رّح زهاًَ ّّاقعَ ّیکی لیکس
دّخجَِ ّفف اسائی گغتشدٍ اصهْافمیي ّهخبلفیي دسهمیبط خِبًی پیشاهْى ایي سخذاد ؽکل گشفتَ اعت.هثل ُشسّیذاد
تبسیخی دیگش ثبیي دلیل هِن اعت کَ زبهل تمبثل ًظن زبکن ثب سًّذدسزبل اًکؾبف ّ سّثدلْئی اعت کَ دسصیشپْعت
تسْالت خِبًی خشیبى داسد.خبپبی سًّذُبی ػبم ّفشاهْسدی دسخبؿ ّدسایي گًَْ سخذادُب ثَ آى ُب اُویتی ًوبدیي
ّیکَ هی دٌُذ .تسْالتی کَ دسژسفب خبسی اًذ ػوْهب دسسّیذادُبی سیضّدسؽت هؼوْلی تْخِی سا ثشًوی اًگیضًذ؛اهب
ثشخی سّیذادُب چٌبى آى سا کبًًْی هی کٌٌذ ّاصژسفب ثَ فسٌَ هی آّسًذکَ ثَ ّالؼَ تبسیخی ّتأهل ثشاًگیضی تجذیل هی
ؽًْذ .ثشُویي اعبط اعت کَ یکی اصژسًبلیغت ُبی فشاًغَ آى سا سّیذادی هیذاًذکَ تبسیخ سعبًَ ای خِبى سا ثَ دّساى
لجل ّثؼذاصّیکی لیکظ تمغین هی کٌذ.عشهمبلَ ًْیظ فیگبسّآى سا آغبص"دیکتبتْسی ؽفبفیت" هی ًبهذ کَ گْیب لشثبًیبًؼ
فبزجبى لذستٌذ! دیگشی آى سا کٌبسصدى ثشگ اًدیشی هی داًذکَ پیکش{صؽت }ًظبم زبکن سا ًوبیبى هی عبصد .یک
پژُّؾگشداًؾگبٍ دسآهشیکب هی گْیذ اگشآهشیکب آعبًژسا هسبکوَ کٌذ ،اّسا ثَ چَ گْاسای لشى ثیغت ّیکن تجذیل هی
کٌذ .سّصًبهَ لیجشاعیْى اصؽشّع خٌگ خِبًی ًْع خذیذ،خٌگ عبیجشی ،عخي ثَ هیبى هی آّسد.دسیکغْ:اًجٍْ
سّؽٌفکشاًی چْى چبهغکی ُب لشاسهی گیشًذ کَ دسدفبع اصچشخؼ آصاد اهالػبت ّ هغذّدعبختي عبیت ّیکی لیکظ
ّهٌبثغ هبلی ّدعتگیشی هذیشهغؤل آى سا هسکْم هی کٌٌذّکویغشزمْق ثؾشعبصهبى هلل ًگشاًی خْیؼ سا
اصعبًغْساػالم هی کٌذ.عبیت ُب ّهؤعغبتی کَ ثَ ًْثَ خْدآهبج تِبخن آّاًگبسدُب ُّکشُبی هذافغ ایي خشیبى آصاد
لشاسهی گیشًذّ،آى فذُضاسّثالگی کَ ثبدسیبفت کذسهضّیژٍ پیؾبپیؼ آهبدگی خْد سا ثشای اًتؾبسایي اهالػبت
دسفْست ثلْکَ کشدى پبیگبٍ افلی اهالع سعبًی اػالم هی داسًذ.آًِب اػالم هی داسًذ کَ لفل عبًغْسسا دسُن خْاٌُذ
ؽکغت ّاخبصٍ ًخْاٌُذ داد کَ تِذیذ ّعبًغْسخشیبى آصاد اهالع سعبًی سا هختل ًوبیذ .کوپیي زبهیبى آصادی اهالػبت
ثَ کبسهی افتذ ّ تشافیک هقٌْػی ّزوالت عبیجشی ثَ عبیت ُبی هخبلف ّیکی لیکظ ّهذافغ زك پٌِبى کبسی دّلتِب
ثشاٍ هی افتذ.اًتؾبسُوضهبى ایي اعٌبد تْعو سعبًَ ُب ّعبیت ُبی ّیکی لیکظ ثب ًیْیْسک تبیوضّگبسدیي ّ اؽپیگل
ّ ...ػلیشغن آًِوَ تِذیذ ُب ّخو ًّؾبى کؾیذى ُبّ،زتی ػلیشغن اًتمبدات گبسدیي ثَ ّیکی لیکظ زبکی اصآًغت کَ
ؽکبف پیشاهْى ایي هغبلَ دس اسدّی عشهبیَ تبچَ زذ گغتشدٍ اعت*.دسعْی همبثل :ؽبُذین کَ دیپلوبعی آهشیکبئی
چگًَْ ثب ساٍ اًذاختي خٌگ فلیجی ػلیَ اًتمبل آصاد اخجبسّاهالع سعبًی ّخفَ کشدى آى ثَ هیذاى هی آیذُ.یالسی کلیٌتْى
آى سا زولَ ثَ خبهؼَ خِبًی هی ًبهذ،سئیظ عتبدهؾتشک استؼ آهشیکب تقوین ثَ اًتؾبسآى سا ثغیبسخطشًبک تْفیف
هی کٌذ.تِذیذ لنبئی ّپیگشددلبًًْی اصکوتشیي تِذیذُبعت.خبًن عبساپلي آعبًژ سا تشّسیغت اهالػبتی هی ًبهذکَ ُن
چْى ثي الدى ثبیذ دعتگیشّکؾتَ ؽْد! زشة خوِْسی خْاٍ الیسَ ای سا ػلیَ آعبًژ ثشای تقْیت دسعٌب فشاُن هی
کٌذ.فؾبسثشای خْدعبًغْسی ّاًتمبد ثَ خْیؾتي داسی دسافؾبء هٌبثغ اهالػبتی ّلشثبًی کشدى هٌبفغ هلی آهشیکب ثَ اّج
هی سعذ .دسهتي ایي ّاکٌؼ ُبی خؾوگیٌبًَ ّ تِبخن عخت ًوبیٌذگبى سعوی ّغیشسعوی ًظن زبکن ،آعبًژ ػٌقشی
تشّسیغت ّخٌبیتکبسّخطشًبک ًبهیذٍ هی ؽْد .ثَ خطشاًذاختي خبى ًظبهیبى آهشیکبئی ّغیشًظبهیبى ثَ ػٌْاى عظ
تسشیک کٌٌذٍ ثکشات هْسد اعتفبدٍ ّالغ هی ؽْد.پٌتبگْى کَ لجال اخطبسدادٍ ثْدکَ اًتؾبساعٌبد ًِبیت ثی هغئْلیتی

خْاُذ ثْد ،پظ اصاًتؾبس ثشای ثشسعی پی آهذُبی آى عتبد فْق الؼبدٍ ای اصفذکبسهٌذ تؾکیل هی دُذُ.وضهبى همبهبت
ّ کبسگضاساى سیضّدسؽت ّدیکتبتْسُبی ّاثغتَ ثَ دّلت آهشیکب اصایي کَ صدّثٌذُب ّ اظِبسات پؾت پشدٍ ّهغبیشثب
ژع ت ُبی ػلٌی اؽبى،ثذلیل ثی لیبلتی دعتگبٍ دیپلوبعی آهشیکب دسزفع اعشاس اصپشدٍ ثشّى افتبدٍ خؾوگیي هی گشدًذ ّ
صثبى ثَ ؽکٍْ هی گؾبیٌذ .دسایي هیبى ثذیِی اعت کَ ثَ اػتوبد ثَ ساصًگِذاسی دیپلوبعی اسثبة ثضسگ خِبى خذؽَ
ّاسد ؽذٍ اعت.
آیب ثشاعتی ُن چٌبًکَ ثشخی ػٌْاى کشدٍ اًذ ایي یک عًْبهی ثْدکَ آة دسالًَ هْسچگبى افکٌذ؟ُشچَ کَ ثْد عشاى
ّکبسگشداًبى سعوی ّغیشسعوی ًظوی کَ آصادثْدى آى عشلْزَ افتخبساتؾبى سا تؾکیل هی داد ًمبة اصچِشٍ ثشافکٌذًذ
ّثب عیوبی دیگشی ثشسّی فسٌَ ظبُشؽذًذ .عشاًدبم فؾبسُبی پیذا ّپٌِبى دّلت آهشیکب ثشعْئذ ّعشثبصپشط آى ثشای
ثکبساًذاختي کیفشلنبئی ثَ ثبسًؾغت.پلیظ اًتشپْل ّاسدفسٌَ ؽذٍ ّآعبًژ دساًگلیظ خْد سا ثَ پلیظ هؼشفی کشد
ّ ثبصداؽت گشدیذ ،تبفؼال دؽت اّل گْؽوبلی ثبثت ایي توشد خْد سا ثچؾذ.پشًّذٍ عبصی ّتبخت صدى ُوضهبى دّپشًّذٍ
ًبُن خْاى ثَ یکذیگش،یکی اصًْع عیبعی ّدیگشی اصًْع اخاللی،ایشاد فؾبسثَ یک ًبفشهبى عیبعی ّهذًی دسهمیبط
خِبًی تست اتیکت اخاللی ُن ثشای خشاة کشدى زشیف ّخٌجؼ مذاًسقبساهالػبتی ُّن کبعتي اصافتنبذ همبثلَ ثب
خشیبى آصاداهالػبت،ثشای هب ایشاًی ُب الالل ًبآؽٌبًیغت .چشاکَ سًگ ّثْئی اص ثشخْسدُبی هألْف خوِْسی
اعالهی سا ثشپیؾبًی خْد داسد.ایب ّخْد چٌیي لشاثتی ؽگفت اًگیضًیغت؟ ًَ! اگشتْخَ کٌینً،ظبهی کَ خوِْسی اعالهی
ّثي الدى ُب ّ ...سا دسثطي خْد پشّساًذٍ ّهی پشّساًذ،ثِوبى دلیل اگشخْد صهبًی ُن چْى ًظبم ّالیت فمیَ هٌبفؼؼ
دسهؼشك تِذیذ لشاسگیشد،ثبلمٍْ ّاخذ ُوبى سرالتی اعت کَ تجلْسػ سا ثَ توبهی دسخوِْسی اعالهی ؽبُذ ُغتین.
کاًًْی شدى هبارزٍ حْل حق داًستي برای ُوَ ،با حق اًحصاری اطالعات ّ پٌِاى ًگِداشتي آى.
ثِشفْست ثبدعتگیشؽذى آعبًژ ّهغذّکشدى عبیت ّهٌبثغ هبلی آى  ًَ ،فمو افل هبخشا ػلیشغن خٌجَ اًسشافی دادى ثَ
آى ،فشّکؼ ًکشٍ اعت ،ثلکَ ُوبًطْسکَ هجیؼت ایي سّیذادالتنبهی کشد ،ثیؼ اصپیؼ دّسّیکشد فْق کبًًْی ؽذٍ
اعت.ثشگ اًدیشدهْکشاعی ّزمْق ثؾشادػبئی عخت تشک ثشداؽتَ اعت.الجتَ اصدیشثبصگؾْدى دفبتشپٌِبى هؼالهبت
عیبعی ّالتقبدی ًّظبهی دّلتِب اصخْاعتِبی خشیبى ُبی ّالؼب دهْکشات ّ سادیکبل ّعْعیبلیغتی ثْدٍ اعت؛ اهب آًچَ
کَ اکٌْى تبصگی داسد آى اعت کَ سؽذ ًیشُّبی هْلذ ّاهکبًبت استجبهی خْاهغ ًْیي ثَ چٌبى زذی سعیذٍ کَ لبدساعت
دسهمیبط تبصٍ ایّ ،الجتَ ًَ ٌُْص ثطْسخبهغ ّکبهل ،آى سا ثَ ًظبم زبکن عشهبیَ داسی تسویل کٌذ.
ػالٍّ ثشآى هغألَ افلی چْى ّچشا ثشعشاسصػ اهالػبتی کَ هٌتؾشؽذٍ ًیغت ،گشچَ آى ًیضثَ خبی خْد هِن اعت
ّافؾبکٌٌذٍ؛ثلکَ دسُن ؽکغتي اًسقبساهالػبتی ثَ هثبثَ ثخؾی اصخقیقَ ًظن هْخْد اعت.ثی ؽک آًچَ کَ
اًتؾبسیبفتَ ثَ هٌضلَ کٍْ ًْک یخی اعت اصثذًَ غْل پیکشّدسزبل گغتشؽی کَ ًِبى اعت ّآکٌذٍ اصصدّثٌذُب ّتْهئَ
ُب ّصهیٌَ عبصی خٌگ افشّصی ُب ّهؼبهالت ّفغبدُبی ثی کشاًی کَ ثَ ثِبًَ عْءاعتفبدٍ دؽوي ّهٌبفغ هلی ّاهثبل آى،
ثذلت اصچؾن ّگْػ ؽِشًّذاى دّسًگِذاؽتَ هی ؽْد .اگشثٌب ثَ زکن ّخْاعت دعتگبٍ ّعشاى ًظن زبکن ثبؽذ،السك
ّاالًقبف ثبیذ الشاسکشد کَ آًِب ثَ فشاخْسًیبصصهبى آهبدگی آى سا داسًذ کَ ثقْست ثِذاؽتی ّکٌتشل ؽذٍ ُشاصچٌذی
گْؽَ ُبئی اصایي کٍْ پٌِبى سا دسثشاثشاًظبسػوْهی لشاسدٌُذ .هثال آهبدگی آى سا داسًذ کَ ثب تٌبّة چِل عبلَ ّپظ اص
کٌَِ ؽذى اهالػبت ّثشای ًغل خذیذی کَ فبلذرٌُیتی پیشاهْى فدبیغ فْست گشفتَ اعتّ ،یبثشای ثجت دستبسیخ ّموٌب
زفع ژعت دهْکشاتیک ،آًِب سا اصآسؽیْ هجمَ ثٌذی ؽذٍ خْد ثیشّى ثیبّسًذ.
دسّالغ آًچَ کَ ثیؼ اصافؾبء ُ 052ضاسعٌذ هسشهبًَ هْخت چٌیي ّاکٌؼ ُبی خؾن آلْدی گشدیذ ،ثیؼ اصآًکَ ًبظشثَ
هستْای اهالػبتی آى ثبؽذ،خطشدسُن ؽکغتَ ؽذى اًسقبساهالػبتی ّهلیؼَ ظِْس ػقشی ثبّیژگی زك داًغتي ثشای
ُوگبى،آًِن دسُوبى لسظَ ّلْع اعت .اگش دهْکشاعی ثشاعتی آًگًَْ کَ ادػبهی کٌٌذ ثٌبم هشدم ّاسادٍ آًِب ػول هی
کٌذ،چشاثبیذ دسغیبة آًِب ّثی خجشًگِذاؽتي آًِب تقوین گیشی ؽْد؟ .چشاًجبیذ ثَ گًَْ ای پیؼ ثشدٍ ؽْدکَ اهکبى
هؾب سکت فؼبل ّثَ هْلغ دسفشایٌذُبی تقوین گیشی سا فشاُن عبصد؟ ثشاعبط اهالػبت هْخْد دسخْد آهشیکب 022
ُضاسًفشثفشاخْسپغت ّهمبم خْدزك دعتشعی ّثشخْسداسی اصایي گًَْ اهالػبت ّاعٌبدهسشهبًَ سا داسًذ .ثِن سیختي
ایي "کبعت" کبسگضاساى دّلتی ّاًتؾبسآى ثَ ّعؼت ؽِشًّذاى خِبى،ثی گوبى ػٌقشی اصخٌظ ؽکغتي سا دسخْد داسد.
ّاگربقْل فْکْاطالعات خْد قدرت استّ،درجِاى اهرّزبْیژٍ اطالعات با تْلیدّزیست آدهیاى پیًْد تٌگاتٌگی
پیداکردٍ است ،آ ًگاٍ هعلْم هی شْدکَ اًحصاراطالعاتی یکی ازهؤلفَ ُای هِن اقتدارجداشدٍ ازهردم یعٌی ًیرّئی
برفرازهردم ّ بیگاًَ ّسرکْب گر است.ازسْی دیگراگرقرارباشد تک تک شِرًّداى بتْاًٌد درُوَ حْزٍ ُای زًدگی
اجتواعی خْد هداخلَ ّهشارکت ّاقعی داشتَ باشٌدً،یازبدى اجتواعی بَ آى ُن چْى ًیازریَ بَ اکسیژى است.ازایي
رّ رابطَ زًدٍ ّهتقابلی بیي اطالعات زًدٍ ّکٌش ُای آگاُاًَ ّبَ هْقع ،بیي هشارکت ّهداخلَ هستقین با حق داًستي
ّآگاٍ شدىّ،جْد دارد .دسایي ساثطَ توبیضثیي اهالػبت هشدٍ ّ اهالػبت صًذٍ ّثَ هْلغ دسایدبد کٌؼ ُبی آگبُبًَ ّثَ
هْلغ ّاخذ اُویت اعت .دهْکشاعی ّ گشدػ آصاد ّثَ هْلغ اهالػبت ،ساثطَ تٌگبتٌگی ثب ُن داسًذ .ثب چشخؼ آصاد
اهالػبت الجتَ فشیت دادى ّ همِْسعبختي ّسام کشدى افکبسػوْهی دؽْاستشهی گشدد ّچَ ثغب ّلْع کٌؼ ُبی ثَ هْلغ
ّثب خقلت ثبصداسًذگی اصّلْع ثغیبسی فدبیغ خلْگیشی کٌذ .اگشثَ پزیشین کَ ثخؾی اصعبصهبًذُی تْدٍ ّاسّفبؽیغتی
هذیْى اعتفبدٍ کٌتشل ؽذٍ ّخِت دادٍ ؽذٍ ّثؼنب ًبدسعت اص "اهالػبت" ثَ افکبسػوْهی ّثغیح آًِب تست ػٌبّیي
اهٌیت ّهٌبفغ هلی ًّژاد ّثشاًگیختي ازغبط خطشُبی هُْْم ّهجبلغَ ؽذٍ اعت،آًگبٍ ثَ اُویت دسُن ؽکغتي ایي
اًسقبسّ عغت ؽذى پبیَ ُبی ایي ًْع ثِشٍ ثشداسی ُب تْعو زبفظبى ّ ثِشٍ هٌذاى ًظن زبکن ثِتشپی خْاُین ثشد.

اگش اهالػبت خْد لذست اعت ّخشیبى آصاداهالػبت فی ًفغَ دسخذهت ؽکل دادى ثَ کٌؼ ُبی آصاد ّآگبُبًَ اعت ،پظ
دسُن ؽکغتي اًسقبسآى ثَ هؼٌی ثبصگؾت ثخؾی اصلذست خذاؽذٍ ثَ هٌؾأافلی خْد اعت.گشچَ ایي ًَ ُوَ هبخشا،ثلکَ
تٌِبیکی اصهْلفَ ُبی لذست اعت کَ هی تْاًذ ثَ ًْثَ خْد هْلفَ ُبی دیگش لذست سا صیشفؾبسلشاسهی دُذ.
اًحصاراطالعاتی ُوساد اًحصارقدرت ّثرّت ّساختارُای سلسَ هراتبی ّباالسری هتعلق بَ ًظن هستقر است.ازُویي
رّاگر ًَ ٌُْز درُن شکستي کَ تضعیف یکی ازایي ستْى ُاُ،ن چْى بازی دّهیٌْ هی تْاًد بَ تضعیف سایرستْى
ُا بیاًجاهد .اصعْی دیگشاگشلشاساعت دهْکشاعی فشاگیشّهغتمین ّهؾبسکتی دسُوَ زْصٍ ُب زبکن ثشهٌبعجبت اًغبًِب
ثبؽذ،زك داًغتي ُوگبًی ثَ هثبثَ ؽشه الصم آى ،ثخؾی اصفشایٌذ فشّپبؽی ًظن زبکن ّثخؾی اصعبصّکبسُبی خِبى ًّظن
خبیگضیي هسغْة هی ؽْد.
ًفظ ّالؼَ ّیکی لیکظ ثَ هؼٌی پیؾشّی یک گبم ثَ خلْتْعو ًیشّئی اعت کَ فذای ؽکغتي اعتخْاى اًسقبس
اهالػبتی ّاًسقبسالتذاساعتْاسثشآى سا،گیشم کَ ًَ ٌُْصثطْسلبهغ ّکبهل،ثگْػ هی سعبًذ ّیکی اصپبیگبى ًظن ّ
لذست هتوشکضّ خذا اصهشدم سا هْسد چبلؼ لشاسهی دُذ.
الجتَ خِبى هْخْد ّکؾوکؼ ُبی خبسی دسآى پیچیذٍ تشاصیک تقْیشخبلقب دّلطجی ّاهکبى ّلْع عشیغ دگشگًْیِبی
عشاعشی ّ ُوَ خبًجَ اعت.اهب خِبًی ؽذى عشهبیَ دسرات خْد ًَ فمو ًمؼ فشادعت ُّژهْى دّلت-هلت ثشتشآهشیکب
سا ثَ هْساخـ ثَ چبلؼ هی کؾذً،مؾی کَ پشّژٍ ًیْکبى ُب دساتخبر اعتشاتژی یک خبًجگی ّایدبد ًظن ًْیي خِبًی
اعتْاس ثش آى ثْد،ثلکَ زتی پشّژٍ چٌذخبًجَ گشائی دهْکشاتِبسا ًیض کَ ثذًجبل زفع ایي ثشتشی دسعبیَ ثٌذّثغت
ُّوکبسی ثبعبیشلذست ُبی دعت دّم ثَ سُجشی اثشلذست آهشیکبعت هْسدچبلؼ لشاسهی دُذ.ؽکل گیشی یک
ؽِشًّذ خِبًی ثب آگبُی ّهطبلجبت خِبًی دسّسای هشصُبی خغشافیبی عیبعی دّلت-هلتِب یکی اصًتبیح اختٌبة
ًبپزیشسًّذخِبًی ؽذى اعت کَ ثَ تذسیح تؼلك خبهش ثَ هٌبفغ خِبًی ثؾشسا اسخر ثش هٌبفغ دّلت -هلت ُب ّثیؼ اصُوَ
دّلت هلتِبی ثشتشّداسای اهتیبصات خِبًی هی داًذً..گبُی ثَ اعٌبدتبکٌْى هٌتؾشؽذٍ تْعو ّیکی لیکظ سّؽي هی کٌذ
کَ هستْای ػوذٍ آى ػلیَ دّلت آهشیکب ّدیپلوبعی ّعیبعت ُبی آى هشثْه هی ؽْدّ.ایي الجتَ ػدیت ًیغت اگشدسًظش
ثگیشین کَ سًّذخِبًی عبصی اکٌْى هذتی اعت کَ ثب فبخؼَ  11عپتبهجشّؽشّع فبصخذیذی دسخِبًی عبصی هغلسبًَ
ثشهذاساثشلذستی آهشیکب گشٍ خْسدٍ ّ ٌُْصُن دسػشاق ّدسثبتالق خٌگ  9عبلَ افغبًغتبى ّّمؼیت خٌگی دس پبکغتبى
ّ هٌطمَ خبّسهیبًَ ّ ًمبه دیگش ثَ زیبت خْیؼ اداهَ دهی دُذ .افؾبگشی ُبی ّیکی لیکظ اصلنب چَ دسهْسد ػشاق
ّچَ دسهْسد افغبًغتبى ثیؼ اصُوَ ُویي عیبعت خِبًی عبصی هغلسبًَ ثشهذاساثشلذستی آهشیکبسا ًؾبًَ گشفتَ
ّکوبثیؼ ثیبًگش زوبیت موٌی ؽوبسی اصلذست ُبی دیگشاعت کَ خْاُبى تنؼیف ایي فشادعتی ّاػوبل فؾبسآى ثشخْد
ُغتٌذ .ثٌبثشایي تنبدُبی پیچ پیچ اسدّی عشهبیَ داسی ًیضثَ عِن خْد ثغتشهٌبعجی ثشای تنؼیف زشیف ًّبخْاعتَ
دسخِت دسُن ؽکغتي اًسقبساهالػبتی دّلتِب فشاُن هی عبصًذ.ثیِْدٍ ًیغت کَ آهبج لشاسگشفتي عیبعت خِبًی عبصی
هغلسبًَ تْعو دّلت آهشیکب دسافؾبگشی ُبی ّیکی لیکظ،ثیؼ اصُوَ ًِبدُبئی ُن چْى ًبتّْپٌتبگْى ًّظبیشآى سا ثَ
ػکظ الؼول ّاداؽتَ اعت کَ دسػیي زبل ثیبًگشخذال لطجِبی گًْبگْى عشهبیَ دسهتي خِبًی عبصی ًّمؼ آفشیٌی
ُشکذام ثَ عْد ثغْد هٌبفغ لطت هْسد ًظشخْد اعت .ثذیِی اعت کَ افؾبء خٌبیتِبی خٌگی ّ خقلت لِشآهیض خِبًی
عبصی ثیؼ اصپیؼ هٌبفغ دّلت -هلت ثشتش آهشیکب سا دسهخوقَ لشاسهی دُذ ّزتی هی تْاًذ خیضهدذد ثبصگؾت
ًیْکبًِبّ خوِْسی خْاُبى دسغیبة ًبکبهی ُبی اّثبهب سا ،ثبدؽْاسی ُبی تبصٍ ای هْاخَ کٌذ.
ًتیجَ گیری
گشچَ فسٌَ سّیذادُبی خِبًی عبدٍ ًیغت ّدسزکن یک هؼبدلَ چٌذ هدِْلی ّپیچ دسپیچ اعت کَ دسآى هی تْاى ُن
تنبدُبی دسًّی خٌبذ ثٌذی ُبی دّلت-هلت آهشیکب سا هؾبُذٍ کشدُ ّ ،ن سلبثت عبیشدّلت -هلتِب ثب فشادعتی لذست
آهپشیبلیغتی آهشیکب ساُّ،ن آى ثخؼ اصعشهبیَ داسی سا کَ خْاُبى ثبفطالذ خِبى ػبدالًَ تشّثب تجؼیل کوتشّعشهبیَ
داسی هؼمْل تشی ُغتٌذ( هثل اتک ّیب ثشصیل ُّّ ،)...ن آى ًیشّی گغتشدٍ مذعشهبیَ داسی ّهذافغ فلر ّزفع
ّثبصیبفت هسیو صیغت سا کَ ًْیذ دٌُذٍ خِبى دیگشی ُغتٌذ.دسُشزبل دسصیشپْعت خبهؼَ خِبًی کؾوکؼ ّعیؼی دس
دفبع اصًظن هغتمشخِبًی ّػلیَ آى خشیبى داسد.دسایي هیبى ثشخی سّیذادُب ایي کؾوؼ ُب سا ثَ سّی فسٌَ آّسدٍ ّ
ثشػ هٌبعجی اصآى چَ دساػوبق هی گزسد سا ثَ ًوبیؼ هی گزاسًذ.ثی تشدیذ ّالؼَ ّیکی لیکظ یکی اصآًِبعت
ّثطْسهؾخـ ثشای دسُن ؽکغتي اًسقبساهالػبتی ًظبم هجتٌی ثشتوشکضّپٌِبى کبسی اهالػبتی دّلتِب.چٌیي
اًسقبسی ثَ هثبثَ یکی اصهؤلفَ ُبی هِن عبختبسُبی هتوشکضّهجتٌی ثشخذائی لذست ّثشّت اصهْلذیي آى ّآى ًْع
دهْکشاعی اسؽبدی ّاصثبالهسغْة هی ؽْد کَ ؽِشًّذاى سا ُن چْى هبؽیي ُبی هطیغ ّسأی کؾی ثکبسهی گیشد.آًچَ
کَ دسایي ًجشد تبصگی داسد ظِْساهکبًبت ّؽکل گیشی تذسیدی اؽکبلی اصهٌبعجبت اختوبػی اعت کَ زك آگبٍ ؽذى
ّکٌؼ ثشپبیَ آى سا ثَ هثبثَ ؽِشًّذخِبًی ّثشاثشثشای ُوَ اهکبى پزیشهی عبصد.پذیذٍ ای کَ زبکی اصپژهشدگی
التذاسدّلت -هلتِب ثطْسکلی ّثَ چبلؼ هلجیذى دّلت هلت ثشتشآهشیکب ثَ هْساخـ اعت.ثی تشدیذ ًجبیذ ػجْساصایي گًَْ
گشدًَ ُب سا عبدٍ ّثذّى فشاصّفشّداًگبؽت.ثشػکظ چٌبًکَ ؽبُذین عشهبیَ دسپی ؽکبف ثْخْد آهذٍ ًغجت ثَ عغت
ؽذى اًسقبساهالػبتی ّپی آهذُبی ًبگْاسآى ثشعبیش عتْى ُب ّ هؤلفَ ُبی التذاس عخت ازغبط خطشکشدٍ ّیْسػ
ّعیؼی سا ثشای زفع آى ثکبسگشفتَ اعت ّ.چَ ثغب چٌبًکَ ثَ تدشثَ دیذٍ این دسکٌبسعشکْة هغتمین،ثَ اًدبم سفشم ُبئی
ثبُذف زفع ُغتَ افلی ایي اًسقبسّ هغخ هطبلجبت خٌجؼ ثی ؽوبساى ّاصآى خْد کشدى آى ،هجبدست ّسصد .ثبایي
ُوَ ایي هجبسصٍ ػلیشغن افت ّخیضُب تبسعیذى ثَ ًمطَ ثشگؾت ًبپزیشؽکغتي کبهل چٌیي اًسقبسی اداهَ خْاُذ داؽت.

اصزك داًغتي ُوَ گبًی گشیضی ًیغت.ایي سّذ تپٌذٍ صهبى اعت.کٌؾگشی آصاد ّآگبٍ ثذّى آى ًبهوکي اعت.
******
*-ثبّخْد آًکَ فشاًغَ خْدیکی اصًمبهی اعت کَ کؾوؼ زْل ایي خذال دسآى خبسی اعت ،خبلت اعت کَ گشداًٌذگبى
سادیْی فشاًغَ ثضثبى فبسعی،دسهیضگشدی کَ پیشاهْى ّالؼَ ّیکی لیکظ ّ پیشاهْى خذالی کَ ثیي اًسقبساهالػبتی
ثب خشیبى آصاد اهالػبت دسگشفتَ ثشگضاسکشد ،ثب دعت چیي کشدى عَ ًفشکَ آًِب سا کبسؽٌبط ػشفَ سعبًَ ای هی
خْاًذ،ثَ گفتگْ زْل ایي هبخشاپشداخت.خبلت اعت کَ ُشعَ کبسؽٌبط داسای یک ًظشثْدًذّدسّالغ کغی کَ هذافغ
خشیبى آصاد اهالػبت ثبؽذ دسثیي آًِب ّخْد ًذاؽت!.آًِب ثبیکذیگشدسدفبع ّمشّست زفع زشهت ًظن هْخْد
ّخطشًبک تلمی کشدى خٌجؼ ػلیَ اعتتبس ّهجمَ ثٌذی اهالػبت،هغبثمَ گزاؽتَ ثْدًذ.یکی اصآًِب تْسج اتبثکی،ثذلیل
ازتوبل هستبه تشؽذى دیپلوبت ُب دسًگِذاؽتي اعٌبدً،گشاى هؼنل فبسیخ ًْیغبى دَُ ُبی آیٌذٍ دسدعت یبثی ثَ زمبیك
ثْد.کغی ًجْد کَ ثبیي کبسؽٌبط ثگْیذ ًگشاى هجبػ!.چْى ثدبی آى تبسیخ ًْیغی ًغیَ ُن اکٌْى تبسیخ ثَ هْسصًذٍ
ًگبؽتَ هی ؽْد!ّ .اًگِی اگشاّتبسیخذاى اعت هگشتبسیخ پیؾشّی ثؾشدسزْصٍ دهْکشاعی ّتؼویك آى ثدضاصهشیك
تسویل سفشم ُب ّافالزبت اصلجل ایي گًَْ فؾبسُب ػلیَ عبًغْسّالتذاسگشائی فْست گشفتَ اعت؟ چشا خٌجؼ کًٌْی
ًتْاًذ یک گبم عبًغْسسا دسُن ثؾکٌذتب تبسیخ ًگبساى آیٌذٍ ثتْاًٌذ زمبیك سا ؽفبف تشثَ ثیٌٌذ ّدلیك تشثٌگبسًذّ.ایي
فشك ُن کَ گْیب دیپلوبعی چٌبى ُوَ تْاى اعت کَ لبدسخْاُذ ؽذ ساٍ ثبلکل دیگشی سا ثگؾبیذدسُویي آصهْى
ًبدسعتی اػ ثَ اثجبت سعیذ ّایؾبى لبػذتب ثٌب ثَ همتنبی زشفَ اؽبى ثبیذ خْة ثذاًٌذکَ ثبًذاصٍ ای کَ
دهْکشاعی تؼویك یبثذزکوت ًِفتَ دس "زك پٌِبى کبسی دّلت ُب "ّایي گًَْ دیپلوبعی ُبی عشی ثی هؼٌبتشهی ؽْد.
دیگشی هسوذهسوذی ثَ دفبع اصزك هجمَ ثٌذی اهالػبت تْعو دّلت -هلتِب پشداختَ خٌجؼ مذعبًغْسّخشیبى آصاد
اهالػبت سا آًبسؽیک ّخطشًبک اسصیبثی هی ًوبیذ.اًّیضًگشاى ؽفبف ؽذى ثیؼ اصزذ اهالػبت ثْد!ّ .ثبالخشٍ
کبسؽٌبط عْم ػلیشمب هٌبف صادٍ،دسفشایبفتی هنسک هذػی هی ؽْدکَ ؽکغتَ ؽذى زك اًسقبساهالػبت الذاهی
آًبسؽیک ثْدٍ ّ ّهْخت ثَ خطشافتبدى فلر خِبًی هیؾْد!.کغی ًجْداصایي کبسؽٌبط خجشٍ عؤال کٌذ آیب دسفبخؼَ
خٌگ ػشاق ایي افؾبؽذى ایي گًَْ اهالػبت ثْدکَ هْخت خٌگ گشدیذ ّیب ثشػکظ پٌِبى ًگِذاؽتي ّّاسًَّ کشدى
آًِب؟ ّاگشدسآى صهبى اهالػبت ثطْسّالؼی هٌؼکظ هی ؽذ،ثبصُن ثْػ پغشثَ ایي عبدگی هی تْاًغت چٌیي خٌگ
ّیشاًگشی سا ثب فشیت افکبسػوْهی عبصهبى ثذُذ؟ ّاعبعب هٌؾأ خٌگ عیبعت ُبی تْعؼَ هلجبًَ دّلتِبعت یب هشدهی
کَ لشثبًی آًٌذ ّاگش ثَ اُذاف آى آگبٍ ؽًْذ اعبعبهخبلف آىّ .اًگِی هؼلْم ًیغت ثب چَ هٌطمی اّ افؾبء عیبعت ُبی
پٌِبى ًگِذاؽتَ ؽذٍ ای سا کَ اصلنب تذاسک خٌگ ُبػوْهب یکی اصآًِبعت ،ثشای فلر خطشًبک هی داًذ!.ثگزسین کَ
اعبعب همذهَ ّهؤخشٍ فسجت ایؾبى ُن خْاًبئی ًذاؽت .چشاکَ اصیکغْ هؼتمذ ثْدکَ ایي افؾبگشی ُب هِن ًیغتٌذ ّ تٌِب
ؽیٍْ ُبی کبس دییلوبعی سا تغییشهی دٌُذ ّ اصعْی دیگشؽکغتي اًسقبساهالػبتی سا خطشی ثشای فلر خِبًی هی
داًغت!ثبألخشٍ هِن ُغتٌذ یب ًیغتٌذ؟!
ًبگفتَ ًوبًذ دسثشاثش سّیکشد فْق،دسالذاهی ؽبیغتَ گشُّی اصًْیغٌذگبًی ٌُّشهٌذاى خبسج اصکؾْس دسثیبًیَ ای ًغجت
ثَ دعتگیشی گشداًٌذٍ عبیت ّلی لیکظ ّخطشگغتشػ عبًغْساثشاصًگشاًی کشدًذ.
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