
 !بی بدیل ِ بی دلیل

تسیلی تطای ًظام  زض ّضؼیت کًٌْی" :گفتَ اؼتـطایط فؼلی ایطاى آلای ُاـوی ضفؽٌجاًی زض تحلیل 

هؼتمسم " :ُوچٌیي. "ـٌاؼن ای تَ ػٌْاى ّلی فمیَ ًویَ جوِْضی اؼالهی هثتٌی تط ّالیت فمیَ ّ ـرص آیت اهلل ذاهٌ

 ".ای تا ًظام، کاضگفا ّ حالل هفکالت ذْاُس تْز اػتواز هتماتل هیاى هطزم، فؼاالى ؼیاؼی ّ ضؼاًَ

ُای فطزی، ذاًْازگی، صٌفی ّ ؼیاؼی آلای ُاـوی تسیل زیگطی  زض هٌظْهَ فکطی ّ هصلحت اًسیفی هؽلوًا

هلت ّ  ضطّضت اػتواز هتماتلتط ،ثالَ ؼرٌفاىزًزض اها  .ضّز ّ اًتظاض زیگطی ُن اظ ایفاى ًوی ستاـتْاًس هططح  ًوی

 زُس ذْضز ّ تٌالضی ضا ًفاى هی تَ چفن هیی هحتول ُا تط ًگطاًی اظ تسیل ضّـٌی زاللت ،حل هفکالت حاکواى تطای

 ؟!ـٌاؼس ًویتطای حاکواى فؼلی چطا آلای ُاـوی زض ّضؼیت فؼلی تسیلی ضا  کَ

حك فؼالیت  ًِازُای هؽتمل هطزهی آظازی ّزض کفْضُائی کَ ... تْاى تسیل یک ًظام ضا تفریص زاز؟ چگًَْ هی

 ًؽثت تَ آًاى ُای احعاب ّ تاال ّ پائیي ضفتي آضاء هطزم زض ضلاتت تْاى زاضًس، تسیل ُط حکْهتی ضا تَ ضاحتی هی

اضز، اها زض ػول، زّام لسضت تؽیاض ًاپایساضتط ّتکطاض ُیچ تسیلی ّجْز ًس ُای اؼتثسازی ظاُطًا ـٌاذت، اها زضحکْهت

 :لاتل تْجَ اؼت زض ایي هْضز ظیط چٌس اصل. تَ هطاتة تیفتطاؼتاظ ططیك اًمالتات یا کْزتاُا ُا  تسیل

 .اؼتزائن شات ُؽتی زض تغییطّ تکاهل ّ ًثْزٍ  تسیل تی یتَ ـِازت تاضید، ُیچ ًظاه -۱

 .گیطز ًاضضایتی هطزم ـکل هی تفسیس کاضی حاکواى ّ تسیل ُطًظاهی تَ تسضیج تا ؼتن -۲

 .ّ تالفؼل، یا زض تاطي ّ ًاپیسا ّ تالمٍْ تاـس تسیل هوکي اؼت ظاُط ّ آـکاضایي  -۳

 .آظاز ذْاُس کطزتَ ضغن حاکواى اًطژی ذْز ضا  ،طثك لْاًیي ُؽتی ،ًیطّی تسیل ّ جاًفیي -۴

 (.هثل اّتاها زض آهطیکا) گیطز ّ هؽالوت صْضت هی تَ آضاهی جایگعیٌی تسیل ُطًظاهی زض جْاهغ آظاز -۵

 . تاـس ُوطاٍ ظلعلَ ّ ذطاتی هی یاًفجاضآتؿ ففاًُوچْى ایي تغییط ،زض ًظاهات اؼتثسازی ّ ؼطکْتگط -۶

 . اًجاهس ًوی تاض اًفجاض تَ تطاکن آًِا ّ تفسیس ُالکت هواًؼت اظ ترلیَ اًطژی حاصل اظ ففاضُای اجتواػی جع -۷

تَ اضظیاتی تا ایي فطصت ًیکْ ضا تطای ایفاى پسیس آّضزٍ اؼت  ،آلای ُاـوی اظ گطزًَّ لسضت کٌاض ظزِىگْیا 

. ای تثیٌس ػولکطز گصـتَ ذْز ّ ًظام تٌفیٌس ّ حل هفکالت فؼلی ضا زض اػتواز هتماتل هیاى هطزم، فؼاالى ؼیاؼی ّ ضؼاًَ

تطیي  تستطیي ّ هحطّم جلة کطز، زضحالی کَ زض ای ضا تَ حاکویت تْاى اػتواز فؼاالى ؼیاؼی ّ ضؼاًَ اها چگًَْ هی

اػتواز ّ  تْاى اظ چگًَْ هی؟ جوغ کثیطی اظ آًاى ُوچٌاى زض ظًساى ُؽتٌس، پػ اظ اًمالب ؼالَ ۳۲ ـطایط زّضاى

ُوچْى یتیوی زض ًظاضت اؼتصْاتی  تطیي حك اًتراب ذْز هحطّم ّ ضضایت هطزم ؼري گفت زض حالی کَ اظ تسیِی

 ـْضای ًگِثاى اؼیطًس؟ًظطاًَ  تلد ّ تٌگًاپسضی 

ؼپاُی اظ  ؼیططٍ ًاهفطّعهگط هوکي اؼت هلت آظازٍ ّ آگاُی ضا زض تلٌس هست زض ؼایَ اؼتثساز فطزی ّ

اظ جِل ّ جوْز ّ جْض ّ جٌایت ّ ذْى ّذطاتی  زاـت؟ ُای یک هلت ضاضی ًگَ گطاى تط ثطّت ّ ؼطهایَ ؼلطَ

حال اکثطیت هلت ایطاى اُل آـتی ّ اصالح ّ ذْاؼتاض تغییط  تا ایي ذیعز؟ ّذیاًت ّ ذؽاضت چَ اػتوازی تط هی

ـاى توکیي کطزٍ ّ زض  ُویي کَ تثیٌٌس حاکواى تَ حمْق ،جٌگ ّجسال ًساضًسِطکؽی َؼ ًس ّ تااهْض آهیع هؽالوت

 .ـْیٌس زٌُس ّ زـوٌی اظ زل هی ، تَ آًاى فطصت جثطاى ّ تغییط هیزاضًس هؽیطحاکویت هلت گام تط هی

گطاى هؼتطض، اًتراتاتی فطهایفی ّ ضلاتتی ضیاکاضاًَ  اػتٌای تَ آظازگاى ّاصالح ى ُوچْى گصـتَ، تیتْا الثتَ هی

تاالتطی ضا ًیع اضائَ زاز، اها ُیچیک اظ ایي  گصاـت ّ آهاض یّ ذاضج یُای التساضگطایاى تَ ًوایؿ زاذل گعیسٍ هیاِى

 .ض ؼتن حاکواى ًعز ذسا ّ ذلك ؼْزی ًرْاُس زاـتـسى تا تط ضاًس ّ جعؼٌگیي ضا تَ ػمة ًوی هلت تسیل" اجل"تساتیط

کْفت، تسیلی تَ ظاُط ّجْز ًساـت، اها ظطف یکی زّ ؼال  تطای ـْضّی ؼاتك ُن کَ ُفتاز ؼال تط کْغ اتطلسضتی هی



ُائی ُوچْى گْضتاچف ّ یلتؽیي تاّضُای  گیطز ّ تیطی ـلیک ـْز، تسیل اظ زضّى ُواى حعب، تسّى آًکَ جٌگی زض

 آیا آلای ُاـوی اظ چٌاى ـِاهتی تطذْضزاضاؼت؟ !ضا تطاًساذتٌسَ گطاى ؼلطؼٌگ ـسٍ 

ای . کٌٌس ُائی اظ هلت ّجْز زاضًس کَ ضّظی کاخ ظلوفاى ضا ّیطاى ّ هطزم ضا آظاز هی تطای ُط فطػًْی هْؼی

یت اظ هطزم ، کَ تَ ضغن ّاتؽتگی ًََؽثی تَ آى طغیاًگط، ضاٍ هْؼی ضا زض حوا"هي آل فطػْىؤه"کاؾ آلای ُاـوی اظ 

صسالت ضا تط ؼیاؼت همسم " ُحط"اؼیط ّ تالؾ تطای ضُائی ّ آظازی آًاى تطگعیس ػثطت تگیطز ّ آظازٍ ّاض ُوچْى 

 .  تساضز

". ضّین کٌین ّ اگط ًرْاٌُس هی اگط هطزم ها ضا ترْاٌُس حکْهت هی: "کیس کطزٍ تْزأت ۸۸آلای ُاـوی زض آشضهاٍ 

ذْاٌُس؟ هطزم تَ  ًویذْاٌُس یا  هیپطؼیس هطزم تَ چَ ظتاًی تایس تگْیٌس ـوا ضا  تایساگط ایي ؼري اظ ؼط صسالت اؼت، 

 .ـٌیس ،ُن پیام آًاى ضا، ُطچٌس زیط ُای هیلیًْی لثل اظ اًمالب ذْاؼتَ ذْز ضا تَ ـاٍ حالی کطزًس ّ اّ ظتاى ضاٍ پیوائی

ًَ تٌِا یثاضُای جوؼیت ّ تفکیل ؼیل هلت ، زض پیْؼتي جُْا ایي ًظام کَ اظ تطغ تکطاض چٌسیي تطاتط آى ضاٍ پیوائی

پسض هْؼْی  حتی اظ تفییغ پیکطزُس،  آهیع لاًًْی تَ ططفساضاى جٌثؿ ؼثع ًوی تطیي ضاٍ پیوائی هؽالوت اجاظٍ کْچک

ّ اظ تفکیل هجالػ ذتن ّ تطحین  آظازٍ اؼیط ّ ـازضّاى ؼحاتی زضضّؼتای لْاؼاى ُن ّحفت زاضز ّ جٌاظٍ زظزی

 هلت ضا تفٌْز؟گفتي  "ًَ"کٌس، تا چَ ظتاًی تایس  هی ًیعجلْگیطی

زض اّلیي زّضٍ هجلػ ـْضای اؼالهی، آلای ُاـوی ضفؽٌجاًی زض پاؼد هٌِسغ تاظضگاى، زکتط یعزی ّ هٌِسغ 

ـاٍ : "ُا تْزًس، تَ طْض ذصْصی گفتَ تْز ُا ّ ؼطکْب کَ هؼتطض تَ ؼلة آظازی( اظ ًوایٌسگاى آى زّضٍ)صثاغیاى 

ـاٍ : "ّ ایفاى ًیع پاؼد زازًس" زُین کؽی اظ ها تگیطز ها آظازی ًوی. ی زاز، لسضت ضا اظ زؼتؿ گطفتینهرتصطی آظاز

 ".ذْاٌُس گطفتُن اظ ـوا . ذْاؼت آظازی تسُس، اها هطزم اظ اّ گطفتٌس ُن ًوی

، اها زضیغ ْزـ هی حؽاغتَ ایي ُفساضُا تَ تسضیج ، اها تا فاصلَ ظهاًی ضؼس آلای ُاـوی تا ُْـوٌسی تَ ًظط هی

  ! کٌس ضا فسای هصلحت ًظام هیهٌافغ هلت ُوچٌاى  ،کَ زض تاظی ؼیاؼت ّ تاغ لغعًسٍ آى

 ػثسالؼلی تاظضگاى

 ۱۳۹۱تیطهاٍ  ۲۴

 ۲۱۱۱جْالی  ۱۵

 

 


