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 تٛمیح تقٛیز،

 ٔٝ آٔبدٜ ثبؽیذ چٖٛ اٚ ثزای حمٛق ثغیبری ٔجبرسٜ وزدٜ اعت ۶ثزای ثشرٌذاؽت سادرٚس وبرَ ٔبروظ در رٚس 

ارکس ّیچ کاری برایشاى ًکردُ، بد ًیست در کٌٌد کارل ه اگر شوا جسٍ کساًی ّستید کِ فکر هی

 افکارتاى بازًگری کٌید ٍ برای جشي گرفتي دٍیستویي سالگرد تَلد ایي فیلسَف آهادُ شَید.

 آیذ؟ اس تؼيیالت آخز ٞفتٝ خٛؽتبٖ ٔی

 ٞبی ؽٟز یب رفتٗ ثٝ یه وتبثخب٘ٝ ػٕٛٔی چیغت؟ ٘ظزتبٖ در ٔٛرد را٘ٙذٌی در خیبثبٖ

 ػذاِتی، ٘بثزاثزی ٚ اعتخٕبری در د٘یب ٘جیٙیذ؟ خٛاٞذ دیٍز ٞیچ ثی دِتبٖ ٔی



ٞب  ٔٝ آٔبدٜ ثبؽیذ، چٖٛ اٚ پیؾتبس ٕٞٝ ایٗ ػزفٝ ۶پظ ثٟتز اعت ثزای ثشرٌذاؽت سادرٚس وبرَ ٔبروظ در رٚس 

 ثٛد.

ار٘ذ وٝ ٔیزاث ثیؾتز وغب٘ی وٝ اىالػبتی ِٚٛ وّی درثبرٜ تبریخ لزٖ ثیغتٓ دار٘ذ، عز ایٗ ٔيّت تٛافك د

 ٞبی ا٘مالثی ٔبروغیغتی غبٔل ٚ دردعزآفزیٗ ثٛدٜ اعت. عیبعت

آٔیش ثٝ ٕٞزاٜ داؽتٝ، ثٝ وبر  ٞبی ٟٔٙذعی اجتٕبػی افزاىی، وٝ ثیؾتز اٚلبت ٘تبیجی فبجؼٝ ػمبیذ اٚ را در ثز٘بٔٝ

 ا٘ذ. ثغتٝ

ٞبی اٚ یبدآٚر تٛتبِیتبریغٓ، ٘جٛد آسادی ٚ وؾتبرٞبی جٕؼی ٞٓ ٞغت، جبی  ثٝ ایٗ تزتیت ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ٘ظزیٝ

 ای را ثزاٍ٘یشد. ٞبی عزعختب٘ٝ ٞب ٚ ٔخبِفت تؼججی ٘ذارد وٝ اٚ ٕٞچٙبٖ ٔٛافمت

ؽذٖ د٘یب وٕه سیبدی  ٞبی اٚ ثٝ ثٟتز ثب ایٗ حبَ ٘جبیذ اس چٟزٜ ػٕیمب ا٘غب٘ی ٔبروظ ٞٓ غبفُ ؽذ. ثزخی ایذٜ

 وزد.

وٝ پیذا اعت ٔبروظ ٘غجت ثٝ یه عزی ٔغبئُ دیذ وبٔال درعتی داؽتٝۻ ٌزٜٚ وٛچىی اس افزاد فٛق ایٗ ىٛر 

ای ٔب را تب عز حذ ٔزي  ٞبی ٔبِی دٚرٜ داری پبیذار ٘یغت ٚ ثب ثحزاٖ ٌیز٘ذ، ٘ظبْ عزٔبیٝ حزٚتٕٙذ د٘یب را دعت ٔی

 .تزعب٘ذ، ٚ فٙؼتی ؽذٖ رٚاثو ا٘غب٘ی را ثزای ٕٞیؾٝ تغییز دادٜ اعت ٔی

اٌز ٕٞچٙبٖ در ٔٛرد وبری وٝ وبرَ ٔبروظ ثزایتبٖ وزدٜ ٔيٕئٗ ٘یغتیذ، ثٟتز اعت ایٗ ٔيّت را ثخٛا٘یذ تب 

 ؽٛد. ٞٙٛس ٞٓ در ٔٛردػ ایٙمذر فحجت ٔی ۳۲ثذا٘یذ چزا در لزٖ 

 



ع ٔٙت
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 تٛمیح تقٛیز،

 ٞبی ٔبروظ اعت ایٗ وٝ ثغیبری اس وٛدوبٖ وبر تٛا٘غتٙذ ثٝ ٔذرعٝ ثزٚ٘ذ تب حذ سیبدی ٔذیٖٛ تالػ

 خَاست کَدکاى بِ هدرسِ برًٍد ًِ سر کار هی -۱

، ٚلتی ٔبروظ داؽت ٔب٘یفغت حشة ۲۹۵۹ایٗ ایذٜ ؽبیذ در د٘یبی أزٚس وبٔال ثذیٟی ثٝ ٘ظز ثزعذ أب در عبَ 

إِّّی وبر در عبَ  ای ػبدی ثٛد. ثز اعبط آٔبری وٝ عبسٔبٖ ثیٗ ٘ٛؽت، وبر وٛدوبٖ ٔغأِٝ وٕٛ٘یغت را ٔی

 .وٙذ ؽبٖ وبر ٔی وٛدن یىی ۲۱ٔٙتؾز وزدٜ، حتی أزٚس ٞٓ اس ٞز  ۳۱۲۷

 ٞبی ٔبروظ اعت. ایٗ را وٝ ثغیبری اس وٛدوبٖ وبر ثخت ٔذرعٝ رفتٗ یبفتٙذ، تب حذ سیبدی ٔذیٖٛ تالػ

یىی اس "ٌٛیذۻ  ٔی "آیذ ٞب چيٛر أزٚس ثٝ وٕه ٔب ٔی ٞبی آٖ دا٘بٖ ثشريۻ ایذٜ التقبد"ِیٙذا یٛئٝ، ٘ٛیغٙذٜ وتبة 

، فزاٞٓ وزدٖ تحقیُ رایٍبٖ ثزای وٛدوبٖ در ۲۹۵۹٘ىتٝ افّی در ثیب٘یٝ وٕٛ٘یغتی ٔبروظ ٚ اٍّ٘ظ در  ۲۱

 "ٛد.ٞب ث ٞب در وبرخب٘ٝ ٔذارط دِٚتی ٚ پبیبٖ دادٖ ثٝ اؽتغبَ آٖ

ٌٛیذ، در  ىٛر وٝ ِیٙذا یٛئٝ ٔی وزد٘ذ أب آٖ ٔبروظ ٚ اٍّ٘ظ اِٚیٗ وغب٘ی ٘جٛد٘ذ وٝ اس ایٗ حمٛق دفبع ٔی

فذا ثٛد، سٔب٘ی وٝ دیٍز تحقیُ  در اٚاخز لزٖ ٘ٛسدٞٓ ٔبروغیغٓ ٞٓ ثب عبیزیٗ ٞٓ"تأحیز ٘جٛد٘ذۻ  پیؾجزد آٖ ثی

 "ٞب را ٘ذاؽتٙذ. ٚ عبَ اجبسٜ وبر در وبرخب٘ٝ ؽذ ٚ وٛدوبٖ وٓ عٗ وٛدوبٖ ثٝ ىٛر خبؿ اِشأی تّمی ٔی



 
 GETTY IMAGESٔٙجغ تقٛیز،

 گفت ّوِ باید اٍقات فراغت داشتِ باشٌد ٍ خَدشاى در هَردش تصوین بگیرًد هی -۲

عبػت در رٚس وبر وٙیذ، خٛؽحبِیذ؟ اس داؽتٗ ٚلت ٟ٘بر چيٛر؟  ۳۵آیب اس ایٗ وٝ ٔججٛر ٘یغتیذ ٞز رٚس ٞفتٝ ٚ 

 دٚعت ٘ذاریذ أىبٖ ثبس٘ؾغتٝ ؽذٖ داؽتٝ ثبؽیذ ٚ در دٚراٖ پیزی ٔغتٕزی ثٍیزیذ؟

 ٞب ثّٝ اعت، ثبیذ اس ٔبروظ تؾىز وٙیذ. اٌز جٛاثتبٖ ثٝ ٞز وذاْ اس ایٗ عٛاَ

تبٖ سیبد اعت، سٔبٖ ؽٕب ٔبَ خٛدتبٖ  ٚلتی عبػت وبری"ٌٛیذۻ  ٔبیه عٛیج، اعتبد ٔذرعٝ التقبد ِٙذٖ ٔی

 "تبٖ دیٍز در دعت ؽٕب ٘یغت. ٘یغت ٚ ٔغئِٛیت س٘ذٌی

 -داری ٔزدْ ٔججٛر ثٝ فزٚػ تٟٙب دارایی خٛد  أغ عزٔبیٝٔبروظ در ٘ظزیبت خٛد اس ایٗ وٝ چٝ ىٛر در جٛ

س٘ذ. ایٗ ثٝ ػمیذٜ ٔبروظ در ثیؾتز ٔٛارد یه ٔؼبّٔٝ ٘بػبدال٘ٝ اعت  در لجبَ پَٛ ثٛد٘ذ، حزف ٔی -یؼٙی وبرؽبٖ

تٛا٘ذ ثٝ اعتخٕبر ٚ اس خٛدثیٍبٍ٘ی ٔٙجز ؽٛدۻ ٕٔىٗ اعت ایٗ احغبط ثٝ ؽخـ دعت ثذٞذ وٝ اس اعبط  وٝ ٔی

 ا٘غب٘ی خٛد دٚر افتبدٜ اعت.ىجیؼت 

تز  خٛاعت آٟ٘ب ٔغتمُ، خالق ٚ اس ٕٞٝ ٟٔٓ ٔبروظ ثٝ د٘جبَ حمٛق ثیؾتزی ثزای ٕٞزاٞبٖ وبرٌزػ ثٛد؛ ٔی

 فبحت سٔبٖ خٛد ثبؽٙذ.

ٞب ثبیذ حذی اس  ٔبروظ اعبعب ٔؼتمذ اعت س٘ذٌی ا٘غبٖ ٘جبیذ ثب وبرػ تؼزیف ؽٛد. ا٘غبٖ"ٌٛیذۻ  عٛیج ٔی

ؽبٖ تقٕیٓ ثٍیز٘ذ. ایٗ چیشی اعت وٝ أزٚسٜ ثٝ ؽىُ  ثبؽٙذ تب ثتٛا٘ٙذ در ٔٛرد س٘ذٌیخٛدٔختبری را داؽتٝ 

 "ای آرٔب٘ی درآٔذٜ ٚ ثیؾتز ٔزدْ ثٝ د٘جبَ رعیذٖ ثٝ آٖ ٞغتٙذ. ایذٜ

 



ٔٙجغ 
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 وٙیٓ، ٔبٞیٍیزی ثؼذاسظٟز ثزٚیٓ، ؽىبر ثٝ فجح' ٌفت  ٔبروظ ٘مُ لَٛ ٔؾٟٛری داؽت وٝ ٔی"ٌٛیذۻ  اٚ ٔی

 اس ثب ٔجبرسٜ ثزای تالػ ٚ آسادی ثزاثزی، ثٝ ػٕیمب اٚ ' .ثپزداسیٓ ٘مذ ثٝ ؽبْ اس ثؼذ ٚ ثجزیٓ چزا ثٝ را ٌّٝ ػقز

 "تمبد داؽت.اػ خٛدثیٍبٍ٘ی

 داد بِ رضایت شغلی اّویت هی -۳

ؽٛد وٝ ثٝ لَٛ ٔبروظ خٛدػ را در چیشی وٝ خّك وزدٜ ثجیٙذ.  سٔب٘ی وبر ثزای ا٘غبٖ ثٝ یه ِذت تجذیُ ٔی

ٞبی خٛثٕبٖ را ثٝ ٕ٘بیؼ ثٍذاریٓ، ایٗ  وبر ٔب ثبیذ ایٗ فزفت خاللیت را ثٝ ٔب ثذٞذ تب ثٝ ٚاعيٝ آٖ ثتٛا٘یٓ جٙجٝ

 اریٓ.تٛا٘ذ ا٘غب٘یت ٔب ثبؽذ، یب ٞٛػ یب ٟٔبرتی وٝ د ٞب ٔی جٙجٝ

 آٚری داؽتٝ ثبؽیٓ وٝ ٘تٛا٘ذ احغبعٕبٖ را درٌیز وٙذ، افغزدٜ ٚ ٘بأیذ خٛاٞیٓ ؽذ. أب اٌز ؽغُ ػذاة

 وزدٜ. ٞبی ٔزدی اعت وٝ در لزٖ ٘ٛسدٞٓ س٘ذٌی ٔی ٞب ؽبیذ أزٚسی ثٝ ٘ظز ثیبیذ أب ایذٜ حزف  ایٗ

اعت وٝ ارتجبه ٔیبٖ رمبیت خٛد، جشء اِٚیٗ وغب٘ی  ۲۹۵۵ٞبی التقبدی ٚ فّغفی  ٘ٛؽتٝ ٔبروظ در دعت

 وٙذ. ؽغّی ٚ حظ خٛؽجختی را ٔيزح ٔی

 وٙذ، ثبیذ اس ا٘جبْ آٖ احغبط خؾٙٛدی وٙذ. ثٝ اػتمبد اٚ، چٖٛ ا٘غبٖ سٔبٖ سیبدی را فزف وبر وزدٖ ٔی

ایٓ، ثٝ حظ رمبیت ؽغّی  ایٓ یب احغبط غزٚر اس چیشی وٝ ثٝ ٚجٛد آٚردٜ جغتجٛی سیجبیی در آ٘چٝ خّك وزدٜ

 ؽٛد ٚ ایٗ ثٝ اػتمبد ٔبروظ چیشی اعت وٝ ا٘غبٖ ثزای خٛؽحبَ ثٛدٖ ثٝ آٖ ٘یبس دارد. ٔٙجز ٔی

داری وٝ ثٝ د٘جبَ تِٛیذ ٚ عٛد ثیؾتز ثب عزػت ثبالتز اعت، وبر را ثٝ ؽذت تخققی  ٔبروظ ٔؼتمذ اعت عزٔبیٝ

ی رٚسی ٞشاراٖ ثبر دٞی ایجبد عٝ ؽیبر رٚی یه پیچ ثبؽذ ٚ ٔججٛر ثبؽ وزدٜ اعت. اٌز وُ وبری وٝ ا٘جبْ ٔی

 تٛا٘ی اس آٖ ِذت ثجزی. ا٘جبٔؼ ثذٞی، ثٝ عختی ٔی



 

 GETTY IMAGESٔٙجغ تقٛیز،

 
 هعتقد بَد هردم باید عاهالى ایجاد تغییر باشٌد -۴

ؽٛیذ، اػتزاك  ػذاِتی ٚ ٘بثزاثزی ثجیٙیذ، وٙبر ٞٓ جٕغ ٔی تبٖ ٔؾىّی داؽتٝ ثبؽذ، ٔخال اٌز در آٖ ثی اٌز جبٔؼٝ

 وٙیذ ٚ خٛاٞبٖ تغییز خٛاٞیذ ؽذ. ٔی

داری ثزای وبرٌزی وٝ لذرتؼ ٌزفتٝ ؽذٜ ثٛد ثٝ  ٓ ایجبد تغییز در جبٔؼٝ عزٔبیِٝٚی در ثزیتب٘یبی لزٖ ٘ٛسدٞ

 آٔذ. ٘ظز غیزلبثُ تقٛر ٔی

 ٌیز ؽذ. وزد. اػتمبدی وٝ ٕٞٝ وبرَ ٔبروظ أب ثٝ ایجبد تغییز اػتمبد داؽت ٚ عبیزیٗ را ٞٓ ثٝ آٖ تؾٛیك ٔی

ی ٚ ٚمغ لٛا٘یٙی ػّیٝ تجؼیل ٘ضادی، یبفتٝ ثٝ ثبسثیٙی در ثغیبری اس ٔغبئُ اجتٕبػ اػتزامبت عبسٔبٖ

 ٌزا ٞزاعی ٚ تؼقت ىجمبتی در چٙذ وؾٛر ٔٙجز ؽذ.  ٕٞجٙظ

ثزای تغییز جبٔؼٝ ثٝ "ٌٛیذۻ  ِٛئیظ ٘یّغٗ، یىی اس اػنبی تیٓ ثزٌشاروٙٙذٜ جؾٙٛارٜ ٔبروغغیٓ در ِٙذٖ ٔی

ا٘مالة ٘یبس داریذ؛ ثزای ثٟتز وزد٘ؼ ثٝ اػتزاك. ثب ایٗ رٚػ ثٛد وٝ ٔزدْ ػبدی در ثزیتب٘یب تٛا٘غتٙذ ثٝ عیغتٓ 

 "ػت ثزعب٘ٙذ.عب ۹عالٔت ٍٕٞب٘ی دعت پیذا وٙٙذ ٚ عبػت وبر رٚسا٘ٝ را ثٝ 

 



ثغ ٔٗ
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ؽٛد ٕٞٝ  ایٗ ثبػج ٔی"وٙٙذ، ٘یّغٗ أب ٔٛافك ایٗ وبر ٘یغتۻ  ٔبروظ را ٔؼٕٛال ثٝ ػٙٛاٖ فیّغٛف ٔؼزفی ٔی

ٌز  یبثیٓ وٝ اٚ یه وٙؼ پزداسی ٚ ٘ٛؽتٗ ٘ظزیٝ ثٛدٜ. أب ثب ٍ٘بٞی ثٝ س٘ذٌی اٚ درٔی فىز وٙٙذ تٟٙب وبر اٚ فّغفٝ

یظ وزد ٚ در وبرسارٞبی حٕبیت اس وبرٌزاٖ فمیز در حبَ إِّّی وبرٌزاٖ را تأع ٞٓ ثٛدٜ اعتۻ اٚ اتحبدیٝ ثیٗ

وزد. ؽؼبر ٕٞٝ وبرٌزاٖ جٟبٖ ٔتحذ ؽٛیذ اٚ یه فزاخٛاٖ ٚالؼی ثزای جًٙ اعت. ٔیزاث  اػتقبة ؽزوت ٔی

ٚالؼی ٔبروظ ٕٞیٗ رٚیىزد ٔجبرسٜ ثزای ثٟتز ؽذٖ اعت. رٚیىزدی وٝ اس ٘ظزیٝ ٔبروغیغت ریؾٝ ٌزفتٝ، فزلی 

 "ٛدؽبٖ را ٔبروغیغت ثذا٘ٙذ یب ٘ٝ.وٙذ ٔؼتزمبٖ خ ٕ٘ی

س٘بٖ چٝ ىٛر حك رأی پیذا وزد٘ذ؟ ٘ٝ ثٝ ایٗ دِیُ وٝ دَ ٔزداٖ حبمز در ٔجّظ ثزایؾبٖ "ٌٛیذۻ  ٘یّغٗ ٔی

عٛخت، ایٗ اتفبق افتبد چٖٛ س٘بٖ وٙبر ٞٓ جٕغ ؽذ٘ذ ٚ اػتزاك وزد٘ذ. ىزح تؼيیالت آخز ٞفتٝ چيٛر ثٝ 

بی فٙفی ثٛد. ثزای ثٝ وزعی ٘ؾب٘ذٖ ىزحی وٝ س٘ذٌی ٔزدْ ػبدی را ٞ پیزٚسی رعیذ؟ دِیّؼ اػتقبة اتحبدیٝ

 "وٙیٓ؟ وٙذ چٝ وبر ٔی ثٟتز ٔی

 ایٗ ىٛر وٝ پیذا اعت ٔجبرسٜ ٔبروغیغتی ثزای افالح جبٔؼٝ ٚالؼب ٘تیجٝ دادٜ اعت.

ػّٕی خٛاٞٙذ   اٌز افالحبتی را وٝ ٔی"ٌفتۻ  ۵۴ۺ۲وٛئیٙتیٗ ٞبي، عیبعتٕذار ٔحبفظٝ وبر ثزیتب٘یبیی عبَ 

 "ٞب ػّیٝ ٔب ا٘مالة خٛاٞٙذ وزد. ٘ىٙیٓ، آٖ

 ّا باشد ّای بسرگ ّشدار داد... ٍ گفت حَاسواى بِ رساًِ در هَرد ًسدیکی دٍلت ٍ تجارت -۵

 ٞبی ثشري چیغت؟  ٘ظزتبٖ در ٔٛرد پیٛ٘ذ ٘شدیه دِٚت ٚ ؽزوت

 ٚلتی فٟٕیذیذ ٌٌُٛ وّیذ در پؾتی را در اختیبر چیٗ ٌذاؽتٝ، ٘براحت ؽذیذ؟



حغی پیذا وزدیذ ٚلتی فٟٕیذیذ فیغجٛن اىالػبت ؽخقی وبرثزا٘ؼ را در اختیبر ؽزوتی ٌذاؽتٝ وٝ  چٝ

دٞٙذٌبٖ در ا٘تخبثبت ریبعت جٕٟٛری آٔزیىب  ٞبیی ثزای تحت تأحیز لزار دادٖ رأی ا٘ذاسی عیغتٓ وبرػ راٜ

 ثٛدٜ؟

 

 
 ؽبٖ اس اتفبلبتی ایٗ چٙیٙی را اثزاس وزدٜ ثٛد٘ذ. ٔبروظ ٚ اٍّ٘ظ در ٕٞبٖ لزٖ ٘ٛسدٞٓ ٍ٘زا٘ی

ؽٙبعی در دا٘ؾٍبٜ  ٞبی اجتٕبػی ٘جٛد٘ذ أب ثٝ ٌفتٝ ٚاِزیب ٚي ٚیظ، اعتبد جزْ ٞب ػنٛ ؽجىٝ ثذیٟی اعت آٖ

ثٛئٙٛط آیزط ٚ ٔحمك دا٘ؾٍبٜ ٘یٛیٛرن، اس اِٚیٗ وغب٘ی ثٛد٘ذ وٝ ایٗ خيزٞب را ؽٙبعبیی ٚ آٖ را تجشیٝ 

ٞب ٚجٛد  ٞب ٚ ؽزوت دِٚت، ثب٘ه ٞبی ٕٞىبری وٝ آٖ سٔبٖ ٔیبٖ ٔبروظ ٚ اٍّ٘ظ رٚی ؽجىٝ"تحّیُ وزد٘ذۻ 

ٞب رٚی لزٖٚ ٌذؽتٝ ٞٓ ٔيبِؼٝ وزد٘ذ  ا٘ذ. آٖ ىٛر ػٛأُ افّی اعتؼٕبر ٔيبِؼٝ دلیمی ا٘جبْ دادٜ داؽت ٚ ٕٞیٗ

 "ٞٓ پیؼ رفتٙذ. ۲۶ٚ تب لزٖ 

ٙىٝ ای ثزای تجبرت یب ثزای دِٚت خٛة اعت، فبرؽ اس ای ٞب چٝ ثٛد؟ ایٙىٝ اٌز حبثت ؽٛد ایذٜ ٘تیجٝ ٔيبِؼبت آٖ

ای ثزای پیؾجزد  داری وٝ ٚعیّٝ ٞبیی ثٝ ٘فغ آٖ ٚمغ خٛاٞذ ؽذ. ٔخُ ثزدٜ ؽٛد یب ٘ٝ، لبٖ٘ٛ ٔبیٝ فالوت ٔی

 آیذ. اعتؼٕبر ثٝ حغبة ٔی

ٞٙٛس  ۳۲ٞبیؼ در لزٖ  ٘ظیز ٔبروظ درثبرٜ لذرت رعب٘ٝ اس دیٍز ٔٛاردی اعت وٝ ثبػج ؽذٜ ایذٜ ٞبی ثی تیشثیٙی

 تبسٜ ثبؽٙذ.

ٞب ثز افىبر ػٕٛٔی ٔيّغ ثٛد. ایٗ رٚسٞب ٔب درثبرٜ اخجبر  بروظ اس ٘مؼ تأحیزٌذار رٚس٘بٔٝٔ"ٌٛیذۻ  ٚي ٚیظ ٔی

 "ٞب لجُ ایٗ ثحج را ٔيزح وزدٜ ثٛد. س٘یٓ، أب ٔبروظ ٔذت درٚغیٗ حزف ٔی



 

٘جغ ْ

 GETTY IMAGESتقٛیز،

ٞبی وٛچه ٚ جٙبیبت ٔزدْ  ٞب ثیؼ اس حذ ثٝ جزْ ٞبی آٖ سٔبٖ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ رعیذ وٝ آٖ اٚ ثب خٛا٘ذٖ رٚس٘بٔٝ"

ٞبی عیبعی  ٞبی ٔؤعغبت دِٚتی ٚ رعٛایی وٝ جزْ  وزد٘ذ، در حبِی پزداختٙذ ٚ در ٔٛردؽبٖ اغزاق ٔی فمیز ٔی

 "ؽذ. ٔؼٕٛال آٖ ىٛر وٝ ثبیذ پٛؽؼ دادٜ ٕ٘ی

 ای ثٛد ثزای ایجبد چٙذدعتٍی در جبٔؼٝ. ٜٚ ثز ایٗ ٚعیّٝٔيجٛػبت ػال

٘ٛؽتٙذ،  آٚر٘ذ ٔی ٞب درٔی ٞب وبرٞب را اس چًٙ اٍّ٘یغی ٞب اس ایٗ وٝ ایزِٙذی در رٚس٘بٔٝ"ٌٛیذۻ  ٚي ٚیظ ٔی

ثخؼ ٞب ... در حبِی وٝ  داد٘ذ، ٔزداٖ را ٔمبثُ س٘بٖ ٚ ٟٔبجزاٖ را ٔمبثُ ثٛٔی ٞب لزار ٔی ٞب را ٔمبثُ عفیذ عیبٜ

 "فمیز جبٔؼٝ درٌیز جًٙ ثب ٞٓ ثٛد٘ذ، ٞیچ ٘ظبرتی رٚی لذرتٕٙذاٖ ٚجٛد ٘ذاؽت.

 ٚ یه چیش دیٍز، ٔبروغیغٓ درٚالغ لجُ اس وبپیتبِیغٓ پب ثٝ ػزفٝ ٚجٛد ٌذاؽتٝ اعت.

، داری ایٗ ؽبیذ ادػبیی جغٛرا٘ٝ ثٝ ٘ظز ثیبیذ أب ثب دلت ثیؾتز خٛاٞیذ فٟٕیذ وٝ د٘یب پیؼ اس آؽٙبیی ثب عزٔبیٝ

 ثب ٔبروغیغٓ آؽٙب ؽذٜ ثٛد.



در رٔب٘ی اس ٚیّیبْ ٔیىپیظ تبوزی،  ۲۹۶۵داری( ثزای اِٚیٗ ثبر عبَ  )عزٔبیٝ "وبپیتبِیغٓ"ثٝ ٌفتٝ یٛئٝ ٚاصٜ 

ؽٛد،  ثٝ وبر رفت ٘ٝ ٚلتی وٝ آداْ اعٕیت، وٝ ثٝ ػٙٛاٖ پذر ػّٓ التقبد ؽٙبختٝ ٔی "ثبسار خٛدفزٚؽی"٘ٛیغٙذٜ 

 وزد. را تذٚیٗ ٔی "دعت ٘بٔزئی ثبسار"٘ظزیٝ 

 تبسٜ در آٖ وتبة ٞٓ تبوزی ثٝ ػٙٛاٖ اعٓ یه فزد فبحت عزٔبیٝ اس ایٗ وّٕٝ اعتفبدٜ وزد.

پظ ؽبیذ اِٚیٗ وغی وٝ ایٗ ٚاصٜ را در ٔفبٞیٓ التقبدی ثٝ وبر ثزدٜ، وبرَ ٔبروظ ثبؽذ. اٚ در "ٌٛیذۻ  یٛئٝ ٔی

ٜ وزد ٚ اس آٖ سٔبٖ ثٝ ثؼذ ایٗ وّٕٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙتؾز ؽذ ثٝ وبپیتبِیغٓ اؽبر ۲۹۷۸وتبة عزٔبیٝ خٛد وٝ عبَ 

 "تٛاٖ ٌفت ٔبروغیٓ لجُ اس وبپیتبِیغٓ آٔذٜ اعت.  ٔتنبد ٔبروغیغٓ اعتفبدٜ ؽذ. پظ ثٝ یه ٔؼٙب ٔی

 


