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هسالِ غزب قذرت تاسدارًذگی ایزاى است
ًِ تزجام
ثب ٚخٛز ضایع٘یٞبی اذیط ثٚ ٝیػ ٜثطٌعاضی
ٔصاوطات زٚحٕٞ ٝسٙبٖ پیكطفتی زض ٔصاوطات
صٛضت ٍ٘طفتٔ ٚ ٝحُ  ٚظٔبٖ ٌفتٍٞٛبی آیٙسٜ
٘یع تؼییٗ ٘كسٜا٘س .زض ایٗ قطایظ ٕ٘یتٛاٖ
اضظیبثی ضٚقٙی اظ افك تٛافك زض آیٙس ٜزاقت.
زض ایٗ قطایظ ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖ ثب اقبض ٜثٝ
تدطث ٝلصافی زض ٕٞطاٞی ثب آٔطیىب  ٚأضبی
ٔؼبٞسٙٔ ٜغ ٌؿتطـ ؾالشٞبی ٞؿتٝای ٚ
ذٛـثیٙی اصالشعّجبٖ ث ٝآٔطیىبٛ٘ ،قت:ٝ
ٔكىُ غطة ٘ ٝا٘طغی ٞؿتٝای اؾت ٝ٘ ٚ
حمٛق ثكطٔ .ؿئّ ٝاصّی غطة ،لسضت
ثبظزاض٘سٌی  ٚػٕك ٘فٛش ضاٞجطزی ایطاٖ زض
ٔٙغم ٝغطة آؾیب ،تٛؾؼ ٝفٙبٚضی ٞؿتٝای ٚ
ٔٛقىی ٕٞ ٚیٗعٛض پیكطفتٞبی التصبزی
ایطاٖ اؾت.
ایٗ ضٚظ٘بٔ ٝازأ ٝزازٔ :ٜؿئّ ٝثطخبْ ثٟب٘ٝ
اؾت .آٔطیىبییٞب ٕ٘یذٛاٙٞس اظ ثط٘بٔٝضیعی ٚ
فؼبِیتٞبی ٌصقت ٝذٛز ػّی ٝخٕٟٛضی
اؾالٔی زؾت ثىكٙس ز ٝآ٘ى ٝذٛز آٟ٘ب ثبضٞب
تأویس وطزٜا٘س تحطیٓ  ٚفكبض حساوثطی تٟٙب
اثعاض آٔطیىب زض ثطاثط ایطاٖ اؾت.

پٌج هغالطِ تاهشُ در دفاع اس تیحجاتی
✍ ٔحؿٗ ٟٔسیبٖ
یىٓٔ :یٍ ٝثس حدبثی أطٚظ ٘تید ٝاِعاْ حدبة اؾتٔ .ثُ ایٙى ٝوؿی ثٍٛیس
ػجٛض اظ زطاؽ لطٔع ثربعط لٛا٘یٗ پّیؽ اؾت.
زٔ :ْٚیٍ ٝوكف حدبة ثیكتط قس ٜاؾت .یؼٙی اٌط ٔؼتبز ث ٝتطیبن ،حكیف
وكیسٔ ،ؼتبز ثیكتط قسٜ؟ ٘ى ٝٙفىط ٔیوٙیس وؿی و ٝأطٚظ ضٚؾطی ثطٔیساضٜ
لجال زبزضی ثٛزٜ؟
ؾٔ :ْٛیٍ ٝایٗ  ٕٝٞزظز زطا ٌیط زازیٗ ث ٝحدبة؟ ٔثُ ایٗ ٔی ٔ ٝ٘ٛو ٝپّیؽ
ث ٝوؿی و ٝذ ٝ٘ٛاـ ض ٚزظز ظز ٜثٍ ٝزضٌیطاذتالؾیٓ ،ثٕب٘س ثؼس.
زٟبضْٔ :یٍ ٝایٗ ٚضغ ثیحدبثی ٘كٔ ٖٛیسٔ ٜطزْ ث ٝاصُ حدبة ثیاػتمبز
قسٖ.یؼٙی اٌط وؿی غیجت وطز ث ٝاصُ غیجت ثیاػتمبز قسٜ؟ وال ٕٝٞ
ٔؼصٙٔٛس ٞ ٚطوؽ ٌٙب ٜوطز اظ ؾطوبفطی اؾت؟
پٙدٓٔ :یٍ ٝحدبة اِٛٚیت ٘یؿت !.ثّ ٝاِٛٚیت ٔب ٘یؿتِٚ .ی ظبٞطا اِٛٚیت
ضسا٘مالة ٞؿتٕ٘ .یثیٙیس؟ حبال ز ٝوٙیٓ؟ ثیذیبَ ثبقیٓ؟
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سختتزیي رقیة آهزیکا در غزب آسیا
٘كطی ٝآٔطیىبیی ٚاقٍٙتٗپؿت زض ٌعاضقی ٘ٛقت« :ا٘جٔ ٜٛب٘ٛضٞبی ضٚؾی ٚ ٝایطاٖ ػّیٙٔ ٝبفغ آٔطیىب زض ذبٚضٔیب٘ٚ ،ٝاقٍٙتٗ ضا ٚازاض
وطز ٜتب زض ٔٛضز فؼبِیتٞبی ٘ظبٔی ذٛز زض ٔٙغم ٝیه حؿبة ؾطاٍ٘كتی پیف اظ ٔٛػس ا٘دبْ زٞس؛ ثس ٖٚایٙى ٝخطل ٝزضٌیطی
ٌؿتطزٜتطی ضا ایدبز وٙس»ٚ .اقٍٙتٗپؿت ٔی٘ٛیؿس« :تمبثُ ثب ضٚؾی ،ٝثب تكسیس السأبت تحطیهآٔیع ایطاٖ ٕٞطا ٜقس ٜاؾت .ایطاٖ،
ؾطؾرتتطیٗ ضلیت آٔطیىب زض ذبٚضٔیب٘ٔ ،ٝستٞبؾت یىی اظ زغسغٞٝبی فطٔب٘سٞبٖ ؾٙتىبْ ثٛز ٜاؾت» .زض ازأ ٝایٗ ٘كطی ٝث ٝتحّیُ
اٖثیؾی ٘یٛظ اقبضٔ ٚ ٜسػی قس ٜاؾت ،اظ ٔب ٜاوتجط تبو ٖٛٙایطاٖ  29حّٕ ٝػّی ٝاٞساف آٔطیىبیی ا٘دبْ زاز ٜوٞ ٝیروساْ ٔٙدط ث ٝیه
پبؾد لٛی اظ ؾٛی آٔطیىب ٘كس ٜاؾت؛ «پبزٌبٖ تٙف و ٝزض أتساز ٔطظٞبی ؾٛضی ٝثب اضزٖ  ٚػطاق لطاض زاضزٛٙٞ ،ظ ظذٓٞبی ٘بقی اظ حّٕٝ
٘یطٞٚبی ٘عزیه ث ٝایطاٖ زض ٔب ٜاوتجط ضا زاضز٘ .كب٘ٞٝبیی اظ ٔحُ اصبثت ٛٞاپیٕبٞبی ثس ٖٚؾط٘كیٗ ثٔ ٝحٛع ٝؾبذتٕب٘ی زض ٘عزیىی ٔطوع
فطٔب٘سٞی اضتف آٔطیىب لبثُٔكبٞس ٜاؾت» .زض ایٗ ٔمبِ ٝاشػبٖ قس ،ٜزِٚت ثبیسٖ اظ ٘كبٖ زازٖ ٔٛضغ ؾرتٌیطا٘ ٝزض ثطاثط ایطاٖ  ٚضٚؾیٝ
٘بتٛاٖ اؾت.

ٍقتی هؤسس ٍ دتیز کل حشب کٌار هیکشذ!
«صبزق ذطاظی» ٔؤؾؽ  ٚزثیطوُ حعة ٘سای ایطا٘یبٖ اظ ایٗ حعة وٙبضٌٜیطی وطز  ٚذغبة ثٓٞ ٝحعثیٞبی ذٛز ٘ٛقت ٗٔ« :زض آؾتب٘ٝ
قصتؾبٍِی ،ثب تأُٔ زض ٌصقت ٚ ٝثب ٍ٘ب ٜث ٝآیٙس ،ٜث ٝضٚـٞب  ٚوٛقفٞبی تبظٜای زض ظ٘سٌی ٔیا٘سیكٓ ٛٙٞ ٚظ آٖ پٙس ؾؼسی ثب ٔٗ اؾت
و" ٝؾؼی وٗ ؾؼی و ٝایٗ ػٕط ثؿی ٔرتصط اؾت"ٔ .ستٞب پیف تٛصی ٝحىیٓ ّٔ ٚدأ  ٚاؾتبزی ٌطأٖبی ٝضا ث ٝخبٖٚزَ ذطیسْ  ٚاظ ػبِٓ
ؾیبؾت وٛذ وطزْٛٙٞ ،ظ ٕ٘ ٓٞیزا٘ٓ ث ٝؾطاة ظ٘سٌی ٌطفتبض قسٜاْ  ٚیب ث ٝؾطزكٕ ٝظالَ ضٌ ٖٕٛٙٞكتٝاْ ،آ٘س ٟٓٔ ٝاؾت أیسٚاضی ٔٗ
اؾت  ٚاِحك أیس زٚ ٝاغٔ ٜمسؼ  ٚفطذٙسٜای اؾت» .زض وكٛضٔبٖ قٕبض ظیبزی اظ احعاة ثیذبصیت  ٚذب٘ٛازٌی زاضیٓ و ٝصطفبً ث ٝزِیُ
خّٛزاضی یه ٔمبْ ٔ ٚؿئ َٛظ٘سٜا٘س  ٚثب وٙبض وكیسٖ آٖ ،ػٕطقبٖ ث ٝاتٕبْ ٔیضؾس؛ صطف ٚلت زض زٙیٗ خٕغٞبی زٙس ٘فط ٜو ٝاصغالش
حعة ضا یسن ٔیوكٙس ثٔٝثبث ٝثغبِت ػٕط اؾت؛ ٘ ٝوٙف ؾیبؾی زاض٘س ٘ ٝ٘ ٚفؼی ثطای خبٔؼٔ ٝیضؾب٘ٙس؛ اِحك و٘ ٝجٛز زٙیٗ احعاثی
ثٔٝطاتت ٔٙبفغ ثیكتطی اظ ثٛز٘كبٖ ػبیس ّٔت ٔیوٙس.

گالیِ سزدار سپاُ اس هجلس اًقالتی!
ؾطزاض ظٞطایی ،ضئیؽ ؾبظٔبٖ ثؿیح ؾبظ٘سٌی وكٛض زض ٘كؿت ذجطی زیطٚظ ذٛز اظ عٛال٘ی قسٖ ض٘ٚس ثطضؾی اصالش لب٘ ٖٛثؿیح
ؾبظ٘سٌی زض ٔدّؽ ٌالی ٝوطز ٌ ٚفت« :عطش اصالش لب٘ ٖٛثؿیح ؾبظ٘سٌی ضا آٔبز ٜوطز ٚ ٜثٔ ٝدّؽ فطؾتبزیٓ ٔ 18 ٚب ٜاؾت و ٝایٗ
ٔؿئّ ٝضا پیٍیطی ٔیوٙیٓ .زض وُ  2ثٙس ثطای اصالحی ٝزازیٓ ِٚی زض وٕیؿی ٖٛأٙیت ّٔی ٔدّؽ  110صفح ٝایطاز  ٚتحّیُ ٘ٛقت ٝثٛز٘س
یىی اظ تحّیُٞب ایٗ ثٛز و ٝایٗ ثبػث ٔكىالت أٙیتی ذٛاٞس قس .ث ٝقٛذی ٌفتٓ ثطای ثطخبْ  10 ٓٞصفحٛ٘ ٝقتیس و ٝثطای ٔب  110صفحٝ
٘ٛقتیس؟ زٔ ٚب ٜپیف أضبی ٕ٘ 50بیٙسٔ ٜدّؽ ضا ٌطفتیٓ  ٚعطش زٚفٛضیتی قس ٜاؾت ِٚی ػٛٙاٖ وطز٘س و ٝعطشٞبی زٚفٛضیتی  ٓٞظیبز
ٞؿتٙس  ٚزض ٘ٛثت لطاض زاضز».
تٛصیف لبئٓٔمبْ ظطیف اظ ٔمصط ػسْ احیبی ثطخبْ
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اخثار کَتاُ
◄ ایطاٖ؛ ٘بثٛزٌط ذغٛط لطٔع آٔطیىبیی زض ٔٙغمٚ« /ٝیّیبْ ٚوؿّط» ٔسیط ثط٘بٔٞٝبی ذبٚضٔیب٘ ٝزض قٛضای آتال٘تیه  ٚیىی اظ ٔمبٔبت
ثّٙسپبی ٝؾبثك پٙتبٌٌ ،ٖٛفت« :ایطاٖ ثٝعٛضٔؼٕ َٛتالـ ٔیوٙس تب خبیی ؤٕ ٝىٗ اؾت ذغٛط لطٔع آٔطیىب ضا آظٔبیف وٙس .آٖٞب زض
تالـ ٞؿتٙس تب ٔدٕٛػٝای اظ ضفتبضٞب ضا زض عطف آٔطیىبیی ایدبز وٙٙس و ٝث٘ ٝفغ ذٛزقبٖ ثبقس ٔ ٚب زضٚالغ تب حس ظیبزی ایٗ ٙٞدبضٞب
ضا پصیطفتٝایٓ»ٚ .ی اضبفٔ ٝیوٙس« :تطؼ اظ لسضت آٔطیىب زض  20ؾبَ ٌصقت ٝوٕطً٘ قس ٜاؾت .ثٚٝیػ ٜزض ذبٚضٔیب٘ ،ٝحضٛض ٘ظبٔی
آٔطیىب پؽ اظ زٞٝٞب خ ًٙزض افغب٘ؿتبٖ  ٚػطاق ض ٚث ٝوبٞف اؾت».
◄ ٚحكت ضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی اظ حضٛض ایطاٖ زض زضیبی ؾطخ /ضؾب٘ٞٝبی ػجطی ظثبٖ ضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی ٕٞسٚ ٖٛاِال ٘یٛظ ٞ ٚبآضتص ثٝ
٘مُ اظ ثٙی ٌب٘تؽ ٚظیط خ ًٙایٗ ضغیٓ و ٝزض یه ٔیعٌطز زض آتٗ پبیترت ی٘ٛبٖ ؾرٙطا٘ی ٔیوطزٛ٘ ،قتٙس ،زٟبض فط٘ٚس وكتی ٘ظبٔی
ایطا٘ی زض زضیبی ؾطخ ضصس قسٜا٘سٌ .ب٘تؽ ثب اثطاظ ٚحكت اظ لسضتٕ٘بیی ایطاٖ زض زضیبی ؾطخ  ٚثید ٌٛـ صٟی٘ٛیؿتٞب ٌفت ،ایطاٖ
زض حبَ ا٘دبْ ٌكت ظ٘یٞبی غیطػبزی زض زضیبی ؾطخ ثٛز ٚ ٜحضٛض ٘ظبٔی ایطاٖ زض ایٗ زضیب عی ٔبٜٞبی اذیط زض یه زٌ ٝٞصقتٝ
ثیؾبثم ٝثٛز ٜاؾت.
◄ تمبثُ ضٚؾی ٝثب ضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی خسیتط قس /ثٌ ٝعاضـ خطٚظآِ پؿتٚ ،ظاضت زازٌؿتطی ضٚؾی ٝزض زؾتٛضی ذغبة ث ٝآغا٘ؽ
یٟٛز و ٝاٚایُ ٞفت ٝث ٝصٛضت ٘بٔ ٝث ٝایٗ آغا٘ؽ اضؾبَ قس ،ٜتٕبْ فؼبِیتٞبی آٖٞب ضا زض ذبن ضٚؾیٕٛٙٔ ٝع اػالْ وطز ٜاؾت .ثٝ
٘ٛقت ٝایٗ ضٚظ٘بٔ ،ٝایٗ زؾتٛض ثیكتط ث ٝذبعط تٙفٞبی ایدبزقس ٜثیٗ ضٚؾی ٚ ٝضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی زض ٔٛضٛع خ ًٙاٚوطایٗ ثٛز ٜاؾت.
ضٚظ٘بٔ ٝصٟی٘ٛیؿتی ایٗ تصٕیٓ ضا ثٔ ٝؼٙبی وبٞف زكٍٕیط  ٚحتی تٛلف ٟٔبخطت یٟٛزیبٖ اظ ضٚؾی ٝث ٝاضاضی اقغبِی زا٘ؿت .زؾتٛض
ٔؿى ٛثطای تٛلف فؼبِیت آغا٘ؽ یٟٛز ثیكتط ذغٛط ٛٞایی ضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی ث ٝضٚؾی ٝضا تؼغیُ وطز ٜاؾت.
◄ خّٛی ٞسض ضفت ٔ 60یّیبضز زالضی ا٘طغی زض وكٛض ٌطفت ٝقسٔ« /حٕسثبلط لبِیجبف» ،ضئیؽ ٔدّؽ ،زض خطیبٖ ثط٘بٔ٘ ٝظبضت ؾتبزی
ذٛز زض اؾتبٖ وٍٟیّٛی ،ٝاظ پطٚغ ٜپتطٚقیٕی ٌسؿبضاٖ زیسٖ وطزٖ ٌ ٚفت« :ثؿیبض ذٛقحبِٓ و ٝأطٚظ قبٞس یه اتفبق ثعضي زض حٛظٜ
پتطٚقیٕی ٞؿتیٓ .ایٗ پطٚغ ٜوٚ ٝظیف ٝآٖ تجسیُ اتبٖ ث ٝپّیاتیّٗ اؾت اظ ٞسض ضفت ذٛضاوی و ٝزض پتطٚقیٕی ثیسثّٙس تِٛیس ٔیقٛز
خٌّٛیطی ٔیوٙس .ؾطٔبیٝای و ٝزض ثیسثّٙس تِٛیس  ٚاظ ثیٗ ٔیضفت  ٚفمظ آِٛزٌی ٛٞا ایدبز ٔیوطز٘ ،عزیه ثٔ 60 ٝیّیبضز زالض ثٛز».

طالق اعتقادات گذشتِ!
ایٗ ضٚظٞب ثبظ  ٓٞا٘تكبض ٔٛاضغ خٙدبِی فبئعٞ ٜبقٕی ،حبقیٝؾبظ قس ٜاؾتٚ .ی زض ثركی اظ اظٟبضات ذٛز ضٕٗ
حٕبیت اظ السأبت ثطذی زض خٟت وكف حدبة ،اظ آ٘بٖ ذٛاؾت ٝاؾت و ٝث ٝایٗ ضفتبض ٙٞدبضقىٙب٘ ٝذٛز ازأ ٝزٙٞس!
٘ىبت تحّیّی:
 1اِٚیٗ ٘ىت ،ٝؾىٛتی اؾت و ٝزٚؾتبٖ  ٚاعطافیبٖ ٕٞ ٚفىطاٖ ٚی زض اضزٌٚب ٜاصالشعّجبٖ ،حعة وبضٌعاضاٖ  ... ٚاتربش
وطزٜا٘س! اظ احعاة ٌ ٚطٜٞٚبی ؾیبؾی و ٝذٛز ٔسػی پیكٍبٔی زض تٛؾؼ ٝؾیبؾی ٞؿتٙس ،ا٘تظبض آٖ اؾت و ٝزض ثطاثط
ٔٛاضغ ؾبذتبضقىٙب٘ ٝزٚؾتبٖ ٓٞ ٚحعثیٞبی ذٛز ٚاوٙف ٘كبٖ زٙٞس.
2آ٘س ٝثط ؾط فبئع ٚ ٜأثبِ ٟٓآٔس ،ٜثبیس یىی اظ ٟٔٓتطیٗ آفبت  ٚا٘حطافبتی و ٝا٘مالة  ٚا٘مالثی ٖٛضا تٟسیس ٔیوٙسٛٔ ،ضز
ثبظذٛا٘ی لطاض زاز .ثس ٖٚقه یىی اظ ٟٔٓتطیٗ تٟسیسات ا٘مالة ،ذغط "اضتدبع" اؾت .ثسیٗ ٔؼٙب و ٝثطذی زض ٔؿیط
حطوت لغبض ا٘مالة ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف ا٘مالثی ،ززبض تطزیس ٚ ٚاٌطایی  ٚا٘فؼبَ  ٚپكیٕب٘ی قس ٚ ٜاظ لغبض ا٘مالة
پیبز ٚ ٜضا ٜػمتٌطز ضا زض پیف ٌیط٘س!
 3خطیبٖٞبی ؾیبؾی ثبیس تالـ وٙٙس تب اظ افتبزٖ زض زاْ اضتدبع ذٛز ضا ٔص ٖٛزاض٘سٔ .تأؾفب٘ٔ ٝیىطٚة اضتدبع
ٔستٞبی ٔسیسی اؾت و ٝاضزٌٚب ٜخطیبٖ اصالشعّت ضا آِٛز ٜوطز ٜاؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثرف ػٕسٜای اظ ٘یطٞٚبی ذٛز
ضا اظ زؾت زازٜا٘س.
✍ٟٔسی ؾؼیسی
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