آغازی بر پایان دي جریان!
بصیرت 701 :ػضٔ ٛجّس ٕ٘بیٙسٌبٖ
آٔطیىب زض ٘بٔٝای ث ٝتطأپ عطح ٔٛس ْٛثٝ
«ٔؼبّٔ ٝلطٖ» ضا ٘بسبظٌبض ثب صّح زا٘ستٙس
ٔ ٚربِفت ذٛز ضا ثب آٖ اػالْ وطز٘س.
ٕ٘بیٙسٌبٖ آٔطیىبیی ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٓٞ ٝفبز
 ٓٞ ٚظٔبٖثٙسی ضٕ٘ٚبیی ایٗ عطح ثبػث
ٍ٘طا٘ی آٟ٘بستٔ ،ؼبّٔ ٝلطٖ ضا غیطجسی ٚ
فبلس حسٗ ٘یت زا٘ستٙس  ٚتأویس وطز٘س
ایٗ عطح ضا ٜضغیٓ صٟی٘ٛیستی ضا ثطای
اضغبَ ٕٞیطٍی وطا٘ ٝثبذتطی ٕٛٞاض
ٔیوٙس .ایٗ ٕ٘بیٙسٌبٖ ٕٞچٙیٗ تأویس
وطز٘س ٘مط ٝعطاحیضس ٜتطأپ ثطای
اظ
ٔجٕٛػٝای
فّسغیٗ،
وطٛض
سطظٔیٗٞبی غیط ٔتصُ است و ٝزض
ٔحبصط ٜضٟطنٞب  ٚظیطسبذتٞبی ضغیٓ
صٟی٘ٛیستی است ٞ ٚیچ ضجبٞتی ث ٝیه
وطٛض ٘ساضز .اظ عطف زیٍط «جطاز وٛضٙط»
زأبز ضئیسجٕٟٛض آٔطیىب ٌفت ٝاست
وطٛضٞبی ػطثی ٔربِفتی ثب ایٗ عطح
٘ساض٘س٘ .ىت ٝحبئع إٞیت زض اػالْ ٔؼبّٔٝ
لطٖ اظ سٛی ز٘ٚبِس تطأپ ایٗ است و ٝاٚ
تؼساز ظیبزی اظ ٔطبٚضاٖ صٟی٘ٛیستی ،اظ
جّٕ ٝوٛضٙط ضا اعطاف ذٛز زاضز و ٝثب
اضائ ٝتحّیُٞبی ٘بزضست ،تطأپ ضا ثب
ذٛاستٞٝبی ضؤیبیی سطٌطْ ٔیوٙٙس .ایٙىٝ
تؼساز ظیبزی اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ آٔطیىب ثٝ
ضىست عطح ث ٝاصغالح ٔؼبّٔ ٝلطٖ
اػتطاف ٔیوٙٙسٚ ،الؼیتی ا٘ىبض٘بپصیط است.
ٚلتی وٛضٙط ،زأبز تطأپ ٔیٌٛیس
وطٛضٞبی ػطثی ٔٛافك ایٗ عطح ٞستٙس،
ٔسّٕبً ٔٙظٛض ا ٚتأویس ثط چٙس حىٔٛت
ذٛزفطٚذت ٝػطة (٘ٔ ٝطزْ ػطة) است وٝ
زست٘طب٘س ٜآٔطیىب  ٚاٍّ٘یس ٞستٙس.
أطٚظ ٟٔٓتطیٗ ػبُٔ تأثیطٌصاض ٚ
تصٕیٌٓیط زض تحٛالت ٔٙغمٔ ،ٝطزْ
ٞستٙس ٝ٘ ،حىٔٛتٞبی ذٛزوبٔ .ٝثٙبثطایٗ
ّٔتٞبی ػطة ٔٙغم ٝثب تٛج ٝثٛٞ ٝیت
اسالٔی  ٚػطثی ذٛزٞ ،یچٌب ٜسطظٔیٙی ضا
و ٝث ٝجٟبٖ اسالْ ٔتؼّك است ،زض اذتیبض
صٟی٘ٛیستٞب  ٚغیط اػطاة ٘رٛاٙٞس
ٌصاضت .اضظیبثیٞب ٘طبٖ ٔیزٞس اٚالً،
ٔربِفتٞبی ثسیبض جسی ثب عطح تطأپ زض
ثیٗ جبٔؼ ٝغطثی صٛضت ذٛاٞس ٌطفت ٚ
ثب٘یبً ،ثب ٔربِفتٞبی ػظیٓ ٔطزٔی زض
ٔٙغمٛٔ ٝاج ٝذٛاٞس ضس و ٝسیُ ایٗ
ٔربِفتٞب زض ٔطحّ ٝا َٚحىبْ ٔطتجغ
ذٛزفطٚذت ٝزض ٔٙغم ٝضا اظ ثیٗ ذٛاٞس ثطز
 ٚزض ٔطحّ ٝثؼس ،ضغیٓ غبصت  ٚوٛزنوص
صٟی٘ٛیستی ضا ٘بثٛز ذٛاٞس وطز.
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از مکتب خمیىی تا مکتب سلیماوی
فارس :حبج لبسٓ سّیٕب٘ی وسی ثٛز و ٝتٛا٘ست زض ثطاثط ٞجٕٞٝبی زوتطیٗ ٘ظبٔی  ٚأٙیتی
ٔتسا َٚو ٝظٔیٚ ٝٙاثستٍی ث ٝضطق  ٚغطة ضا فطأ ٓٞی آٚضز ،یمیٗ ذٛز ضا حفظ ٕ٘بیس  ٚث ٝآٖ
تجطثٞٝبی ٔیسا٘ی ٔٛفك تىی ٝوٙس .ثّى ٝث٘ ٝظط ٔیضسس آٖ ثعضٌٛاض آٖ تجطثٞ ٝب ضا ضٚظآٔس وطز
 ٚاضتمب زاز  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثٛز و ٝتٛا٘ست ثب تٛعئٞٝبی چٙسجب٘ج ٝأطیىب زض ٔٙغمٔ ٝمبثّٝ
وٙس  ٚآٟ٘ب ضا ذٙثی وٙس  ٚثب سبظٔب٘سٞی ٘یطٞٚبی ٔطزٔی ضٟبزتعّتِ زض ٔٙغمٟٙٔ ،ٝسس ٚ
ٔؼٕبض ٔحٛض ٔمبٔٚت زض ثُؼس أٙیتی ٘ ٚظبٔی ضٛز  ٚثب ٞعیٝٙای ٘بچیع ،اثٟت أطیىب ٞ ٚعیٞٝٙبی
چٙس تطیّی ٖٛزالضی آٖ زض ٘مبط ٔرتّف ٔٙغم ٝضا ث ٝصٛضت ٕٞعٔبٖ ٘بوبضآٔس وٙس  ٚیْٛ
اهللٞبی زیٍطی ضا زض غّج ٝلسضت ٔٙغمٝای ٘ظبْ اسالٔی ثط لسضت ٔستىجطیٗ ضلٓ ثع٘س؛ آٖ ٓٞ
ثب ٚجٛز فطًٞٙٞب  ٚضٚحیبت ٔرتّف زض ضظٔٙسٌبٖ وطٛضٞبی ٌ٘ٛبٌ !ٖٛایطبٖ حتی ض٘ٚس
زیپّٕبسی ٔتسا َٚؤ ٝحٛض آٖ اضتجبط ثب زِٚتٟبست ،تغییط زاز٘س  ٚتٛا٘ستٙس ثب ٌطٜٞٚبی
ٔرتّف ٔمبٔٚت ـ و ٝاظ ٔتٗ ٔطزْ ٞستٙس ـ اضتجبط ثطلطاض وٙٙس  ٚآ٘بٖ ضا ثب ٚجٛز فطٍٟٙٞبی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛطبٖ ،زض ذٙثیسبظی تٛعئٞٝبی زضٕٗ ٕٞب ًٙٞوٙٙس .ایٗ وبضآٔسی ثبال زض ٔمبثُ وفط،
سجت ضس و ٝذ٘ٛطبٖ تٛسظ اضمی االضمیبء ضیرت ٝضٛز  ٚایٗ ػظٕت زض ضٟبزت ایطبٖ ضلٓ
ثرٛضز  ٚاال ا٘سبٟ٘بیی و ٝا ُٞحبَ ٙٔ ٚبجبت ثٛز٘س ،وٓ ٘یستٙس .اِجت ٝأطیىب زض ع َٛایٗ
ٔمبٔٚت ٔسا ،ْٚاظ وطتٗ ػّٙی ضٟیس سّیٕب٘ی ضػت زاضت؛ أب چ ٝضس آ٘بٖ جطأت یبفتٙس
سطزاض سّیٕب٘ی ؤ ٝظٟط ٛٞیت جٕٟٛضی اسالٔی زض ٔجبضظ ٜثب وفط ثٛز ضا «ضسٕبً  ٚػّٙبً» ثٝ
ضٟبزت ثطسب٘ٙس؟ ث٘ ٝظط ٔیضسس ٕٞبٖ ػٛأُ ا٘عٚای ایّبْاهلل ،سجت ٚلٛع ایٗ ٔصیجت ٌطزیس:
ٚلتی زضٕٗ ٔطبٞس ٜوطز و ٝثرطی اظ ٔطزْ ثب فبصّ ٝز ٚسبَ زض سبَ  ،69 ٚ 69زض اػتطاض ثٝ
٘بوبضآٔسیٞبی التصبزی ث ٝذیبثبٖ آٔس٘س ،احسبس وطز و ٝپبیٍبٔ ٜطزٔی ٘ظبْ آسیت زیسٜ
است .اِجت ٝآ٘بٖ تحّیّطبٖ اظ ٚالؼیت وطٛض لغؼب زضست ٘جٛز؛ چٔ ٖٛطزْ ٔؼتطض ثٝ
٘بٙٞجبضیٞبی التصبزیٕٞ ،بٖ ٔطزٔی ٞستٙس و ٝث ٝثطوت ا٘مالة ،ظّٓ ستیعی  ٚوفطستیعی
زض ٚجساٖ آٟ٘ب ٟ٘بزی ٝٙضس ٜاست .أب اسبسب ٘بوبضآٔسی التصبزی ث ٝایٗ ػّت است« :وبضضٙبسی
ٔتسا َٚالتصبزی» و ٝزض وطٛض پیٍیطی ٔیضٛز ،ثب اٍ٘یعٜٞبی زیٙی  ٚا٘مالثی ٔطزْ چبِص زاضز
٘ ٚبسبظٌبض است ِ ٚصا ثب ض٘ٚس ٔٛجٛزٚ ،ضؼیت التصبز والٖ ٕٞچ٘ ٖٛطخ تٛضْ ،اضظش پّٔ َٛی،
ثیىبضی  ...ٚضا ٕ٘یتٛاٖ وٙتطَ وطز .و ٝتحّیُ ایٗ ٔسئّ ٝزض ٔجبحث زیٍط تفصیال اضائ ٝضسٜ
است .پس چبِص ثیٗ ازثیبت ا٘مالة  ٚازثیبت تٛسؼ ٝزض زض ٖٚوطٛضٛٔ ،جت ٘بٙٞجبضی
التصبزی ضس ٚ ٜضؼف زض٘ٚی ضا ایجبز وطزٔ ٚ ٜبی ٝأیس زضٕٗ ضس ٜاست.
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همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت
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مجلس قوی؛ مؤلفه اصلی ایران قوی
جوان :ز ٝٞفجط زض جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ،تجسٓ ػیٙی ٔطزٔی ثٛزٖ ٘ظبْ اسالٔی استٔ،طزْ سبالضی زیٙی زض وطٛض ایطاٖ
ٔحصٛض زض ضىُ ا٘تربثبتی آٖ ٘جٛز ٚ ٜزض ٘ظبْ اسالٔی  ٚا٘مالثی ایطاٖ ٔطزْ اسبس  ٚپبی ٚ ٝلبػس ٜحىٔٛت ٔحسٛة ضسٔ ٚ ٜطزْ
صبحت ا٘مالة  ٚوطٛض٘س .ایٙه زض آغبظ چ ٚ ُٟزٔٚیٗ سبَ ا٘مالة زض ضطایغی ث ٝاستمجبَ اِٚیٗ ا٘تربثبت زض ٌبْ ز ْٚا٘مالة
ٔیضٚیٓ و ٝضیغبٖ ثعضي  ٚزضٕٗ جطاض ٘ ٚبثٝوبض پس اظ ضىستٞبی پی زضپی زض ٔیساٖ ٔمبٔٚت  ٚسطذٛضزٌی اظ ٘بأیسسبظی ٚ
٘بضاضی سبظی ّٔت ایطاٖ حبج لبسٓ ضا ثٝػٛٙاٖ ٕ٘بز  ٚتجسٓ ػیٙی ٔطزْ ا٘مالثی ایطاٖ تطٚض وطز ٚ ٜث ٝذیبَ ذبْ ذٛز ثط ایٗ ثبٚض
ثٛز ٜو ٝزض وٙبض تطسیس تحطیٓٞب ذظ ٘فٛش ثب استفبز ٜحساوثطی اظ ضؼفٞب  ٚثطذی سٛءٔسیطیتٞبی زاذّی ٔٛفك ث٘ ٝبضاضی
وطزٖ ػٕٔٛی ٔطزْ  ٚثٔ ٝیساٖ آٚضزٖ آ٘بٖ ضس ٚ ٜزیٍط ٔطزْ ضغجتی ثطای حٕبیت اظ ٘ظبْ اسالٔی ذٛز ٘ساض٘س .اظ ٘ظط ٔطزْ ایطاٖ،
تفىط ا٘مالثی حبج لبسٓ ػبُٔ اصّی تضٕیٗ أٙیت وطٛض زض ٔٙغم٘ ٝبأٗ غطة آسیب ٔحسٛة ٔیضٛز  ٚاظ ٘ظط ٘ظبْ اسالٔی
حضٛض ٔطزْ زض صح ٝٙتضٕیٗ وٙٙس ٜأٙیت وطٛض است .تمبضٖ ٔطاسٓ چ ّٟٓسطزاض زَٞب ثب ٔطاسٓ ضاٜپیٕبیی  ۲۲ث ،ٕٟٗاٍ٘یعٜ
ٔطزْ ضا ثطای حضٛض پطضً٘تط اظ ٕٞیط ٝزض زفبع اظ استمالَ  ٚأٙیت وطٛض ثیطتط ٕ٘ٛز ٜاست  ٚتطزیسی ٘یست وٕٞ ٝیٗ اٍ٘یعٜ
لٛی زض ٔیساٖ ا٘تربثبت ضٍفتیسبظ ذٛاٞس ضس .اظ ایٗ ض ٚثعضٌٕٙبیی ٔطىالت  ٚظیط سإاَ ثطزٖ اضوبٖ ٔإثط زض ا٘تربثبت ثب ٞسف
زِسطز وطزٖ ٔطزْ زض زستٛض وبض زضٕٗ ذبضجی  ٚضجىٕٞ ٝىبض زضٕٗ زض زاذُ لطاض ٌطفت ٝاست .اظ زضٕٗ جع زضٕٙی  ٚتالش
ثطای ٘بأیسی  ٚزِسطز وطزٖ ٔطزْ ا٘تظبضی ٘یست ،أب زِسطز وطزٖ ٔطزْ اظ سٛی ثطذی ٔسئٛالٖ ثب ٞط اٍ٘یع ٚ ٜثٟب٘ٝای غیطلبثُ
تٛجی ٚ ٝث ٝعٛض لغغ  ٚیمیٗ ضیرتٗ آة ث ٝآسیبة زضٕٙبٖ  ٚالسأی ٘بصٛاة  ٚتىٕیُ وٙٙس ٜپبظَ زضٕٗ است .حمیمت تّد ایٗ
است ؤ ٝطزْ ػال ٜٚثط آثبض تحطیٓٞب  ٚفطبض زضٕٗ ،سٛءٔسیطیت ،ػّٕىطز ضؼیف  ٚفطصت سٛظیٞبی ٔسئٛالٖ ضا ٘یع زض ثطٚظ ٚ
تطسیس ٔطىالت ٔإثط زا٘ست ٚ ٝزض ایٗ ضاستب ٔجّس ز ٓٞضا ٘یع ثی تمصیط ٕ٘یزا٘ٙس  ٚضز صالحیت ضسٖ تؼساز لبثُ تٛجٟی اظ
ٕ٘بیٙسٌبٖ فؼّی ث ٝزِیُ ٔسبئُ ٔ ٚطىالت ٔبِی  ٚالتصبزی ضا زِیُ ایٗ ػسْ ضضبیت ٔیزا٘ٙسٚ .الؼیت ایٗ است و ٝػّٕىطز
ٔجّس فؼّی ٘طبٖ زاز ٜو ٝ٘ ٝػصبض ٜفضبئُ ّٔت است  ٝ٘ ٚزض ضأس أٛض ثٛز ٜاست .ثب ایٗ ٚصف چبض ٜچیست؟ چبض ٜوبض وبٔالً
ضٚضٗ است .زضٕٗ اظ ایطاٖ لٛی ٔ ٚمتسض ٞطاس زاضز  ٚا٘تربثبت ٟٔٓتطیٗ ٕ٘بز پطتٛا٘ٔ ٝطزٔی ٘ظبْ است .ثسیٟی است وٝ
زضٕٗ اٌط ٘تٛا٘س ٔطزْ ضا اظ حضٛض پطضً٘ زض صح ٝٙا٘تربثبت ٔأیٛس وٙس ثطای تطىیُ ٔجّسی ضؼیف ٘ ٚبتٛاٖ تالش ذٛاٞس
وطزٔ ،جّسی وٕ٘ ٝبیٙسٌب٘ص اظ ٔٛضغ ٌیطی ػّی ٝزضٕٗ ثتطسٙس  ٚیب ث ٝسجه ظ٘سٌی  ٚتٕسٖ ثیٍب٘ ٝزِجستٍی زاضت ٚ ٝثٝ
ذبعط ػالیك فطٍٙٞی ٔ ٚفبسس التصبزی زض جٟت ضضبیتٕٙسی زضٕٗ حطوت وٙس.زض اِٚیٗ ا٘تربثبت زض ٌبْ ز ْٚا٘مالة ٔطزْ
فٟیٓ  ٚثصیط ایطاٖ ا٘مالثی تصٕیٓ ذٛز ضا ثطای حضٛض ٌستطز ٜزض ا٘تربثبت پیص ضٌ ٚطفت ٚ ٝػعْ ذٛز ضا ثطای تطىیُ ٔجّس
تٛإ٘ٙس ،ضجبع  ٚحعةاِّٟی  ٚا٘مالثی جعْ وطزٜا٘س .تجطثٔ ٝجبِس پیطیٗ ٔطزْ ضا ثط آٖ زاضت ٝتب فبضؽ اظ زغسغٞٝبی حعثی ٚ
جٙبحی ثطای حُ ٔطىالت وطٛض  ٚحفظ آثط ،ٚػظٕت ،التساض  ٚأٙیت وطٛض ،ث ٝافطاز ٔإٔٗ ،ا٘مالثی ،جٟبزی ،ضجبع ،وبضآٔس،
وبضثّس ،پبنزست ،ذٛشسبثم ،ٝثب تسثیط ،غیٛض ،ثباٍ٘یع ٜلٛی ،ضسفسبز ٔ ٚتؼٟس ضأی زٙٞسٔ .طزْ ایطاٖ ذٛز ضا پیط ٚضٟیس سّیٕب٘ی
ٔیزا٘ٙس  ٚزض ا٘تربثبت ،ثب تطىیُ ٔجّسی لٛی سیّی ٔحىٓتطی ث ٝزضٕٗ ذٛاٙٞس ظز  ٚتطزیسی ٘یست ؤ ٝجّس لٛی اظ
ٟٔٓتطیٗ ػٛأُ ٔإثط زض تطىیُ ایطا٘ی ٘یطٙٔٚس ٔ ٚمتسض ٔحسٛة ٔیضٛز.
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همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت
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حرف ريز /بازی ديگاوٍ با اوتخابات!

بصیرت:

ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة اسالٔی چٟبضضٙجٞ ٝفتٌ ٝصضت ٝزض زیساض ٞعاضاٖ ٘فط اظ لططٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛطْ ثب ایطبٖ ،ثب اثطاظ تأسف ٚ

ا٘تمبز اظ ثطذی حطفٞبی حبضیٝسبظ زض ظٔی ٝٙا٘تربثبت تأویس وطز٘سٚ« :لتی ا٘تربثبت اظ اثؼبز ٔرتّف زاضای ایٗ  ٕٝٞإٞیت ٚ
تأثیطٌصاضی است٘ ،جبیس ثب حبضیٝسبظی ،سرٙبٖ ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛحطف ٞبی زِسطزوٙٙس ٜآٖ ضا اظ ض٘ٚك ا٘ساذتٌٛ .یٙسٌب٘ی و ٝتطیج ٖٛزاض٘س یب
ثٚ ٝاسغ ٝجبیٍب ٜذٛز ٔیتٛا٘ٙس زض ضسب٘ٞ ٝب  ٚفضبی ٔجبظی حطف ثع٘ٙس٘ ،جبیس جٛضی اظٟبض ٘ظط وٙٙس و ٝزضٕٗ ثب ثعضيٕ٘بیی حطف
آٟ٘ب ،ثطای زِسطز وطزٖ ٔطزْ ،ذٛضان ٌیطش ثیبیسٚ .لتی ضٕب ث ٝزضٚؽ ٔیٌٛییس ایٗ ا٘تربثبت ٟٔٙسسی ضس ٚ ٜیب ایٙى ٝا٘تربثبت ٘یست،
ا٘تصبثبت استٔ ،طزْ زِسطز ٔی ض٘ٛس .چٍ ٝ٘ٛاست و ٝا٘تربثبت ٚلتی ث٘ ٝفغ ضٕبست صحیح ٔ ٚتمٗ است ،أب ٚلتی ث٘ ٝفغ ضٕب ٘یست،
ا٘تربثبت ذطاة است».
سرٙبٖ ٔ ٟٓضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة اسالٔ ی زضثبض ٜا٘تربثبت اظ آٖ ض ٚإٞیت زاضز و ٝعی چٙس زٚض ٜا٘تربثبت ٌصضت ٝتبو ٖٛٙجطیب٘ی
ٔیوٛضس تب ثب اپٛظیسیٕٖ٘ٛبیی  ٚضفتبضٞبی ٔتٕبیع زض حٛظ ٜوٙص سیبسی  ٚتحّیُٞبی اجتٕبػی ،فبصّٔ ٝؼٙبزاضی ضا ثیٗ ذٛز ثب
حبوٕیت ٞ ٚستٔ ٝطوعی ٘ظبْ زض ش ٗٞػٕ ْٛجبٔؼ ٝایجبز وٙس .ث ٝا حتٕبَ ظیبز اٍ٘یع ٜچٙیٗ السأی ،و ٝزض ٞیچ وجبی ز٘یب ضخ
ٕ٘یزٞس .ضیط ٝزض ایٗ زاضز و ٝآٟ٘ب ٔی ذٛاٙٞس آضای ثرص ٔؼتطض ٘ ٚبضاضی جبٔؼ ٝضا ثب ایجبز زٚلغجی ثیٗ ذٛزضبٖ ٘ ٚظبْ ،ث ٝسٕت
جطیبٖ سیبسی ٔٛضز ٘ظط ذٛزضبٖ سطاظیط وٙٙس .وساْ ٌط ٜٚحبضط است أٙیت  ٚتٛاٖ ثبظزاض٘سٌی ٘ظبٔی وطٛض ذٛز ضا زض آستب٘ٝ
ا٘تربثبت ظیط سإاَ ثجطز  ٚسبذتبض سیبسی ضا ث ٝآزْوطی ٔت ٟٓوٙس؟ ایٗ اتفبق تّد أب زض ا٘تربثبت  7۹69ایطاٖ ضخ زازٕٞ .یٗ جٕبػت
 ٓٞاو ٖٛٙثط ػّٕىطز ضٛضای ٍٟ٘جبٖ ٔتٕطوع ضس ٜاست  ٚا٘تربثبت ضا ا٘تصبثبت  ٚتططیفبت ٔؼطفی ٔیوٙس.
ٚالؼیت ایٗ است وٞ ٝیچ وس ثبظیٍطاٖ سیبسی وطٛض ضا اظ زاضتٗ افىبض ذبظ ذٛز ٟ٘ی ٘ىطز ٜاست ،أب ٔؼٙبیی ٘ساضز اظ یه س ٛثٝ
اضوبٖ سبذتبضی ٘ظبْ تٕٟت ظز ٜضٛز ٘ ٚسجت ٘بضٚا زاز ٛٔ ٚضٛع ٕٟٔی ث٘ ٝبْ ا٘تربثبت ضا ثب تؼبثیط ٘بزضست زیٍطی ذغبة لطاض زاز  ٚاظ
زیٍط س ٛتٕبْ تالشٞب ثطای ث ٝزست آٚضزٖ لسضت ٙٔ ٚبصت حىٔٛتی ثبضس؛ ثٕب٘س و ٝایٗ ٌط ٜٚزض ایٗ سبَٞب ثط٘س ٜثسیبضی اظ
ا٘تربثبتٞبیی ثٛز٘س و ٝاو ٖٛٙاظ آٖ ث٘ ٝبْ تططیفبت یبز ٔیوٙٙس!

آمًزش تحلیل سیاسی /اوتخابات ضامه امىیت
ا٘تربثبت ثطای وطٛض ٔب ّّٔ ٚت ٔب یه فطصت است ،ثطای زضٕٙبٖ ٔب یه تٟسیس است؛ ا٘تربثبت ضا زستوٓ ٘جبیس ٌطفت.
ایٙى ٝثؼضیٞب ضاجغ ث ٝا٘تربثبت حطف ٔیع٘ٙسٞ ،ط چ ٝزِطبٖ ٔیرٛاٞس ٔیٍٛیٙسٔ ،طزْ ضا زِسطز ٔیىٙٙس٘ ،جبیس ا٘سبٖ
ثٝآسب٘ی اظ ایٗ ػجٛض ثىٙس؛ ا٘تربثبت ثطای وطٛض ٔب یه فطصت ثسیبض ثعضٌی است ا٘تربثبت اٌط پُطضٛض ا٘جبْ ثٍیطز ٔ ٚطزْ
ث ٝصٛضت وبُٔ پبی صٙسٚلٟبی ضأی حضٛض پیسا وٙٙس ،ایٗ تضٕیٗوٙٙسٜی أٙیّت وطٛض است ،أٙیّت وطٛض ضا تضٕیٗ
ٔیىٙس؛ چطا؟ ثطای ذبعط ایٙى ٝزضٕٙب٘ی و ٝوطٛض ضأّّ ،ت ضا تٟسیس ٔیىٙٙس ،اظ پطتٛا٘ٝی ٔطزٔی ثیطتط ٞطاس زاض٘س تب
أىب٘بت تسّیحبتی ٔب؛ ثّ ،ٝاظ ٔٛضه ٔب ٔ ٓٞیتطسٙس أّب اظ پطتٛا٘ٝی ٔطزٔی ٘ظبْ ثیطتط ٔیتطسٙس.
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