
در شــرایطی کــه عــده ای معتقــد بودند 
1400 ســال آخــر قــرن فعلــی اســت و 
عــده ای دیگــر آن را اولیــن ســال قــرن 
ــروه  ــردو گ ــتند و ه ــد می دانس جدی
از لحــاظ ســطح دغدغــه، جایــگاه 
ویــژه ای را اشــغال نمــوده بودنــد، 
ــداهلل و  ــد. بحم ــل ش ــال 1400 تحوی س
ــا  ــعار »ت ــق ش ــم و تحق ــه زنده ای منت
ــه  ــم. البت ــی« را دیدی ــا روحان 1400 ب
ــر را  ــای دیگ ــی چیزه ــه خیل ــد ک بمان
ــت  ــان مصیب ــه ذکرش ــم ک ــم دیدی ه
اســت و نــه در ایــن مجمــل می گنجــد 
و نــه در ظــرف اعصــاب مخاطــب. امــا 
آنچــه نگفتــه پیداســت ایــن اســت که 
ــم و  ــپری نمی کنی ــی را س روزگار خوش
ــت  ــامان نیس ــه س ــا ب ــاع نه تنه اوض
ــت! در  ــم نیس ــان ه ــه ساس ــه ب بلک
حــدی کــه بعضــی از مســؤولین مهــم 
ــوح  ــال فتح الفت ــس از ۸س ــور پ کش
و مشــاهدة نتایــج درخشانشــان، حــاال 
گردن گیرشــان هــم خــراب شــده 
و  می کننــد  بی اختیــاری  ادعــای  و 
ــار  ــد اختی ــه معتقدن ــال ک ــن ح در عی
ــور را  ــق ام ــق و فت ــرای رت ــی ب کاف
ــوع  ــس ن ــتار تدری ــتند، خواس نداش
ــاخت  ــگاه ها و س ــان در دانش مدیریتش
فیلــم دستاورد هایشــان می شــوند و 
ــان  ــم اذیتش ــض ه ــم از تناق ــن حج ای
نمی کنــد. هرچنــد کــه ملــت را اذیــت 
ــی  ــس عمیق ــرم نف ــا الج ــد. ام می کن

می کشــیم و چشــم می دوزیــم بــه 
تحــول کــه از تَکــرار، روز خــوش 
ــه تحــول در  ندیدیــم و امیــد داریــم ب
ــال ها  ــن س ــه در ای ــه آنچ ــر ک تفک
ــود  ــی ب ــر غلط ــل تفک ــیدیم حاص کش
ــف  ــای مختل ــت بخش ه ــه در مدیری ک
ــع  ــی داد. درواق ــان م ــودش را نش خ
بــازی بــا کلمــات و شــعار زدگــی 
ــزاری،  ــدی و خدمتگ ــای کارآم ــه ج ب
بی تدبیــری،  ناپذیــری،  انتقــاد 
ــت  ــی، فرص ــی کاری، بی مدیریت سیاس
  ســوزی ، بی برنامگــی، وادادگــی و... 
تیتــر  و  تنهــا یک ســری عناویــن 
نیســتند بلکــه بخشــی از شــیوة ادارة 
ایــن ســال ها هســتند  در  کشــور 
ــن و  ــوز روی ت ــان هن ــه لطمه هایش ک
ــر  ــت و اگ ــده اس ــا مان ــدن خیلی ه ب
بــه دنبــال بهبــود اوضــاع نباشــیم بــه 
ــیاه و  ــا س ــن لطمه ه ــروف، ای ــول مع ق

می کنــد. کبودمــان 
ــت  ــر مصیب ــود ذک ــرار ب ــم. ق بگذری
نشــود کــه البتــه شــد ولــی قطعــا جای 
امیــدواری هســت. نــه اینکــه بخواهــم 
بیانیــه برایتــان بخوانــم امــا اگــر 
منصفانــه و عاقالنــه نــگاه کنیــم تاریــخ 
ایــن 4۲ ســال ثابــت کــرده اســت کــه 
جمهــوری اســالمی، بــا همــة ایراداتــی 
می دانیــد،  و  می دانیــم  و  دارد  کــه 
جایگاه هــای درســتی دارد و هــرگاه 
آدم درســت در جایــگاه درســتش قــرار 
گرفتــه، نتیجــه داده اســت. همان طــور 

کــه در هــر نظــام و سیســتم حاکمیتــی 
دیگــری هــم بــه آدم درســت و جایگاه 
درســت نیــاز اســت و اگــر ایــن قفــل 
ــچ  ــند هی ــم نباش ــت ه ــد، جف و کلی
دری را بــاز نمی کننــد و دقیقــا بــه 
ــات  ــه انتخاب ــت ک ــر اس ــن خاط همی
در  آنچــه  درواقــع  اســت.  مهــم 
ــت  ــر سرنوش ــد، ب ــات رخ می ده انتخاب
ــر  ــت تأثی ــل چهارســال یــک مل حداق
تجربه هــای  درحالی کــه  می گــذارد 
گذشــته ثابــت کــرده، معمــوال فضــای 
انتخاباتــی مخصوصــا درمــورد ریاســت 
ــت و  ــفافی نیس ــای ش ــوری، فض جمه
ــف،  ــای مختل ــن جنا ح ه ــای بی دعواه
تخریب هــا،  دوقطبی ســازی ها، 
و  بی اخالقی هــا  ســهم خواهی ها، 
و  شــلوغی  انقــدر  منفعت طلبی هــا، 
ــه  ــد ک ــاد می کنن ــاک ایج ــرد و خ گ
انتخــاب آگاهانــه و منطقــی را مشــکل  
ــوزاند. ــه را می س ــم هم ــد و چش می کن
 ایــن روزهــا در تلویزیون، اینســتاگرام، 
ــکفته،  ــوگل تازه ش ــه ن ــر و البت توییت
عناویــن  و  اســامی  کالب هــاوس، 
می خــورد  چشــم  بــه  مختلفــی 
ــی  ــن و حت ــن و مهاجمی ــه مدافعی ک
هافبک هایــی دارنــد. از چهره هــای 
ــای نامــی مثــل محمــد،  ــد و جوی جدی
کــه البتــه محمــد نیســت بلکــه 
ــنا  ــای آش ــا چهره ه ــت ت ــعید اس س
و کار کشــتة همیشــگی  مثــل محســن 
جوگندمــی ای  از  میرقائــد.  رضایــی 
ــل  ــن مویی مث ــا روش ــی ت ــل جلیل مث
ــری  ــهید مطه ــد ش ــی. از فرزن الریجان
تــا فرزنــد مرحــوم هاشــمی. از ســران 
دیگــر قوه هــا تــا مشــاورین و معاونیــن 
ــر  ــیاری دیگ ــه بس ــا و البت و نماینده ه
ــة  ــتون جداگان ــک س ــان ی ــه ذکرش ک
نشــریه را می طلبــد و دردی را هــم 
وضعیــت  کــه  چــرا  نمی کنــد  دوا 
ــم ها،  ــتر از اس ــان بیش ــن روزهایم ای
جریان هــا،  و  نســبت ها  عنوان هــا، 
ــت  ــاز دارد و وق ــه نی ــر و برنام ــه فک ب
آن رســیده کــه فــارغ از هیاهــو و 
ــدا  ــی را پی ــی، کس ــوی انتخابات بلبش
کنیــم کــه دردهــا را بشناســد، درمــان 
ــد،  ــناس باش ــد، اولویت ش ــد باش را بل
راه حل  هایــش امــا و اگــر نداشــته 
ــار  ــد و در کن ــا را ببین ــد، جوان ه باش
تمــام این هــا بدانــد ســنگینی کار 
ریاســت جمهوری یعنــی چــه کــه 
ــد  ــک کلی ــد و ی ــد و نفهم ــر ندان اگ
ــل،  ــزاران قف ــرای ه ــد ب ــته باش داش
ــپ  ــس کلی ــود میک ــش می ش عاقبت
ــوه  ــکانس های قه ــا س ــخنرانی اش ب س

ــن. ــخ و پاورچی تل

برای وطن

انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر موجودات 
متمایز می کند.  بزرگترین و تأثیرگذارترین این 

ویژگی ها قابلیت انتخاب کردن و مسؤولیت پذیر 
بودن است که سایر موجودات از آن بی بهره 

هستند و به همین دلیل نمی توان رفتار و اعمال 
آن ها را مورد بررسی و بازخواست قرار داد. 

قدرت تجزیه و تحلیل و در  آخر انتخاب آدمی 
است که موجب می شود مسؤولیت اقدامات و 
رفتار خود را بپذیرد و اگر انتخاب های نادرستی 

داشته باشد مورد بازخواست قرار گیرد. 
حال که این تمایز وجود دارد و انسان می تواند 

خودش از بین راه ها و گزینه های مختلف یکی را 
برگزیند، پس می بایست تالش کند تا بهترین ها 

را برگزیند. 
سرنوشت انسان به انتخاب های او بسته است. 
در یک جامعه و به خصوص در جامعه ایران چه 

انتخابی بزرگترین تأثیر ممکن را بر روی سرنوشت 
همه افراد آن جامعه چه از لحاظ مادی و چه 

معنوی می تواند بگذارد؟ 
اگر کمی عمیق و ریشه ای به این موضوع نگاه 
کنیم به نظر من شاید هیچ انتخابی به اندازه 
انتخاب رئیس جمهور در سرنوشت همه افراد 
جامعه تاثیرگذار نباشد.  نمی خواهم به بررسی 
ریشه ای و موشکافانه این انتخاب و تأثیرات 

فراوانی که روی موضوعات ریز و درشت می گذارد 
بپردازم اما به همین بسنده میکنم که “الّناس 

علی دین ملوکهم” 
آری! 

مردم به دین حکمران های خویش اند و 
سیاست های باالدستی کامال بر زندگی عوام 

تاثیرگذار است و برگزیدن فردی صالح برای این 
مسئولیت خطیر به جد می تواند در سرنوشت و 
عاقبت جامعه و تک تک افراد آن مؤثر باشد. 

در آخر باید به این نکته مهم اشاره کنم که اگر 
فردی مسیر اشتباهی را برگزیند یا به خودش 
ضرر می زند و یا در وسعت  بزرگتر به اطرافیان 

خود می تواند ضرر برساند. پس بر او واجب است 
که اول، در انتخاب های خود دقت کند و دوم، 
مسؤولیت آن ها را بپذیرد. مشارکت در انتخاب 
فردی که موجب افزایش روند نزولی پیشرفت 
یک جامعه شود مسئولیتی سنگین است که 

حقیقتا نمیدانم چگونه باید در برابرش پاسخ داد 
چرا که امضای خون شهیدان پای خاک این 

وطن خورده است.
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ی ــد بعیـ حسین 

ی د یز ا نم  به عمل کار برآید ...خا



ــد  ــه درون و تولی ــگاه ب اول راهــی طــی شــده اســت. ن
ماننــد فرزنــدی اســت کــه می خواهــد بــر پایــة تــوان و 

ــرود.  ــرفت را ب ــودش راه پیش ــة خ عالق

ــی، مجــوز  ــا وجــود موانعــی چــون مشــکالت مال ــا ب ام
خانــواده و از همــه مهم تــر نبــود حمایــت کــه ناشــی از 
ــه  ــد ســریع ب ــه موضــوع اســت، نمی توان ــگاه ناقــص ب ن

نتیجــة مطلــوب برســد. 

صــد البتــه کــه هیــچ مانعــی جلــوی انگیــزة پیشــرفت 
ــرفت  ــرعت پیش ــاً س ــا حتم ــرد، ام ــک آدم را نمی گی ی
و عمــق اثــرش را کــم می کنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــن کار  ــد ای ــان می کنن ــده گم ــادر بن ــر م ــروه همفک گ
ــت   ــود حمای ــا درحقیقــت نب اساســا ممکــن نیســت. ام
ــن،  ــه از ممک ــت ک ــا اس ــری آن ه ــکل های تفک و مش

ــت.   ــاخته اس ــن س غیرممک

بــرای نمونــه در کشــورهایی مثــل آمریــکا، چیــن، 
ــورد  ــه م ــان همیش ــه اقتصادش ــس و... ک ــان، انگلی آلم
ــوده اســت )درســت  حســرت گــروه اول مــردم ایــران ب
مــادرم!(  بــرای  فامیــل  بچه هــای  پیشــرفت  مثــل 
از همــان راهــی رفته انــد کــه همفکــران مــادرم از 
ــد  ــت بع ــان توانس ــی آلم ــد. زمان ــراس دارن ــن راه ه ای
ــد  ــادش را بچرخان ــرخ اقتص ــی دوم چ ــگ جهان از جن
کــه از تولیــدات خــود نه تنهــا ماننــد حمایــت پــدرم در 
ــواده از مــن، حمایــت قانونــی کــرد بلکــه برخــالف  خان
مــادرم، قوانینــی مثــل منــع واردات کاالهــای خارجــی 
کــه نمونــه داخلــی داشــتند، رفــع مانع هــای مجــوز و... 

ــرد.   ــب ک را تصوی

ــروزه  ــه ام ــز ک ــکا نی ــر آمری ــوری نظی کش
تحریــم  زانوهــای  زیــر  را  ایــران  گلــوی 
ــتقالل  ــخ اس ــرار داده، در تاری ــش ق اقتصادی
ــا را  ــن برخورده ــا او همی ــا ب ــود، بریتانی خ
ــده  ــدا نش ــلیم کدخ ــکا تس ــا آمری ــته ام داش
ــای  ــس و جنبش ه ــان نای ــک جوان ــا کم و ب

میخواهم زنده بمانم
زنــگ گوشــی ســاعت ۵۵:۹ صبــح، کالس مجــازی 
را درگوشــم فریــاد می کشــد. ســنگینی پلک هایــم 
ــداری  ــالم بی ــواده اع ــه خان ــوز ب ــتگی هن ــرط خس از ف
ــگی  ــات همیش ــال مکالم ــان ح ــت و در هم ــرده  اس نک

خانــوادة محتــرم را گــوش می کنــم. 

مــادرم هرثانیــه بــا نگرانــی تکــرار می کنــد: »خیالــت را 
راحــت کنــم! اگــر درس نخوانــی مطمئــن بــاش اجــازه 
نمی دهــم بــه هیــچ  هــدف دیگــری کــه در ســرت 
داری برســی. بایــد درس بخوانــی تــا پــول دربیــاوری و 

زندگــی خوبــی مثــل بقیــة مــردم بســازی!«  

ــت  ــر اس ــد: »بهت ــر می گوی ــا آرام  و منطقی ت ــدرم ام پ
ــه بدهــد.«  ــه دارد همــان را ادام ــه هرچــه عالق ب

پــدرم  چکشــی  حمایت هــای  کــه  میــان  ایــن  در 
ــع  ــزرگ موض ــنگ ب ــن را در س ــخ آهنی ــت می نتوانس
ــرم  ــر بزرگت ــول خواه ــق معم ــرد، طب ــرو بب ــادرم ف م
در نقــش فرزنــد عاقــل و خیرخــواه خانــواده یــا همــان 
ــد مجمــع  ــا شــاید بتوان ناجــی بنــده وارد عمــل شــد ت

ــد. ــع کن ــده را قان ــده بن ــت آین ــخیص مصلح تش

ــر  ــت بخی ــالم و وق ــه س ــد ک ــدی آرام ش ــا ح ــا ت فض
ــد. ــا بده ــث ه ــی بح ــه تمام ــش را ب ــتاد جای اس

ــة  ــک جامع ــه ای از ی ــواده نمون ــن، خان ــدة م ــه عقی ب
ــات  ــد در جزئی ــه هرچن ــه ای ک ــت. جامع ــک اس کوچ
تفاوت هــای بنیــادی دارد، امــا در کلیاتــی مثــل ارتبــاط 
بیــن اعضــا و مدیریــت خانــواده نه تنهــا تفــاوت زیــادی 

ــد بلکــه در طــول همدیگــر هســتند.  ــا هــم ندارن ب

ــدل  ــه ج ــی ب ــه گاه ــی ک ــرات متنوع ــواده، نظ در خان
هــم می رســند بــه وفــور وجــود دارد. ولــی همــة افــراد 
در یــک هــدف، آن هــم ســعادت خانــه و خانــواده 
اتفــاق نظــر دارنــد. همانطــور کــه در جامعــه، پیشــرفت 
و ســعادت ملــی بــرای همــة مــردم مــورد توجــه اســت. 
شــوربختانه مدتــی ا ســت کــه ایــن ســعادت در فضــای 
اقتصــادی خطرآفریــن شــده و راه حــل رفــع ایــن خطــر 
ــوادة مــن متنــوع اســت.  در نظــرات مــردم، مثــل خان

ــدارد  عــده ای گمــان می کننــد آنقــدر فرصــت وجــود ن
ــه  ــم ک ــرار دهی ــی ق ــان را در راه ــم خودم ــه بخواهی ک
پایانــش مشــخص نباشــد. همانگونــه کــه مــادرم نگــران 
ــا حقــوق  ــی ســعادتم را در کار ب ــدة مــن اســت، ول آین

ــد.  ــش می دان ــدون چال ــی و ب ــی معمول ــت و زندگ ثاب

ــی  ــده را درمان ــادر بن ــل م ــا راه ح ــر ام ــی دیگ گروه
دنیــای  در  معتقدنــد  هرچنــد  می داننــد.  موضعــی 
امــروز کــه همــه تشــنة قدرتنــد، راه حــل قابــل اعتمــاد 
ــیری  ــت در مس ــر اس ــس بهت ــت.  پ ــه ای نیس و عاقالن
ــا  ــش ســخت اســت ام ــد اول ــه هرچن ــم ک ــدم بگذاری ق
قطعــاً خــارج از تــوان مــا نبــوده و برخــالف تصــور گــروه 

تولیــد  از   ، نایس تــر  قوانیــن  و  مردمــی 
made in American چــون فرزنــدی 
تــازه متولــد شــده، حمایــت کردنــد و در 

برابــر اســتعمارگری بریتانیــا ایســتادند. 
ــت و  ــرای حمای ــتقالل ب ــد از اس ــکا بع آمری
ــون  ــد قان ــی مانن ــا قانون های ــع چالش ه رف
ــون  ــی)BBA(و قان ــای آمریکای ــد کااله خری
ــرد.  ــب ک ــکا را تصوی ــارت آمری ــعة تج توس
توســعة  قانــون  برانگیــز  تأمــل  موضــوع 
تجــارت، بخــش ۲۳۲ ایــن قانــون اســت کــه 
بــه بررســی تأثیــر واردات کاالهــای خارجــی 

ــود. ــه ب ــکا پرداخت ــی آمری ــت مل ــر امنی ب
در واقــع ایــن بخــش کــه عنــوان بنــد امنیــت 
ــن  ــت بی ــه اهمی ــت، ب ــود گرف ــه خ ــی ب مل
حمایــت از تولیــد داخلــی در برابــر واردات و 
امنیــت ملــی اشــاره داشــت. درحال حاضــر اگــر 
ایــن کشــورها بیــن قدرت هــای برتــر اقتصــادی جهــان 
هســتند، از همــان ابتــدا راه حمایــت از فرزنــِد تولیــد و 
ــا عینــک  رفــع مانع هــا را در پیــش گرفتنــد. آن هــم ب

امنیــت ملــی! 
پــس ایــن راه بــر خــالف هم اندیشــان مــادر مــن، بــرای 
ــران  ــت. در ای ــن نیس ــا و غیرممک ــم نوپ ــی ه ــا خیل م
کــه تولیــد ماننــد بنــده دچــار مانع هــای عمیــق اســت، 
ــی  ــت و قانون  های ــد حمای ــه کلی ــاز ب بیــش از پیــش نی

ــت و پاگیر دارد.  ــای دس ــودن قفل ه ــرای گش ب

مانع هایــی چــون: ۱. واردات بی رویــه، وارداتــی کــه 
ــه  ــل گرفت ــد داخ ــتایی را از تولی ــت و ایس ــوان رقاب ت
گل آلــود،  آب هــای  ایــن  میــان  در  حــال  اســت. 
دولــت  خــود  واردات،  ایــن  از  بعضــی  ماهی گیــر 
اســت. یعنــی فرزنــد تولیدمــان کــه بایــد امنیــت ملــی 
ــورد  ــت( م ــواده  )دول ــزرگ خان ــط ب ــود، توس ــی ش تلق

می گیــرد!  قــرار  بی اعتنایــی 

ــیاه  ــان را س ــه روی کارآفرینانم ــه ک ــاق بی روی ۲. قاچ

کــرده اســت، عــزم جــدی قــوة مجریــه و قــوة قضائیــه 
را ســخت طلــب می کنــد. )البتــه اگــر خدایــی ناکــرده 
ــد  ــا تولی ــوند ت ــت نمی ش ــان ناراح ــران مظلومش دخت

ــد!(  ــازدم کن ــدک دمــی را ب ــد ان ــر بتوان مظلومت

ــل عظیمــی  ــه خی ۳. هفت خــوان رســتم مجــوزدادن ک
از کارآفرینــان و جوانــاِن پــا در ایــن عرصــه گذاشــته را 

در صــف انتظــار دوانــده اســت. 

در ایــن وضعیــت بی ثباتــی اقتصــاد کشــور مجــوزدادن 
ــی  ــد امتیازهای ــر آن بای ــت و عالوه ب ــی اس کاری حداقل
ــای  ــش هزینه ه ــی، کاه ــژة بانک ــهیالت وی ــد تس مانن
ــا در نظــر  ــی و... جهــت تشــویق آن ه ــل داخل حمل ونق

گرفتــه شــود. 

۴.  درشــرایطی صــادرات مــواد خــام و فلــه ای در ایــران 
ــگاه ها  ــی پاالیش ــور برخ ــل کش ــه در داخ رواج دارد، ک
بــا همــان  را،  تحریم شــده کشــور  نفــت  حاضرنــد 
ــارغ  ــداری کــرده و فرآوری هــای ف ــی خری قیمــت جهان
از تحریــم را کــه قیمــت باالتــری هــم دارنــد، بــه دنیــا 

ــد.  صــادر کنن

اما باز هم دولت به این مســئله توجهی ندارد! 

ناهماهنگی هــای  قطعه ســازی،  ماننــد  مشــکالتی 
اداری، اشــکاالت موجــود در مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
بزرگــی  مانــع  کــه خــود  نقیــض  و  قوانیــن ضــد 
کشــور،  حمل ونقــل  سیســتم  اشــکاالت  شــده اند، 
ــردم و ارزش  ــد م ــدرت خری ــرخ ارز، ق ــدام ن ــر م تغیی
ــتند  ــه ای هس ــای کهن ــه قفل ه ــی و... از جمل ــول مل پ
کــه کلیدهــای آن در ســبدهای گالبــی ِ ارادة مســؤولین، 
ــد و  ــن تولی ــتر بی ــه بیش ــون ک ــد. اکن ــاک می خورن خ
ــد  ــر تولی ــم اگ ــم، می دان ــداری می کن ــودم همزاد پن خ
ــِد  ــه امی ــت ب ــش اس ــر راه ــر س ــه ب ــی ک و مانع های
واهــِی تعامــل بــا بچه هــای مــردم معطــل بمانــد، حتمــا 
مــن نیــز در ایــن مانع هــا و چالش هــای همیشــگی 
باقی مانــده و حتــی اگــر ناامیــدی ســراغم نیایــد، عمــرم 

ــد داد.  ــم را نخواه ــة تالش های ــدن نتیج ــاف دی کف

ــه  ــاز ب ــش نی ــش از پی ــد بی ــران تولی ــن در ای بنابرای
حمایــت دولــت و حتــی مــن و شــما دارد. حتــی مثــل 
دیــدگاه جــوان جســوری در جامعــه از جنــس دیــدگاه 

ــواده.  ــرم در خان خواه

عــالج مانع هــای تولیــد و مشــکالت اقتصــادی در ایــران، 
همــت و انگیــزه ای جهــادی اســت کــه اهتمــام جــدی  
ــای  ــه نگرانی ه ــاورد ن ــود بی ــا خ ــم را ب ــی عظی و تحول
ــت  ــرس از حرک ــه ت ــه ب ــادرم ک ــران م ــی همفک افراط

منجــر شــده اســت. 

»ُو ال تَِهُنــوا َو ال تَحَزنُــوا َو أنُتــم أألعُلــوَن إن ُکنُتــم 
ُمؤِمِنیــن«

                                                                                                  

ــب و                                                                        ــتان نص ــور هندوس ــه ج ــازار ک ــه ب ــده ب ــو آم ــی ن نام
ــل  ــازی تبدی ــی مج ــرای اهال ــی ب ــه طاووس ورودش، او را ب
می نویســم  چند خطــی  کاربــر  به عنــوان  اســت.  کــرده 
بــرای آنانکــه ماننــد بنــده در پیــچ دعوت نامــه  اش بــا 
خــود زمزمــه می کردنــد: » گفتــم ببینمــش مگــرم درد 
ــدم!«  ــش ش ــتاق حذف ــدم و مش ــود بدی ــاکن ش ــتیاق س اش

اپلیکیشــن صوتــی کالب هاوس، در آوریل ســال 0۲0۲ عرضه 
شــد. برخــالف تصــورات، ایرانیــان بعــد از دو ســه هفتــه بــه 
ــش را  ــروش دعوت  نامه های ــازار ف ــد و ب ــی بردن ــورش پ حض
از  ۵۱هــزار تومــان تــا ۲میلیــون تومــان  داغ کردنــد. مژده ای 
ــه  ــی دعوت نام ــای تلگرام ــی از کانال ه ــه برخ ــم ک می ده
بــودن.  دائم اآلنالیــن  شــرط  بــه  امــا  دارنــد  رایــگان 

انــواع  دارای  اپلیکیشــن  ایــن  ویژگی هــا،  لحــاظ  از 
بــا موضوعــات مختلــف  اتاق هــای مجــازی  و  کالب هــا 

اســت.  بحــث  و  مذاکــره  اجــرا،  موســیقی،  ماننــد 

گــذران  صرفــا  و  بی  محتــوا  اتاقک هــای  نمانــد  ناگفتــه 
ــاوس  ــود کالب ه ــن وج ــا ای ــت. ب ــی بی انتهاس ــش بس زمان
امــکان  آن هــم  و  دارد  منحصربه فــرد  مزیــت  یــک 
و  وســیع  ســطح  در  بحــث  و  گفتمــان  فضــای  ایجــاد 
ــراد  ــودن اف ــترس ب ــن در دس ــت. همچنی ــاد اس ــداد زی تع
ــی.  ــلبریتیان گرام ــا س ــه ت ــگان گرفت ــترس . از نخب غیردس

البتــه ایــن پلتفــرم محدودیت هــای مهمــی هــم دارد از 
ــی های  ــدگان گوش ــه دارن ــران ب ــودن کارب ــه: محدودب جمل
ــد  ــی می توانن ــخة تقلب ــده از نس ــون بن ــه همچ ــل )بقی اپ
ــداد  ــران؛ تع ــداد حاض ــودن تع ــدود ب ــد(. مح ــتفاده کنن اس
ــر  ــد بیشــتر از 8هــزار نف ــراد حاضــر در جلســات نمی توان اف
ــودن را هــم مــی  ــر نب ــة تصوی ــر پای ــا ب باشــد. متن محــور ی
ــا  ــا  ب ــادآور شــد  ام ــرای چشــمان اینســتازده مان ی ــوان ب ت

ــی پیــش  ــه رقابت هــای انتخابات ــه نزدیــک شــدن ب توجــه ب
زندگــی  در  اجتماعــی  شــبکه های  شــدن  پررنــگ  و  رو 
ــا  ــاوس ت ــای کالب ه ــان اتاق ه ــد گفتم ــد دی ــره، بای روزم

ــره  ــودش گ ــه خ ــی را ب ــی افکارعموم ــد ریش و قیچ ــه ح چ
ــرای  ــاوس ب ــام کالب ه ــرم ن ــان می ب ــد گم ــد؟ هرچن می  زن
پشــت درماندگانــش پررنگ تــر از بیــان آقایــان اســت.

کالب  هاوس

۲

لی کما ــم  ن خا

ئی زا میر ــم  ن خا
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رقابــت چیــن بــا آمریــکا، فرصت هایــی 
بــرای ایــران، اوج گیــری دوبــارة آســیا، قلــب 
اقتصــاد دنیــا، اقیانــوس اطلــس تــا بــه هند، 
ــه  ــی هســتند ک ــه کلیدواژه های ــه و هم هم

ــه شــوند. ــد جــدی گرفت بای
ــارة آســیا  بایــد دانســت کــه اوج گیــری دوب
ــادالت  ــی مب ــور اصل ــه مح ــد ک ــبب ش س
ــه  ــس ب ــوس اطل ــج از اقیان ــی به تدری جهان
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــا ش ــرق جابه ج ش
رقابــت  موضوعــات  مهم تریــن  از  یکــی 
ــت و  ــد اس ــوس هن ــکا اقیان ــن و آمری چی
قلــب اقتصــاد دنیــا در ســال ۲0۳0 در آســیا 
خواهــد تپیــد و پرچــم دار ایــن تپــش قلــب 
چیــن، هنــد، ژاپــن و اندونــزی خواهنــد بود.

ــوس  ــط دو اقیان ــیا توس ــه آس ــم ک می دانی
هنــد و آرام احاطــه شــده اســت کــه اوباما با 
تشــکیل اتحادیــه ای ازکشــورهای اقیانــوس 
ــا  ــت. ام ــت داش ــت آن را در دس آرام هدای
باتــرک ایــن اتحادیــه توســط ترامــپ، 
چیــن بــا محدودیت هایــش دســت به کار 
ــا  ــارت آزاد ب ــان تج ــک پیم ــود و ی می ش

ــد. ــا می کن ــورها امض ــن کش ــام ای تم
ــی  ــد، محــل اصل ــوس هن از آن طــرف اقیان
ــا و آســیا  ــن اروپ ــی بی ــذر تجــارت دریای گ
اســت و نــود درصــد نفــت چیــن را تأمیــن 
اتحادیــة  بــا  هم اکنــون  امــا  می کنــد.  
ــکا  ــد و آمری ــه توســط هن ــه ای ک چهارجانب
ــوری  ــرای حفــظ دریان ــن و اســترالیا ب و ژاپ
ــت،  ــه اس ــکل گرفت ــد ش ــوس هن آزاد اقیان
ــود  ــه وج ــن ب ــرای چی ــدی ب ــدی ج تهدی

ــده اســت. آم
بــا ایــن حــال ایــران، بــا وجــود جبــر 
جغرافیایــی کــه دارد نقــش مهمــی در ایــن 
ــق  ــران از طری ــرا ای ــد. زی ــا می کن ــازی ایف ب
دریــای عمــان، مســتقیم بــه اقیانــوس هنــد 
متصــل می شــود و بنــدر اقیانوســی چابهــار 
بــا وجــود تحریم هــای آمریــکا، یــک گزینــة 
مهــم بــرای ارتبــاط افغانســتان و کشــورهای 

حاشــیه ای اقیانــوس هنــد اســت.
بــا تحریــم آمریــکا، هنــد تــالش کــرد 
اتصــال  بــرای  لنگرهایــی  بــه  چابهــار 
افغانســتان و منطقــة اقیانــوس آرام تبدیــل 
شــود؛ زیــرا ایــران عالوه بــر نگهبــان مســیر 
ــارس، نگهبــان  ــی ازخلیــج ف ــرژی صادرات ان
ــت. از آن  ــز هس ــد نی ــوس هن ــت اقیان امنی

طــرف ســرمایه گذاری چیــن در خلیــج 
گــوار و همــکاری بــا پاکســتان، همــه و 
ــدنی  ــوش نش ــگاه فرام ــانگر جای ــه نش هم

ــت. ــران اس ای
از ایــن رو ایــران نیــز گام هــای مهمــی بــرای 
ــوس هنــد آغــاز کــرده  حفــظ امنیــت اقیان
اســت کــه شــامل توســعة تــوان دوربــردی و 
تمرکــز روی آن به جهــت تمرکــز جــدی بــر 
روی اقیانــوس هنــد اســت و برگــزاری یــک 
ــران(  ــن، روســیه و ای ــور ســه جانبه )چی مان
ــام جــدی در خصــوص  ــک پی ــار ی در چابه
ــی  ــدة همکاری هــای دریای ــری آین جهت گی
و  ایــران  هم چنیــن  داشــت.  امنیتــی  و 
روســیه نیــز یــک رزمایــش مشــترک بــرای 
ــی داشــتند و از همــة  حفــظ امنیــت دریای
این هــا می توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه 
ــوس  ــران در تأمیــن امنیــت اقیان حضــور ای
هنــد، می توانــد تهدیــدات فعلــی را بــه 
ــد و چیــن  ــل کن فرصت هــای بزرگــی تبدی
ــا  ــن فرصت ه ــه ای ــا ب ــاندن م ــز در رس نی

نقــش به ســزایی دارد.
بحــث مــا بحــث رشــد و رســیدن بــه 
از طریــق چیــن اســت کــه  پیشــرفت 
ــالة  ــند ۲۵س ــمت س ــه س ــا را ب ــن م ذه
ــارة  ــدا درب ــاند. ابت ــن می کش ــران و چی ای
ــه  ــران ب ــاره دادن ای ــر اج ــیه هایی نظی حاش
چیــن و فــروش جزیــرة کیــش بایــد بگویــم 
ــق  ــت و تؤاف ــزام آور اس ــرارداد غیرال ــن ق ای
ایــران  ســالة   ۲۵ همکاری هــای  جامــع 
و چیــن را صرفــا بــه منظــور دورنمــای 
ــان  ــکاری دو کشــور بی ــرای هم ــاله ب ۲۵س
می کنــد و قــرار نیســت بــا امضــا کــردن آن 
امتیــازی واگــذار شــود یــا چیــن قــراردادی 
ــک  ــران تمل ــه ای ــورت ۲۵ســاله ب را به ص
کنــد. هربنــد آن نیــاز بــه مذاکــره و تؤافــق 
دوجانبــه در چهارچــوب حقــوق بین الملــل 
و قوانیــن داخلــی دو کشــور دارد. چیــن 
ایــن قبیــل اســناد مشــارکتی را بــا بیــش از 
هشتادکشــور بســته اســت و هیــچ کشــوری 
ــة  ــده موازن ــم زنن ــا بره ــتعماری ی آن را اس
سیاســت خارجــی خــود تلقــی نکرده اســت. 
ــن ویژگی هــا را  ــه، ای ــی تؤافق نام ــاد نهای مف

ــد: ــان می کن بی
*اصــالح ضمائــم ایــن ســند باید بــا رضایت 
ــی و  ــق هماهنگ ــن و از طری ــل طرفی متقاب

مشــاوره صــورت گیــرد.
و  پیشــنهادات  دریافــت  قابــل  *ســند 
ــت. ــور اس ــق دو کش ــا تؤاف ــانی ب به روزرس

آن محســوب  الینفــک  *ضمائــم جــزو 
 . د می شــو

*هنگامــی کــه امضــا شــد بــه مــدت 
می باشــد. اجــرا  قابــل  ۲۵ســال 

ــه  ــن ب ــای چی ــد از خیانت ه ــر بخواهی اگ
ایــران بدانیــد، بایــد بگویــم از ســال ۱۹7۱ 
ــن و  ــک چی ــط دیپلماتی ــراری رواب ــا برق ب
ایــران،   دو طــرف متعهــد بــه گســترش 
ــت  ــرای تقوی ــه ب ــط و درخواســت برنام رواب
روابــط بوده انــد و خیانتــی در کار نبــوده 
اســت. اگــر کمــی وارد جزئیــات ایــن ســند 
ــة  ــند درژانوی ــن س ــم ای ــد بگوی ــویم، بای ش
ســال ۲0۱6 منتشــر شــده اســت  و در 
ــه  ــن۱۴00 امضــا شــده اســت و ب 7فروردی
همیــن دلیــل ســندی محرمانــه بــه حســاب 
نمی آیــد. امــا ممکــن اســت برخــی از 
ــه روز  ــی، ب ــاد نهای ــق مف ــات آن طب جزئی
ــه  ــرای هــر بنــد آن نیــاز ب شــده باشــد و ب

ــت. ــدد اس ــق مج ــره و تؤاف مذاک
ــه  ــه ب ــد اول ســند، چشــم انداز اســت ک بن
منظــور ســوق دادن مشــارکت راهبــردی 
چیــن و ایــران مبتنــی بــر رویکــرد بردبــرد، 
در زمینــة دوجانبــة منطقــه ای و روابــط 

بین الملــل اســت.
بنــد دوم شــامل مأموریت،هــا، بندســوم، 
اهــداف اساســی، بندچهــارم، زمینه هــای 
ــی،  ــات اجرای ــم، اقدام ــد پنج ــکاری،  بن هم
ــم،   ــد هفت ــرا، بن ــد ششــم، نظــارت و اج بن
همــکاری در کشــور ثالــث )عالیق مشــترک 
در ابتــکار کمربندجــاده را درکشــورهای 
ــد هشــتم،  ــد.(، بن همســایه تشــویق می کن
نفــی فشــارهای خارجــی و بنــد نهــم شــامل 

ــح  ــاال توضی ــه در ب ــت ک ــی اس ــاد نهای مف
داده ام.

ــه  ــت ک ــه اس ــامل ۳ضمیم ــند ش ــن س ای
ــه  ــت ک ــی اس ــداف اساس ــة اول اه ضمیم
ــترش،  ــعه، گس ــای توس ــامل کلیدواژه ه ش
تشــویق، مشــارکت و ارتقــاء دوجانبــه اســت 
ــور  ــر دو کش ــرای ه ــد را ب ــة رش ــه زمین ک

فراهــم می کنــد.
ضمیمــة دوم، عناویــن اصلــی بــرای برنامــة 
ــه  ــت ک ــاله اس ــع ۲۵س ــای جام همکاری ه
شــامل: حــوزة نفت وانــرژی، مشــارکت فعــال 
در کمربندجــاده، توســعة ســواحل مکــران، 
همــکاری در زمینــة فناوری واطالعــات از راه 
دور، زمینه هــای همــکاری مالــی، اقتصــادی 
ــی  ــی، دفاع ــای نظام ــاری، همکاری ه و تج
ــی  ــکاری سیاس ــه و هم ــی دوجانب و امنیت

اســت.
ــی  ــات اجرای ــه اقدام ــز ب ــوم نی ــة س ضمیم
بلندمــدت  و  میان مــدت  کوتاه مــدت، 
می پــردازد کــه همــة جمــالت آن دارای بــار 
مثبــت دوجانبــه اســت و حــرف از حمایــت، 
مشــارکت، ســرمایه گذاری و فعالیت هــای 
ــگری،  ــی، گردش ــی، علم ــی، فرهنگ سیاس

محیط زیســتی و امنیتــی و... می زنــد.
 این هــا اطالعــات حداقلــی اســت کــه 
هــر ایرانــی بایــد داشــته باشــد تــا در برابــر 
ــه کشــیده  ــه بی راه ــش ب حواشــی آن ذهن
نشــود و بــا دو ســؤال ایــن متــن بــه پایــان 

می رســد:
ــه  ــتی راجع ب ــات درس ــور و اطالع ــا تص آی

ایــن قــرارداد داشــته اید؟
چقــدر از زمــان خــود را درگیــر حاشــیه های 

نادرســت می کنیــد؟
بــه امیــد کســب اطالعــات بیشــتر در تمــام 

زمینه هــا.

خانم دستان

مســتند حــالل ممنوعــه، بــه کارگردانــی حســین 
ــان  ــورد خوانندگــی زن شــمقدری، روایتــی چالشــی در م
ــت  ــام دس ــمقدری و تم ــای ش ــد از آق ــدا بای ــت. ابت اس
ــن مســئله  ــه ای ــن مســتند به دلیــل ورود ب ــدرکاران ای  ان
و ایجــاد ایــن جرقــه تشــکر کنــم چــرا کــه طــرح ایــن 

ــت.  ــاارزش اس ــی ب ــئله به تنهای مس
به عنــوان یــک فــرد رســانه ای، بایــد بگویــم کــه مســتند 
ــاژ،  ــرداری، دکوپ ــر ب ــاخت وپرداخت، تصوی ــاظ س از لح
ــود.  ــاخته بش ــر س ــی بهت ــت خیل ــناریو و... می توانس س
امــا کارگردانــی خــوب مســتند، شــاید توانســته کمــی از 

ــد.  ــم دور کن ــب را از چش ــن معای ای
مســتند حــالل ممنوعــه، محتواهــای پــرت زیــادی 
ــد. از  ــن باش ــر از ای ــد کمت ــه بای ــت. درصورتی ک داش
ــی  ــس بی طرف ــتند ح ــای مس ــی از پالن ه ــی در خیل طرف

ــه مخاطــب القــا نمی شــد و همیــن عامــل حتــی باعــث  ب
ــد.   ــب می ش ــار در مخاط ــس انزج ــدن ح ــود آم ــه وج ب
ایــن درحالــی اســت کــه مســتند بایــد بی طرفانــه 
ســاخته و روایــت شــود. یکــی دیگــر از معضــالت 
ــتند  ــود. در مس ــص آن ب ــوای ناق ــتند، محت ــی مس محتوای
ــا  ــگاه می شــد و ب ــه محتــوا ن ــه طــور جامع تــری ب بایــد ب
ــه  کارشناســان متخصــص بیشــتری صحبــت می شــد تــا ب
ــری  ــری جامع ت ــاز، نتیجه گی ــری ب ــای          نتیجه گی ج

ــود.   ــه ش ارائ
ــودن  ــتند، بکرب ــن مس ــه در ای ــرد ک ــان ک ــد اذع ــا بای ام
موضــوع، جســارت بیــان، شکســتن مرزهــا و صراحــت در 

ــین اســت.  ــورد تحس ــئله م ــرح مس ط
ایــن مســتند بازخورد هــای زیــادی را بــه خــودش جــذب 
ــه  ــخت گیرانه ای ب ــگاه س ــه ن ــراد ک ــته ای از اف ــرد. دس ک

ایــن موضــوع داشــتند، پرداختــن بــه ایــن موضــوع را بــه 
طــور کلــی مشــکل دار می دانســتند و بعضــی از منتقــدان 
هــم واکنش هــای پــر از چالشــی بــه ایــن قضیــه داشــتند. 
ــوع  ــه موض ــری ب ــگاه دقیق ت ــراد ن ــری از اف ــتة دیگ دس
ــتند را  ــاختار مس ــی س ــاظ تاریخی فقه ــتند و از لح داش
بررســی کردنــد و بــا آوردن تبصره هایــی خوانندگــی 
ــاختن و  ــی از س ــتند. بعض ــکل دانس ــدون مش ــان را ب زن
ــان  ــدی در دلش ــة امی ــوع جرق ــن موض ــه ای ــن ب پرداخت
ایجــاد شــد و بعضــی دیگــر هــم دلشــان بــه جایــی گــرم 
ــی  ــای مطلوب ــه ج ــا ب ــا و بحث ه ــن حرف ه ــه ای ــود ک نب
ــوان  ــری، به عن ــم رهب ــام معظ ــدگاه مق ــا دی ــد. ام برس
ــم:  ــوع بخوانی ــن موض ــورد ای ــد را در م ــع تقلی ــک مرج ی
ــه  ــی ک ــدة زن ــدای خوانن ــه ص ــوش  دادن ب ــا گ ــؤال: آی س
ــت؟    ــرام اس ــرم ح ــرد نامح ــرای م ــد، ب ــی می کن تک خوان

برداشت آخر
نقدی بر حالل ممنوعه

گویند برجام چینی

ــنی محس نم  خا

ی زگر بر نــم  خا
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جــواب: از گــوش دادن بــه آن، کــه معمــوالً مفســده دارد، 
اجتنــاب شــود. 

ــوع  ــن موض ــا ای ــه ب ــری در رابط ــر رهب ــر اخی ــن نظ ای
اســت و در واقــع بــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر مفســده 
ــده  ــه مفس ــی اینک ــدارد. ول ــکلی ن ــد مش ــته باش نداش
نداشــتن بــه چــه معناســت خــودش قصــه ای مفصــل دارد. 
در انتهــا بایــد بگویــم کــه در ایــن متــن تالشــم تحلیــل 
ــارم از  ــد چه ــق جل ــه طب ــی ک ــه موضوع ــود ن ــتند ب مس
ــورد آن  ــری در م ــان، تصمیم گی ــالت زن ــاب نقش و رس کت
برعهــدة فقهــای دینــی اســت. چنــان کــه شــاهد بودیــم 

ــده اند.  ــری ش ــه بازنگ ــا زمان ــق ب ــکام مطاب ــی اح بعض
ــی،  ــای این چنین ــه جرقه ه ــد روزی ک ــه امی ــر، ب در آخ
ــا بگشــاید  ــر درهــای بســتة گفتمــان، ت کلیــدی باشــد ب

آنچــه را کــه مســکوت و الینحــل شــده اســت.



۲ شــین شــورا- بخــش اول، آنچــه بایــد 
بدانیــد:

ــای انســانی و  ــه ای از فعالیت ه شــهر مجموع
فیزیکــی اســت و بــه همیــن علــت ضــرورت 
مجموعــه  از  بهتــر  اســتفادة  بــرای  دارد 
فعالیت هــا و جلوگیــری از هــدر رفتــن نیروها 
در آن، مدیریــت شــود. مدیریــت شــهری 
ــترده،  ــازمان گس ــک س ــت از ی ــارت اس عب
و  رســمی  اجــزای  و  عناصــر  از  متشــکل 
ابعــاد  در  ذی ربــط،  و  مؤثــر  غیررســمی 
مختلــف اجتماعــی ، اقتصــادی و کالبــدی 
ــرل و  ــدف اداره، کنت ــا ه ــهری، ب ــات ش حی
ــهر  ــدار ش ــه و پای ــعة همه جانب ــت توس هدای

مربوطــه. بــا وقــوع انقــالب اســالمی در بهمن 
۱۳۵7 انجمن هــای شــهری منحــل شــد 
ــوان  ــور به عن ــا وزارت کش ــاب آن ه و در غی
قائم مقــام انجمن هــای شــهر، بــه انجــام 
وظیفــه پرداخــت. بعد از گذشــت ۲۱ ســال از 
انقــالب، ســرانجام انتخابات شــوراها براســاس 
انتخابــات  و  وظایــف  تشــکیالت،  قانــون 
انتخــاب  و  کشــور  اســالمی  شــوراهای 
ــال ۱۳78  ــوب ۱۳۵7، در س ــهرداران مص ش
برگــزار شــد و شــوراها آغــاز بــه کار کردنــد. 
براســاس ایــن قانــون اعضــای شــورای شــهر 

ــوند. ــاب می ش ــردم انتخ ــة م ــا رأی هم ب
طبــق قانــون اساســی و قانــون شــورای 

اســالمی، نقــش اصلــی در حکمرانــی شــهری 
ــت  ــهر اس ــالمی ش ــورای اس ــدة ش ــر عه ب
ــاب  ــردم انتخ ــرف م ــش از ط ــه نمایندگان ک
ــورا  ــة ش ــهردار، وظیف ــن ش ــوند. تعیی می ش
تصمیم هــای  و  برنامه هــا  همــة  اســت. 
شــهرداری بایــد بــا هماهنگــی و نظــرات 
قانــون  طبــق  پذیــرد.  انجــام  شــوراها 
شــوراهای اســالمی شــورای شــهر بــه منظــور 
ــادی،  ــی، اقتص ــای اجتماع ــرد برنامه ه پیش ب
ــی و  ــی، آموزش ــتی، فرهنگ ــی، بهداش عمران
ــردم و  ــکاری م ــا هم ــی ب ــور رفاه ــر ام دیگ
ــود.  ــکیل می ش ــهر تش ــور ش ــر ام ــارت ب نظ
ــال  ــار س ــورا چه ــای ش ــت اعض ــدت فعالی م
ــت  ــب جمعی ــا، برحس ــداد اعض ــت و تع اس
شــهر متغیــر اســت. شــوراهای شــهر، مدافــع 
برقــراری اعتــدال در شــرایط زیســت شــهری 
ــف  ــار مختل ــدة اقش ــا برگزی ــتند. آن ه هس
شــهر هســتند کــه بایــد بــر نیک بختــی 
ــترش  ــان و گس ــدی آن ــع نیازمن ــردم، رف م
زمینه هــای رشــد و تعالــی شــهر بیندیشــند.

ــهر  ــورای ش ــف ش ــر وظای ــی  مختصرب نگاه
در قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخــاب 
انتخــاب  و  کشــور  اســالمی  شــوراهای 

شــهرداران:
مــاده 86- وظایــف و اختیــارات شــورای 

اســالمی روســتا عبــارت اســت از: 
اجــرای  حســن  بــر  نظــارت  الــف- 
روســتا. اســالمی  شــورای  تصمیم هــای 

ب ) اصالحــی ۲8۳۱/7/6 (- ارائــة پیشــنهاد 
جهــت رفــع کمبودهــا، نارســایی ها و نیازهــا 

بــه مقامــات ذی ربــط. 
بررســی  بــه  موظــف  مذکــور  مقامــات 
ــرف  ــر ظ ــخ، حداکث ــة پاس ــنهادها و ارائ پیش
مــدت دو مــاه، بــه شــورا هســتند. در صــورت 
پاســخ نــدادن در موعــد مقــرر، مراتــب بــرای 
پیگیــری قانونــی بــه اطــالع مقامــات مافــوق 

می رســد. 
تشــکیل   -)  ۲8۳۱/7/6 اصالحــی   ( ج 
گردهمایــی عمومــی جهــت ارائة گــزارش کار 
و دریافــت پیشــنهادها و پاســخ بــه ســؤاالت 
و جلــب مشــارکت و خودیــاری مــردم بــرای 
ــار در  ــل دو ب ــتا حداق ــور روس ــرد ام پیش ب

ــی. ــالم قبل ــزده روز اع ــا پان ــال و ب س
ــت و  ــت های دول ــه سیاس ــن و توجی د- تبیی
تشــویق و ترغیــب روســتائیان جهــت اجــرای 

ــور. ــت های مذک سیاس
ــا و  ــرای طرح ه ــری اج ــارت و پیگی ه - نظ
ــه  ــه ب ــاص یافت ــی اختص ــای عمران پروژه ه

ــتا. روس
ــرای  ــط ب ــئوالن ذی رب ــا مس ــکاری ب و- هم
احــداث، اداره، نگهــداری و بهره بــرداری از 
ــی  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــات عموم تأسیس
و رفاهــی مــورد نیــاز روســتا در حــدود 

ــات. امکان
ــی  ــع بحران ــداد در مواق ز- کمک رســانی و ام
و اضطــراری ماننــد جنــگ و وقــوع حــوادث 
ــه مســتمندان و  ــز کمــک ب ــه و نی غیرمترقب

خانواده هــای بی سرپرســت بــا اســتفاده از 
خودیاری هــای محلــی. 

ــراد و  ــات اف ــع اختالف ــرای رف ــالش ب ح- ت
ــا. ــان آن ه ــت می ــالت و حکمی مح

پیگیــری   -)  ۲8۳۱/7/6 اصالحــی   ( ط 
ادارات حــوزة  از  شــکایات اهالــی روســتا 

مســؤول. مقامــات  طریــق  از  مربــوط 
ــا نیروهــای انتظامــی جهــت  ی- همــکاری ب

برقــراری امنیــت و نظــم عمومــی.

ک- ایجــاد زمینــة مناســب و جلب مشــارکت 
فعالیت هــای  اجــرای  عمومــی در جهــت 
ســازمان های  و  وزارت خانه هــا  تولیــدی 

ــی. دولت
ــم نمــودن  ل ) اصالحــی ۲8۳۱/7/6 (- فراه
ــردم  ــکاری م ــب هم ــارکت و جل ــة مش زمین
در جهــت ایجــاد و توســعة نهادهــای مدنــی، 
کتاب خانــه و مراکــز فرهنگــی، بهبــود و 
ــژه  ــف به وی ــار مختل ــی اقش ــای فرهنگ ارتق
ــام  ــزی در انج ــوان و برنامه ری ــان و بان جوان
خدمــات اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، 
بهداشــتی، فرهنگــی، آموزشــی، ســوادآموزی 
و ســایر امــور بــا مؤافقــت و هماهنگــی 

ــط.  ــع ذی رب مراج
ــمت  ــه س ــالح ب ــردی ذی ص ــاب ف م- انتخ
دهیــار بــرای مــدت چهارســال براســاس 
ــدار  ــه بخش ــی ب ــوط و معرف ــة مرب آیین نام

ــم. ــدور حک ــت ص جه
تبصــره- عــزل دهیــار بــا رأی اکثریــت 
ــاس  ــتا براس ــالمی روس ــورای اس ــای ش اعض
آئین نامــة مربــوط انجــام می شــود و بــه 
ــالم  ــزل اع بخشــدار جهــت صــدور حکــم ع

 . می گــردد.
در آخــر بایــد گفــت ادارة شــهر جــز بــا 
ــه مرحلــة  ــد ب مشــارکت شــهروندان نمی توان
اجــرا درآیــد. پــس یکــی از وظایــف مهــم و 
ــروز و  ــرای ب ــازی ب ــوراها، بسترس ــی ش اصل
ــور  ــردم در ام ــی م ــارکت عموم ــور مش ظه
مربــوط بــه شــهر اســت. از ایــن جهــت بایــد 
گفــت شــوراها بایــد به عنــوان زبــان مشــترک 
میــان مــردم، مســئوالن و متخصصــان عمــل 
و  پایــدار  توســعة  راســتای  در  و  کــرده 
ــوب و  ــهری خ ــت ش ــه مدیری ــت یابی ب دس
ســالم کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا نظــام اداری 

ــد. ــالش کنن ــادی دارد ت و اقتص

حکمرانی شهری

مســئول تیم نظــارت بر آزمایشــهای 
انســانی واکســن کرونا، ضمــن بیان 
اینکــه فــاز ســوم آزمایــش انســانی 
ــام  ــت انج ــران« از اردیبهش »کووای
را  فــاز ســوم  می شــود، گفــت: 
ــتان  ــران در ۵ شهرس ــر ته عالوه ب
می کنیــم. عملیاتــی  نیــز  دیگــر 

ــا تدویــن طــرح ممنوعیــت  مجلــس ب
و  تولیــدی  واحدهــای  تعطیلــی 
ــت  ــرای حمای ــدی ب ــی، گام بلن خدمات
ــت.  ــته اس ــد برداش ــتغال و تولی از اش
کارگــری  هیــچ  طــرح  ایــن  بــا 
ــد  ــط تولی ــغلی و خ ــدة ش ــران آین نگ
کارخانــه نخواهــد بــود و دســتگاه های 
حکــم  نمی تواننــد  هــم  دولتــی 
توقیــف کارگاه بدهــکار را بگیرنــد.

ایــران  جمعیــت  آمــار،  طبــق 
ســوی  بــه  تنــدی  شــیب  بــا 
پیــری درحــال حرکــت اســت و 
فارســی  ماهــواره ای  رســانه های 
ــوع،  ــن موض ــه ای ــم ب ــا عل ــان ب زب
همچنــان فرزنــدآوری را تمســخر 
از  نگهــداری  آن  به جــای  و 
می کننــد. تشــویق  را  حیوانــات 

ــه  ــتادان و ن ــه اس ــر ن ــد دیگ هرچن
دانشــجویان  کارشناســی امیــدی 
بــه دیــدار مجــدد هــم ندارنــد، 
گرفتــن  خــون  رنــگ  بــا  امــا 
گرامــی  ارشــدهای  شــهرها 
شــدند.  مــکان  و  بی جــا  هــم 
ــگاه  ــای دانش ــت: خوابگاه ه پی نوش
یــزد، تــا اطالع ثانــوی تعطیل اســت.
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برخــالف ناکارآمدی هــای فراوانــی کــه برخــی از مســؤولین جمهــوری اســالمی تــا بــه حــال داشــتند و مســبب 
ــی  ــر بین الملل ــای معتب ــدند، آماره ــی و. .. ش ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــراوان و بالی ــکالت ف ــدن مش ــود آم ــه وج ب
ــای  ــمگیری در عرصه ه ــای چش ــه مؤفقیت ه ــالب ب ــد از انق ــران در دوران بع ــه ای ــت ک ــن اس ــی از ای حاک
ــم.  ــرب بودی ــه غ ــته ب ــوری وابس ــاهد کش ــوی، ش ــه در دوران پهل ــت ک ــی اس ــن در حال ــیده. ای ــف رس مختل

ــت. ــف نیس ــی از لط ــتاوردها خال ــن دس ــناخت ای ــد ش ــر می رس به نظ

ــاب  ــة کت ــر، مطالع ــة اخی ــل 4 ده ــا ماحص ــنایی ب ــرای آش ب
ــالب را  ــای انق ــا و رویش ه ــه ریزش ه ــاله ک ــل س ــود چه صع
بــا توجــه بــه منابــع معتبــر جهانــی برســی می کنــد پیشــنهاد 
می کنیم.ایــن پژوهــش حاصــل تــالش ۷0 نفــر از نخبــگان 
ــته  ــع نوش ــدری جام ــه ق ــه ب ــت ک ــوزوی اس ــگاهی و ح دانش
شــده کــه فقــط تهیــة فهرســت آن ۳ مــاه طــول کشــیده اســت.

اکنــون نظــر شــخصیت های مطــرح جامعــه بــا عقایــد گوناگــون 
ــارة کتــاب برســی می کنیــم: را درب

ــی  ــای راج ــا آق ــث ب ــاعتی بح ــس از س ــا کالم پ ــای زیب آق
ــد  ــرح کردی ــما مط ــه ش ــی ک ــن نکات ــاب(: ای ــندة کت )نویس

ــدارم. ــی ن ــچ حرف ــن هی ــود و م ــل ب ــل تأم ــی قاب خیل

آقــای نقویــان: مــن نمی دانســتم نظــام تــا ایــن حــد پیشــرفته 
شــده اســت.

ســید حســن نصــراهلل، در یــک ســخنرانی تلویزیونــی کــه در ۲۲بهمــن1۳۹۷ انجــام شــد و موضــوع آن چهــل 
ــاله  ــل س ــود چه ــاب صع ــالب را از روی کت ــالگی انق ــل س ــتاوردهای چه ــی دس ــود، پی در پ ــالب ب ــالگی انق س

می خوانــد.

آقــای طائــب )مســؤول اطالعــات ســپاه(: مطابــق رصــدی کــه ســپاه انجــام داده، پژوهــش صعــود چهــل  ســاله 
توانســت تمــام هشــتگ های توئیتــر و اینســتاگرام را در آســتانة چهــل ســالگی انقــالب تغییــر دهــد. چــرا کــه 
مخالفــان نظــام همگــی آمــاده بودنــد در رســانه ها بنویســند چهــل ســال بدبختــی و فالکــت! امــا بــا روی کار 
آمــدن ایــن کتــاب، صحبتشــان عــوض شــد و گفتنــد: اگــر شــاه هــم بــود همینــکار را می کــرد. ایــن یعنــی 

پذیرفتنــد کــه نظــام خیلــی کار کــرده اســت.

برشی از کتاب 

بــر اســاس نتایجــی کــه پایــگاه اســتنادی اســکوپوس منتشــر کــرده اســت تعــداد مــدارک علمــی ثبــت شــده 
ــدارک و  ــداد م ــال ۲01۷ تع ــوده و در س ــورد ب ــا ۸4۲ م ــر ب ــال 1۹۹۶ براب ــران، در س ــالمی ای ــوری اس از جمه
ــد  ــال 1۹۹۶ رش ــبت به س ــت و نس ــه اس ــش یافت ــورد افزای ــم ۵4۳۸۸ م ــه رق ــور ب ــی کش ــتندات علم مس
۵۹/۶4درصــدی را نشــان می دهــد و در ایــن ســال، جایــگاه ایــران بــه رتبــة 1۶ در جهــان ارتقــا یافتــه اســت.
 ،science metrix و New scientist ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه بــه گــزارش دو پایــگاه معتبــر علمــی
ــن  ــی را در بی ــد علم ــت رش ــه نخس ــی رتب ــط جهان ــر متوس ــد 11 براب ــرخ رش ــا ن ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه

ــت. ــوده اس ــا ۲00۹ دارا ب ــال های 1۹۸0 ت س

معرفی کتاب
ــی          صعود چهل ساله س عبا نم  خا

ن جرا ــتأ مس نم  خا
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ــه  ــد ک ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ــر ت اگ
ــه  ــه نتیج ــد و ب ــگاه آمده ای ــه دانش ــه ب ــرای چ ب
انســانی  شــما  می گویــم!  تبریــک  رســیده اید، 
زندگی تــان  و  خــود  از  می دانیــد  کــه  هســتید 
ــی  ــة خاص ــه نتیج ــوز ب ــر هن ــد. اگ ــه می خواهی چ
ــر  ــه ه ــم! ب ــک می گوی ــم تبری ــاز ه ــیده اید ب نرس
حــال همیــن کــه بــه ایــن موضــوع فکــر هــم کــرده 
باشــید یعنــی نصــف راه را رفته ایــد، امــا اگــر 
ــرای  ــد، تبریــک خاصــی ب ــه فکــر نیفتاده ای هنــوز ب
ــن  ــدام از ای ــزء هرک ــر ج ــی اگ ــدارم! ول ــن ن گفت
ــن  ــن مت ــم ای ــنهاد می کن ــتید، پیش ــته هس سه دس
ــم  ــا ه ــا ب ــد ت ــال کنی ــدش را دنب ــماره های بع و ش
چنــد کلمــه ای در مــورد از کجــا آمــده ام، آمدنــم بهر 
ــم.  ــت کنی ــتان ها صحب ــل داس ــن قبی ــود و ای ــه ب چ
ــدون  حتــی اگــر جــزء دســتة ســوم هــم باشــید، ب
ــا توجــه بــه یــک هدفــی  اینکــه خودتــان بدانیــد ب
ــه  ــزی ک ــواب عزی ــتانی از خ ــک روز تابس ــح ی صب
روی ســر مــا جــا دارد بلنــد شــدید و رفتیــد کنکــور 
دادیــد. بعــد از آن هــم دانشــگاه قبــول شــدید و االن 
ــد. احتمــاال هدفتــان  ــه ســر می بری ــن نقطــه ب در ای
می توانــد فــرار کــردن از ســربازی یــا حــرف مــردم 
ــس  ــد. پ ــل باش ــن قبی ــری از ای ــز دیگ ــر چی ــا ه ی
ــم  ــن حرف ــب م ــی خ ــد. ول ــدف داری ــی ه ــن یعن ای
ایــن اســت کــه حــاال تــا اینجــا آمده ایــد، ســفره ای 
هــم پهــن اســت و رویــش انــواع و اقســام نعمت هــا 
ــت.  ــده اس ــده ش ــا چی ــا و تجربه ه و ماجراجویی ه
ــه وارد  ــور ک ــد و همان ط ــتفاده نکنی ــرا اس ــس چ پ
ــر  ــه همــان شــکل و شــمایل »ب دانشــگاه شــدید، ب
فــرض خوشــبینانه اگــر پس رفــت نکــرده باشــید« از 
دانشــگاه خــارج شــوید؟ سیســتم آموزشــی کــه مــا 
ــه و  ــه در دوران مدرس ــم چ ــل کرده ای در آن تحصی
چــه در دوران دانشــگاه مبتنــی بــر آمــوزش مهــارت 
اغلــب رشــته ها مســائل  و در  نیســت  خاصــی 
ــده  ــای رد ش ــا نظریه ه ــه  بس ــک و چ ــا تئوری صرف
ــط  ــن وس ــاید ای ــه ش ــم. البت ــا را می خوانی در دنی
ــارت و  ــه مه ــی ب ــه کم ــند ک ــم باش ــته هایی ه رش

امیــد فاطمه)ســالم اهلل(،  ســالم آقــا، ســالم 
خالصــة محمد)صلــوات اهلل(، پــاداش ســکوت 
ــده ام روی دســت خــودم و  علی)علیه الســالم( مان
نمی دانــم بــه کــدام روش بــه درگاهــت گلــه کنم؟ 
ــد  ــرد. بای ــدا ب ــتان خ ــه آس ــد ب ــه را بای ــن گل ای
ــتی های  ــس و پس ــای نف ــه تنگی ه ــرد ب ــرار ک اق
طبــع. بایــد ظــرف خواســت و مظــروف، آنــگاه درد 
جلــو می آیــد، گرفتاری هــا بــزرگ می شــود، 
بریــده  امیدهــا  می شــود،  دریــده  پرده هــا 
می شــود، زمیــن تنــگ و آســمان خســیس 
خــدا  و  می شــود  هویــدا  تــوکل  می شــود، 
نشــانمان می دهــد محمــد و آل محمد)صلــوات اهلل( 
را. حکومــت خــدا بیــش از همیشــه آشــکار شــده 
و دینــش بــر تمــام آیین هــا چیــره خواهــد شــد. 
تــو می شــوی آیتــی روشــن و آشــکار از آیــات او. 

ــام. ــری تم ــال و امی ــه کم ــه ای ب خلیف
ــر  ــا فک ــان، قلب ــن جه ــم در ای ــام تأمالت در تم
می کنــم کــه ماجــرای خلقــت، نقــل یــک 

ــود. ــی ب دلدادگ
ــد  ــم ش ــتم و فراموش ــا گذاش ــن دنی ــدم در ای ق
ــال  ــت س ــت. هف ــن گذش ــر م ــه ب ــام آنچ تم
پادشــاهی، هفــت ســال کودکــی؛ بعــد از آن 
ــدا  ــه خ ــت دادن آنچ ــه از دس ــردم ب ــروع ک ش
ــم را  ــق و قدرت ــاد عش ــت. نم ــن می گرف را از م
ــا  ــد، آدم ه ــگ ش ــن تن ــر م ــان ب ــم را. جه و پناه
نمی شــدم  راضــی  و  شــدند  کننــده  کســل 
ــجدة  ــة س ــا قص ــادرم باره ــز. م ــچ چی ــه هی ب
ــه  ــم زمزم ــس را برای ــی ابلی ــتگان و سرکش فرش
ــق  ــر خالی ــردم اگ ــر ک ــه فک ــی ک ــرد و من می ک
ــد.  ــق می توان ــا خال ــد حتم ــت نمی کنن ــرا کفای م
ــزم  ــدا لبری ــد، خ ــیرابم نمی کنن ــر س ــان اگ آدمی
می کنــد. دیــری نپاییــد کــه فهمیــدم مــن 

ــت  ــب در اقلی ــا خ ــد ام ــت می دهن ــوزی اهمی کارآم
ــه  ــی ک ــام آموزش ــف نظ ــات ضع ــن کلی ــتند. ای هس
مــا در آن تحصیــل می کنیــم اســت و اگــر بخواهیــم 
ــه  ــر ک ــت دفت ــوی هف ــم مثن ــش بپردازی ــه جزئیات ب
ــاف  ــم کف ــر ه ــاد دفت ــوی هفت ــی مثن ــچ، حت هی
ــرادات و  ــن ای ــه ای ــال کاری ب ــا فع ــا م ــد. ام نمی ده
ــرف  ــی ح ــم از کارهای ــم و می خواهی ــا نداری مانع ه
ــوان  ــا می ت ــن مانع ه ــط همی ــا وس ــه دقیق ــم ک بزنی
ــت  ــالف جه ــی و خ ــان ماه ــت هم ــام داد. حکای انج
ــه در  ــی ک ــی از آدم های ــل خیل ــردن. مث ــنا ک آب ش
ــت  ــالف جه ــد و خ ــد کردن ــتم رش ــن سیس همی
آب شــنا کردنــد و االن بــرای خودشــان کســی 
شــده اند و الحمــدهلل اینجــور آدم هــا کــم هــم 
ــودن  ــی نب ــورد معمول ــم در م ــتند. می خواهی نیس
ــالف  ــای خ ــم راه ه ــا ه ــی ب ــم و کم ــرف بزنی ح
ــا شــمارة  جهــت آب شــنا کــردن را مــرور کنیــم. ت
بعــدی میثــاق و قســمت بعــدی ایــن متــن، لیســتی 
ــتعدادهای  ــالوة اس ــه ع ــتتان ب ــداف ریزودرش از اه
ــی  ــا کم ــد و روی آن ه ــان را در بیاوری کوچک وبزرگت
ــه  ــورد اینک ــا در م ــد ت ــر کنی ــل فک ــتر از قب بیش
ــل  ــیم مفص ــی نباش ــان معمول ــک انس ــه ی چگون

ــم. ــت کنی صحب

ادامه دارد...

ــود  ــه وج ــم را ب ــش دارد. دل ــتاقم او عط ــر مش اگ
و  همســر  و  پــدر  فاطمه)ســالم اهلل(،  حضــرت 
ــت را  ــرد  و رفاق ــنا ک ــش آش ــه حق ــدان ب فرزن

ــرد. ــام ک تم
ــم  ــدة ابراهی ــوح، برگزی ــرة ن ــدة آدم، ذخی باقیمان
و خالصــة محّمد)صلــوات اهلل(. وقتــی تــو بــر 
ــید  ــم دارم خورش ــی، حت ــت می کن ــان حکوم جه
کــودکان  می تابــد،  همیشــه  از  درخشــان تر 
ــه اهــل  ــی کوف یمنــی خوشــبخت می شــوند، اهال

ــد. ــد ش ــی خواه ــنبه روز زیبای ــا و دوش وف
ــه  ــنیده ام ک ــی! ش ــار می خواه ــی و ی ــد بیای بای
ــان دســت اســتوار و پــر  شــانة هموطــن مــا میزب
مهــر پیغمبــر بــوده. همــان کســی کــه در شــمایل 
ــانید.  ــه ایش ــردم ب ــبیه ترین م ــخن و رفتارش و س
ــاد آن  ــال فری ــم و به دنب ــاال زدی ــتین ها را ب آس
ــگ  ــم بان ــب ق ــه از جان ــورده ک ــاک خ ــیر پ ش
بــرآورد جهــاد کردیــم، اکنــون شانه به شــانه 
ــور  ــم و ش ــیم و می خوانی ــانی می نویس ــار خراس ی
ــال  ــان به دنب ــن و روانم ــه ت ــد ک ــم. باش می کنی
ــاده  ــه آم ــو در لحظ ــین ت ــا و دلنش ــگ رس بان
شــود. زنــان، زیــر پرچــم بلنــدت قــرآن بفهمنــد 
و بفهماننــد و مــردان، گرداگــردت شمشــیر بزننــد.
بایــد نفســم را بــه بنــد بکشــم! هــر قــدر عجولــم 
مضطــر و متضــرع می شــوم. در دعاهایــم بــه بارگاه 
ــای  ــر بچه ه ــام دخت ــدازة تم ــه ان ــروردگار، ب پ
ســبزه رو کــه پــدری مشــتاق در دوردســت دارنــد 
ــدگان  ــان بن ــده می ــون بن ــم و همچ ــه می کن گری
موالیــی دادگــر تــالش می کنــم تــا مــورد تفضــل 
ــن،  ــم. همی ــزل برس ــه من ــرم و ب ــرار گی ــما ق ش
بــودن کفایتــم می کنــد. تمــام مــن از ایــن 
ــی  ــت. الباق ــامان گرف ــه س ــود ک ــی ب ــان قلب جه

ــرور. ــت و س ــی اس ــت خوش ــه هس هرچ

من معمولی نیستم

سالم آقا

۵
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بی ــها ش نم  خا فیعی ر ــم  ن سالم آقاخا


