
 

 

 تنهائی و چرا مخالفین حکىمت ننگین هم جمهىری و هم اسالمی تنهایند

  

تٌِب تزیي ًٌِگ دًیب، عٌْاًی ثْد کَ ثَ ثزخْردم . هطبلعَ هیکزدم science journal هقبلَ ای را در

ًٌِگی کَ داًطوٌذاى اّ را اس سبل . ثَ یك ًٌِگ دریبئی یب آثی داد ۲۰۰۴ًیْیْرک تبیوش در سبل 

 .تحت ًگز ّ پژُّص داضتٌذ تب ثبالخزٍ علت تٌِبیی اش را کطف کزدًذ ۱۹۹۲

ُزتش فزکبًسی است کَ یک دستْر العول در یک ثبًیَ هیجبضذ ّ )ُزتشی گذاضتٌذ  ۵۲ًبهص را ًٌِگ 

ایي ًبم را داًطوٌذاى پس اس ضٌیذى صذایص ثزای ایي ًٌِگ اًتخبة  (ًطبى دادٍ هیطْد  Hz ثب عالهت

ُزتش است در حبلی کَ آّاس ایي ًٌِگ  ۲۰ تب ۱۵هعوْأل صذای ًٌِگ ُب  ّ آّاس ًٌِگ  ُب ثیي . کزدًذ

 .ُزتش داضت، در ًتیدَ تْسظ ُیچ ًٌِگ دیگزی قبثل ضٌیذى ّ ضٌبسبیی ًجْد ۵۲هبدٍ فزکبًسی هعبدل 

  

ایي داستبى ضبیذ حکبیت تٌِبیی ثسیبری اس هب ّ اصْال هخبلفیي حکْهت ُن خوِْری ّ ُن اسالهی را 

سخي گفتي، پیبم دادى ّ سیستي در آّاُب، رّیبُب ّ دًیبُبیی کَ تْسظ دیگزاى ّ ُن . در ثز هیگیزد

  .هیٌِبى قبثل دیذ، ضٌیذى ّ درک کزدى ًیست

تعذاد ثسیبر کوی اس هزدم داخل پیبم آًچَ ثَ آى هیگْیٌذ آپْسیسیْى خبرج اس کطْر را .  سبل هجبرس۴۰ٍ

هخبلفیي حکْهت ُن خوِْری ّ ُن اسالهی اصْأل ثب فزکبًسی کَ حبکی اس یک سًذگی . درک کزدٍ اًذ

ثظبُز ثِتز اس هزدم داخل  دارًذ ثب هزدم داخل در حبل گفتگْ اًذ در ًتیدَ تْاًبئی ُن آّا ضذى ثب هزدم 

ثعٌْاى هثبل ُن اکٌْى درد اکثزیت هزدم داخل هسئلَ گزسٌگی ّ فقز اقتصبدی است اهب . داخل را ًذارًذ

هخبلفیي ثب ضکوی پُز درکی اس هْقعیت ثذ هزدم داخل ًذاضتَ در ًتیدَ تْاًبئی ُن آّا ضذى ثب هزدم داخل 

را اس دست دادٍ ّ گیز دادٍ ثیکذیگز ّ سز کلوبت، رفتبرُبی ثیِْدٍ ّ خْدخْاُی ُبیی کَ ًبضی اس 

ضْرثختبًَ ثذًَّ تْخَ، ًبم ایي رفتبرُب . فقز ضخصیتی است حبظز ًیستٌذ یک خجَِ هتحذ ثْخْد آّرًذ

 سبل است آًِب را ثَ ًتیدَ دلخْاٍ ًزسبًذٍ را هیگذارًذ هجبرسٍ ّ دلطبى خْش است کَ دارًذ ۴۰کَ 

هجبرسٍ هیکٌٌذ ثخصْظ کَ ُن اکٌْى در خبی گزم ًطستَ ّ ثذًَّ دادى ُشیٌَ، هجبرسٍ را در پیبهِبی 

تلْیشیًْی، فیسجْکی ّ دًیبی هدبسی هیجیٌٌذ ّ حبظز ًیستٌذ قذهی در راٍ آسادی کطْر ثگًَْ عولی 

ُوَ هیگْیٌذ ثبیذ هٌن هٌن را کٌبر گذاضت اهب ُوبًِبی کَ ایزاد را در هٌن هٌن دیگزاى هیگیزًذ . ثزدارًذ

فزاهْش ًکٌین ثسیبری ثب افتبدگی ّ ثب ثٌذٍ گفتي ثذگزاى هبیلٌذ هب ثْدى را ًطبى . خْد هٌن هٌن هیکٌذ

ثَ ًگز هي ُیچ ایزاًی ًجبیذ اس کلوَ ثٌذٍ . اهب فزاهْش ًکٌین ثب ثٌذٍ گْئی ّ ثٌذٍ ضذى هب ًویطْین.دٌُذ

ایٌگًَْ . استفبدٍ کٌذ ّ ثدبیص ثب ضِبهت اسکلوَ هي استفبدٍ اهب هي ی کَ در کزدار ّ گفتبر هب ثبضذ

رفتبر سیبسی ّ هجبرساتی ّ حبظز ًجْدى کوی اس ًْع تفکزی خْد پبئیي آهذى آًِن سهبًی کَ ٌُْس در 

قذرت ًیستٌذ ّ تدْیش دهکزاسی ثزای دیگزاى ّ آیٌذٍ کطْر ُوبى ثٌذٍ یب هي ثْدى در عول است ایي 

افزاد هیذاًٌذ اکثزیت هزدم ایزاى خبلی اس سیز ثٌبی دهکزاسی اًذ ّ تدْیش دهکزاسی در خبهعَ ای کَ 



رای خْد را هیفزّضذ ًبثْدی فزدای ایزاى خْاُذ ثْد ّ ایي ُوبى دهکزاسی ای است کَ ثیگبًَ هبیل 

هضحکتز حتوأ ثسیبر سیبد ثب ایي افزاد دهکزاسی تدْیش کي ثزخْرد داضتَ . است در ایزاى پیبدٍ ضْد

ایذ کبفیست ضوب چیشی ثزخالف هیل ّ خْاست آًِب ثگْئیذ اگز ثتْاًٌذ ّ قذرت داضتَ ثبضٌذ سز اس تٌتبى 

 .  ًوًَْ هدبُذیي ّ ثقیَ گزٍّ ُب ّ اضخبظ هٌفزد کَ ُوَ هیذاًیذ. خذا خْاٌُذ کزد

فکز هی کٌن تْی دًیبی اهزّس، هب فزکبًس ُبهْى اًّقذر عدیت ّ غزیت ضذٍ کَ فقظ یک یب چٌذ ًفز 

اگَ خیلی خْش ضبًس ثبضین اّى یکی دًّفز رّ در سهبى هحذّد . اًّْ هی ضًٌْذ ّ درک هی کٌٌذ

ّ اس ُوَ هِوتز ثبیذ ثذاًین اگز کسی هب رّ ًوی ثیٌَ ّ ًوی ضًٌْذ ثخبطز . سًذگیوْى هالقبت هی کٌین

  .شدیم تنها ترین نهنگ خشکی هاآًست کَ 

آّاس خْاًبًِبئی ضذٍ اًذ کَ هزدم داخل آّاس آًِب را ثزای آسادی کطْر ًویطًٌْذ ّ خبلجتز گلَ هٌذ ُن 

هیجبضٌذ چزا ثیگبًگبى ثذًَّ دخبلت دادى هب هبیلٌذ ثزای سزًْضت آیٌذٍ هب تصوین ثگیزًذ ّ ثدبی ایٌکَ 

ایي عول تُْیي آهیش را ثی احتزاهی ثخْد ثذاًٌذ فزسٌگ ُب راٍ هیزًّذ ّ اعتزاض ثَ آًِب هیکٌٌذ کَ 

چزا هي ّ ًْع تفکز هي را در تصوین گیزی خْدتبى دخبلت ًذادیذ در حبلی کَ ًویذاًٌذ اگز ثیگبًگبى 

هیخْاستٌذ هخبلفیي درُن ریختَ حکْهت ًٌگیي ُن خوِْری ّ ُن اسالهی را در تصوین گیزیِبی آیٌذٍ 

 . ایزاى دخبلت دٌُذ در هزحلَ اّل اس آًِب دعْت هیکزدًذ

ُز فزدی ثبیذ کوی ثَ فزکبًس آّاس ّ کزدار خْد ثیطتز تْخَ کٌذ چْى ایزاد در تک تک هب است ًَ در 

 سبل گذضتَ ثزایوبى آش دیگزی ۴۰اگز تْخَ ًذاضتَ ثبضین هبًٌذ . ثیگبًَ ّ آخًْذُبی اضغبلگز ّ دیگزاى

 . خْاٌُذ پخت

هیگْیٌذ هعوْأل اًسبًِب سهبًی چیشی گزاًوبیَ دارًذ ارسش آًزا ثعذ اس آًکَ آًزا اس دست دادًذ خْاٌُذ 

ثخْد آئین ُن اکٌْى هخبلفیي حکْهت ًٌگیي ُن خوِْری ّ ُن اسالهی رُجز دارًذ اهب ثسیبری . فِویذ

 .ارسش اّرا ًویذاًین چْى دارًذ ّ ًویذاًٌذ
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