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کیتارکومد یزیر همانرب و  مسیلایسوس ـ وکا
یوول )لشیم( لئا#یم
سانش قح بارت ۀمجرت

 یو//س ه//ب هKنیا ز//ج دراد دو//جو یلید//ب ه//چ ،دنE ناس//نا یاق//ب زا یعبا//ت ار دو//س ا//ت دو//ش حال//صا د//ناو//ت یمن یراد هیا//مر//س ر//گا 
 یزیر ه/ما/نر/ب »یئر/م ت/سد« یّو/ج تارییغت دن/نا/م یلئاس/م .د/شا/ب هد/ش یزیر ه/ما/نر/ب یناه/ج و یلم حط/س رد هE مینE تEر/ح داصت/قا یعو/ن
 طیحم و داصت////قا ۀرا////برد هE نآ ز////ج د////نراد////ن یاهرا////چ ا////م یرادهیا////مر////س یا////هتEر////ش رظ////ن ب////حا////ص یا////سؤر ...دننE یم باجیا ار میقت////سم
 ت/سیتامیمصت ــ د/نراد رایتخا رد هE یایروآن/ف لیلد ه/ب ــ تیاه/ن رد هE د/نریگب ینالق/عریغ و طل/غ یتامیمصت کیتامتسیس رو/ط ه/ب ،تسیز
Eحط//س رد ه Eح ضرا ۀرKدو//خ مEنآ ز//ج د//نا//م یم ا//م یا//پ شیپ یرگید هار ه//چ ،نیا ر//ب ان//ب .دراد یشKینعی میشیدنیب یقیقح یلید//ب ه//ب ه 
؟یطیحم ـ تسیز مسیلایسوس

)۱( ثیمسا دراچیر

 ار نآ سEرا///م هE یزیچ ر///بار///برد لاKیدار ۀنا///ندمت///م لید///ب کی نیمأ///ت یار///ب ت///سیشال///ت یطیحم ـ تسیز مسیلایسو///س
 ینبم دنEیم داهنشیپ ار یداصت/قا یت/سایس یطیحم ـ تسیز مسیلایسو/س .)۲( ت/سا هدیما/ن یرادهیا/مر/س "رگ/ناریو ت/فرشیپ"
 )داهنم/////ه( زتن/////س نیا .یطیحم ـ تسیز نزاو/////ت و یعامت/////جا یا/////هزاین نیمأ/////ت فد/////ه ا/////ب ِیداصت/////قاار/////ف و یلو/////پریغ یا/////هرایعم ر/////ب
 یعیسو فیط ش/شوE و یسایس داصت/قا زا یتسیسEرا/م دق/ن و یطیحم ـ تسیز شبن/ج یاهیا/پ یا/هلالدت/سا ر/ب هE یKیتKلاید
 رت///سا///ف یمال///ب نا///ج و لووE ل///ئوژ ،رو///نوEُا سمیج ،ر///تاوت///لآ را///ملا ،)شرا///ثآ نیت///سخن رد( س///ترو///گ هرد///نآ دن///نا///م نا///گدنسیو///ن زا
 دق//////ن م//////ه و دراد//////ن یرادهیا//////مر//////س ماظ//////ن ا//////ب یشلا//////چ هE ت//////سا »رازا//////ب یطیحم ـ تسیز« دق//////ن م//////ه ،لا//////ح نیع رد ،هد//////ش راوت//////سا
.دریگ یم هدیدان ار یعیبط یاهتیدودحم ءهلأسم هE تسا »ارگدّلوم مسیلایسوس«

 لرتنE ،یطیحم ـ تسیز تینالق//ع ر//ب ینبم ت//سینیو//ن ۀعما//ج یطیحم ـ تسیز مسیلایسو//س زا فد//ه ،رو//نوEُا روا//ب ه//ب
 ه/س رو/ما مزلت/سم فاد/ها نیا هE منE ه/فا/ضا دیا/ب .)۳( ه/لداب/م شزرا ر/ب فرص/م شزرا مدق/ت و یعامت/جا یر/بار/ب ،کیتارEو/مد
 تیKلا/////م و ینواع/////ت ،یموم/////ع ینعم ه/////ب اجنیا رد Collective ای یعم/////ج( دیلو/////ت راز/////با یعم/////ج تیKلا/////م )ف/////لا( :ت/////سا ریز ۀنا/////گ
 و یراذ/گ هیا/مر/س فاد/ها د/هدیم ناKما هع/ما/ج ه/ب هE کیتارEو/مد یزیر ه/ما/نر/ب )ب( ؛)ت/سا )Communautaire( یهور/گ
 یبالق///نا یداصت///قا و یعامت///جا لو///حت کی رگید تراب///ع ه///ب .هد//ّ/لو///م یا///هورین نیو///ن ۀناروآن///ف رات///خا///س )پ( و ،دنE نیعم ار دیلو///ت
)۴(.

 زب////س باز////حا هE ،یطیحم ـ تسیز یسایس ۀدم////ع یا////هنایر////ج ا////ب هط////بار رد هE یلKشم ،ا////هتسیلایسو////سوEا رظ////ن رد
هیا//مر//س )یا//همسیمانید( یا//هییایو//پ نیب یتاذ یا//هداض//ت ه//ب ًار//ها//ظ اه//نآ هE ت//سا نیا دراد دو//جو ،دننEیم یگدنیا//من ار اه//نآ
 رگید فر/////ط زا تسیز طیحم ظف/////ح و ،فر/////ط کی زا دراد دو/////جو دو/////س ت/////شاب/////نا و هیا/////مر/////س نارEیب یبلطهع/////سو/////ت رد هE یراد
 هE »یداصت/قا رازا/ب« کی زا ار اه/نآ ا/ما ،ت/ساج/ب ًاب/لا/غ هE دو/شیم نومن/هر ییار/گدّ/لو/م دق/ن ه/ب ار نا/نآ ر/ما نیا .د/نراد/ن یهجو/ت
 رذ///ع ه///ب زب///س باز///حا زا یرایسب هE ت///سا هد///ش نیا هجیتن .در///بیمن ر///تار///ف د///شا///ب هد///ش مر///فر نآ رد یطیحم ـ تسیز ظا///حل ه///ب
.)۵( دناهدش لدب هنایم ـ پچ لاربیل لایسوس یاهتموKح ِیطیحم ـ تسیز هجوم

 ماه//لا یتسینومE شبن//ج و یسارEو//مد لایسو//س ــ متسیب نر//ق رد پ//چ طل//سم یا//هشیار//گ ا//ب لKشم ،رگید یو//س زا
ه/نو/من رد ار دو/خ لوا ۀت/سد هE یلا/ح رد ،د/نریذ/پیم ار د/لو/م یا/هورین دو/جو/م ًاع/قاو ۀنو/من اه/نآ هE ت/سا نیا ــ وKسم زا هت/فر/گ
 )یتسیویتKلE( یEارت//شا لKش مود ۀت//سد ،د//ندرEیم دود//حم ــ ینایزنیE ،ت//لا//ح نیرت//هب رد ــ یرادهیا//مر//س متسیس مر//فر یا//ه
 زا جرا/خ یطیحم ـ تسیز تا/عو/ضو/م ت/لا/ح ود ر/ه رد .د/نداد یم شرت/سگ ار ییار/گد/لو/م ــ یتلود یرادهیا/مر/س ای ــ ه/نادبت/سم
 .تفرگیم رارق هیشاح رد مE تسد ای سردید

 و ا//ههعط//ق .د//ندوب//ن عال//طایب یرادهیا//مر//س دیلو//ت ۀویش ِیطیحم ـ تسیز ۀدننEدو//با//ن ب//قاو//ع زا دو//خ سلگ//نا و سEرا//م
 دقتع/م اه/نآ ،اهنیا ر/ب هوال/ع .)۶( دیو/گیم زا/ب ار یها/گآ نیا هE دراد دو/جو سEرا/م را/ثآ رگید و لاتیپاE رد یددعت/م یا/ههرا/شا
 یا//هدادعت//سا ا//ت ت//سا//هناس//نا یار//ب دازآ ت//قو ندرE م//هار//ف هKلب ،تسین الاE رتشیب ه//چر//ه دیلو//ت مسیلایسو//س فد//ه هE د//ندو//ب
 ت////سیفد////ه دیلو////ت نارKیب یبلطهع////سو////ت هE یاهدیا ا////ب ینعی "ییار////گد////لو////م" و اه////نآ نیب اجنیا رد .دننE ا////فوKش لامE ه////ب ار دو////خ
.درادن دوجو یEرتشم هطقن نادنچ ،دوخرد



۲

۳

 د//هاو//خ ناKما د//لو//م یا//هورین ه//ب مسیلایسو//س هE نومض//م نیا ه//ب نا//نآ را//ثآ رد ییا//ههعط//ق و ا//ههرا//شا ،نیا دو//جو ا//ب
 هE د//نامه//فیم نینچ ینمض رو//ط ه//ب دن//بای هع//سو//ت دنEیم لیم//حت نا//نآ ر//ب یرادهیا//مر//س ماظ//ن هE ییا//ههدود//حم زا ر//تار//ف هE داد

 راE ه//ب ًاب//لا//غ هE یریبعت ه//ب و( یعنا//م ترو//ص ه//ب هE دریگیم ر//برد ار دیلو//ت ۀناراد هیا//مر//س ط//باور ًا//فر//ص یتسیلایسو//س لو//حت
 ه///ب رگید زیچر///ه زا ر///تار///ف مسیلایسو///س .د///نا هد///مآرد دو///جو///م د///لو///م یا///هورین دازآ ۀعسو///ت هار رد )"ییا///هریجنز و دنEُ" د///نر///بیم
 هE گنیرود یتنآ زا یتراب////ع رد .ت////سا نار////گراE ت////مد////خ رد اه////نآ نداد رار////ق و یدیلو////ت یا////هتیفر////ظ نیا یعامت////جا کلمت ینعم
 ًانل/ع هع/ما/ج« یتسیلایسو/س ماظ/ن ۀیا/س رد هE میناو/خیم نینچ هت/شاد ع/جر/م ر/ثا کی مKح ا/هتسیسEرا/م زا ل/سن نیدن/چ یار/ب
.)۷( »دریگیم تسد رد دناهدش گرزب دح زا شیب« دوجوم ماظن یارب هE ار »هدلوم یاهورین کلمت یرگا و اما چیه نودب و

 یبو////خ ه////ب دو////شیم یشا////ن یرادهیا////مر////س ۀد////لو////م هاگت////سد یعم////ج کلمت نینچ زا هE ار یلئاس////م یورو////ش دا////حتا ۀبر////جت
 یا///هلا///س رد هE ت///سا ت///سرد .دو///ب هد///ش هت///فریذ///پ یر///ما دو///جو///م ۀد///لو///م یا///هورین ندرE یعامت///جا ز///ت ،زا///غآ زا .د///هدیم ناش///ن
 تا////ماق////م فر////ط زا م////ه دود////حم ییا////هما////گ و دو////ش ا////فوKش ت////سناو////ت یطیحم ـ تسیز نایر////ج کی ربتEا بالق////نا زا س////پ نیت////سخن
 رد ه/چ ار/گد/لو/م یا/هشور ،ینیلات/سا یا/هندرE هزیتارEورو/ب د/نور ا/ب ا/ما ؛د/ش هت/شادر/ب تسیز طیحم زا ت/ظاف/ح ت/هج یورو/ش
 هد//نار هیشا//ح ه//ب تسیز طیحم ناراد//فر//ط ،لا//ح نام//ه رد و دیدر//گ لام//عا ه//نادبت//سم یا//هراز//با ا//ب یزرواشE رد ه//چ و تعن//ص
 ر//ه .دو//ب یبر//غ د//لو//م یا//هیروآن//ف زا دیلقت را//ب هع//جا//ف یا//هد//مایپ یار//ب لاث//م نیر//تالا//ب لیبو//نر//چ ۀعجا//ف .د//ندیدر//گ فذ//ح ای د//ند//ش
ن/ب ه/ب د/ناو/تیم طق/ف ،د/شا/ب هت/شاد/ن یپ رد ار یدیلو/ت ماظ/ن نیو/ن یهد/نا/مزا/س و کیتارEو/مد تیرید/م هE تیKلا/م لاKشا رد رییغت
.دماجنیب تسب

 زا شیپ ،تعیبط زا "یتسیلایسو/س" یرادر/بهر/هب ر/ب ینبم رظ/ن دق/ن و "ت/فرشیپ" یار/گد/لو/م یژو/لو/ئدیا دق/ن زا یاه/نو/گ
 ریخا یا//هه//هد رد ًا//تدم//ع ا//ما .ت//سا هد//مآ نیماینب رت//لاو دن//نا//م ۱۹۳۰ ۀهد رد ف//لاخ//م یا//ه تسیسEرا//م زا یخر//ب را//ثآ رد نیا
 ،ت//سا هد//ش حرط//م هد//لو//م یا//هورین ندو//ب یثنخ ر//ب ینبم ز//ت ر//بار//برد یشلا//چ ناون//ع ه//ب یطیحم ـ تسیز مسیلایسو//س هE ت//سا
.دوب طلسم هراومه متسیب نرق رد پچ ۀدمع یاه شیارگ رب هE یزت

یمن نار//گراE هE د//نریگب ماه//لا هدرE حرط//م سیرا//پ نومE ۀرا//برد سEرا//م هE یتاظ//حال//م زا دیا//ب ا//هتسیلایسو//سوEا
 و »دننKشب م//هرد ار نآ« دیا//ب اه//نآ .د//نزاد//نا راE ه//ب دو//خ دو//س ه//ب ار نآ هدرE ب//حاص//ت ار یراد هیا//مر//س یتلود هاگت//سد دن//ناو//ت
 و یلE رو//ط ه//ب ر//ما نیمه .دنیا//من نیزگیا//ج د//شا//ب یتلودریغ و کیتارEو//مد هE یسایس ترد//ق زا توافت//م ًال//ماE یلKش ا//ب ار نآ

 زا ناش////ن دو////خ رات////خا////س رد یلو تسین )فرطیب( "یثنخ" هE دو////شیم یاهد////لو////م هاگت////سد ل////ما////ش صا////خ دراو////م زا رظ////ن فر////ص
 و تسیز طیحم ظف//ح یا//هزاین ا//ب ار نآ ر//ما نیا .دراد رازا//ب دود//حما//ن شرت//سگ و هیا//مر//س ت//شاب//نا ت//مد//خ رد شیو//خ ۀعسو//ت
 .»درE یبالقنا« ار یدیلوت هاگتسد ،لاKیدار لوحت زا یدنیآرف رد دیاب نیا ربانب .دهدیم رارق ضقانت رد مدرم تمالس

 دیا////ب یدیلو////ت ماظ////ن لE ا////ما ،دنت////سه اهب////نار////گ تینرد////م کیژو////لونKت و یملع یا////هدروات////سد زا یرایسب هE ت////سا مل////سم
 یزیره/ما/نر/ب ا/ب ینعی ت/سا ریذ/پناKما )یطیحم تسیز مسیلایسو/س( یتسیلایسو/سوEا یا/هشور ا/ب اهن/ت ر/ما نیا و د/بای لو/حت
 یا//هه//خا//ش زا یخر//ب رد ت//سا نKمم ر//ما نیا .د//هدیم رار//ق رظ//ن حمط//م ار یطیحم تسیز نزاو//ت ظف//ح هE داصت//قا کیتارEو//مد
 یها//م دیص ِیتعنص ای هوب//نا دیلو//ت یا//هشور یخر//ب ،یاهت//سه تاسیسأ//ت ،لاث//م یار//ب د//شا//ب اه//نآ ندرE ف//قوت//م ینعم ه//ب دیلو//ت
)Eو هرا///ح ق///طان///م یا///هلگن///ج نات///خرد عط///ق ،)دراد هد///هع ه///ب ار ییایرد تادو///جو///م زا ینیعم عاو///نا یدو///با///ن ًابیرق///ت تیلوؤس///م ه 
 ع////بان////م یا////ج ه////ب هE ت////سا مزال یژر////نا ماظ////ن رد یبالق////نا ،زیچر////ه زا لب////ق ،نیا دو////جو ا////ب .ت////سا زارد رایسب ت////سر////هف نیا .هریغ
Eــ گن//س لا//غز و تف//ن ــ لیسف ًا//سا//سا( ینون( Eمومس//م و یگدو//لآ ل//ما//ع ه Eیژر//نا ۀد//نو//شو//ن ع//بان//م ،دنت//سه تسیز طیحم ندر 
 و تف//ن( یلیسف یژر//نا اریز دراد هدننE نییعت یتیمها یژر//نا عو//ضو//م .د//نریگ رار//ق هدافت//سا درو//م دیشرو//خ و دا//ب و بآ دن//نا//م
 ه/ب اهن/ت ه/ن ،ت/سا ت/سردا/ن یلید/ب یاهت/سه یژر/نا .ت/سا را/بتبیصم یّو/ج تارییغت زین و نیمز ۀرE ناوار/ف یگدو/لآ ث/عا/ب )لا/غز
 ،ا///هد///ص هE ــ ویتEآ ویدار ۀلاف///ت ن///ت ناراز///ه ا///ب د///نادیمن سKچیه هKنآ ر///طا///خ ه///ب نینچمه هKلب ،دید///ج لیبو///نر///چ کی رط///خ لیلد
 ه//چ د//ناهدات//فا فرص//م زا هE یاهدو//لآ و هنهE تاسیسأ//ت ا//ب زین و ــ د//نا//میم یقا//ب یمس نانچم//ه لا//س ا//هنویلیم ها//گ و ناراز//ه
 و »روآدو/س« نو/چ( ت/سا هدرKن بل/ج دو/خ ه/ب ینادن/چ ه/جو/ت یراد هیا/مر/س ع/ماو/ج رد ز/گر/ه هE یدیشرو/خ یژر/نا .درE ناو/تیم
 افیا لید/ب یژر/نا ماظ/ن کی ییا/پر/ب رد یدیلE یشقن و دریگ رار/ق هدر/شف ۀعسو/ت و ش/هوژ/پ عو/ضو/م دیا/ب )تسین »زیمآ ت/با/قر«
Eدن.

 مزال لیلد نیا ه/ب اهن/ت ه/ن طیار/ش نیا .دیآ رد لم/ع ه/ب ه/نافصن/م و ل/ماE لاغت/شا زا مزال یطیار/ش ت/حت دیا/ب اهنیا ۀمه
 لو////حت دنیآر////ف رد ار ر////گراE ۀقبط ینابیت////شپ هE ظا////حل نیا زا هKلب ،ددر////گ قبطن////م یعامت////جا ت////لاد////ع یا////هیدن////مزاین ا////ب هE ت////سا
 ناKما یزیره///ما///نر///ب و دیلو///ت راز///با ر///ب یموم///ع لرتنE و تراظ///ن نود///ب یدنیآر///ف نینچ .دیا///من نیمأ///ت هد///لو///م یا///هورین یرات///خا///س
 ار ییا//هیریگمیمصت نینچ ترد//ق دیا//ب هE ؛کیژو//لونKت رییغت و یراذ//گهیا//مر//س رد یموم//ع یا//هیریگمیمصت نود//ب ینعی ،دراد//ن
.دوش ظفح هعماج یمومع عفانم ات درE بلس یرادهیامرس یاهتEرش و اهکناب زا



۲
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 ه///ب ار مسیلایسو///س ،هیا///مر///س مو///س دل///ج رد سEرا///م .تسین یفاE نت///شاذ///گ نار///گراE ۀد///هع ه///ب ار تامیمصت نیا ا///ما
 ار تعیبط ا/ب )Stoffwechsel زا/س و ت/خو/س( نات/سب و هد/ب د/حتم نا/گدننEدیلو/ت« نآ رد هE دنEیم فیرع/ت یاهع/ما/ج ناون/ع
یدا//حتا« مسیلایسو//س هKنیا نآ و ت//سه یر//تهدرت//سگ ت//فایهر ،لاتیپاE لوا دل//ج رد ا//ما .»دن//هدیم نا//مزا//س ینالق//ع یوح//ن ه//ب
یم راE دیلو/////////ت )common, gemeinschaftlichen کرت/////////شم( یموم/////////ع یا/////////هراز/////////با ا/////////ب هE دازآ یا/////////هناس/////////نا زا ت/////////س
Eدیا//ب اهن//ت ه//ن فرص//م و دیلو//ت ینالق//ع یهد//نا//مزا//س :ت//سیر//تب//سان//م یلیخ ِت//شادر//ب نیا .)۸( »دنن Eدیلو//ت« راEلب ،»نا//گدننKه 
 ل////ما////ش هE شا»د////لو////مریغ« و د////لو////م تیعم////ج ا////ب ،ت////سا هع////ما////ج لE ِراE ،تقیقح رد ینعی ،د////شا////ب زین نا////گدننEفرص////م راE دیا////ب
.دوشیم هریغ و ناگتسشنزاب و )رادهناخ نادرم و( راد هناخ نانز ،ناناوج ،نیلصحم

Eو///مد رو///ط ه///ب ت///سا ردا///ق انع///م نید///ب هع///ما///ج لEباخت///نا کیتار Eدن Eه Eه///چ و دراد تیحجرا یدیلو///ت یشم ط///خ ماد 
 ا//ضاق//ت و ه//ضر//ع نو//نا//ق ه//ب زین ا//هالاE دو//خ یاه//ب .)۹( د//بای صیصخت گن//هر//ف و ت//شاد//هب ،شزو//مآ یار//ب دیا//ب ع//بان//م زا نازیم
 رد ،نیا .ددر/////گیم نییعت یطیحم تسیز و یسایس ،یعامت/////جا یا/////هرایعم ا/////ب ت/////سا نKمم هE ا/////جنآ ا/////ت هKلب ،دو/////شیمن هدرپ/////س
 ه//چر//ه ،لآهدیا ت//لا//ح رد یلو د//شا//ب رگید یخر//ب یار//ب ه//نارای و ا//ه هدروآر//ف یخر//ب ر//ب تایلا//م ل//ما//ش ت//سا نKمم ،ر//ما یادت//با
 ناگیار ترو//ص ه//ب ناد//نور//هش ت//ساو//خ ه//ب ان//ب ،یرتشیب ه//چر//ه تا//مد//خ و ا//هالاE دنEیم ت//فرشیپ مسیلایسو//س یو//س ه//ب لاقت//نا
.ددرگیم عیزوت

 یریگمیمصت رد هع//ما//ج لE هE ت//سینیر//مت هKلب ،تسین »ه//نادبت//سم« دو//خ یدو//خ ه//ب اهن//ت ه//ن ،کیتارEو//مد یزیره//ما//نر//ب
 سف////ق« زا ییا////هر و »یداصت////قا نیناو////ق« ِیگد////شئیش زا و یگناگیبدو////خ زا ییا////هر هچ////نآ ت////سا نیا .دنEیم ه////بر////جت شاه////نادازآ
هدننE نییعت ما/گ راE نا/مز ش/هاE ا/ب مأو/ت کیتارEو/مد یزیره/ما/نر/ب .دراد ما/ن کیتارEورو/ب و ه/نارادهیا/مر/س یا/هرات/خا/س »نینهآ
 شیاز//فا هE ت//سا نیا تل//ع .ت//سا هدیما//ن »یدازآ کلُم ورمل//ق« ار نآ سEرا//م هE درادیم ر//ب یفد//ه یو//س ه//ب تیر//شب هE ت//سیا
.تسا کیتارEومد یوحن هب هعماج و داصتقا تیریدم و وگتفگ رد مدرم تEراشم طرش تغارف تاقوا ریگمشچ

 یاهدیا ر//ه در//ط و در یار//ب یلیلد ار نآ و دننEیم هرا//شا یورو//ش رد یزیره//ما//نر//ب تسKش ه//ب دازآ رازا//ب ناراد//فر//ط
 میو/ش دراو یورو/ش ۀیر/جت یا/هیماEا/ن و ا/هدروات/سد ۀرا/برد ثح/ب ه/ب هKنآ نود/ب .دن/نادیم هد/ش یزیره/ما/نر/ب داصت/قا ر/ب ر/ظا/ن
 ینعی ؛ت/سناد ا/هزاین ر/ب یرو/تاتKید زا یلKش ار ه/بر/جت نآ ،ت/سپادو/ب بتKم رد ش/نات/سود و سوEرا/م یگروئ/گ ۀتفگ ه/ب ناو/تیم
ـ ونKت زا کچوE یشراگیلا کی ه////////ب ار رو////////ما ۀیلE ۀرا////////برد یریگمیمصت راصح////////نا هE ار////////گرادت////////قا و کیتارEو////////مدریغ متسیس کی
 یسارEو/مد یار/ب هE یاهدنیاز/ف یا/هتیدود/حم هKلب ،دیما/جنا یرو/تاتKید ه/ب هE دوب/ن فر/ص یزیره/ما/نر/ب اهن/ت .درپ/س اه/تارEورو/ب
 زا یمتسیس ه/////ب ر/////جنم کیتارEورو/////ب یار/////گرادت/////قا ترد/////ق کی رارقت/////سا ،نینل گر/////م زا س/////پ و د/////شیم لام/////عا یورو/////ش روشE رد
 ر//ب یلE رو//ط ه//ب یلا//ها و نار//گراE لرتنE ینعم ه//ب مسیلایسو//س ر//گا .ر//تار//گرادت//قا و ر//ت کیتارEو//مدریغ ه//چر//ه د//ش یزیره//ما//نر//ب
.دوب رود نآ زا تدش هب شنانیشناج و نیلاتسا یرادمامز رد یوروش داحتا ،تسا دیلوت دنیآرف

بانت/جا یوح/ن ه/ب هE ت/سا کیتارEورو/ب یزیره/ما/نر/ب یا/هض/قان/ت و ا/هتیدود/حم ۀدن/هد ناش/ن یورو/ش دا/حتا تسKش
 موهف//////م .)۱۰( د//////شا//////ب کیتارEو//////مد یزیره//////ما//////نر//////ب هیلع یلیلد د//////ناو//////تیمن ،نیا ر//////ب ان//////ب و ت//////سا یدروآردن//////م و د//////مآراEا//////ن ریذ//////پا//////ن
 ه//ب یسایس تامیمصت تسین رار//ق ر//گا ینعی ؛تسین داصت//قا یاهشیر ندرE هزیتارEو//مد ز//ج یزیچ یزیره//ما//نر//ب یتسیلایسو//س
 ۀنزاو/م عو/ضو/م ؟دو/ش یداصت/قا تامیمصت لومش/م ل/صا نیمه دیاب/ن ار/چ دو/ش راذ/گاو مEا/ح ناگبخ/ن زا یKچوE عم/ج ۀد/هع
 نیت/سخن ل/حار/م رد هE انع/م نید/ب ؛لKشم ًاعط/ق ت/س یر/ما دو/ش فشE رازا/ب یا/هراEوزا/س و یزیره/ما/نر/ب نیب دیا/ب هE یاهژیو
ه//ما//نر//ب دنE یورشیپ مسیلایسو//س ه//ب راذ//گ ه//چر//ه یلو ،ت//شاد دن//هاو//خ یمهم هاگیا//ج ا//هرازا//ب هE ت//سا مل//سم دید//ج ۀعما//ج کی
.)۱۱( هلدابم شزرا نیناوق اب هلباقم دننام دوشیم بلاغ رتشیب هچره یزیر

 دیلو//ت راز//با هE دنE رقت//سم یدیلو//ت ۀما//نر//ب کی دو//ب د//هاو//خ ریز//گا//ن« یتسیلایسو//س ۀعما//ج کی هE دنEیم دییأ//ت سلگ//نا
 ءایشا دیفم را////ثآ دنE یم نییعت ار ه////ما////نر////ب هچ////نآ ،لیل////حت نیر////خآ رد .ار راE یورین هلم////ج زا صوص////خ ه////ب دروآ باس////ح ه////ب ار
 .)۱۲( نا//شدیلو//ت یار//ب مزال راE نازیم ا//ب هط//بار رد و نا//شدو//خ نیب هسیاق//م رد ت//سا نو//گا//نو//گ )use-objects( یفرص//م
 د/هدیم ناش/ن ًانم/ض هE( دو/س و ه/لداب/م شزرا ت/مد/خ رد ــ کلE ًاب/لا/غ ــ ت/سیاهلیسو ًا/فر/ص فرص/م شزرا یرادهیا/مر/س رد
 یتسیلایسو////س ۀد////ش یزیره////ما////نر////ب داصت////قا کی رد .)د////ناهدیا////ف یب د////ح نیا ا////ت و ًا////تدم////ع زور////ما ۀعما////ج رد لوصح////م همهنیا ار////چ
 و مه/م یطیحم تسیز و یعامت/جا ،یداصت/قا تد/مزارد جیات/ن ا/ب ت/سا تا/مد/خ و ا/هالاE دیلو/ت یار/ب رایعم اهن/ت فرص/م شزرا
 نیا رد ،نآ ه/ب طو/بر/م یا/هزاین یزا/سزا/ب و فرص/م شزرا تیوق/ت و حال/صا« :ت/سا هتف/گ لووE ل/ئوژ هE رو/ط نام/ه .ه/جو/ت ل/با/ق
 ت///حت هE رو///ط نآ ،لو///پ و یفا///ضا شزرا ه///ب نا///مز لیدب///ت ا///ت دیآیم رد یروآن///ف یعامت///جا ۀدننE میظنت ترو///ص ه///ب رتشیب ت///لا///ح
.)۱۳( »دریگیم تروص هیامرس تیمEاح

 یداصت//قا یا//هیریگتمس ه//ب ت//سا ر//ظا//ن ه//ما//نر//ب ،ت//سا رظ//ن درو//م اجنیا رد هE کیتارEو//مد یزیره//ما//نر//ب ماظ//ن عو//ن رد
 .تا/مد/خ ای یروهشیپ تاس/سؤ/م ،کچوE یا/ههزاغ/م ،ا/هییاو/نا/ن و ا/هیشور/فرا/براو/خ ،یل/حم یا/هناروت/سر تیرید/م ه/ن یسا/سا



۳

٤

٥

 رد .تسین داض///ت رد نا///شیدیلو///ت یا///هد///حاو ه///ب تب///سن نار///گراE ینادر///گدو///خ ا///ب یزیره///ما///نر///ب هE مینE دیEأ///ت ت///ساج///ب نینچمه
 ه//نا//خراE ه//ب یراو//س لیبمو//تا دیلو//ت ۀنا//خراE کی لو//حت یار//ب ًالث//م ،یزیره//ما//نر//ب ماظ//ن ط//سو//ت هد//ش ذاخ//تا میمصت هE لا//ح نام//ه
 ه//ب دیا//ب ه//نا//خراE درKلمع و ینورد یهد//نا//مزا//س ،دریگ ترو//ص هع//ما//ج کی لE ط//سو//ت دیا//ب ،)دزا//سیم راط//ق و سو//بو//تا هE یا(
 دایز یزیر ه///ما///نر///ب »زEر///مت مد///ع« ای »ندو///ب زEرمت///م« تلص///خ ۀرا///برد .د///بای نا///ما///س شدو///خ نار///گراE ط///سو///ت کیتارEو///مد یوح///ن
 ۀیلE رد ه//ما//نر//ب کیتارEو//مد لرتنE زا ت//سا تراب//ع ا//نام//ه یعقاو عو//ضو//م هE دو//ش لالدت//سا ت//سناو//تیم یلو ت//سا هد//ش ثح//ب
 مر/گ دن/نا/م یطیحم ـ تسیز تا/عو/ضو/م اریز .یللملانیب ــ دوریم دیما هE رو/ط نآ و ــ یاهرا/ق و یلم ،یاهقطن/م ،یل/حم حوط/س
 ار داهنشیپ نیا ناو/تیم .دریگ رار/ق یسرر/ب درو/م د/ناو/تیم یر/سار/س بو/چرا/چ رد ًا/فر/ص و یناه/ج ت/سیر/ما نیمز ۀرE ند/ش
 ًالومع//م هE دو//ب د//هاو//خ یزیچ ل//باق//م هطق//ن رد ت//سرد ،حط//س نیا رد یتح .دیما//ن ضرا ۀرE ر//سار//س کیتارEو//مد یزیر ه//ما//نر//ب
 هKلب ،دنEیمن ذاخ////تا »یزEر////م« چیه ار یعامت////جا و یداصت////قا تامیمصت اریز دننEیم فیصو////ت »یزEر////م یزیر ه////ما////نر////ب« ار نآ
.دنریگیم میمصت نآ ۀرابرد کیتارEومد یوحن هب هE دنتسه عفنیذ یلاها دوخ نیا

 یا//ههور//گ ا//ب یل//حم کیتارEو//مد تارادا ای نادر//گدو//خ تاس//سؤ//م نیب ریز//گا//ن ه//ب ییا//هداض//ت و ا//هشن//ت هE ت//سا مل//سم
 ما//جنار//س یلو د//هد یرای تار//جاش//م نیا زا یرایسب ل//ح ه//ب د//ناو//تیم هرEاذ//م یا//هراEوزا//س .د//هدیم خر ر//تهدرت//سگ یعامت//جا
 کی :لاث///م یار///ب .دن///هد هبل///غ نارگید ر///ب ار دو///خ رظ///ن د///نراد ق///ح دن///شا///ب تیرثEا رد ر///گا هE د///ناعفنیذ یا///ههور///گ نیر///تهدرت///سگ
Eهیل///خت ه///نا///خدور رد ار یمس یا///هه///لاف///ت دریگیم میمصت نادر///گدو///خ ۀنا///خرا Eیلا///ها .دن Eیم رار///ق یگدو///لآ رط///خ رد هقطن///م ل
 یل///ح هار هE ینا///مز ا///ت دو///ش عط///ق یتسیا///ب د///حاو نیا رد دیلو///ت هE د///نریگیم میمصت کیتارEو///مد ثح///ب کی رد نیا ر///بان///ب .د///نریگ
 ،یتسیلایسو////سوEا ۀعما////ج کی رد هE تف////گ ناو////تیم ،ت////لا////ح نیرت////هب رد .دن////بایب ه////نا////خراE یا////هه////لاف////ت لرتنE یار////ب شخ////بتیا////ضر
Eِنار///گرا Eد///ح ه///ب دو///خ ه///نا///خرا Eیتامیمصت ذاخ///تا زا ا///ت د///نرادرو///خر///ب یطیحم تسیز یها///گآ زا یفا Eو تسیز طیحم یار///ب ه 
 ع//فان//م نیر//تهدرت//سگ هE دنE نیمضت ار ر//ما نیا هE یراز//با ندرE ررق//م ا//ما .دننE بانت//جا ت//سا کا//نرط//خ ل//حم یلا//ها ت//مال//س
 ه///ب طو///بر///م تا///عو///ضو///م هE تسین انع///م نید///ب ــ میدید الا///ب لاث///م رد هE رو///ط نام///ه ــ د///شا///ب هت///شاد هدننE نییعت شق///ن یعامت///جا
.دوش راذگاو رهش ای ناتسرامیب ،هلحم ،هسردم ،هناخراE حطس رد نادنورهش میمصت هب دیابن یلخاد تیریدم

 ت/سا رار/ق میمصت هE یحوط/س ۀیلE رد و یتسیلارول/پ و کیتارEو/مد یثحب ۀنیمز ر/ب دیا/ب یتسیلایسو/س یزیر ه/ما/نر/ب
 ر///ه ای ا///همرف///تال///پ ،باز///حا لKش رد هE رو///ط نام///ه یزیره///ما///نر///ب یا///هتأیه نا///گدنیا///من .دو///ش راوت///سا ددر///گ ذاخ///تا ا///ها///جنآ رد
 نآ رد هE یناسE ۀمه رایتخا رد فلتخ/م یا/هداهنشیپ و د/نو/شیم باخت/نا ،دریگیم ترو/ص یهد/نا/مزا/س رگید یسایس شبن/ج
ـ ـ حیحصت و ــ لیمKت میقت///سم یسارEو///مد ط///سو///ت دیا///ب یگدنیا///من ر///ب ینبم یسارEو///مد هE انع///م نید///ب .دریگیم رار///ق د///ناعفنیذ
 .دننEیم باخت///نا یللملانیب سپ///س و یلم ،یل///حم حط///س رد ار یKی هدم///ع یا///هیریگت///هج نیب زا ًامیقت///سم مدر///م نآ رد هE ددر///گ
 لم/ح ۀنیز/ه ا/ت د/نزادرپ/ب یا هژیو تایلا/م دیا/ب یصوص/خ یا/هلیبمو/تا ناب/حا/ص ایآ ؟د/شا/ب ناگیار دیا/ب یموم/ع ءهیلقن ط/ئا/سو ایآ
 ایآ ؟دنE ت//با//قر لا//غز و تف//ن یژر//نا ا//ب د//ناوت//ب ا//ت د//شا//ب ه//نارای لومش//م یدیشرو//خ یژر//نا دیا//ب ایآ ؟دو//ش نیمأ//ت یموم//ع لق//ن و
 تیها//////م ؟د//////شا//////ب دیلو//////ت ش//////هاE ِینعم ه//////ب نیا ر//////گا یتح د//////بای ش//////هاE رتمE ای ت//////عا//////س ۲۵ ای ۳۰ ه//////ب یگتفه راE تا//////عا//////س دیا//////ب
 ت//سا نا//شرظ//ن ۀئارا هKلب یریگمیمصت ه//ن اه//نآ شق//ن اریز تسین را//گزا//سا//ن نا//سان//شراE تیدو//جو//م ا//ب یزیره//ما//نر//ب کیتارEو//مد
Eو//مد دنیآر//ف ا//ب ر//گا هEرو//ط نام//ه .ت//سا توافت//م نآ ا//ب ًاب//لا//غ د//شاب//ن ض//قان//ت رد یریگمیمصت کیتار Eر//طا//خ لد//نا//م ت//سنرا ه 
 د////////ناو////////تیم هE یسEر////////ه ای ،ا////////هتارEونKت ،نادنمش////////ناد ،یزیره////////ما////////نر////////ب یا////////هتأیه ،باز////////حا ،ا////////هت////////موKح :ت////////سا هدرE ناش////////ن
 نینچ یبز//ح دن//چ ماظ//ن کی رد ا//ما ...دن//هد رار//ق ریثأ//ت ت//حت ار مدر//م دن//شوEیم و دن//هدیم ییا//هداهنشیپ ،د//هد//ب ییا//هداهنشیپ
 و ق//ح هKنیا زین و دننE باخت//نا دن//ناو//تیم م//جسنم یا//هلید//ب نیب مدر//م ینعی ،تسین ناگم//ه ق//فاو//ت درو//م ز//گر//ه ییا//هداهنشیپ
 ر/ما نیا رد ایآ .رگید سE چیه ه/ن د/شا/ب ناد/نور/هش ،نا/گدننEفرص/م ،نا/گدننEدیلو/ت تیرثEا یا/هت/سد رد یریگمیمصت ترد/ق
)۱۴( »؟تسه هنادبتسم ای هناشنمبابرا یزیچ

 کر////ت تمیق ه////ب ر////گا ات////ح دیز////گ دن////هاو////خر////ب ار یطیحم تسیز ت////سرد یا////هشنیز////گ مدر////م هE دراد دو////جو یتنام////ض ه////چ
 یگراوت/ب ترد/ق یتقو هE لوقع/م راظت/نا نیا ز/ج ،دراد/ن دو/جو ًال/صا »یتنام/ض« نینچ ؟د/شا/ب نا/شیفرص/م یا/هتدا/ع زا یخر/ب
 یمدر/////م یا/////هشنیز/////گ رد هابت/////شا لامت/////حا هتب/////لا .دیآ هریچ کیتارEو/////مد تامیمصت تینالق/////ع تسKش م/////هرد ییالاE )مسیشیتیف(
 ۀعما////ج نینچ هE دنE روص////ت د////ناو////تیمن یسE ؟دننEیمن هابت////شا دو////خ نا////سان////شراE هE دنEیم روا////ب یسE ه////چ ا////ما ،دراد دو////جو
 یها///گآ زا ییالا///ب حط///س ه///ب دو///خ یعامت///جا برا///جت و ا///هیزو///مآدو///خ ،تازراب///م ا///ب یلا///ها تیرثEا هKنآ نود///ب ،دو///ش ا///پر///ب ینیو///ن
 هلم/ج زا ــ ید/ج تا/هابت/شا هE دنEیم لوقع/م ار هتKن نیا روص/ت ر/ما نیا و دن/شا/ب هت/فای ت/سد یطیحم تسیز و یتسیلایسو/س
 رازا///ب نو///چ ــ ییا///هلید///ب ایآ ،لا///حر///ه رد ..)۱۵( د///نو///ش حیحصت ــ دراد///ن ییا///ناو///خ یطیحم تسیز یا///هزاین ا///ب هE یتامیمصت
Eید ای ،روKیطیحم تسیز یروتات »Eومد دنیآرف زا ــ »ناسانشراEمه ردقره ،کیتار E؟تسین رتکانرطخ ،دشاب دودحم ه 
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 ۀد//هع ه//ب تامیمصت ندراذ//گ ار//جا ه//ب هE ت//سیKینKت\یئار//جا یا//هنا//گرا دو//جو مزلت//سم یزیره//ما//نر//ب هE ت//سا ت//سرد
 یرادا دنیآر///ف کی رد ریدمـدو///خ ینار///گراE ل///ما///ش و دن///شا///ب یمئاد کیتارEو///مد تراظ///ن ت///حت ،نییا///پ زا ر///گا اه///نآ ا///ما ،ت///ساه///نآ
 تا//قوا ۀمه مدر//م بل//غا هE ت//شاد راظت//نا ناو//تیمن ًامل//سم .ت//شاد دن//هاوخ//ن ه//نایار//گرادت//قا درو//خر//ب ًا//موز//ل ،دن//شا//ب کیتارEو//مد
تأیه فذ//ح مزلت//سم یتیریدمـدو//خ« لد//نا//م ت//سنرا ۀتفگ ه//ب ؛دن//نارذگ//ب یتEراش//م یا//هرادید ای یتیریدمـدو//خ رد ار دو//خ ت//غار//ف
 باخت///////نا ط///////سو///////ت یگدنیا///////من یا///////هتأیه ر///////تدید///////ش لرتنE ا///////ب ار ناد///////نور///////هش ط///////سو///////ت یریگمیمصت هKلب ،تسین یگدنیا///////من یا///////ه
Eیم قیفلت ناشناگدننE۱۶( »دن(.

 )Global Justice( یناگم////ه ت////لاد////ع شبن////ج رد )parecon وا ریبعت ه////ب و( ترب////لآ لKیا////م »یتEراش////م داصت////قا«
 تسیز رو///ما زا د///سریم رظ///ن ه///ب هE دراد دو///جو ید///ج ییا///هیت///ساE وا یموم///ع ت///فایهر رد دن///چر///ه .ت///سا هدو///ب ثح///ب عو///ضو///م
 هدیمهف یورو///ش زEرمت///م و کیتارEورو///ب لد///م زا هE رو///ط نآ »مسیلایسو///س« ر///بار///ب رد ار ‘parecon’ و ت///سا ل///فا///غ یطیحم
 داهنشیپ اجنیا رد هE یتسیلایسو//سوEا یزیر ه//ما//نر//ب ه//نو//گ نآ ا//ب یEرت//شم هو//جو ‘parecon’ ،نیا دو//جو ا//ب ،دراذ//گیم هد//ش
 یهد//نا//مزا//سـدو//خ ه//ب دامت//عا ،کیتارEورو//ب یزیره//ما//نر//ب و یرادهیا//مر//س رازا//ب ا//ب تف//لاخ//م زا ت//سا تراب//ع هE ت//سا اراد هد//ش
.هدیچیپ ۀنیداهن نامتخاس کی رب تسینبم تربلآ یتEراشم یزیرهمانرب لدم .نارگراE ۀنایارگرادتقادض

»Eفرص//م و نار//گراEرت//شم نا//گدننEیسرر//ب ا//ب ،ار دیلو//ت ًا Eیم نییعت ،نآ جیات//ن ما//مت قیمع ندرEیا//هتأیه .دنن 
Eیورین هلم////ج زا ،دیلو////ت ل////ماو////ع ،تالوصح////م ما////مت یار////ب ار هد////شهیصو////ت یاه////ب سپ////س یریگمیمصت ه////ب کم Eو را 
هد//ش هب//ساح//م هد//مآشیپ تارییغت و هت//شذ//گ لا//س یا//هتمیق ر//ب هیKت ا//ب ا//هتمیق نیا .دننEیم مال//عا ،ت//با//ث ۀیا//مر//س
یم خ//سا//پ یرگید یا//هداهنشیپ ا//ب اه//نآ داهنشیپ ه//ب )ا//هارو//ش نویسارد//ف و ا//هارو//ش ،دار//فا( نا//گدننEفرص//م .د//نا
 هلم/////ج زا( بولط/////ما/////ن را/////ثآ و راE یورین ،داو/////م ،ع/////بان/////م زا ه/////نانیبع/////قاو یبایزرا کی ۀباث/////م ه/////ب ار ا/////ه تمیق هE دن/////هد
 زین و درفن///م نار///گراE ،نا///مزم///ه .دریگیم راE ه///ب ،ت///سه یلوصح///م ر///ه تاذ رد هE یعامت///جا تازایتما و )یگدو///لآ
 دیلو///ت هE د///نراد رظ///ن رد هچ///نآ مال///عا ا///ب .دننEیم ه///ضر///ع ار دو///خ ۀژیو یا///هداهنشیپ نا///شا///هنویسارد///ف و ا///هارو///ش
Eتا ا/ب زین اه/نآ ،دیلو/ت یرور/ض ل/ماو/ع و دننKییا/ههنیز/ه و دیلو/ت یعامت/جا شزرا نیم/خت ِه/باث/م ه/ب ،اهتمیق ر/ب ا Eه 
فرص/////م و نار/////گراE ط/////سو/////ت هد/////ش مال/////عا یا/////هداهنشیپ سا/////سا ر/////ب .دننEیم ه/////ضر/////ع ار دو/////خ داهنشیپ ،دراد مزال
Eر//ه یار//ب ار ه//ضر//ع ای ا//ضاق//ت ه//فا//ضا دن//ناو//تیم هد//نریگمیمصت یا//هارو//ش ،نا//گدننEهب//ساح//م الا Eتمیق رد و هدر 
 ه//ب زین ا//هارو//ش .دننE رظ//ن دید//جت ،هت//فر//گ رار//ق یعامت//جا ق//فاو//ت کی درو//م دو//خ هE یشور سا//سا ر//ب ،هد//شهیصو//ت
 شیب یذوف//ن نارگیزا//ب نیا زا مادKچیه هKنیا ه//ب ه//جو//ت ا//ب ]...[ دننEیم رظ//ن دید//جت نا//شا//هداهنشیپ رد دو//خ ۀبو//ن
 یعامت//جا یا//هدو//س ای ا//ههنیز//ه اه//نآ زا مادEر//ه هKنیا ه//ب ه//جو//ت ا//ب نینچمه ،دراد//ن یزیره//ما//نر//ب د//نور رد یرگید زا
 م//ه لا//ح نیع رد دنیآر//ف نیا ،دنجن//سیم ت//سا فرص//م و دیلو//ت رد اه//نآ تEر//ش ۀجرد ا//ب ق//باط//م هE یاه//نزو ا//ب ار
 یوس///نار///ف ۀخسن یور زا فار///گارا///پ نیا[ .)۱۷( »دروآیم هارم///ه ه///ب ینادر///گدو///خ و ییآراE م///ه و ت///سا ه///نافصن///م
 ].م .دش همجرت
 راE نآ یور تیاه//نیب هKلب ،تسین م//ه »هدا//س دایز« تف//گ دیا//ب ًانم//ض هE ــ ت//شادر//ب نیا ه//ب درو//خر//ب رد هدم//ع ۀلأس//م

 و نا////گدننEدیلو////ت نیب هرEاذ////م یعو////ن ه////ب ار »یزیره////ما////نر////ب« د////سریم رظ////ن ه////ب هE ت////سا نیا ــ ت////سا مهب////م م////ه یلیخ ها////گ و هد////ش
 یارو///ش ۀبعش ،لاث///م یار///ب .د///هدیم لیلقت ا///ضاق///ت و ه///ضر///ع ،هد///ش دیلو///ت یا///ههدروآر///ف و ع///بان///م ،تمیق ۀرا///برد نا///گدننEفرص///م
Eفرص///م یارو///ش ا///ب لیبمو///تا عیان///ص نار///گراEد///هاو///خ رادید نا///گدنن Eثح///ب ا///هتمیق ۀرا///برد ا///ت در Eا///ضاق///ت ا///ب ار ه///ضر///ع و دن 
یتسیلایسو//سوEا یزیره//ما//نر//ب یلصا عو//ضو//م هE ت//سیزیچ نام//ه ت//سرد دو//شیم هت//فر//گ هدیدا//ن اجنیا رد هچ//نآ .د//هد قابط//نا
 هE ا/////جنآ زا .یصوص/////خ یا/////هلیبمو/////تا یار/////ب اض/////ف دید/////ش ش/////هاE نیع رد لق/////ن و لم/////ح ماظ/////ن دد/////جم یهد/////نا/////مزا/////س ینعی ؛ت/////س
هیا///مر///س ِندات///فا نایر///ج ه///ب و )لاث///م یار///ب یمتا تاسیسأ///ت( تعن///ص کی یا///هشخ///ب لE ند///ش دید///پا///ن مزلت///سم مسیلایسو///سوEا
 تارEاذ/م« ا/ب د/ناو/تیم ه/نوگ/چ ،ت/سا )یدیشرو/خ یژر/نا ،لاث/م یار/ب( دو/جو/مریغ ًالE ای کچوE یا/هشخ/ب رد هوب/نا یا/هیراذ/گ
.دیآرد روج »هدش هیصوت یاهتمیق« و »عبانم« ۀراب رد فرصم و دیلوت یاهاروش و دوجوم یاهدحاو نیب »اهینواعت

 ح/لاص/م د/ناوت/ب هE ت/سا »ار/گداصت/قا« د/ح زا شیب و د/هدیم با/تزا/ب ار دو/جو/م یدیلو/ت و ه/ناروان/ف رات/خا/س ترب/لآ لد/م
 ح//لاص//م هE انع//م نید//ب ــ د//هد رار//ق رظ//ن د//م رد ار یلا//ها یطیحم تسیز ـ یعامت//جا و یسایس ـ یعامت//جا ،یناه//ج یر//سار//س
 هدننEفرص/مو هدننEدیلو/ت ناون/ع ه/ب نا/نآ یداصت/قا ح/لاص/م ه/ب د/ناو/تیمن یناس/نا تادو/جو/م و ناد/نور/هش ناون/ع ه/ب نا/نآ یدر/ف
 زین ت//سایس ه//ب هKلب ،ــ ت//سا مارت//حا ل//با//ق یریگت//هج کی هE ــ دراذ//گیم رانE داه//ن کی نوچم//ه ار ت//لود اهن//ت ه//ن وا .د//بای لیلقت
 حط/////س رد یند/////مت و یگنهر/////ف ،یطیحم ـ تسیز ،یسایس ،یعامت/////جا ،یداصت/////قا فلتخ/////م یا/////هیریگت/////هج نیب یریگرد ۀباث/////م ه/////ب
.تسانتعایب یناهج و یلم ،یلحم
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 لو//حت کی و یخیرا//ت دنیآر//ف کی مسیلایسو//س ه//ب یرادهیا//مر//س »رگ//ناریو ت//فرشیپ« زا روب//ع اریز ت//سا مه//م یلیخ نیا
 نیا رد یزEر//م یهاگیا//ج ز//ج د//ش فیرع//ت اجنیا رد هE یوح//ن ه//ب ت//سایس و ــ ت//سا//هتینهذ و گن//هر//ف ،هع//ما//ج یبالق//نا یمئاد
 یبالق///////نا لو///////حت نود///////ب د///////ناو///////تیمن یدنیآر///////ف نینچ هE مینE دیEأ///////ت اجنیا رد هE دراد تیمها .د///////شا///////ب هت///////شاد د///////ناو///////تیمن دنیآر///////ف
 د////شر .ددر////گ زا////غآ یتسیلایسو////سوEا یاه////ما////نر////ب زا یلا////ها تیرثEا لاع////ف ینابیت////شپ نود////ب و یسایس و یعامت////جا یا////هرات////خا////س
 مدر/م دو/خ یعم/ج یتازراب/م ۀبر/جت ،نآ رد هدننE نییعت ل/ما/ع هE ت/سیدنیآر/ف یطیحم تسیز یرایشه و یتسیلایسو/س یها/گآ
.دنEیم ریس هعماج )لاKیدار( یاهشیر رییغت یوس هب یئزج و یلحم یاهیریگرد زا هE تسا

 ۀویش کی ه//ب هKلب ،دو//شیم یهتنم کیتارEو//مد و بل//طیر//بار//ب یاهع//ما//ج و دیلو//ت زا ینیو//ن ۀویش ه//ب اهن//ت ه//ن راذ//گ نیا
 رو///ط ه///ب هE یفرص///م یا///هتدا///ع یو///سار///ف ،لو///پ تیمEا///ح یو///سار///ف ،د///ما///جنایم یتسیلایسو///سوEا نیو///ن ند///مت ه///ب ،لید///ب یگد///نز
 طیحم یار///ب راب///نایز ها///گ و دیفمریغ یا///هالاE باس///حیب دیلو///ت یو///سار///ف ما///جنار///س و ،دو///شیم دیلو///ت تاغیلبت ط///سو///ت یعونص///م
 ت/سا ب/ناو/ج ۀیلE رد د/شر ندرE ف/قوت/م ییار/گد/لو/م ر/بار/برد هرا/چ اهن/ت هE د/ندقتع/م تسیز طیحم نارادب/نا/ج زا یخر/ب .تسیز
 فرص/////م یطار/////فا و الا/////ب نازیم هE دنیو/////گیم décroissance نآ ه/////ب هس/////نار/////ف رد هE ــ یفنم د/////شر ا/////ب نآ ندرE نیزگیا/////ج ای
 یا////هنیشا////م ،یزEر////م ژا////فو////ش ،یدر////ف یا////هه////نا////خ فذ////ح ا////ب ،یژر////نا فرص////م زا یمین عط////ق ا////ب د////هدیم ش////هاE ًادید////ش ار یلا////ها
 یلا///ها ل///ماE یتیا///ضرا///ن ا///ب هE دراد هارم///ه ه///ب ار رط///خ نیا ه///نایو///جه///فر///ص دید///ش تا///ماد///قا نینچ هE ا///جنآ زا .هریغ و وشت///سش
 ر//بار//برد .)۱۸( د//نراد//ن یئا//با »یطیحم تسیز یرو//تاتKید« یعو//ن راع//ش حر//ط زا »یفنم د//شر« ناع//فاد//م زا یخر//ب ،دو//ش ور//بور
 یار//ب ار هار یژر//نا نیو//ن ع//بان//م زا هدافت//سا و ه//ناروآن//ف ت//فرشیپ هE د//ندقتع//م تسیلایسو//س نانیبشو//خ ،ه//نانیبد//ب تارظ//ن نینچ
.دوش نیمأت »شیاهزاین بسحرب« دناوتب سEره هE یروط هب ،دیاشگیم اهتمعن یناوارف و دودحمان دشر

 .د//نراد د//لو//م یا//هورین ۀعسو//ت و ــ یفنم ه//چ ،تبث//م ه//چ ــ »د//شر« زا یّمE کرد عو//ن کی بتKم ودر//ه نیا ،ن//م رظ//ن ه//ب
 ه/ب هE ت/سا نیا روظن/م .ت/سا هع/سو/ت »یفیE لو/حت« نآ و دیا/منیم ر/تب/سان/م ن/م رظ/ن ه/ب هE ت/سه زین یمو/س یریگع/ضو/م ا/ما
 هداد نایا//پ ت//سا راوت//سا راب//نایز ای\و هدیا//فیب یا//ههدروآر//ف ۀدرت//سگ دیلو//ت ر//ب هE یرادهیا//مر//س ط//سو//ت ع//بان//م زیگنالو//ه فال//تا
 تلص/خ ه/ب ه/جو/ت ا/ب دو/شیم دیلو/ت یرادهیا/مر/س رد هE »ا/هالاE« زا یمیظع شخ/ب ا/ما ،ت/سیبو/خ لاث/م یتاحیل/ست عیان/ص :دو/ش
Eر/ش یار/ب دو/س ز/ج د/نراد/ن یاهدیا/ف چیه ،نا/شیزیره/ما/نر/ب ِیگد/نو/شهنهEرو/ط ه/ب »یطار/فا فرص/م« ه/ن ،ه/لأس/م .گرز/ب یا/هت 
 ِیگناگیبدو//خزا ،هوب//نا فال//تا ،ه//نا//شور//فر//خف تیKلا//م زا دن//تراب//ع نآ ِیسا//سا یا//هتلص//خ هE مEا//ح فرص//م عو//ن هKلب ،یعازت//نا
 کی .دنEیم لیم////حت »د////م« هE یدید////ج یا////هالاE حالط////صا ه////ب یا////سآنون////ج دیر////خ و ا////هالاE ریذ////پا////ن یریس ت////شاب////نا ،ه////نار////گادو////س
 ریبعت ییادت//با یا//هزاین ناون//ع ه//ب هE ییا//هزیچ زا ،درE د//هاو//خ تیاد//ه لیصا یا//هزاین ءا//ضرا یو//س ه//ب ار دیلو//ت نیو//ن ۀعما//ج
 و لق///ن و لم///ح ،شزو///مآ ،ت///شاد///هب دن///نا///م ددر///گیم م///ه یسا///سا تا///مد///خ ل///ما///ش هE نKسم و ساب///ل ،اذ///غ ،بآ دن///نا///م دننE_یم
.گنهرف

 تب////سن ه////ب ،ت////سا سرت////سد زا رود رایسب اه////نآ رد ا////هزاین نیا ند////ش هدروآر////ب هE بون////ج یا////هروشE هE ت////سا راKشآ
Eدن//نا//م ــ دنت//سه هع//سو//ت زا یر//تالا//ب حط//س دن//مزاین هت//فرشیپ یتعنص یا//هروش Eثاد//حا ،نات//سرامیب نت//خا//س ،ن//هآ ط//خ ندیش 
 دیآرد ار//جا ه//ب یدیلو//ت یمتسیس ا//ب د//ناوت//ن ر//ما نیا هE دراد//ن دو//جو یلیلد چیه ا//ما .رگید یا//هان//بریز و بآ ل//ضا//ف یا//همتسیس
Eنیا .هد///نو///شو///ن یژر///نا ر///ب راوت///سا و د///شا///ب ت///سودتعیبط ه Eارو///خ داو///م یدایز ریداق///م دیلو///ت دن///مزاین ا///هروشEۀیذغ///ت یار///ب ی 
 Via Campesina ۀKب//ش رد یناه//ج سایقم رد هE یناق//هد یا//هشبن//ج هE رو//ط نام//ه یلو دو//ب دن//هاو//خ دو//خ ۀنسر//گ یلا//ها
 ر/////ب ینبم کیژو/////لویب یزرواشE قیر/////ط زا ا/////هروشE نیا رد ،د/////ناهدرE ت/////با/////ث و لدت/////سم اه/////لا/////س یط ،د/////ناهد/////ش یهد/////نا/////مزا/////س )*(
هویش قیر//ط زا ا//ت د//ش ق//فو//م اذ//غ نیمأ//ت رد ناو//تیم رت//هب )تسیویتKلE( یEارت//شا عراز//م ای ا//هینواع//ت ،یگداو//نا//خ یا//هد//حاو
 .کیتنژ ییایمیش تارییغت و یشا//پم//س زا دید//ش ۀدافت//سا ر//ب ینبم یرا//جت ـ یتعنص یزرواشE یعامت//جا د//ض و رگ//ناریو یا//ه
 یرادهیا////مر////س یا////هروشE ط////سو////ت بون////ج یا////هروشE ع////بان////م یتسیلایرپ////ما رامثت////سا و ماو ر////ب ینبم یا////سآلو////غ متسیس یا////ج ه////ب

 و ا////پورا مدر////م د////شا////ب زاین هKنآ نود////ب دو////ش ریزار////س بون////ج ه////ب لام////ش زا دیا////ب یداصت////قا و یروآن////ف یا////هکمE نایر////ج ،یتعنص
 ار دو/خ یگد/نز حط/س ــ د/نراد روا/ب تسیز طیحم راEزیهر/پ و د/هاز ناراد/فر/ط زا یخر/ب ًار/ها/ظ هE رو/ط نآ ــ یلام/ش یاKیر/مآ
 هE ییا//هالاE زا ،د//نزیم ن//ماد یرادهیا//مر//س ماظ//ن هE یریذ//پا//نیریس فرص//م زا ،ضو//ع رد .د//نروآ نییا//پ هملE قلط//م موهف//م ه//ب
 روآدای ت/فای د/هاو/خ یاهرا/بود فیرع/ت یگد/نز حط/س موهف/م هE یلا/ح رد ،د/ش دن/هاو/خ ا/هر دراد/ن یعقاو زاین چیه ه/ب یطبر چیه
.رتمE فرصم اب تسا رتینغ عقاو رد هE یگدنز زا یاهویش

 یزاد/نات/سد ا/ب هE ــ تاغیلبت تعن/ص ؟ت/خان/شزا/ب دیا/ب ه/نوگ/چ یبال/ق و طل/غ ،یگتخا/س یا/هزاین زا ار یعقاو یا/هزاین
 دو/خ م/جاه/ت درو/م یراد هیا/مر/س نرد/م ع/ماو/ج رد ار ر/شب یگد/نز یا/هه/صر/ع ۀیلE ــ دننEیم دیلو/ت بذاE یا/هزاین مدر/م ن/هذ ه/ب
نا//بایخ اه//نآ .دریگیم لKش اه//نآ نیناو//ق قب//ط ت//سایس ،نید ،گن//هر//ف ،شزرو هKلب ،ساب//ل نیمأ//ت و هیذغ//ت اهن//ت ه//ن د//ناهداد رار//ق
 یعطق یریثأ/ت و د/ناهدرE لاغ/شا ه/نار/گهلیح یوح/ن ه/ب و ًام/ئاد ار ا/ههرظن/م ،ا/هه/ما/نزور ،نویزیول/ت یا/ههدر/پ ،ا/هه/ما/ن قودن/ص ،ا/ه
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 اهنیا ر/ب هوال/ع .د/نراذ/گیم یا/جر/ب دو/خ زا رایتخایب و ریز/گا/ن ندرEفرص/م و ه/نار/هاظت/م یا/هیجر/خلو ه/ب تدا/ع یریگلKش رد
 ار هم//ه ۀنیز//ه هE ــ دننEیم فل//ت ما//خ داو//م و ییایمیش داو//م ،ذ//غاE ،راE تا//عا//س ،قر//ب ،تف//ن زا یزیگناتریح و یمو//جن غ//لاب//م
 یا//هزاین ا//ب ًامیقت//سم هKلب ،ت//سا هدیا//فیب یناس//نا رظ//ن زا اهن//ت ه//ن »دیلو//ت« زا ه//خا//ش نیا ینعی ــ د//نزادر//پیم نا//گدننEفرص//م
 رد هE یاهع/ما/ج رد ییا/ج چیه هE ت/سیرادهیا/مر/س داصت/قا ریز/گا/ن داع/با زا یKی هE تاغیلبت .ت/سا داض/ت رد یعامت/جا یعقاو
 یا//هنم//جنا ط//سو//ت هE ت//فر//گ د//هاو//خ یتا//مد//خ و ا//هالاE ۀرا//برد تا//عال//طا ار نآ یا//ج و دراد//ن ت//سا مسیلایسو//س ه//ب راذ//گ لا//ح
 نآ تایح ۀمادا زا ت///سا تراب///ع یگتخا///س زاین کی زا یعقاو زاین کی ت///خان///ش یار///ب رایعم .دو///شیم م///هار///ف نا///گدننEفرص///م
 ه/ب دراد/ن ق/ح سEچیه هتب/لا و درE دن/هاو/خ ینا/جتخ/س فرص/م یمید/ق یاه/تدا/ع یتد/م ا/ت هE ت/سا مل/سم .تاغیلبت فذ/ح زا س/پ
 زین یشزو//مآ و یتیبر//ت یشلا//چ هE نان//چ ،ت//سیخیرا//ت یدنیآر//ف یفرص//م یا//هقش//مر//س رییغت .تسیچ اه//نآ زاین هE دیوگ//ب مدر//م
.تسه

 ث////عا////ب یصخش یا////هلیبمو////تا .دزیگنایم ر////ب ار یر////تهدیچیپ ل////ئاس////م یصخش لیبمو////تا دن////نا////م مزاو////ل و ا////هالاE یخر////ب
 گرز/ب یا/هر/هش یاو/ه .د/نو/شیم وضع/لاص/قا/ن و هتشE قیر/ط نیا زا ناه/ج رد رف/ن راز/ه ا/هد/ص ه/نالا/س و ت/سیموم/ع تم/حاز/م
 ریثأ//ت م//ه یّو//ج تارییغت رد هKنان//چ ــ دروآیم را//ب ه//ب نادن//ملا//س و ناEدوE یتمال//س یار//ب هE یمیخو ب//قاو//ع ا//ب ــ دو//شیم هدو//لآ
 یخر///ب رد یل///حم برا///جت .ت///سیعقاو یزاین ا///ب قبطن///م یرادهیا///مر///س ینونE طیار///ش رد یصخش لیبمو///تا ،نیا دو///جو ا///ب .د///نراد
 یلا//ها تیرثEا لوب//ق درو//م و ــ نKمم هE د//هدیم ناش//ن د//نراد رظ//ن ّد//م ار یطیحم تسیز ل//ئاس//م هE یتارادا ا//ب ا//پورا یا//هر//هش
 مسیلایسو///س ه///ب راذ///گ دنیآر///ف کی رد .ددر///گ دود///حم راط///ق و سو///بو///تا عف///ن ه///ب یصخش یا///هلیبمو///تا شق///ن جیرد///ت ه///ب هE ت///سا ــ
 دو/ب د/هاو/خ ناگیار و ت/فای د/هاو/خ شرت/سگ ًاعیسو ــ نآ ریز ای نیمز یور ه/چ ــ یموم/ع ۀیلقن ط/ئا/سو نآ رد هE یطیحم تسیز
 رد هچ//نآ زا یصخش یا//هلیبمو//تا شق//ن ،دو//شیم هت//فر//گ رظ//ن رد یصا//خ یا//ج ناراو//سه//خر//چود و هدایپ نار//با//ع یار//ب نآ رد و
 )هراوت/ب( شیتیف مKح یصخش لیبمو/تا ،ع/ماو/ج ه/نو/گ نیا رد هE مینE ه/جو/ت .د/ش د/هاو/خ رتمE د/نراد هد/هع ر/ب اوژرو/ب ۀعما/ج کی
 قیدص//ت اKیر//مآ رد( دو//شیم هنق//ح مدر//م ه//ب تیو//ه ۀگر//ب و صخش//ت دا//من نوچم//ه یم//جاه//ت و رمت//سم تاغیلبت ا//ب و دنEیم ادیپ
 ۀعما////ج کی ه////ب لاقت////نا رد .)۱۹( ت////سیسنج تیباذ////ج و یعامت////جا ،یصخش یگد////نز ر////هظم و )دراد ه////مان////سان////ش مKح یگدن////نار
 او//ه یگدو//لآ زا ییالا//ب رایسب د//ح و کانت//شحو تا//فداص//ت ث//عا//ب هE ــ نویماE ا//ب ا//هالاE لاقت//نا هE ت//سا ر//تهدا//س رایسب دید//ج
 ینعی( دنیو///گیم ferroutage ا///هیوس///نار///ف هچ///نآ ای راط///ق زا نآ یا///ج ه///ب و دو///ش هداد ش///هاE ریگمشچ یوح///ن ه///ب ــ دو///شیم
 کا/نرط/خ د/شر هE ت/س یرادهیا/مر/س »ت/با/قر« چو/پ قطن/م اهن/ت .دو/ش هدافت/سا )راط/ق ا/ب رگید ر/هش ه/ب یر/هش زا اه/نویماE لم/ح
.دهد حیضوت دناوتیم ار اهنویماE متسیس

 و دود//حم ،یسرر//ب ،لرتنE دیا//ب هE د//نراد یدود//حما//ن تالیا//مت و ا//هوزرآ دار//فا ا//ما ،یرآ :داد دن//هاو//خ خ//سا//پ نانیبد//ب
 یطیحم تسیز مسیلایسو/س ا/ما .دنE داجیا یسارEو/مد ر/بار/برد ییا/هتیدود/حم ت/سا نKمم نیا و ددر/گ عون/مم دو/ش مزال ر/گا
 هد//ش ا//هر و تاقب//ط نود//ب ۀعما//ج کی رد تیو//لوا :ت//سا هدرE نایب اهنیا زا شیپ سEرا//م هE ت//سا راوت//سا لوقع//م تاراظت//نا ر//ب
 یا//////هتیلاع//////ف زا یصخش ییا//////فوKش یار//////ب دازآ ت//////قو ینعی ،»نت//////شاد« ه//////ن ت//////سا »ندو//////ب« ِِنآ زا یرادهیا//////مر//////س ِیگناگیبدو//////خ زا
 صر//ح .تالوصح//م نایا//پیب کلمت ه//ب لیا//مت ه//ن ،یسایس و یرن//ه ،یسنج یا//هتذ//ل ،یملع ،یخو//ش و طاش//ن ،یشزرو ،یگنهر//ف
 ت/با/ث زیچ چیه ا/ما ،دو/شیم هیجو/ت تاغیلبت و طل/سم یژو/لو/ئدیا ا/ب ،ت/س یرادهیا/مر/س ماظ/ن یتاذ هE ییالاE مسیشیتیف ا/ب کلمت
 نوز////فازور و یمئاد ت////شاب////نا« :هدرE دیEأ////ت لد////نا////م ت////سنرا هE رو////ط نام////ه .»ناس////نا ۀنادوا////ج تاذ« زا ت////سیشخب هE دنEیمن
Eنآ یاهیشا/////ح ۀدیا/////ف« ند/////مآ نییا/////پ ا/////ب( ا/////هالا )marginal utility(«( رات/////فر یار/////ب مدق/////م یتح و ریگار/////ف ل/////ما/////ع ور چیه ه/////ب 
 شرت//سگ ؛ناEدوE یراد//هگن ؛تایح و ت//مال//س ظف//ح ؛دو//خ یدو//خ ه//ب ا//هشیار//گ و ا//هدادعت//سا د//شر ای شرت//سگ .تسین یناس//نا
یم لیدب///ت یاهدم///ع یا///ههزیگنا ه///ب ،دن///شا///ب هد///ش ءا///ضرا هیلوا یدا///م یا///هزاین هE هاگ///نآ اهنیا ۀمه ... یعامت///جا ینغ تاب///سان///م
.)۲۰( »دنوش

 یا//هزاین و تسیز طیحم ظف//ح تا//موزل//م نیب ،راذ//گ دنیآر//ف یط هژیو ه//ب هE تسین انع//م ناد//ب نیا میتفگ هE رو//ط نام//ه
تدا//ع نیب ،ریقف یا//هروشE رد صوص//خ ه//ب یاهیا//پ یا//هان//بریز شرت//سگ ترور//ض و یطیحم تسیز یا//هراب//جا نیب ،یعامت//جا
 .تسین شKمشE و داض/ت نود/ب ۀعما/ج هقب/ط نود/ب ۀعما/ج کی .ت/فر/گ د/هاوخ/نرد شKمشE ،ع/بان/م ترد/ن و یاهدو/ت فرص/م یا/ه
 و هیا/مر/س یا/هراب/جا زا هد/ش ا/هر و یتسیلایسو/سوEا یزاد/نامش/چ رد کیتارEو/مد یزیره/ما/نر/ب ۀفیظو .ت/سا ریذ/پا/ن زیر/گ اهنیا
 ل/ح دو/شیم ر/جنم هع/ما/ج دو/خ ط/سو/ت یریگمیمصت ه/ب هE زا/ب و هب/نا/جدن/چ یا/هوگتف/گ رد ار ل/ئاس/م نآ هE ت/سا نیا ،یروآدو/س
Eو/مد کی دو/جو .دنEراش/م و و/پدو/خ یسارEلب ،ا/هاط/خ زا بانت/جا یار/ب ه/ن ت/سا هار اهن/ت یتKط/سو/ت اه/نآ حیحصت روظن/م ه/ب ه 
.)social collectivity( یعامتجا هورگ نآ دوخ

 ا/ج چیه رد هE یزیچ ،ت/سا »ر/هشنا/مرآ ،دا/بآ اجEا/ن« نام/ه هE هژاو یتخان/شهشیر یانع/م رد ؟ت/سیپو/تا کی نیا ایآ
 ،رگید زار//ط زا یاهع//ما//ج یا//ههراگ//نا ـ وزرآ ،لید//ب ۀدنیآ کی یا//هزاد//نامش//چ ینعی ا//هیپو//تا ایآ ا//ما ؛یرآ هتب//لا ،دو//شیمن ت//فای
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 رد رگنیس لیناد هE رو///ط نام///ه ؟دنتسین دریگب ش///لا///چ ه///ب ار رقت///سم مظ///ن د///هاوخ///ب هE یشبنج ر///ه یار///ب یرور///ض یلما///ع دو///خ
 ناون//////ع ت//////حت مKحم و ر//////ثؤ//////م یلصف رد )Whose Millenium( »؟تسیE ه//////ب قلعت//////م هدنیآ« دو//////خ یسایس و یبدا ۀمانتیصو
:تسا هداد حیضوت »هنانیب عقاو رهشنامرآ«

 رو///ط ه///ب پ///چ ای یر///گراE شبن///ج ر///گا ،دیا///منیم مKحت///سم هزاد///نا نیا ا///ت دو///جو///م طیار///ش م///غر ه///ب مEا///ح مظ///ن ر///گا ...«
Eش ر/طا/خ ه/ب ،ت/سا جل/ف و ریگنیمز د/ح نیا ا/ت ،یلKیدار ویتا/نرت/لآ کی ۀئارا رد تسKت/سا نیا یزا/ب یسا/سا ۀد/عا/ق .ت/سا لا 
Eیناه/ج یر/سار/س لید/ب کی اهن/ت .ار هع/ما/ج یا/ههیا/پ ه/ن یرب/ب لاؤ/س ریز ار لالدت/سا یا/هداینب ه/ن ه Eو دایقنا نیناو/ق نیا زا ه 
.)۲۱( »دشخبب یعقاو شرتسگ ییاهر شبنج هب دناوتیم دنE تسسگ میلست

هیا///مر///س یا///هداض///ت ریز///گا///ن ۀجیتن ه///ن ؛تسین ینیع ناKما کی ز///ج یزیچ یطیحم تسیز و یتسیلایسو///س ر///هشنا///مرآ
 ت/سییوگشیپ ل/با/ق هچ/نآ :طور/شم یلKش ه/ب رگ/م دنE ییوگشیپ ار هدنیآ د/ناو/تیمن یسE .»خیرا/ت نینهآ نیناو/ق« ه/ن ،ت/س یراد
 ه//////ب یرادهیا//////مر//////س قطن//////م ،یند//////مت میادارا//////پ رد یاهشیر رییغت کی نود//////ب ،یتسیلایسو//////سوEا لو//////حت کی بایغ رد هE ت//////سا نیا
 ه////ب ار ر////شب عو////ن یاق////ب دیا////ش یتح و ناس////نا ا////هنویلیم تایح و ت////مال////س هE د////ما////جنایم یطیحمتسیز را////بهع////جا////ف یا////هتراس////خ
.دزادنایم هرطاخم

 یدیشرو///خ مسینومE د///ناهتف///گ یضعب هE یریبعت ه///ب ای ندرE هزراب///م نآ یار///ب و نت///شادزب///س مسیلایسو///س کی یایؤر
 »زیمت یرادهیا//مر//س« کی ه//ب یمهو//ت چیه هKنآ نود//ب .درE هزراب//م دیاب//ن یرو//ف و صخش//م یا//همر//فر یار//ب هE تسین انع//م نید//ب
 HCFCs تیعون//////مم :د//////هد خر یئادت//////با یتارییغت ا//////ت دروآ راش//////ف ا//////هت//////لود ر//////ب و درE ت//////قو بسE دیشوE دیا//////ب میشا//////ب هت//////شاد
 ندرEف/قوت/م ،د/نر/بیم نیب زا ار نوزوا ۀیال اریز ]نژوردیه و روول/ف ،لا/غز ،رلE یا/همتا زا ت/سا لKشتم نا/شلوKلم هE یلآ یا/هزا/گ[
 یریگیها//م ِدید//ش ِندرE دن//مهد//عا//ق رو//ط نیمه ،ریگمشچ یوح//ن ه//ب یاه//ناخل//گ زا//گ ش//هاE مسینا//گرا رد کیتنژ تارییغت یموم//ع
 ۀدننEهدو/لآ یا/هلیبمو/تا ر/ب نت/سبتایلا/م ،یتعنص یزرواشE تالوصح/م دیلو/ت رد ییایمیش و یمس داو/م زا هدافت/سا و یتعنص
 راE روت////سد رد ه////باش////م دراو////م و اهنیا .راط////ق ا////ب ا////هنویماE یجیرد////ت ینیزگیا////ج ،یموم////ع یر////بار////ت رتشیب ه////چر////ه شرت////سگ ،او////ه
 زا هE ت/سا مه/م و نیو/ن یسایس ت/فرشیپ کی نیا .د/نراد رار/ق یناه/ج یعامت/جا یا/همورو/ف و یر/سار/س یهاو/خت/لاد/ع شبن/ج
 مEا/ح ماظ/ن هیلع کرت/شم یاهزراب/م رد ار یطیحم تسیز و یعامت/جا یا/هشبن/ج ییوسم/ه ،دع/ب ه/ب ۱۹۹۹ رد ل/تایس تار/هاظ/ت
.تسا هتخاس ریذپ ناKما یناهج

 ،د//ماجنیب نویسازیلاKیدار دنیآر//ف کی ه//ب د//ناو//تیم )لایسو//س ـوEا( یعامت//جا یطیحم تسیز یرو//ف یا//هت//ساو//خ نیا
 نآ ا//هتسیسEرا//م هE یقطنم قب//ط ر//ب .دوش//ن هداد قابط//نا »ندو//ب زیمآ ت//با//قر« تایضتقم ا//ب ییا//هت//ساو//خ نینچ هE یطر//ش ه//ب
یم یر//تلاKیدار فد//ه ه//ب ،یر//تالا//ب ت//ساو//خ ه//ب هل//صا//فال//ب یئز//ج ت//فرشیپ ر//ه ،کچوE یزوریپ ر//ه دن//ما//نیم »راذ//گ ۀما//نر//ب« ار
 دوخ///ب دو///خ یئز///ج یا///هیزوریپ هE ت///هج نید///ب اهن///ت ه///ن د///نراد تیمها صخش///م تا///عو///ضو///م نو///ماریپ یتازراب///م نینچ .د///ما///جنا
 و تیلاع///ف هE ظا///حل نید///ب زین و د///نزیگنایم ر///ب ار یتسیلایسو///س و یطیحم تسیز یها///گآ هE ت///هج نید///ب هKلب ،دنت///سه بولط///م
 ینعی لاKیدار رییغت یار///ب یعطق یا///هطر///ششیپ ،ع///قاو رد و یرور///ض ودر///ه نیا :دن///نزیم ن///ماد نییا///پ زا ار یهد///نا///مزا///سدو///خ
.دناناهج یبالقنا

 شبن//ج هE کینا//گرا یزرواشE یا//هینواع//ت ،ا//پورا یا//هر//هش یخر//ب رد لیبمو//تا نود//ب ق//طان//م دن//نا//م یل//حم یا//هه//بر//جت
 ا///ما دنت///سه دود///حم د///ش حرط///م هرگ///لا و///ترو///پ رد یتEراش///م ۀجدو///ب ای هدرE داهنشیپ لیزر///ب رد *)MST( نیمز نود///ب نا///ناق///هد
 دو//خ ۀجدو//ب یا//هتیو//لوا ۀرا//برد هE تالح//م یا//هارو//ش ه//ب نداد ناKما ا//ب .د//نایطیحم تسیز و یعامت//جا رییغت زا یبلا//ج لاث//م
 ت/شاد هE ییا/هتیدود/حم م/غر ه/ب ــ ت/خا/ب ۲۰۰۲ لا/س یرادر/هش تا/باخت/نا رد پ/چ هE ینا/مز ا/ت ــ هرگ/لا و/ترو/پ ،د/نریگب میمصت
 دودع////م تا////ماد////قا ر////گا یتح هE ت////فریذ////پ دیا////ب ،لا////ح ر////ه رد .)۲۲( دو////ب »نییا////پ زا یزیر ه////ما////نر////ب« یار////ب لاث////م نیر////تب////لا////ج دیا////ش
 رد زب/س\پ/چ یا/هفالت/ئا ای تسیرت/نا/س پ/چ ۀبر/جت ،عوم/جم رد ،د/شا/ب هت/فر/گ ترو/ص یلم یا/همیژر یخر/ب ط/سو/ت یاه/نایقرت/م
هیا///مر///س ند///شیناه///ج ا///ب قابط///نا ِیلاربیل لایسو///س ت///سایس بو///چرا///چ رد و هدو///ب هدننE سویأ///م رتشیب نیتال یاKیر///مآ و ا///پورا
.تسا هدنام یقاب یراد

تسیز و یتسیلایسو//س لاKیدار ۀما//نر//ب کی ه//ب دنبیا//پ یا//هورین هKنآ رگ//م ت//فر//گ د//هاوخ//ن ترو//ص یلاKیدار لو//حت چیه
 رییغت یار//ب ا//م هE ا//جنآ ا//ت انع//م کی ه//ب .دننE زار//حا )دراد هژاو نیا زا یشمار//گ هE یموهف//م ه//ب( کینو//مژ//ه یهاگیا//ج یطیحم
 .ددر//گیم ر//تکیدز//ن ه//چر//ه تارط//خ و دو//شیم ر//تد//ب ه//چر//ه تسیز طیحم یناه//ج تیعضو اریز ،ت//سا//م دو//س ه//ب نا//مز میشوEیم
 ل/با/قریغ ت/سا نKمم تاعیا/ض ــ رد/ق ه/چ د/نادیمن ًاقیقد یسE ــ لا/س دن/چ یط اریز دوریم ت/سد زا نا/مز ،رگید یو/س زا ا/ما
 یا/////هورین و د/////نادن/////مورین رایسب متسیس ر/////ب مEا/////ح رقت/////سم ناگبخ/////ن :دراد/////ن دو/////جو ینیبشو/////خ یار/////ب یلیلد چیه .د/////شا/////ب نارب/////ج
 .دو/ش ف/قوت/م یرادهیا/مر/س »رگ/ناریو ت/فرشیپ« هKنآ یار/ب دنت/سه دیما ۀطقن اهن/ت اه/نآ ا/ما .د/ناکد/نا زون/ه لاKیدار نویسیزو/پا



۸

۹

۱۰

 راط/ق یرارط/ضا ندرE ف/قوت/م یار/ب هE درEیم فیرع/ت یتیناس/نا ار اه/نآ هKلب ،خیرا/ت ویتو/موEو/ل ه/ن ار ا/هبالق/نا نیماینب رت/لاو
.)۲۳( ...دتفین هاگترپ رعق هب راطق هب ات دشEیم ار زمرت ۀتسد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:اه تشاددای
.۳۵ ص ،۲۰۰۵ لاس ،۴ ۀرامش ،۱۶ ۀرود ،مسیلایسوس و تعیبط ،یراد هیامرس »تسیز طیحم طوقس نیشام« :ثیمسا دراچیر ـ۱
 ل///ئوژ ه///ب .کن هیا///مر///س رگ///ناریو قطن///م زا ه///جو///ت ل///با///ق یلیل///حت ۀعلاط///م یار///ب .۵۲۹ ـ۳۰ ص///ص ]ینا///ملآ ه///ب [،۱ .ج لاتیپاE :سEرا///م لراE ـ۲
E۲۰۰۲ ،کرویوین ،کوبدز ،؟ناهج نایاپ ای یراد هیامرس نایاپ ،تعیبط نمشد ،لوو.
.۳۳۱ ،۲۷۸ ص ،۱۹۹۸ کرویوین ،سرپ دروفلیگ ،یطیحم ـ تسیز مسیسEرام باب رد ییاه هلاسر .یعیبط یایاضق :رونوEُا سمیج ـ۳
 ۀتسیا//ش یطیحم ـ تسیز بالق//نا کی« هE د//هد یم حیضو//ت یلو در//ب یم راE ه//ب ار یطیحم ـ تسیز بالق//نا موهف//م رت//سا//ف یمال//ب نا//ج  ـ۴
 .دنE زور///ب ــ یتسیلایسو///س منE یم دیEأ///ت ن///م و ــ یعامت///جا ر///ت هدرت///سگ بالق///نا کی بو///چرا///چ رد د///ناو///ت یم ضرا ۀرE حط///س رد ما///ن نیا
 و ناس////نا نیب زا////س و ت////خو////س ط////باور د////حتم نا////گدننE دیلو////ت هE ت////سا نآ یضتقم ،درE یم دیEأ////ت سEرا////م هE رو////ط نام////ه ،یبالق////نا نینچ
 ناوریپ نیر///////ت کیژو///////لوEا و نیر///////ت لیصا زا یKی زا ینعی سیرو///////م مایلیو زا دیا///////ب بالق///////نا نیا ...دننE میظنت ینالق///////ع یوح///////ن ه///////ب ار تعیبط
 روKیپا ه/ب شا یخیرا/ت ۀقبا/س هE دریگب ماه/لا سEرا/م دو/خ هلم/ج زا تسیلایر/تا/م و یبالق/نا ،لاKیدار یا/ه هر/هچ رگید و ید/نا/گ زا ،سEرا/م
 ،۲۰۰۵ ،م///جنپ ۀرام///ش ،متف///ه و هاجن///پ ۀرود ویویر یلتنا///م »یطیحم ـ تسیز بالق///نا یهد///نا///مزا///س« ،رت///سا///ف یملب نا///ج ه///ب .کر( .»د///سر یم
.)۹ ـ۱۰ صص
 تسیز ییار///گ هقطن///م ،لاKیدار یطیحم تسیز ،زب///س داصت///قا ـ »دو///جو///م ًاع///قاو یطیحم ـ تسیز ِت///سایس« یتسیلایسو///سوEا دق///ن یار///ب ـ۵
 .لووE لئوژ رثا تعیبط نمشد زا متفه لصف هب .کر ،هریغ و هناسانش
 ربEا ۀم/////جر/////ت ه/////ب باتE نیا[ .۲۰۰۰ کرویوین ،ویویر یلتنا/////م تاراشت/////نا ،تعیبط و مسیلایر/////تا/////م ،سEرا/////م یژو/////لوEا:رت/////سا/////ف یمال/////ب نا/////ج ـ۶
].۱۳۸۲ نارهت ،رگید رشن ،تسا هدش رشتنم یسراف هب یگیب موصعم
.۳۱۸ ص ،۱۹۵۰ سیراپ ،لایسوس تاراشتنا ،گنیرود یتنآ :سلگنا ـ۷
 زا لد/نا/م ت/سنرا ،لاث/م یار/ب .ت/فای ر/صاع/م مسیسEرا/م رد ار یهباش/م کیتامل/بور/پ ناو/ت یم .۹۲ ص ۱ .ج و ۳ .ج لاتیپاE ،سEرا/م ـ۸
 نار///گراE زا اه///نآ یاض///عا هE نار///گراE ددعت///م یا///هارو///شزا لKشتم یلم ۀرگنE کی رظ///ن ریز کیتارEو///مد ا///ما ار///گزEر///مت یزیر ه///ما///نر///ب« کی
 یم هع///جار///م »نا///گدننE فرص///م \ نا///گدننE دیلو///ت« ه///ب رتشیب لد///نا///م ،شیدع///ب یا///ه هت///شو///ن رد .»دنE یم عا///فد دن///شا///ب هد///ش لیKشت یعقاو
 .ت/سا کیتارEو/مد یزیر ه/ما/نر/ب تسیلایسو/س نیسیروئ/ت نیر/ت نیب ن/شور یو اریز میهد یم هع/جار/م وا را/ثآ ه/ب دع/ب تاحف/ص رد ا/م .د/هد
.دوب هدیناجنگن شا یداصتقا یاه لالدتسا یروحم شخب رد ار یطیحم تسیز عوضوم وا ۱۹۸۰ یاه لاس رخاوا ات هE تفگ دیاب اما
 ًاتب//سن ع//بان//م هE ... ت//سا نآ مزلت//سم هد//ش یزیر ه//ما//نر//ب داصت//قا کی :دنE یم فیرع//ت ریز تاراب//ع ا//ب ار یزیر ه//ما//نر//ب لد//نا//م ت//سنرا ـ۹
Eش ه///ب هع///ما///ج بایمKیل Eدیلو///ت عال///طا نود///ب« یریبعت ه///ب( فد///ه یب و رو Eفرص///م و هدنن Eمیسقت شزرا نو///نا///ق یزا///ب قیر///ط زا و )»هدنن 
 ر/ب یتسیلایسو/س یسارEو/مد هE راذ/گ داصت/قا کی رد .د/ندر/گ یم روظن/م هد/ش نییعت شیپ زا یا/ه تیو/لوا قب/ط و ه/نا/ها/گآ هKلب ،د/نو/ش یمن
 ۀرود داصت//قا :لد//نا//م ت//سنرا ه//ب .کر( د//نراد هد//هعر//ب ار ا//ه تیو//لوا نیا شنیز//گ کیتارEو//مد یوح//ن ه//ب ناشKتم//حز ۀدو//ت ،ت//سا مEا//ح نآ
.)۲۸۲ ص هدش دای ،راذگ

 »ر/ت لوب/ق ل/با/ق« ور چیه ه/ب ،د/نو/ش یم لیم/حت کیتارEورو/ب ءه/نار/سدو/خ تا/ماد/قا ط/سو/ت هE ییا/ه یراEاد/ف ،نار/گراE ۀدو/ت رظ/ن هطق/ن زا ـ۱۰
 د//حاو یگناگیبدو//خزا کی زا د//نا فلتخ//م لKش ود اهن//ت اهنیا .د//ندر//گ یم لیم//حت رازا//ب روE یا//ه مسیناKم ا//ب هE دنتسین ییا//ه یراEاد//ف زا
.)۲۸۵ ص ،اجنامه(

 یزیر ه/////////ما/////////نر/////////ب هE ت/////////سا هدرE دیEأ/////////ت مسیلایسو/////////س ۀرا/////////برد شریخا باتE رد ینیتناژرآ تسیسEرا/////////م نادداصت/////////قا ،س/////////تاE ویدولE ـ۱۱
 قب///ط هE یداصت///قا ای یگنج مسینومE ،ل///ماE ِند///ش یتلود ،قلط///م زEر///مت ا///ب« د///شا///ب یلا///ها تیرثEا تراظ///ن ت///حت ،نییا///پ زا هE کیتارEو///مد
 ه/نو/من ود ر/ه نیب بیEر/ت .رازا/ب یا/هریغتم فذ/ح ه/ن ت/سا رازا/ب ر/ب یزیر ه/ما/نر/ب مدق/ت راذ/گ ۀمزال .تسین ،د/شا/ب هد/ش یزیر ه/ما/نر/ب روت/سد
 ،تسین رازا/ب و ه/ما/نر/ب نیب د/ما/ج نزاو/ت کی ظف/ح یتسیلایسو/س دنیآر/ف فد/ه ،نیا دو/جو ا/ب .دو/ش قبطن/م یروشEر/ه و تیعقو/م ر/ه ا/ب دیا/ب
 :هب کر .تسا رازاب شقن یجیردت لاوز هب ندز نماد هKلب

C. Katz, El porvenir del Socialismo, Herramienta/Imago Mundi, Buenes Aires, 2004, p. 47-48).
12- F. Engels, Anti-Dühring, op. cit., p. 349.
13- L. Kovel, The enemy of nature, op. cit., p. 349.
14- E. Mandel, Power and money, Verso, Londres, 1991, p. 209.

 تیرثEا ۀرا//برد ر//ما نیا .دنE یم هابت//شا یسEر//ه ]...[ "ت//سا تیرثEا ا//ب ق//ح هشیمه" هE میتسین دقتع//م ا//م« هE دو//ب نیا لد//نا//م رظ//ن ـ۱۵
 و اه//////نآ نیب یا هیا//////پ فالت//////خا کی ا//////ما .نا//////گدننE فرص//////م تیرثEا و نا//////گدننE دیلو//////ت تیرثEا ۀرا//////برد زین و ت//////سا قدا//////ص م//////ه ناد//////نور//////هش



۹

۱۰

 نام////ه د////نریگ یم طل////غ تامیمصت ع////بان////م زا هدافت////سا ۀرا////برد هE نا////نآ ...ر////بار////با////ن ترد////ق زا یمتسیس ر////ه رد .دراد دو////جو نا////ش ناینیشیپ
Eدنتسین یناس Eضر//////ف ر//////گا .د//////نزادر//////پ یم ار تا//////هابت//////شا نآ یا//////هد//////مایپ ناوا//////ت ه Eمین Eو//////مد ییا//////ج رد هEما ،یعقاو یسایس یسارKنا 
 نادق/ف و ]...[ ا/ه لگن/ج ند/ش دید/پا/ن تیرثEا هE درE روا/ب ناوت/ب ت/سا راو/شد ،د/شا/ب هت/شاد دو/جو تا/عال/طا و یگنهر/ف یعقاو یا/ه شنیز/گ
 ،»یتسیلایسو//س یزیر ه//ما//نر//ب زا عا//فد« :لد//نا//م ت//سنرا( داد د//هاو//خ حیجر//ت هداد خر یا//هاط//خ حیحصت ر//ب ار ا//ه نات//سرامیب رد تا//مد//خ
.)۲۰۴ ص ،۱۹۸۶ لاس ،۱ هرامش ،ویویر تفلوین

16- Mandel, Power and Money, p. 204.
17- Michael Albert, Participatory Economics. Life After Capitalism, London: Verso, 2003, p. 154.
18- For a selection of ‘negative growth’ texts see Majid Rahnema (with Victoria Bawtree), eds., 
The Post-Development Reader, Atlantic Highlands, N.J.: Zed Books, 1997, and Michel Bernard et 
al., eds., Objectif Décroissance: vers une société harmonieuse, Lyon: Editions Parangon, 2004. 
The main French theorist of ‘décroissance’ is Serge Latour, author of La planète des naufragés, 
essai sur l’après-développement, Paris: La Découverte, 1991.

 لالدت//سا ر//ه یا//ج ه//ب ر//گا« :دو//ب ددر//م و کاKش یصخش لیبمو//تا دن//نا//م یفرص//م تادا//ع رد عیر//س تارییغت ه//ب تب//سن لد//نا//م ت//سنرا ـ۱۹
 ه////ب و دننE ظف////ح ار دو////خ یصخش لیبمو////تا ۀطل////س دنت////ساو////خ یم ]نا////گدننE فرص////م و نا////گدننE دیلو////ت ینعی[ اه////نآ ،هریغ و یطیحم تسیز
 د////نا مE ــ دور یم شیپ دنE ًاب////لا////غ تد////مزارد یفرص////م یا////ه یریگ تم////س تارییغت .دنت////شاد ق////ح دن////هد ه////مادا دو////خ یا////هر////هش ندرE هدو////لآ
Eیناس Eروا/ب ه Eدنن Eیتسیلایسو/س بالق/نا یادر/ف رد یصخش لیبمو/تا نت/شاد ه/ب ار دو/خ یگت/سبلد هد/حتم تالایا نار/گرا Eدن/هاو/خ ران 
 یا///ه لد///م رد تارییغت هE دزرو رار///صا دراد ق///ح لد///نا///م هKنیا ا///ب  .)۳۰ ص یتسیلایسو///س یزیر ه///ما///نر///ب زا عا///فد رد« :لد///نا///م( ت///شاذ///گ
 تیا//ضر ا//ب و دراذ//گ یم ا//جر//ب دو//خ زا ناگیار و یموم//ع ءهدرت//سگ لق//ن و لم//ح متسیس کی هE یریثأ//ت ه//ب ا//ما ،دو//ش لیم//حت دیاب//ن فرص//م
 هد/ش یلمع ا/پورا گرز/ب ر/هش نیدن/چ رد زور/ما نیمه ا/ت ــ و ت/سا هارم/ه ا/ه لیبمو/تا د/مآ و ت/فر ندرE دود/حم ه/ب تب/سن ناد/نور/هش تیرثEا
.دهد یم اهب مE ــ

.۲۰۶ ص ،لوپ و تردق :لدنام ـ۲۰
21- D. Singer, Whose Millenium ? Theirs or Ours ?, New York : Monthly Review Press, 1999, pp. 
259-60. (A qui appartient l’avenir? Pour une utopie réaliste, Complexe, Bruxelles, 2004, p. 
304-305).
22- EE S. Baierele, ‘The Porto Alegre Thermidor’, in Socialist register 2003.
23- Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Volume 1/3, Frankfurt: Surkamp, 1980, p. 1232.

 یا//ه قل//خ و یزرواشE ناریگبدز//م و ا//هات//سور شKتم//حز نا//ناو//ج و نا//نز ،نیمز یب نا//ناق//هد ،ط//سوت//م و در//خ نا//ناق//هد یناه//ج شبن//ج ـ*
:هب .کر .یموب

http://www.viacampesina.org/main_fr

:مجرتم یروآدای
 ۀم/جر/ت .ت/سا هد/ش ر/شتنم ۲۰۰۷ لا/س ۴۳ ۀرام/ش Socialist Register ۀیر/شن رد و هت/شو/ن یسیلگنا ه/ب ف/لؤ/م ار ه/لاق/م یلصا نت/م
 رار/ق کال/م ت/شاد یرت/هب نایب هE ار هس/نار/ف ۀم/جر/ت یدراو/م رد ا/ما ت/سیسیلگنا نت/م ا/م ذ/خأ/م .ت/شاد ییا/ه تواف/ت ل/صا ا/ب نآ ۀسنار/ف
 زا ساپ//س ا//ب .میا هدر//ب راE ه//ب ها//گ ،ت//سا حلطص//م طل//غ هE ،ار »هد//لو//م هاگت//سد« ای »هد//لو//م یا//هورین« دن//نا//م یتا//حالط//صا ًانم//ض .میا هداد
  .یراتساریو رد شدنمشزرا یرای رطاخ هب یعاس بیبح

]۱۰ هرامش ون ناماس رد هدش رشتنم[

www.peykar.orgراKیپ و هشیدنا تاراشتنا


