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سٌؾّبی سبسیخی هیبى دٍ ػٌزِ
فشضّب ٍ گؼششدگی  
دیؾ 
ثِسغن سفبٍر  
هیوٌذ  
همذهِی هششخن :ایي یبدداؿز سالؽ  

ػشهبیِداسی ٍ سجؼبر

هبسوؼیؼن ٍ هؼیحیز ،ثِ دیًَذّب ٍ اهىبًبرِ آؿشی آًْب ثذشداصد ،آًْن ثشای ظشٍسر ػیبػی هجبسصُ ثب 
گشٍُّبٍ
ًحلِّب ،
آىساسالؿیداًؼزثشایفْناهىبًبسیوِ 
هیسَاى 
ثِسغنوَسبّیایيیبدداؿز ،
صیؼشيدسچٌیيًظبهی .
ثیآًىِ دچبس ایي سَّن
ػٌزّب – دس ایٌدب ،هبسوؼیؼن ٍ هؼیحیز – ثشای گفشگَ ثب یىذیگش ثشای ثْشٍصی اًؼبى داسًذ  ،

فىشیؿبى ثالهَظَع ؿذُ ٍ ایي دٍ ثِ یه
فشضّبی سبسیخی ٍ  
دیؾ 
سفبٍرّب ٍ  
ٍاػؽِی چٌیي سَافمی  

ؿًَذ وِ ثِ 
هجبسصُی
سػیذُاًذ.ثحث دسایٌدبًِثشػشٍحذریبایٌْوبًی،ثلىِثشػشاهىبًبرسبسیخی فْنیىذیگش،گفشگٍَ 
خبهؼیز 
ٍسؼِای اص ًبثشاثشی ،خٌگ ٍ خـًَز فشٍ ثشدُ
خبهؼِی اًؼبًی سا دس  
سَأهبى ثشای ػذالز ،آصادی ٍ ًفی ؿشایؽی اػز وِ  
هیگَیذّذفدسایٌدبسَافكثشػشهـششوبرًیؼز،ثلىِثشػشآىاػزوِایيدٍػٌز(ٍ
ّوبىگًَِوِهشي 
اػز.اهب 
هیسَاًٌذاصّنثیبهَصًذ .
چشاّشػٌزدیگشًِ؟)چِچیض 
فـشدُی آسای اًذسٍ
ایذُّبیؾ دسثبة ّوذیوبًی هؼیحیز ٍ هبسوؼیؼن سا ثیؾ اص ّش چیض ثِ اسىبی ثبصخَاًی  
هشي الجشِ  
دیؾهیثشد.

وَلیش،دسوشبةاٍ،هؼیحیزٍهبسوؼیؼن:ادایػْویفلؼفیثشایآؿشیآًْب،
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اؿبسُایًـذُاػز.دسایٌدب،یهؼشفهبخشادیياػز.هشيسالؽوشدُ
اهبثِثؼیبسیاصهٌبلـبردسایيیبدداؿزّیچ 
چـناًذاص
دشٍطُیػیبػیهبسوؼیؼشی،ثفْوذ.الجشِاص 
دشٍطُیػیبػی،هـخصبً 
هثبثِیّوذیوبًیثشاییه 
هؼیحیزساثِ 
هیخَاٌّذدسصیؼزاًؼبًیهذاخلِوٌٌذ،اهب
خبهؼِیاًؼبًیّؼشٌذٍّ،شدٍ 
ًظشیّشدٍداسایفْویاصسبسیخ،اًؼبىٍ 
اخشوبػیاؽ ّوچٌبى یه دیي سبسیخی اػز وِ خَاّبى

آهَصُّبی 
صهیٌِی هشفبٍر.هؼیحیز ثب سوبم  
دیؾ 
ثِ اسىبی دٍ  
دشٍطُی ػیبػی-سبسیخی ثشای
سدشثِی اهش لذػی ٍ سػشگبسی ثشای اًؼبى اػز ٍ هبسوؼیؼن دیـبدیؾ یه 
هوىيػبخشي  

ػشهبیِداسیاػز.ایياؿبسُثذاىػلزاػزوِدلزوٌیندسایوبىهؼیحی–ٍؿبیذدسّیچایوبىدیگشی

چیشُؿذىِثش

خوبػزّبی

ًویسَاًیندیـبدیؾاص
ًگشُیػیبػیهـخصیدسوبسًیؼز.ػالٍُثشایي،ثِسؼجیشدیگش ،
–دیـبدیؾّیچ 
هؼیحی ،فْن ػیبػی ٍاحذی سا هشَلغ ثبؿین .فشد سؼویذیبفشِ ،دیـبدیؾ سؼویذ خَد سا ٍاخذ یه هؼٌب یب داللز ػیبػی
الصهِّبی آصادی ٍخذاى ٍ صیؼشي دس ثؼشش
آهَصُی ػیبػی ٍ ایوبى دیٌی یىی اص  
ًویفْوذ .ػذم دیًَذ هیبىِ  
هـخص  
دشٍطُای ػیبػی سجذیل ؿذُ اػز ،چشا ًجبیذ ثِ ایي
ػىَالس خَاهغ غشثی اػز.اهب دس خبٍسهیبًِ وِ ایوبى دیٌی خَد ثِ  
هیسَاًذ اص ایوبًؾ ًبؿی ؿَد ٍ حشی ًیشٍی
ثیػذالشی دس خبهؼِ  
ّندیوبًی هـىَن ثَد؟ دس ٍالغ حؼبػیز ّش هؤهي ثِ  

هیؿَد،
دشٍطُای ػیبػی  
ػشهبیِداسی ثبؿذ ،اهب ٌّگبهی وِ خَد ایوبًؾ سجذیل ثِ  

ػلیِی ًظبم 
هجبسصُی اٍ  
فؼلیزثخؾ  

هیسَاًؼز ًَؿشِ ؿَد،
هبخشا هشفبٍر خَاّذ ثَد.دس ٍالغ ایي یبدداؿز سٌْب اص دسٍى سبسیخ ؼَالًی ػىَالسیؼن دس غشة  
سوبهیز خبهؼِ ؿَد.

ػیؽشُی ػیبػی ثش 

ثیآًىِ ثشَاًذ هذػیِ 
چَى اهشٍصُ هؼیحیز صشفبً یه ًیشٍی اخشوبػی اػز  ،
گشٍُّبی
هیسَاًذ ثب دیگش  
هؼیحیز ،ثِ سؼجیش دیگش ،دس ؿشایػ حبظش فمػ یىی اص ًیشٍّبی اخشوبػی اػز ،ثِ ّویي دلیل  
هیسَاًذهؼٌبیخَدسا
هجبسصُایهـخصهـبسوزوٌذ.اهبایيهجبسصٍُگفشگٌَّگبهی 
اخشوبػیدسگفشگَییهـخصٍدس 
داؿشِثبؿذوِالشذاسدیي(ٍاػبػبًالشذاسّشگشٍٍُػٌشی)دسهیبىًجبؿذ.
هذاخلِی

ًظبهیگشی ٍ...داسد ،اهب ثبیذ سأویذ وشد وِ 
خٌجؾّبی هؼیحی دس هجبسصُ ثب اػشجذاد  ،

ایي یبدداؿز اؿبساسی ثِ 
هیسَاىاص
ّیچٍخِیىذػزٍّوگيًجَدُاػز .
ثِ 
ؼَالًیاػزوِ 

اخشوبػی-ػیبػیهؼیحیبىدسسبسیخهؼبصشهبخشایی
آصادیخَاُ هؼیحی ًبم ثُشد .خبلت ایٌدبػز وِ دس اوثش
گشٍُّبی چخ ٍ  
هحبفظِوبس ٍ ثٌیبدگشای هؼیحی سب  

گشٍُّبی 

هیؿَد هـبّذُ وشد.ایي ٍظؼیز خَد ثِ دیچیذگی هبخشا داهي
سٍیذادّبی لشى ثیؼشن سددبی ّش دٍ خشیبى هؼیحی سا  
هیصًذ.اهشٍصُاصیىؼَؿبّذفؼبلیزًیشٍّبیهشحدشثٌیبدگشادسآهشیىبّؼشینوِحعَسهؤثشیدسػبحزػیبػیآهشیىب

ًوًَِی دیگشؽ ولیؼبی سٍػیِ اػز)ٍ اص ػَی دیگش دس هٌصت دبدی ،فشاًؼیغ لشاس گشفشِ اػز وِ هَاظؼؾ
داسًذ ( 
سّبییثخؾ ٍ هخبلفز ولیؼبی لشى ثیؼشن ثب
سّبییثخؾ آهشیىبی السیي اػز.دس هشي ثِ الْیبر  
ػویمبً هلْن اص الْیبر  
ثیؼزٍیىن هب ؿبّذ سٍیوبس آهذى فشدیّؼشین وِ
ػبلّبی آغبصیيلشى  
حبلیوِ دس  
اؿبسُای ؿذُ اػز،دس  
ایي خٌجؾ  
هیوٌذ.دس گفشبس دبح فشاًؼیغ ّیچ
خَاّبًِ دسن  


ثشاثشی
ػیبػی 

صهیٌِی اخشوبػی ٍ 
دیؾ 
هؼیحیز سا ثیؾ اص دیؾ دس  
ػشهبیِداسیهذفَعؿیؽبىاػز.ثشایٍی

گفشِیاٍ
ػشهبیِداسیٍالشذاسدَلهوىيًیؼز.ثِ 

آؿشیایهیبىهؼیحیزٍ

چْشُای وِ ایي هشي ثِ ػٌَاى ػیوبی هدؼن الْیبر
ٍظیفِی ولیؼب خذهز ثِ فمشا ،دٌبٌّذگبى ٍ هؽشٍدیي اػز.حشی  
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ػلیِی اػشجذاد
سٍهِسٍ ،ثِ دػز فشاًؼیغ لذیغ ًبهیذُ ؿذ؛ وـیـی وِ ثِ خبؼش هجبسصُ  
هیثشد ،اػىبس  
سّبییثخؾ ًبم  

اًذیـِّب اػز.

ًىشِیدیگش سَخِ ثِ ػبحزِ ایدبثی 
سّبییثخؾآهشیىبی السیي سشٍس ؿذ .
خٌجؾّبی 

ًظبهی ٍ ؿشوز دس 
دػزساػشیوِآًْبًیضثًَِػی
گشٍُّبیهشحدش 
ػشهبیِداسیثبؿذ،ثبثؼیبسیاصسفىشارٍ 

اگشفمػهجبسصُػشًفیًظبم
آصادیخَاٍُ
خشیبىّبی 
گشٍُّبٍ 
سّبییثخؾٍثؼیبسیاص 
ّندیوبىؿذ.اّویزالْیبر 
ّؼشٌذهیسَاى 

ػشهبیِداسی

هخبلف
سوبهیزخَاُِ

ػٌزگشا ٍ 
ًمبدیؿبى ثش سفىشار  
ّوضیؼشبًِؿبى ثب صیؼز هذسى ٍ  

ػذالزخَی هؼیحی اهب دس ًؼجز 

گشٍُّبیدیٌی ّوبًمذس هْن اػز وِ
دسٍىولیؼبیی اػز.دس ٍالغ سالؽ ثشای دسنآصادی ٍخذاى ّش ٍخَد اًؼبًی ثشای  

هجبسصُؿبىثشایػذالزدسخبهؼِ.

ایدبثیاؽثشایسّبیی

ػشهبیِداسیًٍگشؽ

ٍدساًشْبثبیذگفزهبسوؼیؼندسآىػشهبخشاًیضثبیذثشَاًذهیبىًمذؽثش
گشٍُّبی اخشوبػی دسن هشفبٍسی اص سبسیخ،
فلؼفِی سبسیخ اٍػز ،سفىیه ثگزاسد .
آىچِ  
ؿىلّبی ثیگبًگی ٍ  
اًؼبى اص  
خبهؼِی اًؼبًی سحویل وٌذ .آسئیؼن ٍ
ًویسَاًذ ًگشؽ خَد سا ثِ دیگشاى ٍ یب  
خْبى ٍ اًؼبى داسًذ ٍ ّیچ گشٍّی  
دشٍطُی ػیبػی چخ یىی داًؼشِ ؿَد .هبخشاثشػشایياػزوِثبیذػٌزچخثشَاًذ
هبسشیبلیؼن دیبلىشیىی ًجبیذ ثب خَد  
اؽثشػشهبیِداسیسفىیهلبئل


یًمذالشصبدػیبػی
هیبىِدیذگبُفلؼفیخَدًؼجزثِسبسیخ،اًؼبىٍخْبى؛ٍدشٍطُ
ذ،ایٌىِهیسَاىثب

وبساىهؼیحی،سالؽوشدُاػزایيسفىیهساًـبىثذّ


هحبفظِ
ؿَد.الْیبرسّبییثخؾدسدبػخثِ

ّبیفلؼفیهشفبٍرّوچٌبىثًِمذهبسوغثشػشهبیِداسیصحِّگزاؿزٍآىسادسندسػشیاصسًٍذسبسیخی

دیؾ 
فشض

زًِ،دسفلؼفِیسبسیخِهبسوؼیؼن.

اًؼبىداًؼز،دسحبلیىِثشایآًْبػبهلًِیشٍدٌّذُیایيًمذدساًدیلًْفشِاػ

...

گشٍُّبیچخهٌفَس
ػشبیؾاؽاصػیوبییههٌدی،دسهیبىِثؼیبسیاص 

لدبمگؼیخشٍِ
هصشفگشایی 

وشیؼوغ،ثِخبؼش
افؼَىصداییدسهیبىِارّبىػلویٍػىَالسچخثؽَسولیؿبهلخَدهؼیحیزٍدیي

اػز.ؼجیؼشبً،ایياحؼبػبرًِبظشثش
هیؿَد.
ًیض 
خَیبًِ ثب یىذیگش
غیشػشیضُ 

ؿیَُّبیی 
ػَءظيّبی ؿذیذ ایذئَلَطیه ،ثِ  

ثِسغن 
ثب ٍخَد ایي ،ػیبػز چذگشا ٍ هؼیحیز  
هیؿَد،هبسوغ«سًحدیٌی»سا
گشاًِاؽثشدیيؿٌبخشِ 
دشخبؽ 

سؼبهلٍساللیداسًذ.ثبٍخَدآًىِهبسوؼیؼنثًِمذّبی
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هثبثِی ؼغیبىِ
هیوٌذ ٍ.اًگلغ ثشآهذىِ هؼیحیز سا ثِ  
سًحّبی ٍالؼی» سَصیف  
ّوچَى «ثیبىِ سًح ٍالؼی ٍ اػششاض ثِ  
سَدُّبػبخشِؿذ».
گفشِیاٍ«هؼیحیزّ،وبًٌذّشخٌجؾاًمالثیػظیوی،ثِدػز 
هیدیذ،ثِ 
همبٍهز 
هششلیای اص هؼیحیز سا دس
هشاستّبدس ولیؼبّب ،ػٌبصش  
ػلؼلِ 
ًبثشاثشیّب ٍ  

چبلؾوـیذىِ 
ثِ 
ؼجمِی وبسگش ثشای  
هؼیحیبى  
دشٍسؼشبىّبدس

ًظبهیگشیً،ظاددشػشیٍفمش.دسهیبىِ
اخشیبسگشفشٌذ؛ثشایحوبیزاصحكوبس،صهیيٍهؼىي؛ٍ هخبلفزثب 
اٍاخش لشى ًَصدّن ٍ اٍایل لشى ثیؼشن ،اًدیلِ اخشوبػی ًِ فمػ ثش ًدبر فشدی ثلىِ ثش سٍؿی ثشای ًدبر اخشوبػی سأویذ
هیدّذ.
ًظبهیگشیٍخذهزثِفمشااداهِ 
ػلیِی 
داؿزٍ.خٌجؾوبسگشوبسَلیهثِهَػظِ 
ایذُّبی ووًَیؼشی ٍ
ؿىلگیشی وبسگشاى صٌؼشی خْبى– 
چْشُای ولیذی دس  
ثشخی هؼیحیبى–ّوبًٌذ سَهبع ّگشسی  ،
گٌدبًذُاًذ.دس ثؼشش آهشیىبی السیي،

ػیبػیؿبى

ػَػیبلیؼشی (اگش ًِ هـخصبً هبسوؼیؼشی)سادس سحلیل اخشوبػی ٍ وٌؾ 
ػشوَةؿذگبى ثِ ػٌَاىِ

آهیخشِاًذ؛ سفىشی وِ ثِ فمشا ٍ 

سّبییثخؾ ثِ یىذیگش 
هؼیحیز ٍ هبسوؼیؼن دس فشمِ الْیبرِ  
ثْشُوـیالشصبدیٍػشیضُثبدیىشبسَسی،ػشوَثگشیٍاهذشیبلیؼنآهشیىبًظشداسد.
ػلیِی 
ػبهالىاصلیهجبسصُ 
ؿذُاًذ .دس  ،1191دبح دیَع دٍاصدّن ،حىوی سا هٌشـش
صبحتهٌصجبى هؼیحی دس ثشاثش ایي ًَع دگشاًذیـی ثشآؿفشِ  

هیوشدٍ.لشی چٌذ دِّ ثؼذ
ػبصهبىّبی ووًَیؼشی هٌغ  

وبسَلیهّب سا اص ؿشوز ،حوبیز ،یب حشی خَاًذى هشَى 

ػبخز وِ 
سٍهِسٍ ،ػشاػمفِ ػبى ػبلَادٍس ،سدؼن یبفز –
چْشُّبیی ّوبًٌذ اػىبس  
آٍاصُای یبفز – وِ دس  
سّبییثخؾ  
الْیبر  
سّبییثخؾ «ثب
آهَصُی چخ سا هَسد ًىَّؾ لشاس داد .دبح طاى دل دٍم دس  1191اػالم وشد وِ الْیبر  
ٍاسیىبى  
اػشمبدًبهِیولیؼبّوخَاىًیؼز».

ًویسَاى صشفبً سفشبس ًخجگبى هشخبصن سا هؼجت ساثؽة دشسٌؾ هؼیحیز ٍ هبسوؼیؼن للوذاد وشدً .ظش ثِ
ایيّوِ  
ثب  
ؼجمِی حبون ّؼشٌذ ٍ ،اػوبل
ثیخذایی ،دیذگبُِ لذیویِ چخ وِ دیي ٍ ولیؼبّب اثضاس  
دیَػشگی لَی هبسوؼیؼن ثب  
اًذاصُی وبفی ثشای ایي هذػب ؿبّذ داسًذ وِ دٍ ػٌز ثٌیبداً
ػلیِی یىذیگش ،ؿىبوبى ثِ  
دشاوٌذُی دیشٍاًـبى  

خـًَزآهیض 

ًبػبصگبسًذ.
صهیٌِّبییثشایًضدیىیداسًذ.
سٌؾّبوبسوٌٌذًٍـبىدٌّذوِایيدٍػٌز 
وشدُاًذدسهشيایي 
ثشخیهشفىشاىسالؽ 
سالؽّبػز.
وشبةاؽهؼیحیزٍهبسوؼیؼن:ادایػْویفلؼفیثشایآؿشیآًْب،یىیاصایي 
اًذسٍوَلیشدس 
وَلیش وِ دس  2019دسگزؿز ،ثش خؽَغ گؼؼز هؼیحیز ٍ هبسوؼیؼن ػشدَؽ ًگزاؿز .هـخصبً دس فصل هْوی اص
هیسَاًٌذ اص یىذیگش ثیبهَصًذ» – ثِ چٌذ هَسد اؿبسُ
هبسوؼیؼزّب چِ  

هؼیحیز ٍ هبسوؼیؼن – ثب ػٌَاى «هؼیحیبى ٍ 
هؼئلِیػذمخـًَز.
سبسیخیاؽ ٍ،

ثیخذاییهبسوؼیؼن،هبسشیبلیؼن
هیوٌذ :
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ثیخذایی هبسوغ سأثیشی ثش ػَػیبلیؼن ػلوی ٍی ًذاسدّ ٍ ،یچ سأثیش ثٌیبدیٌی ثش
هیوٌذ وِ « 
اٍل اص ّوِ ،وَلیش اػشذالل  
هیوٌذ وِ دسثبة هؼبئل ثٌیبدیِ دیگشی اص خولِ آسهبًـْشگشایی،
ًویگزاسد»ٍ .ی سأویذ  
وٌؾ ػیبػی ػَػیبلیؼشی  
ّجَغؽ ٍ ّن هبسوؼیؼن هبسشیبلیؼشی اصیل ...دس لجبل
آهَصُی  
ّوذَؿبًی چـوگیشی ٍخَد داسدّ« :ن هؼیحیز ثب  
ًویسَاًذٍخَدداؿشِثبؿذ».
خبهؼِیوبهلی 
هیدٌّذّ:یچ 
خبهؼِیاًؼبًیّـذاس 
دسثبسُیاهىبًبر 
خَؿجیٌیثیؾاصحذ 
هیدیَػشٌذ،
ثَسطٍاییؿذى»ّ.وبًؽَسوِافشادثشٍسوٌذسشثِآغَؽولیؼب 

ّشدٍگشٍُدسیهسْذیذٍاحذؿشیهّؼشٌذ«:
هیًَیؼذ:
دسثبسُیسالؽثشایهجبسصُثبایيسًٍذ ،
ؼجمِیوبسگشدّبىگـَد.وَلیش 
فبصلِایاخشوبػیاصؼشفذاساى 

ؼجمِیوبسگشّ،شودبوٍِخَدداسًذّ،ذایزوشد.الصماػز
خٌجؾّبیػیبػی 

هیثبیؼزهؼیحیبىساثِػَیسؼْذثِ

خٌجؾّب ػبدالًِ اػز:اهب ایي سؼْذ ّوچٌیي سأثیش ػَدهٌذی ثش فشٍدبؿی

وِ چٌیي چیضی اسفبق ثیفشذ چَى آسهبى ایي 
ؼجمِیوبسگشخَاّذداؿز.
ٍالؼیزّبیصًذگیِ 

ػلیِی
خَؽآهذِثَسطٍاصی 
سصَسارِ 
ػشهبیِداسی احیبؿذُ» ثَد ،ػَض

ٍاوٌؾؿبى ثِ ػمَغ ثلَن ؿشق «ػبصؽ ثب 

هیوٌذ وِ 
وَلیش هؼیحیبًی سا ػشصًؾ  
سطینّبیدؼباػشبلیٌیؼشیدیافىٌذُؿذ
وٌٌذوِهحطًوًَِدس 
ایسالؽ 
ػبدالًِ 

ثیؼجمٍِ
خبهؼِیثشاػشی 
آًىِ«ثشای 
اهباصسحمكثبصهبًذ».
دٍلزّبییؿىبیز
هیوٌذٍاص 
اهشیبصخَاس»ؿَسٍیساًىَّؾ 
اصػَیدیگش،وَلیش«آهبلٍآسصٍّبیثَسطٍاییِثَسٍوشاػی 
سهافشبدُ سا دس
هیًبهٌذ اهب اص ایدبد یه «خبهؼة هذًی ػَػیبلیؼشی» ًبسَاًٌذ ٍ «افشاد  
داسد وِ خَدؿبى سا ػَػیبلیؼز  
هیسَاًٌذ اص
ػَػیبلیؼزّب  

هیدّذ وِ 
هیوٌٌذ .ایٌدب وَلیش دیـٌْبد  
غَلدیىش» ثِ حبل خَد سّب  
سٍیبسٍیی ثب دٍلشی  
ایذُّبیؿیهساثیبهَصًذ.
سوبهیزخَاّبًِ»ٍهمبٍهزدسثشاثش 

سدبسرگشاییِ

هؼیحیبىهخبلفزثبصاًذیـبًِثب«
هیوٌذ:
اٍثشاّویزِوٌششلاخشوبػیسأویذ 
اٍلیِی خبهؼِ ثش افشاد یب حشی ثش ؼجیؼز ًیؼز ،ثلىِ ثش ًیشٍّبی اخشوبػی اػز،
هٌظَس هي [اص وٌششل اخشوبػی]وٌششل  
ًویسَاًٌذ دس
اًؼبىّبّ،ش دٍ،داسًذ اهب  
گشاًِای ثش ؼجیؼز ٍ  
ٍیشاى 
ثشآهذُاًذ ٍ اثشار ػظین ٍ اغلت  
لذسرّبیی وِ اص خبهؼِ  

ػشهبیِداسیثِوٌششلدسآیٌذ.

ثیگبًِؿذُدسوؼَرًیشٍّبیثبصاس»اػز،وَلیشدسهؼیحیز
لذسرّبی 
سبآًدبییوِهبسوؼیؼندسدی«سّبییثـشیزاص 
هیثیٌذّ.ش دٍ آهَصُ خَاّبى هحذٍدیز ثشای سَاًبیی «خشیذ ٍ فشٍؽ ّوِ چیض» ّؼشٌذ«(.ػیؼب
ّندیوبى سا  
ػیوبی یه  
هیثبیؼز یه اًِدلیؼزِ آهشیىبیی سا ثِ سشع اص
صشافّب سا ثشّن صد ٍ ػشصًؾ ؿوؼَى سَػػ دؽشع وِ  
دس هؼجذ ،ثبصاس  
آسؾخٌْنهجشالوٌذ).
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دؼزهذسًیؼنّ،شدٍ،
هیسَاًٌذدسػبحزفلؼفیّوچَىّوذیوبًبىػولوٌٌذ،ایؼشبدىدسثشاثشلیجشالیؼنٍ 
آًْبّوچٌیي 
هیؿَدّ .ن هبسوؼیؼن ٍ ّن هؼیحیز
چٌذدبسُػبصی» وِ ثِ دػز هٌؽكِ ثبصاس سشٍیح  

ػلیِی سٍاج «اسویؼن» ٍ «
ٍ 
ػشهبیِداسیساؿشحدٌّذٍٍاطگَىػبصًذ.

چٌذدبسُػبصیًِِفمػخبهؼِثلىِّشفشداًؼبًیسحزلَای

هیسَاًٌذ

خبىػخزآىدٍسأویذ
خْذِوَلیشثشایآؿشیهؼیحیزٍهبسوؼیؼنًِفمػثشاهىبًبرػیبػیایيدیوبىثلىِثشخذایی 
هؼدضُی ػدیت ٍ غشیت وشیؼوغ ًیؼز ثلىِ ثیـشش لؼوی ظشٍسر

هیوٌذ .هاللبر چىؾ ٍ صلیت – ایي اهىبى 

ػیبػیاػزدسػصشسشاهخ.

ایيیبدداؿزسشخوِایاػزاص:

https://www.jacobinmag.com/12/2012/hammer-cross-left-christian-revolutionaryandrew-collier/
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