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وذاْ وغ خ ٍُٙسا ث ٝفشٔبٖ دستٛا٘ذ آٚسد  ٚدسخت سا
فشٔبٖ تٛا٘ذ داد و ٝسیـٝی خبن فشٚثؼتٝی خٛیؾ سا
ثشوََٙذ؟ -تشاطدی ٔىجث

مقدمه
ثب ٌؼتشؽ ثطشاٖ ٔـشٚلیت  ٚتمٕیك ثطشاٖ التصبدی خٕٟٛسی اػالٔی  ٚدس خالء ػبصٔب٘ذٞی  ٚثذیُٞبی
ٔتشلی ،دس ٔبٜٞبی ٌزؿت ٝؿبٞذ تـذیذ تالؽٞبی د ٚخشیبٖ ػّؽٙتؼّت  ٚاصالشؼّت  ٚضبٔیبٖ آ٘بٖ ثشای
٘ٛلی وؼت ٞظٔ٘ٛی دس فعبی اختٕبلی  ٚػیبػی ایشاٖ ثٛدٜایٓ .اٌشز ٝایٗ تالؽٞب دس ضبَ ضبظش صشفبً
خٙجٝی سػب٘ٝای داس٘ذٚ ٚ ،المیتیبثی آٖٞب دس فعبی اختٕبلی ایشاٖ ثب أب  ٚاٌشٞبی فشاٚا٘ی سٚثٝسٚػت ،أب
ثبِمٌٜٛیٞبی ٞش دٚی ایٗ خشیبٖٞب ثشای ثشػبختٗ ٌفتٕب٘ی تبص ٜو ٝثخؾٞبیی اص خبٔمٝی ایشاٖ سا ثب خٛد
ٕٞشا ٜوٙذ ،ظشٚست ثشسػی ٚ ٚاوبٚی سٚیىشدٞب ،سٚؽٞب ٘ ٚمبغ لٛت  ٚظمف آ٘بٖ سا ثیؾتش ٔیوٙذ .ایٗ دٚ
خشیبٖ و ٝثٛٔ ٝاصات یهدیٍش دس تالؿٙذ ثب تمٛیت ٌفتٕبٖ ایذئِٛٛطیه خٛد دس خٟت ضفؿ یب ٌؼتشؽ پبیٍبٜ
اختٕبلیؿبٖٞ ،شز ٝثیؾتش ٕٞذِی ٕٞ ٚشاٞیِ (دػتوٓ ثخـی اص) الیٞٝبی خبٔمٝی ایشاٖ سا ث ٝدػت آٚس٘ذ،
ثِ ٝطبؾ ٔبٞیت  ٚػبثمٝی تبسیخی ثب یهدیٍش تفبٚت داس٘ذ ،أشی و ٝدس ّٝٞٚی ٘خؼت ٘ضدیىی ٕٞ ٚؼٛیی
آ٘بٖ سا دؿٛاس ٔیوٙذ؛ ثب ایٗ ضبَ دس ٚظمیت و٘ٛٙی – ثٝسغٓ آٖو ٝدس ٍ٘ب ٜإٔ َٚىٗ اػت لدیت ث٘ ٝفش
ثشػذ – ایٗ د ٚخشیبٖ دس ٘مبغ ٔـتشوی ثٔ ٓٞ ٝیسػٙذ.
پیؾتش دس ٔمبِٝی دیٍشی ثب لٛٙاٖ «تمبثُ أىبٖٞب» وٛؿیذْ ثب اسائٝی یه اسصیبثی ٔمذٔبتی اص ـشفیت  ٚتٛاٖ
خشیبٖٞب ٘ ٚیشٞٚبی ػیبػی ٔٛخٛد دس ػپٟش ػیبػی ایشاٖ  ٚپبیٍب ٜاختٕبلی  ٚؼجمبتی ٞش وذاْ ٘ ٚؼجتؿبٖ ثب
ؼجمبت ٔمتشض ،ث ٝایٗ پشػؾ ثپشداصْ و ٝدس ٚظمیت ٔٛخٛد تب زٔ ٝیضاٖ أىبٖ خٟـی ویفی دس آٌبٞی ٔشدْ
دس ٔؼیش ٔجبسص ٜثب خٕٟٛسی اػالٔی ٘ ٚفبْ ػشٔبیٝداسی ٔؼّػ ثش ایشاٖ ٚخٛد داسد 1 .دس ٘ٛؿتٝی پیؾسٚ
ٔیوٛؿٓ ثش تالؽ د ٚخشیبٖ فٛق (ػّؽٙتؼّجبٖ  ٚاصالشؼّجبٖ) ثشای وؼت ثشتشی دس فعبی ػیبػی زٙذپبسٜ
٘ ٚبٔٙؼدٓ خبٔمٝی ایشاٖ تٕشوض و ٚ ٓٙث ٝثشسػی تٛاٖ  ٚؿٍشدٞبی ٞش وذاْ ثشای خٟتدٞی افىبس لٕٔٛی ثٝ
ػٕت ٔٙبفك ػیبػی  ٚاختٕبلیِ ٔؽّٛة ایٗ د ٚخشیبٖ ،فصُٔـتشنٞب ٘ ٚمبغ افتشاق آ٘بٖ ٚ ،ثٚٝیظ ٜػٛیٞٝبی
ساػتٌشایی افشاؼی  ٚاستدبق پٟٙبٖ  ٚآؿىبس خبسی دس ثؼتش ایٗ ٌفتٕبٖ تبص ٜثپشداصْ .دس پبیبٖ ث ٝایٗ پشػؾ ثبص
خٛاٌ ٓٞـت و ٝایٗ ٌفتٕبٖػبصیٞب تب ز ٝضذ اص أىبٖ ٟ٘بدیٗ ؿذٖ اختٕبلی دس خبٔمٝی ثطشاٖصدٜی ایشاٖ
 ٚتبثیشٌزاسی ثش تطٛالت ػیبػی  ٚاختٕبلی آیٙذٜی وـٛس ثشخٛسداس٘ذ.

 - 1تمبثل اهکبىُب ،اسصیبثی همذهبتی ًیشُّبی ثذیل احتوبلی دس ثشاثش خوِْسی اعالهی ،تبسا ثِشّصیبى ،عبیت ًمذ ،تیشهبٍ .1399
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روش ایٗ ٘ىت ٝظشٚسی اػت و ٝاٌشز٘ ٝجبیذ ثب ٘بأیذی اص ؿىٌُیشی ٞشٌ ٝ٘ٛثذیُ ٔتشلی ،دسثبسٜی تٛاٖ ٚ
ـشفیت ایٗ د ٚخشیبٖ اغشاق وشد ٔ ٚشلٛة ٛٞزیٌشی سػب٘ٝای آ٘بٖ ؿذ ،أب ثٌٕ ٝبٖ ٔٗ ٘مؾ ٔخشة ایٗ
خشیبٖٞب دس تعمیف آٌبٞی خٛدخٛؽ ٛ٘ ٚپبی خبٔمٝی ایشاٖٞ ،ـذاس دسثبسٜی تبثیشات  ٚػٕتٚػٛی آ٘بٖ سا
ظشٚسی ٔیػبصدٕٞ .سٙیٗ ،تفٛق ٌفتٕب٘ی ،و ٝیىی اص اثضاسٞبی ٔ ٟٓدػتیبثی ثٞ ٝظٔ٘ٛی ػیبػی اػت ،ثٙب
ثٔ ٝبٞیت خٛد ٘یبصٔٙذ افشاد ٌ ٚشٜٞٚبیی اػت و ٝدا٘ؾ  ٚتٛاٖ دػتىبسی ٌفتٕبٖٞب  ٚوبسثؼت آٖٞب سا داس٘ذ.
ایٗ ٚـیف ٚ ٝایٗ ٘مؾ سا ،ثشای ٞش دٌ ٚش ٜٚػیبػی ٔٛسد ثشسػی دس ایٗ ٔمبِٔ ،ٝیتٛا٘ٙذ ٌشٜٞٚب یب خشیبٖٞبیی
ثشلٟذ ٜثٍیش٘ذ ؤ ٝؼتمیٕبً ث ٝخٛد ایٗ د ٚخشیبٖ ػیبػی تمّك ٘ذاس٘ذ  ٚثب فمبِیت ٔؼتمُ  ٚدس ساػتبی اٞذاف
ٔؼتمُ خٛدٔ ،یتٛا٘ٙذ دس ضٛصٜی ٌفتٕب٘ی سا ٜسا ثشای ٔـشٚلیت ػیبػی ایٗ د ٚخشیبٖ دس ثیٗ ٔخبؼجب٘ی ثبص
وٙٙذ و ٝسٚؿٙفىشاٖ  ٚسػب٘ٞٝبی خٛد ایٗ ٌشٜٞٚب (یمٙی اصالش ؼّجبٖ  ٚػّؽٙتؼّجبٖ) دػتشػی ٔؼتمیٕی ثٝ
آٖٞب ٘ذاس٘ذ.
سلطنتطلبان
خزاثیت پٛپِٛیؼتی ٘مؽٝی اتىبیی اػت وٌ ٝشٜٞٚب  ٚافشاد ٚاثؼت ٝث ٝخشیبٖ ػّؽٙتؼّت ثشای ثؼػ ٌفتٕبٖ
ایذئِٛٛطیه ثش آٖ تىیٔ ٝیوٙٙذ .تبویذ  ٚتٕشوض پٛپِٛیؼٓ ساػتٌشای ػّؽٙتؼّجی ،ثش تفىیه  ٚتمّیُ فعبی
ٔجبسص ٜثب خٕٟٛسی اػالٔی ثش د ٚخجٟٝی ٔ ٚ ْٛٞٛػبدٜاٍ٘بسا٘ ٝاػتٛاس اػت :آ٘بٖ و ٝدس خجٟٝی ػّؽٙتؼّجبٖ
 ٚاضیبی «ایشا٘ـٟش» ٞؼتٙذ  ٚآ٘بٖ و ٝدس خجٟٝی خٕٟٛسی اػالٔی لشاس داس٘ذ .ث ٝلجبست دیٍش دس پغ ِٕپٙیؼٓ
 ٚػؽطیٍ٘شی ٔعطه ٛٞاداساٖ ایٗ خشیبٖ ،و ٝثب ضّٕٞٝبی ثیٔطبثب ،تٕٟت ،افتشا  ٚخـ٘ٛتی لشیبٖ اص
ٓٞاو ٖٛٙدیٍش خشیبٖٞبی اپٛصیؼی ٖٛسا تخشیت  ٚتٟذیذ ث ٝضزف ٔیوٙٙذ ،ایٗ اػتذالَ دٌٚب٘ٔٝطٛس ٟ٘فتٝ
اػت وٞ ٝشوغ ثب ٔب ٘یؼت الخشْ دس خجٟٝی خٕٟٛسی اػالٔی اػت .ثش ثؼتش ایٗ دٌٚب٘ٝػبصیٕٞ ،ؼٛیی ثب
ساػتٌشاتشیٗ خشیبٖٞبی ٔٙؽمٝای  ٚثیٗإِّّی ٘ ٝتٟٙب ث ٝػبدٌی تٛخیٔ ٝیؿٛد و ٝثٔ ٝثبثٝی أشی ٔتشلی
خّ ٜٛدادٔ ٜیؿٛد.
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ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛثش ثؼتش ٕٞیٗ دٌٚب٘ٝػبصی ،دفبق تٕبْلذ ػّؽٙتؼّجبٖ اص تشأپ اص ػٛی ٛٞاداساٖ ایٗ خشیبٖ تب
آٖخب پیؾ سفت ؤ ٝذلی ٔیؿ٘ٛذ ٞش وغ ثب تشأپ ٔخبِفت ثبؿذ ٔبٔٛس  ٚلبُٔ خٕٟٛسی اػالٔی  ٚثیت
سٞجشی اػتٔ ،جبسص ٜثب ٘ظادپشػتی یب ٔخبِفت ثب الذأبت ظذدٔٛوشاتیه دِٚت فمّی آٔشیىب یب ٞش دِٚت دیٍشی
دس ٞش ٘مؽٝای اص خٟبٖ ٘ ٝتٟٙب پزیشفتٙی ٘یؼت ،ثّى ٝثبیذ ث ٝؿذت ٔطىٙٔ ٚ ْٛىٛة ؿٛد .یب ثش پبیٝی ایٗ
 - 2الجتَ ًبگفتَ ًوبًذ کَ طٌض دسدًبک هبخشا آىخبعت کَ ایي ًگبٍ دّگبًَعبص تملیلگشا هختص ّ هٌحصش ثَ ػٌبصش عطحیًگش
علطٌتطلت ًیغت .ثشای ًوًَْ ثشخی اص ػٌبصش هْعْم ثَ چپ «هحْس همبّهت» ًیض ثب ُویي اعتذالل هخبلفت ثب خوِْسی اعالهی سا
کوک ثَ اهپشیبلیغن تلمی هیکٌٌذ ّ ثش ُویي اعبط دفبع اص استدبػیتشیي خشیبىُبی هٌطمَ ًظیش حضةهللا سا دس پْعتَی سادیکبلیغوی
تملجی ثَ خْسد خلك هیدٌُذ( .کغی چَ هیداًذ ؽبیذ فشدا حؾذالؾؼجی یب داػؼ ّ المبػذٍ ًیض ثَ خجَِی «ضذاهپشیبلیغتی» ثپیًْذًذ!)
اهتذاد داهٌَی ایي ًگبٍ سا هیتْاى دس ػشصَُبی دیگش ًیض دًجبل کشد :افؾبی تدبّصُب ّ آصاسُبی خٌغی هزهْم اعت چْى ثَ اػذام اص
عْی دعتگبٍ استدبػی سژین هٌدش هی ؽْد ،عختي گفتي اص تجؼیض لْهی ّ عتن هلی آة سیختي ثَ آعیبة ًبعیًْبلیغن ّ ؽًّْیغن اعت ّ
دفبع اص آصادیُبی فشدی ّ حمْق ثؾش الخشم ثَ هؼٌبی کوک ثَ لیجشالُبعت .دس ایي ًگبٍ حولَ ثَ ُش خجَِای اص استدبع کوک ثَ
خجَِی دیگش استدبع تلمی هیؽْد .سّیکشدی کَ ًتیدَی دسدًبک آى چیضی خض ثبصتْلیذ ّ تْخیَ اًفؼبل ًیغت.
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دٌٚب٘ٝػبصی ٔیتٛاٖ ث٘ ٝبْ ٔجبسص ٜثب ضدبة اخجبسی ثب ظذصٖتشیٗ  ٚاستدبلیتشیٗ لٙبصشِ دِٚتٞب ٔتطذ ؿذ ،یب
تفبٞشات لفیٓ دس ِٟؼتبٖ دس التشاض ث ٝتصٛیت لب٘ٔ ٖٛطذٚدیت ػمػ خٙیٗ اص ػٛی دِٚت ایٗ وـٛس سا
دػتٔبیٝی تٕؼخش  ٚتمجیص لشاس داد  ٚصٔیٝٙای ثشای تشٚیح ٔطبففٝوبسا٘ٝتشیٗ اسصؽٞب فشا ٓٞوشد.
ؿبیذ لصبسٜی تفىش  ٚخػٔـی ػّؽٙتؼّجبٖ  ٚاپٛصیؼی ٖٛساػت ٘ضدیه ث ٝآ٘بٖ سا ثتٛاٖ دس پشٚپبٌب٘ذایی وٝ
ض َٛپیبْ فشص٘ذ ٔطٕذسظبؿب ٜپّٟٛی ٚ ،ثٝاصؽالش «پیٕبٖ ٘ٛیٗ» ا ،ٚؿىُ ٌشفت ،ثٚ ٝظٛش ٔـبٞذ ٜوشد .ایٗ
پیٕبٖ و ٝلشاس ثٛد ثٝاصؽالش ٔمذٔٝای ثبؿذ ثشای ایدبد زتشی و ٝائتالفی اص ٌشٜٞٚبی اپٛصیؼی ٖٛسا ٌشد ٓٞ
آٚسد ،ثالفبصّ ٝصٔیٝٙای ثشای ثشٚص خصّتٞبی غیشدٔٛوشاتیه  ٚػٛیٞٝبی ؿجٝفبؿیؼتی ٛٞ 3اداساٖ ایٗ خشیبٖ
فشا ٓٞوشد و ٝاثبیی اص ثیبٖ لشیبٖ لمبیذ تٕبٔیتخٛاٞب٘ٝؿبٖ ،دػتوٓ دس فعبی ٔدبصی٘ ،ذاس٘ذ 4 .ثشای دسن
ایٗو ٝػّؽٙتؼّجی زٍ ٝ٘ٛدس ؼی ػبَٞبی اخیش اص یه خشیبٖ ضبؿیٝای دس اپٛصیؼی ٖٛثذَ ث ٝیىی اص
خشیبٖٞبی ٔٛسد تٛخ ٚ ٝپٛپِٛیؼتی ؿذ ٜاػت ،الصْ اػت ثٙٔ ٝبثك تغزی ٚ ٝسؿذ آٖ دس ػبَٞبی اخیش تٛخٝ
وٙیٓ .ػّؽٙتؼّجبٖ تب ػبَٞب پغ اص ا٘مالة ث ٝلٛٙاٖ ٘یشٚیی ضبؿیٝای  ٚثیإٞیت دس فعبی ػیبػی ایشاٖ
ساثؽٝای ٘ؼجتبً ثیتٙؾ ثب دیٍش خشیبٖٞبی اپٛصیؼی ٖٛداؿتٙذ .پغ اص ا٘مالة ،ضبٔیبٖ فىشی  ٚػیبػی ایٗ
خشیبٖ صشفبً اص ػّؽٙتؼّجبٖ ٔ ٚـشٚؼٝخٛاٞبٖ وٟٝٙوبس یب ثٛسٚوشاتٞبی دػتٍب ٜؿبٙٞـبٞی پیؾ اص ا٘مالة
تـىیُ ؿذ ٜثٛد .ایٗ لٙبصش و ٝدس ٔیبٖ ٔشدْ داخُ وـٛس ٔطجٛثیتی ٘ذاؿتٙذ ،ؼی ػبَٞب یب اص ضٛصٜی ػیبػی
وٙبس وـیذ ٜثٛد٘ذ یب دس لُٕ ٘مؾ  ٚتبثیش زٙذا٘ی ٘ذاؿتٙذ .أب دس ػبَٞب  ٚدٞٝٞبی اخیش ث ٝتذسیح خشیبٖٞبی
خذیذی خزة ػّؽٙتؼّجبٖ ؿذ٘ذ .دػتٝی ا َٚثخـی اص دا٘ـدٛیبٖ ِیجشاَ ثٛد٘ذ و ٝدس دٞٝٞبی  87 ٚ 77اص
العبی ا٘دٕٗ اػالٔی  ٚدفتش تطىیٓ ٚضذت ث ٝؿٕبس ٔیآٔذ٘ذ  ٚثب ػشخٛسدٌی اص خشیبٖ اصالشؼّجی ساٜ
ٟٔبخشت دس پیؾ ٌشفتٙذ .ایٙبٖ ثمذٞب ثٕٞ ٝشا ٜثخـی اص ثذ٘ٝی خٙجؾ ػجض ثب ٌؼؼت اص اصالشؼّجبٖ دس ٌزس
صٔبٖ آسٔبٖٞبی خٛد سا ث ٝایذئِٛٛطی ٘ئِٛیجشاِی ٚاٟ٘بد٘ذ  ٚدس لُٕ ٌبْثٌٝبْ ث ٝساػت افشاؼی ٘ضدیه ؿذ٘ذ.
دػتٝی دیٍش ثخـی اص ٟٔبخشاٖ ساػتٌشای ایشا٘ی دس أشیىب  ٚاسٚپب ٞؼتٙذ و ٝث ٝدالیُ غیشػیبػی ث ٝخبسج
وٛذ وشد٘ذ  ٚاص ٔٛاٞت ص٘ذٌی دس غشة ثٟشٔٙذ ؿذ٘ذ .ث٘ ٝفش ٔیسػذ و ٝایٙه دػتٝی ا َٚػٛخت اصّی
خشیبٖ سػب٘ٝای ػّؽٙتؼّجبٖ ثب ػٛیٞٝبی تٕبٔیتخٛاٞب٘ٝاؽ سا تبٔیٗ ٔیوٙٙذ  ٚدػتٝی د ْٚاغّت د٘جبَسٚ
ٌفتٕبٖ ایذئِٛٛطیه دػتٝی اٞ َٚؼتٙذٌ .شایؾ تذسیدی خبٔمٝی ایشا٘ی ث ٝساػت ،سٚاج ِ٘ٛیجشاِیؼٓ ٞبس ٚ
لذستٌیشی تشأپ تب ضذی ثشای ایٗ ٌشٜٞٚبی خذیذ ایٗ أىبٖ سا فشا ٓٞوشد ثب تٛػُ ث ٝپٛپِٛیؼِٓ ساػت
دلٛی وؼت لذست داؿت ٝثبؿٙذ.

 - 3دس ادثیبت عیبعی ایي سّصُب ُش گشٍّ یب خشیبًی کَ عْیَُبی توبهیتخْاهبًًَ ،ژادپشعتبًَ یب استدبػی اص خْد ثشّص هیدُذ ثَ
طشصی عبدٍاًگبساًَ ثب ثشچغت فبؽیغن طجمَثٌذی هیؽْد .اهب دس ثَکبسگیشی اصطالذ فبؽیغن ّ هٌتغت کشدى خشیبًبت عیبعی ثَ آى
ثبیذ احتیبط ثیؼتشی ثَ خشج داد .ایي احتیبط ًبؽی اص یک ّعْاط لغْی صشف ًیغت .فبؽیغن داسای هؼٌبی عیبعی ،اختوبػی ّ طجمبتی
ّیژٍای اعت ّ اًتغبة آى ثَ یک حکْهت ،گشٍّ یب خشیبى عیبعی تجؼبت تحلیلی هؾخصی داسد.
 - 4کبفی اعت ثشای ًوًَْ ًگبُی ثَ حولَُبی گغتشدٍ هدبصی دس تْییتش ّ ایٌغتبگشام ثَ افشادی چْى ثِشّص ثْچبًیً ،شگظ دمحمی ،یب
حتی چِشٍُبیی چْى فیشّص ًبدسی ثیبًذاصین.
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دس ایٗ ٔیبٖ ٘مؾ خٕٟٛسی اػالٔی دس لشٚج ساػت افشاؼی ثٔ ٝثبثٝی اپٛصیؼی٘ ٖٛیض ضبئض إٞیت اػت .ث ٝایٗ
ٔمٙب ،خٕٟٛسی اػالٔی ٘ ٝفمػ لبُٔ تمٛیت خشیبٖٞبی استدبلی ٕٞؼ ٛثب خٛد ثّى ٝلبُٔ پبٌیشی  ٚتمٛیت
ٌفتٕبٖٞب ٘ ٚیشٞٚبی استدبلی سلیت ٘یض ؿذ ٜاػت .ث ٝلجبست دیٍش سطیٓ استدبلی خٕٟٛسی اػالٔی،
اپٛصیؼی ٖٛاستدبلی خٛد سا ٘یض ثؼػ ٔیدٞذ  ٚث ٝآٖ ٘یشٔ ٚیثخـذ .ایٗ اٍِٛی ٔـتشوی اػت و ٝدس تٕبْ
ٔٙؽمٝی خبٚسٔیب٘ ٝلبثُؿٙبػبیی اػت .دس ز ُٟػبَ ٌزؿت ٝػیبػتٞبی ٔٙؽمٝای خٕٟٛسی اػالٔی یىی اص
لٛأُ ٔٛثش تعمیف ٌشٜٞٚبٔ ،جبسصات ٔتشلی ٔٙؽم ٝاص ػٛسی ،ٝلشاق تب فّؼؽیٗ ِ ٚجٙبٖ ثٛد ٜاػت .اٍِٛی
ٔـتشوی و ٝثب ایدبد آِتش٘بتیٞٛبی ٚاپغٌشا ،آِتش٘بتیٞٛبی ٔتشلی سا ثٔ ٝطبق ٔیثشد  ٚدس ٘تیدٍٙٞٓٞ ٚ ٝبْ،
استدبق ٔمبثُ سا تمٛیت  ٚثیؾ اص پیؾ تثجیت ٔیوٙذ٘ .تیدٝی ایٗ ٔىب٘یؼٓ ایٗ اػت و ٝدس غیبة ثذیُٞب ٚ
خٙجؾٞبی ٔتشلی ،آٖ ٘یشٞٚبیی و ٝث ٝـبٞش لشاس اػت دس ثشاثش ػیبػتٞبی أپشیبِیؼٓ دس ٔٙؽم ٝثبیؼتٙذ ،خٛد
لبُٔ تمٛیت أپشیبِیؼٓ  ٚثبصٞٚبی ٔٙؽمٝایاؽ ٔیؿ٘ٛذ .ثشای فمبالٖ ػیبػی و ٝد ٚدٝٞی ٘خؼت پغ اص
ا٘مالة  1357سا ثب پٛػت ٌٛ ٚؿت خٛد ِٕغ وشدٜا٘ذ ،ؿجبٞت غشیت ٌفتٕبٖ ػشوٛةٌش ثیپشدٜی ٛٞاداساٖ
ػّؽٙت ث ٝضضةاِٟیٞب آؿىبسا تذالیٌش آٖ دٚساٖ تبسیه اػتٌٛ ،یی ثب تىشاس وٕیه-تشاطیه تبسیخ ایٗ ثبس ثب
ضضةاِٟیٞبی وشاٚاتی  ٚاتٛوـیذٜای سٚثٝسٞ ٚؼتیٓ وٌٛ ٝؽ ث ٝفشٔبٖ ٔٛالی آسیبٔٙؾؿبٖ ٞیر صذای
ٔخبِفی سا ثشٕ٘یتبثٙذ.
ایٗ خشیبٖ (دس وٙبس خشیبٖ اصالشؼّت و ٝدس ادأ ٝث ٝآٖ خٛا ٓٞپشداخت) ثب ثشخٛسداسی اص ٔٙبثك ٔبِی ٚ
یبسٌیشی اص ٔیبٖ اصطبة سػب٘ ،ٝدس لشصٝی پشٚپبٌب٘ذا دس ٔیبٖ اپٛصیؼی ٖٛتمشیجبً ثیسلیت اػت  ٚثب اختصبف
ثش٘بٔٞٝبی ٚیظٜی ٔذا ْٚدس ؿجىٞٝبی پشٔخبؼت خبسج اص وـٛس دس ٔٛجػبصی  ٚخّت تٛخ ٝافىبس لٕٔٛی ٚ
ضتی خٟتدٞی ث ٝآٖ تبضذٚدی ٔٛفك لُٕ وشد ٜاػت.
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اصالحطلبان
خشیبٖ اصالشؼّت ثشخالف ػّؽٙتؼّجبٖ ٘ ٝثشای خزة پبیٍب ٜاختٕبلی خذیذ ثّى ٝثشای ثبصیبثی ثذ٘ٝی
اختٕبلی اصدػتسفتٝاؽ دس تالؽ اػت .ثب ایٗ ضبَ ٌفتٕبٖ اصالشؼّجی اص ؼیف ٌؼتشدٔ ٚ ٜتٛٙلی اص لٙبصش
ؿىُ ٌشفت ٝاػت و ٝثب ضزف تذسیدی ایٗ خشیبٖ اص لشصٝی لذست سٚیىشدٞبیی ٔتفبٚت ٌ ٚبٔ ٜتـتت دس
پیؾ ٌشفتٝا٘ذ 6 .ثب تعمیف ٌفتٕبٖ اصالشؼّجی ثب ٔطٛسیت اصالش ٘فبْ اص دس ٚ ٖٚاص ٔدشای صٙذٚق سای  ٚدس
٘تید ٝاص دػت سفتٗ آٖ ثذ٘ٝی اختٕبلی و ٝػبَٞب اص ؼشیك ایٗ تشفٙذ فشیجٙذ ٜدس خٟت ٔٙبفك ایٗ خشیبٖ

 - 5ایي گًَْ اعت کَ ُش اظِبسًظش ّ ّاکٌؾی اص خبًذاى پِلْی پْؽؼ خجشی ّعیؼی دس سعبًَُبی فبسعیصثبى خبسج اص کؾْس هییبثذ.
ثشای هثبل خجشُبیی هثل حشاج لجبعی هٌتغت ثَ ُوغش ؽبٍ عبثك ایشاى ،کَ تب چٌذ عبل لجل ثیاُویت ّ ثیهؼٌی تلمی هیؽذًذ ًبگِبى
اسصػ خجشی ّیژٍای (!) هییبثٌذ ّ دس عشخظ خجشُبی سّص ُوَی ؽجکَُبی فبسعیصثبى ّ دعتهبیَی گضاسػُبی هتؼذد لشاس
هیگیشًذ.
 - 6اًتؾبس خجش تالػ ؽْسای ُوبٌُگی خجَِی اصالحبت ثشای سایضًی ثب تئْسیغیيُبی اصالذطلت ثَ هٌظْس تذّیي «هبًیفغت
اصالحبت»(!) ّ ُوضهبًی تمشیجی آى ثب اًتؾبس «پیوبى ًْیي» سضب پِلْی اص هٌظش سعبًَای دس ًْع خْد خبلت تْخَ اعت.
https://www.radiozamaneh.com/542057
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خٟتدٞی ٔیؿذ ،اصالشؼّجبٖ ثش ػش دٚساٞی ا٘تخبثی تبسیخی لشاس ٌشفتٝا٘ذ 7 .ثخؾ ثضسٌی اص خشیبٖ
اصالشؼّجی و« ٝاصالشؼّجبٖ ضىٔٛتی» خٛا٘ذٔ ٜیؿ٘ٛذ دس تالؽ اػت ثب ٕٝٞی اثضاسٞبی ثبلیٕب٘ذ ٜثبس دیٍش
خبی خٛد سا دس خٙبشثٙذیٞبی دس ٖٚضبوٕیت پیذا  ٚتثجیت وٙذ .ث٘ ٝفش ٔیسػذ ٌشایؾ ٘ ٚضدیىی ٞشز ٝثیؾتش
ثٔ ٝیب٘ٝسٞٚبٔ ،طبففٝوبساٖ  ٚاصٌَٛشایبٖ  -زشخؾ ٞشزٝثیؾتش ث ٝخٙبش ساػت ضىٔٛت  -تٟٙب ٌضیٝٙی
ٕٔىٗ پیؾسٚی ایٗ دػت ٝاص اصالشؼّجبٖ اػت 8 .اٚجٌیشی ثطشاٖ  ٚآٌبٞی ث ٝػش٘ٛؿت ٔـتشن ،ایٗ دػت ٝاص
اصالشؼّجبٖ سا ث ٝسیـٞٝبی خٛیؾ ثبص ٔیٌشدا٘ذ  ٚظشٚستٞبی ٔٛخٛد ،ثٝسغٓ ٕٝٞی اختالف٘فشٞب  ٚخًٙ
ثش ػش ٔٙبفك خٙبضی ،یبساٖ اصٌٓٞؼؼتٝی دیشیٗ سا ٘بٌضیش ثبس دیٍش ث ٝرٚة ؿذٖ دس ٞؼتٝی لذست ػٛق
ٔیدٞذ.
دس ٔمبثُ ،سٚیىشد ؼیف دیٍشی اص اصالشؼّجبٖ تالؽ ثشای ثبصٌـت ث ٝلشص ٝػیبػی  ٚخزة دٚثبسٜی ثذ٘ٝی
اختٕبلی دس لبٔت یه اپٛصیؼی ٖٛاػت .ایٗ ؼیف دٔ ْٚیوٛؿذ ثب تىی ٝثش تطشیف تبسیخ  ٚفبصٌّ ٝشفتٗ ثب
خشیبٖٞبی فمّی دس لذستٌ ،زؿت ٝسا تؽٟیش  ٚاص اتٟبْ ٓٞدػتی دس خٙبیتٞبی سطیٓ ثٝوُ الالْ ثشائت  ٚاص ایٗ
ؼشیك ٘یشٚی ػیبػی اصالشؼّت سا دس ؿٕبیّی دیٍش اضیب وٙذ .خٙدبَ ثش ػش ثیاؼاللی ٔیشضؼیٗ ٔٛػٛی یب
ٔخبِفت(!) ا ٚثب وـتبسٞبی دٝٞی  ،67ا٘تـبس ٔؼتٙذٞبیی خزاة ثب تىی ٝثش اػٙبد تبسیخی ثشای لٟشٔبٖػبصی اص
افشاد  ٚلٙبصش ضزف ؿذ ٜاص لذست دس ػبَٞبی ٘خؼتیٗ پغ اص ا٘مالة سا ٔیتٛاٖ ث ٝلٛٙاٖ ثخـی اص
پشٚپبٌب٘ذای ایٗ ؼیف ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد .ایٗ ؼیف اص اصالشؼّجبٖ ث ٝسغٓآٖو ٝدس لیبع ثب ٛٞاداساٖ ػّؽٙت
ٚخٙٔ ٚ ٟٝؾ ِیجشاَتش  ٚدٔٛوشاتیهتشی دس ٔیبٖ افىبس لٕٔٛی داس٘ذ ،ثب ایٗ ضبَ ثشای ث ٝضبؿی ٝسا٘ذٖ دیٍش
ٌشٜٞٚبی اپٛصیؼی ٚ ٖٛث ٝوشػی ٘ـب٘ذٖ ٛٔ ٚخ ٝخّ ٜٛدادٖ ساػتٌشایب٘ٝتشیٗ خػٔـیٞب دس پٛػتٝای ثٝـبٞش
ا٘تمبدی اص ػبثمٟٔ ٚ ٝبست ثشخٛسداس٘ذ.
ٌشز ٝایٗ ؼیف اص اصالشؼّجبٖ دس لیبع ثب ؼیف ا َٚثش سٚیىشدٞب  ٚاٞذاف ث٘ ٝؼجت سادیىبَتشی پبفـبسی
ٔیوٙذ و ٝخٛاٞبٖ تغییشات ػبختبسی اػت ،ثب ایٗ ضبَٞ ،ش د ٚؼیف ثش ٔخبِفتؿبٖ ثب ثشا٘ذاصی  ٚػشٍ٘٘ٛی
لٟشآٔیض سطیٓ تبویذ داس٘ذ  ٚدس وّیت خٛد تٕبیُ ث ٝا٘تخبة ثبیذٖ ث ٝخبی تشأپ (ثش خالف خشیبٖ ػّؽٙتؼّت)
سا پٟٙبٖ ٕ٘یوٙٙذ .ثب ایٗ ضبَ ٞشزٙذ ٕٝٞی ؼیفٞبی اصالشؼّت اص آٔبج ضّٕٞٝبی ػّؽٙتؼّجبٖ دس أبٖ
٘یؼتٙذ ،دس سٚیىشدٞب  ٚتبوتیهٞبی ؼیف د ْٚاصالشؼّجبٖ ؿجبٞتٞبیی ثب ػّؽٙتؼّجبٖ لبثُ ٔـبٞذٚ ٜ
سدیبثی اػت و ٝدس ٔٛاسدی ضتی أىبٖ ائتالف ٘ ٚضدیىی ایٗ د ٚخشیبٖ سلیت سا ٔطتُٕ ٔیوٙذ.
شباهتهای سلطنتطلبان و اصالحطلبان
 - 7دس همبلَی لجلی ثَ طْس هفصلتشی ثَ ثشسعی ایي هْضْع پشداختَام کَ چگًَْ اصالذطلجبى ثب تؼویك ثحشاى هؾشّػیت ثب خالء
ثضسگی دس گفتوبىعبصی سّثَسّ ُغتٌذ ّ تْاى ّ ظشفیت آًبى ثشای ًمؼآفشیٌی دّثبسٍ دس عپِش عیبعی ایشاى تب چَ اًذاصٍ ّ اص چَ
طشلی هحتول اعت.
 - 8هْعْی السی ،ػضْ هدوغ سّحبًیْى هجبسصً ،بیت سئیظ عبثك ؽْسای ػبلی عیبعتگزاسی خجَِ اصالذطلجبى ّ ّصیش کؾْس پیؾیي
دس دّلت دمحم خبتوی ،دس گفتّگْیی ثب خجشگضاسی خوِْسی اعالهی (ایشًب) دس هِش هبٍ  1399هیگْیذ هِنتشیي هغئلَ اصالذطلجبى دس
اًتخبثبت سیبعت خوِْسی  1۰۱۱آؽتی هشدم ثب اًتخبثبت اعت ّ اصالذطلجبى ثبیذ کبًذیذای ّاحذی هؼشفی کٌٌذ کَ ُن ًِبدُبی حکْهتی
ّ ُن اصالذطلجبى ثش عش آى تْافك داؽتَ ثبؽٌذ!
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دس ّٝٞٚی ٘خؼت ث٘ ٝفش ٔیسػذ و ٝپیـی ،ٝٙخبػتٍبٜٞب  ٚزـٓا٘ذاصٞبی وّی د ٚخشیبٖ ٔٛسد ثشسػی،
٘ضدیهؿذٖ ٕٞ ٚؼٛیی آٖٞب سا دؿٛاس وشد ٜاػت ،أب ایٗ د٘ ٚیش ٚاص ضیث خػٔـیٞب  ٚاٞذافی و ٝد٘جبَ
ٔیوٙٙذ ؿجبٞتٞبی دس خٛس تٛخٟی ٘یض داس٘ذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ اص ٔدشای د ٚخجٟٝی ٔخبِف ٔٙدش ث ٝتبثیشاتی
ٕٞؼ ٛدس ػپٟش ػیبػی ایشاٖ ؿ٘ٛذ:
 -1دستهای خونینی که باید شسته شوند
ػّؽٙتؼّجبٖ  ٚاصالشؼّجبٖ ٕٞسِ ٖٛیذی ٔىجث پیٛػت ٝدس ضبَ ؿؼتٗ دػتٞبی خ٘ٛیٗؿبٖ ٞؼتٙذ ،ثب ایٗ
تفبٚت و ٝؿخصیت تشاطدی ؿىؼپیش اص فشغ لزاة ٚخذاٖ خٙبیتی و ٝثشای دػتیبثی ث ٝلذست ٔشتىت ؿذ ٜثٛد،
دس ٘بأیذی خٖٛٙآٔیضؽ ٔیوٛؿیذ ِىٝی ایٗ خٙبیت سا اص دػتب٘ؾ ثضدایذ  ٚاص ایٗ ؼشیك ٘بخٛاػت ٝساص
ِٙٛٞبوؾ سا ثشٔال ٔیػبخت ،أب د ٚخشیبٖ ٔزوٛس دس وٕبَ آٌبٞی  ٚثب ٚلبضتی وٓ٘فیش لبٔذا٘ ٝخٖٞٛب سا اص
دػتٞب  ٚضبففٞٝب ٚ ٚخذاٖٞب ٔیؿٛیٙذ .تطشیف ٌزؿت ٚ ٝثشػبختٗ ضبففٝی تبسیخی خمّی فصُ ٔـتشن ٚ
٘مؽٝی تاللی ایٗ د ٚخشیبٖ اػت .تشٚیح سٚیبی ثبصٌـت ث ٝدٚساٖ ؼالیی – خٛا ٜدٚساٖ ؼالیی «أبْ
خٛثیٞب» یب سٚصٌبساٖ خٛؽ پیؾ اص ا٘مالة – وبسوشدی یىؼبٖ داسد .ثشای ٕٞشا ٜػبختٗ ٘ؼُٞبی خذیذی وٝ
تبسیخ سا صشفبً اص خالَ ثبصٞٚبی سػب٘ٝای سٍ٘بسً٘ ایٗ د ٚخشیبٖ ٔشٚس  ٚثبصیبثی ٔیوٙٙذ ،تبویذ ثش ٘ٛػتبِظی
سٚصٌبساِٖ اصدػتسفت٘ ٝمـی وّیذی ایفب ٔیوٙذ.
ػّؽٙتؼّجبٖ ثب ایذٜآَػبصی اص سطیٓ پیؾ اص ا٘مالة تصٛیشی خبدٚیی اص ػشصٔیٙی اسائٔ ٝیدٙٞذ و ٝثب ٞذایت
پبدؿبٞی ٔمتذس  ٚدٚسا٘ذیؾ  ٚثب تىی ٝثش پیـٙیٝای ثبػتب٘ی ث ٝػٛی تىبُٔ  ٚتٛػمٌ ٝبْ ثشٔیداؿت .ػشصٔیٙی
و ٝدس آٖ اص فمش ،ػشوٛة آصادیٞب  ٚتعبدٞبی اختٕبلی خجشی ٘جٛد ٚ ،اص ثخت ؿٔ ،ْٛـتی ٔتطدش اص ػش
ؿىٓػیشی ٘ ٚبػپبػی ثب ثیسضٕی دػت ث ٝا٘مالثی خ٘ٛیٗ صد٘ذ  ٕٝٞ ٚزیض سا ٘بثٛد وشد٘ذ .فشأٛؽ ٘جبیذ وشد
و ٝایٗ تطشیف تبسیخ اٌش ز ٝثش ٔمبیؼٝای ػبدٜاٍ٘بسا٘ ٚ ٝخمُ  ٚیهػٍ٘ٛشی اػتٛاس اػت أب ثؼتشی ٔبدی ٚ
ٚالمی داسد؛ ٘بٌفت ٝپیذاػت فدبیمی و ٝسطیٓ اػالٔی دس زٟبس دٝٞی ٌزؿت ٝدس ٕٝٞی لشصٞٝب آفشیذ ٜاػت
زٍ ٝ٘ٛسا ٜسا ثشای ایٗ ٔمبیؼٕٛٞ ٝاس ٔیوٙذ .دٞٝٞب ػشوٛة زٙبٖ ٌؼؼتٞبی تبسیخی ٘ ٚؼّی لفیٕی ایدبد
وشد ٜاػت و ٝث ٝػبدٌی ٔیتٛاٖ ثٞ ٝش دسٚغی ِجبع پشصسق  ٚثشق ضمیمت پٛؿب٘ذ.
اصالشؼّجبٖ أب ثشای تطشیف ٌزؿت ٝوبس دؿٛاستشی دس پیؾ  ٚث ٝتشفٙذٞبی پیسیذٜتشی ٘یبص داس٘ذ زشا و ٝثبیذ
ثب تؽٟیش خشیبٖٞبیی دس دسٕٞ ٖٚیٗ سطیٓ ٔؼّػ فمّی ،آثشٚی یه ٘یشٚی اپٛصیؼی ٖٛسا ثشای خٛد دػتٚپب
وٙٙذ 9 .ثب ایٗ ضبَ ٔٛفمیت ٘ؼجی (ٔ ِٛٚمؽمی) آ٘بٖ دس ایٗ تطشیف ٚ ٚاسٝ٘ٚػبصی تبسیخی دس ٔیبٖ ثخـی اص
افىبس لٕٔٛی دس ٘ٛق خٛد خبِت تٛخ ٝاػت .دس ایٗ پشٚطٜی تؽٟیش  ٚتطشیف ،ث ٝػبدٌی ٔیتٛاٖ ادلب وشد وٝ
 - 9ثشای ًوًَْ اص هیبى ًوًَُْبی ثیؽوبس ًگبٍ کٌیذ ثَ هصبحجَ فیضهللا ػشةعشخی ،هؼبّى ّصیش ثبصسگبًی دس دّلت اصالحبت ّ اص
اػضبی ثشخغتَی ُغتَ گضیٌؼ ّ عبهبًذُی اطالػبت عپبٍ دس اّایل دَُی  0۱ثب پبیگبٍ خجشی تحلیلی اهتذاد .اّ دس ایي هصبحجَ
هیگْیذ «ّلتی ًگبٍ ثَ هْضْػبتّ ،خَ ایذئْلْژیک ثَ خْد ثگیشد پذیذٍ حزف ّ تحشیف ثَ هیبى هیآیذ»! ً -وًَْای ثیثذیل اص تشفٌذ
ًکُْؼ تحشیف اص طشیك تحشیف.
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ٔیشضؼیٗ ٔٛػٛی اص ٓٞدػتی دس وـتبسٞبی دٝٞی ٔ 67جشاػت  ٚثشای فمبالٖ اصالشؼّت و ٝثشای ٔذت
صٔب٘ی ؼٛال٘ی اغّتِ پؼتٞبی وّیذی  ٚسدٜثبال سا دس ٟ٘بدٞبی أٙیتی  ٚػیبػی  ٚالتصبدی دس دػت داؿتٙذ،
ٚخٟٝای ٔٙتمذ  ٚلشثب٘یِ ػشوٛة آفشیذ 17 .لصذ ٔٗ ا٘ىبس تفبٚتٞبی خٙبضی  ٚتٕبیض ٍ٘ب ٜخٙبشٞبی «زپ» ٚ
ساػت (ثٔ ٝمٙبی ٔصؽّص ػیبػی آٖ) دس دس ٖٚسطیٓ خٕٟٛسی اػالٔی  ٚپیبٔذٞبی ػیبػی  ٚاختٕبلی ٔتفبٚت
لذستٌیشی آٖٞب دس ٔمبؼك ٔختّف ٘یؼت .أب ثٌٕ ٝبٖ ٔٗ وبسوشد ایٗ تطشیفٞبی تبسیخی دس دٚساٖ و٘ٛٙی اص
ػؽص فشصتؼّجیٞبی تبوتیىی ٔمؽمی ثشای وؼت آسای صٙذٚقٞبی ا٘تخبثبتی  ٚوشػیٞبی و٘ٛٙی لذست
فشاتش ٔیسٚد  ٚثبیذ آٖ سا اص ٔٙفش ٘جشد پٟٙب٘ی و ٝاص ٓٞاو ٖٛٙثشای وؼت ٞظٔ٘ٛی دس دٚساٖ ثطشا٘ی  ٚپشتالؼٓ
آیٙذ ٜدس خشیبٖ اػت  ٚتبثیشی و ٝثش خٙجؾٞب  ٚػٛیٞٝبی سٞبییثخؾ اضتٕبِی آتی خٛاٞذ داؿت ٘یض ٍ٘شیؼت.
 -2ناسیونالیسم و نژادپرستی
دس ٔمبِٝی پیـیٗ تالؽ وشدْ ٘ـبٖ د ٓٞزشا ثٌٕ ٝبٖ ٔٗ ٘یبص ث ٝلٙصشی ا٘ؼدبْثخؾ و٘ ٝیشٞٚب  ٚثذیُٞبی
ثٝـبٞش خذا دس ثشاثش خٕٟٛسی اػالٔی سا زٔٛٔ ٖٛی ٍٕٗٞػبص ث ٝیهدیٍش پی٘ٛذ ثض٘ذ٘ ،مؾ ٘بػی٘ٛبِیؼٓ سا دس
تطٛالت آیٙذ ٜثشخؼتٔ ٝیوٙذ .ثب ؿتبة یبفتٗ تطٛالت  ٚتمٕیك ثطشاٖ ٚ ،دس ٘جشد پٟٙبٖ ثشای وؼت ٞظٔ٘ٛی،
٘بػی٘ٛبِیؼٓ ٘ ٚظادپشػتی ز ٖٛثشادساٖ دٚلّٞٛبی ث ٓٞ ٝزؼجیذٜای و ٝاص ػش ثٔ ٓٞ ٝتصُا٘ذ ،دس ضبَ سؿذ
ٞؼتٙذ.
اتطبر سٚیىشدی غیشتىثشٌشا ٚ ،غیشؼجمبتی ثش ثؼتش ٘بػی٘ٛبِیؼٓ یىی دیٍش اص فصٔ َٛـتشن ػّٙتؼّجبٖ ٚ
اصالشؼّجبٖ اػت٘ .بػی٘ٛبِیؼٓ سا اِجت ٝثبیذ یىی اص ٔطٛسٞبی ٌفتٕب٘ی اغّت خشیبٖٞبی اپٛصیؼی ٖٛساػتٌشای
خٕٟٛسی اػالٔی ث ٝؿٕبس آٚسد .أب ایٗ ػّؽٙتؼّجبٖ ٞؼتٙذ و ٝثیؾ اص ٞش خشیبٖ دیٍشی ثب تىی ٝثش
اسصؽٞبی دِٚتّٔ -ت ایشا٘ی دس تمبثُ ثب اسصؽٞبی سٚضب٘یت ؿیم ،ٝدٌٚب٘ٝی آ٘تبٌ٘ٛیؼتی ٔ« ِْٛٞٛیب ٔب یب
خٕٟٛسی اػالٔی» سا تمٛیت ٔیوٙٙذ .ثش ٕٞیٗ اػبع اػت وٌ ٝشایؾٞبی تٕبٔیتخٛاٞب٘٘ ٚ ٝظادپشػتب٘ ٝدس
ایٗ خشیبٖ سٚصثٝسٚص آؿىبستش ٔیؿٛد .تبویذ ثش ظشٚست ٚخٛد دِٚت ٔمتذس ٔ ٚتٕشوض ،ا٘ىبس ٞشٌ ٝ٘ٛتجمیط ػتٓ
لٔٛی  ٚفشٍٙٞی ،تبویذ ثش «ایشاٌٖشایی»  ٚفشٚوبػت ٍٕٗٞ ٚػبصی ٕٝٞی ّٔیتٞب  ٚالٛاْ ایشا٘ی دس لبِت
ؿٟش٘ٚذ «ایشا٘ـٟش»٘ ،ظادپشػتی  ٚاػتفبد ٜاص ثشزؼتٞب  ٚتٞٛیٗٞبی ٘ظادی  ٚلٔٛی  ...ٚتٟٙب ثشخی اص
ؿٍشدٞبی ٛٞاداساٖ ایٗ خشیبٖ دس لشصٝی سػب٘ٝای ٔ ٚدبصی اػت.
ٌفتٕبٖ اصالشؼّجی ٘یض دس سٚاج  ٚتثجیت ظشٚست ٔ ٚـشٚلیت دِٚت ٔتٕشوض ٘ ٚبػی٘ٛبِیؼٓ ؿیمٝی ایشا٘ی
پیـیٝٙای ث ٝدساصای لٕش خٕٟٛسی اػالٔی داسد .پغ اص ػشوٛةٞبی ػیبػی  ٚلٔٛی  ٚخٙؼیتی دٝٞیٞبی
 - 1۱کبسکشد تجلیغی ّ هْجعبصی سعبًَای هغتٌذُبیی ًظیش «کْدتبی خضًذٍ» کَ چٌذی پیؼ اص تلْیضیْى فبسعی ثیثیعی پخؼ ؽذ سا
ًیض هیتْاى اص ُویي هٌظش هْسد تْخَ لشاس داد .ایي هغتٌذ خبلت اگشچَ ثش هجٌبی یک عٌذ تبسیخی دس لبلت یک فبیل صْتی اص اختالفبت
دسًّی عپبٍ دس عبل  ّ 03دس ثحجْحَی خٌگ ّ تغْیَُبی داخلی آى پشدٍ ثشهیداسد ،دس ًِبیت ثشای هخبطجبى تصْیش هشداًی
اصخْدگزؽتَ ّ ثبثتلذم سا ثَ ًوبیؼ هیگزاسد کَ تْعظ خٌبذ توبهیتخْاٍ حزف ؽذًذ .هشداًی کَ پذساى هؼٌْی اصالذطلجبى اهشّصی
ُغتٌذ ّ اگش ُوچٌبى ثش هغٌذ لذست ثْدًذ (ثَ ػجبستی اگش ثبصهبًذگبىؽبى ثبس دیگش دس لذست ثبؽٌذ) عشًْؽت دیگشی ثشای سژین ًْپبی
اعالهی سلن هیخْسد (یب ثشای ًظبم فؼلی ّ آیٌذٍ سلن خْاُذ خْسد).
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ا َٚپغ اص ا٘مالة و ٝاصالشؼّجبِٖ أشٚص ٕٞؼ ٛثب دیٍش خٙبشٞبی ضبوٕیت ٘مؾ پشسٍ٘ی دس آٖ ایفب وشد٘ذ،
اصالشؼّجی اص دٝٞی ٞفتبد ث ٝایٗ ػ ٛدس ثشاثش اصٌَٛشایبٖ ٔ ٚطبفف ٝوبساٖ ثش پشٚطٜی سٚؿٙفىشی دیٙی ثٝ
ٔثبثٝی ٘مؽٝی ٔشوضی ٌفتٕبٖ خٛد ثشای خزة افىبس لٕٔٛی  ٚثذ٘ٝی اختٕبلی تىی ٝوشد .أب ث ٝتذسیح ثب سؿذ
ػىٛالسیؼٓ دس فعبی ػیبػی اختٕبلی ایشاٖ ثٚ ٝیظ ٜدس ٔیبٖ ٘ؼُٞبی خذیذ ،پشٚطٜی سٚؿٙفىشی دیٙی ثٝ
ضبؿی ٝسفت  ٚتبثیشٌزاسی خٛد سا اص دػت داد .ثب اف َٛخزاثیت سٚؿٙفىشی دیٙی ،اصالشؼّجبٖ ث ٝتذسیح ثٛ٘ ٝلی
اص ایشاٌٖشایی تغییش خٟت داد٘ذ و ٝدس آٖ اػالْ أتٌشای خٕیٙی ثٛ٘ ٝلی ٘بػی٘ٛبِیؼٓ ایشا٘ی ؿیمٝی ِیجشاَ
دٌشدیؼ ٝؿذ ٜاػت .ثب ٌزس صٔبٖ ایٗ لؼٓ اص ٘بػی٘ٛبِیؼِٓ ٔٛسد اتىبی اصالشؼّجبٖ ٞشز ٝثیؾتش ث ٝا٘ذیـٞٝبی
ایشا٘ـٟشٌشایب٘٘ ٝضدیه ؿذ ٚ ٜث ٝلجبستی سدای پشٚطٜی «ایشا٘ـٟشی» سا ثش تٗ وشد ٜاػت( .اص ایٗ ٔٙفش ٔیتٛاٖ
دسن وشد و ٝزشا اصالشؼّجب٘ی ؤ ٝیوٛؿٙذ ٘یشٚی خٛد سا دس لبٔت یه اپٛصیؼی ٖٛثبصآسایی وٙٙذ ٘یضٕٞ ،ب٘ٙذ
سلجبی ػّؽٙتؼّتؿبٖ ،اص ا٘ذیـٝی ایشا٘ـٟشی ثٔ ٝثبثٝی یىی اص اٞشْٞبی ایذئِٛٛطیهؿبٖ ثٟشٜ
ٔیٌیش٘ذ).
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اص ػٛی دیٍش اصالشؼّجبٖ دس ؼی ایٗ ػبَٞب ٕٛٞاس ٜثب ثشخؼت ٝوشدٖ خؽش خ ًٙداخّی  ٚتدضیٝی ایشاٖ دس
صٛست ثشٚص ٞشٌ ٝ٘ٛخیضؽ سادیىبَ و ٝخٛاػتبس تغییشات ثٙیبدیٗ یب اص ٔیبٖ ثشداؿتٗ سطیٓ خٕٟٛسی اػالٔی
ثبؿذ ،دس خٟت تمٛیت اضؼبػبت ٘بػی٘ٛبِیؼتی وٛؿیذٜا٘ذ .دس ٚالك اصالشؼّجبٖ  ٚػّؽٙتؼّجبٖ دس سٚیىشدٞبی
ؼجمبتی یب ػیبػتٞبی ٔشتجػ ثب الٛاْ ّٔ ٚیتٞبی ایشاٖ دس لُٕ ؿجبٞتٞبی زـٍٕیشی ث ٝیهدیٍش داس٘ذ.
اصالشؼّجبٖ ٘یض ٕٞب٘ٙذ ػّؽٙتؼّجبٖ ٞشٌ ٝ٘ٛاؿبس ٜث ٝػتٓ لٔٛی سا ثالفبصّ ٝثب ثشزؼت تدضیٝؼّجی ٔطىْٛ
ٔیوٙٙذ« .تٕبٔیت اسظی» اػٓ سٔض ٔـتشن دیٍش ایٗ د ٚخشیبٖ اػت  ٚدػتبٚیضی ثشای ثؼیح افىبس لٕٔٛی دس
ثضٍ٘بٜٞبی تبسیخی٘ .فشیٝپشداصاٖ ٔ ٚشٚخبٖ د ٚخشیبٖ ػّؽٙتؼّت  ٚاصالشؼّت ،تجمیط لٔٛیتی سا ث ٝتصٛیش
سٔب٘تیىی اص وپش٘ـیٙبٖ ثّٛذ  ٚوِٛجشاٖ وشد تمّیُ ٔیدٙٞذ و ٝالخشْ ثب خصٛصیػبصی «صطیص» ،خزة
ػشٔبی ٚ ٝوبسآفشیٙی اص ٔیبٖ خٛاٞذ سفت.
 -3سرمایهداری «خوب» به مثابهی راهحل بحران اقتصادی
ثب تمٕیك ثطشاٖ التصبدی  ٚتـذیذ تعبد وبس  ٚػشٔبی ٝدس خبٔمٝی ایشاٖ و ٝدس ؿشایػ و٘ٛٙی ٔٙـب  ٚثؼتش
اصّی تطشن  ٚالتشاض ٌشٜٞٚب  ٚالیٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاختٕبلی اػت  ٚآ٘بٖ سا ٞش ز ٝثیؾتش ثٔ ٝیذاٖ ٔجبسصٜی
ٔؼتمیٓ  ٚالتشاض ػٛق ٔیدٞذ ،د ٚخشیبٖ ػّؽٙتؼّت  ٚاصالشؼّت دس تالؽ ثشای ثٔ ٝطبق ثشدٖ ٔجبسصٜی
ؼجمبتی ث ٝلٛٙاٖ ضّمٝی اتصبِی ؤ ٝیتٛا٘ذ الیٞٝب  ٚؼجمبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛاختٕبق سا ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ ثض٘ذ ،ؿجبٞت ٚ
ٓٞػٛییٞبیی ثٙیبدیٗ داس٘ذٞ .شدٌ ٚشایؾ ػیبػی ثب ٚلذٜی ٘فبٔی لبلُ ٔ ٚتٙبػت ثب ؿشایػ أشٚص خٟبٖ
ػشٔبیٝداسی ،لٕالً آٔٛصٜٞبی ٞبستشیٗ ٘ٛق ٘ئِٛیجشاِیؼٓ سا ثٔ ٝثبثٝی ساٜضّی ثشای ثشٖٚسفت وـٛس اص فشٚپبؿی
التصبدی تشٚیح ٔیوٙٙذ .آٔٛصٜی ٔـتشن ایذئِٛٛطیىی و ٝایٗ خشیبٖٞب دس تشٚیح آٖ اص ٞیر تالؿی فشٌٚزاس
 - 11ثشای دسک چگًْگی ّ چشایی پیًْذیبثی ًغخَی اعالهی ّحذت هلی ثب اًذیؾَُبی ایشاًؾِشی سخْع کٌیذ ثَ ًمذ کوبل خغشّی ثش
اًذیؾَُبی عیذخْاد طجبطجبیی :تبسیخ اؽجبذ ّ ّالیت ایشاًؾِشی.
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ٕ٘یوٙٙذ اص ایٗ لشاس اػت :تمذیغ  ٚتٛػُ ث ٝثبصاس آصاد ،ػشٔبیٌٝزاسی ٚػیك خٟب٘ی  ٚثبصػبصی وـٛس اص ؼشیك
ػشٔبیٌٝزاسی خبسخی ،خصٛصیػبصی «صطیص»  ٚث ٝوبسٌیشی ػشٔبیٝداساٖ «ثبٚخذاٖ» ٚ« ٚؼٗدٚػت» ٚ
«وبسآفشیٙبٖ» فذاوبس و ٝثب وٛتب ٜوشدٖ دػت ػشٔبیٝداساٖ ضبوٓ ٘فبٔی ٔ ٚزٞجیِ فبػذِ سطیٓ فمّی  ٚثب
ثٟشٌٜیشی اص ثشٚتٞبی ثیوشاٖ «ّٔی» ٝ٘ ،تٟٙب ثش ػشٔبیٝی خٛد خٛاٙٞذ افضٚد ثّى٘ ٝیشٚی وبس سا ٘یض اص ایٗ
خٛاٖ ٘مٕت ثی٘صیت ٕ٘یٌزاس٘ذ؛ ثبصی د ٚػش ثُشدی و٘ ٝتیدٝی ٔطت ْٛآٖ سفب ،ٜآصادیٞبی اختٕبلی ٚ
دٔٛوشاػی ثشای  ٕٝٞخٛاٞذ ثٛد!
ثش اػبع ٕٞیٗ سٚیىشد ایذئِٛٛطیه اػت وٞ ٝش دٚی ایٗ خشیبٖٞب ثب آٌبٞی اص ٘بتٛا٘ی ٌفتٕبٖ خٛد ثشای تفٛق
ثش ارٞبٖ الـبس فشٚدػتتش خبٔم ،ٝایٙه ٞش ز ٝثیؾتش ثش ٔٙبفك ثالٚاػؽٝی التصبدی ٔشدْ « ٚلُّ التصبدی»
التشاظبت تبویذ ٔیوٙٙذ ،أب ٕٞضٔبٖ ثب پٟٙبٖ وشدٖ استجبغ «لُّ التصبدی» التشاظبت ٘ ٚبسظبیتی تٛدٜٞبی
ٔشدْ ثب ػبصٚوبس تِٛیذ  ٚثبصتِٛیذ دس خبٔم ٚ ،ٝسیـ ٝداؿتٗ آٖ دس ثطشاٖ ػشٔبیٝداسی ،تب خبی ٕٔىٗ ٔیوٛؿٙذ
ـشفیتٞبی ظذِػشٔبیٝداسا٘ٝی ٘بسظبیتی خبٔم ٝسا ا٘ىبس وٙٙذ  ٚثٔ ٝطبق ثجش٘ذ.
اِجت ٝثبیذ اؿبس ٜوشد و ٝخشیبٖ اصالشؼّجی دس لبٔت یه اپٛصیؼی ،ٖٛدس ضٛصٜی خػٔـیٞبی التصبدی تفبٚت
تمییٗوٙٙذٜای ثب دِٚتٞبی اصالشؼّت تبسیخ خٕٟٛسی اػالٔی ٘ذاسد .أب ایٙه ثب تبویذ ثیؾتش ثش تشفٙذ
ایذئِٛٛطیه فٛق ،ساٜضُ ٔؽّٛةؿبٖ تجذیُ ایشاٖ ث ٝیه ٘فبْ «ٔتمبسف» دس لشصٝی ثیٗإِّّی اػت وٝ
تٛػمٝی ػشٔبی ٝسا ٘ ٝثب اتىب ث ٝاٞشْ ػشوٛة  ٚؿىٙد ٚ ٝالذاْ و ٝثش اػبع یه ػبخت ػیبػی «ٔممٚ »َٛ
«لبٖ٘ٔٛذاس» پیؾ ٔیثشد.
٘ضد ٞش دٚی ایٗ ٌشایؾٞبی ػیبػی ،دٌشٌ٘ٛی سطیٓ ػیبػی فمّی و ٝثذیٟیتشیٗ ضمٛق ا٘ؼب٘ی  ٚاختٕبلی سا
پبیٕبَ ٔیوٙذ ٘٘ ٝخؼتیٗ ٌبْ ٘ -خؼتیٗ ٌبِْ ضیبتی  ٚظشٚسی  ٚاختٙبة٘بپزیشِ خٙجؾ التشاظی  ٚاختٕبلیِ
ٔشدٔبٖ ٌؼتشٜی خغشافیبیی ایشاٖ دس ٔؼیش دؿٛاس سٞبیی -ثّى ٝث ٝلٛٙاٖ ٌبْ ٟ٘بیی ٔ ٚمصٛد غبیی ٚإ٘ٛدٜ
ٔیؿٛد .دس ٔٙؽك ایٗ ٌفتٕبٖٞب ٚالمیت ا٘ىبس٘بپزیش خٕٟٛسی اػالٔی ثٔ ٝثبثٝی ٔب٘می دس ثشاثش ٞش ضشوت
سٞبییثخؾ  ٚظشٚست  ٚثذاٞتِ خٛاػت ػشٍ٘٘ٛی آٖٞ ،یر ٌ ٝ٘ٛپی٘ٛذ  ٚاستجبؼی ثب دٌشٌ٘ٛی ػبختبسٞبی
اختٕبلی یب التصبدی ثٙیبدیٗ ٘ذاسد ٞ ٚش ثذیُ ٔشدْپبیٝای و ٝایٗ ثٙیبدٞب سا ٞذف ثٍیشد (صشف٘فش اص ایٗوٝ
زٙیٗ ثذیّی دس فعبی و٘ٛٙی خبٔمٝی ایشاٖ تب زٔ ٝیضاٖ اص الجبَ ،تٛاٖ یب پتب٘ؼیُ تطمك ثشخٛسداس اػت) ثٟتش
اػت دس ٘ؽف ٝخف ٝؿٛد.
 -4چپستیزی
اٌش ؿجبٞتٞبیی و ٝایٗخب ثشؿٕشدیٓ دس ٍ٘بّٝٞٚ ٚ ٜی ٘خؼت زٙذاٖ ٚاظص  ٚلیبٖ ث ٝزـٓ ٕ٘یآیٙذ ،دس
لٛضٕٞ ،ؼٛیی دٌ ٚفتٕبٖ ػّؽٙتؼّت  ٚاصالشؼّت دس تخشیت ٔ ٚمبثّ ٝثب سٚیىشدٞبی آِتش٘بتیٛی وٝ
افكٞبی ظذػشٔبیٝداسا٘ ٝسا ثشای ثشٖٚسفت اص ثطشاٖٞبی زٙذٌب٘ٝی خبٔمٝی ایشاٖ پیـٟٙبد ٔیدٙٞذ ،ثشٚص ٚ
خّٜٛی آؿىبسی داسدٞ .ش دٚی ایٗ ٘یشٞٚب یىی اص پبیٞٝبی ٌفتٕبٖ خٛد سا ثش زپػتیضی اػتٛاس وشدٜا٘ذ.
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پیـیٝٙی ٔـتشن تبسیخی پذساٖ ٞش د ٚخشیبٖ ث ٝلٛٙاٖ ضبوٕبٖ دس لذست دس ػشوٛة ٘یشٞٚب ،اضضاة ٚ
ػبصٔبٖٞب ٌ ٚشایؾٞبی زپ سٚؿٗتش اص آٖ اػت و٘ ٝیبص ث ٝتٛظیص ثیؾتشی داؿت ٝثبؿذ .ایٗ خصٔٛت
تبسیخی دس لشصٝی ٌفتٕب٘ی ٕٞسٙبٖ پبثشخبػت ثب ایٗ تفبٚت و ٝد ٚخشیبٖ ٔٛسد ثشسػی ایٙه دس لبٔت
اپٛصیؼی ٝ٘ ٚ - ٖٛث ٝلٛٙاٖ ضبوٕبٖ ػشوٛثٍش -دس لشصٝی ػیبػی ضعٛس داس٘ذ ،ثٙبثشایٗ زپػتیضی دیٍش ٘ٝ
ث ٝؿىُ ضزف یب ػشوٛة فیضیىی ثّى ٝدس لشصٝی تجّیغی دس خشیبٖ اػت .دس ػبَٞبی اخیش ؿبٞذ ثٛدٜایٓ
و ٝسؿذ ٔمٙبداس دیذٌبٜٞبی زپٌشایب٘ ٝدس ٔیبٖ خٙجؾ دا٘ـدٛیی یب ثشخی اص تـىُٞب  ٚخشیبٖٞبی صٙفی ثش
ؿذت ایٗ تجّیغبت ظذزپ افضٚد ٜاػت ٞ ٚش د ٚخشیبٖ دسثبسٜی خؽش ؿىٌُیشی دٚثبسٜی ٘ؽفٞٝبی
دیذٌبٜٞبی زپٌشایب٘ ٝدس ػپٟش ػیبػی ایشاٖ ٞـذاس ٔیدٙٞذ .اص ایٗ ٘فش اپٛصیؼی ٖٛساػتٌشای خٕٟٛسی
اػالٔی ٕٞؼ ٛثب ساػت خٟب٘ی اص ٕٝٞی اثضاسٞبی سػب٘ٝای ٌ ٚفتٕب٘ی ثشای ضفؿ  ٚتثجیت لذست ٘ ٚفٛر
ایذئِٛٛطی خٛد و ٝثٚ ٝاػؽٝی دٞٝٞب ػشوٛة خ٘ٛیٗ ٕٔىٗ ؿذ ،ٜاػتفبدٔ ٜیوٙذ.
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 -5تمنای سرسپردگی به رهبری «کاریزماتیک»
یىی اص ٔٛا٘می ؤ ٝیتٛا٘ذ ثش ػش ساٞ ٜظٔ٘ٛی یبفتٗ ٞش دٚی ایٗ خشیبٖٞب ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ،أىبٖ ؿىٌُیشی
ثذیُٞبی ٔشدْپبی ٚ ٝػبصٔب٘ذٞی ٔؼتمُ اص پبییٗ اػتٚ .ظمیت ٔؽّٛة ثشای ٞشدٚی ایٗ ٌشایؾٞب خٟتدٞی
ـشفیتٞبی التشاظی  ٚثشا٘ذاصا٘ٝی خبٔم ٝدس ٔدشای خٙجؾٞبیی ثیؿىُ  ٚثیثش٘بٔ ٝاػت و٘ ٝیبصٔٙذ ثؼیح ٚ
سٞجشی وبسیضٔبتیه اص ثبال ثبؿٙذ .دس ٞش دٚی ایٗ ٌفتٕبٖٞب «ٔشدْ» وّیت ٍٕٙٞی اػت فبلذ آٌبٞی ،دس ٘مؾ
ػیبٞیِـىش  ٚد٘جبِٝس ،ٚسٔٝای و ٝث ٝزٛپب٘ی ٞذایتٌش ٘یبص داسد؛ یب دس ثٟتشیٗ ضبِت تٛدٜای اػت ٚاخذ آٖ
آٌبٞیِ وبرثی و ٝایٗ ٌفتٕبٖٞبی ایذئِٛٛطیه آٖ سا ثشٔیػبص٘ذ .تدشثٝی تبسیخی ٔٛفمیت خٕیٙی دس تؼّػ
وبسیضٔبتیه ثش ؼجمبت  ٚالیٞٝبی ٔمتشض اختٕبلی ثش ٞش دٚی ایٗ ٌفتٕبٖٞب اػتیالیی لذستٕٙذ  ٚتبثیشی
سؿهثشاٍ٘یض داسد .تالؽ ٔتٕٞٛب٘ ٝثشای ثشػبختٗ زٟشٜای وبسیضٔبتیه ٛٔ ٚسد ٚثٛق ٕٝٞی خشیبٖٞبی
اپٛصیؼی ٖٛاص سظب پّٟٛی اص ػٛی ٛٞاداساٖ ػّؽٙت  ٚیب تمذیغ ٔشیذا٘ٝی ٔیشضؼیٗ ٔٛػٛی اص ػٛی
 - 12علطٌتطلجبى تبکٌْى دس حْصٍی ثشًبهَُب ّ سّیکشدُبی التصبدیؽبى هتي هذًّی هٌتؾش ًکشدٍاًذ ّ اظِبسًظشُبی آًبى دس ایي
صهیٌَ اص کلیگْییُب ّ ُْچیگشیُبی سعبًَای فشاتش ًویسّد .اهب ثشای ًوًَْای اص سّیکشدُبی اصطالذطلجبى دس حْصٍی التصبد
هیتْاى همبالت هْعی غٌیًژاد سا هْسد تْخَ لشاس داد کَ چگًَْ ثب کژدیغَ خلٍْ دادى هفِْم «ػذالت اختوبػی» ،یب فبصلَگزاسی اص
سّیکشدُبی خشیبىُبی هزُجی ثَ التصبد ّ هٌتغت کشدى آى ثَ التصبد عْعیبلیغتی ثَ تشّیح ایذئْلْژیک عشهبیَداسی هطلْة خْد
هیپشداصد .ثشای هثبل ًک.
ثشسعی ػلت ًبهوکي ثْدى تحمك ؽؼبس ػذالت اختوبػی ،گفتّگْ ثب هْعی غٌیًژادّ ،ثغبیت ثْهشًگ ،آثبى .1399
https://www.boomrang.org/throw-dust-in-peoples-eyes/
عْعیبلیغن چگًَْ ثَ عبختبس عیبعی ًفْر کشد؟ -عیطشٍ چپ  -هْعی غٌیًژاد
https://www.boomrang.org/how-socialism-penetrated-the-political-structure/
ُوچٌیي ثشای ثشسعی ثیؼتش دیذگبٍُبی ایي خشیبى هشاخؼَ ثَ عبیتُبی «تدبست فشدا» ّ «ثْسژّا» خبلی اص فبیذٍ ًیغت:
اعالم دس خذهت عْعیبلیغن -ثش آسای التصبدی ؽشیؼتی چَ ًمذی ّاسد اعت؟ ،دمحم هبؽیيچیبى.
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-34681
یبدگبس عْعیبلیغن -هلی ؽذىُب دس ایشاى ،اص هلی ؽذى صٌؼت ًفت تب پیشّصی اًمالة ،ؽبدی هؼشفتی.
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-25040
https://bourgeois.ir/
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اصالشؼّجبٖ سا ٔیتٛاٖ اص ایٗ ٔٙفش ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد .اصالشؼّجبٖ ٕٞسٙبٖ دس ضؼشت تبثیشٌزاسیؿبٖ ثش
خٙجؾ  88ث ٝػش ٔیثش٘ذ  ٚسظب پّٟٛی دس سٚیبی آٖ اػت و ٝثب یه اؿبس ٚ ٜپیبْ أ ٚشدْ دػت ث٘ ٝبفشٔب٘ی
ٔذ٘ی یب التصبة لٕٔٛی ثض٘ٙذ .تٕٙبی ٚخٛد سٞجشی و ٝثتٛاٖ ث ٝا ٚػشػپشد ،ثبلث ٔیؿٛد و ٝایٗ خشیبٖٞب
٘مؾ تبسیخی اػالْ ػیبػی دس ٔٛفمیت وبسیضٔبتیه خٕیٙی سا ٘بدیذ ٜثٍیش٘ذٞ .ش دٚی ایٗ خشیبٖٞب ث ٝسغٓ
ت ٓٞٛوبسیضٔبتیه یب آسصٚی دػتیبثی ث ٝآٖٛٙٞ ،ص اص لبُٔ ٚضذتثخـی و ٝآٖ وبسیضٔب سا ٔطمك وٙذ ثیثٟشٜا٘ذ.
ٕٞسٙیٗ ثشای ٞیریه اص ایٗ د ٚخشیبٖ ،ػٛطٜٞبی ٚاخذ لبّٔیت و ٝخٛد سٞجشاٖ خٛیؾ سا ٔیػبص٘ذ  ٚسٞجشی
 ٚساٞجشی خٙجؾٞب سا ث ٝدػت ٔیٌیش٘ذ ٘ ٝتٟٙب ٔطّی اص الشاة ٘ذاس٘ذ و ٝخؽش٘بن ٘یض ٞؼتٙذ.
امکان واقعیتیابی در فضای اجتماعی ایران
ضبَ ثبیذ ایٗ پشػؾ سا ٔؽشش وٙیٓ و ٝفبسن اص ٔٛجػبصیٞب ٞ ٚیبٞٛٞبی سػب٘ٝای ،تٛاٖ  ٚـشفیت د ٚخشیبٖ
ػّؽٙتؼّت  ٚاصالشؼّت دس لشصٝی ٚالمی زمذس اػت؟ آیب ایٗ خشیبٖٞب ٔیتٛا٘ٙذ ث٘ ٝیشٚیی ٞظٔ ٖٛدس
ػپٟش اختٕبلی ایشاٖ ثذَ ؿ٘ٛذ؟ دس فمذاٖ ػبصٔبٖدٞی  ٚػبصٔبٖیبثی ٘یشٞٚب ٌ ٚشٜٞٚبی اختٕبلی ٔمتشض ،وٝ
ثبصتبة سادیىبِیؼٓ فضایٙذٜی ٔٛخٛد دس ػپٟش ػیبػی ایشاٖ ثبؿذ ،ؿب٘غ  ٚپتب٘ؼیُ ایٗ ٌفتٕبٖٞب ،ثشای
ٔـشٚلیت ثخـی ث ٝخٟت  ٚؿىُ ٔمیٙی اص ػبصٔبٖدٞی  ٚثؼیح ػیبػی ث٘ ٝفك خٛد تب ز ٝا٘ذاص ٜاػت؟
ثٌٕ ٝبٖ ٔٗ ایٗ خشیبٖٞب ث ٝسغٓ پشٚپبٌب٘ذای پشسً٘ؿبٖٛٙٞ ،ص خبیٍبٔ ٜطىٓ  ٚلبثُالتٙبیی دس ٚالمیت ٘ذاس٘ذ.
ث٘ ٝفش ٔیسػذ ثشای اوثشیت ٔشدٔب٘ی و ٝدس خذاَ ٞش سٚصٜی ص٘ذٌی تطت فـبسٞبی سٚصافض ٖٚتبٔیٗ ٔمیـت ٚ
ػتٓٞب  ٚتجمیطٞبی زٙذٌب٘ ٝثب ٚالمیتٞب دػتٚپٙد٘ ٝشْ ٔیوٙذ ،ایٗ ٌفتٕبٖٞب ٚ ٚلذٜٞبی ا٘تضالیؿبٖ ٛٙٞص
خبیٍبٞی ٘ذاسد .أب ایٗ ػخٗ ث ٝآٖ ٔمٙب ٘یؼت و ٝایٗ ٌفتٕبٖٞب أىبٖ وؼت ایٗ خبیٍب ٜسا ٘ذاس٘ذٔ .ؼئّٝ
آٖخبػت و ٝدس ثؼتش وـٕىؾ ػٛیٞٝبی استدبلی ٔ ٚتشلی ،سادیىبِیؼٓ ثیؿىُ  ٚفبلذ ػبصٔبٖدٞی خبٔمٝ
ٔیتٛا٘ذ ثٞ ٝظٔ٘ٛی ایذئِٛٛطیه ٌفتٕبٖٞبی ساػتٌشا  ٚاستدبلی تؼّیٓ ؿٛد .تدشثٝی ا٘مالة ٘ 57ـبٖ دادٜ
اػت و ٝزٍ ٝ٘ٛاٞذاف  ٚآسٔبٖٞبی یه خٙجؾ اختٕبلی ٌؼتشدٔ ٜیتٛا٘ذ دس خٟتی ٔمىٛع ٔ ٚتعبد ثب ٔٙبفك
آٖ خٙجؾ ،خٟتدٞی  ٚتٛػػ استدبق تؼخیش ؿٛد .اص ایٗ س ٚثش ثؼتش ٚالمیتٞبی ٔٛخٛد ،أىبٖ ٚالمیتیبثی
٘یشٚی لذستٔٙذ ٔشتدك ساػتٌشای دیٍشی دس ثشاثش خٕٟٛسی اػالٔی یىی اص ٌضیٞٝٙبی ٔطتُٕ اػت ٕٞ ٚیٗ
أش اػت و ٝافـبٌشی ٞ ٚـذاس دسثبسٜی آٖ سا ظشٚسی ٔیوٙذ .اص ایٗ ٔٙفش ،صٛستثٙذی  ٚتٛصیف ایؼتبی
ؿجبٞتٞبی د ٚخشیبٖ ٔٛسد ثشسػی ،وبفی  ٚساٌٜـب ٘خٛاٞذ ثٛد ثّى ٝظشٚسی اػت تٛخ ٝخٛد سا اص ضبَ ث ٝآیٙذٜ
ٔمؽٛف وٙیٓ :ث ٝلُّ ،س٘ٚذٞب ٌ ٚشایؾٞبی ثٙیبدیٙی ؤ ٝیتٛا٘ذ ػجت ؿٛد خشیبٖٞبی ثٝـبٞش ٘بٕٞؼبٖ ٚ
ٔخبِف ،ثب یهدیٍش ٕٞؼ ٚ ٛثٔ ٓٞ ٝتصُ ؿ٘ٛذٚ .ظمیت ث ٝؿذت دس ضبَِ تغییش و٘ٛٙی ػجت ؿذ ٜاػت ٔبٞیت
ایذئِٛٛطیه ٔـتشن ٌ ٚشایؾٞبی پٟٙبٖ خشیبٖٞبی ػیبػیای و ٝتب پیؾ اص ایٗ ؿجیٕٞ ٚ ٝؼ ٛث٘ٝفش
ٕ٘یسػیذ٘ذ آؿىبس ؿٛد  ٚآ٘بٖ سا ث ٝػٛی ٓٞآٔیضی ٞشز ٝثیؾتش دس آیٙذ ٜػٛق ٔیدٞذ .دس ایٗ دیٙبٔیؼٓ،
اپٛصیؼی ٖٛساػتٌشای خٕٟٛسی اػالٔی ث ٝسغٓ تعبد ٔٙبفك دساصٔذت ثب ٔمتشظبٖ ٌ ٚشٜٞٚبی فبلذ أتیبص ایٗ
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أىبٖ سا داسد و ٝدس صٛست فشا ٓٞؿذٖ ؿشایػ دػتوٓ ث ٝصٛست ٔمؽمی ثب ػیٕبى ػیبػى ٔـخصی ثٝ
ٔثبثٝی یه ٘یشٚی ٞظٔ ٖٛلُٕ وٙذ.
٘ىتٝی دیٍشی و ٝثبیذ ث ٝآٖ تٛخ ٝوشد ایٗ اػت و ٝاصالشؼّجبٖ ثب ٚخٛد اف َٛخزاثیتٌفتٕب٘یؿبٖ دس
ػبَٞبی اخیش ،ث ٝدِیُ ػبثمٝی تبسیخی ضعٛس دس لذست اص وبدسٞبی ػیبػی آٔبدٜای ثشای اداسٜی ػبص  ٚثشي
٘فبْ خذیذ اضتٕبِی ثشخٛسداس٘ذ ،ثشخالفِ ػّؽٙتؼّجبٖ و ٝثٝسغٓ خزاثیت ٌفتٕبٖ پٛپِٛیؼتیؿبٖ دس ٔیبٖ
الیٞٝبیی اص خبٔمٝی ایشاٖ ،فبلذ ثذ٘ٝی ثٛسٚوشاتیه ثشای تصبضت لذست ٞؼتٙذٕٞ .یٗ أش ٔیتٛا٘ذ ٘ضدیىی ٚ
ٕٞىبسی تبوتیىی  ٚائتالف د ٚخشیبٖ سا ،دس صٛست ػشٍ٘٘ٛی سطیٓ ضبوٓ ،ظشٚسی ٔ ٚطتُٕتش وٙذ؛ ثٚ ٝیظ ٜوٝ
ٔٙبفك ٔـتشن ٕٞ ٚؼٛیی ٞش د ٚخشیبٖ ثشای ضفؿ ػبختبس ػشٔبیٝداسا٘ ٚ ٝتذا ْٚزشخٝی ػشٔبی ٝایٗ ظشٚست سا
دٚزٙذاٖ ٔیوٙذ.
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دٞٝٞب ػشوٛة ٌ ٚؼؼت٘ ٚ ،بتٛا٘ی ثذیُٞبی ٔتشلیٌ ،شایؾ افىبس لٕٔٛی خبٔمٝی ایشاٖ ث ٝػٛی
ایذئِٛٛطیٞبی ساػتٌشایب٘ ٝسا تمٛیت وشد ٜاػت .ثب ایٗ ضبَ ایٗ ػخٗ سا ثٞٝیرسٚی ٘جبیذ ث ٝتؼّػ ایذٜٞبی
استدبلی یب ػٛیٞٝبی فبؿیؼتی دس خبٔم ٝتمجیش وشد ،ثشلىغ دس ثشٝٞی تبسیخی و٘ٛٙی ٕٞجؼتٍی ٕٞ ٚذِی
ٌؼتشدٜای دس ٔیبٖ ٔشدْ لّیٕٝٞ ٝی ا٘ٛاق ػتٓ ؿىُ ٌشفت ٝاػت و ٝدس دٞٝٞبی اخیش أشی وٓػبثم ٝاػت.
ٕٞیٗ دٌشٌ٘ٛی دس آٌبٞی فشدی  ٚخٕمی تٛدٜٞبػت و ٝػجت فمبَ ؿذٖ ٘یشٞٚبی ٔختّف ثشای خٟتدٞی
افىبس لٕٔٛی  ٚوؼت ٞظٔ٘ٛی ؿذ ٜاػتٌ .ؼتشؽ ثطشاٖٞب  ٚتمٕیك ثیػبثمٝی ٘بسظبیتی ٌ ٚؼتشؽ خـٓ
لٕٔٛی ،ؿٛسؽٞب  ٚخیضؽٞبی اختٕبلی سا لشیتاِٛلك ٔ ٚطتُٕ ٔیوٙذ ،أب دس ٞش خیضؽ یب خٙجؾ اختٕبلی
آ٘س ٝدس تجذیُ ٔٙبفك خٕمی ث ٝتمبظبٞبی لیٙی  ٚخٟتٌیشیٞبی ٚیظٜی ػیبػی  ٚاختٕبلی ٘مؾ ٕٟٔی ایفب
ٔیوٙذ ػٌٛیشیٞب  ٚثبِمٌٛیٞبی ؼجمبت ٌ ٚشٜٞٚبی اختٕبلی ٔمتشض ٔ ٚیضاٖ لبّٔیت آٖٞبػت تب ثتٛا٘ٙذ
ٔؽبِجبت  ٚاٞذاف خٛد سا دس ٔیبٖ خشیبٖٞب ٌ ٚفتٕبٖٞبی ػیبػی ث ٝوشػی ثٙـب٘ٙذ .آ٘سٔ ٝؼّٓ اػت تطمك
ایٗ لبّٔیت  ٚػٛطٌی دس ؿشایػ فمّی ــ و ٝػبصٔبٖیبثیٞبی ٔشدْپبی ٝثب ٔٛا٘ك ثؼیبسی سٚثٝسٚػت ــ دؿٛاستش
اص ٕٞیـ ٝاػت .أب دس لیٗ ضبَ ٘جبیذ اص یبد ثشد و ٝؿتبة  ٚطسفبی دٌشٌ٘ٛی ثٙیبدیٗ ػیبػی ،سٚیىشدٞبی
ٔؼبٔطٝخٛیب٘ ٚ ٝدٚسٜٞبی ٔؼبِٕتآٔیض تغییش سا غیشلبثُتصٛس ٔیوٙذ .آ٘س ٝدس ایٗ ٔیبٖ ثٚ ٝیظ ٜإٞیت داسد
ایٗ اػت و ٝفشایٙذ دٌشٌ٘ٛی ٘ ٝفمػ ث ٝخشیبٖٞبی دس خؼتخٛی ٞظٔ٘ٛی ،ثّى ٝث ٝؼجمبت اختٕبلی ٘یض
آٔٛصؽ ٔیدٞذ.
آیا امکان دارد جنگل به راه بیفتد؟

 - 13تدشثَی تبسیخی اًمالة  77صهیٌَی خْثی ثشای دسک فشایٌذ دگشدیغی خشیبىُبی عیبعی اص طشفذاساى یک ًظبم ثَ خشگَی
طشفذاساى عشًگًْیُ ّ ،وغْیی ّ ائتالف ًیشُّبی ثَ ظبُش هتفبّت دس همطغ دگشگًْی اعت .دس خشیبى پیشّصی اًمالة  77ثشخی اص
ًیشُّبی هلی-هزُجی ًظیش ًِضت آصادی کَ اص یک خشیبى خْاُبى حفع ّ اصالذ ًظبم هؾشّطَ ثَ طشفذاساى ثشاًذاصی تجذیل ؽذٍ
ثْدًذً ،مؼ کبدسُبی عیبعی سا ثشای اعالمگشایبى تبصٍ ثَ لذست سعیذٍ ّ ثیتدشثَ ایفب کشدًذ.

13

دس پشدٜی زٟبسْ تشاطدی ٔىجث ،اؿجبشِ ػبضش ثٔ ٝىجث و ٝثب خٙبیتٞبی پیبپی ثش ٔؼٙذ لذست تىی ٝصد ٜاػت
ٚلذٔ ٜیدٙٞذ وٞ ٝیروغ سا و ٝاص صٞذاِٖ ص٘ی صاد ٜؿذ ٜثبؿذ ،یبسای آػیتسػب٘ذٖ ث ٝا٘ ٚیؼت  ٚوؼی
ٕ٘یتٛا٘ذ ا ٚسا ػشٍ٘ ٖٛوٙذ ٍٔش آٖو ٝخ ٍُٙثضسي اص فشاص تپ ٝسا ٜثیفتذ  ٚث ٝػٛی ا ٚآیذٔ .ىجث و ٝاص ؿٙیذٖ
ایٗ د ٚؿشغ ٔطبَ ث ٝخٛد غش ٜؿذ ٜاػت اص پبیذاسی لذست  ٚضىٔٛتؾ اؼٕیٙبٖ پیذا ٔیوٙذ  14تب آٖو ٝزٙذ
سٚص ثمذ دس آػتب٘ٝی ٘جشد ثب دؿٕب٘ؾ دیذٜثب٘بٖ لصش ث ٝا ٚخجش ٔیدٙٞذ و ٝخ ٍُٙث ٝسا ٜافتبد ٜاػت  ٚاص
ػٝفشػٍٙی ثیـٝی پیؾسََ٘ٚذ ٜسا ٔیتٛاٖ دیذ .زشا وٞ ٝشیه اص ػشثبصاٖ ِـىش ٔخبِفبٖ ثب ثشیذٖ ؿبخٝی
دسختی  ٚپٟٙبٖ ؿذٖ دسآٖ ،ثٞ ٝیبت دسختی دسآٔذ ٜثٛد  ٚث ٝایٗ تشتیت ِـىشی اص دسختبٖ ثشای ػشٍٖ٘ٛ
وشدٖ ا ٚپیؾ ٔیآٔذ٘ذ.
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ز ٝزیض خ ٍُٙػبوٗ  ٚپبیثؼت ٝسا ث ٝضشوت دسٔیآٚسد؟ فشصتٞب  ٚأىبٖٞبی ٔتفبٚت  ٚثٝـبٞش ٘بٔطتُٕ وٝ
دس ِطفٞٝبی تبسیخی ،ـشفیتٞبی پیؾثیٙی٘بپزیش سا ث ٝپشاتیهٞبی ثبِفمُ  ٚصایٙذ ٜثذَ ٔیوٙٙذ ،زٍٝ٘ٛ
آفشیذٔ ٜیؿ٘ٛذ؟ آ٘سٔ ٝؼّٓ اػت خذاَ ٘ ٚجشد پٟٙبٖ تبص ٜآغبص ؿذ ٜاػت .خذاَ ثش ػش ٞظٔ٘ٛی تٟٙب ٔیبٖ
ٌفتٕبٖٞب دس خشیبٖ ٘یؼت صیشا «آ٘س ٝخیضؽٞب  ٚخٙجؾٞبی آتی سا ٔطتُٕ ٔیوٙذ ٘ ٝتالؽ ٌفتٕبٖٞبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشای د٘جبِٝس ٚػبختٗ تٛدٜٞب ضٙٔ َٛبفك خٛد ،ثّى ٝػٛطٌی ٌشٜٞٚب  ٚؼجمبت اختٕبلی  ٚاسادٜی آ٘بٖ
ثشای ٚسٚد ث ٝػپٟش پشاتیه ٔ ٚؽبِجٌٝشی اػت .ایٗ پشاتیهٞب ٔیتٛا٘ٙذ ٘بٌ ،ٌٖٛٓٞبٔ ٜتٙبلط ٔ ٚتعبد ٚ ،دس
ٔطبصشٔ ٚ ٜتبثش اص ایذئِٛٛطیٞبی سٍ٘بسً٘ ثبؿٙذ أب دس لیٗضبَ خٛد ٔطُِٕ أىبٖٞب  ٚدیٙبٔیؼٓ تبصٜای
ٞؼتٙذ».
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اپٛصیؼی ٖٛساػتٌشای خٕٟٛسی اػالٔی ث ٝخٛثی ٚالف اػت و ٝایٙه ایٗ تعبد لٕیك وبس  ٚػشٔبی ٝاػت وٝ
ٔٙـب  ٚثؼتش اصّی تطشن ٌشٜٞٚب  ٚالیٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاختٕبلی ایشاٖ ؿذ ٜاػت  ٚثش ایٗ اػبع ٔیوٛؿذ ثب
اثضاسٞبی ایذئِٛٛطیه ثٙذ  ٚثؼتی ٔؼبِٕتآٔیض ٔیبٖ ػشٔبی ٚ ٝتٛدٜٞبی ٔمتشض ثشلشاس وٙذ ،تب لجٛس اص خٕٟٛسی
اػالٔی ثب ضذالُ زبِؾِ ثٙیبٖٞبی ػشٔبیٝداسا٘ ٝثٚ ٝلٛق ثپی٘ٛذدٕ٘ .بیٙذٌبٖ ایذئِٛٛطی ثٛسطٚایی ث ٝخٛثی آٌبٜا٘ذ
و ٝػش٘ٛؿت  ٚخبیٍب ٜآ٘بٖ دس خیضؽ  ٚدٌشٌ٘ٛی اضتٕبِی دس ایشاٖ سا ؼجمبت ٔمتشض فشٚدػت سلٓ خٛاٙٞذ صد،
ؼجمبتی و ٝاص ِطبؾ ٘یشٚی تمشض لّی ٝسطیٓ ضبوٓ تٛا٘ب أب ثِ ٝطبؾ ػیبػی ،آٌبٞی ؼجمبتی  ٚػبصٔبٖدٞی
(دػتوٓ ٛٙٞص) وٓتٛاٖ  ٚظمیف ٞؼتٙذ.
ثب ایٗ ٞ ٕٝٞیر زیض خؽبتش اص ایٗ ٘تیدٌٝیشی ٔٙفمال٘٘ ٝیؼت وٌٕ ٝبٖ وٙیٓ دٌشٌ٘ٛی سطیٓ تٟٙب ث٘ ٝفك
اپٛصیؼی ٖٛساػت  ٚاستدبق اػت – یب آٌٖ ٝ٘ٛو ٝثشخی ٔخبِفبٖ ث ٝـبٞش زپٌشای ػشٍ٘٘ٛی سطیٓ ػمی داس٘ذ
ث ٝرٞٗٞب ضم ٝٙوٙٙذ ،صشفبً پشٚطٜایػت ؼشاضی ؿذ ٜثشای ٞظٔ ٖٛؿذٖ ٘یشٞٚبی أپشیبِیؼتی .لٟش ٔشدْ
ثٝضك ٔتٛخ ٝسطیٓ ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ٔزٞجی ػشٔبی ٝاػت .ثذیٟی ثٛدٖ ظشٚست ػشٍ٘٘ٛی سطیٓ  ٚخٛاػت اػتمشاس
 - 14هکجث ،تشخوَ داسیْػ آؽْسی ،اًتؾبسات آگبٍ ،چبپ یبصدُن ،1391 ،پشدٍی چِبسم ،صص.83-82 .
ُ - 15وبى ،پشدٍی پٌدن ،صص.113-11۱.
 - 16تمبثل اهکبىُب ،اسصیبثی همذهبتی ًیشُّبی ثذیل احتوبلی دس ثشاثش خوِْسی اعالهی.
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٘فٕی خذیذ اص ثٗثؼتٞبیی ٚالمی ٘بؿی ٔیؿٛد و ٝدس زبسزٛة ٘فٓ ٔؼّػ و٘ٛٙی سا ٜسا ثش ٞشٌ ٝ٘ٛتٙفغ ٚ
تصٛس ص٘ذٌی آصاد  ٚثشاثش ثؼت ٝاػت ،ثٗثؼتٞبیی و ٝؿىٌُیشی ضذالُ صٔیٞٝٙبی ٔجبسصٜی ٞذفٔٙذ ٔ ٚؼتمُ
سا اٌش ٘ ٝغیشٕٔىٗ و ٝث ٝغبیت دؿٛاس وشد ٜاػت ( ٚا٘ىبس ٕ٘یتٛاٖ وشد و ٝدس وـبوؾ دٌشٌ٘ٛی  ٚپغ اص آٖ
أىبٖ ٌـبیؾ فشصتٞبی تبسیخی ثؼیبس فشآٞتش اػت تب دس ػشوٛة تٕبْلیبس) .لٟش  ٚاػتیصبَ و٘ٛٙی خبٔمٝ
دس ٚالمیت اختٕبلی -تبسیخی  ٚصیؼت ٞش سٚص ٜسیـ ٝداسد .أب ٘فك ایذئِٛٛطی ثٛسطٚایی دس ایٗ اػت و ٝایٗ
خـٓ  ٚلٟش آٖزٙبٖ ا٘مالثی ٘جبؿذ ؤ ٝـشٚلیت ٔٙبػجبت ػشٔبیٝداسا٘ ٝسا دس آٌبٞی ٔشدْ صیش ػٛاَ ثجشد.
ثٙبثشایٗ فمبِیت ٔؼتمُ ا٘مالثى  ٚاثتىبس  ٚا٘شطى ٔشدْ ٘جبیذ أىبٖ ثشٚص  ٚـٟٛس ثیبثذ .اص ایٗ سٚػت وٞ ٝش دٚ
خشیبٖ ػّؽٙتؼّت  ٚاصالشؼّت اص ٘عحٌیشی ٞشٌ ٝ٘ٛآٌبٞی ظذ ػشٔبیٝداسا٘ ٚ ٝاػتشاتظیٞب  ٚسٚیىشدٞبی
زپٌشا ز ٝدس ضٛصٜی ٘فشی  ٚز ٝدس ضٛصٜی پشاتیه  ٚوٙؾٌشی اختٕبلی ثب تٕبْ تٛاٖ ٔمبثّٔ ٝیوٙٙذ.
أب ثب ػشلتٌشفتٗ س٘ٚذ فشٚپبؿی  ٚافضایؾ تٙؾٞبی اختٕبلی ،دس غیبة وٙـٍشیِ ٔؼتمُِ ا٘ج ِٜٛالـبس
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی وٛٔ ٝتٛس ٔطشن التشاظبت ٞؼتٙذٞ ،ـذاس دسثبسٜی خؽشات لذستٌیشی ٌفتٕبٖٞبی ساػت ،اص ضذ
یه ٞـذاس فشاتش ٘خٛاٞذ سفت .ثذ ٖٚػبصٔب٘ذٞیٞبی ٔؼتمُ ،ثبدٚاْ  ٚفشاٌیش اص پبییٗ ؤ ٝشدٔبٖ تطت ػتٓ ٚ
اػتثٕبس سا ث ٝػٛطٜی تغییش اختٕبلی ثذَ وٙذ ،دیٙبٔیؼٓ تبصٜای پذیذ ٘خٛاٞذ آٔذ  ٚفشصتٞبی تبسیخی اص دػت
خٛاٙٞذ سفت .اٌش ؼجمبت  ٚالیٞٝب ٌ ٚشٜٞٚبی ٔمتشض ٔٛفك ٘ـ٘ٛذ ُٟٔش ٘ ٚـبٖ خٛد سا ثش فشایٙذ خیضؽ ٚ
دٌشٌ٘ٛی ثض٘ٙذ ،فشخبْ دٌشٌ٘ٛی ،ثبصتِٛیذ ػتٓ دس ِجبػی دیٍش خٛاٞذ ثٛد .ایٙه و ٝیه ػبَ اص آثبٖ خ٘ٛیٗ 98
ٌزؿت ٝاػت ثیؾ اص ٕٞیـ ٝآؿىبس اػت و ٝثشای آٖوٍ٘ ٝزاسیٓ ثبس دیٍش «دصدنای لجبیِ غ َٛسا ثش تٗ وٙذ»
زبسٜای خض وٙـٍشی ٘فشی  ٚلّٕی  ٚدػت  ٚپٙد٘ ٝشْوشدٖ ثب ثٗثؼتٞبی ٚالمی ثبلی ٕ٘یٔب٘ذ ٚ .ثیؾ اص
ٕٞیـ ٝدسن ایٗ ٘ىت ٝضیبتی اػت ؤ« ٝبداْ و ٝآٌبٞی ا٘تمبدی  ...ثٔٝثبث ٝتدشثٝی صیؼتٝی ؿشوتوٙٙذٌبٖ
دس ٔجبسص ٚ ٜخٙجؾ ِٕغ ٘ـٛد  ٚافكٞب  ٚزـٓا٘ذاصٞب ثٔٝثبث ٝزـٓا٘ذاصٞبی ٚالمی ،لبثُ دػتشع ٕٔ ٚىٗ تّمی
٘ـ٘ٛذ ،ث ٝآٖ ػبصٔبٖیبثیِ ٔٛسد ٘یبصِ خٙجؾ ا٘مالثی ثذَ ٘خٛاٞذ ؿذ».
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