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تٛا٘ذ یٔ یاس ٔب ٘ؾبٖ دادٜ اعت وٝ جبٔؼٝ ثٝ چٝ عزػت یبرثغی ثٝ ددٔٙؾب٘ٝثب ؽفبفیتی وزٚ٘ب  زٚطیٚ یپب٘ذٔ

اس التقبد  اػظٕی ثخؼ ٔؼّْٛ لزار اس .ٓیوٙ یس٘ذٌ ٓیتٛا٘یٕ٘ بی ٓیتٛا٘یٔ ییشٞبیوٙذ ٚ ٔب ثب چٝ چ زییتغ

ثٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ  ٔٙبثغ وٝ در یخ خٛاثب٘ذٜ ؽٛد، مٕٗ آٖتٛا٘ذ یٔاعبعبً ثحزاٖ  سٔبٖ در یدارٝیعزٔب

ٞب ٚ  اجبرٜ كیتؼٛٚ  بٖیس٘ذا٘ یاس آساد ٌفتٙذ أىب٘ؼ ٘یغت ــ ٔیلجالً وٝ  شٞبیچ یبرثغی .ؽٛ٘ذیاختقبؿ دادٜ ٔ

  .اعتدر حبَ ا٘جبْ اوٖٙٛ  ــ ثٝ ٕٞٝ در وؾٛر یپزداخت ٘مذ تب ٞب پزداخت ٚاْ

. ثبؽذعبسٌبر  ٞبثب س٘ذٌی ا٘غبٖلذرلذرت ٘یبسٞبی ثبسار ثٝ جبی ػيف  ا٘ذیؾذ وٝ ثٝای ٔیتیتی ثبتبچبریب ثٝ جبٔؼٝ

درفذ: یه  99فٕیٙیغٓ ثزای ، یىی اس ٘ٛیغٙذٌبٖ پزدٚ اٚ پزٚفغٛر تبریخ ٚ ٔذیز ٔيبِؼبت جٟب٘ی در دا٘ؾٍبٜ

ثٛن آٖ را ثٝ رایٍبٖ در دعتزط لزار دادٜ اعت(، ػنٛ ٞیئت ـ   )وٝ در حبَ حبمز ا٘تؾبرات ٚرعٛ ای ٔب٘یفغت

اعت  عتٓ تٕزوش ثزثبسىجمٝ،  ثبستزعیٓثبستِٛیذ اجتٕبػی:  ی ٘ظزیٝ ٚیزاعتبر وتبةٚ  اعپىتزتحزیزیٝ ٔجّٝ جذیذ 

ثبستِٛیذ اجتٕبػی  ی ٘ظزیٝاس چٝ چیشٞبیی  ایٗ ثزٞٝ اس سٔبٖوٝ در  ایٗ ی درثبرٜ . ٔبوٝ ثٝ تبسٌی ٔٙتؾز ؽذٜ اعت

ثزای پیؾٍیزی اس  را ٞبدرطایٗ تٛا٘یٓ داؽتٝ ثبؽذ ٚ چيٛر ٔیثبیذ تٛا٘یٓ فزا ثٍیزیٓ، چپ چٝ ٔيبِجبتی  ٔی

 *وزدیٓ.ٌفتٍٛ ، ثٝ وبر ثٍیزیٓفبجؼٝ تغییزات الّیٕی 

 ؟ثبستِٛیذ اجتٕبػی چیغت ی ٘ظزیٝثٝ ىٛر ٔختقز تٛمیح دٞیذ وٝ  اثتذا: جَفیعبرا 

مزٚری ٞغتٙذ،  س٘ذٌی ثٝ ٘غُ ، حفظ ٚ جبیٍشیٙی ٘غُایجبدٚ ٟ٘بدٞبیی وٝ ثزای  ٞب فؼبِیتتیتی ثبتبچبریب: 

 .٘بٔٓ ٔی «عبسس٘ذٌی» ٞبی فؼبِیت را ثبستِٛیذ اجتٕبػیثٟتزیٗ تؼزیف ثزای ثبستِٛیذ اجتٕبػی اعت. ٔٗ 

، ٘ظبفتدیٍز ٔب٘ٙذ  ٞبی فؼبِیتسیبدی تؼذاد ثٝ س٘ذٌی  حفظ آٖ أباعت؛  سادٚرٚدس٘ذٌی،  ایجبدٔؼٙی عزراعت 

، حُٕ ٚ خب٘ٝ ثزای س٘ذٌیاس جّٕٝ  ٔبدیٟ٘بدی  ٔمتنیبتاعت.  ٔٙذ٘یبسٞب ِجبطٚؽٛی  ، آؽپشی ٚ ؽغتتغذیٝ

ثبیذ  ٞبی ثؼذ اس ٔذرعٝثز٘بٔٝ ٚ تفزیحی ػٕٛٔی أىب٘بتٞبی ٔختّف، آٔذ ثٝ ٔىبٖٚ٘مُ ػٕٛٔی ثزای رفت

مزٚری  ٚ حفظ س٘ذٌی ایجبدوٝ ثزای  ا٘ذتزیٗ ٟ٘بدٞبییاعبعیٞب اس . ٔذارط ٚ ثیٕبرعتبٖٚجٛد داؽتٝ ثبؽٙذ

 ٞغتٙذ. 

-ٚ ٟ٘بدٞبی ثبستِٛیذ اجتٕبػی ٔیثبستِٛیذ اجتٕبػی وبر  دخبِت دار٘ذ،ایٗ فزایٙذ  درٚ ٟ٘بدٞبیی وٝ  ٞب فؼبِیتٔب 

-تٛا٘یٓ ثٝ د٘یبی اىزافآٖ ٔی اس ىزیكاعت وٝ  ای ػذعیثبستِٛیذ اجتٕبػی یه چبرچٛة ٘یش ٞغت؛  أب٘بٔیٓ. 

ثیبثیٓ ٔبٖ در جبٔؼٝرا عبسد تب ٔٙجغ ثزٚت . ثبستِٛیذ اجتٕبػی ٔب را لبدر ٔیثفٟٕیٓآٖ را  ثىٛؽیٓٔبٖ ثٍٙزیٓ ٚ 

 .ا٘غبٖٚ ٞٓ وبر  اعت ا٘غبٖ وٝ ٞٓ س٘ذٌی

ثٝ ایٗ فىز داری اعت. عزٔبیٝعبس عٛدیب  ،عبسؽیءاعت؛  یعبسس٘ذٌیداری ٔتنبد عزٔبیٝ ػذعیچبرچٛة یب 

ثیز ایٗ چیشٞب أ. تتٛا٘ٙذ عٛدآٚر ثبؽٙذچٖٛ ایٗ چیشٞب ٔی «تِٛیذ وٙیٓ؟ یتز ثیؼچیش تٛا٘یٓ ٔی چمذر»اعت وٝ 
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داری عزٔبیٝعت وٝ ایٗ چیشٞب اس ایجبد یه فزٔب٘زٚایی آ٘چٝ إٞیت دارد ثز افزاد ٔٛرد ٔالحظٝ ٘یغت، ثّىٝ

 ػظٓ حبوٓ ثز آٖ اعت. اعبحز 

بٖ وبرٌز س٘تٛعو  ٘ظبفتٚ آٔٛسٌبری ثخؼ ثبستِٛیذ اجتٕبػی ٔب٘ٙذ پزعتبری،  ٚ ٔؾبغُِ ٞب فؼبِیتایٗ  اغّت

 وبرٌزاٖایٗ ٚ  ٞب فؼبِیت، ایٗ عبسس٘ذٌیاعت ٘ٝ  عبسؽیءداری یه عیغتٓ وٝ عزٔبیٝ. اس آ٘جبؽٛد ا٘جبْ ٔی

ٞب ٘خغتیٗ وغب٘ی  آٌٖیز٘ذ، را ٔی ٞبدعتٕشد ثذتزیٗاجتٕبػی  . وبرٌزاٖ ثبستِٛیذؽٛ٘ذ تّمی ٔیارسػ  وٓثؾذت 

 خؾٛ٘ت ٔغتمیٓ ٔٛاجٝ ٞغتٙذ. ٔذاْٚ ٚ اغّت ثزٚ٘ذ ٚ ثب آسار جٙغی بیذ ٞغتٙذ وٝ ث

داری ثٝ ٌٛیٙذ حبمز٘ذ ثٕیز٘ذ أب عزٔبیٝثه ٔی سٔبٖ ٞغتیٓ وٝ دیٛٞبیی ٔب٘ٙذ ٌّٗای اس ٔب در ثزٞٝ: جَفی

  .وٙذٔی رٚؽٗ را وبٔالً ٕٞٝ چیش ایٗ  ؛ذدٞػّٕىزد خٛدػ ادأٝ 

 ٔٙذػاللٝ یٞب غتیٙیفٕچیشی وٝ  اسوزدٜ اعت. اٚال تزاصیىی عبسی ثبتبچبریب: ٚیزٚط وزٚ٘ب در دٚ ٔٛرد ؽفبف

وٝ وبر ٔزالجت ٚ وبر  ٌٛیٙذ رفغ اثٟبْ وزدٜ اعت، یؼٙی ایٗٔیعخٗ اس آٖ ٞبعت ٔذت یاجتٕبػ ذیثٝ ثبستِٛ

وٝ  ٌٛیذوظ ٕ٘ی . در حبَ حبمز وٝ در لز٘يیٙٝ ٞغتیٓ، ٞیچٞغتٙذ اعبعیجبٔؼٝ  دروٝ ا٘ذ وبرٞبیی عبسس٘ذٌی

ٌٛیٙذ: ثّىٝ ٔی ،«ثیبییذ ایٗ خذٔبت را دایز ٍ٘ٝ داریٓ}پظ{  ،ٌذار ٘یبس داریٓثٝ دالَ عٟبْ ٚ ثب٘ىذار عزٔبیٝ»

غذا، عٛخت،  «.ثبؽذٚ تِٛیذ غذا دایز  ا٘جبْ ؽٛد دفغ سثبِٝثٝ وبرؽبٖ ادأٝ دٞٙذ،  ٞبچی ٘ظبفتٚ  پزعتبرٞب»

 ٞغتٙذ.  «خذٔبت مزٚری» ٞب ؛ ایٗعزپٙبٜ ٚ ٘ظبفت

-ٔیداری تب چٝ حذ در ٔٛاجٟٝ ثب پب٘ذٔی ىٛر تزاصیىی افؾب وزدٜ اعت وٝ عزٔبیٝ ثٝ ،ایٗ ثحزاٖ ػالٜٚ ثز ایٗ

 داراٖثزای عزٔبیٝداری ثٝ د٘جبَ ثٝ حذاوثز رعب٘ذٖ عٛد اعت، ٘ٝ حفظ س٘ذٌی. . عزٔبیٝثبؽذ٘بتٛاٖ  وبٔالًتٛا٘ذ 

رعذ ٘ظز ٔی ثٝثّىٝ التقبد ِؼٙتی اعت.  ،٘یغت دعت رفتٝ اس ؽٕبرِ ٞبی ثیثشرٌتزیٗ لزثب٘ی ایٗ ثحزاٖ س٘ذٌی

اس آٖ ثب پذیزی اعت وٝ ٕٞٝ اس تزأپ تب ثٛریظ جب٘غٖٛ آٔبدٜ دفبع آعیت وٛدن وٛچهداری  وٝ عزٔبیٝ

 ٞغتٙذ. خٛردٜ فیمُی ؽٕؾیزٞبی

را غبرت ٚ ٘بثٛد ثخؼ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ در آٔزیىب  جٛییفزفٝٔزتجو ثب عبسی ٚ تذاثیز در ٕٞیٗ حبَ، خقٛفی

داری اْ عزٔبیٝ . ٔٗ ٕٞیؾٝ ٌفتٝوٙٙذٌٛیٙذ پزعتبراٖ ٔججٛر٘ذ در خب٘ٝ ٔبعه درعت وزدٜ اعت. ٔزدْ ٔی

ٚ  حزفٓ را تغییز دٞٓ وٙٓ السْ اعت حبال پظ اس پب٘ذٔیعبسد، أب فىز ٔیٔی د س٘ذٌی را خقٛفیایجبس٘ذٌی ٚ 

  «.عبسدٔیٔزي را جٕؼی  ٚ داری س٘ذٌی را خقٛفیعزٔبیٝ» ٓثٍٛی

وبر ثبستِٛیذ  ٞبی دیٍزِٚ ؽىُ وبر ٔزالجت ارسػ ؽٕزدٜ ؽذٖوٓ ی ؽیٜٛدرثبرٜ  تز ثیؼ خٛاٞٓٔی: جَفی

وٝ اجبسٜ داؽتٙذ دایز ثبؽٙذ.  داؽتس٘ذٌی  حبفظاس ٔؾبغُ  فٟزعتیفحجت وٙیٓ. فزٔب٘ذار پٙغیّٛا٘یب  اجتٕبػی

وبر خٛد را تزن وزد٘ذ سیزا تجٟیشات حفبظتی ٘ذاؽتٙذ. ٌزایؼ ٔب ثٝ وٓ ارسػ  عبسٔبٖ ثٟذاؽتوبرٌزاٖ 
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ثیز ٘یش ٌیزد ٚ ثز آٖ تأثیز ٔیتأذ ٙدٞوٝ ایٗ وبرٞب را ا٘جبْ ٔی وغب٘ی ی درثبرٜ ٔبٖایٗ وبرٞب اس تقٛر دا٘غتٗ

  ٌذارد.ٔی

. ا٘ذٔیّیٖٛ ٘فز را در آٔزیىب پذیزػ وزدٜ 4ٞبی ٚیضٜ در حبَ حبمز حذٚد ٔزالجت فٙؼت ٞب ٚآعبیؾٍبٜثبتبچبریب: 

٘یٛیٛرن تبیٕش اخیزا ٌشارػ وزدٜ ثٛد وٝ عبال٘ٝ . لزار دار٘ذ تحت پٛؽؼ ثیٕٝ درٔب٘ی عبِٕٙذاٖٞب آٖ تز ثیؼ

ٔیز٘ذ سیزا وٝ ایٗ خبىز ػفٛ٘ت ٔی ثٝ دار٘ذ ٔذتىٛال٘ی ی وٝ پذیزػٞبیثیٕبر در آعبیؾٍبٜ ٞشار 083

 ٞبٞبی ثٟذاؽتی ٚ درٔب٘ی ٔٙبعت اختقبؿ دٞٙذ. ایٗ ٟ٘بدٞب تٕبیّی ٘ذار٘ذ تب ثٛدجٝ خٛد را ثٝ رٚیٝآعبیؾٍبٜ

 72وٝ در آٔزیىب  یت لزار دٞیذٚالؼایٗ  در وٙبررا  ایٗحبال وٙٙذ. ٞب ثبسی ٔی٘مؼ ٟٕٔی در تؾذیذ اپیذٔی

 .درٔب٘ی ٘یغتٙذ ٔیّیٖٛ ٘فز تحت پٛؽؼ

ٞبی ثٟذاؽتی در ٔٙشَ ٚ دعتیبراٖ پزعتبراٖ در آٔزیىب سٖ ٞغتٙذ. ثیؼ اس ٔزالجت وبروٙبٖدرفذ  93٘شدیه ثٝ 

ٟٔبجزاٖ ٞب چٙذ ٘فز اس آٖدا٘ذ وٝ وظ دیٍزی ٔی ٘ٝ ٞیچ ٚ پٛعت ٞغتٙذ. ٘ٝ ٔٗ ٞب س٘بٖ رٍ٘یٗدرفذ آٖ 03

پذیز آعیتادارٜ ٟٔبجزت  ثب پیذا وزدٖ ٔؾىُٞب دٚ ثزاثز ٘غجت ثٝ اس دعت دادٖ ؽغُ ٚ  غیزلب٘ٛ٘ی ٞغتٙذ. آٖ

ٌیز٘ذ ٚ ٔزخقی اعتؼالجی ٕٞزاٜ ثب دعتٕشد دالر در عبػت دعتٕشد ٔی 03ٞب حذٚد ىٛر ٔیبٍ٘یٗ، آٖ ٞغتٙذ. ثٝ

 ٞب س٘ب٘ی ٞغتٙذ وٝ وبرؽبٖ ثغیبری اس ٔزاوش ٔزالجت در وؾٛر ٔب را حفظ وزدٜ اعت. ٚ ثیٕٝ درٔب٘ی ٘ذار٘ذ. ایٗ

ٔٗ دعتٕشد ثزخی اس ٔؾبغّی وٝ در ِیغت خذٔبت مزٚری ایٙذیب٘ب ٚ پٙغیّٛا٘یب ثٛد٘ذ را ثب دعتٕشد ٔذیز ػبٔالٖ 

ؽٛد مزٚری ٌفتٝ ٔیدر ایٗ خذٔبتی وٝ در حبَ حبمز ثٝ ٔب  وبروٙبٖؽبٖ ٘جٛٔی اعت.  ٔمبیغٝ وزدْ. اختالف

دالر در  03دعتٕشدی وٕتز اس  ــ دا٘غتٙذ وٝ مزٚری ٞغتٙذٞب ٕٞٛارٜ ٔیٞب ٚ عٛعیبِیغتفٕیٙیغت ــ ٞغتٙذ

 ا٘ذ. خب٘ٝ ٘ؾغتٝدر دارٞب  ٌیز٘ذ، در حبِیىٝ ثب٘هعبػت ٔی

وبروٙبٖ ثزای  ،٘بٔٓٔی «دعتٕشد پب٘ذٔی»آ٘چٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔمزراتی فٛری ثزای ثحزاٖ ایٗ  خالَدر ٔب ثبیذ 

ی تز ثیؼٞب دعتٕشدٞبی ثغیبر  ا٘ذ. آٖخيز ا٘ذاختٝ ٞب س٘ذٌی خٛد را ثٝ ٔيبِجٝ وٙیٓ. آٖ ،مزٚری یتٔؾبغُ ٔزالج

وزدٖ ثخؼ  تالػ ثزای ّٔی ،ٞب ٚ خذٔبت درٔب٘یفٛری ثٝ ثیٕبرعتبٖ ی ٘یبس دار٘ذ. ٔب ثٝ اختقبؿ ثٛدجٝ

ٔزالجت ٚ فزاٞٓ وزدٖ خذٔبت ، وبر را ا٘جبْ دادٜ اعتىٛر وٝ اعپب٘یب ایٗ  ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ خقٛفی، ٕٞبٖ

ٚ  ٘یبس داریٓ؛ وٝ ٔججٛر٘ذ عز وبر ثزٚ٘ذ وبروٙب٘یٚیضٜ  فٛری ثزای ٕٞٝ ثٝ ی ٞشیٙٝٚ وٕه بٖاس وٛدو ٍٟ٘ذاری

ٞب ٔٛاردی ٞغتٙذ وٝ سیزا ایٗ ،اعت ٞبوزدٖ آٖ ثیزٖٚیب  ،ٟٔبجزاٖ وزدٖ ثزای ٔؾىُ ایجبد آ٘چٝ ٘یبس ٘ذاریٓ

 ؽبٖٔزاجؼٝتزعٙذ ٔی ؛تزعٙذ ثٝ پشؽه ٔزاجؼٝ وٙٙذٞب ٔیآٖ ؛ؽٛ٘ذدعتزعی افزاد ثٝ خذٔبت درٔب٘ی ٔیٔب٘غ 

ٚیشاٞب را تٕذیذ ٚ  ی ا٘ذ وٝ ٕٞٝ. ایزِٙذ ٚ پزتغبَ لٛا٘یٙی تقٛیت وزدٜؽٛ٘ذٟٔبجزت  ی ادارٌٜزفتبر ؽٛد  ثبػث

 وٙذ.  ٔی ِغٟٛٔبجزت را  ٚمؼیت غیزلب٘ٛ٘یِ
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پزعتبراٖ خبٍ٘ی ٞغتٙذ وٝ چٙذ ؽغُ دار٘ذ ٚ ثٙبثزایٗ  ،در ٚاؽٍٙتٗثیٕبری ٌیزی ٕٞٝیىی اس دالیُ : جَفی

ٚیزٚط ؽذٜ  تز ثیؼیه ؽغُ ٔٛجت ا٘تؾبر  ٘ذاؽتٗ ٔشد وبفی اسثز٘ذ. ٞبی ٔتؼذدی ٔیٚیزٚط را ثٝ آعبیؾٍبٜ

  اعت.

أب ٘جبیذ دچبر ایٗ . اعت وزدٜ ٔجتالِش را ٘یش رچب ؽبٞشادٜاعت. حتی  ای دٔٛوزاتثبتبچبریب: ایٗ ٚیزٚط تب ا٘ذاسٜ

ٔثُ ٞز ثیٕبری دیٍزی در دٔٛوزاتیه اعت.  ،وٝ دعتزعی ثٝ درٔبٖ ٔثُ دعتزعی ثٝ ٚیزٚط اؽتجبٜ ؽٛیٓ

 چٝ وغی س٘ذٜ ثٕب٘ذ ٚ چٝ وغی ثٕیزد.  وٙذتؼییٗ ٔی ت ٚ درٔبٖداری، فمز ٚ دعتزعی ثٝ ٔزالج٘ظبْ عزٔبیٝ

ٚسیز فبؽیغت، ثٝ تبسٌی دعتٛر ٘خغت٘بر٘ذرا ٔٛدی، ٌذارد. ٔی ثز وؾٛر ٔٗ ٞٙذ ٚیزاٍ٘زیثیز ایٗ ٚیزٚط تأ

چٝ اتفبلی ثزای حبال ا٘ذ. ؽذٜ تؼيیُ ؽٟزٞب اعبعبً ٚوبرٞب دررٚسٜ را دادٜ اعت. ٕٞٝ وغت 70یه لز٘يیٙٝ 

اس عزاعز  داخّی ٞب وبرٌز ٟٔبجز. ٔیّیٖٛخیزای دارد؟ ٞب ثز٘بٔٝثزای آٖ ٔٛدیافتذ؟ آیب ٔی ٟٔبجز داخّیوبرٌزاٖ 

وٝ در حبَ ٞب ففٛفی اس ٔزدْ در خیبثبٖایٗ یؼٙی وؾٛر پبی پیبدٜ در حبَ ثبسٌؾت ثٝ رٚعتبٞبی خٛد ٞغتٙذ، 

تؼيیُ ٘مُ ػٕٛٔی ٚ خقٛفی را ٚٞبی حُٕتٕبْ ؽىُ ٔٛدی. ٞغتٙذتٕبْ ٔغیز اس ؽزق ثٝ غزة  پیٕٛدٖ

خیبِؼ جٕغ  ٔٛدیذ. اِجتٝ ٙچٖٛ ٕٔىٗ اعت ٘بلُ ثیٕبری ثبؽ ،ٞب ثٝ خب٘ٝ ؽٛداعت تب ٔب٘غ ثبسٌؾت آٖ وزدٜ

ٌزد٘ذ.  ٔیثٝ خب٘ٝ ثبس ٞٛاپیٕبب ثی ٔتٛعو ٞغتٙذ،  ىجمٝٞبی ثبالیی  الیٝاس  وٝ ٞبی خبرج اس ٞٙذوٝ ٞٙذی اعت

 ٘ذ.اٜ اعتثٙبء لبئُ ؽذؽذٜ  ٞبی اػالْتؼيیّی رغٓ ثٝثزای پزٚاسٞب  در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ٘ذ ٚ ٚیضٜ ٚ ٚیشاٞبیی پزٚاسٞب

ٞبی ثیٕبری در ٔحّٝوٙٙذ. رفتبر ٔی ٌٛ٘ٝ ایٗ ؽبٖیثب فمزا جٟبٖ جٙٛةداری در ٞبی عزٔبیٝدِٚتثزخی اس 

 ٞبییحزفوٙذ. اس ٕٞیٗ حبال اس حبوٕبٖ فمیز٘ؾیٗ وّىتٝ، ثٕجئی، صٚٞب٘غجٛري ٚ اِی آخز ٌغتزػ پیذا ٔی

 ؛اعت ٞبؽذٖ اس ؽز ٘بخٛاعتٝ خالؿ اس ىزیك سٔیٗوٝ ایٗ ٚیزٚط راٞی ثزای احیب ؽذٖ  ؽٙٛیٓ ٔجٙی ثز ایٗ ٔی

 ؽٛ٘ذ.  اس ٘ظز اجتٕبػی تقفیٝٞب تزیٗٞب ٚ مؼیفپذیزتزیٗتب آعیت ،٘ضاد افالحِ ثزای اعت ٘ذاییایٗ 

سیزا ، ذٙیبث وبٞؼ ٔیٞب ای ثذٖٚ ا٘غبٖ ٌبسٞبی ٌّخب٘ٝدٞذ ایٗ ٘یغت وٝ ثٝ ٔب ٘ؾبٖ ٔی ثحزاٖ آ٘چٝ ایٗ: جَفی

تزی ثٝ جبی عبِٓوبر ٔفزه  دٞذ ایٗ اعت وٝ جٟبٖ ثذٖٚآ٘چٝ ثٝ ٔب ٘ؾبٖ ٔیثّىٝ ، س٘ذٜ ٞغتٙذٞب ا٘غبٖ اغّت

 . ذدٞٙ ا٘جبْ ٔی عبسس٘ذٌیوبرٞبی فمو ، ٌٛییذ ؽٕب ٔیىٛر وٝ آٖ ،ٔزدْسیزا تجذیُ ؽذٜ اعت 

اعت. ایٗ  یاوٛفبؽیغت اعتذالِیسٔیٗ اعت،  ی تٙظیٓ دٚثبرٜ ی ٚیزٚط وزٚ٘ب دوٕٝ ایٗ اعتذالَ وٝثبتبچبریب: 

ٔثُ لجُ ثٝ درعت ٔب  ٚ اٌز ایٗ ٚیزٚط ثٍذردعبسٔبٖ اجتٕبػی ثبؽذ.  ی تٙظیٓ دٚثبرٜ ی ثبیذ دوٕٝ ٚیزٚط

 ایٓ. چیشی اس آٖ یبد ٍ٘زفتٝدٞذ ٘ؾبٖ ٔی ،بیٕبٖ ثبسٌزدیٓٞ س٘ذٌی

ٔبٖ ٔبٖ ثب وغب٘ی وٝ س٘ذٌیسٔبٖایٓ تب اس سیجبیی ٚ در خب٘ٝ ثٕب٘یٓ، ایٗ فزفت را پیذا وزدٜ اس آ٘جب وٝ السٔغت

وٝ أٙیت ٚ داری درػیٗ حبِیٞب در عزٔبیٝأب ٘جبیذ فزأٛػ وٙیٓ وٝ خب٘ٝایٓ ِذت ثجزیٓ. ٞب ؽزیه ؽذٜرا ثب آٖ

 عزپٙبٜاس یه  ،لجِٛی ثبؽٙذ. دٚ رٚس پیؼ غیزلبثُ }ٞبی{خؾٛ٘ت ی تٛا٘ٙذ فحٙٝٔی ،وٙٙذحفبظت فزاٞٓ ٔی
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عیز فؼٛدی ایٕیّی دریبفت وزدْ ٔجٙی ثز ایٗ وٝ  ،اْؽبٖ ثٛدٜداٚىّت اس ایٗپیؼ  خؾٛ٘ت خبٍ٘ی وٝ ٔحّی

در فىز ایٗ ٞغتیٓ وٝ دٚثبرٜ ثٝ آ٘جب آیب ٛاعتٙذ ثذا٘ٙذ خثیٙی وزدٜ ثٛد٘ذ ٚ ٔیرا پیؼ ٔٛارد خؾٛ٘ت خبٍ٘یتؼذاد 

 عز ثش٘یٓ یب خیز؟

عیز فؼٛدی ٘بٌٟب٘ی در یؼٙی  ،دٞٙذٔیرفمبی فٕیٙیغت ٔٗ در ثزسیُ، عزیال٘ىب ٚ ٞٙذ ٞٓ ٌشارػ یىغب٘ی 

اجتٕبػی  ی در خب٘ٝ. ٔب لز٘يیٙٝ ی خب٘ٛادٜسای ٔب٘ذٖ ٕٞٝ اػنباعتزطخؾٛ٘ت خبٍ٘ی ثٝ خبىز ؽزایو ثغیبر 

ىزف خیبثبٖ  وٝ آٖرا خٛاٞیٓ. ٔب ٘جبیذ عبِٕٙذی فیشیىی ٚ ٕٞجغتٍی اجتٕبػی ٔی ی خٛاٞیٓ، ٔب لز٘يیٙٝ ٕ٘ی

رفیك ثبؽذ وٝ ثٝ عٛپزٔبروت ثزٚ٘ذ. ٔب ٘جبیذ  خيز٘بنٞب ٕٔىٗ اعت ثزای آٖوٙذ ٘بدیذٜ ثٍیزیٓ؛ س٘ذٌی ٔی

ٌٛیذ عزػ را ثٝ در وٛثیذٜ اعت، ٘بدیذٜ آیذ ٚ ٔیٞبیؼ عزوبر ٔیٕٞىبری را وٝ ثب آرایؼ عٍٙیٗ دٚر چؾٓ

 ٞب ثبؽذ.حٛاعٕبٖ ثٝ آٖ ثٍیزیٓ. ٔب ثبیذ ٔزتجبً

ٞب حذالُ وبری ا٘جبْ وٝ حبوٕبٖ ثزای تزغیت آٖ ایٗ رغٓیػّ ،ذٙدٞداٚىّجب٘ٝ ا٘جبْ ٔی رأزدْ ایٗ وبرٞب 

ٞب دعت تىبٖ ؽٛ٘ذ ٚ ثزای آٖؽبٖ رد ٔی آٔٛساٖٞبی دا٘ؼاس ٘شدیىی خب٘ٝ ؽبٖخٛدرٚٞبیٞب ثب . ٔؼّٓا٘ذ ٘ذادٜ

ٞبی دیٍز، در حبَ فزاٞٓ وزدٖ ٔٗ، ٔب٘ٙذ خیّی ی ٔذرعٝ «!ٛدؽ ٔیچیش رٚ ثٝ راٜ ٕٞٝ»ٌٛیٙذ دٞٙذ ٚ ٔیٔی

. ایٗ چیشی ؽٛدتحٛیُ دادٜ ٔی ٔزدْدر درة ٔٙشَ ثٝ عبَ اعت. در ایبِت ٔٗ غذا  08سیز  افزادغذا ثزای 

ٔذاری ا٘جبْ دادٜ ثبؽذ. ایٗ خٛد ٔؼّٕبٖ ٚ ٔذارط ٞغتٙذ وٝ تقٕیٓ  ٘یغت وٝ ٞیچ دِٚت فذراَ یب عیبعت

ؽىٛفب وبرٞبی درخؾب٘ی ثزای ٕٞجغتٍی، ػؾك ٚ ٔزالجت در ایٗ ثحزاٖ ػظیٓ ا٘ذ ایٗ وبر را ا٘جبْ دٞٙذ. ٌزفتٝ

 ٞب ٔٙبثغ أیذ ٔب ٞغتٙذ. . ایٗؽٛ٘ذ ٔی

وٝ  «مزٚری»وٝ ثغیبری اس ایٗ وبرٞبی  ایٌٓزفتٝ، چٖٛ در ؽزایيی لزار وٙٓفىز ٔیٔٗ ثٝ وبر خبٍ٘ی : جَفی

س٘بٖ ٔغئِٛیت  چٙیٗ وبر ٔزالجتی وٝ ٔؼٕٛالً . ٞٓا٘ذؽذٜافزاد در حبَ ا٘جبْ دادٖ ٞغتٙذ، تٛعو س٘بٖ ا٘جبْ ٔی

وٙیذ ؽٛد. فىز ٔیؽبٖ ا٘جبْ ٔی«مزٚری»دفؼٝ تٛعو ؽٛٞزاٖ وٕتز آٖ را ثٝ ػٟذٜ دار٘ذ در حبَ حبمز یه

 ؟رعب٘ذ ٔیوبر ثبستِٛیذ اجتٕبػی  ی درثبرٜٞبیی  را ثٝ چٝ دیذٌبٜایٗ أز افزاد 

اس  تز ثیؼدٞذ ٔزداٖ ىجمٝ وبرٌز جبِت تٛجٝ ا٘جبْ دادٜ اعت وٝ ٘ؾبٖ ٔیٖ عی. ٚیّیبٔش پضٚٞؾی آثبتبچبریب: جٛ

ٔزداٖ  ٚثبِیذ٘ذ ٔزداٖ ىجمٝ ٔتٛعو ثٝ ایٗ ٔیدٞٙذ. ٔزداٖ ىجمٝ ٔتٛعو وبر ٔزالجت اس وٛدوبٖ را ا٘جبْ ٔی

 دٚعت ٘ذاؽتٙذ ثٝ آٖ الزار وٙٙذ.  ؽٛدتّمی ٔیس٘بٖ  وٝ ایٗ وبرِاس آ٘جبییىجمٝ وبرٌز 

 اس تز ثیؼعبػت  9ىٛر ٔیبٍ٘یٗ در ٞفتٝ  . در آٔزیىب س٘بٖ ثٝاٞذ ؽذٛختنؼیف  چٝ سٔب٘یایٗ تبثٛ  دإ٘ٓ٘ی

ٍ٘زػ ٞٓ آیب َ اعت وٝ أعبػت ٕٔىٗ اعت تغییز وٙذ أب ثزایٓ عٛ 9دٞٙذ. ایٗ ٔزداٖ وبر خبٍ٘ی ا٘جبْ ٔی

افتخبر  وٙٙذ ادارٜ ٔیوٝ ٕٞغزؽبٖ د٘یب را در حبِی وٙٙذ ادارٜ ٔی. آیب ٔزداٖ ثٝ ایٗ وٝ خب٘ٝ را یب خیز وٙذتغییز ٔی

 وٙٙذ؟ٔی
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ىٛر وٝ ؽٕب ٌفتیذ، ایٗ اعت وٝ آٖ را وبر وٙٙذ، ٕٞبٖالزار ٕ٘یٔٛمٛع یىی اس دالیّی وٝ ٔزداٖ ثٝ ایٗ : جَفی

ا٘ذ. ثغیبری اس افزادی وٝ در حبَ ا٘جبْ دادٖ وبرٞبی ٔزالجتی دا٘ٙذ. وبرٞبی سیبدی ٘یش ٘ضادی ؽذٜس٘بٖ ٔی

 پٛعت ٞغتٙذ.س٘بٖ ٟٔبجز ٚ س٘بٖ رٍ٘یٗ ٞغتٙذ

ٞٙٛس س٘بٖ  وبر ٔزالجتی را. در جبٞبی دیٍز د٘یب، ثزای ٔثبَ ٞٙذ، ا٘ذدر آٔزیىب ٘ضادی ؽذٜوبرٞبی سیبدی ثبتبچبریب: 

ای ایٗ ٞز جبٔؼٝ افزاد پذیزتزیٗ. آعیتدٞٙذا٘جبْ ٔیىجمبت پبییٗ س٘بٖ ٚ اغّت  س٘بٖ ٟٔبجز داخّی ٚ فمیزتزیٗ

 .دٞذ را ثبستبة ٔیثٝ خٛثی ایٗ أز ٞب دٞٙذ. دعتٕشد ٚ ٔشایبی آٖرا ا٘جبْ ٔیوبر 

پٛعت ا٘جبْ اس ٘ظز ثبستِٛیذ اجتٕبػی، ثغیبری اس وبرٞبیی وٝ ٔب ثبیذ در ىَٛ رٚس ا٘جبْ دٞیٓ تٛعو س٘بٖ رٍ٘یٗ

ٞب لذْ ثش٘یٓ، ، در خیبثبٖغذا ثخٛریٓ پٛعت حتیس٘بٖ ٟٔبجز داخّی ٚ س٘بٖ عیبٜ وبرتٛا٘یٓ ثذٖٚ ؽٛد. ٔب ٕ٘یٔی

ایٗ وبر  افال ثٝ داریٞبیٕبٖ را تٕیش وٙیٓ. عزٔبیٝٞب ٚ ٞتُاس وٛدوبٖ ٚ عبِٕٙذاٖ ٍٟ٘ذاری وٙیٓ ٚ خب٘ٝ

 وٙذ. دٞذ ٚ اس آٖ تمذیز ٕ٘یإٞیت ٕ٘ی عبسجٟبٖ

 ، ثٝ آٖالتقبدداٖ ،. أب جیٕش ٔیذٚیاعتجًٙ ؽجیٝ یه وٝ ایٗ ثحزاٖ  ؽٙٛیٓ ٔیدر حبَ حبمز ثغیبر : جَفی

سیزا وبری وٝ ٔب ثبیذ ا٘جبْ ثذٞیٓ دلیمب ٔتنبد جًٙ اعت. ٔب  ،وٙذػٙٛاٖ التقبد مذ دٚراٖ جًٙ اؽبرٜ ٔیٝ ث

ثتٛا٘ذ ٔب را ثٝ ایٗ درن ثزعب٘ذ وٝ حتی در د٘یبیی وٝ اس ثٙیبد  ٚمؼیت ثبیذ تِٛیذ را وبٞؼ دٞیٓ. أیذٚارْ ایٗ

ىٛر ثٝٞبعت لزٖذ ادأٝ پیذا وٙذ ٕٞبٖ وبری اعت وٝ ٔب ٔتفبٚت اعت وبری وٝ مزٚری اعت ٚ ثبی

  .ایٓ ؽبٖ وزدٜ ثتوٝ ٕٞٛارٜ  «٘ظبٔیبٖ»ثٝ جبی  ،ایٓارسػ ؽٕزدٜ عیغتٕبتیه وٓ

حبَ، ٘ٝ ٞز ؽىّی اس تِٛیذ. ٔب ثبیذ تِٛیذ تجٟیشات  ثب ایٗٔٛافمٓ.  ٔٗ ثب جیٕش ثز عز وبٞؼِ تِٛیذ ثبتبچبریب:

دٚعتبٖ پزعتبری  ٔزیىب، ثزٚتٕٙذتزیٗ وؾٛر د٘یب،را افشایؼ دٞیٓ. در آ عبسس٘ذٌیپشؽىی، غذا ٚ دیٍز ٔٙبثغ 

 رٚ٘ذ. ٓ وٝ ثذٖٚ تجٟیشات ٔٙبعت عزوبر ٔیؽٙبع ٔی

ثتٛا٘یٓ ِجبط یب وفؼ عفبرػ ثذٞیٓ ِذت ثخؼ اعت. أب  وٝ . ایٗٓثزای ٔثبَ خزیذ آ٘الیٗ را در ٘ظز ثٍیزییب 

دٞیٓ ثبیذ اس عفبرػ ٔی را ی یه جفت وفؼ وٝ لجال تِٛیذ ؽذٜ اعتحت ٚلتی ثبیذ ثٝ خبىز داؽتٝ ثبؽیٓ وٝ

ٞبی حُٕ ثبری وٝ ایٗ وبر را ا٘جبْ ٞبی ٔبؽیٗدعت ٔب ثزعذ. ثٝ را٘ٙذٜ وبرٞبی ٔختّفی رد ؽٛد تب ثٝ ٔحُ

 ا٘ذ. اٌز دارٚٞبیداؽتٝ ٞب را دایز ٍ٘ٝٞبی ایٗ ٔبؽیٌٗبٜ دٞٙذ فىز وٙیٓ. ثٝ وغب٘ی فىز وٙیٓ وٝ تٛلفٔی

 تٛا٘ذ فجز وٙذ. ٔی احتٕبالً لؾًٙدٞیذ، ایٗ وبر را ا٘جبْ ثذٞیذ. أب یه جفت وفؼ  مزٚری عفبرػ ٔی

 ٔیٗ وبالتأ ی ٞبیی وٝ در تِٛیذ ٚ س٘جیزٜوٙیٓ. ٔب ثٝ ا٘غبٖفىز ٕ٘ی ٞب٘بٔزئی پؾت آٖ وفؼٔب ٔؼٕٛال ثٝ وبر 

وٙیٓ. أب در دٚراٖ ایٗ پب٘ذٔی، ٔب ثبیذ ثٝ ایٗ افزاد فىز ٕ٘ی ،دٞٙذٞب را درة ٔٙشَ ثٝ ٔب تحٛیُ ٔیوفؼآٖ 

خيز رفتٗ ثٝ ٔحُ وبر ٚ ا٘جبْ  ٔؼزك ٞب را درثبیذ آٖآیب وٙیٓ وٝ  ٔؾخـفىز وٙیٓ ٚ تىّیف خٛدٔبٖ را 
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ایٗ  ؟ٞب تحٕیُ وٙیٓخٛاٞیٓ ثٝ آٖآیب ایٗ خيزی اعت وٝ ٔب ٔی ؟لزار دٞیٓ یب خیز ٖٔبخٛددادٖ ایٗ وبر ثزای 

 .یاعت تب ٔحقَٛ ٘یزٚی وبر ا٘غب٘ی تٛجٝ ثٝ ٘یزٚی وبر ا٘غب٘

را ثٝ وّی  عزثبس ی وّٕٝ وٙٓ ٔب ثبیذفىز ٔی ؛«ذٔبٖ حٕبیت وٙیٞبی٘ظبٔیاس »ػجبرت  خقٛؿدر  ٘ىتٝدٚٔیٗ 

ٞغتٙذ! ٞب عزثبساٖ ٔب ایٗ ؛ٞب، وبرٌزاٖ ؽٟزداریچی وٙٙذٌبٖ غذا، ٘ظبفتتؼزیف وٙیٓ. وبدر درٔبٖ، تٟیٝ اس ٘ٛ

عتب٘ذ. ٞب را ٔیثذا٘یٓ وٝ جبٖ ا٘غبٖ یٞب حٕبیت وٙیٓ. ٔب ٘جبیذ عزثبس را وغٞب وغب٘ی ٞغتٙذ وٝ ثبیذ اس آٖایٗ

 . وٙذٚ س٘ذٌی را حفظ ٔیثخؼ اعت  یذ عزثبس را وغی ثذا٘یٓ وٝ س٘ذٌیٔب ثب

ایٓ ٚ ثزای ٔجبرسٜ ثب تغییزات الّیٕی ٔٛاجٝ ثٛدٜ در ثزاثز تغییز داریٔمبٚٔت عزٔبیٝٞبعت وٝ ثب ٔب دٞٝ: جَفی

دعت ٚ ٔبعه تِٛیذ  ی وٙٙذٜ اِىّی ٚ حتی فٛرد وٝ صَ مذػفٛ٘ی ٔؾزٚثبت ی ٞبی تِٛیذوٙٙذٜٝاالٖ ثب وبرخب٘

آیٙذٜ  ی تٛا٘ٙذ تغییز وٙٙذ. ایٗ چٝ درعی ثٝ ٔب ثزای ٔجبرسٜثٝ چٝ عزػتی ٔیچیشٞب وٝ  ایٓؽذٜٔتٛجٝ  ،وٙٙذٔی

 دٞذ؟تغییزات الّیٕی ٔی ی ثب فبجؼٝ

عبسٔبٖ اجتٕبػی ٔجبرسٜ  ی أب وبفی ٘یغت. ٔب ثبیذ ثزای تغییز ٍ٘زػ درثبرٜ ،ثبتبچبریب: ٔجبرسٜ ثب سیزثٙب السْ اعت

دا٘یٓ ٞٓ اوٖٙٛ ٔی دیٍزاعت.  ثزای دعتبٚردٞبی عٛعیبَ دٔٛوزاعی تز اس ٔجبرسٜثغیبر عخت ٔجبرسٜ وٙیٓ. ایٗ

 دٞذ.تِٛیذ غذا را در عيح جٟب٘ی در ٚمؼیتی ثحزا٘ی لزار ٔی تٛاٖوٝ افشایؼ ٌزٔبی سٔیٗ 

ؽٛد وٝ وؾبٚرسی در فنبی اٌز وٙتزِی فٛرت ٍ٘یزد، ٌزٔب آ٘مذر در جبٞبیی ٔب٘ٙذ جٙٛة آعیب ٚ آفزیمب سیبد ٔی

ٔیز٘ذ. أزٚس در دّٞی، ذ ٔیؽٛ٘ؽٛد ٚ حیٛا٘بتی وٝ پزٚرػ دادٜ ٔیعبَ غیزٕٔىٗ ٔی تز ثیؼثیزٖٚ ثزای 

سیزا ٞٛا ثغیبر ٌزْ اعت ٚ در  ثبؽٙذٞب ثبیذ تؼيیُ عبَ ٔذرعٝ تز ثیؼ وٙٙذ،وٝ خب٘ٛادٜ ٔٗ س٘ذٌی ٔی جبیی

 ٞٛا آِٛدٜ اعت. سٔغتبٖ ٞٓ 

ٓ ٚ احتٕبال خؾٛ٘ت ػّیٝ س٘بٖ در عزاعز جٟبٖ افشایؼ غؽٛد ثب عىغیرٚ ٔیثٝتٟذیذی وٝ تِٛیذ غذا ثب آٖ رٚ

آٚردٖ غذا ثز عز ٔیش ٚ در ٚالغ فزاٞٓ  «ٔغئَٛ»ؽٛ٘ذ سیزا ایٗ س٘بٖ یب افزادی وٝ سٖ ؽٙبختٝ ٔی ،وٙذٔیپیذا 

 ؽٛد. وٝ ثذتز ٔی ثٝ ٚجٛد آٔذٜ اعتدر عزاعز جٟبٖ  ٞٓ اس پیؼ وزدٖ غذا ٞغتٙذ. ثحزاٖ آة آؽبٔیذ٘ی عبِٓ

وٙیٓ، ٘پزداسیٓ، ایٗ وزٚ٘ب أزٚس ثزخٛرد ٔی تغییزات الّیٕی ثٝ ٕٞیٗ فٛریتی وٝ ثب ٚیزٚط ثٝثٝ ػجبرت دیٍز اٌز 

جبیی ثزای سٚدٌذر ٘یغت ٚ ثغیبری  ،ٔمبثُ چیشی وٝ پیؼ رٚ داریٓ تفزیحی اعت. رعتبخیش الّیٕی در پب٘ذٔی

 . ٘ذار٘ذپٙبٜ ثزدٖ 

تٛا٘ٙذ در ٔٛاجٟٝ ثب ثحزاٖ داری ٔیٞبی عزٔبیٝوٝ دِٚتٞغتیٓ  آٚریؽٍفتالذأبت  ؽبٞذ در حبَ حبمز ٔب

. دِٚت آٔزیىب دٞذٔیدرفذ دعتٕشد ثغیبری اس وبرٌزاٖ را تحت پٛؽؼ لزار  83ا٘جبْ دٞٙذ. دِٚت اٍّ٘غتبٖ 

مزٚری  ویذ ثز آ٘چٝأچٙیٙی ٚ تأب اٌز اس الذأبت ایٗثفزعتذ.  ثب٘ىی ٞب چهتب ثزای خب٘ٛادٜ وٙذٔیریشی ثز٘بٔٝ
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رعذ ٚ راٞی ٞٓ ثزای خزٚج رعتبخیش الّیٕی عز ٔی ،اعت ثٝ ٔحل ٌذر اس ثحزاٖ دعت وؾیذٜ ؽٛد، پظ اس آٖ

 اس آٖ ٘ذاریٓ.

ٔثُ  چٙبٖ ٞٓ ٞبی فغیّیعٛخت ثزٌزدد.ٔؼِٕٛؼ  ثٝ رٚاَوٙذ ٔیداری تالػ عزٔبیٝ 09-اس ثحزاٖ وٛٚیذ پظ

  .فزأٛػ وٙذ [ثحزاٖ را]٘ظبْ جبسٜ ٘ذٞیٓ ؽٛ٘ذ. ٚظیفٝ ٔب اعت وٝ أقزف ٔی لجُ

 

( Tithi Bhattacharyaتیتی ثبتبچبریب )ثب  دیغٙت( اس ٔجّٝ Sarah Jaffe) جَفیعبرا  رأقبحجٝ ایٗ * 

 . ا٘جبْ دادٜ اعت
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