاوویت تلای غیلًیاًی ولؿى آى، ًیاًی اًت

ی ُٔت ٍ وِتِ  ُـگاى ؿِّ ّای اػـام هاًـُ تلىِ پیَ ام ؿًتگیلی ُـى ام تالی ،گَیٌـ ًوی« ؿیگل ّلگن»ّا  هَكؿ وِتاكّا ٍ اػـام

ؽَؿ ؿًت تِ تَریِ ایي اهَك وٌٌـ وِ تایـ تؾِیـ ٍ  ُـگاى ولؿًتاى ٍ ٍاؿاك ولؿى عاوویت تِ پقیلفتي هٌَلیت تاكیؼ اؿػا هی

ام آًزایی وِ عاوویت ام ٛلیك هؾـٍٍ ولؿى مًـگی ًیاًی، مًـگی كا تِ عیات . وٌٌـ مًٌـ ٍ تاكیؼ كا تِ ًفغ ًلوَتگلاى رؼل هی هی

لاٍهت وٌـ، م ّا كا تِ آًْایی وِ اكمٍ عفظ ُـى ؿاكًـ ٍ آًْایی وِ اكمٍ عفظ ُـى ًـاكًـ تمٌین هی ؿّـ ٍ مًـگی تلٌِّ تملیل هی

ّا ٍ  اها گٌزی. ّا ٍ هماٍهت ؿك تلاتل عیات تلٌِّ َٓكت تگیلؿ تٌـی  ؿك تلاتل عاوویت تایـ تا هماٍهت ؿك تلاتل ایي ؿًت تمٌین

ٍ ( تا رؼل تاكیؼ)ّا تا تىلاك هٌٜك عاوویت، وٌاًی وِ ؿك تلاتل عیات تلٌِّ ُـى هماٍهت ولؿًـ كا ُلٍع وٌٌـگاى ؽًَِت  ًْیوی

یىتایی كا تِ ػٌَاى هماٍهت -اگوثي ّلآًضِ. اًـ گیلًـ الثتِ ّلصٌـ وِ تا اػـام ّن هؾالف یزِ لاتل تَٗیظ ؿك ًظل هیًت ُاى كا ؿك لتل

. گیلی ٍ ًوایٌـگی ًثاُـ ّلآًضِ یؼٌی ّل صِ وِ تاُـ هْن اًت ٍ یىتایی ّن ؿك ایٌزا یؼٌی اهلی یگاًِ وِ لاتل اًـامُ: وٌـ هٜلط هی

ای ٍرَؿ ًـاكؿ وِ  وٌـ ایي اًت وِ فات ٍیوُ وٌـ ٍ آًضِ تیاى هی اًـاكؿّای ًلهالینُ ُـُ هماٍهت هییىتایی ؿك تلاتل اًت-ّلآًضِ
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وٌـ وِ ؿك  ؿٍلت كا هٜلط هی-ؿك ّویي كاًتا ًت وِ اٍ ًا. ّا ًت ای ام ایي یىتایی هَرَؿی كا اًٌاى وٌـ تلىِ اًٌاى تَؿى  هزوَػِ

هغَك تامتَلیـ هٌٜك عاوویت اًت ام آًزایی وِ -وٌـ میلا وِ ًیاًت َّیت هیَّیت كا هٜلط -ًا. آى هٌٜك عاوویت هَرَؿ ًیٌت

ًَُـ میلا وِ عاوویت گلٍّْای  ّای هِتلن یافتي تی تفاٍت ٌّتٌـ، ؽٜل تنكگی ػلیِ عاوویت هغٌَب هی ّایی وِ تِ ٍیوگی تَؿى

ی لاًَى ٍ ًظن تلای عفظ ًظن ٍ لاًَى اؽلاد  ٍمُّای هِؾْ یا تایـ ًوایٌـگی وٌـ یا ایٌىِ تایـ آًْا كا ام ط هؾتلف كا تغت َّیت

ّا ام اُؾآی  َّیت-ؿك ًتیزِ ایي تِ ّن پیًَتي ًا(. ّای وِتاك ؿًتِ روؼی ٍ غیلُ هخل اكؿٍگاّْای پٌاٌّـگی، گَاًتاهَتی، ووپ)وٌـ 

ّای ًلؿتاًی  ؿًتِ تٌـی ؿٌّـ وِ ؿك وٌاك یىـیگل للاك گلفتِ ٍ ارامُ ًوی  …وِ فلای هلیت، رٌي، كًگ پًَت، متاى، رٌٌیت 

ام ایي كٍ، ًْیوی ؿك كاًتای هٌٜك عاوویت، تا . ًَُـ ًٌثت تِ یىـیگل للاك تگیلًـ تنكگتلیي ؽٜل ػلیِ هٌٜك عاوویت هغٌَب هی

 وٌـ میلا وِ ؿاك تلمی هی وٌـ ٍ عتی تْن پیًَتي گلٍّْای ًیاًی غیلولؿ كا تِ هلؿم ولؿ هِىل ّا هؾالفت هی-ّا ٍ ًاَّیت ؿٍلت-ًا

ّا ًظن ٍ لاًَى عاوویت ٍ -ّای َّیتی ؿك هٌٜك اٍ ٍ عاوویت كا تِ كًویت ًٌِاؽتِ تَؿًـ، ٍ ّن ایٌىِ ًاؿٍلت ؿًتِ تٌـی

گَ ؿك ایي تاكُ صٌیي تَٗیظ ؿاؿُ ٍ  هٌَٔك تیفَكی ؿك ّویي كاًتا ؿك هتي ایي گفت. ّای آى كا تِ صالَ هی وِاًیـًـ ًامی ًلهال

 :اًت

ّای  ام ٍیوگی وٍِیوگی ؿٍلت ؿك كاُ تَؿ، ٍ ایي  تَرِ تِتاویـ ؿاكًـ ًـاًٌـ، [ ًْیوی ٍ گٌزی]ایِاى  وِی ؿیگلی  تًِه»

تَاًـ تغول وٌـ، میلا  ؿٍلتی كا ًوی-َّیت ٍ ًا-ؿك للولٍ ؽَیَ ّیش ُىل ؿیگلی ام عیات ًیاًی ٍ ّیش ًا وِؿٍلت اًت 

تَاًـ  ؿٍلت هی وِؿاًٌـ  آًْا ًوی. گلؿؿ، ؿیل یا مٍؿ ؿكٍى للولٍ اًت تایـ تغت اهل ّل صٍِیوگی آى توله تل للولٍ اًت ٍ 

-ی عمیمی تماتل ؿٍلت ٍ ًاەهثاكم وِؽَاٌّـ تـاًٌـ  ، ٍ ًویًِؿٍلت كا -عتی ؿٍلتی هَامی كا ؿك ؿكٍى ؽَؿ لثَل وٌـ، اها ًا

ّای  گیلؿ ٍ ُىل هی فآلِؿّـ، ام گفتاك تمای ؿٍلتی  تٌی ًیاًی كػ هی ی هخاتِ تِام آى هفَْم هلؿم  وِؿٍلت اًت، رایی 

وٌاًی  ی تِ هخاتِهلؿم  تِؿك ًْایت ّویي ًگاُ .. ؿك ولؿًتاى كػ ؿاؿ  وِ آًضِ -وٌـ هی تزلتِؿیگل عیات ًیاًی كا ؽلك ٍ 

تلگلؿیـ، اًمالب توام  ّایتاى ؽاًِ تِهلؿم »: گفت هی وِلَ ؿاؿ  ای رولِؽَؿ كا ام ٛلیك  وِهِلٍػیت ًیاًت كا ًـاكًـ،  وِ

 ًِؿّـ،  ّا هِلٍػیت هی ؿٍلت-ّا ٍ ًا َّیت-وِتي ًا تِپاؿگاى یا ؿٍلت  تِیل ول هِلٍػیت ًیاًت ٍ مٍك ، تا تغَ«ُـ

وٌن ؽَؿُاى هٌثغ ایي  پیٌِْاؿ هی «-كًٌـ ّا ًل هی تاًه» وِایٌزاًت . َُؿ ولؿ واك ؿیگلی  رن وِتي آًْا هی صِ ایي وِ

 تِ ًِاًت،  ەهي كٍتلٍی تاًىی ایٌتاؿ-آى-ؿك تیاى وِرا هلؿی اًت تغج ؿك ایي وِكا تیاتٌـ، كاٌّوایی المم ایي اًت  گفتِ

 (گَی پاییيٍ  هٌَٔك تیفَكی ام هتي گفت)« .هلؿم ی هخاتِ تِ تلىِؿٍلت،  ی هخاتِ

ها آًضِ وِ تَٜك ؿًتِ روؼی )ی تاكیؾی راهؼِ  ی ؿیـ ًلوَتگل ؿك ایي تلِّ ام تاكیؼ، تغییل عافظِ ؿلیل ایي تامًَیٌی تاكیؼ ام مٍایِ

ّا ام ٛلیك ام تیي تلؿى تماتل ِ تاكیؾی ِ تیي  تلای پیِثلؿ ؿیٌىَكى آُتی هلی، پاییي آٍكؿى ًٜظ ؽَاًتِ( آٍكین ام گقُتِ تِ یاؿ هی

ام آًزایی وِ تیي تغییل . تاُـ اًزاهـ هی ی تلاتل تیي عاوویت ٍ هلؿم هی ّایی وِ تِ كاتِٜ عاوویت ٍ هلؿم ٍ عتی تَٔیلًامی

آٍكین كاتِٜ ٍرَؿ ؿاكؿ، الرلم تغییل ؿیٌىَكى  ای وِ تَٜك ؿًتِ روؼی گقُتِ كا تِ یاؿ هی هاػی، هٜالثات ٍ ُیَُّای ارت ؿیٌىَكى

یا تاكیؼ تِ آٜالط ام )ایي هیاى تاكیؼ غیلكًوی . ٍ پاییي آٍكؿى ًٜظ هٜالثات ًیامهٌـ تِ تامًِل تاكیؼ  ام ؿیـ ِ ًلوَتگل اًت

ّای للتاًیاى اًت وِ الثتِ ایي ؽَؿ اغلة ام كٍایت ًلوَتگل تَٜك واهل  ی ِ راهؼِ ام تزلتِ فظِی للتاًیاى ٍ عا ّواى عافظِ( پاییي
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وِتاكّای ؿك . آٍكًـ لاتل تغییل اًت ّا گقُتِ كا تِ یاؿ هی ای وِ للتاًی ّای عىَهتی ُیَُ رـا ًیٌت ٍ تغت تاحیل ؿیٌىَكى

ٍ پي ام آى ٍ  ۸۸ای، للتاًیاى هثاكمات اؽیل ؿك ًال  ّای مًزیلُ ، لتلػلاق-ی ُٔت، للتاًیاى رٌگ ایلاى ّای ؿِّ ولؿًتاى، اػـام

ّای للتاًیاى ٍ  ام آًزایی وِ كٍایت:  ی ارتواػی ِ ؿًتِ روؼی ٍ فلؿی ِ ها عَ٘ك ؿاكًـ ی غیلكًوی، ؿك عافظِ ؿك عَمُ …

ّای  ًٌثت تِ ایي ًَگَاكی  عٌاًیت ۸۸ٍ  ۷۶ّای ّای راهؼِ ؿك ًال ُاى ٌَّم ؿك عال تَلیـ ُـى ٌّتٌـ، ٛی ًیاًی ُـى ًنؿیىاى

ی  ّای هَرَؿ ؿك راهؼِ، عافظِ ّای ؿًتِ روؼی ٍ ُْاؿت للتاًیاى تِ ػٌَاى تیاى مؽن ؿًتِ روؼی فلاگیلتل ُـ، ٍ ٛی ایي ًَگَاكی

یىلؿ ًٌثت تِ ّا ؿك راهؼِ ُىل گلفت، تَٜكیىِ عتی تٌیاكی ام ؿٍلتولؿاى پیِیي هزثَك تِ اتؾاف ِ كٍ ای ػلیِ ایي ؽًَِت فلٌّگی

ی روؼی ؿك ٍالغ هثاكمُ ػلیِ  ِ عافظِ    ًامی ّای اؽیل ؿك كاًتای هؾـٍٍ تالٍ. ی ُٔت ُـًـ ّای ؿِّ ایي عَاؿث ام رولِ اػـام

تِ لَل ًآل پیِلٍ، ایي تىلاك تاكیؼ ام . هلی ٍ پاییي آٍكؿى ًٜظ هٜالثات ٌّتٌـ ی فلٌّگی، پیِثلؿ ؿیٌىَكى آُتی ِ ّویي عافظِ

[ «مًـاى ٍ اػـام فلٌّگ هماٍهت ػلیِ ُىٌزِ، وِتاك،»]ؿك هٌیل گٌتلٍ ایي فلٌّگ »ؿك پی ِ ایزاؿ اؽتالل ( ام ؿیـ ًلوَتگل یا)تاال 

   .ؿتاٍ هی[ 2] « …وِ هی كٍؿ تِ تؾِی ام فلٌّگ ػوَهی تـل َُؿ

دستگزفت،ُکٌٌذکِاگزگزٍّیاسلحِبآقایًیکفزرٍضيًویٍلی…»یاخیز،هحوذسْیویادػاکزدُاستکِدرهقالِ:سَال

تزایخذهتتِهزدمٍفقطتزایّزچِسٍدتزتِقذرترسیذىاًدامداد،ًِ…خطًَتراتزٍیحکزدٍهَرداستفادُقزارداد،ٍایٌکاررا

درتزیيخٌایات،هخالفاست،ٍلیًگارًذُتاتواهیٍخَدتاهداساتاػذام،حتیتزایٍحطتٌاک.الؼولدرستچِتایذتاضذهولکت،ػکس

تِ(پایاىًقلقَل)«.اًذکِهتْنتِخیاًتتَدًذاػذامّنضذُخصَظآهزیکا،هداساتاػذامٍخَدداضتِ،ٍحتیکساًیُّویيغزب،ب

«هزدم»ُاسلحًِِتزاییضصتدستبکٌذکِهخالفیيدِّیضصتادػاهیّایدِّرسذکِسْیویدرایٌداتزایتَضیحاػذامًظزهی

تَدًذٍتاٍخَدیکِایطاىتاهداساتاػذامهخالفاستاهاچَىحتیدرآهزیکاّنخایٌیيتزدُ«ّزچِسٍدتزتِقذرترسیذى»کِتزای

گزخطًَتِیضصتقاتلتَضیحٍیاحتیقاتلتَخیِاستتِػثارتدیاالصَلهداساتاػذامفؼالیيسیاسیدِّضًَذپسػلیاػذامهی

ّایسیاسیدریگزٍُاػوالضذُتَسطحکَهتتزایحذففیشیکیهخالفیياسًظزسْیویقاتلتَضیحٍیاتَخیِاستچَىهثارسُ

درسطحایذُ،چَىدر)استکزدُیضصتخطًَتراتزایتِچالصکطاًیذىقذرتهطلقدٍلتدستکندرسطحایذُردًویدِّ

اسطزفدیگزتزایگٌدیٍسْیویتیيحکَهتٍ(.اًذتَاًذثاتتکٌذکِّوِدستتِاسلحِتزدُتَدُهیسطحػولکِسْیویى

سٌاریَییکِتیطتزتِفیلن.خطًَتدرتزاتزخطًَتاًدامگزفتٍِرصینًاچارتِکطتارتَدُاست»ّایهزدمهَاسًِتزقزارتَدٍُگزٍُ

 کٌیذ؟یيطزساستذاللچِفکزهیهَرداضوادر[2] «.ّایٍستزىضثاّتدارد

اًـ ٍ تا لثَل كیٌه  ؿُی تیٜلفی پَمیتیَیٌتی ؽَؿُاى ّن ػـٍل ول ؿُعتی ام ای وِّای ایي اًتاؿ پوٍِّگل  اًتـالل :هٌصَرتیفَری

 تِ رولِؿ ٍ تٔغیظ ًك تًِیام  وِٛلفی ٍ پوٍَّ ؿك هٌاتغ، ػلوی تَؿى ؽَؿ كا ًین میل ًَال تثلًـ، صٌاى ًٌت اًت  ػـٍل ام تی

وتاب  ی ؿكتاكُولؿى ًىاتی  ؿّن ام كٍُي تلای ؿٍكی ام صٌیي واكی تلریظ هی. ٛلثـ ٍ ٍلت میاؿی كا هی عَٓلِ وِؿاكؿ، واكی  رولِ

ى ًـ، یؼٌی وتاب غٌی تلَكیاى ُلٍع وٌن ٍ تؼـ ُایـ تتَاى ؿلیل ایي تاویـ تٌیاك ایِاى ٍ ًظایلُااُ ولؿ تىیِایِاى تل آى  وِهمـًی 

ؿك ولؿًتاى  وِرلیاًی اًت  ی تلرٌتِ ی صْلُمًـ،  هی تىیًِْیوی تل آى  وِغٌی تلَكیاى : ٍلیظ ایي گفتاك كا یافت ٍرِكا فْویـ  ٍ 

ُاى عل ولؿى ِ عنب ؿهَولات ؿك  تالٍ وِ ای ػـُ. ام عنب ؿهَولات رـا ُـًـ وِ ای ػـًَُُـ،  هی ٌُاؽتِّا  صْاكی كًُام وٌگ تِ

تؼـ ام اًِؼاب ٍ وٌاكگقاُتي ًیاًت، تٌْا تزلی . تزٌـ ایي رلیاى تیِتل لاتل فْن اًت تِا فْن تْتل آًْا تا ًگاّی ام. تَؿ تَؿُعنب 
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ًام  تِؿك ّوىاكی تا روَْكی اًالهی تاًیي اًتِاكاتی ( تاكم آى اًت ی صْلُّویي تلَكیاى هَكؿ اتىای ًْیوی  وِ)ػیٌی ایي رلیاى 

 وِتاًیي ولؿ، تا ایي ُؼاك  ای هاٌّاهِاًتِاك هتًَی ام فَلىلَكّای ولؿی مؿ ٍ ًین  تِتِاكات ؿًت ایي اى. ًت« الـیي ایَتی ٓالط» 

هغتَای تاكیؾی ٍ  ّل گًَِولؿى فلٌّگ ام  تثغ آى تْی تِفلٌّگ ٍ  تِاها ًگاُ آًْا ػثاكت تَؿ ام تملیل ًیاًت . وٌٌـ واك فلٌّگی هی

ؿك عال اًملإ تَؿ ٍ  وُِـ  اًٌاًی تَٔیل هی ای گًَِؿك ایي ًگاُ، اًٌاى ولؿ . ٌّگیهیلاث فل تِاًتماؿی ٍ ؿك ًْایت تملیل فلٌّگ 

فَلىلَك تَؿ ٍ  وُِـ، متاًی  ؿك ایي ًگاُ تایـ متاى عفظ هی. تایـ تلای تمایَ وَُیـ وًِثاتی  ای گًَُِـ، صٌاى  تایٌتی حثت هی

ُه ؿك ایي هیاى  تی. ُـ تَؿى ؿك رْاى ٍ هِاكوت للوـاؿ هیًین ًْن هلؿم ولؿًتاى ام عك  تغفِایي . ّویٌَٜك هیلاث فلٌّگی

را  ؿك ؿل متاى تل ایـُام ًیاًت ٍ  ای للؼِلاهتَ صٌگ تنًٌـ ٍ  تِتَاًٌـ  ًْیوی ّا ّیضگاُ ًوی وُِاػلی صَى ّیوي ٌّت 

عك وٌَ  ًِاى تٌْا عك تما ؿاكؿ، ّا افتاؿ، صَى ؿك ًظل ًظام ًین اًي اها ایي تزٌـ ٛیف تلَكیاى همثَل ًظام ٍ اتفالي ًْیوی. گقاُت

ٍ تمال ؿاكؿ، اها عك ًیاًت ٍ  گلیِعك فلیاؿ ٍ  وِتَؿ، وٌی  هلؿُؿك ایي هؼٌا تلای آًْا ولؿ ؽَب ولؿ . هؼٌای آكًتی آى تِ

لت یا ّواى ام مٍك كا ؿاُت ؿٍ ەهِلٍػیت اًتفاؿ وِتٌْا ًیلٍیی ( ، تلَكیاى ٍ ًْیوی ّن)هِاكوت ؿك رْاى كا ًـاكؿ، میلا تلای ًظام 

. تاُـ ُـُآى ًنؿ ًْیوی یؼٌی پاؿگاى اًت، عتی اگل ایي پاؿگاى تٌْا یه ًاػت تؼـ ام اًمالب ام ٓف ٗـ اًمالب ؽاكد  ی ًوایٌـُ

لـكت ٌّتٌـ، ٍ  ی لثُِ٘ىل ٍ لاتل تْییذ تلای  ًام هلؿم هوىي ًیٌت، صَى تلایِاى هلؿم تٌْا تٌْایی تی تِتلای آًْا صَى اهلی 

ؿك  صِ آىایي اًت . هزام اًت ٍ لیالت ٍ هِلٍػیت ًیاًت كا ًـاكًـ، پي تایـ پاؿگاى تٔوین تگیلؿ ّویِِتْای آًْا ؿمؿیـى اًمال

ام ًظل تاكیؾی . تاُـ گقُتِّویي پاؿگاى  ػلیِتٌْا پاؿگاى تایـ هٌلظ تاُـ، عتی اگل ٌَّم یه كٍم ام اًمالب : پي ایي گفتاك للاك ؿاكؿ

ؽلغ ًالط  تِتَلـ ًیاًت ؿك ولؿًتاى تا تٔوین  وِؽَاٌّـ تفْوٌـ  ًوی  …گٌزی، ًْیوی، تلَكیاى،  وِؿیگل ایي اًت  ی ًىتًِین 

تَؿ ٍ تماتل  ُـُلثل ام ًمَٙ كهین ُاٌِّاّی ؿك ولؿًتاى تاًیي َُكاّای هلؿهی ُلٍع  تلىِّا ُلٍع ًِـ،  ولؿى گلفتي پاؿگاى

ؽَاٌّـ  ام ًظلی ؿیگل، ایِاى ًوی. ایي َُكاّا تٌلین َُؿ تِؽَاًت  ًوی پاؿگاى وِتیي َُكاّای هلؿهی ٍ پاؿگاى ؿٍلتی ایي تَؿ 

اًت ٍ التـ ام  ٓفغِصٌـیي تؾَ ٍ  وِوٌٌـ،  ام هَاٗؼِاى ػـٍل هی وُِاى غٌی تلَكیاى كا تؾَاًٌـ  هٌثغ همـى ّای گفتِآؽلیي 

ٍیوگی ؿٍلت  تِ تَرِایِاى تاویـ ؿاكًـ ًـاًٌـ،  وِؿیگلی  ی ًىتِ. تا اتلاّین فلُضی هٔاعثِ -ًِـُ اًت تلروِٛلف تلاؿكاى ٌَّم 

ؿٍلتی كا -َّیت ٍ ًا-ؿك للولٍ ؽَیَ ّیش ُىل ؿیگلی ام عیات ًیاًی ٍ ّیش ًا وِّای ؿٍلت اًت  ام ٍیوگی وِؿك كاُ تَؿ، ٍ ایي 

ؿاًٌـ  آًْا ًوی. ك یا مٍؿؿكٍى للولٍ اًت تایـ تغت اهل گلؿؿ، ؿی ّلصِتَاًـ تغول وٌـ، میلا ٍیوگی آى توله تل للولٍ اًت ٍ  ًوی

عمیمی تماتل  ی هثاكمُ وِؽَاٌّـ تـاًٌـ  ، ٍ ًویًِؿٍلت كا -تَاًـ عتی ؿٍلتی هَامی كا ؿك ؿكٍى ؽَؿ لثَل وٌـ، اها ًا ؿٍلت هی وِ

ّای  ٍ ُىل گیلؿ هی فآلِؿّـ، ام گفتاك تمای ؿٍلتی  تٌی ًیاًی كػ هی ی هخاتِ تِام آى هفَْم هلؿم  وِؿٍلت اًت، رایی -ؿٍلت ٍ ًا

افىٌـى تل ایي  تاكیؾی ؿیگل تلای ًَك ی ًوًَِاها ؿٍ . ؿك ولؿًتاى كػ ؿاؿ وِ صِ آى -وٌـ هی تزلتِؿیگل عیات ًیاًی كا ؽلك ٍ 

 ی رولٍِلت ًـاكؿ ٍ  وِوٌـ  ؿك رلیاى هقاولات تا َُكای ُْل هلیَاى تل ًل تٌلین ُْل، صولاى تاویـ هی:  هاّیت ؿٍلت هفیـ اًت

ؿك رلیاى : ؿیگل ام ّواى مهاى اًت  ی ًوًَِ« .تنم ًِ ام آهـُهي تلای كمم » : یاؿ ؿاكًـ تِؽَتی  تِهلؿم ولؿًتاى  وِ هَِْكی ؿاكؿ

 تِیىی ام اػ٘ای َُكای ُْل  وِّواى پاؿگاى همـى آلایاى، مهاًی ُ ّویي هقاولات تل ًل الغای َُكای ُْل ٍ تٌلین ُْل هلیَاى ب

 وِؿّـ  پاؿگاى تا ًیِؾٌـی رَاب هی ی فلهاًـُ، «مًیـ ُوا ؿاكیـ ام هَٓغ لـكت علف هی» وًِـ ن پاؿگاى اػتلإ هی ی فلهاًـُ

 تِهلؿم  تِؿك ًْایت ّویي ًگاُ . اًـ ّای آى ٍلت هَرَؿ ایي اٛالػات ّوِ ؿك كٍمًاهِ. «مًـ ام هَٗغ لـكت علف هی ّویِِاكتَ »:

ّایتاى تلگلؿیـ، اًمالب  ؽاًِ تِهلؿم »: گفت هی وِلَ ؿاؿ  ای رولِام ٛلیك  ؽَؿ كا وِهِلٍػیت ًیاًت كا ًـاكًـ،  وِوٌاًی  ی هخاتِ
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 ایٌىِ ًِؿّـ،  ؿٍلتْا هِلٍػیت هی-َّیتْا ٍ ًا-وِتي ًا ەؿٍلت ب/پاؿگاى یا  ە، تا تغَیل ول هِلٍػیت ًیاًت ٍ مٍك ب«توام ُـ

كا تیاتٌـ،  گفتِوٌن ؽَؿُاى هٌثغ ایي  پیٌِْاؿ هی «-ؿكًي ّا ًل هی تاًه» وِایٌزاًت . َُؿ ولؿ واك ؿیگلی  رن وِتي آًْا هی صِ

 تِ تلىِؿٍلت،  ی هخاتِ تِ ًِاًت،  ایٌتاؿُهي كٍتلٍی تاًىی -آى-ؿك تیاى وِتغج ؿك ایٌزا هلؿی اًت  وِكاٌّوایی المم ایي اًت 

 .هلؿم ی هخاتِ

گیزدکِاضخاظخَتیدردرٍىًیکفزدرًظزًویکٌذتزایياساسکِتیَریِهحوذسْیوی،تیَریهحوذرضاًیکفزراردهی:سَال

گیزدتطَریکِهؼتقذاستکِتزایرسذکِسْیویایٌداسیستنٍدستگاًُظزیراتااضخاظدارداضتثاُهیتًِظزهی.اًذحکَهتتَدُ

ًظزضوادرایي.اًذالقییکساىتَدُیاضخاظدرٍىحکَهتاسًظزاخیآقایًیکفزالسمتَدُکِایطاىاتتذاثاتتکٌذکِّوًِظزیِ

کٌذاهااسطزفدیگزدرهَردفؼالیيیدیگزایياستکِچطَرسْیویتفاٍتفزدیاضخاظدرقذرترالحاظهیهَردچیست؟ًکتِ

ّیویکِکِحتیدرّواىقالةفکزیس)اًذکٌذگَییّوِیکساىفکزکزدٍُػولکزدُتَدُیضصتطَریصحثتهیسیاسیدِّ

اییسًذاًیاىچٌیيساتقِکزدکِّوِگیزداتتذاتایذثاتتهیاًذراقاتلتَضیحدرًظزهیاػذامکساًیکِاسلحِتِدستگزفتِتَدُ

ّن«ّویيغزبتِخصَظآهزیکا»یسْیویّزچٌذایطاىتااػذامهخالفاستاهاضایذحتیایياضخاظدرهثالکِتِػقیذُ(اًذداضتِ

ضذًذ؟اػذامهی

 تِّا  كغن توام پوٍَّ ؿك ًْایت ػلی وِتگقاكیـ ًؼی وٌین ایي تالٍ ًْیوی یا گٌزی كا ًاهگقاكی وٌین، تالُی  :هٌصَرتیفَری

« ای ًِاًتـالل پوٍِّگلا»ّیش  ٍگلًًِىلؿى اًت، آكی فىل ًىلؿى،  گلؿؿ، ایي تالٍ یىی ام ًاهْایَ ٌّل فىل ؿاهاى ؿٍلت تلهی

ّایتاى  ًِؽا تِهلؿم توام ُـ ٍ "گفتٌـ  وِّای ًْیوی تَؿًـ  كاًتَ یىی ام ّویي ًام. گقاكؿ صٌیي  تٌیاى ًوی اًاى ؽَؿ كا

ًظام  تِؿاُت  آًضِ تِایي اًاهی، ًٌثت  لِرن اًـن ًیلٍّایی، ًیلٍّای ًیاًی ٍ ام رن تِ وِؿیگل ایي اًت  ًىتِ. "تلگلیـیـ

ّا ام عـی تزاٍم ًؾَاٌّـ  ؿك ًْایت ایي" وِ ایيعال میلػثای ٗـ اهپلیالٌت تَؿى ًظام یا تَّن ؿاُتٌـ،  ای گًَُِـ،  هَرَؿ تثـیل هی

ّا ام ّل عـی  اها ایي. ُـ هی گفتِی ًامیْا ەّا تَؿ، ؿكتاك ای تل ًل متاى یؼِآَُیٌتي ٌَّم ُا وٌِّگاهی  وِّواى صینی  – "ولؿ

ٍلیظ آى تیِتل  ٍرِوٌین، تا  تلروٍِٗؼیتی ؿیگل  تِى اًتـالل ایِاى كا تگقاكیـ ای. ؽَاٌّـ تفْوٌـ تزاٍم ولؿًـ ٍ ٌَّم ایٌْا ًوی

مؿ، آَُیتَ هوىي ًیٌت،  ی آَُیتي تگَیـ اٍ پیاًَ هی كتثِ ػالیی یىی ام واكهٌـاى  كُتَاى تَٔك ولؿ وٌی ؿكتا هی. آُىاك گلؿؿ

صٌیي . آَُیتي هوىي ًیٌت ًِ، تلرٌتٌُِاًاى ٍ ٌّل ًِّای هـك  ُاگلؿ اٍل ّوِی ؽَب ٍرَؿ ؿاُت، آى  ؿًَُامى ّوِؿكآًزا آى 

 تٍِ  ًاؿُاًتـالل ایِاى كا تلای وِتي  وِؿیگل ًنؿ آًْا ّویي هِلٍع ولؿى وِتي اًت، ٌّگاهی  ی ًىتِاها . اًت ٌّل فىل ًىلؿى

ٌّت ٍ تایـ ایٌا  گی ؽَب تَ ّویي آهلیىاٍ ّن اػـام صی هی»وٌین، صینی ؽَاّین ؿاًت ًظیل   تلروِمتاى غیل اًتـاللی ؽَؿُاى 

ُلیه ًىٌـ، ؽَب ؿك  ای گلَلِوٌـ ٍ هٌتمیوي  اًتفاؿُایِاى یا گٌزی تلای گفتي ایي علف ام عٌي تؼثیل  اگلصِ. «وِتي كٍ ّن هی

 .ولؿًـ ًوی ەؿًت ؽَؿ كا آلَؿ ّوِ وِآَُیتي ّن 

ػاهالًٍِفاػالًٍِ»ارهزیهْاتاد،درٍاقغکٌذکِحشبدهَکزاتکزدستاىتاخلغسالحضْزتاًیٍصاًذهحوذسْیویادػاهی:سَال

اضغالصذاٍسیوایضْزسٌٌذجراسْیویدرٍاقغضزٍعتیزاًذاسیاسخاًةحکَهت.تَدًذ«کٌطگزاًِآغاسکٌٌذُخطًَتٍخٌگداخلی

 چزا؟.داىدّذکِپیصاسایيخزیاىهزدمکزدستاىدرٍاقغخَاّاىچِتَدُسْیویاهاتَضیحًوی.کٌذتَصیفهی
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 رولِلثال گفتن ؿك ولؿًتاى لثل ام ًمَٙ كهین ّن صٌـ رلیاى ًیاًی ٍ ام  وِصٌاى : ؽَب تام ّن ٌّل فىلًىلؿى: هٌصَرتیفَری

 غیلُعَ٘ك ؿاُتٌـ ٍ ّن پیِتل َُكاّای هلؿهی ٍ ًْاؿّای ؿهَولاتیه مًاى، هؼلواى، تاماكیاى ٍ  وٍِ ؿهىلات ًالْا تَؿ  وَهلِ

اًـ، ٍ  تِپاًگاُ كهین وًٌَی هِلٍػیتی ًـاٍ ًِپاًگاُ كهین ُاٌِّاّی ٍ  ًِتلای ایي هلؿم  وِؿیگل ایي  ی تًِه. تَؿ ُـُتِىیل 

توام عك كا  وٍَِٗط پیـاًت، ًگاّی  تِ وِاها صٌاى . اًـ ؿُتلایِاى ًلوَب كا ًوایٌـگی ول« پوٍِّگل»ّای همـى آلایاى  پاؿگاى

ایٌْا . وٌٌـ روَْكی اًالهی، آًْا ؿك ًْایت ام ام لـكت توىیي هی صُِاٌِّاّی،  صٍِافك اًت، ؿّـ، تا ّل پاؿگاًی م پاؿگاى هی تِتٌْا 

آًْا ام تاكیؼ . تَاى تلى ًْیوی ٍ گٌزی كا تثیٌین، تلى ام تاكیؼ ؿك ایٌزا هی. «ُؾٔیت التـاكٛلة»ؽَتی ٌّتٌـ تلای فْن  ی ًوًَِ

آًْا  تِّای ًلوَب ّیش َُوی  تاًیي ٍماكت وِایي ًِتاٌُـ،  تُِاى ؿاٍ ؿٍُهخال گٌزی ّا ُلهی ام ؿًتْای آل ایٌىِ ًِتلًٌـ،  هی

غیل هاوَتَیی ًثاُـ تایـ گفت،  ام گفتِ ایٌىِتاكیؼ غیل كًوی هزثَك ؽَاٌّـ ُـ فىل وٌٌـ، تلای  ی كُآًْا تا ؽَاًـى ؿٍتا وٍِاكؿ وٌـ، تل

تاویـ  وِتَاًٌتٌـ تؾَاًٌـ  فاكًی اًت هی تِلٌوتی ام آًْا  وِكا ّایی آى مهاى  ّای كاّپیوایی تلاوت. ؽَاٌّـ فىل وٌٌـ آًْا ًوی

 تِ عولِتَاًٌتٌـ ًگاُ وٌٌـ، ؿك ّویي ػىٌْا رتْایی كا ؿك ٌّگام  هی وِػىٌْا كا . اًت ُـُ كتَؿُتیِتل آًْا تل پي گلفتي اًمالب 

 .ا! تَؿ ًزات ؿٌّـ گلفتِمٍك  تُِْل كا  وِ ای هلِوَتَؿًـ هلؿم كا ام ؿًت  آهـُالتـ  وُِْل ؿك ُوال ًٌٌـد ؽَاٌّـ ؿیـ، رتْایی 

ًیزٍّایدٍلتلیثزالیٍتَرصٍایی»ّایفذاییخلقدرهثارساتخلقکزدضزکتکزدُتَدًذتاػلیِسْیویادػاهیکٌذکِچزیک:سَال

ساسددقیقاتِچِهٌظَراستٍخلقهیایيفزهَلیکِایطاىاسهثارساتدٍگزٍُهزدمکزدٍچزیکفذاییاى.«هٌْذستاسرگاىتدٌگٌذ

 کٌذ؟چِحقایقیراکتواىهی

، عنب ؿهَولات ولؿًتاى ایلاى، ًامهاى صلیىْای فـایی وَهلًِامهاى اًمالتی معوتىِاى ولؿًتاى ایلاى یا ّواى  :هٌصَرتیفَری

َٓكت هٌتمین ام  تِؿ ٍ پیام ًلوَب كا ی روَْكی ًالهی ًـاُتيەتَّوی ؿكتاك گًَِ ّیش وِاللیت، تٌْا ًیلٍّایی ًثَؿًـ  -ؽلك

 تِّا عتی فلٓت وٌٌـ هماٍهت كا تـاكن تثیٌٌـ، هاُیي ؽلؾالی  ایي ًامهاى ایٌىِلثل ام  وِ ایيًوایٌـگاى ؿٍلت ؿكیافت ولؿًـ، گَ 

ُـى  ؿمؿیـُام  صگًَِ وِؿ ایي تَ هٌألِتا ؿٍلت تَكهٍایی ًثَؿ،  كمُهثا هٌألِ ًِ. ًفل كا ام ّویي هثاكماى اػـام ولؿ ًِواك افتاؿ ٍ 

ّل اًمالتی اًت، ّواى آؽلیي  ی ٍػـُ وِتَؿ، ّواى  ف٘ای آماؿی  ُـُی آماؿی تثـیل  لِهٌٚ تِولؿًتاى . اًمالب رلَگیلی ولؿ

تَؿ،  ُـُتْـیـی تلای ؿٍلت  وِؿٍلتی تَؿ -ی ًا كُتَؿ، ٍ هلؿم ّن عَ٘ك ؿاُتٌـ، ایي ٍٗؼیت ؿهَولاتیه ٍ رنی ُـًٌُگل هماٍهت 

 تِروَْكی اًالهی پیَى تِ وِّایی  رن ًامهاى تِ. تَؿ ُـُتیَ ام ّل صین اًتؾَاى گلَی ؿٍلت  وَِّیت تَؿ -گفتین ایي ًا وًِاى س

تَؿًـ، ؿك ولؿًتاى عَ٘ك ؿاُتٌـ، ًامهاى فـاییاى یىی ام ایي ًامهاًْا  ؿُول مُتا كهین ُاٌِّاّی هثاك وِتَؿًـ، ؿیگل ًامهاًْایی 

تلای ًْیوی لاتل ؿكن ًیٌت، ٍ ّواى مهاى ًین تلای ًوایٌـگاى ؿٍلت ؿك مهاى هقاولات لاتل ؿكن ًثَؿ،  وِم ًىاتی اتفالا یىی ا. تَؿ

ٍ ؿهىلات لثَل، اها ایي  لِؽَب وَم»: وِگَیـ  ُیؼ ػنالـیي هی تِؿٍلت ؿك ًٌِتی ؽٜاب  ی ؿًُوایي. ّاًت عَ٘ك ًامهاى صلیه

تثیٌیـ . «ی ُوا ًیٌت لِوٌین، ایي هٌئ هاى كا تؼییي هی ها ؽَؿ ٓف» : ؿّـ الـیي پاًؼ هیُیؼ ػن وِ، «وٌٌـ هی صِ ُصلیىْا ؿك هقاول

. ولًتاى اًت تِ تِؿّـ، تاویـ تل آٍكؿى هـكًی ایي  گفتاك اًاى اًتالل للاك هی وِی ؿیگلی  هٌالِ. اًـ ایي ؿٍ تؼزة ام یه رٌي

ّا ؽَؿ كا تل آى  ّا ٍ ؿهَولات ایي صپ وِتىل ٍ اتتـایی اًت  ای ًِٛزا ػفْوٌـ، آ ٍ ًوی هلؿم ؿك ایي ًگاُ تام تلای آًْا ولؿًتاى ٍ

ایي . ؿك ایي ًگاُ، هلؿم ؿك ّل ُىل آى اتتـایی ٍ تـٍی ٌّتٌـ. آًْا كا تیلٍى وٌـ وِاًـ، ٍ واك ؿٍلت یا پاؿگاى ایي اًت  ؿُتغویل ول

گیلؿ، َُكاّای ُْلّا ٍ تؼـّا  هَولاتیه ُىل هیّای ؿ واًَى وِؿك ّویي رای تـٍی اًت  وِؿاًـ  گفتاك ٍ ًگلٍ اها ًوی
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افتـ، ؽَب  ؿًت َُكاّاُ هی تِوٌٌـ ٍ توام لـكت  َُؿ، ًْاؿّای ًیاًی ّوـیگل كا تغول هی ّای ؿهَولاتیه تاًیي هی روؼیت

ؿك آى هٌَٔك  وِاًت ی ّواى ًگاّی  هِایي اؿا. ی توـى ٍ تـٍی ًثَؿى ؿاُتي پاؿگاًی آتاؿ ٍ هٌلٚ اًت ًِتلای ایٌْا ُایـ تٌْا ًِا

عل  لِؿّیـ هٌئ ػِولؿًتاى كا تَى تلِ وِوٌٌـ  ؿاًٌـ ٍ فىل هی ولؿًتاى كا ٌَّم ًاآتاؿ ٍ تـٍی هی وِعىوت ٍ ًْیوی ٍ اتفالا وٌاًی 

ؿّین ٍ  ولؿًتاى هی تِتثیٌیـ ها فالى هثلغ ام ًفت ؽَمًتاى كا  وِؿاؿ  ام متاى تٌی ٓـك آهاك هی وِّواى ًگاّی . اًـ َُؿ، ُلیه هی

صٌیي . ًَُـ ّا صلا تٌلین ًوی ی ًَال ًین ایي اًت ؽَب ایي تـٍی هِؽَاٌّـ، اؿا هی صِؿكآهـی ّن آًزا ًـاكین، ؿیگل ایي ولؿّا 

 .اًت ٌّل فىلًىلؿى

ًْاراّایهذًیاسقثیلضزکتکزدىیاًکزدىدرفزاًذٍمخوَْریاسالهیهطکلداردٍآرسذکِسْیویتاخَاستِتًِظزهی:سَال

دکتزقاسولَّنگفتپسهاتایذدررفزاًذٍم»:ریطِدرچیست؟سْیوی.گیزدخلقکزددرًظزهی«خٌگ»خیاًتیاحتیتخطیاس

اهاػشالذیيحسیٌیٍکَهِلِاًتخاتاتراتحزینکزدًذٍدکتزقاسولَّنحشبدهَکزاتراتِدًثالآًاى.خوَْریاسالهیضزکتکٌین

 .ًقلقَلپایاى«.تزد

دلیلتوسخزکزدىهفَْمضذاًقالبتَدى.گیزدسْیویضذاًقالبتلقیکزدىحکَهتپساساًقالبتِقذرترسیذُراتِاستْشاهی

دیذػوَهیحاکنتزساسهاىػذماػتوادتِحاکویتًَیيتَدٍاغلة»:حکَهتپساساًقالبسزکارآهذُدقیقاچیست؟اسهتيسْیوی

 پایاىًقلقَل«.شتِتحلیلضذاًقالتیتَدىحاکویتًَیيراداضتٌذرفقاگزای

« ًِ»ی  ًِتَؿًـ ٍ اًمالب ًِا ؿُهلؿم اًمالب ول وِكهین ُاٌِّاّی تَؿ  لِاگل هٌئ. ػلیِ صٍِ  لِ تایـ پلًیـ كفلاًـٍم :هٌصَرتیفَری

لثال ُىل  وِّا روَْكی اًالهی تَؿ، ؽَب ایي هلؿم ّن ؿك آى كفلاًـم كٍی هین تَؿ تي وِی هوىٌی  ًِؿیگل گنی. ًظام لثلی تَؿ تِ

ؽَؿت كای  یِولًتاى تَؿ، پي ایي یؼٌی تَ اگل ػل ی تِّویي تزل یِتَؿ، ٍ ایي اًتؾاتات ؿلیما ػل ؿُعیات ًیاًی ؽَؿ كا ُىل ؿا

ؿاكًـ، آى ّن ؿاؿى كای آكی  هلؿم ؿك ًْایت تٌْا یه عك وِؽَب تٌیاؿ ایي ًگاُ ایِاى ایي اًت . كًُـّی ؽائي ٍ تؼخی ٌّتی ٍ غی

لَل تـیَ ؿك تِ اًتؾاتات  وِگَ ایي. ُىل ؿیگلی ام ًیاًت هٌتفی ٍ هوٌَع اًت، صٌیي اًت هٌٜك اًتؾاتاتی ایِاى ًِهاًت ٍ ّلگَ تِ

ی پاًؼ ُایـ ّویي تلا. ّایِاى، میلا آًْا تؾْٔ ٍ ٓالعیت ًـاكًـ اًِػ تِاًمالب، فلًتاؿى هلؿم اًت  یِؿل اًمالب وٌِی اًت ػل

 .وافی تاُـ
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