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پذساًواى دس گزؿتِ تِ صذای تَج سقصیذُ اًذ . اکٌَى سقص اًذٍّثاس ، هَػیقی قَی تشی هی طلثذ : "

 "دیٌاهیت تگزاسین ، دیٌاهیت تگزاسین .

 کفاؽ اًقالتی فشاًؼَی قشى ًَصدّن ( –) هاسی کٌؼتاى 

 

غاتی یک هثاسص تاؿذ. یک کاال اگش تِ دسد ًخَسد ایي ها اص ٌّش ّیچ ػش دس ًوی آٍسین هگش آًکِ اتضاس تثلی

ؿشافت سا داسد کِ دس تِ  یک ػطل آؿغال آسام تگیشد ٍ اص ًظشّا پٌْاى ؿَد. ٌّشی ٍجَد ًذاسد کِ تشای 

تثلیغات ػاختِ ًـذُ تاؿذ ، پغ آؿکاسا اعالم هی کٌین ٌّش تَسطٍاصی تا اًکاس جٌثِ ی تثلیغاتی ٍ 

د توام عیاس اػت. هي یقِ ی ّوِ ٌّشهٌذاى سا خَاّن گشفت ٍ اص آًْا خَاّن ایذئَلَطیکی اؽ ، یک ؿیا

 پشػیذ کِ تشای چِ کؼی تثلیغ هی کٌٌذ. 

اکٌَى جٌگ طثقاتی آغاص ؿذُ اػت. هاؿیي جٌگی ٍ فاؿیؼتی سطین چشخْای خَد سا تشای خشد کشدى 

تَسطٍاصی  ًاساضی ٍ  جٌثؾ ّای اجتواعی داًـجَیی ٍ کاسگشی تِ کاس اًذاختِ اػت ، آى تخؾ اص

تشکٌاس ؿذُ اص ػفشُ ی ًاى  ٍ خَى کاسگشاى ، تضدالًِ تِ ػَساخْایؾ خضیذُ اػت. تٌذگی اص پغ چْشُ 

تضک کشدُ ؿْشًٍذ ػشهایِ داسی عشیاى گـتِ ٍ اًؼاى آسهاًی خَد سا جض دس ًقاب ًفشت اًگیض استاب 

 : اًؼاى هثاسص. تصَس ًوی کٌذ. اها  ها اًؼاى دیگشی سا تِ ؿوا ًـاى هی دّین

اٍ تِ عشصِ ٌّش تِ چـن یک سػاًِ ًگاُ هی کٌذ. اٍ تِ ًَؿتاس تِ چـن یک تیاًیِ ی اًقالتی ًگاُ هی  

کٌذ. صیشا کِ عویقتشیي احؼاػات اٍ ًِ دس دسًٍؾ تلکِ دس دسد  ٍؿکٌجِ ای اػت کِ ّوشصم اٍ هی 

شاض ًذاسد. هی گَیٌذ  اها ٌّش کـذ. صیشا ػخي گفتي تا هخاطة تشای اٍ هعٌایی جض ّوصذایی دس اعت

ًثایذ تثذیل تِ ؿعاس ؿَد. هی گَیین ٌّش هؼلح تیاى کشدى ًیؼت ، قذست تیاى کشدى اػت.  ادای یک 

ٌّشدٍػت تیضتیي ٍ ًکتِ ػٌج سا دس ًیاٍسیذ کِ تا آثاس ٌّشی الع هی صًذ، تِ خَتی هی داًین گَؽ 

گَیٌذ چٌیي چیضی دیگش ًوی تَاًذ ٌّش قلوذاد ّای ؿوا ػٌگیي تش اص آى اػت کِ ها فشیاد ًضًین. هی 



ؿَد ، هی گَیین چِ تْتشکِ چٌیي ٌّشی هی تَاًذ ّش چیضی تاؿذ. هی گَیٌذ  ایي ٌّش صاییذُ ی  جضم 

ٍ هٌطق دٍگاًِ ی  یا تا ها یا تشعلیِ هاػت. هی گَیین ها ایي هٌطق سا ًؼاختِ این. ایي هٌطق سا ؿوا 

گام کِ قشاسدادّای ًٌگیي کاس سا  پیؾ سٍی ها کاسگشاى هی گزاسیذ ٍ تَسطٍاّا تَجَد آٍسدُ ایذ آى ٌّ

هی گَییذ یا هثل خش کاس هی کٌیذ یا هثل ػگ اص گشػٌگی هی هیشیذ. اگش ؿوا ایٌچٌیي خصواًِ اعالم 

 جٌگ هی کٌیذ یقیي تذاًیذ ها ایي ٌّش سا خَاّین داؿت کِ ایي جٌگ سا تِ خیاتاًْا تکـاًین.

ا ساحت کٌن. تشای ٌّش هؼلح ، دس آسایؾ ًیشٍّای هتخاصن  جٌگ طثقاتی ، ّش تگزاسیذ خیال تاى س

هَقعیت یک ػٌگش اػت ٍ ایي ٌّش فقط ػخي ًوی گَیذ ، ًفَر  ّن هی کٌذ. هٌتظش ًقذ ًوی ًـیٌذ ، 

خَدؽ تشای خَدؽ تثلیغ هی کٌذ ، ػثک ٌّشی ًیؼت ، اسدٍگاُ تشتیت هثاسصیي  اػت . عویقا تِ ًفع 

لیغ هی کٌذ. هاؿیٌی اػت تی سحن تشای خشد ٍ ًاتَد کشدى دػتگاُ حاکویت تَسطٍاصی.  پشٍلتاسیا تث

اصال تشای ّویي ػاختِ ؿذُ اػت. ّشگض تی طشف ًیؼت ٍ ّشگض ادعای تی طشفی سا اص کؼی ًوی 

پزیشد. ّیچگاُ ػکَت ًوی کٌذ ٍ  دس ایي آسایؾ جٌگی هَقعیت ّا ، ّشگض حشین اهي ٍ آساهی تشای 

 ی قائل ًیؼت. ّیچ ٌّشهٌذ

ٌّش هؼلح ، یک تشًاهِ ٍ ًقـِ جٌگی اص پیؾ تذاسک دیذُ ؿذُ اػت . ّیچ تذاّت ٍ حضَس ًاگْاًی 

احؼاػات دس کاس ًیؼت. ّیچ ًاخَداگاّی دس کاس ًیؼت. اص تذًْا فَساى هی کٌذ ٍ ًِ اص اسٍاح. حتی خَد 

عتشاضی تِ هَقعیت ّا ًفَر هی تذًْا ّن ػالح ّایی ّؼتٌذ تشای ًفَر ٍ تشؿح . تظاّشات ٍ تجوعات ا

کٌٌذ ٍ فضای ؿْشی سا هلتْة هی ػاصًذ. آکؼیَى یک ٌّش اػت. تشگضاسی آکؼیَى ، تؼلیح تیاى ٍ 

قذست آى تِ هَقعیت ّای عوَهی  ٍ ؿْشی اػت. ؿعاس ًَیؼی تش سٍی دیَاسّا ، ٌّش تثذیل ِ هالکیت 

یل اػت. هٌظَس ها ایي ًیؼت کِ فقط  دیگشی تِ سػاًِ ی خَدی اػت. هَػیقی اص ًظش ها دیٌاهیت  ِه

اص چیضّای گؼتاخاًِ، پشؿَس ٍ اًقالتی اػتقثال هی کٌین. حشف ها ایي اػت کِ اگش تِ هؼلح کشدى ٌّش 

تِ خَدؽ هی اًذیـیذ ، ًقـِ ّای ٌّشی تاى سا تیاٍسیذ تا تثیٌین دس ًثشد طثقاتی تِ چِ دسد ها هی 

 ؿتِ تاؿذ ٍ ؿایذ ّن چیضّایی ًِ چٌذاى پشؿَس.خَسًذ.ایي ًقـِ ّا ؿایذ ّن چیضّایی اص گز

ها تِ ؿوا ًوی گَیین کِ ٌّش خَد سا دس اختیاس هثاسصُ ٍ طثقِ ی کاسگش قشاس دّیذ. تلکِ هی گَیین ٌّش 

ؿوا دقیقا تایذ ّواى هثاسصُ تشای طثقِ ی کاسگش تاؿذ. ٌّش هؼلح ، ّضاس ٍ یک ؿکل هختلف ِ قذست 

چیضی کِ ؿوا گواى هی کٌیذ ٍ حاکویت حذع هی صًذ. چَى دس ایي تؼخیش هَقعیت ّاػت ، اها ًِ آً

صَست آى ٌّش دیگش چٌذاى تِ دسد ها ًخَاّذ خَسد.  حَصُ ی فعالیت ٌّش هؼلح  تِ حیطِ ی خصَصی 

ٍ عوَهی  تقؼین ًوی ؿَد تلکِ دٍ حیطِ هخفی ٍ علٌی داسد ٍ دس ّش دٍ هَقعیت تؼتگی تِ ؿشایط 

 فعالیت خَاّذ کشد. 

هؼلح  ًِ دس فشٌّگ ٍ تاسیخ ٌّشی  تلکِ هی خَاّذ دس صًذگی اًؼاًْای ٍاقعی تغییشی تٌیادیي ٌّشهٌذ 

ایجاد کٌذ. اص ایٌشٍ ٌّشهؼلح ، اػتشاتظی تؼخیش هَقعیت ّای ًوایـی ّوشاُ ٍ ّوگام تا اػتشاتظی ّای 

 بتؼخیش اتضاسآالت تَلیذ اػت. ؿاّکاسٌّشی هؼلح ، حشکت تِ ػَی تؼخیش تضسگ اػت : اًقال

 



 تشای تشقشاسی هؼاٍات "

 تایذ قلثی ػشؿاس اص خـن داؿت

 ٍ تَسطٍاّا سا خشد ٍ ًاتَد کشد

 آًگاُ تِ جای جٌگ 

 "تشادسی سا خَاّین داؿت

 ) ساٍاؿل ، سًگشص ِ اًقالتی ٍ هعذٍم فشاًؼَی قشى ًَصدّن (
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