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بسن اهلل الرّحون الرّحین
ب العالوین و الصّالة و السّالم علی سیّدنا و نبیّنا ابی القاسن الوصطفی هحوّد و علی آله األطیبین األطهرین
الحودهلل ر ّ
ل علی فاطوة و ابیها و
الونتجبین الهداة الوهدّیین الوعصوهین سیّوا بقیّة اهلل فی األرضین .اللّهن ص ّ
ی ابن هوسی عدد ها احاط به علوک ،صال ًة دائوة بدوام
ل علی ولیّک عل ّ
بعلها و بنیها ،اللّهن ص ّ
ی ابن هوسی الرّضا عدد ها فی علوک ،ساله ًا
عظوتک و کبریائک ،اللّهن سلّن علی ولیّک عل ّ
دائواً بدوام هجدک و عظوتک و کبریائک.

ذسا٘ٚس ٔتؼبَ ضا ضبوط  ٚسپبسٍعاضْ و ٝتفؿُّ فطٔٛز  ٚػٕط زاز تب ثتٛا٘یٓ یه ثبض زیٍط  ٚیه سبَ زیٍط ،زض خٛاض ایٗ ٔطلس ّٔٛٙض ٚ
ال ٘ٛضٚظ  ٚحّ َٛسبَ ٘ ٛضا ثبض زیٍط ،ثٝ
آسٕب٘ی ،زض ایٗ خٕغ پط ضٛض  ٚغٕیٕی ،ثب ضٕب ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ ػعیع ٌفت  ٌٛٚوٙیٓ .الظْ است ا ًّ ٚ
 ٕٝٞی ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطا٘ی و ٝسرٙبٖ ٔب ضا ٔی ض٘ٛٙس  ٚث ٕٝٞ ٝی ّّٔت ایطاٖ تجطیه ػطؼ وٙیٓ  ٚاظ ذسا٘ٚس ٔتؼبَ ثطای ّّٔت ایطاٖ ٕٝٞ ٚی
ٔسّٕب٘بٖ خٟبٖ ،سبَ پط ثطوت  ٚظ٘سٌی ٕٞطا ٜثب سؼبزت ضا ٔسئّت ٕ٘بییٓ؛  ٚأیسٚاضیٓ ذسا٘ٚس ٔتؼبَ تفؿُّ ثفطٔبیس  ٚسبِی و ٝأطٚظ آغبظ ضس،
سبِی ثبضس زض ضأٖ ّّٔت ثعضي ایطاٖ ،سبِی پط ذیط  ٚثطوت  ٚثطذٛضزاض اظ تفؿّالت اِٟی  ٚتٛخّٟبت پطٚضزٌبض.

ىکحً اول) جثتیث نردم ساالری دیيی:

”

در سال  ۲۹آنچه بهه عهوهن ى
حواسه ی سیاسه

نهظهرهار

هیرفت ،هلّت یر ى خلق کردنهذ
و آفریذنذ .یهیه

حهرکهت

نظخابات در نیوهی وّل سال ،و
دیگری ر هپیوای سر سری و
عرین هلّت در نیوهی دوّم.

”

”
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یه خّٕٝای زض ثبة سبَ  32و ٝزیطٚظ ث ٝپبیبٖ ضسیس ػطؼ وٙیٓ .زض پیبْ
ا َّٚسبَ اضبض ٜوطزیٓ و ٝزض سبَ  32آ٘چ ٝث ٝػٛٙاٖ حٕبس ٝی سیبسی ا٘تظبض
ٔیطفتّّٔ ،ت ایطاٖ ذّك وطز٘س  ٚآفطیس٘س .یمیً ٙب حٕبس ٝی سیبسی زض ز ٚحطوت
ثعضي ّّٔت ایطاٖ خّ ٜٛی ثیطتطی یبفت :یىی حطوت ا٘تربثبت زض ٘یٕ ٝی اَّٚ
سبَ ٚ ،زیٍطی ضاٞپیٕبیی سطاسطی  ٚػظیٓ ّّٔت زض ٘یٕ ٝی ز .ّْٚزضثبض ٜی
ا٘تربثبت حطف ثسیبض ظزیٓ؛  ٓٞایٗ ا٘تربثبت ٕٝٞ ٓٞ ،ی ا٘تربثبتٟبی ٔتؼسّزی
و ٝاظ ا َّٚا٘مالة تبو ٖٛٙثطٌعاض ضس ٜاستٕٞ .چٙیٗ زضثبض ٜی ضاٞپیٕبیی ٞبی
ثعضي سطاسطی ثیست ٚز ّْٚث ٓٞ ،ٕٟٗایٗ حمیط  ٓٞ ٚزیٍطأٖ ،كبِت ٔتؼسّزی
ضا ثط ظثبٖ آٚضز ٜا٘س وٕ٘ ٝیرٛاٞیٓ آٟ٘ب ضا تىطاض وٙیٓ؛ ِٚی ز٘ ٚىت ٝزضثبض ٜی ایٗ
ز ٚحبزثٚ ٝخٛز زاضز .زضثبض ٜی ٞط وساْ اظ ایٗ ز ٚحبزث ٝای و ٝثٔ ٝؼٙبی ٚالؼی
وّٕٞ ٝط وساْ یه ضسب٘ ٝی فطاٌیط اظ ٚؾؼیّت وطٛض ٔب ّّٔ ٚت ٔب زض ٔمبثُ
ِدٗ پطاوٙی ٞبی ٔغطؾب٘ ٝی تجّیغبت خٟب٘ی است٘ ،ىت ٝای ٚخٛز زاضز وٗٔ ٝ
ٔبیّٓ لجُ اظ ٔكبِت ٔطثٛـ ث ٝسبَ  33ث ٝایٗ ز٘ ٚىت ٝثپطزاظْ.

ٔؼٙبی ایٗ ضشوت ٚسیعغ
ٔشدْ دس ا٘تخبثعب

ایعٗ

٘ىت ٝی ا َّٚزض ثبة ا٘تربثبت است .ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ ػعیع تٛخّ ٝوٙٙس وٝ
اظ ا َّٚا٘مالة تب أطٚظ٘ ،ػبة ضطوت ٔطزْ زض ا٘تربثبت پبییٗ ٘یفتبز ٜاست،
است ؤ ٝعشدْ سعبرسی
تٙعَّ ٘ىطز ٜاست؛ ایٗ ذیّی ٔ ٟٓاست .زض آذطیٗ ا٘تربثبتی ؤّّ ٝت ٔب پبی
دیٙی دس وطٛس تثجیت ضذٜ
غٙسٚق ضأی ضفتٙس بب یؼٙی ا٘تربثبت ضیبست خٕٟٛضی یبظز ٓٞبب ضطوت ٔطزْ
است.
زض ا٘تربثبت ۲2 ،زضغس ثٛز؛ ایٗ ضلٓ ٓٞ ،زض ثیٗ ا٘تربثٟبی ز٘یب یه ضلٓ ثبالیی
است  ٚیه ٘ػبة ثطخست ٝای است ٓٞ ،زض ثیٗ ا٘تربثبتٟبیی و ٝاظ ا َّٚا٘مالة
تب أطٚظ اتّفبق افتبز ٜاست یىی اظ ثبالتطیٗ ضلٕٟب است؛ ٔؼٙبی ایٗ چیست؟
ٔؼٙبی ایٗ ضطوت ٚسیغ ٔطزْ زض ا٘تربثبت ایٗ است ؤ ٝطزْ سبالضی زیٙی زض وطٛض تثجیت ضس ٜاست؛ ٔؼٙبی آٖ ایٗ است وٝ
٘ظبْ خٕٟٛضی اسالٔی تٛفیك یبفت ٝاست ؤ ٝطزْ سبالضی ضا زض وطٛض ٟ٘بزی ٝٙوٙس؛ ایٗ چیع وٕی ٘یست .وطٛضی و ٝزض قَٛ

”
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لطٟ٘بی ٔتٕبزی ثب حىّبْ ٔستجس  ٚزیىتبتٛض ٌصضاٖ ٔیىطز ٜاست ،آٖ چٙبٖ ثب ٔطزْ سبالضی  ٚضطوت ٔطزْ زض ا٘تربة غبحجبٖ
لسضت ،آضٙب  ٚزض  ٓٞآٔیرت ٝضس ٜاست و ٝثؼس اظ ٌصضت  35سبَ اظ ٞیدب٘بت ا َّٚا٘مالةٔ ،طزْ ٚلتی ٘ٛثت ا٘تربة ٔیطسس۲2 ،
زضغس زض ا٘تربثبت ضطوت ٔیىٙٙس؛ لذس ایٗ سا ثبیذ دا٘ست ٗٔ .ث ٝضٕب خٛاٟ٘ب  ٚث ٕٝٞ ٝػٙبغطی و ٝغبحت فىط٘س زض سطتبسط
وطٛض ػطؼ ٔیى :ٓٙایٗ ٘ؼٕت ثضسي سا ٘بسپبسی ٘ىٙیٓ؛ ٕٞچٙبٖ و ٝدس سبَ  ۸۸ایٗ ٘ؼٕت اِٟی سا ػذّٜای ٘بسپبسی وشد٘ذ.
ٕٞچٙیٗ ایٙىٌ ٝبٞی ضٙفت ٝثطٛد و ٝا٘تخبثب

وطٛس سا ث ٝػذْ سالٔت ٘سجت ٔیذٙٞذ عع یؼٙی تىشاس حشف دضٕٙبٖ ّّٔت

ایشاٖ عع ایٗ ٘ ٓٞبسپبسی استٔ .طزْ سبالضی زض وطٛض ث ٝیه خطیبٖ ػبزی تجسیُ ضس ٜاست؛ ِصاست ٔطزْ زض سطتبسط وطٛض،
زض ضٚستبٞب ،زض ضٟطٞب ،ذٛز ضا زض ٔمبثُ غٙسٚق ضأی ٚظیف ٝزاض ٔیسا٘ٙس ،ث ٝغٙسٚق ضأی ٔطاخؼٔ ٝیىٙٙس؛  ۲2زضغس ضأی ٔیسٙٞس؛
ایٗ ذیّی چیع ّٕٟٔی است؛ زض ز٘یب ایٗ ضلٓ ،خع ٚضلٕٟبی ثبال است.
ىکحً دوم) اىگیزهی نردم ةرای حضَر در راٌپیهایی  22ةٍهو :

٘ىت ٝز[ ّْٚو ٝثبیس] تٛخّ ٝوٙٙس ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ ػعیع ٔٗ ،زض ٔٛضز ضاٞپیٕبیی ثیست ٚز ّْٚث ٕٟٗاست .ثؼؿی ٞستٙس و ٝثب
ٔحبسج ٝخٕؼیّت ٞب ضا ٔحبسجٔ ٝیىٙٙس یب ثب زٚضثیٟٙب ٚ ٚسبیُ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛمساض
خٕؼیّت ضا حسس ٔیع٘ٙس؛ أسبَ ٕٝٞی وسب٘ی و ٝزض ایٗ ظٔیٞٝٙب فؼّبَ ثٛز٘س ٚ
ٔععشدْ نعع ٖٛدیععذ٘ععذ
 ٕٝٞی وسب٘ی و ٝایٗ ضاٞپیٕبیی ضا ثب زلّت ظیط ٘ظط زاضتٙس ،ثٔ ٝب ٌعاضش زاز٘س
آٔشیىبیی ٞب ٘سجت ث ٝآٟ٘ب
و ٝخٕؼیّت ضاٞپیٕبیی زض تٟطاٖ  ٚزض ضٟطٞبی ثعضي ٔ ٚؼطٚف اظ سبِٟبی لجُ،
ثی ادثی ٔیىٙٙذ ٘ ٚسعجعت
 ٓٞثیطتط ثٛز ٓٞ ،پطضٛضتط ثٛز یؼٙی ضؼبضٞبی ٔطزْ ،ضؼبضٞبی پطٔغع  ٚپطٔؼٙب
 ٚپطضٛض ثٛز  .چطا؟ تحّیٍّطا٘ی ؤ ٝسبئُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا تحّیُ ٔیىٙٙس ،ایٗ خٛض
ٔیذٙٞذ و ٝاص ٘ظعبْ دعذا
فٕٟیس٘س  ٚث٘ ٝظط ٔب زضست فٕٟیس٘س؛ ػّّت ایٗ ثٛز و ٝأسبَ ػٛأُ ٔؤثّط زض
ضذ ٜا٘ذ ،خعٛاسعتعٙعذ دس
سیبستٟبی استىجبضیِ ،حٙطبٖ ٘سجت ثّّٔ ٝت ایطاٖ ثی ازثب٘ ٝتط  ٚتٞٛیٗ آٔیعتط
ثیست ٚد ّْٚث٘ ٕٟٗطعبٖ
ثٛز .چ ٖٛزض ظٔی ٝٙی ٔسبئُ ٞست ٝای ٔصاوطات ا٘دبْ ٌطفت ٝثٛز ،سیبستٕساضاٖ
آٔطیىب اظٟبضِ٘ظط وطز٘س ؤ ٝؼّٔ ْٛیطٛز ّّٔت ایطاٖ اظ حطف ذٛز ثطٌطت ٝاست،
ثذٙٞذ و٘ ٝسجت ث٘ ٝظعبْ
اظ اغ َٛذٛز غطف ٘ظط وطز ٜاست! ثب ایٗ ظٔیِ ،ٝٙحٙطبٖ ٘سجت ثّّٔ ٝت ایطاٖ،
اسالٔعی  ٚدعٕعٟعٛسی
ِحٗ ثی ازثب٘ ٚ ٝتٞٛیٗ آٔیع ثٛز؛ ٔطزْ ایٟٙب ضا ضٙیس٘س ،زا٘ستٙسٚ .لتی زضٕٗ ثب
اسالٔی  ٚپشنٓ ثشافشاضتٝ
چٟط ٜی ٚالؼی ذٛز یب ٘عزیه ث ٝچٟط ٜی ٚالؼی ذٛز زض ٔیساٖ حؿٛض پیسا
ٔیىٙسٔ ،طزْ اٍ٘یع ٜثیطتطی ّٕٞ ٚت ثّٙستطی ثطای حؿٛض پیسا ٔیىٙٙس؛ ٔطزْ
اسالْ ثب ٞعٕعٝی ٚدعٛد
چ ٖٛزیس٘س آٔطیىبیی ٞب ٘سجت ث ٝآٟ٘ب ثی ازثی ٔیىٙٙس ٘ ٚسجت ٔیسٙٞس و ٝاظ
دَثستٝا٘ذ.
٘ظبْ خسا ضسٜا٘س ،ذٛاستٙس زض ثیست ٚز ّْٚث٘ ٕٟٗطبٖ ثسٙٞس و٘ ٝسجت ث٘ ٝظبْ
اسالٔی  ٚخٕٟٛضی اسالٔی  ٚپطچٓ ثطافطاضت ٝاسالْ ثب  ٕٝٞی ٚخٛز
زَ ثست ٝا٘س .ایٗ ٘طبٖ زٙٞس ٜی حسّبسیّت ٔطزْ ٔب  ٚغیطت ٔطزْ ٔب زض ثطاثط زضٕٙی  ٚضطاضت زضٕٙبٖ خٕٟٛضی اسالٔی ٚ
زضٕٙبٖ ایطاٖ است .ایٗ ٘ ٓٞىتٝی ٔطثٛـ ث ٝضاٞپیٕبیی ثیستٚز ّْٚث.ٕٟٗ

”

”
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أبّ ضاخغ ث ٝآ٘چٔ ٝطثٛـ ث ٝأسبَ است؛ ٔٗ ایٙدب یبززاضت ٞبیی وطز ٜاْ ،ػطایؿی زاضْ ،سؼی ٔیى ٓٙایٗ ػطایؽ ضا ثٝ
غٛضت ٔدُٕ بب زض ٕٞیٗ ٔدبِی و ٝأطٚظ زاضیٓ؛ چ ٖٛأطٚظ خٕؼ ٝاست ٚ ٚلت ٔب زض پبیبٖٔ ،حسٚز ثٕ٘ ٝبظ خٕؼ ٝاست بب
اٖ ضبء اهلل زض ٕٞیٗ ٚلت ،آ٘چ ٝضا ٔٛضز ٘ظط است ػطؼ ثىٓٙ؛ أّب اٌط ٔكّجی ٘ ٓٞبٌفت ٝثٕب٘س ،أیسٚاضیٓ زض ٌفتبضٞبی
غبحت ٘ظطاٖ  ٚزا٘بیبٖ خبٔؼ ٝؤ ٝیفٕٟٙس سیبست خٕٟٛضی اسالٔی ،أطٚظ چیست  ٚچ ٝوبض زاضز ا٘دبْ ٔیٍیطز ،ثطای افىبض
ػٕٔٛی ضٚضٗ ثطٛز.
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نلث ایران ةاید خَد را قَی کيد

سً غانل جقَیث یک نلث

لٛی ضسٖ یه ّّٔت فمف ث ٝایٗ ٘یست و ٝتسّیحبت خٍٙی پیططفت ٝای
زاضت ٝثبضس؛ اِجتّ ٝتسّیحبت  ٓٞالظْ است ،أّب فمف ثب تسّیحبت ٞیچ ّّٔتی لٛی
ٕ٘یطٛزٚ ٗٔ .لتی ٍ٘بٔ ٜیى ،ٓٙس ٝػٙػط ضا پیسا ٔیى ٓٙو ٝز ٚػٙػط اظ آٟ٘ب
ٕٞیٗ ز٘ ٚمكٝای است و ٝزض پیبْ ػطؼ وطزٜاْ؛ ایٗ س ٝػٙػط اٌط ٔٛضز تٛخّٝ
لطاض ٌطفتٙس ،یه ّّٔت لٛی ٔیطٛز :یىی التػبز ،یىی فط ٚ ،ًٙٞسّٔٛی ػّٓ ٚ
زا٘ص .زضثبض ٜی زا٘ص ،زض ایٗ ز ٜزٚاظز ٜسبَ ٌصضت ٝحطفٟبی ظیبزی ظز ٜضس ٚ
ثحٕساهلل اثط وطز .أطٚظ ٔب زض زا٘ص زاضیٓ پیص ٔیطٚیٓ بب و ٝثؼس ثبظ ضبیس
اضبضٜای ثى ٓٙبب

لذس

ثىٙذ٘ ،سعجعت ثعٝ

وسب٘عی وع ٝدس آ٘عٟعب
احسبس ضؼف ٔیعىعٙعذ،
صٚسٌٛیی خٛاٞذ وشد.

”

ثؼضی ّّٔتٟب ٞستٙذ و ٝتعب
لٛی ضذٖ ،فعبلعّع ٝی
صیبدی داس٘ذ؛ أیذی ٚدعٛد
٘ذاسد و ٝثخٛاٙٞذ دس خعٛد
آٖ ٘یشٚیی سا و ٝثتعٛا٘عٙعذ
ٔمبثّ ٝوٙٙذ ثب صٚسٌٛیبٖ ٚ
ٌشدٖوّفت ٞعبی ػعبِعٓ،
ایجبد وٙٙذ؛ أّب ّّٔعت ٔعب
ایٗدٛس ٘یست.

”

ایٗ س ٝػٙصش اٌش ٔعٛسد
تٛدّ ٝلشاس ٌشفتٙذ ،یعه
ّّٔت لٛی ٔیطٛد:
یىی التصبد،
یىی فش،ًٙٞ
 ٚسّٔٛی ػّٓ

”

ػشض وشدْ :التصبد  ٚفش ًٙٞثب ػضْ ّّٔی  ٚثب ٔذیشیّت دٟبدی.

است؛ ٞش وع ٝاحسعبس

”

اسبس ٘مط ٝی وّّی سبَ  ۳۹سا دس ایٗ د ٚػٙصش ٔیجی ٓٙو ٝدس پیبْ ا َّٚسبَ

”

ٔبدّی اداسٔ ٜیطٛدٕٞ ،یعٗ

”

حطف ٔٗ بب آ٘چ ٝو ٝأطٚظ ٔیرٛا ٓٞػطؼ و ٓٙث ٝقٛض ذالغ ٚ ٝزض یه
خّٕ ٝبب ػجبضت است اظ ایٙىّّٔ ٝت ایطاٖ ثبیس ذٛز ضا لٛی وٙس؛ ایٗ حطف ٔٗ
است .حطف ،زضثبض ٜی التساض ّّٔی است ٗٔ .ػطؼ ٔیى ٓٙثّّٔ ٝت ػعیعٔبٖ وٝ
اٌط ّّٔتی لٛی ٘جبضس  ٚؾؼیف ثبضس ،ظٚض ذٛاٞس ضٙفت ،ث ٝا ٚظٚض ٔیٍٛیٙس؛ اٌط
ّّٔتی لٛی ٘جبضس ،ثبج ٌیطاٖ ػبَِٓ اظ ا ٚثبج ٔیٍیط٘س ،اظ ا ٚثبج ٔیرٛاٙٞس؛ اٌط
ثتٛا٘ٙس ث ٝا ٚاٞب٘ت ٔیىٙٙس؛ اٌط ثتٛا٘ٙس ظیط پب ا ٚضا ٍِس ٔیىٙٙس .قجیؼت ز٘یبیی وٝ
ثب افىبض ٔبزّی ازاضٔ ٜیطٛزٕٞ ،یٗ است؛ ٞط و ٝاحسبس لسضت ثىٙس٘ ،سجت ثٝ
وسب٘ی و ٝزض آٟ٘ب احسبس ؾؼف ٔیىٙس ،ظٚضٌٛیی ذٛاٞس وطز؛ چ٘ ٝسجت ثٝ
فطز ،چ٘ ٝسجت ثّّٔ ٝت .ضبػط ٔؼطٚف ٔیٍٛیس:
”ٔطي ثطای ؾؼیف أط قجیؼی است * ٞط لٛی ا َّٚؾؼیف ٌطت ٚسپس ٔطز“
ٔیٍٛیس ٔطؽ پرت ٝضا آٚضز٘س زض ثطاثط آٖ وسی وٌٛ ٝضت ٔطؽ ٌٛ ٚضت حیٛا٘ی
ٕ٘یرٛضزٍ٘ ،ب ٜوطز” :اضه تحسّط ظ ٞط ز ٚزیس ٜثیفططز“ ؛ ث ٝایٗ ٔطغی وٝ
خّٛیص ٌصاضت ٝثٛز٘سٌ ،فت:
”ٌفت [ثٔ ٝطؽ] اظ چ ٝضیط ضطظٍ٘ ٜطتی * تب ٘تٛا٘س وست ثٔ ٝسّد آٚضز“
اٌط ت ٛاظ ذٛزت ٔیتٛا٘ستی زفبع وٙی  ٚزض ذٛزت لسضتی ٔیساضتی ،خطأت
ٕ٘یىطز٘س ایٗ خٛض سط ت ٛضا ثجُط٘س ٝ٘ ٗٔ .آٖ ضبػط ضا لج َٛزاضْ ٝ٘ ،اثٛاِؼالی
ٔؼطّی ضا و ٝاظ ل َٛا ٚایٗ حطف ٌفت ٝضس ٜاست؛ أّب ایٗ ضا لج َٛزاضْ ؤ ٝطي
زض ز٘یبیی و ٝثط اسبس افىبض ٔبزّی ازاضٔ ٜیطٛز ،ثطای ؾؼیف أط قجیؼی است؛
ایٗ ضا لج َٛزاضْ .اٌط یه ّّٔتی ث ٝذٛز ٘یبیس ،ذٛز ضا لٛی ٘ىٙس ،زیٍطاٖ ث ٝاٚ
ظٚض ٔیٍٛیٙس .ثؼؿی ّّٔتٟب ٞستٙس و ٝتب لٛی ضسٖ ،فبغّ ٝی ظیبزی زاض٘س؛
أیسی ٚخٛز ٘ساضز و ٝثرٛاٙٞس زض ذٛز آٖ ٘یطٚیی ضا و ٝثتٛا٘ٙس ٔمبثّ ٝوٙٙس ثب
ظٚضٌٛیبٖ ٌ ٚطزٖ وّفت ٞبی ػبِٓ ،ایدبز وٙٙس؛ أّب ّّٔت ٔب ایٗ خٛض ٘یست؛ ٔب
ال استؼساز لٛی ضسٖ ،ظیبز زاضیٓ؛ أىب٘بت  ٚظطفیّتٟب  ٓٞظیبز زاضیٓ؛ ّّٔت ٔب
ا ًّ ٚ
ث ٝسٕت التساض ّّٔی  ٓٞضا ٜافتبز ٜاست  ٚضا ٜظیبزی پیٕٛز ٜاست؛ ٔٗ ثش ایٗ

عجیؼت د٘یبیی و ٝثب افىعبس
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· اقحصاد:

أّب زض ٔٛضز التػبز  ٚزض ٔٛضز فط ،ًٙٞیه اٞتٕبْ ثیص اظ ٔتؼبضف الظْ است تب ثتٛا٘یٓ التػبز وطٛض ضا ث ٝضىّی زضثیبٚضیٓ و ٝاظ
آٖ قطف ز٘یب وسی ٘تٛا٘س ثب یه تػٕیٓ ٌیطی ،ثب یه ٘طست ٚثطذبست ،ثط ضٚی التػبز وطٛض ٔب  ٚثط ضٚی ٔؼیطت ّّٔت ٔب اثط
ثٍصاضز؛ ایٗ زست ٔب استٔ ،ب ثبیس ثىٙیٓ؛ ایٗ ٕٞبٖ التػبز ٔمبٔٚتی است و ٝسیبستٟبی آٖ زض اسفٙس ٔب ٜاثالؽ ضس؛ ثٙس ٓٞ ٜثب
ٔسئٛالٖ ٔ ٚسیطاٖ ثطخستٝی وطٛض خّس ٝزاضتٓٔ ،فػُّ زضثبض ٜی آٖ غحجت وطزیٓ؛ تدبٚة  ٓٞوطز٘س؛ یؼٙی ٔسئٛالٖ س ٝلّٜٛ
و ٝذٛزضبٖ  ٓٞزض تٙظیٓ ایٗ سیبستٟب ٔؤثّط ثٛز٘س  ٚحؿٛض زاضتٙس ،استمجبَ وطز٘س ٌ ٚفتٙس ٔب ایٗ وبض ضا ا٘دبْ ٔیسٞیٓٗٔ .
ٔیرٛا ٓٞثب ٔطزْ ػعیعٔبٖ زضثبض ٜی التػبز ٔمبٔٚتی ا٘سوی أطٚظ غحجت ؤ ٚ ٓٙطزْ اظ ذٛز ایٗ حمیطٔ ،كّجی ضا ؤ ٝیرٛآٞ
ػطؼ و ٓٙثط٘ٛٙس.
التػبز ٔمبٔٚتی یؼٙی آٖ التػبزی ؤ ٝمب ْٚاست؛ ثب تحطیىبت خٟب٘ی ،ثب
تىب٘ٞ ٝبی خٟب٘ی ،ثب سیبستٟبی آٔطیىب  ٚغیط آٔطیىب ظیطٚضٕ٘ ٚیطٛز؛ التػبزی
است ٔتّىی ثٔ ٝطزْ .س ٝسؤاَ زضٔٛضز التػبز ٔمبٔٚتی و ٝزض حمیمت التػبز
ٔمب ْٚاستٚ ،خٛز زاضز؛ ٔٗ ایٗ س ٝسؤاَ ضا ٔكطح ٔیى .ٓٙسؤاَ ا َّٚایٗ است
و ٝالتػبز ٔمبٔٚتی چٞ ٝست  ٚچ٘ ٝیست؟ ذػٛغیّبت ٔثجت آٖ  ٚذػٛغیّبت
ی آٖ چیست؟ سؤاَ ز :ّْٚآیب التػبز ٔمبٔٚتی و ٝزاضیٓ ضؼبض آٖ ضا
ٔٙفی  ٚسّج ِ
ٔیسٞیٓ ،تحمّك پصیط استٕٔ ،ىٗ است ،یب ٘ ،ٝذیبالت ذبْ است؟ سؤاَ س:ْٛ
اٌط تحمّك التػبز ٔمبٔٚتی ٕٔىٗ است ،اِعأبت آٖ چیست ،چ ٝوبضٞبیی ثبیس
ا٘دبْ ثٍیطز؟ أطٚظ ٔٗ ث ٝایٗ س ٝسؤاَ خٛاة ٔیسٓٞ؛ ایٗ ٔطثٛـ ث ٝالتػبز
است .ثؼس ضاخغ ثٔ ٝسئّ ٝی فط ٓٞ ًٙٞو ٝث٘ ٝظط ٔٗ ثسیبض ٔسئّ ٝی ّٕٟٔی
است ،ػطایؿی ضا ػطؼ ذٛا ٓٞوطز.
سَال اول :اقحصاد نقاونحی چً ٌسث و چً ىیسث؟
ال یه اٍِٛی ػّٕی ٔتٙبست ثب
.1الف.نحياسب ةا ىیازٌای کضَر :ا ًّ ٚ
٘یبظٞبی وطٛض ٔب است بب ایٗ آٖ خٙج ٝی ٔثجت بب أّب ٔٙحػط ث ٝوطٛض ٔب ٓٞ
٘یست؛ یؼٙی ثسیبضی اظ وطٛضٞب ،أطٚظ ثب تٛخّ ٝث ٝایٗ تىب٘ٞ ٝبی اختٕبػی ٚ
ظیطٚضٚضسٖ ٞبی التػبزی ای و ٝزض ایٗ ثیست سی سبَ ٌصضت ٝاتّفبق افتبزٜ
استٔ ،تٙبست ثب ضطایف ذٛزضبٖ ث ٝفىط یه چٙیٗ وبضی افتبزٜا٘س .پس ٔكّت
ا َّٚایٙى ٝایٗ حطوتی ؤ ٝب زاضیٓ ا٘دبْ ٔیسٞیٓ ،زغسغ ٝی زیٍط وطٛضٞب ٓٞ
ٞست؛ ٔرػٛظ ٔب ٘یست.

”

التصبدی ؤ ٝمب ْٚاسعت؛ ثعب
تحشیىعب

دعٟعب٘عی ،ثعب

سیبستٟبی آٔشیىب  ٚغیش آٔشیىب
صیش  ٚسٕ٘ ٚیطٛد؛ العتعصعبدی
است ٔتّىی ثٔ ٝشدْ.

”

”

سً سَال پیرانَن اقحصاد نقاونحی

التصبد ٔمبٔٚتی یعؼعٙعی آٖ

”دس ٖٚصا“ یعؼعٙعی اص دَ
ظشفیّتٟبی خٛد وطٛس ٔعب ٚ
خٛد ٔشدْ ٔب ٔیجٛضذ .أّعب
دسػیٗ حعبَ ”دسٌ ٖٚعشا“
٘یست؛ یؼٙی ایٗ العتعصعبد
ٔمبٔٚتی ،ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یست
ؤ ٝب التصبد خعٛدٔعبٖ سا
ٔحصٛس ٔیىٙیٓ ٔ ٚعحعذٚد
ٔیىٙیٓ دس خٛد وطٛس؛ ٘ع،ٝ

.1ب.درون زا و ةرون گرا  :ز ّْٚایٙىٌ ٝفتیٓ ایٗ التػبز زض ٖٚظا است.
زض ٖٚظا است یؼٙی چٝ؟ یؼٙی اظ زَ ظطفیّتٟبی ذٛز وطٛض ٔب  ٚذٛز ٔطزْ ٔب
است؛ ثب التصبدٞبی دٟب٘عی
ٔیدٛضس؛ ضضس ایٗ ٟ٘بَ  ٚایٗ زضذتٔ ،تّىی است ث ٝأىب٘بت وطٛض ذٛزٔبٖ؛
التػبز
زض ٖٚظا ث ٝایٗ ٔؼٙب است .أّب زضػیٗ حبَ زضٌ ٖٚطا ٘یست؛ یؼٙی ایٗ
تؼبُٔ داسد.
ٔمبٔٚتی ،ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یست ؤ ٝب التػبز ذٛزٔبٖ ضا ٔحػٛض ٔیىٙیٓ ٔ ٚحسٚز
ٔیىٙیٓ زض ذٛز وطٛض؛ ٘ ،ٝزض ٖٚظا است ،أّب ثطٌ ٖٚطا است؛ ثب التػبزٞبی خٟب٘ی تؼبُٔ زاضز ،ثب التػبزٞبی وطٛضٞبی زیٍط ثب
لسضت ٔٛاخٔ ٝیطٛز .ثٙبثطایٗ زضٖٚظا است ،أّب زضٌٖٚطا ٘یست .ایٟٙب سا و ٝػشض ٔیى ،ٓٙثشای خبعش ایٗ است و ٝدس ٕٞیٗ

”

دسٖٚصا است ،أّب ثشٌ ٖٚعشا

صٔیٞ ٝٙب ارٖ لّٕٟب  ٚصثبٟ٘ب ٔ ٚغضٞبی ٔغشضٔ ،طغ َٛوبس٘ذ و[ ٝاِمب وٙٙذ] ”ثّ ،ٝایٟٙب ٔیخٛاٙٞذ التصبد وطٛس سا

7

ٔحذٚد وٙٙذ  ٚدس داخُ ٔحصٛس وٙٙذ“ .ا٘ٛاع  ٚالسبْ تحّیُ ٞب ضا ثطای ایٙىّّٔ ٝت ضا ٔ ٚسئٛالٖ ضا اظ ایٗ ضا ٜب و ٝضا ٜسؼبزت
است ب خسا ثىٙٙس زاض٘س ٔیىٙٙس ٗٔ .ػطؼ ٔیى ٓٙتب ثطای افىبض ػٕٔٛی ٔبٖ
” دِٚتی ٘یست“ ث ٝایٗ ٔؼٙب
ضٚضٗ ثبضس.
٘یست و ٝدِٚت دس لعجعبَ
.1ج.نردم ةيیاد  :س ّْٛایٙى ٝایٗ التػبزی و ٝث ٝػٛٙاٖ التػبز ٔمبٔٚتی
ٔكطح ٔیطٛزٔ ،طزْ ثٙیبز است؛ یؼٙی ثط ٔحٛض زِٚت ٘یست  ٚالتػبز زِٚتی
٘یست ،التػبز ٔطزٔی است؛ ثب اضاز ٜی ٔطزْ ،سطٔبی ٝی ٔطزْ ،حؿٛض ٔطزْ
دِٚععت ٔسععئععِٛععیّععت
تحمّك پیسا ٔیىٙس .أّب ”زِٚتی ٘یست“ ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یست و ٝزِٚت زض لجبَ آٖ
ثش٘بٔ ٝسیضی ،صٔی ٝٙسعبصی،
ٔسئِٛیّتی ٘ساضز؛ چطا ،زِٚت ٔسئِٛیّت ثط٘بٔ ٝضیعی ،ظٔی ٝٙسبظی ،ظطفیّت سبظی،
ٞسایت  ٚوٕه زاضز  .وبض التػبزی  ٚفؼّبِیّت التػبزی زست ٔطزْ استٔ ،بَ
ظشفیّت سبصیٞ ،ذایعت ٚ
ٞسایت
ٔطزْ است؛ أّب زِٚت ب ث ٝػٛٙاٖ یه ٔسئ َٛػٕٔٛی ب ٘ظبضت ٔیىٙس،
وٕه داسد .
ٔیىٙس ،وٕه ٔیىٙس .آٖ خبیی و ٝوسب٘ی ثرٛاٙٞس سٛء استفبز ٜوٙٙس  ٚزست ثٝ
فسبز التػبزی ثع٘ٙس ،خّٛی آٟ٘ب ضا ٔیٍیطز؛ آ٘دبیی و ٝوسب٘ی احتیبج ث ٝوٕه
زاض٘س ،ث ٝآٟ٘ب وٕه ٔیىٙس .ثٙبثطایٗ آٔبزٜسبظی ضطایفٚ ،ظیفٝی زِٚت است؛ تسٟیُ ٔیىٙس.

”

”

آٖ ٔسئِٛیّتی ٘ذاسد؛ نعشا،

.1د.داىش ةيیان  :چٟبضٌْ ،فتیٓ ایٗ التػبز ،التػبز زا٘ص ثٙیبٖ است یؼٙی اظ پیططفتٟبی ػّٕی استفبزٔ ٜیىٙس ،ثٝ
پیططفتٟبی ػّٕی تىیٔ ٝیىٙس ،التػبز ضا ثط ٔحٛض ػّٓ لطاض ٔیسٞس؛ أّب ٔؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست و ٝایٗ التػبز ٔٙحػط ث ٝزا٘طٕٙساٖ
است  ٚفمف زا٘طٕٙساٖ ٔیتٛا٘ٙس ٘مص ایفب وٙٙس زض التػبز ٔمبٔٚتی؛ ٘ریط ،تدطثٞ ٝب ٟٔ ٚبضتٟب ب تدطثٞ ٝبی غبحجبٖ غٙؼت،
تدطثٞ ٝب ٟٔ ٚبضتٟبی وبضٌطا٘ی و ٝزاضای تدطثٟٔ ٚ ٝبضتٙس ب ٔیتٛا٘س اثط ثٍصاضز ٔ ٚیتٛا٘س زض ایٗ التػبز ٘مص ایفب وٙس .ایٙىٌ ٝفتٝ
ٔیطٛز زا٘ص ٔحٛضٔ ،ؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست و ٝػٙبغط ثب تدطث ٝی غٙؼتٍط یب
دس حبِی و ٝتِٛیذ ٘بخبِص
وطبٚضظ و ٝزض ق َٛسبِٟبی ٔتٕبزی وبضٞبی ثعضٌی ضا ثط اسبس تدطث ٝا٘دبْ
ّّٔی یه وطٛسی خیّی ٓٞ
زاز ٜا٘س ،ایٟٙب ٘مص ایفب ٘ىٙٙس؛ ٘ریط٘ ،مص ثسیبض ّٕٟٔی  ٓٞث ٝػٟس ٜی ایٟٙب
است.
ثبر ٔیشٚد ،أّب وسب٘ی ٞعٓ

.1و.ةرىانًای ٌهیضگی  :ضطٓ ،زض ایٙىٌ ٝفتیٓ التػبز ٔمبٔٚتی ثٟتطیٗ
ُ ٔطىالت التػبزی وطٛض است ضىّی ٘یست ،أّب ٔؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست
ضا ٜح ّ
و٘ ٝبظط ثٔ ٝطىالت و٘ٛٙی وطٛض است ب و ٝیه ٔمساضی اظ آٖ ٔطثٛـ ثٝ

دس آٖ وطٛس اص ٌشسٙعٍعی
ٔیٕیش٘ذ! ایٗ سا ٔب لعجعَٛ
٘ذاسیٓ  .ثٙبثشایٗ ضبخعص
ػذاِت ع ػذاِت التصبدی ٚ
ػذاِت ادتٕبػی دس دبٔؼ ٝع

یىی اص ضبخصٟبی ٔ ٟٓدس
التصبد ٔمبٔٚتی است ،أّعب
ٔؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست وعٝ
ث ٝضبخصٟعبی ػعّعٕعی
ٔٛدٛد د٘یب  ٓٞثی اػتٙبیی
ثطٛد.

”

.1ه.غدالث نحَر :پٙدٓ ،ایٗ التػبز ،ػساِت ٔحٛض است؛ یؼٙی تٟٙب ثٝ
ضبذػٟبی التػبز سطٔبی ٝزاضی ب [ٔثُ] ضضس ّّٔی ،تِٛیس ٘بذبِع ّّٔی بب اوتفب
ٕ٘یىٙس؛ ثحث ایٟٙب ٘یست و ٝثٍٛییٓ ضضس ّّٔی ایٙمسض ظیبز ضس ،یب تِٛیس ٘بذبِع
ّّٔی ایٙمسض ظیبز ضس؛و ٝزض ضبذػٟبی خٟب٘ی  ٚزض التػبز سطٔبی ٝزاضی ٔطبٞسٜ
ٔیىٙیس .زض حبِی و ٝتِٛیس ٘بذبِع ّّٔی یه وطٛضی ذیّی  ٓٞثبال ٔیطٚز ،أّب
وسب٘ی  ٓٞزض آٖ وطٛض اظ ٌطسٍٙی ٔیٕیط٘س! ایٗ ضا ٔب لج٘ َٛساضیٓ .ثٙبثطایٗ
ضبذع ػساِت ب ػساِت التػبزی  ٚػساِت اختٕبػی زض خبٔؼ ٝب یىی اظ
ضبذػٟبی ٔ ٟٓزض التػبز ٔمبٔٚتی است ،أّب ٔؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست و ٝثٝ
ضبذػٟبی ػّٕی ٔٛخٛز ز٘یب  ٓٞثی اػتٙبیی ثطٛز؛ ٘ریط ،ث ٝآٖ ضبذػٟب ٓٞ
تٛخّٔ ٝیطٛز ،أّب ثط ٔحٛض ”ػساِت“  ٓٞوبض ٔیطٛز .ػساِت زض ایٗ ثیبٖ  ٚزض ایٗ
ثط٘بٔ ٝثٔ ٝؼٙبی تمسیٓ فمط ٘یست ،ثّى ٝثٔ ٝؼٙبی تِٛیس ثطٚت  ٚثطٚت ّّٔی ضا
افعایص زازٖ است.

”
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ال ٔطثٛـ ث ٝغّف ثٛزٖ فالٖ ثط٘بٔ ٝاست ب ٘ ،ٝایٗ ٔبَ ٕٞیط ٝاست .التػبز ٔمبٔٚتی یؼٙی
تحطیٓ است ،یه ٔمساضی اظ آٖ ٔث ً
ٔمبْٚسبظیٔ ،حىٓ سبظی پبیٞ ٝبی التػبز؛ ایٗ چٙیٗ التػبزی چ ٝزض ضطایف تحطیٓ ،چ ٝزض ضطایف غیط تحطیٓ ،ثبضٚض ذٛاٞس ثٛز
 ٚثٔ ٝطزْ وٕه ٔیىٙس.

”

وبٔالً ،ػٕالً ،حتٕبً ٕٔعىعٗ
است؛ نشا؟
ثٝخبعش ظشفیّتٟب

”

سَال دوم :آیا اقحصاد نقاونحی جحقق پذیر اسث یا خیاالت خام اسث؟
سؤاَ ز ّْٚایٗ ثٛز و ٝآیب ایٗ ثط٘بٔ ٝی التػبزی و ٝضٕب ٔیٍٛییس التػبز
ٔمبٔٚتی ،یه أط ذیبِی  ٚتّٕٞٛی است  ٚآضظ ٚزاضیس و ٝا٘دبْ ثٍیطز؛ یب ٘،ٝ
ال ٕٔىٗ است؟ پبسد ایٗ است و٘ ٝریط ،وبٔالً ،ػٕالً ،حتٕ ًب ٕٔىٗ است؛
ػٕ ً
چطا؟ ث ٝذبقط ظطفیّتٟب؛ چ ٖٛایٗ وطٛض ،زاضای ظطفیّتٟبی فٛق اِؼبز ٜاستٗٔ .
حبال چٙس لّٓ اظ ظطفیّتٟبی وطٛض ضا ػطؼ ٔیى .ٓٙایٟٙب چیعٞبیی است وٝ
آٔبضٞبی ػدیتٚغطیت الظْ ٘ساضز ،خّٛی چطٓ  ٕٝٞاستٔ ٕٝٞ ،یثیٙٙس.
ظرفیث ٌایی کً ٌهً نی ةیييد:

.2الف.ىیروی اىساىی  :یىی اظ ظطفیّتٟبی ٔٔ ّٓ ٟب ،ظطفیّت ٘یطٚی
ا٘سب٘ی ٔب است٘ .یطٚی ا٘سب٘ی زض وطٛض ٔب ،یىی اظ ثعضي تطیٗ ظطفیّت ٞبی
وطٛض ٔب است؛ ایٗ یه فطغت ثعضي است .ػطؼ وطزیٓ ،خٕؼیّت خٛاٖ وطٛض
ٔیّی ٖٛدا٘طج ٛداسیٓ وعٝ
بب اظ پب٘عز ٜسبَ تب سی سبَ بب یه حدٓ ػظیٓ اظ ّّٔت ٔب ضا تطىیُ ٔیسٙٞس؛
ایٟٙب دس ع َٛنٙعذ سعبَ
ایٗ ذٛزش یه ظطفیّت است .تؼساز زٔ ٜیّی ٖٛزا٘ص آٔٛذت ٝی زا٘طٍبٞ ٜب ضا
آیٙذ ٜفبسؽ اِعتّعحعصعیعُ
زاضیٓ؛ زٔ ٜیّی ٖٛاظ خٛاٟ٘بی ٔب زض ق َٛایٗ سبِٟب اظ زا٘طٍبٟٞب فبضؽ اِتّحػیُ
ضس٘سٕٞ .یٗ حبال ثیص اظ چٟبض ٔیّی ٖٛزا٘طد ٛزاضیٓ و ٝایٟٙب زض ق َٛچٙس
ٔیط٘ٛذ؛ دٛا٘عبٖ ػعضیعض
سبَ آیٙس ٜفبضؽ اِتّحػیُ ٔیط٘ٛس؛ خٛا٘بٖ ػعیع ثسا٘ٙس ،ایٗ چٟبض ٔیّی٘ٛی وٝ
ثذا٘ٙذ ،ایٗ نٟبس ٔیّی٘ٛعی
ٔیٍٛیٓ 25 ،ثطاثط تؼساز زا٘طد ٛزض پبیبٖ ضغیٓ قبغٛت است؛ خٕؼیّت وطٛض
ؤ ٝیٍٛیٓ ۵۲ ،ثعشاثعش
٘سجت ث ٝآٖ ٔٛلغ ضس ٜز ٚثطاثط ،أّب تؼساز زا٘طد٘ ٛسجت ث ٝآٖ ٔٛلغ ضس25 ٜ
ثطاثط؛ أطٚظ ٔب ایٗ تؼساز زا٘طد ٚ ٛفبضؽ اِتّحػیُ زاضیٓ .ػال ٜٚی ثط ایٟٙب،
تؼذاد دا٘طج ٛدس پعبیعبٖ
ٔیّیٟ٘ٛب ٘یطٚی ٔدطّة ٔ ٚبٞط زاضیٓ .ثجیٙیسٕٞ ،یٟٙبیی و ٝزض زٚضاٖ خ ًٙثٝ
اسعت؛
سطیٓ ععبغعٛ
زاز ٘یطٞٚبی ٔسّّ ٔب ضسیس٘س  .زض زٚضاٖ خ ًٙتحٕیّی ،یىی اظ ٔطىالت ٔب ،اظ
دٕؼیّت وطٛس ٘سجت ثعٝ
وبض افتبزٖ زستٍبٞ ٜبی ٔب ،ثٕجبضاٖ ضسٖ ٔطاوع ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛب ،تٟیسست ٔب٘سٖ
آٖ ٔٛلغ ضذ ٜد ٚثشاثش ،أّب
٘یطٞٚبی ٔب اظ ٚسبیُ الظْ ب ٔثُ ٚسبیُ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚایٗ چیعٞب ب ثٛز .یه
ػسّ ٜافطاز غٙؼتٍطٔ ،بٞطٔ ،دطّة ،ضا ٜافتبز٘س اظ تٟطاٖ  ٚضٟطستبٟ٘ب ب و ٝثٙس ٜزض
تؼذاد دا٘طج٘ ٛسجت ثعٝ
اٚایُ خ ًٙذٛزْ ضبٞس ثٛزْ ،ایٟٙب ضا ٔیسیسْ؛ اذیط ًا  ٓٞثحٕساهلل تٛفیك پیسا
آٖ ٔٛلغ ضذ ۵۲ ٜثشاثش.
وطزیٓ ،یه خٕبػتی اظ ایٟٙب آٔس٘س؛ آٖ ضٚظ خٛاٖ ثٛز٘س ،حبال سّٙی اظ آٟ٘ب
ٌصضت ،ٝأّب ٕٞبٖ اٍ٘یعٕٞ ٚ ٜبٖ ضٛض زض آٟ٘ب ٞست ب ضفتٙس زاذُ ٔیساٟ٘بی
خ ،ًٙزض غفٛف ٔمسّْ ،ثؼؿی ٞبیطبٖ  ٓٞضٟیس ضس٘س؛ تؼٕیطات وطز٘س ،سبذت ٚسبظ وطز٘س ،سبذت ٚسبظٞبی غٙؼتی؛ ایٗ پّٟبی
ػدیت ٚغطیجی و ٝزض خ ًٙث ٝزضز ٘یطٞٚبی ٔس ّّ ٔب ذٛضز ،أىب٘بت فطاٚاٖ ،ذٛزض ،ٚخبزّ ،ٜأثبَ ایٟٙب ،ثٚٝسیّٝی ٕٞیٗ ٘یطٞٚبی
ٔدطّة ٔ ٚبٞط ثٚ ٝخٛز آٔس؛ أطٚظ ٞ ٓٞستٙس ،أطٚظ  ٓٞزض وطٛض ٔب اِی ٔبضبءاهلل؛ تحصیُ وشد٘ ٜیستٙذ ،أّب تجشثٟٔ ٚ ٝبستی
داس٘ذ وٌ ٝبٞی اص تحصیُ وشدٞ ٜب  ٓٞثسیبس ثیطتش  ٚثٟتش ٔ ٚفیذتش است؛ ایٗ  ٓٞیىی اظ أىب٘بت ٘یطٞٚبی ٔب است؛  ٓٞزض
وطبٚضظی ایٗ ضا زاضیٓ ٓٞ ،زض غٙؼت زاضیٓ.

”

ٕٞیٗ حبر ثیص اص نعٟعبس

”

.2ب.نياةع طتیػی  :یىی اظ ظطفیّتٟبی ٔ ّٟٓوطٛض ٔب ٔٙبثغ قجیؼی است ٗٔ .سبَ ٌصضت ٝزض ٕٞیٗخب ضاخغ ث٘ ٝفت ٌ ٚبظ

9

ٌفتٓ ؤ ٝدٕٛع ٘فت ٌ ٚبظ ٔب زض ز٘یب زضخ ٝی یه است؛ یؼٙی ٞیچ وطٛضی زض ز٘یب ث ٝلسض ایطاٖ ،ثط ضٚی ٘ ٓٞفت ٌ ٚبظ ٘ساضز.
ٔدٕٛع ٘فت ٌ ٚبظ ٔب اظ  ٕٝٞی وطٛضٞبی ز٘یب بب ضطق  ٚغطة ػبِٓ بب ثیطتط است .أسبَ و ٗٔ ٝزاضْ ثب ضٕب حطف ٔیع٘ٓ،
وطفیّبتی زضٔٛضز ٌبظ ضس ٜاست و٘ ٝطبٖ ٔیسٞس و ٝاظ آٖ ٔمساضی و ٝسبَ ٌصضت ٝزض آٔبضٞبی ٔب ثٛز ،اظ آٖ ٔمساض ٙٔ ٓٞبثغ
ٌبظی ٔب  ٚشذیطٞ ٜبی ٌبظی ٔب افعایص پیسا وطز ٜاست؛ ایٗ ٚؾغ ٘فت ٌ ٚبظ ٔب است .ثیطتطیٗ شذیط ٜی ٔٙبثغ ا٘طغی بب وٝ
 ٕٝٞی ز٘یب ضٚضٙی ذٛزٌ ،طٔبی ذٛز ،غٙؼت ذٛز ،ض٘ٚك ذٛز ضا اظ ا٘طغی زاضز ،اظ ٘فت ٌ ٚبظ زاضز بب زض وطٛض ٔب است .ػالٜٚی ثط
ایٗٔ ،ؼبزٖ قال ٔ ٚؼبزٖ فّعّات وٕیبة زض سطتبسط ایٗ وطٛض پطاوٙس ٜاست ٚ ٚخٛز زاضز .س ًٙآ ،ٗٞسٍٟٙبی لیٕتی ،ا٘ٛاع ٚ
السبْ فّعٞبی الظْ  ٚاسبسی بب ؤ ٝبزض غٙبیغ ٔحسٛة ٔیط٘ٛس بب زض وطٛض ٚخٛز زاضز؛ ایٗ  ٓٞیه ظطفیّت ثعضٌی است.
.2ج.نَقػیث جغرافیایی  :ظطفیّت زیٍط ٔٛلؼیّت خغطافیبیی ٔب است؛ ٔب ثب پب٘عز ٜوطٛض ٕٞسبیٞ ٝستیٓ و ٝایٟٙب
ضفت ٚآٔس زاض٘س .حُٕ ٘ ٚمُ تطا٘عیت یىی اظ فطغتٟبی ثعضي وطٛضٞب است؛ ایٗ ثطای وطٛض ٔب ٞست  ٚزض خٛٙة ث ٝزضیبی آظاز
 ٚزض ضٕبَ ث ٝآثٟبی ٔحسٚز ٔٙتٟی ٔیطٛز .زض ایٗ ٕٞسبیٞ ٝبی ٔب ،زض حسٚز
ٕٔىٗ است وسی ثٍٛیعذ
ٔ 3۲0یّی ٖٛخٕؼیّت ظ٘سٌی ٔیىٙٙس و ٝایٗ ٔمساض اضتجبقبت ٕٞ ٚسبیٞ ٝب ،ثطای
اٌش تحشیٓ ٘جٛد اص ایعٗ
ض٘ٚك التػبزی یه وطٛض یه فطغت ثسیبض ثعضٌی است .ایٗ ػال ٜٚثط ثبظاض
ظشفیّتٟب ٔیتٛا٘ستیذ خعٛة
زاذّی ذٛز ٔب است؛ یه ثبظاضٔ ۲5یّی٘ٛی و ٝثطای ٞط التػبزی ،یه چٙیٗ
ثبظاضی ثبظاض ّٕٟٔی است.
استفبد ٜوٙیذ ،أّعب نعٖٛ

”

ایٗ ظشفیّتٟب استفبد ٜوٙیذ؛
ایٗ خغعب اسعتٔ.عب دس
ثسیبسی اص ٔسبئُ دیعٍعش
 ٓٞدس ػعیعٗ تعحعشیعٓ
تٛا٘ست ٝایٓ ث٘ ٝمغٞ ٝعبی
ثسیبس ثشدست ٚ ٝثبر دست
پیذا وٙیٓ.
دس التصبد  ٓٞاٌش ػضٕٔبٖ
سا دضْ وٙیٓٔ ،یتٛا٘یٓ
التصبد سا ضىٛفب وٙیٓ.
نطٕٕبٖ ث ٝدست دضٕٗ
٘جبضذ و ٝوِی ایٗ تحشیٓ
سا ثشٔیذاسد ،وِی فالٖ ٘مغٝ
سا ٔٛافمت ٔیىٙذ؛ ث ٝدسن!
ٍ٘ب ٜوٙیٓ ثجیٙیٓ خٛدٔبٖ
نٝوبس ٔیتٛا٘یٓ ثىٙیٓ.

”

”

”

.2د.زیرساخث ٌا  :یه ظطفیّت زیٍطی و ٝزض وطٛض ٚخٛز زاضز،
ظیطسبذت ٞبی ٘طْ افعاضی  ٚسرت افعاضی است؛ ٘طْ افعاضی ٔثُ ایٗ سیبستٟبی
اغُ  ،44سٙس چطٓ ا٘ساظ  ٚایٗ وبضٞبیی و ٝزض ایٗ چٙس سبَ ا٘دبْ ٌطفتٚ ٝ
ٕٞچٙیٗ ظیطسبذت ٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛثُ خبز ٚ ٜس ّس  ٚپُ  ٚوبضذب٘ ٚ ٝأثبَ ایٟٙب؛
ایٟٙب ظٔیٞ ٝٙبی ثسیبض ذٛثی ثطای پیططفت التػبز وطٛض است ،ایٟٙب ظطفیّتٟبی
یه وطٛض است.
ذتٕٔ ،ىٗ است وسی ثٍٛیس اٌط تحطیٓ ٘جٛز اظ ایٗ ظطفیّتٟب ٔیتٛا٘ستیس ذٛة
استفبز ٜوٙیس ،أّب [چ ]ٖٛتحطیٓ ٞست ٕ٘یتٛا٘یس اظ ایٗ ظطفیّتٟب استفبز ٜوٙیس؛
ایٗ ذكب است؛ ایٗ حطف ،زضست ٘یستٔ .ب زض ثسیبضی اظ ٔسبئُ زیٍط  ٓٞزض
ػیٗ تحطیٓ تٛا٘ست ٝایٓ ث٘ ٝمكٞ ٝبی ثسیبض ثطخست ٚ ٝثبال زست پیسا وٙیٓ؛
یه ٔثبَ آٖ ،تِٛیذ ػّٓ است؛ یه ٔثبَ آٖ ،لٙؼت  ٚفٙبٚسی است؛ زض ایٟٙب
ٔب تحطیٓ ثٛزیٓ ،االٖ  ٓٞتحطیٓ ٞستیٓ .زض ٔٛضز زا٘طٟبی پیططفت ٚ ٝضٚظ،
االٖ  ٓٞزضٞبی ٔطاوع ػّٕی ٔ ٟٓثِطٚظ ز٘یب ث ٝضٚی زا٘طٕٙس ایطا٘ی  ٚزا٘طدٛی
ایطا٘ی ثست ٝاست ،أّب زضػیٗ حبَٔ ،ب زض ٘ب٘ ٛپیططفت وطزیٓ ،زض ٞست ٝای
پیططفت وطزیٓ ،زض سِّّٟٛبی ثٙیبدی پیططفت وطزیٓ ،زض لٙبیغ دفبػی
پیططفت وطزیٓ ،زض لٙبیغ پٟپبد ٛٔ ٚضه ،ث ٝوٛضی چطٓ زضٕٗ ،پیططفت
وطزیٓ؛ چطا زض التػبز ٘تٛا٘یٓ پیططفت وٙیٓ؟! ٔب و ٝزض ایٗ سط غحٞ ٝٙب ٚ
ػطغٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛایٗ ّٛٔ ٕٝٞفمیّت ث ٝزست آٚضزیٓ ،زض التػبز  ٓٞاٌط
ػعٕٔبٖ ضا خعْ وٙیٓ  ٚزست ث ٝزست  ٓٞثسٞیٓٔ ،یتٛا٘یٓ التػبز ضا ضىٛفب
وٙیٓ .چطٕٕبٖ ث ٝزست زضٕٗ ٘جبضس و ٝوی ایٗ تحطیٓ ضا ثطٔیساضز ،وی فالٖ
٘مك ٝضا ٔٛافمت ٔیىٙس؛ ث ٝزضن! ٍ٘ب ٜوٙیٓ ثجیٙیٓ ذٛزٔبٖ چٝوبض ٔیتٛا٘یٓ ثىٙیٓ.

تحشیٓ ٞست ٕ٘یتٛا٘یذ اص
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سَال سَم :ةایدٌا و ىتایدٌای جحقق اقحصاد نقاونحی؟
سؤاَ س ْٛضا ٔكطح و ٚ ٓٙخٛاة ثس .ٓٞسؤاَ س ْٛایٗ ثٛز و ٝثطای ایٙى ٝایٗ
وبض ثعضي ،التػبز ٔمبٔٚتی ،تحمّك پیسا وٙس ،اِعأبت چیست  ٚچ ٝوبضٞبیی ثبیس
ا٘دبْ ثٍیطز؟ ذالغ ٝػطؼ ٔیىٙیٓ:
.3الف.حهایث از جَلید نلی  :اّٚالً ٔسئٛالٖ ثبیس اظ تِٛیس ّّٔی حٕبیت
وٙٙس .تِٛیس ّّٔی ،اسبس  ٚحّم ٝی اسبسی پیططفت التػبز استٔ .سئٛالٖ ثبیس
اظ تِٛیس ّّٔی حٕبیت وٙٙس .چ ٝخٛضی؟ یه خب و ٝلب٘ ٖٛالظْ زاضز ،حٕبیت
لب٘٘ٛی وٙٙس؛ یه خب و ٝحٕبیت لؿبئی الظْ است ،ا٘دبْ ثٍیطز؛ یه خب وٝ
حٕبیت اخطایی الظْ است ،ثبیس تطٛیك وٙٙس  ٚوبضٞبیی ثىٙٙس؛ ثبیس ایٗ وبضٞب
ا٘دبْ ثٍیطز .تِٛیس ّّٔی ثبیس ض٘ٚك پیسا وٙس.

”

وبس سا ثب دلّعت ا٘عجعبْ
ثذٞیذ؛ ” سحٓ اهلل أشء ػَََُٕ
ػٕالً فأتم “ٝٙایٗ ٔؼعٙعبی
ثٟشٜٚسی است؛ اص لعَٛ
پیغٕجش ٘مُ ضعذ ٜاسعت:
سحٕت خذا ثش آٖ وسعی

.3ب.افزایش ةٍرهوری  :ز ،ّْٚغبحجبٖ سطٔبی٘ ٚ ٝیطٚی وبض وٝ
تِٛیسٌط ٞستٙس ،آٟ٘ب  ٓٞثبیستی ث ٝتِٛیس ّّٔی إّ ٞیّت ثسٙٞس؛ ث ٝچٔ ٝؼٙب؟ ث ٝایٗ
ٔیذٞذٔ ،حعىعٓ ا٘عجعبْ
ٔؼٙب و ٝثٟطٚ ٜضی ضا افعایص ثسٙٞس .ثٟطٚ ٜضی ،یؼٙی اظ أىب٘بتی وٚ ٝخٛز زاضز
حسّاوثط استفبز ٜی ثٟی ٝٙثطٛز؛ وبضٌط و ٝوبض ٔیىٙس ،وبض ضا ثب زلّت ا٘دبْ ثسٞس؛
ثذٞذٔ ،تمٗ ا٘جبْ ثذٞذ.
”ضحٓ اهلل أطء ػُٕ ػٕالً فأتم “ٝٙایٗ ٔؼٙبی ثٟطٚ ٜضی است؛ اظ ل َٛپیغٕجط
٘مُ ضس ٜاست :ضحٕت ذسا ثط آٖ وسی است و ٝوبضی ضا و ٝا٘دبْ ٔیسٞس،
ٔحىٓ ا٘دبْ ثسٞسٔ ،تمٗ ا٘دبْ ثسٞس .آٖ وسی و ٝسطٔبیٌ ٝصاضی ٔیىٙس ،سؼی وٙس حسّاوثط استفبز ٜاظ آٖ سطٔبی ٝا٘دبْ ثٍیطز؛
یؼٙی ٞعیٞ ٝٙبی تِٛیس ضا وبٞص ثسٙٞس؛ ثؼؿی اظ ثی تسثیطی ٞب ،ثی سیبستی ٞب ٔٛخت ٔیطٛز ٞعی ٝٙی تِٛیس ثطٚز ثبال ،ثٟطٚ ٜضی
سطٔبی ٚ ٝوبض وٓ ثطٛز.
.3ج.جرجیح فػالیث جَلیدی  :س ،ّْٛغبحجبٖ سطٔبی ٝزض وطٛض ،فؼّبِیّت
تِٛیسی ضا تطخی ثسٙٞس ثط فؼّبِیّتٟبی زیٍطٔ .ب زیسیٓ وسب٘ی ضا و ٝسطٔبی ٝای
زاضتٙس بب وٓ یب ظیبز بب ٔ ٚیتٛا٘ستٙس ایٗ ضا زض یه ضاٞ ٜبیی ث ٝوبض ثیٙساظ٘س ٚ
زضآٔسٞبی ظیبزی وست وٙٙس٘ ،ىطز٘س؛ ضفتٙس سطاؽ تِٛیس؛ ٌفتٙس ٔیرٛاٞیٓ تِٛیس
وطٛض تمٛیت ثطٛز؛ ایٗ حس ٝٙاست ،ایٗ لذل ٝاست ،ایٗ خع ٚثٟتطیٗ وبضٞب
است؛ وسب٘ی و ٝزاضای سطٔبیٞ ٝستٙس بب چ ٝسطٔبیٞ ٝبی وٓ ،چ ٝسطٔبیٞ ٝبی
افع ٖٚبب آٖ ضا ثیطتط زض ذسٔت تِٛیس وطٛض ثٍصاض٘س.

”

”

است و ٝوبسی سا و ٝا٘جبْ

ػضیضاٖ ٔٗ! ضٕب ٚلتی وعٝ
یه دٙس داخّی سا خعشیعذ
ٔیىٙیذ ث ٝدبی دٙس تِٛیعذ
خبسدی ٓٞ ،ثٕٞ ٝیٗ ا٘عذاصٜ
وبس  ٚاضتغبَ ایجبد وشدٜایذ،

.3د.حهایث ٌهگاىی  :ثؼسیٔ ،طزْ زض  ٕٝٞی سكٛح ،تِٛیس ّّٔی ضا
تطٚیح وٙٙس .یؼٙی چٝ؟ یؼٙی ٕٞیٗ ٔكّجی و ٗٔ ٝز ٚس ٝسبَ لجُ اظ ایٗ ،زض
وشد ٜایذ ث ٝایٙى ٝاثعتعىعبس
ٕٞیٗ خب ثب اغطاض فطاٚاٖ ٌفتٓ ،یه ػسّ ٜای  ٓٞاظ ٔطزْ ذٛضجرتب٘ ٝػُٕ
خٛدش سا ثیبٚسد ٔیذاٖ.
وطز٘س ،أّب  ٕٝٞثبیس ػُٕ وٙٙس  ٚآٖ ػجبضت است اظ ”ٔػطف تِٛیسات زاذّی“.
ػعیعاٖ ٔٗ! ضٕب ٚلتی و ٝیه خٙس زاذّی ضا ذطیس ٔیىٙیس ثٝخبی خٙس تِٛیس
ذبضخی ٓٞ ،ثٕٞ ٝیٗ ا٘ساظ ٜوبض  ٚاضتغبَ ایدبز وطز ٜایس ٓٞ ،وبضٌط ایطا٘ی ضا
ٚازاض وطز ٜایس ث ٝایٙى ٝاثتىبض ذٛزش ضا ثیبٚضز ٔیساٖ؛ خٙس زاذّی ؤ ٝػطف ضس ،آٖ وٙٙس ٜی وبض ،اثتىبضاتی زاضز ،ایٗ اثتىبضات
ضا ضٚظ ث ٝضٚظ افعایص ذٛاٞس زاز؛ ضٕب ٚلتی و ٝخٙس زاذّی ٔػطف ٔیىٙیس ،ثطٚت ّّٔی ضا افعایص زاز ٜایس .زض ٌصضت ،ٝزض زٚضاٖ
قبغٛت ،تطخی ٔػطف ذبضخی ث ٝػٛٙاٖ یه سّٙت ثٛز؛ سطاؽ خٙس ؤ ٝیطفتٙسٔ[ ،یپطسیس٘س] زاذّی است یب ذبضخی؟ اٌط ذبضخی
ثٛز ،ثیطتط ث ٝآٖ ضغجت زاضتٙس؛ ایٗ ثبیس ثطٌطزز  ٚث ٝػىس ثطٛزٕ٘ .یٍٛییٓ خشیذ دٙس خبسدی حشاْ است ،أّب ػشض

”
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ٔیىٙیٓ خشیذ دٙس داخّی یه ضشٚس ثشای ٔمب ْٚسبصی التصبد است  ٚثط ضٚی  ٕٝٞچیع ایٗ وطٛض تأثیط ٔیٍصاضز .ثبیس
ث ٝایٗ تٛخّ ٝوطز؛ ایٗ ٘مص  ٕٝٞی ٔطزْ است .اِجتّ ٝزض ایٙدب ٔ ٓٞثُ ذیّی خبٞبی زیٍطٔ ،سئِٛیّت ٔسئٛالٖ ٔ ٚسیطاٖ وطٛض اظ
زیٍطاٖ ثیطتط است؛ ثسیبضی اظ صیبد ٜسٚی ٞب  ٚسیخت ٚپبش ٞب زض ضفتبض ٔطزْ ،ث ٝذبقط ٍ٘ب ٜوطزٖ ث ٝضفتبض آٖ وسب٘ی است وٝ
آٟ٘ب ضا ”ثعضيتطٞب“ ٔیسا٘ٙس؛ اٌش اسشاف دس ثیٗ سغٛح ثبر ٘جبضذ ،دس ثیٗ ٔشدْ  ٓٞاسشاف وٓ خٛاٞذ ضذ .ثٙبثطایٗ تطخی
تِٛیس زاذّی یىی اظ وبضٞب است.
ٔٗ ایٗ ثرص ضا خٕغ ثٙسی و ٗٔ .ٓٙػطؼ ٔیى :ٓٙالتػبز ٔمبٔٚتی ثٔ ٝؼٙبی
فش ًٙٞاص التعصعبد ٞعٓ
ٔمب ْٚسبذتٗ پبیٞ ٝبی التػبز ،یىی اظ ٚظبیف ػٕٔٛی أطٚظ ٔب است ٕٝٞ ٚ
ٔ ٟٓتش است .نشا؟ نعٖٛ
ٔیتٛا٘ٙس زض آٖ ٘مص ایفب وٙٙسٔ ٓٞ ،سئِٛیٗ ٔ ٚسئِٛیٗ لٛای سٌ ٝب٘ ٓٞ ،ٝآحبز
فش ،ًٙٞثٔ ٝؼٙبی ٛٞایعی
ٔطزْ ٓٞ ،وسب٘ی و ٝزاضای ٟٔبضت وبض٘س ٓٞ ،وسب٘ی و ٝزاضای سطٔبی ٝا٘سٓٞ ،
غبحت ٘ظطاٖ .اِجتّ ٝآ٘چ ٝؤ ٝب ػطؼ وطزیٓ ،ذالغ ٝای ثٛز اظ آ٘چ ٝثبیس ٌفت؛
است ؤ ٝب تٙفّس ٔیىٙیٓ؛
ثٝػٟسٜی غبحت٘ظطاٖ است و ٝتفػیالت ایٟٙب ضا ػطؼ ثىٙٙس.
ضٕب ٘بنبس ٛٞا سا تٙعفّعس

”

ثرص ز ّْٚحطف ٔٗ ،زضثبض ٜی فط ًٙٞاست ٗٔ .زض یه خّٕ ٝػطؼ ثى:ٓٙ
ػعیعاٖ ٔٗ !فط ًٙٞاظ التػبز  ٟٓٔ ٓٞتط است .چطا؟ چ ٖٛفط ،ًٙٞثٔ ٝؼٙبی
ٛٞایی است ؤ ٝب تٙفّس ٔیىٙیٓ؛ ضٕب ٘بچبض ٛٞا ضا تٙفّس ٔیىٙیس ،چ ٝثرٛاٞیس،
چ٘ ٝرٛاٞیس؛ اٌط ایٗ ٛٞا تٕیع ثبضس ،آثبضی زاضز زض ثسٖ ضٕب؛ اٌط ایٗ ٛٞا وثیف
ثبضس ،آثبض زیٍطی زاضز .فط ًٙٞیه وطٛض ٔثُ ٛٞا است؛ اٌط زضست ثبضس،
آثبضی زاضز .االٖ زضثبض ٜی تِٛیس زاذّی حطف ٔیعزیٓ؛ اٌش ثخٛاٞیٓ ٔصشف

٘خٛاٞیذ؛ اٌش ایٗ ٛٞا تٕیض
ضٕب؛ اٌش ایٗ ٛٞا وعثعیعف
ثبضذ ،آثبس دیٍشی داسد.

”

ٕ٘یخٛاٞیٓ ثٍٛییٓ ٞعٕعٝی
آسیتٞبی فشٙٞعٍعی وعبس
ثیٍبٍ٘بٖ است؛ ٘ ،ٝخٛد ٔعب
ٔ ٓٞمصّشیعٓ؛ ٔسعئعٛرٖ
ٔختّفٔ ،سئٛرٖ فشٍٙٞعی،
ٔسئٛرٖ غیش فعشٞعٙعٍعی،
وٓوبسیٞب ،غّظوعبسی ٞعب،
ایٟٙب تأثیش داضتٝ؛ ٔب  ٕٝٞسا
ثععٌ ٝععشدٖ دضععٕععٗ
ٕ٘یا٘ذاصیعٓ؛ أّعب حضعٛس
دضٕٗ سا  ٓٞدس صٔعیعٙعٝی
ٔسبئُ فشٍٙٞی ٕ٘یتٛا٘عیعٓ
فشأٛش وٙیٓ.

”

تِٛیذا

داخّی ثٔ ٝؼٙبی ٚالؼی وّٕ ٝتحمّك پیذا وٙذ ،ثبیذ فشٔ[ ًٙٞصشف]

تِٛیذ داخّی دس رٔ ٗٞشدْ دب ثیفتذ؛ اٌط ثرٛاٞیٓ ٔطزْ اسطاف ٘ىٙٙس ،ثبیستی
ایٗ ثبٚض ٔطزْ ثطٛز؛ ایٗ یؼٙی فط .ًٙٞفط ًٙٞیؼٙی ثبٚضٞبی ٔطزْ ،ایٕبٖ
ٔطزْ ،ػبزات ٔطزْ ،آٖ چیعٞبیی ؤ ٝطزْ زض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜثب آٖ سط  ٚوبض
زائٕی زاض٘س  ٚاِٟبْ ثرص ٔطزْ زض حطوبت  ٚاػٕبَ آٟ٘ب است؛ فط ًٙٞایٗ
است؛ ایٗ پس ذیّی إّٞیّت زاضز .
نٙذ ٔثبَ اص ٔصبدیك فشٔ :ًٙٞثالً زض حٛظ ٜی اختٕبػی ،لبٌ٘ ٖٛطایی بب
ؤ ٝطزْ ث ٝلب٘ ٖٛاحتطاْ ثٍصاض٘س بب یه فط ًٙٞاست؛ تؼب ٖٚاختٕبػی یه
فط ًٙٞاست؛ تطىیُ ذب٘ٛاز ٚ ٜاظزٚاج یه فط ًٙٞاست؛ تؼساز فطظ٘ساٖ یه
فط ًٙٞاست؛ اٌط زض ایٗ چیعٞب ثیٙص ٔطزْ  ٚخٟت ٌیطی ٔطزْ خٟت ٌیطی
زضستی ثبضس ،ظ٘سٌی زض خبٔؼ ٝخٛضی ذٛاٞس ضس؛ اٌط ذسای ٘بوطز ٜخٟت ٌیطی
غّف ثبضس ،ظ٘سٌی خٛضی زیٍطی ذٛاٞس ضس؛ ذسای ٘بوطز ٜثٕٞ ٝبٖ ثالیی ٔجتال
ذٛاٞیٓ ضس و ٝأطٚظ وطٛضٞبیی و ٝذب٘ٛاز ٜضا  ٚثٙیبٖ ذب٘ٛاز ٜضا ٚیطاٖ وطز٘س ٚ
ٖ َغیّب بب( )1ث ٝآٖ
ف یَّمََ ٛ
طَٟٛات َفسََ ٛ
ضٟٛات ضا ث ٝضا ٜا٘ساذتٙس بب َٚا َّتجِؼُٛا اِ َّ
سط٘ٛضت زچبض ضس٘س .ثٙبثطایٗ تٕطوع زضٕٙبٖ ثط ضٚی فط ًٙٞثیطتط اظ  ٕٝٞخب
است .چطا؟ ث ٝذبقط ٕٞیٗ تأثیط ظیبزی و ٝفط ًٙٞزاضزٞ .سف  ٚآٔبج تحطّن
زضٕٙبٖ زض ظٔی ٝٙی فط ،ًٙٞػجبضت است اظ ایٕبٖ ٔطزْ  ٚثبٚضٞبی ٔطزْ.

ثبضذ ،آثبسی داسد دس ثعذٖ

”

· فرٌيگ :

ٔیىٙیذ ،ن ٝثخٛاٞیذ ،نعٝ
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”

سٞبسبصی  ٕٝٞی ضبثغٞ ٝب
است .اٌش نٙب٘چ ٝوسب٘عی
ٞستٙذ دس وطٛس و ٝثعشای
تیط ٝث ٝسیطٝی ایعٕعبٖ
دٛا٘بٖ صدٖ داس٘ذ تعالش
ٔیىٙٙذٕ٘ ،یطٛد ایعٗ سا
تٕبضب وشد ث ٝػٛٙاٖ ایٙىعٝ
ایٗ آصادی است.

”

ٕٞبٖ وطعٛسٞعبیعی وعٝ
ادّػبی آصادی ٔیىٙٙعذ ،دس
آٖ خغٛط لعشٔعضی وعٝ
داس٘ذ ،ثطذّ

سختٌیش٘ذ.

ضٕب ثجیٙیذ دس وطعٛسٞعبی
اسٚپبیی وسعی دعشئعت
٘ععٕععیععىععٙععذ سادععغ ثععٝ
ِٛٛٞوبست حشف ثعض٘عذ.
آ٘چ ٝو ٝثشای ا ٚخظّ لشٔض
است ،دس ٔمعبثعُ ا ٚثعب
نٚ ًٙد٘ذاٖ ٔی ایسعتعذ.
نغٛس اص ٔب تٛلّغ داس٘ذ وعٝ
خغٛط لشٔض اػتعمعبدی ٚ
ا٘معالثعی وطعٛسٔعبٖ ٚ
دٛا٘ب٘عٕعبٖ سا ٘عذیعذٜ
ثٍیشیٓ؟

”

آیا حساسیث نسئَلیو ةا آزادی نيافاجی ىدارد؟

یه سؤاِی ایٙدب ٕٔىٗ است ٔكطح ثطٛز و ٝثٍٛیٙس :ذت ضٕب ٔیٍٛییس
ٔسئِٛیٗ وطٛض حسّبس ثبضٙس ،چمسض حسّبس ثبضٙس؟ آیب ایٗ ثب آظازی بب و ٝاظ
ضؼبضٞبی ا٘مالة است  ٚخع ٚپبیٞ ٝبی خٕٟٛضی اسالٔی است بب ٔٙبفبتی
٘ساضز؟ خٛاة ایٗ است و٘ ٝریط ،ثب آظازی ٞیچ ٔٙبفبتی ٘ساضز؛ آظازی غیط اظ
ٍِٙٚبضی است؛ آظازی غیط اظ ضٞبسبظی  ٕٝٞی ؾبثكٞ ٝب است .آظازی بب وٝ
٘ؼٕت ثعضي اِٟی است بب ذٛزش زاضای ؾبثك ٝاست؛ ثس ٖٚؾبثك ،ٝآظازی
ٔؼٙی ٘ساضز .اٌط چٙب٘چ ٝوسب٘ی ٞستٙس زض وطٛض و ٝثطای تیط ٝث ٝضیط ٝی
ایٕبٖ خٛا٘بٖ ظزٖ زاض٘س تالش ٔیىٙٙسٕ٘ ،یطٛز ایٗ ضا تٕبضب وطز ثٝػٛٙاٖ ایٙىٝ
ایٗ آظازی استٕٞ .چٙبٖ و ٝاٌط ٞطٚئیٗ  ٚثمیّ ٝی ٔٛازّ ٔسْٕٛوٙٙس ٜی ثسٖ ٚ
ثسثرت وٙٙس ٜی ذب٘ٛازٞ ٜب ضا وسی ثرٛاٞس ثیٗ ایٗ  ٚآٖ تٛظیغ وٙسٕ٘ ،یطٛز
ثیتفبٚت ٘طست .ایٙى ٝثجیٙیٓ وسب٘ی ثب استفبز ٜی اظ ٙٞش ،ثب استفبز ٜی اظ ثیبٖ،
ثب استفبز ٜی اظ اثعاضٞبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛثب استفبز ٜی اظ پ ،َٛضأ ٜطزْ ضا ثع٘ٙس ،ایٕبٖ
ٔطزْ ضا ٔٛضز تٟبخٓ لطاض ثسٙٞس ،زض فط ًٙٞاسالٔی  ٚا٘مالثی ٔطزْ ضذ ٝٙایدبز
وٙٙسٔ ،ب ثٙطیٙیٓ تٕبضب وٙیٓ  ٚثٍٛییٓ و ٝآظازی است ،ایٗ خٛض آظازی زض ٞیچ
خبی ز٘یب ٘یست! زض ٞیچ خبی ز٘یبٕٞ .بٖ وطٛضٞبیی و ٝازّػبی آظازی ٔیىٙٙس،
زض آٖ ذكٛـ لطٔعی و ٝزاض٘س ،ثطسّت سرت ٌیط٘س .ضٕب ثجیٙیس زض وطٛضٞبی
اضٚپبیی وسی خطئت ٕ٘یىٙس ضاخغ ثِٛٛٞ ٝوبست حطف ثع٘س ؤ ٝؼّ٘ ْٛیست
اغُ ایٗ لؿیّٚ ٝالؼیّت زاضز یب ٘ساضز ،یب اٌط ٚالؼیّت زاضز ،ث ٝچ ٝضىّی ثٛزٜ؛
اظٟبض ٘ظط زضثبض ٜی ِٛٛٞوبست ،تطزیس زضثبض ٜی ِٛٛٞوبست ،یىی اظ ثعضي تطیٗ
ٌٙبٞبٖ ٔحسٛة ٔیطٛز ،خّٛیص ضا ٔیٍیط٘س ،قطف ضا ٔیٍیط٘س ،ظ٘سا٘ی ٔیىٙٙس،
ف لطٔع
تؼمیت لؿبئی ٔیىٙٙس؛ ٔسّػی آظازی ٞ ٓٞستٙس .آ٘چ ٝو ٝثطای ا ٚذ ّ
است ،زض ٔمبثُ ا ٚثب چٚ ًٙز٘ساٖ ٔی ایستس .چكٛض اظ ٔب تٛلّغ زاض٘س و ٝذكٛـ
لطٔع اػتمبزی  ٚا٘مالثی وطٛضٔبٖ  ٚخٛا٘بٕ٘بٖ ضا ٘سیس ٜثٍیطیٓ؟ اٌط یه وسی
است و ٝضٚح استمالَ ّّٔی ضا ٘طب٘ٔ ٝیطٚز ب االٖ ٞستٙس وسب٘ی و ٝغحجت
استمالَ ؤ ٝیطٛز ،استمالَ ضا ٔسرطٔ ٜیىٙٙسٔ ،یٍٛیٙس ایٗ ػمت افتبزٌی
است ،استمالَ چیست ب ٔ ٚیخٛاٞذ ٚاثستٍی سا تئٛسیض ٜوٙذ ،استمالَ ضا

اسععت؛ آصادی غععیععش اص

”

ٔسئٛالٖ فطٍٙٞی ،ثبیس ٔطالت ضذ ٝٙی فطٍٙٞی ثبضٙس؛ ضذٞ ٝٙبی فطٍٙٞی
ثسیبض ذكط٘بن است؛ ثبیس حسّبس ثبضٙس ،ثبیس ٞطیبض ثبضٙسٕ٘ .یرٛاٞیٓ ثٍٛییٓ
ٕٝٞی آسیت ٞبی فطٍٙٞی وبض ثیٍبٍ٘بٖ است؛ ٘ ،ٝذٛز ٔب ٔ ٓٞمػّطیٓ؛
ٔسئٛالٖ ٔرتّفٔ ،سئٛالٖ فطٍٙٞیٔ ،سئٛالٖ غیط فطٍٙٞی ،وٓ وبضی ٞب،
غّفوبضیٞب ،ایٟٙب تأثیط زاضتٝ؛ ٔب  ٕٝٞضا ثٌ ٝطزٖ زضٕٗ ٕ٘یا٘ساظیٓ؛ أّب حؿٛض
زضٕٗ ضا  ٓٞزض ظٔی ٝٙی ٔسبئُ فطٍٙٞی ٕ٘یتٛا٘یٓ فطأٛش وٙیٓ .أطٚظ  ٚاظ
ضٚظٞبی ا َّٚا٘مالة ،زستٍبٜٞبی تجّیغبت ٕٝٞ ،ی تٛشٚتٛاٖ ذٛز ضا ٌصاضتٝا٘س
ثطای ایٙىٔ ٝطزْ ضا ٘سجت ث ٝپبیٞ ٝبی ایٗ ا٘مالة ثی اػتمبز وٙٙس .ایٗ وبضِ
فطٍٙٞی است؟ ایٕبٖ ٔطزْ ضا ٔٛضز تٟبخٓ لطاض زاز٘س ،ثبٚضٞبی لّجی ٔطزْ ضا
ٔٛضز تٟبخٓ لطاض ٔیسٙٞس؛ ایٗ ضا ٕ٘یطٛز ا٘سبٖ ٘سیس ٜثٍیطز.

آصادی غیش اص ِٚعٙعٍعبسی
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”

ٔسرط ٜوٙس ،زِٟبی خٛا٘بٖ ضا ثطای ٔستمُ ظیستٗ ٔتعِعَ وٙسٕ٘ ،یطٛز زض
ٔمبثُ ا ٚثی تفبٚت ٔب٘س؛ ثبیس زض ٔمبثُ ا ٚػىس اِؼُٕ ٘طبٖ زاز .یىی ثٝ
و ٝثض٘ٙذ تٛی سش سٚح ػضّ
ؾطٚضیّبت اذاللی  ٚزیٙی خبٔؼ ٝاٞب٘ت ٔیىٙس ،ظثبٖ فبضسی ضا ٔسرطٔ ٜیىٙس،
ّّٔی دٛاٖ ایشا٘عی؛ ٔعىعشّس
ذّمیّبت ایطا٘ی ضا تحمیط ٔیىٙس؛ ایٟٙب ٞست ؛ ایٟٙب ٚخٛز زاضز االٖ .وسب٘ی
ّض
سؼی ضبٖ ایٗ است و ٝثع٘ٙس تٛی سط ضٚح ػعّت ّّٔی خٛاٖ ایطا٘ی؛ ٔىط
خّمیّب ٔٙفی سا ٘سعجعت
ذّمیّبت ٔٙفی ضا ٘سجت ٔیسٙٞس :اظ اضٚپبیی ٞب یبز ثٍیطیس ،اظ غطثیٟب یبز ثٍیطیس،
ٔیذٙٞذ ” :اص اسٚپبییٞب یعبد
ٕٞسیٍط ضا تحُّٕ ٔیىٙٙسٔ ،ب ٕٞسیٍط ضا تحُّٕ ٕ٘یىٙیٓ! ٚالغ لؿیّ ٝایٗ است؟
ثٍیشیذ ،اص غعشثعیعٟعب یعبد
زض ذیبثبٟ٘بی وطٛضٞبی اضٚپبیی  ٚپبیترتٟبی اضٚپبیی بب حبال ٝ٘ ،ثیست سبَ
لجُ  ٚپٙدب ٜسبَ لجُ بب یه ٘فطی و ٝا٘سوی حدبثص ضا ٔطاػبت وطزٛٔ ،ٜضز
ثٍیشیذٕٞ ،ذیٍش سا تحعّٕعُ
تٟبخٓ خٛاٟ٘ب لطاض ٔیٍیطز ،خّٛی چطٓ ٔطزْ ٔیع٘ٙس ظٖ ٔحدّج ٝضا ٔدطٚح
ٔیىٙٙذٔ ،ب ٕٞذیٍش سا تحُّٕ
ٔیىٙٙس یب ٔیىطٙس ،وسی خطئت ٕ٘یىٙس ثٍٛیس چطا !وسی ضا ث ٝػٛٙاٖ ایٙى ٝایٗ
ٕ٘یىٙیٓ!“ ٚالغ لضیّ ٝایعٗ
ا ُٞآٖ وطٛض ٘یست ،خّٛی چطٓ ٔطزْ آتص ٔیع٘ٙس !ایٗ تحُّٕ ٔربِف است؟
است؟
ایٗ چیعی است وٕٞ ٝیٗ تبظ ٜاتّفبق افتبز؛ نٙذ ٔب ٜلجُ اظ ایٗ خٛاٟ٘بی اِٛاـ
یىی اظ ضٟطٞبی یىی اظ وطٛضٞبی اضٚپبیی ،یه ایطا٘ی ضا وته ٔیع٘ٙس ،ثؼس
ضٚیص ثٙعیٗ ٔیطیع٘س ،آتطص ٔیع٘ٙسٕٞ ،سبیٞ ٝب ٚ ٓٞأی ایستٙس ثطّٚثط ٍ٘بٔ ٜیىٙٙس ،ػىس اِؼّٕی ٘طبٖ ٕ٘یسٙٞس! ایٗ تحُّٕ
ٔربِف است؟ آٖ وسب٘ی ؤّّ ٝت ایطاٖ ضا ّّ ٔ ٚیّت ایطا٘ی ضا  ٚذّمیّبت ایطا٘ی ضا تحمیط ٔیىٙٙس؛ آٖ وسب٘ی ؤ ٝجب٘ی اسالٔی ضا زض
شٟٙٞب ٔتعِعَ ٔیىٙٙس ،آ ٖ وسب٘ی و ٝضؼبضٞبی اغّی ا٘مالة ضا ٔٛضز تؼطّؼ خسّی لطاض ٔیسٙٞس ،آ ٖ وسب٘ی وٟ٘ ٝبز ذب٘ٛاز ٜضا
ثی اضظش خّٔ ٜٛیسٙٞس  ٚاظزٚاج ضا ثی ٔؼٙی ٚإ٘ٛز ٔیىٙٙس ب ایٟٙب أطٚظ زض خبٔؼ ٝی ٔب ٞست؛ وسب٘ی ایٗ وبضٞب ضا زاض٘س ٔیىٙٙس ب
آ ٖ وسب٘ی وِ ٝصّت خٛیی ضا یه أط ٔكّٛة  ٚیه اضظش ٔیسا٘ٙس بب ِصّت؛ ”البِة اِّّزّٕٞ “ٜبٖ سٛغبت فط ًٙٞغطثی است؛
ٞطچٛٔ ٝخت ِصّت ثطٛز؛ ذت ،یىی ثب اػتیبز ِصّت ٔیجطز ،یىی ثب ضٟٛات خٙسی ِصّت ٔیجطز ،یىی ثب وته ظزٖ ایٗ  ٚآٖ ِصّت
ٔیجطز؛ ٞطچٔ ٝبی ٝی ِصّت وسی ثبضس ،ایٗ ضا ٔجبح ٔیسا٘ٙس ب وسب٘ی و ٝایٗ حطفٟب ضا تطٚیح ٔیىٙٙسٕ٘ ،یطٛز زض ٔمبثُ ایٟٙب
ثی تفبٚت ٔب٘س .وسب٘ی اثبحٌ ٝشی ضا تطٚیح ٔیىٙٙس .زستٍبٟٞب ثبیس احسبس ٚظیف ٝوٙٙس .زض ترطیت فطٍٙٞی ،وبضی وٝ
ترطیت وٙٙس ٌبٖ فط ًٙٞا٘دبْ ٔیسٙٞس ایٗ است و ٝث ٝخبی ػعْ ضاسد ّّٔی ،تطزیس ضا زض ٔطزْ تطٚیح ٔیىٙٙس .یه ّّٔت تب ػعْ
ضاسد ٘ساضت ٝثبضسٕ٘ ،یتٛا٘س ثٞ ٝیچ خب ثطسس؛ سؼی ٔیىٙٙس ػعْ ضاسد ّّٔت ضا زض
ٔسبئُ ٔٔ ّٓ ٟطثٛـ ث ٝسط٘ٛضت وطٛض ث ٓٞ ٝثع٘ٙس ،زض آٟ٘ب تطزیس ایدبز وٙٙس؛
ثذا٘ٙذ وٕٞ ٝیٗ ٌستعشش
خبی احسبس ػعّت  ٚاػتٕبزث٘ ٝفس ّّٔی ،احسبس حمبضت ّّٔی ضا ث ٝآٟ٘ب تعضیك
وبس فشٙٞعٍعی دس ثعیعٗ
ٔیىٙٙس؛ خبی ایٕبٖ ضاسد ،ضجٟٝافىٙی  ٚثیاػتمبزی؛ خبی وبض  ٚتالش ّٕٞ ٚت
دٛاٟ٘بی ٔؤٔٗ  ٚا٘مالثعی،
ثّٙسِ ،صّتخٛیی  ٚضٟٛت ضا٘ی  ٚاظ ایٗ لجیُ؛ ایٗ وبضٞب وبضٞبیی است و ٝا٘دبْ
ٔمبثُ
ٔیٍیطز .زستٍبٞ ٜبی ضسٕی فطٍٙٞی وطٛض ثبیستی ٚظبیف ذٛزضبٖ ضا زض
٘مص ثسیبس صیبدی سا دس
ایٟٙب ا٘دبْ ثسٙٞس .اِجتّ ٝثؼؿی اظ ٚظبیفٚ ،ظبیف ایدبثی است ،ثؼؿی اظ ٚظبیف
پیطشفت ایٗ وطٛس  ٚدس
ٚ ٓٞظبیف زفبػی است؛ ٞط زٚی ایٟٙب ثبیس ا٘دبْ ثٍیطز؛ ٚ ٓٞظبیف ایدبثی،
ایستبدٌی ٔب دس ٔعمعبثعُ
ٚ ٓٞظبیف زفبػی .زستٍبٟٞبی تجّیغبتی وطٛض ٔب بب چ ٝآٟ٘بیی ؤ ٝستمیٕ ًب
ٔطثٛـ ث ٝزِٚتٙس ،چ ٝآٟ٘بیی ؤ ٝستمیٓ ٔطثٛـ ث ٝزِٚت ٘یستٙس بب اظ
دضٕٙبٖ ایٗ ّّٔت ،ایعفعب
ٛٞچی ٌطی ضسب٘ٞ ٝبی ثیٍب٘ ٝیب ضسب٘ٞ ٝبیی و ٝظثبٖ ثیٍب٘ ٝضا زض وبْ ذٛزضبٖ
وشد ٜاست.
زاض٘س٘ ،جبیس ثٟطاسٙس ،ضفتبضضبٖ ضا ثب آٟ٘ب تٙظیٓ ٘جبیس ثىٙٙس؛ ایٗ ٔطثٛـ ثٝ
زستٍبٞ ٜبی ضسٕی فطٍٙٞی.
وسب٘ی سؼیضبٖ ایٗ است

”

”

”
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”

ا٘مالثیٙٞ ،شٔٙذاٖ ٔتؼعّٟعذ،
ایٟٙب ٍ٘ب٘ ٜمّبدا٘ ٝخٛدضعبٖ
سا ٘سجت ث ٝاٚضبع فشٍٙٞعی
وطٛس ٕٞچٙبٖ داضت ٝثبضٙذ
 ٚتزوّش ثذٙٞذ .اِجتّٔ ٝعٗ دس
ٔٛسد تزوّشا ٔ ،ؼتمذْ ثبیعذ
ثب ٔٙغك ٔحىٓ  ٚثب ثعیعبٖ
سٚضٗ٘ ،مغ٘ ٝظشا

لحیح

سا اسائ ٝثذٙٞذ .ثب تٕٟتص٘عی
 ٚدٙجبَ آفشیٙی ،ثٙذٛٔ ٜافك
٘یستٓ.

ىکحً آخر:

آنریکا ٌیچ غلطی ىهی جَاىد ةکيد!

ٔٗ زض پبیبٖ ػطایؿٓ یه ٘ىت ٝضا ث ٝضٕب ّّٔت ایطاٖ ػطؼ ثى :ٓٙثسا٘یس
وٚ ٝالؼیّبت خبٔؼ ٝی خٟب٘ی ثط قجك ذٛاستٞ ٝب ٘ ٚیّبت آٔطیىب ث ٝپیص ٕ٘یطٚز .
آ٘چ ٝاستىجبض خٟب٘ی  ٚزضٕٙبٖ ػٛٙز ّّٔت ایطاٖ ذٛاست ٝا٘س تحمّك پیسا وٙس ،زض
ػطغٝی ٌستطزٜی خٟب٘ی تحمّك پیسا ٘ىطز ٚ ٜاٖضبءاهلل تحمّك  ٓٞپیسا ٘رٛاٞس
وطز .آٔطیىب زض فّسكیٗ ٘بوبْ ٔب٘س ٜاست٘ .مط ٝای و ٝثطای فّسكیٗ زاضتٙس ٚ
ذیّی  ٓٞتالش وطز٘س ،پیص ٘طفت ٝاست  ٚاٖ ضبءاهلل پیص ٘رٛاٞس ضفت .ایٟٙب
ٔیرٛاٙٞس وطٛض فّسكیٗ ضا تجسیُ وٙٙس ث ٝیه وطٛض یٟٛزی .یؼٙی فّسكیٙی ب
چٔ ٝسّٕبٖ ،چٔ ٝسیحی ب زض فّسكیٗ أىبٖ ظ٘سٌی وطزٖ ٘ساضت ٝثبضس؛ یؼٙی
وبض فّسكیٗ ضا ثىّّی تٕبْ وٙٙس .ایٗ وبض ضا ز٘جبَ وطز٘س؛ ذیّی  ٓٞتالش وطز٘س
زض ایٗ چٙس سبَ٘ ،تٛا٘ستٙس .آٔطیىب زض فّسكیٗ ث٘ ٝتید٘ ٝطسیس ،زض سٛضی ٝث٘ ٝتیدٝ

آٔشیىب دس فّسغعیعٗ ثعٝ
٘تیج٘ ٝشسیذ ،دس سٛسی ٝثٝ
٘تیج٘ ٝشسیذ ،دس ػشاق ثعٝ
٘تعیعجع٘ ٝعشسعیعذ ،دس
افغب٘ستبٖ  ٚدس پبوستعبٖ
ٔمبلذی و ٝداضت تحمّك
پیذا ٘ىشد ،اخیشاً دس اسٚپعب
ٔ ٓٞالحظٔ ٝیعىعٙعیعذ ٚ
ٔیطٛٙیذ و٘ ٝمطعٞ ٝعبی
آٔشیىب ٘مص ثش آة ضعذٜ
است .ثبیذ ثذا٘یٓ دس وطٛس
ػضیض ٔب ...ٓٞ

”

”

”

فرٌيگ و جَاىان اىقالةی

أّب آ٘چ٘ ٝمك ٝی ٔ ٟٓتط ػطؼ ٔٗ است ،ذكبة ث ٝخٛاٟ٘بیی است و ٝزض
سطتبسط وطٛض فؼّبِیّتٟبی فطٍٙٞی ضا ث ٝغٛضت ذٛزخٛش ضطٚع وطز٘س وٝ
ثحٕساهلل ذیّی ٚ ٓٞسیغ ضس ٜاستٔ ٗٔ .یرٛا ٓٞثٍٛیٓ آٖ خٛاٟ٘بیی و ٝزض
تٟطاٖ ،زض ضٟطٞبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛزض استبٟ٘بی ٔرتّف ،زض ذٛز ٔطٟس ،زض ثسیبضی
اظ ضٟطٞبی زیٍط وبض فطٍٙٞی ٔیىٙٙس ،ثب اضاز ٜی ذٛزضبٖ ،ثب اٍ٘یع ٜی ذٛزضبٖ
ب وبضٞبی ثسیبض ذٛثی  ٓٞاظ آٟ٘ب ٘بضی ضس ٜاست و ٝاظ ثؼؿی اظ آٟ٘ب ٔب
ثحٕساهلل اقّالع پیسا وطزیٓ ب وبض ضا ٞطچٔ ٝیتٛا٘ٙس ث ٝقٛض خسّی ز٘جبَ وٙٙس ٚ
ازأ ٝثسٙٞس  .ثسا٘ٙس وٕٞ ٝیٗ ٌستطش وبض فطٍٙٞی زض ثیٗ خٛاٟ٘بی ٔؤٔٗ ٚ
ا٘مالثی٘ ،مص ثسیبض ظیبزی ضا زض پیططفت ایٗ وطٛض  ٚزض ایستبزٌی ٔب زض ٔمبثُ
زضٕٙبٖ ایٗ ّّٔت ،ایفب وطز ٜاست .ػال ٜٚی ثط ایٟٙبَٔ ،شادغ فشٍٙٞیَٔ .طاخغ
فطٍٙٞی یؼٙی چ ٝوسب٘ی؟ یؼٙی ػّٕب ،اسبتیس ،ضٚضٙفىطاٖ ا٘مالثیٙٞ ،طٔٙساٖ
ٔتؼّٟس ،ایٟٙب ٍ٘ب٘ ٜمّبزا٘ ٝذٛزضبٖ ضا ٘سجت ث ٝاٚؾبع فطٍٙٞی وطٛض ٕٞچٙبٖ
زاضت ٝثبضٙس  ٚتصوّط ثسٙٞس .اِجتّ ٗٔ ٝزض ٔٛضز تصوّطاتٔ ،ؼتمسْ ثبیس ثب ٔٙكك
ٔحىٓ  ٚثب ثیبٖ ضٚضٗ٘ ،مك٘ ٝظطات غحی ضا اضائ ٝثسٙٞس .ثب تٕٟت ظ٘ی ٚ
خٙدبَ آفطیٙی ،ثٙسٛٔ ٜافك ٘یستٓ؛ ثب تىفیط وطزٖ ٔ ٚت ٟٓوطزٖ ایٗ  ٚآٖ ،ثٙسٜ
ٔٛافك ٘یستٓ .اػتمبز ٔٗ ایٗ است ؤ ٝدٕٛػ ٝی ا٘مالثی وطٛض ب و ٝثحٕساهلل
تؼساز ثی ضٕبضی اظ آٟ٘ب زض ثیٗ خٛاٟ٘بی ٔب ،زض ثیٗ غبحت ٘ظطاٖ ٔب ،اسبتیس ٔب،
ك ٔحىٓ ٚاضز
ثعضٌبٖ ٔب ،تحػیُ وطزٞ ٜبی ٔب حؿٛض زاض٘س ب ٔیتٛا٘ٙس ثب ٔٙك ِ
ٔیساٖ ثط٘ٛس٘ ،مّبزی وٙٙس٘ .مبـ ؾؼف ضا ٘ ٚمبـ ٔٙفی ضا ث ٝضخ ٔب ٔسئِٛیٗ
ثىطب٘ٙسٌ .بٞی ٔیطٛز ؤ ٝسئٔ ،َٛتٛخّ٘ ٝیست چ ٝزاضز ٔیٍصضز زض ٔتٗ
خبٔؼ ،ٝأّب آٖ خٛاٖ زض ٔتٗ خبٔؼ ٝاست ،أ ٚیفٕٟس؛ آٖ ػعْ ّّٔی ٔ ٚسیطیّت
خٟبزی و ٝػطؼ وطزیٓ زض ظٔیٝٙی فط ،ًٙٞایٗ است.

ػّٕب ،اسبتیذ ،سٚضٙفعىعشاٖ

٘طسیس ،زض ػطاق ث٘ ٝتید٘ ٝطسیس ،زض

افغب٘ستبٖ  ٚزض پبوستبٖ ٔمبغسی و ٝزاضت تحمّك پیسا ٘ىطز ،اذیط ًا زض اضٚپب ٓٞ
ٔالحظٔ ٝیىٙیس ٔ ٚیطٛٙیس و٘ ٝمطٞ ٝبی آٔطیىب ٘مص ثط آة ضس ٜاست .ثبیس
ثسا٘یٓ زض وطٛض ػعیع ٔب  ،ٓٞآٟ٘ب ثؼس اظ سی سبَ تالضی و ٝػّی ٝایٗ ا٘مالة
ا٘دبْ زاز٘س  ٚػّیّّٔ ٝت ا٘مالثی ٔب ا٘دبْ زاز٘س ،ثبظ ٘تٛا٘ستٙس ث٘ ٝتبیدی زست
پیسا وٙٙس؛ ٘طب٘ ٝاش ٕٞیٗ حؿٛض ٔطزْ است .افطاز ٔؤثّط زض زِٚت آٔطیىب ٘ ٚظبْ
آٔطیىب ایٗ ضا غطیحبً ٌفتٙسٌ ،فتٙس ٔب تحطیٕٟب ضا ثٚٝخٛز آٚضزیٓ  ٚتطسیس وطزیٓ
ؤ ٝطزْ ضا ؾ ّس ٘ظبْ ،ثىطب٘یٓ ث ٝذیبثبٟ٘ب؛ ایٗ ضا غطیح ًب ٌفتٙس و ٝتحطیٓ ثطای
ایٗ است و ٝا٘مالة ضا ضیط ٝوٗ وٙٙس ٔ ٚطزْ ضا زض ٔمبثُ ٘ظبْ اسالٔی لطاض
ثسٙٞس٘ .تید ٝچ ٝضس؟ ٘تید ٝایٗ ضس و ٝػطؼ وطزیٓ ،زض سبَ  1332ا٘تربثبتی
ا٘دبْ ٌطفت ثب ٘ػبة ثبال اظ ٔطبضوت ٔطزْ ٚ ،زض ثیست ٚز ّْٚث ٕٟٗسبَ ،32
ضاٞپیٕبیی ای ا٘دبْ ٌطفت پطضٛضتط ٚ ٚسیغ تط  ٚثعضي تط اظ ضاٞپیٕبیی ٞبی
ٞطسبَ زیٍط؛  ٚایٗ ٕٞبٖ ٔكّجی است و ٗٔ ٝثبضٞب تىطاض ٔیى :ٓٙدٛا٘بٖ
ػضیض ٔب ثذا٘ٙذ ،آیٙذٔ ٜبَ ضٕب است ،زضٕٙبٖ ضٕب ٔحى ْٛث ٝضىستٙس ثٝ
تٛفیك اِٟی ٚ ،أیسٚاضیٓ ذسا٘ٚس ٔتؼبَ  ٕٝٞی ضٕب ضا ثب تٛفیمبت ذٛزش ثٝ
ی ػػط ضا اظ ٔب ضاؾی  ٚذطٛٙز
ضاٞ ٜبی سؼبزت ض ٖٕٛٙٞثطٛز ٚ ،لّت ٔمسّس ّ ِٚ
وٙس.

”

افشاد ٔؤثّش دس دِٚت آٔشیىب
٘ ٚظبْ آٔشیىعب ایعٗ سا
لشیحبً ٌفتٙذٌ ،فتٙعذ ٔعب
تحشیٕٟب سا ثٚٝدٛد آٚسدیٓ
 ٚتطذیذ وشدیٓ ؤ ٝعشدْ
سا ضذّ ٘ظبْ ،ثىطب٘یٓ ثعٝ
خیبثبٟ٘ب؛ ایٗ سا لعشیعحعبً
ٌفتٙذ و ٝتحشیٓ ثشای ایٗ
است وع ٝا٘عمعالة سا
سیطٝوٗ وٙٙذ ٔ ٚعشدْ سا
دس ٔمبثُ ٘ظبْ اسعالٔعی
لشاس ثذٙٞذ٘ .تیج ٝن ٝضذ؟

ٚاِسّالْ ػّیىٓ  ٚضحٕة اهلل  ٚثطوبتٝ

پاورقی :
( 1سٛضٜی ٔطیٓ ،ثرطی اظ آیٝی 53
”  ٚاظ ٛٞسٟب پیطٚى وطز٘س  ٚ ،ث ٝظٚزى سعاى ٌٕطاٞىِ ذٛز ضا ذٛاٙٞس زیس “.

”
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کحاب ”دغدغً ٌای فرٌيگی“ :
صرح نتسَط دیدگاه ٌای فرٌيگی نقام نػظّم رٌتری پیرانَن ةحخ فرٌيگ :اٌهیث ،جایگاه ،چگَىگی غهل ،ةاید و ىتایدٌا

فط ،ًٙٞثٔ ٝؼٙبی ٛٞایی است ؤ ٝب تٙفّس ٔیىٙیٓ؛ ضٕب ٘بچبض ٛٞا ضا تٙفّس ٔیىٙیس ،چ ٝثرٛاٞیس،
چ٘ ٝرٛاٞیس؛ اٌط ایٗ ٛٞا تٕیع ثبضس ،آثبضی زاضز زض ثسٖ ضٕب؛ اٌط ایٗ ٛٞا وثیف ثبضس ،آثبض زیٍطی
زاضز .فط ًٙٞیه وطٛض ٔثُ ٛٞا است؛ اٌط زضست ثبضس ،آثبضی زاضز....تٕطوع زضٕٙبٖ ثط ضٚی
فط ًٙٞثیطتط اظ  ٕٝٞخب است .چطا؟ ث ٝذبقط ٕٞیٗ تأثیط ظیبزی و ٝفط ًٙٞزاضزٞ .سف  ٚآٔبج
تحطّن زضٕٙبٖ زض ظٔی ٝٙی فط ،ًٙٞػجبضت است اظ ایٕبٖ ٔطزْ  ٚثبٚضٞبی ٔطزْ .أّب آ٘چ٘ ٝمك ٝی
ٔ ٟٓتط ػطؼ ٔٗ است ،ذكبة ث ٝخٛاٟ٘بیی است و ٝزض سطتبسط وطٛض فؼّبِیّتٟبی فطٍٙٞی ضا ثٝ
غٛضت ذٛزخٛش ضطٚع وطز٘س ...ثب اضاز ٜی ذٛزضبٖ ،ثب اٍ٘یع ٜی ذٛزضبٖ ب وبضٞبی ثسیبض ذٛثی
 ٓٞاظ آٟ٘ب ٘بضی ضس ٜاست و ٝاظ ثؼؿی اظ آٟ٘ب ٔب ثحٕساهلل اقّالع پیسا وطزیٓ ب وبض ضا ٞطچٝ
ٔیتٛا٘ٙس ث ٝقٛض خسّی ز٘جبَ وٙٙس  ٚازأ ٝثسٙٞس .ثسا٘ٙس وٕٞ ٝیٗ ٌستطش وبض فطٍٙٞی زض ثیٗ
خٛاٟ٘بی ٔؤٔٗ  ٚا٘مالثی٘ ،مص ثسیبض ظیبزی ضا زض پیططفت ایٗ وطٛض  ٚزض ایستبزٌی ٔب زض ٔمبثُ
زضٕٙبٖ ایٗ ّّٔت ،ایفب وطز ٜاست.

ٔمبْ ٔؼظّٓ ضٞجطی زض حطْ ضؾٛی ٘ٛضٚظ 33

کحاب ”جٍاد اقحصادی“ :
چیسحی ،اٌداف و الزانات جٍاد اقحصادی درةیيات نقام نػظّم رٌتری

٘ىت ٝی س ،ْٛتٟسیسٞبی التػبزی ذبضخی است .ذت تحطیٕٟب اظ لجُ ثٛزٙٔ ،تٟب ایٗ تحطیٕٟب اظ
حسٚز ظٔستبٖ سبَ  30تب أطٚظ ،تجسیُ ضس ٜث ٝخ ًٙالتػبزی ،زیٍط اسٓ آٖ تحطیٓ ٞسفٕٙس
٘یست ،یه خ ًٙتٕبْ ػیبض التػبزی است ؤ ٝتٛخّٔ ٝت ٔب است .ػّت آٖ ٔ ٝ٘ ،ٓٞسئّٝی
ٞستٝای استٔ ٝ٘ ،سئّ ٝی حمٛق ثطط استٔ ٝ٘ ،سبئُ زیٍطی اظ ایٗ لجیُ است؛ ػّت آٖ ضا ذٛز
آٟ٘ب ٔ ٓٞیسا٘ٙسٔ ،ب ٔ ٓٞیسا٘یٓ؛ ػّت ،استمالَخٛاٞی ّٔت ایشاٖ است؛ ػّت ،زاضتٗ یه حطف ٘ٛ
ثط پبی ٝی ٔجب٘ی اسالْ است و ٝثطای وطٛضٞبی زیٍط ّٔ ٚتٟبی ٔسّٕبٖ اٍِ ٛذٛاٞس ضس؛ ٔیسا٘ٙس
و ٝاٌط خٕٟٛضی اسالٔی زض ایٗ ػطغٞ ٝب ٔ ٚیساٟ٘ب ٔٛفك ضس ،زیٍط خّٛی ضضس ایٗ حطوت ضا زض
ز٘یب ٕ٘ی ضٛز ٌطفت  ٚایٗ یه حطوت ٕٟٔی است؛ ٔسئّ ٝایٗ است.

(خّس ٝتجییٗ التػبز ٔمبٔٚتی) 32/12/20

ٔب ٞط خبیی و ٝث ٝذسا تىی ٝوطزیٓ ،ث٘ ٝیطٚی ٔطزْ تىی ٝوطزیٓ  ٚحبؾط ث ٝحطوت خٟبزی ضسیٓ،
پیطٚظ ضسیٓ؛ ٍ٘ب ٜوٙیس ضٕب اظ ا َٚا٘مالة تب حبالٞ ،ط خب ٔب ٔطزْ ضا آٚضزیٓ ٚسف وبض ،ث٘ ٝبْ ذسا
ضطٚع وطزیٓ  ٚحطوتٕبٖ حطوت خٟبزی ثٛزٔ ،ب زض آ٘دب پیطٚظ ضسیٓ.

32/12/15
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