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صراط

بیماری روش��نفکری در ای��ران چه ب��ود؛ یعنی کجا 
بروز می کرد؟ این را از زبان آل احمد برای ش��ما ذکر 
می کنم. آل احمد در مشخصات روشنفکر می گوید: یک 
مشخصات، مشخصات عوامانه روشنفکر است. او می گوید 
معنای »عوامانه« این نیس��ت که عوام، روش��نفکر را این گونه 
تصّور می کنند؛ بلکه خود روشنفکر هم گاهی همین طور فکر 
می کند. این خصوصیات سه تاس��ت: اّول، مخالفت با مذهب 
و دین یعنی روش��نفکر لزوماً باید با دین مخالف باش��د!  دوم، 
عالقه مندی به سنن غربی و اروپارفتگی و این طور چیزها؛ سوم 
هم درس خواندگی. این دیگر برداشت های عامیانه از روشنفکری 

است؛ ممّیزات روشنفکر این است. یعنی اگر کسی متدیّن شد، 
چنانچه عاّلمه دهر باشد، اّوْل هنرمند باشد، بزرگ ترین فیلسوف 
باشد؛ روشنفکر نیس��ت! بعد می گوید این سه خصوصیتی که 
برداش��ت عامیانه و خصوصیات عامیانه روشنفکری است، در 
حقیقت ساده ش��ده دو خصوصیت دیگری اس��ت که با زبان 
عالمانه یا زبان روشنفکری می شود آنها را بیان کرد. یکی از آن 
دو خصوصیت، عبارت است از بی اعتنایی به سّنت های بومی و 
فرهنگ خودی- که این دیگر بحث عوامانه نیست؛ این حتمی 
است- دیگری، اعتقاد به جهان بینی علمی، رابطه علمی، دانش 

و قضا و قدری نبودن اینها؛ مثال هایی هم می زند.

این در حالی است که در معنای روشنفکرِی ساخته و پرداخته 
فرنگ- که اینها آن را از فرنگ گرفتند و آوردند- به هیچ وجه 
این مفهوم و این خط و جهت و این معنا نیست! یعنی چرا باید 
یک روشنفکر حتماً به سّنت های بومی اش بی اعتنا باشد؛ علت 
چیست؟ روشنفکری، عبارت است از آن حرکتی، شغلی، کار و 
وضعی که با فّعالیت فکر سر و کار دارد. روشنفکر، کسی است 
که بیشتر با مغز خودش کار می کند، تا با بازویش؛ با اعصاب 

خودش کار می کند، تا با عضالتش؛ این روشنفکر است.
 رهبر معظم انقالب
 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران  -  ۷۷/۲/۲۲

روشنفکر را در ایران غلط معنا کردند

شاید جالل آل احمد را بتوان از نخستین 
روشنفکران ایرانی دانس�ت که دغدغه  
»مدل توس�عه بومی« مبتن�ی بر میراث 
و ت�راث اس�المي  را داش�ته و آن را در 
آث�ار خ�ود منعکس ک�رده اس�ت؛ این 
نویس�نده زبردس�ت و چابک نویس که 
س�یر زندگی وی نش�ان می ده�د اغلب 
ایدئولوژی های حاک�م بر زمان خویش را 
درک ک�رده و حت�ی در مقاطعی خودش 
اس�یر ای�ن موضوع�ات ش�ده اس�ت.
به گمان جالل آل احمد، روحانیت و سنت 
ش��یعی از عقالنیت علم��ي  دوران مدرن و 
سنت روش��نفکری به دور نیستند و تشیع 
را نوعی روشنفکری در درون کلیت اسالمي 
 مي دان��د زیرا همچ��ون روش��نفکری که 
محصول دوران اسطوره زدایی از طبیعت و 
نیروهای مافوق طبیعی است و بر معیارهای 
زمینی مبتنی بر علم و تجربه مبتنی است، 
دارای اصولی چون اجتهاد و انتظار اس��ت: 
»به این معنی که عالم صاحب فتوا، در غیاب 
امام زمان مکلف است با توجه به مقتضیات 
روز، یعن��ی با توجه به تحوالت��ی که الزمه 
گذشت زمان و پیش��رفت زمان و پیشرفت 
اجتماعات اس��ت و نیز با توجه به گسترش 
دنیای ملموس بش��ری که با کمک ابزار و 
وس��ایل جدید حاصل مي شود و روز به روز 
افق های بارزتری را پیش روی او مي گذارد، 
بر زمینه نص قرآن و متن سنت و در مرحله 
س��وم با تکیه به عقل و منطق رأی بدهد و 
تکلیف عادات و آداب مذهبی و معامالت و 

عقود مردم را تعیین کند.«
در واقع آل احمد سنت شیعی را با دو معیار 
عقالنی��ت و رهب��ری مدنظر خ��ود همراه 
مي بیند: »با این هم��ه محتوای فکری، این 
تکلیف یعنی سرنوشت بش��ری را به دست 
گرفته و به کمک عق��ل و منطق معضالت 
امور اجتماعی را حل کرده اند به خصوص که 
هم متن سنت و اخبار را و هم نص قرآن را در 

حوزه تشیع تفسیر مي کنند.«
عقل روش��نفکری که آل احم��د از جایگاه 
آن و متأث��ر از آن ب��ه ارزیابی س��نت بومي 
 مي پردازد در مقایسه با عقل روشنگری به 
سنت فلس��فی ایرانیان نزدیک تر است زیرا 
این نوع از عقالنیت، عقل دانشگاهی و علمي 
 محض نیس��ت که فارغ از علقه های علمی، 
به ش��ناخت تجرب��ی و آزمون پذیر جهان 
خارج بس��نده کند بلکه با نوع حساسیت، 
زمان آگاهی و دغدغ��ه علمي  درباره جهان 
خود داوری مي کند. دغدغه علمي  در کنار 
ناظر بودن به حوادث اجتماعی ضمن آن که 
افتراق این نوع عقالنیت را با عقالنیت علمي 
 قرن نوزدهم بیان مي کند، شباهت آن را با 
عقالنیت تاریخی موجود در فلسفه اسالمي 
 تأمین مي کند که از طریق سلوک عملی و 
تصفیه وجودی و از مسیر عشق و دلدادگی 
با هشیاری و وارستگی راه وصول به حقایق 

متعالی را مي پیماید.
از طرف دیگر نگاه کل نگر و جامعه گرایانه 
ای��ن ن��وع عقالنی��ت نی��ز ک��ه در مقابل 
رویکرد فردگرای لیبرالیستی مورد قبول 
منورالفکران شبحی لرزان از معنای تاریخی 
عقالنیت موجود در فلسفه اسالمي  است که 
وحدت و یگانگی مصادیق و معانی جزئی را 
در عالم تغییر و دگرگونی حفظ مي کرد. با 
وجود این دلیل اصل��ی تحریف و واژگونی 
آن اس��ت که عقل جزئی به جای آنکه در 
ذیل پوشش عقل کلی قرار گیرد آن عقل 
کلی است که در حاش��یه عقل جزئی واقع 
مي ش��ود. این جابه جایی معرفت شناختی 
نتیجه بنیان هستی شناختی جهان مدرن 
یعنی رویک��رد دنیوی و س��کوالر به عالم 
اس��ت. این امر موجب مي شود آرمان های 
اجتماعی و از جمله رویکرد عدالتخواهانه 
آن به دلیل گسست از حقیقت الهی مستقل 
از فضایل اخالقی و سعادت معنوی انسان به 
صورت جامعه سوسیالیستی و کمونیستی 

نمودار شود .
با وجود این معایب در مسیر روشن فکری 
عقل روشنفکرانه آل احمد با توجه به سنت 

بومي  ایران با نوعی دیانت و تفس��یر دینی 
همراه ش��د و با همین زمینه دینی س��نت 
روش��نفکری خ��ود را در کتاب خس��ی در 
میقات و الهیات و ایمان اس��المي  و شرقی 
پیوند مي زند. او در این کتاب از انسان شرقی 
سخن مي گوید که در مسابقات تجربه شده 
در طواف خود و غم خود را فراموش مي کند 
و دغدغه جمع و در س��عی صفا و مروه نیز 
نوعی تقاب��ل فرد و جمع تجرب��ه می کند و 
از طرف دیگر در اعت��کاف و انزوا نیز همین 
فرد فدا شده در اجتماع در برابر عالمه غیب 
فدا مي شود و همه این تجار به روشنفکران 
اصالت به معانی دینی خ��ود را در ارتباط با 
عالم غیب مي یابند زیرا به قول جالل در این 
دستگاه که ما هستیم فرد و جمع هیچ کدام 
اصالت ندارند. اصالت در عالم غیب است، در 
سعی سلطه جمع را مي پذیریم اما فقط در 

برابر عالم غیب اگر آمدی و از این مجموعه 
عالم غی��ب را گرفتی آن وق��ت چه خواهد 

ماند؟
با ای��ن اوصاف توج��ه آل احمد به مس��ائل 
بومي  و محلی با عین��ک جهان بینی مدرن 
و سوسیالیس��تی صورت می گی��رد ولی با 
قرار گرفتن در فضای دیانت و شعائر دینی 
تا اندازه ای به جهان بینی اس��المي  و سنتی 
نزدیک می شود و به ویژه در زمینه اشتراکات 
این دو جهان بینی تقویت سنت های دینی را 

به ارمغان مي آورد.
به این ترتیب نگرش مدرن آل احمد که در 
بازگشت به روستا قابلیت مقاومت چندانی 
در مقابل استعمار و غرب را نمی بیند کلیت 
اسالمي  و جهان بینی خدامحورش را برای 
این مقابله مناسب تش��خیص می دهد: »از 
خودم مي پرس��یدم که برای وضع گرفتن 

در مقابل غرب این مراس��م حج خود نوعی 
سکوی پرش نیست خصوصاً زمانی که غرب 
با این اس��تعمار نوع جدیدش که استعمار 
فرهنگی است این چنین بر ارابه مسیحیت 
می راند، چرا در این حوال��ی که ماییم ارابه 

اسالم را چنین زنگ زده رها کرده ایم؟«
 این همان ایده کلیت اس��المي  اس��ت که 
جالل در غرب زدگی به آن اشاره کرده است. 
از طرف دیگر اجتهاد و انتظار شیعی می تواند 
بذر عقالنیت و مقاومت در برابر غرب زدگی 
را در دل ایرانی��ان بکارد و انتظ��ار فرج نیز 
انتظار روزی پر از ع��دل و داد را که ایده آلی 
جهانی و سوسیالیستی است در دل هر فرد 

عامي  بکارد.
با همه این احوال عقالنیت مدرن و مساوات 
مورد تأکید آل احمد در بازگشت به دیانت 
و س��فرش به میقات تا ح��دی رنگ و بوی 
بومي  تری به خود مي گیرد و به ویژه اینکه 
از اصالت عالم غیب اس��الم و اصالت فرد یا 
جمع مي گوید. از طرف دیگر او پیش از این 
در نگارش تک نگاری ها و نوش��ته های ضد 
غرب زدگی از توجه به معیارهای خود برای 
ارزیابی های فرهنگی و اجتماعی مي گوید. 
برای مثال در کت��اب غرب زدگی می گوید 
در گذشته »ما همیش��ه در این سوی عالم 
همچون مشتی از خروار کلیت یک تمدن و 
در نتیجه به واسطه قدرتی که داشتیم دنیا 
را به انگاره خود مي ش��ناختیم و به آهنگ 
خود نش��ان مي زده ایم پیش از آنکه آنها به 
واسطه به دس��ت گرفتن قدرت همین کار 

را با ما بکنند«.
بومي  گزینی جالل آل احمد در نظرات وی 
پیرامون ش��یوه به کارگی��ری روش علمي 
 نیز مص��داق دارد. با وجود اینک��ه او اعتقاد 

دارد »روش های علمي  رن��گ هیچ وطنی 
را بر پیش��انی ن��دارد« اما در م��ورد علوم 
انس��انی آنچنان مطمئن نیست و در انتقاد 
از غرب زدگی روش��نفکران می گوید که ما 
حتی تا به امروز به ج��ای پرداختن به علوم 
دقیق و اصول و فلسفه علمي  نزدیک به همه 
از فرنگ برگش��ته هایمان در علوم انسانی 
دکترا گرفته اند که قطعیت و علمي تان کمتر 

از سایر علوم است .
جالل در کتاب کارنامه س��ه س��اله به طور 
مشخص در علوم انس��انی بومي  این چنین 
تأکید می کند: »از غرب یک مقدار چیزهایی 
را ما الزم اس��ت بگیریم اما نه همه چیز را.  
از غرب ی��ا در غ��رب ما در جس��ت وجوی 
تکنولوژی هس��تیم. ای��ن را وارد می کنیم، 
عملش را هم از آن مي آموزیم، گرچه غربی 
نیست و دنیایي است اما دیگر علوم انسانی 
را نه. علوم انس��انی یعنی از ادبیات بگیرد تا 
تاریخ و اقتصاد و حق��وق اینها را من خودم 
دارم و بلدم. روش علمي  را مي شود از کسی 
که بلد است آموخت اما موضوع علوم انسانی 
را ما خودمان داریم. من هر جایی نوشته ام 
که ناصرخس��رو از هزاران س��ال پیش بیخ 
گوش ما حرفش را زده، قلم زدن را به من یاد 

داد نه نیوتن یا آقای سارتر«.
به این ترتیب دغدغه غرب زدگی جالل را به 
سمت و سوی فرهنگ بومي  بازمی گرداند و 
به نوعی بازاندیشی در مالک های خودی و 

حتی علوم خود می کشاند.
آل احمد در زمانی زندگی مي کرد که سنت 
بومي  در تعارض��ی با مدرنیت��ه راه را برای 
تقویت خود هموار مي ساخت و گروه های 
مختلف مذهبی به ویژه روحانیون در برابر 
سیاس��ت های ضددینی و کارگران و یا نه 
حکومت مخالفتی س��خت را بنیان گذاری 
می کردن��د. از ط��رف دیگ��ر بعض��ی از 
روش��نفکران هم در جری��ان رویدادهای 
مختل��ف سیاس��ی و ناامی��دی از تحق��ق 
آرمان های آزادی خواهانه و استقالل طلبانه 
خویش در مقابل دولت های غربی به نوعی 
بازاندیشی در سنت مبارزاتی خود بر مبنای 

دیدگاه های روشنفکران پرداختند.
در این فضای اندیش��گی سیاس��ی جالل 
آل احمد و متأثر از نظریه های مارکسیستی 
و توجه آنان به طبقه محروم اجتماع زمان 
روزمره و تاریخی آن به زندگی روزمره دوم و 

جهان بینی سنتی ایرانیان نزدیک است.
 او که در جوانی س��نت مذهبی گریخته به 
ایدئولوژی های مارکسیس��تی حزب توده 
پناه برده بود وابستگی این حزب شوروی و 
شکست جبهه ملی را تحمل نکرده و از یک 
طرف مطالعه دیگر رمان ه��ا و دیدگاه های 
روش��نفکران مانند داستایوفسکی، سارتر، 
کام��و و از ط��رف دیگر به بررس��ی زندگی 
ایرانیان مشغول می شود تا دالیل شکست 

سیاسی اش را دریابد.
این است که در پس این علت یابی ها و متأثر 
از ضدیت با امپریالیسم و کمپانی های غربی 
در جست وجوی اصالت و مقاومت در برابر 
غرب و حکومت غرب زده نیز می رود. از نظر 
او ایرانیان با سنت روستایی و پیش پا افتاده 
می توانند در مقابل این حجم مقاومت کنند 
و این سنت است که در صورت ادامه مقاومت 
در برابر فرآیند مدرنیته مي تواند غلبه کند و 
مدل بومي  را برای علم و سبک زندگی ایرانی 

فراهم کند.

توجه آل احمد به مس�ائل بومي 
 و محل�ی با عین�ک جهان بینی 
مدرن و سوسیالیستی صورت 
می گیرد ولی با ق�رار گرفتن در 
فضای دیانت و ش�عائر دینی تا 
اندازه ای به جهان بینی اسالمي 
 و س�نتی نزدی�ک می ش�ود

بومي  سازی علوم، دغدغه جالل بود
آل احمد، روشنفکری که می فهمید

 اواخر هفته گذش��ته جمعی از اعضای مرکز 
راهبری اقتصاد مقاومت��ی حوزه های علمیه 
با حضور در بنیاد بین الملل��ی علوم وحیانی 
اسرا با آیت اهلل جوادی آملی دیدار و گفت وگو 

کردند.
آیت اهلل ج��وادی آمل��ی در این دی��دار در 
سخنانی بیان کرد: تفاوت انقالب ما با سایر 
انقالب های جهان این اس��ت که پش��توانه 
انقالب ما »دین« است. مطلب اساسی این 
است که اگر نظامی نس��بت به دین بی اعتنا 
باش��د خدا آن را رها می کند چراکه »إَِنّ اهلَلَهّ 

یُدافُِع َعِن الَِّذیَن آَمُنوا«.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم در تبیین 
جایگاه اقتصاد در اس��الم، خاطرنش��ان کرد: 
گرچه اس��الم و اهل بیت )علیهم الس��الم( به 
مسائل دنیوی و مال اندوزی اعتنایی نکرده اند 
لکن مال باید آن قدر باش��د که آبروی انسان 
محفوظ بماند در نتیجه اقتصاد از موارد مورد 
تأکید اسالم است؛ اس��الم به روشنی این سه 
محور اساس��ی را در اقتصاد تبیی��ن کرده که 
مال چیست؟ به دست چه کسی باید باشد؟ و 

چگونه باید باشد؟ در سوره مبارکه نساء فرمود 
»مال«، عامل قیام یک ملت است »َجَعَل اهلَلُهّ 
لَُکْم قَِیاًما«، مستحضرید که تمام الفاظ قرآن 
کریم حساب ش��ده اس��ت، اگر قرآن کریم از 
گدا به »فقی��ر« تعبیر می کند ب��ه این دلیل 
است که این شخص ستون فقراتش شکسته، 
چنین شخصی توان ایستادن ندارد چه برسد 

به مقاومت!
آیت اهلل جوادی آملی ابراز ک��رد: تأکید قرآن 
کریم این است که اگر ملتی جیبش خالی باشد 
در واقع ستون فقراتش شکسته است و قدرت 
قیام و مقاومت ندارد، چنین ملتی ناگزیر اهل 
چاپلوس��ی و تملق خواهد بود و این با شرافت 
و کرامت که بسیار در اسالم بر آن تأکید شده 
سازگار نیس��ت، دین نمی خواهد انسان تنها 
شکمش س��یر ش��ود بلکه می خواهد انسان 

کریمانه زندگی کند.
وی تصریح کرد: »آبرو« حق اهلل اس��ت، کسی 
حق ندارد طرزی کس��ب مال کن��د یا طرزی 
زندگی کند که آبروی او در خطر قرار بگیرد، 

آبروی مؤمن متعلق به خداست و مؤمن تنها 
امانتدار است و لذا انسان موظف است که آبروی 

خود را حفظ کند.
این مفسر قرآن تأکید کرد: فقر باعث آبروریزی 
انس��ان می ش��ود. ساده زیس��تی، منافاتی با 
آبرومندانه زندگی کردن ندارد اما ساده زیستی 
با خالی بودن جیب دو مطلب جداگانه هستند. 
اینکه دین می گوید ب��ه دنبال مال نروید مراد 
این است که »تکاثر« نباشد اما »کوثر« یعنی 
ایجاد اش��تغال و رونق اقتص��ادی مورد تأیید 

اسالم است.
آیت اهلل جوادی آملی با اشاره به برخی معضالت 
اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد کشور یک 
درمان اورژانسی علمی الزم دارد و یک درمان 
بلندمدت؛ آن داروی فوری علمی برای بیماری 
اقتصاد کشور این اس��ت که به سرعت جلوی 
قاچاق کاال گرفته شود. در این زمینه ما وظیفه 
داریم مردم را غیور تربی��ت کنیم! امروز یک 
غیرت ملی و دین الزم اس��ت، ملت باید غیور 

باشد و کاالی غیرداخلی مصرف نکند.
وی ادامه داد: اقدام دیگر این اس��ت که باید با 

تمام توان، جلو اختالس و حقوق های نجومی 
گرفته ش��ود که یکی از مهم ترین اقدامات در 
این زمینه اصالح نظام بانکداری کشور است. 
اقدام مهم دیگری که باید ص��ورت گیرد این 
است که خلق پول بدون پشتوانه هرگز صورت 
نگیرد؛ خلق پول بدون پش��توانه یعنی دروغ! 
دروغ یعنی دروغ، چه بسا اگر شخص روزه دار 
پول بدون پش��توانه چاپ کند روزه اش باطل 
شود چراکه دروغ تنها قول نیست بلکه فعل را 

هم شامل می شود.
این استاد برجسته فلسفه اسالمی تأکید کرد: 
اگر کار و تولید، پشتوانه اقتصاد و پول کشوری 
باش��د دیگر در آن کش��ور، خلق پ��ول بدون 
پش��توانه صورت نخواهد گرفت مانند اتفاقی 
که بعد از جنگ جهانی دوم برای اقتصاد آلمان 
رخ داد و آنها را موفق س��اخت تا کشورشان را 
پس از جنگ بازسازی کنند. آیت اهلل جوادی 
آملی اظهار ک��رد: اما آن درم��ان بلندمدت و 
اصلی اقتصاد این است که مسئوالن اقتصادی 
باور کنند کش��ور با »ربا« پیش نمی رود، این 
صریح قرآن اس��ت که ربا جنگ با خداس��ت. 
مورد دیگر این اس��ت که اقتص��اد یک هوش 
دقیق می خواهد! بسیاری از ثروت این کشور 
به ج��ای رفتن در بخش تولید و اش��تغالزایی 
تبدیل به گل و سنگ شده و حاصل آن همین 
ساختمان های مجلل و خالی از سرنشین است 
که سوداگران در انتظار گران شدن آنها هستند 
تا آنها را بفروشند. در حالی که باید مسئوالن 
مردم را راهنمایی می کردن��د که نقدینگی و 
سرمایه خود را در س��اخت کارخانه ها و ایجاد 
اشتغال مولد سرمایه گذاری کنند، این وظیفه 
مسئوالن اقتصادی کشور است که پول و ثروت 
جامعه را به مسیر درستی هدایت کنند آنگاه 
خواهید دید که بسیاری از معضالت اجتماعی 
مانند باال رفتن سن ازدواج، طالق و اعتیاد، به 

راحتی قابل حل خواهد بود.
منبع: طلیعه

آیت اهلل جوادی آملی:
هدایت درست ثروت جامعه

 بسیاری از معضالت اجتماعی کشور را حل می کند

درنگ

به گمان جالل آل احمد، روحانیت 
و س�نت ش�یعی از عقالنی�ت 
علم�ي  دوران م�درن و س�نت 
روش�نفکری به دور نیس�تند و 
تشیع را نوعی روش�نفکری در 
درون کلی�ت اس�المي  مي داند

ج�وادی  آی�ت اهلل  اث�ر  تس�نیم  تفس�یر   ۵0 جل�د 
وحیان�ی  عل�وم  پژوهش�گاه  هم�کاری  ب�ا  آمل�ی، 
مع�ارج و مرک�ز بین الملل�ی نش�ر اس�را منتش�ر ش�د.

جلد ۵۰ تفسیر تسنیم، تفسیر آیات ۷۳ الی ۱۱۱ سوره مبارکه 
اسرا را شامل می شود. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان 
کنفرانس اسالمی آیسیسکو در سال ۱۳۸۵ تفسیر تسنیم را به 
عنوان »تحقی��ق برتر در عرص��ه مطالعات اس��المی و قرآنی« 
برگزیده اس��ت. عالقه مندان به تهیه آثار آیت اهلل جوادی آملی 

می توانند به سایت www.nashresra.ir مراجعه کنند.

اثر آیت اهلل جوادی آملی
جلد ۵۰ »تفسیر تسنیم« منتشر شد

پیشخوان

باید مسئوالن مردم را راهنمایی 
می کردند که نقدینگی و سرمایه 
خود را در ساخت کارخانه ها و ایجاد 
اشتغال مولد سرمایه گذاری کنند، 
این وظیفه مس�ئوالن اقتصادی 
کشور است که پول و ثروت جامعه 
را به مسیر درستی هدایت کنند 
آن�گاه خواهید دید که بس�یاری 
از معضالت اجتماع�ی مانند باال 
رفتن سن ازدواج، طالق و اعتیاد، 
به راحت�ی قابل ح�ل خواهد بود

آیت اهلل جوادی آملی در دیدار جمعی از اعضای مرکز راهب�ری اقتصاد مقاومتی حوزه های 
علمیه گفت: اگر پول و ثروت جامعه به مس�یر درس�تی هدایت شود، بس�یاری از معضالت 

اجتماعی کشور حل خواهد شد.

محمد خداپرست
   تحليل


