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 حزکت در صزاط غذیز

فزدا سبلزٍس  جوَْری اسالهی:
آغبس ٍالیت هَلی الوَحذیي ٍ 
اهیزالوَهٌیي حعزت ػلی ػلیِ 
السالم است. ثِ ایي هٌبسجت 
ضبیستِ است فبرؽ اس غَغبّبی 
سیبسی کِ سزتبسز جْبى را پز 
کزدُ، ثِ سزاؽ فمز هؽلمی کِ 

ٍ  ثطزیت اهزٍس در ػزصِ هؼٌَیت
ثزد ثزٍین،  اخالق اس آى رًج هی

هَظَػی کِ ریطِ توبم هطکالت 
جبهؼِ اًسبًی است.اهبم خویٌی در 
ًبهِ تبریخی خَد ثِ گَرثبچف، 
صذر ّیبت رئیسِ اتحبد جوبّیز 

اػتمبد  ثی 7631ضَرٍی در سبل 
ٍالؼی ثِ خذا را ریطِ توبم 
هطکالت ضزق ٍ غزة داًستِ ٍ 

هطکل اصلی کطَر ضوب »افشٍدًذ: 
هسبلِ هبلکیت ٍ التصبد ٍ آسادی 
ًیست. هطکل ضوب ػذم اػتمبد 
ٍالؼی ثِ خذا است، ّوبى هطکلی 

ثست  کِ غزة را ّن ثِ اثتذال ٍ ثي
کطیذُ ٍ یب خَاّذ کطیذ. هطکل 
اصلی ضوب هجبرسُ ؼَالًی ٍ ثیَْدُ 
ثب خذا ٍ هجذا ّستی ٍ آفزیٌص 

ضزایػ اهزٍس کطَر هب  «است.
هذػی ای ًیست کِ ثتَاًین  ثگًَِ

اجزای کبهل ػذالت ٍ رػبیت 
کزاهت اًسبًی در جبهؼِ اسالهی ٍ 
اًمالثیوبى ثبضین. یکی اس 

ّبی غذیز ایي است کِ در  فلسفِ
پزتَ ٍالیت هَلی الوَحذیي هیشاى 
اػتمبد ٍالؼی سهبهذاراى ثِ خذا 
ارتمبء یبثذ ٍ ثِ ثزکت آى تالش 
ثزای اجزای ػذالت، ٍحذت ٍ 
 تبهیي کزاهت اًسبًی ثِ حذی
ثزسذ کِ ثتَاًین ایزاى اسالهی را ثِ 

ّب  ػٌَاى الگَئی ثزای سبیز هلت
هؼزفی ًوبئین. ایي، یک ّذف لبثل 
تحمك است ثِ ضزغ آًکِ هسئَالى 
ًظبم جوَْری اسالهی در صزاغ 

 غذیز حزکت ًوبیٌذ.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 عزاق، غوغبی انتخبة نخست وسیز جذیذ

ّب ثب تَسل ثِ تجلیغبت سیبد ٍ اػشام افزاد ثِ ػزاق ثب ایي داػیِ  ّب ٍ سؼَدی آهزیکبیی کیهان:

اًذ ٍ حبل آًکِ ثؽَر  اًذاختِ ذیذی راُ تَاى ضزایػ ػزاق را تغییز داد، جَ رٍاًی ض کِ هی

 اهب ٍالؼیت ایي است کِ: اًذ. ٍالؼی هَفمیتی ثذست ًیبٍردُ

فزدا تطکیل خَاّذ ضذ، هسجَق ثِ سبثمِ است.  تبخیز کًٌَی در تطکیل پبرلوبى کِ پس -7

گیزی پبرلوبى ٍ ًْبدّبی  ضبّذ تبخیزی ثیص اس ایي در ضکل 76۳۱ػزاق حتی در سبل 

ّبی آیٌذُ ًتَاًذ ثِ اجوبع  ى ثَد. کوب ایٌکِ ثب فزض ایٌکِ پبرلوبى ػزاق در ّفتِهٌجؼث اس آ

 ؼجیؼی ًیست. جوَْر ٍ ًخست ٍسیز ثزسذ چٌذاى غیز السم ثزای اًتخبة رئیس

ایٌک ائتالفی ضیؼی، کزدی ٍ سٌی ثب هحَریت اثَحسي الؼبهزی  الجتِ ثزاثز آخزیي خجزّب ّن

کزسی پبرلوبى دست یبفتِ است ٍ ثحث  6۳۳سی اس کز ۳۰6فزاکسیَى الفتح ثِ  رئیس 

جوَْر ثیي دٍ گزٍُ ػوذُ کزدی در حبل ًْبیی ضذى است ٍ احتوبل اًتخبة  اًتخبة رئیس

 هجذد فَاد هؼصَم لَت گزفتِ است.

جوَْر در  ٍسیز یب رئیس ػٌَاى ًخست ایزاى ًظز خبصی در هَرد اًتخبة فزد یب افزادی ثِ -۳

تبکیذ جوَْری اسالهی است ٍحذت ٍ ّوگزایی درٍى ػزالی ٍ ػزاق ًذارد ٍ آًچِ هَرد 

 ثبضذ هخبلفت ثب هذاخالت خبرجی در اهَر ایي کطَر هی

سؼَدی، هزدم ٍ حکَهت در ػزاق، راثؽِ فؼبل ٍ  -دار آهزیکبیی رغن تجلیغبت جْت ػلی -6

لزار  داًٌذ ٍ ایي هَظَع تحت تبثیز افزاد خبصی راّجزدی ثب ایزاى را اٍلَیت هْن خَد هی

گیزد. سهبى سیبدی السم ًیست تب کذة ثَدى تجلیغبت دضوٌبى راثؽِ راّجزدی ایزاى ٍ  ًوی

 ػزاق ثبر دیگز اثجبت گزدد.
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 شونذ پذیز می سمبنی که نمبینذگبن مسئولیت

اکثزیت آرا را در اختیبر داضت. ٍلی ایي ثزداضت هحل تأهل ٍ  کٌٌذ کِ ثزای هَفمیت در هجلس حتوبً ثبیذ ؼلجبى گوبى هی ثزخی اس اصالح ایران:

ِ  ّبی تبریخی جذی در ایزاى ٍ در ًمط ایي ثزداضت ٍجَد دارد. چِ ثسیبر گزٍُ ایزاد است. ًوًَِ اًهذ.   ّبی کَچک کِ ثز گزٍُ ثشرگ غلجِ یبفته

رٍ خؽهبة ایهي    تَاى تحت تأثیز رفتبر ٍ گفتبر خَد لزار داد. اس ایي ػالٍُ ثسیبری اس ًوبیٌذگبى را کِ ػوالً ثذٍى ٍاثستگی تطکیالتی ّستٌذ هی ثِ

تزی را ثهب فبصهلِ    یبدداضت ثِ ًوبیٌذگبى فزاکسیَى اهیذ است کِ اگزچِ ثِ ػلل گًَبگَى آًبى در هجلس اللیت ّستٌذ، ٍلی در جبهؼِ پبیگبُ لَی

مبی جبیگبُ هجلس کِ ثطذت سمَغ کزدُ است، ؼهی ًوبیٌهذ ٍ اس ایهي    تَاًٌذ هسیز هستملی را در جْت ارت سیبد اس ؼزف همبثل خَد دارًذ ٍ هی

ضذ. ٍالؼیت ایهي اسهت تَسیهغ لهذرت در لهبًَى اسبسهی        ؼزیك خیزی را هتَجِ جبهؼِ ٍ هزدم کٌٌذ. اًتظبری کِ در اتفبلبت اخیز کوتز ثزآٍردُ 

تز ایٌکهِ تٌبسهجی هیهبى     رت ٍ هسئَلیت ثزلزار ًیست ٍ هْنکٌذ، ثَیژُ تٌبسجی هیبى لذ جوَْری اسالهی، اس هٌؽك هٌسجن ٍ کبرکزدی پیزٍی ًوی

ثزداری ًبهٌبست کٌذ، هجلس است. ثِ ایي هؼٌهب   تَاًذ اس ایي ٍظؼیت ثْزُ لذرت ٍ پبسخگَیی رسوی ًیش ٍجَد ًذارد؛ ٍ یکی اس ًْبدّبیی کِ هی

ضهَد ٍلهی در ًْبیهت آى اًهذاسُ      ّبیی اػوهبل ههی   تهجلس در لبًَى اسبسی ایزاى دارای لذرت فزاٍاًی است، ّزچٌذ ثز ایي لذرت هحذٍدیکِ 

پزسطی کِ ٍجَد دارد ایي است کِ ایي هجلس  تَصیف ضذ.« هجلس در رأس اهَر است»لذرتوٌذ ّست کِ اس سَی ثٌیبًگذار اًمالة ثب ػٌَاى 

جلس چٌذ ٍظیفِ ػوذُ دارد. ثجش تأییهذ  هاًذ؟  ّبی هؤثزی را ثزای حل هطکالت کطَر ثزداضتِ ثب چٌیي لذرتی ٍ ًیش فزاکسیَى اهیذ آى کذام گبم

ّهبی لهبًًَی    ٍ رد ٍسرا، ٍظیفِ لبًًَگذاری ٍ ًیش ًظبرت ثز ّوِ اهَر کطَر؛ دٍ هسئَلیت اصلی آى است. آیب فزاکسیَى اهیذ تَاًستِ است، ؼزح

خَد ثشًٌذ ٍ یک جَالذٍس ثِ دیگهزاى.  رسذ کِ ًوبیٌذگبى ثبیذ یک سَسى ثِ  ًظز هی هفیذ ٍ اثزگذاری را در هجلس ثِ رأی ٍ تصَیت ثگذارد؟ ثِ

هسألِ ایي ًیست کِ دٍلت ٍ ٍسیزاى هطکل ًذارًذ، سیبد ّن دارًذ. ٍلی ریطِ ثخطی اس ایي هطکالت اتفبلبً در هجلس اسهت، چهِ در رفتبرّهبی    

ًذ. آًبى اس یک ؼزف ثَدجهِ را ثهِ   ای کِ دار هسئَلیتی ًسجت ثِ ٍظیفِ تز چِ در ثی ّبی لبًَى ٍ ًظبرتی ٍ اس ّوِ هْن ًوبیٌذگبى ٍ چِ در ظؼف

 پذیزًذ. کٌٌذ ٍ اس سَی دیگز ّیچ هسئَلیتی در ثزاثز آثبر الذاهبت خَد ًوی خَاٌّذ دخل ٍ تصزف هی ًحَی کِ هی

 

 انذ طلببن به انتقبد اس دولت تذبیز و امیذ رو آورده اصالح چزا

ضهبى   ّهب ٍ اًتمهبدات   ّبی خصَصی ٍ دٍستبًِ صذای درخَاست لتی اس کبًبلراُ ًیستٌذ اهب ٍ ؼلجبى رفیك ًیوِ ٍالؼیت آى است کِ اصالحاعتماد: 

ضوسهی درکطهَر    ۱۰جزیبى اصالحبت کِ پیزٍس ثالهٌبسع توبهی اًتخبثبت دِّ  هبًذ؟ ضَد، چِ راّی جش ػزیبى ثیبى کزدى اًتمبدات هی ضٌیذُ ًوی

ِ  جك اخالظ گذاضتِ اهب ثب چِ ٍاکٌطی رٍثَدُ، توبم آثزٍ ٍ اػتجبر سیبسی خَد را ثزای حسي رٍحبًی ٍ دٍلتص در ؼ رٍ ضهذُ اسهت؟ یکهی اس     ثه

ضٌبسذ ٍ ّزجب کهِ کهن ٍ کبسهتی ٍجهَد داضهتِ       خَدی ًوی ّبی جزیبى اصالحبت، ٍجِ هٌتمذ ایي جزیبى است. ٍجْیی کِ خَدی ٍ غیز ٍیژگی

است، ٍیژگهی کهِ در جزیهبى رلیهت اثهزی اس آى      پزٍا ًمبغ ظؼف را گَضشد کزدُ است. ضبیذ ّویي ٍیژگی هَجت الجبل هزدم ثِ ایي جزیبى  ثی

اًذ ٍ اگز اًتمبدی ًیش ٍجَد دارد، صزفب اس سز دلسَسی است ٍ ًهِ ثهِ    سبل گذضتِ ّوَارُ یبر ٍ حبهی دٍلت ثَدُ ٥در  ؼلجبى ٍجَد ًذارد. اصالح

ؼلجهبى ٍ   ٌذ کزدى آتهص اخهتالف هیهبى اصهالح    در رٍسّبی اخیز ثسیبری اس فؼبلیي سیبسی اصَلگزا تالش داضتٌذ کِ ثب تهؼٌبی ػجَر اس رٍحبًی. 

الطؼبع لزار دٌّذ کِ ثبیذ ثِ ایي دستِ اس جزیبى اصهَلگزایی   ٍ اصَلگزارا تحت  ؼلت دار ٍ اًمالثی اصالح دٍلت، ػمذ اخَت هیبى دٍ جزیبى ریطِ

تبی هَفمیهت ثیطهتز دٍلهت ٍ احسهبس تؼْهذ      ضَد در راس گَضشد هی  ی ؼلجبى ٍ دٍلت ٍجَد ًذارد ٍ اگز هَارد گَضشد کزد اختالفی هیبى اصالح

ای اس ًمبغ ظؼف هَجَد در دٍلت ٍ ّوچٌیي حعهَر   ؼلجبى ًسجت ثِ َّاداراى خَد است. حشة کبرگشاراى رٍس چْبرضٌجِ ثب اًتطبر ثیبًیِ اصالح

 جوَْر در هجلس اًتمبد کزد کِ ثب ٍاکٌص ػجیت حشة اػتذال ٍ تَسؼِ ّوزاُ ثَد. ًِ چٌذاى هَثز رییس
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 نگفت؟ که گفت می ببیذ چه روحبنی 

 فزدای ّبی رٍسًبهِ یه ّبی تیتز بِ ابتذا :جوان

 دیگز ػببرات بزخی ٍ جوَْر رئیس اس سؤال

 ّبی پبسخ» ،«ًگفت سخي حسي: »فزهبییذ تَجِ

 سخي رٍحبًی» ،«هصلحت فذایی» ،«سفبرضی

 بب جوَْر رئیس آلبی: »والم سیبب صبدق ،«ًگفت

 حلبی سغل یه ضذًذ هَفك بَد هصیبتی ّز

 ٍ جسبرت بب را آى ٍ بیبٍرًذ هجلس بِ پزآة

 ٍ ّب اهیذ ّوِ سز بز ریختٌذ ًظیزی ون ضْبهت

 ّبست هبُ ایطبى سدى حزف پیزاهَى وِ اًتظبراتی

 پطت ٍالؼبً«است آهذُ ٍجَد بِ جبهؼِ سغح در

 ٍ پبسخگَیی اس هؼبف را دٍلت وِ ای پزدُ

 هسبئل حل در اختیبر فبلذ ٍ تمصیز بی گٌبُ، بی

 خَدرٍ عال، ارس، لیوت چیست؟ وٌذ، هی هؼزفی

 است؟ استصَابی ًظبرت بِ هزبَط هسىي ٍ

 آى را سىِ ٍ ارس سپبُ است؟ سَریِ بِ هزبَط

 لبچبق هب ای هٌغمِ سیبست گذاضتِ؟ حزاج بِ عَر

 رضذ فزهبى رّبزی بیت است؟ وزدُ یبفتِ سبهبى را

 وٌتزل هبًغ رّبزی است؟ وزدُ صبدر را ّب لیوت

 آیب است؟ سىِ ٍ ارس درست تَسیغ ٍ ّب لیوت

 بیت ٍ سپبُ بِ هزبَط ّن تزویِ در دالر لیوت

 هسئلِ» لضب اس است؟ استصَابی ًظبرت ٍ رّبزی

 دٍلت خَد بب هزتبظ صذدرصذ وطَر «اهزٍس

 بزًبهِ ٍ عزح ٍ تذبیز فبلذ دٍلت ّب تي ًِ. است

 است اصالح ٍ وٌتزل ٍ پیطگیزی بزای وبرآهذ

 ببًه گوزن، در دٍلت وبروٌبى ٍ هذیزاى وِ

 فسبد ٍ خیبًت هحَر صوت ٍسارت ٍ هزوشی

 ؟ًیست ایي هٌىز ًیش دٍلت هزوشیت ٍ هَجَدًذ

 (2آموسش تحلیل سیبسی/ چزا مذاکزه بب آمزیکب ضزر دارد؟ )

ًطیٌٌذ. ثلِ، اّذاف فزػی ٍ چیشّبی  ، اس ایي اّذاف اصلی یک لذم ػمت ًویدوّم

کٌٌذ کِ  ًظز هی آٍرًذ ٍ اس آًْب صزفِ گبّی هیارسش را در حبضیِ  ثیخَدی کن

ضبى هؽلمبً  ًطیٌی است، اهّب اس همصَد اصلی ٍ اّذاف اصلی ظبّز یک ًَع ػمت ثِ

اس ؼزفِ همبثلِ هذاکزُ اهتیبس ًمذ  .  سوّم،دٌّذ کٌٌذ، اهتیبس اصالً ًوی ًطیٌی ًوی ػمت

ًذارین، اهتیبس ًمذ اس اٍ  گَیٌذ هب اؼویٌبى کٌٌذ؛ هی خَاٌّذ، اس اٍ ٍػذُ لجَل ًوی هی

گزی  کٌٌذ... اگز چٌبًچِ ؼزف همبثل اس دادى اهتیبس ًمذ اهتٌبع ثکٌذ، َّچی هؽبلجِ هی

اًذاسًذ کِ ثلِ، ایٌْب هذاکزُ  ای ٍ ّیبَّ در سؽح دًیب راُ هی تجلیغبتی ٍ رسبًِ

آٍرد در همبثل ایي  کٌٌذ... یک ّیبَّی ػظیوی کِ هؼوَالً ؼزف همبثل کن هی ًوی

 ضَد.     ضَد، دچبر اًفؼبل هی یبَّ؛ هؼوَالً ؼزف همبثل هٌفؼل هیّ
 

 وذام پطت وٌذ؟ هخفی راس وذام پطت را ػزضگی بی خَاّیذ هی رٍحبًی اس حبل 

 رٍحبًی جٌتی اهلل آیت آیب بفزستذ؟ سیبُ ًخَد وذام دًببل را هزدم ضَد؟ پٌْبى حمبیك

 بیچبرُ ًىٌیذ، گزاى را خَدرٍ ٍ هسىي ارس، سىِ، اگز وِ است وزدُ تْذیذ را

 سَ یه اس تمَایی بی در آى ریطِ وِ را ببسی ایي ّویطِ بزای ببر یه ؟ ضذ یخَاّ

 جٌس اس ای ػذُ اگز بلِ. وٌیذ توبم است دیگز سَی اس ّب ػزضگی بی وزدى پٌْبى ٍ

 ًظبم بِ تْوت ٍ تَّیي ّب صذ ٍ بزجبم اس تزاهپ خزٍج رغن بِ هؼتمذًذ ّب سیببوالم

 «بفزهبییذ ضوب چِ ّز ٍ وزدین غلظ هب» وِ بشًیذ ساًَ بزٍیذ ضوب اسالهی جوَْری

 لبل هَجَد ّبی ًببسبهبًی ّوِ اهب ضذ، خَاّذ هبًغ رّبزی حتوبً ٍ است ایطبى بب حك

 ًِ ٍ یبفتِ وبّص ارسی درآهذ ًِ. ضذ ضزٍع بَد اهزیىب تحزین هَػذ وِ هزداد ۶۱ اس

 اًذ گفتِ رٍحبًی بِ... ٍ رّبزی آیب وجبست؟ هطىل پس. است هٌتفی ًفت فزٍش

 ببساًِ حمِ ٍ ًوب ًخ حزبِ هبست؟ تَصیِ ًگَ اهب ضًَذ، بیچبرُ هزدم بگذار

 رسویت بِ ػذم ّن آى ٍ دارین گذارًذ ًوی یه فمظ هب. وٌیذ توبم را «گذارًذ ًوی»

 اگز. است رٍضي ًیش هلت ًشد در جبیگبّص وِ است اسزائیل ًبم بِ وطَری ضٌبختي

 چٌیي ّن ببعي در رٍحبًی است بؼیذ گزچِ. بگَیذ بلٌذ رٍحبًی است ایي هبًغ

 ّز پزدُ بی ٍ صزیح رٍحبًی ببیذ ٍالؼبً. ببضذ وزدُ اهبم بِ پطت ٍ ببضذ داضتِ توبیلی

 اهب وٌذ، اػالم تمَا رػبیت بب است لبچبق ٍ ّب لیوت وٌتزل در ایطبى هبًغ وِ را دستی

 را« فطبرّب اس ػبَر» بزای «راسآلَدگی» پبسخگَیی، اس فزار بزای ًذارد حك وسی

 .وٌذ تَصیِ

باالی صفحه ،روبرو ، قسمتمطلبادامه   


