
  (داًطىذُ وست ٍ وبس )ساثشت ویَسبوی

آیب تب ثحبل پیص آهذُ است وِ احسبس وٌیذ دس حبل دسخب صدى ّستیذ؟ سبػت ّبی عَالًی ثِ 

وبس هطغَلیذ، سئیس خَد سا تحول هی وٌیذ، اضبفِ حمَق هی گیشیذ ٍ اص ّش فشصتی استفبدُ 

هی وٌیذ تب ووی پس اًذاص وٌیذ. هسلوب ضوب ًیض هثل ثسیبسی اص افشاد، اص سٍش ّبی هشسَم 

 !ِ هَفمیت هبلی استفبدُ هی وٌیذ. اهب یه خبی وبس هی لٌگذثشای سسیذى ث

ثب ایي سٍش ّب ساُ ثِ خبیی ًخَاّیذ ثشد. چَى دیگش لذیوی ٍ اص وبس افتبدُ ثِ حسبة هی آیٌذ. 

ضوب حتی ًوی تَاًیذ اص پس هخبسج صًذگی ثشآییذ چِ ثشسذ ثِ ایٌىِ ثِ هَفمیت ّبی ثضسي 

ّن ًضًیذ! چَى سٍص ثِ سٍص ٍضؼیتص ثذتش هی ضَد. فىش وٌیذ. ثبصًطستگی چغَس؟ حشفص سا 

ضوب ثِ دًجبل اهٌیت هبلی ٍ ثشٍت ّستیذ اهب ایي اتفبق ّیچگبُ سٍی ًخَاّذ داد. اهب آیب ساُ 

 دیگشی ّن ٍخَد داسد؟

اگش ثتَاًیذ ثؼضی اص ًگشش ّب، اسصش ّب ٍ لَاًیي صًذگی خَد سا تغییش دّیذ، ثِ اصَلی 

سا ثشای ثشٍتوٌذ ضذى ضوب فشاّن هی سبصد. وبسضٌبس هسبئل دست خَاّیذ یبفت وِ ضشایظ 

لصذ ” ساثشت ویَسبوی“هبلی، هذسس، سشهبیِ گزاس هَفك ٍ ًَیسٌذُ وتبة ّبی پشفشٍش، 

داسد اعالػبتی سا ثِ ضوب اسائِ وٌذ وِ ثب استفبدُ اص آى، ساُ لغؼی ٍ ػولی ثشٍتوٌذ ضذى سا 

دس لیست پش فشٍش تشیي ًَیسٌذگبى ” پذس فمیش پَلذاس، پذس“ ًَضتي اص پس ویَسبوی ثیبثیذ. 

هدلِ ًیَیَسن تبیوض لشاس گشفت. اهشٍص اٍ هی خَاّذ دیذگبُ ّبی هتحَل وٌٌذُ خَد سا ثب ضوب 



سْین ضَد. ّوبًگًَِ وِ سٍصی پذس پَلذاسش چٌیي دیذگبُ ّبیی سا ثب اٍ دس هیبى گزاضتِ ثَد. 

یٌىِ ضوب ثشای پَل وبس وٌیذ، پَل دس خذهت ایي اعالػبت ثِ ضوب ووه خَاّذ وشد تب ثِ خبی ا

 .ضوب لشاس گیشد. اعالػبتی وِ آصادی سا ثِ ضوب ّذیِ خَاّذ داد

داستبى پذس پَلذاس، پذس فمیش دس ٍالغ داستبى دٍ پذس هتفبٍت است وِ ثِ اسصش ّبی 

هتفبٍتی اػتمبد داضتٌذ ٍ دس ًتیدِ ثِ دٍ ضیَُ هتفبٍت هشا ًصیحت هی وشدًذ. هي لصذ 

یي ثِ اسصش ّبی ّیچ وذام اص آًْب سا ًذاسم، ٍلی ثِ ّش حبل ایي تفبٍت ٍخَد داضت. هثال تَّ

ّویطِ هی گفت: ثشٍ هذسسِ، خَة دسس ثخَى، یه ضغل پش دسآهذ پیذا وي،  فمیشم پذس

سخت وَش ثبش، ٍلخشخی ًىي، پس اًذاص وي ٍ ثبصًطستگی ساحتی سا سپشی وي. ایي اسصش 

 .ّبی پذس فمیشم ثَدًذ

هی گفت: ثب ایي ضیَُ صًذگی ّیچگبُ پَلذاس ًوی ضَی چَى ووتش وسی  پذس پَلذاسم اهب

تَاًستِ است اص ایي ساُ ثِ ثشٍت ثشسذ. ضبیذ فىش وٌیذ ثب پس اًذاص وشدى پَل ّبیتبى 

ثشٍتوٌذ خَاّیذ ضذ. سیستن التصبد ثِ گًَِ ای است وِ ّش سبل، پَل ًسجت ثِ سبل لجل 

چشا ثبیذ چیضی سا پس اًذاص وشد وِ ّش سبل اص اسصش آى  اسصش ووتشی خَاّذ داضت. پس

وبستِ هی ضَد؟ ایي یؼٌی ایٌىِ ثشای دٍساى ثبصًطستگی خَد دس حبل پس اًذاص ّستیذ، دس 

آى صهبى اسصش ایي پَل وبستِ ضذُ دس حبلی وِ هخبسج صًذگی افضایص یبفتِ است. اص ًظش 

 .آیٌذُ، سٍش ػبلالًِ ای ًجَد پذس پَلذاسم، چسجیذى ثِ یه ضغل ٍ پس اًذاص ثشای

آًچِ اوٌَى هی خَاًیذ، ثش خالف ّوِ چیضّبیی است وِ تب وٌَى ضٌیذُ ایذ! ٍلتی ثچِ ثَدم، 

پذس پَلذاسم چٌیي ًوَداسی سا ثشای هي تشسین هی وشد وِ ثِ سثغ ّبی ًمذیٌگی هؼشٍف است. 

بس سا تطىیل هی سثغ ضبهل گشٍّی اص افشادی است وِ دًیبی وست ٍ و 4ّش وذام اص ایي 

 .دٌّذ



 

سثغ  تؼلك داسًذ یؼٌی E پذس پَلذاسم هی گفت دس دًیبی وست ٍ وبس، گشٍّی اص افشاد ثِ سثغ

ایي افشاد سا ثب تَخِ ثِ اسصش ّبی آًْب ثشاحتی هی تَاى ضٌبخت. آًْب چِ سئیس  .وبسهٌذی

ًجبل ضغلی دائوی ٍ هغوئي ثب ثِ د” ضشوت ثبضٌذ ٍ چِ سشایذاس ضشوت، ضؼبس یىسبًی داسًذ: 

افشادی ثب ایي ًگشش، دس سثغ وبسهٌذی لشاس هی گیشًذ چَى اسصش ”. دسآهذی هستوش ثبش

 .اصلی آًْب اهٌیت است

 

یب صبحجبى وست  خَیص فشهب ًطبى دادُ هی ضَد، ضبهل افشاد S سثغ دیگش ًوَداس، وِ ثب حشف

اگش هی خَاّی “ٍ وبس وَچه است. آًْب ثش اسبس اسصش ّبی خَد ثِ ایي ضؼبس اػتمبد داسًذ: 

است وِ ایي گشٍُ ثِ وبس  ثیبًگش ایي  S حشف”. وبسی دسست اًدبم ضَد، خَدت اًدبهص ثذُ

 .فشدی اػتمبد داسًذ ٍ توبیل داسًذ دس وست ٍ وبس خَد ثصَست هستمل ػول وٌٌذ



صبحجبى  هخفف B لشاس داسًذ. پذس پَلذاسم هی گفت B دس سوت ساست ًوَداس، افشاد سثغ

وبسهٌذ سا دس  055است، افشادی هثل ثیل گیتس. ایي گشٍُ، حذالل  وست ٍ وبس ثضسي

سیستن هٌبست، ضجىِ وست ٍ وبس ” وت خَد داسًذ ٍ ضؼبس آًْب ایي است: استخذام ضش

ضشوت  B افشاد سثغ S ثش خالف سثغ”. گشٍّی لَی ٍ استفبدُ اص ثبَّضتشیي ٍ ثْتشیي افشاد

.خَد سا ثِ تٌْبیی اداسُ ًوی وٌٌذ ثلىِ هسَلیت ّب سا ثِ افشاد ثبَّش ٍ تَاًب هحَل هی وٌٌذ

 

است. ایي افشاد اص پَل  سشهبیِ گزاساى ًطبى دادُ هی ضَد وِ هخفف I ٍ آخشیي سثغ ثب حشف

اص وبس گشٍّی ٍ هْبست ّبی دیگشاى  B ثِ ثْتشیي ضىل استفبدُ هی وٌٌذ دس حبلیىِ افشاد سثغ

 .دس خذهت ایي دٍ گشٍُ ّستٌذ E ٍ S هی ثشًذ. ٍ افشاد سثغ ثیطتشیي استفبدُ سا

ثٌبثشایي پذس پَلذاسم ثِ هي تَصیِ هی وشد وِ اصَل هبلىیت وست ٍ وبس سا ثیبهَصم ٍ ثؼذ 

تجذیل ثِ سشهبیِ گزاسی هَفك ضَم. یىی اص ثضسگتشیي تفبٍت ّبی سوت چپ ٍ ساست ایي 

وست اهٌیت تالش هی وٌٌذ. ّوچٌیي آًْب  ًوَداس دس ایي است وِ: دس سوت چپ، افشاد ثشای

وبس هی وٌٌذ تب پَل ثیطتشی ثذست آٍسًذ. اهب دس سوت ساست ًوَداس، ّذف اصلی افشاد 

دستیبثی ثِ آصادی است. آًْب دٍست ًذاسًذ خَدضبى سا گشفتبس ضغل خبصی وٌٌذ ٍ توبم ػوش 

بختي وست ٍ وبس ٍ ًحَُ هطغَل وبس ثبضٌذ. دس ٍالغ ًىتِ لبثل تَخِ دس هَسدیبدگیشی اصَل س



سشهبیِ گزاسی ایي است وِ ثشای ضوب دسآهذ هستوش سا ثِ اسهغبى هی آٍسد. یؼٌی هی تَاًیذ 

 .پس اص چٌذ سبل تالش ٍ پیذا وشدى وست ٍ وبس، تب آخش ػوش اص دسآهذی ػبلی ثشخَسداس ضَیذ

 ضوب چِ ًَع وست ٍ وبسی سا تشخیح هی دّیذ؟

 وبسآهذ ٍ ػبلی سٍضی سا ای ضجىِ ثبصاسیبثی سٍش هي تب  یىی اص دالیلی وِ هَخت ضذُ است

 هْبستْبی تب وٌذ هی ووه ضوب ثِ وٌیذ هی وبس آى ثشای ضوب وِ ضشوتی وِ  است ایي ثذاًن،

 پَل، وِ ثبضیذ داضتِ خبعش ثِ ّویطِ. ضَیذ ثشٍتوٌذ ٍ ثیبهَصیذ سا وبس ٍ وست ثشای الصم

هْبست ّبی الصم ثشای وست ٍ وبس است وِ ضوب  اص آگبّی ثلىِ ًیست ضوب ضذى ثشٍتوٌذ ػبهل

سا ثشٍتوٌذ هی وٌذ. ٍ ثِ ّویي دلیل ایي سٍش، سٍضی ػبلی است صیشا تب ّش صهبى وِ ثخَاّیذ 

هی تَاًیذ هْبست ّبی خَد سا استمب دّیذ ٍ ثِ ثشٍت ثیطتشی دست پیذا وٌیذ. ایي هْبست ّب 

 .دس توبم عَل صًذگی، هَثش ٍ هفیذ خَاّذ ثَد

هیلیَى  1یگش ّضیٌِ ووی است وِ ایي سٍش دس ثش داسد. ضوب هی تَاًیذ ثب ووتش اص ًىتِ د

 B تَهبى ضشٍع ثِ وبس وٌیذ ٍ هْبست ّبی الصم سا وست وٌیذ. وسبًی وِ توبیل داسًذ ثِ سثغ

ًوَداس هٌتمل ضًَذ، یٌی چیضی وِ هي ّن آى سا تَصیِ هی وٌن، هی تَاًٌذ ثب ػضَیت دس یه 

 دلیل ّویي جىِ ای ایي وبس سا ثب ّضیٌِ ثسیبس ووی اًدبم دٌّذ. ٍ ثِ ضشوت ثبصاسیبثی ض

 ضشوتی ثخَاّیذ اگش. ًطَیذ غبفل ای ضجىِ ثبصاسیبثی هضیت ایي اص وِ است ایي هي تَصیِ

 ّبی ضشوت اهب. داسیذ ًیبص دالس هیلیَى صذّب ثِ وٌیذ، اًذاصی ساُ سا هبیىشٍسبفت هبًٌذ

اهىبى سا هی دٌّذ تب ثب ّضیٌِ ووی ضشٍع وٌیذ. ٍ ثب صجش ٍ  ایي ضوب ثِ ای ضجىِ ثبصاسیبثی

حَصلِ، صهبى وبفی سا دس اختیبس ضوب لشاس هی دّذ تب ثِ ایي سثغ هٌتمل ضَیذ. دلیل ایٌىِ 

 ٍ ّب ًگشش تغییش وِ است ایي آیذ، هی ضوبس ثِ هْن صهبى ثشای ثسیبسی اص افشاد یه ػبهل 

ىتِ ایي است وِ پس اص صشف ایي صهبى یؼٌی یىسبل، ً هْوتشیي. علجذ هی صیبدی صهبى اسصضْب



دٍ سبل، پٌح سبل یب ّش صهبى دیگشی وِ عَل ثىطذ تب ثِ اسصضْبی ثٌیبدیي ایي دٍ لسوت پی 

 .ثجشیذ، دیگش ّیچ چیض ًوی تَاًذ سذ ساُ ضوب ضَد

اوٌَى هي ّشگض حبضش ًیستن ثِ ػمت ثشگشدم ٍ ثشای خَدم ضغلی پیذا وٌن. چشا ثبیذ چٌیي 

ثوبًن، ضشوت ّبی هختلفی تبسیس وٌن، هبلیبت  B سی ثىٌن؟ هي تشخیح هی دّن دس لسوتوب

ووتشی ثپشداصم ٍ پَل ثیطتشی ثذست آٍسم. اهب ولیذ هَفمیت دس ایي است وِ ضخص، دیذگبُ 

ّبی پذس فمیش هشا وٌبس ثگزاسد ٍ ثِ سوت پزیشش دیذگبُ ّبی پذس پَلذاسم حشوت وٌذ. یىی 

ضشوت ّبی ثبصاسیبثی ضجىِ ای ایي است وِ ثب ووتشیي ّضیٌِ اص ضوب اص صیجبتشیي هضایبی 

 وِ داسایی هْوتشیي حوبیت هی وٌٌذ ٍ ثِ ضوب صهبى وبفی هی دٌّذ تب ثِ ایي سثغ هٌتمل ضَیذ.

 یه وِ داسایی هْوتشیي. است دسآهذ پش وبسی ٍ وست ایدبد آٍسد، ثذست تَاًذ هی فشد یه

ست ٍ وبسی پش دسآهذ است. ایي ػبلالًِ تشیي وبسی است و ایدبد آٍسد، ثذست تَاًذ هی فشد

 .وِ هی تَاًیذ اًدبم دّیذ

ضبیذ ثبسّب ضٌیذُ ثبضیذ وِ هغوئي تشیي ساُ ثشای سسیذى ثِ هَفمیت، داضتي ضغلی هٌبست 

ٍ ثبال سفتي اص ًشدثبى تشلی است. سبلْب لجل هي ثِ ایي ًتیدِ سسیذم وِ ًجبیذ اص چٌیي 

شا ثشخالف دیذگبُ ّب ٍ اسصش ّبی هي ثَد. پذس فمیشم ّویطِ هی گفت: ًشدثبًی ثبال ثشٍم صی

خَة دسس ثخَاى ٍ سؼی وي دس یه ضشوت هؼتجش خصَصی یب دٍلتی استخذام ضَی. اهب پذس 

پَلذاسم هی گفت: چشا ثبیذ ثشای چیضی وِ صبحت آى ًیستی ایي ّوِ تالش وٌی؟ تَ ًوی تَاًی 

. ًجَد ػبلالًِ هي ثشای وبس ایي ثٌبثشایي ت هٌتمل وٌی.ضغلت سا ثفشٍضی یب آى سا ثِ فشصًذاً

. وٌن استخذام سا دیگش افشاد ٍ ثیبًذاصم ساُ وبسی ٍ وست خَدم ثشای وِ ثَد ایي ػبلالًِ وبس

 ًخَاّیذ اختیبسی خَدتبى اص ثشٍیذ ثبال ًشدثبى ایي اص ثخَاّیذ اگش وِ است ایي دیگش دلیل

یب ّوبًغَس وِ ایي سٍصّب هی ثیٌن ضشوت ّب ثب  ضَیذ، اخشاج است هوىي لحظِ ّش. داضت



ّوذیگش ادغبم ضًَذ ٍ حتی اگش دس ضشوت خَد، یىی اص ثْتشیي وبسهٌذاى ثِ حسبة هی آهذیذ، 

 .ضشوت خذیذ، ضوب سا اخشاج وٌذ

 

یه لحظِ صجش وٌیذ، ثبٍس وشدى ایي حشف ّب خیلی سخت است. ضجیِ چیضّبیی است وِ دسثبسُ 

گفتِ هی ضَد. ایي عشح ّب دسثبسُ عشح ّبی یه ضجِ پَلذاس ” یه ضجِ پَلذاس ضذى“عشح ّبی 

هی ثشد ٍ یه ضجِ اتفبق ًوی افتذ. خَة ثِ خبعش داسم اٍلیي ثبسی ضذى ًیست. ایي وبس صهبى 

ثَد. دس آى صهبى وبهال اص ضغل خَدم  1791وشدم دس سبل  B وِ الذام ثِ اًتمبل ثِ سثغ

استؼفب دادم ٍ تٌْب هتىی ثِ ضشوتی ثَدم وِ ثشای سبختٌص تالش هی وشدم. هي ّن ایي تشس 

یي ًىتِ ای وِ ثبیذ ثِ خبعش داضت ایي است: دس دًیب سا ثِ خَثی هی فْون. هْوتشیي ٍ صیجبتش

دٍ گشٍُ آدم ٍخَد داسد، گشٍُ اٍل ّویطِ ثِ ضوب هی گَیٌذ ّشگض هَفك ًخَاّیذ ضذ. 

ثسیبسی اص دٍستبى ٍ اعشافیبى ضوب ایٌگًَِ اًذ. آًْب ثِ ضوب هی گَیٌذ: حوبلت ًىي! دست 

یٌذ: ائبهِ ثذُ تَ هی تَاًی هَفك ضَی، ًگْذاس! اهب گشٍُ دٍم افشادی ّستٌذ وِ ثِ ضوب هی گَ

ًگشاى ًجبش، هب اص تَ حوبیت هی وٌین. ثٌبثشایي هْوتشیي هَضَع، حوبیت دٍستبى ٍ خبًَادُ 

است. یىی اص هضایبی ضشوت ّبی ثبصاسیبثی ضجىِ ای ایي است وِ ضوب سا دس هسیش حشوت اص 

 .وبیت هی وٌٌذسوت چپ ًوَداس ثِ سوتی وِ پذس پَلذاسم ثش آى تبویذ داضت، ح



ضبیذ ضوب ّن اػتمبد داضتِ ثبضیذ وِ خَیص فشهب ثَدى، ًْبیت آسصٍی ّش فشدی است. یىی اص 

چبلص ّبی خَیص فشهب ثَدى ایي است وِ ضوب سئیس خَد ّستیذ ٍ ثبیذ ثِ تٌْبیی ػول وٌیذ. 

، ضوب B تَضیح دادم، ضوب ثبیذ سٍی پبی خَد ثبیستیذ، دس حبلیىِ دس سثغ S ّوبًغَس وِ دس سثغ

 ػضَی اص یه گشٍُ ّستیذ ٍ هی تَاًیذ سٍی ایي گشٍُ حسبة وٌیذ. هطىل افشادی وِ دس گشٍُ

S  لشاس داسًذ ایي است وِ اگش ثش فشض هثبل، دچبس یه سبًحِ ساًٌذگی ضًَذ، دسآهذ خَد سا

اص دست خَاٌّذ داد. ٍ یب اگش ًتَاًٌذ ثشای دٍساى ثبصًطستگی خَد، پَل وبفی پس اًذاص 

ثبیذ تب آخش ػوش ثِ وبس خَد اداهِ دٌّذ. چَى ًوی تَاًٌذ سٍی حوبیت دیگشاى حسبة وٌٌذ، 

وٌٌذ. ثسیبسی اص هشدم فىش هی وٌٌذ سضبیتجخص تشیي ًَع وبس، خَیص فشهب ثَدى است. چَى 

ثشای خَدتبى وبس هی وٌیذ ٍ ثِ دیگشاى ٍاثستِ ًیستیذ. اهب هي ضخصب تشخیح هی دّن وِ 

افشادی وِ ثتَاًٌذ سٍی ووه هي حسبة وٌٌذ ٍ هي ّن سٍی ووه  ػضَی اص یه گشٍُ ثبضن.

 .آًْب حسبة وٌن

حشوت ثِ سوت ساست ًوَداس وبهال ػبلالًِ است، اهب اًدبم ایي تغییش ثسیبس سخت است. ّوِ 

هب هیجیٌین وِ خْبى ثِ سشػت دس حبل تغییش است، اهب سخت تشیي ًَع تغییش، ایدبد تغییش دس 

خَدم پیشی سا تدشثِ وشدُ ام، فىش هی وٌن ثب افضایص سي، اهىبى تغییش  چَى ٍ خَدهبى است. 

ووتش هی ضَد. فىش هی وٌن یىی اص خصَصیبتی وِ ضشوت ّبی ثبصاسیبثی ضجىِ ای سا ثِ گضیٌِ 

ثب  ای ػبلی تجذیل هی وٌذ ّویي ًىتِ است وِ آًْب صهبى وبفی دس اختیبس ضوب لشاس هی دٌّذ تب

بسی ٍ ػولی هَسد ًیبص، اط سوت چپ ثِ سوت ساست ًوَداس حشوت اًدبم تغییشات رٌّی، احس

وٌیذ. ثِ ًظش هي ایي هضیت ثضسگی است. ایي ضشوت ّب ثسیبس صجَساًِ ٍ ثضسگَاساًِ ٍ ثب ًْبیت 

دلت اص ضوب حوبیت هی وٌٌذ تب ثضسگتشیي تغییش سا دس صًذگی خَد صَست دّیذ. لغفب فشاهَش 

تشس ّوشاُ است اهب ّوِ هب ثؼضی هَالغ ثِ ایي ًتیدِ هی ًىٌیذ، تغییش ّوَاسُ ثب ًگشاًی ٍ 



سسین وِ ثبیذ چٌیي تغییشاتی سا صَست دّین. ٍ اگش ضوب ّن ثِ ایي ًتیدِ سسیذُ ایذ وِ 

صهبى آى فشا سسیذُ تب دست ثِ چٌیي تغییشی ثضًیذ، ضبیذ ثْتشیي ًَع وست ٍ وبس ثشای ضوب، 

 .سٍی آٍسدى ثِ ثبصاسیبثی ضجىِ ای ثبضذ

ن ثبصاسیبثی ضجىِ ای، ثِ احتوبل فشاٍاى، ػبلی تشیي ًَع وست ٍ وبس ثشای ضوب خَاّذ سیست

 .ثگیشیذ توبس هب ثب تَاًیذ هی حشفِ ثَد. ثشای اعالػبت ثیطتش دس هَسد ایي 

 


