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                                     حقيقت ي دريغ در سياست جُاوی ي فشار برای تكامل برتر

 جسايس فيجی/  2003فًريٍ    8/    پيام َاتًرَا  از طريق تام كىيًن

 . ايٜچٜيٚ اؾت ٠ً ظٗيٚ ق٘ب اظ زٝثبضٟ ٝاضز يي ٗطح٠ٔ ي اٛتوبٓی ؾيبضٟ اي قسٟ اؾت 

 .آٛچ٠ ٠ً ٗی ذٞا١يٖ ١ٖ اًٜٞٙ ث٠ آٙ اقبضٟ ًٜيٖ، خٜج٠ ي ٗيبٙ ثؼسي آُب١ی ؾغحی خبٗؼ٠ ي خ٢بٛی ق٘بؾت 

اؾت، ت٢ٜب ؾبي٠ ايؿت اظ ٛيط١ٝبيی ٠ً زض ؾغٞح ػ٘ين تط آُب١ی زض حبّ ػْ٘ ًطزٙ  ٝهٞعآٛچ٠ ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ٠ً زض حبّ 

يي ٗجبضظٟ ي زضٝٙ ثؼسي ٝخٞز زاضز، اُط ق٘ب ٗبيْ ث٠ اؾتلبزٟ اظ ايٚ اؾتؼبضٟ ثبقيس، يب ٛٞػی زؾت ٝ پب ظزٙ اُط تطخيح . ١ؿتٜس 

التط آُب١ی ٝ آظازي ؾٞم ٗی ز١ٜس، ٝ ٛيط١ٝبيی ٠ً خسيس ثب ٗطاحْٗی ز١يس، يي ًف ٌٗف ثيٚ ٛيط١ٝبيی ٠ً اٛؿبٙ ضا ث٠ ؾ٘ت 

 .ت٘بيْ ث٠ ِٛبٟ زاقتٚ آٙ زض ١٘يٚ ٝضؼيت ٗی ثبقٜس 

ايٚ ككبض تٞؾظ ٠٘١ حؽ ٗی قٞز، زض . ق٘ب زض ٗطظ يي زُطُٞٛی تٌبٗٔی خ٘ؼی هطاض ُطكت٠ ايس ٝ ككبض زض حبّ اكعٝزٟ قسٙ اؾت 

ت ١بي اهتهبزي ٠ً ظٛديطٟ ي اهتهبز زٛيٞي ضا زض زؾت زاضٛس، ٜٗبثغ هسض.  ؾيبؾیضٝاثظ، زض ت٘بٕ خٞاٛت خبٗؼ٠، ٝ زض قطايظ 

تطؼ يي قيٟٞ ي هسي٘ی ٝ ثبؾتبٛی ثطاي ًٜتطّ . ذجطي ٝ اعالع ضؾبٛی خ٢بٙ ق٘ب ضا ثطاي ايدبز تطؼ ظيط ٛلٞػ هطاض زازٟ اٛس 

ايٚ . ٝع ث٠ ػْ٘ ٗی ًٜس قط( ٗٞخٞز زض ٗـعـ)ٝهتی قرم ٗی تطؾس، ٝي اظ عطين ؾيؿتٖ ٗـعي ذعٛسُبٙ . آُب١ی اٛؿبٛيؿت

ُطزز، ٝ ٗٞخت ٗی قٞز قرم ٛتٞاٛس ػبهال٠ٛ ػْ٘ ًٜس، ٝ  ٗتٞخ٠ قيٟٞ ١بي  اٗط ثبػث زؾتطؾی ً٘تطي ث٠ ٗطاًع ثبالتط ٗـع ٗی

زض ٝضؼيت ٝ  ،خ٢بٛی زض ٠ِٛ زاقتٚ ق٘ب، ٝ ث٠ عٞض ًٔی خبٗؼ٠ ي ثكطيًٜٞٛی ٛيط١ٝبي اهتهبزي  ٜٗبكغ. زيِط ضاٟ حْ قٞز 

ث٠ آث٢بي ٗكِْ ٝ پط تالتٖ ٗی  پبيتٞضيح آٙ ث٠ ػجبضتی ثطاي ٝ  ،ايٜدب ٗٞضٞع پيچيسٟ ٗی قٞز. ييٚ تط اؾت تحٞٓی پب قطايظ

 . ٓيٌٚ ٗب زهيوب ؾؼی زض اٛدبٕ ١٘يٚ ًبض ضا زاضيٖ، چطا ٠ً ظٗبٙ ًٞتبٟ اؾت ٝ ٢ٗٔت ًٖ .  ُصاضيٖ

زض . ّ زاضٛس، ت٘بيْ زاضٛس ثط ضٝي هسضت ثبهی ث٘بٜٛس زض ؾغٞح ٗبٓی ٝ اهتهبزي، هسضت ١بي ؾيبضٟ اي، آ٢ٛب ٠ً چيع١ب ضا تحت ًٜتط

ًٜتطّ اظ زؾتبٛكبٙ اؾت، ٝ آ٢ٛب حبضط ث٠ ١ط ًبضي ٗی ثبقٜس تب  يتاعالػبت زض قطف ذبضج ؾبذتٚ ٗطًعخسيس ٛظط آ٢ٛب، ػهط 

 . ثتٞاٜٛس خٔٞي ايٚ اتلبم ضا ثِيطٛس 

١ط .  ٛ٘ی ثبقٜسزض زؾت زاضٛس، آٛچ٠ ٠ً زض ظب١ط ث٠ ٛظط ٗی ضؾس،  ٠ً ًٜتطّ اهتهبز ؾيبضٟ ي ق٘ب ضا( آجت٠ ٠ٛ ٠٘١)ثؿيبضي اظ آ٢ٛب 

ٛب ٗؼوّٞ ٗی ضؾس، ٓيٌٚ ؾيبضٟ ي ظٗيٚ ق٘ب ٗحْ توبعغ ٝ ثطذٞضز ثؿيبضي اظ ٗٞخٞزات ًبٗال چٜس ايٚ حطف ث٠ ٛظط ؿيط عجيؼی ٝ 

يٚ ًٜٜسٟ ي ذئی چيع١ب ذٞا١س آٛچ٠ ثط ضٝي ؾيبضٟ ي ق٘ب اتلبم ٗی اكتس، تؼی. ١ٞقٜ٘س ٢ًٌكبٛی ٝ ٗيبٙ ٢ًٌكبٛی ٗی ثبقس 

 . ي زيِط١ب٠ٛ ت٢ٜب زض ٢ًٌكبٙ ق٘ب، ث٠ٌٔ ٛيع زض ٢ًٌكبٙ ١ب ٝ زٛيب -ثٞز، ثؿيبضي اظ اتلبهبت آيٜسٟ ٝ ضاٟ ١بي ػْ٘ 

اُط ق٘ب ثب ١ٖ ث٠ نٞضت خ٘ؼی ثتٞاٛيس اظ ايٚ آؾتب٠ٛ ٝ ؾطحس ػجٞض ًٜيس، ثب ؾالٗت ِٛبٟ زاقتٚ آظازي ٗتحّٞ ًٜٜسٟ ي اٛؿبٛی 

ٗص١ت، ٝ  ١٘بٜٛساٗب اُط پيكطكت تحٞٓی ق٘ب تٞؾظ هسضت ١بي پبثطخب . ذٞز، ث٠ ػٜٞاٙ ٛػاز ثكط هبزض ث٠ ًبض١بي ثعضُی ذٞا١يس ثٞز 
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٠ٛ . ، ٗحسٝز ٝ ثؿت٠ قٞز، ٛؿْ اٛؿبٛی ق٘ب زض يي تِٜٜب ٝ ظٛساٛی ثؿيبض ٝاهؼی ُطكتبض ذٞا١س قس ٗبػیاختيب ؾبذتبض١بي ؾيبؾی ٝ 

زض ٢ٛبيت ق٘ب ذٞز ضا اظ ايٚ اؾتؼ٘بض . ، ث٠ٌٔ ثب ثؿت٠ قسٙ زضة ١بي زضى ٝ آُب١ی ٝ ٗكب١سٟ ٝ قؼٞض آ١ٜيٚثب ٗي٠ٔ ١بيی ظٛساٛی 

ق٘ب ايٚ كطنت ضا زاضيس ٠ً ًل٠ ي تطاظٝ ضا ث٠ ٛلغ آظازي اٛؿبٛی ٝ كٞضاٙ يي ي ظٗبٛی ذبل،  ثط٠١ض١ب ذٞا١يس ؾبذت، اٗب زض ايٚ 

 .زٝضٟ ي نٔح ؾيبضٟ اي، ٝ ٛٞػی قٌٞكبئی ٠ً تب ًٜٞٙ ١طُع ٛساقت٠ ٝ ٛسيسٟ ايس ثچطذٞاٛيس 

پبي٠ ١بي ايٚ اؾت ٠ً آيب ؾيبضٟ ي ق٘ب ثط  تحٞٓیؾئٞاّ اؾبؾی اظ ٛظط : ٝ اًٜٞٙ، ؾغح زيِطي اظ ايٚ ٗؼو٠ٓٞ ٗغطح ٗی قٞز 

 .١ٌ٘بضي ٝ قلوت اؾتٞاض ذٞا١س ُكت، يب ثط ٗجٜبي اؾتجساز ٝ ٗحسٝزيت 

آ٢ٛبيی ٠ً زض اٗٞض ؾيبضٟ ي ق٘ب زذبٓت ٗی ًٜٜس، اظ   -چ٠ِٛٞ ٗی تٞاٙ ُلت  –ثؼضی اظ ٗٞخٞزات ١ٞقٜ٘س ٗيبٙ ٢ًٌكبٛی 

ٝ آُب١ی اٛؿبٛی ثطايكبٙ ٜٗبكؼی ث٠ ١٘طاٟ  يؼٜی زض ثٜس ثٞزٙ ضٝح. زيسُبٟ ٗب اظ ٗحجٞؼ ٗبٛسٙ آُب١ی اٛؿبٛی اؾتوجبّ ٗی ًٜٜس 

عجيؼت ٝ خبيِبٟ ٗب ث٠ ٗب اخبظٟ ي . زيِط ١ٞـ ١بي ٢ًٌكبٛی، ٗثْ ٗب، ثبٝض ث٠ ٗوبٕ ٝ اهجبّ ٝاالتطي ثطاي ٛؿْ اٛؿب٢ٛب زاضٛس . زاضز

 .ثب ق٘ب ؾ٢يٖ قٞيٖ ثطاي ً٘ي ث٠ ق٘ب ٗب كوظ ٗی تٞاٛيٖ زيسُبٟ ٝ اٛطغي ذٞز ضا . زذبٓت زض اٗٞض ٝ ٗؿبئْ ق٘ب ضا ٛ٘ی ز١س 

زاضائی ق٘ب ثطاي هٔج٠ ثط يب  "اؾٔح٠"ثب اضظـ تطيٚ ٓيٌٚ . اظ تكجي٢بت اضتكی اؾتلبزٟ ًٜيٖ زض ايٜدب ايٚ ػديت ٝ ؿطيت اؾت ٠ً 

تساذْ ٝ تٞؾؼ٠ ي  . ثطآيس "ثبظ"اظ هٔجی  آٙ اٛطغي ٠ً ، ثرهٞلٗيؿط اؾت ١بضٗٞٛی اٛطغي هٔت ق٘باظ عطين ، ٝ اؾتجساز تطؼ

ِٛبٟ  يعطاحی قسٟ ٠ً ق٘ب ضا زض اضتؼبـ پبييٚ ٝخٞز، آٛدٞض ٠ً تٞؾظ آ٢ٛب ٠ً زض ًٜتطّ ٗی ثبقٜس اٛدبٕ ٗی قٞز، آِٞي تطؼ

، ٝ قلوت ٗی ٛبٗيس، ق٘ب ضا ثؿيبض ؾطيغ ضٝ ث٠ آؾتبٛة تٌبْٗ ثبالتط هسضزاٛیاحؿبؾبت ٗثجت ١٘بٜٛس احؿبؾی ٠ً آٙ ضا ػكن، . زاضز 

يؼٜی ػكن ضا اٛتربة ٛ٘بيٜس،  ،اٛؿبٙ يثبالتطيٚ حس تٞاٛبيی عجيؼی احؿبؼ ي تدطث٠ ق٘ب اظ ١ط چ٠ اكطاز ثيكتطي.  ؾٞم ٗی ز١ٜس

.  اٛؿبٛی ذٞا١س زاقت ي زذبٓت ػبْٗ تطؼ ً٘تطيٚ تٞاٛبيی ٝ تبثيط ضا ثط خبٗؼ٠

ثبض ٝ ضؾب٠ٛ ١ب نطف ٛظط اظ اي٠ٌٜ زض اخ .يبز ثِيطيس ثب ػكن، توسيط، ٝ قلوت ثطاي يٌسيِط ظٛسُی ًٜيس : ٛؿيحت ػ٘ٔی ٗب ايٚ اؾت 

ظٛسُيتبٙ ضا ثب ايٚ  ٟيبز ثِيطيس ١ط ضٝظ. ايٚ ٛٞع احؿبؾبت ضا تب حس تٞاٛبيی زض ظٛسُی ضٝظٗطٟ ي ذٞز پيبزٟ ًٜيس .  چ٠ ٗی قٜٞيس

فردی  ( 1: ايٚ ضٝٛس تطهی زٝ اثط ٝاضح ذٞا١س زاقت  .١ٞيت قرهی ذٞزتبٙ  اٛتربةث٠ ػٜٞاٙ ز١يس،  "پطٝضـضقس ٝ "احؿبؾبت 

تأثيط كطزي ايٚ اٗط . آُب١ی خ٘ؼی اضبك٠ ذٞا١س قس تب زذبٓت آِٞي تطؼ ضا ذٜثی ٛ٘بيس  ي احؿبؾبت ق٘ب ثط حيغ٠ . جمعی ( 2

ذٞا١س زاقت، كطا ضا ث٠ زٛجبّ  قرهيتبٙٝ پيكطكت ؾيط تٌبٗٔی  خؿ٘بٛی ٝ اكعايف ؾالٗت زض خؿٖ ظطيق ق٘ب، تٞاظٙ احؿبؾبت

  . اظ اي٠ٌٜ ثط ؾط خبٗؼ٠ چ٠ ثيبيس 

، ًٜس اٛتربةٗؿيط اؾتبزي ٗؼٜٞي ٛيبظٜٗس ايٚ اؾت ٠ً قرم ُصضُبٟ ثبالتط ضا . ًبٗال ٝاضح نحجت ًٜيٖ  ٗی ذٞا١يٖزض ايٜدب 

حساهْ اظ . ٝ اي٠ٌٜ آيب ق٘ب ذٞز ضا ث٠ ػٜٞاٙ اؾتبز ٗؼٜٞي ٗی قٜبؾيس يب ٠ٛ . حتی اُط خ٘غ زض حبّ حطًت ضٝ ث٠ پبييٚ ثبقس 

٠ً ٠ً زض ايٚ ظٗبٙ تحٞٓی ؿيط ٗؼّ٘ٞ ٝ ذبضهبٓؼبزٟ، تدؿٖ يبثی ضا ثط ضٝي ًطٟ ي زيسُبٟ ٗب ق٘ب اؾتبزاٙ ٗؼٜٞي ١ؿتيس، ظيطا 

ق٘ب ًؿبٛی ١ؿتيس ٠ً قدبػت ثٞزٙ زض ايٜدب ضا زاقت٠ ايس ٝ ٗب ث٠ ق٘ب . ق٘ب زض ذظ ٗوسٕ هطاض زاضيس . ظٗيٚ اٛتربة ًطزٟ ايس 

تدطث٠ ي ظٛسُی ذٞز زض ٗؿيطي ١ؿتيس ٠ً آضظٝيف  ٝٓٞ اي٠ٌٜ ق٘ب زض حبّ، زض ١ط نٞضت. تؼظيٖ ٗی ًٜيٖ ٝ احتطإ ٗی ُصاضيٖ 

ٝ ظٛسٟ  پصيطكت٠ ايسكوظ ١٘ي٠ٌٜ ق٘ب زض ظٗبٙ ٝ ٌٗبٙ پط ككبض حبّ زض خؿٖ ذٞز حضٞض . ضا زاضيس يب ذيط، پطؾف انٔی ٛ٘ی ثبقس 



چٜيٚ ٗؿئٞٓيتی  ظيطا ٠ً كوظ يي اؾتبز ٗؼٜٞي خطئت پصيطكتٚ چٜيٚ چبٓكی ضا زاضز ٝ ػ٢سٟ زاض. ١ؿتيس، ٛكبِٛط اؾتبزي ق٘بؾت

 .ٗی ُطزز 

ث٠ نٞضتی ثؿيبض ٝاهؼی، آٛچ٠ ١ٖ اًٜٞٙ ثط ضٝي .  ١ؿتٜساؾتبز ٛيع  ٗی ٛبٗيس "ؾتِ٘ط"قبيس  ٠ً ق٘ب١٘چٜيٚ ٗتٞخ٠ ثبقيس آ٢ٛبيی 

، ٝ اؾبتيس (ضٝقٜبييؿتُؿتطـ ٝ  ؾ٘تتحّٞ ث٠  ،ٜٗظٞض اظ ظٛسُی)ًطٟ ي ظٗيٚ زض حبّ ٝهٞع اؾت، ضٝيبضٝيی ثيٚ اؾبتيس ظٛسُی 

اذتالف ٝ ًكٌ٘ف ثيٚ آ٢ٛبئی ٠ً ثطاي ؾطٛٞقت اٛؿبٛی . ٗی ثبقس ( تحّٞ ثؿت٠ ٝ ٗحؿٞض ًٜٜسٟ اؾت ،ٜٗظٞض اظ ٗطٍ) ٗطٍ

ايٚ تٌبپٞ . ثبالتطي تالـ ٝ ظٛسُی ٗی ًٜٜس، ٝ آ٢ٛبئی ٠ً ثطاي ٗحسٝزيت ١ب ٝ ظٛساٛی قسٙ ضٝح ٛؿْ ثكط تالـ ٝ ظٛسُی ٗی ًٜٜس 

 . تحّٞ اؾت ثطاي زض ٝاهغ يي ػبْٗ 

 ،٠ً تالـ ٗی ًٜٜس ضٝح ق٘ب ضا تؿريط ٛ٘بيٜس زيٞي ٛؿبظيس ًؿبٛی اظ تب ،آُبٟ ثبقيس ٠ً ايٚ ٗغٔت ضا زضى ًٜيس ٝ ث٠ آٙ اؾت٢ٖٗ 

ٛيطٝيی ٠ً ث٠ ٛظط  ،اظ زيسُبٟ ثبالتط آُب١ی. ٝ تٞػ٠٘ ي ايكبٙ ٗی ُطزيس  ظيطا ٠ً زض آٛهٞضت ق٘ب ٛيع زض ضاٟ ٜٗلی ُطكتبض ُكت٠ ايس

آٛدب ٠ً ٛٞض زض ٠ً زض زٛيبي زُٝب٠ٛ اي ٠ً ق٘ب زض آٙ ظٛسُی ٗی ًٜيس، ظيطا  تحّٞ اؾت،حطى ثطاي كوظ يي ٕ ،ٗی آيس "قط"

.   تبضيٌی ٝ ؾبي٠ ١ٖ ١ؿت ،١ؿت

 ٝ پط اظ ػكن ثبظ ٗٞٛی هٔج٢بيضزض ١ب حضٞضذٞز ثط ذيعيس، ذٞز ضا هبزض ث٠  ثطتط آِٛبٟ ٠ً ١طًسإ اظ ق٘ب ثطاي ثيبٙ تدٔی ٗؼٜٞي

ظطكيت . اقتجبٟ ٌٜٛيس.  ػكن ثطٛسٟ اؾت ،زض ايٚ نٞضت .خ٢بٛتبٙ ٝ ٗؿتجساٙ توسيط ٝ قلوت ذٞا١يس يبكت، حتی ثطاي ؾتِ٘طاٙ 

.   اٛؿبٙ ثطاي ػكن ٝ ُطاٗی زاقتٚ اظ هٞي تطيٚ ٛيط١ٝب زض ًبئٜبت اؾت

ػبٗٔی ؿيط هبثْ . ٠ً ايٚ ٗٞضٞع تٌبٗٔی ثؿيبض پيچيسٟ اؾت، ٝ ٛيع اضبك٠ ثط آٙ ػبْٗ زيِطي ١ٖ ٝخٞز زاضز  ُلت٠ ايٖپيكتط ث٠ ق٘ب 

ٗی تٞاٙ ُلت ٠ً اٛٞاع ٗرتٔلی اظ ضٝح ٝخٞز . ايٚ ػبْٗ ؿيط هبثْ پيف ثيٜی ث٠ نٞضت ثچ٠ ١بي ق٘ب ظب١ط ٗی ُطزز . پيف ثيٜی 

تلبٝتی ػ٘سٟ زض ثؿيبضي اظ آ٢ٛب ٝخٞز زاضز ٝ ٗكب١سٟ .  ذٞا١س زاقتٙ اٗط ازا٠ٗ ٛيع زاضز ٠ً ثط ضٝي ايٚ ؾيبضٟ تدٔی يبكت٠ اٛس، ٝ اي

ث٠ ٛيع ثؼضی اظ ايٚ ًٞزًبٙ . حؿبؾيت ١بي ًٞزًی ذٞز ضا ث٠ زٝضاٙ ثٔٞؽ ٝ خٞاٛی ذٞز حْ٘ ٗی ًٜٜس  ايٚ ٗٞخٞزات. ٗی قٞز 

 .ان٠ٔ ٝ تلبٝتی ٛساضٛس عٞض تٌبٗٔی ثؿيبض پيكطكت٠ ١ؿتٜس، زض حبٓي٠ٌ اًثطيتكبٙ اظ ػٕ٘ٞ چٜساٙ ف

٠ً زض حبّ ُؿتطـ  attention deficitثؿيبضي اظ ايٚ ثچ٠ ١ب، ٗكٌالت ػديجی زض ذٞز ٛكبٙ ٗی ز١ٜس، ٗثْ ً٘جٞز ت٘طًع 

ذهٞنب ٠ً ٗؼ٘ٞال ث٠ . ث٠ عٞض ٗؼّ٘ٞ خبٗؼ٠ ي ق٘ب زض خب١بي اقتجبٟ ث٠ زٛجبّ پبؾد ٗی ُطزز ٓيٌٚ . اؾت، ٝ ٛبتٞاٛی زض يبزُيطي 

ايٚ ثچ٠ ١ب، ث٠ زٓيْ نٔت ثٞزٙ  ٗكٌالتانٔی  ضيك٠ ي اٗب. ضٝقی ثطاي ثسؾت آٝضزٙ ؾٞز ٗبٓی اظ هضبيب ٗی ثبقٜس  يبكتٚزٛجبّ 

ٗص١جی ٝ ١بي زيسُبٟ ١ب ٝ ثب ظٗيٚ اؾت، ٠ً ٌٗبٛی ت٢ی اظ اٛطغي ثٞخٞز آٝضزٟ اؾت، ٝ ٛتيد٠ ي ٗؿتويٖ ٝيػُی  اٛؿبٛی اضتجبط

 .  قسٗی ثبؾيبضٟ تبٙ  زض ضاثغ٠ ثب ق٘ب اخت٘بػی

زض ايٜدب ٗب .  ٛ٘ی ًٜٜسپيسا ضا خطيبٙ آٌتطيؿيت٠ ثب ظٗيٚ تجبزّ ايدبز ثطاي  قبٙ ضااِٛبض ٠ً ايٚ ًٞزًبٙ ؾيٖ اضتجبعی ٗٞضز ٛيبظ

ثب ظٗيٚ ضا اِٛبض ٠ً ايٚ ًٞزًبٙ ٛبضاحتی ١ب ٝ ضٛح ١بي كط١ِٜی ٝ هغغ اضتجبط خبٗؼ٠ ي اٛؿبٛی . اؾتؼبضٟ اي نحجت ٗی ًٜيٖ 

اظ هضب، ٗٞخی اظ ػاله٠ زض ٛؿْ خسيس ٛؿجت ث٠ ٗحيظ ظيؿت ايدبز قسٟ اؾت، چطا ٠ً آ٢ٛب زض ضٝحكبٙ ً٘جٞز ١ب ضا . ثيبِٛط ١ؿتٜس 



ٝ ١٘يٜدٞض ٠ً ايٚ اكطاز ثبٓؾ ٗی قٞٛس، . يي اضتجبط ٗدسز ثب ظٗيٚ : احؿبؼ ٗی ًٜٜس ٝ ٗتٞخ٠ ١ؿتٜس ٠ً چ٠ چيعي ًٖ اؾت 

 . ٗی ثبقٜساهتهبز خ٢بٛی زض حبّ ترطيت ؾيبضٟ قبٙ  ٛيط١ٝبيتحْ٘ ٛرٞا١ٜس ًطز ٠ً 

ثؼضی . ايٚ ػبْٗ ٛيع زض ضاثغ٠ ثب ظٗيٚ اؾت، اٗب ث٠ قٌْ ٝ ٛٞػی زيِط . ػبْٗ ؿيط هبثْ پيف ثيٜی زيِطي ٛيع زض ثبظي ٝخٞز زاضز

ث٠ نٞضت اؾتؼبضٟ اي،   -قٜبؾيٖ اٗب ٗب آٙ ضا ث٠ ػٜٞاٙ تؼبزّ ٗبٟ ٝ ذٞضقيس ٗی . ٗی ٛبٜٗس  "ثبظُكت ٗبزض خ٢بٙ"ايٚ ػبْٗ ضا 

 ظٗيٚ ي اؾت ٝ تدٔی آٙ ث٠ نٞضت خبٗؼ٠ ي پسض ؾبالضي ٠ً تب حبّ حبضط ثط ضٝي ًطٟ( ٗصًط)ذٞضقيس ٗثْ اٛطغي آتكيٚ ٗطزا٠ٛ 

ٓی يي تـييط تحٞ. اؾت، پصيطٛسٟ ٝ ق٢ٞزي ٝ ٗطتجظ ثب ظٗيٚ ٝ ٛيع ًبئٜبت( ٗٞٛث)ضايح ثٞزٟ اؾت ٗی ٗبٛس، ٝ ٗبٟ ٗثْ اٛطغي ظٛب٠ٛ 

ًٔٞح هسي٘ی ٗطزا٠ٛ ً٘تط ٝ زض ٛتيد٠ ٝ قيٟٞ اي خسيس اظ ثٞزٙ ٗی اٛدبٗس، ٝ  ،زض حبّ ضخ زازٙ اؾت، ث٠ تؼبزّ ايٚ زٝ ٝخ٠ً٠ 

 .ً٘تط پكتيجبٙ ٝ ػضٞ ذٞا١س زاقت 

اي٢ٜب ث٠ عٞض ؾبزٟ ثؼضی اظ ػٞاٗٔی ١ؿتٜس، اظ يي زاؾتبٙ تحٞٓی ثؿيبض پيچيسٟ ٠ً ثط ضٝي ؾيبضٟ ي ظٗيٚ زض حبّ آقٌبض قسٙ 

آيب ظٛسُی ٝ تحّٞ ضٝ ث٠ آظازي ثط ضٝي . ق٘ب ًبضُطزاٙ ٝ ثبظيِط ١ؿتيس، ٝٓی ٗتٚ ١عاضاٙ ١عاض ؾبّ اؾت ٠ً هسٗت زاضز. اؾت 

زض اضبي ؾٞز ٗبزي ٗوهس غٛتيٌی ذٞز زؾت ذٞا١يس يبكت؟ يب آيب تٞؾظ ًؿبٛی ٠ً  ثبالتطيٚ ث٠ظٗيٚ حبًٖ ذٞا١ٜس قس؟ آيب ق٘ب 

 ق٘ب ضا ظٛساٛی ٝ ٗحجٞؼ ًطزٟ اٛس ٗحسٝز ذٞا١يس ٗبٛس؟ ذٞزقبٙ 

٢ٛلت٠ زض  ٟ ق٘ب ٗی ُٞييٖ ٠ً هٞي تطيٚ ٛيطٝايٚ تضبز ١ب ٌٗ٘ٚ اؾت ثطاي تي تي اكطاز ث٠ ٛظط پيچيسٟ ٝ اٛجٟٞ ثيبيٜس، اٗب ٗب ة

ٓيٌٚ كبضؽ . ايٚ ٛيطٝييؿت ٠ً ث٠ نٞضت خ٘ؼی هبزض اؾت ٠ً خ٢ت ٗٞج تحٞالت ضا ث٠ ٛلغ ق٘ب تـييط ز١س. زضٝٙ هٔت ذٞزتبٙ اؾت

 ،هسضت ػكن ايٚ ٛيطٝ. ايٚ ٛيطٝ ذٞز ق٘ب ضا ث٠ ؾغٞح ثبالتطي اظ ضٝقٜبئی ؾٞم ذٞا١س زاز ،اظ اي٠ٌٜ ضٝٛس خ٘ؼی چ٠ِٛٞ ثبقس

: اظ ايٚ ػجبضت پيكتط اؾتلبزٟ ًطزٟ ايٖ ٗب . ضا ثركی اظ ثطٛب٠ٗ ي ضٝظا٠ٛ ي ذٞز هطاض ز١يس  اي٢ٜب.  اؾتٝ ثركبيف  ،هسضزاٛی ،قلوت

خبٓت اؾت، اٗب زض حويوت ايٚ  "ضقس زازٙ يي ظٛسُی"كٌط ًطزٙ ث٠ .  "ظٛسُی ذٞز ضا ثب ايٚ احؿبؾبت ضقس ٝ ُؿتطـ ز١يس"

ق٘ب زائ٘ب زض حبّ ضقس . ٝ حتی زض ٓحظبت ذٞاة ٝ ضٝيب ٛيع ًبضيؿت ٠ً ق٘ب ١ط ضٝظٟ ٝ زض ١ط ٓحظ٠ ي ظٛسُی اٛدبٕ ٗی ز١يس، 

 . ثطذٞضزتبٙ ثب آٙ ٝ ثب ذٞزتبٙٛٞع ٝ اظ عطين اظ عطين ذهٞنيبت ٝ احؿبؾبتتبٙ،  ،١ؿتيسزازٙ ظٛسُی ذٞز 

زض  ٛظيط ثیثؿيبض پط ث٢ب ٝ اضظقٜ٘س ٝ  چيعيتهٞض ٗی ًٜيٖ  ٠ًُب١ی يي خؼج٠ ي ترئی ٗٞخٞز زاضيٖ  ٗب ١بتٞض ١ب ٗبٙ،زض ٗؼبثس

ًٜيٖ ٠ً  تهٞضٗی ُٞييٖ ٠ً ايٚ خؼج٠ زض ثط زاضٛسٟ ي ٛؿْ آتی ٝ آيٜسٟ ي اٛؿب٢ٛبؾت، ٝ ؾؼی ٗی ًٜيٖ . آٙ ٢ِٛساضي ٗی قٞز 

 زض حويوت. آيٜسُبٙ ق٘ب چ٠ِٛٞ ذٞا١ٜس ثٞزآجت٠ حتی ذطزٜٗستطيٚ ٗب ٛ٘ی تٞاٜٛس ثِٞيٜس ٠ً . ايٚ ٛؿْ زض آيٜسٟ چ٠ ذٞا١س ثٞز 

ٝٓی ق٘ب ٛيع ٛ٘ی تٞاٛيس ٝاضحب . آيٜسٟ ي ذٞزتبٙ ضا  ذٞز ثٞخٞز ٗی آٝضيس ي تٞاٛيس ايٚ ضا ثساٛيس ظيطا ٠ً٠ً ٕ ق٘بييسايٚ كوظ 

 .ثساٛيس ٠ً زض آيٜسٟ زهيوب چ٠ ضخ ذٞا١س زاز، ظيطا ٠ً ايٚ ٗٞضٞع زض آيٜسٟ تبٙ اؾت 

كوظ يي حدٖ چطذكی اظ پيكبٗس١بي  تب ظٗبٛی ٠ً ته٘يٖ ثِيطيس ٝ ػْ٘ ًٜيس، آيٜسٟ.  قسٟ ٛيؿت تؼييٚق٘ب اظ پيف ي آيٜسٟ 

هسضت٢بي ًي٢بٛی زض ذٔن آ٢ٛب ثب ق٘ب ٗتحس ٗی قٞٛس، ١٘بٛغٞض ٠ً ثبيس، چطا ٠ً  ،ثؼس اظ ته٘يٖ ُيطي.  احت٘بٓيؿتاٌٗبٙ پصيط ٝ 

ٗی ًٜيس، ١ٖ ث٠ نٞضت  "ذٔن"ذٞز ضا ذٞز  ي آيٜسٟ ،(ٙ زض ١٘يٚ ٓحظ٠اآل)ثساٛيس ١ٖ اًٜٞٙ .  ق٘ب ً٘تط اظ اهلل ٝ ا٠٢ٓ ٛيؿتيس

.  ٝ ١ٖ ث٠ نٞضت خ٘ؼی ،كطزي



 ي اٛتربة ًٜيس ٠ً اظ عطين آؾتب٠ٛ آُب١ب٠ٛٝ  ،ث٠ ٛوف ١بي ذٞز ث٠ ػٜٞاٙ اؾتبزاٙ ٗؼٜٞي هسٕ ثِصاضيس ٠ً اظ ق٘ب توبضب ٗی ًٜيٖ 

تؼساز . اظ چِِٞٛی اٛتربة حطًت خ٘غ ثِيطيس ايٚ ته٘يٖ ضا نطف ٛظط ٠ًاظ ق٘ب توبضب ٗی ًٜيٖ .  تٌبْٗ تطهی ًٜيس ٝ ثبال ضٝيس

ث٠ ٝ ٗٞئثط ٝاهغ قٞٛس  ًٜٜس ظٗيٚ اضبك٠ ي تطاظٝ زض ضٝي ؾيبضٟ ي ًل٠ ي اكطاز ١٘بٜٛس ق٘ب ٠ً ٗی تٞاٜٛس زض ظٗبٙ حبّ ثط ٝظ٠ٛ

.  ًبكيؿتاٛساظٟ ي 

 . زٛيبيی قِطف اِٛيع اظ اٌٗبٛبت ٜٗتظط ق٘بؾت 

 َاتًرَا

 

:  در بارٌ ی حقايق ي سياست جُاوی  تام كىيًن ديذگاٌ شخصیوظرات ي 

ثب اي٠ٌٜ ث٠ ٛظط ٗی آيس ٠ً زا٠ٜٗ ي . ٗٚ ًال يي ٝاهغ ُطا ١ؿتٖ . اخبظٟ ز١يس ٗٚ ثطزاقت ذٞزٕ ضا اظ ٝضؼيت ٗٞخٞز تٞضيح ز١ٖ 

ي زض ثط ٛساقت، ثطاي ًبضي ٠ً اٛدبٕ ٗی ز١ٖ  ٛبقٜبذت٠ ٝ ػديت ٝ ؿطيت ثبقس، اٗب اُط ايٚ ٗؼو٠ٓٞ ثؼسي ٝاهغ ثيٚ ٝ ٛتبيدی ػْ٘

. زيسُبٟ زضؾت اظ ٝاهؼيت اؾت يب ٠ٛٗٚ ٛ٘ی زاٖٛ ٠ً آيب ِٛطـ ١بتٞض١ب يي . ٗٚ خبٓت ٛ٘ی ثٞز ٝ ٗٚ ػاله٠ اي ث٠ اٛدبٗف ٛساقتٖ 

اٛؿبٛی ِٛبٟ ٗی ًٜٖ ٝ قِلت ظزٟ ٗی قٕٞ ٠ً آيب ٗب ١طُع ذٞا١يٖ تٞاٛؿت كطاي ش١ٜيت ٗي٘ٞٙ  circusثؼضی اٝهبت ث٠ ؾيطى 

ثؼضی اٝهبت ٛيع هٔجٖ اظ ٗحجت زيِطاٙ ٝ تالٓٞ ٝ ثطم .  ذيطپبي ُصاضيٖ يب  ،، ثب ذٞزذٞا١ی ١ب ٝ حؽ ٗبٌٓيتفذٞزنلت ًٞچي 

ثب كالًت ٝ ثس ثرتی، تحت تبثيط هطاض ٗی ُيطز ٝ  ٗٞاخ٠٢زض  اكطاز زض چكٖ يي ًٞزى، ٝ يب ثب زيسٙ ق٢بٗت ٝ خطأت ١بي قرهی

 . ث٠ ٝخس ٗی آيس 

 "اتحبز"، ٓيٌٚ ايٜوسض ١ٖ ٗثجت ُطا ٛيؿتٖ ٠ً ثپٜساضٕ ٠ً ٗی ثبقسضٝ ث٠ يي زٛيبي قلوت ثبض ٝ ٗحجت آٗيعتط ٝ آظاز ٗٚ  زيسُبٟ

ضا زض اٛج١ٞی اظ ٗٞـ ١بي نحطايی ٗی يبثيٖ ٠ً ث٠ نٞضت ٠ُٔ  ٗبٙپؽ آٙ ١ِٜبٕ ٠ً ذٞز. ١٘يٚ كطزا ٗيؿط ٝ پبثط خب ذٞا١س ثٞز 

؟ ايٚ ٗٞـ نحطايی ته٘يٖ ثط ايٚ زاضز ٠ً ظٛسُی زض هسضزاٛی ضا تب آٛدب ٠ً هٔجٖ ثٌٜيٖچ٠ ثبيس  ،اي ث٠ ؾ٘ت زضيب ؾطاظيط ُكت٠ اٛس

 . ث٢تطيٜی ٠ً ٗی تٞاٖٛ ثبقٖ ذٞا١ٖ ثٞز زض آٙ خسا اظ اي٠ٌٜ زض زٛيبي اعطاكٖ چ٠ ثِصضز، ٗٚ . ز١سظطكيت آٙ ضا زاقت٠ ثبقس ازا٠ٗ 

 تفكرات بىياديه 

، ٠٘١ چيع ضا تـييط ثٜيبزيٚايٚ تلٌطات . هسضتٜ٘س تط ٝ تؿ٢يْ ًٜٜسٟ تط اظ ثوي٠ ٗی ثبقٜس  ثؿيبضٗٚ ك٢٘يسٟ إ ٠ً ثؼضی اظ اكٌبض 

 . ٛيؿتٜس ٝ ؾ٢يٖ ٠ً زض آ٢ٛب قطيي ٗی قٞٛسآ٢ٛب اؿٔت ثبػث ذكٖ ٝ ؿضت ٝ تكٜح زض ًؿبٛی ٛيع . ٗی ز١ٜس ٝ ثط ١ٖ ٗی ضيعٛس 

ٗرهٞنب آٙ اكٌبضي ٠ً ثب ػوْ ؾٔيٖ ٗب . اكٌبض تٌبٛی ؾرت ثرٞضٛس ضيك٠ ١بي ذٞقٜٞزي ٝ ثی تلبٝتی ٗب ٗی تٞاٜٛس تحت تبثيط ايٚ 

ايٚ ُطايف زض آ٢ٛبيی ٠ً ذٞز ضا ت٢سيس قسٟ ٗی ثيٜٜس ٝخٞز زاضز ٠ً حؽ ًٜٜس ايٚ اكٌبض ث٠ . زض تضبز ٝ ٗٞاخ٠٢ هطاض ٗی ُيطٛس

( ؿيط ٗؼّ٘ٞ)ضات ثيطٝٙ اظ خؼج٠ ٌٗ٘ٚ اؾت ايٚ تطؾی ثٜيبزيٚ ٝ ػ٘ين اظ ٝاُيطي ثبقس، ٠ً تلي. ٢ٟٛٞ اي ذغطٛبى ٗی ثبقٜس 

 ُبٓي٠ٔ زاؾتبٙ ظٛسُی ايٚ يبزآٝض. ثبقٜس ،، ٠ً قسيسا ث٠ آٙ ٝاثؿت٠ ايٖاي زضى تثجيت قسٟ ي ٗب اظ ٝاهؼيتٌٗ٘ٚ اؾت ت٢سيسي ثط



Galileo  ًَٞپطٛي ٝCopernicus  ٕٝاؾت ٠ً ث٠ ذبعط تلٌطات ثسػت آٗيع ٝ ؿيط هبثْ هجّٞ ذٞز ذٞز تٞؾظ ًٔيؿب تطز ٝ ٗحط

 . ث٠ زٓيْ ايٚ تلٌط ٠ً ٗطًع ػبٖٓ ذٞضقيس اؾت ٝ ٠ٛ ظٗيٚ  ،ُكتٜس

.  زث٠ زٓيْ زاقتٚ اكٌبضي ٗتلبٝت اظ اكٌبض اعطاكيبٙ ذٞز، هطثبٛی ًٔيت خبٗؼ٠ ُكت٠ اٙ ،زض ظٗبٙ ذٞززٛيبي ٗب پط اظ ًؿبٛيؿت ٠ً 

 . ثؿيبضي اظ آ٢ٛب قٌٜد٠ ٝ ًكت٠ قسٟ اٛس، كوظ ثطاي اي٠ٌٜ ثيطٝٙ اظ خؼج٠ ي هبثْ هجّٞ اخت٘بع كٌط ٗی ًطزٛس 

٠ٛ ث٠ زٓيْ زضؾت يب ؿٔظ ثٞزٙ تلٌطات . زض عی ُصقت ؾب٢ٓب، ٗٚ ٝاهؼب ث٠ اظ ثيطٝٙ اظ خؼج٠ ِٛبٟ ًطزٙ ًٜدٌبٝ ٝ ػالهٜ٘س قسٟ إ 

 . خسيس ٝ ثب ِٛب١ی خسيس ثِٜطيٖ  ث٠ ضٝقی٠ً ث٠ ذٞز ٝ ظٛسُی  ،ٗب ضا ث٠ ٗجبضظٟ ٗی عٔجٜس اي٢ٜبؿيط ٗؼّ٘ٞ، ث٠ٌٔ ث٠ ايٚ زٓيْ ٠ً 

آٙ ظٗبٙ ٠ً ٛب٢ُبٙ زچبض آقلتِی قسٟ ايس ٝ احؿبؼ . ق٘ب ٗی تٞاٛيس تكريم ز١يس ٠ً ًی ثب تلٌطاتی ثٜيبزيٚ ٗٞاخ٠ ُكت٠ ايس 

اي٢ٜب ٠٘١ ػٌؽ آؼْ٘ ١بي اٝٓي٠ اي ١ؿتٜس ٠ً زض ٗوبثْ تحسيس . ذغط ٝ ت٢سيس ًطزٟ ايس، ٝ يب ًال ٝ ٝاضحب ػهجبٛی قسٟ ايس 

اي٢ٜب ث٠ اٛساظٟ ي ًٟٞ ١بي اعطاكغبٙ هسٗت زاضٛس، ٝ ػٌؽ آؼْ٘ ١بي ثٜيبزيٜی زض . ٛؿجت ث٠ ثبٝض١بي٘بٙ زض ٗب ٛ٘بيبٙ ٗی قٞٛس 

 ايٚ ضكتبض ث٠ انغالحب٠ً  –ٝض ُطزز  ح٠ٔ٘ يب ٗٞضٞع ضا زٝض ظٛس ٝ يب ث٠ آٙ ،ش١ٜيت اٛؿبٙ پؿتبٛساضاٙ ٗی ثبقٜس، ٠ً زض ٗوبثْ ت٢سيس

 .ُٞييٖ   flight or fight response "ُطيع يب خَٜ"

ٗٚ قرهب يي اؾتطاتػي زض ٗوبثْ ٗٞاخ٠ قسٙ ثب اكٌبض ٝ ايسٟ ١بيی ٠ً ثبػث اضغطاة ٝ ثط ١ٖ ضيرتِی آضاٗكٖ ٗی قٞٛس عطح 

اٗب . كٌط ٛ٘ی ًٜٖ ثؿتٚ زضة ش١ٚ ذٞز ٛؿجت ث٠ اعالػبت ٌٗ٘ٚ خسيس ايسٟ ي ذٞثی ثبقس . ًطزٟ إ، ٝ آٙ ضا ٗٞئثط ٛيع يبكت٠ إ 

ٗٚ تبْٗ ٗی ًٜٖ، ٝ ِٛب١ی ث٠ ت٘بٕ ٗساضى ٝ قٞا١سي ٠ً . ٛيع ١٘يك٠ قيٟٞ ي ٜٗبؾجی ٛيؿت  قٞيٖثب آ٢ٛب ضٝثطٝ  ث٠ يٌجبضٟ اي٠ٌٜ

ٗتٞخ٠ قسٟ إ ٠ً آٛدبيی ٠ً احؿبؼ . ٗٞضٞع ضا ٗی ؾٜدٖ، ثب تٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ًدب اشيت ٗی قٕٞ . ثتٞاٖٛ ثسؾت ثيبٝضيٖ ٗی اٛساظٕ 

 . ٗی ًٜس، تب ضاخؼج٠ ٗٞضٞع ؿيط هبثْ هجٞٓی ٠ً زض زؾت زاضٕ ثطٗال ٛبضاحتی ٗی ًٜٖ ثيكتط خٜج٠ ١بيی ضا زض ٗٞضز ذٞزٕ ثط ٗٚ 

تلٌطات ثيطٝٙ )ذٞز ضا ثيكتط ٝ ثيكتط زض ٗحبنطٟ ي تلٌطات ٝ اٛسيك٠ ١بي ؿيط ٗؼّ٘ٞ  ،ٗٚ كٌط ٗی ًٜٖ زض آيٜسٟ، ث٠ عٞض خ٘ؼی

زٛيبي هسيٖ زض حبّ اٛحالّ اؾت ٝ زا٠ٛ . ذٞا١يٖ يبكت، ثيكتط اظ آٛچ٠ ١طُع تب حبّ ثب آٙ ضٝثطٝ ثٞزٟ ايٖ ٝ تدطث٠ ًطزٟ ايٖ ( اظ خؼج٠

 .ػبزت ًٜيٖ  ٗطايٚ اث٢تط اؾت ٠ً ث٠ . ١بي زٛيبي خسيس زض حبّ خٞا٠ٛ ظزٙ 

 خًاوىذگان تًجٍ وماييذ

ٓغلب ٗتٞخ٠ ثبقيس ٠ً اعالػبتی ٠ً زض ازا٠ٗ ٗی آيٜس ٌٗ٘ٚ اؾت ثطاي ًؿبٛی ٠ً ش١ٚ ذٞز ضا ثط ضٝي اٛسيك٠ ١بي خسيس ثؿت٠ 

، ث٠ ق٘ب تٞني٠ ٗی قٞيس ٛبضاحتاُط ق٘ب اظ ضٝيبضٝيی ثب زيسُبٟ ١بيی ث٠ ؿيط اظ زيسُبٟ ذٞزتبٙ . ِٛبٟ زاقت٠ اٛس ٛبضاحت ًٜٜسٟ ثبقس 

 . ٗی ًٜٖ ١٘يٜدب اظ ذٞاٛسٙ ازا٠ٗ ي ٗغٔت ذٞز زاضي ٛ٘بييس 

ايٚ اؾت ٠ً آيب ٗب ٗكرم ًٜٜسٟ ي ، ٝ ٛتيد٠ ي آٙ هطاض ُطكت٠ ايٖٗٚ ثط ايٚ ثبٝضٕ ٠ً ٗب زض ٗيبٙ ٛٞػی آظٗٞٙ ١ٞـ ؾيبضٟ اي 

 .هبزض ث٠ ازا٠ٗ ي تٌبْٗ ذٞز ٝ تـييط ٝ تحّٞ ١ؿتيٖ يب ذيط 

. ٙ ١ب ايٚ اؾت ٠ً ٗب هبزض ث٠ هجّٞ ٝ زضيبكت اعالػبت ٌٗ٘ٚ خسيس، ثسٝٙ ذكٖ ٝ تطؼ ٝ اٛسٟٝ ٗی ثبقيٖ يب ذيط يٌی اظ ايٚ آظٗٞ

 . ت٘بٗی اعالػبت خسيس كوظ يي احت٘بّ ٝ اٌٗبٙ ٗی ثبقٜس ٝ ٠ٛ ٗؿيطي هغؼی 



ٝ خٞاٛت ضا زضيبكت ٝ خ٘غ  حوبينخسيس تب ظٗبٛی ٠ً ت٘بٕ  ١paradigmsبي  "پبضازايٖ"ؾؼی ًٜيس اظ هضبٝت زضثبضٟ ي آِٞ ١ب ٝ 

 .آٝضي ٌٛطزٟ ايس ذٞز زاضي ًٜيس 

 بروامٍ ی َاتًرَا 

. ٗغبثن ُلت٠ ي ١بتٞض١ب، كضبي احؿبؾی ٝ ػبعلی خبٗؼ٠ ي ٗب تٞؾظ هسضت ١بي اهتهبزي ًٜٞٛی ثطٛب٠ٗ ضيعي ٝ ًٜتطّ ٗی قٞز 

ثط ؾط آظازي تحٞٓی  اثؼبزيعجن ُلت٠ ي آ٢ٛب، زٓيْ ايٚ ًٜتطّ زضثطُيطٛسٟ ي ثطٛب٠ٗ ١بيی پٞقيسٟ ٝ ٗرلی ٝ ٗجبضظاتی ٗيبٙ 

، ايٚ ايسٟ ٠ً ١ٞـ ١بي ذبضخی ٌٗ٘ٚ اؾت زض ظٛسُی ٗب زذيْ ثبقٜس ث٠ ٛظط ؿيط هبثْ تهٞض ٝ ٛب ثطاي ثؼضی اظ ٗب. اٛؿب٢ٛبؾت 

ث٠ ًؿبٛی ٠ً ؾٞاالتی زض ايٚ ثبضٟ زاضٛس، هٞيب پيك٢ٜبز ٗی ًٜٖ ٠ً ٛٞقت٠ . ذٞز ٗٚ يٌی اظ ايٚ اقرٞال ثٞزٟ إ . ٗؼوّٞ ٗی ضؾس 

 . ضا ٗغبٓؼ٠ ًٜٜس  Zechariah Sitchin  "ظاًبضيب ؾيتچيٚ"١بي پػ١ٝكِط ٝ ٗحون ٗؼطٝف 

تٞضيحبت تٞئٖ ثب خعئيبت ثبظٗبٛسٟ اظ . ٗی ُطزز تب حس اهْ ث٠ ظٗبٙ ؾٞٗطيبٙ  ٗساضى زذيْ ثٞزٙ ايٚ ٗٞخٞزات زض ٝخٞزيت ٗب ثط

 .ثؿيبض ضٝقٚ ًٜٜسٟ ٛيع ٝ  ،آٙ ظٗبٙ ثؿيبض خصاة ٝ قِلت اِٛيع اؾت

ٗٚ كوظ اعالػبت آ٢ٛب ضا اٛتوبّ ٗی ز١ٖ ٝ . ٝيٜس ًبٗال زهين اؾت يب ٠ٛ ٗٚ قرهب ٛ٘ی تٞاٖٛ ثِٞيٖ ٠ً آيب آٛچ٠ ١بتٞض١ب ٗی ٍ حبّ

اٗب ٗٚ قرهب ٗی تٞاٖٛ ثِٞيٖ ٠ً ٝاضحب ث٠ ٛظط ٗی آيس ٠ً تالـ ١بي ثؿيبض ١٘ب١ِٜی ثطاي تطؾبٛسٙ قسيس . ثيبٙ ٗی ًٜٖ 

ؾؼی ٗی ًٜٜس ٗب ضا ٗحبكظت ٝ  ٠ً "آزٕ ذٞث٢بؾت"ثؼضی ٌٗ٘ٚ اؾت ثِٞيٜس ٠ً ايٚ ٛتيد٠ ي تالـ . آٗطيٌبئی ١ب ٝخٞز زاضز 

٠ً چٜس ؾبّ پيف زض زضيبچ٠ ي ؾبٛلطاٛؿيؿٌٞ  "ث٠ عٞض ذليق كؼبّ "ث٠ ثطٛب٠ٗ ي ظيؿتی ١٘بٙ اكطازي ٠ً  يؼٜی.  ١٘بيت ًٜٜس

San Francisco Bay area  اي٠ٌٜ چغٞض ثبز١ب زض  -اػغطاف ًطزٟ اٛس ،"تدطث٠ ٝ آظٗبيف"، تحت ػٜٞاٙ قس ُصاقت٠ث٠ اخطا

ٛيطُٝبٟ ١بٛلٞضز  اظضازيٞاًتيٞ اٗٞاج  ٛكت١٘بٙ ًؿبٛی ٠ً ػ٘سا ثبػث .  ثٞزتأثيط ُصاض ذٞا١ٜس  ايٚ اٝضُبٛيعٕ ١بپطاًٜسُی 

Hanford ٚزض ٛعزيٌی ق٢ط اؾپًٞي Spokane  قسٛس، تب ثجيٜٜس ضازيٞاًتيٞيت٠ چ٠ تأثيطي ثط ضٝي ػٕ٘ٞ زاضز ٝاقِٜتٚزض ايبٓت . 

آضي، زٝٓت آٗطيٌب . ٗطيٌبؾت آؾطعبٙ زض آٙ ٜٗغو٠ ثيكتط اظ ؾبيط خب١بي  ٗيعاٙ ١ٖ اًٜٞٙ. اؾتخٞاثكبٙ ٗكرم حبّ ذٞة 

ايٚ ثطٛب٠ٗ ضا زض ٗوبثْ ق٢طٝٛساٙ ذٞزـ ثطٛب٠ٗ ضيعي ٝ ١٘ب١َٜ ًطزٟ اؾت، ثسٝٙ اي٠ٌٜ آ٢ٛب زض ايٚ ٗٞضز چيعي ثساٜٛس ٝ ذٞز 

ٛيع ١٘بٙ ًؿبٛی ١ؿتٜس ٠ً پصيطكت٠ اٛس ذئی اٝهبت آظٗبيكبتی ثط ضٝي اكطاز اضتف ذٞزقبٙ زض ٗٞاضز  اي٢ٜب. ضضبيتی زاقت٠ ثبقٜس 

 .ٗتؼسزي اٛدبٕ ز١ٜس 

 ًكٞض اٝٓيٚ ٗوبٕ اكتربض  ٝاهغ زض ٗتحسٟ ايبالت ٠ً ثِٞييٖ ثبيس ١ؿتيٖ، ضٝثطٝ bio-terror "ظيؿتی تطٝضيؿٖ" ٗٞضٞع حبّ ٠ً ثب

 ث٠ ضا ٗطؿٞٙ آث٠ٔ ث٠ پت١ٞبيی آؿكت٠ آُب١ب٠ٛ ٗب، زٝٓت. زاضز  قسٟ ضا ثجت تبضيد زض ثيٞٓٞغيٌی اظ ػٞاْٗ اؾتلبزٟ ث٠ ثٞزٙ ٗكٌٞى

 .ٗی ًطزٛس  ضا١پي٘بيی ٛبًدب ٝؾظ ث٠ ٝ ثٞزٛس قسٟ ضاٛسٟ ذٞز ظازُبٟ اظ آ٢ٛب ٛ٘ٞز، زض حبٓی ٠ً اضؾبّ Cheyenne "قيٚ"هجبيْ 

 تبضيد ث٠ تٞخ٠ ثب. ثيكتط ثٞز ١بي قٞضقِطي خُٔٞيطي اظؾطذپٞؾت ١ب ٝ  خ٘ؼيت ًب١ف ثطاي قسٟ حؿبة ته٘يٖ يي ايٚ

   axis of evil "قطاضت ٗحٞض" ضا زيِطي ًكٞض ٠ً ضا ث٠ ذٞز ٗی ز١يٖ ايٚ حن چ٠ِٛٞ ٗب ٠ً ٗٚ زض ػدت ١ؿتٖ ؾيبؾي٘بٙ،

 ٗی( ظٛسُی)  liveًٜيٖ ٗجسّ ث٠ ١دی ثطػٌؽ ضا( ٛيطٝي قط) evil اُط ٠ً٘ٔ ي  ٠ً ُلت ٗٚ ث٠ ثبض ًؿی يي.  ٛ٘بييٖ ذغبة

 ٛ٘ی كوظ ؾطكب ث٠ ٗؼٜی ثوب ظٛسُی ٗٚ، ثطاي. زاضز  ٗی ثبظ ًطزٙ ظٛسُی اظ ٛيطٝي قط اؾبؾب آٙ چيعيؿت ٠ً ٗب ضا  قبيس. قٞز



ٗی  اٛتربة ؾيبضٟ ايٚ ثط ضٝي ضا آٙ اثطات ٝ ٗؼٜٞي ١بي ١٘طاٟ اضظـث٠  ظٛسُی ًطزٙ آظازا٠ٛ يب ٗب ٝ .تٌبْٗ  يؼٜی ظٛسُی. ثبقس

 .ًٜيٖ  ٛ٘ی يب ٝ ،ًٜيٖ

يٌی اظ هسي٘ی تطيٚ ضٝـ ١ب ثطاي ٢ٗبض ٝ ًٜتطّ ًطزٙ اٛؿب٢ٛبي پؿتبٛساض، . حبّ ثطُطزيٖ ث٠ ٗؿئ٠ٔ ي ًٜتطّ ٝ زؾيؿ٠ ثبظي 

ٝهتی ت٢سيس ٗی قٞيٖ، ٗب اٛؿب٢ٛب . ًبٗال ٗحٞ ٝ ُٖ ٗی قٞٛس  ٗبٙ ػوْ ٝ اؾتسالّ ،آٙ ١ِٜبٕ. ُ٘بقتٚ تطؼ زض هٔجكبٙ اؾت

. هؿ٘ت ٗـعٗبٙ زؾت ثبال ضا ٗی ُيطز، ٝ ١ط چ٠ ثيكتط ث٠ يي اٛؿبٙ اتٞٗبتيي تجسيْ ٗی ُطزيٖ  تطيٜٚٗوجض ٗی قٞيٖ ٝ اثتسائی 

ٜٗظٞضٕ اظ ًٜتطّ اكٌبض، ٗؿد قسٙ ثب ٝؾبيْ ًٞچي ٝ ٌٗبٛيٌی ٝ آٌتطٝٛيٌی تٞؾظ . ثسيٜٞؾي٠ٔ ًٜتطّ اكٌبضٗبٙ ؾبزٟ تط ٗی ٛ٘بيس 

ي ٛ٘ی ثبقس ٠ً ق٘ب ث٠ چيعي كطاتط اظ آٛچ٠ ٠ً زض خؼج٠ ي تٔٞيعيٞٙ ٛيبظ. اكطازي ؾيبٟ پٞـ ٠ً زض ؾبي٠ ً٘يٚ ًطزٟ اٛس ٛيؿت 

، ٝ اذجبض قبِٗب١ی ٗب كطاتط اظ يي عجٔين قؿت٠ ٛيؿتٗغجٞػبت اؾبؾب تحت ًٜتطّ چٜس قطًت ثعضٍ ثيف .  تبٙ اؾت ِٛبٟ ًٜيس

 .ٛ٘ی ثبقس ثيف ( قؿتكٞي ٗـعييي )آٛبٙ قرهی  ٜٗبكغضكت٠ زض ضاٟ 

ٓصا نطيحب ثِٞيٖ، ايٚ اٗط ثؿيبض ٗكِْ قسٟ اؾت ٠ً ٗؼٜٞيبت ضا اظ اٛتربة ١بي . ٗوب٠ٓ ؾيبؾی ثبقسهطاض ثط ايٚ ٛجٞز ٠ً ايٚ 

ي ٠ً زض ٝ زكبتط ٝ ٜٗظٞضٕ اظ ؾيبؾت، كوظ ذظ ٝ ٗكی ١بي ؾيبؾی ٗٔی ٝ ايبٓتی ٛيؿت، ث٠ٌٔ ٗحْ ١ب. ؾيبؾی ٗبٙ خسا ؾبظيٖ 

ٝهتی ثب آٙ . ٗی ًٜيٖ، ٛيع ث٠ ػجبضتی اضُبٙ ١بيی ؾيبؾی ٗی ثبقٜس  آ٢ٛب ًبض ٗی ًٜيٖ، تب ذغٞط ضاٜٛسُی ذيجب٢ٛب ٠ً زض آ٢ٛب ؾيط

اضظـ ١بي ٗؼٜٞي ٗب ضا  اي٠ٌٜ، زض حبٓي٠ٌ ٗی زاٛيٖ زضٝؽ اؾت، ٗٞاخ٠ ٗی ُطزيٖ حويوت ث٠ ٗب تح٘يْ ٗی قٞز ث٠ ػٜٞاٙچيعي ٠ً 

 .زاضز  ، ثؿت٠ ث٠ اضظـ ١بي زضٝٛي٘بٙ(يب ذيط)ٝا ٗی زاضٛس  ٛؿجت ث٠ آ٢ٛب ث٠ ٗوبٝٗت

اُط . ٗی زاٛيٖ ٛؿبظيٖ  "آزٕ ثس١ب"ايٚ اؾت ٠ً ١يٞاليی اظ آ٢ٛبيی ٠ً  ،(١٘يٜغٞض ذٞز ٗٚ )  ،ًط ٗی ًٜٖ ٠ً چبٓف ثطاي اهٔت ٗبف

ظيطا  ،ُكت٠ اٛسٛلطت پيطٝظ آ٢ٛب ٝ آِٛبٟ   ،ٛ٘بييٖٝ حؽ تٜلط ضا اظ زضٝٙ ذٞز ث٠ ثيطٝٙ ؾبعغ  ثبقيٖ "ٗتٜلط" كؼبال٠ً٠ٛ  ًٜيٖاٛتربة 

 ،ثطٛسٟ ٗی قٞز ٠ً آ٢ٛب هسضت ذٞز ضا ثط آٙ ؾبذت٠ اٛس تطؼ ي زض ايٚ ؾٜبضيٞ، چطذ٠.  ٛ٘ٞزٟ ايٖآٙ ضا ذٔن ٝ تكسيس  ٗب٠ًٙ ذٞز

ضاخؼج٠ ًسإ .  تطؼ ٗی ثبقسحؽ ثٜيبٙ پبي٠ ٝ ٠ً  ت١ٞ٘یؾٞذتِيطي اظ . ثٞز  ذٞا١سزض حبّ ؾٞذتِيطي  ٗٞاثطظيطا ٠ً ث٠ نٞضت 

 . "خسايی"ت١ٖٞ نحجت ٗی ًٜٖ؟  ت١ٖٞ 

زضى . ٗطتجظ اؾت ثب ١ٖ "٠ً ًْ خ٢بٙ ١ؿتی ػ٘يوب ٛكبٙ ز١ٜس ايٚ اؾت ٗبٗٚ كٌط ٗيٌٜٖ آٛچ٠ ضا ٠ً ١بتٞض ١بي ؾؼی زاضٛس ث٠ 

ث٠ ايٚ آُب١ی ثطؾيٖ، ٗی تٞاٛيٖ آُب١ب٠ٛ ضٝي ؾطٛٞقت ٗب ثتٞاٛيٖ اُط  ثغٞض خ٘ؼی ، ٝ تٌبْٗ اؾت ٛكب٠ٛ ي "پيٞؾتِی ث٠ ١ٖ"ايٚ 

 . ضا زض اؾبضت تٌبٗٔی ٠ِٛ زاضٛس اٛؿبٙ ١ب زذْ ٝ تهطف آ٢ٛبيی ٠ً ت٘بيْ زاضٛس ٗب ٝخٞز ثب ، حتیثبقيٖ ُصاضتبثيط  ذٞز

زض  ٗی اكتس تباتلبم  ٗب زضٝٛی ٝاهؼيتزض  ثيكتطايٚ ٛجطز . ١ؿتيٖ (Battle of Armageddon) "آضٗبُسٝٙ"ٗب زض آؿبظ ٛجطز 

اظ پيٞٛسي يب  خسايی  اٛتربة ١ٖ. زض حبّ اٛتربة ١ؿتيٖ ٗب ،١ط ٓحظ٠ اظ ١ط ضٝظ، حتی زض ظٗبٙ ضٝيب١بي٘بٙزض . ٗب ٝاهؼيت ثيطٝٛی 

ظٛسُی ٗبٙ ٝ  ي ٗب ثب ٛحٟٞ. ايٚ ٛجطز ثعضٍ ؾ٢ٖ زاضز ٛتيد٠ يزض  ،ضٝي ايٚ ؾيبضٟثط ١ط كطز  .زض ايٚ ٗٞضز اقتجبٟ ٌٜٛيس. ١ٖ

 . ؾبزُيؿتخسايی يب ١٘پيٞٛسي، ث٠ ١٘يٚ . زض حبّ اٛدبٕ ايٚ ًبض ١ؿتيٖ ضٝظ ث٠ ضٝظ ث٠ يٌسيِط،  ٛؿجتزيسُب١٘بٙ 

اُط ث٠ نٞضت خ٘ؼی، ث٠ عٞض ٗسإٝ خسايی ضا اٛتربة ًٜيٖ، زض زٛيبي هسيٖ ظٛساٛی ذٞا١يٖ قس ٝ زض تطؾ٢بي ٗجٜی ثط پيكِٞيی 

ًٜيٖ ٝ ١٘جؿتِی ذٞزٗبٙ ضا تكريم ز١يٖ، حطًت  تطاٗب اُط ثتٞاٛيٖ ث٠ ؾ٘ت ٗؿيط تٌبٗٔی ثبال. ١بي پط ٝاح٠٘ اؾيط ذٞا١يٖ ٗبٛس



كطاتط اظ تهٞضٗبٙ ثؽ  احت٘بالتی ثب ٝ ث٠ زٛيبي خسيس ،ضا پكت ؾط ذٞا١يٖ ُصاقت (ٝ آ٢ٛب ٠ً ثط آٙ حٌٞٗت ٗی ًٜٜس) زٛيبي هسيٖ

  . ٝاضز ذٞا١يٖ قس

هبزض ٗی ثبقيٖ  ٗب ٠ً ثبظ اؾت هٔت يي عطيناظ  ت٢ٜب ظيطا ٠ًآُب١ی زض هٔج٢بي ٗب ٗويٖ اؾت،  ايٚ ًف ٌٗف هسضت ضٝيبضٝيی ثب

.   ًٜيٖ احؿبؼحويوت ١٘جؿتِي٘بٙ ضا 

ًٜتطّ ُطايبٙ ٗدجٞض ذٞا١ٜس قس ٠ً ثؿبعكبٙ ضا خ٘غ  ،ٝ آٙ ضا ظٛسُی ًٜٜس ثساٜٛسآٙ ظٗبٙ ٠ً تؼساز ًبكی اظ ٗب ايٚ حويوت ضا 

 . ٗی ًٜٖاؾتٜجبط آٙ ضا ايٚ پيبٕ انٔی ١بتٞض١بؾت، آٛغٞض ٠ً ٗٚ زض حبّ حبضط . ًٜٜس ٝ ثطٝٛس

اٛتربة ١بي ٗب چ٠ زض ظٗي٠ٜ ي ؾيبؾی، ٝ چ٠ زض ظٗي٠ٜ ي ٗؼٜٞي، اٛتربة ١بيی قرهی ١ؿتٜس ٝ ًؿی ٛ٘ی تٞاٛس زض ايٚ ثبضٟ 

 .ٗی ثبقٜس  ٗساذ٠ٔاي٢ٜب ثسٝٙ  ،ث٠ ١ط حبّ. چيعي ثِٞيس ٝ يب ًبضي اٛدبٕ ز١س 

زض ظٛسُی كطزي ٝ ٗيبٙ كطزي ١٘ت ُصاضيٖ، ٠ً  تطي هٞي١بتط١ب اٗيسٝاضٛس ٠ً تؼساز ثيكتطي اظ ٗب ث٠ اٛتربة ٝ ذٔن ١٘جؿتِی 

ثؿيبض ٗب١طا٠ٛ اؾت،  نٞضتی٠ً ١ٖ اًٜٞٙ زض حبّ پيچبٛسٟ قسٙ ث٠  ،خ٘ؼی ٟ يايٚ ١٘بٜٛس ٛٞػی پبزظ١ط ضس تطؼ ٝ ذكٖ تٞز

ًبكی اظ ٗطزٕ اًتب١ٝبي اضتؼبقی ثبالتطي اظ هسضاٛی ٝ قؼق ضا  ٟ يثط ايٚ ثبٝض ١ؿتٜس ٠ً اُط ػسنبزهب٠ٛ آ٢ٛب .  ػْ٘ ذٞا١س ًطز

١بتط١ب ايٚ ذٞـ ثيٜی ضا ثطاؾبؼ زضًكبٙ اظ كيعيي . ٝ ًل٠ ي تطاظٝ ثط ذٞا١س ُكت  اٛتربة ٛ٘بيٜس، ٗويبؼ ث٠ ضأؼ ذٞا١س ضؾيس

زض چٜس خ٠ٔ٘، ايٚ . اٛسٝ ١بضٗٞٛی اٛطغي ١بي احؿبؾی ثٜب ُصاقت٠ ،   hyper dimensional physicsچٜس ثؼسي ثی ٢ٛبيت

١طچ٠ تؼساز ثيكتطي اظ ٗطزٕ ٝاهؼيت ثبعٜی هسضزاٛی ٝ قؼق ضا اٛتربة ًٜٜس، نطف ٛظط اظ اي٠ٌٜ زض ٝاهؼيت . ثطٛب٠ٗ ي آ٢ٛبؾت 

اُط ١ٖ ١يچ ًسإ اظ اي٢ٜب ضا زض ٛظط ِٛيطيٖ، ١بتٞض١ب ث٠ .  چ٠ ٗی ُصضز، ؾطٛٞقت خ٘ؼی ٗب ث٠ ؾ٘ت ثبال حطًت ذٞا١س ًطز ثيطٝٛی

 .يبز زازٟ اٛس ٠ً ضٝ ث٠ ثبال ٝ ٗثجت ِٛبٟ ًٜٖ ٗٚ 

 


