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مصاحبه اختصاصی  

 پژوهش با

 دکتر سروش دباغ 

دکشزای دارٍعبسی خَد را اس      77عزٍػ دثبغ در عبل 

داًؾگبُ سْزاى گزفز ٍ اًدکی ثعد رّغذبر اًگلغتشتبى   

ؽد سب هطبلعبر فلغفی خَد را ثِ ؽکل اکبدهیک دًجتبل  

دکشزای فلغفِ سحلیلی خَد را اس      58ٍی در عبل .  کٌد

ٍی اس سهتبى  .  اًگلغشبى دریبفز کزد ٍ ثِ کؾَر ثبسگؾز

ثبسگؾز عضَ ّیئز علوی هَعغِ دضٍّؾی حکوز ٍ   

فلغفِ ایزاى اعز ٍ ّوچٌیي هدیز هَعغِ دضٍّؼ ٍ   

آخزیي کشبة اٍ سحز عٌتَاى  .  هعزفز ثِ حغبة هی آید

در اردیجْؾز هبُ «  در ثبة رٍؽٌفکزی دیٌی ٍ اخالق»  

ّب ٍ هتمتب ر    ثِ چبح رعید کِ ؽبهل هجوَعِ هصبحجِ

اٍعز کِ در عبلْبی اخیز در حَسُ رٍؽٌفکزی دیٌی ٍ   

ُ      اخالق ٍ در رٍسًبهِ   ّب ٍ ًؾزیبر هشعدد هٌشتؾتز ؽتد

رٍاًِ ثتبسار      ایي کشبة اس عَی اًشؾبرار صزاط.  اعز

 .ًؾز ؽدُ اعز

 

آًچِ در دبییي هی آید گخ ٍ گفشی یک عبعشِ اعز ثتب    

دثتبغ در    .  دکشز عزٍػ دثبغ، دضٍّؾگز فغلفی اختالق 

ایي گفز ٍ گَ یک سمغین ثٌدی کالى اس لیجزالیغن ارائِ 

 .هی دّد

 

در گفز ٍ گَی دیؾیي کِ در هحضتز  .  ثب عالم: دضٍّؼ

آلبی دیْیوی صَرر گزفز، ثِ ثتزرعتی ستبریت تی          

لیجزالیغن ٍ ثِ سعجیز دلیك سز لیجزالیغتن کتالتعتیتک        

دزداخشِ ؽدُ ٍ ًظزیبسی کِ هَجت ؽکل گزفشي ایدُ ی 

لیجزالیغن ثِ ؽکل اهزٍسی ؽد، هَرد ثتزرعتی لتزار        

ثزای ؽزٍع یک دعشِ ثٌدی کلی اس لیجزالیتغتن   .  گزفز

 .ارائِ ثفزهبیید

ثٟتط است زض اثتسا ثٝ ذٛز ٚاغٜ ی ِیجطاِییی یٓ ثیزیطزاظ یٓ          :  دثبغ 

Libration   ىی اظ شمبضٞبی ا٘مالة فطا٘ ٝ ٞٓ ثٛز ٚ ثٝ ٔمٙیبی 
آظازی ٚ  ب ثٝ تمجیط ثطذی ضٞب ی ٚ اِجتٝ ثطذی اظ ٔتفىط ٗ زاذّی ٚ   
فیّ ٛفبٖ سیبست ٔمبزَ ٔىتت حمٛق ضا ثطای ٚاغٜ ی ِیجطاِی ٓ زض   

ویٝ  (  Dutyزض ٔیمیبثیُ        )   Rightحك ثٝ ٔمٙبی .  ٘فط ٌطفتٝ ا٘س
ٔتعٕٗ ا ٗ ٔمٙبست وٝ ثیش اظ ٞط چیع ِیجطاِی ٓ ثٝ حمٛق ا٘ یبٖ  

اٌط اظ .  حمٛق ال ترّفی وٝ ٞیچٍبٜ ظزٚز٘ی ٘ی ت.  ٞب تبویس ٔی وٙس
ا ٗ تجییٗ ٚاغٜ ثٍصض ٓ ٔی تٛاٖ ٌفت ثٙب ثٝ  ه تمی یییٓ ثیٙیسی        

 :والٖ، زض ِیجطاِی ٓ ٔی تٛاٖ سٝ شبذٝ ضا اظ ٞٓ تفىیه وطز
 ِیجطاِی ٓ( 3ِیجطاِی ٓ ٔمطفتی         ( 2ِیجطاِی ٓ سیبسی     (1

 التصبزی

ٔٗ سمی ٔی وٙٓ ثطای ضٚشٗ تط وطزٖ ا ٗ زستٝ ثٙسی ثٝ ٔیایبَ     
ثب تبویس ثط ا ٗ ٘ىتیٝ ویٝ اظ       .  ٞب ی زض تبض د ٔمبصط ٞٓ اشبضٜ وٙٓ

 .تفصیُ ٔی پطٞیعْ ٚ ثط سجیُ ا جبظ ثٝ ٘ىبتی اشبضٜ ذٛاٞٓ وطز
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اٌط ثٝ تبض د ٔمبصط ا طاٖ ضجٛق وٙیٓ ٔی ثیٙیٓ آ٘چٝ زض اثتسای تیبض ید   
پس اظ ا٘مالة ضخ زاز، ظٔب٘ی وٝ ٔطحْٛ ٟٔٙسس ثبظضٌبٖ ثیٝ سیٕیت      
٘ر ت ٚظ طی ٔٙصٛة شس٘س، ث یبضی اظ ٔٙتمس ٗ ا شبٖ ضا ِیییجیطاَ      

ِیجطاِی وٝ ٔٙتمساٖ اظ آٖ ٔطاز ٔی وطز٘یس احیییب٘یب        .  ذؽبة ٔی وطز٘س
اِجتٝ ٕٞبٖ ِیجطاِیی یٓ   .  ِیجطاَ سیبسی ثٛز ٚ ٘ٝ ٔمطفتی، ٚ ٘ٝ التصبزی

سیبسی ٞٓ زضست ٚ ٔتٙبـط ثب آ٘چٝ اظ ٔمتعیبت ِیجطاِی ٓ سیییبسیی      
لّی ای حبَ ا ٗ ٚاغٜ زض تٛصیف ا شبٖ ثٝ وبض ث تٝ ٔیی    .  است، ٘جٛز

چطا ثٝ اٚ ٔی ٌفتٙس تٛ ِیجطاِی؟  چٖٛ ا شبٖ تٙسضٚ ٘یجیٛز،   .  شس
چٖٛ اُٞ ٔساضا ٚ ٔ بٔحت ثٛز ٚ ثیٝ ٔیمیٙیبی       

ٔمتمس ثٛز سیبسیت  .  ٔاجت أطٚظی اُٞ سبظش
ٌبْ ثٝ ٌبْ ضا ثب س اتربش وطز ٚ لیٛ یب  اٞیُ          
ت بُٞ ٚ ٔساضا ثٛز ٚ حتی ثب تمجیط حبفیؿ، ثیب     
زشٕٙبِٖ ٔساضا ٞٓ ٔساضا ٔی وطز، ثیط ذیال        
آ٘ىٝ و ب٘ی ٔمتمس ثٛز٘س ثب س زسیت  ویٓ ثیب        

ثبظضٌبٖ ٔمتمس ثیٛز    .  زشٕٙبِٖ ٔساضا، ٔساضا ٘ىطز
حتی ثب ث یبضی اظ ٌطٜٚ ٞیبی ٔ یّیو اَٚ          
ا٘مالة ٞٓ وٝ زست ثٝ اسّحٝ ثطزٜ ثیٛز٘یس،     
ٔب٘ٙس چط ىی ٞبی فسا یبٖ ذّك ٚ ز یٍیطاٖ،     

ا یٗ  یه     .  ٘جب س ثب شست ٚ حست ثطذٛضز وطز
ٔمٙبی ٔ بٔحٝ ای اظ ِیجطاِی ٓ است   یمیٙیی    
و ی وٝ اُٞ ت بُٞ ٚ ت بٔو است ٚ اِجتٝ زض 

 .آٖ زٚضاٖ ثٝ زضستی ثٝ وبض ث تٝ ٘شس
ؼٙیِٗ  ا ٗ ٚاغٜ اظ آٖ زٚضاٖ ثیٝ ٌیٛش ٔیب        

ٔی ٌفتٙس اٚ ِیجطاَ است،  میٙیی   .  ضسیسٜ است
اٚ .  آظازی ذٛاٜ است،  مٙی اُٞ ت بُٞ اسیت 

ٔمتمس ثٛز چٝ زض فطآ ٙسٞب ٚ چٝ زض ا سٜ ٞیب ٚ    
شیٜٛ ٞب ٔب ٘جب س لبِت ا سٜ ٞبی ا٘مالثی ٚ ویٗ    

أب اٌط ثرٛاٞٓ ٔمیٙیبی   .  فیىٖٛ وٙٙسٜ ٚ ظ ط ٚ ضٚ وٙٙسٜ ثبشیٓ
لجبضت ت اظ زضوی اظ سییبسیت ویٝ      :  فٙی تط ِیجطاِی ٓ ضا تٛظیو زٞٓ

حىٛٔت ثب  تی ٘ جت ثٝ از بٖ ٔرتّف ثی ؼیط  ثیبشیس ٚ ٞییی             
حىٛٔتی ٘جب س ٔشطٚلیت ذٛز ضا اظ ز ٗ ثٍیطز، ٚ زض جبٔمیٝ ای ویٝ       
ٔتس ٙیٗ وایط٘س، حىٛٔت ثب س ٘ جت ثٝ از بٖ ثی ؼط  ثبشس زض ٚالیك    
حىٛٔت ٔ تفٟط ثٝ پشتیجب٘ی ز ٗ ٘ی ت ٚ ثٝ ِحبؾ حمٛلی، ضاثؽٝ ی 
ٔیبٖ ز ٗ ٚ حىٛٔت، ثٝ اصؽالح ٔ سٚز است ٚ چٙیٗ ضاثؽٝ ای ٚجٛز 

 .تبویس ثط ضٚی ز ٗ ٚ حىٛٔت است ٚ ٘ٝ ز ٗ ٚ سیبست. ٘ساضز

در راثطِ ثب ایي آخزیي ًکشِ ای کِ ثداى اؽتبرُ  :  دضٍّؼ 

 .کزدید  سَضیح ثیؾشز ثفزهبیید

ٔمبزَ سیبست ٚ    Politics. تفىیه ثیٗ ا ٗ زٚ ٔحطظ است: دثبغ  

Government زض ٚالك ز ٗ ٕ٘ی تٛا٘س اظ سیبسیت  .  ٔمبزَ حىٛٔت

زض ز ٙی چٖٛ اسالْ ویٝ  .  جسا ثبشس ِٚی ٔی تٛا٘س اظ حىٛٔت جسا ثبشس
ثب تٕبٔی شئٖٛ ظ٘سٌی آزٔی سطٚوبض زاضز، حتی ظٔب٘یىٝ زض حبَ لیّیٓ   
آٔٛظی ٞٓ ثبشیس ثٝ  ه ٔمٙب تحت تبثیط زضوی ویٝ اظ ز یٗ زاض یس          

سیبست ٚضظی ٞٓ وٝ ٔی وٙیس ٕٞیٗ ٌٛ٘یٝ  .  ٞ تیس، اٌط ٔتس ٗ ثبشیس
زست ِ وٓ اضظش ٞبی ز ٙی ٚ اذاللی زض تٙفیٓ ٚ ٔیٙیبسیجیبت       .  است

ثؽٛض ٔابَ اٌط چٙیٗ و یب٘یی زض     .  اذاللی ثطٚظ ٚ ـٟٛض ذٛاٞس زاشت
 ه ٘فبْ زٔٛوطاتیه ٚاضز پبضِٕبٖ شٛ٘س ثطای تمٙیٗ ٚ لبٖ٘ٛ ٌیصاضی،    

اِجتٝ ثب س حمٛق الّیت ٞٓ .  ا ٗ اضظش ٞب پیش ضٚی آٟ٘ب ست
ٕٞبٖ سرٙی ویٝ    .  زض وٙبض آٖ پبس زاشتٝ شٛز

جبٖ استٛاضت ٔیُ ٔی ٌیفیت ویٝ ٘یجیب یس           
ِیجطاِی ٓ  ب زٔٛوطاسیی لیجیبضت ثیبشیس اظ            
ز ىتبتٛضی اواط ت، ثب س حمٛق الّییت پیبس     

 .زاشتٝ شٛز
ا ٗ وشٛض .  ٔابَ أطٚظی آٖ ضغ ٓ تطویٝ است 

ثٝ ِحبؾ حمیمی ٚ ٔٙبسجبت ٚ ضٚاثؽی وٝ ثییٗ  
ٔطزْ زض جبٔمٝ ثطلطاض است،  ه وشٛض وبٔیال   

زضصس ٔطزْ تطویٝ زض  00لط ت ثٝ .  ز ٙی است
ٕ٘بظ جٕمٝ شطوت ٔی وٙٙس  أب زِٚت سىٛالض 
ٚ  ب ثٝ تمجیطی ِیجطاَ است، ثٝ ا ٗ ٔمٙیب ویٝ     
ٔ تفٟط ثٝ پشتیجب٘ی ز ٗ ٘ی ت ٚ ٔشطٚلیت 

٘ٝ ضجیت  .  لسضت ذٛز ضا اظ ز ب٘ت ٍ٘طفتٝ است
ؼیت اضزٚغبٖ ازلب ٔی وٙس وٝ ا ٗ ٔشطٚلیت 

لجساهلل ٌیُ    .  ضا اظ ز ٗ ٌطفتٝ ٚ ٘ٝ لجساهلل ٌُ
جعء اِٚیٗ ضئیس جٕٟٛضٞب ی ثٛز وٝ ٕٞی یط   
ٔحججٝ ی ذٛز ضا ثٝ وبخ ض بست جیٕیٟیٛضی    
ثطز وٝ ٔحُ اذتال  ثب اضتش ٞٓ ثٛز، أب زض   
سیبست سىٛالض ٚ ثٝ ٔمٙب ی ِیجطاَ اسیت، ثیٝ     
ا ٗ تمجیط وٝ لسضتش ٔ تفٟط ثٝ پشتیجب٘ی ز ٗ ٘ییی یت ٚ        

ث یبضی اظ افیطاز یىیٝ زض        .  پبضِٕبٖ ٚ ٟ٘بز لبٖ٘ٛ ٌصاضی سىٛالض است
ٔجّس حعٛض زاض٘س ز ٙساض ٞ تٙس، ثٝ ٕٞیٗ ذبؼط است وٝ ٔی ٌٛ یٓ  
ضاثؽٝ ی ز ب٘ت ٚ سیبست ٞیچٍبٜ لؽك ٕ٘ی شٛز، چطا وٝ سیییبسیت      

شٕب ٚضظش ٞٓ وٝ ٔی وٙییس  .   ىی اظ شئٖٛ ضفتبض اجتٕبلی آزٔی است
شٕب اٌط ز ٙساض ثبشییس ثیٝ     .  ثبالذطٜ آزاة ٚ لٛالسی ثط آٖ ثبض ٔی شٛز

شیٜٛ ی ذبصی لُٕ ٔی وٙیس ٚ ا ٗ آزاة ذٛاٞی ٘رٛاٞی زض شیٕیب     
شٕب زضس ٞٓ وٝ ٔی ذٛا٘یس، زٚستی ٞیٓ ویٝ ٔیی        .  ض عش ٔی وٙس

ٚضظ س، اضظش ٞب ی وٝ ثساٟ٘ب پب جٙس س زض ٔٙبسجبت ٚ ضٚاثؽتبٖ ض یعش    
سیبست ٞٓ  ه ٘ٛق ضفتبض ٔرتبض آزٔی است وٝ ٞٓ لٙبٖ ثیب  .  ٔی وٙس

اٌط ا٘ بٖ ثٝ تمجیط اضسؽٛ حیٛا٘ی سییبسیی   .  ثب س ٞب ٚ ٘جب س ٞب ی است
ست، ثٝ ٞط حبَ سیبست ٚضظی اٚ ذبِی اظ ُ٘طْ ٘ی ت ٚ زض سیییبسیت      

زض ز ٙی چٖٛ اسالْ وٝ ثب تٕبٔی شئٖٛ 
ظ٘سٌی آزٔی سطٚوبض زاضز، حتی ظٔب٘یىٝ زض 

حبَ لّٓ آٔٛظی ٞٓ ثبشیس ثٝ  ه ٔمٙب 
تحت تبثیط زضوی وٝ اظ ز ٗ زاض س ٞ تیس، 

سیبست ٚضظی ٞٓ وٝ . اٌط ٔتس ٗ ثبشیس
زست ِ وٓ . ٔی وٙیس ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ است

اضظش ٞبی ز ٙی ٚ اذاللی زض تٙفیٓ ٚ 
ٔٙبسجبت اذاللی ثطٚظ ٚ ـٟٛض ذٛاٞس 

ثؽٛض ٔابَ اٌط چٙیٗ و ب٘ی زض . زاشت
 ه ٘فبْ زٔٛوطاتیه ٚاضز پبضِٕبٖ شٛ٘س 
ثطای تمٙیٗ ٚ لبٖ٘ٛ ٌصاضی، ا ٗ اضظش ٞب 

اِجتٝ ثب س حمٛق . پیش ضٚی آٟ٘ب ست
 الّیت ٞٓ زض وٙبض آٖ پبس زاشتٝ شٛز
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پیس  .  ٚضظی  ىی اظ ٔٙشأ ٞبی ُ٘طْ ثطای  ه فطز ز ٙساض، ز یٗ اسیت      
ز ب٘ت اظ سیبست ٕ٘ی تٛا٘س جسا ثبشس ثٝ ا ٗ ٔمٙب وٝ آٖ اضظش ٞیب زض      

أب ز ب٘یت  .  ضفتبض اجتٕبلی آزٔی زض تٕبٔی شئٖٛ سبحبت ض عش ٔی وٙس
اظ حىٛٔت ٔی تٛا٘س جسا ثبشس، اٌط شٕب ِیجطاَ ثبشیس زض ِیییجیطاِییی یٓ       
سیبسی ٌفتٝ ٔی شٛز وٝ ٘ٝ ٔشطٚلیت حىٛٔت اظ ز ب٘ت ٌطفتیٝ ٔیی     
شٛز ٚ ٘ٝ حىٛٔت ٔی تٛا٘س زض حىٛٔت ٚضظی جب٘ت  ىی اظ از یبٖ ضا      
ثٍیطز ٚ ثب س اجبظٜ زٞس وٝ الّیت ٞب فمبِیت ٞبی ذٛز ضا ا٘جبْ زٞٙس ٚ اظ 
ٕٞیٗ جب ٔفْٟٛ حك ثٝ ٔیبٖ آٚضزٜ ٔی شٛز  ثس ٗ ٔمٙب وٝ ا٘ یبٖ ٞیب     
ٔٛجٛزاتی ٔحك ٞ تٙس ٚ حىٛٔت وبضی جع پبسساشت ا ٗ حیمیٛق ٚ       

ثٝ ٕٞییٗ  .  تٙفیٓ ا ٗ حمٛق ٚ تٙفیٓ ضٚاثػ ٘ساضز
ذبؼط ِیجطاِی ٓ سیبسی ضا ثب س ثٝ زضستیی زضن    
وطز وٝ ٔتعٕٗ تفىیه ٟ٘بز ز ٗ اظ حیىیٛٔیت    
است، أب ِعٚٔب  لبئُ ثٝ جسا ی ز ٗ اظ سیییبسیت    

ٚ اِجتٝ اٌط فطزی ز ٙساض ٘جبشس لبلستب  ا سٜ .  ٘ی ت
ٞبی ز ٙی زض سیبست ٚضظی اش ض یعش ٘یٕیی      
ِ  اٚ زض زٚسیت           وٙس، ٔبزأیىٝ ا سٜ ٞبی ز ٙی
 بثی، زضس ذٛا٘سٖ ٚ سب ط أٛض ٔطتجػ ثب ظ٘سٌیی  

 . اٚ ض عش ٕ٘ی وٙس

سعزیف ٍ سَصیف لیجزالیتغتن   :  دضٍّؼ 

هعزفشی چگًَِ اعز ٍ چِ همشضتیتبستی    

 دارد؟

ا ٗ ذالصٝ ای ثٛز اظ ٔفْٟٛ ِیجطاِیی یٓ   :  دثبغ 

سیبسی وٝ ثب ثحی  ٞیبی أیطٚظی تیط ویٝ              
ٚ .  سىٛالض  ٓ سیبسی ثبشس، اضتجبغ ٚثیمیی زاضز   

أب ِیجطاِی ٓ ٔمطفتی لجبضت ت اظ ز ط بة اٍ٘بشتٗ  میٗ ٚ تیبویییس ثیط       
جب عاِرؽب ثٛزٖ ا٘ بٖ ٚ تٛظیو ا ٙىٝ ٕ٘ی تٛاٖ حمیمت ضا ثٝ ضاحتی فطا 

ثط ذیال     .  چًٙ آٚضز ٚ ا ٙىٝ آزٔی ثٝ ٘حٛ سی تٕبتیه ذؽب ٔی وٙس
آ٘چٝ ٌصشتٍبٖ فىط ٔی وطز٘س وٝ اسبسب  ا٘ بٖ ثٝ ٘حٛ سی تیٕیبتیییه     
ذؽب ٕ٘ی وٙس، ثٙبثطا ٗ فطا چًٙ آٚضزٖ  میٗ وبض چٙساٖ سرتی ٘یٕیی     

: أب زض جٛأك جس س اظ ٔمتعیبت ِیجطاِی ٓ ٔمطفتی ٕٞیٗ است وٝ.  ٕ٘ٛز
ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زوبضت ثط شه زستٛضی تبویس ٔی وطز، اسبسب  ثٝ ضاحتیی  

آٜ ای  میٗ ٌیٕیشیسٜ، ای      :  ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ  میٗ ضسیس ٚ ثٝ تمجیط شبّٔٛ 
 ...ٔبٞی ٌط ع، زض ثطوٝ ٞبی آ یٙٝ ِغع سٜ تٛ ثٝ تٛ 

ٚ أب  اٌط ثرٛاٞٓ تٛظیحی زض ثبة ِیجطاِی ٓ التصبزی ثسٞٓ، ِیجطاِی ٓ 
التصبزی زست ِ وٓ  تّمی ٞبی والسیه آٖ تبویس ثط لٛا٘یٗ حبوٓ ثیط    
ثبظاض آظاز ٚ ا ٙىٝ زِٚت تب جب یىٝ ٔی تٛا٘س زذُ ٚ تصطفی زض ٔٙبسجیبت  
ٚ ضٚاثػ التصبزی ٘ىٙس ٚ التصبز ضا سٙتطاِیعٜ ٘ىٙس ٚ اظ آٖ تٕطوع ظزا یی  
وٙس ٚ اجبظٜ زازٜ شٛز وٝ لٛا٘یٗ حبوٓ ثط ثبظاض ذٛزش ثٝ ٘حٛ ذٛزجٛش 

ثٝ تمجیط ٞب ه أٛض ضا پیش ثجطز ٚ ا ٗ تبثیط ٚ تأثط ٚ و ط ٚ ا٘ى بض ا ٗ 
أٛض ٚ پس سٜ ٞب ثٝ اصؽالح وبض ضا پیش ثجط٘س، آ٘چٝ وٝ ٞٓ اویٙیٖٛ زض     

اِجتٝ ا ٗ تّیمیی اظ     .  ث یبضی اظ وشٛض ٞبی اضٚپب ی جبضی ٚ سبضی است
٘ٛق والسیه آٖ ٔح ٛة ٔی شٛز چطا وٝ أطٚظٜ ِیجطاِی ٓ ٘ٛ زض حٛظٜ 
ی التصبز ٘عز ىی ٞب ی ثب زِٚت ضفبٜ ٚ ٔفبٞیٓ ا ٙچٙیٙی ا جبز شیسٜ ٚ    
أطٚظٜ وٕتط ثٝ لسْ زذُ ٚ تصط  وبُٔ زِٚت ثبٚض زاض٘س ٚ ٔمیتیمیس٘یس     

أب ا ٗ ٘فبضت .  زِٚت ثب س ٔتصسی ٘فبضت ٞب ی ثط حٛظٜ ی التصبز ثبشس
 .ٞب والٖ ذٛاٞس ثٛز ٚ ٘ٝ زض جعئیبت

ثب سَجِ ثِ سَضیحبسی کتِ    :  دضٍّؼ 

فزهَدید ٍ آًچِ در اثتشتدا در هتَرد        

هٌْدط ثبسرگبى ثداى اؽبرُ کزدیتد،  

دظ ًشیجِ هی گیزین کِ ٍاصُ لیتجتزال   

هغبهحشبً در سَصیف ایؾبى ثتِ کتبر     

 ثغشِ هی ؽدُ؟

ثط ٔی ٌطزْ ثٝ آ٘چٝ زض اثتسا ٌیفیتیٓ،    :  دثبغ 

ٟٔٙسس ثبظضٌبٖ ٘ٝ ثٝ ِحبؾ ٔمطفتی ِیییجیطاَ    
ّٔی وطزٖ ثب٘یه  .  ثٛز ٚ ٘ٝ ثٝ ِحبؾ التصبزی

ٞب زض اٚا ُ ا٘مالة ٚ ثطذی ز ٍط اظ ا سٜ ٞب ی 
وٝ ا شبٖ زاشتٙس ٚ وبض٘بٔٝ ی ٘ٝ ٔیبٞیٝ ی       
ا شبٖ حبوی اظ ا ٗ است وٝ ٟٔٙسس ثبظضٌیبٖ  

ثیٝ ِیحیبؾ      .  ثٝ ِحبؾ التصبزی ِیجطاَ ٘یجیٛز  
سیبسی زست  وٓ زض آٖ زٚضاٖ، ذیّی ثیطٚظ ٚ    

پس ٔی ثیٙیس وٝ ا ٗ ٚاغٜ زض     .  ـٟٛض ٘ساشت
آٖ زٚضاٖ ثیشتط  ه ٘بسعای سیبسی ٔح ٛة 

ذٛاستٓ اظ ا ٗ ٚاغٜ ویٝ    .  ٔی شس تب ا ٙىٝ ثرٛاٞس ٔتعٕٗ ٔمٙب ی ثبشس
ثٝ ٞط حبَ ٟٔٙسس ثبظضٌیبٖ  .  احیب٘ب  ثطا تبٖ ّٕٔٛس تط است شطٚق وٙٓ

آٖ ٔٛلك ٞٓ ِیجطاَ سیبسی ٘جٛز زست ِ وٓ ثٝ ٌٛاٞی آثیبضشیبٖ، حیبال      
أب ثمس اظ آٖ ثٛز وٝ ا شیبٖ    . ا ٙىٝ زض شٞٙشبٖ چٝ ٔی ٌصشت اهلل الّٓ

آذطت ٚ » ؼی سرٙطا٘ی ای تحت لٙٛاٖ  11زض اٚاذط لٕطشبٖ زض سبَ 
ا ٗ ا سٜ  ضا وٝ ٔب لبئُ ثٝ زِٚیت ز یٙیی        «  ذسا، تٟٙب ٞس  ثمات ا٘جیب

ثبشیٓ ضا ٘مس وطز٘س ٚ ا سٜ ٞبی پیشیٗ ذٛز ضا ٘فی ٕ٘ٛز٘س  ٚ ثٝ تمجییطی  
اظ  ه ٘ٛق ِیجطاِی ٓ  ب سىٛالض  ٓ سیبسی زفبق وطز٘س اِجتٝ ثب تبویس ثط 

ٔمیبِیٝ   «  ٟٔط٘بٔٝ» زض ٕٞیٗ شٕبضٜ ی اذیط ٔبٞٙبٔٝ ی .  آ بت ٚ ضٚا بت
ثبظضٌبٖ ٔتأذط ٚ ا٘یتیفیبض اظ      » ای زض ٕٞیٗ ثبة ٘ٛشتٝ اْ تحت لٙٛاٖ 

ٚ ثب استشٟبز اظ ٕٞبٖ سرٙطا٘ی ٚ سب ط آثبضشبٖ سیمیی ویطزْ        «  ز ٗ
 40تٛظیو ثسٞٓ وٝ ا شبٖ زض  ه ثطٞٝ ای زست  وٓ زض زٞیٝ ی          

ضا ٘ٛشتٙس، لبئُ ثٝ زِٚیت    «  ثمات ا سئِٛٛغی» شٕ ی ٍٞٙبٔیىٝ وتبة 
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 .ز ٙی ثٛز٘س

٘تیجٝ ا ٙىٝ ثبظضٌبٖ ثٝ ٔمٙبی زلیك وّٕٝ ِیجطاَ سیبسی ٘یجیٛز ٚ آٖ       
اِجتٝ ٔیساضا اظ اضویبٖ         .  ِیجطاَ تٟٙب ٔمبزَ ثٛز ثب اُٞ ت بٔو ٚ ت بُٞ

اٌط أطٚظٜ ثیٝ    .  ِیجطاِی ٓ است أب شطغ الظْ است ٚ شطغ وبفی ٘ی ت
شرصی ٔی ٌٛ یس ِیجطاَ ثجیٙیس اٚ ثٝ چٝ ٔمٙب ی ِیجطاَ است، سیبسیی،  

 .ٔمطفتی  ب التصبزی
اِٚیٗ ثبض زض زٚضاٖ ٔشطٚؼیت ٔفْٟٛ ِیجطاِی ٓ ٚ ثٝ ٞیٕیطاٜ   

آٖ سٝ شمبض ا٘مالة فطا٘ ٝ آظازی، ثیطاثیطی ٚ         
ثیب پیییشیطفیت سیییط            . لساِت ٚاضز ا طاٖ شس

ضٚشٙفىطی زض ا طاٖ ا ٗ ٘تیجٝ حبصُ شس ویٝ  
تمجیط ٔب اظ آظازی  ب لساِت ٔتیفیبٚت ثیٛزٜ اظ        

 . ٔفْٟٛ اصّی آٖ

عَال ایٌجبعز کِ چگًَتِ  :  دضٍّؼ 

هی سَاى ددیدُ ّبیی چَى لیجزالیغن را 

ثِ جبهعِ ای کِ ًِ عٌشی عز ٍ ًتِ      

هدرى  ٍارد کزد ؟ٍ سکلیف عتٌتز در     

 دًیبی جدید چیغز؟

ٍٞٙبٔیىٝ ٔب زض ظیبفت ٔسض٘ییعاسیییٖٛ    :  دثبغ

أیطٚظٜ  .  شطوت ٘ساشتیٓ اتفبلبت ث یبضی افتیبز 
ثب س ثب استفبزٜ اظ لمُ اثعاضی اظ ثیٕیطات آٖ         
استفبزٜ وطز  زٔٛوطاسی ٚ تىِٙٛٛغی وٝ ظ٘سٌی 

أب جٟبٖ جس س  ه ویبض    . ضا ث یبض سُٟ ٕ٘ٛزٜ
٘تٛا٘ تٝ ا٘جبْ زٞس ٚ آٖ زازٖ ٔمٙب ثٝ ظ٘یسٌیی   

ثط ذال  پیش ثیٙی ث یبضی  21زض لطٖ .  ست 
. اظ جبٔمٝ شٙبسبٖ ٔجسزا  ثٝ ز ٗ الجبَ شیسٜ اسیت    

التمبز ثط ا ٗ ثٛز وٝ ثب ـٟٛض لصط ضٚشٍٙطی، ز ٗ ویٝ ظٔیب٘یی        
ثب ضجٛق ثٝ وبضٞیب یی ویٝ      .  ٔحٛض ت زاشت ضفتٝ ضفتٝ ظمیف ٔی شٛز

جبٔمٝ شٙبسبٖ زض سبَ ٞبی اذیط وطزٜ ا٘س زٚثبضٜ ثٝ ٔمٙٛ ت  ب ٞط آ٘چٝ 
صطفب  ٔمؽٛ  ثٝ ا ٗ جٟبٖ  ب ٔمؽٛ  ثٝ ٔحصٛالت لمال٘یت ٘مبز ذٛز 

 . ثٙیبز ٘ی ت، الجبَ شسٜ است
زضسیت  .  ٘ جت جٟبٖ جس س ثب سٙت ٘ جت تجب ٗ ٘ی ت، تفیبٚت اسیت    

است وٝ جٟبٖ جس س ٔتمّك ثٝ جٟبٖ ضاظ ظزا ی شسٜ است ٚ اِجتٝ زضست 
است وٝ ز ٗ ٔتمّك ثٝ جٟبٖ ضاظآِٛز است أب تمبُٔ ٔیبٖ ا ٗ زٚ  یه    
ٌطٜ ٌشب ی ٚ وٛشش ٘فطی ٔی ؼّجس وٝ ضٚشٙفىطاٖ ز ٙی سمی ٔیی    

ا ٗ ٌٛ٘ٝ ٘ی ت وٝ ٔب ٔسض٘یتٝ .  وٙٙس ثٝ سٟٓ ذٛز ثٝ ا ٗ ٔمِٛٝ ثزطزاظ٘س
ضا تٟٙب ثط اسبس لمال٘یت ٘مبز تمط ف ثىٙیٓ، ٔب ٔسض٘یتٝ ٞب زاض ٓ، ویٕیب   

ٔب زست  وٓ زض پس سٜ ٞبی اجتٕبلی ٕ٘ی تیٛا٘یییٓ    .  ا ٙىٝ ز ٗ ٞب زاض ٓ
Essentialist ٓشٕب اشبضٜ ٔی وٙیس ثٝ ٔفْٟٛ آة،   .   ب شات ٍ٘ط ثبشی

شٕب ٔی تٛا٘یس تصٛض وٙیس وٝ جبٔمٝ ی ا٘ ب٘ی ٘جبشس ٚ وٜٛ ٚ .  وٜٛ، زض ب
أب ٕ٘ی تٛاٖ تصٛض وطز وٝ جیبٔیمیٝ ی        .  آة ٚ زض ب ٚجٛز زاشتٝ ثبشس

ثیٝ ا یٗ     .  ٚجٛز زاشتٝ ثیبشیس    ...  ا٘ ب٘ی ٘جبشس ٚ جًٙ، اذالق، ز ٗ ٚ 
أیطٚظٜ  .  ٔفبٞیٓ سٙد زْٚ، ٔفبٞیٓ ثطسبذتٝ ی اجتٕبلی ٌفتٝ ٔی شیٛز 

تمط جب  زض ٔیبٖ اغّت فیّ ٛفبٖ اجتٕبق ٚ ظثبٖ، ا ٗ  ه أط اجیٕیبلیی      
است وٝ زست  وٓ ٔب زض ٔفبٞیٓ ثطسبذتٝ ی اجتٕبلی ٕ٘ی تٛا٘یٓ سطان 

ٔسض٘یتٝ ٞٓ  ه ٔفْٟٛ ثطسبذتٝ ی اجتٕبلی .  شات ضا ثٍیط ٓ
است،  مٙی لٛاْ آٖ ثٝ لٛاْ جبٔمٝ ی ا٘ یب٘یی       

اٌط ا ٗ ضأی ضا .  ز ٗ ٞٓ ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ است.  است
ثزص ط ٓ، ثٝ تمجیط زوتط سطٚش ٔی تیٛا٘یییٓ اظ      

   ٓ ز یٙیساضی   .  اصٙب  ز ٗ ٚضظی سرٗ ثٍیٛ ییی
ثیٝ  (  ثٝ تمجیط زویتیط سیطٚش       ) ٔمیشت ا٘س ش 

ثٝ ٔیفیٟیْٛ    .  سرتی لبثُ جٕك است ثب ٔسض٘یتٝ
زلیك تط جٕك وطزٖ آٖ ثب ض شٝ ٞبی ٔسض٘ییتیٝ   

  ٖ ث یییبضی اظ     .  ٔشىُ است، ٘ٝ ثب ٔیٜٛ ٞبی آ
ز ٙساضاٖ اظ ٞٛاپیٕب ٚ فىس ٚ ٔٛثب ُ اسیتیفیبزٜ    

٘ٝ تٟٙب ز ٙساضاٖ سٙتی وٝ ثٙیبز ٌطا بٖ . ٔی وٙٙس
ثٟتط ٗ استفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ ا ٗ تىِٛ٘ٛٛغی ٞیب    

لْٕٛ ز ٙساضاٖ ٔمیشت ا٘س ش وبضی ثیب  .  ٞ تٙس
ا ٗ أٛض ٘ساض٘س، آٟ٘ب  ه زضوی اظ ز ٗ زاض٘س وٝ 
. ثٝ ٔٛجت آٖ ٔمٙب ی ثٝ ظ٘سٌی ذٛز ٔی زٞیٙیس  

تٟٙب ٍٞٙبٔیىٝ ا ٗ ثبٚضٞب ثٝ ذطافبت آٔیرتٝ ٔی 
 .شٛز، احتیبج ثٝ احیبٌطی ٚ پیطا ش زاضز

ز ٙساض ٔمطفت ا٘س ش وٝ ثب صسق ٚ ویصة ٚ        
استسالَ ٚ اصِٛی اظ ا ٗ زست سیطٚویبض زاضز ٚ       
فیّ ٛفبٖ ٚ ٔتىّٕیٗ لٟطٔب٘بٖ ا ٗ ٔیساٖ ٞ تیٙیس، ٔیی      

زض جیٟیبٖ أیطٚظ        .  تٛا٘س ثٝ  ه ٔمٙب ثب ٔسض٘یتٝ زست ٚ پٙجٝ ثیفىٙیس 
ث یبضی اظ فیّ ٛفبٖ ٞ تٙس وٝ ز ٙساض٘س، افطازی چٖٛ ٞب ه، پال٘تیٍب ٚ 

ا ٗ ٌٛ٘ٝ ٘ی ت وٝ ِعٚٔیب   .  سٛضٖ وٝ اِجتٝ ثب زضن ذٛز ٔ یحی ٞ تٙس
ٕٞٝ ی فیّ ٛفب٘ی وٝ اظ ٔٙفط جس س حطوت ٔی وٙٙس لبئُ ثٝ ا ٗ ثبشٙس 
وٝ ز ٗ حجیت ٔمطفت شٙبذتی ٘ساضز ٚ اِجتٝ فیّ ٛ  ّٔحس ٞیٓ ویٓ       
٘ساض ٓ، ٔتىّٕی وٝ وبض والٔی ٔی وٙس ِٚی ثبؼٙب  التمبزی ثٝ آٖ ٘یساضز  

أب ثٝ ٞط حبَ ٔی تٛا٘س لبثُ جٕك ثبشس، ٞٓ ٔفٟٛٔیب  ٚ    .  ٞٓ وٓ ٘ساض ٓ
 .ٞٓ ٔصسالب 

أب زض ٔٛضز ز ٙساضی تجطثت ا٘س ش، تحمك تجطثٝ ٞبی ز ٙی زض ز٘ییبی  
 یمیٙیی    .  ضاظ ظزا ی شسٜ اِجتٝ ٔشىُ است، أب ٔٙؽمب  استحبِٝ ای ٘یساضز 

زضست است وٝ آٖ تجبضة اثط آٌبٞب٘ٝ ی اشطالی، ثبؼٙی، سّٛوی فیٛق  
تمجیطی .  اِمبزٜ تبثیط ٌصاض ز ٍط زض جٟبٖ جس س ذیّی وٕتط ز سٜ ٔی شٛز

/ زض زضٖٚ چٖٛ صس لیبٔت ٘مس ٞ ت   :   وٝ ِٔٛٛی زض ٔاٙٛی ذٛز زاضز

ثز خالف دیؼ ثیٌی  12در لزى 

ثغیبری اس جبهعِ ؽٌبعبى هجدداً 

اعشمبد ثز . ثِ دیي الجبل ؽدُ اعز

ایي ثَد کِ ثب ظَْر عصز 

رٍؽٌگزی، دیي کِ سهبًی هحَریز 

. داؽز رفشِ رفشِ ضعیف هی ؽَد

ثب رجَع ثِ کبرّبیی کِ جبهعِ 

ؽٌبعبى در عبل ّبی اخیز کزدُ 

اًد دٍثبرُ ثِ هعٌَیز یب ّز آًچِ 

صزفبً هعطَف ثِ ایي جْبى یب 

هعطَف ثِ هحصَ ر عمالًیز ًمبد 

 . خَد ثٌیبد ًیغز، الجبل ؽدُ اعز
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ا ٙىٝ ا٘ بٖ ٞب ی وٝ ٚاجس تیجیبضة   .  وٕتط ٗ آ٘ىٝ شٛز ٕٞ ب ٝ ٔ ت 
ٔمٙٛی غٙی ٞ تٙس ٌٛ ی زضٚ٘شبٖ صس لیبٔت ثٝ پبست، چٙیٗ تجبضثیی  
ضا وٕتط ٔی تٛاٖ سطان ٌطفت، أب ا ٙىٝ ثٍٛ یٓ ٔٙؽمب  ٕٔتٙك است، فىط 

ِٚی لجَٛ زاضْ وٝ تحمك آٖ ٔشىُ است  چطا وٝ جٟبٖ ضاظ   .  ٕ٘ی وٙٓ
ظزا ی شسٜ است ٚ اسبسب  ٔب ذٛاٞی ٘رٛاٞی ثب تمّیٕبتی وٝ زض ٔسضسٝ ٚ 

زا٘شٍبٜ ٔی ٌیط ٓ، ٍ٘بٕٞبٖ ثٝ جٟبٖ، ٍ٘بٜ سىٛالض است، 
ثٝ ا ٗ ٔمٙب وٝ ٔب ثٝ ز٘جبَ تجییٗ پیس یسٜ ٞیب      
ٞ تیٓ ٚ لّٓ غب تی ثطای ا ٗ لبِٓ ٔیتیصیٛض      

ذٛز  شٕب لّْٛ ٟٔٙسسی ٔی ذیٛا٘یییس،      .  ٘ی ت
ثح  سط تجییٗ سبظ ٚ وبضٞبست ٚ ِعٚٔیب  ا یٗ     
٘ىتٝ ضا ٔفطٚض ٕ٘ی ٌیطز وٝ ذسا ی ٞیٓ زض      

ٚجٛز آٖ ضا ٘فی ٘یٕیی     . پسِ پشت  لبِٓ ٞ ت
وٙس ِٚی لبِٓ ضا ا ٍٙٛ٘ٝ ثطای ٔب تٛظییو ٔیی     

اظ زٚضاٖ زثیطستبٖ وٝ لّٓ آٔٛظی جیسی  .  زٞس
ٔی شٛز تب زا٘شٍبٜ، ا ٗ ٘ٛق جٟبٖ ثییٙیی زض     
پسِ پشت  شٞٗ ا٘ بٖ ٞبست، ٚ اِجتٝ آٔیٛظش  

 .ٞٓ وٝ فطاٌیط است
ا ٗ ضا ٔمب  ٝ وٙیس ثب جٟبٖ پیشبٔسضٖ وٝ ٘یٝ    
آٔٛظش ا ٍٙٛ٘ٝ فطاٌیط ثٛز ٚ ٘ٝ ا ٗ ا سٜ ٞب زض   

لّٓ تجطثی جیس یس،     .  لّٓ جس س تِٛیس شسٜ ثٛز
شٕب زض فیییع یه  یب       .  غیط غب ت ا٘س ش است

. ض بظیبت پبی ذسا ضا ٚسیػ ٘یٕیی وشیییس           
ٍٞٙبٔیىٝ ٔی ذٛاٞیس  ه شیبتیُ ثیٝ فعیب         

ثحی   .  ثفطستیس اظ لٛا٘یٗ لّٓ استفبزٜ ٔی وٙیس
ا٘ىبض ذساٚ٘س  ب ٔتبفیع ه ٘ی ت، أب زلیمب   یه  
ٍ٘بٜ صّتِ ٔىب٘ی تی ثٝ لبِٓ است ٚ ثسٖٚ زض   
٘فط آٚضزٖ اضازٜ ی ذساٚ٘س، لبِٓ تجییییٗ ٔیی      

 .شٛز
 ه ٔمٙبی لٕیك سىٛالض  ٓ فّ فی ٞیٕیییٗ      

. تجییٗ وطزٖ لبِٓ ثسٖٚ ثٝ ٔیبٖ وشیسٖ پبی ذساٚ٘یس .  است
ا یٗ  .  شٞٗ آزٔی لّتی وبٚ است، اظ چٍٍٛ٘ی ٔی پطسس ٘ٝ اظ چیطا یی      

ٕٞبٖ آٔٛظش سىٛالض است وٝ زض لٕك اشٞبٖ ال٘ٝ وطزٜ ٚ لبلستب  فعیب  
ضا سرت ٔی وٙس ثطای اظ سط ٌصضا٘سٖ آٖ تجبضثی وٝ ثساٟ٘ب اشبضٜ شیس،  

زض ٚالك اٌط ٍ٘بٜ شٕب ثٝ ز ٗ  ب ثیٝ    .  أب ٕٞچٙبٖ ثٝ ٘فطْ ٕٔتٙك ٘ی ت
ٔسض٘یتٝ شات ٔحٛض ٘جبشس، ٕٞٝ ی تّمی ٞب اظ ز ب٘ت ثٝ ٕٞٝ ی تّمی ٞب 

 .اظ ٔسض٘یتٝ ِعٚٔب  ٘بسبظٌبض ٘ی ت
ثٝ ٘فط ٔٗ وبٔال  ٔی شٛز اظ تّمی ای اظ ز ب٘ت سرٗ ٌیفیت ویٝ ثیب         
ٔسض٘یتٝ سبظٌبض ثبشس  ِٚی ا ٗ ثس ٗ ٔمٙی ٘ی ت وٝ ٔب اظ زَ ز یب٘یت       

ا ٗ آة زض ٞبٖٚ وٛثیسٖ اسیت ٚ ثیط       .  ٔفبٞیٓ ٔسضٖ ضا استرطاج وٙیٓ

 ه فطز ز ٙساض ٞٓ ٔی تٛا٘س زٔٛوطات ثبشس ٚ ٞٓ . ٟ٘ج ثبؼُ سیط وطزٖ
اظ لّٓ جس س ثٟطٜ ثجطز ٚ زض لیٗ حبَ ا ٗ ا سٜ ضا وٝ ا ٗ جٟبٖ زض زَ   
جٟبٖ وجیطی لطاض ٌطفتٝ ٚ ٔب اسبسب  سبحتی ثٝ ٘بْ سبحت لسسی زاض یٓ  

ا ٗ ثٝ ٘فطْ وبٔال  شس٘ی است، ٞٓ ٔفٟٛٔب  ٚ .  ضا ٔممَٛ ٚ ٔٛجٝ ثیبٍ٘بضز
 .ٞٓ ٔصسالبٌ

اظ ؼطفی شٛاٞیس جیبٔیمیٝ       .  ا ٗ ثرش ٘فطی ثح  است
شٙبسی ٞٓ ثٝ ٔب ٘شبٖ ٔی زٞس وٝ اظ زٚ سیٝ      

ؼیی  .  زٞٝ ی پیش جٟبٖ ز ٙی تط شسٜ اسیت   
ٔمبِٝ ای وٝ اذیطا  ذٛا٘سْ استسالَ ث یبض سیبزٜ  

ٔیالزی ثیشیتیط    2050ای وطزٜ ثٛز وٝ تب سبَ 
سبوٙبٖ وطٜ ظٔیٗ ضا ز ٙساضاٖ تشىیُ ذٛاٞیٙیس   

لْٕٛ غییط ز یٙیساضاٖ  یب         .  زاز تب غیط ز ٙساضاٖ
زض .  اظزٚاج ٕ٘ی وٙٙس ٚ  ب ثچٝ زاض ٕ٘یی شیٛ٘یس     

اضٚپب ٞٓ ٔٙبؼك پط جٕمیت ٔطثٛغ ثٝ ٔیٙیبؼیك    
اٌط ٞیٕیییٗ ٘یطخ ضشیس          .  ٔ ّٕبٖ ٘شیٗ است

تیمیساز    2050جٕمیت ٚجٛز زاشٝ ثبشس، تب سبَ 
ٚ .  سبوٙبٖ ز ٙساض وطٜ ظٔیٗ ثیشتط ذٛاٞیس ثیٛز    

ا ٙىٝ وبٔال  زض تعبز ثب پیش ثیٙی ٞب ی ست وٝ 
زض لصط ضٚشٍٙطی زض لطٖ ٞجیسٞیٓ صیٛضت      
ٌطفت ٚ ا ٙىٝ ٌفتٝ ٔی شس ز ٗ لمال٘ی ٘ی ت 
 ب استسالَ ٞبی ٔتس ٙیٗ س ت اسیت ٚ ا یٗ       

ثٝ ِحیبؾ  .  پس سٜ اظ وطٜ ذبوی ضذت ثط ٔی ثٙسز
٘فطی ٞٓ ٔی شٛز اظ ا ٗ ا سٜ زفبق ویطز ویٝ     
ز ٗ  ه شات ٘ساضز وٝ ٔب ثٍٛ یٓ ز ٙساضاٖ ِعٚٔب  
ثب س ٔمیشت ا٘س ش ثبشٙس  ب ثٙیبز ٌطا  ذیط ٔیی  
. تٛا٘ٙس افطازی ٔممَٛ ٚ ّٔتعْ ثٝ استسالَ ثبشٙس

ٔٙؽمب ، ٔصسالب  ٚ ٔفٟٛٔب  ظطٚضتیی زض ٔیییبٖ        
ز یٗ ٚ    ] ٘ی ت وٝ ا ٗ زٚ ٘تٛا٘ٙس ثب ٞٓ ثبشٙس   

تجطثٝ ی تبض ری ٞٓ ا ٗ ضا ثٝ ٔب ٘شبٖ [.  ٔسض٘یتٝ
ِصا زض ٔغطة ظٔیٗ ٞٓ اتفبلب  ث یبضی اظ اصالحیبت  .  زازٜ است

الن، وب٘ت ٚ ٍُٞ ٍٕٞی ز ٙساض .  ز ٙی اظ سٛی ٔتس ٙیٗ صٛضت ٌطفتٝ
ٞس  .  ثٛز٘س ٚ اِجتٝ ثیٗ آٟ٘ب غیط ز ٙساضا٘ی چٖٛ سبضتط ٚ ضاسُ ٞٓ ثٛز٘س

ٔصبزضٜ ی ثٝ ٔؽّٛة تبض د ٘ی ت  اٌط صبزلب٘ٝ ٚ ٔٙصفب٘ٝ ٍ٘بٜ وٙیییٓ   
 .ٞط زٚ ؼب فٝ ثٛزٜ ا٘س

ثٙبثطا ٗ ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت چٖٛ شات ز ٙساضی ثب جٟبٖ جس س ٕ٘ی سیبظز،    
چٖٛ ٔٗ اصال  شات ٍ٘ط ٘ی تٓ ٚ فىط ٘یٕیی   .  جٕك ا ٗ زٚ ٘بٕٔىٗ است

ٕٞبٖ ثح  ٞب ی ویٝ    .  وٙٓ زض پس سٜ ٞبی اجتٕبلی ثشٛز شات ضا  بفت
ٞب سٌط زض ٔٛضز تىِٙٛٛغی ٔی وٙس ٚ اظ ا ٗ ٔٙفط ٔٛضز ٘مس لطاض ٌطفیتیٝ   

ٕٞیٗ .  تىِٙٛٛغی وٝ شات ٘ساضز،  ه أط ثطسبذتٝ ی اجتٕبلی است:  وٝ

ثِ ًظز هي کبهالً هی ؽَد اس سلمی 

ای اس دیبًز ع ي گفز کِ ثب 

هدرًیشِ عبسگبر ثبؽد؛ ٍلی ایي 

ثدیي هعٌی ًیغز کِ هب اس دل 

دیبًز هفبّین هدرى را اعش زاج 

ایي آة در ّبٍى کَثیدى . کٌین

. اعز ٍ ثز ًْج ثبطل عیز کزدى

یک فزد دیٌدار ّن هی سَاًد 

دهَکزار ثبؽد ٍ ّن اس علن جدید 

ثْزُ ثجزد ٍ در عیي حبل ایي ایدُ 

را کِ ایي جْبى در دل جْبى 

کجیزی لزار گزفشِ ٍ هب اعبعبً 

عبحشی ثِ ًبم عبحز لدعی 

. دارین را هعمَل ٍ هَجِ ثیبًگبرد

ایي ثِ ًظزم کبهالً ؽدًی اعز، 

 .ّن هفَْهبً ٍ ّن هصدالبٌ
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ز ب٘ت شات ٘ساضز، ٔسض٘ییتیٝ   .  لصٝ ضا ٔی تٛاٖ زض ٔٛضز ز ب٘ت ٞٓ ٌفت
ٔب ِیجطاِی ٓ ٞب زاض ٓ، ٔسض٘یییتیٝ ٞیب       .  شات ٘ساضز، ِیجطاِی ٓ شات ٘ساضز

زاض ٓ، ثٝ ٕٞیٗ ذبؼط ثٝ ٘فط ٔٗ ٔی تٛاٖ ثٝ ؼٛضی اظ اؼیٛاض ز یٗ         
ٚضظی لبئُ ثٛز ٚ ا ٗ ضا ثب ؼٛضی اظ اؼٛاض ٔسض٘یتٝ جٕك وطز  یب زسیت      
وٓ ٘شبٖ زاز وٝ استحبِٝ ی ٔٙؽمی ٘ساضز وٝ ا ٗ زٚ زض وٙبض ٞٓ جٕیك  

 .ثشٛ٘س
تجطثی زض ا ٗ حیؽٝ ثٛز ویٝ سیمیی       –ا ٗ ٞٓ ثح  جبٔمٝ شٙبذتی 

وطزْ ثطای ا ٙىٝ  ه تصٛض تمط جب  جبٔك االؼطا  ثسستتبٖ زازٜ ثبشیٓ،  
 .ثساٖ اشبضٜ وٙٓ

ثبسرگبى هشأخز ٍ اًتشتظتبر اس      » ؽوب در همبلِ ی :  دضٍّؼ 

یک عَال را «  دیي

ثتتتدٍى جتتتَاة    

ایٌکِ چزا .  گذاؽشید

 85ثبسرگبى دظ اس 

عبل دیي داری ٍ   

اعشمبد ثِ حکَهتز  

دیٌتی ٍ سًتداى       

رفشي، دٍ عبل آخز 

عوز ثتِ ًتَعتی        

عتتکتتَ ریغتتن   

 عیبعی هی رعد؟ 

پبسد ثٝ تٕبٔی :  دثبغ 

پطسش ٞب ٔٙؽمب  زض ؼَٛ  ه ٔمبِٝ ٕٔىٗ ٚ ِعٚٔب  زض تٛاٖ  یه فیطز     
. زض ا ٗ ٔمبِٝ ٔٗ تٟٙب زض ٔمبْ تغییط ٔٛظك ثبظضٌبٖ سرٗ ٌفتٓ.  ٘ی ت

ٟٔٙسس ثبظضٌبٖ ثٝ آ بت لطآ٘ی استسالَ ٔی وٙس ٚ ٕٞبٖ آ بتی ضا ویٝ  
ظٔب٘ی ثٝ ٘حٛ ز ٍطی زضن ٔی وطزٜ، ثمسٞب ثٝ ٘حٛ ز ٍطی زضن ٔیی  

ٞس  ٔٗ زض آٖ ٔمبِٝ پطزاذتٗ ثٝ صحت ٚ سیمیٓ ا یسٜ ٞیبی           .  وٙس
ثیشتط سمی وطزْ ٌعاضشی اظ تحَٛ ثبظضٌبٖ زازٜ ثبشٓ ٚ   .  ثبظضٌبٖ ٘جٛز

ا ٗ ضا ش ُ ٚاغٜ سىٛالض  ٓ سیبسی ثییبٚضْ ٚ ٘شیبٖ ثیسٞیٓ ویٝ              
سىٛالض  ٓ سیبسی ٔی تٛا٘س ٔ تمُ اظ سىٛالضسیٓ التمبزی ثبشیس ٚ    

أب ازِٝ ی .  ٔطحْٛ ثبظضٌبٖ ثٝ ا ٗ ٔمٙب لبئُ ثٝ سىٛالض  ٓ سیبسی شس
اٚ ٘بشی اظ اَٚ، تجطثٝ ی ظ  تٝ زض جٕٟٛضی اسیالٔیی ثیٛز ٚ زْٚ          

ٟٔٙسس ثبظضٌیبٖ اثیتیسا ظیس         .  استسالالتی وٝ سجمٝ ی لطآ٘ی زاشتٙس
استجساز ثٛز ِٚی فىط ٔی وطز وٝ ٔی تٛاٖ  ه زِٚت ز ٙی ٞٓ زاشیت  

 .ٚ ثمسٞب اظ ا ٗ ا سٜ زست وشیس

در کؾَر هب دظ اس دٍراى هؾتزٍطتِ، در چتِ        : دضٍّؼ 

همبطعی لیجزالیغن ثِ هفَْم درعز کلوِ هَرد اعتشتفتبدُ    

 لزار گزفشِ اعز؟

اٌط اظ زٚضاٖ صسض ٔشطٚؼٝ ثٍصض ٓ، زضن ٚ تّمیی زضسیت اظ       :  دثبغ 

سبَ اذیط ویٕیبثیییش شیبٞیس          20ِیجطاِی ٓ ضا پس اظ اتٕبْ جًٙ زض 
زض .  ٞ تیٓ، چٝ اظ ؼط ك تطجٕٝ ٞب ٚ چٝ زض ا سٜ ٞبی ضٚشٙفىطی ز ٙی

صسض ا٘مالة وٝ  ه تّمی ذیّی ذیّی ٘زرتٝ ٚ ٘بزضست اضائٝ شس، ٚ زض   
زٞٝ ٞبی ٔٙتٟی ثٝ ا٘مالة ٞٓ وٝ ٌفتٕبٖ چپ جبضی ثٛز، الٓ اظ چپ 
ٔصٞجی وٝ ٔطحْٛ شط متی ثٟتط ٗ ٕ٘ب ٙسٜ ی آٖ ثٛز ٚ چپ غیط ز ٙیی  
وٝ حعة تٛزٜ ٚ لْٕٛ ٘ٛ  ٙسٜ ٞب ٚ جٙجش ٞبی وبضٌطی ٚ ٔجیبضظ یٗ   

 .ٔ ّو ضا شبُٔ ٔی شس
وتت فّ فی وٝ زض . زض ا ٗ زٚضٜ ٔجبِی ثطای ثح  حَٛ ِیجطاِی ٓ ٘جٛز

آٖ زٚضاٖ تطجٕٝ ٔی شس ٚ ا سٜ 
ٞبی فّ فی ای ویٝ زض فعیب       
پرش ٔی شس، ثیش اظ آ٘ىٝ ٔیب  
ضا ثب ا سٜ ٞبی ٔسض٘یی یت ٞیب      
ٔٛاجٝ وٙیس، ثیب ا یسٜ ٞیبی           
ٔٙتمس ٗ ٔسض٘یتٝ آشٙب ٔی ویطز،  
. افطازی چٖٛ ٘یچٝ ٚ ٞیب یسٌیط   

پس اظ ا٘مالة است وٝ زض ا یٗ  
سبَ فطصتی پیییش آٔیسٜ       20

ثطای ٌفت ٚ ٌٛ ٚ ٔؽبِیمیٝ زض     
  ٓ .  ثبة ِیجطاِی ٓ ٚ ٘ئٛ ِیجطاِیی ی

ضشس فطًٞٙ ٚ ٔیییعاٖ سیٛاز      
آٔٛظی ثب ث یػ ٚ ٌ یتیطش        

ٕٞیٗ ظثبٖ فبضسی زض ؼَٛ ظٔبٖ .  ا٘س شٝ ٞبی جس س ٘ جت ٚثیمی زاضز
سیبَ     30ثٝ ِحبؾ فّ فی ٚ ٘فطی ٚضظ پیسا وطزٜ است ٚ ٚاغٌب٘ی وٝ   

پیش افبزٜ ٔمٙب ٕ٘ی وطز٘س أطٚظٜ ثٝ ضاحتی لبثُ ثىبض ث تٗ ٞ تٙس ٚ   
 .ا ٗ ثربؼط فطثٝ شسٖ شذیطٜ ٚاغٌب٘ی ٚ ٔفٟٛٔی ٔبست

ثغیبری اس چخ ّب، لیجزال ّب را هشْن ثِ عزهبیِ :  دضٍّؼ 

داری هی کٌٌد ٍ اس ایي گشارُ جْز ًمد آًْب اعشفبدُ هتی    

 سفبٍر ایي هفَْم کجبعز؟. کٌٌد

 

ٔبئٛ ی ٞط چٝ   -ٔٗ أیسٚاضْ چپ والسیه ثٝ ٔمٙبی ِٙیٙی تی:  دثبغ 

ثٙسٜ اصال  ٌطا ش چپ ٘ساشتٝ ٚ ٘ساضْ، چیٝ    .  وٕتط ؼطفساض زاشتٝ ثبشس
ظٔب٘ی وٝ زا٘شجٛ ثٛزْ ٚ چٝ ظٔب٘ی وٝ ٔحصُ زثیطستب٘ی وٝ ٔمیٕیٛال    
ثٟتط ٗ ٔٛلس ثطای ٌطا ش ثٝ ا٘س شٝ ٞبی چپ است، ثٝ  یبز ٘یساضْ       

ٚ اِجتٝ ذؽبة ثٝ زٚستبٖ چٝ الئیه ٚ .  ظٔب٘ی لّمٝ ی چپ زاشتٝ ثبشٓ
چٝ ز ٙی ثٍٛ ٓ اٌط ٔی ذٛاٞیس چپ ثبشیس چپ ٞیبی ٘یٛ ثیبشیییس،            

ثطاثطی ٚ ضفك تجمییط  .  زٔٛوطاتیه ثٛزٖ ضا ٞیچٍبٜ اظ زست فطٚ ٟ٘ٙیس
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ٚ ستٓ ٕٞٛاضٜ اظ آضٔبٖ ٞبی ثعضي ثشطی ثیٛزٜ أیب چیٖٛ ثیب           
سٙتطاِیعٜ شسٖ لسضت ٚ التصبز ٔربِفٓ اسبسب  تمّك ذبؼیط چیپ     

أب چپ ٘ٛ ٞٓ ٘ٛلی تّمی است، زض حٛظٜ سیبست زٔٛوطات .  ٘ساضْ
 .ثبشیس ٚ زض التصبز چپ

زض ٚالك ٔطازْ ا ٗ است وٝ ذیّی اظ ا٘تمبزاتی وٝ پ ت ٔسضٖ ٞیب  
ٔی وٙٙس، ٔشرصب  ٔىتت فطا٘ىفٛضتی ٞب، ثٝ ثطذی اظ ا سٜ ٞیبی    

ٔ ئّٝ ای ٘ی ت، ثبة ٌفتٍٛ ٕٞچٙبٖ ثیبظ  .  لصط ضٚشٍٙطی است
ثطذی اظ چپ ٞبی آٚاٍ٘بضز ثب تٕبْ ٔفبٞط تٕس٘ی جس یس ٚ    .  است

لطصٝ ضٚشٍٙطی ثٝ ا ٗ سٛ ٔربِفت ٔی ٚضظ٘س، ٔٗ جّٕٝ سبظ ٚ   
سٛاَ ا ٙجبست وٝ آِتط٘بتیٛ شٕب چی ت؟ ٚلتیی  .  وبض زٔٛوطاتیه

لسضت سٙتطاِیعٜ ٔی شٛز لٛالجی وٝ زض ازأٝ ضخ ٔی زٞس اجتٙبة 
استبِیٗ ٞٓ ٕ٘ی ذٛاست ذال  آضٔیبٖ ٞیبی     .  ٘بپص ط ذٛاٞس ثٛز

أب آٖ سبظ .  ثشطی لُٕ وٙس، فىط ٔی وطز ٕٞ ٛ ثب آضٔبٖ ٞبست
ٚ وبض  ى طٜ ثبؼُ است ٚ ا ٗ تّمی اظ سٙتطاِیعٜ وطزٖ ٚ افطاز ضا   
ثطاثط لطاض زازٖ،  ب ثٝ تمجیط ذیّی ضسبی پٛپط، سیٛزای ثیطلیطاضی      
ثٟشت ضٚی ا ٗ وطٜ ذبوی، جٟٕٙی ثس تط اظ آٖ جٟٙٓ ٔیٛلیٛز     

 .پس س ذٛاٞس آٚضز
ا ٗ ضا اظ آٖ جٟت ٌفتٓ وٝ شٕب وٝ ٔؽبِت ٚ ا سٜ ٞب ضا پی ٔیی    
ٌیط س، شٞٙتبٖ ثٝ ا ٗ ٔٛظٛق ح بس ثبشس وٝ ٔی تٛاٖ ٔٙیتیمیس    
ٔسض٘یتٝ ثٛز، أب ثٝ  بز زاشتٝ ثبشیٓ وٝ چپ والسیه چٝ تیٛاِیی   

چیعٞب ی وٝ ثبِمیبٖ زض جبٔمٝ ثشطی تجطثٝ .  فبصّٝ ای ثب آٖ زاضز
 .اٌط زفبق ٔی وٙیٓ اظ چپ ٘ٛ زفبق وٙیٓ. شسٜ است

هٌشمدیي ثبسرگبى اس جولِ دکشز دیوبى هدعی : دضٍّؼ 

، چِ اسفبلی هی « لیجزالیغن لجبی اهذزیبلیغن»  :  ثَدًد 

افشد کِ ثعد اس عبل ّب حشثی هبًٌد حشة کتبرگتشاراى   

خَد را لیجزال دهَکزار هی داًد؟ در ثِ کتبر ثتزدى       

چٌیي سعجیزی سب چِ اًداسُ دلز در هعٌبی دلیك کلوتِ  

 لحبظ ؽدُ اعز؟

ثٝ ٘فط ٔٗ تمجیطی وٝ آلبی ٔطلشی ثٝ وبض ثطز، تمیجیییط    :  دثبغ 

چٙیٗ ا سٜ ٞب ی .  ثسی ٘جٛز ٚ ٔٗ آٖ ضا اثعاضی استٙجبغ ٕ٘ی وطزْ
ٍٔط ٔب زض اضٚپب حعة سٛسیبَ ٔ ییحیی  یب      .  زض فعب پرش ثٛز

زٔٛوطات ٔ یحی ٘ساض ٓ  ثٝ ٕٞیٗ ٔمٙب فىط ٔی وٙٓ حعثی ٔیی  
اِجتٝ ثب س ز س ٚلتی ٔی ٌٛ ٙس ِییجیطاَ   .  تٛا٘س ِیجطاَ ٔ ّٕبٖ ثبشس

وبضٌعاضاٖ ثٝ ِحبؾ سیبسی ٚ التصبزی ِییجیطاَ   .  ٔطازشبٖ چی ت
ٔی شٛز و ی ٔ ّٕبٖ ثبشس، ِیجیطاَ  .  است ٚ ٘ٝ ثٝ ِحبؾ ٔمطفتی

 . ٞٓ ثبشس
. زض تبض د ٔمبصط ا طاٖ، اظ ثبظضٌبٖ زٔٛوطات تط پیسا ٘رٛاٞیس ویطز 

 ه فطز ٔ ّٕبٖ، .  زض ٔ ّٕب٘ی ا شبٖ ٞٓ تطز سی ٕ٘ی تٛاٖ وطز

ٔبٞٝ ی    0تجطثٝ .  ٔمیس ٚ ث یبض اذاللی ٚ زض لیٗ حبَ زٔٛوطات
ٔطاز ا ٙىٝ ٔصسالب  ٞیٓ ا یٗ أیط        .  زِٚت اٚ ا ٗ ضا ٘شبٖ ٔی زاز

 .ٔحمك ٌشتٝ است

آیب اهکبى دارد حکَهشی ثِ لحبظ عیتبعتی   :  دضٍّؼ 

 لیجزال ًجبؽد اهب ثِ لحبظ الشصبدی لیجزال ثبؽد؟

زض حبَ حبظیط ثیٝ     .  تب حسٚزی أىبٖ ا ٗ أط ٚجٛز زاضز:  دثبغ 

٘فط ٔی ضسس چیٗ پب زض ا ٗ ٔ یط ٌصاشتٝ است  سیبست ویبٔیال   
سٙتطاِیعٜ ٚ غیط زٔٛوطاتیه است أب سبَ ٞبست وٝ تالش ٔیی    

چیٗ ٚاضز ثیبظاض آظاز    .  وٙس اظ سیبست ٞبی وبستطٚ ی فبصّٝ ٌیطز
شسٜ ٚ وبالٞب ش لٛ ب  ثب وبالٞبی آٔط ىب ی ٚ اضٚپب ی ضلبثت ٔیی  

چیٗ زض ا ٗ ٔ ییط  .  وٙس ٚ ثرشی اظ ثبظاض ضا زض زست ٌطفتٝ است
پب ٌصاشتٝ ٚ اِجتٝ وٝ ٘یبظٔٙس ِٛاظٔی است، ٔٗ جّٕٝ اضتجبؼیبت ٚ    

لّی اِفبٞط .  ا ٙتط٘ت آظاز ٚ اِجتٝ چبِشی زض ا ٗ سؽو ثطلطاض است
تب حسٚزی ا ٗ لصٝ شس٘ی است ٚ زِٚت چیٗ ٞیٓ ت یبٞیُ ٚ        

 .ت بٔو ٞب ی ٚضظ سٜ تب ثتٛا٘س زض ثبظاض جٟب٘ی ضلبثت وٙس
تحٛالت تطویٝ ث یبض ٟٔٓ است ٚ ٔحُ تأُٔ  آتبتٛضن ٚ ضظیب      
شبٜ تمط جب ٕٞعٔبٖ ثب ٞٓ شطٚق وطز٘س أب ثٙب ی ضا آتیبتیٛضن زض     

جبٔمٝ تطویٝ لٛ ب  ز یٙیی   .  تطویٝ ٌصاشت وٝ زض ا طاٖ ٌصاشتٝ ٘شس
ٔابَ تطویٝ ضا زض ٘مس ٔمیبِیٝ   .  است أب ٟ٘بز ز ٗ اظ زِٚت جساست

ٞٓ ظزْ، ا شبٖ زض «  چطا ٘جب س الئیه ثٛز؟» لٛچب٘ی تحت لٙٛاٖ 
آٖ ٔمبِٝ فطٔٛز٘س وٝ اٌط زض جٛأك ٔ ّٕبٖ زِٚت سىٛالض ثیبٚض ٓ 
لؽمب  اظ ثٙیبز ٌطا ی سط زض ٔی آٚض ٓ ٚ ٔایبِیی اظ ؼیبِیجیبٖ ٚ            

أب ثب س ٌفت زض وٙبض ٔابَ لطث تبٖ ٔیایبَ     .  لطث تبٖ ظزٜ ثٛز٘س
ثب س جبٔمٝ تطویٝ ٚ ٔبِعی تٛظییو  .  تطویٝ ٚ ٔبِعی ٞٓ ٚجٛز زاضز

اِجیتیٝ   .  زازٜ شٛز وٝ حىٛٔت سىٛالض است أب جبٔمٝ ز ٙی است
ثطذی ٔمتمس٘س تطویٝ ٔابَ ٘مط است ٚ ثٝ ٘ٛلی استاٙأ ٔح ٛة 
ٔی شٛز چطا وٝ اظ ٔمسٚز وشٛضٞبی زٔٛوطات ٔ ّٕبٖ زض ٔٙؽمٝ 

أب ثٝ ٞط حبَ ٘ٛلی اٍِٛست ٚ لیبثیُ تیأٔیُ ٚ         .  ٚ جٟبٖ است
ثب  تی پی ا ٗ پطسش ثٛز وٝ چٝ شس وٝ زض آ٘جب ا ٗ اتفبق افتبز 

ٚ ٘یٝ    ) ٚ ا ٗ جسا ی صّت ٚ سرت ٔیبٖ ٟ٘بز ز یٗ ٚ زِٚیت         
ٞطچیٙیس   .  ضخ زاز ٚ تب ثٝ أطٚظ ثبظٌشت ٞٓ ٘ساشتٝ است(  سیبست

تبض د شطوت ثیٕٝ ٘ی ت، ٕٔىٗ است زض آ ٙسٜ ا یٗ سیبذیتیبض         
 .لٛض شٛز ِٚی ثمیس ٔی زا٘ٓ

سؾکز ٍ عذبط فزاٍاى اس سهبًتی کتِ در       :  دضٍّؼ 

اخشیبر هب لزار دادید ٍ آرسٍی هَفمیز ٍ ثْزٍسی ثتزای  

 .ؽوب


