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 چراغ بيستم ـ 

 

 انوئوالاي بور معياريوا  مبتي اگر بخوااييم كواموا اموراي انورا  را بوا درمقالة قبل گفتيم كه 

را فاقوئ مروراتيا بخواا.يمو  وا  انو  قضواا  كيويمب بوئا  مع بو  بانوئ    ليبرال  ا سووالار 

اموا سولا   يوا  سياسو  بورع اتتقواد  .وئاردوبيي  ا انوئوالاي  كواكم بور . ا كواما به جهوا 

اگور كسو  بواار كيوئ كوه ببوه  بيي  ا انوئوالاي  ليبرالو  يوانم  انيسا كه  را بانوئ سسوبيم جهوا 

ساا.ووئ دلالووا دنوو  را در ب دنگوور .  برالوو  ا سوووالار  كقا.يووا داردبيي  ا انووئوالاي  ليجهووا 

كووه امووار اجت ووات  ا سياسوو  ب ووننردو در.تي ووهب فووارا اي ت بووورد انوو  كواموواب ا فووارا اي ان 

كرفوو  .يسووا  مقباليووا    در .وواد تامووة موورد  انوورا   قووئر اسوواب بووا    مخالفووا لاايووئ كووردو 

واموا ا.بيواو ا معموامي  و مخالفوا.  يومب داردو فقو  بالالره يركوامت  در را  يمي  و كتو  ك

ا راه اساسو  بورا   مخالفوا نوم مخالفوا كامبوا انوئوالاينم اسوا.وا  انو  فراماي ا  .راد كه 

فبسووفة ا  انووئوالاي ب بيي جهووا دربووار   گفتگووا  يوورنب ا بييووادن برطوورك كوورد     يوومب نووم 

ا.ووئ كووه بوواار كردهلاكا.ه و يوووب  سووادهيا و بهبعضوو مرووول مهووم انيسووا كووه  وي.ئگيسووا

ايوووا  كييووئ ا ليووا  م  يووان  بيرانووئوالاينم يسووتيئيووا  ليبرالوو  ا سوووالار ب كواماكواما

يوي  كووامت  انو  افوراد بانوئ فه ا.وئ كوه بوه  ومهم كواما امراي انرا ب انئوالاينم بواد   .سوا

گير  درقبووا  يركوووامت  يوومب يرگا.ووه ما وو ا  ساا.ووئ بيرانووئوالاينم بايووئدر را  يمووي  .  

يوار   گايا.وه ا ؛ كوا ب نوا بهبيي  ا انوئوالاي  لاايوئ بوادبر  يا  ايجوي  جهوا .ا ار مبتي به

 ويار  .الاد گاهنا به

بيي ب گير  درقبووا  يركوووامت ب بانووئ ابتووئا جهووا بيووابران ب قبوول اي يرگا.ووه بووو  ا ما وو 

فرجوا  فانوئه ا ب ما  را معبوا  كيويم اگر.وه بوو  موا بوه بو و  ب انئوالاي ب ا فبسفة ي.ئگ  لاد

الا  يومب ثابوا كورده بايوم و كيم سوا بوهساا.م ثابا كيم و ا فور مو  سا.  م بئ  لاايئ يئو م  به

و دقوا كييوئ  .گفوتم سورن  سوايگار  را دايوته بايوئساا.ئ با ليبراليا  ا سووالارنا ب كماسبا  .  كه 

ديئ كه با نم ليبورا ب نوا بوا نوم سووالارب كيوار بيوانيمو .وه  ما اجايه .    يران   بهكه اسبا  در يي

ما براساس لاد اسبا ب گاي  م و  اسوا بوا نوم ليبورا  نوا بوا نوم سووالار و طبعوا در وار اع 

طار كوه م وو  اسوا بوا پي وا  يوانم؛ درسوا ي وا ديوئ و كتو  يممرخم  كه اسبا  اجايه م 
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ساا.وئ بگانوئ مو ب يوم كسو  .  را  بيركرب  كيار بيانيمو كرك مو  انيسوا كوه ايل كتاع نا با كاف

موو ب يووم مسووب ا.م ا يوومب اتتقوواد  بووه دلالووا دنوو  در ساا.ووئ بگانووئ مسووب ا.م ا يوومب ليبوورا ؛ .  

لاطر سياقضواس  كوه معياسوا ا بوهگا.وه سخيا.سوا كوه ب و ان سم ي ا  اجت ات  ا سياسو  .وئار 

ب «انسووتاده در بوواد»يووادو امووا در كتوواع ميروواو ملال ووا  ل ر.وواك  ااقوو  م در درا  لوواد داردب 

 انمو[ لاد ا ملال ا  .اي  اي  .هاب بو  كردهيا  سياقضگا.ه كركطار مفمل دربار  ان به

.ووه و  مقباليووالووااييم بيانيووئ فووري كيوويم م بووا انوو  اجووادب در مقالووا  قبوول گفتوويم كووه 

يوا بورا  اي انورا  راب بوا ي وا  معياريوان  بسوي يم كوه ليبرا و كواموا امور مرراتيا انئوالاينم

يوار ب مقباليوا كواموا انورا  و در ان يو ر.ئيوا  لاديوا  معتبور م سي ش مقباليوا كواما

قووئر  بالاسووا كووه اگوور يووا و بهدر دار  سأسووي  و كتوو  بووا معياريووا  مووارد . وور ليبرا 

ا  سوواا.يم يووي  كوووامت  را در يووي  داره.  اسووبام  را فاقووئ مقباليووا سبقوو  كيوويمب دنگوور ج هار 

 اي سارنخ دارا  مقباليا بئا.يمو 

يوا بورا  سوي ش مقباليوا .سوب  در دار  معيوار موارد قبوا  ليبرا ان  اي دار  سأسي   لب؛ 

ا  كووه ا.تخابووا  داره .هووا معتقئ.ووئ در دار  اسووتقرارب ي ي قببووا گفتوويم كووه  اسووتقرار  يسووا 

 و  رقابت  برگاار يادب كافيسايارس   ياد ا به

طار مرسوب كئا  كواما را سراا دارنوئ كوه اي راي سأسوي  لواد سواكيا  و بوهبسيار لاع  

يوارس  ااقعوا رقوابت ب برگواار و دسا كوم سوال  نوم ا.تخابوا  سراسور ب بوا جوئنا س وا ب ا به

ركا مورد  بوا مقانسوه كييوئ بوا ميواا  مروا ميواا  مرواركا مورد  در    ا.تخابوا  ا  كرده بايوئ 

 يركواما دنگر  كه داسا دارنئ 

   اسوا ا يوي  جوان  بورا   يوا در انو  كواموا انوئهلاايم بگانم كه ي ه ببيييئ  م  .  

اش بهتر يئ     .يساو سا اقتو  ا.سوا  ي وا  ا.سا.يسوا كوه فريوتگا  در ييگوا  لبقوا   ب دربواره

أس عول فيهوا مو  نفسوئ فيهوا ا نسوفم الوئماو  قوالاا »انوئ  با لئاا.ئ سخ  گفتيئ و قر   كه لاا.ئه

رنواد  اسوار  بقورهب  نوة كيوئ در    ا لوا  م دي  در    كسو  را كوه فسواد م گفتيئ:  نا قرار م 

يان  را دايوواو ووو ي يرووه ا در ير يووا  كووه بووه ا.سووا  مربووان بايووئب بانووئ ا.ت ووار .ابسوواما. [« 03

مووا معتقووئنم كووه كتوو  يوومب اجوواد داردو  در.تي ووهب ي يرووه ا در ير يوواب كت ووا جووا  بهتوور يووئ 

يوا يومب اگر وه ريبور كواما ا.بياو ا معموامي  يومب اي انو  قاتوئه مسوت يا .يسوتيئو در    كواما
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ا.ووئو پوو  كت ووا در    جااموو  .يووا جامعووه معمووا  بوواده امووا بقيووه افووراد جامعووه كووه معمووا  .باده

 اوسر اجاد دايته اسيان  باده ا جا برا  ايباح بيش عف.ق ه

يا .يساو بوو  بور سور انيسوا كوه بيوانيم مرواركا  يادا.وة مردمو  در بو  بر سر ان  كرك

القاتوئهب كتو  بوا معياريوا  ليبرالو ب بانوئ .روا.ة اتت واد .سوب  بوه كواما امراي انرا  را و كه تب 

كوامووا در .وواد موورد  دا.سووا و بووا يركوامووا دنگوور  كووه امووراي در را  يمووي  اجوواد داردب 

و بعووئ ميمووفا.ه بگووانيم كووه انوو  كوامووا ايجهووا مروواركا مردموو ب در ميووا  ي ووة مقانسووه كيوويم

كسوو  ايوووا  .ويووئ كووه در يووا  جهووا ب اي  ووه جانگوواي  برلوواردار اسوواو بيووابران  كواما

كييووئ كووه دييووئب دركووال  در ا.تخابووا  يووركا م اسووبام ب برلوو  اي كسووا.  كووه رأ  م ج هار 

 نوا  توري كورد : بوو  بور سور نوم مقانسوة .سوب  اسواوو  ا  ر انا  يئا.  يمب اي    .ئار.ئ

كييوئب اي كوامتروا  ر وانا كييوئب س وا  كسوا.  كوه در ا.تخابوا  فرا.سوه يوركا م ي ا فور م 

 كييوئ ا ي وي  يوركا؛ بوا انو  اجوادب در ا.تخابوا  يوركا م كامل دار.ئ  معبوا  اسوا كوه .وه

 و نئكساع م كواما بهكرد.را ب .را.ة اتت اد .سب  به

.قص اسوا؛ كوه البتوه يوي  لواايم بگوانم كوه كواموا موا اي انو  جهوا  بو پ  مو  .  

لوواايم بگووانم كوامووا مووا ايجهووا ميوواا  مروواركا .قص .يسوواو كتوو  .  كوووامت  يوومب بوو 

گيوردو يراقوا معياريوا  دقيور ا رايوي  يوا  جهوا ب موئا  طبوا م مردم ب در ميا  ي وة كواما

يا در يرمعيوار  يوا ا انوئوالاي بيي سوأثير گرنا.اپوننر جها برا  سي ش و مخمايوا بوا ساجوه بوه 

لواايم بگوانمب كه لواظ ياد و پيئا كردنمب به بوو  ر.وم موئا  يومب اراد لوااييم كوردو فقو  م 

ا  را مبوا  مقباليوا يواب مرواركا جوئ  مورد  در كواموا ايطرنور ا.تخابوا  دارهاگر م ل ليبرا 

وامووا بووئا.يمب  .گوواه  يا.مووه كوامووا انوورا  را فاقووئ .سووب  و الووا مقباليووا كووئاقب  و نووم ك

؛ را دارا  مقباليوا بوئا.يمما.وئ كوه بتواا.يم   مقباليا سبق  كيويمب اكت الوا يوي  كووامت  بواق  .  

 ي ي و

اجوواد « . ووار  استمووااب »يان  ي مووا  يووا  دنگوور موووئادنادر كوامالااييووئ گفووا: 

سور اي سر ا ظواير   ب يوانئ ك و  بيشك و  پيميوئهاسفاقوا دارد؛ فقو  يوول    و لاايم گفا: .ئارد

يوا  استموااب  اسفاقوا . ار بيييوئ كوه ؛ ال  اگر  رو تا  را بواي كييوئب م سر اساك  ب ياي يئا.ه

و م والش  كواموا  يانسوا كوه در كواموا موا اجواد داردسر اي    .ها گاه ليب  يومب سوختگيرا.ه

انوئ كوه در كئلئا  ديوئ  جهوا. و ببوه  كواموا  مرنووا  يوي  اقوا بوه انو  ما وا  فوور كرده
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يوا ا .ااديواب   وار ي وة اركوا  قوئر  كرار اسي  ا پهياار  م ل  مرنواب با انو  ي وه سيوا  مبيا

 پاسووخ انوو  سوولا  را اي ي ووةافقوو  دا كوواع و قوورار دارد  ا.ومووارا در دسووا دا كوواع و فق 

متفووورا  فبسووفة سياسوو  و انرا.وو  ا بيرانرا.وو ب كتوو  مسووب ا  ا ليبوورا  و ب رسوويئ؛ بعووئ لادسووا  

جا .وات  . وار  ديوئب  نوا  يوا  بوهقضاا  كييوئ كوه  .موه در سيسوتم سياسو   مرنووا ر  م 

 سروسرب ا اكيا.ا ايجهاس ب ياي يئا.هيوب  پيميئهاستمااب  اسا  اما به

بووه ماجراسوواو فرااا.يووئ پاايرووگرا.  كووه معتقئ.ووئ در  مرنوووا ا  بييا.ووهانوو ب سووايه .گوواه لاش

يا  پيميوئه ا يوانئ يايو يئا.هب بسويار فراسور اي كت  در بسيار  اي كرواريا  اراپوان ب سوختگير 

قوئر  ايوب  در انو  دسا يئ  قئر  در ميا  دا كواع اسواو  .هوا معتقئ.وئ كوه بهماجرا  دسا

ا  رسووا.ها  پووا كووه بووا دايووت   نهادنسوواا  دار انهيووا  سوورملاب كرووارياب ي ووااره در دسووا 

انو  موافول  سوئ . وار  استموااب اگور كسو  اي ب ي ه  يا را سوا كيتر  لواد دار.وئو سويالاي 

مه و  و  وه ميموب سياسو  ا  وه كتو  كبيوئ  يي  ميموب تبار .ويئب اموا  .وئارد بتاا.وئ بوه

سر  دار.وئ ببيوئه البتوه جواا بئبييا.وهو بعضو  اي كسوا.  كوه .گواه ميايب اقتماد  و دسا پيئا كيئ

 .ها .يستم  ا  يخموا س انول .وئار  كوه ينواد بوئبي  بايوم  ن بور انو  باار.وئ كوه كونك كسوا.  

طري ج هووار پيرووي   مرنوووا كووه بووهروي  John_F._Kennedyكيووئ  ب اكي مووا  جووا 

مرووهار انتاليووان  دار فري.ووئ سوورمانه _AgnelliEdoardoمرووواك  سوورار يووئن ا ادااردا  .يبوو  ب

طري مرووواك  كرووته يووئن ا كتوو  يووايااده دانا.ووا كووه مسووب ا  ا يوويعه يووئه بوواد ا بوواي بووه

طري مرووواك  كرووته ي سوور سووابر اليعهووئ ا.گبسووتا  كووه بووه Diana_Princess_of_Walesب

يا     افوراد درمقابول . وار د يوئنئسر اي استموااب د ماجواد در لاطر برلو  سركرو يئن ي ه بوه

 سياس  برع باده اساو يا . ا 

م  فعبا بيا .ئار  دربار  انو  ما وا  بويش اي انو  يووبا كويمو اگور لوئا بخاايوئب دربوار  

اسوبام  دايوته و ا اكيا.وا يان  كوه انو  مواجرا در سوارنخ ج هار . ار  استمااب  ا فرايا.رويب

سر و بعوئا مفموليان  كوه گواه در انو  يمييوه يوار  گرفتوه يا ا البته برل  كيئرا برل  سيئرا 

اي يواف د اتتقاد بيوئهب جا اجايه دييوئ سيهوا بوه نوم .وتوه ايواره كويمو بوهيوبا لاايم كردو اما ان 

س ربگو    ب كوه گواه اجورا  .ايويا.ة .ايو  اي كم وبمي ار  فيبتر اسا ن ي ي  . وار  استموااب  

يوئه و در برلو  اي . وان  برلو  افوراد ا در.تي وهب موبابيوا بعضوا كوا ع  .هوا .يوا بات  م با 

سورن  يوباكيت  بورا  . ر انوئوالاينمب كما.ئ كوه مو  يوم .وئار  اي .ق وهماارد كسا.  تبار كرده
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 لور  وه معيوا دارد كسو ب دركوال  كوه رسو ا .رست  بر ميايب ان  كواما در اجاد  .ها .يسواو 

ا.ئنووئا اسووا ن ا تبيوواب بووه مبووا.  قووا.ا  اساسوو  در انوو  كوامووا اتتقوواد .ووئاردب .ووامادد بمي ووار  ك

يوا  ليبرالو  بورعب كسو  كوه اتتقوادش بوه كييوئ در س وا  . ا يو ا فوور م  ميايب كبيئ  ياد 

ساا.وئ رسويئ  بوه ميايوب مهوم سياسو  را ليبراليا  ا سوالارنا  ا لاويسويتهب اكوراي .روئه بايوئب م 

مقالا ب يواايئ ا ا ورا راه دار بورانم  مو  در مقالوا  قببو  اي ي وي  سبسوبه كت  در لااع ببييئ 

يا  متعووئد  اراوووه كوورد  اي . ووار  استمووااب  پيهووا ب پيميووئهب ا اكت الووا يايوو يئا.ه در . ا.ووه

 يا  ليبرال و[. ا 

 بوا س وا  .قاومو  كوه در كواموا موا اجواد دارد ودر يريار ب بالا برانم نا پواني  بيوانيمب 

انو  كوامواب بوا ي وي  . وا  ا.تخابواس د اكيا.وا و يو  .يسوا كوه  اقعا يمب گاي  يجر ار اساا ا

قووئر اي مروواركا ااقعوو  موورد  پوور.قص لوواد كووه . ووار  استمووااب  يوومب بخروو  اي    اسوواب   

برلاردار اسا كوه اگور مقباليوا .سوبيش را ينور سولا  ببورنمب بواي .ا وارنم مقباليوا يركواموا 

 سر و ينر ي ا  سلا  ببرنم  الا  يئ طبقه پاني دنگر  را .يا و اكت

گير  لوادب دركوال  اي نم .وته يمب فرامايو ا  .رواد؛ انو  كواموا درطوا  سواليا  يوول

مروواركا جووئ  ا پوور اي رقابووا مردموو  در ا.تخابووا  برلوواردار بوواده كووه مووردمش ي يرووه ينوور 

ا.ئو يو ا كوئا  قورار دايوته يا  قئرس يوئ دي يا.روا بيئنئسرن  ك بوا  سببيلواس  ايجا.وب رسوا.ه

ا.وئاي  يا  سبانانوا.  راهيواب يوبوها.وئاي  انورا ب ديو يا.ش در ماياارهكرار را سراا دارنوئ كوه به

راي ب ربم ي وة انو  سببيلوا  يوبا.هبوهكرده باييئ سا برتبيه كواما    كروار سببيلوا  كييوئ  اموا 

انم كووه .ووه سيهووا اي متاسوو    بووادهبوواي يوومب يووايئ مروواركا موورد  در ا.تخابووا  ا لبوور  ماريووان

سر .يسوا كوه گواه بوا بالواسرن   موار مرواركا مردمو  در جهوا ب يا  ليبورا  پواني مراركا در . ا 

يا  اليورب يوي  كروار  در جهوا  ساا.سوته بايوئ بوه و ام  ون  .يسوتم كوه در سوا كيوئبرابر  م 

ب يوايئش بوادنم 55در سوا  بوا    يوار ا يي وا.  كوه يومب ب   دريئ  مورد  58ركارد مراركا 

ط   ا.وئالا افساس كوه .وادا.  برلو  اي سياسوت ئارا ب ديو يا  انو  كروار را بوهدسا پيئا كيئ  

و يووئ البتووه كووه انوورا  اي معووئاد سووا ان وواد بباايووا  ر.گوو  ا مخ بوو  را .يووا در انوورا  س ربووه كييووئ

يوياس ا امسوو  و يبا يوا يومب .اكوا  گنايواو[ ا.عوا   كراريان  باد كه  .هوا را در بواي  ر.م

گانووئ: در ييرميووئ  ا.ئنروو يئ برجسووتة  مرنوووان  و در انوو  يمييووه ج بووة ينبووان  داردو اا م 

يوا سببيلوا  كرد.وئ سوا مورد  را اي كواما انرا  ي ي  بو  كوه ديو يا.ش  يوئن  ديوه در مايااره
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يوئ.ئ رانوورد  كوه اليورا .ا واريركا در ا.تخابا  ان  كرار ميو  كييوئ اموا مافور .روئ.ئو سوا ان 

جا  ميوو  موورد  انوورا  اي يووركا در ا.تخابووا ب اي  .هووا بخااييووئ در لوواد را توواي كوورده ا بووه

ا.تخابا  يركا . اده ا دسوا كوم بوه كا.ئنوئايان  رأ  دييوئ كوه ك و  .سوبا بوه بورع .ورمش 

  سر  دايته باييئ [بيش

 


