دو مقاله از تىنی کلیف
خؾًْت اعشائیل دس کدب سیؾَ داسد ؟ یِْدیبى  ،اعشائیل ّ ُْلْکبعت.
ثشگشداى اص تشخوَ آلوبًی ّ تطجین ثب هتي اًگلیغی
ًشگظ ًغیوی  ،آسػ دّعت زغیي

تًْی کلیق تْلذ -۹۱۹۱هشگ) ۰۲۲۲ایگبییل گلْکؾتبیي*( ًظشیَ پشداص ّ هجبسص هبسکغیغت دس كلغطیي کَ دس خبًْادٍ ای فِیًْیغت هتْلذ
ؽذ .خبًْادٍ کلیق فِیًْیغتِبیی هتؼقت ثْدًذ .پذس ّ هبدس اّ ثَ ػٌْاى دّ تي اص پیؾگبهبى فِیًْیغن دس عبل  ۹۱۲۰اص ثخؼ سّعی لِغتبى
ثَ كلغطیي هِبخشت کشدٍ ثْدًذ  .دّعتبى خبًْداگی آًِب اص سُجشاى فِیًْیغت ثْدًذ کَ ثؼذُب ُوَ اص عشاى زکْهت اعشاییل ؽذًذ :ؽبین
ّایتضم  ،اّلیي سییظ خوِْس اعشاییل ،هْؽَ ؽبست ،کَ ثؼذُب ّصیش خبسخَ ؽذ؛ دکتش ُیلل یْكَ اص سُجشاى ًِنت فِیًْیغتی ؽُْش ػوَ اّ
ثْد .خْد کلیق هیگْیذ کَ “خبًْادٍ م دس ُغتَ هشکضی خبهؼَ فِیًْیغتی هشاس گشكتَ ثْد ”.چٌذ تي اص اػنبی خبًْادٍ اّ ًیض خبى خْد سا دس
خشیبى ُْلْکبعت اص دعت دادًذ .ثَ خبهش ّخْد چٌیي صهیٌَ ُبیی گزاس کلیق ًْخْاى اص یک فِیًْیغت استذّکظ ثَ یک فِیًْیغت هشكذاس
زوْم كلغطیٌیبى ّ ًِبیتب گغغت کبهل اص فِیًْیغن ّ هبسکغیغت ؽذًؼ چٌذیي عبل هْل کؾیذ .کلیق ثَ ُوشاٍ خوؼی اص اػنبی خْاى ایي
خشیبى کَ اص آى ًباهیذ ؽذٍ ثْدًذ خ ْد سا تشّتغکیغت ًبهیذًذ ّ پظ اص هذتی كؼبلیت ثَ ػٌْاى كشاکغیًْی دس ایي خشیبى ،دس عبل  ۹۱۹۱اص آى
خذا ؽذًذ .کلیق دس عبلِبی دَُ  ۰۲هیالدی دسگیش تالػ ثشای ثٌیبى ًِبدى یک عبصهبى تشّتغکیغتی دس كلغطیي ثْد .
کلیق اص عَ صثبى اعتلبدٍ هیکشد :ثشای کبسگشاى یِْدی ثَ صثبى ػجشی هیٌْؽت ّ ًْؽتَ ُبیؼ سا ثب ًبم ی.تغْس اهنب هیکشد .دس هوبالت ػشثی
ثشای کبسگشاى ػشة اص ًبم هغتؼبس یْعق القخشی اعتلبدٍ هیکشد ّ هوبلَ ُبی اًگلیغی اػ سا ثب ًبم ل.ساک هٌتؾش هیٌوْدُ .وَ ایي ًبم ُبی
هغتؼبس دس ایي صثبًِب ثَ هؼٌبی “فخشٍ” یب “عٌگ” ثْدًذُ .وبى هْس کَ ًب هغتؼبس ثؼذیؼ یؼٌی “کلیق” کَ ثَ ًبم ُویؾگی اػ تجذیل ؽذ ،دس
اًگلیغی ثَ هؼٌبی “فخشٍ” اعت  .کلیق یک صًذگی اًوالثی زشكَ ای سا اًتخبة کشدٍ ثْد ّ دس ًِبیت تٌگذعتی ّ ؽشایو هبهت كشعب صًذگی،
ثَ ؽکل ؽجبًَ سّصی ثَ كؼبلیت عیبعی هیپشداخت.
ثویَ اػنبی گشٍّ ًیض ؽشایو هؾبثِی داؽتٌذ .دس چٌیي ؽشایطی آًِب ّظبیق اًتشًبعیًْبلیغتی خْد سا كشاهْػ ًویکشدًذ .اػنبی گشٍّ هضد
یک سّص کبسؽبى سا دس ُلتَ ثشای کوک ثَ سكوبی ایتبلیبیی ؽبى اختقبؿ هیذادًذ کَ ثَ هیوت گشعٌَ هبًذى خْدؽبى توبم هیؾذ .ایي گشٍّ ثب
چٌیي ؽشایطی ،دّ هدلَ ثَ دّ صثبى هختلق ػجشی ّ ػشثی اًتؾبس هیذاد .خضٍّ ُبیی ًیض ثَ صثبى اًگلیغی ثشای عشثبصاى اًگلیغی هغتوش دس
كلغطیي هٌتؾش هیغبخت .ػالٍّ ثش ایٌِب گشٍّ تست زولَ فِیًْیغتِب ّ ًیض تؼویت پلیظ هشاس داؽت  .چکیذٍ ًظشات ّ تبلیلبت کلیق ّ ثویَ
اػنبی گشٍّ ایي ثْد کَ  :کبسگشاى ػشة هیجبیغت ثش ػلیَ فِیًْیغِن ّ اهپشیبلیغن هجبسصٍ کٌٌذ ّ پیًْذؽِبى سا ثب سُجشی استدبػی اػشاة
ثگغلٌذ .کلیق تسلیلِبیی دس ساثطَ ثب هغبئل كلغطیي ثشای ًؾشیَ تشّتغکیغت آهشیکبیی “ثیي الولل خذیذ” ًْؽت کَ تست ػٌبّیي عیبعت ثشیتبًیب
دس كلغطیي هٌبصػَ اػشاة ّ یِْدیبى ّ عیبعت هجوبتی دس كلغطیي هٌتؾش ؽذًذ  .ثب چٌیي صهیٌَ ای ،کلیق دّ عبل سا فشف هطبلؼَ دس ساثطَ ثب
هغبئل خبّسهیبًَ ّ یبدداؽت ثشداسی ّ خوغ آّسی هغتٌذات کشد .دعت ًْؽتَ ُب ثَ ثشسعی ّ تسلیل عبختبسُبی اهتقبدی کؾْسُبی
خبّسهیبًًَ ،یشُّبی عیبعی ّ اختوبػی دسگیش دسایي هٌطوًَ ،وؼ اهپشیبلیغن ،خٌجؾِبی هلی ّ خٌجؾِبی کبسگشی ًوْد .کؾْسُبیی کَ دس ایي
تسوین هْسد ثشسعی هشاس گشكتٌذ ،ؽبهل هقش ،كلغطیي  ،عْسیَ ،لجٌبى ّ ػشام هیؾذ .کلیق دعت ًْؽتَ سا ثَ صثبى ػجشی ًْؽت ُ .وغشػ
ؽبًی ًیض آى سا ثَ اًگلیغی تشخوَ کشد.
* ثَ دلیل گغغت اص فِیًْیغن ّ ًلشت اص ّالذیي ًژاد پشعت خْد ّ ُوچٌیي ًبم "ایگبئیل" هؼٌی تبسیخی  -ػجشی ػشة عتیض داسد ،دس اثتذای
خْاًی ًبم خْد سا ثَ ایگل ثَ هؼٌی ػوبة ّ عپظ ثب تـییش کبهل ًبم خبًْدگی  ،خْدػ سا " تًْی کلیق" ًبهیذ.
ایي تشخوَ دس ُلتبدهیي عبل هوبّهت دس ثشاثش اؽـبل کلًْیبلیغتی ّ اهپشیبلیغتی كلغطیي تْعو سژین كبؽیغتی ّ فِیًْیغتی اعشائیل،
توذین هیؾْد ثَ ُوَ کغبًی کَ كلغطیي ثشای آًِب اعن سهض هوبّهت اعت.
صًذٍ ثبد هوبّهت ّ عْعیبلیغن
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Roots of Israel’s violence
? Worin wurzelt Israels Gewalttätigkeit
ّهتی کَ هي ثَ تدشثیبت خْدم دس كلغطیي ًگبٍ هیکٌن  ،هیتْاًن آؿبصُبی کْچک ّزؾت اهشّص سا تؾخیـ دُن .فِیًْیغن ثب
خذایی یِْدی ّ اػتوبد ثَ یک دّلت  -عشصهیي یِْدی  ،خؾًْت دّلتی سا اكضایؼ داد.
ّالذیي هي اص پیؾگبهبى فِیًْیغن ثْدًذ .آًِب عبل  ۹۱۲۰اص سّعیَ ثَ كلغطیي آهذًذ تب ثَ یک اختوبع فِیًْیغتی کَ تٌِب چٌذ
ُضاس ًلش ثْدًذ ثپیًْذًذ.
هي یک فِیًْیغت سؽذ کشدم ،اهب فِیًْیغن ٌُْص ؽکل پلیذ خْد سا کَ هب اهشّص هیؾٌبعین ًذاؽت.
ُویؾَ یک ؽکبف اعبعی ثیي فِیًْیغن ّ اػشاة ّخْد داؽتُ .وبى ؽکبكی کَ فِیًْیغتِب سا اص اًغبًِبی دیگش دس کؾْسُبی
هجذاء آًِب خذا هیکشد.
ایي ّامر تش هیؾْد ّهتی کَ هب ثَ سّعیَ دس هشى ً ۹۱گبٍ هیکٌین .دس عبل  ۹۱۱۹تضاس الکغبًذس دّم ثَ هتل سعیذ .دس عبل ثؼذ
ساعتِبی اكشاهی سّط یک ًغل کؾی ػلیَ یِْدیبى عبصهبًذُی کشدًذ; آًِب هیگلتٌذ" :یک یِْدی سا ثکؼ ّ سّعیَ سا ًدبت ثذٍ".
عْعیبلیغتِب ثب یک كشاخْاى ثشای اتسبد دس هجبسصٍ ثب تضاسیغن ّ ساعتِب ثَ آًِب خْاة دادًذ .اهب یک خْاة دّم ُن ّخْد داؽت:
فِیًْیغن .فِیًْیغتِب هغتذل هیکشدًذ کَ" :یِْدیبى ًویتْاًٌذ ثَ ُیچ کظ دیگشی ؿیش اص خْدؽبى اػتوبد کٌٌذ" ّ .اّلیي یِْدیبى
سّط ،سّعیَ سا ثَ هوقذ كلغطیي تشک کشدًذُ .ش ًغل کؾی ثؼذی ُش دّ ػکظ الؼول سا تْلیذ هیکشد .ػذٍ ای ثَ خٌجؼ اًوالثی
پیْعتٌذ  ،ػذٍ ای دیگش خذایی سا اًتخبة کشدًذ.
اص صهبًی کَ فِیًْیغتِب ثَ كلغطیي آهذًذ ُوچٌبى ثش خذایی خْد پبكؾبسی کشدًذ.
فِیًْیغتِب عشصهیي ػشثی سا ثذعت گشكتٌذ ،دس خبیی کَ آًِب اؿلت هضسػَ داساى سا كشاسی هیذادًذ ّ .فِیًْیغتِب ثقْست
عیغتوبتیک ُضاساى تي اص ثیکبساى ػشة سا هْسد تجؼیل هشاس هیذادًذ .اگشچَ اػشاة زذاهل  ۱۲%دسفذ خوؼیت سا تؾکیل
هیذادًذ ،زتی یکی اص آًِب دس هذسعَ هي ّخْد ًذاؽت.
ّالذیي هي فِیًْیغتِبی سادیکبلی ثْدًذ .ایٌطْس پذسم ًظشػ سا ثَ هي اظِبس داؽت":یک ػشة سا كوو هیتْاى اص هیبى ؽیبس
هگغک یک تلٌگ ثَ فْستؼ ًگبٍ کشد" .هي ُیچ ّهت صیش یک عوق ثب یک ػشة صًذگی ًکشدم.
فِیًْیغتِب عٌذیکبی خْدؽبى سا عبصهبًذُی کشدًذُ .یغتبدسّت  ،کَ دّ فٌذّم عیبعی سا تؾکیل داد :یکی ثشای "دكبع اص کبس
ػجشی" تبعیظ ؽذ ،دیگشی ثشای "دكبع اص تْلیذات ػجشی" .اص ایي فٌذّم "اػتقبة کبالیی" تبهیي هبلی ؽذ تب اعتخذام ؽذى
اػشاة دس ؽشکتِبی یِْدی هتْهق ؽْد ّ تْلیذات ػشثی اص ثبصاسُبی یِْدی دّس ًگبٍ داؽتَ ؽْد .ؽشکتِبی فِیًْیغتی اعبعب ً
ًیبصی ثَ دعت صدى تْعو ُیغتبدسّت ًذاؽتٌذ.
دس عبل  ۹۱۹۹هب دس ًضدیکی ثبصاس تل آّیْ صًذگی هیکشدین .فجر یک سّص ُوغشم یک هشد خْاى سا دیذ کَ عش فسجت سا ثب
توبم صًبى دس ثبصاس ثبص کشد ّ .تؼذادی سا دس آساهؼ سُب کشد ّ ،سّی عجضیدبت دیگشاى پبساكیي سیخت ّ تخن هشؿِب سا ؽکغت.
ُوغشم کَ ثَ تبصگی اص خٌْة آكشیوب آهذٍ ثْد ًویتْاًغت آًشا ثبّس کٌذ اّ ثب التِبة پشعیذ :چَ اتلبهی دس ایٌدب هی اكتذ؟
ایي خیلی عبدٍ ثْد :ایي هشد اهتسبى هیکشد کَ آیب کبالُب ػجشی ثْدًذ یب ػشثی ّ تْلیذات ػشثی سا تخشیت هیکشد .ایي پیؾشّی
ٌُْص دس هشزلَ پبییٌی خْد سا زشکت هیذاد  ّ ،تؼذادی اص فِیًْیغتِب ُوچٌبى هثل چپِب فسجت هیکشدًذ.اًتؾبسات فِیًْیغتی
ثشای هثبل لٌیي ّ تشّتغکی چبپ هیکشدًذ.
اهب تنبد آؽتی ًبپزیش ثب اػشاة ُوچٌبى هطؼی ثبهی ثْدُ .یچ ػشثی ُیچ ّهت ًتْاًغت ػنْ خٌجؼ کیجْتـ* ثب صساػت خوؼی
"عْعیبلیغتی" اػ ؽْد .اکثشیت صهیي تست هبلکیت یِْدی ثَ فٌذّم هلی یِْد تؼلن داؽت ،کَ اعبعٌبهَ آًِب اخبسٍ دادى ثَ
اػشاة سا هوٌْع کشدٍ ثْد .ثَ ایي هؼٌی کَ خوؼیت ػشثی افلی هیجبیذ اص کل هٌطوَ ساًذٍ ؽًْذ.
صهبًیکَ هي دس  ۹۱۹۱كلغطیي سا تشک کشدم ،تل آّیْ ؽِشی ثب  ۰۲۲,۲۲۲خوؼیت ،زتی یک عبکي ػشة ًذاؽت .تقْس کٌیذ هب
دس ًبتیٌگِبم ّاسد هیؾْین ؽِشی دس زذّد ثضسگی تل آّیْ ّ زتی یک اًگلیغی دس آى پیذا ًکٌین.
ثَ هْس ّامر دؽوٌی فِیًْیغتِب ثب اػشاة ّخْد داؽت .فِیًْیغتِب_ یک اهلیتی کَ ثَ هغیش اکثشیت اػتوبد ًذاؽت_زوبیت ًیبص
داؽتٌذ ّ ثَ ایي ػلت ُویؾَ دس خغتدْی کوک هذستِبی اهپشیبلیغتی ثْدًذ کَ كلغطیي سا دس کٌتشل داؽتٌذ ّ آؿبص آى تشخیسب ً
هسغْط ًجْد :سُجشاى فِیًْیغتی هکشسا ً ثَ زبکوبى آلوبى ؽشذ هیذادًذ کَ ایي دس هٌلؼت آًبى اعت اگش فِیًْیغن دس كلغطیي
سًّن گیشد.
صهبًیکَ ثشیتبًیبی کجیش دس عبل ۹۱۹۱كلغطیي سا اؽـبل کشد ،سُجشاى فِیًْیغتی ثَ ثبللْس ّصیش خبسخَ هسبكظَ کبس آًِب ًْؽتٌذ
ّ ثَ اّ تْمیر دادًذ یک زنْس فِیًْیغتی هْی دس كلغطیي ثَ ًلغ ثشیتبًیبی کجیش هیؾْد .دس زیي خٌگ خِبًی دّم صهبًیکَ
ّامر گؾت کَ ایبالت هتسذٍ آهشیکب هذست اهپشیبلیغتی افلی هیؾْد ،ثْیژٍ دس خبّسهیبًَ ،سُجشاى فِیًْیغتی ثَ عوت
ّاؽٌگتي تـییش خِت دادًذ.
فِیًْیغتِب اگشچَ ازتوبالً خشیذٍ ًؾذًذ ّ ،لی ُویؾَ ثب کوبل هیل اخبسٍ ؽذًذ .هٌطن خذاعبصی فِیًْیغتی اص خلن ؿیش یِْدی
چَ دس سّعیَ چَ دس لِغتبى ّ كلغطیي هٌدش ثَ ّاثغتگی ثَ اهپشیبلیغن ؽذ .ػشّج ًبعیًْبل عْعیبلیغن آًشا ثَ هْس هطؼی
ُوشاُی کشد .عشهبیَ ثضسگ آلوبًی اص ُیتلش زوبیت کشد ًَ اص تشط یِْدیبى ثلکَ اص تشط هجوَ کبسگش آلوبًیُ .ن یِْدیبى ّ ُن
هجوَ کبسگش آلوبى هشثبًیبى ُیتلش ثْدًذ.
ثبالتشیي ّظیلَ ثشای عْعیبلیغتِبی اًوالثی هیجبیغتی ایي هیجْد کَ هجبسصٍ هجوَ کبسگشػلیَ ًبصیِب سا عبصهبًذُی هیکشدًذ.
فِیًْیغتِب توبیل ثشای ایي هوقْد ًذاؽتٌذ .آًِب هیگلتٌذ" :یِْدیبى هشثبًیبى ُیتلش ُغتٌذ" ّ اتِبم هیضدًذ کَ ُوَ آلوبًیِب دؽوٌبى
یِْدیبى ُغتٌذ.
صهبًیکَ کبسگشاى آلوبًی دس عبل  ۹۱۰۰ثذّى هوبّهت تْعو ُیتلش ؽکغت دادٍ ؽذًذ ،فِیًْیغن ثی اًذاصٍ هذستوٌذ ؽذّ .هتی یک

خٌجؼ ؽتبة خبفی هیگیشد ًویتْاى آًشا ثیؼ اص گزؽتَ هتْهق کشد ،هگش ثْعیلَ یک خٌجؼ خذیذ کَ خیلی ثضسگتش اص آى ثبؽذ.
ّهتی کَ یِْدیبى ثَ آلوبًیِب ًویتْاًغتٌذ اػتوبد کٌٌذ ،پظ هجیؼتب ً تٌِب ساٍ زل ثَ ًظش سعیذٍ یک دّلت هذستوٌذ فِیًْیغتی ثْد.
دس كلغطیي دسػیي زبل تدبّصات تِْع آّس فِیًْیغتی ُوْاسٍ ثیؾتش هیؾذ .دس عبل  ۹۱۹۱زکْهت اعشائیل ثش اعبط یک
لؾکشکؾی تشّسیغتی تبعیظ خْد سا اػالم کشد .کَ ثْاعطَ آى ُضاساى كلغطیٌی اص خبًَ ُبی خْد ساًذٍ ؽذًذ .تْلذ ایي زکْهت
ثْعیلَ یک ًغل کؾی "هسذّد ؽذٍ" اص  ۰۹۲اًغبى ػبدی دس ؽشم دیشیبعیي ثَ اخشا دسآهذ.
هشداى ،صًبى ّ کْدکبى هتل ػبم ؽذًذ ،ػذٍ ای ُن صًذٍ دس چبٍ ُبی آة دُکذٍ پشتبة ؽذًذ .آًدب هکبًی ثْد کَ هي خیلی خْة
هیؾٌبختن ،كوو چٌذ کیلْهتش ثب هسل صًذگی هي كبفلَ داؽت .اػشاة تٌِب کغبًی ًجْدًذ کَ اص آى ثَ ثؼذ ثشای آى [م.دیشیبعغیي]
هدجْس ثَ پشداخت گوشک ثْدًذ .خغتدْی هذاّم اعشائیل ثشای هتسذ پیذا کشدى تْاًغت ثطْس كضایٌذٍ ثَ هتسدشتشیي سژین ثب
تغلیسبت ًظبهی دس خِبى هٌدش ؽْد.
هْؽَ دایبى ّصیش دكبع اعشائیل دس عبل  ۹۱۱۱دّهبٍ دس ّیتٌبم خٌْثی ثَ عش ثشد ّ ثَ دّلت دعت ًؾبًذٍ آهشیکبیی هؾبّسٍ هیذاد.
اعشائیل ثَ ؽیلی تست زبکویت دیکتبتْس پیٌْؽَ اعلسَ اسعبل هیکشد ،سژین ًژاد پشعت یبى اعویت دس سّدصیب (صیوجبٍّ اهشّصیي)
ّ ُوَ کؾْسُبی دیگش کَ خیوی کبستش سییظ خوِْس آهشیکب ثَ دلیل ًول زوْم ثؾش ػلیَ آًِب تسشین تغلیسبتی ّمغ کشدٍ ثْد،
اعلسَ اسعبل هیکشد.
عشّیظ اهالػتی اعشائیل ثَ ؽبٍ ایشاى هؾبّسٍ هیذاد ،دس زیي ایٌکَ داًؾوٌذاى ؽبٍ ثَ ُوشاٍ دّلت آپبستبیذ آكشیوبی خٌْثی تغلیسبت
اتوی سا گغتشػ هیذاد .ػذٍ ای اهشّص تأکیذ داسًذ کَ عتوذیذى ُویؾَ ثَ تشهی هٌدش هیؾْد .یِْدیبى ثطشص ّزؾتٌبکی تست عتن
ثْدًذ ،اهب ُیچ گبساًتی ثشای آى ّخْد ًذاؽت کَ آًِب هتشهی ّیب اًوالثی ؽًْذ .دس ػْك عتن هٌدش ثَ ُوشاٍ ؽذى ًبتْاًی دس ثشاثش
استدبع ؽذ .اص آًدب کَ ُغتَ فِیًْیغن گغغتي اص ُوَ ًیشُّبی پیؾشّ هؼٌی هیذاد ،اص ًیشُّبی اًوالثی دس سّعیَ گشكتَ تب
ًیشُّبی مذ اهپشیبلیغتی دس خبّسهیبًَ ،ایي ًتیدَ اص پیؼ تؼییي ؽذٍ ثْد.
اکٌْى اعشائیل ثب كبالًژیغتِبی هغیسی دس لجٌبى ،یک عبصهبى كبؽیغتی ػلٌی ،ثبُن کبس هیکٌٌذ .ایي هشا ؿبكلگیش ًکشد .هي ُوچٌیي
هیتْاًن ثَ خبهش آّسم صهبًیکَ دس  ۹۱۰۲اػنبی ایشگْى** ،عبصهبى هٌآخَ ثگیي کَ ًخغت ّصیش اهشّصیي اعشائیل اعت ،عالم
ُیتلشی ًؾبى هیذادًذ ّ لجبط هٍِْ ای هیپْؽیذًذ.
دس عبل ً ۹۱۰۰ویتْاًغتن تقْس کٌن کَ فِیًْیغتِب هشدم ػبدی سا ثکؾٌذ_آًِب اػشاة سا هْسد تجؼیل هشاس هیذادًذ ًَ ،ثیؾتش.
اهب دس دًیبی دؽْاس اهشّص ُش ؽکبكی گغتشدٍ تش ّ ػوین تش هیؾْد ّ ؽکبف گغغتي یِْدیبى هٌدش ثَ ایي ّزؾتی هیؾْد کَ هب
آًشا دس لجٌبى دیذین*** .ایي ّزؾیگشی دس هٌطن فِیًْیغن هشاس داسد .هي اص ایي هیتشعن کَ هب خیلی ثذتش اص ایي اص یِْدیبى
ثتْاًین اًتظبس داؽتَ ثبؽین.

کارگران یک راه حل برای ارائه دارند.
یک تٌَ هجوَ کبسگش ػشة دس خبّسهیبًَ دعتشعی ثَ اهتذاسی داسد کَ هبًغ فِیًْیغن ؽْد ّ اهپشیبلیغن سا ؽکغت دُذ .دّلتِبی
هْخْد هبدس ثَ اًدبم آى ًیغتٌذ.
ثَ ػلت هٌبكغ ًلتی ،پبدؽبُی خٌْة یک هشیذ ثی هیذ ّ ؽشه ایبالت هتسذٍ آهشیکب اعت.
سژین اعذ دس عْسیَ ثی ثجبت ّ كبعذ اعت ّ ّاثغتَ ثَ چکیذٍ اػبًَ عؼْدیِب .دس زیي ایٌکَ سژین هقش خْد سا سّی ؽبًَ هیلیًِْب
کبسگش ّ دُوبى كویش عش پب ًگبٍ هیذاسد .هیلیًِْب کبسگش دس هٌبهن كویش صًذگی هیکٌٌذ ّ هیلیًِْب دُوبى اص ثذتشیي هقیجتِب سًح
هیجشًذ ،چشاکَ آًِب زتی یک ثبس دعتشعی ثَ آة تویض یب لْلَ کؾی ًذاسًذ.
ایي سژیوِب ُیچ کبسی ًویتْاًٌذ اًدبم دٌُذ ّ ًویتْاًٌذ ثب ُیچ کظ هجبسصٍ کٌٌذ ،چَ ثشعذ ثَ هجبسصٍ ثب فِیًْیغن ّ اهپشیبلیغن.
عبصهبى آصادی ثخؼ كلغطیي (  ) PLOثَ پْل عؼْدیِب ّاثغتَ اعت ّ ،صًذٍ هبًذى كیضیکی آًِب ثَ عْسیَ ّاثغتَ اعت .توبم
ؽدبػت چشیکِبی ً ، PLOویتْاًذ ُیچ ساُی ثشای خشّج اص ایي ثي ثغت ثیبثذ.
کبسگشاى ػشثی کلیذ ایي ثي ثغت ُغتٌذ .هجوَ کبسگش هقش ثَ تٌِبیی ثَ ثضسگی هجوَ کبسگش سّعیَ دس  ۹۱۹۱اعت .ایي کبسگشاى
هذست تـییش خبّسهیبًَ سا دس اختیبس داسًذ.

یاداشت ترجمه :
* ًْػی «دُکذٍ اؽتشاکی» اعت کَ سیؾَ دس فِیًْیضم ّ عْعیبلیضم داسد.دس کیجْتـُ ،وَ کبس هیکٌذ ّ ُوَ اص دسآهذ ػوْهی اعتلبدٍ
هی کٌذُ .وَ چیض کیجْتـ ،هبل ُوَ اُبلی آى خبهؼَ اعت ّ دس ػیي زبل ،هبل ُیچ یک اص آًبى ًیغت.دس کیجْتـ «هبلکیت خقْفی» ّخْد
ًذاسد ّ هبلکیت تٌِب «اؽتشاکی» اعت.
الجتَ اؽبسٍ ثَ هٌض تًْی کلیق دس ایٌدب ثَ ّاژٍ " :عْعیبلیغتی" اػ ،هٌظْس اعبط ًبعیًْبل عْعیبلیغتی کیجْتـ اعت کَ ایي هضاسع اؽتشاکی
سا ثش اعبط ّاثغتگی ًژادی تٌِب ثشای فِیًْیغتِب هبثل اعتلبدٍ ثْدٍ ّ اػشاة سا دس هیبى خْد ًوی پزیشكتٌذ.
** عبصهبى ًظبهی هلی دس عشصهیي اعشائیل کَ دس کؾْس اعشائیل ثب ًبم اِتغِل «عبصهبى ًظبهی هلی» خْاًذٍ هیؾْد یک عبصهبى ؽجًَظبهی
یِْدی ّكبداس ثَ ایذئْلْژی فِیًْیغن ثب اػتوبدات ثٌیبدگشایبًَ دیٌی ُوچٌیي ًژادپشعتبًَ ػلیَ اػشاة کَ دس كلغطیي تست هیْهیت اًگلغتبى هجل
اص تبعیظ سعوی سژین اعشائیل تؾکیل ؽذٍ ثْد .ایي عبصهبى ثب اًؾؼبة اص عبصهبى ُگبًب ،اص  ۹۱۰۹تب  ۹۱۹۱ثِوشاٍ عبصهبًی دیگش ثٌبم لسی
كؼبلیت هیکشدًذ.ا ایشگْى عبصهبى ُگبًب سا ثَ داؽتي عیبعت ًشهؼ ّ عبصؽکبسی دس ثشاثش اػشاة هتِن هیعبخت ّ خْاعتبس ًؾبى دادى ؽذت
ػول ثیؾتشی دس ثشخْسد ثب آًبى ثْد .اص ایي سّی ،خْد ثَ اًدبم ػولیبت هغتول ًظبهی ػلیَ آًبى سّی آّسد.ایي عبصهبًِب ؽبخَ ًظبهی
ؿیشسعوی آژاًظ یِْد سا تؾکیل هیذادًذ.
ثب اػالم اعتوالل اعشائیل دس عبل  ۹۱۹۱هیالدی ّ ثشپبئی ًیشُّبی دكبػی اعشائیلُ ،ش عَ خٌجؼ صیشصهیٌی ُگبًب ،اتغل ّ لسی دس استؼ
اعشائیل ادؿبم ؽذًذ.
*** اؽبسٍ ثَ کؾتبس پٌبٌُذگبى ّ آّاسگبى كلغطیٌی اسدّگبٍ فجشا ّ ؽتیال دس  ۹۱عپتبهجش تب  ۹۱عپتبهجش  ّ ۹۱۱۰دس هْل خٌگ داخلی لجٌبى
اعت .کَ ثب هسبفشٍ اسدّگبٍ تْعو استؼ اعشایل ثَ كشهبًذُی آسیل ؽبسّى ّ ثٌیبهیي ًتبًیبُْ( ّصیش دكبع ّ كشهبًذُی کل استؼ آى دّساى
اعشائیل ) آؿبص ّ ًیشُّبی كبالًژ لجٌبًی ثب ّسّد ثَ اسدّگبٍ اهذام ثَ هتل ػبم پٌبٌُذگبى ؿیش ًظبهی کَ ثیؾتش صًبى ّ کْدکبى ثْدًذ کشدًذ .تؼذاد
کؾتَؽذگبى ایي کؾتبس تب ً ۰۰۲۲لش ثشآّسد ؽذٍاعت.
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تىلد صهیىنیسم
اًوالة كشاًغَ یِْدیت سا آصاد کشد .هبثیي عبل  , ۹۱۱۱اتسبد آلوبى ّ اتسبد ایتبلیب ,توشیجب ً زذّد فذ عبل ثؼذ ثطْس كیضیکی ,
اهتقبدی ّ سّؽٌلکشی هسلَ ُبی یِْدی ًؾیي ( گتْ ) ًبپذیذ ؽذ .هٌذلغْى ُ ,بیٌَ ّ هبسکظ ُوَ یِْدی ّ ؽخقیتِبی ثشخغتَ
كشٌُگ آلوبًی ثْدًذ .اهب دس سّعیَ تضاسی  ,خبیی کَ یْؽ كئْدالیغن ٌُْص ّصى عٌگیٌی داؽت ّ عشهبیَ داسی هذسى ثَ عختی
ؽکل هیگشكت ,یک آًتی عویتیغن (عبهی عتیضی*) گغتشدٍ ّخْد داؽت ّ ًغل کؾی زتی ؽشّع ؽذٍ ثْد .صهبًی کَ عشهبیَ داسی
,هذیوی ّ صُْاس دس سكتَ ؽذ ,ثخقْؿ ثؼذ اص سکْد ثضسگ عبلِبی  ,۹۱۰۲ػلیَ ُوَ دعت آّسد ُبی دّساى خْاًی اػ ػوت گشد
کشد .زبل ًَ تٌِب ثَ آعبًی گتُْب سا ثلکَ خیلی ثذتش اتبهِبی گبص ُن هولْ اص یِْدیبى کشدًذ.
اهب ثیي ایي دّ دّسٍ ثَ هْسد ثذتشی اص یِْد عتیضی دس كشاًغَ هٌتِی ؽذ .دس ۹۱۱۰اكغش استؼ ثٌبم دسیلْط  ,هسکْم ثَ خبعْعی
ثشای آلوبى ؽذ .پشّعَ دادسعی ؽجیَ ؽکبس خبدّگشاى** ثْد ّ هٌؾبء تسشیک کشدى اساصل ػلیَ یِْدیبى ؽذ .ایي هْج یِْد
عتیضی تْلیذ خبًجی هجبسصٍ هیبى اهپشیبلیغن اّج گشكتَ كشاًغَ ّ اهپشیبلیغن آلوبى ثْد .دس پبسیظ آًضهبى یک ژّسًبلیغت ّیٌی
عشؽٌبط ثٌبم تئْدّسُشتغل صًذگی هیکشد .اص کل امطشاة ػوْهی ُشتغل ثَ ایي ًتیدَ سعیذ کَ یِْد عتیضی یک پذیذٍ هجیؼی
ّ ؿیش هبثل اختٌبة اعت .دس ژّئي  ۹۱۱۰اّ هیٌْیغذ " :دس پبسیظ ُوبًگًَْ کَ اص هجل گلتَ ثْدم ,ثَ یک هشص تلکش ثبصتش اص یِْد
عتیضی ًبئل ؽذم؛ ؽشّع کشدم آًشا ثقْست تبسیخی كِویذٍ ّ ثجخؾن .ثخقْؿ تؾخیـ دادم کَ چوذس تالػ ثیِْدٍ ّ ثیوؼٌی اعت
کَ ثب یِْد عتیضی هجبسصٍ ؽْد".
ُشتغل اهیل صّال ّ دیگش كشاًغْی ُبیی سا ثَ ًوذ کؾیذ ّ دس خو اّل عْعیبلیغتِبیی سا کَ اص دسیلْط دكبع کشدًذ .اّ گالیَ کشد
کَ یِْدیبى " زلبظت اص خْد سا دس پٌبٍ عْعیبلیغت ُب ّ ًبثْد گشاى ًظن هْخْد خغتدْ هیکٌٌذ ( )...زویوتب ً آًِب دیگش یِْدی
ًیغتٌذ ّ زتی دیگش كشاًغْی ًیغتٌذ .آًِب ثَ ازتوبل صیبد سُجشاى آیٌذٍ آًبسؽیغن اسّپبیی ُغتٌذ" .اّ هغتذل کشد کَ یک خْاة
ثشای یِْد عتیضی ایي اعت کَ یِْدیبى عشصهیي ُبیی سا کَ دس آى ًبخْاًذٍ ُغتٌذ ,سُب کٌٌذ ّ کؾْس خْیؼ سا تبعیظ کٌٌذ .اّ
اظِبس داؽت کَ ثشای هتسون کشدى ایي ُذف " یِْد عتیضاى هبثل اػتوبدتشیي دّعتبى  ...هتسذاى هب خْاٌُذ ثْد" .ثَ ُویي ػلت اّ
پلَُْ ّصیش داخلی تضاس سا هالهبت کشد ,هشدی کَ ًغل کؾی کیؾیٌْف سا دس  ۹۱۲۰عبصهبًذُی کشدُ .شتغل تالػ کشد ایٌگًَْ
ثشای اّ هؼوَ ثگزاسد کَ هِبخشت ثخؾی اص یِْدیبى اص سّعیَ هی تْاًذ خٌجؼ اًوالثی دؽوي پلَُْ سا تنؼیق کٌذ.
اگش آؽتی ًبپزیشی ( آًتبگًْیغن ) هیبى یِْدیبى ّ ؿیش یِْدیبى  ,ثَ ظبُش هجیؼی ؽذٍ ّ اختٌبة ًبپزیش ثبؽذ ,پظ اص آى ًتیدَ هیؾْد
کَ آؽتی ًبپزیشی هیبى یِْدیبى ّ اػشاة دس كلغطیي ُوچٌیي هجیؼی ّ اختٌبة ًبپزیشاعت .اّلیي تؼشیق ُشتغل اص فِیًْیغن ایي
ثْد  " :ثَ خلن ثذّى عشصهیي یک عشصهیي ثذّى خلن دادى" .صهبًی کَ تْخَ اّ ثَ ایي هطلت خلت گشدیذٍ ؽذ کَ اػشاة دس
كلغطیي صًذگی هیکٌٌذُ ,شتغل ایٌشا ثذیِی اعتٌجبه کشد کَ ثغبدگی اص ؽش آًِب ثبیذ خالؿ گشدیذ .دس ژّئي  ۹۱۱۰اّ هیٌْیغذ " هب
عؼی خْاُین کشد ثشای ایي خلن هغتنؼق دس عشاعش هشصُب خبدّ کٌین  ,ثَ ایي ؽیٍْ کَ هب هؾبؿلی ثشای آًِب دس کؾْسُبی
تشاًضیت پیذا کٌین ّ ُوضهبى اهب آًِب سا دس کؾْس خْدهبى اعتخذام ًکٌین " .چَ ثیبى ظبلوبًَ ای اص آسصّی پبکغبصی هْهی.

اقتصاد بسته صهیىنیستی
فِیًْیغت ُبیی کَ اص اّاخش هشى  ۹۱ثَ كلغطیي هِبخشت کشدًذ ً ,ویخْاعتٌذ کَ ثَ الگْی اهتقبدی علیذُبی آكشیوبی خٌْثی
ًبئل ؽًْذ .آًدب علیذُب عشهبیَ داساى ّ عیبُبى کبسگشاى ثْدًذ .فِیًْیغتِب كوو یک خلن یِْدی سا هیخْاعتٌذ .ثب دس ًظش گشكتي
اعتبًذاسد صًذگی ثغیبس پبییي اػشاة دس هوبیغَ ثب اسّپبییِب ّ یک ثیکبسی گغتشدٍ ثبص ّ هخلی ,ایي ُذف كوو هیتْاًغت ثَ گًَْ
ای ثَ اًدبم سعذ کَ دعتشعی اػشاة ثَ ثبصاس کبس یِْدیبى هغذّد گشدد .ثشای ایي هوقْد ثَ سّػ ُبی هختلق هتْعل ؽذًذ .اّالً
فٌذّم هلی یِْد ثش هجن یک اعبعٌبهَ ,ثؼٌْاى هبلک یکی اص ثخؼ ُبی ثضسگ عشصهیي دس اؽـبل یِْد ؽذ ,اص خولَ ثخؼ
ثضسگ تل آّیْ,کَ كوو یِْدیبى دسایي عشصهیي اخبصٍ کبس داؽتٌذ .دّهب ً توبم اػنبی اتسبدیَ ُبی کبسگشی فِیًْیغتیُ ,یغتبدسّت
(اتسبدیَ عشاعشی کبسگشاى یِْدی) هیجبیغتی دّ ؽِشیَ پشداخت کٌٌذ ,یکی ثشای زلبظت اص ًیشّی کبس یِْدی ّ دّهی ثشای
زلبظت اص هسقْالت کبس یِْدیُ .یغتبدسّت اػتقبة ػلیَ کبالُبی ثبؿذاساى هیٍْ کَ کبسگشاى ػشة دس آى هؾـْل ثَ کبس
ثْدًذ سا عبصهبًذُی کشد ّ ثبؿذاساى سا هدجْس ثَ اخشاج ایي کبسگشاى کشدُ .وچٌیي ایي یک تقْیش سّصاًَ ثْد کَ هشد ُبی
خْاى یِْدی دس ثبصاسُبی یِْدی دس هیبى كشّؽٌذگبى عجضیدبت ّ تخن هشؽ دس زبل گشدػ دیذٍ ؽًْذّ .هتی آًِب ثَ کغی تٌَ
هیضدًذ ثش زغت اتلبم یک صى ػشة ثْد! ّ سّؿي آتؾضا سّی عجضیدبت هیشیختٌذ ّ تخن هشؽ ُبسا تخشیت هیکشدًذ.
هي خْد ثَ خبهش هیبّسم کَ چگًَْ یک کبكَ دس تل آّیْ هْسد زولَ هشاس هیگشكت ّ توشیجب ً ثطْس کبهل تخشیت هیؾذ ,ثؼذ اص ایٌکَ
ؽبیؼَ هیؾذ کَ یک ػشة دس آؽپضخبًَ ثؼٌْاى ظشف ؽْس هؾـْل ثَ کبس اعت.هي ُوچٌیي ثخبهش هیبّسم تظبُشات ُبی هکشس
ثشػلیَ ًبیت سیظ داًؾگبٍ ػجشی اّسؽلین دکتش هبگٌْط دس دّسٍ داًؾدْیی هي اص  ۹۱۰۱تب  .۹۱۰۱دکتش هبگٌْط یک یِْدی
آهشیکبیی ّ لیجشال ثْد ّ تٌِب خشهؼ ایي ثْد کَ هغتبخش یک هبلک ػشة ثْد.

وابستگی به امپریالیسم
ثب ایي آگبُی کَ آًِب ثب هوبّهت كلغطیٌیبى هْاخَ هیؾًْذ ,ثشای فِیًْیغت ُب ّامر ثْد کَ آًِب ثَ کوک ُش هذست اهپشیبلیغتی
ّاثغتَ ثْدًذ کَ دس ُش لسظَ ثضسگتشیي ًلْر سا دس كلغطیي دس اختیبس داؽتٌذ.
دس  ۹۱اکتجش ُ ۹۱۱۱شتغل ثَ کٌغتبًتیي پْل (م .اعتبًجْل ) ثشای یک هالهبت سعوی ثب هیقش ّیلِلن علش کشد .دس آى دّسٍ
كلغطیي ٌُْص ثخؾی اص اهپشاتْسی ػثوبًی ثْد کَ ایي اهپشاتْسی خْد هتسذ آلوبى ثْدُ.شتغل ثَ هیقش تْمیر داد کَ یک ؽِشک

فِیًْیغتی دس اعشاییل ًلْر آلوبًی ُب سا توْیت هیکٌذ ,چشا کَ فِیًْیغن هشکضػ دس اتشیؼ اعت کَ ؽشیک اهپشاتْسی آلوبى
اعت .اّ یک ّعْعَ دیگش سا ًیض تجلیؾ کشد ":هي تْمیر دادم کَ هب ًلْر ازضاة اًوالثی دس هیبى یِْدیبى سا هغذّد خْاُین کشد".
دس اّاخش خٌگ خِبًی اّل ٌُگبهی کَ ّامر ؽذ كلغطیي تْعو ثشیتبًیبی کجیش عوْه هیکٌذ ,سُجش عبثن فِیًْیغتِب ,خبیین
ّایضهي ثب ّصیش خبسخَ ثشیتبًیب آستْس ثبللْس ثبُن هشتجو ؽذًذ ّ اص ایي استجبه یک ثیبًیَ دس ًْ ۰اهجش  ۹۱۹۱هٌؼوذ گشدیذ کَ
ثشای یِْدیبى یک هیِي دس كلغطیي سا تنویي هیکشد .عش سًّبلذ اؽتْسط اّلیي زبکن ًظبهی ثشیتبًیب دس اّسؽلین تؾشیر کشد,
فِیًْیغن " تؼِذ ثشای اّ ثَ هثبثَ اُذا کٌٌذٍ ُوچٌیي ثشای تسْیل گیشًذٍ ثؼٌْاى ثشکت ّ سزوت اعت ,چشا کَ ایي تؼِذ ثشای
اًگلغتبى یک ّكبداسی اّلغتشی*** یِْدی کْچک دس هیبى یک دسیب اص پتبًغیل دؽوٌی ػشثی خلن هیکٌذ " .فِیًْیغتِب دس
كلغطیي ,اّساًیشى [ ّالی ثشیتبًیبی کجیش دس ایشلٌذ ؽوبلی ] ؽذًذ.
دس هْل خٌگ خِبًی دّم ّامر ؽذ کَ ثشیتبًیبی کجیش ًوؼ ثشتشی خْد سا دس خبّس هیبًَ دس ثشاثش ایبالت هتسذٍ آهشیکب اص دعت
هیذُذ .ثي گْسیي سُجش آى دّسٍ فِیًْیغن ثَ ُویي خبهش ػدلَ داؽت ثَ ّاؽٌگتي ثشّد ,تب یک فق اص هشاسدادُب سا ثب ایبالت
هتسذٍ هسکن کٌذ .اعشائیل زبل هبثل اػتوبد تشیي هبُْاسٍ ایبالت هتسذٍ اعت .ایي دلیل خْدػ سا داسد ّهتی کَ آهشیکب کوکِبی هبلی
ثیؾتشی ثَ اعشائیل کْچک دس هوبیغَ ثب ُش عشصهیي دیگشی دس خِبى پشداخت کٌذ.اعشائیل ُوچٌیي ثضسگتشیي دسیبكت کٌٌذٍ کوک
تغلیسبتی آهشیکب اعت.

هىلىکاست
لئْ تشّتغکی ثشثشیت كبؽیغن سا آؽکبسا دسک کشدٍ ثْد ّ ًبثْدی یِْدیبى سا پیؾجیٌی کشدٍ ثْد .دس  ۰۰دعبهجش  ۹۱۰۰اّ هیٌْیغذ:
" هیؾْد عشًْؽت یِْدیبى سا دس ؽشّع ًبگِبًی خٌگ آیٌذٍ ثَ آعبًی تقْس کشد .اهب زتی ثذّى خٌگ  ,هشزلَ ثؼذی گغتشػ
استدبع خِبًی زتوب ٌ سیؾَ کٌی كیضیکی یِْدیبى سا هؼٌی هیذُذ .كوو ثغیح ؽدبػبًَ کبسگشاى ػلیَ استدبع  ,تبعیظ گشداًِبی
کبسگشی  ,هوبّهت هغتوین كیضیکی ػلیَ ثبًذُبی كبؽیغتی  ,اكضایؼ اػتوبد ثَ ًلظ  ,كؼبلیت ّ ؽدبػت دس هشف عتوذیذگبى هیتْاًٌذ
یک تـییش تْاصى هذست سا ثبػث ؽْد کَ هْج خِبًی كبؽیغن سا هتْهق کٌذ ّ یک كقل خذیذ دس تبسیخ اًغبًیت ثگؾبیذ" .
تب خٌگ خِبًی دّم ,فِیًْیغن دس هیبى اکثشیت ػوذٍ یِْدیبى دس عشاعش خِبى ,ثْیژٍ هیبى هجوَ کبسگش یِْدی ثٌذست ُْاداس
داؽت .ثشای هثبل دس لِغتبى خبیی کَ دس آى ثضسگتشیي اختوبع یِْدی دس اسّپب هوین ثْد ,دس دعبهجش  ّ ۹۱۰۱ژاًْیَ  ۹۱۰۱دس
ّسؽْ  ,لْدص  ,کشاکْف  ,لّْف ّ ,یلٌیْط ّ ؽِش ُبی دیگش اًتخبثبت هسلی ؽشّع ؽذًذ.
یک اتسبدیَ اص عبصهبًِبی کبسگشی عْعیبلیغتی ّ مذ فِیًْیغتی  % ۱۲اص سای ُب سا دس هسالت یِْدی ًؾیي ثذعت آّسد ّ
 ۹۱تب اص  ۰۲کشعی دس ّسؽْ سا ثذعت گشكت ّ ,ایي دس زبلی ثْد کَ فِیًْیغتِب كوو  ۹کشعی سا ثذعت آّسدًذ.
ُوَ چیض ثشم آعب ثْاعطَ ُْلْکبعت تـییش کشد .دس اسّپب ثٌذست یِْدی ّخْد داسد کَ كوذاى یکی اص اػنبی خبًْادٍ اػ سا
مدَ ًضًذ .هي ثخبهش هیبّسم کَ خبلَ هي اُل گْداًغک کوی هجل اص ؽشّع ًبگِبًی خٌگ اص هب دس كلغطیي دیذاس کشد .ثبهیوبًذٍ
آؽٌبیبى اّ سا هي ًویؾٌبختن اهب آًِب ثَ ُوشاٍ دیگشاى دس ُْلْکبعت ًبپذیذ ؽذًذ .یک دختش خبلَ هي کَ اّ سا خیلی خْة هیؾٌبختن
ثب ُوغش ّ كشصًذ  ۰عبلَ اػ کوی هجل اص خٌگ ثَ اسّپب ًول هکبى کشد کَ ُوَ آًِب دس اتبهِبی گبص کؾتَ ؽذًذ.
اهشّص اکثشیت ثبهی هبًذٍ یِْدیبى فِیًْیغت ُغتٌذ ّ ایي توبهب ً هبثل كِن اعت.

فاجعه ) نکبت )
ایي ّاژٍ هْسد اعتلبدٍ كلغطیٌی ُب ثشای اؽبسٍ ثَ ایدبد دّلت اعشائیل دس عبل  ۹۱۹۱اعت .اص آًضهبى  ۰خٌگ ّ ۹۱۱۱ , ۹۱۹۱
 ۹۱۱۰ثیي اػشاة ّ اعشائیل هٌدش ثَ یک پبکغبصی ػظین اص كلغطیٌیبى ؽذٍ اعت .اهشّص  ۰.۹هیلیْى آّاسٍ كلغطیٌی ّخْد داسد,
ثوشاتت ثیؾتش اص تؼذاد كلغطیٌیبًی کَ دس عشصهیي اخذادی خْد صًذگی هیکٌٌذ .آهبس توغین اسامی ززف آًِب سا اثجبت هیکٌذ  :دس
 ۹۱۹۱یِْدیبى  ۰.۰%اص اسامی کل کؾْس سا دس اختیبس داؽتٌذ ,دس  ۹۱۹۱ایي آهبس  ۰.۱%ثْد ّ اهشّص  ۱۰%اص هشصُبی
دسًّی هجل اص  ,۹۱۱۱دس زبلی کَ اػشاة تٌِب  ۰%اص آى خْد داسًذ.
ایي یکی اص تشاژیک تشیي ّهبیغ تبسیخ اعت کَ یک خلن تست عتن هثل یِْدیبى کَ تْعو ثشثشیت ًبصی صخش کؾیذًذ ,ثَ یک خلن
دیگشی _ كلغطیٌیبى  ,کغبًی کَ دس ُْلْکبعت ُیچ توقیشی ثش گشداى ًذاسًذ ,ظلن ّ عتن ّ ثشثشیت اػوبل داسًذ.

راه حل
كلغطیٌیبى هذستی دس اختیبس ًذاسًذ کَ خْد سا سُبیی ثخؾٌذ ,آًِب زتی هذست هجبسصٍ ثشای افالزبت خذی سا ًذاسًذ .ؽشایو آًِب دس
هوبیغَ ثب عیبُبى دس آكشیوبی خٌْثی کَ ثَ افالزبت هِوی ًبئل ؽذًذ هتلبّت اعت .آًِب آپبستبیذ سا ثَ لشصٍ دس آّسدًذ ,زن سای
ثذعت آّسدًذ ّ یک سییظ خوِْس عیبٍ سا اًتخبة کشدًذ .اگشچَ دسعت اعت کَ آپبستبیذ اهتقبدی ُوچٌبى هثل هجل ثشهشاس اعت.
ثشّت هتوشکض ؽذٍ دس دعت یک تؼذاد کوی اص علیذُب اعت کَ تؼذاد کوی اص عیبُبى سا ُوکبس خْد کشدٍ اًذ .اکثشیت هشیت ثَ
اتلبم اص عیبُبى ُوچٌبى هثل هجل دس كوش سهت اًگیض صًذگی هیکٌٌذ .عیبُبى آكشیوبی خٌْثی ؿیش هبثل هوبیغَ هْیتشاص كلغطیٌیبى
ُغتٌذ .اّالً عیبُبى  ۰تب  ۱ثشاثش علیذُب دس آكشیوبی خٌْثی ُغتٌذ .دس زبلیکَ تؼذاد كلغطیٌیبى توشیجب ثشاثش ثب اعشایلی ُب اعت
(اکثشیت كلغطیٌیبى آّاسٍ ؽذٍ اًذ) .دّهب ً کبسگشاى عیبٍ ,عتْى كوشات اهتقبد آكشیوبی خٌْثی سا تؾکیل هیذٌُذ ,دس زبلیکَ كلغطیٌیبى
كوو یک ًوؼ زبؽیَ ای ایلب هیکٌٌذ .کْعبتْ یکی اص هذیوی تشیي عٌذیکبُبی آكشیوبی خٌْثی اعت کَ ًوؼ هشکضی دس اص ثیي ثشدى
آپبستبیذ ایلب کشد .كلغطیٌیبى عبصهبى عٌذیکبیی هبثل هوبیغَ ای ًذاسًذ.
اگش یک هْهؼیت ّخْد داؽتَ ثبؽذ کَ ثب تئْسی اًوالة هذاّم تشّتغکی ثقْست کبهل هطبثوت کٌذ پظ آى هْهؼیت كلغطیٌیبى اعت.
اّ هغتذل هیکٌذ کَ ُیچ هطبلجبت دهْکشاتیک ُ ,یچ سُبیی هلی هوکي ًخْاُذ ؽذ ثذّى اًوالة کبسگشی .کلیذ عشًْؽت كلغطیٌیبى
ّ ُوَ اًغبًِبی دیگش دس خبّسهیبًَ دس دعت کبسگشاى ػشة یبكت هیؾْد  ,کَ هشکض افلی آى هقش ّ دس ّعؼت کوتشی دس
عْسیَ  ,ػشام  ,لجٌبى ّ دیگش کؾْسُب هشاس داسد .تشاژدی ایي اعت کَ پتبًغیل هجوَ کبسگش ػشثی ثؼلت اثشات صیبى ثبس اعتبلیٌیغن
هتسون ًؾذ  ,چشاکَ ایي اثشات چپ سا دس خبّسهیبًَ هذت صهبى هْالًی تست علطَ داؽت .آًِب اعتبلیٌیغتِبیی ثْدًذ کَ ثوثبثَ
دسگؾبیٌذگبى ثشای زضة ثؼث ّ فذام زغیي دس ػشام كؼبل ؽذًذ  ,اعذ ّ زضة ثؼث عْسیَ سا دس سعیذى ثَ هذست کوک کشدًذ ّ
دس هقش ثشای ًبفش ّ عپظ اعالهیغتِب ساٍ سا ثبص کشدًذ.

یک اًوالة هجوَ کبسگش ػشثی ثشای اهپشیبلیغن ّ فِیًْیغن یک پبیبى سا آهبدٍ هیکٌذ .ایي دّسّیی هسل اعت ادػب ؽْد کَ ایي
ثوؼٌی یک تِذیذ ثشای یِْدیبى دس هٌطوَ اعت .صهبًیکَ سژین آپبستبیذ دس آكشیوبی خٌْثی زبکویت داؽت ُْ ,اداسى آى اظِبس داؽتٌذ
کَ اتسبدیَ هلی آكشیوب ثشای هتل ػبم کشدى علیذُب دعت ثکبس هیؾْدُ .شگض ایٌگًَْ چیضی اتلبم ًیلتبد.

یادداشتهای ترجمه:
* آًتی عویتیغن
ثب ّخْدی کَ دس هْل هتي ایي ّاژٍ ثَ هؼٌی یِْد عتیضی تشخوَ ؽذٍ ّ ,هٌظْس تًْی کلیق ُن اص ایي ّاژٍ ُویي هلِْم ثْدٍ ,اهب
ثش ایي ثبّسین کَ ایي هلِْم هیجبیغت ثَ عبهی عتیضی تشخوَ ؽْد صیشا اّالً اص لسبظ ّاژٍ ؽٌبعی دهیوب ً ُویي هؼٌی سا هیذُذ ,
ُوچٌیي اص لسبظ خـشاكیبیی توبم عبکٌیي فسشای عیٌب دس ؽوبل ؽشهی هقش تب كالت ثیي الٌِشیي دس ػشام اص لسبظ اًغبى ؽٌبعی
ّ هْم ؽٌبعی عبهی ًژاد ُغتٌذ ّ اص لسبظ عیبعی ًیض ًژاد پشعتی مذ اػشاة ,عبهی عتیضی هیجبؽذ .اهب ُژهًْی ًْلیجشالیغتی
هذست ُبی اهپشیبلیغتی  ,گلتوبى زبکن ثش ادثیبت عیبعی \ خجشی سا چٌبى تست تبثیش خْد داسد کَ ایي هلِْم تٌِب ثَ هؼٌی یِْد
عتیضی تؼجیش ؽْد کَ ایي کبسکشد سا داسد :
_ یِْدیت ثَ ًژاد تجذیل هیؾْد ّ صهبًی کَ اعشائیل کؾْس یِْدیبى ثبؽذ ّ ًَ كلغطیي اؽـبلی تْعو فِیًْیغتِب ً ,وذ اعشائیل
ثشاثش ًوذ یِْدیت ّ دس ًتیدَ ًژاد عتیضی اعت.
** اؽبسٍ ثَ دادگبٍ ُبی تلتیؼ ػوبیذ دس هشّى ّعطی  ,کَ تْعو کلیغب ػلیَ دگشاًذیؾبى ّ هٌتوذیي ًظن دیٌی دس اسّپب ثشپب هیؾذ.
*** اّلغتش
یکی اص اعتبىُبی ایشلٌذ اعت کَ دس هغوت ؽوبلی ایي کؾْس ّاهغ ؽذٍ اعت ( ایشلٌذ ؽوبلی ) .دلیل ایي هوبیغَ دس ایي اعت کَ اص
لسبظ تبسیخی عبکٌیي اّلغتش ّكبداس ثَ اؽـبلگشاى ثشیتبًیبیی ثشػلیَ خوِْسی خْاُبى ایشلٌذ (ایشلٌذ خٌْثی) دس هْل توبم عبلِبی
اؽـبل ایشلٌذ هیدٌگیذًذ ّ ثشیتبًیب ُویؾَ زنْس اؽـبلگشاًَ خْد سا دس ایشلٌذ دكبع اص اهلیت پشّتغتبى اّلغتش تؼشیق هیکشد .دس
ّاهغ زبکن ًظبهی اّسؽلین خبّسهیبًَ سا ثَ ایشلٌذ ّ اعشائیل سا ثَ اّلغتش تؾجیَ کشدٍ اعت.

