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این روزها بار دیگر قطعی برق به عنوان 
در  کشور  اصیل  دغدغه های  از  یکی 
قطعی  می رود.  مشار  به  خمتلف  سطوح 
یق که به جهت گرم شدن زودهنگام هوا  بر
در اواخر فصل هبار منایان شد و در تابستان 
با سرعت بیش تری شدت یافت. در این 
این  دالیل  از  ضدونقییض  اخبار  اما  بنی 
می رسد.  گوش  به  گسترده  قطعی های 
خصوص  به  دولیت  مناصب  صاحبان 
افزایش  از  نیرو خبر  وزارت  ییت  بدنه مدیر
شروع  جهت  به  یف  مصر بار  غیرمنتظره 
رسانه  می دهند.  گرما  فصل  زودهنگام 
گزارشات پیوسته و مکرر خود  میل هم با 
از  تقدیر  روز  یک  است؛  نظر  مهنی  مؤید 
با  برخورد  دیگر  روز  و  کم مصرف  خانواده 
مشترکنی پرمصرف در بازار هتران! در این 
کارشناسان نظر متفاویت دارند.  میان اما 
نه  گرچه وجود یارانه های ناعادال عده ای ا
را به عنوان یکی از عوامل موثر بر افزایش 
در  را  اصیل  علت  اما  می دانند،  مصرف 
یع برق دنبال می کنند.  شبکه تولید و توز
توسط  شده  منتشر  آمارهای  به  نگاه 
که ظرفیت  کی از آن است  وزارت نیرو حا

ابتدای  در  کشور  برق  تولید  نیروگاه های 
با 70729  برابر  یازدهم)سال 1392(  دولت 
که به جهت نبود آمارهای  مگاوات بوده 
این  انهتای  در  ختمنی  ین  هبتر در  دقیق، 
رسید  خواهد  مگاوات  به 87313  دولت 
افزایش 24 درصدی ظرفیت  از  که نشان 
نیروگاهی کشور در طی 8 سال اخیر داشته 
که متوسط رشد  است. این در حالیست 
در  قبل  دولت  سه  در  برق  تولید  ظرفیت 
از  یکی  است!!  بوده  درصد   69 حدود 

دوازدهم،  دولت  هبانه های  ین  اصیل تر
خشک سایل و کمبود میزان بارش در سال 
کمبود میزان بارش در  گذشته بوده است. 
سال های اخیر امری شایع بوده که در نتیجه 

آن تولید نیروگاه های برق آیب با مشکالیت 
روبه رو شده است. اما این هبانه 

ضعف  از  نشان  واقع  در 
در  یزی  برنامه ر قوه 

هناد های دولیت ذی ربط داشته است. به 
این  نیرو  وزارت  ذایت  وظیفه  آنکه  جهت 
است که با توجه به شرایط باریش در کشور 
را در این خصوص  یزی های الزم  برنامه ر
گزاره های  از  دیگر  یکی  باشد.  داشته 
غلط مطرح شده توسط مسئولنی وزارت 
هبار  در  یف  مصر بار  گهاین  نا افزایش  نیرو 
 )1400 رو)سال  پیش  سال  تابستان  و 
کاماًل اشتباه  گزاره  است. در پاسخ به این 
شده  عنوان  گذشته  سال  در  گفت:  باید 

بود، در روز پیک بار حدود 58 هزار و 500 
مگاوات بار بدون اعمال خامویش تأمنی 
شده است، اما به رغم اعالم وزارت نیرو، 
در مهان روز حدود 6 هزار مگاوات خامویش 
یت مصرف و برنامه   حتت عنوان مدیر
شبکه  در  بار  اضطراری  یت  مدیر
مؤید  که  شده  اعمال 
خامویش 400  حرف  این 

مگاوایت در شبکه برق یکی از شرکت های 
نیرو  وزارت  اما  بوده  کشور  مشال  یع  توز
کند رشد بار را در   برای اینکه اعالم 

ً
صرفا

این  است،  داشته  نگاه  درصد  یک  حد 
خامویش را اعالم نکرد. در واقع با احتساب 
این 6000 مگاوات، بار نیاز مصرف سال 
گذاشه حدود 64 هزار مگاوات بوده است 
افتاده  اتفاق  درصدی  بار 5  رشد  مهان  و 
حدود  مصرف  رشد  احتساب  با  است. 
حدود  امسال  مصرف  نیاز  درصدی،   5
هیچ  که  بود  خواهد  مگاوات  هزار   67
توسط  مقدار  این  تامنی  برای  برنامه ای 
نداشته  وجود  دوازدهم  دولت  نیرو  وزارت 
گزاره های مطرح شده  است.  با توجه به 
یزی صحیح و کارآمد  در منت، نبود برنامه ر
دولت تدبیر و امید در 8 سال گذشته تاثیر 
گسترده تابستان  جدی ای بر قطعی های 
یان های  ز و  داشته  جاری  سال  هبار  و 
و  خانوارها  برای  را  ناپذیری  جبران   

ً
بعضا

دید  باید  آورده است. حال  بار  به  صنایع 
به  رویکردی نسبت  قوه قضائیه چه  که 
کاسیت های 8  و  ناصحیح  یت  مدیر این 
ساله دولت تدبیر و امید خواهد داشت؟

حـــرم ســـاقی  کـــف  ز  علـــم  گـــر  ــتافتـــاد  ــرخ مکتبـ ــم سـ ــم علـ ــر دوش می کشـ بـ

کارآمد  و  صحیح  برنامه ریزی  نبود  منت،  در  شده  مطرح  گزاره های  به  توجه  با 
و  تابستان  گسترده  بر قطعی های  تاثیر جدی ای  گذشته  در 8 سال  امید  و  تدبیر  دولت 
به  صنایع  و  خانوارها  برای  را  ناپذیری  جبران   

ً
بعضا زیان های  و  داشته  جاری  سال  هبار 

مدیریت  این  به  نسبت  رویکردی  چه  قضائیه  قوه  که  دید  باید  حال  است.  آورده  بار 
داشت؟ خواهد  امید  و  تدبیر  دولت  ساله   8 کاسیت های  و  ناصحیح 
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کـه  کـه مـا در فکـر ایـن باشـم  کـه بـرای مهـه مـا الزم اسـت، ایـن اسـت  آن چیـزی 
می، و ایـن یـک سـرش بسـته بـه دولت اسـت و رئیس  مـردم را در صحنـه نـگاه دار
گـر ایـن طـرف را  بـوط بـه خـود مـردم. ا مجهـور اسـت و جملـس، یـک سـرش هـم مر
یـت،  کثر کـه بـه حسـب غالـب و ا یـد، مـا از ملتمـان مطمـن هسـتم  مشـا نگـه دار
آن طـرف را حفـظ می کننـد. ایـن طـرف بایـد بنـا بگذارد بر اینکه بـا هم مثل یک 

کـه اجنـام می دهنـد، مهـه بـا هـم مهصـدا باشـند. کاری را  دسـت باشـند، و ایـن 

آقای حممد خمبر _  رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در ۲۸ 
خردادماه _ در حاشیه مرامسی وعده داده بود که تا پایان 
کسن کوو  ایران   یور و با تولید پنجاه میلیون ُدز وا شهر
کسن نداشته باشند. برکت،  مردم ایران دیگر دغدغه وا
طبق پیش بیین ایشان قرار بود تا پایان مرداد ماه ۲۵ 
کسن کرونا به وزارت هبداشت حتویل شود . میلیون ُدز وا
دارویی  گروه  مدیره  هیات  رئیس  گذشته  هفته 
کسن برکت و حتویل  برکت از تولید ۵ میلیون ُدز وا
هبداشت  وزارت  به  آن  ُدز  هزار   ۲۰۰ و  میلیون   ۲
وعده ای  پنجم  یک  تهنا  یعین  عدد  این  داد؛  خبر 
است. بوده  داده  مردم  به  خمبر  آقای  جناب  که 
پیش بیین  نپیوسنت  وقوع  به  برای  متعددی  علل 
که می تواند  کسن وجود دارد  آقای خمبر درباره تولید وا
که چرا  موجه نیز باشد؛ اما مسئله مهم تر این است 
نشده  توجهی  موضوع  این  در   عمومی  افکار  به 
اسالمی  انقالب  سال  سه  و  چهل  این  در  است. 
وعده های  با  که  مسئولیین  نبوده اند  کم  ایران 
یل  و کردند  پا  به  رمسی  و  اسم   خود  برای  رنگارنگ، 
نیاورده اند  ارمغان  به  دستاوردی  هیچ  عمل   در 
از  برخی  نگاه  در  پوچ  وعده های  این  شکست 
اما  منی شود  خایص  اتفاق  هیچ  موجب  مسئولنی، 
می متوجه می شومی  وقیت به جامعه نگاهی می انداز
که با شکست مواجه می شود،  این وعده ها، زماین 

به  نسبت  یب اعتمادی  حیت  و  نا امیدی  از  موجی 
نظام مجهوری اسالمی در ذهن ها به وجود می آورند.

چیست؟  ناامیدی  موج   این  با  مبارزه  راه 
راه  مبارزه فقط صداقت با مردم و یک عذرخواهی ساده 
است که مسئوالن ما به ندرت استفاده از آن را سرلوحه 
کار خود قرار  می دهند. این عذرخواهی باعث می شود 
مردم  احساس کنند که مسئولنی درصدد تالش برای 
رونق زندگی آن ها هستند و حیت در صورت شکست 
ندارند. خود  یل نعمتان  و از  عذرخواهی  برای  منعی 

که پیش تر اشاره شد جناب خمبر وعده ای  مهانطور 
بوده  کام  نا آن  به  رسیدن  در  دلیل  هر  به  که  داده 
اسالف  سیایس  فرهنگ  یباست  ز چه  پس  اند 
کنند.  عذرخواهی  مردم  از  و  گذاشته  پا  یر  ز را  خود 

رئیس مجهوری  اول  معاون  روز ها  این  خمبر  جناب 
انقالیب می دانم  را رئیس دولت  ایشان  که ما  است 
انقالیب  اول،  معاون  انتخاب  در  ایشان  قطعا  و 
آقای  از  ما  داده است؛ پس  قرار  ک  را مال فرد  بودن 
انقالیب  و  لیبرال  مدیر  یک  تفاوت  می  دار توقع  خمبر 
سال   ۸ ایران  ملت  که  چرا دهد.  نشان  عمل  در  را 
تهنا  نه  و  می داد  وعده  فقط  که  دیدند  را  ییت  مدیر
عذرخواهی  ملت  از  وعده ها  در  شکست  دلیل  به 
داشت. نیز  تقدیر  و  پاداش  توقع  بلکه  نکرد 
مدیر  آیینه  مشا  سال   ۴ این  در  خمبر  آقای 
نشان  را  تفاوت ها  امروز  مهنی  از  هستید  انقالیب 
و  لیبرال  مدیران  مجاعت  مهرنگ  لطفا  دهید. 
کنید! خواهی  عذر  مردم  از  و  نباشید  متوقع 
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کسب مشروعیت بنی امللیل برخی از تصورات  برای 
برخالف  طالبان  کند.  اصالح  را  خود  درباره  منیف 
که ساختار هرمی و سلسله  گروه هایی نظیر داعش 
گون است.  مراتیب دارند، متشکل از جمموعه های گونا
گرایش های  طالبان مهچنان در رفتارهای خود دارای 
گرچه در مواضع اعالمی  افراط گرایانه است. طالبان ا
خود از احترام به دیگر اقلیت های قومی و مذهیب در 
گیر سخن  افغانستان و متایل به تشکیل حکومت فرا
گیر  فرا حکومت  از  گروه  این  مقصود  ویل  می گوید 
تشکیل امارات اسالمی »به مشول دیگر گروه ها« است 
که سهم حداقیل از قدرت دارند. طالبان اعتقادی به 
انتخابات و نقش مردم در اداره حکومت نداشته و به 

دنبال احیای شورای حل و عقد است. واقعیت تغییر 
گروه با توجه به جتربه دو  که این  طالبان این است 
دهه گذشته به این نتیجه رسیده است که نه تهنا برای 
کسب قدرت بلکه برای حفظ قدرت نیاز به اجیاد 
تغییرات ظاهری در مدل حمکراین خود دارد. بر این 
اساس، طالبان به حلاظ هوییت تغییر چنداین نسبت 
به گذشته نداشته است ویل به حلاظ سیایس به دنبال 
 متفاویت از 

ً
که تصویر نسبتا تشکیل حکومیت است 

کند.  کسب  خود ارائه دهد تا مشروعیت بنی امللیل را 
یکی از جتربه های تلخ برای دولت امارت اسالمی که 
از سال 1996 تا 2001 در افغانستان بر سرکار بود عدم 

طالباِن مشروعیت
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کِز برخی از والیت های  حبران افغانستان با تصرف مرا
موج  است.  شده  جدیدی  مرحله  وارد  افغانستان 
که از اردیهبشت 1400  گیر پیش روی های طالبان  فرا
ولسوایل ها،  از  یادی  ز تعداد  به تصرف  و منجر  آغاز 
مناطق روستایی، کنترل گذرگاه های مرزی افغانستان 
با ورود طالبان به  بود،  کز استان شده  و حماصره مرا
شهرهای بزرگ وضعیت نگران و غافل گیرانه ای را رقم 
زده است. مسئله کنوین حبران افغانستان آن است که 
به حلاظ میداین سرعت پیش روی طالبان بیش از 
برآوردهای اولیه است و به حلاظ سیایس نشست های 
انتظارات،  برخالف  طالبان  و  کابل  دولت  میان 
کنوین برای حل  چشم انداز روشین ندارد. راه حل های 
و فصل حبران افغانستان نتیجه ملمویس نداشته و 
یع  کرات سیایس و روند سر کند مذا با توجه به روند 
پیش روی های میداین طالبان، این کشور در معرض 
یک جنگ داخیل و درگیری مستمر قرار دارد. هدف 
طالبان آن است که از یک سو خود را به عنوان واقعیت 
میداین به مهسایگان و قدرت های بنی امللیل حتمیل 
ین سهم  یر از پذیرش بیش تر گز کرده و این کشورها را نا
گروه در حکومت آینده افغانستان  و نقش برای این 
طالبان  کند.  بنی امللیل  مایل  محایت های  استمرار  و 
تا  دارد  گذشته تالش  اعالمی سال های  در مواضع 

این  که  است  این  طالبان  تغییر  واقعیت   
گذشته به این نتیجه  گروه با توجه به جتربه دو دهه 
بلکه  قدرت  کسب  برای  تهنا  نه  که  است  رسیده 
ظاهری  تغییرات  اجیاد  به  نیاز  قدرت  حفظ  برای 
طالبان  اساس،  این  بر  دارد.  خود  حمکراین  مدل  در 
گذشته  به  نسبت  چنداین  تغییر  هوییت  حلاظ  به 
نداشته است ویل به حلاظ سیایس به دنبال تشکیل 
 متفاویت از خود ارائه 

ً
حکومیت است که تصویر نسبتا

کند.  کسب  دهد تا مشروعیت بنی امللیل را 

کشورها بود. در آن برهه تهنا  شناسایی توسط دیگر 
کستان، امارات متحده عریب و عربستان  سه کشور پا
از این رو،  را به رمسیت شناختند.  سعودی، طالبان 
طالبان در الگوی جدید خود از اجیاد تغییرات حمدودی 
کرده و  کودکان استقبال  در ارتباط با زنان، اقلیت ها و 
کن دیپلماتیک به  تالش دارد نسبت به امنیت اما
بیات  کشورها اطمینان داده و مانع از تکرار جتر دیگر 
گذشته شود. با این حال، رویکرد عمل گرایانه  تلخ 
با  کشورها  دیگر  با  ارتباط  در  طالبان  کتیکی  تا و 
استراتژی اهبام سیایس از سوی این گروه آمیخته است. 
با توجه به آنکه طالبان می داند حکومت مطلوب آن 
کشورها رد خواهد شد در نشست های  از سوی دیگر 
بنی امللیل از پرداخنت به جزئیات طرح سیایس خود برای 
کنون طالبان  آینده افغانستان خودداری می کند. تا
یئ  جز و  مکتوب  صورت  به  را  خود  سیایس  ابتکار 
کیل و  منتشر نکرده است و در اغلب اوقات از اصول 
گیر  مورد پذیرش بنی امللیل نظیر تشکیل حکومت فرا
و احترام به اقلیت ها و... برای توضیح ایده حمکراین 
خود استفاده می کند. روندهای جاری در افغانستان 
است  حرکت  حال  در  یوهایی  سنار حتقق  مست  به 
گذشت  که به سود مجهوری اسالمی ایران نیست. 
زمان و نظاره گر بودن در صحنه افغانستان و انفعال 
یانبار  ز ایران  اسالمی  مجهوری  برای  آن  به  نسبت 
عبور  متضمن  افغانستان  در  مطلوب  آینده  است. 
یان های داخیل و شکل گیری  از متامیت خواهی جر
متناسب  و  نه  عادال یع  توز با  گیر  فرا حکومت  یک 
کنوین، حتقق  قدرت است ویل با توجه به روندهای 
یو حداقل در کوتاه مدت حمتمل نیست. در  این سنار
حال حاضر، با توجه به وضعیت میداین افغانستان، 
سیایس  کرات  مذا شود؛  معکوس  جاری  روند  باید 
شود. کند  یا  متوقف  میداین  درگیری های  و  یع  تسر

که جهت گیری ذهین انسان  کتایب عمیق و سازنده 
را از آچنــه غیــر خداســت جــدا می کنــد، ایــن کتاب با 
تبینی مفهوم رشد و جایگاه رشد در زندگی سعی بر 
کند چگونه بشــر، انســان می شــود. که بیان  آن دارد 
کــه  کتــاب: »مســئولیت درخــی اســت  قســمی از 

یشه اش اعتقادها  زمینه اش شناخت ها هستند و ر
گرفتــاری هــا؛ و هبــارش حبــران هــا و حادثــه هــا و 

و  بودنــد و سرشــار  کــه زمینــه هــا غــین  هنگامــی 
ــن  ــاری ای ــر هب ــده، در ه ــد و زن ــم بودن ــا حمک ــه ه یش ر
درخــت شــکوفه مــی دهــد و بــار مــی آورد و حــی 
کمبــود  از  هــا  آفــت  چــون  بینــد؛  منــی  آفــی  هیــچ 
» گیرنــد...  مــی  مایــه  هــا  زمینــه  فقــر  و  تغذیــه 

مسئولیت و سازندگی
معرفی کتاب



انسـان  دربـاره  بشـر  عقـل  چقـدر  هـر 
دینـداری  کنـد  پیـدا  بیشـتری  فهـم 
شـد.  خواهـد  هبتـر  جامعـه  در 
انسـاین  در علـوم  دانـش جتـریب  امـروزه 
کننـده  متقاعـده  و  کننـده  کمـک 
اسـت. دیـن  پذیـرش  در  هـا  انسـان 
کـه  دارد  عقـالین  هـای  توصیـه  دیـن 
سیسـم  بـا  اسـت.  مهـراه  انگیـزه  بـا 
بـه  اسـت  مهـراه  پـاداش  و  جـزا 
نـرود. بـنی  از  تـو  ل  اسـتقال کـه  طـوری 
چـه  ل  اسـتقال بـه  رسـیدن  بـرای 
پذیـری  مسـئولیت  کـرد؟  بایـد 
بـه  را  انسـان  کـه  اسـت  یت  مهـار
رسـاند. مـی  عـزت  و  ل  اسـتقال
مسـئولیت پذیـری یعـین انسـان یـک 
تعهد دروین داشـته باشـد و کاری را که 
بـا خالقیـت،  مـی خواهـد اجنـام دهـد 
بـا شـناخت و بـا سـعی خـودش اجنـام 
بیـروین. نظـارت  و  فشـار  بـا  نـه  دهـد 
مسـئولیت  حـس  افزایـش  بـرای 
کاهـش  را  قوانـنی  بایـد  افـراد  در 
داد.  خطـا  فرصـت  افـراد  بـه  و  داد 
بیـت  تر حـوزه  روانشناسـان  از  یکـی 
مسـئولیت پذیـری را یک الـزام و تعهد 
دروین از سـوی فـرد بـرای اجنام مطلوب 
او  عهـده  بـر  کـه  هـایی  فعالیـت  مهـه 
یـف میکنـد.  گذاشـته شـده اسـت، تعر
از  پذیـری  مسـئولیت  اسـت  معتقـد 

گیـرد. فـردی  درون فـرد سـر چشـمه مـی 
کاری را بـه عهـده مـی  کـه مسـئولیت 
کار ها را  گیرد، توافق می مناید یکسری 
کار ها توسط  اجنام دهد یا بر اجنام این 
دیگـران نظـارت کنـد. فـرد دیگـری می 
فرمایـد: »مسـئولیت پذیری یعـین الزام 
ویژگـی  دارای سـه  کـه  دروین  تعهـد  و 
تشخیص، تصمم و خالقیت است.«

بـه  پذیـری  مسـئولیت  از  اسـالم  در 
یعـین  تقـوا  شـود.  مـی  یـاد  تقـوا  عنـوان 
دهـی. اجنـام  دروین  هتعـد  بـا  را  کاری 

»فـرد مسـئولیت پذیـر اغلـب فعـال تـر 
دارد.  تـری  باال نفـس  عـزت  و  اسـت 
کامـی را مـی  مسـئولیت شکسـت و نا
کامی و شکست  پذیرد و برای جبران نا
پذیـر  مسـئولیت  آدم  کوشـد.  مـی 
انعطاف پذیر است. مهارت تصمیمی 
یـزی دارد.  گیـری دارد. مهـارت برنامـه ر
متعهد اسـت. انسـان های مسـئولیت 
خـود  زندگـی  بـرای  مسـتقل  و  پذیـر 
برنامـه دارنـد. وظایـف خـود را در زمـان 
مشـخص و بـا دقت اجنـام می دهند.«

ُه 
َ
َوُرُسـل َیْنُصـُرُه  َمـْن  الَلُّ  ـَم 

َ
َوِلَیْعل

َغْیـِب خـدا پیغمبـر هـا را مـی فرسـتد 
ْ
ِبال

کـی پیغمبـرش  تـا آخـرش ببینـد چـه 
میکنـد؛  یـاری  نظـارت  بـدون  را 
تعهـد  یعـین  پذیـری  مسـئولیت  و 
کـین.  کار  داشـیت بـایش بـدون نظـارت 
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لطایف نوشتمنبر  نوشت

مسئولیت های خانوادگی مسئولیت پذیری، راه رسیدن به استقالل

یه یر هیئت تحر

کــه مســئولیت های انســان  هنگامــی 
جنبــه  و  مــی رود  فراتــر  فــردی  ُبعــد  از 
اجتماعــی پیــدا می کنــد، اولــنی ُرکــین 
بــه آن مســئولیت  کــه انســان نســبت 
مقــام  ایــن  در  و  اســت.  خانــواده  دارد، 
اجتماعــی، اولــنی و مهم تریــن وظیفــه 
اســت. آرامــش  اجیــاد  انســان ها 
می ســوره روم  کــر کــه در قــرآن  مهانطــور 
آیــه 21 نیــز پــروردگار هــدف اجیــاد خانــواده 
می کنــد. بیــان  آرامــش  بــه  رســیدن  را 
بنابراین اولنی وظیفه ما در بنیان خانواده 
بسترســازی بــرای اجیــاد آرامــش اســت.
بــر  کــه  هســت  وظایــیف  دوم  درمرحلــه 
عهــده پــدر و مــادر اســت، پــدر وظیفــه 
از  و  دارد  برعهــده  را  معــاش  تامــنی 
وظایــف مــادر نیــز ایــن اســت کــه ُنــه مــاه 
فرزنــدش را در شــکم خــود محــل می کنــد.

می چندین مرتبه از امهیت نقش  قرآن کر
مــادران یــاد می کنــد مانند مــادر حضرت 
می؟اهس؟ و مــادر حضــرت عیــی؟ع؟. مــر
می بارهــا از تاثیــر منــیف پــدران در  کــر قــرآن 
گمراهی فرزندانشان یاد می کند اما هیچ 
مــوردی از تاثیــر منــیف مــادران ذکــر منی کنــد 
که مهنی امر نشانگر امهیت نقش مادران 
در تربیــت جامعــه اســالمی می باشــد.
توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  اینجــا  در 
گــی  خانودا مســئولیت  کــه  کــرد 
فرزنــدان  و  مــادر  و  پــدر  شــامل  تهنــا 
می دســتور می دهــد  کــر منی شــود و قــرآن 
و  اطرافیــان  متامــی  بــه  نســبت  تــا 
دوســتان خــود مراقبــت داشــته باشــم.
ســایر  آینــده  شــب های  در  انشــاءالل 
آن هــا  بــه  نســبت  انســان  کــه  ارکاین 
کــرد. خواهــم  بیــان  را  دارد  وظایــف 
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