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 بلبال مــژدهء بهـــار بیــار

 خبر بد به بوم و باز گذار

  

هرگاااه ستیااریز روز بهااار را ستیااریز روز شماارمنپ بااا ارم  اااا امااز روز را بامااد  

گرامی داشت1 بدمز مناسبت ص ی اسه ترمز تبرمکات خود را برای ت ام مردمان جهاان 

وسااان سااو ااار ساا ادت وااار می ناات را باارای ه ااه بااا سااوار و رماات تیاادم  میاادارم 

 شرزومیکن 1

 

وه دمار با  لون سان سوبامد ک ی با خود به اسدما  ه ه ما از بیارون تاا داخا   ه وطز

وماا  دمگران چه کردسد ؟  چه سان گذشت ؟   کاور، در سالی که گذشت چگوسه بود ؟

چااه سیااای را بااازی کااردم ؟ چااه سااه ی را   در کاادام ساا ت اسااراده بااودم ؟ چااه کااردم ؟ 

 د ها واع ان ما بارای چاه کیای رساید؟ منف ت کار کر  ایوسد ما با کی بود؟ امفاکردم ؟ 

ضرر م الیت های کار های عرصه های مترلف ما که اسجام دادم  به چه کیای رسایده 

در راه بهبااود ورمااه مااردم چااه ع لای اسجااام دادماا ؟ و 111هاساران هااسار ارسااپ  اسات؟ 



وبدمز منوان مطالب  دمگر از خوبی ها وبدی ها  از مؤثربودن وغیر مؤثر بودن مان1 

اکنااون  کااه صاافره دمگااری از روزگااار زساادگی مااا ور  خااورده   وعات دمگاار1وموضاا

سبامد باا تااومپ وغا  و اسادوه و یارت و ات را ساوری کنای  زمارا در  یارت وغا  و 

اسدوه زسدگی کردن سه شسکه مفادی سدارد بلکه ماسند مورماسه اسیان را میتاورد وساا باود 

ااا اساراد وهار شسکاه کاه مارا گارمری  و بنآ بامد بلند شد، بامد باا عما  راساه باه   مییازد1

شموخری  و میداسی  بامد وجیبه خود بداسی  که با دمگران شن را اسریان بدهی  و برسااسی 1 تاا 

باشد  ه ان ساسیکه بره های مترلف وگوساگون از  هر ع ق زمیز باا شهیارگی ومراسات 

ودماز و باا   که گوما از داسپ وسیع بر خوردار اسد زمایز را اااره س اوده وه اه دشات

ااا بار ه اه ماا   وصررا را سر سبس س وده جهان را به شادی وسرور دعوت میکنند1

چارا ماسناد   کیاسی که از اسدماه شزادی وعدالت خاواهی اوماا وساازسده بار خاوردارم  1

ه یز سبسه ها  در راه رماه وشرامی مردمان دست به ه  س ی دهای  1 باماد از اماز رسارا 

ن اذمرمره شده است وارمغاان شور زمباامی هاا شگررمز تجلی خیس طبی ت که سوروز بسر

 را در جهان در هر سان  با رسراخیس جدمدی تجربه میکند به شموزم 1 

 

کارار اسیاسها ی دمگر در عصار کناوسی باه هار شاک  ورسا   شما اع ان اسیان مبنی بر

س ااا باماد ااذمرمت کاه هار گااه رسارا خیا  واس  و111که است ، خاز ترمز ع   سییت؟

طبی ت ه ه ساله بر زمبامی طبی ت در جهان می امسامد چه بااکی اسات کاه رسارا خیاس 

اسیان بررماه وشرامی اسیان سیپ خود را شذمز به بندد تا جام ه اسیاسی شاود1 ولای باماد 

بااا دراماات و داسااپ اااذمرمت کااه امااز رساارا خیااس وتغیاار را بامااد ستیاات دروجااود خااود 

هر کاا »  :لئو تولیرویبه گفره ام بدهی 1 چناسکه واع ان وکردار خود هر کدام ما اسج

و اماز اشارباه  «به مکر تغییر جهاان اسات1 اماا های  کاا باه مکار تغییار خاومپ سییات1

بسرگ اسات1 ستیات باماد اشارباه خاود را تصاریز کارد زمارا های  کیای سییات کاه در 

د باه ولای رساالر ند باودن اسیاان مر ها  جرمان کار وع   کرد خود دچار اشارباه سااود1

  شرماسهای باری شسیت که اشرباه خود را بوذمرد و در راه اصالح وبهبود شن ع   کناد1

واگر کیی به امز عییده وسمر باشد که اشرباه سکرده واشرباه س ی کند بسرگررمز اشارباه 

اسااریز داساا ند باسرگ   وسهو و خطای وی ه یز خواهاد باود کاه چنایز  مکار میکناد1 

باه اماز  کند که در زسدگیپ هی  اشرباهی را سکرده است، اگر کیی ا یار  »میگومد:

اماز بادان مفهاوم اسات کاه مارده «  م نی است که هی  تالشای در زسادگی خاود سکارده1

باشد واز  رکات بااز ماساده باشاد و شن و رییات کاه شهیاره اهیاره از بایز میارود1 ولای 

اشارباهات خاود مای ساایند ، اسیاسی که به تغییر خود ا دام میکند، اسیاسیکه باه تصاریز 

اسیاسیکه ستنان وسمرمات دمگران را با تفکر سال  باه بار رسای میگیارد، اسیااسیکه باه 

مه   و درت و تواسائی  دمگران با صادا ت بار خاورد میکناد ،اسیااسیکه مناامع شتصای 

خااود را بااا  تاار از منااامع جام ااه تاارجیز س اای دهااد، اسیاسییاات کااه ه یاااه در راه هاا  

بیرگی مردم س ی وتالش خود را به خرچ میدهد با اسیاسهای دمگر جام ه شهنگی وه  

1 بار دمگاران کاه در در امز راه وکار وزار با صدا ت وام اساداری دسات باه ها  میدهاد



عیز راه در  رکات اساد اعر ااد میکنناد در کاار و رکات خاود در راه خادمت باه ماردم 

وغپ را به خود راه س ی دهناد، وجام ه با صدا ت تام به ایپ میروسد و هی  سوع غ  

اماز درساات اسات کااه س ای تااوان در اماز راه بره ااه کاا صااد در صاد باااور کارد ولاای 

اکثرمت  اب  باور اسد واگر کیی برهیککا باور واعر اد س یکند وس ی داشره باشد امز 

باادان مفهااوم اساات کااه اصااال وی باار خااود هاا  باااور ساادارد وامااز کارمیاات متااو  وسااا 

بود ، بر خود بامد در  دم اون اعر اد داشت وب دا بر دمگاران باماد  بامد صاد   درست1

در برابرصدا ت دمگران سبامد سیاست کرد زمرا امز ع   جرم است ودر   اعر اد کرد1

مک کالم خیاست است1 وهیککا سبامد به چنیز کاری دست بسسد1 دکرور علی شارم ری 

 است1«  خیاستسیاست در میاب  صدا ت دمگران ، 111  »می سومید : 

 

میام  وموضوعات مه  جام ه ما ومرای  روشانفکری ماا را بای اعر اادی هاا ، شاک 

وتردمد درمیاب  ه دمگر عدم اذمرش ه دمگر، ت ییب خطوط وراه وشیوه اسرتابی  بلی 

چه درست بوده وچه سا درست ، چه در شرام  کناوسی ماوثر اسات و ابا  تطبیاق اسات 

واشتاص  بلی که اکثرا در م اامالت بار ااماه مناامع  وما سه ، ایروی واطاعت از امراد

شتصی با شسها ه  سو و ما منف ت بدست شورده اسد ، وما  ری عده ی کاامال بای ش ماپ 

بر روی ا یاسات ااک زسدگی خود از شسها اطاعت س وده اسد اکنون سیاس ه ایز میاام  

دور از  ولاای باار ماساات کااه بامااد راه خااود را بصااورت روشااز ودرساات  جرمااان دارد1

باه خصاوص جواساان شا ا ک ای خاود را تکاان   م امله گران اسرتاب و باه اایپ ببارم 1

بدهیااد ، شاا ا بهراار وخااوب تاار از شسهااامی اساارید کااه تااا کنااون ه یاااه هاادامت داده اسااد 

ومیتواهند میراثی امز کار را تا زمان مردن خود در  بضه داشره باشند1 ش ا اسرید که 

کام  شن با تفکر تازه وداسپ خود مییر درست خواهید جام ه باری را رهن ون وبه ت

داد1 زمرا جام اه بااری در  اان رشاد و تکاما  اسات وجام اه ومرای  اسیااسی را باماد 

ه یاه مطابق شرام  ه ان زمان ترلیا  کارد جام اه شناسای  وترلیا  جام اه س یرواساد 

درساات  ثاباات واباادی باشااد و ایااابرد کااار در جام ااه باااری میاارلسم ترلیاا  و تجسمااه

ماااکرور هااای موجااود ومراااکله ه ااان زمااان وشاارام  ه ااان جام ااه اساات1 مااا سبامااد 

بصورت کور کوراسه ودگ   ی ری ازمک سلیله میام  وترلیا  هاای اشاتاص واماراد 

وایاوامان جنبپ هاای بااری را کاه در شن زماان بار شارام  جواماع بااری بصاورت 

ت رشاد اجر ااعی ،کلراوری ،  ی ی ما کلی مورد تطبیاق باود و اماروز باا درسمار داشا

مرهنگی ، ا رصادی ، تتنیکی وسیاسی بتای از شن س ای تواساد مطارح براش باشاد ماا 

سبامد بدون چون وچرا شن را بوذمرم 1 ما بامد شیوه ها وطر  جدماد کااری را از تجسماه 

، ترلی  وارزمابی جام اه خاود وجام اه جهااسی بدسات بیااورم  و شن را مورماون بنادی 

در سمر داشت امز مطالاب جواماع بااری در  اان رشاد وتکاما  باوده و در  با  س امی 1

بناآ کاار وایکاار در جواماع بااری بتااطر اعااار دسیاای    ان ایارمت سرمع میباشند1

مااار  از ملاا  وباای عاادالری  ورماااه ه گاااسی سیسه یاااه در تغییاار وتکاماا  اساات وهاای  

 ادادی از اسیااسهای بااا زمارا اماز مورماون هاا وطار  کاار را ت  گااهی ثابات س ای ماساد1



و شسهاا   داسپ جام ه باری ترت شرام  ه ان و ت خود تدومز وطرح رماسی س ودساد1

بناآ شن  یا ری از   شرام  کناوسی را باا ت اام اب ااد شن کاه اکناون جارمیات سدماده بودساد1

سمرمات شان که بر وضع وشرام  کنوسی ومق سدارد ماا سباماد باه تطبیاق شن ااا ماااری 

  امااز بااه مفهااوم رد اساسااات تیااوری مطرو ااه شسهااا سییاات کااه  اباا  کناای  واز جاااسبی هاا

زمراه اه اماز طارح هاا ومرماون بنادی هاا ترلیا  وتجسماه اسیااسها اسات   تاومپ باشد1 

وما سبامد شن را ماسند شمات سازن شده از جاساب خداوساد ( ب بارای ایغ باران تلیای کنای 1 

وباارای  ضاارت مر ااد  امااز  اارشن شاارمف اساات کااه کااالم خداوسااد بااسرگ ( ب میباشااد

طارح هاا ، مورماون بنادمها و  ،مصطفی (صب سازن شده وبرای ابد ثابت است1 میاام 

شیوه های کاری اسیاسی در جام ه بااری در تراون اسات وتغییار میکناد1 در صاورت 

ثاباات سگهداشاارز شن ه ااه چیااس دگاار گااون میاااود ومیاایر  یییاای بااه کاا  راهااه رمرااه بااه 

ه امز ارتبااط ساوا تی در ذهاز اسیاان شراماپ مای ب  عوض مفاد به ضرر ت ام میاود1

مابند که چرا ا سابی که در راه اع ار جام ه ه گاسی کار میکنند وبرای اکثرمت مردم 

به عوض رشد وایارمت وکیب ااریباسی امز اکثرمات بای  رماه وشرامی را می خواهند

واضاز   1ه ه چیس کار شان بی سریجه وس ی تواسناد ماردم را باه طار  خاود جلاب کنناد

است که شسها بر ه ان طرمیه های مطرح بیارر از مکصد ساان اایپ شارام  جهاان در 

بااز   رکت اسرند که جوابگوی شرام  و وضع کنوسی جهان باه های  صاورت سییات1 

بامد گفت که جهان را بامد مطابق شرام  کنوسی ترلی  کرد به تجسمه مکرور  رأه  تکرا

   شن را ای رمسی س ود1 های شن بصورت د یق ا دام وراه های  

 

 به امید خوشبتری تان در سان سو

 


