
     با توجه به اینکه در شماره هاي قبلی در مورد ضرورت دخالت دولت در سـیاسـت گذاري و 
نظارت بر بازار سخن گفتیم و عقاید کینز را به عنوان راه حلی با مزیت نسبی بسیار مطرح کردیم، 
الزم دیدیم تا در این مجال ابـهاماتی که در مورد تشـابه سیاست هاي کینزي و سوسیالیسـتی 

مطرح می شود را در حد توان مرتفع سازیم.

. چرا که      به واقع این کوته بینی خواهد بود اگر کینز را به سوسیالیسـت ها نسـبت دهیم
مالکیت دولتی در نظرات کینز نه تنها جایگاهی ندارد بلکه بســیار مذموم است. به عبارت دیگر، مراد 
. فراتر از آن، روش کینز  کینز از دخالت دولت در بازار، به هیچ عنوان سلب مالکیت خصـوصی نیسـت
یک روش سیاسی براي درمان بیماري لیبرالیسم نیست و اگر چه نظریات کینز را بیشتر به نام انقالب 
کینزي می شناسیم، به هیچ عنوان روشی سوسیالیستی جهت برپایی انقالب اقتصادي مطرح نیست 

و صرفا یک روش اقتصادي است.  

    کینز به طور حتم دریافته بود که اقتصـــاد لیبرالی به شکل کالسیک آن راهی به سوي نا کجا آباد 
طی می کند و  تجربه ي جهانیان در دهه ي 30 میالدي بر این نکته صـحه گذاشـت که اگر چه نمی 
. چرا که گرگ انحصارات  توان اقتصاد را در یک نقطه متمرکز کرد، نمی توان آن را آزادانه نیز رها نمود

گلوي قشر متوسط و فقیر را خواهد درید و به زودي اقتصاد فلج می شود. 

    اقتصاددان هاي بسـیاري بر این باورند که هدف سیاست هاي کینزي حفظ اقتصـاد سرمایه داري 
. اگر چه نمی توان این را رد کرد، اما باید دریافت که این انقالب آن چنان تغییراتی را در  بوده اســـت
پیکره ي نظریه ي تعادل اقتصاد سرمایه داري وارد می آورد که با نمونه ي قبلی تفاوت هاي فاحشـی 

یافته و بسیار انعطاف پذیر تر مسئله ي عدالت را پی می گیرد.

    الرنس کالین در کتاب خود تحت عنوان « انقالب کینزي » چنین می نگارد:

    « میان مردم آمریکا سوء تفاهمی بدین مضـــــــمون وجود دارد که معیار هاي اصالحات عملی 
اقتصــاددان هاي کینزي گرایش هاي سوسیالیســـتی دارد. این نکته باید تاکید شود که اصالحات 
مورد نظر کینز تحمیلی به افراد در بخش خصوصی از نظر مالکیت ابزار تولید به وجود نمی 
آورد. مهمترین خصیصیه اقتصاد سوسیالیسـتی عدم تملک خصـوصی ابزار تولید است. 
روش کینز، دولت را به عنوان یک عامل میزان کننده که مکمل رفتار سرمایه داران اسـت، معرفی می 
نماید، در حالی که سوسیالیسـت ها دولت را به عنوان ابداع کننده منحصـر به فرد، جایگزین سرمایه 

داري می دانند. » 1 

    نظر کینز نه بر سلب مالکیت خصـوصی، بلکه بر ایفاي نقش سیاست هاي پولی و مالی بود تا در 
هنگام رکود و تورم و یا هردو، اقتصاد قابلیت انعطاف خود را از دست نهد.

    با تبدیل اقتصاد رقابتی سرمایه داري به اقتصادي مختلط، بخش دولتی و بانک هاي تجاري به 
کمک بخش خصـوصی جهت ایجاد تعادل خواهند آمد. هدف سیاست هاي پولی کینز آن است که به 
وسیله ي حربه هاي معین در زمان رکود، سطح تولید از طریق افزایش مخارج به منظور ایجاد اشتغال 

2
کامل باال رود و در زمان تورم ســطح مخارج کاهش یابد .  لذا او با حربه هاي ســیاســت پولی نظیر 
. اگرچه  عملیات در بازار آزاد، تغییر در نرخ ذخایر قانونی و تغییر در نرخ تنزیل، تالش خود را آغاز کرد
توضیح مفصل هریک از این سیاست ها ضروري می باشد، اما می توان مختصـري در مورد آنها سخن 

گفت. 

   اگر در هنگام رکود، امکانات اعتباري زیاد شـــــود تا مردم مخارج خود را باال ببرند، به واقع قدرت 
. به عکس در زمام  خرید مصـرف کنندگان و سرمایه داران باال رفته و نتیجتا حجم تولید زیاد می شود

تورم، با محدود کردن اعتبارات، از افزایش قیمت ها جلوگیري می شود. 

دیگر حربه ي کینز، کاهش ذخایر قانونی بانک هاي تجاري در زمان رکود و افـزایش آن در زمان تورم 
است که موجب تشویق سرمایه گذاري در زمان رکود و کم شدن حجم پول در زمان تورم است.

    گفتنی است و باید به این نکته بسیار تاکید کنیم که ضرورتا نمی توان تمامی فاکتور هاي اقتصـاد 
. اگرچه داروي کینز می تواند تا حدود بسیاري درد اقتصاد ما را  کشور هاي دیگر را در ایران پیاده کرد
تسکین دهد اما نگارنده یاد آور می شود که ظرف این اقتصاد بالکل نجس است و باید روحی دوباره در 
. و این مســتلزم تبیین سیاست هاي  کالبد اقتصــاد ایران دمید تا بتوان انتظار بهتر شدن از آن برد

اقتصادي متناسب با فرهنگ ایرانی- اسالمی ماست. 

1- انقالب کینزي، الرنس کالین، ص 167

2- تاریخ عقاید اقتصادي، فریدون تفضلی، ص391 
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الریجانی در دیدار وزیر خارجه سوریه:

مبارزه قاطع با داعش تنها راه پاك کردن منطقه از لوث آنهاست/حمایت از سوریه امري ضروري است
رهبر جدایی طلبان اسکاتلند، کاندیداي پارلمان انگلیس میشود.

مرکل روسیه را به مداخله در امور کشورهاي حامی اروپا متهم کرد.
در نامهاي به پارلمانهاي اروپایی؛

شخصیت اسرائیلی به رسمیت شناختن کشور فلسطین را خواستار شدند
با تصویب قانون برگزاري انتخابات زودهنگام

پارلمان رژیم صهیونیستی منحل شد.
 روحانی: اگر اطالعات، تفنگ، پول، سرمایه، سـایت، روزنامه و خبرگزاري را همه یکجا جمع کنیم ابوذر 

و سلمان هم فاسد میشوند.
الریجانی: سیاه نمایی نکنید/ من نگاهی را در برخی از مسئوالن میبینیم که به آن نگاه پسینی میگویم. 

یعنی فسادي رخ میدهد بعد گفته میشود قوه قضاییه با آن فساد برخورد کند. این نگاه درست نیست.
سرلشگر جعفري: 

/ دشمن تالش میکند تقابل  فعالیت سپاه دراقتصـاد، بر اساس ماموریتش، صرفا درحوزه سازندگی است
دولت با سـپاه را مطرح کند.فرمانده کل سـپاه پاسـداران انقالب اســالمی گفت: ســازندگی با فعالیت 

اقتصادي متفاوت است و سپاه هم ماموریت دارد که در عرصه سازندگی حضور داشته باشد.
وزیر اطالعات:

وزارت اطالعات گرایشی به هیچ گروهسیاسی ندارد/وارد زندگی شخصی افراد نمیشویم
 روحانی در دیدار جانباز علی اوسط وکیلی:

در مذاکرات هسته اي در چارچوب اصول نظام حرکت کرده و از این راه دست بر نخواهیم داشت

عراقچی :

براي رسیدن به راه حل هنوز فاصله وجود دارد/ درباره تحریم ها مفصل بحث کردیم 
عضو تیم مذاکره کننده: تمام مذاکرات با نظر و اطالع مقام معظم رهبري است

حداد عادل:
محال است جمهوري اسالمی ایران مقابل آمریکا فرش قرمز پهن کند

در جلسه هیات وزیران به ریاست روحانی؛ 
نحوه توزیع اعتبارات یارانه بخش مسکن در سال 1393 مشخص شد

مطهري: برخی والیتمداران مشکل دارند نه والیت فقیه
دانشگاه علوم پزشکی ایران میزبان رئیس جمهور در روز دانشجو.

رییس جمهور:دولت از نقد استقبال میکند/عهد ما با شما شکسـتنی نیســت/ برخی میخواهند جنبش 
دانشجویی را به فضایی خاص منحصر کنند.

: ما به احترام شما حاضرین، نظام جمهوري اسالمی ایران و آقاي  امیر آبادي نماینده بسـیج دانشـجویی
. با احترام به حریت تشـکلهاي دانشــجویی در  رییس جمهور براي این برنامه خود را آماده کرده بودیم 

فرصتی فراختر سخنان خود را ارائه خواهیم داد.
حضرت آیتاهللا مکارم شیرازي: 

/ علمی که گره از کار جامعه باز  دانشــجویان به جاي شعارهاي سیاسی کمبودهاي علمی را فریاد بزنند

نکند شبه علم است

معین: افق آینده جنبش دانشجویی را روشن میبینم.

در پی اعتراض شدید دانشجویان

سرانجام سخنرانی فائزه هاشمی لغو شد.

درآیین نکوداشت روز دانشجو 

ظریف: دانشجویان عرصه روابط خارجی را منصفانه نقد کنند

چمران: امیدوارم گرامیداشت روز دانشجو فقط به حرف نباشد
براي اولین بار؛

تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با عنوان« رمی جمرات » برگزار شد.

کواکبیان در دانشگاه عالمه:

جنبش دانشجویی نباید ابزار دست دولتها باشد/لغو سخنرانی شریعتمداري کار درستی نبود/بعضـی ها 

چرا دلواپس فساد نیستند؟

حیدري در گفتوگو با فارس مطرح کرد

10 ایراد بسیج دانشجویی به مراسم 16 آذر رییس جمهور/ ژست انتقادپذیري در عین حذف منتقدان

براي اولین بار؛

برگزاري رسمی مراسم 16 آذر توسط دانشگاه/ مناظره سلیمی نمین با عباس عبدي/ 

منظره دانشجویی روز 15 آذر  با استقبال گسترده و محبت آمیز(!) دانشـجویان/ استدالل هاي مناظره 

کننده به خواب آقاي کروبی/ 

سخنرانی شریعتمداري در دانشگاه مجوز نگرفت/ 

اردوي یک روزه بازدید از جامعه المصطفی قم توسط گروه 313

نشریه ي آینه وابسته به کانون اندیشه، ساعتی پس از توزیع توسط مسئولین آن تشکل جمع آوري شد. 

سخنرانی علی مطهري در برنامه کانون اندیشه برگزار نشد.



آنچه پیش رو دارید، یادداشت کوتاهی بر فصل هشتم کتاب حاکمیت و آزادي، نوشته ي رامین جهانبگلو 

. در این کتاب، نویسـنده به بررسی خواستگاه هاي فلسـفه سیاسی مدرن پرداخته است و اندیشــمندان  است

سیاسی مدرن را از هابز تا جان استوارت میل، از نظر می گذراند. 

این یادداشت در دو بخش تنظیم شده اسـت. در بخش دوم این یادداشـت نگارنده کوشـیده اسـت تا از نظرگاه 

مقایســـه، اندیشـــه هاي امانوئل کانت، در باره ي نقش عقل مردم در حاکمیت را، در یک کفه ي ترازو و 

تفکرات مرحوم طالقانی در این مورد را در کفه ي دیگر قرار دهد. آنچه نظـر نگارنده را به خود معطوف کـرده 

است آن است که با وجود تفاوت خواستگاه ها و نتایج ترسیم شده در تفکرات این دو اندیشمند، نقطه ي تالقی 

هر دو مکتب، نقش اساسی کاربســــــت عقل مردمی در ایجاد ساختارهاي مردم ساالنه می باشد و تنها راه 

رهایی از نظامات تمامیت طلب استفاده از قوه ي عقل خواهد بود.   

    به کاربسـتن عقل در فرآیند تعامل انسـان با انسـان و انسـان با خدا، جزء تفکیک ناپذیر ساختار اندیشـگی 

بسیاري از اندیشمندان امروز جهان است. الزم به توضیح نمی بینم که در مورد ارتباط فلسفه و سیاست کالمی 

. شاید بتوان نخســتین بارقه هاي نظام حکومتی مدرن و عقالنی  به میان آورم؛ چرا که از هم جدا نخواهند شد

در ساحت فلسفه ي سیاسی غرب را در آثار مشاهیري همچون ماکیاولی یافت. در تاریخ فلسـفه سیاسی غرب، 

ماکیاولی به عنوان اولین نظریه پرداز حاکمیت مدرن شناخته می شود. او نه بر مبناي اصلی الهی و نه بر مبناي 

نظمی کیهانی براي حکومت است. او همچنین به مسئله ي «چیزي که هسـت » می پردازد، نه بر « چیزي که 

باید باشد ».  طرح مســـــئله ي ضرورت، نگرش نوین ماکیاولی به رابطه ي اخالق و سیاست را می رساند.  با 

. فلســفه ي ضد هابزي اسپینوزا حرکت حول  ظهور تامس هابز، حاکمیت پایه و اساس انسـانی قانون می شود

. منتسـکیو هم هم نوا با اسپینوزا، غایت فلسـفه ي سیاسی مدرن را آزادي مطرح  محور آزادي را پیشـنهاد داد

کرد. با ژان ژاك رسو، کل مسئله ي حاکمیت زیر سوال می رود و مسئله ي حاکمیت مردم و نه اصل نمایندگی 

. از رسو به بعد، دوره ي مدرنیته ي سیاسی دوم آغاز شده و قطار فلسـفه به سوي آلمان میرود  مطرح می گردد

. ایده آلیسـم آلمانی بر آن شد تا چارچوب هاي نظام  تا محمل اندیشـمندانی چون کانت، فیشـته و هگل باشد

فلســـفی را منظم کند. خوانندگان تیز بین کانت می دانند که او کالبد سیاسی خود را بر عقل عملی می بندد. 

این عمل دو نتیجه خواهد داشت: 1- توجه به زندگی مشترك سیاسی انسان ها بر مبناي حق به عنوان ایده ي 

پیشینی عقل و 2- طرح چگونگی رابطه میان شهروندان و دولت بر پایه ي مفهوم حق. حاکمیت قانون، جاي 

. از آنجا که قانون باید ایده اي عقالنی باشـد، پیروي از قانون، همان  حاکمیت حکمران را می گیرد

پیروي از عقل است. اینگونه صلح مستمر دسترس پذیر خواهد بود و فلسـفه ي  سیاسی مدرن غایت خود را 

در این صلح مستمر در سایه ي عقل می یابد. 

. در واقع، عقل انسـان هیچ چیز را در  او معتقد است که عقل انسان توانایی درك هستی هاي فراحسـی را ندارد

. از این رو ذهن انسـان متشـکل از امر ادراکی نیسـت، بلکه فعاالنه داده  نمی یابد بلکه آنها را صرفا می اندیشـد

. پس از ارائه این نقطه نظر، کانت مســـئله ي الزام  هاي خامی را باز پروري می کند که در ادراك گرد آمده اند

. او همچنین می  مطلق انســان ها به اصلی را پیش می کشــد که در بر دارنده ي همه ي موازین اخالقی است

گوید که این قانون اخالقی، به واسـطه ي عقل عملی بر همگان واضـح اسـت و به عنوان یک اصــل قابل درك 

قلمداد می شود. این اراده ي عقالنی، منبع همه ي تعهدات و قوانین اسـت. وگر نه، دیگر راهی براي حفظ کلی 

.  سـپس کانت می تواند دولت  بودن و ضرورت قانون اخالقی و نیز سازگاري آن با آزادي براي ما باقی نمی ماند

را به عنوان اتحادیه اي متشــکل از تعداد زیادي از انســان هاي تحت حاکمیت قانون معرفی می کند. او بر آن 

است که الزمه ي تبعیت مردم از قانون آن است که ضامن آزادي هر فرد و استقالل براي او باشد.

از نظر کانت، با توجه به فرآیندي که در حاکم سازي قانون به شکل جمهوري وجود دارد، وابســـتگی مردم به 

. حکومت ها از دیدگاه کانت تنها دو شکل می توانند داشته  دولت همچون وابسـتگی اندام به بدن است

باشند: استبدادي و جمهوري. البته او براي رسیدن به یک حکومت دموکراتیک از یک حکومت مطلقه، راه 

حلی قهري و انقالبی ندارد. او به وضوح در پی اصـالح و کم کردن قدرت نظام سـلطه اسـت؛ تا آنجا که نفوذ 

. باري، کانت در رساله ي روشنگري به دفاع از فلســفه ي روشنگري در  شخصـی در وضع قوانین نداشته باشد

برابر دگر گونی هایی می پردازد که اقتدار سیلسی را تهدید می کند. با آنکه رساله ي کانت با دفاع از روشنگري 

به عنوان عصر انسـانیت آغاز می شود، اما در سراسر بحث به دفاع از آزادي در استفاده ي عموم از عقل 

: روشـنگري نقطه ي عطفی  . تعریف کانت از روشـنگري چنین اسـت به عنوان ابزار روشنگري می پردازد

است که در آن، بشر از صغارت خویش در می آید. صغارت، ناتوانی افراد در استفاده از عقل خود است.

مطابق نظر او، صغیر بودن کار آسانی است. بسـیاري از مردم در این شرایط، وابســته و آویزه ي یک قدرت می 

شوند، زیرا این جرات را ندارند که از عقل خود و بدون تکیه به رهبر، استفاده کنند. وضع وابسـتگی براي آنها به 

شکل عادت در می آید و حتی آنها بیش از پیش با این وضع درگیر می شوند. 

. آنچه ابتداي تفاوت دو اندیشـه را رقم می زند،  باري، اسـالم به گونه اي متفاوت در این باره می اندیشـد

. از منظر اسالم اینکه نباید مزاحم خواب عمیق بشـر شد، کامال رد شده  همان تعریف آزادي است

است. از این منظر، آزادي را عالوه بر آزادي دیگران، مصـالح خود فرد و همچنین مصــالح اجتماع محدود می 

. زیرا اگرچه الزمه حق طبیعی و حیثیت ذاتی انسـان، احترام است اما احترام به معنی کاري به کار انسـان  کند

نداشتن نیست. بلکه الزمه آن این است که هر عملی که استعداد هاي طبیعی را رشد دهد جایز بشماریم.

با این مقدمه، و ترســیم ابتدایی ترین خط مرز، می توان آزادي مردم در تعیین ســرنوشــت خودشــان را در 

. اگرچه کاربســت عقل جمعی در ایفاي نقش مردم در فرآیند آزادي خواهی  حکومتی اسالمی بهتر درك کرد

مورد تایید هر دو اندیشه است، اما باید تعریف ابتدایی را در نظر داشت. 

مرحوم طالقانی نیز به نوبه ي خود در بالندگی این طرز تفکر نقش بازي کرده اند. ایشــان می فرمایند: مردم یا 

باید در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه، یا طغیان و استبداد و استکبار، و در مقابل استضـعاف، یا 

شورا؛ یعنی اگراین نشــد، آن است. اگر مردم در سرنوشت و در مســیر زندگی شان و دخالت در کارهایشــان 

ممنوع شدند، معنی اش این است که یک عده اي مثل قیم باالي سـر اینها باشـند؛ مثل قیم براي صـغار؛ اما نه 

قیم دلســــــــوز؛ قیمی که هم مال صغیر را ببرد و هم عرض و استعدادهایش را از بین ببرد. خداوند حتی به 

پیغمبرش، با آن عظمت می گوید: با این مردم مشورت کن. به اینها شخصیت بده، بدانند که مسـئولیت دارند، 

متکی به شخص رهبر نباشند. ما از جهت وحی، و همه دنیا از جهت قدرت تعقل و برتري فکري رسول خدا، 

. مع ذالک به خود پیغمبر خطاب می  همگی معترف ایم که رأیش صـائب بود و داراي صــائب ترین رأي ها بود

کند:

 و شاورهم فی االمر...

همچون کانت، ایشان نیز در این ضمینه معتقدند که حاکمیت یا در منشی استبدادي است یا در منشـی مردم 

سـاالرانه. و صـغارت فکري آدمیان تنها از این منظر قابل حل اســت که پاي عقل به میان آید. ذکر این نکته 

خالی از لطف نخواهد بود که نه باال رفتن سطح علم و نه باال رفتن سطح شعور عمومی، نمی تواند به 

تنهایی بشر را در مسیر آزادي و حاکمیت قانون یاري دهد بلکه آنچه می تواند مفید باشد، نیرویی 

اسـت که هم صـداقت دارد و هم قدرت اجرایی براي منهدم کردن مرکز سـلب آزادي، و آن دین 

است. به جهت اهمیت مطلب اخیر، در مجال بعدي به تفصیل در این باره سخن خواهد رفت. 

«حکومت»و «عقل جمعی»از /دو/ منظر...

براي رسـیدن به هدف توجیه کنم؟ 

دروغ؟ فـریب؟ گول زدن مــردم؟ 

دیپلمات بازي درآوردن؟ اصــال از 

اسـالم به دوره!... از همون اولـی که با 

علی بیعت کردند، فرمود هرکـی بخواهد 

بیعت بکند و هرکـی نمـی خواهد بیعت 

نکـــند. آزادند. آمدند گفــــتــــند یا 

امیرالمومنین با چند جبهه نمی شـــود 

. یک جـبهه  . جنگید. یک جبهه در مکه.

در بصـــره. یک جبهه در شام. در داخل 

مدینه هم جبهه هاي مختلفی تشـکیل 

 . . نمی شود با همه جبهه ها جنگید شده

یکــــــی دوتا از این ها را خواهش ها و 

درخواسـت هاشـان را تامین کنید.... در 

. دسـتی بر سـر  یک جبهه باشـید

طلحه و زبیر بکشید. وعده والیت و حکومتی به اینها بدهید. وعده بدهید که فعال با 

. تا  مسـئله ي معاویه که در  زمین هایی که غصب کردید در زمان عثمان، کاري نداریم

. این ها یعنی چه؟  دهنه ي شام مرکز گرفته و در دهنه ي روم، حل بشود بعد به این ها برسیم

. یعنی به هر وسیله اي متوسل بشــود براي اینکه چند روز  این ها توجیه وسیله است

. یک روز هم من حاضر باشم نمی توانم یک ناروایی را روا بدانم،  بیشتر حکومت کند

مسامحه بکنم. این که سیاست نیسـت. سیاست دنیا این حرف ها نیسـت. ولی سیاست 

 . اسالم این است. سیاست اسالم سیاست صراحت و صداقت است؛ برعکس تمام سیاست ها

علی(ع) نمی توانسـت با اینها مسـامحه بکند. نمی توانسـت به اینها  وعده و وعید بدهد و سر 

جایشان بنشاند. چرا نکرد؟ براي اینکه  اسالم که مظهرش علی(ع) است، [علی] میزان اعمال 

. از همان روز  است، نمیتواند به هر وسـلیه اي به هدف که ادامه ي حکومت اسـت دسـت یابد

اول، در خطبه ي اول فرمود: «تمام این اموالی که غصـب شده اگرچه به فامیل زن ها در آمده 

باشند و کنیز ها خریده شـده باشـند؛ همه را از دسـت این ها خواهد گرفت ». این اعالم خطر 

بود. آن صراحت، آن صداقت نمی تواند این را جایز بداند. با هر کسی آنچه که واجب بود و الزم 

بود می گفت نه آنچه که مقتضاي سیاست محض بود. این سیاست اسالم است. اگر ما 

. ولی حق شکست خوردنی  . اگر چه شکست بخوریم مسلمانیم این سیاست ماست

نیست. همانطور که علی(ع) شکست نخورد. کشـته شد ولی شکسـت نخورد. ما می خواهیم 

مثل سیاست مدار هاي دنیا فریب کاري کنیم و بازي در بیاوریم و اغفال کنیم و وعده ي دروغ 

بدهیم و بی جهت وعده ي آب و نان بدهیم و عمل نکنیم؟ این دیگر سیاست اسـالم 

نیست. انقالب ما انقالب اسالمیست ...

. علی الخصوص که  بی گمان در باره ي جایزه ي فخیمه ي شوالیه ادب و هنر فرانسه چیز هایی شنیده اید
. اما اگر فکر  دریافت و رد آن از جانب دولت آبادي و علیزاده هیاهویی در عرصـــه ي ادب و هنر برپا کرد
می کنید می خواهم در باره ي علیزاده، دولت آبادي، ناظري، شجریان یا هر هنر مند دیگري از 
. اتفاقا معتقدم که این دوستان فرانســـوي در  این دست سخنی به میان آورم، سخت در اشتباهید
. در ایران چیزي که زیاد است  انتخاب پرسوناژ ها مسـیر غلطی را طی می کنند و آب در هاون می کوبند
. فکر می کنید هنر مند کم داریم؟ از راننده تاکسی ها گرفته تا علیزاده ها مملکت مملو از  هنر مند است
هنر مند است. گم نام هم نیستند. اما بیایید اول به شما بگویم که هنر مند کیسـت! اصال ادب یعنی چه! 

آن وقت حتما صحه خواهید گذاشت که کلّی شوالیه داریم...
هنر را چیزي تعریف می کنم که مخاطبین را به تحیر و تحسین وا می دارد. 

-  در یک سخنرانی، چیزهایی را بر زبان می  مثال شما به عنوان یک شخصــیت بزرگ – ویا حتی کوچک
رانید که عده اي متحیر می شوند و عده اي براي شما دست و سـوت روانه مـی کنند. نتیجه آنکه شـما 

هنرمندید و الیق نشان شوالیه!
البته هنر چیز دور از دسترسی است و این هنر مندان بسـیار مرارت و ریاضت می کشــند تا به این حد از 
. در همین مورد اخیر، می خواهم گوشه اي از فوت  تبحر در واداشتن دیگران به تحیر و تحسین می رسند
هاي کوزه گري را به شـما بیاموزم تا شـما هم مثل این هنر مندان، هنرمند شـوید؛ البته این ها تجربیات 

سی و چند ساله ي هنر مندانی سرشناس است. فلذا خوب به خاطر بسپارید. 
1- در حین سخنرانی تا کمر براي گرگ ها خم شوید ( با لبخند)

2- مکالمه ي تلفنی با سردسته ي گرگ ها بعد از هر سخنرانی و میتینگ ( شبی دو بار) 
3- دوستان خود را تخریب کنید ( به میزان الزم) 

4- اگر خودتان تازه به دوران رسیده نیستید، دیگران را با این لقب بخوانید.
5- منتقدان را تا جهنم همراهی کنید.

نکته 1: اگر وعده اي می دهید که نمی خواهید آن را عملی کنید، این کار را با لبخند انجام دهید.
نکته 2: موارد باال هرگز خطاب به آقاي رییس جمهور نیست و البته خطاب ما با چوپان دروغگوست.

نکته اخالقی: ادب مرد به ز دولت اوست! والّا هست!

ادب؟ مرد؟ دولت؟...
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