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گفحگَ ةا وحید یانیوپَر پیرانَن شرایط
فرٌيگی کشَر و نطالتات رٌتر اىقالب
* دغدغً ٌای فرٌيگی آقا  ،غلث گرا اسث ىً نػلَل گرا
* سیاسث زدگی رساىً ٌا  ،آفث کار فرٌيگی اسث
* دولث  ،از لحاظ پارادایهی غقب افحاده اسث
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اشــــــــــــاره :

چکیده :
* ةرای جَجً ةً فرٌيگ ،ىگاه جهدىی ىیاز اسث
*جریان روشيفکری سکَالرٌ ،یچ وقث از فرٌيگ غافل ىشده اسث
* سیاسث زدگی رساىً ٌا ،آفث کار فرٌيگی اسث
* دغدغً ٌای فرٌيگی آقا ،غلث گرا اسث ىً نػلَل گرا
* جریان روشيفکری ،در نَضع اىفػال و جدافع قرار دارد
* نيطقی ایو ةَد کً االن ححی یک چادری ىداشحً ةاشیم!
* جَلیدات جریان فرٌيگی اىقالب ،ةاید در سطح جانػً دیده شَد
* دولث ،از لحاظ پارادایهی غقب افحاده اسث
* وجَد نشاورٌایی ناىيد سریع القلم ةرای دولث ،نایً جااسا
اسث
* روی کار آندن ” روحاىی“  ،ةً دلیل دانو زدن ةً دغدغًٌاای
نػیشحی ةَد
* جریان فرٌيگی ارزش گرا ،ةاید از شحاب زدگی پرٌیز کيد

ٚلتی اظ فط ًٙٞحطفی ثٔ ٝیبٖ ٔی آیس ٕٝٞ ،اظ
ضطٚضت  ٚإٞیت آٖ زاز ؾرٗ ؾرط ٔری زٞرٙرس،
ٔؿئِٛیٗ ٔرتّف زِٚتی  ٚغیطزِٚتی ثب اؾترٙربز ثرٝ
ؾرٙبٖ ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة ٔجٙی ثط اِٛٚیت  ٚتمرسْ
آٖ حتی ثط التهبز  ٚؾیبؾت ،تٛخ ٝث ٝفط ًٙٞضا زض
ضاؼ السأبت ذٛز شوط ٔی وٙٙس أب زض ػُٕ چیرع
ؤ ٝكبٞسٔ ٜی وٙیٓ ٔغبیط ثب ٌفتٞ ٝب ٔؿئِٛریرٗ
ٔرتّف ٌ ٚالیٞ ٝب ٞط ؾبِ ٝضٞجط اظ وبضٌرعاضاٖ
فطٍٙٞی ٘ظبْ ٔجٙی ثط ٔظّٔٛیت فط ًٙٞاؾت.
أب ٔكىُ وبض ودبؾت؟ ثطا پبؾد ثر ٝایرٗ
ؾٛاَ ،ث ٝؾطاؽ ” ٍحیذ یاهیيپَر“ ضفتیٓ تب پبؾرد
ایٗ ؾٛاَ ضا اظ ا ،ٚو ٝزیٍط ث ٝضاحتی ٔی تٛاٖ ٌفت
زضػطن ٝضؾب٘ ٝا  ٚفطٍٙٞی ث ٝچٟط ٜا قٙبذترٝ
قس ٜتجسیُ قس ٜاؾت ،ثدٛییٓ.
زض ازأٔ ٝكطٚح ٔهبحج ٝذجطٌعاض ٘ؿیرٓ ثرب
ایٗ اؾتبز زا٘كٍب ٚ ٜفؼبَ فطٍٙٞی اظ ٘ظط ٔی ٌصضز:
سَاالت ً ،ظزات ٍ پیطٌْادات خَد را تا ها در
هیاى تگذاریذ :

vareseen.ir
jozveh88.blog.ir
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بسن اهلل الزحوي الزحین.
رّبز هعظن اًقالة ،سبل ّب است کِ رٍی هسبلِ فزٌّگ تبکیذ دارًذ ٍ بهِ
ًَعی آى را هْوتزیي اٍلَیت کشَر ٍ دغذغِ اصلی هی داًٌذ ،بب ایي حهبل
بِ ًظز هی رسذ کِ فزٌّگٌَّ ،س دغذغِ ٍ اٍلَیت اصلی بخش ٍسیعی اس
هسئَالى ٍ جبهعِ ًیست ،بِ ًظز شوب چِ عبهلی ببعث بِ هحبق رفتي ایهي
دغذغِ اصلی شذُ است؟

یبٔیٗ پٛضٌ :طفتبض انّی ٔب التضبئبتی اؾت و ٝفٛضیت پیسا وطز ٜا٘سٌ ،ربٞری ایرٗ
التضبئبت ،التضبئبت ٔؼیكتی اؾت ٌبٞی  ٓٞؾیبؾی  ٚچ ٖٛفطٔ ًٙٞبثٝاظا ػریرٙری
٘ساضزٕٞ ،یك ٝشیُ التهبز  ٚؾیبؾت لطاض ٔی ٌیطز؛ ث ٝػجبضت زیٍط ٔؼٕٛال الترهربز ٚ
ؾیبؾت ٕٟٔتط تّمی ٔی ق٘ٛس .ایٗ ٔؿبِ ٝزض ػطنٔ ٝسیطیتی ٘یع نبزق اؾت ،ػٕرٔٛرب
وؿی ؤ ٝسیطیت ٔ ٚؿئِٛیت یه ٔدٕٛػ ٝضا ثط ػٟسٔ ٜی ٌیطز ،تٛخ ٝاـ ثر ٝیره
ٔبث ٝاظا ػیٙی اؾت تب ثتٛا٘س ٌعاضـ وبض اضائ ٝزٞس.
فط ًٙٞچ ٖٛیه پسیس ٜفطایٙس  ،آضاْ  ٚتسضیدی اؾت ٔؼٕٛال ث ٝچكٓ ٕ٘ی آیرس ٚ
ٔسیطاٖ ٔ ٚؿئٛالٖ ػاللٙٔٝس ٞؿتٙس تب ٔؿبئُ ذٛز ضا اظ عطیك تهرٕریرٌٓریرط ٞرب
ؾیبؾی و ٝثبظتبة فٛض  ٚػیٙی زاض٘س ا٘دبْ زٙٞس؛ ِصا ایٙى ٝفطٔ ًٙٞظّٔ ْٛرب٘رسٚ ٜ
چٙساٖ ث ٝآٖ تٛخٕ٘ ٝی قٛز ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت ،ث ٝػجبضت زیٍط فطٙٞرً زض شیرُ
ؾیبؾت لطاض ٔی ٌیطز.
* ةرای جَجً ةً فرٌيگ ،ىگاه جهدىی ىیاز اسث
وؿی و ٝپسیسٞ ٜب ضا ػٕیك تط ،تبضیدٔٙس  ٚتٕس٘ی ٔی ثیٙس ،تٛخ ٝاـ ث ٝفط ًٙٞخصة
ٔی قٛز  ٚضٞجط چ ٖٛوُ ا٘مالة اؾالٔی ضا یه پسیس ٜتبضیدٔٙس  ٚث ٝؾ ٛترٕرسٖ
اؾالْ ٔی ثیٙٙس ،تٛخ ٝقبٖ ثیف اظ  ٕٝٞچیع ث ٝفطٔ ًٙٞؼغٛف اؾت  ٚعجیؼرترب ٞرط
وؿی ایٗ أىبٖ ضا ٘ساضز و ٝپسیسٞ ٜب ضا ػٕیك تحّیُ وٙس؛ اظ ایٗ ض ٚزض الیحٞ ٝرب
ؾغحی ٔسیطیتی  ٚالیح ٝتهٕیٓ ٌیط اخطایی ٚلتی ٔؿبئُ تحّیُ ٔی قٛز ،زیرٍرط

کسی کِ پذیدذُ ّدا را
ػویق تز ،تاریخهدٌدذ ٍ
توذًی هی تیٌذ ،تَجِاش
تِ فزٌّگ جذب هی ضَد
ٍ رّثزی چَى کل اًقالب
اسالهی را یک پدذیدذُ
تاریخهٌذ ٍ تدِ سدَی
توذى اسالم هیتیدٌدٌدذ،
تَجِ ضاى تیص اس ّودِ
چیش تِ فزٌّگ هؼدودَ
است ٍ طثیؼتا ّز کسدی
ایي اهکاى را ًدذارد کدِ
پذیذُ ّا را ػویق تحلیدل
کٌذ.
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فطنتی ثطا ا٘سیكیسٖ ث ٝفطٚ ًٙٞخٛز ٘ساضز.
ٔؿئّ ٝانّی زض  ٕٝٞزِٚت ٞب ٕٞیٗ ثٛز ٜاؾت .زض ٚالغ زِٚت ٞب خٕٟٛض اؾالٔی
ثؼس اظ ا٘مالة اؾالٔی زض ٞط پبضازایٓ ٌ ٚفتٕب٘ی فؼبِیت قبٖ ضا ػٕٔٛب آضٔب٘ی آغبظ ٔی
وٙٙس ِٚی تىٛٙوطات ث ٝپبیبٖ ٔی ضؾب٘ٙس؛ حتی ذبتٕی  ٚاحٕس ٘ػاز ٘یع ٞط ورساْ ثرب
یه آضٔبٖ وبضقبٖ ضا آغبظ وطز٘س ِٚی زض ٟ٘بیت ٞط ز ٚتىٛٙوطات ث ٝفؼبِیت ذٛز پبیبٖ
زاز٘س ،حبَ چ ٝثطؾس ث ٝزِٚتی ٔثُ زِٚت یبظز ٓٞو ٝثس ٖٚآضٔبٖ وبضـ ضا آغبظ ورطزٜ
اؾت زض ٚالغ ث ٝتٙبؾت ایٙى ٝزِٚت ٞب تىٛٙوطات ٔی ق٘ٛس  ٚتٛخٟكبٖ خّت ٔؿبئرُ
ضٚظٔطٔ ٜی قٛز اظ فط ًٙٞفبنّ ٝپیسا ٔی وٙٙس  ٚثبیس ٌفت ایٗ ٔهیجت انّی وكرٛض
ٔب اؾت.

در کطَر هدا جدزیداى
رٍضٌفکدزی

*جریان روشيفکری سکَالرٌ ،یچ وقث از فرٌيگ غافل ىشده اسث

سدکدَالر

ایٗ ؾٛاَ ضا و ٝچطا ثطذی اقربل ٌ ٚطٞ ٜٚب ذبل  ٚذٛال ترٛخر ٝقربٖ ثرٝ
فطٔ ًٙٞؼغٛف ٘یؿت ،ظیبز لج٘ َٛساضْ  ٚثٟتط اؾت ثٍٛییٓ چطا آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝضٞرجرط
فط ًٙٞضا ٔی ثیٙٙس  ٚتحّیُ ٔی وٙٙسٔ ،ؿئٛالٖ  ٚایٗ زؾت ٝاظ افطاز ،فرطٞرٙرً ضا
تحّیُ ٕ٘ی وٙٙس؟ چطا و ٝخطیبٖ ٞب ضٚقٙفىط زض وكٛض ٔب ؾبَ ٞب اؾت ور ٝثرٝ
فطٔ ًٙٞؼغٛف قس ٜا٘س  ٚثؿیبض  ٓٞتٛخ ٝزاض٘س و ٝزض شیُ ٞط ؾریربؾرتری اٞرساف
فطٍٙٞی ذٛز ضا ز٘جبَ وٙٙس ٌ ٚبٞی ػطن ٝثطا آٟ٘ب فطاخ اؾت ٌ ٚبٞی ٘یع ػرطنرٝ
تٔ ًٙی قٛزِٚ ،ی ٕٞیك ٝثب تّمی ذٛزقبٖ فطٍٙٞی ثبلی ٔی ٔب٘ٙس.

کِ فزٌّگ هثٌای کطدَر

زض وكٛض ٔب خطیبٖ ضٚقٙفىط ؾىٛالض ٞیچٍب ٜزؾت اظ ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبض  ،ا٘تكبض ٘كطیٝ
 ٚفؼبِیت ضؾب٘ ٝا ثط ٘ساقت٘ ٚ ٝرٛاٞس زاقت ظیطا آٟ٘ب لغؼب ٔی زا٘ٙس و ٝفرطٞرٙرً
ٔجٙب وكٛض اؾت؛ اؾبؾب خطیبٖ غطة ٌطایی زض ایطاٖ ٔؼتمس اؾت و ٝغطة ظز ٜوطزٖ
ایطاٖ فمظ اظ عطیك اقبػ ٝفطٍٙٞی ٕٔىٗ اؾت ،ث ٝػجبضت زیٍط ث ٝػمیس ٜآٟ٘ب ثربیرس
افطاز خبٔؼ ٝثِ ٝحبػ فىط ٔ ،ؼطفتی آٔبز ٜپصیطـ آضٔبٖ ٞب  ٚاضظـ ٞرب غرطة
ؾىٛالض ق٘ٛس تب ثتٛا٘ٙس آضٔبٖ ٞب ؾیبؾی ذٛز ضا ٔحمك وٙٙس  ٚاٌط ػٕیك  ٚزلریرك
ثرٛاٞیٓ تحّیُ وٙیٓ ثبیس ثٍٛییٓ و ٝایٗ ٕٞبٖ پطٚؾ” ٝؾبیف“ اؾت ور ٝضٞرجرط
ػٛٙاٖ وطز ٜا٘س.

ّیچگاُ دست اس رٍسًاهِ
ًگاری ،اًتطار ًطزیدِ ٍ
فؼالیت رساًدِ ای تدز
ًذاضتِ ٍ ًخَاّذ داضدت
سیزا آًْا قوؼا هی داًٌدذ
است؛ اساسدا جدزیداى
غزب گزایی در ایدزاى
هؼتقذ است کِ غزب سدُ
کزدى ایدزاى فدقدز اس
طزیق اضاػِ فزّدٌدگدی
هوکي است.اگز ػویق ٍ
دقیق تخَاّین تحدلدیدل
کٌین تایذ تگَیین کِ ایي
ّواى پزٍسِ ” سدایدص“
است کِ رّثزی ػدٌدَاى
کزدُ اًذ.

ضٞجط ػٛٙاٖ ٔی وٙٙس وٌ ٝطٞ ٜٚب فكبض ؾىٛالض ،فكبض فطٍٙٞی  -ضؾب٘ ٝا ٚاضز
ٔی وٙٙس  ٚثؼس خبٔؼ ٝضا ٘ؿجت ث ٝاضظـ ٞب زچبض سایص ٔی وٙٙس .ث ٝعرٛض ٔرثربَ
ٔفٔ ْٟٛمبٔٚت یه اضظـ زض خبٔؼ ٝاؾت و ٝایٗ ٌطٞ ٜٚب ثب فكبض ضؾب٘ ٝا  ،آٖ ضا
زچبض ؾبیف ٔی وٙٙس  ٚذطٚخی ؾبیف ،ضیعـ اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ٚلتی ثركی اظ
خبٔؼ٘ ٝؿجت ث ٝاضظـ ٞب زچبض ؾبیف قس ،لغؼب اظ آٖ اضظـ ٞب تٙبظَ ٔی وٙس؛ پرؽ
آٟ٘ب ٘یع زض چبضچٛة ذٛز وبض فطٍٙٞی ٔی وٙٙس.
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* سیاسث زدگی رساىً ٌا ،آفث کار فرٌيگی اسث
شوب اس تَجِ جذی جزیبى رٍشٌفکزی سکَالر بِ هسبلِ فهزّهٌهگ یهبد
کزدیذ ،ایي سَال پیش هی آیذ کِ در جزیبى هقببل ،یعٌی جزیهبى ّهبی
فزٌّگی اًقالة اسالهی چِ هی کٌٌذ؟ عذُ ای بز ایي ببٍر ّستهٌهذ کهِ
جزیبى اًقالة ،اصَال کبر فزٌّگی را رّب کزدُ ٍ یب ایي کِ بسیبر ًحیف ٍ
دست چٌذم بِ آى هی پزداسدً ،ظز شوب در هَرد ایي ببٍر چیست؟

یبٔیٗ پٛضٕ٘ :ی تٛاٖ ٌفت خطیبٖ ٞب فطٍٙٞی ا٘مالثی وبض فطٍٙٞی ٕ٘ی وٙٙس ِٚری
لغؼب ایٗ فؼبِیت ٞب ،آؾیت ٞبیی  ٓٞثٕٞ ٝطا ٜزاضز و ٝثبیس آؾیت قرٙربؾری ورٙریرٓ.
ٔتبؾفب٘ ٝزض ثؿیبض اظ ٔٛاضز زغسغٞ ٝب ؾیبؾی ثط زغسغٞ ٝب فطٍٙٞی اِٛٚیت زاضز
و ٝػّت ایٗ ٔؿئّ ٓٞ ٝتحّیُ ٞب ٘بزضؾت اؾت.
هوکي است هصذاقی بیبى کٌیذ؟

یبٔیٗ پٛضٍ٘ :ب ٜوٙیس ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجط ػٛٙاٖ وطز٘س و ٝفت 88 ٝٙثٔ ٝثبث ٝیه ثیٕبض
فطٍٙٞی اؾت ِٚی ضؾب٘ٞ ٝب ٔب ایٗ فت ٝٙضا ثٔ ٝثبث ٝیه پسیس ٜأٙیتی زیس٘س  ٚلغرؼرب
تٛخٟبت ثٔ ٝؿبئُ ؾیبؾی  ٚأٙیتی خّت قس .اِجت ٝایٗ ثساٖ ٔؼٙی ٘یؿت و ٝفتٙر88 ٝ
ٔؿبئُ ؾیبؾی  ٚأٙیتی ٘ساضز ِٚی ایٗ ٔؿبئُ تٟٙب ثركی اظ ٚالؼیت اؾت  ٚثبیس ٌفرت
ثرف ػٕس ٜایٗ فت ،ٝٙثیٕبض فطٍٙٞی اؾت ِٚی چٔ ٖٛؼٕٛال تحّیُ پرسیرسٞ ٜرب
ؾیبؾی  ٚأٙیتی ضاحت تط اؾت ،عطفساضاٖ ثیكتط  ٓٞزاضز زض ٚالغ ثبیس ٌرفرت ورٝ
تحّیُ فطٍٙٞی وبض ٘رجٍب٘ی اؾت ٘ ٚیبظ ث ٝآٔٛظـٔ ،غبِؼ ٚ ٝتبُٔ تبضیری زاضز.
در ٍاقع شوب ،رسبًِ ّبی اًقالبی را ًیش در ایي هیبى هقصز هی داًیذ؟

یبٔیٗ پٛضٔ :تبؾفب٘ ٝضؾب٘ٞ ٝب ا٘مالثی ثیف اظ حس ؾیبؾت ظزٞ ٜؿتٙس  ٚث ٝایٗ ٔؿئّٝ
ػالل٘ ٝكبٖ ٔی زٙٞس ٕٞ ٚیٗ ٔؿئّ ٝثبػث قس ٜو ٝحٛظ ٜفط ًٙٞچٙساٖ ٔٛضز ترٛخرٝ
ٔؿئٛالٖ ٘ ٚرجٍبٖ  ٚذٛال لطاض ٍ٘یطز .ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة ٘یبظ ث ٝظٔبٖ زاقترٙرس ترب
ٔف ْٟٛضیعـ  ٚضٚیف ضا تحّیُ  ٚتٛنیف وٙٙس  ٚثطا تئٛضیع ٜوطزٖ ٔف ْٟٛؾرجره
ظ٘سٌی ٘یع ٘یبظ ث ٝظٔبٖ زاقتٙس چ ٖٛانٛال ایٗ ٔؿبئُ زض چبضچٛة فطٍٙٞی تؼطیف ٔی
ق٘ٛس  ٚظٔبٖ ثط ٞؿتٙس ِٚی ٔتبؾفب٘ ٝضؾب٘ٞ ٝب ػاللٙٔ ٝس ٞؿتٙس و ٝثٔ ٝؿبئُ ثطچؿت
ؾیبؾی ثع٘ٙس ث ٝػجبضت زیٍط ضؾب٘ٞ ٝب ث ٝؾٕت خطیبٖ قٙبؾی ٌطایف زاض٘س.
شوب بب جزیبى شٌبسی هخبلف ّستیذ؟

یبٔیٗ پٛض :خطیبٖ قٙبؾی ٔؿئّ ٝثس ٘یؿت ِٚی ٔب اظ ایٗ ٔؿئّ ٝث ٝزضؾتی اؾترفربزٜ
٘ىطزیٓ .ثبیس ٌفت و ٝخطیبٖ قٙبؾی زض ثؿیبض اظ ٔٛاضز خّ ٛتفىط  ٚػٕیك قسٖ ضا
ٔی ٌیطز  ٚلجُ اظ ایٙى ٝث ٝایٗ فىط وٙیس و ٝفىط اظ ودب ٘كبت ٌطفت٘ ٚ ٝتید ٝاـ چرٝ
ٔی قٛز ،ث ٝافطاز وٕه ٔی وٙس و ٝا٘ؿبٖ ٞب ضا لبِت ثٙس وطز ٚ ٜزض وٕس لطاض زٙٞس.
ؾٕت  ٚؾ ٛوبض فطٍٙٞی زض حعة اِّٟی ث ٝخطیبٖ قٙبؾی حطوت وطز ٚ ٜایرٗ یره

هقام هؼظن رّثزی ػٌَاى
کزدًذ کِ فتٌدِ  88تدِ
هثاتِ یک تیواری فزٌّگی
است ٍلی رساًِ ّای هدا
ایي فتٌِ را تِ هثاتِ یدک
پذیذُ اهٌیتی دیدذًدذ ٍ
قوؼا تَجْات تِ هسائدل
سیاسی ٍ اهٌیتی جدلدة
ضذ.
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آؾیت  ٚذغط اؾت ،حتی ثٔ ٝم ِٝٛفط ٓٞ ًٙٞاظ زیس خطیبٖ قٙبؾی ٔی ٍ٘ط٘س  ٚثرٝ
خب ایٙى ٝثٔ ٝربعت ایٗ ٔدبَ ضا ثسٙٞس و ٝتبُٔ وٙس  ٚث ٝفىط ٘عزیه قر٘ٛرس،
ثطا آٖ ایٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞی وٙیٓ لجُ اظ ایٙى ٝفىط آزْ ٞب ضا ثكٙبؾٙس ،آٟ٘ب ضا ثرٝ

تِ جزیاى ّدای حدشب
اللْی تایذ تَصیِ کٌیدن

یه خطیبٖ ؾیبؾی ٔٙتؿت وٙٙس  ٚلغؼب ایٗ ٔؿبئُ آؾیت ث ٝقٕبض ٔی ضٚز؛ اِجت ٝایرٗ
ٔؿبئُ ٕٞیك ٝتصوط زازٔ ٜی قٛز ِٚی التضب ضؾبٌ٘ ٝطایف ث ٝؾرٕرت خرٙردربَ،
فطاٌیط ذجط ،تبظٌی ذجط ٔ ٚؿبئّی اظ ایٗ زؾت اؾت و ٝعجیؼتب ایٗ ٔؿبئُ اظ خٙرؽ
ؾیبؾی اؾت.

تیص اس آى کِ اّل سدز

بب ایي تفبصیل ،بذًِ جزیبى ارسشی ٍ بِ قَل خَدهبى حشة اللْی ببیذ چِ

سدى تِ سدایدت ّدای

کٌٌذ؟

خثزی ٍ رساًِ ّا تاضٌذ،
تایذ اّل کتاب تاضدٌدذ؛
رّثز هؼظن اًقالب ّن 2
سال پیص تذکز دادًدذ
کِ سقف کار فزٌّگی را
پزسِ سدى در رساًِ ّدا
قزار ًذّیذ ،چدزا کدِ

یبٔیٗ پٛض :چ ٝثؿب ث ٝخطیبٖ ٞب حعة اِّٟی ثبیس تٛنی ٝوٙیٓ ثیف اظ آٖ و ٝاٞرُ
ؾط ظزٖ ث ٝؾبیت ٞب ذجط  ٚضؾب٘ٞ ٝب ثبقٙس ،ثبیس ا ُٞوتبة ثبقٙس؛ ضٞجط ٔرؼرظرٓ
ا٘مالة  2 ٓٞؾبَ پیف تصوط زاز٘س و ٝؾمف وبض فطٍٙٞی ضا پطؾ ٝظزٖ زض ضؾب٘ٞ ٝرب
لطاض ٘سٞیس ،چطا و ٝضؾب٘ٞ ٝب وبضقبٖ اعالع ضؾب٘ی  ٚتحّیُ اؾت ٕ٘ ٚی تٛا٘ٙس افطاز ضا
تطثیت وٙٙس  ٚضقس زٙٞسٔ .ی تٛا٘ٙس ؾیالة ایدبز وٙٙس ،زض حبِی ؤ ٝب ثبیس خٛیرجربض
ػُٕ وٙیٓ؛ چطا و ٝخٛیجبض ٔی تٛا٘س ضا ٜذٛز ضا پیسا وٙس.
* دغدغً ٌای فرٌيگی آقا ،غلث گرا اسث ىً نػلَل گرا
دیذگبّی ٍجَد دارد هبٌی بز ایي کِ بزخی اس حشة اللْیّهب ٍ افهزاد

رساًِ ّا کارضاى اطالع

اًقالبی دغذغِ فزٌّگ دارًذ ٍلی آًْب اس فزٌّگ فقط بِ بزخی هسهبلهل

رساًی ٍ تحلیل است ٍ

خبص هثل حجبة تَجِ دارًذ ٍ کبری بِ سبیز سٍایبی فزٌّگ ًذارًذً ،ظز

ًوی تَاًدٌدذ افدزاد را

شوب چیست؟ اصَال فکز هی کٌیذ دغذغِ اصلی ٍ جبى کالم رّبهزی در

تزتیت کٌٌذ ٍ رضذ دٌّذ.

هَرد فزٌّگ چیست؟

یبٔیٗ پٛض :یىی اظ ثٟتطیٗ ٔت٘ٛی ؤ ٝب ضا ثب زیسٌب ٜفطٍٙٞی ضٞجط آقٙب ٔی ورٙرس،
وتبة ”زغسغٞ ٝب فطٍٙٞی“ حضطت آلب اؾت ،تٛنیٔ ٝی و ٓٙافطاز ؤ ٝسػی ا٘رس
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ؤ ٝی ذٛاٙٞس زیسٌب ٜفطٍٙٞی ضٞجط ضا پیٍیط وٙٙس ،ایٗ وتبة ضا ثرٛا٘ٙس .ذریرّری
خب تبؾف زاضز و ٝزٚؾتبٖ اؾٓ ذٛز ضا ٚالیتٕساض ٔی ٌصاض٘س ِٚی ثب ٕٞیٗ ٔحسٚز وتبة
ٞبیی و ٝزضثبض ٜضٞجط اؾت ٘یع آقٙبیی ٘ساض٘س” .زغسغٞ ٝب فطٍٙٞی“ یىی اظ ثٟتطیرٗ
وتبة ٞبیی اؾت و ٝزض حٛظ ٜفط ًٙٞتسٚیٗ قس ٜاؾت ایٗ وتبة تٟٙب ثِ ٝحبػ آقٙبیی
ٔب ثب ٘ظطات ضٞجط زاضا إٞیت ٘یؿت ،ثّىٍ٘ ٝب ٜاؾتطاتػیه ث ٝحٛظ ٜفط ًٙٞزاضز ٚ
فطز و ٝث ٝایٗ وتبة ٔطاخؼٔ ٝی وٙسٔ ،تٛخٔ ٝی قٛز و ٝزغسغٞ ٝب ضٞرجرط ثرٝ
قست ٔجٙبیی  ٚپیكیٙی اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ وتبة ػّت ٌطا اؾت ٘ٔ ٝؼّرٌ َٛرطا.
زغسغٞ ٝب ضٞجط ث ٝثٗ ٔبیٞ ٝب فطٍٙٞی تٛخ ٝوطز ٜاؾت ٘ ٝثٔ ٝؼّٞ َٛب ٘ ٚتبیرح
آٖ.
ایٙى ٝزض یه خبٔؼ ٝا ثی حدبثی ظیبز ٔی قٛز لغؼب ٘تید ٝیه ؾط فؼُ  ٚا٘فؼبالت
زض حٛظ ٜفطٍٙٞی اؾت؛ لغؼب اقىبِی ٘ساضز و ٝثركی اظ اؾتطاتػ فطٍٙٞی ٔجربضظ ٜثرب
ثسحدبثی اظ عطیك ٌكت اضقبز ثبقسِٚ ،ی ایٗ ٘ٛع ػّٕىطزٛٔ ،اخ ٝپؿیٙی ثب ثسحدربثری
اؾت؛ زض حبِی وٍ٘ ٝب ٜضٞجط ثٔ ٝؿبئُ فطٍٙٞی ٍ٘ب ٜپیكیٙی ٔ ٚجٙبٌطا اؾرت  ٚثرٝ
٘ظطْ خطیبٖ ا٘مالة  ٓٞثبیس زض ٕٞیٗ چبضچٛة ٔ ٚرتهبت حطوت وٙس.
هوکي است بیشتز تَضیح دّیذ؟

افزادی کِ هذػی اًدذ ٍ
هی خدَاّدٌدذ دیدذگداُ
فزٌّدگدی رّدثدزی را
پیگیزی کٌٌذ ،ایي کتداب
را تخَاًٌذ .خیلدی جدای

یبٔیٗ پٛض :ثجیٙیس ٔب اظ ٌفتٕبٖ ز 00 ٝٞثؿیبض فبنٌّ ٝطفت ٝایٓ ،زض آٖ ز ٝٞؾطزضٌرٕری
زض ٔجبحث فطٍٙٞی ٚخٛز زاقت .ث ٝعٛض ٔثبَ تهٛض یه خطیبٖ زغسغٙٔ ٝس زض وكرٛض
ایٗ ثٛز و ٝثبیس خّ ٛیه فطٍٙٞؿطا تحهٗ وٙس  ٚیب فیّٕی ضا اظ ض ٚپرطز ٜپربیریرٗ
ثىكس ِٚی ایٗ اتفبلبت زض ز 80 ٝٞثؿیبض ٔتفبٚت ثٛز  ٚثؿیبض اظ ٕٞبٖ آزْ ٞب ث ٝایرٗ
٘تید ٝضؾیس٘س و٘ ٝجبیس زیٍط ثطذٛضزٞب پؿیٙی زاقت ٝثبقٙس  ٚثبیس ٌفت و ٝایٗ اتفربق
زض اٚاذط ز ٚ 80 ٝٞاٚایُ ز 00 ٝٞثؿیبض ثٟتط قس ٚ ٜاالٖ خٟت ٌیط ٞرب خرطیربٖ
فطٍٙٞی ا٘مالة ضا لبثُ زفبع ٔی زا٘ٓ .ثؿیبض اظ حعة اِّٟی ٞب ٔكغ َٛآٔٛذتٗ ٟٔبضت
ٞب فطٍٙٞی زض حٛظٞ ٜب فیّٓ ؾبظ  ،ازثیبتٔ ،ؿتٙسؾبظ ٞ ... ٚؿتٙس  ٚثؿیربض اظ
ایٗ افطاز زض حبَ حبضط وبضٞب زا٘كٍبٞی ٔی وٙٙس زض حبِی و ٝزض زٞر 00 ٝترؼرساز
اؾبتیس و ٝثتٛاٖ ث ٝآٟ٘ب اتىب وطز ثؿیبض اٍ٘كت قٕبض ثٛز٘س .ث ٝػجبضت زیٍط االٖ ثب 15
ؾبَ پیف انال لبثُ لیبؼ ٘یؿت  ٚأطٚظ ٜعیف ػظیٕی اظ اؾبتیس ٔحىٓ ا٘مالثی ضا زض
زا٘كٍبٞ ٜب زاضیٓ  ٚثبیس ٌفت و٘ ٝكطیبت ٔب أطٚظ ٜثب ٘كطیبت خطیبٖ ضٚقٙرفرىرط زض
وكٛض  ٓٞآٚضز ٔی وٙس؛ زض حبِی و 15 ٝؾبَ پیف انال حطفی ثطا ٌفتٗ زض ایرٗ
ظٔی٘ ٝٙساقتیٓ أب االٖ ظٔیٗ ثبظ زض ایٗ حٛظ ٜفطٍٙٞی ػٛو قس ٜاؾت.

دغذغِ ّای رّثزی تِ تي

* جریان روشيفکری ،در نَضع اىفػال و جدافع قرار دارد

هایِ ّای فزٌّگی تَجدِ

یعٌی فضب بِ ًفع جزیبى فزٌّگی اًقالة اسالهی عَض شذُ است؟

یبٔیٗ پٛضٔ :ب  15ؾبَ پیف ث ٝقست شیُ خطیبٖ ضٚقٙفىط ثٛزیٓ زض حبِی ور ٝاالٖ

تاسف دارد کِ دٍسدتداى
اسن خَد را ٍالیتوذار هی
گذارًذ ٍلی تا ّدودیدي
هحذٍد کتاب ّایدی کدِ
درتارُ رّثزی است ًدیدش
آضٌایی ًذارًذ ” .دغذغدِ
ّای فزٌّگی“ یدکدی اس
تْتزیي کتاب ّایی است
کِ در حدَسُ فدزّدٌدگ
تدذٍیدي ضدذُ اسدت.

کزدُ است ًِ تِ هؼلَل ّا
ٍ ًتایج آى.
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ها تؼذ اس اًقالب اسالهی
هی تایست تِ تاسید
ًْادّای فزّدٌدگدی ٍ
اجتواػی هی پزداختین ٍ
در ایي تاسی

تاخدیدز

داضتِ این ،در سال ٍ 88
 03سال تؼذ اس پیدزٍسی
اًقالب اسالهی رّدثدز
اًقالب ػٌَاى هی کٌدٌدذ
کِ تْتز است اس کلدودِ
” تَسؼِ“ استفادُ ًکٌین،
چزا کِ تَسؼِ اقتضائات
خَد را دارد ٍ تْتز است
تِ جای استفادُ اس ایدي
کلوِ ٍاصُ ” پیطزفدت“ را
تِ کار تثزینّ .وچٌدیدي
ایطاى هی گَیٌذ تداسُ

ایٗ خطیبٖ زض حٛظ ٜا٘فؼبَ لطاض زاضز ،زضؾت اؾت و ٝأطٚظ ٜخرطیربٖ ضٚقرٙرفرىرط
ٕٞچٙبٖ زض حبَ تِٛیس ٔبٙٞبٔ٘ ٚ ٝكطیبت ٞؿتٙس ِٚی وبٔال ٔكرم اؾت و ٝایرٙرٟرب
وبٔال زض حبَ تىطاض ٔىطضات ٞؿتٙس ٔ ٚغّت خسیس ث ٝآٟ٘ب اضبف٘ ٝكس ٜاؾرت .ثرٝ
ػجبضت زیٍط ٘رجٍبٖ خطیبٖ ضٚقٙفىط ٌٛیی زیٍط ٔغّت خسیس ثطا ٔغطح وطزٖ
٘ساض٘س زض حبِی و ٝزض ز 00 ٝٞػجساِىطیٓ ؾطٚـ ٞط اظ چٙس ٌبٞی ثب ا٘تكبض وتبثی ثرٝ
خطیبٖ ضٚقٙفىط تٙفؽ ٔی زاز  ٚحتی زض ؾبَ ٞ 08ط ٞفتٔ ٝب اظ زا٘كٍب ٜأبْ نبزق
(ع) ث ٝزا٘كٍب ٜقطیف ٔی آٔسیٓ  ٚزض والؼ ٞب ؾٙت  ٚتدسز اؾتبز ّٔىیبٖ قطوت
ٔی وطزیٓ ،آٖ ایبْ وؿی ٘جٛز و ٝحطف ٞب ا٘مالة ضا ثٍٛیس  ٚث ٝػجبضت زیٍط حرطف
ٞب ا٘مالة ثؿیبض غطیت ثٛز؛ زض حبِی و ٝأطٚظ ٜفضب تغییط وطز ٚ ٜخطیربٖ فرىرط
ا٘مالة اؾالٔی ض ٚث ٝخّ ٛلطاض زاضز  ٚزض ٔٛضغ ٞدٕ ٝلطاض زاضز أب خطیبٖ ضٚقٙفىط
ٔ ٚمبثُ ث ٝقست زض حٛظ ٜا٘فؼبَ لطاض زاضز ٘ ٚرجٍبٖ ایٗ خطیبٖ ث ٝا٘عٚا ضفت ٚ ٝافؿطزٜ
ٞؿتٙس؛ اِجت ٝایٗ تٟٙب یه ٔؿئّ ٝزاذّی ٘یؿت ثّى ٝیه ٔؿئّ ٝثیٗ إِّّری اؾرت ٚ
حتی زض اثؼبز تبضیری ٔ ٓٞی ثیٙیٓ و ٝخطیبٖ ضٚقٙفىط ؾىٛالض زض حبَ تضرؼریرف
قسٖ اؾت  ٚاالٖ زیٍط افطاز ثبیس ذیّی تبضید ٔهطف ٌصقت ٝثبقٙس و ٝثرٛاٞرٙرس ثرب
لسضت اظ خطیبٖ ِیجطاَ ؾطٔبی ٝزاض زفبع وٙس آٖ  ٓٞزض حبِی و ٝایٗ خرطیربٖ االٖ
زیٍط ذٛزـ حطفی ثطا زفبع اظ ذٛز ٘ساضز ،زض حبِی و 15 ٝؾبَ پریرف ٚضرؼریرت
ای٘ ٍٝ٘ٛٙجٛز .یؼٙی ظٔب٘ی و ٝؾىٛالضٞب انالح عّت زض لرسضت ٌ ٚرطٞ ٜٚرب
تىٛٙوطات وّیسزاض وكٛض ثٛز٘سٛٙٞ ،ظ خطیبٖ ِیجطاَ ؾطٔبی ٝزاض حطف اظ ٘ظٓ ٘رٛیرٗ
خٟب٘ی ٔی ظز  ٚلغؼب زض آٖ ایبْ چٙیٗ حطف ٞبیی قٙیس٘ی ثٛز.
یؼٌی ضوا پزٍسِ لیثزالیسن ٍ رٍضٌفکزی ٍاتستِ تِ آى را پایاى یدافدتدِ
هی داًیذ؟

یبٔیٗ پٛض :لغؼب! چٙس ضٚظ پیف قٙیسْ و ٝخٙبة آلب ؾطیغ اِمّٓ حطفی ضا ٔرغرطح
وطز ٜؤ ٝطثٛط ث 20 ٝؾبَ پیف اؾت  ٚاالٖ اٌط وؿی چٙیٗ حطف ٞبیی ضا زض غطة
ثع٘س ،زیٍطاٖ ث ٝچكٓ فطز ٔٙمضی قس ٜث ٝایٗ فطز ٍ٘بٔ ٜی وٙٙس؛ اِجت ٝزض وكٛض ٔرب
٘یع زیٍط ٌٛقی ثطا قٙیسٖ چٙیٗ حطف ٞبیی ٚخٛز ٘ساضز  ٚاؾتسالِٓ ایٗ اؾت ورٝ
خطیبٖ ٞب فىط  ٚفطٍٙٞی ا٘مالة اؾالٔی پیف ض ٚثؿیبض ذٛثی زاقتٙس  ٚانرال
لبثُ لیبؼ ثب ز ٚز ٝٞپیف ٘یؿت  ٚحتی ا٘حطافبت ٔٛخٛز زض ؾیبؾت ٌرصاض ٞرب
فطٍٙٞی خطیبٖ ا٘مالثی وكٛض  ٓٞخع ٚضقس ایٗ خطیبٖ ث ٝقٕبض ٔی ضٚز.
بحث جزیبى رٍشٌفکزی شذ ،بذ ًیست ایي سَال را بپزسین کِ اصهَال

ادتیاتی فدزاّدن ضدذُ

شوب ٍضعیت فزٌّگی کشَر را حبصل پزٍصُ ایي جزیبى ٍ طیهف بهزای

است کِ هی تَاى ایدي

استحبلِ هی داًیذ یب ایٌکِ ایي ٍضعیت بِ خبطز ضعف ّبی هَجهَد در

هولة را تیاى کزد.

عولکزد جزیبى فزٌّگی اًقالة است؟

یبٔیٗ پٛض :ثجیٙیس ٔب ثؼس اظ ا٘مالة اؾالٔی ٔی ثبیؿت ث ٝتبؾیؽ ٟ٘بزٞب فطٍٙٞی ٚ
اختٕبػی ٔی پطزاذتیٓ  ٚزض ایٗ تبؾیؽ تبذیط زاقت ٝایٓ ،زض ؾبَ  30 ٚ 88ؾبَ ثؼس اظ
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پیطٚظ ا٘مالة اؾالٔی ضٞجط ا٘مالة ػٛٙاٖ ٔی وٙٙس و ٝثٟتط اؾت اظ وّٕ” ٝتٛؾرؼر“ٝ
اؾتفبز٘ ٜىٙیٓ ،چطا و ٝتٛؾؼ ٝالتضبئبت ذٛز ضا زاضز  ٚثٟتط اؾت ث ٝخب اؾتفبز ٜاظ ایٗ
وّٕٚ ٝاغ” ٜپیكطفت“ ضا ث ٝوبض ثجطیٕٓٞ .چٙیٗ ایكبٖ ٔی ٌٛیٙس تبظ ٜازثیبتری فرطاٞرٓ
قس ٜاؾت ؤ ٝی تٛاٖ ایٗ ٔغّت ضا ثیبٖ وطز .ضٞجط یه ثبض زض ؾربَ  04زضثربضٜ
اٍِ ٛایطا٘ی – اؾالٔی پیكطفت نحجت وطز٘س ِٚی زِٚتی و ٝزض آٖ ایبْ ثط ؾط وربض
ثٛز انال ٌٛقی ثطا قٙیسٖ ایٗ حطف ٞب ٘ساقت؛ چطا و ٝایٗ زِٚت ،زِٚت تىٛٙوطات
غطة ظز ٜثٛز ٔ ٚتبؾفب٘ ٝزِٚت ثؼس ٚضؼیت ثستط زاقت؛ اظ ایٗ ضٌٛ ٚقری ثرطا
قٙیسٖ ؾرٙبٖ ضٞجط ٘جٛز؛ زض حبِی و ٝثؼس اظ ا٘مالة اؾالٔی ثبیس ث ٝؾٕت تبؾیرؽ
ٟ٘بزٞب اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی حطوت ٔی وطزیٓ ،تبویسْ ثط ٟ٘بزٞرب اخرترٕربػری ٚ
فطٍٙٞی ث ٝایٗ زِیُ اؾت و ٝتٟٙب ٘جبیس ث ٝؾیٕٙب زیٙی فىط وطز ،ثّى ٝثبیس ثٔ ٝمِٝٛ
٘كبط اختٕبػی  ٓٞفىط وطز.
ٔب ا٘مالة وطزیٓ ٔ ٚكطٚة فطٚقی ٞب ،ذب٘ٞ ٝب فحكب  ٚؾیٕٙب ذالف اذاللی ضا
ثؿتیٓ  ٚخّ ٛتفطیحبت ٘بؾبِٓ ضا ٌطفتیٓ ِٚی ٔبث ٝاظائی ضا ثطا آٟ٘ب تؼطیف ٘ىطزیرٓ؛
حتی اٚایُ ا٘مالة ٘ؿجت ثٚ ٝضظـ  ٓٞثسثیٙی ٚخٛز زاقت ٝاؾت  ٚػس ٜا اػرترمربز
زاقتٙس و ٝثبیس خّ ٛفٛتجبَ ضا ٌطفت .زض ٚالغ ثبیس زض ٔٛلؼیت ایردربة ٘رٟربز ضا
تبؾیؽ ٔی وطزیٓ و٘ ٝكبط اختٕبػی ضا خجطاٖ وٙس .ایٗ ٔغّت ضا ػٕسا ثیبٖ وطزْ ترب
ٔتٛخ ٝقٛیٓ و ٝتٛخٔ ٝب زض حٛظ ٜفط ًٙٞفمظ ٔؼغٛف ث ٝثرف فط٘ ًٙٞیؿت ،ثّىٝ
وّیت فطٔ ًٙٞس ٘ظط اؾت .ث ٝعٛض ٔثبَ ثبیس حٛظ ٜتطثیت ثس٘ی ٚ ٚضظـ ضا ؾبٔب٘سٞی
ٔی وطزیٓ ،حٛظٙٞ ٜط ،نٙؼت ٙٞط  ٚضؾبٟ٘٘ ٚ ٝبزٞب اختٕبػی ضا ثبیس ؾبٔب٘سٞی ٔری
وطزیٓ  ٚایٗ پطٚغ ٜعٛال٘ی ٔست ثطا حطوت ث ٝؾٕت ٟ٘بزٞب اختٕبػی اؾت؛ اِجترٝ
قطط ایٗ حطوت ایٗ اؾت و ٝوؿب٘ی ؤ ٝسیطیت خبٔؼ ٝضا ثط ػٟس ٜزاض٘رس ،ثر ٝایرٗ
ٔؿبئُ اػتمبز زاقت ٝثبقٙس و ٝای٘ ٍٝ٘ٛٙجٛز  ٚحتی ؾبَ ٞب ؾبَ ٔسیطاٖ وكٛض وؿب٘ی
ثٛز٘س و ٝث ٝأىبٖ تٕسٖ اؾالٔی حتی فىط ٕ٘ ٓٞی وطز٘س ٔ ٚؼتمس ثٛز٘س خرٕرٟرٛض
اؾالٔی حساوثط قجی ٝث ٝوكٛض زضخ ٝچٙسْ اضٚپبیی اؾت و ٝتٟٙب زض آٖ اشاٖ پرف ٔی
قٛز.
* نيطقی ایو ةَد کً االن ححی یک چادری ىداشحً ةاشیم!
هقبهبت ارشذ چٌیي دیذگبّی را داشتٌذ یب هذیزاى هیبًی؟

یبٔیٗ پٛض :زض ؾغح ٔمبٔبت اضقس اخطایی ایٗ تفىطات ٚخٛز زاقت .ایٗ ٘رٍربٞ ٜرب
تىٛٙوطات زض ٔسیطیت وكٛض ٚخٛز زاقت ٝاؾت .لغؼب ظٔب٘ی ؤ ٝب ٟ٘بزٞب اختٕبػی ٚ
فطٍٙٞی ضا زض وكٛض تبؾیؽ ٘ىطزیٓ ٟ٘ ٚبزٞب آٔبز ٜخطیبٖ ضٚقٙفىط خب ذٛز ضا
زض وكٛض ثبظ ٔی وٙس؛ عجیؼتب آٟ٘ب ثطا ذٛز عطاحی ٞبیی زاضز و ٝپیكی ٝٙچٙس ز ٜؾبِرٝ
زاضز .اِجتٔ ٝمبٔٚت فطٍٙٞی ایطاٖ زض ٔمبثُ آٟ٘ب ثؿیبض ظیبز ثٛز ٜاؾت و ٝزض حبَ حبضط
چٙیٗ ٚضؼی زاضیٓ؛ چطا ؤ ٝب ٞیچ وبض ٘ىطزیٓ  ٚآٟ٘ب فؼبِیت ٞب ٌؿترطز ٜا ضا

ها اًقدالب کدزدیدن ٍ
هطزٍب فزٍضی ّا ،خاًِ
ّای فحطا ٍ سیدٌدودای
خال

اخالقی را تستین ٍ

جلَی تفزیحات ًاسالن را
گزفتین ٍلی هاتِ اسائی را
تزای آًْا تؼزیف ًکزدین؛
حتی اٍایل اًقالب ًسثدت
تِ ٍرسش ّن تدذتدیدٌدی
ٍجَد داضتِ است ٍ ػدذُ
ای اػتقاد داضتٌذ کِ تایذ
جلَی فَتثال را گدزفدت.
در ٍاقغ تایذ در هَقؼیدت
ایجاب ًْادی را تاسی
هی کزدین کدِ ًطدا
اجتواػی را جثزاى کٌذ.
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ا٘دبْ زاز٘س  ٚعجیؼتب ثب چٙیٗ ٚضؼیتی االٖ ٘جبیس حتی یه فطز چربزض زض ترٟرطاٖ
زاقتیٓ .ایٙىٛٙٞ ٝظ وكٛض ث ٝآٖ ٚذبٔت ٘طؾیس ٜاؾت ٘تید ٝاثطٌصاض ٟ٘بزٞب زیٙی ٚ
فطٍٙٞی اؾت اِجت ٝػس ٜا ثٌ ٝفتٗ حطف ٞب زضقت ػالل ٝزاض٘س  ٚث ٝعٛض ٔرثربَ
ٚضؼیت عالق ایطاٖ ضا ٘ؿجت ث ٝوكٛضٞب اضٚپبیی ٔمبیؿٔ ٝی وٙٙس و ٝوبض ثؿیربض

ها االى در حَسُ هثاحثِ ٍ
هٌاظدزُ تدا جدزیداى
رٍضٌفکزی قزار گزفتدِ
این ٍ تایذ گفت کدِ در
ایي حَسُ دست تدزتدز
ّستین؛ در حدالدی کدِ
سهاًی در حذ دیالَگ تدا
ایي جزیاى ّن ًثَدیدن.
تِ ػثارت دیگز پداسدخ
ّایی کِ تِ لحاظ ًظزی
ٍ هؼزفتی در جدثدْدِ
فدکدزی تددِ هسدائددل
فزٌّگی ٍ سیداسدی ٍ
اقتصادی ٍ تودذًدی اس
سَی ها دادُ هی ضدَد
تسیار پدیدصرٍ ٍ اس
هَضغ تاال ّستٌذ.

ٔؿرط ٜاؾت؛ چطا و ٝزض  ّٝٞٚا َٚثبیس ٟ٘بز ذب٘ٛاز ٜضا زض ایطاٖ  ٚوكٛضٞب اضٚپربیری
ٔمبیؿ ٝوٙٙس  ٚثؼس زؾت ثٔ ٝمبیؿ ٝآٔبض عالق ثع٘ٙس ،زض حبِی ور ٝزض وكرٛضٞرب
اضٚپبیی انال چٙیٗ ٟ٘بز ٔؼٙب ٘ساضز.
تصَر هی کٌیذ جزیبى رٍشٌفکزی رٍ بِ اضوحالل قزار دارد؟

یبٔیٗ پٛض :ایٗ خطیبٖ ٘ؿجت ث 2 ٝز ٝٞلجُ ث ٝقست ضؼیف قس ٜاؾت  ٚثبیس ٌرفرت
و ٝخطیبٖ ضٚقٙفىط أطٚظ ٜزیٍط حطف تبظ ٜا ثطا ٌفتٗ ٘ساضز  ٚػهجرب٘ری قرسٜ
اؾت و ٝیىی اظ ٘كب٘ٞ ٝب ضؼف ٕٞیٗ ػهجب٘یت اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ خطیربٖ
أطٚظ ٜثؿیبض ثسز ٗٞقس ٜاؾت؛ زض حبِی و ٝزض ز ٚ 00 ٝٞزٚضاٖ انالحبت ث ٌٝ٘ٛ ٝا
ٚإ٘ٛز ٔی وطز٘س و ٝث ٝظبٞط ثبیس حطف  ٕٝٞضا قٙیس ِٚی أطٚظ ٜایٗ خطیبٖ ث ٝقرست
ػهجب٘ی اؾت  ٚزیسیس وؿی و ٝضؼف اػهبة ٔی ٌیطز ،پطذبقٍط ٔی قٛز  ٚخطیربٖ
ضٚقٙفىط ٘یع أطٚظٕٞ ٜیٗ ٌ ٝ٘ٛػُٕ ٔی وٙس  ٚایٗ ضفتبض ضا ٔی تٛاٖ زض ضؾب٘ٞ ٝب
آٟ٘ب زیس .ثبیس ٌفت وٍ٘ ٝطا٘ی زض چٟط ٜخطیبٖ ضٚقٙفىط ٔكرم اؾت .ػرال ٜٚثرط
ایٗ خطیبٖ ضٚقٙفىط ؾبَ ٞب اؾت و ٝوتبة ل ٚ ٛز٘ساٖ ٌیط اضائ٘ ٝىطز ٜاؾت ٚ
زیٍط ذجط اظ ٘رجٍبٖ ایٗ خطیبٖ و ٝثٙیبزٞب ٘ظط ضا اضائٔ ٝی زاز٘س٘ ،یؿت .خطیبٖ
ضٚقٙفىط ث ٝؾٕت ٘رجٍبٖ ؾٙت ٌطا  ٚحتی ا٘مالثی ٌطایف پیسا وطز ٜاؾت  ٚایرٗ
ٔؿئّ ٝثؿیبض خبِجی اؾت.
ایٗ خطیبٖ ث ٝزِیُ ٘جٛز ٘رجٍبٖ ذٛز ،تٛخ ٝقبٖ ث٘ ٝرجٍبٖ غطة ؾتیع  ٚؾٙت ٌرطا
خّت قس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔب االٖ زض حٛظٔ ٜجبحثٙٔ ٚ ٝبظط ٜثب خطیبٖ ضٚقٙفىط لرطاض
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ٌطفت ٝایٓ  ٚثبیس ٌفت و ٝزض ایٗ حٛظ ٜزؾت ثطتط ٞؿتیٓ؛ زض حبِی و ٝظٔب٘ی زض حرس
زیبِٛي ثب ایٗ خطیبٖ ٘ ٓٞجٛزیٓ .ث ٝػجبضت زیٍط پبؾد ٞبیی و ٝثِ ٝحربػ ٘رظرط ٚ
ٔؼطفتی زض خج ٟٝفىط ثٔ ٝؿبئُ فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی  ٚالتهبز  ٚتٕس٘ی اظ ؾٔ ٛرب
زازٔ ٜی قٛز ثؿیبض پیف ض ٚ ٚاظ ٔٛضغ ثبال ٞؿتٙس؛ اِجت ٝتب تجسیُ قسٖ ایٗ لرٛت ثرٝ
قئ ٖٛتٕس٘ی فبنّ ٝظیبز زاضیٓ ِٚی ثبیس ٌفت و ٝایٟٙب ٘كب٘ٞ ٝب ذٛثی ٞؿتٙس.
* جَلیدات جریان فرٌيگی اىقالب ،ةاید در سطح جانػً دیده شَد
بِ ًظزم البتِ ببیذ پذیزفت کِ ٌَّس جزیبى رٍشٌفکزی بب قذرت ،عهزصهِ
تَلیذات هحصَالت فزٌّگی را در دست دارد ٍ سبک سًذگی هَرد ًهظهز
خَد را تزٍیج هی کٌذ.

یبٔیٗ پٛضٍ٘ :طا٘ی انّی ٔب ٘یع ٕٞیٗ اؾت ،یؼٙی ٔطزْ زض وف ذیبثبٖ ٛٙٞظ ٔبث ٝاظا
ػیٙی  ٚثیط٘ٚی اظ ٔب ٘سیس ٜا٘س؛ چطا و 100 ٝؾبَ اؾت و ٝوبِجس تٙفؿی ٔب وبِجس غطثی ٚ
غطة ظزٞ ٜؿت ٔ ٚحهٛالتی و ٝفطنت تدبض قسٖ ضا پیسا ٔی وٙٙس ٔرحرهرٛالت
غطثی ٞؿتٙس  ٚؾجه ظ٘سٌی ٘یع ٔتبثط اظ ٕٞیٗ ٔحهٛالتی اؾت و ٝثركی اظ ٘یبظٞب
اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ضا پبؾد ٔی زٞس .ا٘مالة اؾالٔی ٘یع زض ایٗ ظٔی ٝٙفؼبِیت ٞبیی ضا
زاقت ٝاؾت ِٚی ثبیس ٌفت و ٝؾبذتبضٞب ،ؾبذتبضٞب غطة ظزٞ ٜؿتٙس زض حبِی و ٝثبیرس
ثؼس اظ ا٘مالة اؾالٔی تغییط زض ؾبذتبضٞب ایدبز ٔی وطزیٓ ؤ ٝتبؾفب٘ ٝایرٗ اترفربق
٘یفتبز ٕٞ ٚچٙبٖ لٛا٘یٗ ،لٛا٘یٗ ٔتبثط اظ خطیبٖ ٞب غطثی اؾت .ث ٝعٛض ٔثبَ تبظ ٜثؼرس
اظ  35ؾبَ ٔتٛخ ٝقس ٜایٓ و ٝزض حٛظ ٜظٖ ثبیس چ ٝوبضٞبیی ا٘دبْ زٞیٓ و ٝعجیؼتب ایٗ
ٔؿبئُ ٞعیٞ ٝٙب ظیبز زاضز.
ٔثبَ زیٍط ایٗ اؾت و ٝقٟطؾبظ زض ٔم ِٝٛؾجه ظ٘سٌی  ٚاظزیبز خٕؼیت ثؿیبض ٔٛثط
اؾت  ٚاالٖ اؾتطاتػ ٔب افعایف خٕؼیت اؾت أب حتی تهٛض ایٙى ٝخٕؼیت تٟرطاٖ اظ
ٔ 12یّی ٖٛثٔ 24 ٝیّی ٖٛثطؾس  ٓٞتهٛض غیطٕٔىٙی اؾت؛ ٔی ثیٙیٓ و ٝث ٝعٛض ٔرثربَ
ضاٞجطزٞب قفبف ٔب ث ٝقست ٔتبثط اظ ٔم ِٝٛقٟطؾبظ اؾت و ٝزض ایٗ ٔمرٛرِرٔ ٝری
ذٛاٞیٓ چ ٝعطح وال٘ی ضا پیبز ٜوٙیٓ ؤ ٝؿبئُ خٕؼیتی ،ؾجه ظ٘سٌی ،فطٍٙٞی .... ٚ
ؾبٔب٘سٞی قٛز؛ اظ ایٗ ض ٚچٙیٗ ٔؿبئّی ،والٖ پطٚغٞ ٜؿتٙس ٘ ٚجبیس ٔؿبئُ ضا ؾربزٚ ٜ
ته ػبّٔی زض ٘ظط ثٍیطیٓ .ث ٝػجبضت زیٍط ٘جبیس ای ٍٝ٘ٛٙتهٛض وٙیٓ ؤ ٝطزْ ضا ٔدربة
وٙیٓ ؤ ٝثال اٌط فطظ٘س ثیكتط زاقت ٝثبقیس ظ٘سٌی قبزتط ذٛاٞیس زاقت ،عجیؼتب ترب
ظٔب٘ی ؤ ٝبزض ذب٘ٛاز ٜث ٝزِیُ ٔكىالت التهبز ثبیس چٙس ؾبػت ذبضج اظ ذب٘ ٝفؼبِیت
وٙس ،چٙٔ ٝغمی ثطا فطظ٘سآٚض ٚ ٚخٛز زاضز.
زض ٚالغ االٖ زض ٔطحّ ٝا ٞؿتیٓ وٕ٘ ٝی تٛا٘یٓ ٔٙتعع اظ التهبز ٛٔ ٚلؼیت ترٕرس٘ری
ذٛز ٘ظطی ٝپطزاظ فطٍٙٞی زاقت ٝثبقیٓ .ثبیس ٔؿبیُ ضا زضاضتجبط ثب  ٓٞتحّیُ وطز.

 033سال است کِ کالثذ
تٌفسی ها کالثذ غزتی ٍ
غددزب سدُ ّسددت ٍ
هحصَالتی کِ فدزصدت
تجاری ضذى را پیذا هدی
کٌٌذ هحصَالت غدزتدی
ّستٌذ ٍ سثک سًذگی ًیش
هتاثز اس ّویي هحصَالتی
است کدِ تدخدطدی اس
ًیاسّای اجدتدوداػدی ٍ
فزٌّگی را پاسخ هیدّذ.
اًقالب اسالهی ًدیدش در
ایي سهیٌِ فؼالیت ّایی را
داضتِ است ٍلی تدایدذ
گفت کِ سداخدتدارّدا،
ساختارّای غدزب سدُ
ّستٌذ.
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* دولث ،از لحاظ پارادایهی غقب افحاده اسث
اشبرُ داشتیذ بِ هشکالت سبختبری .دیذگبّی در ایي سهیٌِ ٍجَد دارد
کِ بزخی اس سبختبرّبی کشَر بِ طَر کلی ببیذ ٍیزاى شَد ٍ سبخهتهبری
جذیذ جبیگشیي آى شَدً ،ظز شوب در ایي سهیٌِ چیست؟

یبٔیٗ پٛض :ثركی اظ ؾبذتبضٞب ثٔ ٝؼٙب ٚالؼی ثبیس ٚیطاٖ قٛزِٚ ،ی ٔؼٙربیرف ایرٗ
٘یؿت و ٝا َٚآٖ ضا ذطاة وٙیٓ  ٚثؼس ثط ض ٚذطاثٞ ٝب ثٙب خسیس ثؿبظیٌٓ ،ربٞری
ثبیس ثب تغییط ٔحتٛا ٔ ٚبٞیت ثب ؾبذتبضٞب ٔٛاخ ٝقٛیٓ ،اِجت ٝثطذی اظ ؾبذتبضٞرب انرال
ضثغی ث ٝا٘مالة اؾالٔی ٘ساض٘س ِٚی لسْ إٞ َٚیك ٝآٌبٞی اؾت .االٖ ٘یع ٔب زض آٖ
ٚضؼیت لطاض ٌطفت ٝایٓ زض حبِی و ٝزض زٞ ٝٞب ٌصقت ٝاظ چٙیٗ آٌبٞری ثرطذرٛضزاض
٘جٛزیٓ  ٚتّمی ٔبٖ تّمی غطة ظز ٜا اظ ؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚسیطیت خبٔؼ ٝثٛز أرب االٖ
زض ٔطحّ ٝآٌبٞی ٞؿتیٓ ِٚی اظ ایٗ ٔتبؾفیٓ و ٝزِٚت ٔبٖ آٌب٘ ٜیؿت .ث ٝػجبضت زیٍط
ٔب اظ ِحبػ ٘رجٍب٘ی ،ذٛال  ٚضاٞجطزٞب وال٘ی و ٝضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة تجییرٗ ٔری
وٙٙس زض ٔطحّ ٝآٌبٞی لطاض زاضیٓ ِٚی زِٚتی و ٝثبیس ایٗ ضاٞجطزٞب ضا ػّٕیبتری ورٙرس،
اػتمبز ث ٝآٟ٘ب ٘ساضز  ٚثِ ٝحبػ پبضازایٕی زِٚت ،زِٚت ػمت افتبز ٜا اؾت  ٚایرٗ
تبؾف ثعضٌی ثطا وكٛض اؾت چٞ ٖٛعیٞ ٝٙب ظیبز ضا زض پی زاضز.

ها اس لحاظ ًخثدگداًدی،
خَاظ ٍ راّدثدزدّدای
کالًی کِ رّثز هدؼدظدن
اًقالب تثییي هی کٌٌذ در
هزحلِ آگاّی قزار دارین
ٍلی دٍلتی کِ تایذ ایدي
راّثزدّا را ػولیاتی کٌذ،
اػتقادی تِ آًْا ًذارد ٍ
تِ لحداظ پدارادایدودی
دٍلت ،دٍلت ػقة افتادُ
ای است ٍ ایي تداسدف
تشرگی تزای کطَر است
چَى ّشیٌِ ّای سیدادی
را در پی دارد.

ٍیزاى کزدى ساختارّا ٍ ایجاد ساختارّای جذیذ چِ قذر سهاى ًیاس دارد؟

یبٔیٗ پٛض :لغؼب زض  ّٝٞٚا َٚثبیس زض ضیُ لطاض ثٍیطیٓ ،چطا و ٝتٕسٖ ؾبظ پرطٚؾرٝ
چٙس ؾبِ٘ ٝیؿت ٔ ٚؿئّ ٟٓٔ ٝلطاض ٌطفتٗ ض ٚضیُ  ٚآٌبٞی ٔطزْ اظ حیث خرٕرؼری
قبٖ ایدبز قٛز؛ چطا و ٝتٕسٖ ؾبظ اظ آٌبٞی ؾبظ ایدبز ٔی قٛز.
* وجَد نشاورٌایی ناىيد سریع القلم ةرای دولث ،نایً جاس

اسث

فکز هی کٌیذ در ایي هسیز قزار گزفتِ این؟

یبٔیٗ پٛضٔ :تبؾفبٌ٘ٛ ٝیب ٕٞت  ٚاضاز ٜا ثطا تغییط فبظ زض ایٗ ظٔیٚ ٝٙخٛز ٘رساضز ٚ
ظٔب٘ی و ٝافطاز ٔب٘ٙس ؾطیغ اِمّٓ ث ٝػٛٙاٖ ٔكبٚضٞب زِٚت ٞؿتٙس ،ثؿیبض تبؾف ٔی
ذٛضْ.
لغؼب اٌط ذٛزاٌبٞی تبضیری زض حیث خٕؼی اـ ضخ زٞس  ٕٝٞچیع وٓ وٓ ؾبٔبٖ ٔی
یبثس زض حبِی و ٝأطٚظٔ ٕٝٞ ٜؿبئُ ؾیبؾی اؾت چطا و ٝایٗ ٔؿئّ ٝأطٚظ ٜفرٛضیرت
زاضز ،زض ٚالغ فٛضیت ٞب اِٛٚیت ٞب ضا اظ ثیٗ ٔی ثطز ،اِجتٔ ٝب اِٛٚیت ٔبٖ ثؼس اظ ا٘مالة
اؾالٔی ٕٞیك ٝفط ًٙٞثٛز ٜاؾتِٚ ،ی فٛضیت ٞب زیٍط زاقتیٓ ،زض یه ٔمرغرغ
فٛضیت ٔبٖ خ ًٙقس زض ٔمغؼی زیٍط فٛضیت ٔبٖ ثبظؾبظ قس ،زض یره ٔرمرغرؼری
فٛضیت ٔبٖ ٔؿبئُ ؾیبؾی  ٚأٙیتی قس االٖ  ٓٞفٛضیت ٔبٖ ٔؿبئُ التهبز اؾت.
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* روی کار آندن ”روحاىی“  ،ةً دلیل دانو زدن ةً دغدغاًٌاای
نػیشحی ةَد
فکز هی کٌیذ چِ سهبًی ایي اٍلَیت ،بِ فَریت تبذیل شَد؟

یبٔیٗ پٛضٚ :لتی قطایظ ذٛز ضا تحّیُ ٔی وٙیٓ تبؾف ٔی ذٛضیٓ ثطا زِٚتری ورٝ
أطٚظ ٜؾطوبض اؾت  ٚفٛضیت ٞب اخبظٕ٘ ٜی زٙٞس و ٝاِٛٚیت ٞبیٕبٖ ضا ثر ٝؾرطػرت
پیٍیط وٙیٓ  ٚأطٚظ ٜفٛضیت ٞب ٕٞبٖ ٔؿبئُ ٔؼیكتی اؾت؛ چطا و ٝاٌرط زغرسغرٝ
ٞب ٔؼیكتی زض ایبْ ا٘تربة اٚج ٍ٘طفت ٝثٛز ،فطز ٔب٘ٙس ضٚحب٘ی ضا ٔی آٚضز؟ ثرٝ
ػمیس” ٗٔ ٜضٚحب٘ی“ ٔؿتمیٕب ٘تید ٝزأٗ ظزٖ ث ٝفٛضیت ٞب ٔؼیكتی اؾت  ٚزض ایٗ
ٔبخطا خطیبٖ انٍِٛطا ٔ ٓٞمهط اؾت ،چطا و ٝایٗ خطیبٖ ث ٝخب ضطیت زازٖ ثرٝ
آضٔبٖ ٞب  ٚثطخؿت ٝوطزٖ اٞساف تٕس٘ی ث ٝفٛضیت ٞب ٔؼیكتی زأٗ ظز٘س؛ عجیرؼری
اؾت ٚلتی ث ٝفٛضیت ٞب ٔؼیكتی زأٗ ظزٔ ٜی قٛز یه خطیبٖ ٔی تٛا٘س اظ ایرٗ
ٔؿئّ ٝاؾتفبز ٜوٙس  ٚاظ ایٗ عطیك ثطا ذٛز ضا خٕغ وٙس.
اِجت ٝاظ حیث ٘رجٍب٘ی االٖ فضب  ٚپبضازایٓ زض حبَ تغییط اؾت ،یؼٙی ظٔب٘ی ایسٞ ٜب
غطة ٌطایب٘ ٝتؿّظ زاقت ٞ ٚػٔ٘ٛی آٔطیىبیی  ٚغطثی حبوٓ ثٛز  ٚحطف ٞب آ٘رٟرب
قٙیسٔ ٜی قس ،ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ حطف ٞب ٔمجِٛیت زاقتِٚ ،ی االٖ زیٍط آٖ حطف
ٞب ٔمجِٛیت ٌصقت ٝضا ٘ساضز  ٚػال ٜٚثط آٖ ایسٞ ٜب زیٙی ،ا٘مالثی ٘ ٚبظط ثط ترٕرسٖ
اؾالٔی ثؿظ پیسا وطز ٚ ٜازثیبت ایٗ ایسٞ ٜب ل ٛقس ٜاؾت؛ ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛورٔ ٝرمربْ
ٔؼظٓ ضٞجط ثؼس اظ ٌصقت  30ؾبَ أطٚظ ٔی ٌٛیٙس ؤ ٝی تٛاٖ زضثربض ٜاِرٍرٛ
ایطا٘ی  -اؾالٔی پیكطفت نحجت وطز  ٚحتی ٔطوع ظیط ٘ظط ذٛزقبٖ تبؾیؽ ٔری
وٙٙس تب ایٗ ٔؿئّ ٝضا ز٘جبَ وٙٙس .خطیبٖ ا٘مالة اظ خطیبٖ ٞب ؾیبؾی ٞ ٚریردرب٘ری
اٚایُ ا٘مالة فبنٌّ ٝطفت ٚ ٝتجسیُ ث ٝخطیبٖ ٞب ٘رجٍب٘یٔ ،ؼطفتی  ٚزا٘كرٍربٞری
قس ٜاؾت  ٚایٗ حطف ٞب وٓ وٓ ضا ٜذٛز ضا پیسا ٔی وٙٙس.
٘ىت ٝا ضا ٘یع ثبیس ثٍٛیٓ ،اٌط ٔٙتظط ٘تبیح ّٕٔٛؼ  ٚظٚزثبظزٞ ٜؿتیس و ٝعجیؼتب ایٗ
اتفبق زض ٞیچ تٕس٘ی اتفبق ٕ٘ی افتس ،أطٚظٙٔ ٜبظػ ٝخس قس ٜاؾت زض حبِی ور ٝزض
ٌصقت ٝای٘ ٍٝ٘ٛٙجٛز ثّىٙٔ ٝبظػ ٝؾیبؾی ثٛز ،چطا ؤ ٝب حطف ٘ظط  ٚتٕس٘ی خرس
ا ٘ساقتیٓ  ٚذٛـ ثیٙی ٔٗ اظ حیث ضٚیبپطزاظ ٘یؿت؛ چطا و ٝثركی اظ ترٕرسٖ
ؾبظ اتىب ث٘ ٝرجٍبٖ ،ذٛال  ٚفضب خبٔؼ ٝزاضز  ٚظٔب٘ی و ٝایٗ ضا تحّریرُ ٔری
وٙیٓ  ٚث ٝتٕسٖ غطة ٍ٘بٔ ٜی وٙیٓ و ٝض ٚث ٝافٞ َٛؿتٙس ،پؽ عجیؼی اؾرت ورٝ
ثطآیٙس ٔبخطا ٔثجت ثبقس.
* جریان فرٌيگی ارزش گرا ،ةاید از شحاب زدگی پرٌیز کيد
یک اًتقبد ٍ ًقیضِ بشرگ در جزیبى رٍشٌفکزی سکَالر ٍجَد دارد ٍ
آى ّن پزداختي بِ هَضَعبتی خبص ٍ بِ دٍر اس دغذغِ ّبی هزدم ٍ بهِ

تِ ػقیذُ هي ”رٍحداًدی“
هستقیوا ًتیجِ داهي سدى
تِ فَریت ّای هؼیطدتدی
است ٍ در ایدي هداجدزا
جزیاى اصَلگزا ّن هقصز
است ،چزا کِ ایي جزیداى
تِ جای ضزیة دادى تدِ
آرهاى ّا ٍ تزجستِ کزدى
اّذا توذًی تِ فدَریدت
ّای هؼیطتی داهي سدًدذ؛
طثیؼی است ٍقدتدی تدِ
فَریت ّای هؼیطتی داهي
سدُ هی ضَد یک جزیداى
هی تَاًذ اس ایي هسدللدِ
استفادُ کٌذ ٍ اس ایدي
طزیق تزای خَد رای جوغ
کٌذ.
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ًَعی اًتشاعی است ،فکز هی کٌیذ هوکي است جزیبى فزٌّگی  -ارسشی
ّن بِ ایي آفت جزیبى رٍشٌفکزی دچبر شَد ٍ بب دٍری اس ههزدم بهِ
هببحث اًتشاعی ٍ خبص سیبسی دچبر شَد؟ ٍ اصَال اگز بخَاّیذ یک ًقذ
بِ جزیبى فزٌّگی اًقالة اسالهی ٍارد کٌیذ ،آى ًقذ چیست؟

یبٔیٗ پٛض :وؿی و ٝث ٝایٗ آؾیت ٔجتال قٛز ،زیٍط حعة اِّٟی ٘یؿت .اِجتٕٔ ٝرىرٗ
اؾت ثركی اظ خطیبٖ حعة اِّٟی ثركی زیٍط ضا ث ٝذبعط اِٛٚیت ٞبیف ٘مس ورٙرس
و ٝآٖ ٔؿبِ ٝا زیٍط اؾت أب ایٙى ٝؾیبؾت ظزٌی زض حبَ ِغٕ ٝظزٖ ث ٝفرطٞرٙرً
اؾت ٚالؼیتی اؾت ثبیس آٖ ضا آؾیت خس تّمی وطز .ث ٝػجبضت زیٍط ایٙى ٝفرطٞرٙرً
شیُ ؾیبؾت زیس ٜقٛز لغؼب یه آؾیت ث ٝقٕبض ٔی ضٚز .ث ٝعٛض ٔثبَ ٔٛاخٔ ٝب ثب فتٝٙ
یه ٔٛاخ ٝؾیبؾی ثٛز ،زض حبِی ؤ ٝی تٛا٘ؿتیٓ ث ٝضیكٞ ٝب ایٗ فتٔ ٝٙتٕطوع قٛیٓ
و ٝیىی اظ آٖ ضیكٞ ٝب زا٘كٍب ٜاؾت  ٚلغؼب خطیبٖ حعة اهلل ثبیس ظٚزتط اظ ایرٗ ثرٝ
زا٘كٍب ٜتٛخٔ ٝی وطزِٚ ،ی ٚلتی ؾیبؾی تحّیُ ٔی وٙیٓ ایٗ ٔؿئّ ٝضا ثر ٝخرطیربٖ
ٞب ؾیبؾی  ٚخطیبٖ ٞب ؾیبؾی زا٘كدٛیی اضتجبط ٔی زٞیٓ و ٝث ٝػمیس ٗٔ ٜایرٗ
ٔؿئّ ٝاقتجب ٜاؾت.

ًگاُ هاى در فدزّدٌدگ
سلثی تَدُ است ٍ گواى
هی کزدین تایذ رٍیکدزد
پسیٌی داضتِ تاضیدن ٍ
تٌْا دًثال کٌتزل تَدیدن
ٍ ًگاُ هاى هؼلدَل گدزا
تَدُ تا ػلت گدزا ٍلدی
االى تَجِ تِ سیزساخت
ّا تیص اس گذضتِ است
ٍلی تا ایي حال ٌَّس تدِ
هزحلِ هولَب ًزسدیدذُ
است.

ٍ٘بٔ ٜبٖ زض فط ًٙٞؾّجی ثٛز ٜاؾت ٌٕ ٚبٖ ٔی وطزیٓ ثبیس ضٚیىطز پؿیٙی زاقرترٝ
ثبقیٓ  ٚتٟٙب ز٘جبَ وٙتطَ ثٛزیٓ ٍ٘ ٚبٔ ٜبٖ ٔؼٌّ َٛطا ثٛز ٜتب ػّت ٌطا ِٚی االٖ تٛخٝ
ث ٝظیطؾبذت ٞب ثیف اظ ٌصقت ٝاؾت ِٚی ثب ایٗ حبَ ٛٙٞظ ثٔ ٝطحّٔ ٝغّٛة ٘طؾریرسٜ
اؾت .یؼٙی خطیبٖ ا٘مالثی ثبیس فطاتط اظ ٞیدبٖ ظزٌی  ٚقتبة ظزٌی زض ٔٛاخ ٝثب آؾیت
ٞب فطٍٙٞی ػُٕ وٙس  ٚایٗ خطیبٖ ثبیس ایٗ تهٕیٓ ضا ثٍیطز و ٝث ٝنٛضت ترههی
زض ٔؿبئُ ا٘مالة اؾالٔی فىط وٙس  ٚث ٝآٟ٘ب پبؾد زٞس .ث ٝعٛض ٔثبَ ضٞجط یه ثربض
ٔم ِٝٛآظاز ضا ٔغطح وطز٘س  ٚثبیس ث ٝایٗ ٔؿئّ ٝفىط وٙیٓ ِ ٚرحربػ ٘رظرط چرٝ
چبضچٛثی ضا ثطا ٔف ْٟٛآظاز اضائ ٝوطز ٜایٓ  ٚحتی ٔؿبئُ اختٕبػری اظ تكرىریرُ
ذب٘ٛاز ٜتب فطٚپبقی ذب٘ٛاز ٚ ٜظ٘بٖ ذیبثب٘ی ٔ ٚم ِٝٛأط ثٔ ٝؼطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط.
هٌظَرتبى اس شتبة سدگی را شفبف تز بیبى هی کٌیذ؟

یبٔیٗ پٛضٔ :ؼٙب قتبة ظزٌی ٞ ٚیدبٖ ظزٌی ایٗ اؾت ؤ ٝثال ٚلتی یه پسیس ٜا
ٔثُ حّٕ ٝث ٝیه آٔط ثٔ ٝؼطٚف ٘ ٚبٞی اظ ٔٙىط ضخ ٔی زٞس  ٚیه ٘فط قٟیس ٔی قٛز
ٔب قطٚع ث ٝثطذٛضز تجّیغبتی  ٚؾیبؾی ثب ایٗ پسیسٔ ٜی وٙیٓ؛ لغؼب ثٙط ظزٖ  ٚقرؼرط
ٌفتٗٔ ،دّؽ ذتٓ ٌطفتٗ  ٚتدٕغ ثطٌعاض وطزٖ  ... ٚوبضٞب فطٍٙٞی ث ٝقٕبض ٔیضٚز
ِٚی لغؼب ثبیس ثؼس اظ آٟ٘ب یه اتفبلی ضخ زٞس  ٚآٖ ایٗ اؾت و ٝیه ِدٙر ٝا ضٚ
ایٗ ٔؿئّٔ ٝتٕطوع قٛز و ٝذالءٞب ایٗ ٔؿئّ ٝچیؿت  ٚحتی ٔؿئّ ٝأط ثٔ ٝؼرطٚف
اظ ِحبػ اختٕبػی ث ٝچ٘ ٝظطی ٝا احتیبج زاضز ِٚی ٔتبؾفب٘ ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙزیٍط وبض
ا٘دبْ ٕ٘ی قٛز ٌٛ ٚیی خطیبٖ حعة اِّٟی ٔٛظف ث ٝحضٛض ذیبثرب٘ریٔ ،ریرسا٘ری ٚ
تجّیغبتی  ٚؾیبؾی اؾت  ٚحضٛض وتبثرب٘ ٝا  ٚزا٘كٍبٞی ٘ ٚظط ٔ ٚؼطفتی  ٚلب٘٘ٛی
ایٗ خطیبٖ وٕطً٘ اؾت زض حبِی و ٝخطیبٖ ٔمبثُ  ٓٞث ٝایٗ ٔؿئّ ٝػاللر ٝزاضز ٚ
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حتی ٌبٞی ثب تیتطٞب ضؾب٘ٞ ٝب ذٛز خطیبٖ حعة اِّٟی ضا تحطیه ٔی وٙس.
بِ عٌَاى آخزیي سَال ،بزخی هعتقذًذ حوبیت دٍلت ٍ حبکویت بهبعهث
فزبْی ٍ راًتی بشرگ شذى جزیبى فزٌّگی اًقالبی ٍ ارسشی هی شَدً ،ظز
شوب چیست؟ آیب فکز هی کٌیذ دچبر ایي هعضل شذُ این؟

یبٔیٗ پٛضٔ :بث ٝاظا ثیط٘ٚی ایٗ لضی ٝث ٝشٕ٘ ٓٙٞی ضؾس .اِجت ٝثب زِٚتی قرسٖ ایرٗ
خطیبٖ ٔكىُ زاضْ ،ث ٝػجبضت زیٍط ثب ایٗ ٔؿئّ ٝو ٝایٗ خطیبٖ ضا٘تی قٛز  ٚثٛزخ ٝا
زِٚتی زض اذتیبض آٟ٘ب لطاض ثٍیطز ٔربِفٓ ،چطا و ٝایٗ وبض خٛقف خطیبٖ فطٍٙٞی ضا ٔری
ٌیطز؛ ِٚی ثب ایٙى ٝا٘مالة اؾالٔی ثبیس ث ٝایٗ خطیبٖ ذسٔبت زٞس ٔٛافمٓ.
چطا ثٛزخٞ ٝب وكٛض نطف وبضٞبیی ٔی قٛز و ٝانال ٘ؿجتی ثب خطیبٖ فرطٞرٙرٍری
٘ساضز؟ عجیؼتب ا٘مالة اؾالٔی ثبیس ث ٝایٗ خطیبٖ وٕه وٙس .ایٗ ٔؿئّٔ ٓٞ ٝب٘ٙس ػبقٛضا
ٔ ٚحطْ ٔی ٔب٘سٔ ،حطْ ثبیس زض خٛقف ٔطزٔی ذٛز ثبلی ثٕب٘سِٚ ،ی ایٗ ثساٖ ٔرؼرٙری
اؾت و ٝزِٚت ثٞ ٝیئت ٞب  ٚؾبذتبضٞب زیٙی وٕه ٘ىٙس .لغؼب زِٚت ثبیس وٕه ذٛز
ضا زاقت ٝثبقس.
اِجت ٝثبیس چكٓ ٞب ظطیفی ٕٞیكٔ ٝطالت ثبقٙس و ٝوٕه ث ٝایٗ خطیبٖ ٞب آ٘رٟرب ضا
تجسیُ ث ٝیه خطیبٖ ضؾٛة ٌطفت٘ ٝىٙس؛ اِجت ٝث ٝػمیس ٗٔ ٜیه اخحبف تبضیررری ثرٝ
خطیبٖ ا٘مالثی قس ٜاؾت ث ٝػجبضت زیٍط حعة اِّٟی ٞب زض وٕجٛز ٔبِی ،وبض فطٍٙٞی ٚ
ٔجبضظ ٜفطٍٙٞی وطز ٜا٘س ٛٙٞ ٚظ ٚ ٓٞلتی ٔمبیؿٔ ٝی وٙیٓ ٔتٛخٔ ٝی قٛیٓ و ٝخطیبٖ
ٞبٟ٘ ،بزٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞبیی و ٝثبیس وبض فطٍٙٞی ثىٙٙس ٝ٘ ،تٟٙب چٙیٗ وبض ٕ٘ی ورٙرٙرس
ثّى ٝوبضٞب غیطفطٍٙٞی ٔی وٙٙس ،ػال ٜٚثط ایٙى ٝایٗ ؾبظٔبٖ ٞب ثٛزخٞ ٝب ثیكتط
٘ؿجت ث ٝخطیبٖ حعة اِّٟی زض اذتیبض زاض٘س؛ ٕٞچٙیٗ ٚلتی زِٚتی ٔب٘ٙس زِٚت یربظزٞرٓ
ض ٚوبض ٔی آیس ػطن ٝثطا خطیبٖ ضٚقٙفىط  ٓٞفطاخ ٔی قٛز و ٝلغؼب ثبیس افطاز
خّ ٛایٗ خطیبٖ ضا ثٍیط٘س.
هوٌَى اس ٍقتی کِ در اختیبر هب قزار دادیذ.

تا ایي هسللِ کدِ ایدي
جزیاى راًدتدی ضدَد ٍ
تَدجِ ای دٍلتی در اختیار
آًْا قزار تگیزد هخالفدن،
چزا کِ ایي کار جَضدص
جزیاى فزٌّگی را هدی
گیزد؛ ٍلی تا ایٌکِ اًقالب
اسالهی تایدذ تدِ ایدي
جزیاى خدذهدات دّدذ
هَافقن .ایي هسللِ ّدن
هاًٌذ ػاضَرا ٍ هحزم هی
هاًذ ،هحدزم تدایدذ در
جَضص هزدهی خَد تاقی

تهیه شده در مرکز فرهنگی وارثین Vareseen.ir
برای دریافت دیگر جزوات jozveh88.blog.ir

تواًذٍ ،لی ایدي تدذاى
هؼٌی است کِ دٍلت تدِ
ّیلت ّا ٍ ساختدارّدای
دیٌی کوک ًکٌذ.

کحاب ”دغدغً ٌای فرٌيگی“ 9
شرح نتسَط دیدگاه ٌای فرٌيگی نقام نػظّم رٌتری پیرانَن ةحخ فرٌيگ 9اٌهیث ،جایگاه ،چگَىگی غهل ،ةاید و ىتایدٌا

فط ،ًٙٞثٔ ٝؼٙب ٛٞایی اؾت ؤ ٝب تٙفّؽ ٔیىٙیٓ؛ قٕب ٘بچبض ٛٞا ضا تٙفّؽ ٔیىٙیس ،چ ٝثرٛاٞیس،
چ٘ ٝرٛاٞیس؛ اٌط ایٗ ٛٞا تٕیع ثبقس ،آثبض زاضز زض ثسٖ قٕب؛ اٌط ایٗ ٛٞا وثیف ثبقس ،آثبض زیٍط
زاضز .فط ًٙٞیه وكٛض ٔثُ ٛٞا اؾت؛ اٌط زضؾت ثبقس ،آثبض زاضز....تٕطوع زقٕٙبٖ ثط ضٚ
فط ًٙٞثیكتط اظ  ٕٝٞخب اؾت .چطا؟ ث ٝذبعط ٕٞیٗ تأثیط ظیبز و ٝفط ًٙٞزاضزٞ .سف  ٚآٔبج
تحطّن زقٕٙبٖ زض ظٔی ٝٙفط ،ًٙٞػجبضت اؾت اظ ایٕبٖ ٔطزْ  ٚثبٚضٞب ٔطزْ .أّب آ٘چ٘ ٝمغٝ
ٔ ٟٓتط ػطو ٔٗ اؾت ،ذغبة ث ٝخٛاٟ٘بیی اؾت و ٝزض ؾطتبؾط وكٛض فؼّبِیّتٟب فطٍٙٞی ضا ثٝ
نٛضت ذٛزخٛـ قطٚع وطز٘س ...ثب اضاز ٜذٛزقبٖ ،ثب اٍ٘یع ٜذٛزقبٖ ر وبضٞب ثؿیبض ذٛثی
 ٓٞاظ آٟ٘ب ٘بقی قس ٜاؾت و ٝاظ ثؼضی اظ آٟ٘ب ٔب ثحٕساهلل اعّالع پیسا وطزیٓ ر وبض ضا ٞطچٝ
ٔیتٛا٘ٙس ث ٝعٛض خ ّس ز٘جبَ وٙٙس  ٚازأ ٝثسٙٞس .ثسا٘ٙس وٕٞ ٝیٗ ٌؿتطـ وبض فطٍٙٞی زض ثیٗ
خٛاٟ٘ب ٔؤٔٗ  ٚا٘مالثی٘ ،مف ثؿیبض ظیبز ضا زض پیكطفت ایٗ وكٛض  ٚزض ایؿتبزٌی ٔب زض ٔمبثُ
زقٕٙبٖ ایٗ ّّٔت ،ایفب وطز ٜاؾت.

ٔمبْ ٔؼظّٓ ضٞجط زض حطْ ضضٛ٘ ٛضٚظ 03

کحاب ”جٍاد اقحصادی“ 9
چیسحی ،اٌداف و الزانات جٍاد اقحصادی درةیيات نقام نػظّم رٌتری

٘ىتٝ

ؾ ،ْٛتٟسیسٞب التهبز ذبضخی اؾت .ذت تحطیٕٟب اظ لجُ ثٛزٙٔ ،تٟب ایٗ تحطیٕٟب اظ

حسٚز ظٔؿتبٖ ؾبَ  00تب أطٚظ ،تجسیُ قس ٜث ٝخ ًٙالتهبز  ،زیٍط اؾٓ آٖ تحطیٓ ٞسفٕٙس
٘یؿت ،یه خ ًٙتٕبْ ػیبض التهبز اؾت ؤ ٝتٛخّٔ ٝت ٔب اؾت .ػّت آٖ ٔ ٝ٘ ،ٓٞؿئّٝ
ٞؿتٝا اؾتٔ ٝ٘ ،ؿئّ ٝحمٛق ثكط اؾتٔ ٝ٘ ،ؿبئُ زیٍط اظ ایٗ لجیُ اؾت؛ ػّت آٖ ضا ذٛز
آٟ٘ب ٔ ٓٞیسا٘ٙسٔ ،ب ٔ ٓٞیسا٘یٓ؛ ػلت ،استقاللخَاّی هلت ایزاى است؛ ػّت ،زاقتٗ یه حطف ٘ٛ
ثط پبیٔ ٝجب٘ی اؾالْ اؾت و ٝثطا وكٛضٞب زیٍط ّٔ ٚتٟب ٔؿّٕبٖ اٍِ ٛذٛاٞس قس؛ ٔیسا٘ٙس
و ٝاٌط خٕٟٛض اؾالٔی زض ایٗ ػطنٞ ٝب ٔ ٚیساٟ٘ب ٔٛفك قس ،زیٍط خّ ٛضقس ایٗ حطوت ضا زض
ز٘یب ٕ٘ی قٛز ٌطفت  ٚایٗ یه حطوت ٕٟٔی اؾت؛ ٔؿئّ ٝایٗ اؾت.

(خّؿ ٝتجییٗ التهبز ٔمبٔٚتی) 02/12/20

ٔب ٞط خبیی و ٝث ٝذسا تىی ٝوطزیٓ ،ث٘ ٝیطٔ ٚطزْ تىی ٝوطزیٓ  ٚحبضط ث ٝحطوت خٟبز قسیٓ،
پیطٚظ قسیٓ؛ ٍ٘ب ٜوٙیس قٕب اظ ا َٚا٘مالة تب حبالٞ ،ط خب ٔب ٔطزْ ضا آٚضزیٓ ٚؾظ وبض ،ث٘ ٝبْ ذسا
قطٚع وطزیٓ  ٚحطوتٕبٖ حطوت خٟبز ثٛزٔ ،ب زض آ٘دب پیطٚظ قسیٓ.

02/12/15
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