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��ورھ�ی  ��ز��� ھ�ی ��رو و ��ری ��دی، ھ�ی �رارر���
 و ���ھ�و��ن

ور�
،�راق و ا������ن  

  
 ھ�ی ���	 آ�د، �� ��و�ز�ون و 
���و�ر ھ�ی ���	 �روی �ر�ردان ���ھ�و��ن از روزھ� ا�ن 
	 ���و�ری
��  .�ردد �� آ��ه ا���ن ھر رو�� ��را��� ��!ث 
	 �ذارد �� ����ش �	 را ھ�#ری �و��س 
رد از!�ل د��را

 �� �را �و��ن ���ه �	 ھ�#ری �و��س �و�ط ��ن ,رص دو ا�دا��نآور در�*��ل اط��ل و���ھ�و��ن  ا�)ا����ده ��ز
 ���م �ود ����� ���3	 ا2ر در 
	. ا�دا�ت ھ�دھم �ده ا�#���� ���.ر Thomas Hobbes ھ��س �و��س ��د �	 در�-

"   ط���8 ,��ون"  و" ط���8 �ق" ،"ط���8 و�89ت" 7ون ���ھ��� ��6ری �ردم و ��ر �*وق را�ط در" �و����ن"
���وده 
	" دو��� داد ,رار"  و 	� و ,��ون 
	 ط���8 و�89ت در ،"ھ��س" !*�ده �	. 
�د �� �طرح ا�ت، او ا�د�

 �و��	، ���وده و ����#�ه �وا�د �� ��ط*ن و ���د �� ��,� 
	 ا�ت �7زی ��>� ا����� 3رد �دارد، ا!���ر دو��� �ظم
  .��رد ,رار

�ورھ�ی �.� ھ�#ری
 ھ�#ری 
�و�� ������داران �������	. زد �>�و  ,�ره آن در ��ر �*وق 
	 ا�ت ارو�� ,�ره از
	��.  ا�د داده 3را�و�� �د�ت دا���د، �>م ��ر �*وق ���رزه �رو�	 در ھ�#ری 3رز�دان روزی 
	 را �ود �ذ
��ت. زد�د �وروی ا���دادی ����م !��	 !�را�9ت �	 د�ت 1956 ا
�و�ر 23 �	 ھ�#ری دا���وی ���ش� 
 رژ�م. 
رد ط��Dن �.�� دا���و��ن �� �وروی ا���دادی ����م !��	 ��ز Imre Nagy �وج ا�ری ھ�#ری و,ت وز�ر

 �	 وی، ھ�راھ�ن و ��ش ��دا�ری ز�ده.
رد ا,دام ھ�#ری دا���وی ���ش �ر
وب �	 �وروی �ظ��� و ا���دادی
�د�د ��ر��ران �وروی ار�ش �و�ط 1958 در��ل و �د�د ���ھ�ده �و�و�Gو�� ���رت.  

 �درا!ظم ور�ر����3ن، �>ت ھ��ن از. ا�ت ��ر �*وق �Gف ���ھ�و��ن �� ھ�#ری �و��س �Iرا����� �ر�ورد
�ور ا�ن وارد 
	 ���ھ�و���� �� ���ر���ن �ر�ورد 
	 ا�ت ���	 ا�ر�ش
 ��ر�K ��ر�) ھ�ی روز ��دآور ���و�د، 
  .ا�ت ارو��
 در��ری از و ا�ت �وده �زاع �ورد ����� ھر از و �ود ��� �طرح �>�ن ���8ر ��ر�K در 
	 ھ�ی ارزش از �.�

 و ��ر �*وق. ا�ت ���8ر ا����!� ز�د�� در او 
�ر
رد و �*وق و" ا���ن"  ارزش ا�ت، د�ده آ��ب ��ز ھ�
�وردی �ر ا�روز ا��. آ�د �د�د ھ� ارزش ھ��ن ��ور �ر ا����� 
را�ت 	
 ����د، �� ا����>� ا�ن �� ھ�#ری �و��س 


رد�د �طرح ,�ره ا�ن در را ��ر �*وق ��ری روز 
	 ا�ت ا����>�ی ��دن و 3رھ�- از دور.  

�ون �� Mھ� ��
 ��ل ا�ن !�ت 
	 ا�ت �.رده �طرح را �وال ا�ن ھ���د �رای را�ت ���ح �����ده �) از �دون 


�  ��7ت؟ ز��ن و آب طر�ق از ���ھ�و��ن 	��
 	�<
�ور 
	 ا�ت ���ب 
رد؟ ��>دم را ھ� آن 
 و ا�ر�.� ھ�ی 
�.Gت  ���ھ�و��ن دادن ���ه �رای ا
�ون �ود�د، ���� و �ور�	 ◌ُ  ا�����D3ن !راق، و�را�#ری ���#�م 
	 ا�#��س� 
�ور ا�ن ������داران. �را��د �� ا�����
 ا���G ھ�ی �رور��ت ���ھ�و��ن ��ن در ���د 
	 ا�د ��ور �د�ن ھ� 

�پ �	 �.�� ا�#��س �� آ��ده در ا�ت ,رار ا��>�. �وا���د �8ذرت �و��ن ���ه �ذ�رش از ��ز آ��را��� و 
���دا. ����د 

��د ا����ب را ھزاری �7د ا����� �رر�� و �����8ت از �8د و �رو�د �ر
�	 و ����ن در �ور�	 �و��ن ���ه ھ�ی .
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 �	 آورد�د، را ا3ر�*��� �وا��ن د��	 د��	. داد�د ا���م ا3ر�*� �رده ا����ب ��ره در ھ�دھم �ده در 
	 را !��� !�ن
  .��ود�د ��ز را ھ� �رده 3روش ت���ر
 ھ���د، ا���ردام


ور��ن �ر�� آ,�ی ا�#��س 
�ر�ر �زب �د�د رھ�ر ,�9وت �	   Jeremy Corbyn ����
 	
   ��- ���طق از 

رد �ر�ورد ا����� �.�� �	 ���ھ�و��ن ����	 �� ���د ��ت او". ھ���د ��� و �ن �2ل ھ��� ا���ن" �ر�ز�د، �� زده .
�د ا�ن ���د 
�ر�ر �زب ���م ��ت و 
رد ا��*�د �>�ن در ا,���دی ���را�ری و ط����	   ��- ھ�ی ����ت از او�� 	
 
 3*ر 
	 ا�ت در�ت. ���ت ��ده آن 
ردن ���ده در!�ل 
	 ا�ت ز���ی آر���#را�� �) ا�ن". ھ���م �>�ن �) ��"

	 ا�ت ا�ن !�ده �وال و�� �����د، ���ذ�ر  ا����ب ��.��G ���را�ری و �

� و آورده �و�ود �>�ن در را 3*ر  

R��� R3ود 3*ر�� ر� ا�ن 3روش در و ا�د و�و�ر�زی ��- ����ن 
	 ��زی ا���	 �زرگ ھ�ی �ر
ت ز����.	 ��. 
  .ر3ت ��واھد ��ن از �را�ری و�� 3*ر ,درت آ�>� �>�ر �#ردد، دار�د، �ود 
��رول در را ��
�	 ,در�>�ی ا�زار

. ا�د ���8	 �وان ��روی. ا�د �>ری ,�ر از �ور�	 و !راق ا�����D3ن، از 
�و�� ���ھ�و��ن 
	 ا�ت ا�ن وا,�8ت
 آ���ن ���ر �و�زل ��ر
وس  �� �3ر�� �� �� �� ،زاده ���� ھ�رون ,رار�����	. ا�د 
رده ����ل آ�>� ز��د�ر


��ل؛ در Kن ���ر ،2015 ������ر 15 ���ر����ش در �و�د �� آ� ا�D3ن ھزار 80 �	  �زد�) ا���ل اول ��ه 
�ور

��م �و�	. ا�د 
رده �رک را �ود  	
ھ�ی ��8وی  �ر���	 7*در ����د، 
رده ����ل ���8ت ا�ن ��ف ا�ر 

�ور در  �.�ب دوران �) ا���ن در ���8م ��رف 
	 دا��م �� �وب �� ھ�	. ا�ت 
رده 3رار ازا�����D3ن
 ھ�ی 
�ود �� �����	 ھزارد6ر 180 �دود در ����8.  


ر��س ھد�	 �ود اط��ل و ���3ل �� ارزش �� ھ�ی �وده ا�ن ����ن ��ل !��ویوا,�8ت ا�ن ا�ت 
	 �زد�) �	  
�ورھ�ی از���	 آ���ن 
	 �.��م 3را�وش. ����د �� آ���ن �و��دی ھ�ی �ر
ت �	 2016

�ر روی �� 
	 ا�ت  

�ور دو ����ن و آ���ن ا
�ون و��. زد ر,م ارو�� در را �درن �ز��� ���ه �زر��ر�ن ��ز�>�، آ�دن
 ظرف در 
	 ا�د 
Rر ,رن ر���
�ر�ر�ر��3را�د 
�ر��وس �	 ا.  


�ر�ر ��روی دا�ت 
	 ھ�#��� ���رف �� اواVل در �رق آ���ن �دن �.�� �� آ���ن �3�
 �ردم. ����د �و�ود �Gق 
. ��ود�د آ���ن Iرب �ردم �طW �	 دھ� ��ز��ن و ����ل �طW �#�ه از �وا��ن و �ود�د ��ر �ن �#�ه از �رق آ���ن

��د �ر!ت را ��وس 
�ر �رو�	 او6د �دا��ن و ���3ل ��.�ل و ازدواج �	 �وا��ن !دم ��ل آ���ن در� ����ری. �
�ور و�Iره ��7 ا�ر�.�، آ��را���، 
���دا، �	 ��ر�) ھوای و نا��ر ���طر آ���ن 
رد��ن ����ل
 ا�ر�.��� ھ�ی 

��د �� �>��رت ��و��.  

�د !��� و�� زد، آ����� �Iره ��وس از��د و �>��رت �>ت �دا��ری �	 د�ت �ذ��	 دوھ	 در آ���نا�ر7	 � .
 را ھ�دی ھ�ی ا����ر از �8داد 
���و�ر، ا3زار �رم ا�زار ������ن �	 �و��دی ھ�ی �ر
ت 9رورت �>ت ���ت
�ن �ورد �ر و �رد ھوای .	�آ��� از.آورد� ھ�دو �رای �را�ط ا�ن آ����� �Iره �� ا����!� روا�ط در آ���ن �ردم 

�ورھ�ی. �داد�د ���ن ��ز��ری �را�ط ��7ن �� ھ�دوھ� ����7د ھ�
 ا
را�ن، �و��د، ارو��، �رق و آ���ن ھ��وار از
  .��ود�د �Gق و �وان 
�ر�ر ��روی آ�>� 
	 آ�د�د، ز��دی 3رو��ن د�ت رو��	 و ھ�#ری رو����	،

 در آ����� ا���	 �رم ��زار 3رش و ارو�� �وزه در آن ا,���دی ,درت و آ����� �و��دات �و!�ت ���ر3ت ا
�ون
�ورھ� �در در را آ���ن ا,���د زده، ��- ���طق
 �	 ا�3�9 ارزش ��ظ و ادا�	 �رای. ا�ت داده ,رار ارو�� ی
�Gق ��روی �
�ر
�>�ی �و��دی آ���ن  ���	 آ�Iزھد 
�و�� ���ھ�و��ن. دارد 9رورت �وان �رد و زن ر�ران 	�

�ور دراردو��ھ�ی د�#ر �ر�ردان ا���ن 7>�ر���ون �ور�	، 
��ل و�را�� �� 
	 ا�ت
  .ا�د �روج ���ظر ھ��وار 
 ��ص و�6ت در �>ر�����را  دا��ن �� ����	 �رق در �ور�	. �ود �ور�	 ��ر��� آ�2ر د�دار ��ھد �ر��	 دو ,�م ا�ن

 درآن 
	 �ود �>ردر�وزه �����ن 3رات رود 
��ر در ��ب. �ود داده �� �ود در را رو�� ���8ری 3ن از ی �#��	
	��� �رز��ن ا�ن ���م. 
رد ���ھده �وان �� را ا�و�� و ��زا��� رو��، ھ���، دوران ���8ری از یھ� �

������ �	 دا!ش وا,�8 ا�Gم ��روان ����ده، �.و�ت ����ف ���ح و ��ر و �در ا���دادی ,درت ���طر��ظ� 
�د ���ود ا����8ری ,در�>�ی.        
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