اًجیل هتا فصل  11ایَ 11-2
یذیای تعویض صٌُضٍ  ،ػشصیتی کَ تَ عول سْیغ اگاٍ تْص

الای فْرطت گوپ صر صّراى ًْجْاًی  ،اس صطت صّطت ُای تضجٌض سْص پا تَ فزار هی
ًِض ّ فمط هی صّص ...تعض اس گذػت چٌض طال  ،تاس ُن اّ صر جٌگ ّیتٌام تَ طْی صّطتاًغ هی صّص تا اًِا را
ًجات صُض ...صر پایاى جٌگ ّ صر پی جزیاًاتی اّ تاسُن صر ػِز سْص ػزّع تَ صّیضى هی کٌض .اّ تضّى ُیچ
صلیل اس ػزق اهزیکا تَ طْادل غزتی ایي کؼْر ّ تلعکض هی صّص .پؼتکار صر صّیضى اّ صر فیلن فْرطت کوپ
تَ یک تارٍ تَ یک اططْرٍ ّ سط هؼك تزا ی صیگزاى تثضیل هی گزصص ّ افزاص سیاصی صًثال اّ تَ راٍ هی افتٌض.
ّلی کظی هتْجَ ًوی ػْص کَ چزا اّ ُویؼَ صر دال صّیضى اطتّ .لی صر ًِایت یک ًکتَ لاتل تْجِی هعلْم
هی گزصص کَ چزا اّ تا اصم ُای صیگز فزق صاػت  ،تلَ اّ هی صاًظت کَ چَ چیشی هی سْاُض .اّ فمط ُویؼَ
صًثال ُضف سْصع تْص ّ تزای اّ فزلی ًوی صاػت چَ ُضفی تاػض.
هزصم اطزائیل ًیش صر اى سهاى ُای لضین تا ُویي طزس تفکز تَ صًثال یذیای تعویض صٌُضٍ تَ راٍ افتاصٍ تْصًض .دال
چَ چیشی تاعث ػضٍ تْص ّ یا چَ ًیزّیی صر پاُای اى اطزائیلی ُا ّجْص صاػت تا تَ صًثال کظی صر اى تیاتاى
تزًّض؟ تزای صیضى کظی کَ لثاطغ اس پؼن ػتز ّ غذایغ هلز ّ عظل صذزایی تْصّ .لی چیشی کَ اّ را اس
تمیَ هتوایش هی کزص اعتماص ّ اًتشاب راٍ صرطت اّ تْص .یذیا هی صاًظت کَ ُضف اع چیظت .عیظی صر ّصف
اّ ایي چٌیي هی گْیض  :رّع سًضگی یذیا ُواًٌض اى ًی صذزا ًوی تاػض کَ تا ّسع ُز تاصی تَ ُز طزف سن
گزصص .اّ ُیچ ّلت هثل یک طیاطتوضار اهزّسی رفتار ًوی کزص کَ تَ هزصم سْصػاى هطالثات هِن ػاى را ًوی
صٌُض ّ یا طشٌزاًی ُای ی را اًجام ًوی صاص کَ صر اى هٌفعت صًیْی اع را صرپی صاػتَ تاػض .اعتماص اّ دتی صر
ایي هضت تذت تاثیز ُیچ چیشی لزار ًگزفت ّ اى را تا چیش صیگزی عْض ًکزص .اّ ػشص راطشی تْص کَ
راٍ سْصع را پیضا کزصٍ تْص ّ تَ ساطز صیض پیغوثزی اع هی تْاًظت ایٌضٍ رّػي ُوَ را تجظن تکٌض ّ تَ ُویي
صلیل صر اعتماصاتغ تظیار هذکن هی تْص.
ایا ها اهزّسٍ تَ اى جٌثؼی کَ صر اى سهاى رر صاص ًیاسهٌض ًیظتین؟ ها صر اطزاف هاى تَ چَ هیشاى ػاُض افزاصی
طظت عٌصز صر ایي راتطَ ُظتین کَ ُز رّسٍ تا تاثیز پذیزی اس تیزّى  ،تغییز هْلعیت هی صٌُض.
تزای صًثال کزصى یک ُضف  ،فمط صاػتي یک تاّر تشرگ کافی ًیظت .فارطت ُن صر راٍ سْص یک ُضف تی
ضزری را صًثال هی کزص .ها تَ اًضاسٍ کافی اًظاى ُایی را هی ػٌاطین کَ تا تاّرُای تشرگ ّ تا اطتضالل ُای
اًظاًی ُ ،ضف ُای اػتثاٍ سیاصی را پی هی گیزًض .تا تَ اهزّس اًظاى ُای سیاصی تضّى صرًظز گزفتي سْى
ریشی ُای سیاص ّ رًج ّ عذاب ُای فزاّاى صر جٌگ ُای هشتلف صر طزتاطز جِاى کؼتَ ػضٍ اًض .ایي گًَْ
افزاص صر اطزاف ها کن ًیظتٌض کَ تْطط ًام سضا اعوال پلیضػاى را اًجام هی صٌُض ّ تَ تاّر سْصػاى اطویٌاى
صارًض کَ چَ چیشی را پیزّی هیکٌٌضّ .لی ایي طْر ًیظت .راطز تْصى جِت صًثال کزصى یک ُضف تَ ُویي
اطاًی ًوی تاػض تلکَ ًیاسهٌض یک ُضف اصلی هی تاػض.
دال تثیٌین کَ اعتماص یذیا صرطت تْص؟ عیظی ػزّع تَ ػزح صاصى سًضگی ًاهَ اّ هی کٌض:
ایا اّ صر تیاتاى ُواًٌض یک ًی کَ تْطط ّسع تاص تَ ُز طزف هی چزسیض  ،هی تْص؟ ًَ .ایا اّ صر لثاطی هجلل
ّ تزرّی هزهزُای یک ارگ سیثا سًضگی هی کزص؟ ًَ .ایا اّ یک پیاهثز تْص؟ ایا ّالعا سصْصیات یک پیاهثز
ػاهل ػشصیت اّ ًوی ػْص .یمیٌأ اّ تایظتی کظی هی تْص کَ راٍ سضاًّض را لثل اس اهضًغ تایظتی اهاصٍ هی
طاست .اّ فمط ُواًٌض یک یا چٌض پیغوثزُای گذػتَ پیؼگْیی ًوی کزص .اّ یک پیؼزّ لثل اس عیظی تْص کَ
هژصٍ اهضى اّ را صر توام اطزائیل پشغ هی ًوْصّ .لی اّ را ًوی تْاى تا ػشصیتی کَ صر ػزف ظِْر کزصى
تْص  ،همایظَ کزص .عیظی ُوچٌیي اصاهَ هی صُض  ":دال ایي دمیمت را تَ ػوا هی گْین :صر تیي توام اًظاى ُایی

کَ صر ایٌجا هتْلض ػضٍ اًض  ،اّ تشرگتزیي هزتثَ را صارص .تا ّجْص ایي  ،کْچکتزیي فزص صر هلکْت سضا اس یذیا
تشرگتز اطت"
یذیا هذثْب تزیي ػشصیت را صر ًشص سضا صاػت ّلی صر اى طْ صر پاییي تزیي هزتثَ اس هلکْت سضا لزار هی
گزفت .تا ایي دال عیظی تاالتز اس اّ ایظتاصٍ اطت ّلی عیظی صر هْلعیتی  ،رّتَ رّی اّ هی ایظتض ّ یذیا صر
هماتل اّ .صر ایٌجا ُیچ گًَْ استالف ًظزی کَ چَ کظی صر هزتثَ تاالتزی ُظت ّ ،جْص ًضارصّ .لی یذیا صر
جایی صیگز عٌْاى هی صارص کَ عیظی تایظتی صر جایگاٍ ّاالی سْصع لزار گیزص ّ هي ُن صر جایگاٍ سْصم .ایي
طشي یذیا را فمط هظیذیاى تا ایواى هی تْاًٌض سْب صرک ًوایٌض ّ اس اى پٌض تگیزًض .اّ لصض صاػت ایي راعٌْاى
تکٌض کَ فمط عیظی تاالتز اس ُوَ چیش ّ ُوَ اصم ُا اطت .ها هظیذیاى هْهي صر یاصگیزی سصْصیات تارس
عیظی تظیار کن کْػا ُظتین ّلی اس طزفی صیگز اس ًام اّ طْء اطتفاصٍ هی ًوایین .تضیي گًَْ پیزّی کزصى راٍ
تَ جایی ًوی تزص ّ ًتیجَ ای جش صًثال رّی اس یک ُضف تیِْصٍ تَ تار ًوی اّرص ّ صلیما ُواى ُضفی کَ
فْرطت صًثال هی کزص .تزای صریافت هلکْت سضا  ،ها اًظاى ُا ًیاسهٌض یک تْلض صّتارٍ ُظتین ّ .ایي تْلض ًوی
تْاًض تَ هعٌی یک یذیای صیگز تاػض تلکَ ها اى طزس ًگزع یذیا تز عیظی را ًیاس صارین تا تتْاًین چؼن ّ عمل
هاى را تز رّی عیظی تٌظین کٌین .صر ایي دالت ها هی تْاًین توام لضرت ّ طزتلٌضی یک اًظاى کاهل را صریافت
ًوایین .یذیا فمط هذْ تواػای عیظی ًؼض تلکَ اّ صرصضص اتالغ ایي هژصٍ تزای صیگزاى ًیش تزاهض .دال ها
هظیذیاى تا ّجْص صارا تْصى ایي صیض هعٌْی ُ ،ویؼَ صر یک دیطَ سطزی ّجْص صارین تا اى را اسصطت صُین.
ها تزای جلْگیزی اس ایي سطز هی تْاًین الضاهات صذیذی سیاصی اًجام صُین ّلی اغلة تالع سْصهاى را تز
رّی ُضف ُای اػتثاٍ صزف هی ًوایین ّ صر اسز سًضگی  ،هثل فْرطت گوپ تَ طزاًجام هطلْتی ًشْاُین
رطیض .ها صر طْل سًضگی سیلی تالع تیِْصٍ اًجام هی صُین ّ تزای ُیچی عزق ُای سیاصی هی ریشین ّ یک
سهاًی هی رطض کَ ها سیلی ًا اهیض ّ صلؼکظتَ هی ػْین .یذیا ّلی صر ایٌجا ًظز ها را تَ عیظی جلة هی کٌض ّ
صیض ها را تَ طوت اسزیي ُفتَ تَ اهضى عیظی ُضایت هی کٌض .ایا ها صر هماتل سضا ّ صر ایي راٍ تا جضیت عول
هی ًوایین؟ ایا فعالیت ُای ها صر ایي رّسُا ُواًٌض اعوال هظیذیاى صیگز اطت؟
ها ایي ًگزع راطز یذیای پیغوثز تَ عیظی را ُویؼَ ًیاس صارین چزاکَ ایي صیض تَ هزّر سهاى غیزػفاف هی
گزصص .چؼن ُای سهیٌی ها لاصر تَ رّیت هلکْت سضا ًوی تاػض .دتی سْص یذیا صر یک تاسٍ ای اس سهاى صچار
تزصیض ّ ّطْطَ هی گزصص .اّ تعض اس تْلضع ُ ،ویؼَ صر راٍ تؼارت صاصى هزصم تَ ظِْر عیظی تْص ّلی صر
سهاى پاصػاُی ُیزّصیض تَ سًضاى هی افتض ّ صر اًجا صچار ػک ّ تزصیض هی ػْص .اّ تَ ایي فکز افتاص کَ
کارُای عیظی تزرّی سهیي ًوی تْاًض اس یک سضای تْاًا طزچؼوَ گزفتَ تاػض .اًتظار اّ اس یک سضای تشرگ
تزرّی سهیي سیلی فزاتز اس اعوال عیظی تْص ّ اّ هٌتظز هلکْتی ػضى یکثارٍ جِاى را صاػت .دال
سضاًّضعیظی هظیخ تزرّی سهیي لزار صارص ّلی اّ چَ کار ُایی اًجام هی صُض؟ تیواراى را ػفا هی صُض  ،هزصٍ
ُا را سًضٍ هی کٌض ّ تَ فمزا یاری هی رطاًضّ ....لی ایٌِا ُوَ ًوی تْاًض ًؼاًَ ُای راضی کٌٌضٍ اس هلکْت
کاهل سضا تزرّی سهیي تاػض .ایي تزصیض یذیا ُواى تشلشل توام هظیذیاى صیگز هی تاػض کَ اس عیظی اًتظار
صیگزی صاػتٌض ّ .ایي طْال تزای اّ پیغ هی ایض کَ چَ تعضاص سیاصی اس اصم ُا تَ ػکل ًاگْاری هیویزًض ّ صر
هماتل عیظی چٌض ًفز اس اى ُا را سًضٍ کزصٍ اطت؟ ایي طْال را هژصٍ صٌُضٍ عیظی تَ ُوزاٍ یِْصیاًی کَ تا تَ
اهزّس هٌتظز ظِْر هظیخ ُظتٌض  ،پزطیضًض ّ .یا تزسی اس طْال ُای اًتماصاًَ اًظاى ُای اهزّسی کَ هی
پزطٌض اگز عیظی ظِْر کزصٍ اطت  ،کجا هی تْاًین اّ را تثیٌین؟ ّ ایا اّ ُواى هظیخ اطت یا ها تایظتی هٌتظز
ػشص صیگزی تاػین؟
عیظی فمط ایٌگًَْ پاطز هی صُض کَ یذیا لثال جْاب اى را هی صاًظت .اّ تَ طشٌاى اػعیا اػارٍ هی کٌض ّ تَ
یذیا هی گْیض:
" ًشص یذیا تاسگزصیض ّ اًچَ کَ ػٌیضٍ ایض ّ صیضٍ ایض  ،تزای اّ تیاى کٌیض .کَ چگًَْ ًاتیٌایاى تیٌا هی ػًْض ّ لٌگ
ُا راٍ هی رًّض ّ جذاهی ُا ػفا پیضا هی کٌٌض ّ ًاػٌْایاى ػٌْا هی گزصًض  ،هزصٍ ُا سًضٍ هی ػًْض ّ فمزا پیغام
ًجات تشغ سضا را هی ػًٌْض  ،طپض تَ اّ تگْییض سْع تَ دال کظی کَ تَ هي ػک ّ تزصیض ًضاػتَ تاػض "

ها اى دمیمت ّالعیی کَ عیظی اس اى صذثت ّ یا تَ آى عول هی کٌض را صرک ًوی کٌین .اى هلکْت تِؼتی کَ
عیظی اس اى سثز هی صُض تاس ُن اس صیضگاى هاى پٌِاى هی هاًضُ .زچٌض اگز ها تَ صفعات هعجشات ّ ػفاُای اّ
را ُن تثیٌین  ،تاسُن صر ػک ّ گواى سْصهاى تالی سْاُین هاًض .دتی اگز هزصٍ ُا ُن ػفا تگیزًض تاسُن تَ ایي
اعتماص صارین کَ رّسی صّتارٍ اًِا تایض تویزًض .صر ایي صًیا هلکْت اطواًی عیظی اس صیضگاى ها پٌِاى سْاٌُض
هاًض .ػایض یذیا ُن طْری صیگز صر راتطَ تا ظِْر عیظی فکز هی کزص .اّ یک رّسی سْاُض اهض ّ صر اى
رّس ُوَ پلیضی ُا را صر یک جٌگ طشت ّ یکثارٍ اس تیي سْاُض تزصّ .لی اّ تی طز ّصضا اهض ّ اّلْیت
کارع را تزهثٌا هذثت تَ صیگزاى ًِاص .اّ لصض صاػت تیؼتز صر سضهت فمزا ّ ضعفا تاػض ّ تعض اس هضتی
سْصع را تَ طْر تاّرًکزصًی ّ ُواًگًَْ کَ سْاطت اّ تْص  ،تَ سضهت کار هزصم تثضیل هی کٌض ّ .صر اًتِا
سْصع را جای توام گٌاُکاراى لزار هی صُض ّ هذاکوَ هی گزصیض کَ صر اى سهاى تاعث تَ اػتثاٍ افتاصى دتی
تِتزیي صّطت ُای اّ اًجاهیض.
دال اگز یذیای پیغوثز صر سًضاى تَ اّ ایواى اّرصٍ اطت ّ یا اگز ػاگزصاًغ صر رّس پٌضیکاص هژصٍ سًضگی
جاّیضاى اّ را تَ ُوَ جا اتالغ کزصٍ اًض ّ یا اگز ها اهزّس تا اعتماصی کَ تَ عیظی صارین ّ راٍ سْصهاى را صر
هظیز اّ لزار تضُین ّ یا اگز توام سْاطتَ ُایی کَ سضا اس ها هی سْاُض را تزاّرصٍ کٌین اى ّلت فمط ّ فمط سضا
ّ رّح المضص صر ها تاثیز سْاٌُض ًِاص.

آهیي

