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بـه کشـوری فکـر کنیـد کـه بیـش از 
30 درصـد مجعیتـش را افـراد باالی 
اختصـاص  خـود   بـه  سـال   60
چـه  بـا  کشـوری  چنـن  داده انـد. 
مشـکالیت رو بـه روسـت؟ کاهـش 
ینه هـای  هز افزایـش  کار،  نیـروی 
دفاعـی  قـدرت  کاهـش  درمـاین، 
مشـکالت  مهگـی  و...  امنیـی  و 
دور  راه  اسـت.  کشـوری  چنـن 
کنـوین  سیاسـت های  اگـر  یـد!  نرو
بـه مهـن شـکل مفتضـح در حـوزه 
کشـور  شـود،  داده  ادامـه  مجعیـت 
مذکور ایران 30 سـال آینده خواهد 
بـود! از سـال 1385 تـا سـال 1420، 
قـرار  مجعیـی  پنجـره  در  مـا  کشـور 
بـازه ای  بـه  مجعیـی  پنجـره  دارد. 
گفته می شود که حداقل 70درصد 
از مجعیت کشور در بازه سین 15 تا 
64 سـال یعـین سـن کار و فعالیـت 
قـرار دارنـد. ایـن درحـایل اسـت که 
8 سـال از ایـن فرصـت طـالیی کـه 
متامـی کشـورهای پیشـرفته دنیـا از 
آن بـه احسـن وجـه اسـتفاده الزم 

را برده انـد، در دولـت تدبیـر و امیـد 
سـپری و از اقدامات الزم در جهت 
یـغ شـد.  برون رفـت از ایـن فضـا در
گـر در ایـن چند سـال پایاین پنجره  ا
مجعیـی فکـری بـرای ایـن معضـل 
دردنـاک نشـود دیگـر منی تـوان امید 
چنداین نسبت به حل این مشکل 
داشـت و بـه دنبـال ایـن مسـئله کار 
حسـاس تر  نیـز  سـیزدهم  دولـت 
خواهـد شـد. در سـال های ابتدایی 
کشـور  انقـالب اسـالمی،  پیـروزی 
بـود  مجعیـی  سیاسـت های  فاقـد 
امـا شـرایط فرهنگـی، جامعـه را بـه 
سـوق  فرزنـدآوری  افزایـش  مسـت 
داد. با افزایش چشـمگیر نرخ رشـد 
بـه  مجعیـت سیاسـتمداران دسـت 
کنتـرل موالیـد  اختـاذ سیاسـت های 
کـه  شـد  مصـوب  قانـوین  زدنـد. 
از  فرزنـدآوری  نـرخ   1390 سـال  تـا 

چهـار  بـه  فرزنـد  شـش  بـاالی 
درحالیکـه  برسـد.  فرزنـد 

این سیاسـت بـرای 20 
یـن  تدو سـال 

شد اما در 4 سال به وقوع پیوست 
و به جای آن که سیاسـت اصالح 
شـود، بـه مهـن شـکل تـا 25 سـال 
دنبـال شـد و نتیجـه اش ایـن حبران 
کنـوین! در سـال های ابتـدایی دهـه 
کارشناسـان  و  انقـالب  رهبـر   90
ایـن  بـه  نسـبت  مهـواره  مجعیـی 
وضعیـت حبـراین هشـدار دادنـد و 
در مهن راسـتا طرح ها و مصوبایت 
نیـز ابـالغ شـد؛ از میـان ایـن مـوارد 
می تـوان بـه طـرح محایـت از ازدواج 
عـایل  شـورای  در  فرزنـدآوری  و 
جامـع  طـرح  و  فرهنگـی  انقـالب 
مجعیت در جملس شورای اسالمی 
لطـف عـدم مهراهـی  بـه  البتـه  کـه 
سـازمان برنامـه و بودجـه وقـت در 
یـب  تصو هشـم  و  هفـم  جمالـس 
کارش بـه جملـس هنـم  نشـد و بـه 
افتـاد. بـا ایـن  وجـود هـم اکنـون به 
دلیـل عـدم فهـم صحیح مجعیی 
و آینده نگـری دولـت تدبیـر و 
وجـود  شـاهد  امیـد 
ضـد  سیاسـت های 

تهنـا  نـه  یعـین  هسـتمی!  مجعیـی 
کـه چشـم  را درمـان منی کننـد  ابـرو 
کـردن  کرده انـد. حمـدود  کـور  نیـز  را 
موالیـد  بـرای  یارانـه  و  ازدواج  وام 
ایـن  بـر  اسـنادی  و  دالیـل  جدیـد 
گـزارش  بـه  مـا  کشـور  مدعاسـت. 
پژوهش هـای  و  مطالعـات  مرکـز 
مجعیـی آسـیا و اقیانوسـیه ظرفیـت 
150 میلیـون نفـر را دارد حـال آنکـه 
ایـن  برابـر  دو  از  بیـش  بـه  برخـی 
تعداد نیز معتقدند. اصالح نگرش 
مـردم نسـبت بـه پیامدهـای منـی 
الگـوی  یـن  تدو بـاروری،  کاهـش 
بـه عنـوان عنصـر  مـادری  جـذاب 
یج سبک زندگی  ارزمشند مولد، ترو
پرمجعیـت،  خوشـبخت  خانـواده 
در  مصـوب  طرح هـای  اجـرای 
و  ازدواج  از  محایـت  راسـتای 
هنـاد ختصـی  اجیـاد  فرزنـدآوری، 
فرزنـدآوری  و  مجعیـت  امـر  متـویل 
و... می توانـد اقدامـایت در جهـت 
برون رفـت از ایـن وضعیـت باشـد.

حـــرم ســـاقی  کـــف  ز  علـــم  گـــر  ــتافتـــاد  ــرخ مکتبـ ــم سـ ــم علـ ــر دوش می کشـ بـ
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وز عاشوراسـت و  وز ر کـه امـر وز بایـد ملـت مـا ایـن معنـا را داشـته باشـد  مهـه  ر
کربـا را  کرباسـت و بایـد نقـش  مـا بایـد مقابـل ظلـم بایسـتمی؛ و مهـن جـا هـم 
کنـمی، احنصـار بـه یـک زمـن نداشـته؛ احنصـار بـه یـک افـراد نداشـته.  مـا پیـاده 
کربـا  کربـا منحصـر بـه یـک مجعیـت هفتـاد و چنـد نفـری و یـک زمـن  قضیـه 

وزهـا غفلـت نکننـد. کننـد، و مهـه ر نبـوده. مهـه زمیهنـا بایـد ایـن نقشـه را اجـرا 

کابینه  کار آمدن  که تب روی  در روزهایی 
دارد  جا  است،  داغ  سیزدهم  دولت 
که  آچنه  به  باشمی  داشته  هم  نمی نگاهی 
دیده اند.  ما  از  جهانیان  امروز  و  دیروز 
یری که از ما در جهان خمابره می شود  تصو
کنش  و  عمل  مبنای  به  یر  تصو مهن  و 
برای بسیاری از کشورها در قبال مجهوری 
توجه  باید  و  می شود.  تبدیل  اسالمی 
که آچنه امروز به منایش می گذارمی  داشت 
 یب نصیب 

ً
یرسازی می کنمی قطعا و امروز تصو

نیست. ما  گذشته  سال های  یر  تصو از 
و  غفلت  کنار  در  گذشته  دهه  یک  در 
ساده انگاری در موضوعات خمتلف یکی از 
حوزه هایی که به شدت دولت در آن ضعیف 
عمل کرد و جا دارد که به عبریت برای آینده 
نیز تبدیل شود، حوزه دیپلمایس عمومی و 
یرسازی میل بود. در سال های گذشته  تصو
یرسازی دولت به گونه ای رقم  عملکرد تصو
خورد که با بسیاری از آرمان ها و اهداف و 

شعارهای انقالب و ملت ایران هم خواین 
نداشت. این عدم هم نوایی موجب آن شد 
و  ینه  دیر دوستان  بن امللل  فضای  در  که 
حقییق دل سرد شده و دمشنان قسم خورده 
به طمع افتند. شعارهایی نظیر »نه شریق، نه 
غریب« جای خود را به »نه غزه، نه لبنان« 
داد، تا این بار جهان عرب با تعجب از ما 
خود  که  کشوری  می شود  چگونه  بپرسد 
را ام القری جهان اسالم می داند و خود را 
حمور مقاومت معریف می کند متام مترکز خود 
را بر مذاکره با رأس نظام سلطه می گذارد؟

این ختریب وجهه میل ایران در ابعاد دیگر 
و  داشت  ادامه  گذشته  سال های  در  نیز 
بلکه  تعامالت سیایس  میدان  در  تهنا  نه 

در دیگر صحنه های بن امللیل نیز عملکرد 
یر و برند میل  دولت به گونه ای بود که تصو
ورزیش  دیپلمایس  در  شد.  خدشه دار  ما 
کردمی و حمرومیت های  بسیار منفعل عمل 
دیپلمایس  در  شدمی،  متحمل  را  یادی  ز
علمی توجه نکردمی و جایگاه علمی خود 
یان خارجی در کشور  برای حضور دانشجو
را از دست دادمی، در دیپلمایس گردشگری 
پاییان شدمی و پایگاه های اصیل  مهبوت ارو
فراموش  را  مهسایگان  یعین  گردشگری 
کردمی. و امروز منتظر حتول هستمی، حتویل 
که بتوان آن را به خویب به منایش  حقییق 
مناسب،  یری  تصو اجیاد  با  و  گذاشت 
کنمی. خمابره  جهان  به  را  قوی  ایراین 
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ی در  یر ساز خأل تصو
وز  دیپلماسی امر

همه جا کربالست 



هبداشیت در بسیاری از این اردوها بسیار پررنگ  تر یادداشت فتح
و  اجتماعی  فرهنگی،  علمی،  آموزش  های  از 
اقتصادی است و این مسئله باعث رشد نکردن 
که  گشته  حوزه  ها  این  در  حمروم  مناطق  مردم 
امکانات  با  مردم  این  گرفنت  خو  آن  آفت  اولن 
دیده  گاهی  چنانکه  می  باشد؛  فعیل  حداقیل 
با عملیات    شده مردم برخی مناطق به شدت 
گروه  های ایثارگر جهادی برای سازندگی آن منطقه 
شده  اند. آن ها  کار  مانع  و  کرده  شدید  خمالفت 
علت دیگری که وجود دارد، شناسایی نشدن دقیق 
مناطق حمروم واقعی است. در حال حاضر بسیاری 
از اردوهای جهادی صرفا با هدف زندگی در شرایط 
کنندگان اردوها  سخت و رشد شخصییت شرکت 
برگزار می  شود و توجهی از سوی برگزارکنندگان این 
صورت  واقعی  حمروم  مناطق  یافنت  برای  اردوها 
از  بعد  منطقه   ای  است  ممکن  حیت  منی  پذیرد. 
چند سال برگزاری اردوی جهادی، به آباداین خویب 
رسیده باشد و حمرومیت از آن منطقه رخت بر بسته 
اردوی جهادی  آن منطقه  در  اما مهچنان  باشد 
برگزار شده و سراغی از دیگر مناطق گرفته منی  شود.
با  که  دولت  هاست  به  بوط  مر اما  مورد  ین  آخر
کارهای جهادی ایثارگران جهبه سازندگی  دیدن 
رو به تنبیل گراییده و دیگر به وظایف خود در قبال 
مناطق حمروم عمل منی  کنند. برای حل این مسئله 
از  مطالبه گری  جهادی  گروه  های  است  الزم 
مسئولن را هم در دستور کار خود قرار دهند و جملس 
فشار  یعین  خود  وظیفه  به  هم  اسامی  شورای 
بر دولت برای اجنام این سازندگی فشار بیاورد. 
در پایان باید به معدود جهادگراین هم اشاره کرد که 
یف  بردی تعر فعالیت  های خاقانه، هدمفند و کار
کرده و عاوه بر حمرومیت  زدایی از مناطق حمروم، 
گاهی و رشد  از آ مردم آن مناطق را به سطحی 

هوشمند جهاد 
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طی سال  های اخیر سوایل درباره اردوهای جهادی 
از 40  گذشت بیش  که بعد از  اجیاد شده است 
سال از عمر ُپرخیر انقاب اسامی، به چه دلیل 
کشوربه اردوهای جهادی به قوت  مهچنان نیاز 
که هنوز است، استان  های  خود بایق بوده و هنوز 
ین  حداقیل  تر که  مناطیق  از  اند  ُپر  کشور  حمروم 
به  رسد  چه  ندارند،  هم  را  زندگی  امکانات 
امکانات رفاهی و فرهنگی؟! این سوال بسیار 
کنون و در آستانه گام دوم  که باید ا به جاست؛ چرا
انقاب اسامی مهچون مهۀ عرصه  های دیگر، 
کشور  سازندگی  و  جهادی  اردوهای  عملکرد 
گیرد تا چناچنه اشتباهی در  یایب قرار  هم مورد ارز
روند فعالیت خود دارند، در یپ اصاح آن برآیند. 
متاسفانه اردوهای جهادی ما عمدتا در به دنبال 
تأمن نیازهای ابتدایی مردم مناطق حمروم به وسیله 
افرادی هستند که از مناطق دیگر اعزام می  شوند. 
کار باعث شده تا در برخی از  که این  یت  در صور
این مناطق مردم به این روند عادت کرده و حیت در 
مواقعی که امکانات و توان الزم هم برایشان فراهم 
است نیز مهیت برای حل مشکات خود نداشته 
باشند.  دیگران  کمک  انتظار  چشم  و  باشند 
کشور فقط  حال آنکه در بسیاری از خبش  های 
الزم است مصالح به مهراه یک مهندس عمران 
یا کشاورزی به منطق اعزام شود تا به وسیله خود 
مردم این سازندگی صورت گیرد. به عبارت دیگر 
باید این فرهنگ در میان مردم آن مناطق اجیاد 
تشان ببندند.  شود که خودشان کمر بر حل مشکا
و  کی  خورا عمراین،  کمک  های  دیگر  سوی  از 

ــد ــک امیــــــ المپیـــ

می  رسانند که خودشان عزم آباداین مناطق اطراف 
گونه  خود را نیز پیدا می  کنند؛ اما هنوز تعداد این 
گروه  های جهادی با بازدهی باال به نسبت تعداد 
کم است. کشور بسیار  گروه  های جهاد در  یاد  ز

تأمالتی در خصوص وضعیت 
فعلی افغانستان

می رسد  نظر  به  افغانستان،  اخیر  حتوالت   ۱-در 
شکست  یک  از  تا  است  تاش  در  یکا  آمر
مطلوب  الگوی  یک  اجیاد  در  کامی  )نا قطعی 
کشور(،  این  از  اجباری  وج  خر و  کابل  در  سیایس 
کانون  یک  )اجیاد  وزی  پیر یک  یرساخت  ز
توان  از  خبیش  ختلیه  برای  منطقه ای  آشوب 
بگیرد نتیجه  را  ایران(  و  وسیه  ر چن،  یک  استراتژ

برای  آمده  دست  به  دارایی های  ین   ۲-اصیل تر
اطاعات  کسب  افغانستان،  اشغال  یپ  در  یکا  آمر
رهبران،  افغانستان،  دقیق  شناخت  و  راهبردی 
و  خنست،  جایگاه  در  کشور  این  مردم  و  خنبگان 
سپس نفوذ در الیه های سیایس و اجتماعی خمتلف 
افغانستان  در  یکا  آمر خمالفان  میان  در  حیت  آن 
رقابیت  یت  مز یک  به  کنون  ا که  امری  است! 
طرف های  سایر  برابر  در  یکا  آمر برای  راهبردی 
است. شده  بدل  افغانستان  صحنه  در  حاضر 

طور  به  طالبان  دست  به  افغانستان  ۳-تسخیر 
حماسبات  چارچوب  در  و  رضایت  مورد  حمت 
حاصل  توافقات   

ً
اساسا و  است  یکا  آمر راهبردی 

و  زمان  قطر،  در  طالبان  و  یکا  آمر کرات  مذا از 
سقوط  بستر  افغانستان  از  یکا  آمر وج  خر حنوه 
است. آورده  فراهم  را  طالبان  دست  به  کشور 

برخوردار  افغانستاین  یان  جر یک  ۴-طالبان 
البته  و  است  )پاکستان(  خارجی  محایت  از 
که  معنا  این  به  نیست؛  یکپارچه  موجودیی 
برخی  –که  گروه  این  میداین  و  رهبران حمیل  سهم 
نیز  مستقل  خارجی  محایت های  و  ارتباطات  از 
برخوردار هستند- در اقدامات و حترکات میداین 
گاه بیشتر از فرماندهان و رهبران ارشد گروه است!

سیطره  حتت  یان  جر و  گروه  یک  ۵-طالبان 
در  یکا  آمر ۲۰ساله  جتربه  اما  نیست.  یکا  آمر
برای  را  آن  اقدامات  و  گروه  این  افغانستان، 
یکایی ها  آمر و  ساخته  حماسبه پذیر  یکایی ها  آمر
الگوی  یت  مدیر برای  خمتلی  ابزارهای  از  امروز 
برخوردار  آن  بر  اثرگذاری  و  طالبان  رفتاری 
چارچوب  در  را  آن  اساس  مهن  بر  و  هستند 
گرفته اند. کار  به  منطقه  برای  خود  کالن  راهبرد 



بـــه  کـــه  آتش بـــس  ســـفیِد  پرچم هـــای 
اهتـــزاز درآمـــد، مـــا مانـــدمی و انقـــاب 
قبـــل،  ســـال  هشـــت  کـــه  پـــایی  نو
یگـــراِن اصـــیل نظم جهـــاین تولدش  باز
گفتند.  یـــک  گلولـــه تبر را بـــا شـــلیک 
جنـــگ، هدیـــه آن ها بـــه ایـــن انقاب 
پـــا بود. حـــاال امـــا جنگ متام شـــده  نو
که یب حـــرف و حدیث  بود. متام شـــدین 
نبـــود. صحبـــت از نوشـــاندن جـــام زهر 
حتقـــق  پیش نیـــاِز  کـــه  عقـــایی  و  بـــود 
بســـاط  شـــدن  مجـــع  یاهایشـــان،  و ر
جنگ بـــود. بســـاط جنگ مجع شـــد. 
خـــرداد ســـال بعد، انقـــاِب جنگ زده، 
ایـــران  داد.  دســـت  از  را  امامـــش 
ســـیاهی  ایـــن  شـــد.  ســـیاه  یکپارچـــه 
که  ین بـــود  ود بـــه داال امـــا مقدمـــه ی ور
انقـــاب را وارد عصـــر جدیدی می کرد. 
قتلگاهـــش  می توانســـت  کـــه  ین  داال
ک،  خوفنـــا داالِن  ایـــن  آغـــاِز  باشـــد. 
انتخابـــات ســـال 68 بود. نقـــل حمافل 
کـــه »باید از پِس این هشـــت  ایـــن بود 
جدیـــدی  دنیـــای  ســـیاهی،  ســـال 
می. باید  کشـــور را بســـاز می. باید  بســـاز
کنـــمی.«. در انتخابـــات،  توســـعه پیـــدا 
دو  فقـــط  کردنـــد.  ثبت نـــام  نفـــر   79
نفـــر تاییـــد صاحیـــت شـــدند. عباس 
رفســـنجاین.  هامشـــی  کبـــر  ا و  شـــیباین 
عمـــًا  و  می دانســـتند  مهـــه  را  نتیجـــه 
ایـــن  بـــا  نبـــود.  کار  در  انتخابـــایت 
ین  کنـــو حـــال مهـــه از مقطـــع حســـاس 
کشـــور  کـــه در آن  می گفتنـــد؛ مقطعـــی 
نیاز بـــه ســـازندگی دارد. ســـازندگی در 
یـــت بـــود. بقیـــه مســـائل مهـــه فرع  اولو
گـــویش حوصله شنیدن شـــان  و  بودنـــد 
 16 از  رفســـنجاین  نداشـــت. هامشـــی  را 
و نـــمی میلیـــون رای ماخـــوذه، 15 و نـــمی 
کـــرد و ایران  میلیـــون رای را از آن خـــود 
که  وارد دنیـــای جدیـــدی شـــد. دنیایی 
اپـــن  ژ و  توســـعه  ســـازندگی،  غایتـــش 
اســـامی بـــود. مهـــه مفاهـــمی ذیـــل این 
حـــیت  می شـــدند.  یـــف  تعر غایـــت 
بـــه  رســـیدن  گـــر  ا هـــم  دیـــین  حمّرمـــاِت 
ی می دادنـــد، یک  ایـــن غایـــت را یـــار
شـــبه بـــه مقـــام اســـتحباب و یـــا حـــیت 

ی نگذشـــت  وجوب می رســـیدند. چیز
ی در  بـــه طبیعـــِت جـــار اختـــاس  کـــه 
شـــد.  بـــدل  اقتصـــادی  وژه هـــای  پر ابر
مدیـــران  تـــن  بـــه  اشـــرافیت  لبـــاس 
دوخته شـــد و له شـــدن فقرا بـــه عنوان 
یِر رســـیدن به هبشـــِت  گز ینه هـــای نا هز
ســـوار  هامشـــی  شـــد.  توجیـــه  توســـعه، 
می تاخـــت  داشـــت  توســـعه  اّرابـــه   بـــر 
برایـــش  خوش بـــن  یـــِت  کثر ا یـــک  و 
هـــورا می کشـــیدند و شـــعار می دادنـــد 
»خمالـــف هامشـــی، خمالـــف رهبر اســـت 
پیغمبـــر  دمشـــن  ی  رهبـــر خمالـــف   /
کت امـــا خون دل  اســـت«. اقلیـــیت ســـا
می خوردنـــد. آن هـــا واقعیـــیت را در پِس 
واقعیـــیت  می دیدنـــد؛  ارابـــه راین  ایـــن 
کـــه ســـال های بعد بـــرای عمـــوم مردم 
بـــه منایـــش درآمـــد. در میانـــه ارابه رایِن 
اعتـــراض  صداهـــای  انـــدک  توســـعه، 
نقـــد  هامشـــی،  نقـــد  می شـــدند.  خفـــه 
می شـــد  قلمـــداد  ی  رهبـــر و  انقـــاب 
ســـر  بـــر  ســـیایس  برچســـب های  و 
منتقـــدان خـــراب می شـــدند. عدالـــت 
بـــا تیـــغ توســـعه داشـــت ذبـــح می شـــد 
یـــاد زدن  و انســـداد ســـیایس امـــکان فر
کـــرده بود.  ایـــن واقعیـــت تلخ را ســـلب 
ی شـــده  اعتـــراض، بدل بـــه خط قرمز
کـــی  کـــه هامشـــی اجـــازه منـــی داد  بـــود 
ســـراجنام  کنـــد.  عبـــور  آن  زهـــای  مر از 
مســـتضعفان  وخـــورده  فر بغض هـــای 
اولـــن  و  شـــد  یـــاد  فر ودســـتان  فر و 
اعتراضـــات معیشـــیت بعـــد از انقـــاب 
اعتراضـــایت  زد.  رقـــم  خیابان هـــا  در  را 
وع  شـــر مشـــهد  طـــاب  کـــوی  از  کـــه 
شـــد. حاال از توســـعه فقط یـــک تورم 
که  50 درصـــدی مانـــده بـــود و فقـــرایی 
شـــدن  ُخـــرد  توســـعه  از  سهم شـــان 
بـــود. پاســـخ هامشـــی بـــه اعتراضـــات، 
ِق  ور ر مشـــت آهنن بـــود. هامشـــی در ز
در  البتـــه  و  کورکورانـــه  محایت هـــای 
خـــا فضـــای اعتـــراض، 4 ســـال بعـــد 
یـــای توســـعه تازانـــد و پـــس  و هـــم در ر
لقـــب  ســـاله  هشـــت  دوران  ایـــن  از 
خـــود  آن  از  را  ســـازندگی«  »ســـردار 
آینـــدگان  بـــرای  امـــا  او  دولـــت  کـــرد. 
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و  ســـازندگی  الگـــوی  آنکـــه  از  بیـــش 
توســـعه باشـــد، تبدیـــل به یـــک درس 
عبـــرت متـــام عیار شـــد. هشـــت ســـال 
تاخـــنِت او ســـوار بـــر ارابـــه توســـعه، بـــه 
نه  خـــویب نشـــان داد توســـعه ی ناعادال
مهـــراه بـــا خفقـــاِن ســـیایس، بـــه طغیان 
عصـــِر  تلـــِخ  به هـــای  جتر می اجنامـــد. 
که  کرد  هامشـــی، ایـــن حقیقت را فـــاش 
تهنـــا اعتـــراض و فضـــای آزاد ســـیایس 
توســـعه  بـــودن  نـــه  عادال کـــه  اســـت 
خفقـــان  گـــر  ا و  می کنـــد  تضمـــن  را 
کـــم شـــود، اشـــراف ســـیایس بـــه نام  حا
توســـعه جیب شـــان را از حـــق فقـــرا پـــر 
کـــرد. ایـــراِن 1400 یب شـــباهت  خواهنـــد 
وز  بـــه مـــرداد 68 نیســـت. ایـــران، امـــر
یراین را  در پشـــت سرش هشت ســـال و
می بیند. هشـــت ســـال ســـخیِت تـــوام با 
صبـــر. ما بـــاز هـــم در عصر ســـازندگی 
یـــک  انتخابـــایت  هـــم در  بـــاز  هســـتمی. 
جـــاین  تـــا  یـــدمی  برگز را  منتخـــی  طرفـــه 
در  وز  امـــر بدهـــد.  مهیـــن  بـــه  دوبـــاره 
دو  انتخاب مـــان،  ایـــن  بـــا  مواجهـــه 
مهـــان  اول  راه  می.  دار و  ر پیـــش  در  راه 

یه یر هیئت تحر

راه طـــی شـــده ی ســـال 68 اســـت. ما 
یـــت  اولو در  هبانـــه ی  بـــه  می توانـــمی 
بـــودن ســـازندگی و هببـــود معیشـــت، از 
مالـــه  و  کنـــمی  اعتـــراض زدایی  جامعـــه 
اشـــتباهاِت  توجیه گـــر  دســـت،  بـــه 
دوم  راه  باشـــمی.  رئیـــی  آقـــای  دولـــِت 
بـــه هشـــت  کـــه از جتر امـــا ایـــن اســـت 
و  می  بگیـــر دولـــت هامشـــی درس  ســـال 
مســـیر ســـازندگی و هببـــود معیشـــت را 
از حضـــوِر نعمـــیت بـــه نـــام »اعتراض« 
و  اعتـــراض  عنصـــر  نکنـــمی.  وم  حمـــر
ِی مردمـــی، موهبـــیت اســـت  مطالبه گـــر
کـــه می توانـــد ســـازندگی را بـــا عدالت 
مهراه ســـازد و مانع از تولد یک هامشِی 
دیگر در ســـهر ســـیایس ایران باشـــد. و 
اعتـــراض،  عنصـــر  حـــذف  کـــه  البتـــه 
کـــه  گلســـتاین  ایـــن  دل  از  می توانـــد 
مهـــه ما بـــه آن دل خوش هســـتمی، آتیش 
کـــه شـــعله هایش بای  کنـــد  را متولـــد 
انتخـــاب  شـــود.  زندگی مـــان  جـــان 
رئیـــی  را  رئیـــی  اینکـــه  ماســـت؛  بـــا 

خبواهـــمی یـــا هامشـــِی دیگـــر.

هاشمی زنده است؟


