ثیبًیَ کویتَ هؽکؿی سبؾهبى کبؼگؽاى اًمالثی ایؽاى(ؼاٍ کبؼگؽ)
نگاهی به اوضاع سیاسی ایران
 -1فؽاؾ تبؾٍای اؾ ضیؿش ضگفتاًگیؿ هؽظم استجعاظؾظٍی کطْؼ هب پس اؾ یک ظّؼٍی ػعم زعْؼ
گستؽظٍ سیبسی ظؼ ضیبثبىُب ظؼ  55ثِوي ّ زؽکتُبی پی ظؼ پی اّل ّ ظُن اسفٌع ّ تعاؼک ثؽای
زؽکت ُبی آتی ،ثبؼ ظیگؽ هْخی اؾ ثین ّ اهیع ّ فعبی ضْقاًگیؿی ؼا ظؼ هیبى ایؽاًیبى ظاهي ؾظٍ
است کَ چپ اگؽظؼ زعْؼ فؼبل ضْظ خعی است هیجبیع تصْؼ ؼّضٌی اؾ ضبستگبٍ ،ظؽفیتُب ّ چطن-
اًعاؾُبی هستول آى اؼائَ ظُع؛ تب ثتْاًع ّظبیف هؼیٌی ؼا ظؼ ضْؼ ضؽایػ سیبسی استٌتبج کٌع ّ ،پبسص
هٌبسجی ثَ الؿاهبت هعاضلَی ًیؽُّبی هعافغ سْ سیبلیسن فؽاُن آّؼظ.
 -5ضیؿش  55ثِوي ؼا هی ثبیست ظؼ تعاّم زؽکتُبی سبل گػضتَ ثب کیفیتی خعیع تلمی کؽظ،کیفیتی کَ
ثب ّؾش ًسین ضْش اًمالةُبی ػؽثی ُن ٌُگبم ثْظٍ استُ.ؽ چٌع هْخی کَ ضبّؼهیبًَ ّ ضوبل افؽیمب
ؼا ظؼ ًْؼظیعٍ است ،ظؼ ثؽآهع ضیؿش ًْیي هؽظم ایؽاىُ ،نچْى ػبهل ثیّاسطَ ّ تمْیتکٌٌعٍ ًمص
غیؽلبثل اًکبؼی ایفب کؽظٍ است ،اهب تبثیؽ ایي ػبهل ؼا ثبیع ظؼ ثستؽ یک ظّؼٍی تدعیع لْا ّ تبهل
ظؼثبؼٍی اهکبًبت ّ کبستیُبی خٌجص ّ ،پس اؾ تؼؽض لدبم گسیطتَ ؼژین اسالهی ظؼ ػؽصَی
سیبسی (زولَ ثَ هطبلفبى تب ضبکؽیؿ آضؽ) ّ ظؼ ػؽصَ التصبظی ثب سیبستُبی ظعّ ًمیط التصبظی،
غؽذ ضبًوبى ثؽاًعاؾ زػف یبؼاًَُب ّ آثبؼ ضْم تطعیع تسؽینُبی التصبظی ظؼ ًظؽ گؽفت .هفصلثٌعی
ایي ظّ ػبهل ،سجت سبؾ ضیؿش ثؿؼگ  55ثِوي گؽظیعٍ است  ّ.ثَ سطي ظیگؽ افت زعْؼ ضیبثبًی
هؽظم ظؼ چٌع هبٍ گػضتَ ؼا ثَ هؼٌبی ضکست خٌجص  55ضؽظاظ ًجبیع تلمی کؽظ .سؽکْة لدبمگسیطتَ
ظضوي ؾهبًی ثَ ًتیدَی ًِبیی هیؼسع کَ ؼّزیَ ُوجستگی ّ هجبؼؾاتی ؼا ظؼ هیبى هطبلفبى ضْظ ظؼُن
ثطکٌع.ظؼ زبلی کَ خٌجص اػتؽاظی  88صؽفب ضبکؽیؿُبیی ؼایؼٌی ضیب ثب ى ُب ؼا تمؽ یجبظؼ سبل
گػضتَ اؾ ظست ظاظٍ ثْظٍ است ،ثعّى آًکَ تسلین ظضوي ضعٍ ثبضعّ .گؽ ًَ چگًَْ هیتْاى ظؼ ؾهبى-
ثٌعی ئی چٌیي فطؽظٍ ،اؼتمبء ضؼبؼُب ّ ؼّزیَ ظفبع فؼبل ضیؿش خبؼی ؼا ظؼ یک فؽاؾ ثَ هؽاتت
ثبالتؽ تجییي کؽظ ّ ،ؼظپب ّ ظستبّؼظُبی آى ؼا ظؼ زؽکت اضیؽ ًبظیعٍ گؽفت ؟
 -3ظستگبٍ ّالیت ّ کل اؼظّی التعاؼگؽایبى ظؼ ًجؽظ ػلیَ خٌجص اػتؽاظی ُؽ چٌع تْاًستَ است اًدبم
تظبُؽات ضیبثبًی ؼا هسعّظ ّ ظؼ هْاؼظی ًبهوکي کٌع  ،اهب ظؼ ػؽصَ سیبسی ّ اضال لی ضکست
ضْؼظٍ است ً .ظبم ضیبثبىُب ؼا ظبُؽا ثَ تسطیؽ ضْظ ظؼآّؼظٍ  ،اهب للت هیلیْىُب اًسبى ؼا ظؼ پطت
ضیبثبًِب ثیص اؾ پیص اؾ ظست ظاظٍ ّ ظؼیبیی اؾ کیٌَ ّ ًفؽت ؼا ثَ خبى ضؽیعٍاست .همبثلَ ثب زعْؼ
هؽظم ظؼ ضیبثبى ُب ّ ظؼ سطر ضِؽُب ظًیبیی اؾ ضطن ّ غعت ؼا ؾیؽپْست ضِؽ ثَ ثبؼ آّؼظٍ است.
ایي العاهبت ًَ تٌِب سیبست التعاؼ ّ ثؽق سؽًیؿٍی ؼژین ؼا ثَ ًوبیص ًویگػاؼظ ،کَ ّزطت زبکوبى ؼا
اؾ زعْؼ هؽظم هٌؼکس هیکٌع.هسئلَ ایي است کَ ؼّی آّؼی ظستگبٍ ّالیت ثَ سؽکْة ػؽیبى اؾ
ایي ّالؼیت ثؽضبستَ است کَ خٌجص اػتؽاظی اؾ ًمطَی هؼیٌی فؽاتؽ ؼفتَ ّ هیؽّظ غْهبؼ ًَ تٌِب
ّلی فمیَ ،کَ ثٌیبى ًظبم سیبسی ؼا ؾیؽ ظؽة لؽاؼ ظُع.
 - 4ضیؿش  55ثِوي ظؼ ّالغ ضْؼضی ػلیَ ًظبم ّالیت فمیَ ثْظ .ظؼ ایي ضیؿش هؽگ ثؽ ظیکتبتْؼ اسن
هستؼبؼ ضطص ّلی فمیَ ثْظ ّ ضؼبؼُب ػلیَ "سیعػلی" ظؼ ّالغ اػتؽاظی ثْظ ػلیَ خجبؼیت ؼژین
هػُجی کَ ظؼ ػؽض  33سبل ضْى هؽظم ؼا ظؼ ضیطَ کؽظٍ است.اؾ آًدب کَ  55ثِوي فؽاؾ ًْیٌی ؼا
ظؼ هجبؼؾات هؽظم هب گطْظٍ است ؛ ظؽّؼی است ّخَ هططصَی زؽکتُبی ظّؼ خعیع اػتؽاظبت
هؽظهی ؼاًطبى ظاظّ آى ؼا تب زع هوکي صؽازت ثططیع:
الف -اًتطبة ؼّؾُبی  55ثِوي ،اّل ّ ظٍ اسفٌع -ثَ استثٌبی  16آغؼ سبل  -88ثؽضالف ؼّؾُبی
هػُجی ّ تمْیوی خوِْؼی اسالهی ،اسبسب هستمل اؾ اثتکبؼ ؼژین صْؼت گؽفتَ است .ظؼ ؼّؾُبی
تمْیوی گػضتَ تبکتیک هؼتؽظبى ػوْهب اؾ آى ضْظ کؽظى فؽاضْاى ؼژین ثْظٍ است ظؼ زبلی کَ ایي
زؽکتُب کبهال هستمل اؾ ؼّؾُبی هؽسْم ؼش ظاظًعُ ،ؽچٌع – ظؼ کٌبؼ ضجکَُبی خْاًبى  -ؼُجؽاى
اصالذ غلت ُن فؽاضْاى آى ؼا ظاظٍ ثبضٌع.

ة -ایي زؽکتُب ظؼ توبیؿ اؾ زؽکتُبی سبل لجل ،ثؽ اثؽ توؽکؿ ّ هوبًؼت ًیؽُّبی سؽکْة  ،اسبسب
پؽاکٌعٍ ّ هْظؼی سبؾهبًعُی ضعٍ ّزتی ًمبغی تست پْضص لؽاؼ گؽفت کَ پیصتؽ ظؼ آىخب تظبُؽاتی
ؼش ًعاظٍ ثْظ.ثَ ػٌْاى ًوًَْ هیتْاى ؼّی زؽکت اسالم ضِؽ ظؼ ظّؼ خعیع اًگطت گػاضت .
ج -ظاهٌَ ی زؽکت صؽفب ثَ کالى ضِؽ تِؽاى ّ یب چٌع ضِؽ ثؿؼگ هسعّظ ًطع ،ثلکَ ثؽضی ضِؽُبی
کْچک ؼا ًیؿ ظؼ ثؽ گؽفتُ .ؽ چٌع ظؼ اثؼبظ زعْؼ هؽظم ّ ظاهٌَی آىُبً ،جبیع غلْ کؽظ.
ظ -ضؼبؼُب ػوْهب ػلیَ ُستَی هؽکؿی لعؼت سیبسی یؼٌی ظستگبٍ ّالیت ّ ضطص ّلی فمیَ کبًًْی
ضعٍ ثْظّ ایي ًمطَ ػطف تبؾٍ ای ؼا ظؼ سیؽ زؽکت تبکًٌْی هؽظم هٌؼکس هیکٌع ّ هطتصبت لسظَی
کًٌْی ؼا ًطبى هیظُع..
غ -ؼّزیَ ی هؽظم ًَ تٌِب تعافؼی ًجْظٍ ،ثلکَ اػتوبظ ثَ ًفس ّ همبّهت فؼبلی ؼا ظؼ هتي فعبی سیبسی
خعیع ظؼ ثؽاثؽ تؼؽض ُوَ خبًجَ ؼژین ثَ ًوبیص گػاضتَ است.
 -5زؽکت ُبی اهیع ثطص هؽظم کَ ثب استفبظٍ اؾ فؽصت سیبسی ّ هسبػع ًبضی اؾ اًمالةُبی ػؽةّ ،
ظؼ اػتؽاض ثَ ظستگیؽی ؼُجؽاى اصالذ غلت ضؼلَّؼ ضعٍ ثْظاؾ چبؼچْة ظؽفیتُب ّ پالتفؽم اصال
ذ غلجبى -چَ ظؼ ظّؼ لجلی ّ چَ ظؼ ظّؼ خعیع -فؽاتؽ ؼفتَ ّکلیت ًظبم ؼا ًطبًَ گؽفتَ است ُ .ویي
ضْظثیبًگؽ تٌبلعی آضکبؼ است .تٌبلط ثیي ؼاظیکبل ضعى ضؼبؼُباؾ یک سْ ّ چِبؼچْة لبلت تٌگ
ثؽًبهَ ؼُجؽاى اصالذ غلت اؾ سْ ئی ظیگؽ،ایي ضْظ هْ خت گؽظیعٍ تب اصالذ غلجبى ّاظاؼ ضًْع ثَ
ثبؾ ثیٌی هٌطْؼ ضْظّ .یؽاست ظّم هٌطْؼ سجؿ اهب ًطبى هیظُع کَ پؽّژٍی آىُب کوبکبى ثبؾسبؾی
خوِْؼی اسالهی ّلْ ثب تؼعیلُبیی ظؼ اصل ّالیت فمیَ است ّ اخؽای "ثعّى تٌبؾل لبًْى اسبسی" ُن-
چٌبى "چطن اسفٌعیبؼ" غؽذ آىُب ثَ ضوبؼ هیؼّظ .ضکبف ثیي هستْای ؼاظیکبل خٌجص(خِت گیؽی
ػلیَ کلیت ًظبم) ثب گفتوبى ّؼُجؽی اصالذ غلجبى ّگؽایطبت ُوسْثبآى هِوتؽیي تٌبلط ّچبلص
صفْف ظؼًّی خٌجص ؼا تطکیل هی ظُع .هْج سْاؼی ثؽؼّی خٌجص سبضتبؼضکي ّاًمالثی ،زتی
اگؽهستلؿم اًعکی فؽاتؽؼفتي اؾظؽفیت ؼسوی ایي خؽیبى خِت کٌتؽل خٌجص ُّعایت آى ظؼ چِبؼچْة
ًظبم ّلبًْى اسبسی آى ثبضع،اهؽی ظؽّؼی تلمی هی ضْظ.اهب ایي تالش لبظؼ ًیست ثؽ ایي تٌبلط
ثؿؼگ فبئك آیع ُ.ن اؾ ایي ؼّست کَ اصالذ غلجی ظؼ ضؽایطی کَ ظّ لطت ؼاظیکبل ظؼ ثؽاثؽ ُن صف
آؼائی هیکٌٌعً،ب ثٌِگب م تؽیي پؽّژٍ سیبسی ثَ ضوبؼ هی ؼّظ.پؽّژٍ ای کَ اؾ ضکْفبئی خٌجص
اػتؽاظی خلْ گیؽی هیکٌع ،زؽکت هؽظم ؼا کٌع هیکٌع ّ هبًغ پیطؽ ّی آًبى هیطْظ.
 -6پبسص ؼژین اسالهی ثَ فؽاؾ تبؾٍای اؾ ضیؿش هؽظم سؽاسیوَ ّ ّاکٌطی ثْظ .آًِب پس اؾ غبفلگیؽی
اّلیَ ،هبضیي سؽکْة ضْظ ؼا ظیْاًَّاؼ ثَ کبؼ اًعاضتَ ّ ثَ اًتمبمگیؽی ظست ؾظٍاًع .هْج ظستگیؽی
هؼتؽظبى ّ تِعیع ّ اؼػبة فؼبالى سیبسی ،تبکتیک ثؿظالًَ آظمؼثبیی ّ ...یکی پس اؾ ظیگؽی ظؼ
ظستْؼ کبؼ ؼژین لؽاؼ گؽفت .ظؼ کٌبؼ ایي العاهبت ّخَ هططصَی ظیگؽی ُن ضْظ ؼا ًطبى ظاظ ّ آى
هیعاىظاؼی هسبفظَکبؼاى سٌتی است .ثؽّؾ زؽکت ثؿؼگ ظؼ  55ثِوي ظؼ ػیي زبل ضکبف اؼظّی
هسبفظَکبؼاى ؼا تؼویك ثططیعٍ ّ پبیبى ُوسْیی ؼاست سٌتی ؾیؽ فطبؼ ثیت ؼُجؽی اؾ ؼاست
هصلستگؽا ؼا هیتْاًع ؼلن ثؿًع .اًتطبة هِعّی کٌی ثَ ؼیبست هدلس ضجؽگبى یکی اؾ خلٍُْبی ایي
ضکبف ثَ ضوبؼ هی ؼّظ.
ُ -7وبًگًَْ کَ تدؽثَ ضکست اًمالة ثِوي ًطبى ظاظٍ است ،هِوتؽیي ضطؽظؼًّی ثؽای یک خٌجص
اًمالثی،غلجَ ؼّزیَ "ُوَ ثبُن" یؼٌی تدوغ تْظٍ ّاؼهؽظم زْل یک ؼُجؽّگفتوبى ثیگبًَ ثب هبُیت
پیطؽًّعٍ خٌجص ّاظغبم ّهٌفؼل سبضتي سبیؽگؽایطبت ظؼؾیؽچتؽُّژهًْی آى گفتوبى است .ایي سطي
ثَ هؼٌبی ًفی ؼُجؽی سیبسی – ظهکؽاتیک ًیست  .ثؽای فبیك آهعى ثؽ ایي ضطؽ ،الؾم است خؽیبًبت
ّخٌجص ُبی هعافغ آؾاظی ّ ثؽاثؽی اختوبػی ظؼ صفی هستمل ّهتوبیؿظؼهتي خٌجص ػوْهی ظع
استجعاظی زعْؼظاضتَ ّ هطبلجبت ظع استجعاظی ؼا ثب هطبلجبت پبیَ ای ضْظ پیًْع ثؿًٌع .تٌِب اؾ ایي
غؽیك است کَ هیتْاى هْلؼیت گفتوبى سْسیبلیسن ّهجبؼؾٍ ثؽای آؾاظی ّثؽاثؽی اختوبػی ً ،بى ّ
آؾاظی ؼا ظؼثؽاثؽ گفتوبى اصالذ غلجی ّ لیجؽالی ،تمْیت کؽظ.
- -8خٌجصُبی هعًی ّ اختوبػی ُنچْى ؾًبى ّ خْاًبى ...ظؼ ػیي زبل کَ هیثبیع ثب ُْیت هستمل ضْظ
خٌجص
ظؼ صسٌَ ًجؽظ زبظؽ ضًْع ،اهب ثعّى ُوکبؼی فؼبل ّ سبؾهبى یبفتَ هبثیي ایي خٌجصُب ّ ایدبظ
ِ

خٌجصُب آىُب لبظؼ ًطْاٌُع ثْظثَ ًیؽّیی کبؼسبؾ ظؼ کبؼؾاؼ سیبسی هْخْظ تجعیل ضًْع .چپ ثبیع اؾ
هجبؼؾٍ ُوَ ایي ًیؽُّب ظفبع کٌع ّ ثؽای الؿهبت ایي ظفبع پؽّژٍی ؼّضٌی ظاضتَ ثبضع .ثٌبثؽایي ظؼ
ضؽایػ کًٌْی ثسث ثؽ سؽ ایي ًیست کَ خٌجصُبی اختوبػی ثبیع ّاؼظ هیعاى ًجؽظ ضًْع ،ثلکَ هسبلَ
هؽکؿی صسٌَی سیبسی ایؽاى ایي است کَ الؿاهبت زعْؼ آىُب چگًَْ فؽاُن هیضْظ .ثَ سطي ظیگؽ
ًَ ظؽّؼت آهعى ایي خٌجصُب ،ثلکَ ؼاٍ ثَ هیعاى آهعى آىُب پؽسطی است کَ ثبیع پبسص ضبیستَ ضْظ ؼا
ظؼیبفت کٌع .ثَ ؼاستی ثعّى ظفبع اؾ ضْاستُبی پبیَای ایي خٌجصُب ّ اظغبم آى ظؼ هٌطْؼ ػبم خٌجص،
خلت ُوعلی ّ ُوکبؼی ظؼ ًجؽظ ػلیَ ؼژین اسالهی چگًَْ لبثل تصْؼ است؟
ظؼ ًتیدَ  ،سبؾهبًیبثی ًیؽُّبی اختوبػی اًمالة اؾ ًبى ضت ظؽّؼی تؽ است  .ثَ هیعاى آهعى غجمَ
کبؼگؽ ثَ ػٌْاى ًیؽّئی تؼییي کٌٌعٍ کَ هیتْاًع کبؼ ؼژین ؼا یکسؽٍ کٌع  .سبؾهبًعُی تِیع ستبى ضِؽی
ّ هدِؿ کؽظى آًبى ّثَ آگبُی ّ ؼّضٌبئی هیتْاًٌع ًمص هثجتی ظؼ پب گؽفتي ّ تؼویك اًمالة ظاضتَ ثبضٌع .
کبؼ ظؼّى ًیؽُّبی هسلر ًظبم اُؽم ظیگؽی است کَ ثؽای ؼّؾ لطؼی خعال هیتْاًع ظؽثَ ًِبیی ؼا
ّاؼظ کٌع  .سبؾهبىیبثی ًیؽُّبی اختوبػی یبظ ضعٍ ثعّى پیًْع ثب ثطصُبیی ظیگؽی اؾ خبهؼَ ّ تٌگتؽ
کؽظى زلمَ هجبؼؾٍی هعًی خٌجصُبی اختوبػی ؾًبى ،خْاًبى ...ظّؼ ؼژین اسالهی ثَ تٌِبیی کبؼسبؾ
ًیست ّ ثبیع ظؼ تؽکیت ثب یک ظیگؽ ثَ پیص ؼًّع.
 -9ثی ضک ؼّیکؽظ ثَ ظؽّؼت ّاُویت اًمالة یکی اؾًکبت خبلت ّهثجت تسْالت خبؼی است .ثب
ایي ُوَ ظؼغی ثیص اؾسَ ظَُ هبضبُع سن پبضی هعاّم تْسػ اصالذ غلجبى اػن اؾزکْهتی
ّغیؽزکْهتی ػلیَ اًمالة ّتؽّیح ّتجلیغ ظؼکی ًبظؼست ّاًسؽافی اؾهجبؼؾٍ هسبلوت آهیؿّهجبؼؾاتی
هعًی ثْظٍ این کَ ظؼآى ُؽگًَْ همبّهت ّایستبظگی ظؼثؽاثؽتؼؽض ؼژین ثَ هؼٌی ضطًْت غلجی ّػعّل
اؾپؽًسیپ ُبی هجبؼؾٍ هسبلوت آهیؿهػهْم تلمی ضعٍ استّ .ایي ظؼزبلی است کَ تدبؼة ًّوًَْ ُبی
فؽاّاًی ًطبى هیعٌُعکَ ضطًْت اسبسب اؾسْی ؼژین ّزکْهت ُب ثؽهؽظهی کَ ثباضکبل هسبلوت
آهیؿثَ هجبؼؾٍ پؽظاضتَ اًع صْؼت گؽفتَ ّهبظاهیکَ ؼاٍ ُبی هسبلوت گطْظٍ ثبضٌع ،تْظٍ ُبی هؽظم
ؼغجتی ثَ استفبظٍ اؾ ضیْ ُبی ضطي هجبؼؾٍ ًطبى ًوی ظٌُع.
اؾُویي ؼّ هب ظوي ظفبع اؾآؼهبى اًسبًی خِبًی ثعّى ضطًْت ّاػالم اًؿخبؼ ضْیص ػلیَ ضطًْت
ّؼؾی ّتأکیع ثؽایٌکَ ُوْاؼٍ ایي زکْهت ُب ّ ظضوٌبى هؽظم ُستٌع کَ هعافغ کبؼثؽظ ضطًْت ّتسویل
آى ثَ هؽظم ُستٌع ،همبّهت فؼبل ظؼثؽاثؽآى ؼا ثبُعف ظفغ ضطًْت ّپیطجؽظهطبلجبت ثَ زك ضْظ ؼا
هغبیؽظفبع اؾهجبؼؾات هسبلوت آهیؿًوی ظاًین  .ثعیِی است کَ تأکیع اصْلی ثؽهمبّهت فؼبل
ظؼثؽاثؽاػوبل ضطًْت ّظفغ آى ،ثَ هؼٌی ًبظیعٍ گؽفتي هْاؾًَ لْا ّیب افتبظى ثَ ظام ضطًْت هتمبثل
ّػکس الؼول ُبی کْؼ ّاًتمبم گیؽاًَ ًیست  .اًمالة ثؽای سؽًگًْی ًظبم ُبئی کَ زبظؽ ثَ ضٌیعى
صعای هؽظم ّهطبلجبت ثَ زك آًِب ًیستٌع زك هؽظم است.
 -13ظؽّؼت تجلیغ ّپیطجؽظ گفتوبى سْسیبلیستی ّپیًْع ًبى ّآؾاظی
ُوبًطْؼکَ ظؼاسٌبظگًْبگْى سبؾهبى ثکؽات هْؼظ تأکیع لؽاؼگؽفتَ است ،سْسیبلیسن ّظهْکؽاسی خعا
اؾُ ن ًیستٌع ّ چپ ظؼ زبلی کَ ًوی ثبیع ًسجت ثَ غؼٍ ای اؾ اصالزبت ظؼ ضؽایػ ؾًعگی هؽظم ثی
تفبّت ثوبًع  ،هْظف است چؽائی ظؽّؼت ظؼ ُن ضکستي سبضتبؼُبی هسلػ ّ ػجْؼ اؾ ًظبم سؽهبیَ
ظاؼی ؼا ثؽای تکْیي ظهکؽاسی ؼاظیکبل یب سْسیب لیسن الجتَ ًَ ثب هٌطك چْثی  ،ثلکَ ثب استفبظٍ اؾ
هٌطك ظهکؽاتیک ًطبى ظُع .هب ثؽای چٌیي ثعیلی هجبؼؾٍ هی کٌین .اؾُویي ؼّ ظؼایٌدب یک
ثبؼظیگؽهصْثَ کٌگؽٍ چِبؼظُن ؼا ثَ ػٌْاى ؼاٌُوبی ػول ضْظ هْؼظ تأکیع لؽاؼهی ظُین:
ثؽای سبؾهبى هب کَ ضْظ ؼا خؿیی اؾ خٌجص ثؿؼگ ّ هتٌْع ًیؽّی کبؼ ّ ؾزوت هی ظاًع ّ ثؽای
ضْظؼُبًی ّ سبضتي ظًیبی ظیگؽ اؾ ُویي اهؽّؾ هجبؼؾٍ هی کٌع ّ ،ظؼ ضؽایطی کَ گفتوبى سْسیبلیستی
ظؼ خٌجص ػوْهی اؾ هْلؼیت ظؼضْؼی ثؽضْؼظاؼ ًیست ،اُویت هجبؼؾٍ ثؽای تمْیت گفتوبى
سْسیبلیستی ّ ضکل گیؽی ثلْک غجمبتی هؼطْف ثَ سْسیبلیسن ؼّؾافؿّى هیضْظ .اؾایيؼّ:

الف -ثؽای پیص ثؽظ ایي هجبؼؾٍُ ،ن کبؼی ّ ُن ؼاُی ُوَ ی هجبؼؾاى ظع سؽهبیَظاؼی ّ هعافؼبى
هجبؼؾٍ ثؽای سْسیبلیسن اؾ ُویي اهؽّؾ ،یک ظؽّؼت زیبتی ّ غیؽلبثل چطن پْضی است ّ هب ثیص
اؾ ُؽ ؾهبى ظیگؽ ثؽآى پبی هی فطؽین.
ة -ظؼ هسیؽ ایي هجبؼؾٍ ّ ،ثؽای سؽًگْى کؽظى زکْهت اسالهی ّ ظفبع اؾ زمْق ّ آؾاظی ُبی
هؽظم ،ثب ُوَ ی ًیؽُّبی آؾاظی ضْاٍ ُن ؼاٍ ّ ُن گبم هی ضْین.
سؽًگْى ثبظ ؼژین خوِْؼی اسالهی !
ؾًعٍ ثبظ آؾاظی  ،ؾًعٍ ثبظ سْسیبلیسن !
کویتَ هؽکؿی سبؾهبى کبؼگؽاى اًمالثی ایؽاى (ؼاٍ کبؼگؽ)
ضطن فؽّؼظیي ۰۹۳۱

