گفتگوی فیسبوکی فرید«غالب»" ،سیاسی شدن به نفع ما نیست!"
نوشته :فرید غالب
 ۲۳اپریل ۲۰۱۶

Ghalib Farid

من یکی از دالیل بی ثباتی سیاسی و بحررا سیاسری دک ورروک کا سیاسری شرد بری
از حد مردم ما میدانم .البته می باید میا فهم سیاسی و سیاسر زدیری تیکیرا لابرل
شررویم و موررروک از سیاسرری شررد دک نبرررته ام سیررین اس ر  .سیاسرری شررد وانررا دک
مرحله دان آموزی و دانرجویی یکی از آسیب سای شدیدی اس وه سم به خود فرد
و سم به سرنوش تخصصی شرد ورروک مردمه واکد میکورد .شروکبختانه وانرا مرا
دکین مراحل حساس موکد بیرترین شکاکسای سیاسی ،حلقرا سوااسرتیادگ یرر لرراک
میگیرند.
سیاس یگانره مجرایری نیسر وره مرا بتروانیم بره سررزمین مرا خردم ووریم .برر ک
سیاس ر کا میترروا مقصررر ویرانرری سررا و نابسررامانی سررا دک وررروک دانس ر  .کاگ سررای
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فررراوا دیگر ری و ررود داکنررد ورره از آ یریرری میترروانیم حرری نیررا مررادک ویررن کا ادا
نیود .ما میتروانیم از یریری فلالیر سرای ا تیرا ی ،فرسوگری و مردنی ،سرودمود تررین
امالحا کا دک امله ی ما بو ود آکیم .پ نیاز نیس تا این مسریر ویرانگرر کا
وسیله ی ایدگ آل خدمتگذاکی بدانیم.
خواسرم از تیام وانا ایوس وه لطیا تا پایا تحصیل ،سیچ یاسی سوس ایرن کاگ کا
نکوو د .دک ضین باید بسیاک محترای و آیراگ باشرید ترا مروکد مرید رالدا سیاسر لرراک
نگیرند.

Gulnazar Farhad

ام چیزی بگوییم ،الزم اس

لبل از ایوکه دک موکد سیاس و سیاسی شد بصوک
بدانیم وه:
اول  -آیا سیاس یا کورن واحرد و مجررد اسر وره میتوانرد راگ یزیوری داشرته باشرد
دوم  -آیررررررا )سیاسرررررر ک بررررررا میهررررررومی ورررررره داکد ،دک سررررررر حالرررررر مخررررررر اسرررررر
سررررروم  -آیرررررا اکورررررانی دک زنررررردیی و رررررود داکنرررررد وررررره فررررراک از سیاسررررر باشرررررود
چهاکم :آیا کوش ال لیدانه نسب به سیاس کا میتروا میهروم غیرر سیاسری داد  ......و
پوجم :آنچه غیر سیاسی اس  ،چیس
دکود خدم وا فرید!

FaridGhalib

سپاس بیکرا از نقد و نرریا تا وا فرساد.
 .1دکس ر اس ر ورره برردیلی دک ا تیرراب برررای سیاس ر و ررود نررداکد ولرری دک سرریچ
تلرییی از سیاس ییته نردگ ،وه سیگا بایس به واک سیاسری اشرتلال وکزنرد
و دک موک دم تحقی این امر امله واژیو میرود.
 .2سیاس دک سر حالت مخر نیس و دک ضین نیراز اسر ترا برخری سرا امروک
سیاسی وامع سیاسی کا به پی برند .اما پرداخ سیگانی به سیاس حترا دک
خوشرربیو انه ترررین برداشر از سیاسر  ،مخررر اسر  .چررو فلالیر سیاسرری برره
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ملوی مباکزگ برای احراز لدک سیاسی اس و دک موکتیکه سیگا به چوین
مباکزگ بپردازند ،سرنوش آ ا تیاب بسا سرنوش افلانستا خواسد شد.
 .3بلی! سیچ فلالیتی سیاسری نیسر مگرر ایوکره سردن آ تصراحب لردک سیاسری
باشد .فکر ووم پرس سوم و پوج تا مرابه باشود .میهوم پرس چهاکم تا کا
نگرفتم

Gulnazar Farhad

فرید زیز به امید سالمتی شیا!
سررپاس از تو ررن تررا برراالی سررواال مطروحرره ،دک مرروکد ثررایر فرمررودگ سررای تررا
میخواسم ابراز نرر بکوم ،زیرا زمرا دک وراک اسر و ملرزم مرحب کویرا کوی ،امرا
الزم میدانم به یا نکتره فرمرودگ سایترا وره اساسری اسر اشراکگ ای داشرته باشرم و آ
ایوکرره شرریا فرمررودگ ایررد « سرریچ فلررالیتی سیاسرری نیسر  ،مگررر ایوکرره سرردن آ تصرراحب
لدک سیاسی باشد»  ،انتراک نداشتم نررین شیا دک موکد سیاس چوین باشرد ،مبراکزگ
برای تصاحب لدک سیاسی ،میتوانرد یرا بخرری از فلالیر سیاسری باشرد و نییتروا
سیاس کا فقط به )مباکزگ برای تصاحب لدک ک خالمه ورد ،شیا میبیویرد ،دک یررد
و نرروا شرریا سیاسرریونی انررد ورره مبرراکزگ میکووررد ،برردو ایوکرره دک مرروکد تصرراحب لرردک
سیاسرری حترری فکررر وووررد! آیررا آنررا سیاسرری نیسررتود یررا سیاس ر شررا غلررط اس ر بهررر
موک ! سیه دک حال آموختن استیم!
پرس چهاکم من وامالً واضح اس  ،فقط تیروز دلیقتر واک داکد .موفی باشید.

Farid Ghalib

محراق تیروز سیاس لدک اس و دک موکتیکه وصر لدک کا از فلالیر سرای
سیاسی دوک سازیم ،آ فلالی از سیاسی بودن بیرو میررود .دک ضرین مورروک از
تصاحب لدک فقط تصاحب شخصی لدک نیس بلکه سر فلرال سیاسری یرا شخصرن
دک تالش کسید بره لردک سیاسری اسر یرا سرلی مری وکزد ترا حرز یرا یروسری وره
یرفداک آ اس  ،بر مسود لدک تکیه زند.
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Gulnazar Farhad

با احترام خاص الخاص به نرر شیا ،با دکوی وه من از سیاسر داکم نییتروانم چورین
تلرییرری کا برررای سیاس ر لایررل باشررم! مررن تهویررد میکرروم ورره آنچرره غیررر سیاسرری اس ر
چیس یا واضحتر ،شیا ودام یونه فلالی کا غیر سیاسی میدانید ییتم وه این بحث
مللی اس  ،این یا مکتب اس و مباحثا فیسبووی نییتوانود پاسخگوی یا مکتب
باشود ،موفی باشی.

Farid Ghalib

تیام فلالی سای ا تیا ی ،فرسوگی ...وه سدن شا کسید به لردک نیسر فلالیر
غیر سیاسی اند.
برردالحین ررالم نویسررودگ وتررا بویادسررای لررم سیاسر دک مرریحه ی  29وترراب چوررین
میوویسد :مهیترین وصر تلیین و ا رای سیاس لدک اس و شواخ آ وظییه ی
امررلی و اولیرره لررم سیاس ر اس ر  .لرردک سسررته و مروررز ثقررل سیاس ر کا برره و ررود
میرررررر وکد و سیرررررره وررررررراو دک زنرررررردیی سیاسرررررری برررررره لرررررردک مربرررررروی میرررررررود.
دک ضررین دک مرریحه  30ایررن وتررا سیاس ر کا چوررین تلریررت نیررودگ اس ر  :سیاس ر
مباکزگ برای لدک اس  .مهیترین تلریت سیاس دک میرا متیکررا سیاسری غرر
ایوسررر وررره آ کا مبررراکزگ بررررای لررردک و نیررروم و ا یرررال آ دک املررره مررری دانورررد.
ساکولد السکی سیاس کا چوین تلریت میکود :سیاس یلوی دانستن ایوکه؛ چره وسری
میبرد ،چه میبرد ،چه مولع میبرد ،چگونه میبرد و چرا میبرد.

Hossayni Hassanyar

خوبا دیاکم وا فرساد و غالب دکود.
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بحث خیلی الب اس " سیاسی شد به نیع ما نیس " .به نرر وا غالرب سیاسر
تافتره ردا بافتره ی اسر وره دک سرر ترراک و پرود آ بییراکی مهلرا سراکی رای یرفترره
اسر و ایررر وانررا مررا آ کا برره توررد وووررد ایررن بییرراکی آنهررا کا مررری خواسررد ورررد.
بالفامررله یررا پرسر مسرروم کا بخررود ملطررون سرراخ و آ ایوکرره سیاسر و دیررن کا
امله شواسا اسالمی دو رز الیویرا و ردایی ناپرذیر میدانورد ،ایرر چورین باشرد پر
بایررد بررا دیررن سررم وداب ورررد از سرروی دیگررر للر شواسررا برررای واژگ سیاسر ملررانی
بسرریاکی موررر وررردگ انررد ورره باکتوررد از« :ک ی ر داکی ،پرراس داشررتن ملررا ،ترردبیر،
قوب  ،کیاس  ،داوکی ،توبیه و»...
دک یا والم سیاس یا ز از حیا ا تیا ی ماس  .دک سابی دانریودا انسا کا
مو ررررود نررررایی ،بلرررردسا متیکررررر ولرررری حرررراال انسررررا کا مو ررررود سیاسرررری میخوانوررررد.
زندیی کوزمرگ ما دک بین ا ضای خانوادگ توریم نیود اموک مورزل تورریم کوابرط برا
خررانوادگ ،سیسررایه و دسکرردگ و شررهر و برراالخرگ میلک ر و هررا برردو سیاس ر میسررر
نیس .
سیاس )به انگلیسیPolitics :ک دانری اس وه از شرهر )مدیوره دک ف ررن فیلسروفا
دوکا اسالمی مانود فاکابیک و مواسبا شرهروندی )مردنیک بحرث میوورد .بره تلریرت
دیگرررر « سیاسررر فلرررالیتی ا تیرررا ی اسررر وررره برررا تضررریین نررررم دک نبردسرررایی وررره از
ی زوک  -وره
یونایونی و ناسم
یرایی قیدگسا و موافع ناشی میشود ،میخواسد بره یراک ِ
ِ
دکونی واحرد سیاسری ویر گای کا
اغلب بر حقوق متکی اس  -اموی بیرونی و تیاسم
ِ
تهمین وود.
پررررر بقررررررول دوسرررررر خرررررروبم فرسرررررراد آنچررررره ورررررره غیررررررر سیاسرررررری اسرررررر چیسرررررر
برره نرررر شرریا سیررین ررواملی ورره بوررام مرردنی یرراد میررروند نهادسررا غیررر سیاسرری انررد
از سرروی دیگررر ملوررای ررالد یررا ررالداد سیاسری چیس ر شرراید موررروک شرریا البررا
باشود
چو الد به ملوای آدمک اس و ال دک امطالح وام سیاس براز کا میتروا
یی .
دک فر ام ییتوی ام وه دوکی از سیاس به نیع مرا نیسر  ،ایرر از سیاسر دوک باشریم
برره ایررن ملوررا یرره ا ررازگ دسرریم سررر للرردک و زوکیرروی از غیل ر مررا اسررتیادگ سرروا نی رودگ
سرنوشرررررررررر مرررررررررررا کا بررررررررررره سرنحویکررررررررررره خرررررررررررود میخواسرررررررررررد کلرررررررررررم بزنرررررررررررد.
به سرحال دک آخر برای دوستا خو خود آکزوی موفقی کا داکم .ناکاح نروید.
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Farid Ghalib

دکود خدم وا حسویاک و سپاس از نقد خردمودانه ی تا .
من نه توها سیاس کا بلکه سیچ پدیدگ ای کا نیساً زش نییپوداکم .دک والع پدیردگ سرای
ها ماتاً خوثی اند و ایرن نحروگ ی اسرتیادگ مرا اسر وره بره آنهرا ملوری میبخررد و آنررا
زشر و زیبررا میسررازد .آنچرره ورره برره سیاسر برراک مویرری میدسررد و آنرررا زشر میسررازد،
لدک اس  .مباکزگ برای تصاحب لدک بسیاکی از انسرانها کا بره لرول سرابز یرر
انسررانهای دیگررر میسررازد البترره اب رراز نررررم پیرامررو موضرروب بررا الهررام از کویکرررد
پرییاتیا اس و خواستم از زاویه واکبردی ای سیاس  ،به مورر خروی  ،مورروک
بخرم.
سرچود نییخواسم دک موکد کابطه ی دین و سیاس نرریه پردازی ووم ،چرو دک ایرن
حوزگ احسراس ضرلت میکروم و نیراز میبیروم ترا واوراویی بیررتر انردک برا کابطره دیرن،
سیاس  ،دولر و لردک نیرایم .امرا ایرن کا بره رر ییتره میتروانم وره ردایی دیرن از
دول سیچگاسی به ملوای وداب ییتن با دین نیس  .چو ماکتین لروتر از بویانگرذاکا
این اندیره ،خود وری یکی از ولیساسای وکتوبرک آلیا برود و مورروکش از یررح
این اندیره ،بره حاشریه کانرد دیرن از زنردیی مرردم نبرود بلکره میخواسر ولیسرا بررای
کسید به لدک و حیظ آ دین کا ابزاک لرراک ندسرد و مرانع بردنامی بیررتر مسریحی ،
شرد .وی میخواسر بردنامی سررای لررو اوسررطای اکوپرا کا برره پرای سیاسر بریرزد نرره
مسیحی .
مرن برا ملورایی اکایره شردگ شریا از سیاسر ) ک یر داکی ،پراس داشرتن ملرا ،تردبیر،
قوبر  ،کیاسر  ،داوکی و توبررهک وراملن مرروافقم و سریچ ایرررادی سرم نررداکم امرا پرسر
ایوجاس وه آیا میکن اس وه سیگا دک یرا ا تیراب بره ایرن امروک بپردازنرد و ایرر
سیگا چوین ووود سرنوش یا امله به وجا خواسد وررانید! یقیوراً وره سرنوشر آ
ا تیاب بسا افلانستا خواسد بود .سدن بودگ این نیس وه نبایرد سریچک بره سیاسر
بپررردازد بلکرره موررروکم ایوسرر ورره نبایررد سیگررا سیاسرر بوکزنررد و نبایررد دک مرروکد
سیاسر سررادگ انگررا کی مرروک ییرررد و بررا ترررواش سررای فکررری محر  ،برردو دکک
ییی از شرایط ،اوضاب و موطقه دک این مسیر یام برداکیم.
تلاکییی وه شریا از سیاسر اکایره نیودیرد بجرا انرد امرا شریا سیاسر کا بردو دک نررر
وصر لردک برکسری ورردگ ایرد وره مرن برا ایرن وراک مررکل داکم .لردک کوح
داش
سیاس اس و تیام زد و بودسا نیز کیره دک حقظ و تصاحب لدک داکند.
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لسییکه بره پاسرج ورا یرل نررر فرسراد ییرتم؛ سریچ یلری سیاسری نیسر مگرر ایوکره
سردن آ کسرید بره لردک سیاسری باشرد .فلالیر سرای تجراکی ،ا تیرا ی ،فرسوگرری،
سوری ،خیریه ،محی ...وه نی شا کسید به لدک نیس  ،غیر سیاسی اند.
وامررع مرردنی کا نییترروانیم ،غیررر سیاسرری پوداش ر امررا تیررام وامررع سیاسرری نیررز مرردنی
نیستود .به براوک امرحا لرراکداد ا تیرا ی؛ سرابز ،الک و کوسرو ،لرراک بسرتن مرردم
برای کسایی از حال یبیلی ،وکود به امله مدنی بود ،نه امله سیاسی .البتره ایرن
دک حد یا فرضیه اس اما از موطی غوری ای برخروکداک اسر و مرن برا ایرن نرریره
موافقم.
چو سیاستیداکا  ،بهرگ وری سای فراوانی از مردم ما نیودگ انرد و مردسا روا مرا
کا برررای کسررید برره اسرردان شرروم شررا برره پررای مررر ورررانیدند ،بو راً خواسررتم ررالدا
سیاسی خطا شا ووم و این خطا آیاسانه بود.

Waswasnapazir Npnala

فرید زیز ! واک ورد سای شیا  ،مصاحبه سرای ترا  ،بره شریول نوشرته سرا  ،افکراک و
بیو تا سیه لابل لدک اند .سیواکگ د ا میکویم تا به لله سای شامج وامگاکی برسری.
ادای احترامم کا به خانوادگ زیز تا وسیله شوید.
وانررا زیررز ! موضرروب خیلرری سررا مهررم ای کا دک مسررن و بیررو خوانورردگ سررا ترردا ی
نیودیرد ،وره مطلرب آ سیاسر و سیاسر زدیری اسر  .مررن بره نوشرته سرای شرریا ادای
احترام می ووم و میل داکم ویی سم از خود چیزی بوویسیم وه ترا حردی شراید برا داشرته
سای شیا دک توال لراک نگیرد .سر فردی از افراد لبل از آ وه به سیاسر یررای
پیدا ووود ،ماسیتن و ماتن من حیرث انسرا داکای شرلوک سسرتود و ایرن شرلوک انسرا کا
من حیث مو ود سیاسی با تیکر و بیو فلسیی به ملرفی می ییرد ،اما سیاسری شرد
دک ما خود ناشی از دکک مسایل ا تیا ی و محیطی میرود وره انسرا دک آ لرراک
داکد .انسا سا باید سیاس کا تابع قل و موطی ووود ،و نه ایوکه موطی و خردیرایی
کا تابع سیاس شود  .دک ضین برای دان آموزا دانرگاگ سا سیاسری برود دکسر
اس اما " خزبری" برود  " ،لررری" فکرر وررد  ،محردود اندیررید  ،دکس نخوانرد ،
دنیررا کا مطللرره نکرررد  ،شرررایط کا نررا دیرردگ یرررفتن  ،بررا دیگرررا برری ررا و برردو دلیررل
مخالیر ورررد  ،تبرراکی را بررود  ،خررود کا نرره شررواختن ،آیورردگ کا پرری بیورری نکرررد  ،بررا
مافیای محیطی ،موطقوی و هانی سیدس بود  ،دک موکد سرنوش وروک و مرردم
اداره نشرات سیمای شغنان

خررود نرره اندیرررید سررم شرراید برغیررر سیاسرری بررود و اوادمیررا و لیرری و  ،واکسررته
بودن حکم نکود .دوم وانا سیواکگ از افراد وهوه فکر سخن می زنورد ،لابرل دکک
اسر امررا ایررن وهورره یرایرری توهررا دک زمررا و مکررا نبایررد برره پر وس و برکسرری لررراک
ییرد ،بلکه دک سستی و بیو فکری افراد سر رو شرود ،زیررا سسرتود افرراد روا
وه وهوه فکرند و سم سستود برخی افراد مسن ،وهن سال و سال خروکدگ وره ترازگ فکرر
و کوشوگرا سستود .فرردگ ایوکه برای وانا مروکگ این اس  :سر آنچه شیا و میهن
و مردم تا کا ،چره سیاسر باشرد ،زبرا باشرد ،قیردگ و براوک باشرد ،مسرایل ا تیرا ی
باشود ،لومی و تباکی باشد ،قب نگهداکد ،از پیرررف مرانع شرود ،دک املره تبراکز
یافته نتوانید ،آیودگ ای دکخرا نداشته باشید ،مانع کشد سیگانی شریا شرود ،از دکس،
تللیم و تللم شیا کا مانع شود ،نه سیاس اس نه فرسوگ اس نه تهرذیب اسر و نره
سم قالنی اس  .زندیی کا باید بسرازید ،خرود کا لروی وویرد ،ضرلیت نباشرید ،زیررا
دیروز ،امروز و فردا ،ضلیا پامال بودند ،سستود و خواسود بود.
ها بر تو بگذکد
خواسی وه سخ و سس
بگذک ز هد سس و سخن سای سخ خوی
وامگاک باشی

Farid Ghalib

دکود بر استاد فرسیخته و وک اوند وا پیکاک!
مو ر پررذیر کسویودسررای یهربرراک و میلررو از قالنی ر تررا ام .نکت ره ی خیلرری مهررم و
اکزندگ ای کا اشاکگ نیودید و آ ایوکه وانا وهوه فکر و بزکیا تازگ فکرر .واللرن
ما دک ا تیاب ما با ملضل بزک وهوه فکری وانا دچاک ایم .بسیاکی از وانا
ما ادامه دسودیا فکر پدکا خوی  ،بدو سوج سود و زیا آ به ا تیاب اند .مرن
نییخواسم بزکیا ما کا لضاو ووم اما برنامه سای سیاسی میباید مطابی به شرایط
زما و اوضاب خاص یرح کیزی شوند .شاید نی پیوستن پردکا مرا دک یرروگ سرای
مختلت آ زما  ،وسب مویل و سود به مردم بود ،اما پرس ایوجاس وه آیرا برا آ
کوش وهن میتوا موافع مردم کا تهمین ورد .یقیواً وه پاسج مویی اس .

اداره نشرات سیمای شغنان

Ali Bik Mohammad Bik

فرید ا حی اسر و کاسر حررن ترا -بره مطلرب خروبی تیراس یرفتره ایرد  . ..سریا
س یر زفرسورگ دوک باشرد *** تیوگرداک و لومانردا زوک باشرد ؛  .حقیقرتن مرردم و
بخصوص وانا تا زمانیکه ا تیاد به نی نداشته باشود ؛ از تاکیج و فرسوگ ویرن
بی بهرگ باشرود ؛یررای شرا بره سروی سیاسر ؛ خرود ملورای مرذسبی شرد کا داکد ؛
یلوی آ پدیدگ سا یی کا وه انسرا برا دانر -فهرم و تحیلیرل و تجزیره ی شرخد خرودش
دکک نکوررد؛ بررا دکک احساسرری اش  -برره بیراسرره خواسررد کف ر وبا ررث ویرانرری و برری
نریی دک امله خواسد یردید  .کاگ نلرز و مییردی کا دکپری یرفتره ایرد  -بهرروزی و
وامگاکی شیا کا مع تیام کسروا حی و دال آکزو میبرم .

Farid Ghalib

یا دنیا میوو از نرریا نیا و سازندگ ی سییرگی تا واوا لی بیا.

Sahari Atah

دک میلکتیکه وه فلال زندیی داکم مردم ادی آ دک موکد سیاس ضر الیثل یویا
چورین نررر داکنردPolitics is the dirtiest business in the society, that ) .
means cheating with the publicک .سیاس وثیت ترین شلل اسر دک ا تیراب
یلوی دکو یویی و نیرنگ با مردم  .شخد خودم ییتاک مردم ایوجا کا تایید میداکم،
ایر چه دک سیاس دخیل نیستم.
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Farid Ghalib

ایررن چوررین تصرروک و انز رراک از سیاس ر و سیاسررتیداکا نرره توهررا دک وررروکیکه شرریا
زندیی میکوید ،حراوم اسر  ،بلکره ایرن برداشر دک سرطح هرا مسرتولی اسر و ایرن
برداشرر دک یررول ترراکیج بوررابر یلکرررد سیاسررتیداکا شررکل یرفترره اسرر  .تومرریه
ماویرراولی دک وتررا شررهریاک برره زمامررداکا یررا موضرروب ورراملن دیررد نبررود .او فقررط
کفتاکسرای واللری سیاسررتیداکا کا بره کشررته تحریرر دک آوکد و ییر سردن وسرریله کا
تو یه میکود و برای کسید به سدن زمامداک میتواند از سرر ابرزاک غیرر اخاللری نیرز
استیادگ نیاید.

Ahmad Ali Sayed

محترم فرید ا ! مطالب اکائه شدگ از انب شیا لابل لدک و تحسین اس  .نرریا
دانررریودانن اسررتادا پیکرراک مرراحب و محترررم لرری بیررا کوشرروی بیرررتر برره موضرروب
مطرررح بحررث بخرررید  ،برره نی ر وفرری داد و نزدیررا سرراختن نقطرره نررسررای دوسررتا
سخوا ووتاسی برای نوشتن داکم  ،مردم ما بی از حد سیاسی نه ،بلکره بری از حرد
به سیاس یرایی افرایی کو آوکدند وه کیره دک قب ماندیی و ردم آیراسی املره
مرا داکد .از یذشررته سرای دوک ورره بگرذکیم  ،فقررط دک ویتررر از نریم لررر اخیرر مررا شرراسد
ترکل یروگ سا و حلقاتی )کاس وچپ ک بودیم وه با شلاکسای سیاس افررای یرایری
واکد محوه شدند وه ایوهم به سیا قب ماندیی یومی امله بر میگرردد .مرن برین
قب ماندیی امله و سیاسر برازا املره مرذووک المره تسراوی میگرذاکم  .بررای
بسیاکی از وانا ما سر چیز حتین سیید باشد یا سریاگ و بره سررا کنرگ سرای دیگرر
نیی کوند  .سیاس کا ایر بالیرض به آت تربه وویم  ،برا آتر میتروا خانره کا یررم
سرراخ ویررا سرروزاند .دک املرره مررا ورره برری رردالتی سررا بیررداد میکوررد یرربلن وانررا برره
سیاس اللیود میروند ولو ایوکه این اللیودی از کوی احساسا نیز باشد  ،برخی
سرا دک سیاسر از مررز احساسررا بروک نییکووررد وامرا ررد از ایرن مرررز یذشرته و برره
تل قل میرسود و دک می یابود وه غیر از سیاس کاگ سای دیگری برای خدم به مردم
و ررود داکد  ،مطلبرری ورره شرریا برره آ اشرراکگ وردیررد و امررا ایررن کاگ سررای دیگررر کا نبایررد
وسرریله ای برررای سیاسر زدائرری بکرراک یرفر  .تحرررک یلرری دک هر بررر آمررد از
حال ضلت وناتوانی میتواند از یریی سیاس )حز سیاسیک ویا سر نهراد دیگرری
میسر باشد و این خود میرساند وه نباید سیاس کا وواک زد ویا نادیدگ یرفر  .آنانیکره
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دک فلالی سای ا تیرا ی  ،التصرادی مصررون انرد بطروک غیرر مسرتقیم وشراید نهرانی
پررای شررا دک سیاسر دخیررل باشررد  .حرروادی چوررد دسرره اخیررردک وررروک نیررای نررام فی
بررازی ووررا س یاسرر کا آشررکاک میکوررد ورره از بلررو سیاسرری الزم برخرروکداک نبودنررد
وبسیاکی از این بازی ووا داغی از قب مانی ا تیا ی بر پیرانی خود داشرتود و ترا
امروز سم داکند واما این امر نباید سبب مایوسی وانرا مرا یرردد  ،برا وسرل نررر
این مرحله کا باید لحره ای از تاکیج وروک به حسا آوکد .نوک امید دک دل سرای مرا
کوشررن میرررود ورره وانررانی چررو فریررد غالررب کا داکیررم  ،وسررل دیررد هررا نگررری و
انلطان پذیری شیا تضریین مطیییوری اسر دک انتخرا کاگ دکسر و سرالم یلوری کاگ
خدم به مردم و وین.

Farid Ghalib

دکود خررررردم ورررررا احیرررررد لی سرررررید و سرررررپاس از دیررررردیاگ سرررررای سرررررودمود ترررررا .
یقیواً وه سیاس بر تیام ابلاد زندیی ما انسرانها ترهثیر میگرذاکد و مرن سیاسر کا یرا
امر خیلی سا مهم میدانم ،بواً الزم میبیوم تا نباید سیگا به سیاس بپردازند .بلکره بایرد
این رمه تخصصی شود .این کا تاکیج ثاب ساخته اسر وره لردک یلبری یکری از
خواسررته سررای وررال انسررانها اس ر و مررا سررر لرردک ورره بخررواسیم مررردم کا از سیاسرر
بتراسررانیم ،برراز سررم خیلرری سررا اللیوررد پیررربرد امرروک سیاسرری خواسوررد بررود .بوراً زدای ر
سیاس ر دک ا تیرراب متصرروک شرردگ نییتوانررد .تهویررد مررن بررر ایوس ر ورره اوالً نبایررد تی رام
شررهروندا کا دکییررر بررازی سررای سیاسرری نیررود .دوم نبایررد دک مرحلرره دانرررجویی برره
سیاس پرداخ .

Nazar Faez

بلررف فریررد ررا چیزیكرره دک نوشررته تررا برره برکسررف یرفترره ایررد يررامال" دلیرری و تجربررف
اس  .باید یی دکین مرحله زندیف وانا با ط فراوا بره سیاسر از ا هر
کو می آوزند.
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Farid Ghalib

سپاس فراوا واوا فای ! بلی ،بوابر سیرین احساسری برود وانرا  ،مرن بررای شرا
تومیه میویایم ترا دک ایوچورین دام سرا نره افتورد .ایرر دک ایرن مرحلره ی زنردیی اسرتقالل
فکررری خرروی کا از دسرر بدسورررد ،تیررام یررر وابسررته فکرررر دیگرررا و مقلررد کفتررراک
وابستگا خواسود بود.

محمدمزاری سلطانزاد

دلیق سیاس دک این وروک متاسریانه بره یونره دیگرر یلوری بره اسراس مورافع شخصری و
لومی دک حرو بودگ وره وانرا ام وسریله ای بررای اسرتیادگ چورین حراال میرروند.و
سیاس دکا فلانستا یلوی دکو ,فساد,زوکیویی و بدبختی تلقی میرود.

Farid Ghalib

شروکبختانه ایررن تلقیرا مررردم مرا بررازدگ تجربیرا تلررج شرا از سیچررو یلکردسررای
سیاسیو دک وروک اس  .مکر ،فریب ،دکو و نیرنگ آنقدک دک ا یال سیاستیداکا
ملیرررررررول شررررررردگ وررررررره یرررررررویی سرررررررر وررررررر چورررررررین نکورررررررد سیاسرررررررتیداک نیسررررررر .
من تلقی ویوداکانم کا حی بجانب میدانم.

Falak Sepehr

سیاس زدگ یی مرکل ومویوکاس نه داشتن یا میکوکگ سیاسی آنچره ازتحلیرل ترا
برداش نیودم زیراد موروی بره موطقره ای لرافیرای وره مرن ترو دکآ زنردگ یری میکروم
برخوکدمی میکود وا دادستا غالب اما سیاسر کا نبایدازآیوره چودتاوهوره فکرر وره
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سووزسم دکمخروش نیود امسا مردم میرود دید بلکه داشتن میکروکگ سیاسری وخرط
م سیاسی الزم اتباب سروروک اس  .ملوی سیاس توها تخریرب افرراد انرب مقابرل
نیس بل ملوی اش حصول  ،تلدیل وحیظ لدک اس وه متاسیانه دکمیلک ما ازین
چورررین برنامررره سرررا خبرررری نیسررر  .فردسیاسررری سررردن اش توهابررردبیوی نییباشرررد بلکررره
باخبرشرررد ازمحررریط و مررراوکا واوضررراب لرافیرررایی وررره دکآ زیسررر داکنرررد میباشرررد.
باحرم

Farid Ghalib

میوو از دیدیاگ اکزشیود تا وا سپهر!
البته وه دک فضایی وه انسا برزک میررود ،یبلرا وره سوجاکسرا و ناسوجاکیهرای آنجرا
باالی یرز تیکر و تحلیل فرد به شکل ناخودآیاگ تاثیر میگذاکند ولی این دیدیاگ ام کا
خواستم با فرا بیوی اندوی بیا بداکم .من شرهروندا ورروکسای متیرد دنیرا کا وره از
لحاظ توسله سیاسری و التصرادی دک هرا پیررگام انرد ،دک مسروم مجسرم سراختم و بلرد
دکیافتم وه مردما آنجا آنقدکی وه ما اللیود سیاس سستیم ،نیستود .آنها سیاسر کا
تخص صی ساختود و سر شهروند اد ای فلال و آیاگ سیاسی کا نداکنرد .ایرر لرراک برود
برا سیاسری بررود تیرام شررهروندا و یرا سررم برا یرپ ،وررروکسا آبراد میررردند؛ مرا آبررادترین
بودیم.
واللی امر ایوس وه سیاس یا امر خیلی مهم و سخ اسر  .بورا نبایرد برا ترراوش
سای فکری مح خوی و فهییدگ پوداکی خوی واکد این رمه شد.

Saeeda Gouhari

موضوب بسیاک مهم ،خالمه و دلیی ،از این خوبتر نییتوا نوش  .امروز وروک مرا
بیرتر از سیه به وانا تحصیل یافته ،زحی و و پرواک نیاز داکد ،نه به سیاسر
ویرانگر.
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Farid Ghalib

بلی بانو یوسری!
امرروز مررا زادگ ی دیررروز ماسر و فرردای مررا مولررود امررروز ماسر  .ایررر وانررا مررا
وسایل ویرال و بالوردیی کا بدسر نیاوکنرد براز سرم نرراکگ یرر مرراسر شررم آوک قرب
ماندیی و دنباله کویی خواسیم بود.

Aziz Alishah

سیاستیکه دک شلوا تلریت می شود وه باک حزبری شرد و برود اسر وراملن بره
نیع مرا نیسر و بری حرد ازیرن ناحیره متضررک اسرتیم امرا آنچره سیاسر دک ورروک سرای
پیررفته تلریت می شود وه خالمه آ موافع مردم اس باید این لسم سیاسی بود.
ترکر.

Farid Ghalib

شکل ییری احزا سیاسی مقتدک بر پایه ی اکزشهای ملی خرود یکری از مولیره سرای
توسله سیاسی انگاشته میرود و حزبی شد یا سیاسی برود نیسراً سریچ اشرکالی نرداکد
امررا ترررکل حزبرری دک وررروک بررر پایرره مررذسب ،لومی ر  ،زبررا و سرری نرررا دسورردگ ی
فرسوگ سیاسی بسیاک ضلیت و ایوگونه احزا نرانگر توسله سیاسری نره بلکره نیراد
قب ماندیی سیاسی اند و شلوا کا سم نییتوانیم مجزا از این کوند به تحلیرل یرفر .
دک ضررین سیاس ر دک سیررا وررروکسای پیرررترفته نیررز چورردا شررلل پسررودیدگ شرریردگ
نییرود.

اداره نشرات سیمای شغنان

حرن بودگ ایوس وه سیاسی شد دک مرحله دانرجویی حتی به مثبر تررین برداشر
از سیاسر برره نیررع دانرررجو نیسر  .مرحلرره دانرررجویی یررا فرمر خیلرری سررا مواسررب
اس به دانررجو ترا کوابرط ا تیرا ی خروی کا بگسرتراند و پایره سرای ا تیرا ی فرردا
خوی کا مستحکم بسازد .بین الراک مختلرت ا تیراد حامرل وورد و شخصری خروی
کا وم وم تباکز دسد و بلد میتواند دک آیودگ سیاستیداک موفی باشد.
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