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    ر�� ب�اي ����� د���  ، رازي �
 	�دان ���ان                             
 

 
� ب��ا������� 

 
 

س�اه�، و ت� در '�&ات�، ا�ا -�د �&� دا��، آ��2 آ
 ا�0 راه رود 	�ن -�د را در تار���  : "!*( �)ان '�&ات 	�$�؟ "!�“ 
�6 از ا�0 ه( در تا� 
 “ .ر��� ب�ده اس� و ه�"� روش�ا�� ب7)( �د�دهب��د، بدا�د آ

 )، ش�اب الد�0 س��وردي“ =�> س�خ“                                                                                                         (
 
 
 

 ����� Aاساس ا�دئ�ل�ژ� 
اس��F را ت)��> �� دهد، آ( ت���H ب
 شا-G هاي �د�ده اي ب�ام اسFم "�ا�� آ

 . ه&�7ان ��� از ضK!�اي آزاد�خ�اهان �ا �د=�ان آزاد�خ�اه� در ا��ان با�I �ا�ده اس����ا ضMK ؟ 	�ن تا ز�ا�	

 )��ار �ده�( ، ه�"� �خ�اهI رس��� �)��( و آ��ا را ��رد ب��وي ��لد 	��0 ����*� در"�با ��ا��$&�اي �ح�ك و �

 را ب)�اسKHا� P&= �$�ت�ا )��ا س�اس� با 	��0 ����*� و �$��ت "Qاش*0 ا�دئ�ل�ژي . �( و ب)�اسا��R رد�-�ب

�ان اس��F -�اه�د ت�ا�$� S*���� ، )�
 ب� ا�0 =�ا�> �ح�ك �$� U�Tاش���ح�ك آن ، راه ")ا �خ�اهد ب�د و تا ز�ا�
��ان آ��د و �ا س��ان را ب
 �$ائ�� "�م آ��د تا آ�7
 �� -�اه�د ب
 آ�س��S��
 .  �)ا��د، Vا���، تا ز�ا�Sارت د�TKب

�ا ����*� اس*Tدادي �ث> ه&
 ي �R آن را 
در ت)خ�G �اه�� ����� اس��F د	ار ا�X- 0اي Hدي باش�( آ
 �
 �*�ا��( �I Aدم از آن H��ت��� بدا��( ، �خ�اه�( ت�ا�$� �I Aدم از آن H��ت� باش�( و تا ز�ا�Sدادي د�T*اي اس�*����

 
�ي Hدي در “ �خالM“ي آن -�اه�( ب�د و ��U �ام باش�(، ت��ا باز�7�را �دك -�اه�( آ)�د ، بدون ا���
 ب*�ا��( تاث
�ات اساس� بQSار�(��Zت ��H . 


 ب�-�رد و تح��> �ا�
 هاي ����� د��� را ب� �&� تاب�د ��Sن ، ا����ب$�اري از س�اس��ن �ا س�اس� ورزان ا��ز�$
�ا��“و آن را تح� =��ان "�ب
 باور آ��ا -]�*�ا و �$��دهاي ا�دئ�ل�ژ�A� A �����، �&� .  آ��د�!� ��“ �Hه

�0 آ��ده ي ��ع ب�-�رد �ا با آن باشد�Kد ت�د ، . ت�ا�ار دار�I اس��ب
 باور آ��ا با�د با ����*�ا�� آ
 در Iدرت س
�ف �[� از ش�> و �اه�� آ��ا ، ب�-�رد س�اس� آ�د و R“د“ �&��ات�راس*ا از ب�-�رد آ��ا در ه&�0 . را تح�P بخ)

 

 هاي �[�ي با ساز�د"ان و �ا�[ان ا�دئ�ل�ژي ساز�ده ي ����� د��� اH*�اب �� ورز�د و ب� ا�0 "&ا��د آR�در =
�ان را س� =�> ب�اورد و د���ات�A آ�د“ ا�*�اد ساز�ده“S*���� د در دراز �دت�اس*�اي روز ، �� ت�ا�بTKارت ! ب
 س

 �� تاآ�د ا�0 دس*
 بSا�“د��" <&=� “ �
 اي اس� آ
 راه را ب� “ روش�!��ي“و اH*�اب از =�]����ا ه&ان ز�Iد
�وي ب� ه��� تTد�> �� �� A� 
�� را ب��ي اسFم "�ا باز �� "Qارد و ا��ز�$��ن =���ي �ح�
 هاي ���ش �!�ذ *$"


 ي ا��ان بدل آ�ده اس�. آ�دKا�H اه&��ان با رشد�و�� ��� 
 ا؟	�. ه&�0 اH*�اب ا��ز�$��ن را ب
 ����ا“" <&= “ Pد وا��ان تح��ف شده اQ� ان�
 ا�Kا�H اس��� از Rح�
 ي س��در ش�ا��X آ
 Rا�Tان ا�0 

 
�وي �اآارآ�د سا-*�� A� و���)��ادات و آل*��ات��هاي ارائ
 شده ت�سU ا�0 "�وه و�Hد �دارد، از ا�0 �� 
بخ)�دن ب
 
�ف �� ز�د“ اس� آ� U���"Qاري“ ��و را در تاث�
 ا��ان �حدود آ�ده اس�و ا�0 �Kا�H اراض��ار (Iا �.  اش ب

�و را �
 در �� دل�> �اآارآ�دي ا�0 �Sارت د�TKبا دا-> آ)�ر، “ دوري“ب M�Kاط ضTان و �ا ارت��ا�� از -اك ا���اZH
�� �&� ت�ا�د بدان =&> آ�د، ب�&�0 دل�> ساده آ
 ����� د��� �اآ( بKIدر وا 
� ب��
 در ت���> آن ب
 ��)� اس� آ

 MI�*� تابد و �&� �
 ا��ان بKا�H �=ا&*Hاس� و ا�
 ي سR��� و �درن را در =��وي =�� d�ا��ان ، ���ر ه
�� 0�Tاشد و در �د ه&ان � P�P هاي ��وها در �H*� آ
 ب�ا�6 دردس� آ�آ�دن �ا آا�ال��ه آ�دن =&���دهاي ا�0 �

 .د ب�دس�اس� با�I ب&ا�د، ��� از =&ده ت��0 اهدف ����� ب�ده و -�اه
��0 �ح�ر �Tارزات� اش را *&�� 
�ا “ ت�ازن �Iا“ ��� از ب�ر"*��X- 0اهاي ا�0 بخ6 از ا��ز�$��ن در ا�0 اس� آ

�ات� از ��ع �[ام س�اس� ا�!ا �� آ�د . داو Iدرت �� دا�د�ا�0 "�وه در �[� �&� . از �[� ا�0 "�وه ، =ا�> Iدرت ��)� 
�د آ
 Iدرت ه� 	�د شا�د از �[� �!��م �" �
 اي ب&�اتe �ا��0 تTت�آ�� ت� از �[ام س�اس� باشد، ا�ا از �[� =&�� در �

�ار داردI درت“ ��[�ر از . از آنI ” در 
�ف آg ��ان دو وا�د س�اس� �ا دو "�وه اس� آ
 �g آن ه� 
Xراب ،
�ف ��اب> را �ج�Tر ب
 ت&��0 در بg 
� از ا�0 ا��ان ب��ه ��د �� ش�د آ��ار "I ادس��� ��KI�� هاي 
�اب� -�اس*

ا�ا ��I iTدرت ���!ان ��� ��$� و دو ���M �� ت�ا��د Iدرت -�د را از ��ابi "��ا"�ن آ$e آ��د، ا�ا . -�د سازد
�0 آ��ده ، تKادل ��ان ا�0 دو �Iاس��Kب .  =ا�> ت�	ار	ا در ���از�
 ي Iدرت ��ان �ح�
 هاي "��ا"�ن اسFم "

�� دارد آ
 بSد د��
“ اساس آن �
 اR> ����� د��� �A آاربXان “ راب��Kدرت بI <ا�= 
و ب
 I]د “ اب�ار“، ب��
� �اه�ي �[ام باشد��Zاهان ت�- 
�ي از آن �د �[� اس� ، بدون ا���*(��)�> اساس� ا�0 بخ6 از . ب�دن س�( ب

��ان اس� ، دل -�ش آ�ده و H ا در��وهاي اسFم "�� 0�ا��د ب$*
 ا��ز�$��ن در ا��جاس� آ
 ب
 د=�اي Iدرت� آ
 ب
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 �*� دس� و �اي -�د را در ب�-�رد �[�ي با ! اس� آ
 از درون ا�0 رIاب�، �A �[ام د���ات�A ب
�داران آ��ا ب$*
 اس�،  راه� بج� ���ان شدن �)� س� ��� از �g ا و��!�اي "��ا"�ن اسFم "g“اTIار ه��� “ ر��و ا

��ا��اي ����*� و -�د �دارد و 	�ن Iادر ب
 ت!��T� AارزهH ان -�د� ي �خال!�0  ����� د��� با �Tارزه اي آ
 در �
 

 �� ت�ا�د �ا�
 هاي ��د�� ب�ابد و �
 ا���� ،�$���ان دارد، �H درتI از �*(��ا�ان آ
 ب� س� س�( بS�Fاي اس�!�g

�ا�ان و ����� د���  در S�Fدر ��اب> اس ���ي تTد�> ب
 �A آل*��اتSروش� �
 ي ا��ان ش�د�*� در ا�Kا�H. 
�� آ��د ، "$*�ده شدن ���ر ز�ان در اH*&اع را از “ واiI ب��� س�اس� “، Rح�T از “ ��ا�i ���“تح� =��ان 

ب�آ*�اي ����� د��� ب� �� ش&ار�د و آ( شدن ")*�اي ثار اj را �)ا�
 ي ب��Tد اوضاع �� دا��د و �*� "اه �د=� 

 دم از ... ن ��Kا �دار�(�� ش��د آ
 س�آ�ب و ز�دا�� س�اس� بداRF- *�ادي“و�ي ا�S*!" “ د، تح� =��ان��ز ��

���
 . واiI ب�Tا�0 ش 
�، بSد� e�ا�H <��ي د�k> وا�KI و تح��S�
 آ�ارها ، بدون �Tي ش 
��P و با ارائg 0از ا�
 P��ض �� ش�د =&� 

 از ����� د��� تا ����*� د���ات�A آ��7ان ه( آ�Rا� 
�$�دا�0 �� ز��د آ�! 

اس*دkل �� آ��د آ
 با "ا��اي تدر�ج� ��*�ان ب
 ش�ا�X� U��ب رس�د ، بدون ا���
 “ واiI ب��� س�اس�“تح� =��ان 
  ��Rهاي ا G-0 شا*��" �� و با در �[�
 ب
 وIا�i 	�د سال ا-Hاس� باشد و ا�0 اد=ا با ت��� �[ام س��Zت 
ل�و�� ب

 
��� اس� آH0 ت���� وا�KI ت�V ، ����� 0-�د بدس� دادا� ��اي . �� ت�ان از ب� =&�*���� M��Kت e�بد�0 ت�ت
بد�0 ت�ت�e �ا ا��د��ا و س�-�رد"��ا . د���ات�A را از ��Kا ت�� �� آ�د و ب
 ����� اس�K� ��Fاي و�Hدي �� بخ)د 

-)A “آ
 ب
 ����� 	)( دو-*
 و ��*[� ات!اق �Kج�ه اي اس� تا -�دش “ ا��ز�$����“. را 	�د ب�اب� �� آ�د
��ي اس�“ ب)�د و ب�!*دS�ا )V ن���Tارزه اي آ
 �حدود ب
 ت)����اي دوره اي ا�0 �ا آن �Hاح .  ، ب�اس*� آ
 ا��ز�$


 �Tارزه اي اس�“ -�د��اي“����� و ��S	 ، ام ه$*�د]� i�� شدن �[�ي با . �ا�o ��ا��Tارزه اي آ
 �*� از در"
ش�د، ا��ز�$���� “ اFRح g�e د���“ا �Tادا ��eH ر�ج6 �اران �� ��ه��د ت“ اسFم راس*�0“ت�هاي �0 در آوردي 

 ��F�= ��V تkkاس*د ��ي (آ
 �*� از �Tا�� =�F�� آ
 kز�
 ي ا�جاد د���اس� اس� در ب�ابT�� ه شده و��ا�ا آا�ال


 را ب�اي د���اس� �� سازد �ا ب
 سا-*0 آن �اري “ �اران“)و =�ا�!��Tا���. �� رسا�د��ه�� �� آ�د، آدام ز�

 
�Zات هد�دار ����*� ا�*اده اس� آ�Tد در دام ت�- 
�0 ( “ از راه دور �&� ش�د �Tارزه آ�د“ا��ز�$���� آ�	 �آ
 ا"
 p0 بار در تار��� ا��ان اس�150باشد، اول��ا�ده اي ب�اي ��دم آن آ)�ر دارد)  سال ا- 
	 ، . 
ا��ز�$���� آ


  “اFRح g�I eا�6K آ�ده ا�د تا در“ �اران“�TH �(� “ )�د تا�اب� *�آ
 Iا=دتا �� ( “ �اران“بج�Sد ، ���K آ
�Tان Rا�e ا�*�از و�tه ي دول*� �ا��دشانIاس� ) با�$� ر�
 (با -�ال را�� و ب
 سازش دادن اسFم و د��*Tال 
آ


 و )  د���اس� اش ب
 �!i اسFم =���، ا-*
 �� ش�د���راه “وارث�0 و Hابجا شدن ����*�ان و�ادار �[ام و ول� 
�داز�د، 	
 ا��ز�$���� اس�“ ا�امuاس� ب�� �[ام �� ش�د ، ه&Sام با . در Iدرت س��Zاز ت �TحR تا 
ا��ز�$���� آ

�“، ب
 "���ده ��� “ �اران“S��� ز�د و "��� ب
 ب��د "��� بدل شده تا ب� آن ه�اس�ا آ
 “ -)��� g�e“و “ ا��Fب
 

 ا��ز�$���� اس�����*�ان با ه�ش�اري در دل ��دم آاش*��S	 ،اردQSب 
 .ا�د ، Rح


 س�اس� آن ، ب��
 و Hت��ا در و 
�0 ا��ز�$���� ب
 تداوم ��ات ����� د��� �� آ�د، ��	 
ب�ر"*��0 -د�*� آ
 

 روا�� و روا�)�اس� اH*&ا=� اس� ، 	�ا آ
 در =&�م ��دم ا�0 باور را دا�0 �� ز�د آHاز آن در و �*&��

k���� ب$�اري �� Iدرت اس� وت$�6X ب� اوضاع آ��7ان �Iي اس� آ
 �*� �خال!ان آن ��� بدان ����� اس��F ه
�دن ��اده ا�د" . 
R���6، باز از ا�0 =K�در �*�ج
 ه$*
 ي اR�� ����� د��� ���K ه&ان ا�دئ�ل�ژي �Hم "�ا و �دا

�ا�� را دا�H .� 0ان سال( بدر �� ب��د"�� ز�د و س$*� ها و ت�ل�ل هاي روا�� ا�0 ب�-�رد ، ��=� �اتال�$( �ا ت�د�
 .را ت)د�د �� آ�د

 
�وها�� آ���� از ��&*��0 دس*اوردهاي ����� د��� ا�0 ب�ده اس� آ
 ت�ا�$*
 اس� ش�ا��X ا�جاد آ�د تا از تKداد �
� �[ام س�اس� ه$*�د ، آاه�ده ش�د و ب� تKداد آ��ا آ��Zار �� ده�د و -�اهان ت�I آن را از اساس ��رد س�ال �
 ب

�ار دار�د، ا��وده ش�دRح آن اFRو ا )����دم ا��ان را ت��ا در Iالe س�اس� �&� . ت�ه( ت� �ت$�U ����� اس��F ب
 
�Zات� آ�Tتا اب�ار ت 
*���ه��S ، از تح��M تار�p در آ*اب�اي درس� "�ت�ان ب�رس� آ�د ، ب��
 ا�0 ت$�U ب�حاظ 

�ه و ب�Xر شTا�
 روزي در ا-*�ار دارد، از تح&�> اgتا ا�جاد �خا 
*��" 0�رزش�اي ا�دئ�ل�ژ�A ب�ور �ا در Iال�I eا�
0 ��ث�� ا�$ا��ا، *��
 تا ب
 بازي "*���اب در ��ان ��دم، از Hدا آ�دن زن و ��د از س��0 آ�دآ� "X2 دائ&� اض�

�ان ارزش�اي � G��ات ب$�ار �خ�ب� دارد تا Hا�� آ
 Iدرت ت)خ�“ -�د“تح&��� و در دراز �دت ب� روان ا�$ا��ا تاث
ا�$ا�� از ��ان �� رود و آ�7
 بدا��ا تح&�> شده را �Hئ� از س���ش� -��6 و �ا �*� ه��� وا�KI و از آن -�د 

 . I�&داد آ��د

 ا�0 ارزش�اي تح&��� را ب� �&� تابدH�7�
 ا�0 اس� آ
 �$> Hد�دي ب��Hد آ�ده آ
 ب�*Tال 
� س�Sروي د� . 
�از ب�


 ، آ*��دي د���اس� و �در��
 ي �Hان بدل ")*
 اس�، ا�ا ... زاد��اي Kا�H 0ا� ����از و -�اس� ��� A� 
ب
�� ت��H�� pد اس� ، آس��Tاي Hدي ب
 ا�0 �$> وارد KIها با وا 
�ج
 ي =دم ه&خ�ا�� -�اس**� 
ت�ا�Iات درو�� آ

 .آ�ده اس� آ
 درادا�
 ي ه&�X� 0�e بدان ��دا-*
 ام

 هاي ز�د"� ب)� از �)خ]
 هاي �اه�ي آن  ����� اس��F آ
 ا�دئ�ل�ژي اسR�Fم "�ا و تح&�> آن ب� ه&
 ي =


 اس� آ
 ���ر در Iدرت س�اس� ، �Iا=د -�د را دارد و ال�ا�ات س�اس� در آ)�ر داري *�اس� ، در ا�0 سال�ا در �ا
�ا آ
 از لح[
 ي ���ر در Iدرت . ه�S7اه �&� ت�ا�د آا�F ب� ا��ام ا�دئ�ل�ژ�PTX�� A ش�د	 0��س�اس� ، ��&*


 ي س�اس� -�اهد ب�دR�� ا�I 0درت و تداوم ب�ا در =&Kادام ال� o!� 
VدVاس� . د�
 ي �!I oدرت س�w$� 
آ�جا آ
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 ي ال�ا�ات ا�دئ�ل�ژ�A �ا��Tد �ا�د و در =�0 �ال �&� ت�ان آن را آا�F بX�� 

 در آار اس�، �&� ت�ان آا�F ب��X�
� ، k. آ�ار "Qاش�Sارت د�TKش*0 از بQ" اس� اس� و�ز�
 ي �!I oدرت س�اس� ، ب�-�رار ب�دن از واiI  ب��� س

 . ا�دئ�ل�ژي ب&�Kاي در ه( ش�$*0 آا�> Iدرت س�اس� اس�
�� ����� اس��F با و�Hد دس*Sاه�اي �[ا�� ، اداري ، س�اس� � <�آ
 ت�ا�$*
 در ا�0 سال�ا ب��Hد ... ب�&�0 دل

��� هاي ��ض�K و دوره اي ب�ده اس�ب�اورد ، ه&�اره از درون ش���ده و(� e�= 
�> -�د  �ا	ار ب� )V��ا�ا .  =�
�گ ����� د��� -�اهد ب�د و ا�0 را ����*�ان ب�*� از ه� آ2 �� دا��د و � ،�=�
 ا=*�ادي و ا��ام شHش*0 از وQ"

� بح�ان ب�ده و ه$� و -�. تا ا�0 ����� ه$� ، ا�0 ا��ام ب
 آ�ار "Qاش*
 �خ�اهد شد �اهد ب�د، ا�ا آ��-*
 آ
 در"
�� -�د ب��ه ��HدKI�� اي ت�����
 ي اب�ار Iدرت ب�اي ����*�ان . از بح�ان ز�ده باشد و از آن ب�در دس� داش*0 آ�

�ات درو�� ��ان F*-ه آ��د و از ا���ا “ -�د��ا“ا�0 ا��ان را ب��Hد آورده آ
 دس*Sاه�اي ا�دئ�ل�ژ�A -�د را آا�ال
Fا"�ن اس�هاي "� 
���� آ�د، آ��-*
 اس� آ
 با ا�جاد ��اهاي �]��=� و بازي �ح��� بF ب$ازد و ت�ه( آuا، س�م "

 0*��" �با آ�&ات ، با بدل سازي و تTد�> "!*&ان �خال!�0 ب
 "!*&ان -�د ب
 ت�ه( دا�0 ب��د ،  آ��-*
 اس� آ
 با در �[
� اس*!اده آ�دSدرت -�د از اب�ار د�I )�� ز�ان ، ب�اي تح���Zبا اس*!اده آ. ت 
�ورد، �خSTا�� آuب 
Tخ� 

 اس� آ*-��

 PX�� از �T��ي“از ت�آT�� اي� “ PX�� و“��F�= &� و�ب و سا-*ار آن را “ =�	ار	و دوام ب�ا ي  o!� ل�وم ،
“��X�� 
�Hل آ��د“  ت�kاس*د �آ��-*
 اس� دس*Sاه اس*دkل6 را . آ��د �ا بTKارت�  ب�اي ا��وز��ا ب�ح� Iاب> �TIل ت
� =�F�� -�د -�د را لKاب� ت�V دهد و ا�دئ�ل�ژي ���Z“
آ��-*
 اس� بجاي واژه ي اس��F از . ب��د“ =�> �دارا�

� =�( آ�د و از ت�!�P “ اسFم راس*�0“آ��-*
 اس� آ
 .  اس��F اس*!اده آ�د  تا "�ش ش��ا ب�ا�د-واژه ي ا��ا��Sد�

“و ” س��“*���M �� ( “ س��“ن ��ع ب��� و ��PTX با ب��Sد و ب
 د���اس� د��� ب��Kا“ �در�Kا د�0 ت�ه&ا 
آ

وا"Qار آ�د تا ��*� در �[� “ �*خ]]�0“آ�د و ��د را ت��ا ب
 “ تخ]G“آ��-*
 اس� آ
 Rح�T از . دم ب��د) آ�د
آ��-*
 اس� آ
 ت�و�� و دورو�� را . آارها را روب�اه آ��د“ �*خ]]�0“-��6 �ادان ب�ا�د و س��ت آ�د تا شا�د ا�0 

 . آ
 -اص اوس� ، ب
 -]�*� ه&Sا�� بدل آ�د 
 

�اث داران او �� دا��د، ب*�ا�د ��ي اسFم "�ا -�د را ������ آ
 ا��وز ت&ام �ح�
 هاي &- �� شا�د ب�رس� شخ]
�� اسFم "�ا ��Tد�د ، تا � �S&ال�ا�ا ه 
����ا ا��ا�� آ��� 

 شد آ��S	 
ب�ر"*��0 آ&A ب
 درك ا�0 ��س6 باشد آ

�وي �� آ��د�دت�ا ب���( آ
 ت��ا ��د�� . ا ش�!*�S از او ��Quا=� را ب&*H)�اس� ا�ات شده  در رواTاث <Rا�0 ا �ا"
�ان -�د و شخ]�� -�� ت�ا��د ب
 �)*�ا�
 ي ا�جاد ����*�اي تام "�ا� 
�)�ا“ ا�دئ�ل�ژ�A تTد�> ب)��د آ� “

��د، شا�د اه&�� ا�0 ب�رس� روش0 ت� ش�دTاه*�ا�� بT. ش�آ �*&�� �
 آ&���$( ، ب*Tا�� و ال��اش�$( و اسFم " 
�
در �اآ&�*�اي . ه$*�د“ -�P“ �ا  “ا��“آ�ده از 6T�H هاي ��د�� ه$*�د و ��&*��0 ��)اء ات�ا�)ان ه&ا�ا 

 ا�دئ�ل�ژ��� از ا�0 دس� ، ��اسTات Iدرت ت��ا در �Rرت 
�وم در آ*اب ��دازد ب
 ت!��> ب
 ب�رس� و تح��> رو1“ه�اس از آزادي“ار�6 � �� )$�. ا�)�اس� اH*&ا=� �اش

��M �!��م Kوم ، ت�� <���M . اس� “ شخ]�� ات�ر�*�“ ��ات� آ
 ب�اي ا�0 بح{ اه&�� دارد و با ات�ا ب
 تح�Kدر ت
 ت�ب�*� شد�دا د��*ات�ر��)ا�
 و –ساده ي روا�)�اسا�
، شخ]�� ات�ر�*� ، زا��ده ي ��اسTات -ا��اد"� 


 اي دو "ا�
 آ�دآ� آ
 بدون. زور�داراس�Xدرت ، رابI 
�وط ب
 اgا=� رشد �� آ�د، �$�T ب(� �Tا با �ح� �Tح� 
� د	ار ��=� ش�!* �S��T$ ب
 اI*دار �� ش�د . داردSدا �� آ�د و از س�ي د��از ��$� از د��*ات�ري و �)ار �!�ت �

���Sا�H دار در ازاي*Iا �=�� 
��= ��ان بZg د"� آ��ده اش در�ز ��ي از  و در �*�ج
 س�اسSع د��� Uآن ت�س �

 �� ش�دRF- دار*Iردار اس�. ا�-���M دو -]�� روا�� از اه&�� و�tه بKدر درك ا�0 �ارادوآ2، ت . ���

“)$��ي “ -�دآزاري“آ
 در �ارس� “ �ازو-Sشده و د� M��Kارس� آن “ ساد�$(“ ت��ادف *� 
� آزاري“ آSد� “
 . اس�

*Hدر ��اب> ا �S*-د با�- �=�� )$��ش �I Aدرت �$�U اس� �ازو-�Q� ي��Qا��درت در وراي درك و . �اب I 0دا ا�T�
�وي از آن ضا�0 ��وي . اس� “ -�شTخ*� وا�KI“و “ تKال�“���ر ا�$ان اس� و اgا=� و ��� ، �$�ا�$ان �ازو-

�د�" �� 
��X� درتI 0در ��اب> ا� ��ات�ا�د را از ا�$اس �- 
�ي و هدا�. �ح�آ�" )�� -��6 �ازو-�$� ، �P ت]&
�ادس� �� دا�د و س���ش� -�د را بدس� آن ��ات� �� سuارد“ ��)�ا“را از آن  اI*دار � . ، آن Iدرت 

�ي Sد� ��ا�6 و ��> شد�د ب
 ت$�U ب" ��K�  )$ساد� . 
�ان ، با آزار �ا Rد�Sدر آوردن آا�> د� A�&ت 
ا�0 اش*�اق ب
�ان ه&�اه اس�، 	�ا آ
 ه�d اI*داري تا ز�ا�Sد� 

 در ابtه ي تح� ت&�A -�د �2 درد ا�جاد ���د ، آا�> زدن ب��

�$�
 ا��ان  د�اع از -�د �داش*
 باشد و در . ���S7��*� آ
 وي هKدر وض ��$ا�ه ي اtار دادن اب�I ، �Sارت د�TKب
�ج
 ب
 ا�0 اI*دار ت0 بدهد، ت��ا ش�ا��X اس� آ
 در ساد�$� ا�$اس رضا�� ا�جاد �� آ�د*� . 

� ارتTاط ت�Sات�� در �Sاه اول �&�Sبا ��د� ���� ب�[� ب�س�د ،  ا�ا در ��S، �*�اد ��د� ��0 اس� ا�0 دو�د�ده ي روا
�*0 و ��> �$�U شدن ، دو �2 �*�اد اس�، ا�ا از . دار�د��ار "I 
X�تح� س <�� ��K� ، 2� ا�0 دو 
�$�( اس� آ

= 
Tارت اس� اس� �ات�ا�� در تح&> ضMZ و د�د"اه روا�)�اس� ، ر�)
 ي ه� دو از �A ��)اء �)*�ك ب�-اس*
 آ

                       
1
 Erich Fromm,  Die Furcht vor der Freiheit  
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�ار �� دهدI �Sد��� 

 ي واب$*�S بXراب A� دو را در ���M �� آ�د آ
 هKت �Sوي د����ي �&� . �Sبدون د� A�7�ه

�ي ب. ت�ا�د و�Hد داش*
 باشدSد ، ا�ا ا�0 د���ي لQت �� بSد� 
�اي ه&�0 ه( ساد�$� ، ه� 	�د از Rد�
 رسا�دن ب
 .�ا ابtه ي تح� ت&�A را �&� -�اهد �اب�د آ�د، 	�ن بدون و�Hد او و درد آ)� او ، -�د �&� ت�ا�د ادا�
 ي ��ات دهد

�Hو ��$ا�ا �
 ت�آ�e ب�-� از =�F( ساد�$( �ا �ازو-�$( در ش�> -!�M �&�0 اس� در ه��د داش*
 باشد، ا�ا ز�ا�
� آ�د ، از ��وه �ا �A ��� را ت$خ" A� د �ا�� A� �=ا&*Hدي و ا�� ���ا “ شخ]�� ات�ر�*�“ا��دو س�اس� شخ]

“)$�
 ي ات�ر�*� �ا اI*دار"�ا Rح�T �� ش�د“ سادو �ازو-Kا�H ،. 
و ب�&ان �Rرت “ �ال“  �� -�اهد درب�ده اس� را“ "Qش*
“ شخ]�� ات�ر�*� ب
 "Qش*
 واب$*
 اس� و ه� آ�7
 در

�ا ت�K��“، “ "�اه“ا�$اسات شد�د �Qه�T ، ب� آ�ده از ��=� از �ازو-�$( اس� آ
 در آن . ب
 =&> در آورد��وي �� “
�ات�“ و “ =ج� ا�$ان در درك رازهاي ال��“و ��وي �� 
 . ��6 =&ده بازي �� آ�د“ واب$*�S  ب

 در ا�0 باور اس� آ
 س���ش� ا�$ان ت�سI Uدرت�اي �ا��ق ب)�ي هدا�� ��� از �)خ]ات شخ]�� ات�ر�*� اش*�اك
 0� .و اب$*�S تام ���Kي اس� ب
 Iدرت�ا“ سKادت“�� ش�د و ت��ا راه ت�&

��Kا �دارد، ه� 	�د آ
 �&�0 اس� از ا�0 واژه در kبFي "!*ارها�6 ���را “ ب�اب�ي ����I“در �Hان ب��� اI*دار "�ا 
�ازي از آ�جا آ
 درك وا�KI آن -ارج از ��زه ي ����دهاي  �$�ا�ا ا�0 . ب��ه ��HدX&ي �ا ه��ار -ب�ابI �!gا= 

 . دارد، ش�> �ادي �دارد
 G-شا A� ا از��� ب�-�ردار اس� آ
 �&�0 اس� ب$�اري را در ش�ا-� واV ( �KI�U ا�داز(شخ]�� اI*دار "� �Sد�

�0 شخ]�*� �دام در �ال . او�� اوس� در ب�اب� اI*دار ا�0 شا-G ه&ا�ا شا-G ا�$*اد"� �ا ��. او د	ار -Xا آ�د�	
 
�ار دادن وي را �داش*I 
X�د تح� س[I iIال�ا ��� اس� ، �*� ا"� ا�I 0درت�ا Sدرت�اي د�I ي 
X�س 
��= ��ان بZg

�� بخ]�ص ا"� ا�I 0درت�ا با�دازه ي آا�� از شا-]�اي ساد�$*� �ا اI*دار"�ا�ا�
 ب�-�ردار �Tاش�د، شخ]. باش�د
��اي �ازو-�$*� وي را ب�ار "tب*&ا�� و� 
ات�ر�*� ب)دت با ا��ا �خال!� �� ورزد و بد�Tال Iدرت�ا�� �� "�دد آ

�د��ار داده در �ال اض&حFل �ا . "I ار آن�
 �2 آ�د، ��)اء Iدرت� آ
 -�د را در ا-*��شخ]�� ات�ر�*� در �Rرت
�M ت� شده ، ب*&ا�� از آن آ�ده ��Kو�اش� اس� �ا ض���د و ش�6g“ ش�د و I ب� P(= “ 
�د و ش�ط“بI ت ب��!� “

 .بدل �� ش�د
�ا�$اس� و ���0 شا-G هاي شخ]�� ات�ر�*� ، واب$*
 ب�دن �Hان ب��� اوس� ب
 ه� آ�7
 با تKاب*��Rاز ا ��� 

� =�F�� ��T$ دارد�V . 
��� اسFم "�ا، �&ا��ده ي �ج&�=
  �ازو-�$*� در Iال�H eان ب-آIاي -&��� ب��Kان ��&*��0 �&اد اI*دار"�ا�� سادو


 ي �*�� ب� �Iا وIدر و �ات�ان از درك شان ا�$ا�� -��6 اس�Kا�H A� اه�جار��اي�6 . �� �وي از ��$� ��تe ب
�اب)�ي ، آن “ Iادر �*Kال“ ��وي �تاآ�د �� ورز�د و -�د در ارتTا�g آا�F �ازو-�$*� با ا�I “ 0ادر �X�P“ آن �


K�TXوي �اوراء ال��
 را �ا ه$*
 ي ����*� اسFم "�ا را ب��Kان ����� -�د را �ا ول� Sار داش� و از س�ي د��I 
�ي “ ����� �X�P ال��“ت��ا �&ا��ده ي " 
X�س ��ار �� داد و از ا�0 �[I درتI داT� اء و(�� ، ����و �ا�> ا��ام 

�دم ت�“ ����� ال��“-�د و رو�ا���ن و ا�ا�ان را ب��Kان �&ا��د"ان � �
 �� آ�دب�H . 
�دم ، ه&ان ابtه ها ه$*�د آ�
� سادو" 
X�را ب]�رت -س )$�
 ب� �ازو-�$( �K&H آ�ان ا�0 ارتTاط ت�Sات�� ساد�$( و �ازو-� �ازو-�$� با ت�

 . ب�&ا�Q" �� 6اش�“ ��)�اي اI*دار"�ا“ ��ا�� 
 

�ش اس� آ
 ب� ��Tاي S� �=�� ، آن �(���ي و ب�� 
Hا��  در و�S�Fو �!ا'� از ا�0 ت�دس ش�> “ ت�دس“ اس
�ا "Qاش*0 ا�0 ا��ام در ��زه هاي "��ا"�ن Hا 
�وي از ا��ام د��� و ب�
 اس� و ب�اي �!ا'� از ا�0 ت�دس ، �*��"

�دم آ��ا �$�&ان . ش�ط kزم ش&�ده �� ش�د� ���ا�ا از ��[� اH*&ا=�، از �[� اسFم "�ا�ان ت&ام �Hا��K آ
 اآث
� اسFم "�ا�ان ��&*��0 �ا�
 ي ����د ��ان ا=�اي �A . ا�ده �� ش��د -�“ �Hا�i اس��F“ه$*�د ، Sارت د�TKب


 را =ا�> �ا ه��� د��� �� دا��د و ارزش�اي د��� را ب��Kان واkت��0 ارزش�ا ب�س&��  �� ش�اس�د Kا�H. �آ��ا ه
�*0 با ا��ام و ه��� د��� را ب� ب�د و باري و -�ا�� و =ا�> از ه( "�" 
�Rا� 
��" ��خ*�S اH*&اع �� -�ا��د و ب$


 ها تج��� �� “ �Hا�i �$�&ان“ه&�0 اساس ��� ب�اي اداره ي R��اي ا��ام د��� را در ه&
 ي س�Xح و =Hا ،
�ا ب�دن . آ��دHkزم اk �� ا��ام د��� ب� س��ات)ان در ت!$F*-از ا ��ف �[R ،ا�ت&ام "�ا�)�اي "��ا"�ن اسFم "

�� ت�اSدا��ام د��� با ��د��دار P . 
�ات ��ب�ط بF*-از ا ��ف �[R ا�ان�در =�0 �ال از آ�جا آ
 در ��ان اسFم "
�ي Iدرت س�اس� ب�اي ��اده آ�دن ا��ام د��� و ب�اي �� ا��ام �A ت�ا�P آ�� ب� س� ل�وم بدس� "�آ�دن “ د���“ت!$

�ح اH*&ا=� بدل شg A� 
�ا�ان بS�Fار اس��
 در ه&
 ي س�Xح و�Hد دارد، اKا�Hده اس� . 
�*I 0درت ��ا�ان بدس� "S�Fي اسtات��ا�ان از د�0 اسFم ، �A د�د"اه ا�دئ�ل�ژ�A اس� ، اس*S�Fاس M��Kد�د"اه و ت

 تا اI*]ادي و *��" �Sه���
 ها از ��س�اس� اس� ب�اي ا�جاد ا��ان ب
 =&> در آوردن ا��ام د��� در ه&
 ي ز�

�� . اداH*&ا=� و س�اس� تا ��زه ي ز�د"� شخ]� ا
�د - ��ا��  ب� و �حدود آ�دن)  -�د س*��ي(اساس ا�دئ�ل�ژي اسFم "�ا ال��� دادن ب
 ا=*�ادات د��� و ش��د =

�ا د��� و �!� ارزش�اي �Hا�)&�ل ا�$ا�� اس��R �TالI  
�ه�� ا��ان ب�   . 
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��0 اب�ار آن ب�اي رس�دن ب*&�� 
�اي ا��ام ����  س�اس� اس� آHا 
 آ
�*I 0درت س�اس� اس� ، H�e �&ا�� ���P بدس� "g د"� از�هاي ز 
��ب�اي اسFم .  �ا =�ام اس�” ا��“در ت&ام ز�
��*��اي د�ا�� بدون Iدرت س�اس� ، دس� �ا�اHاس� و ا ��ا د�ا�اس� ه&ا��ا�ان س"! 

�ي Iدرت س�اس� �)ان ���ا بد�0 : ده�ده ي ا�0 ا�� اس� ا=*�اد راسp اسFم "�ا�ان ب
 ل�وم بدس� "Iا�ان د�اسFم "
��Fاي اس��ا�� �&� ا�جا�د ، ب��
 بS�Fاس Pتح� 
�ف �$�&ان ب�دن اآث��� ب
 -�دي -�د بR 
د��� -ا�� واI!�د آ

�از ب
 دس*Sاه�اي ا=&ال Iدرت ه$� تا ا��ام ���� ب
 ت&ام س�Xح اH*&اع ت�ر�P ش�د � 
Kا�H دن ت&ام� . آ
Fاس �م "�ا�ان از آ�جا آ
 ا�$ان از درك آا�> Iدرت ال�� =ا�H اس� ، �ح*اج ب�"��د"ان د��� اس� آ
 ب��Kان در �[

�د�ده ي ا�ا�� �ا ��6 =&ده ي رو�ا��� در ا�!اي ا�0 ��6 . رابU و �ا'� و آ�*�ل آ��ده ي ا=&ال وي =&> آ��د
 ���وژه ي س�اس� اه&� A� ان��Kا�� ب�S�Fاس Pاي تح��رو�ا���ن ب��Kان �!$��0 ا��ام . �� �ابدا��جاس� آ
 ب

�اده ش�د� 
Kا�H د تا ا��ام د��� ب*&ا�� در����ار �� "I درتI 0 ��ام���� . ال�� در باkت�" �در =�0 �ال با�د در �[
�ار داش*0 در I 
�ا رو�ا�� ب�دن ��$� ، ب���R ،ا�ان�آ
 ش�ط اR�� ب�اي ���ر در ��اسTات Iدرت س�اس� اسFم "

Fاس M�gا�ان اس��� و �ات�ان از درك وا�KI ال�ا�ات د��� .  م "�ZR دم را�� 
�*0 در راس Iدرت س�اس� آ��ار "I
�ي از ا�*�ازات ��*� از ���ر در Iدرت س�اس� ، ب�اي اسFم "�ا�ان ا�0 ا��ان را ب��Hد �� ��� ش&�د و با ب��ه "

�> ده� دس*Sاه س�آ�ب �ج�� ش��د و از آ�جا آ
 ه�d آورد آ
 ب
 ��ابi ث�وت ، دس*Sاه�اي �[ا�� ، ساز�ا��اب� و ش

 هاي R�0 ��I iHدرت �P آ�*�ل ت&ام =���ات��� �P آ�*�ل آ��ا را �دارد و از آ�جا آ
 آ��ا -�د ب��Kان � �KH��
�اد را دار�د، Iدرت �*&�آ� در دس� Iدرت&داران د��� تح�( �� �ابد و ��د�� آ
 اسFم "�ا�ان ب
 ات�اي �ز�د"� ا

��� 0��K-�د در سا-*0 و ت ��$ا�6 ا��درت ب�ار �� آ��د و از I ر��د ت��ا در روزهاي �ا�ده ا�ر آ�ان ب�درت رس
 . س���ش� -��6 روز ب�وز دورت� �� ش��د

�ا "Qاش*
 اس� و �2 از Hا 
سا-*ارا�دئ�ل�ژ�A ����� اس��F را آIاي -&��� ت�س�( آ�ده و در ز�ان ��ات آ��ا را ب
 eالI گ وي در��اث داران اسFم "�ا با�I �ا�ده اس� ���� �ا�
 اش ب�اي �Rهاي . و 

 ه� 	�د  �ح��Rا�در ا�0 

 <Rآن ا 
� ا-*Fف دار�د، ا�ا در ا=*�اد بSبا ��د� 
�� �ا�Rاي ا�0 و�Hا �S��S	 و ��"��ا"�ن اسFم "�ا در ت!$
�آ�د *(� �Sبا ��د� ���&- Uشده ت�س 
�ا "Qاش*Hا 
 :و آن =Tارت اس� ازاساس� ب�ان شده و ب

 
   با(ت$��  ب�  &
د را در د"'ا و آ&$ت %$ز"دان   �!ادت  آن  آار ب���  با ب�  آ�  ا��  ا���  �د�دة  ا��	�  و ��
	� ا��م...“

  ب� ب$ ��47$��ا و 56او�4$��ا و %�ادها و تجاوزها ب�1د و ا"�ا"�ا را   �$خ  ,/.  آ�دارد   آن آ-د و ,درت  	�  ت+	'� و*�
 و   و 	ادي  و ا*�7ا�B  %$دي  ش@
ن ت7ام، در   <'$ت
�'دي  	��;�اي  ب$&�ف  آ�  ا�� و 	��;�.  &
د ب$�ا"د  	:/
ب آ7ال

   در ت$ب'� ، و�
 ب�'ار "اF'6 آ�  "���  دارد و از ه'E  و "Cارت  د&ا�� ا,�Dادي و   و "Cا	�  و �'ا��  و %$ه-�4 	!-
ي
 را در   ت�ا	N  �$ راه  و 	1��ت 	
ا"M؛ و   ا��  دارد %$وJKار "-7
ده  "GH  و 	!-
ي  	ادي  و �'1$%�  و *ا	!� ا"�ان


شFد "7
ده ا*�7اعK و ب�  و %$د  M%ش'ده آ"�ا   ر
   با د��  ا��	�  و ت+�'د &داو"د، *�7
ري  ت
%'Q  ب�  آ� ا�-P.   ا�� آ
 “ ...  ا��  آن  	�$,�  و ا��ام ا��م   ا��  	:$ح  ا��	�  ��
	� � در ا� ، و آ"�R  شده ر�Fي  	�!�د �ا��  	/� ت
ا"اي

  ، "Cا	� ، ا,�Dادي  ا*�7ا�B، �'ا��   ا�Xار و %$ه-W  از ائ7ة  آ� &
اه.  	�  	�/7ان  ِ*د و BجF از 	/��اي  آ7ال با...“

ر   ب�  بB  ��$1ا�.  راه-7ا�ان  بFرگ ا��X و دل  *ان  و ب� شا����  Z"ان 1ا"� و *اF�FB 7/� از آن.  آ--د  �'$وي  و "ثار*   

   و �6  او�'�  ا��ام ، �6  ا��	/��ا   رشد و �7CB  و [ا	�  ا��  و ا	ا	�  ر�ا��  ب'ا"4$ 	��\  آ�  �-��  از %�H د��
��

ش  و 	Jه\ �Q 	!ا"د با   &-ا�ان  و�
اس  "1
"د و ب�  	-ح$ف اي ذره،   ا��  ا��	�  %�H  ه$ دو 	��\  آ�   ثا"K   ا$% 


ط ، 	Hد	ة  ا"ح$ا%�  ,د	�بدا"-د"ده-د و H�  \هJ	  ام�و ا�  �	ا��  �	
 “. ا��   ا���  Bدل  و ��
 )وص'� "ا	� ي &7'-�(
 
 

�ش ا���
 ت��ا Sاي د��K� اس� و 
��� سا-*&- Uشده ت�س )�ه$*
 ي اR�� ����� اس��F را ه&�0 ��ا��$( ت�س
Fان اس�S*���� و ����� G��� ت)خ�FR 
�[ارت ب� ت&ا�� ش�wن . ��دم را دار�د“ بد“و “ -�ب“�� ه$*�د آ

�ا Iدرت&داران د��� اس� و ��6 ��� ا�جاد ش�ا��X اس� آ
 “ �]�ح�0“ز�د"� ، ت!�� و و�Hد ا�$ا��ا ب� =�ده ي 
�وي ب� 	�ن و 	�ا ا��ا بQSار�د و �$�&ا �Hا 
ز ا��ام د��� ا=&ال شده Iدرت&داران ب*�ا��د ا�0 �[ارت را ب*&ا�� ب

��Fاس ����� Uت�س. 
��ا تام "�ا اس�*���ا ه&�0 �)خ]
 ها �Hو اR�� ت���X- 0ط ت)��> ده�ده ي �[ا��اي ت�تالIاس� ، د��ه�� س�. در 

 �*�
 هاي  “����� ت�تالR�= ��K� ا��$ا�د"� ا�هاي ز 
T�H ا��در آ 
 ب
 ����*�اي ات�ر�*�ي "!*
 �� ش�د آ
�ار دارداH*&ا=� ، س�اI )0 و ا�دئ�ل�ژي �اآ��ي تح� آ�*�ل و �[ارت �اآ&���ه��S  و � “.س� ، اI*]ادي،


 هاي ز�د"� R��ار دارد ، ت&ام =I  A��ي آار�$&اتTا ش�راي ره� �Tدر راس آن ره 
� �اآ&�� تام آSارت د�TKب
�ار �� دهدI د�- ��
 ي ارآان در ا�0 س�$*(، �������اي.  ا�$ا��ا را در تح� آ�*�ل و �اآ&� Iدرت ب�اي آ�*�ل آ�

 .ز�د"� ت)��> �� ش�د
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 در . آ��( از اب*دا�� ت��0 ا��اع آن اس�) ت�تال
�ات و د=�اي Iدرت در ��ان �ح�
 هاي "��ا"�ن اسFم "�اF*-د ا�Hد، و�&� 
Hا�� با�د بدان ت��. س�ب�رس� اسFم "

� رو�ا���ن اسFم "�ا در ��ا�> "��ا"�ن �V ن و��� =�F�� اس� ، رو�ا��V Fا آا���آ Aاي ا�دئ�ل�ژ��T� 
از آ�جا آ
�ي ، 	
 در �gل تار�p و 	
 در Sد� ��� -�د و باg> ش&�دن ت!$�� "��ا"�ن و ب� �P ش&�دن ت!$�
 ب� ت!اس�با ت�

� دار�د  آSاري با ��د�&(��ات بF*-ا �
 ��ا�*ا ب� س� Iدرت اس� اس� �ال �اض . 6���� شا�د بدل�> -�د آا��S ب&-
�، ت�ا�$� در ز�ان Sا از س�ي د���ي اسFم "��از �د از ��$� و ب�-�رداري از �&ا�� آا�> �ح�
 هاي "��ا"�ن 

�
 ها ، ��=� ت&�آ� Iدرت ا�جاد آ�د آ
 در ����� ا�0 ت&�آ� ب
 ش�> ""�H ي 
0 ��ات -�د و با ت$�U ب� ه&*�

 ، ت)��> ش�راي �T�Sان و �ج&i ت)خ�G �]�ح� �[ام ا�جا��د و ����0 ول� �Kآ�ب ، ت���ادهاي �ا�� ����� س

�وف و ��� از ����“در =�0 �ال . ب
 تح��( �ا�
 هاي ����� �اري ب$�ار رسا�دK� 
آ
 ��Kاي د"�ش “ ا�� ب
S*د�)ان اس� ، در ه&ان دوران با اس*!اده از ا�0 دس�ا���ان وي س�آ�ب د"� 
اه�اي س�آ�ب با ش�اوت ت&ام و ب

�� �ا�
 ي -&��� در -�اه�( �ا�� . ب]�رت ا=دا��اي ب� رو�
 ي ه�اران �Hان و ���Hان ا�جام شدRو 
با �Sاه� ب
�ات ��ان اسFم "�ا�ان ب� س� Iدرت شدت -�اهد �ا�� ، آا�F واMI ب�ده اس� و F*-گ وي ا�آ
 او ب� ا���
 �2 از �


 ي ا��ام د��� تاآ�د �� ورزد���را ب� ل�
 ب� آ�� .�وم �!o ����� د��� با ت�

   در تار�g  آ�-ده  و "�/�ايدا"د 	�   را 	/� ؛ و ر	F �'$وزي  ا��  ر	F �'$وزي  ه7ان  ا��	�  ا"�Hب  ر	F بHايت$د�د ب�“ 
 در �$ا�$ آ1
ر با   	/� ؛ و ا*�7اع � ا��	  ��
	�  و 	DHد Bا�� ا���  ا"F'4ة:   آن  اص/�  دو رآ� &
اه-د &
ا"د آ�

 )وص'� "ا	� ي &7'-�(“... و 	DHد  ا"F'4ه  ه7ان ب$اي   آ/�7 و�دت

�ان ا�0 -�اس*
 ها و  آن � �*T$� 0��
 با �Sاه� ب
 -�اس*
 هاي �$> ا��وز ا��ان در -�اه�( �ا�� آ
 آ�	�**Tال
�د�� را �&� ت�ان ب
 زور Iدرت � d���ه و ��]د ��$� و هS�ا ا��داد و از آ ���Zر آا�> ت�X0 ب�و ب
 اراده ي �اآ&


 سا-���X� 0�� شده و تح&�> شده ت�سU �اآ&� .���Hدات� آا�F ت$��( ا��ام ت!$

 ي ش�wن ز�د"� ا�$ان را ب�اي -�د Iائ> اس�، -داي �اس� و “ VاeR“-داي ����� اس��F آ
 �P د-ال� در آ�

�0 آن باkها . “THار“S&(- ه اي�
 و ��دم را �[اره �� آ�دبا 	�*$(� . 
�ان را ب��
“او ا-*�ار آ�*�ل ز����“ ول� 
�ده اس�uي . اش س 
��M ا��ا�F- 6ف �ا��ده �� ش�د، ه� آ�7
 ر�)Kف �� ��دارد �ا در تF- 

 ه� آ�7���ول� 


 تا ا�*خاب ��ع ز�د"� *��
 تا =)P ورزي، از ا�*خاب ��ش6 "*���م ... ا�$ا�� دارد، از شادي "H اه اس� و�" ،
�ا -�د ش�د و ب)��د و روا�6 ���)ان ش�د و �ا ا���
 ل� آ�د و ه&
 ي . ا�0 ا�$ان دو 	اره دارد. �ح$�ب �� ش�د

�اط ب�!*د و در �ال -�$
 ي . “ -!اش“باشد و شe “ زاهد“�&��=�ا را �خ!�ا�
 ا�جام دهد ، روز �
 ي اgور 
ب
�ات� ب�و��ان ��6 ب�وددائ&� ز�د"� آ�د  و "اه از آن Sل -�د و د�Fد اض&ح� � .د و تا س

�0 ش�د، �	 ��ون ب�ا�د آ
 ا"��*6 ، �� رود تا از ��6 �ازو-�$*� -�د بK&H ان شدن�H 

 بHان با ت��
 ي ا�Kا�H
� �ازو-�$( را .  �ازو-�$*� Iدرت دوام �خ�اهد آورد-سا-*ار سادو�
 ي ا��ان آ
 سKا�H در )�]= ���Zي ا�0 ت 
��&�

F&= 
�وي �ح�آ
 ي اI*دار"�ا�� ، �*�ج
 ي =�2 داده و ب� تج�ب
 آ�ده اس� ، وارد �A ��ا��$( د�ا=�  آ�د و آن �
 . ضد -�د بدل شده اس�

 
�ب�ط ب
 ا�0 � 
� �&�0 ب�دن ت�ر��H A� Pان ب��� آ�V 

 بHاع و با ت�&*Hا �Xده شدن ا�0 =�ارض در س�*$" 

�ا�� -�د را از ا�� 
�د ��eH رواج ر�ا و ت�و�� و ت[اه� ب
 د��داري و �14ام دوران ��$� ، ب���" �� 6��ن �I 

 اي دو شخ]�*� شده اس�Kا�H آ�دن � .آF  ب

 
“ آ
“را ب�ابد و در �ابد “ -�د“ا�$ان دو شخ]�*� آ
 �دام �ا	ار ب
 بازي ��)� ه$� تا در ا�ان ب&ا�د ، �
 �� ت�ا�د 


 ه$� و در ه� آجا ه$� ، در س�X با�I �� �ا�ددر. ه$� و �
 �� ت�ا�د آ�7
 �� -�اهد، ش�د	 ��ج
 ه*�   . 
آ�7

 ابKاد “ ا�&ان �Qه�T“تح� =��ان 	 �
 ب
 ت�ب�� اH*&ا=� و ا-�IF �&� ا�جا�د و هH�7�از آن �ام ب�ده �� ش�د، ب�


 در  آن آش�ارت� �� ش�د، ا-Fق اH*&ا=� �*Fش� ت� �� ش�د*!�� �ساس ا��ام ا. "��ا"�ن -�د آا��S و ت�و�
 
��U تح� �[ارت �اآ( د��� �� ت�ا�د ب 
دس� “ آا��اب�“����، ا�$ان را ���Hدي زب�ن و "�اهSار ت��� �� آ�د آ

� اTHاري �ا	ار ب
 . �ابد �V اري وTH0 ا����� 
� "�اه آ��د ، ��ازشان ب
 “ "�اه“در �*�ج*(�
 ب	 �آ�دن ه$*�د و ه
� �&�دار �� ش�د*(� .در"اه ال�� ب

 
“ د��س��ن“
 هاي روا�� ب� آ�ده از �اهج�ار��اي ���Hد، در بخ6 "$*�ده اي از ا�$ا��ا ب]�رت �)ا�

(Depression) ن“ �ا�� . �&ا�ان �� ش�د(Aggression)“ ا"�س

 آ��ا آ
 -�اه�د "!� ، 	���F= 0&� در ا�$ا��ا�� آ
 در �Hا�i د���ات�A ز�د"� �� آ��د ��� و�Hد داردHاب> ت�I :

 )�F= 0اد"� ا���ا- ��KI�� 

 بHان و با ت��H ايH 
��)� در ه&u�وز �� آ�د، ا�ا –روا� اH*&ا=� در ا�$ا��ا ب
 e��� �A آ)�ر �A �ا 	�د �)ا�
 از ا�0 �اه�جار��ا را از -�د ب�وز ده�د، از آسK&H ده اي از�*$" M�g 
��ز�ا�

�ي �ا �اه�جار��اي اH*&ا=� Rح�T �� ش�د ، 	�ا آ
 �]داق آن را�Q� اد���اد ، ب��
 در ب$�اري از ا�
 در ب�-� ا� 
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http://docuPub.com http://neevia.com http://neeviapdf.com �دي“ �� ت�ان �ا��، از �ال� ��ف -ارج �� ش�د و ��ض�ع روا�)�اس� اH*&ا=� “ R )�اس��و از ��زه ي روا
�د��ار �� "I .اس� ��Qا��اب �*Hاي آ��ده ا��$� ��ات ا�0 	�د�ار"� شخ]�*� ب��� �*ا�� و تاث� �T$� ب�&ان  . 

 
 : Tارت�د از =Fئ( د��س��ن =

 
��ه ي =&> -S�از دس� دادن ا 
�اب درو�� و ب�خ�اب� -Xاض 
 ب� ت!اوت� �ا از دس� دادن شاداب� -
�د"� -$� ا�$اس ��	� و ا
 ب� ارزش ش&�دن -�د -
 =دم ت&�آ� -
�ي -�" )� �ات�ا�� در ت]&
 �2 "�اه �داوم ، �ارضا�*� از -�د -
�� -اآ$*�ي اس�( =دم ت)خ�G ت!اوت ر��Sا  -	 
 )ه&
� -�دآ)� -�� 
  در ��اط �خ*�M بدن ، بدون دI <�kاب> ت�ض�� ��ش��درد -

 
�ان اس� Sد� 
����� . ا"�س��ن ب
 �ج&�=
 ر�*ارها�� "!*
 �� ش�د  آ
 هدف ا�جام آ��ا آس�e رسا�� ب�
 ي �&�


 آ
 �� ت�ا�د �*�ج
 ي  ت�س و ه�اس درو�� باشد، �� ت�ا�د .  ��� از را�� ت��0 اش�ال آن اس���S�ن  ه&ا��ا"�س

 ش�دبا *���ان ��� ب�ار "Sاس در د��ب$�اري از �XالKات �*خ]]�0 روا�)�اس� اH*&ا=� . هدف ا�جاد ت�س و ه

�ا�g اس� و �ا �� و ت�ام با ا�دئ�ل�ژي "�ا�� ا*��)ان داده اس� آ
 در �Hا��K آ
 ش��ه ي اداره ي آ)�ر ، ت�تال
��)� ش�> "$*�ده ت�ي ب
 ا�$ا��ا تح&�> �� ش“ ارزش�اي ه&Sا��“ارزش�اي -ا�R ب��Kان u�ع از روا��د، ا�0 �

�دا �� آ�د�  
Kا�H �Xدر س . 
�“�ا “ ��)�ا“در �Hا��K آTد “ ره�ش� �� 
��0 ��ا�ات آ)�ري ش�ا-**�ب��Kان =ال
 

 ي Iدرت ورزي اش ، ت��ا بR�= 
�)�اي د��� اس� آ� A� ا�(�
 ي آ���� ا��ان آ
 ا�0 �Kا�H و بخ]�ص در

�0 �� آ�د س�اس� �حدود �&� ش��Kت ��
 ي ز�د"� شخ]� �R��ا با (د ، ب��
 ا�دئ�ل�ژي �اآ( در اH*&اع و در =
�0 آ�د�Kان ت��ا روش ) زور �� -�اهد ت��Kروش را ب A� 
RF- د�)�د و��
 ب��S	 ، د"� آ��د�ز 
��S	 ا��$ا�ا 
آ

�ي تخ���T و -)��� بارش، ب
 ه&Sان تح&�> �� آ�د، ا"�س��ن �*�ج
 ي ��=� ��ا��$( د�ا=� اس� آ
 س&� و س
�� �� ت�ا�د باشد� Gد شخ�- 
�ان، ب��Sت��ا د� 
ا"�س��ن را ه&�7�0 و بخ]�ص �� ت�ان در ��ان اسFم "�ا�ان . �


 ي -دا �� دا��د ، ت&ام آ��ا را آ
 ب
 ا�0 ا��ام "�دن ��X� ا��ام 
� آTد در راه اهداف ره���ا�g و آ��ا آ
 �اض�ا
��0 اش�ال ب
 I*> ب�سا��د�&� ���د ب
 و�)�ا�
 ت. 

� آ
 ل��0 Sار ��( د��
 ي ب$*��)Lewin�=ا&*Hري آ��زش ا�wه ي ) ، ت��بدان اشاره �� آ�د، ��ا��$( باز ت�ل�د ش
� �$*Tد“ ر�*ار و ا�د�)
 ي Tاع اس�“  ره&*Hاده و ا��ه . در -ا���ا در ��رد �K*�د�0 ب� 	�ن و 	�اي ش�R �ا�0 ا�

� Rدق �&�*�� ����� ت�تال�V ر�Xد ب�ت�ا �� ، P�X� و ارزش�اي ����ي تح&����X- �Zط �Tار �داوم ت� آ�د، ب��
 ت�
� "Qار باشد �، بخ]�ص �$�T ب
 ز�ان و آ�دآان را در ا��ان “ -)���“"$*�ش �د�ده ي . �$*��( و �ا-�اس*
 تاث

�د&���ودس� اس� آ
 	�ن  ��ا��$( ا"�س��ن ت��ا در �Rرت و�Hد �. آ���� �� ت�ان ب� ه&�0 اساس ��ادس� و 
�( هاي . ��Kا �� �ابد I  ،درتI در ��ام ��ارS�د��� و ا�ا�ان ر �Tره 

 آ��S�ه&ا“��ZR ان “ ا���ه$*�د و ت��ا آ

 
��د، در ��رد ز�ان و آ�دآان ��� ه&�0 “ بد“را از “ -�ب“ه$*�د آ�" �� )�ت)خ�G �� ده�د و ب�اي ��دم ت]&
 .و �درس
 بازت�ل�د �� ش�د��ا��$( در -ا��اده و �ح> آار 

� آدور�� و را�6 �آ
 ب
 تح��P در ... kزم ب
 ت�ض�� اس� آ
 در روا�)�اس� اH*&ا=� و در ت�wر��اي آ$ا�� �[
 
����(��ي در آل&ان ��دا-*
 ا�د ، سا-*ار اH*&ا=� و سا-*ار -ا��اده ب��Kان ��*���رد روا�)اس� ت�ده اي �اش�$( ه

�ي ��ار دارد و ��ا��$&�اي ب�رس�“ ات�ر�*
“ش�> "I در در راس� 
اgا=� و “ شده اس� آ
 PTg آن از ه��� آ
��Kابد“ تاب� �� U$درت بI تا سا-*ار 
Kا�H تا 
*��" 
�ه��S و اH*&ا=� ب
 س�X اH*&اع از �درس�ا�0 . در سا-*ار 

�دم ا��ان از -&��� ��ا��$( در ��رد ا��ان ��� با ب�-� ت!اوت�ا �� ت�ا�د در ��رد ب�رس� 	�ا�� �)*�Tا�� ������� �
� و ��)�ا“ب��Kان Tدق آ�د“ رهR . ����� 0 و ب�اي*��*0 د�ال�*�I Aدرت ، �&� ت�ان =�> دوام �ا�" �ا�ا بدون در �[

� د��� را ت�ض�� داد*� ت�تال
 Mان با ����� د��� �خال�
 ي ا�Kا�H از �&��!�اي =[g kاو 
اس� و �0 ا�X� 0�e را در روز"اري �� ���$( آ

�� ا��ان، -�اهان س�ب��دي و ساز�د"� اس��(�� ��اسTات Iدرت ، -�اهان باز شدن ، �درن شدن و ���Zاهان ت�- . 
�ات �� ت�ان "!� آ
 ��� ا��ان و بخ]�ص اآث��� �Hا���K� ، 6 �$> �2 از ا��Fب آ
 در ��اي س�آ�ب و H 
ب

� ب�رگ شده اس�، بدل�> تج�ب
 ي TH و <��ات  سال ز�د"�25تح&��V( تاث��= ، �TH و <� در سا�
 ي اTHار و تح&

 اي ��Sد و �� -�اهد ب�دا �� ��$ا�ا �T0 ��ه��ب$�ار �خ�ب روا�� ز�د"� در 	��0 ��ا��$&�، آزادي را "�ا��Tات

� دهد��Zد را ت�H�� iاي ، شد�دا -)0 و . وض�� ، در �ال �اض� ، ه&ان ه$*
 ي شد�دا وا�2 "��Zت ��Rا i�ا�
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http://docuPub.com http://neevia.com http://neeviapdf.com � Hدي و اساس� را ب� �&� تابد و در ��0 ش���د"� و ب�-�ردار ��Tدن از �*جاوز ��Zت d�Iدرت س�اس� اس� آ
 ه
�ي از Iدرت تح��> �خSTان �
 ب� ��ا��$&�اي روا�� اH*&اع و با ب��ه "��&ا�� "$*�ده ي ��د��، ت�ا�$*
 اس� با ت�

 ���P ت�و�g از 
��P زور ، 	g از 
	 ، �Xا���ي اش ، در ه� ش��
 د���ات�A( �ا �جاد �Hهاي �]��=� Tش ( 
و 	
�آ� ب$�ي تح�P -�اس*�اي  د���ات�MI�*� ، A آ�د� 
��" ���P س�آ�ب و آ�*�ل ، راه  را ب� هg از . 

 
 ��6 از ا�0 بدان اشاره آ�د�(، =&���د د�0 ، ارشاد ا�$ا��ا ب
 ب$�ي ارزش�اي “ ت�دس“در �Hه� 
“ ���Kي“آ

��M �� ش�دب��Kان هدا�� آ��ده ي Hا�Kدم ت�� )�I و  
K . $ان ذاتا�اساس ا�0 د�د"اه، ا �اس� و ا"� د�0 “ "�اه�ار“ب
� �K*�د�0 آن ]� 
�ه�FR “ �Sح را از �ا FRح“آ
 ب�در ... ت)خ�G �� دهد، در ��ام Iدرت س�اس� ، اH*&ا=�، 

 

 بKا�H ،د��S� ار�I آ��ده ���و  ��$�( اس� آ
 در �Hان . )�ده �� ش�دآ“ �$اد و تTاه�“��ام آ�*�ل آ��ده و ا�

 ، آ��ا آ
 بد�Tال *��(�ب�ا�)ان آ( اه&�� اس� و �ا ��ا�6 را ب� “ ا��H 0ا��“ه$*�د و ز�د"� “ ارزش�اي ���Kي“�


 �ا آ��$ا ز�د"� آ��د و ش��ه اي را آ
 �� �$�د�د، K��R در 
�� �� ده�د ، ا�0 ا��ان را دار�د آH�لQت ز�د"� ت
�ا بQSار�د ب�اي ز�د"� -�دHا 
ا�ا در آ��$ا هدف ارشاد و ا�� و ��� ب
 ا�$ان ��$�، ب��
 آ&A ب
 ه&��ع ، .  ب


 اهداف ه��ا��$*� و ا�$ا�دوس*ا�
 �د �[� اس�RF- ان و!�Kا�� از ض&�. 
��آن ، ا�0 ات!اق �[I !)ان از�خ*� ���ي و ت!اس���ف �[� از �ح�
 هاي "��ا"�ن R ، ا�ان� و�Hد ا�ا از �[� اسFم "

 

 هاي “ اآث��� �$�&ان“دارد آR�
 ي =�باشد و در ا�0 آار ا�*خاب “ ارزش�اي د���“، تابi “ ا��H 0ا��“در آ�

 اي اس� ب�اي ارشاد ه� روزه ، ش$*)�ي ... و�Hد �دارد، ب��
 Iدرت س�اس� و ت$�U ب� رسا�
 ها و ارت6 و ��و س

 <��اد“ رو�ا��� د��� “��Zي و تح&��د ، ��دم .  ب� تA تA ا��ار �� "I اس���0 د�د"اه� در راس Iدرت س�	 �*Iو 
<�= eا�R 0 آ��ده و��Kده و ت���" )��د و �
 ت]&S� �� $ان را بد�ده ي اب�ار�ا k�Rو ا . 

 ا�*خاب آ��ده ، ب���

��ده �Q� .��K*ا =اشP آزادي ، آ)M، تج�ب
 اس�، از آ�جا آ
 ا�$ان بTg $ان ذاتا و�ا 
 -Fف ���ان از ا�ا از آ�جا آ
�وي ت�K> ب�-�ردار اس� و ��از��د ��ا�� اس� آ
 در آن ب*�ا�د رشد آ�د و ش���ا ش�د، از آ�جا آ
 �!��م �“ "�اه“�

 �����ون وسXا و ا��ام I در 
� و ا-*�ار ، 1400در �Hان ا��وز با آ�7TH ان�� �Iده اس�، ت�ا�� آ��Zت 
 سال "Qش*
��K ت��0 -�اس*
 هاي ا�$اTg ان�، ش�اف ��ان ��دم و “ آن �Hا��“�� و ارزش�اي ب�ور ت�ر�P شده ي �

���اي ه�جاري و روا�� در ا�ان . Iدرت&داران را روزب�زو =&�P ت� �� آ�د�Q� e��دم ��� از آس� ، ��ا�ا در ا�0 �$

 �2 ه&��" �
 اي ه��Sابد ، ب� �� U$ب 
Kا�H اس �داوم در��ا�� و هS� اب و�X=� اض��د و ��ا� �&� ��� �S*$T

�د اH*&ا=� ت�� �� ش�د . ��ان ا�$ا��ا از ��ان �� رود�� ا�$ان از ��Kاي ا�$ا�� ب��Kان Sاي د��K&ب . 
 

0 ���ان �اه�جار��اي ��*(��م و "�اه ����د -�رده اس� ، بH ار وTHل و ا�
 اي آ
 ا���7�0 ا��ام ���� با آ�*Kا�H در 
�ون وسXا و �&��
 هاي ب�)&ار را در ه&ان دوران ��� �� ت�ان تج�ب
 ي �)اب
 را د. اH*&ا=� د�ده �� ش�د I ر

�� .�ا
 


 ز��و رو ش�د تا د���اس� ب�ا�د ، ا���
 تا اFgع ثا��ي و �*� در Kا�H ه����
 آ��ا آ
 �د=� ا�د ، با�د Hاب> ت�I
� و �اه�جار��اي �Qا��ان �TH هاي 
 سال ب� 25ب�آ�ده از ا��R 0رت� آ
 ز�ا�� ، ا��ان د���ات�A ش�د، با �*ا�� ض�ب

�م آ��د� 
 . روان و Hان ا�0 ��دم با�د دس� و ��ج
�ي ب$&� ��Zت �
 ت&ام راه�ا ب�اي ه���ه��S ب�اس*� ز�� و رو ش�د ، در �ال�
 �� ت�ا�د ��S	 ، 
و س�ال ا���

�د�� و داراي راي �$*�> ب$*
 اس�� eا�R  ا����$ا�د آ�دن ا�Hب� ��K� ، ب��X� .ه���� 
��S	 زور "��� و 
 P� ان زور"��� وT�*(� 0�
 �Iا���آ�*�ل و -�د آ�دن �Hان ، ب�ده ا�Sاش*0 د-*�آان ز�� و رو �� ش�د، در �ال
 
�ه��S با �)*�ا�
 ي �Iا��0 رس&� ب��ز�د ، ه&�7ن ش�ء اس�  و ت&ام =�e �ا�د"��اي �ت&�A ب� زن و د-*� و 

�� ��� ��ده ت*$" 
 .  ش�د��ات -�د ادا�
 �� دهد و ب��
 
*$��� A�
 اي د���اتKا�H اي در 

 �*� لح[���ات� از ب
 �A درك وا�KI از د���اس� رس�د، ز�ا��
 �� ت�ان ��S	


 لح[
 اي آزادي داش*
 اي و �
 ا��ا�� ب�اي -Fق ب�دن. اي� 

 �� ت�ان آزاده ب�د و -Fق ، در Hا�� آ��S	 . 

 �� ت�ان ��S	“ات��وز -)��� �� ب��� و ��� ����I را شد در Hا�� آ
 روز ب“ د�� . 

 �� ت�ان ب��S	

�ه K� وز��وي Iائ( بQات =�> رس�د در Hا�� آ
 روزب�
 �� ش���د“ ا�ج�ه“ارزش ا�$ا�� و ���ا- ���Tو ت . 
 

 بد��K� 0اس� آ
 بخ�اه�( رشد -�اس*
 ها و س�X آ"اه� ��دم و بخ]�ص �Hا�ان را ���� ش��( و �� 
ا���&

�*�اي "�(��� ز�ان و ��دان آ"اه ا��ان را�S�ت ا��د��اي ا��وز ، د��اي ا��*��� و اFg=ات و �Hا�� شدن اس� . اه �
�ات �ا"��� آن در ا�ان ��$*�د و ت�ان آ�*�ل ��� از تاث� ��Fن ����� اس�	ا �" P�X� �*�و �$�( اس� آ
 �*� �اآ&

� ب�. را ب&��ان ده
 هاي "Qش*
 �دار�د��Zت ��Hد �&� آ�د آ
 آ"اه*��0  ا�$ا��ا ��� در ش�ا�U اTHار ا�ا در ا�0 ا�
�Zات �داوم و س�آ�ب، آار ز�ادي از ��6 �خ�اه�د ب�د�Tو ت ��ان �خ�اهد "Qاش� و “ -داي VاeR“. �ا"��*����

�*� اس�K0 وض� .آاب�س و س�-�رد"� آ&*��0 �*ا�� تداوم 	�
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�� �)ان داده اس� آKIوا 
ا=&ال Iدرت�ا ، �
 �ا��د ��م در دس� ����� ب�ده ا�د و �
��ان داده اس����� -�اس*
 و &- 
�� ت�p ت� ا���
 �&� ش�د ا��ار آ�د آ
 ����� . ب
 آن ش��� در آ�ده ا�د آKIا�ا وا

�*�ا�� ��� دس� �ا���� 

 ، ت�ا�$*
 اس� بKا�H اد�� . بداس��F با 	�� ا�دا-*0 ب
 ت&ا�� ارآان ز�د"� ا
 

�Zات �داوم ����*� ، ب$�اري را بد�0 باور رسا�ده اس� آ
 ا��ان واKIا آ)�ري اس��F اس� و رها�� از �Tت 
اول ا���
�2 با�د با آن آ�ار آ�د �ا �$�T ب
 آ�7
 �� آ�د ب� ت!اوت �ا�د و �gري ز�$� . ����� اس��F ، ا��ي اس� �ا�&�0

�وه�.  آ
 �داآث� �)�> زا �)�د" �اي اH*&ا=� آ
 در ت���� اسFم "�ا�� ��6 دار�د و ب�&�0 سeT از =Fوه ب
�� اH*&ا=�( ��ا�اي ��د��� ب
 Iدرت س�اس� KI�� ه هاي �ال� و�
 ب��&H ش  ) از��Q� د، در راس*اي�ردار�-�ب

��Q� ي 
�ج*� 
� ب�دن تداوم ب�اي ����� د��� ، ت�ان -�د را ب�ار ا�دا-*�د تا از �K&ات� آ�Qا��اب �*Hب�ا ا�	ار	0 *�
� اس*!اده ���Hد *(�و "�دن ��ادن ب
 ا��ام ����*� اس� ، ���K ا�*�ازات و�tه و دس*�س� ب
 ا��ا�ات ب�*� و ث�وت ب

�0 ��ا�i ����*� آ
 ��ا�i آ��ا را تا��0 �� آ�د]� . و در �*�ج
 -�د تTد�> شد�د ب
 �ا
 

�وهاي اسFم "�ا اk�R از 	�د س� ت���� �� ش��د�� .K� آن را اول 
*�د�0 ب� 	�ن و 	�اي ����� اس��F آ
� آ��ا اداره �� ش�د ، دوم �ح�
 هاي ]� ������ اj �� -�ا��د و اآث� ��ادهاي �[ا�� و دس*Sاه�اي س�آ�ب ز�
�ي اسFم "�ا آ
 در ��0 ا=*�اد راسp ب
 ض�ورت �!o ����� د��� ب� ا�0 باور�د آ
 ب�اي �!o �[ام �� ��"��ا"�ن 

� تار�خ� ��PTX آ�د و ب�-� از ا��ام د��� را آ
 از �[ام 	��ه اي -)0 ب�&ا�6 با�$� =&���Z*� Uا���دها را با ش
� اس��F آ
 ب� ا�0 "&ا��د با 	ا�
 زدن �ا با �V وهاي���� ت�ا��د “ ا�*�اد ساز�ده“�� "Qارد، �$��ت "Qاش� ، س�م �

� �[ا��Zت 
�ازي ب� 
م س�اس� باشد  و 	�ارم اI)ار "��ا"�ن اH*&ا=� آ
 بدون ����� د��� را ب�*� آ�د ، بدون ا���
ا���
 ب
 �Tا�� و اساس ����� د��� �K*�د باش�د ، ب�اي ب��ه ب�داري از ا��ا�ات و�tه و ز�د"� ب�*� ، ت[اه� ب
 د�اع 

TKد��� را بازي �� آ��د، ب ����� o!� ص�I و �ا�� از �Tا�� ا�دئ�ل�ژ�A ����� �� آ��د و ��6 ه�اداران �Sارت د�
�وها�� آ
 از ا�*�ازات د�اع از ����� د��� ب��ه ��د �� ش��د و در تداوم ب�اي آن ادا�
 ي تا��0 ��ا�i -�د را �� ��

 .���Hد
 

� �[ام س�اس� و ��Zدا�� د�0 از دول� و ل�وم تH 
ا��وز آ)�ر �ا ب
 ز�ان و ��دا�� ��از��د اس� آ
 با ا=*�اد راسp ب
��اري ����*� د���اتI��$� . A ، ا=*&اد ب
 �!2 ��� ا��ان را ب
 او باز"�دا��دب� ��Qا��اب �*Hا �Xا�� . ه�d ش

ا�0 .  سال ���ر -�د را و�Hد �)*�ا�
 ي ��د�� -�ا�د�����25 اس��F ب
 ات�اي ���ر ��دم ب�درت رس�د و 
��
 ي . ����� ت��ا و ت��ا با ���ر ا�0 ��دم ، ��*�ا ا��Tار در ��اب�6 از ب�0 -�اهد ر�TH A� <�ت��ا راه ت)�

 
�اري د���اس� �ارل&ا�� در ا��ان ه$*�د و بI��وها�� آ
 -�اهان ب�� د���اس� -�اه� اس� آ
 در آن ت&ا�� ���ا"�
 �Iاز آن با 
� �!o ا��ان �ا آ�7gورزي و بخا 
��Hدا�� د�0 از دول� �K*�د�د ، بدور از تe[K و ت�&� ، بدور از آ

�ز�د��داي �� �[ام س�اس� اس� و ب�اي ��Zس$*� و ت�ل�ل ب$�ي ت 
��" �ان ا��ان ز��0 ، با =��� �Hم و بدور از ه
�0 س���ش�، از س�ي . Iدم ب�دارد�Kت P� ان ، آ�تاه آ�دن از��، �Kا��
  ب� س� ���ق ��
 ي ��� ا��در ا�0 �$

�$�� ��*���Q� ،وه�" d� سال
 �ان 25با�$� از تج�ب
 ي ا�0 ب�ر"*��0 درس� اس� آ
 �ا ا��ا��ان �� .  ه�2�7 �ا ه
)� .ب�دن “ -�د“در آ�ار ه( ب�دن و ه( . آ��-*
 باش
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