
 !خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

 اًعک ػبُع ظّ اًوالة هتعبظ ثبػع؟ اًوالثیًْی کَ  سهبًیهبُزٍ ظر هعت (التسزیز)چَ کظی ثبّر هی کزظ هیعاى آساظی 

ظر ایي هیعاى تدوغ ّتسّصي ًظبهیبى  طبل طلؽَ ۶۰ظیزّس ظّػبظّع ُن ػلیَ ظطتگبٍ طزکْة ُزظٌی هجبرک ّ هیزاث 

کزظٍ ثْظًع، اهزّس ظر ظّ خجَِ هوبثل، کیٌَ تْساًَ تز اس ظیزّس ثَ یکعیگز طٌگ ّ ثؽزی پزتبة هی کٌٌع ّ تبکٌْى 

! اًع ظُِب کؼتَ، صعُب سًعاًی ّ ُشاراى هدزّذ ثَ خبی گذاػتَ

 ۶۰هٌغ ّ ؼزكعار آساظی ّ زکْهت هبًْى، ظّلت هٌتطت اکثزیت هلت را کَ پض اس  چَ ػع کَ طکْالرُبی ظهْکزات

ثزای اّلیي ثبر ظر  (هسوع ًدیت، خوبل ػجعالٌبصز، اًْر طبظت ّ زظٌی هجبرک)ُبی ارتؼی  طبل طلؽَ ثالهٌبسع ژًزال

تبریص هصز ثب ُشار اهیع ّ اًتظبر ثزای پبیَ گزكتي ًِبل ظهْکزاطی ّ زبکویت هلت ثزگشیعٍ ػعٍ ثْظ، طزًگْى کزظًع؟ 

 ّ سیز پب گذاػتي  ُوَ هْاػع «کْظتب»آًِن ًَ ثب تْطل ثَ راُکبرُبی هبًًْی، ثلکَ ثب تکیَ ثز هعرت طزکْة ارتغ 

! ظهْکزاطی

 طبل طبثوَ كؼبلیت، ۸۵تزیي تؼکیالت طیبطی خِبى اطالم، ثب  طبثوَ ّ گظتزظٍ  ثَ ػٌْاى ثب«اضْاى الوظلویي»چَ ػع کَ 

ُبی  ّ آهبی ُهزطی ًوبیٌعٍ ایي زشة کَ ّػعٍ ظاظٍ ثْظ رئیض خوِْر ُوَ هزظم ضْاُع ثْظ، ًتْاًظتٌع ظرزل ثسزاى

ظر اًتطبثبت ریبطت خوِْری، هدلض ّ ركزاًعّم آراء طیبطی ّ اهتصبظی خبهؼَ هصزهْكن ػًْع ّ ثَ اتکبء اکثزیت 

ُب ظریؾ ظاػتٌع؟  ُبی هعًی را اس اهلیت آساظیثظیبری اس هبًْى اطبطی، 

ُبی هعیزیتی ظّلت هزطی، ُوچْى طبیز  تْاًظتٌع ظر رهبثتی ظهْکزاتیک، ثب اطتلبظٍ اس ًوؽَ ظؼق آیب طکْالرُب ًوی

ازشاة رهیت ظر کؼْرُبی هزظم طبالر، ثزای ًْثتی ظیگز ضْظ را آهبظٍ طبسًع ّ ظر ثلٌع هعت طزهبیَ گشاری طیبطی 

اس تب را ًیش ثزای طبسًعگی کؼْر ثَ ثبسی ثگیزًع ظگزاًعیؼبى تْاًظتٌع ُوچْى هبًعال،  کٌٌع؟ آیب اطالم گزایبى ًوی

ُبی ّاثظتگبى ثَ ًظبم گذػتَ ظر اهبى ثوبًٌع؟   تْؼئَ

 هزى پیغ ظر خِبى اطالم ػْرع هؼبثِی ثزای تـییز ًظبم طیبطی ّ طزًگْى کزظى زکْهت ثَ اتکبء ؿْؿبگزاى ۱۴ 

ضیبثبى طبالری ثَ خبی ) Streetocracy  یتزي اهزّس ثزضی ثَ ؼٌش ظر تْ کَچٌیي تسْالتی راّ رش ظاظ، ثزسى  ی ّکْ

اّ  پبیَ گذاػتٌع ّثب هسبصزٍ کبش سهبى ػْرػیبى ًبراظی اس ػولکزظ ػثوبى ضلیلَ طْم ظر آى! اًع ًبهیعٍ (هزظم طبالری

کَ ظر ػیي اًتوبظ ثَ  (ع)اهبم ػلی .را ثبة کزظًعّ ػشل رُجزی طیبطی تْطػ ػْرػیبى ضلیلَ کؼی ؿیزهظئْالًَ 

ُبی ضؼي ّ ؿیز اصْلی اًوالثیْى ثَ ػعت هطبلق ثْظ ّ ثزای ظكبع اس ضلیلَ ثب كزسًعاًغ  ػولکزظ ػثوبى، ثب ػیٍْ

ػتبكتَ ثْظ، ظاّری زکوت آهیشی ظر ًوع ػولکزظ ظّ ؼزف  چٌعیي ثبر صق هسبصزٍ کٌٌعگبى را ػکبكتَ ّ ثَ یبری اّ

کٌٌعٍ زکوی  تبثی ّ ػدلَ کزظیع، ّ ضعا، ُن ػلیَ هظتجع ّ ُن ػلیَ ػتبة ثی ػثوبى اطتجعاظ ثَ ضزج ظاظ ّ ػوب ًیش: ظارظ

 (۱.)ّاهغ ػًْعٍ ظارظ

ُوچٌبًکَ اضتالكبت ضبًْاظگی هؼوْال ریؼَ ظر ركتبر ظّ ؼزف ظارظ، ظر هٌبسػبت طیبطی ثز طز هعرت ًیش ثبیع 

تْاًع كبرؽ اس ًگبٍ ثَ  ظاّری هٌصلبًَ ظرثبرٍ خزیبًبت اضیز هصز ًیش ًوی .توصیزات را ظر ُز ظّ طْ خظتدْ کزظ

ثوبیبئی اس ًظبم هجلی، کَ اس گذػتَ ظّ هعرت ظر ًوغ تظبّی ثبػع؛ طکْالرُب ثَ اتکبء ارتغ ّ ظطتگبٍ هعبئی هصز، 

 طبل طزکْة ّ ثزکٌبری اس ۸۵را ثَ ػِعٍ ظارًع ّ اطالم گزایبى ًیش کَ ثَ ظلیل  ثالهٌبسع ثْظًع، ثطؼی اس توصیز

ًظزی كکزی ّ ػولی ظر ثَ کبرگیزی ّ  ُبی اطبطی ثْظًع، ثَ ظلیل تٌگ هعرت، كبهع تدزثَ اظارٍ خبهؼَ ّ هعیزیت ثسزاى

. ثطؼی ظیگز ُظتٌع هؼبرکت ظاظى ًیزُّبی ؿیزضْظی، هوصز

ثطؼی اس ػعالت کَ ثب ظهْکزاطی، یؼٌی زبکویت هلت ّ .  ػؼبر هزظم هصز ظر اًوالة ظّ طبل هجل، ػعالت ّ آساظی ثْظ

ػْظ، اس ؼزین اًتطبثبت آساظ تسون یبكت ّ اطالم گزایبى کَ اکثزیت را ظاػتٌع ثَ زکْهت  هیي هیأتْسیغ ػبظالًَ هعرت ت

ثَ زوْم اهلیت، ثلکَ ثَ هطبللیي تؼلن  ػٌبطع ّ اتلبهًب ثیؼتز رطیعًع، اهب ػؼبر ظّم یؼٌی آساظی، اکثزیت ّ اهلیت ًوی

گز ثْظى هطبللیي ّ ّاثظتگی آًِب  گیزظ ّ ایي ُوبى ًوؽَ ظؼلی ثْظ کَ ُهزطی ّ ُوکبراًغ ظاػتٌع ّ ثَ ثِبًَ تْؼئَ هی

 كِویع کَ ظر خْاهغ آكزیوبییای  کَ هبًعالی تْلع یبكتَ ظر هجیلَاطت چگًَْ  .ثَ ًظبم گذػتَ ایي زن هظلن را ًبظیعٍ گزكتٌع

 ثزاطبص ایي ُبی هزظم ّ هؼبرکت ظاظى آًِب ظر اظارٍ خبهؼَ زکْهت کزظ ّ اػتٌب ثَ تلبّت تْاى ثی هعًی اهزّس، ًوی

 ُن رئیض خوِْرطلیع پْطت ًژاظپزطت هجلی را ثَ هؼبًّت ضْظ اًتطبة کزظ ّ ُن رئیض سًعاًغ را ثَ ریبطت آگبُی،



 ظر ۵۲ طبل طبثوَ توعى ظارظ، کبثیٌَ ُهزطی ًلِویعًع کَ ثَ اتکبء ثزتزی ۶۰۰۰ّلی ظر کؼْری کَ ! گوبػتپلیض 

 ظر صع هزظم را، ُزچٌع ظع اًوالة ُن ثبػٌع، ًبظیعٍ گزكت؟ ۴۸تْاى ضْاطت  صعی ًوی

، توْیت تزّریظن ّ پعیع آّرظطکْالرُب ظر هصز ّ کل هٌؽوَ ًظبهی ػبرظَ ظیگزی کَ هوکي اطت کْظتبی 

ُبی اطالم گزایبًَ اطت؛ کؼْرُبی ػزثی ضبّرهیبًَ ّ آكزیوب ّ طبیز هظلوبًبى ثزای رطیعى ثَ  راظیکبلیشٍ ػعى خٌجغ

ر ّ ياًع، تدزثَ چٌع ظَُ اضیز ظر تزکیَ، الدشا ّ ظهْکزاطی هزار گزكتَ  هیبى ظّ گشیٌَ هجبرسٍ ضؼًْت آهیش،زوْم ضْظ

ثیٌٌع، ةكلظؽیي ّ ایٌک هصزًؼبى ظاظٍ اطت کَ ُن ؿزثیبى ّ ُن طکْالرُب ُزگبٍ اطالم گزایبى را پیزّس ظراًتطبثبت 

 ػًْع ّ آًِب را ثَ راٍ زل ؿیز ریشظ، هتْطل ثَ سّر هی ُوچْى هوبرثبسی کَ ٌُگبم ثبضت ثظبغ هوبر را ثَ ُن هی

کٌٌع کَ تٌِب هجبرسٍ هظلسبًَ ّ خِبظ اطالهی تعویي کٌٌعٍ زوْم   اظػب را توْیت هی ایي ٌُّع ظ ظهْکزاتیک طْم هی

 اس رُجزاى كکزی الوبئعٍ کَ اضْاى الوظلویي را اس هؼبرکت ظر «ایوبى الظْاُزی »هظلوبًبى اطت، کوب آًکَ ؼزكعاراى

. کٌٌع ُب را هالهت هی پزّطَ ظهْکزاتیک ّ توجیر کزظٍ ثْظ، ایٌک ثب طزثلٌعی زن ثَ خبًجی اضْاًی

 یاهغّهؼکل هصز تٌِب ارتغ ّ طیبطتوعاراى ّ هطبللیي هعػی ظهْکزاطی ًیظت، هؼکل، كزٌُگ اطتجعاظی ؿبلت ثز ج

اًع، راٍ زل ثلٌع هعت  را ظر ًیبكتَ ّ توزیي آساظی ًکزظٍ ظ ّ ٌُْس هؼٌبی آىىضْاٍ اطت کَ آساظی را كوػ ثزای ضْظ هی

، «ثِبر ػزثی»: هتأطلبًَ اصؽالزبت. توزیي هظتوز ظر تسول ظگزاًعیؼبى تسصیل ًطْاُع ػع ًیش، خش ثب تزثیت ّ

اًوالة ّ ثیعاری اطالهی چٌعاى ثب ّاهؼیبت ایي خْاهغ اًؽجبم ًعارظ، اًوالثبت طیبطی ظر کؼْرُبی پیؼزكتَ هؼوْال 

اًوالة کجیز . ریؼَ ظر اًوالثبت كکزی ّ ایعئْلْژیک پیؼیي ظاػتَ ّ ثز سهیٌَ طبسی ّ ثظتز كزٌُگی هجلی پعیع آهعٍ اًع

كزاًظَ ّ اس خِبتی اًوالة اکتجز رّطیَ ثز سیزثٌبئی اس طبلیبى ظراس کبر كکزی هجتٌی ثْظ، اهب تسْالت طیبطی 

َ ای تست ػٌْاى)خبهؼَ ػٌبص هؼزّف هبلشیبئی « كزیعالؼؽبص»کؼْرُبی ػزثی را ثَ تؼجیز  ثِبر ػزة : ظر هصبزج

َ ای ّ (یک اًوالة ًجْظ، چؼن اًعاس ضبّرهیبًَ ظهْکزاطی ًیظت ، خش ظرتؼْیط زکبم هٌؽوَ، ًوغ ًشاع ُبی هٌؽو

 . خِبًی ظر ضبّرهیبًَ، اطتجعاظ طٌتی ّ هؼکالت پیچیعٍ اهتصبظی ًوی تْاى تسلیل کزظ

اس تدزثَ تلص خوِْری اطالهی »: طبل گذػتَ ًبهَ طزگؼبظٍ ای تْطػ پٌح ًلز اس ًْاًعیؼبى هظلوبى ایزاى تست ػٌْاى

ّ آًبى را اس آهیطتي هظتجعاًَ ًِبظ ظیي ّ ظّلت کَ ظزكیت ػعٍ  ضؽبة ثَ رُجزاى هصز ارطبل «ایزاى ػجزت ثگیزیع

 ۱۶هتؼبهت ایي ًبهَ  (۲ ).ٍ ثْظتطزیجی آى ظر تبریص تدزثَ ػعٍ ّ اس گبم گذاػتي ظر ایي هظیز ظیي ّ ظًیب طْسُؼعار ظاظ

ای تدزثَ   ّ ّالیتی، ؼی ًبهَ ػبظلُبی ًشظیک ثَ زبکوبى خوِْری اطالهی، اس خولَ آهبیبى زعاظ ًلز اس ػطصیت

 ثطْاًیع ًظبم ّالیت)اصْل ػزیؼت ّ هجٌب ّ الگْی ػولی هزار ظاظى اطالم  طبسی ثز اًوالة اطالهی ایزاى ظرًظبم

 هْهؼیت هٌبطجی ثبػع تب ایي ظّ تْصیَ  ایٌکرطع ثَ ًظز هی (۳).را هصزا ثَ رُجزاى هصز تْصیَ کزظًع ( كویَهؽلوَ

.  ثظٌدینٍ اطترا ثب آًچَ ثز طز هلت ّ رُجزاى هصز آهع

 ظر ُوبى اّلیي طبل هِبرکٌع ّلی هلت ،پزطٌع چگًَْ هلت هصز تْاًظت اطتجعاظ ظیٌی را هجل اس آًکَ پب ثگیزظ ثزضی هی

 رُجز تزی اطت؟ ػبیع اگز ُهزطی ُن هزخغ تولیعی ثب طبثوَ ّ  طبل اطت کَ اطیز اطتجعاظ ثَ هزاتت ططت۳۵ایزاى 

 هزى اًتظبر ظر اززاسزن ؿصت ػعٍ ضْظ تکیَ ۱۴ای ثب   ثْظ، اگز ثَ طبسهبى رّزبًیت گظتزظٍی کبریشهبتیکطیبطی

ُبیغ ثَ تولیع طیبطی ّ طزطپزظگی ثَ هزاخغ ثبّرثیؼتز ظاػتٌع، اگز ثب ارتغ اس ُن پبػیعٍ سّار ظر  تْظٍ ظاػت، اگز

ای کَ هجال ظر ُیچ خٌگی توزیي ًکزظٍ ثْظ هْاخَ ثْظ، اگزهطبللیٌغ ُلتبظ ّ ظّ كزهَ ًجْظًع ّ اگزُبی ظیگز، هلت  ركتَ

 ّ «اى االرض یزثِب ػجبظی الصبلسْى»:  ثٌب ثَ ّػعٍ الِیُوَ ایي هؼکالت،ثب. اًعر ضن یک کْچَ ثْظ هصز ٌُْس

  ضْاطتَُبی ثیعار ّ ثزپب آى ضْاُع رطیع ّ هلتصبلسبى تدزثَ ظائوی تبریص، زبکویت ُز طزسهیٌی طزاًدبم ثَ 

. طزاًدبم ثز طزًْػت ضْظ زبکن ضْاٌُع ػع

ػجعالؼلی ثبسرگبى 

 ۱۳۹۲ تیزهبٍ ۲۴

 ۲۰۱۳ خْالی ۱۵
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 .زظي یْطلی اػکْری، هسظي کعیْر، صعیوَ ّطووی، هسوْظ صعری ّ ػجعالؼلی ثبسرگبى: تْطػ۱۳۹۱هٌتؼز ػعٍ ظر ظّم ظیوبٍ - ۲

  ۱۳۹۱ ثِوي ۲۷هٌتؼز ػعٍ ػعٍ ظر - ۳


