بسوِ تعبلی
شوبرُ 11

گل ياژٌ َایی از عفاف ي حجاب

کارگريٌ عفاف ي حجاب معايوت فرَىگی
ادارٌ کل تبلیغات اسالمی استان سمىان
ضمه تبریک حلًل بُار طبیعت ي آغاز سال ، 1394ي
آرزيی شادکامی ي سالمتی برای َمگان  ،در راستای
تريیج ي وشر فرَىگ عفاف ي حجاب ي اطالع رساوی
دیىی یازدَمیه بريشًر را تقدیم می وماید :

حضرت آیت اهلل العظوی خبهٌِ ای (هذظلِ العبلی) :
زى هسلوبى بب حجبة ،اهٌيت خَد ٍ هرداى را  ،در جبهعِ تأهيي هیكٌذ.

«جَاى ٍ تجربِ »
 سؤال  :ثب تٛخ ٝثٚ ٝیژٌی ٞبی ذبظ خٛاٖ آیب ثٟتط ٘یست اخبظ ٜزٞیٓ ذٛز ا ٚتدطث ٝوٙس  ٚثؼس اظ ضىست ،ذٛزش ضاٜ
زضست ضا ا٘تربة وٙس؟ ایٗ لضی ٝث ٝذػٛظ زض ٔٛضز حدبة ٘یع غبزق است .
پبسخ :ایٗ سرٗ زض ثسیبضی اظ ٔٛاضز ٘بزضست است ٍٔ .ط ٔی ضٛز زض ٔمٛالتی ٔب٘ٙس ثحث ٞبی تىّیفیٛٔ ،ضٛػبت حیثیتی ٚ
ٔسبئّی ؤ ٝستمیٕبً ثب سالٔت خسٕی  ٚضٚحی ا٘سبٖ ٔطتجظ ٞستٙس چٙیٗ حىٕی ضا غبزض وطز .
اٌط ثٙب ثٛز ثطط ذٛز تدطث ٝوٙس یؼٙی ٔتىی ث ٝػمُ  ٚتطریع ذٛز ثبضس زیٍط ٘یبظی ثٚ ٝحی ثؼثت پیبٔجطاٖ ٘ ٚػت أبٔبٖ
٘جٛز .آٖ ثعضٌٛاضاٖ آٔس٘س تب ضإٙٞب ٞ ٚسایت ٌط ثطط زض تٛفبٖ سٍٕٟیٗ  ٚپط تالعٓ ظ٘سٌی ثبضٙس ،تب زض پطت ٛا٘ٛاض اِٟی ٔسیط
سؼبزت  ٚذٛضجرتی ضا ثٔ ٝطزْ ٘طبٖ زٙٞس .
آسیت ٞبی ثی حدبثی  ٚثس حدبثی آٖ لسض آضىبض ٕ٘ ٚبیبٖ است و ٝخبیی ثطای ا٘ىبض آٖ ٕ٘ی ٔب٘س .
ذغطاتی و ٝث ٝذبعط ػسْ ضػبیت پٛضص زضست ،زذتطاٖ س ُٟاٍ٘بض ٛٞ ٚسطاٖ ضا تٟسیس ٔی وٙس آ٘مسض خسی است ؤٕ ٝىٗ
است یه ِحظ ٝغفّت حسطت  ٚپطیٕب٘ی یه ػٕط ضا ث ٝز٘جبَ زاضت ٝثبضس.ذٛاست ٝیب ٘ب ذٛاست ،ٝثی حدبثی  ٚثس حدبثی ،حسالُ
اظ زضیچٍ٘ ٝبٛٞ ٜسطا٘بٖ ػالٔت ٘ٛػی ثی تؼٟسی اذاللی ث ٝضٕبض ٔی ضٚز.وسی و ٝوِ ٝجبس ٘بٔٙبست پٛضص ٘بٔٙبست ٚ
آضایص ٔجتصَ  ٚضفتبض ٘بضبسبیت زاضز پیبْ ٞبیی ضا ذٛاست ٝیب ٘ب ذٛاست ٝث ٝزیٍطاٖ اضسبَ ٔی وٙس .
آیب تػٕیٓ ػبلال٘ ٝایٗ است وٚ ٝی ضا ث ٝحبَ ذٛز ضٞب وٙیٓ ؟؟تب ثؼس اظ ایٗ و ٝپطز ٜحیب ٚػفت ا ٚزضیس ٜضس ث ٝآغٛش حدت ٚ
حیب  ٚپٛضص اسالٔی ثبظ ٌطزز ،یب ایٗ و ٝحتی ثب احتٕبَ ذغط ،خّ ٛذغط ضا ثٍیطیٓ  ٚضا ٜضا ثطای ضاٞع٘بٖ ػفت  ٚحیب ٘ب أٗ وطزٜ
 ٚثب ضػبیت حدبة ٔ ٚتب٘ت  ٚػفت زض ٚ ٖٚثط، ٖٚخّٛی سٛء استفبز ٜآ٘بٖ ضا ثٍیطیٓ .
 فرار از حجبة
 سئَال  :ثطذی اظ زذتطاٖ ،ث ٝذبعط تبثؼیت اظ خ ٛحبوٓ اظ حدبة فطاض ٔی وٙٙس .تصوطات  ٚتٛغیٞ ٝبی پسض ٔ ٚبزض زض آٟ٘ب
اثط ٕ٘ی وٙس زض ٔٛاخ ٟٝثب آٟ٘ب چ ٝثبیس وطز ؟
 پبسد  :ػّی ضغٓ ٌصضت س ٝز ٝٞاظ پیطٚظی ا٘مالة اسالٔیٛٙٞ ،ظ وبض لبثُ تٛخ ٝای زض ضاثغ ٝثب تجییٗ  ٚفّسفٚ ٝخٛة
حدبة ٟ٘ ٚبزی ٝٙوطزٖ آٖ زض خبٔؼ ، ٝغٛضت ٍ٘طفت ٝاست.
ٛٙٞظ ثب٘ٛاٖ  ٚزذتطاٖ اظ فّسف ٚ ٝضیطیٙی حدبة ثطذٛضزاض ٘طس ٜا٘س.ضٚش ٞبی تطٚیح حدبة  ٚچٍٍ٘ٛی ثطذٛضز ثب ثی حدبثی ،
زچبض افطاط  ٚتفطیظ ٞبی ظیبزی ثٛز ٚ ٜزذتطاٖ پیص اظ آ٘ى ٝاظ اغُ حدبة فطاض وٙٙس ،اظ ضفتبضٞبی ٔب فطاض ٔی وٙٙس.
ثسیبضی اظ زذتطاٖ  ٚثب٘ٛاٖ ٔحدج٘ ٝیع اظ چطایی  ٚآثبض حدبة آٌبٞی ٘ساض٘س  ٚغطفبً آٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ پٛضص تمّیسی ،سٙتی ٚ
ذب٘ٛازٌی پصیطفت ٝا٘س ٝ٘ .استسالِی  ٚا٘تربثی  .زضٕٗ ٘یع س ًٙتٕبْ ٌصاضت ٚ ٝثب تٕبْ لٛا ٘یع ،ثٔ ٝیساٖ آٔس ٚ ٜاظ  ٕٝٞی اثعاضٞب
 ٚسطٔبیٞ ٝب ٔرػٛغبً تجّیغ ضسب٘ ٝای ذٛز ثطای ایدبز ضج ٚ ٟٝتطزیس زض اشٞبٖ  ٚتطٚیح ثی حدبثی  ٚثی ػفتی زض خبٔؼ ٚ ٝایدبز
ثس ثیٙی ٘سجت ث ٝاحىبْ ضطػی استفبزٔ ٜی وٙس .
زذتطاٖ خٛاٖ ،ثبیس ثسا٘ٙس وٛ٘ ٝع پٛضص ِ ٚجبس ٞط ضرػی ٔظٟط فط ٚ ًٙٞثیٙص اٚست .
ا٘سبٖ  ،تب فطّٔ ًٙٞتی ضا ٘پصیطز ِجبس آ٘بٖ ضا ثط تٗ ٕ٘ی وٙس  ٚتب ثب فط ًٙٞذٛز ٚزاع ٘ىٙسٕ٘ ،ی تٛا٘س ثب ِجبس ّٔی ذٛیص
ٚزاع ٕ٘بیس ث ٝتؼجیط زیٍط ٞط وس ٔغبثك ثیٙص  ٚثبٚض ذٛیص ِجبس ٔی پٛضس  ٚثب ِجبس اػتمبزات ذٛز ضا ٔؼطفی ٔی وٙس.

ضٞجطٔؼظٓ ا٘مالة زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙی فطٔبیٙس :أطٚظ سط ٚسی ٝٙضا اظ ظیٛض آالت پط وطزٖ  ٚآضایص ٔ ٚس ِ ٚجبس ضا ثت ذٛز لطاض
زازٖ  ،ثطای ظٖ ا٘مالثی ٔسّٕبٖ  ًٙ٘ ،است .
خٛا٘بٖ زض ثبعٗ زیٙساض ٞستٙس  ٚثبیس ث ٝایٗ ٘ىتٚ ٝالف ض٘ٛس و ٝذسایی و ٝا٘سبٖ ضا آفطیس ٜثطای ا ٚتىبِیفی ٔؼیٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜایٗ
تىبِیف ضا ضٚظی اظ أ ٚغبِج ٝذٛاٞس وطز .
ثبیس سؼی وٙیٓ ثٙسٌی وطز ٚ ٜذٛز ضا ثب زستٛضٞبی اٚ ٚفك زٙٞس تب سؼبزت ز٘یب  ٚآذطت ٘ػیت آ٘بٖ ٌطزز.
ثبیس ثسا٘یٓ و ٝزضٕٗ  ،زضٕٗ است  ٚاظ ا ٚخع زضٕٙی ثط ٕ٘ی آیس تطٚیح ثی حدبثی  ٚثی ثٙس  ٚثبضی ،ضا فمظ ثبیس زض ضاستبی
زضٕٙی ا ٚثب اسالْ  ٚایطاٖ  ٚا٘حطاف خٛا٘بٖ اضظیبثی وطز .
ٔسٚٛالٖٔ ،طزْٚ ،اِسیٗ ،زض ایٗ ذػٛظ ٚظبیف سٍٙیٙی زاض٘س ٘جبیس اظ پطذبش ٌطی  ٚتٕطز خٛا٘بٖ زَ ظزٌ َّٛٔ ٚ ٜطز٘س ثّىٝ
ثب ظثبٖ ِیٗ ،اذالق ضبیست ، ٝضیٞ ٜٛبی الٙبػی  ٚ ،اظ سط غسق  ٚغفب آ٘بٖ ضا تٛخی ٝوطز  ٚثٔ ٝسیط ٞسایت ض ٖٕٛٙٞسبظ٘س .
 ٚثسیٟی است و ٝظیط ثٙبی تطثیت اسالٔی ثبیس اظ زٚضاٖ عفِٛیت ثبضس تب زض ش ٚ ٗٞخبٖ ا ٚتثجیت ضسٟ٘ ٚ ٜبزیٌ ٝٙطزز .
 «حجبة در قرآى »
ای فطظ٘س ،ازْ ث ٝیمیٗ ثط ضٕب ِجبسی پٛضب٘ٙس ٜا٘ساْ  ٚظیٙت ضٕب ٘بظَ وطزیٓ  (.اػطاف ای)26 ٝ
الظْ ث ٝشوط است زض ثطٚضٛضٞبی ضٕبض ٜلجُ  ،سیٕبی ػفبف  ٚحدبة زض لطآٖ
سٛض ٜاحعاة سٛضٔ ٜجبضو ٝغبفط آی19 ٝثیبٖ ٌطزیس .

 ،زضآیبت  31 ٚ30سٛضٛ٘ ٜض  ٚآیبت 33 ٚ 32

«حجبة در رٍایبت »
 پیبٔجط ٞفت ٘فط ضا ِؼٙت وطز ،یىی اظ آٟ٘ب فطزی است و٘ ٝسجت ث ٝپٛضص  ٚػفت ٕٞسطش ،ثی تٛخ ٝاست ٔ (.ستسض ن
اِٛسبیُ خّس 14ظ ) 291
أیطإِٙٔٛیٗ ػّی (ع) ٔی فطٔبیٙس  :ضٚظی ٘بثیٙبیی اخبظ ٜذٛاست  ٚث ٝذب٘ ٝآٔس فبعٕ ٝذٛز ضا پٛضب٘س  ٚ ،پس پطز ٜحدبة لطاض
ٌطفت.
ضس َٛذسا (ظ) ٘یع حبضط ثٛز فطٔٛز :فبعٕ ٝخب٘ٓ ا٘ ٚبثیٙبست  ٚت ٛضا ٕ٘ی ثیٙس  ،زض پبسد ػطؼ وطز اٌط إ٘ ٚی ثیٙس ٔٗ وٝ
ٔی ثی ٚ ٓٙاٍٟ٘ی ا ٚث ٛاستطٕبْ ٔی وٙس پیبٔیط اظ پبسد ظٞطا ضبز ضس  ٚفطٔٛز ٌٛاٞی ٔی ز ٓٞو ٝت ٛپبض ٜتٗ ٔٗ ٞستی( ثحبض
اال٘ٛاض  191-43ث٘ ٝمُ اظ ٘ٛازض ضا٘ٚسی )

«حجبة در احکبم شرعی »
ٚ ظیفٔ ٝطزْ زض لجبَ ثس حدبثی ٔ ٚفبسس ٔٛخٛز زض خبٔؼ ٝچیست ؟
ٚ ظیفٞ ٝط فطزی ،أط ثٔ ٝؼطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط است ِٚی ثبیس ث ٝضطایظ ٔ ٚطاتت آٖ تٛخ ٝزاضت ٝثبضس  (.استفتبء زٔ ٜطخغ )

« حجبة ٍ سخي بسرگبى »
حضطت حدت االسالْ  ٚإِسّٕیٗ ٔحسٗ لطائتی ِ :جبس ٔمسس استِ ،جبس ٘ؼٕت است ،وطأت است .ذسا ث ٝحیٛاٖ ِجبس
٘ساز ٜث ٝا٘سبٖ ِجبس زاز ٜضٕب یه چیعی ضا وٕٞ ٝیٙغٛض ػبزی ٔ ٚؼِٕٛی تّمی ٔیوٙیس زض پبضچٕ٘ ٝیپیچیس أب یه چیعی ضا وٝ
اضظش زاضز زض وبغص وبزٚیی ٔیثٙسیس ٞ.ط چیعی و ٝاضظش زاضز ،حدبة  ٓٞزاضز.
زض غطة ث ٝظٖ ذیّی تٞٛیٗ ضس .ثطای خبسٛسی اظ ظٖ استفبز ٜضس ٜاست .حتی ذٛز ایطا٘یٞب و ٝزض ذبضج وبض ٔیوٙٙس ثطای
ایٙى ٝثؼضی ایطا٘یٞب ضا ضىبض وٙٙس .ثطای ذجط اظ ظٖ استفبزٔ ٜیوٙٙس .یؼٙی ظٖ آِت خبسٛسی ضس ٜاست .ثطای فطٚش ثٟتط
اخٙبس اظ ظٖ  ٚػىس ظٖ زض فطٚضٍبٜٞب استفبزٔ ٜیوٙٙس .یؼٙی ظٖ ٚسیّ ٝاسىٙبس  ٚسطٔبی ٝزاض ضس ٜاست .ظٖ ِیٛاٖ ضیط خٛاٖ
ٞطظ ٜضس ٜاست .ایٗ ثعضٌتطیٗ تٞٛیٗ است
ثساٖ ثب ضٞب ضسٖ  ،وطأتت ضا اظ زست ٔیزٞی .ظٖ ٞطچ ٝثیطتط ذٛزش ضا حفظ وٙس ،تسّظ لّجیص ثیطتط است.

فرانتس فانون :استؼٕبضٌطاٖ حساوثط وٛضص ذٛز ضا ثط ٔسئّ ٝچبزض تٕطوع زاز ٜا٘سٞ...ط چبزضی و ٝزٚض ا٘ساذتٔ ٝی ضٛز افك
خسیسی ضا و ٝتب آٖ ٍٙٞبْ ثط استؼٕبضٌطاٖ ٕٔٛٙع ثٛز زض ثطاثط أ ٚی ٌطبیس ...پس اظ زیسٖ ٞط چٟط ٜی ثی حدبثی ،أیسٞبی
حّٕٚ ٝض ضسٖ اضغبٍِط ز ٜثطاثط ٔی ضٛز..

 اسـَُ ّب 
 (سبرُ الگَی خبًِ داری ّ،وسر حضرت ابراّين (ع ):
ػالٔٔ ٝدّسی ٔی ٘ٛیسس :یىی اظ خّٞ ٜٛبی ضرػیت  ٚوٕبَ سبضٕٞ ٜسط حضطت اثطاٞیٓ ثٛز ٚی زض ذسٔت  ٚپصیطایی اظ
ٕٟٔب٘بٖ ٕٞسطشٕٛ٘ ،زاض ثٛز ،ث ٝعٛضی وٕٛٞ ٝاض ٜثطای ذسٔت ثٕٟٔ ٝب٘بٖ آٔبز ٜثٛز .
حضطت اثطاٞیٓ ع ثسیبض ٕٟٔبٖ ٘ٛاظ ثٛز  ٚ،اغّت ثب ٕٟٔب٘بٖ

غصا ٔی ذٛضز> سبض ٜزض ٕٟٔب٘ساضی ٟٔبضت فطاٚا٘ی زاضت .

سبض ٜاظ ایٕب٘ی سط ضبض ،ثطذٛضزاض ثٛز ثب فطضتٍبٖ ٕٞسْ ثٛز  ٚثب آ٘بٖ سرٗ ٔی ٌفت .پبزاش ایٗ ٕٞسط فساوبض ایٗ ثٛز و، ٝزض
سٗ پیطی ث ٝا ٚثطبضت ز ٚفطظ٘س زاز ٜضس وٞ ٝط وساْ ضسبِت پجبٔجطی ضا ثطػٟسٌ ٜطفتٙس .

خَاّر حضرت هَسی اسَُ درایت :
ػبیس ،ٜذٛاٞط ٔٛسی ع ث ٝزستٛض ٔبزض زض پی غٙسٚق ثطازضش حضطت ٔٛسی اظ وٙبض سبحُ ضٚاٖ ضس .
تب ث ٝوبخ فطػ ٖٛضسیس ،ثب تسثیط  ٚضٟبٔتی ثی ٘ظیط ٚاضز لػط ضس .زضست ٚلتی ضسیس و ٝفطػ٘ٛیبٖ زض خست ٚخٛی زای ٝای
ثٛز٘س تب ٔٛسی ضا ضیط زٞس  ٚپطستبضی وٙس .
آ٘بٖ زضٔب٘س ٜثٛز٘س ،چٞ ٖٛط ظ٘ی ضا ٔی آٚضز٘س حضطت ٔٛسی ع ضیطش ضا ٕ٘ی ذٛضز .ذٛاٞط ٔٛسی پیص ضفت  ٚثب ِحٙی ٔٛزثب٘ٝ
ٌفت ٔ:ی ذٛاٞیس ظ٘ی ضا ث ٝضٕب ٔؼطفی و ٓٙتب سطپطستی ٔٛسی ضا ث ٝػٟسٌ ٜیطز ؟
فطػ٘ٛیبٖ پیطٟٙبز اٚضا پصیطفتٙس  ٚ.ث ٝز٘جبَ ا ٚضفتٙس تب ث ٝذب٘ٔ ٝبزض ٔٛسی ضسیس٘س.
 ٚثسیٗ ٚسیّٔ ٝبٞطا٘ٔ ٝسِٚٛیت ذٛز ضا ثبضٟبٔت  ٚزضایت ا٘دبْ زاز .

حجاب اسالمی برای زن ایراوی ،لباس جدیدی وبًد .

از ابتذای اسالم تب دٍراى صفَیبى :
 تٗ پٛش ظ٘بٖ ،زض لط ٖٚاِٚی ٝازإٔٞ ٝبٖ تٗ پٛش ظ٘بٖ زٚض ٜسبسب٘ی است ِٚ.ی ٔمٙؼ ٚ ٝچبزض  ،اظ ػٙبغط اغّی ٟٓٔ ٚ
پٛضص ظٖ زض ذبضج اظ ذب٘ ٝزض ایٗ زٚضاٖ ثٛز ٜاست.
چبزض و ٝسط تبسط ثسٖ ضا ٔی پٛضب٘سٔ ،ؼٕٛال" سیب ٜضً٘ ثٛز ٕٞ ٚطا ٜثب آٖ زضخّٛی غٛضت ذٛز اظ ضٚثٙس ٘یع استفبزٔ ٜی وطز٘س .
صفَیبى ،افشبریبى ٍ زًذیبى

:

ِجبس ا٘سض٘ٚی
ظٖ ٞب ،زض ذّٛت حطْ ،تٗ پٛش ٞبی ت ًٙثب یمٞ ٝبی ثبظ  ٚثی آستیٗ  ٚچیٗ زاض و ٝاظ ظیط آستیٗ ٞبی ثّٙس زیسٔ ٜی ضس ث ٝتٗ
ٔی وطز٘س .
ِجبس ثیط ٖٚاظ ذب٘ٝ
اِٙٚبضیٛس ٔی ٘ٛیسس :ظ٘بٖ ،اٍ٘ب ٜو ٝآ ًٙٞثیط ٖٚضفتٗ ٔی وٙٙس ،ثب چبزض سفیس سطاسط ا٘ساْ ذٛز ضا اظ سط تب پب ٔی پٛضب٘ٙسٚ .
ضٚیطبٖ ضا چٙبٖ ظیط ٘مبة پٟٙبٖ ٔی زاض٘س و ٝخع ٔطزٔه چطٕبٖ ،چیعی زیسٕ٘ ٜی ضٛز .
ظ٘بٖ ثعضي  ٚضخبَ وطٛض ،ثسیبض وٓ اظ ذب٘ ٝثیطٔ ٖٚی آٔس٘س  ٚظ٘بٖ زیٍط ٘یع ٍٔط ث ٝحىٓ ضطٚضت ،ثیطٕ٘ ٖٚی آٔس٘س .
قبجبریبى بعذ از اسالم

:

ض٘ ٝزا ِٕب٘ی زض سفط ٘بٔ ٝذٛز ٔی ٘ٛیسس :ظٖ ایطا٘ی ٚلتی ٔی ذٛاٞس اظ ذب٘ ٝذبضج ضٛز ثبیس چبزض سطوٙس .ث ٝعٛض وّی
پٛضص اغّی ظٖ لبخبضی ٝزض ذبضج اظ ذب٘ ،ٝچبزض ثٛز  ٚػال ٜٚثط آٖ غٛضت ذٛز ضا ثب ضٚثٙسٔ ٜی پٛضب٘یس ٘س .
.
ي چىیه بًد،پًشش زوان،کٍ ما از تمدن کُه ایران زمیه  ،تحًیل گرفتیم

برٌّگی سَغبت فرًگ :
ٔ سبفطت ٘بغط اِسیٗ ضب ٜث ٝفطً٘ ٚ ،زیسٖ ِجبس ٞبی ثبِطیٗ ٞب ی پغع ثٛضن ،و ٝضّٛاض چسجبٖ ٘بظوی ث ٝپب ٔی وطز٘س ٚ
ظیط خبٔ ٝی ثسیبض وٛتبٞی ث ٝا٘ساظ ٜیه ٚخت ضٚی آٖ ضا پٛضیسٔ ٚ ٜی ضلػیس٘س ،ضبّٔ ٜؼٛٞ ٚ ٖٛسطاٖ ضا ثط آٖ زاضت ،و ٝظٖ
ٞبی حطْ ذٛز ضا ث ٝایٗ ِجبس زض آٚضز.
ظٖ ٞب  ٓٞضطٚع ث ٝوٛتبٕٛ٘ ٜزٖ ظیط خبٔٞ ٝب وطز٘سٚ .وٓ وٓ ظیط خبٔٞ ٝبی وٛتبٙٔ ٜسٛخ ضس ٘ ٚیٓ ت ٚ ٝٙچبزض ٕ٘بظ خبی
ایٗ ِجبس خّف ضا ٌطفت .

دٍراى پْلَی (عفبف در حبس )
هبجرای كشف حجبة

:

 ث٘ ٝبْ آظازی ث٘ ٝبْ تٕسٖ  ٚتدسز وطف حدبة ایٗ چ ٝذیب٘تی ثٛز و ٝضضب ضب ٜزض حك تبضید پط افتربض تٕسٖ ایطاٖ ظٔیٗ
ضٚا زاضت ؟؟
ثیص اظ  3000سبَ پبوی ٘ ٚدبثت ظٖ ایطا٘یِ ،جبس یه ّٔت وٕ٘ ٝبیبٍ٘ط فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ٞط ّٔتی است ،ث٘ ٝبْ آظازی  ٚتدسز
ث ٝیه ثبض ٜاظ اٌ ٚطفتٙس .
ًفَر ًبهرئی

وٛضظٖ سیبستٕساض اٍّ٘یسی ٔی ٌٛیس  :ایطا٘یبٖ ،ؤ ٝطزٔی ٘یه ٕٔتبظ٘س  ٚاظ ضٚظٌبضاٖ ثسیبض زضاظ فطٔب٘طٚا  ٚزاضای ظثبٖ ،زیٗ
،ػبزت  ٚضرػیت ٔرػٛظ ث ٝذٛز ثٛز ٜا٘س ،زِیّی ٘ساضز استمالَ ذٛیص ضا اظ زست ثسٙٞس ٚ .ث ٝفطٔبٖ زِٚتی ثیٍبٌ٘ ٝطزٖ
ٟ٘ٙس .
اغالح ایطاٖ زض ظطف ز ٜسبَ ٔیسط ٘رٛاٞس ضس ِٚی اٌط پعضه غجط زاضت ٝثبضس ثیٕبضی لبثُ ػالج است .
چطچیُ ٚظیط ٔستؼٕط ات اٍّ٘ستبٖ زض أٛض ایطاٖ ٔستمیٕب زذبِت ٘ىٙس ِٚ ،ی ثٚ ٝسیّ ٝػٕبَ ثٔٛی ثب ٘مبة ٚعٗ پطستی ٔمبغس
ذٛز ضا اظ عطیك سیبست ٔؼطٚف ٘فٛش ٘بٔطئی اخطا ٕ٘بیس.
ثطای ظٔی ٝٙسبظی وطف حدبة السأبت ظیط غٛضت ٌطفت :
 -1آٚضزٖ ظ٘بٖ اضٚپبیی ث ٝایطاٖ  ٚحطوت زازٖ آٟ٘ب زض ضٟط ٞب ث ٝغٛضت ثی حدبثی
-2آظازی الّیت ٔصٞجی زض پٛضیسٖ ِجبس
-3استفبز ٜاظ ٔطاوع تؼّیٓ  ٚتطثیت ث ٝسجه اضٚپب
ٚ-4ضغ لٛا٘یٗ غیط ضطػی
ٔ-5تحس اِطىُ وطزٖ ِجبس  ٚضٚاج پٛضبن اضٚپبیی ( ازأ ٝزاضز )....
جای پای استعمار

خَاّرم :
ای ٌٞٛطآفطیٙص! ظٖ چ٘ ٝیىٔ ٛمبٔی زاضز و ٝفبعٕ ٝاظ افك ا ٚتدّی وطز ٔ ٚطیٓ ٚظیٙت اظ آسٕبٖ ا ٚزضذطیس٘س ٚآسیٝ
ٚذسید ٝاظ ٞستی ا ٚعّٛع وطز٘س .پس ٌٞٛط ٚخٛز ذٛز ضا ث ٝغسف حدبة ظیٙت ثرص و ٝحدبة اسالٔی اظخّٞ ٜٛبی ظیجبی
ثٙسٌی است
ذٛاٞطْ! ز٘یب ذطاة آثبزی است وٞ ٝط٘مغ ٝآٖ ثٍ٘ ٝبٞ ٜبی آِٛز٘ ٜبأٗ ٌطت ٝاست.أب فطضتٞ ٝبی حدبة زضٔحفُ ا٘س
ٚیبزذسا زضأٙیتی ث ٝسطٔی ثط٘س و ٝزیٍطاٖ اظ عؼٓ آٖ ثی ذجط٘س.ا٘حػبضٌطایی ظٖ ثٕٞ ٝسطش ست ٖٛػفبف اٚست .ظ٘ی وٝ
ظیجبیی ذٛز ضا عؼٕ ٝچطٓ ٞبی ٘بٔحطْ وٙس .ا٘حػبض ثٕٞ ٝسطش ضا ذسض ٝزاض وطز ٜاست.
ای و ٝث ٝظیٙت حدبة آضاست ٝای! ثٔ ٝمبْ ػفبف ثبض یبفت ٝای و ٝچ ٖٛفطضت ٝای ثطاضیى ٝپبوی ٘طست ٝای!غِٛت حدبثت چطٓ
ٞبضا ذبضغ وطز ٜاست ٚسغٛت حیبئت زَ ٞب ضا آضاْ وطز ٜاست .ثٍصاضثٍٛیٓ و ٝتحمیط ٛٞس ٞب ثعضٌت سبذت ٝاست.ضىط ذسای
ضا و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛذٛاست ٝاست.

ذٛاٞطْ

٘:یه ثساٖ و ٝزیٗ ٌّستبٖ اضظضٟبست ٚحدبة غٙچٛ٘ ٝضىفت ٝزضذت تسّیٓ است .پس ذٛز ضا ث ٝایٗ غٙچ ٝظیجب

ظیٙت ثرص و ٝحدبة ظیٛضتٚ ٛت ٛظیٙت آفطیٙطی
ذٛاٞطْ! فبعٕ ٝغطاط ٔستمیٓ ظٖ ٔسّٕبٖ است ٚپٛضیسٌیٕٛ٘ ،ز ثبضظ ٔىتت اٚست .پس ثىٛش تب ثطٔحٛض فبعٕ ٝچطذیسٜ
ثبضی و ٝحضطتص فطٔٛز :ثٟتطیٗ چیع ثطای ظٖ آٖ است و ٝثٔ ٝطزی ٍ٘ب٘ ٜىٙس ٔٚطزی اٚضا ٘جیٙس .
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