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نشســیترویتختــتوبــاخیــالراحت
خســتگی از میخونــی. درســتو داری
چرخــی یــه تــا برمــیداری گوشــیتو
بشــه. عــوض هــوات و حــال و  بزنــی
چشــماتناگهــانخشــکمیشــهبــه
زیــر مــداوم و !!بــاورنمیکــی صفحــه
:بــازمدارنــددروغمیگــن. لــبمیگــی
مگــهمیشــهاونرفتــهباشــه؟!!!!اصــا
کــه اونکجاســت چطــوریفهمیــدن

ایــنغلطــابکنــن.؟ از بخــوان

میــدی. ادامــه زدن چــرخ بــه دوبــاره
میبیــی!!! رو عکســش ناگهــان
او از فقــط  کــه میخــوری رو بغضــت
همــنمانــده!!!هنــوزهــمانگشــرش

داره... دســت بــه رو

میچرخیــد. ســرم دور دنیــا انــگار
مغــزمتــویکمــابــود.امنیــتروحــس

نمیکــردم.

اینقــدر تونســن؟! چطــوری آخــه
مــرادش بــه تــا کــرد شــهادت دعــای
میــدون ســمت بــه وقــیت  رســید.
مریفــت،رخیــهایرونــیاصیــلوجــدی
روداشــت،اطمینــانتــویچهــرهاش

مــیزد. مــوج

مــردهمــهیمیدونــابــودوهمشــوهــم
فتــحمیکــرد:میــدونجنــگ،میــدون

سیاســت،میــدوندل....

تــوی کــه ترکــش ســرب هــای تکــه
گاهــی رفتهبــود، فــرو بدنــش تمــوم
راه او، امــا انداخــت، مــی بــهزحمتــش
ایــن از ایــندردروحراســت تســکن

میدونســت. خــاک

ــمورقمــیزدم، ــیروتــویذهن خاطرات
ــوشــیفتهحــاجقاســم ــیکــهمن خاطرات

کــردهبــود:
و بــود،همــهیســران جلســهمهمــی
بــه بــودن. شــده جمــع فرماندهــان
ســمتبــاالیمــزراهنماییــشکــردن.
همینطــورایســتادهبــود.فرماندهــان
نمیشــیی چــرا گفــن بهــش
ایــن  گفــت: مایــم خنــده حاجی؟بــا
هســت، بقیــه از تــر راحــت صندلــی
همــه بیاوریــد!!! برایــم بقیــه مثــل
تعجــبکــردهبــودن،گویــیحــاجقاســم

نمیشــناختند!!! را

پیشــمون کــه شــده دوســال واقعــا
هــا. میگــذره زود چــه ... نیســت؟!

رویس فرمانــده کــه میــاد یــادم
میکــرد: تعریــف

خلبــانمــابــهدســتداعــشافتــاده
بــا مــا، نجــات هــای عملیــات و بــود
شکســت بــدی صــورت بــه تلفــات
قاســمدرخواســت حــاج از  میخــورد.
گفــت و پذیرفــت او و کردیــم کمــک
چهــار و بیســت عــرض در را خلبــان
بــا قاســم حــاج میکنــد. آزاد ســاعت
ــهدلایــنکفتــار ــریایرانــی،ب هجــدهدل
هــازدوبــایــکعملیــاتدقیــق،خلبــان
یــه حــیت داد،بــدون نجــات رو رویس
: میگفــت رویس فرمانــده تلفــات!!
تــاابــدقــدرداناوهســتیم...وچــهبــا
شــکوههکــهفرمانــدهایفقــطمحدود
بــهمــرزیمشــخصنباشــه،فرمانــده

باشــه. دنیــا کل بــرای ای

تکــون جــام از  خــونشــده بــاچشــم
هــا بچــه ســمت مــیرم و میخــورم
تعجــب و میبینــن اتاق،منــو تــوی

. کنــن می
حــاج کــردن، داغمــون نقــره هــا بچــه

شــد... شــهید قاســم
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ــرای ــهب ــاقــدرشــیدوریــشهــایبلند.هرکــیک مــردیب
فــردی بــا بگویــد بــاخــودش  شــاید ببینــد،  را او اول بــار
خشــکوســردمواجــههســتم.امــاایــناحســاسفقــط
ارتبــاط او بــا کــه زمانــی اوســت. بــا ارتبــاط از قبــل بــرای

. دارد فــرق همــه بــا او کــه میفهمــی میگــریی

اوجایــگاهتاثریگــذارومهمــیدرذهــندانشــجویانش
نــگاه یــک بلکــه علمــی گــذاری تاثــری فقــط نــه امــا دارد؛
او دارد.مرتبــه دانشــجویانش بــرای تربیــیت و تعلیمــی
بــهعنــواناســوهوالگــو مرتبــهایســتکــهمیتــواناورا

کــرد. انتخــاب

کــیکــهصفــتمدیــرانقابــیبــهحــقبرازنــدهاوســت
بــراینظــام بــارزیــکجــوانانقابــیکارآمــد ونمونــهی
جمهــوریاســامیایــراناســت.کیکــهبرایــشفرقــی
بــاهمــه و اســت اونشســته کــیجلــوی نمیکنــدچــه
یکســانبرخــوردمیکنــد؛نــهازبــاببــیاحرامــی،بلکــهاز

بــابادبواحــرام.

دانشــجوهارامثــلخواهــروبــرادرهــایخــودشمیدانــد
وبــرایمــادانشــجوهاحکــمبــرادربزرگــررادارد؛واوســت
رویکمکــش کــهزمانــیکــهکارگــرهخــورده،میتوانیــم
حســابکنیــم.کــیکــهازحــقخــودشمیگــذردامــااز
حــقدانشــجووبیــتالمالــیکــهخیلــیهــابــرایدفــاعازآن
ســینهســرمیکننــدوگــهگاهــیســهواویــاخدایــینکــرده
عمــداازآنغافــلمیشــوند؛بــههیــچوجــِهمــنالوجــوه

نمیگــذرد.

کــیکــهذهنــشپــرازایــدههــاینــابفرهنگــیزیبــاو
دلچســباســت؛وبــهقــولمعــروف،ایــنکارهاســت.هــر
گــوش او بــه و حرفهایــش پــای مینشــیی کــه گاهــی از
بایــد و رفــیت اشــتباه را راه کــهچقــدر میفهمــی میدهــی
بگــردیوراهدرســتراانتخــابکــیوبــهمســریتادامــه

بدهــی.

موقــعمراســمکــهمیشــود؛قبــلازآمــادهشــدنبرنامــه
مثــلبقیــهدانشــجوهــاکارمیکنــد.ازکارهــایتدارکاتــی
هــای المــپ کــردن چــک و صندلــی چیــدن  تــا گرفتــه
مراســم.کارهاییکــهخیلــیازمدیــرانآنهــاراکســرشــان
خودشــانمیداننــد؛امــادکــربابقیــهفــرقداره.ایــنکار

هــابرایــشمثــلمــدالافتخــارارزشدارد.

بعضــی وقت هــا در خلــوت خــودم فکــر می �کنــم ایــن 
�ــه د�کتــر  .آرمــان هایــی  ویژگــی هــا چقــدر آشناســت 
از آن هــا حــرف میزنــد، انــگار قبــا بــه گوشــم خــورده 
اســت. بعضــا فکــر می �کنــم فرهنــگ د�کتــر، فرهنــگ 
بــرو  نیســت و فرهنــگ بیاســت. شــاید یکــی از دلایلــی 
�ــه همــه دانشــجو هــا د�کتــر را  دوســت دارنــد، اعــم از 
انــواع تشــکل هــای دانشــجویی بــا هــر نــوع نگرشــی و 
تمــام انجمــن هــای علمــی و �انــون هــا بــه خاطــر ایــن 
باشــد �ــه د�کتــر،  شــاگرد مککتــب حــاج قاســم اســت و 
همــان طــور �ــه حــاج قاســم محبــوب دل تمــام مــردم 
ایــران اســت، د�کتــر هــم محبوب  دل دانشــجو هاســت.

حــاج قاســم تنهــا یــک فرد نبــود، بلکه یــک مککتب و راه 
بــود �ــه روزی قاســم ســلیمانی در ایــن راه قــدم می زنــد 
و روزی دیگــر، فــردی �ــه ویژگــی هــای ایــن مککتــب را 
داشــته باشــد؛ �ــه ایــن ویژگــی هــا هــم آنچنــان دور از 

دســترس نیســت.



گفتمان مطالبه گری،نیاز هر جامعه
بررسی شرایط مطالبه گری در جامعه ایران

درتمامــیجوامــع،هنگامــیکــهمــردم
خــود جامعــه بــر حاکــم شــرایط از
نــارایضباشــند،رفتــاروواکنــشخــود
اشــکال بــه شــرایط، بــه نســبت را
بــروز مردمــی اعراضــات از مختلفــی
موقعیــت از بعــی در کــه دهنــد مــی
هــا،شــکلامنیــیتبــهخــودگرفتــهکــه
ســیایس فرهنــگ از نــز مســاله ایــن

گــرید. مــی سرچشــمه مــردم

آن معنــای بــه لغــت در گــری مطالبــه
خــاص موقعیــیت در مــردم کــه اســت
مــی تحلیــل بــه دســت و گرفتــه قــرار
را موقعیــت آن عناصــر یعــی زننــد؛
ــاببیننــدکــدامیــک بــرریسمــیکننــدت
اســت. مانــده عقــب شــان حقــوق از
روش بــا بایــد مطالبهگــری، البتــه
برســد؛ ســرانجام بــه درســت هایــی
از مشــکلی فــردی کــه زمانــی یعــی
مــی مشــاهده را کشــور مشــکات
از را امیــدی نــا نخســت، گام در کنــد،
خــوددورکــردهوپــسازآنبــاتوجــهبــه
مشــکل،بــهطــرحیــکمســئلهبرســد.

بــا ایــران در هــا گــری مطالبــه اکثــر
شــوند، مــی ))صنفی((آغــاز معنایــی
مســئوالن توجهــی بــی علــت بــه امــا
مــردم، مطالبــات مانــدن پاســخ بــی و
))سیایس((کشــیده گــری بــهمطالبــه

ایــن بــه هــا دولــت بایــد . شــود مــی
پاســخ توقــع مــردم کــه برســند بــاور
بــه قاطعــی پاســخ اگــر و دارنــد دهــی
بــه مطالبــاتآنهــادادهنشــود،حتمــاً
کشــیده ســیایس-امنییت مســائل
خواهــدشــد.امــااگــرپاســخیروشــنو
شــفافبــهآنهــادادهشــود،احــدینمــی
کنــد. ســیایس اســتفاده ســوء توانــد

دربــاره نــز انقــاب معظــم رهــر
خواهــی، آرمــان و گــری مطالبــه
ســخنانیرابیــانکــردهانــدکــهیکــیاز

اســت: قــرار ایــن از آنهــا
مــردممــاهــمامــروزازاوایــلانقــاب
هــا نابســامانی ایــن بــه نســبت
حســاسترنــد.امــروزمــردمنســبت

حساســند؛ فســاد بــه
ی فاصلــه بــه نســبت
از تــر حســاس طبقاتــی
چــز ایــن انقابنــد؛ اول
چــز ایــن نیســت، بــدی
ایــن اســت؛ خوبــی بســیار
اســت آن دهنــده نشــان
هــای آرمــان بــا مــردم کــه

آرمــان آن دنبــال و آشــنایند انقــاب
بــه کننــد؛ مــی اعــراض لــذا هاینــد،
فســاداعــراضمــیکننــدوهــرجایــی
مــردم باشــد، فســاد  بــا ی مبــارزه کــه
دهنــد مــی نشــان عاقــه هــا آنجــا در
و دهنــد مــی نشــان داری طــرف و
آنجایــی دهنــد؛ مــی نشــان دلگرمــی

مدت زمان تقریبی خواندن:
3 دقیقه
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گفتمان مطالبه گری،نیاز هر جامعه
بررسی شرایط مطالبه گری در جامعه ایران

کــهحرکــتبــهســمتکمــکبــهمــردم
و عدالــت ایجــاد باشــد، ضعیــف
اســتقرارعدالــتباشــد،مــردمطــرف
دهنــد؛ مــی نشــان حمایــت و داری

خیلــی ایــن
مهــماســتونشــاندهنــدهگرایــش
بایــدتقویــت مــردماســت؛همــنرا
ارتبــاط در ،بیانــات کــرد)1399/11/29
شــرقی(. آذربایجــان مــردم بــا تصویــری

دربرابــرهــرمطالبــهگــریمردمــی،راه
حــلایــننیســتکــهفضــارابــهطــور
ــد ــم؛بلکــهبای ــررویآنهــاببندی ــیب کل
فراهــم آنهــا بــرای را همــوار مســریی
تــافضــایتجمعــاتتوســط ســازیم
کشــیده بریاهــه بــه ســودجو افــراد
بــه مــردم درخواســت تــا نشــود؛
مطالبــه رونــد شــود. بیــان درســیت
بــه توانــد مــی صورتــی در هــا، گــری
اتحادیــه و احــزاب کــه برســد نتیجــه
هــایمختلــف،حــقتجمــعواعتصــاب

باشــند. داشــته

مشــکات کنونــی، شــرایط در
ماننــد معیشــیت و اقتصــادی
شــدن تــر کوچــک و تــورم
مشــکات و مــردم ســفره
ماننــد زیســیت محیــط
آب، کمبــود و هــوا آلودگــی
گرفتــه  را کشــور گریبــان
فشــار طرفــی از کــه اســت
طرفــی از و خارجــی هــای
ــیومدیریــت دیگــر،مشــکاتداخل
نادرســتمســئوالن،باعــثبــروزآنها
مطالباتــی چنــن اگــر اســت. شــده
بــرای میتواننــد بماننــد، بیپاســخ
بســر اســتفادهکنندگان، ســوء
آشــوب حــیت و اجتماعــی اعراضــات

ســازند. فراهــم را امنیــیت هــای

وجــود نیازمنــد شــرایطی، چنــن در
رســانههــایمعتــروشــفافهســتیم؛
بــه ســیما و صــدا مثــال، عنــوان بــه
عنــوانرســانهملــی،بایــدحــرفهــای
رنگــی پــر نقــش و منتقــل را مــردم
ماننــد کنــد؛ ایفــا رســانی اطــاع در را
آنچــهکــهدراعراضــاتاخــریاصفهــان
بــه خــری پوشــش ؛ بودیــم شــاهد
موقــعتجمعــاتباعــثضعــفوعقــب
شــد. بیگانــه هــای رســانه ماندگــی

مهــمتریــنراهــکارهــاوروشهــابــرای
بهبــودشــرایطمطالبهگــریدرکشــور،
رعایــتاخــاقوادب،زمــانشــنایس،
فعالیــت اجــازه شــنایس، موقعیــت
احــزاب و هــا اتحادیــه بــه آزاد هــای
ــرازهمــه،درعرصــه مســتقلومهــمت
داخلــی، تولیــد ارتقــاء اقتصــادی،
شــغلی معیشــیت، هــای نیــاز تأمــن
مســئوالن اســت. مــردم درمانــی و
دولــیتنــزبایــدتوجــهبســیارزیــادی
نســبتبــهدرخواســتهــاومشــکات

باشــند. داشــته مــردم

محمدیان نیلوفر 
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نوستالژی تحریم؛
همیشه برای هیچ...

مدت زمان تقریبی خواندن:
3 دقیقه

نسب رحیمی  روح هللا 

تاریــخ از قســمیت بــه ، کنیـــم مطالعــه را علـــم تاریــخ اگــر 
» اســام جهــان طائــی دوران « را آن کــه برمیخوریــم
در جهــان علمــی مهـــم مراکــز زمـــان، آن در نامیدهانــد.
قصـــد کــه کســانی و داشــت قــرار اســامی کشــورهای
کشـــورهای بـــه سـفـــر بـــه مجبـــور داشــتند؛ علـمآمـــوزی
الزامــاتآنروزگاران از .یکــی اســامیوعربــیمــیشــدند
آموختـــنزبــانعربــیبــود،تــابتواننـــدکتــبورســالههــای
منـــد بهــره علمــی مراکــز امکانــات از و مطالعــه را علمــی

شـــوند.

جهــت کــه خــورده رقــم طــوری ایــام گــردش امــا اکنــون
حضــوروکســبدانــشنیازمنــدآمــوزشزبــانبــنالمللــی
انگلیــیودریافــتمـــدرکآنهســتیمویکــیازراههــای
متوقــفکــردنبهــرهمنــدیازامکانــاتعلمــی،جلوگــریی
ازدریافــتمــدرکوآمــوزشتخصــیزبــانبــهمحققــان
حســاب برنامــه یــک بــا  راســتا، همــن در . اســت ایرانــی
ایــراندرمهرمــاه۱۳۸۹ شــده،چـــراغتحریــمهــایعلمــی
ــوان ــدآزمـــونتافــلبــهعنـ روشـــنشــد؛زمانــیکــهمقــررشـ
دنیــا، انگلیــی زبــان مـــدرک معترتریـــن و مهمریــن
دیگــردرایــرانبرگــزارنشــود.همــانطــورکــهبیــانشــد،
اهمیــتایـــنمـــدرکراکســانیکــهقصـــدتحصیــلخــارج
ابزارهــایالبراتوارهــای و امکانــات از اســتفاده و ازکشــور

. میکننــد درک بقیــه از بیشــر دارنــد؛ را مــدرن
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درکمــرازســهســال،تحریــمنهادهــایعلمــیوآکادمیــک
پــردازان نظریــه ظاهـــراً ، شـــد هـــم دارتــر هــدف ، ایــران
تحریــم،واقعـــاًبـــهایـــننتیجــهرســیدهبودنــدکــهجلوگــریی
ازحرکتروبـــهجـلـــویعلمیایران،ازنـــانشـــبهـــمواجب
تــراســتوپژوهشــگرانیکــهقصــدتولیــدفنــاوریهــای
ــز ــرین ــمهــایجدیدت ــاتحری ــرانداشــتند؛ب نویــنرادرای

روبــهرومــیشــدند.

Science In-( اینســایدرز ســاینس مجلــه ســال۱۳۹۲، در
ــامیکنــدکــهدولــتایــاالتمتحــده ــهایادعـ siders(درمقال
کــه اســت خواســته علمــی معتــر ژورنالهــای بیشــر از
ایــنموضــوع،  . ! ایـــرانراچـــاپنکننــد بـــا مقــاالتمرتبــط
ایــن امــا ، باشــد! ابتــدااهمیــتخــایصنداشــته شــایددر
کارصدمــهبزرگــیبــهبدنــهعلمــیکشــورمــیزنــد.بعدهــا
یافتــه چــاپ و پذیــرش از مختلــف، انتشــارات کــه زمانــی
هــایعلمــیدانشــمندانایرانــیســرباززدنــد،مشــخص
شــدکــهآمریکایــیهــادرمواجهـــهبـــاپیشــرفتعلمــیایــران
تحریــر در دســیت کــه کســانی هســتند. مصمــم بســیار
مقالههــایعلمــیدارنــدمــیداننــدکــهتنهــاراههمفکــری
هــای حــوزه در نویــن هــای دیــدگاه و هـــا نظریــه ارائــه و
مختلــفعلمــی،حضــورفعــالدرعرصــهنشــریاتوژورنــال
ایرانــی ازحضـــورمحققــان هــایعلمــیاســتوجلوگــریی
درایــننشــریات،یعــیبایکــوتایــراندرزمینـــهعلـــمو
فنــاوری،چــراکــهعــدمبازنشــریافتــههــایدانشــمندانمــا،
مــیتوانــدکلیــدتوســعهرادرانحصــارغربــیهــانگــهدارد
ــهدســتآمــده،امــا ــههایــیکــهدرایــرانب وچــهبســیاریافت
بــاکارشــکیغربــیهــابــهنــامکشــورهایدیگــرزدهشــده

اســت.

دانشــمندان کــه مقاالتــی تحریــم ســابقه چنــد هــر
در امــا دارد؛ طوالنــی ای ســابقه هســتند، آن نویســنده
و دانشــجویان علمــی مقــاالت تحریــم ترامــپ، دولــت
اســاتیددانشگاهیایـــرانشـــدتبیشریگرفت.درابتـــدا
نشــریاتکوچکــیماننــدتــبدتیلــورفرانســیسوبعدهــا
پایــگاههــایاطاعــاتمعتبـــریچـــونوایلــیوالزويـــر،هـــر
مقالــهایکــهتوســطدانشــمندانایرانــیارســالمــیشــدرا
نخوانــدهســریعاردیــااصطاحــاFastRejecًمیکردنــدوهــر
محققــیکــهبــهیکــیازژورنــالهــایخارجــیمقالــهایارســال
بیاعتنایــی بــا یــا و نمیکــرد دریافــت پاســخی یــا میکــرد؛
تمــامصاحبــانآنانتشــاراتروبــهرومــیشـــد.درحالــیکــه
طبـــققانــونحــقانتشــار،هـرنـــوعتبعیــضجغرافیایــیدر
قبــولیــاردمقالــه،جــرممحســوبمــیشــودومــیتــواناز

مجلـــهيـــانـاشـــرآنشــکایتنمـــود.

شــدت بــه موضــوع ایــن کــه بــود ۱۳۹۸ ســال اواخــر در
ســوی از ویــژه دســتورات بــه منجــر و شــد رســانهای
چــاپ امتیــاز حـــذف بـــرای کشـــور، بــاالی رده مســئوالن
علمــی اعتبــار مــاک عنــوان بــه معتــر مجــات در مقالــه
محققــانشــد.نکتــهقابــلتوجــهتحریــممقــاالتعلمــی،
ایــناســتکــهچنــنموضوعــیبــراینشــریاتاصــاًمهــم
مقاالتــی دانشــگاها، از یکــی در کــه دارم اطــاع نیســت.
ــعوغذایــینوشــتهمــیشــد کــهدرحــوزهکشــاورزیوصنای
ــرار ــگاههــایدادهومقــاالتعلمــیقـ ــمپای ــزتحــتتحری ن
گرفتــهانــد.اینکــهبــرریسساختارشــنایسمیــوهگابــیچــه
ربطــیبــهراکتورهــایهســتهایدارد؟ســؤالیاســتکــهدر
عيـــنمضحـــکبـــودن،بســیارغریحرفــهایاســتوهمیـــن
ــرنشــاندهنــدهعمــقبغــضوکینــهآمریــکانســبتبــه امـ

. ایــراناســت

شــایدخصمانــهتریــنقســمتتحریــمهــایعلمــی،کــه
تحریــم داد، مــی قــرار تأثــری تحــت را مــردم عمــوم اتفاقــاً
اینکــه بــا . اســت کشــور بهداشــت و پزشــکی صنایــع
رســانههایوابســتهبــهدولــتآمریکادرایـــنمـــدت،مـــدام
نمایشهــایتبلیغاتــیبرگــزارکــردهومیگوینــدکــهصنایــع
پزشــکیدرایــرانتحریــمنمــیباشــد،امــابــایکجســتجوی
ســاده،بــهویــژهدرتارنماهــایمربــوطبــهمــراوداتتجــاری،
متوجــهخواهیــمشــدکــهپــسازرویکارآمــدنجــوبایــدن،
، پزشــکی صنایــع و دارو واردات شــرکتهای از بســیاری
ایـــن فــروش عــدم بـــرای متحــده ایــاالت دولــت طــرف از
کــه اوقــات گاهــی و انــد گرفتــه قــرار فشــار هاتحــت ابــزار
مجراهایـــیبـــرایمعاملهبهوجـــودمیآید؛ایـــنمحصـــوالت

ــیمــیفروشــند. ــرگرانتـــربهبازرگانــانایران راتــا۱۰برابـ

تجهــزات دارویــی، و پزشــکی تجهــزات بــر عــاوه
ودر  بــهشــدتتوســطدولــتترامــپ،  نــز آزمایشــگاهی
ادامــهآندردولــتبایــدن،تحــتتحریــمقــرارگرفتــهوحــیت
ابــزارآالتســادهای ازواگــذاری نــز اروپایــی شــرکتهــای
میکننــد. خـــودداری ایـــران بـــه اکســزن ژنراتــور ماننــد

از برخــی ارومیــه، دانشــگاهای از یکــی در کــه دارم اطــاع
بـــرای کشــاورزی، رشــته ارشــد کارشــنایس دانشــجویان
تحقیقاتــی، ســاده بســیار دســتگاهای از بعــی خریــد
پاســخ مــاهمنتظــر ۱۸ ! ای هــایهســته دلیــلتحریــم بــه

بودنــد. هــا اســرالیایی



بــه  جامعــه  رهبــران  مختلــف،  �شــورهای  و  شــهرها  در  امــروزه 
دنبــال توســعه و �کیشــرفت ســرزمین خــود مــی باشــند.دراین راه 
ایجــاد فرصــت هــای شــغلی جدیــد یــا بــه عبارتــی ایجــاد �ســب و �ار 
هــای نــوو بــه روز ، ســهم چشــم گیــری را  ایفــا مــی �کنند.بــه همیــن 
دلیــل اغلــب انســان ها بــه دنبــال �شــف اســتعدادها و �ــرورش 

تفکــرات و خاقیــت هــای خــود می باشــند.

خلق، از نوع
بشری

مقدم مریم 

مدت زمان تقریبی خواندن:
4 دقیقه
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معنــای بــه Entreprendre فرانســوی ی واژه از کارآفریــی،
عامیانــه، زبــان بــه اســت. گرفتــه نشــات شــدن متعهــد
جدیــد کســبوکار یــک ایجــاد فرآینــد بــه کارآفریــی
میگوینــد. جامعــه نیازهــای و نــو ایدههــای براســاس
اکنــونافــرادخــاقونــوآوربــهعنــوانکارآفریــنهــا،منشــا
انــد. تحوالــتبزرگــیدرعرصــهیتولیــدوخدمــاتشــده

ایــدهایبســیارقــویوبــابــازدهیباالســت.بنابرایــنبایــد
کارآفرینــانایــنعامــلمهــمرادرنظــرگرفتــهویــککســبو

کننــد. ایجــاد را جــّدی کار

رهــر یــک بایــد کارآفریــن مــوارد، ایــن از صرفنظــر
ی روحیــه و باشــد بخــش الهــام کارکنانــش بــرای باشــد،
یــککارآفریــن راداراباشــد. بــودن آیندهنگــریومتعهــد
بایــدخطــرپذیــرباشــدودارایروحیــهیریســکپذیــری
باقــدرت خویــش، مســری در بتوانــد کــه باشــد باالیــی

. پیشبــرود

برخی از �ارآفرینان موفق:
وجهــان، کشــورها درهمــهی کلــی طــور بــه و کشــورما در
بــر تکیــه بــا و پشــتکار و تــاش بــا کــه انــد بــوده افــرادی
ایــن پیــشروشــان، باوجــودمشــکات همــتخویــش،
مســریرارهــانکــردهانــدوبــاجدیــتدنبــالکــردهانــدوبــه
موفقیتهــایچشــمگرییدســتیافتهانــد.کارآفرینانــی

: همچــون
 استیوجابز)بیانگذاراپل(	
 مارکزاکربرگ)بیانگذارفیسبوک(	
 نازنندانشور)بنیانگذارسایتتخفیفان(	
 ســایت	 )بنیانگــذار مقــدم شــکوری جــواد محمــد

آپــارات(
 علریضانیب)بنیانگذارشرکتآرشیا(	

وافــرادزیــاددیگــریکــهدرشــغلوحرفــهیخویــش،بــه
درخشــیدند. خوبــی

درادامــهمــیخواهیــمبــهبــرریسزندگینامــهآقــایعلریضــا
از ای بــهچنــندرجــه ورســیدن ومراحــلکارآفریــی نــیب

بردازیــم: موفقیــت



خانــواده  دریــک   ،1347 متولــد  نبــی،  علیرضــا 
ی 8 نفــره در مشــهد متولــد شــد و در �وچــه 
هــای تنــگ و فقیــر نشــین ســاختمان قلعــه 
مشــهدبزرگ شــده اســت. وی فارغ التحصیــل 
اقتصــاد  ی  رشــته  د�کتــری  و  لیســانس  فــوق 

بیــن الملــل مــی باشــد.

ادوات  دوچرخــه  محرم،بــا  درایــام  �ــدرش 
عــزاداری را می فروخــت ولــی خانــواده بشــدت 
در  وی  می بردنــد.  ســر  بــه  تنگکنــا  و  فقــر  در 
بیــان خاطــرات خویــش مــی فرمــود: »مــادرم 
دیگــر  روز  ســه  دو  از  بعــد  �ــه  هایــی  وقــت 
امیــدی بــه مهیــا �ــردن شــام نداشــت،ما را بــه 
دور میدانــی بــه نــام عــدل �هلــوی مــی بــرد و مــی 
گفــت بعضــی از علــف هــای دور ایــن میــدان، 
خوردنــی هســتند. درواقــع مــارا بــه چــرا می بــرد 
گرســنگی  زور  از  ،شــب ها  هایــش  بچــه  تــا 
دراتــاق12 متــری بــی تابــی نککننــد .ایــن را گفتــم 
و  �وســت  بــا  را  فقــر  طعــم  مــن  بدانیــد  �ــه 

ام.« چشــیده  اســخوان 

مــادر بــههمــراه ، امــرارمعــاش بــرای ابتــدا ازهمــان ایشــان
خویــشیــاگاهــیاوقــاتبــهتنهایــی،بــهخریــدوفــروشبعــی
چزهــامــیپرداخــت.بــرایمثــالدر8ســالگیبــههمــراهمــادر
خویــشبــهروزنامــهفــرویشمــیپرداختهاســت.یــادرســن
میفروختــه را شــعله فیلــم بلیــط ســیاه، بــازار در ســالگی 10
روی چــاپ کارگاه اولــن در17ســالگی، ویســرانجام اســت.

پارچــهخــودرازد.

ویدرســن19ســالگیبــادخــریکرمانشــاهیازیــکخانــواده
یبــافرهنــگوکــردزبــان،ازدواجکــرد.اودرســال1384درســن
36ســالگی،اولــنکارخانــهیخــود)آرشــیا(رابــا15نفــربــرای
درحــال و کــرد فــرآوردههــایزیتــونتاســیس انــواع تولیــد
ــهســهدســتگاهرســیدهاســت. ــههــاب حاضــر،تعــدادکارخان

مسیر شغلی:
بــرای کــه - ازکشــور ازخــارج کــه نــیب،هنگامــی دکــرعلریضــا
تحصیــلرفتــهبــود-بازگشــت،بهمحلــهیقدیمــیخویــش
ســرزدودرآنجــادریــکمرکــزســامت،مشــاورهیزندگــیبــه
مقیمــانآنمرکــزارائــهداد.آنجــابــودکــهمتوجــهشــدمشــکل
درآمــد یــک تــا و اســت اشــتغال و مــردم،شــغل ایــن اصلــی
مشــخصوخوبــینداشــتهباشــند؛هیــچمشــکلیازآنهــارفــع
نمــیشــود.بــههمــندلیــلبــهفکــرایجــادیــکواحــداشــتغال

بــرایآســیبدیــدگانشــد.

اودوبــرادرمعتــادداشــتکــهدرزنــدانبــهســرمــیبردنــدو



ــههمــن ــهماقــاتآنهــامــیرفت.ب ــامــادرخویــشب ویب
زندانیــانوخانــوادهیآنهــاآشــناییتداشــت بــا دلیــل
هزینــه تامــن بــرای هایــی ســخیت چــه میدانســت و

. کشــند می

کــرد، آغــاز زندانیــان ی خانــواده بــا را خــود کار ابتــدا وی
ــد ــاتیشــرتبدوزن ــهآنهــامــیدادت ــهمــیکــردوب پارچــهتهی
وســپسمقابــلحــرمامــامرضــا)ع(آنهــارامــیفروخــت.
اینــکارتاجایــیادامــهپیــداکــردکــهویتصمیــمبــهایجــاد
یــککارخانــهبــاشــعار»اینجــاشــرطاســتخدامداشــنســو

گرفــت.  اســت« پیشــینه

وی ســرانجام و شــد ایجــاد فکــر ایــن 1384 ســال تریمــاه
توانســتاولــنکارخانــهکــهشــرطاســتخدامآنداشــن
ســابقهاســترا،تاســیسکنــد.درایــنمســریهیــچکــسوی
راحمایــتنکــردوهمــهبــهاومــیگفتنــدکــهزندانیــانبــهتــو
آســیبمــیرســانندیــااموالــترابــهغــارتمــیبرنــد.ولــیاو

درایــنمســریمتوقــفنشــدوادامــهداد.

اودرابتدا،بــا15نفــرکارخــودراشــروعکــردهبــود؛ولــیامــروزه
1057نفــرزندانــیســابقهداردرکارخانه هــایویمشــغول
مجــرم گــروه 4 کارخانههــا، درایــن  باشــند. مــی کار بــه

مشــغولکاروفعالیــتمــیباشــند:
1 اراذل. از کــه هســتند زنانــی و مــردان اول، ی دســته

ســرقت ماننــد  ومرتکــبجرائــمعمــدی  اوبــاش و

و...مــی عمــد قتــل دســتهجمعی، مســلحانه،نزاع
قتــل کــه هایــی خانــم تعــداد بخــش، درایــن باشــند.
عمــدانجــامدادهانــد،بیشــراســت؛ولــیهمــهیآنهــا
و کار مشــغول یکدیگــر، بــه رســاندن آســیب بــدون

باشــند. مــی فعالیــت
2 دســتهیدوم،افــرادیهســتندکــهجرائــمغــریعمــدی.

مثــلچــکبرگشــیت،ورشکســتگی،مهریهو..دارنــد.
3 دستهیسوم،معتادینبهبودیافتهمیباشند..
4 ودستهیچهارم،زنانسرپرستخانوارمیباشند..

مشکات وی در این مسیر:
بــرای وی اشــتغالزایی وجــود بــا نــیب، دکــر گفتــهی بــه
کــهدرمنطقــهقلعــه 180خانــه و نفــردرســهشــرکت 1057
دوش از کــه زیــادی هــای هزینــه و دارد قــرار ســاختمان
هــای مالیــات وجــود اســت،بااین شــده برداشــته دولــت
کــه اســت دلیــل ایــن بــه هــم آن و گرفتــه آنهــا از ســنگن
تــوچشــم و رفتنــد تلویزیــون در آنهــا دولــت، گفتهــی بــه
هســتند!!!.درحالــیکــهدوبرابــربقیــهمالیــاتمــیدهنــدو
میتوانســتندبــهجــایپرداخــتایــنحجــمازمالیات،افــراد
نعمــت از بیشــری تعــداد تــا کننــد اســتخدام را دیگــری

باشــند. برخــوردار حــال نــان کســب

نتیجه:
باوجــودشــرایطبــدوشــرایطناهمــوارزندگــینــزمیتوانیــم
همچنــن شــویم. موفــق قــوی ارادهی و پشــتکار بــا
همنوعــان رسیدیم،دســت موفقیــت بــه کــه هنگامــی
خویــشرابگرییــموجامعــهایمتمــدنبســازیمودرمســری

باشــیم. ســهیم خویــش، کشــور پیشــرفت

اعتمــاد قابــل دار، ســابقه افــراد اینکــه، دیگــر ی نکتــه
هســتند؛ولــیازشــانسبدشــان،درگــریبــازیهــایاشــتباه
ــرایآنهــارقــمنخــوردهاســت. ــیب شــدندوسرنوشــتخوب
آغــاز زنگیشــان و آنهــا مشــکات تــازه زنــدان، بعــداز
انداخــن وســنگ نابجــا بــاقضاوتهــای پــس میشــود؛
بــاردیگــربــهکامشــانســخت جلــویپــایآنهــا،زندگــیرا

نکنیــم.



یــزد، در راســتای تکریــم  نشــریه میثــاق انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
دانشــجویان و نویســندگان و اعضای خود، باشــگاه میثاق را در ســال 1400 رونمایی 
�ــرد.  ایــن باشــگاه بــرای امتیــاز دهــی و �ــرورش نخبــگان نویســندگی و معرفــی آن هــا 
بــه جایــگاه هــای بالاتــر و همچنیــن ایجــاد انگیــزه در بیــن آن هــا ایجــاد شــده تــا بتواند 
قلــم زدن �ســالت بــار را  بــه تفریحــی بــا نشــاط تبدیــل �کنــد و اســتعداد هــارا شــکوفا 

نمایــد.

باشگاه میثاق، 
باشگاهی برای همه

http://nashriemisagh.blogfa.com/post/24


چگونهبدستآوریم:
1 عضویتدرباشگاهمیثاق۴۰۰امتیاز.
2 اول. مــاه در مــن دو حداقــل تحویــل

امتیــاز ۲۰۰ میثــاق باشــگاه در عضویــت
3 و. شــرکتدرنظرســنجیهــاینشــریه

خوانــدنحداقــلدونســخهازنشــریه
۲۰۰امتیــاز

4 پیشــنهادات. و انتقــادات ارســال
امتیــاز ۲۰۰ مــورد ۴ حداقــل

مدال �ایه و مزایای آن:	 
1 و. ســوم صفحــه در متــون چــاپ

میثــاق نشــریه چهــارم
2 تخفیــفهــایویــژهوثبــتنــامدر.

دورهحرفــهای
3 درون. مســابقات در شــرکت

برابــر دو شــانس بــا ای نشــریه
4 ویــژه. بــرای مــن چــاپ ســهمیه

هــا نامــه

مدال حرفه ای و مزایای آن:	 
1 دوم. صفحــه در متــون چــاپ

طراحــی بــا میثــاق نشــریه
یص ختصــا ا

2 تخفیــفهــایویــژهوثبــتنــامدر.
دورهفــوقحرفــهای

3 درون. مســابقات در شــرکت
برابــر شــش شــانس بــا ای نشــریه

4 بــرای. مــن چــاپ ویــژه ســهمیه
هــا نامــه ویــژه

5 بــه. تبدیــل بــرای مــن معرفــی
کســت د پا

6 جلــد. انتخــاب بــرای مشــورت
نشــریه اصلــی

چگونهبدستآوریم:
1 بدستآوردنمدالپایه۱۰۰۰امتیاز.
2 بنویــسنشــریه. مــریزا گذرانــدندوره

امتیــاز ۲۵۰
3 .۲۵۰ روز ۱۰۰ در مــن ۵ حداقــل ارایــه

ز متیــا ا
4 خوانــدنحداقــلدونســخهازنشــریه.

۲۵۰امتیــاز
5 برنامــه. و هــا ســنجی نظــر در شــرکت

۲۵۰متیــاز ای نشــریه درون هــای

مدال سلطان و مزایای آن:	 
1 اول. صفحــه در متــون چــاپ

تاییــدهســته بــا میثــاق نشــریه
ی مرکــز

2 معرفــی. و ویــژه تخفیفهــای
خرگزاریهــا بــه شــما اســتعداد

3 درون. مســابقات در شــرکت
برابــر ده شــانس بــا ای نشــریه

4 بــرای. مــن چــاپ اول ســهمیه
هــا نامــه ویــژه

5 تبدیــلمــنبرتــربــهپادکســتبــا.
موســیقیاختصــایص

6 هــراه. بــه اختصــایص طراحــی
ــام ــرایانتخــابن مشــورتگــرییب

نســخه هــر

چگونهبدستآوریم:
1 ای. حرفــه مــدال آوردن بدســت

ز متیــا ۲ا ۰ ۰ ۰
2 دوره. و بنویــس مــریزا دوره گذرانــدن

امتیــاز ۲۵۰ نشــریه ای حرفــه
3 .۲۵۰ روز ۱۰۰ در مــن ۷ حداقــل ارایــه

ز متیــا ا
4 از. نســخه ســه حداقــل خوانــدن

امتیــاز ۲۵۰ نشــریه
5 برنامــه. و هــا ســنجی نظــر در شــرکت

۲۵۰متیــاز ای نشــریه درون هــای

رای �ســب اطاعــات بیشــتر ، بــه شــماره 09044808419 در واتســاپ  
ویــا  لینــک نشــریه �شــت جلــد مراجعــه �کنیــد.
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