گام دٍم اًقالب بِ چِ
هعٌاست
صبح نو :ثیب٘ی ٝرٞجز ا٘مالة و ٝاس
آٖ ثٌ ٝبْ د ْٚا٘مالة تؿجیز ٔیؽٛد،
ٔیتٛا٘ذ ث ٝعیبعت خذیذ حبوٕبٖ
خٕٟٛری اعالٔی در ٟ٘بدٞبی
ٔختّف تجذیُ ؽٛدٔ .یتٛاٖ د٘ ٚىتٝ
ثغیبر ٔ ٟٓثزای تحّیُ ایٗ ثیب٘یٝ
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ا٘تخبة وزد؛ ٔٛرد ٘خغت ٔخبِفت
رٞجزی ثب تدذیذ٘ػزطّجی  ٚدر ؾیٗ

ّر چِ کرد آى «آضٌا» کرد!

حبَ ٔیُ ث ٝاصالح اعت .رٞجزی
اؾالْ وزد٘ذ و ٝدر ثزخی ٔمِٞٝٛب

کیهان :ثؿذ اس حّٕ ٝتزٚریغتی ث ٝاتٛثٛط حبُٔ ثزادراٖ عپب ٜدر خبد ٜخبػ ث ٝساٞذاٖ وٝ

ٔب٘ٙذ ؾذاِت ،وبرٞبی سیبدی ثبلی

ؽٟبدت  ۷۲تٗ اس آٖ ؾشیشاٖ تبٔیٗوٙٙذ ٜأٙیت وؾٛر را در پی داؽت آلبی حغبْاِذیٗ آؽٙب،

ٔب٘ذ ٜاعت .ایٗ رٚیىزد رٞجزیٓٞ ،

ٔؾبٚر رعب٘ٝای رئیظخٕٟٛر  ٚرئیظ ٔزوش ٔطبِؿبت اعتزاتضیه ریبعت خٕٟٛری تٛئیت وزد

ٞؾذاری ث ٝخزیبٖ رادیىبَ
اصالحطّت اعت و ٝث ٝد٘جبَ
تدذیذ٘ػز در ٔحىٕبت ا٘مالة
ٞغتٙذ  ٓٞ ٚطؿٝٙای ث ٝثزخی
ٔحبفػٝوبراٖ ٔحغٛة ٔیؽٛد وٝ
ا٘ذن ا٘تمبدی را  ٓٞثزٕ٘یتبثٙذ .ایٗ
دٌ ٚزایؼ ثٝصٛرت ٕٞشٔبٖ تٛعط
رٞجزی ٘فی ٔیؽ٘ٛذ و ٝایٗ خٛد
ٔیتٛا٘ذ پبیٌٝذار اصالحبت خذی در

ؤ« :ٝزسثب٘بٖ ٔب ث ٝؽٟبدت رعیذ٘ذ .أبٔ ،ب در داْ چزخ ٝخ٘ٛیٗ  ٚثبطُ ا٘تمبْ ٘خٛاٞیٓ افتبد.
ٔغئِٛیت ثز ؾٟذ ٜآٔزاٖ  ٚدی ٝثز ؾٟذ ٜؾبلّ ٝاعت»!
 -۱آلبی آؽٙب در ایٗ ٘ٛؽت ٝوٛتب ،ٜحىٓ اعالٔی لصبؿ را و ٝدر تٕبٔی ادیبٖ اِٟی ٘یش ٚخٛد
دارد  ٚث ٝتؿجیز لزآٖ وزیٓ «حیبتآفزیٗ» اعت ،ا٘ىبر وزدٜا٘ذ .ایٗ حىٓ تعٕیٗوٙٙذ ٜخبٖ
ا٘غبٖٞبی ثیٍٙب ٚ ٜتبٔیٗوٙٙذ ٜأٙیت خٛأؽ اعت  ٚوغب٘ی و ٝلصبؿ لبتُ را ٘بٔٛخ ٝلّٕذاد
ٔیوٙٙذ ثزخالف پُش ث ٝاصطالح ا٘غبٖدٚعتب٘ٝای! ؤ ٝیٌیز٘ذ ،اس رٚاج لتُ  ٚخٙبیت دفبؼ
وزدٜا٘ذ  ٚثیٗ لبتُ ؤ ٝزتىت غّٕی ثشري ؽذ ٜاعت ٔ ٚمت َٛو ٝثیٌٙب ٜوؾت ٝؽذ ٜاعت،
خب٘ت لبتُ را ٌزفت ٚ ٝلبتالٖ را ث ٝارتىبة خزایٓ ثؿذی تؾٛیك وزدٜا٘ذ!
 -۷ظٕٗ آ٘ى ٝا٘تمبْ ،حك لب٘٘ٛیٙٔ ،طمی  ٚا٘غب٘ی اِٚیبی دْ اعت ،حك ٔغّٓ ٘ػبْ اعالٔی ٘یش

عطح ٟ٘بدٞبی ٔختّف ثبؽذٛٔ .رد
ثؿذی ث ٝتأویذ رٞجزی ثز إٞیت

ٞغت .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحتی اٌز اِٚیبی دْ ٘یش اس حك خٛد صزفٙػز وٙٙذ٘ ،ػبْ اعالٔی ثزای حفع

خٛاٌٖزایی ثبسٔیٌزدد .خٛاٌٖزایی

أٙیت ٔزدْ  ٚپبعذاری اس حزیٓ اعالْ  ٚا٘مالة ثبیذ تزٚریغتٞب را ث ٝعختی ٔدبسات وٙذ وٝ

تجذیُ ث ٝیه عیبعت ٔ ٟٓثزای

ٞالوت آٟ٘ب وٕتزیٗ ٔدبساتی اعت و ٝدر ایٗ د٘یب ٔتحُٕ ٔیؽ٘ٛذ  ٚؾذاة اِیٓ آ٘بٖ ث ٝآٖ

رٞجزی ؽذ ٜاعت  ٚایؾبٖ دٚاْ
ا٘مالة ثب خٛاٖ ؽذٖ ٘غُ ٔذیزاٖ را
ٔٛخت ؽبداة ؽذٖ ٛٔ ٚفمیت
ثیؾتز ٔیدا٘ٙذ ،أب ٔتأعفب٘ ٝدر عطح
دِٚت خٛاٌٖزایی در غزثت اعت ٚ
دِٚت ٕٞچٙبٖ اصزار ث ٝاعتفبد ٜاس
٘یزٞٚبی لذیٕی  ٚثبس٘ؾغت ٝدارد .در
عبیز ٟ٘بدٞب  ٓٞایٗ خٛاٌٖزایی ثبیذ
فزاتز اس آلبسادٌی  ٚصٖ خٛة خّٛ

عزای ٔٛو َٛؽذ ٜاعت .ثب ایٗ حبَ آلبی آؽٙب ٔی٘ٛیغذ« :أبٔ ،ب در داْ چزخ ٝخ٘ٛیٗ  ٚثبطُ
ا٘تمبْ ٘خٛاٞیٓ افتبد»!  ٚتٛظیح ٕ٘یدٞذ وٙٔ ٝػٛرػ اس «ٔب» چ ٝوغب٘ی اعت؟!  ٚایؾبٖ در وذاْ
عٛی ٔبخزا ایغتبد ٜاعت؟!  ٚث ٝلٕٞ َٛغز یىی اس  ۷۲ؽٟیذ ثشرٌٛار؛ «آلبی آؽٙب ،ؽٕب اس
خب٘ت خٛدت حزف ثشٖ»!
ٔ -۳ؾبٚر رئیظخٕٟٛر در حبِی «ا٘تمبْ» اس تزٚریغتٞب ٔ ٚذیزاٖ  ٚرؤعبی آٟ٘ب را «داْ چزخٝ
خ٘ٛیٗ  ٚثبطُ»! ٔی٘بٔذ و ٝؾال ٜٚثز تبویذ تٕبٔی ٘ػبْٞبی حمٛلی د٘یبٌٛ ٚ ،ا ٜؾمُ عّیٓ ،در
والْ خذا٘ٚذ تجبرن  ٚتؿبِی ٘یش ثز ا٘تمبْ تبویذ ؽذ ٜاعت« .ئَِّ٘ب ِٔٗ إُِْدْزِِٔیٗ ُٔٙتمُِٕٔ ...ٖٛب اس
ٔدزٔبٖ ا٘تمبْ ٔیٌیزیٓ» ( -۷۷عدذ.)ٜ

رٚد .ؾُٕ ث ٝایٗ د ٚعیبعت ٔیتٛا٘ذ

 ٚ -۴ثبالخزٕٞ ،ٜیٗ ٚادادٌیٞب  ٚخٛدثبختٍیٞبی ثزخی اس دِٚتٕزداٖ اعت وٌ ٝغتبخی أزٚس

عزؾت ٌبْٞبی ا٘مالة ث ٝعٕت
ؾذاِت  ٚپیؾزفت را ثیؾتز وٙذ.

دؽٕٙبٖ را درپی داؽت ٚ ٝثبؾث ؽذ ٜوٞ ٝز رٚس ٔؾىُ خذیذی ثّٔ ٝت تحٕیُ ؽٛد.
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حوایت رساًِّای سعَدی از ترٍریستّای جیص الظلن
جوان :تزٚریغتٞبیی و ٝؾّیٔ ٝزدْ ایزاٖ ؾّٕیبت ا٘دبْ ٔیدٙٞذ ،لزیت ث ٝاتفبق اس حٕبیت رعب٘ٞٝبیی خبؿ ثزخٛردار
ٞغتٙذ .در ٕٞیٗ راثط ٝؽجى ٝاِؿزثی ٝو ٝث ٝد ٚسثبٖ فبرعی  ٚؾزثی ث ٝثٍٙب ٜخجزپزاوٙی ؾّی ٝخٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ تجذیُ
ؽذ ،ٜثب ا٘تؾبر خجز ؽٟبدت پبعذاراٖ ایزا٘ی ،اس تزٚریغتی تٛصیف وزدٖ ایٗ الذاْ أتٙبؼ وزدٛ٘ ٚ ٜؽت« :ٝخیؼ اِؿذَ
ٌزٞٚی ؽج٘ ٝػبٔی اعت ؤ ٝذؾی دفبؼ اس حمٛق ا ُٞعٙت  ٚثّٛذ اعت ».اِجت ٝاِؿزثی ٝپیؼتز در ٔبخزای رثٛد ٜؽذٖ پٙح
عزثبس اس ٔ ًٙٞزسی ایزاٖ تٛعط ایٗ ٌزٞٚه تزٚریغتیٛ٘ ،ؽت ٝثٛد و« ٝایٗ ٌز ٜٚالذأبت خٛد را در ٚاوٙؼ ث ٝرٚیىزد
طبیفٝای ایزاٖ صٛرت ٔیدٞذ ».ایٗ رٚیىزد ثزای تفزلٝافىٙی لٔٛیتی در ایزاٖ د٘جبَ ٔیؽٛد .ایٗ ؽجى ٝعؿٛدی ٕٞچٙیٗ در
اوتجز ٔ ۷۱۱۴صبحجٝای را ثب صالحاِذیٗ فبرٚلی تزتیت داد ٚ ٜا ٚرا رٞجز عبسٔبٖ خیؼاِؿذَ ٔؿزفی وزد ٜاعت .در ایٗ
ٔصبحج ٝفبرٚلی ٔذؾی ؽذ ٜو« ٝخیؼ اِؿذَ راٞىبر ٘ػبٔی را در وٙبر عبیز راٞىبرٞبی ٔغبِٕتآٔیش ثٟتزیٗ ٔ ٚإثزتزیٗ راٜ
ٔیدا٘ذ ».ثیثیعی  ٓٞایٗ ٔیب٘ ٝاس غّٓ در حك ّٔت ایزاٖ ؾمت ٕ٘ب٘ذٚ ٚ ٜةعبیت ثی ثی عی ؾزثی ثب ا٘تؾبر خجز الذاْ
تزٚریغتی خیؼ اِؿذَ ث ٝاعتفبد ٜاس ٚاص ٜا٘تحبری ثغٙذ ٜوزدٛ٘ ٚ ٜؽت ٝاعت« :خیؼ اِؿذَ یه ٌزٔ ٜٚغّح عٙی اعت وٝ
اس عبَ  ۷۱۱۷ثٙب ثزآ٘چ ٝدفبؼ اس حمٛق ا ُٞعٙت در ثزاثز غّٓ اوثزیت ؽیؿٔ ٝیخٛا٘ذ الذاْ ث ٝحُٕ عالح وزد ٜاعت».
ثیثی عی تزخیح ٔیدٞذ ثب دٌٚب٘ ٝؽیؿ ٚ ٝعٙی اختالف ٔذٞجی ایدبد وٙذ  ٚای ٍٝ٘ٛٙرعب٘ٞٝبی ٔؿب٘ذ ثب تمغیٓ وبر ٔیبٖ
خٛد ثخؾی اختالفافىٙی لٔٛیتی  ٚثخؾی اختالفافىٙی ٔذٞجی را در دعتٛر وبر دار٘ذٚ .ة عبیتٞبی د ٚرٚس٘بٔٝ
عؿٛدی ؾىبظ  ٚاِؾزق االٚعط  ٓٞا٘فدبر تزٚریغتی خبد ٜخبػ -ساٞذاٖ را الذأی ا٘تحبری اس عٛی ٌزٞٚی ٔخبِف
خٕٟٛری اعالٔی ٔیخٛا٘ٙذ .اِؾزق االٚعط ٔی٘ٛیغذ اعتبٖ ثّٛچغتبٖ ؽبٞذ الذأبت ٘ػبٔی ٌزٜٞٚبی ٔخبِف خٕٟٛری
اعالٔی ایزاٖ اعت .رٚس٘بٔ ٝؾىبظ ثٌ ٝفتٗ ایٗ خّٕ ٝثغٙذٔ ٜیوٙذ و ٝثّٛچغتبٖ ٔٙطمٝای پز تٙؼ در ایزاٖ اعت.
تَافق هْن در سَچی
وطن امروز :ایٗ دٚر اس ٌفتٌٞٛٚبی عزاٖ ایزاٖ ،رٚعی ٚ ٝتزوی ٝدرثبر ٜتحٛالت عٛری ٝاس آٖ خٟت إٞیت ثیؾتزی یبفتٝ
ثٛد وٕٞ ٝشٔبٖ ثب آٖ ٘ؾغت ٚرؽ ٛثب ٔٛظٛؼ تحٛالت خبٚرٔیب٘ ٝدر حبَ ثزٌشاری ثٛد .ثب ایٗ حبَ أب وؾٛرٞبی اثزٌذار
در تحٛالت ٔٙطم ٝغزة آعیب ٔب٘ٙذ ایزاٖ ،رٚعی ٚ ٝتزوی ٝدر ٘ؾغت ٚرؽ ٛغبیت ثٛد٘ذ تب خٛدؽبٖ و ٝاثتىبر ؾُٕ در ٔٙطمٝ
ثٛیض ٜعٛری ٝرا در اختیبر دار٘ذ در عٛچی ٌزد  ٓٞثیبیٙذ  ٚدرثبر ٜایدبد ثجبت  ٚأٙیت در عٛریٕٞ ٝفىزی  ٚپظ اس آٖ
الذاْ وٙٙذ .اس ایٗ ر٘ ،ٚؾغت عٛچی ،در ٔمبثُ ٘ؾغت ٚرؽ ٛثزٌشار ؽذ .اٌز ٘ؾغت ٚرؽ ٛتٟٙب ثب صذٚر یه ثیب٘ی ٝپبیب٘ی
ٔیبٖ آٔزیىب ِٟ ٚغتبٖ ث ٝاتٕبْ رعیذ أب وؾٛرٞبی ٔٛثز  ٚاثزٌذار در تحٛالت غزة آعیب در ٘ؾغت عٛچی ث ٝتٛافمبت
ٕٟٔی درثبر ٜعٛری ٝرعیذ٘ذ؛ تٛافمبتی ؤ ٝحٛر آٖ تأویذ ثز پبیجٙذی ث ٝحبوٕیت ّٔی  ٚتٕبٔیت ارظی عٛری ٝثٛد  ٚاس
ٕٞیٗ ر ٚاراد ٜایٗ وؾٛرٞب ثزای حفع حبوٕیت ّٔی ٔ ٚزسٞبی عٛری ٝاس رٚسٞبیی خجز ٔیدٞذ و ٝعٛری ٝرً٘ آرأؼ ٚ
پؾت عز ٌذاؽتٗ ثحزاٖ را خٛاٞذ دیذ .ثز ٕٞیٗ اعبط ،در ثیب٘ی ٝپبیب٘ی ٘ؾغت عٛچی ،ایزاٖ ،رٚعی ٚ ٝتزوی ٝثز اراد ٜخٛد
ثزای ایغتبدٌی در ثزاثز ٔمبصذ تدشیٝطّجب٘ ٝثب ٞذف تعؿیف حبوٕیت  ٚتٕبٔیت ارظی عٛریٕٞ ٚ ٝچٙیٗ أٙیت ّٔی
وؾٛرٞبی ٕٞغبی ٝتبویذ وزد٘ذ.
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ًگاّی بِ تصوین الِّ
دنیای اقتصاد :دیٛاٖ ثیٗإِّّی دادٌغتزی در
تبریخ  ۱۳فٛری( ۷۱۱۲ ٝچٟبرؽٙجٞ ٝفتٌ ٝذؽت)ٝ
تصٕیٓ صالحیتی خٛد در پز٘ٚذٛٔ ٜع ْٛث ٝثزخی
داراییٞبی ایزاٖ را صبدر وزد .ایٗ پز٘ٚذ ،ٜدر
حمیمت دؾٛایی اعت و ٝخٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ
ؾّی ٝایبالتٔتحذ ٜآٔزیىب البٔ ٝوزد ٜاعت ٔ ٚجٙبی
آٖ ٘مط ؾٟذ٘بٔٛٔ ٝدت ٔیبٖ ایزاٖ  ٚایبالتٔتحذٜ
اعت .ایٗ ؾٟذ٘بٔ ٝدر عبَ ٙٔ ۱۲۵۵ؿمذ ؽذ ٜاعت.
خٕٟٛری
ایبالتٔتحذٜ

اعالٔی
آٔزیىب

وٝ

ایزاٖ

ٔذؾی

اعت

ثب

تٛلیف

داراییٞبی

ثب٘هٔزوشی خٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ ٘ ٚمط
ٔص٘ٛیت ثب٘هٔزوشی ٔزتىت ٘مط ؾٟذ٘بٔٛٔ ٝدت
ؽذ ٜاعت  ٚاس آ٘دب و ٝدر ؾٟذ٘بٔٛٔٝدت لیذ ؽذٜ
و ٝاختالفبت ٔیبٖ طزفیٗ درخصٛؿ تفغیز ٚ
اخزای ؾٟذ٘بٔ ٝدر دیٛاٖ ثیٗإِّّی دادٌغتزی ٔٛرد
رعیذٌی لزار ٔیٌیزد ،دیٛاٖ ٔشثٛر ثزای رعیذٌی
ث ٝایٗ اختالف صبِح اعت .ایبالتٔتحذ ٜآٔزیىب ثٝ
ایٗ درخٛاعت ایزاٖ اس دیٛاٖ اؾتزاض  ٚاغٟبر وزد
و ٝدؾٛای ٔطزح ؽذ ٜخبرج اس صالحیت دیٛاٖ
اعت .دیٛاٖ ثیٗإِّّی دادٌغتزی ثزاعبط لٛاؾذ
آییٗ دادرعی خٛد لجُ اس ٚرٚد ثٔ ٝبٞیت دؾٛا ٚ
ثزرعی صحت اعتذالالت طزفیّٗٔ ،شْ اعت وٝ
اثتذا درخصٛؿ صالحیت  ٚلبثّیت اعتٕبؼ دؾٛی
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حرف رٍز /تأهلی در بیاًیِ گام دٍم
پایگاه بصیرت :تیاًیِ رّثز هؼظن اًقالب تِ هٌاسثت چْل سالگی اًقالب اسالهی هلت
تشرگ ایزاى کِ هؼطَف تِ ًگاُ تِ گذضتِ ٍ تزسین افق پیص رٍ تَد ،اس ًقاط ػطف تاریخ
اًقالب اسالهی تِ ضوار هیرٍدً .ظز تِ اّویت هَضَع در ایي فزصت هحذٍد تِ تزخی اس
ًکات هَجَد در هتي ٍ خَاًصّای فزاهتٌی تیاًیِ اضارُ هیکٌین:
1ـ تذٍى درک تجزتیات گذضتِ ٍ آًچِ در چْل سال گذضتِ تز هلت ایزاى گذضتِ است،
ًِ تٌْا پیوَدى هسیز آیٌذُ هیسز ًخَاّذ ضذ؛ تلکِ تَسؼِ ٍ پیطزفتی ًیش هحقق
ًویضَد؛ تٌاتزایي تخص هْوی اس تیاًیِ گام دٍم تِ هزٍر تجزتیات ٍ خاطزات تلخ ٍ ضیزیي
گذضتِ اختصاظ یافتِ است؛ اس ایي رٍ ًسل جَاًی کِ هخاطة اصلی ایي پیام است ،تایذ
گذضتِ را تذاًذ ٍ تخَاًذ تا دچار اًقطاع تاریخی ًطَد.
2ـ رٍح حاکن تز پیام رّثز هؼظن اًقالب اهیذٍاری ٍ اػتواد تِ ًفس است .یکی اس
هطخصات چْل سالگی اًقالب اسالهی ،کوال ٍ پختگی اًقالب اسالهی است .حال ایي
هطخصِ در پیام رّثز هؼظن اًقالب اسالهی هتثلَر ضذُ است .اًقالب اسالهی در چْل
سالگی خَد تا اػتواد تِ ًفس ٍ تسلط تز خَیص اس کاستیّا ٍ دستاٍردّای گذضتِ سخي
هیگَیذ ٍ در ػیي حال آهادگی تزای تصحیح خطاّای گذضتِ را ًطاًِ پَیایی ٍ اػتواد تِ
ًفس اًقالب اسالهی تز هیضوزدّ .وچٌیي اهیذ تِ آیٌذُ کِ کلیذٍاصُ حزکت ضتاتاى
اًقالب در گام دٍم است ،در ّوِ اجشای تیاًیِ هَج هیسًذ.
3ـ ًقطِ اٍج تیاًیِ گام دٍم جوغ کزدى اضذاد در یک ًظام ػقالیی ٍ هٌطقی است.
تجویغ هؼٌَیت تا سیاستَّ ،یت هلی تا َّیت اسالهی ،آرهاىگزایی تا ٍاقغتیٌی ،ثثات تا
سیالیت ،اًقالتیگزی تا ػقالًیت ٍ ، ...اس ػْذُ ّز ًظام سیاسی تز ًویآیذ ٍ تسیاری اس
حکَهتّا در ایي هسیز دچار افزاط ٍ تفزیط ضذُاًذ ،اها اًقالب اسالهی اس رٍس اٍل ضؼارش
تزکیة ٍ ّوشیستی ایي اضذاد در کٌار یکذیگز تَدُ است.
4ـ ًکتِ هْن پایاًی ایٌکِ رّثز هؼظن اًقالب هتَاضؼاًِ در تیاًیِ ًگفتِاًذ کِ یکی اس ػلل
هْن استحکام گام ًخست اًقالب در چْل سال گذضتِّ ،ذایت اًقالب اس سَی ضخصیت
حکین ٍ تصیزی ،چَى رّثز هؼظن تَدُ است ٍ ایي ًکتِ فزاهتٌی دیگزی است کِ تایذ در
آى تأهل کٌین ٍ چزاؽ راُ ٍ کلیذ هَفقیت هسیز آیٌذُ قزار دّین.

٘ػز دٞذ  ٚدر صٛرتی و ٝخٛد را صبِح ث ٝرعیذٌی
ث ٝدؾٛی  ٚدؾٛی را لبثُاعتٕبؼ ثذا٘ذ عپظ ٚارد
رعیذٌی ٔبٛٞی ٔیؽٛد .تصٕیٕی و ٝدر چٟبرؽٙجٝ

آهَزش تحلیل سیاسی /عَاهل هاًدگاری ٍ استورار اًقالب بِ رٍایت رّبر اًقالب
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ٞفتٌ ٝذؽت ٝاؾالْ ؽذ ارسیبثی دیٛاٖ اس اعتذالالت

اوقالب اسالمی در بهمه  75با «هدف حداکثزی» وفی کامل وظام شاهىشاهی ي استقالل

طزفیٗ درخصٛؿ صالحیت ثٛدٞ .زچٙذ تصٕیٓ

اس سلطهی خارجی به پیزيسی رسید ي اکىًن چهلمیه بهار جًاوی را پشت

دیٛاٖ در ایٗ ٔزحّ ٝثزد ایزاٖ در لغٕت صالحیتی
پز٘ٚذٔ ٜحغٛة ٔیؽٛد ،أب تب پیزٚسی ٟ٘بیی در
دؾٛی را ٜدراسی پیؼ رٚعت ٔ ٚغبئُ ٕٟٔی وٝ
دیٛاٖ در ٔزحّ ٝصالحیتی اس آٟ٘ب ؾجٛر وزد ،در
ٔزحّٔ ٝبٛٞی ٔٛرد ثحث لزار خٛاٙٞذ ٌزفت.
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سزمیگذارد .اما ایه حادثهی اجتماعی چزا ماود؟ راس ماودگاری ایه اوقالب چیست ي
بزای استمزار ي بهبًد ایه يضعیت چه باید کزد؟
دي عامل اصلی ماودگاری اوقالب
 )1ایه اوقالب ،اوقالبی بزای خدا بًد )2 .اوقالب اسالمی مزدمی بًد ي مزدمی ماود.

