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ايتساؾبت ًٌَٚی  ِٚخػلتی ّوگبًی پیدا ٚسدُ ،يلت ٍجَدیاش زا هدیَى خَد است ٍ ًوییتیَاى هحتیَای
هثجت آىزا غسْبً ثِ ٍاٌٚطی هٌٓی تٗلیل داد .دزست است  ِٚثب تحسٚبتی ايتساؾی هَاجِاین اهب تداٍم ٍ َٖام
گسْتي حیبت خَدپَی آى  ،هستلصم خَداگبّی ًسجت ثِ ذات ایجبثی خَیص است .جٌجطی َ« ِٚبیت» خیَد
زا دز خَد ًیبثد ،خَد ی سسًَضتسبش ًیست ٍ دز ٚطوٛطی هداٍم ثب آىچِ ًویخَاّید ،ثیب «َییس» ،خیَد زا
ْسسَدُ هیٌٚد .جٌجطی  ِٚغیسْبً خیَد زا ثیب ؾید خیَدش تًسییّ ٌٚید ٌّیَش دز خیَد زیطیِ ًجسیتٍِ ،
خَدٍاسكِگس ًطدُ است.
دزحبل حبؾس ادزا٘ ایي هسؤلِ ثسای اًدیطوٌداى هب اّویتی تًییيٌٌٚدُ دازد .اگیس آىّیب شهیٌیِّیبی
دٍام ٍ ثبلٌدگی جٌجص اجتوبيی زا دز خَدِ آى جستٍجَ ًٌٌٛد ،اگس «اهس هوٛي» زا غیسْبً اشقسییٕ سیٌجص
تَاًبیی ّبی هًبًداى هسدم ضٌبسبیی ٌٌٚدً ،ویتَاًٌد زاّجسدی سسًَضتسبش ثسای حسٚت هسدهی اهسٍش تدٍیي
ٌٌٚد .ذّي اًدیطوٌد ًویتَاًد اش قسیٕ هداِٖی ثیٍاسكِ ی «ٍاًٖیتِ» هَجیَد ثیِ ًتیجیِگییسی ثسسید .دز
ایيجب «ٍاسكِ» ٍاًٖیت ٍجَدی خَد جٌجص است ،دزَیسایيغیَزت ذٌّییت هتٓٛیس ًسیجت ثیِ دیٌبهیسین
دزًٍی جٌجص ثِ يبهلی «خبزجی» تجدیل ضدُّ ،دْی خَدپسداختیِ زا يوَهییت ثیطییدُ ثسهجیبزشات جیبزی
تحویل هیٌٚد .حبل ایي ّدِ خَاُ گستسدُ ٍ ّوِجبًجِ ثبضد خَاُ هحدٍد ٍ تٌگًهس.
زّجساى ٍ ًَاًدیطبى هب ثب ٚوی تَاؾى ثبید اذيبى ٌٌٚد  ِٚتیب ٖجیل اش اهیَاا ايتساؾیی اخییس ،آىچیِ
ثِيٌَاى «ٍاًٖیت» دزاْٛبز اًًٛبس داضت ثب ٍاًٖیت اهسٍش تٓبٍتی ضگسِ دازد .اییي ٍاًٖییت جدیید اشٚجیب
پدیدازضد؟ هگسجص ایيست  ِٚنْیَز ايتساؾیبت خیبلٕ ٍاًٖییت خیَد ثیَدُ اسیت؟ آییب چٌییي زخیدادی
دزهییلِ ی ٚسی هیگٌجید؟ آیب پدیدازضدى ایي ايتساؼّب شادُی ًْبلیتّبی تطٛیالتی خیبظ ثیَد؟ هگیس
دزقَل تبزیخ هًبغس ،اشجولِ ٍ ثِخػَظ اًٗالة  ۷۵ایساى ،نَْز جٌجصّبی اجتوبيی ّوَازُ «َیسهتسٖجیِ»
ًجَدُ است؟ پس ثبشاًدیطبى هب ٚی هییَاٌّد دز زاثكِی ذٌّیت ٍ يیٌیت تجدیدًهس ٌٌٚد؟
چٌبًچِ ٚوبٚبى ثسزإیت ٍاًٖیت ثِسبى چی صی ثیسًٍی ٍ هبدی اغساز ٍزشینّ ،سگص ثِ ٍاًٖیت ٍجیَدی
حسٚت خَدجَش ًٌَٚی پی ًیَاّین ثسد .لرا ثیبش ییْ ٙسغیت ٚوییبة تیبزییی زا اش دسیت خیَاّین داد.
دزحٗیٗت اًدیطوٌداى اهسٍش ثدٍى ایي ِٚخَدضبى ثداًٌد ،حٕ حیبت خَیص زا هدیَى جٌجص خَدشای هسدم
ایساىاًد .توبم جسیبى ّبیی  ِٚپس اش اًتیبة زٍحبًی تبحدی ْسسَدُ ضدُ ثَدًد ،دٍثبزُ جبى تبشُ ای یبْتِاًد
چَى  ِٚجٌجص اجتوبيی چطناًداشّبی تبشُای دزثساثسضبى گطَدُ است .ایي تحس٘ جدید ثب تجلی ثیضیوبز
ًهسات ٍ زاّجسدّبی ًَیٌی تَأم ضد« .اهس هوٛي» اش دیهبُ گرضتِ تب ٌَٚى دستیَش تُییس ضدُ است.
هوٛي ٍ ًبهوٛي ّسدٍ دزثستس ضسایف هَجَد دزتیبغن ٍ ّوصیستی ثِسیسهیجسًدّ .یی چییص اشپییص
هٗدز ًیست .اهس هوٛي تب ٖجل اش «ٍَٖو حبدثِ» ،تبٖجل اش ثسٍش آضٛبزشٍ ،جَدی «ثبلَُٗ» ٍ دزخَد دازدٍ .لی
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پس اش نَْزجٌجص« ،ثبلًٓل» ضدُ ،ضسایف جدیدی زا هیآْسیٌد .یًْ ٙلیت جدیید حبغیل جیَش خیَزدى
«ّستی» ٍ «ذات» ی ٙجٌجص آشادیخَاّبًِ استٍٖ .تی ِٛایي ًْلیت ًَیي ثب خَدآگبّی يوَهی يجیي ضَد،
خَدٍاسكِگس ضدُ زٍحی خَدپَ هییبثد .آىٍٖت ٚست آشادی دیگس ثِ ؾیسٍزتی ٚیَز ًوییهبًیدٍ .نیٓیِی
تبزییی زٍضٌگسی ،تْٓین ٍ تجییي ایي زٍح سیبل شهبى است .گبم اٍلِ هًسْیتضٌبسیی ،خَدضٌبسیی ٍ زّیبیی
زٍضٌٓٛس اش جوَد ْٛسی است .پیصْسؼّبی ذٌّی ثِ ّس ضٛلی  ِٚثسٍش ٌٌٚد ،ثِجبی آىٚیِ اجیبشُ دٌّید
حسٚت اجتوبيی آشاداًِ ٍ خَداًگییتِ خػبیع خَد زا آضٛبز ٌٚد ،خَداًٛطبْی آىزا هْبز هیسبشد.
پس اش تجسثِ ی اًٗالة ّ ٍ ۷۵صیٌِّب ی سٌگیٌی  ِٚچٌد ًسل ثبجبى خَد پسداخیت ٚیسد ،دیگیس حیٕ
هػلَةٚسدى هبّیت ًْؿتی ًَپب زا ًدازینْ .ساهَش ًجبید ٚسد  ِٚهبحػل ْسایٌد ی ٙتحَل يویٕ اجتوبيی
غسْآ دز ثصیسٚطیدى ٖدزت سیبسی خالغِ ًویضَد .تَاًوٌیدی یی ٙجٌیجص ًیِ دز ٖیدزت تیسییت ٚیِ
دزخَدسبشی ٍ ثلٌَ هسدهیی اسیت ٚیِ دز هسییس حسٚیتضیبى اسیتًدادّبی خیَد زا ضیَْٛب ٚیسدُ ،هًٌیب
ٍٖدزتسبشی هیًوبیٌد تب سسًَضت خَد زا خَد دزدست ثگیسًد.
پس زٍضٌٓٛساى هب ثسای حػَل ثِ هسحلِی جدییدی اش ضیٌبخت اشٚجیب ثبیید آَیبش ٌٌٚید؟ حٗیٗیت
اًؿوبهی است .ثسای دزیبْت آى ثبید ثِ هحتَای خَد جٌجص ،ثِ دزخَاستّبی هطیعاش ٍ ،توبهیت اجصا
ٍ يٌبغس سبشای آى زجَو ٚسد .ثسخالِ دیدگبُ زایجی ْٗ ِٚف اشگراز ٚوّی ثیِ ٚیٓیی هییزسید ،دیبلٛتییٙ
حسٚت اش ٚیٓی ثِ ٚوّی ٍ سپس ثِ هًیبز است .ثداى هًٌی  ِٚتٙت ٙآحبد سبشًدُی اجتوبو ثِ ّویساُ ّین
اشٚیٓیتی ثسخَزدازًد ٍٖ ِٚتی دزجٌجطی ّوگبًی تجلی پیدا ٌٚد ،ثِ هًیبز سٌجص ٍ ٖؿبٍت تجدیل هییضیَد.
ًٗكِ ی آَبش ی ٙحسٚت ٍسیى اجتوبيی حبٍی خسدی جوًی است ّ ِٚوچَى یی ٙحٛین ٖؿیبٍت تیبزییی
است .دُ سبل پیص ًیص دزگیسٍداز«جٌجص سجص» ،تٛیِ ثس حٕ زأی ،دزثكي خَد زٍحی جبهى زا حول هیٚیسد
 ِٚچٌبىچِ اش آشادی «حَٖٗی» ثِ آشادی «حٗیٗی» زاُ ثبشهیٚسد ،هی تَاًست ثِ ایدُای زّبییثییص تجیدیل
ضَد.
ٍلی دٖیٗآ ّویي هَٗلِ ی آشادی ّبی ْسدی است ٚیِ هَجیت زٍیٛسدّیبی ًهیسی هتًیددی دز دزٍى
جٌجص اجتوبيی ضد؛ زٍیٛسدّبیی  ِٚثبلَُٗ هًبزؼ یٛدیگسًد .الجتِ ٍجَد تٌیَو دز دزٍى جٌیجص ؾیسٍزی،
قجیًی ٍ هجبز٘ است .اهب چٌبىچِ ایي گسایص ّب ثدٍى تًبهل ٍ گٓتٍگَ ٍ ثِهَاشات یٛدیگس دزحبل حسٚت
ثبضٌد ،تؿبدّبی دزًٍی جٌجص سسثستِ ثبٖی هیهبًد ٍلی حرِ ًویضًَد .ثسيٛسّ ،سٚدام ثیسای خیَد ثیِ
توبهیتّبیی دزخَد استحبلِ یبْتِ ٍ شهیٌِ ّبی یی ٙتػیبدم ًْیبیی زا ْیساّن هییسیبشًد .آًیبى ٚیِ اهیسٍش
خیسخَاّبًِ ٍ غبدٖبًِ تآهل ٍ تًبهل ثسسس «اختالْبت» دزًٍی زا ثِ ثًد هََٚل هیٌٌٚد ،خَاّبى جلیَگیسی
اش تٓسِٖ ٍ حٓم ٍحدتاًدً .یت آًْب الجتِ ٖبثلْْن است .هطٛل اغلی دز اییيجبسیت ٚیِ هجلُیبى ٍحیدت
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خَاست خَد زا هًوَالً دز ی« ٙثسًبهِی حداٖلی» ثِيٌَاى «هیسا هطتس٘» ًهسگبُّیبی هَجیَد پسداختیِ
هیٌٌٚد  ِٚدزٍاًٖیت اهس تجلی ی ٙتئَزی سیبسی است .اضتجبُ ًطَد ،هَؾَو ثسسس ّوٛیبزی ٍ ییب االیتالِ
يولی ثسای تحٕٗ دزخَاستّبی هًیي ٍ هطیع ًیست .هسؤلِ ثسسس ایيست  ِٚایي ثسًبهِّبی حیداٖلی ٍ
ججِْ ّبی هتحد ٍ َیسُ ،اش هؿبهیي اًؿوبهی ٍ هتٌَو توٌیبت هسدهی هٌتیصو هییضیًَد ٍ ثیِ «يوَهییت»ی
هیزسٌد  ِٚاش خبظ ثِ يبم ًسسیدُ است .اتٓبٖبً هًؿلِ اغلیّ ،ویي پسداختِ ٚیسدى ٍجیِ يیبم دزهجیبزشات
ًٌَٚی است .اهب ٚلیتی  ِٚاش اجصای تطٛیلدٌّدُاش سجٗت گسْتِ ٍ آىّب زا پطت سیس ًْیبدُ ثبضید ،یًٌیی
يوَهیت زا دز دزٍى خَد هكبلجبت اجتوبيی پیدا ًٌٛدْ ،بٖد ضوَلیت است.
ًسلی  ِٚاًٗالة  ۷۵زا تجسثِ ٚسدُ ٍلی ثیْسجبم هبًدى اّداِ آىزا ثب پَست ٍ گَضیت خیَد لویس
ٚسدُ ،هیتَاًد آیٌِ ی تبزییی هْوی ثسای ًسل ًْلی ثبضد ۰۴ .سبل ثًد اش اًٗالة ًِ ،آشادیّبی سیبسیًِ ،
آشادی ّبی غٌٓی ٍ تطٛیالتی هحٕٗ ٍ ًِ ْٗس هبدی ٍ اختالْبت ْبحص قجٗبتی ثسقسِ ضد .ثِلحبل اٖتػبدی
ّن ثِزَن تجلیُبت گَشخساش سیبسیٍ ،اثستگی ثِ اٖتػبد جْبًی يویٕتس گسدید .دز آىشهبى ّن ٍجِ يبهی
اًتصايی ثسهجبزشات اجتوبيی هب ْبیٕ ضد .ایي «ٍجِ يبم» ثب تجسید اش تؿبدّبی دزٍى جبهًِ اییساى ثیِ اغیل
هتحدٌٌٚدُ ی هجبزشُ ی ؾد اهپسیبلیستی زسید .غسًِهس اشایي ِٚاهپسیبلیسن زا ثِيٌیَاى هسحلیِای اش زضید
سسهبیِدازی جْبًی تًسیّ ًوی ٚسد ٍ ،حتی غسًِهس اشایٌ ِٛغسْآ ثسداضتی ؾداستًوبزی اشهجبزشُ داضت،
اش آى جب  ِٚهًكَِ ثِ استٗالل هلی ٍ هتسادِ ثب حٕ هسدم هب ثسای تًییي سسًَضت خَیص ثَد ،دزخَاستی
ثِجب ،هطسٍو ٍ هٌكٗی ثَد .سئالی  ِٚهیثبیست دزحیي هجبزشات ؾداهپسیبلیستی قیسح ٍ ثیداى پبسیخ دادُ
هیضدٍ ،لی ًطد ،ایيثَد  ِٚهب پس اش ٚست استٗالل هیخَاّین ثب ایي استٗالل چِٚبز ٌٚین؟ یًٌی چیِگًَیِ
هییَاّین سسًَضتهبى زا ثسبشین؟ ثِيجبزت ٍاؾحتس ،خَاستبز تآسیس چِ اجتوبيی ّستین؟
پس هبیی  ِٚچَة ی ٙاغل يبم هجسدضدُ زا خَزدُاین ًوی ثبید ٍ ًویتَاًین اش یبدآٍزی آى َٓلیت
ٌٚین ًِ .ایي ِٚحبال هثل هبزگصیدُ ّب اش زیسوبى سیبُ ٍ سٓید ثتسسین ٍ ّسگًَِ تًبهل ٍ ّوٛیبزی زا ثبقیل ٍ
ثیحبغل ٖلوداد ٍ ثِقَز یٛجبًجِ ثس پٌدازّبی خَد پبْطبزی ٌٚین .ایي ٚبز ثِّوبى اًداشُ هطٛلسیبش اسیت
 ِٚهدَْى ٚسدى آزا ٍ يٗبید خَد دز پطت پسدُی «"اغل»ی ْساگیس .آیب هكسح ًٛسدى هجیبًی ْٛیسی خیَد
اذيبى ؾوٌی ثِ يدم يیٌیت آى اْٛبز ًیست؟
گٓتین  ِٚحٗیٗت اًؿوبهی است ٍلی ٍجِ اًؿوبهی ستسٍى ٍ ْبٖد تًیٌبت دزًٍی ًیسیت .اییي ْسآیٌیدِ
زْى تًیٌبت هتًبزؼ دزًٍی است  ِٚاًؿوبهی زا ثِ ٚوبل ٍ ٍحدتی (سٌتصی) ًَثٌیبد هیزسبًدٍ .گسًِ ًسجت
ثِ ًٗكِ ی آَبش پیطسْتی حبغل ًطدُ است .ایي خَداًٛطبْی تَأهآ ّن دزثسدازًدُی زٍضی تحلیلیی اسیت ٍ
ّن زٍضی سٌتصی .یًٌی حسٚتی دیبلٛتیٛی است  ِٚاش هسحلِی ًیستیي ْبغلِ گسْتِ ،آىزا ٍاٚیبٍی ٚیسدُ ٍ
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ثِ هسحلِ ی اًًٛبس دزدزٍى ذّي هیزسد .سپس اجصای ایي ٍجِ اًؿیوبهیِ تطیسیح ضیدُ زا دٍثیبزُ دزّین
تسٚیت ٚسدُ ٍ دزهسحلِای يبلیتس اشًَ ثِ ًٗكِی آَبش ثسهیگسداًد .ثِ ثیبى دیگس ،خَد زا «َیس» خَد ٚیسدُ
ٍ ثب زْى َیسیت ثِ ٍحدتی هیزسد  ِٚدز آى ٍاحد ّن هًیي ٍ هطیع است ٍ ّن يبم ٍ جبهى .ایي ٍحدت
ًَثٌیبد ثب هتحد ٚسدى «ٍجَد» ٍ «ذات»ّ ،ن ثِهثبثِی «ًٓی» ًٗكیِی آَیبش اسیت ٍ ّین ثیِيٌیَاى حٓیم ٍ
ّوسبًی ثب آى .ایي ْسایٌد دیبلٛتیٛی ّن دز هَزد ّستی ٍ زًٍد جٌجص اجتوبيی غدٔ هیٌٚد ٍ ّن دز هَزد
ذّي.
ثبید اذيبى ٚسد  ِٚقی  ۰۴سبل گرضتِ خسد جوًی هسدم پیطسْت ثسیبزی ٚسدُ است .دز آى شهیبى
دزخَاست سبدُ ٍ غسیحِ «زأی هي َٚ؟» ضٛل ثسٍش ايتساؾبت يوَهی گسدیید .اهیب اهیسٍش دزخَاسیتّیبی
هسدم هسبیل ثٌیبدی زا ًطبًِ زْتِ است .اهب حػَل ثِ ایي ضٌبخت  ِٚدضوي اغلی چِ ٚسبًی ّستٌدْٗ ،یف
ٖدم اٍل است .دز آى دٍزُ ثسخی ثب زدّ «تئَزی حٕ» ٍ ثساثسی «غَزی» یب حَٖٗی دزهٗبثل ٖبًَى ثس ثساثسی
حٗیٗی پبْطبزی هیٚسدًد ٍ خَاستبز استٗساز آشادی دز  ٌِٚزٍاثف اجتوبيی ،یًٌی دز هحتَای شًیدگی ٍاًٖیی
ثَدًدٍ .لی ثبید تبٚید ٚسد « ِٚتئَزی حٕ» ،ثِ ضسـ تًویٕ ،هی تَاًد اش ٍجِ اهتییبشی ثسخیَزداز ضیَد ٚیِ
ًویتَاى ثِ سبدگی اش آى پسید.
ٍجِ هطیػِی «تئَزی حٕ» دز آىست ْ ِٚیسد زا دزجویى تحلییل ًجیسدُ ْبٖید َّییت ًوییٌٚید.
ْسدیتیبثی دز حٗیٗت هبحػل ٍ دستبٍزد تبزیخ اًسبًی است .ثب ایي ِٚاشيوس ایي ًهسیِ چٌد سدُ هیگیرزد،
اهب دز ایساى اهسٍش نَْزی تبشُ ٍ ٖبثلْْن پیدا ٚسدُ استٍٖ .تیٚیِ ًهیبهی توبهییت خیَاُ دزغیدد سیلكِ
ثستوبهی اثًبد شًدگی خػَغی ٍ اجتوبيی ثبضدٍٖ ،تی ِٚثس ضْسًٍداًص حتی آشادی اًدیطیِ زا دزییٍ ٌٚید،
ٍٖتیْ ِٛسد زا شیس لَای «ٚساهت اًسبًی» ثِ خَازی ثٛطبًدٍٖ ،تیٚ ِٚبزگساًص حتی دز اشای ٚبزی  ِٚقجیٕ
َٖاًیي ثبشاز اًجبم دادُ اًد دستوصد دزیبْت ًویٌٌٚد ٍ هججَز ثِ ايتػبة ثسای حَٗٔ هًَِٖ هیضًَد ،ایٌجیب
ٍ اٌَٚىْ ،سیبد آشادیِ ْسدی قٌیٌی زسب ٍ هطیع دازد .گسایصّبیی  ِٚدزثساثس ایي دزخَاست هًییي ،حیٕ
اجتوبو دز ثساثس ْسد زا ثسجستِ هیٌٌٚد ،اش سَسیبلیسن ادزاٚی زا اٖبهِ هیٌٌٚد ٚیِ ثیِٖیَل ٚیبزل هیبزٚس
«هجترل» است ،چسا  ِٚضیػیت اًسبى زا ًٓی هیٌٚد .ثسيٛس ،اٍ هییگٓیت ٚیِ «ْیسد ثیِهٌصلیِی ّسیتی
اجتوبيی استٖ .جل اش ّسچیص هی ثبید اش استٗساز اجتوبو ثیِهبًٌید تجسییدی ثسْیساش ْیسد پسّیصٚیسد ».اگیس
اضتسا٘ ثِهًٌی ّوجستگی اْساد آشاد ٍ آگبُ ًجبضد ،اجتوبيیتی ٚبذة ٍ َیساًسبًی است.
اش قسِ دیگس ،حبیص است قسْدازاى ًهسیِ ی حٕ ًیص اش خَد سئال ٌٌٚد چسا ثب گرضت ثیص اش دٍٖسى
اش اًٗالة ّبی اهسیٛب ٍ ْساًسِ ٍ ،استٗساز َٖاًیٌی  ِٚهیثبید اش حَٗٔ ثطس پبسدازی ٌٚد ،اًسبى هًبغس ٌّیَش
ْبٖد آشادی است؟ چسا اشخَدثیگبًگی اًسبىّبی هٌٓسد ٍ ًٗكٍِاز ،ثِ اٍا خَد زسیدُ است؟ چسا ثْیسُٚطیی
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اًسبى اش اًسبى ِٚ ،ثدٍیتسیي ضٛل سلكِ استٚ ،وبٚبى ثَِٖت خَد ثبٖی است؟ چسا خداًٍدگبى سسهبیِ دز
يول حتی اش ثستسی حَٖٗی ًیص ثسخَزدازًد؟
اجتوبيی  ِٚاش سكح ثِ يوٕ ًسٍد ٍ زیطِ ی ًبثساثسیّب ٍ اجحبْبت حَٖٗی ٍ حٗیٗی زا دز هتي زٍاثیف
هبدی ثیي اًسبىّب جستٍجَ ًٌٛد ،هحَٛم ثِ ثبشتَلید ًبثساثسیستًٗ .كِؾًّ ًهسیِ حٕ دزایيست  ِٚثس
ضبلَدُای استَاز ضدُ  ِٚدز آى آشادی هَْٓهی هٌٓی دازد .حٕ هي دز ثساثس حٕ تَ! لیرا ثیس تًیبزؼ اْیساد
هجتٌی است  ِٚثب تٛیِ ثِ ٖبًَى ٖػد حلٍْػل آى تًبزؾبت زا دازًد .اهسٍش ثب گرضیت چٌید ٖیسى پیس اش
پیدایص دًیبی هدزى ،نبّسآ دیگس ثسٚسی پَضیدُ ًجبید ثبضد  ِٚثبٍجَد زّبضدى ْیسد اش سیلكِی هسیتٗین
زٍاثف َٖهی ٍ خَیطبًٍدی ،اْساد اجتوبو شیس ًَٓذ زٍاثكی ّستٌد  ِٚسلكِای َیسهستٗین دازد .جْبى هیدزى
هدَّش ٍ هُؿَة اًتصايی ثًِبم اجتوبو است  ِٚاش دست اْساد گسییتِ است .اشسَی دیگسْ ،یسد ّوچیَى
َبیتی دز خَدّ ،ن خَیطتي زا آلت تٌبشو ثٗب ٍ ّن دیگساى زا ٍسیلِی توتى خَد ٚسدُ استّ .س ْیسد دز آى
ٍاحد ّن ٍسیلِ ٍ ّن ّدِ است .آى ِٚنبّسآ آشاداًِ ٍازد ثبشاز ٚبز ضدُ ٍ ،ثب ٖسازدادی حٗیَٖی هًبهلیِی
ثساثس اًجبم دادُ ،ثِهحؽ يجَز اش ثبشاز ثِ يسغیِی ثیبزٍزی دز ْسایٌید ٚیبز ،خیَد زا ًیبثساثس ٍ دز اسیبزت
هییبثد.
لرا ثِ جبی حرِ ضٛل ٍ ٖجَل هحتَا ،ؾسٍزیست  ِٚدز جْت ثِ ٍحدتزسبًدىضبى گیبم ثیسدازین.
گراز اش ّستی ٖبًًَی ثِ ّستی اجتوبيی ،هحػَل ی ٙجٌیجص خَدآگیبُ اداهیِداز اسیت ٚیِ زاُ خیَد زا اش
دهَٚساسی سیبسی ثِ دهَٚساسی اجتوبيی ثبشٚسدُ ثبضد .دهَٚساسی ٍاًٖی ّن ضٛل ٍ ّن هحتَاست .اش اییي
زٍست « ِٚدز ی ٙدهَٚساسی حٗیٗی ،دٍلت سیبسی ًبپدید هیضَد( ».هبزٚس)
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