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 حزکت در صزاط غذیز

كطزا ؾبلطٍظ  خوَْضی اؾالهی:
آؿبظ ٍالیت هَلی الوَحسیي ٍ 
اهیطالوَهٌیي حضطت ػلی ػلیِ 
الؿالم اؾت. ثِ ایي هٌبؾجت 
قبیؿتِ اؾت كبضؽ اظ ؿَؿبّبی 
ؾیبؾی ًِ ؾطتبؾط خْبى ضا پط 
ًطزُ، ثِ ؾطاؽ كوط هغلوی ًِ 

ٍ  ثكطیت اهطٍظ زض ػطنِ هؼٌَیت
ثطز ثطٍین،  اذالم اظ آى ضًح هی

هَضَػی ًِ ضیكِ توبم هكٌالت 
خبهؼِ اًؿبًی اؾت.اهبم ذویٌی زض 
ًبهِ تبضیری ذَز ثِ گَضثبچق، 
نسض ّیبت ضئیؿِ اتحبز خوبّیط 

اػتوبز  ثی 7667قَضٍی زض ؾبل 
ٍاهؼی ثِ ذسا ضا ضیكِ توبم 
هكٌالت قطم ٍ ؿطة زاًؿتِ ٍ 

هكٌل انلی ًكَض قوب »اكعٍزًس: 
هؿبلِ هبلٌیت ٍ اهتهبز ٍ آظازی 
ًیؿت. هكٌل قوب ػسم اػتوبز 
ٍاهؼی ثِ ذسا اؾت، ّوبى هكٌلی 

ثؿت  ًِ ؿطة ضا ّن ثِ اثتصال ٍ ثي
ًكیسُ ٍ یب ذَاّس ًكیس. هكٌل 
انلی قوب هجبضظُ عَالًی ٍ ثیَْزُ 
ثب ذسا ٍ هجسا ّؿتی ٍ آكطیٌف 

قطایظ اهطٍظ ًكَض هب  «اؾت.
هسػی ای ًیؿت ًِ ثتَاًین  ثگًَِ

اخطای ًبهل ػسالت ٍ ضػبیت 
ًطاهت اًؿبًی زض خبهؼِ اؾالهی ٍ 
اًوالثیوبى ثبقین. یٌی اظ 

ّبی ؿسیط ایي اؾت ًِ زض  كلؿلِ
پطتَ ٍالیت هَلی الوَحسیي هیعاى 
اػتوبز ٍاهؼی ظهبهساضاى ثِ ذسا 
اضتوبء یبثس ٍ ثِ ثطًت آى تالـ 
ثطای اخطای ػسالت، ٍحست ٍ 
 تبهیي ًطاهت اًؿبًی ثِ حسی
ثطؾس ًِ ثتَاًین ایطاى اؾالهی ضا ثِ 

ّب  ػٌَاى الگَئی ثطای ؾبیط هلت
هؼطكی ًوبئین. ایي، یي ّسف هبثل 
تحون اؾت ثِ قطط آًٌِ هؿئَالى 
ًظبم خوَْضی اؾالهی زض نطاط 

 ؿسیط حطًت ًوبیٌس.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 در ستایش ًا اهیذی ٍ حکایت پیٌَکیَ!

گَیٌس ٍ  ایي ضٍظّب اؿلت هؿئَالى ًكَض اظ لعٍم تعضین اهیس ثِ خبهؼِ هین:کیها

ًٌٌس. هؿئَالى زٍلتی زض نق اٍل ؾرٌطاًی زضثبضُ ضطٍضت ٍ  پطاًٌی ضا توجیح هی یأؼ

اؾت. « تسثیط ٍ اهیس»كَایس اهیس ّؿتٌس ٍ الجتِ تؼدجی ّن ًساضز، چطا ًِ زٍلت، زٍلت 

ّؿتٌس ثِ ًباهیسی ّن ًیبظ زاضًس! خبهؼِ اهطٍظ هب ثِ  اهب هطزم ّوبًوسض ًِ ًیبظهٌس اهیس

ًیبظ ثطای  تط ٍ ثیكتط اظ اهیس، ًیبظهٌس ًباهیسی اؾت. گبم اٍل ٍ پیف زالیل هرتلق پیف

زؾتیبثی ثِ اهیس ٍاهؼی ٍ ؾبظًسُ، ًباهیسی ٍ ضّب ًطزى اهیسّبی ٍاّی ٍ ًبشة 

ٌس ٍ قرم ضا ثِ ً اؾت.اهیس ًبشة قجیِ هبزُ هرسض ٍ هطل ضٍاًگطزاى ػول هی

ًٌس، حبل آًٌِ ٍاهؼیت ؾْوگیي ٍ تلد  زًیبیی ذیبلی ثطزُ ٍ زچبض ؾطذَقی هی

ّبی ضٍاًگطزاى، هطل  ًٌس. ًبم زیگط هطل ثیطًٍی زض خطیبى اؾت ٍ ًبض ذَز ضا هی

هست ٍ اًلدبضی آظاز ٍ ّوعهبى كطز ضا  نَضت ًَتبُ قبزی اؾت! اًطغی ظیبزی ضا ثِ

قست ًبّف  ًِ آگبّی اظ ًتبیح ضكتبضّبی ذغطًبى ضا ثِ عَضی ًٌس، ثِ زچبض تَّن هی

ثطز. قرم هتَّن ذَز ضا اظ هبقیٌی ًِ ثب ؾطػت زض حبل  زازُ یب ًبهالً اظ ثیي هی

ًٌس ٍ پؽ اظ آًٌِ زض ثیوبضؾتبى ثب زؾت ٍ پب ٍ ؾط  حطًت اؾت ثِ ثیطٍى پطت هی

ِ، زضثبضُ ػلت ًبض ظا اظ ثیي ضكت قٌؿتِ ٍ هدطٍح اظ هطٍ ضّیسُ ٍ تبثیط زاضٍی تَّن

هطزم ٍ هؿئَالى ثبیس اظ ذیلی چیعّب ًباهیس  ذَاؾتن پطٍاظ ًٌن! گَیس؛ هی ذَز هی

قًَس. هطزم ثبیس اظ ایٌٌِ زٍلتی ثط ؾطًبض آیس ٍ ثب چَثی خبزٍیی )تَاكن ثب ؿطة، چٌس 

ثطاثط ًطزى یبضاًِ ٍ...( اٍضبع ضا ؾبهبى زّس ًباهیس قًَس ٍ ثساًٌس ًِ ثركی اظ ایي ثبض 

ًیع ثط زٍـ آًْبؾت. هؿئَالى ّن ثبیس اظ ایٌٌِ كالى هوبم آهطیٌبیی هَل زازُ خجطاى 

ًٌس، اهضبی كالًی تضویي اؾت، اضٍپب هَل زازُ ٍ... ًباهیس قًَس. تب ٍهتی اؾتطاتػی 

زٍلت نجط ٍ ؾٌَت ٍ اهیس ثِ ًتبیح اًتربثبت آهطیٌب ٍ ضكتي تطاهپ اؾت، تَهغ ٍ 

 تَاى زاقت؟  ل هكٌالت هیاًتظبض ًسام حطًتی ضا ثطای ح
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 اس آى هجلس تا ایي هجلس!

هدلؽ پیكیي ٍ خَاة ضئییؽ خوْیَضی انیَلگطا یؼٌیی آهیبی      اگط نسا ٍ ؾیوب قْبهت ثِ ذطج زّس ٍ كیلن ؾؤال  روزنامه ایران:

زض ًٌبض كیلن ًبهل پطؾف ٍ پبؾد اظ آهبی ضٍحبًی پرف ًٌس تب هلت ثجیٌس چِ تلیبٍت ثعضگیی هییبى زٍ     7691ًػاز ضا زض ؾبل  احوسی
ثیط   7697اتلبهیبت ؾیبل    كطز پبؾرگَ ثب زٍ هدلؽ پطؾكگط ٍخَز زاضز، ذسهت ثعضگی ثِ خبهؼِ ایطاى ًطزُ اؾت.زضثبضُ ًطخ اضظ ًیع

ّیعاض تَهیبى ضؾییس ٍ زضییؾ اظ ییي ؾیؤال        4تَهبى زض هیست ًَتیبّی ثیِ     711ًؿی پَقیسُ ًیؿت ًِ چگًَِ اضظ اظ حسٍز ّعاض ٍ 
 ترههی اظ آى ضئیؽ خوَْضی هحجَة!

طخوغ هكیبؿل(  ًػاز تؼساز هكیبؿل ایدیبز قیسُ )ؾی     ٍلی ثستطیي ثرف هبخطا هطثَط ثِ اقتـبل اؾت. زض ًل زٍضُ ّكت ؾبلِ احوسی
ًطزًیس، زض   ایدبز قـل هیی  7684تب  7681ّبی  حسٍزاً نلط یب ًعزیي ثِ آى اؾت. زض حبلی ًِ اگط هطاض ثَز هثل زٍلت انالحبت ؾبل

ای ًِ آى زٍلت ثِ ثحطاى تَلیس ٍ اقیتـبل   ّعاض قـل!! ضطثِ 711قس. ٍلی زضیؾ اظ  هیلیَى قـل ایدبز هی 5آى ّكت ؾبل ثبیس حسٍز 
ای  ّبی ثؼسی گطزیس. اظ ػولٌطز آى زٍلیت تؼدجیی ًیؿیت. اظ ًوبیٌیسُ     ؾبثوِ ثَز ٍ هٌكأ ثؿیبضی اظ ثحطاى د یي ًكَض ثیظز، زض تبضی

هیلییبضز زالض   811تطیي تصًطی ًساز ٍ ؾؤالی اظ آى زٍلت ًٌطز ًِ چطا  ثبیس تؼدت ًطز ًِ زض هدلؽ هجلی حضَض زاقت ٍلی ًَچي
 511یس؟ ٍلی چطا ّوعهبى اظ زٍلتی ًِ زض ّویي پٌح ؾبل حساهل ٍ ثِ عَض هتَؾظ ؾیبالًِ  زضآهس ضا ؾَظاًسیس ٍ یي قـل ایدبز ًٌطز

قیًَس؟! چٌییي ضكتیبضی ًتیدیِ ضٍقیٌی زاضز. ّطچیِ آهیبی ضئییؽ          ًٌٌس ٍ خبلت ایٌٌِ هبًغ ّین ًویی   ّعاض قـل ایدبز ًطزُ ؾؤال هی
ّبی ذَز هكٌلی  ساى هؼٌب ًیؿت ًِ زٍلت زض ثطًبهِخوَْضی هالحظِ خَ ًلی ًكَض ضا ًطز، عطف هوبثل ثطػٌؽ ػول ًوَز. ایٌْب ث

 ًساقتِ اؾت.
 

 رٍحاًي سخي ًگفت
ًوبیٌسُ ػوستب انَلگطای هدلیؽ پبؾید گلیت. ّطچٌیس      8٨گصاقت ٍ ثِ ؾَاالت « ثْبضؾتبى»حؿي ضٍحبًی ثبالذطُ هسم ثِ  اعتماد:

اـ ضا  ی ًْبیی پیساؾت، حتی اًثطییت ًوبیٌیسگبى حیبهی   چٌبى ًِ اظ تؼساز آضا ًوبیٌسُ هربلق زٍلت، ثلٌِ آى 8٨تٌْب آى  ّبیف ًِ پبؾد
گلتِ خالل هیطظایی ضییؽ ًویتِ ؾیبؾی كطاًؿیَى اهیس هدلؽ، ضٍحبًی ػوال حطكی ًعز. ایي گلتِ الجتیِ ثیب    ًیع هبًغ ًٌطز تب آًدب ًِ ثِ

بى ٍالییی ٍ ّوچٌییي ؿالهؼلیی    ضیییؽ كطاًؿییَى ًوبیٌیسگ    لحي ٍ ازثیبتی هتلبٍت اظ ظثبى انَلگطایبًی ّوچَى هحوس زّوبًی ًبییت 
ًوبیٌیسُ، ثیبٍخَز تلیبٍت عیطظ زییسگبُ ٍ ًگیطـ        6ضییؽ كطاًؿیَى هؿتولیي ٍالیی ًیع تٌطاض قس ٍ اییي   آثبزی ًبیت خؼلطظازُ ایوي

خوْیَض انیال    گلتٌس ًِ اًتظبضقبى اظ ؾرٌبى ضٍحبًی ثطآٍضزُ ًكسُ ٍ تَ گَیی ًِ آهیبی ضیییؽ  « اػتوبز»ؾیبؾی ثب یٌسیگط ّوگی ثِ 
گییطی   ثیبض ضای  5تط زض ًحَُ ضای زازى ًوبیٌسگبى ًوَز یبكت، آًدب ًِ ًوبیٌیسگبى زض   ًحَی ػیبى ای ًِ قبیس ثِ ري ًگلتِ اؾت.ًٌتِؾ

كویطُ   4خوَْض هَضز پطؾف هطاض گطكتِ ثَز، تٌْب زض یي هیَضز هیبًغ قیسُ ٍ زض     هحَض هرتللی ًِ زض ؾَال اظ ضییؽ 5پیبپی زضهَضز 
اًس. خبلت آًٌِ زض ّوبى ییي هیَضزی ّین ًیِ ضای      ًٌٌسُ تكریم ًسازُ ًطزًس ًِ تَضیحبت ضٍحبًی ضا هبًغ قبى اػالم زیگط ثب آضای

ٍ « ًبّف ًطخ ثیٌیبضی »هحَض هْن  ٨تط اهب ضای ًوبیٌسگبى زضهَضز  ضای كبنلِ ٍخَز زاقت. هْن 7هَاكوبى اظ هربللبى ثیكتط ثَز، تٌْب 
الجتیِ آهیبض    قیبى ًٌیطزُ اؾیت.    خوَْض اهٌبع ضای تبًیس ًطزًس ًِ تَضیحبت ضییؽ 791ظ ثَز ًِ ًوبیٌسگبى ثب ثیف ا« اكعایف ًطخ اضظ»

اًس، زض زؾت ًیؿت اهیب خیالل هیطظاییی     زهیوی اظ ایٌٌِ چِ ًؿی ٍ اظ چِ كطاًؿیًَی ضای هثجت زازُ ٍ ًسام ًوبیٌسگبى ضای هٌلی زازُ
علجبى زض كطاًؿیَى اهیس ضا هبًغ ًٌیطزُ اؾیت. هیطظاییی     اٍ ٍ انالحگلتِ اؾت ًِ ًحَُ پبؾرگَیی ضٍحبًی، « اػتوبز»زض ایي ضاثغِ ثِ 

زضنس اػضبی كطاًؿیَى اهیس حبضیط   41تب  61الجتِ ّطگع ًگلت ًِ ذَز ًیع ثِ ضٍحبًی ضای هٌلی زازُ اهب تبًیس ًطز ًِ چیعی حسٍز 
 اًس. خوَْض ًكسُ ثِ حوبیت اظ ضییؽ
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 قاًع ًشذین 

خوَْض  یؽكضبی حبًن ثط خلؿِ ؾؤال اظ ضئ جوان:

كبضؽ اظ ًتیدِ ٍ ؾطًَقت آى، عیلی اظ كؼبالى ؾیبؾی 

ّب ًیِ ّویَاضُ    علت ضا ػهجبًی ًطزُ اؾت. آى انالح

حیبت ؾیبؾیی ذیَز ضا زض تیٌف ٍ آقیَة تؼطییق      

اًس، كضبی هٌغوی، ػوالًی ٍ آضام اییي خلؿیِ ضا    ًطزُ

ّب ًیِ ثیِ    ثطًتبكتٌس ٍ ثِ خبی توطًع ثط هحتَای ؾؤال

ؤال هطزم ّن ثَز، تالـ ًطزًس خوَْض ؾ اشػبى ضئیؽ

ضیكِ هكٌالت اهتهبزی ضا ثِ ػَاهیل هَّیَم ذیَز    

ؾبذتِ اضخیبع زٌّس.نیبزم ظیجیبًالم زض اییي ظهیٌیِ      

ًَقت: زضؾت اؾت ًِ ًكَض زچبض ثحطاى آة قسُ، 

خوَْض ثب ّط ههیجتی ثَز هَكن قیسًس   اهب آهبی ضئیؽ

یي ؾغل حلجی پط اظ آة لَلِ ًكی ذٌي، ذبلم ٍ 

ثییب ذییَز ثییِ هدلییؽ ثیبٍضًییس ٍ آى ضا   ًییبهالً تویییع

ثبخؿبضت ٍ قْبهت ًن ًظیطی ضیرتٌس ثط ؾیط ّویِ   

ّیب ٍ اًتظیبضاتی ًیِ پیطاهیَى حیطف ظزى ایكیبى        اهیس

ِ   هبُ ٍخیَز آهیسُ. ههیغلی     ّبؾت زضؾغح خبهؼیِ ثی

تبخعازُ ّن عجن ػبزت ّویكگی هكٌالت اهتهیبزی  

ضا ثِ زٍلت ذَزؾیبذتِ پٌْیبى حَالیِ زاز ٍ ًَقیت:     

تَاًؿت ثیب تجیییي ػلیل ٍ ػَاهیل انیلی       ضٍحبًی هی

ّبی  هكٌالت ًكَض گبم ثلٌسی زض خْت ضقس آگبّی

ػوییَهی ثییطزاضز ٍ هكییبضًت هلییت ضا ثییطای حییل    

ّبی زٍلیت پٌْیبى ٍ    ًطزى ًبضقٌٌی هؼضالت، ذٌثی

ٍضظی تطاهپ خلت ًٌس. ضأی هٌلی هدلؽ ًكبى  عوغ

زاز ًگلتي حوبین ضهییت ضا خیطی ٍ هیطزم ضا ًباهییس     

ػلی اثغحی ّن ًِ گَیب ثب ّوگطاییی ٍ  ًٌس. هحوس هی

ٍحست هَا هیبًِ ذَثی ًساضز، ًَقت: آهبی ضٍحیبًی  

اهطٍظ ثسخَضی تَی ؾیبؾیت ضٍ زؾیت ذیَضز. ثیِ     

زض  -ٍاهؼیبً هٌجیط   -خبی ّط تَضیح خیسی ییي هٌجیط   

كضیلت ٍحست ضكت. ًبنیح اهییي قیسُ ثیَز. ٍلیی      

هربللبًف زض ػَو ؾٌَت ًطزًس ٍ چطاؽ ذیبهَـ  

ی ًسازًییس. كییبػتجطٍ یییب اٍلییی ثییسٍى ّعیٌییِ كوییظ ضأ

 الؿیبؾیِ.  

 

 (1آهَسش تحلیل سیاسي/ چزا هذاکزُ با آهزیکا ضزر دارد؟ )

اًس ثب هب هصاًطُ ًٌٌس. حبال هب چطا هصاًطُ  ّب ّویكِ زضذَاؾت زاقتِ آهطیٌبیی
اؾت ًِ  قبى ایي ّب كطهَل هصاًطاتی ًٌین؟... ػلّت، ایي اؾت: آهطیٌبیی ًوی
هؼٌبی ًكؿتي ٍ حطف ظزى ٍ احَالپطؾی  . هصاًطُ اٍاّلً زض ػطف ؾیبؾی ث۱ِگَین: هی

ّب چَى هتٌّی ّؿتٌس ثِ  ًطزى ًِ ًیؿت، هصاًطُ یؼٌی زازٍؾتس... ذت، آهطیٌبیی
ذَاٌّس  ًِ ثب یي عطكی هی ای ٍهتی هسضت ًظبهی ٍ هسضت پَلی ٍ هسضت ضؾبًِ

ًٌٌس؛ حبال  هجالً ثطای ذَزقبى هكرّم هی هصاًطُ ًٌٌس، اّساف انلی ذَزقبى ضا
گَیٌس؛ زض اثٌبی ًبض  آٍضًس، ثؼضی ضا ّن ًوی ثؼضی اظ آى اّساف ضا ثِ ظثبى ّن هی

ظًٌس، اهّب اّساف انلی ثطای  ًٌٌس، هطتّت چبًِ هی ًٌٌس، هطتّت اضبكِ هی هطتّت زثِّ هی
 ذَزقبى هكرّم اؾت.  

 هحَر استیضاح ٍسیز صٌعت 1۱

ًلیط اظ ًوبیٌیسگبى ثیِ     57عطح اؾتیضبح ٍظیط نٌؼت، هؼسى ٍ تدبضت ثب اهضبی  ابتکار:
زلیگبًی ًوبیٌسُ هطزم قبّیي قْط گلت ایي عیطح   ّیبت ضئیؿِ توسین قس. حؿیٌؼلی حبخی

 هحَض زاضز: 75اؾتیضبح 
 ٨ّب ٍ احتٌبض ًبال ضٍیِ هیوت یطیت ثبظاض ٍ زض ًتیدِ اكعایف ثیػسم ًٌتطل ٍ هس - 7
ػسم هسیطیت نحیح ثط تبهیي هَاز اٍلیِ ٍاحسّبی تَلیسی ًِ هٌدط ثِ تؼغیلیی ٍ   -

ّبی نٌلی تَلیسی قسُ ٍ ًْبیتیبً   ًبّف ظطكیت تَلیس ّعاضاى ٍاحس نٌؼتی ٍ ًبضگبُ
م هیسیطیت ًیبكی ثیط    ػیس  - 6ثبػث اذطاج نسّب ّعاض ًبضگط ٍ هٌْسؼ قسُ اؾت.

تبهیي حن ثبكٌسگبى كطو زؾتجبف، ػسم پَقف ًبهیل ثیویِ هبلیجبكیبى ٍ ضیؼق زض     
كطٍقیی   ػیسم پیكیگیطی اظ گیطاى    - 4حلظ خبیگبُ كیطـ اییطاى زض ثیبظاض خْیبًی.    

هحهَل ٍاحسّبی نٌؼتی ثعضٍ ًِ ثِ ًیَػی ٍاثؿیتِ ثیِ زٍلیت ّؿیتٌس اظ خولیِ       
ٍضی ٍ  ضؼق هسیطیت ثط تٌویل ثْطُ - 5ّب ٍ... ّب، كَالزؾبظی آّي، پتطٍقیوی شٍة

ّبی هلی  ّب ٍ ًَاحی نٌؼتی ًِ هٌدط ثِ هؼغل هبًسى ؾطهبیِ اػوبل هبًَى زض قْطى
ثطای اخطای ًبهیل قٌبؾیِ    97ػسم اخطای ههَثِ زٍلت زض كطٍضزیي  -6قسُ اؾت.

تَهیبًی   4٨11ضّگیطی زض كطنت زٍ هبُ ًِ ظهیٌِ ثطای ثِ ّسض ضكتي هیلیبضزّب زالض 
ػسم اًدبم ًبهل ٍظبیق هبًًَی زض هجبضظُ ثب هبچیبم ًیبال ٍ    - 7اّن ًطزُ اؾت.ضا كط

ػسم ثجت ّوِ هدَظّیبی نیٌلی زض پبیگیبُ     - 8اضظ ذهَنبً عطح قٌبؾِ ضّگیطی
تیَخْی ثیِ اخیطای     ثی - 9هدَظّبی ًؿت ٍ ًبض هَضَع هبًَى انل چْل ٍ چْبض

ثجت ؾیلبضـ ثیطای    ٍخَز كؿبز ٍ ضاًت زض ٍاضزات ذَزضٍ ٍ - 71اهتهبز هوبٍهتی
ػسم ًظبضت ثط نٌبیغ ذَزضٍؾبظی ًكَض ًِ ؾیجت گطاًلطٍقیی،    - 77زضیبكت اضظ

ػسم قلبكیت ٍ ٍخَز ضیؼق   - 7٨ضیرتگی ثبظاض قسُ اؾت احتٌبض ذَزضٍ ٍ ثِ ّن
ثیطزاضی نیحیح اظ    ضؼق هیسیطیت زض ثْیطُ   -76ّبی ایویسضٍ زض ًظبضت ثط كؼبلیت

ِ     -74بزىالوبل اظ هؼی  هؼبزى ٍ اذص حوَم ًبهل ثیت ّیب ٍ   ػیسم اخیطای ًبهیل ثطًبهی
 هحَضّبی انلی اػالهی ثِ هدلؽ قَضای اؾالهی زض ظهبى ضای

 


