
 سود و قسط توجيه ناپذير 
وام خريد مسكن

مهدي قاسم زاده در كانال تلگرامي خود نوش��ت: بانك مركزي سقف 
جديد وام خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم را ابالغ كرد؛ سود ۶۰۰ 
ميليوني و قسط 8/۶ ميليون توماني! ش��ايد بتوان سود ۶۰۰ ميليوني 
اين وام را )باتوجه به افزايش قيمت مسكن در طول سال هاي پرداخت 
قس��ط( به نحوي توجيه نمود اما وقتي نمي توان فقط با يك وام ۴8۰ 
ميليوني در تهران مس��كن خريداري كرد و از شر اجاره نشيني به طور 
كامل خالص شد، الاقل قسط 8/۶ ميليون توماني )باتوجه به وضعيت 

اقتصادي موجود( به هيچ عنوان نمي تواند توجيه پذير باشد!

 چرا بوش CNN را تماشا مي كرد 
و جو بايدن نمي كند؟

حسن عابديني، كارشناس مسائل بين الملل، در توئيتي نوشت:  جرج 
بوش )پدر( رئيس جمهور پيش��ين امريكا گفته بود، در بحران نخست 
 CNN دريافت كند از CIA خليج فارس، خبرها را بيش از آنك��ه از
دريافت مي كرد. جو بايدن البته براي فرار از پيامدهاي رسوايي خروج 
نظامي از افغانس��تان حتي شايدCNN هم تماش��ا نمي كند. كاهش 

 قدرت نرم زمينه ساز افول دروني امريكاست. 

در جست وجوي معنا
محمد امين يوس��في در كان��ال تلگرامي خود نوش��ت: تفاوت كليدي 
يك پژوهش��گِر معمولي و يك پژوهشگر برجس��ته در چيست؟ تقريباً 
يك ماه اس��ت كه درگير سؤال باال هستم.  پاس��خي كه به آن رسيدم، 
مهارت »معناسازي« هست. متفكران برجسته، قادر هستند به صورت 
شگفت انگيزي از »روزمره« ها و »پديده هاي عادي«، مفاهيمي نو »خلق« 
كنند.  اين ويژگي را به طور واضحي در كارآفرينان، سياس��تمداران و 
هنرمندان موفق ني��ز مي بينم. آنها به صورت فعاالن��ه اي در حال خلق 
معاني هستند.  گاهي با خودم فكر مي كنم كه شايد اصاًل »معنا سازي« 
يكي از مهارت هاي پايه اي زندگي اس��ت و با هزاران افس��وس وقتي به 
گذشته خود مي نگرم، تنها فرصت رس��مي كه براي ارتقاي اين قابليت 

داشتم، زنگ »انشاء« بود كه هيچ وقت جدي گرفته نشد!

    حسين اميرعبداللهيان:
با كمال خرس��ندي اكنون س��ند عضويت 
دائم جمهوري اس��المي ايران در س��ازمان 
همكاري شانگهاي در شهر دوشنبه با حضور 
رئيس جمهور محترم كشورمان به تأييد سران 
رسيد. اين عضويت راهبردي تأثير مهمي بر 
روند همكاري هاي همه جانبه ايران در راستاي 

سياست همسايگي و آسيامحور دارد. 
   عبداهلل گنجي:

 عضويت دائم ايران در  پيمان ش��انگهاي نقطه 
عطف در ايجاد تعادل و توازن در روابط آسيا با 
غرب است. از ظرفيت هاي به وجود آمده در حوزه 

اقتصاد و امنيت بايد حداكثر استفاده را نمود. 
   مريم ساالري:

عضوي��ت دائ��م اي��ران در ش��انگهاي اتفاق 
مهمي اس��ت كه امروز بعد از س��ال ها تالش 

ديپلماتي��ك اتفاق افتاد، روي��داد بزرگي كه 
مي تواند دسترسي ايران به بازارهاي گسترده 
كشورهاي عضو اين س��ازمان را كه قريب به 
۶5 درصد جمعيت جهان و منابع آن را در خود 

جاي داده، هموار كند. 
   مسعود براتي:

اين هم يك خبر خوب ديگر و روسياهي آن هم 
بماند براي آنهايي كه مي گفتند FATF مانع 
عضويت ايران است و به دليل قرار داشتن ايران 

در ليست سياه FATF امكانپذير نيست. 
   علي مختارزاده:

يكي از بهترين اتفاقات سفر آيت اهلل رئيسي 
به دوش��نبه، عضويت دائم اي��ران در پيمان 
ش��انگهاي بود. حال بايد تمركز بر خط آهن 
چابهار- آستارا بيشتر شود كه با بهره برداري از 
اين خط آهن مي توان ساالنه به اندازه صادرات 

نفت براي كشور ارزآوري كرد.
   احمد قصري:

س��ازمان همكاري هاي ش��انگهاي موقعيت 
منحصربه فردي را براي كشور ما ايجاد مي كند؛ 
جايي كه بزرگ تري��ن توليدكنندگان انرژي 
در كن��ار بزرگ ترين مصرف كنن��دگان قرار 
مي گيرند! قطع��اً عضويت در اين س��ازمان 

همكاري براي كشورمان بي نظيره. . . 
   احمد نادري:

عضويت دائم ايران در گروه شانگهاي، اقدامي در 
راستاي تغيير نظم جهاني و آغاز دوران آسيايي 
است. بارها نوشته ام كه از سال ۲۰۱۱ و با آغاز 
انقال ب هاي بيداري و سپس به انحراف كشاندن 
آنها و درگيري ها و خونريزي هاي منطقه، تغيير 
نظم آغاز شده. ايران يكي از قدرت هاي اصلي در 

نظم چندقطبي آينده است. 

   رضا يزدان پرست:
مزاياي اقتصادي و سياسي عضويت ايران در 
پيمان شانگهاي به جاي خود محفوظ، اما اين 
پيمان اين پيام را به غ��رب مي دهد كه براي 
توافق بايد به طور كافي امتياز نقد بدهيد، چون 
اگر شما نباشيد ديگراني هستند كه بخواهند از 
مزاياي همكاري با ايران استفاده كنند! دوراني 

كه نقد را نسيه مي برديد گذشت!
   حسين دليريان:

عضويت رس��مي ايران در سازمان همكاري 
شانگهاي مي تواند بستر خوبي براي باز شدن 
گره تقويت نيروي هوايي باشد. قطعاً خريد 
جنگنده در كن��ار توليد محصوالت داخلي، 
نياز جدي و مهمي است كه اميدوارم باالخره 
در دولت رئيسي رفع و چرخه قدرت دفاعي 

كشور تكميل شود.
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تغيير نظم جهاني و آغاز دوران آسيايي
واكنش كاربران توئيتر به عضويت دائم ايران در سازمان همكاري شانگهاي

عضويت دائم جمهوري اسالمي ايران در سازمان همكاري شانگهاي كه طي سفر رئيس جمهور 
ايران سيدابراهيم رئيسي به دوشنبه به تأييد سران اين سازمان رسيد، با واكنش ها و استقبال 
كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران اين اتفاق را گشوده شدن درهاي فرصت هاي 

جديد اقتصادي و سياسي براي ايران تحليل كردند كه مي تواند موجب تقويت ايران و مقابله با 
تحريم هاي ظالمانه امريكا شود. كاربران همچنين اين اتفاق را در مسير تغيير نظم نظام جهاني و 
آغاز تحوالتي جديد در ارتباط با كشورمان دانستند. در ادامه واكنش برخي كاربران آمده است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

دست كشيدن از جبران گذشته
محمود مقدسي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: يكي از چيزهايي كه بسياري از ما 
آدم ها را از پا در م��ي آورد، تالش براي 
جبران گذشته است. همه ما فرصت هايي 
را از دس��ت مي دهيم، شكس��ت هايي 
مي خوري��م و زيان هاي��ي را متحم��ل 
مي شويم. بسياري از ما تالش مي كنيم 
با موفقيت يا دستاوردي تازه، آن شكست 
و زيان را جبران كنيم. مثاًل پولي را از دست داده ايم و سعي مي كنيم با يك سرمايه گذاري تازه، 
آن را جبران كنيم، در رابطه اي شكست خورده ايم و سعي مي كنيم با رابطه اي تازه، زخم هاي 
آن رابطه را ترميم كنيم، يا تصور مي كنيم بخش��ي از عمرمان را هدر داده ايم و مي كوشيم با 
تصميم ها و ميانبرهايي همه يا بخشي از آن زمان از دست رفته را به خودمان برگردانيم. بعضي 
از ما در اين جبران كردن، موفق مي شويم، اما بعضي يا شايد بسياري ناكام مي مانيم.  از ميان ما 
ناكام مانده ها، بعضي دوباره دست به كار مي شويم تا زيان هاي كنوني و پيشين را جبران كنيم، 
اما بعضي مي فهميم جايي در ميانه اين بازي بايد ايستاد، نگاهي به پشت سر انداخت ، زيان را 
ديد و دست از جبران كردن كشيد. بعضي از ما مي فهميم كه اين ميِل شديد به جبران كردن و 
هيچ چيزي را از دست ندادن، ما را وارد بازي هاي پرهزينه تري مي كند. مي فهميم كه جبران 
نكردن، پذيرفتن زيان و رو كردن به امكان هاي آينده، بهترين گزينه اي است كه پيش رويمان 
قرار دارد. بعضي از ما مي فهميم كه بايد سوگواري كرد و كنار گذاشت تا زيان و آسيب در گذشته 
بماند و بر آينده آوار نشود.  اين حرف  را در همه سطوح زندگي فردي و اجتماعي مي توان زد، از 
روابط بين فردي و مناسبات مالي گرفته تا حكمراني و تحوالت سياسي. جبران نكردن، زيان را 

پذيرفتن و به موقع دست كشيدن، مهارتي است كه بسياري از ما فاقد آن هستيم.  

حماسه تصاوير تانكرهاي حمل سوخت
رها عبداللهي در كانال ش��خصي خود در پيام رسان ايتا 
نوش��ت: تصوي��ر كاروان تانكرهاي حمل س��وخت هم 
مي تواند حماسي باش��د. وقتي به من در ايران احساس 
غرور و به آن زن اس��تقبال كننده بعلبكي اش��ك شوق 
مي دهد و تنها موسيقي هماهنگ با پخش زنده تلويزيوني 
ورود كاروان سرودهاي رجزخواني لبناني هاست.  وقتي 
دوروتي شيا س��فير خبيث امريكا را كه تا چند روز قبل 
مست از پيشبرد پروژ ه  چندمنظوره اش در شكستن كمر 
مقاومت در سوريه و لبنان بود، به ناخن جويدن مي اندازد 

و وادار به عقب نشيني مي كند.  
وقتي اسرائيل از خشم دندان به هم مي سايد و رسانه هايش 
اعالم مي كنند جرئت حمله به نفتكش هاي ايراني را ندارد.  
وقتي كاروان نفتكش ها عالمت بزرگ شكستن زنجيرهاي 
محاصره ظالمانه و لرزش پايه هاي تحريم هاي ذيل قانون جنگل عليه يك جبهه متحد مي شود.  
آري اين تانكرها نشان مي دهد جبهه مقاومت قابليت آن را دارد تا هر زمان شگفتانه اي براي زير و 

رو كردن نقشه هاي شوم امريكا و رژيم صهيونيستي داشته باشد.

خائن نيستند، فكرشان غلط است
سيد ياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: در طول سال هاي پس از 
انقالب اسالمي، كم نبوده اند كارگزاراني 
كه از موضع مقام و مسئوليت خود، به 
اس��الم و انقالب و مردم ضربه زده اند؛ 
ضرباتي كه ش��ايد تا دهه ها نتوان آثار 
سوءشان را رفع كرد. در شناخت داليل 
اين ضربات، گروه هايي به پا مي خيزند 
كه در چارچوب »خيانت و خائن« اين لطمات را تفسير و تأويل كنند، اما واقعيت اين است كه 
در موارد عديده اي اين لطمات حاصل خيانت نيست. يعني نمي توان به راحتي مدعي شد كه 
آن كارگزار عامدانه منافع يك دولت بيگانه را به زي��ان ميهن خويش تأمين كرده يا با دولت 
خارجي همكاري كرده و به بيگانه ِگرا داده است.  اما پرسش اينجاست كه چگونه ممكن است 
فردي امين و غيور و شجاع و متدين باشد، اما حاصل عملكرد او خسارت محض شود؟ حضرت 

امام خميني)ره( بياني دارند كه به نظرم پاسخ روشني به اين سؤال است:
»يك دسته هم هستند، نمازخوان هم هستند، شايد نماز شب هم مي خوانند، اما افكارشان 
اين طوري پرورش يافته، يعني از بچگي به گوش اينها خوانده اند كه اين كش��ورهاي ضعيف 
بدون وابستگي يا به اين طرف يا به آن طرف، بدون اين، برايشان امكان استمرار حيات نيست! 
وقتي هم وارد شدند در مدرسه، توي مدرسه اين را به گوششان خوانده اند. وقتي هم وارد شدند 
در جامعه، هي اين در گوششان خوانده شده است، در روزنامه ها تبليغ شده است، در مجالت 
تبليغ شده است، همه جا اين مطلب پيش آمده است كه شما خودتان نمي توانيد خودتان را 

اداره كنيد. اگر از دامن شرق فرار كنيد، به دامن غرب بايد پناهنده شويد! 
اين اشخاص متديني هم كه نمازخوان هم هستند، متدين هم هستند، لكن اين معنا در ذهنشان 
هست كه چون شوروي الحاد ذاتي دارد و اصاًل مبدايي قبول ندارد، ما اگر از او فرار كنيم و ناچاريم 
با يكجايي پيوند حاصل كنيم، بايد به طرف غرب برويم و حاال امريكاست. اينها نه اينكه غرضشان 
اين است كه- مثاًل-  صدمه اي به اسالم وارد بش��ود، نه، اصاًل اين طوري پرورش پيداكرده اند؛ 

فكرشان اين طوري است؛ صالح را اين مي دانند.« )صحيفه امام، جلد۱۶، صفحه۲۱۳(

راه حل پرونده هسته اي
علي محمدي در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: ۱8سال از عمر پرونده هسته اي 
ايران مي گ��ذرد، به طوري ك��ه تقريباً 
نيمي از عمر جمهوري اس��المي را در 
حوزه هاي مختلف متأثر ساخته است. 
در تم��ام اي��ن س��ال ها نه تنه��ا ايران 
نتوانسته است امتيازي قابل مالحظه از 
غرب دريافت كند، بلكه غربي ها با اخذ 
امتيازات گسترده و نقد، ضمن اينكه توافقات قبلي را زير پا گذاشتند، فشارهاي اقتصادي و 
سياسي را نيز افزايش دادند.   تحريم، ترور دانشمندان، قطعنامه شوراي امنيت، حمله سايبري 
و نظامي به تأسيس��ات هس��ته اي و. . . تنها بخش كوچكي از اقداماتي بوده كه به عنوان مزد 

همكاري و اعتماد تهران در مذاكرات هسته اي پرداخت شده است. 
به راستي اين پرونده تا كي ادامه خواهد داشت؟ ايران تا كي بايد بابت اين موضوع هزينه هاي 
اقتصادي و امنيتي پرداخت كند؟ و سؤال مهم تر اينكه راه حل واقعي حل وفصل تنش هسته اي 

با غرب و گرفتن اين بهانه از آنها چيست؟
۱( برخي كارشناسان نسخه كره ش��مالي را تجويز مي كنند و معتقد راه برون رفت از پرونده 
هسته اي، در درون همين پرونده هستند. يعني ايران با خروج از تعهدات بين المللي، به سمت 
ساخت بمب هسته اي حركت كند و بعد از آن با قدرت پاي ميز مذاكره آيد تا غرب مجبور به 
نرمش شود، اما واقعيت اين است كه اين راه حل هم با هويت نظام اسالمي در تعهد به معاهدات 
بين المللي منافات دارد و هم با دكترين نظام كه سالح هاي كشتار جمعي را حرام و غيرانساني 

مي پندارد، در تضاد است. 
۲( به نظر مي رسد راه حل پرونده هسته اي ايران و گرفتن اين بهانه از غرب، در جايي غير از اين 
پرونده باشد. با روانشناسي در رفتار غرب متوجه مي شويم كه آنها فقط زماني حق كشورهاي ديگر 
را در حوزه اي به رسميت مي شناسند كه آن كشور در آن حوزه آسيب پذيري خود را رفع كرده باشد. 
ساخت دستگاه اكسيژن و واكسن بركت نمونه هايي از اين روانشناسي است كه ديديم ساخت اين 

دو محصول، چگونه تحريم ها را در اين بخش خنثي كرد. 
بر همين اساس به نظر مي رسد بايد در حوزه هس��ته اي نيز شمشير داموكلسي)تحريم ها( كه 
هميشه باالي سر ايران قرار دارد، شكسته شود، چراكه آسيب پذيري ما در پرونده هسته اي، همين 
تحريم ها و بخش اقتصاد باشد. لذا اگر جمهوري اسالمي بتواند موتور اقتصاد خود را بدون وابستگي 
فزاينده به غرب روشن كند، در آن صورت كشورهاي ۱+5 در قبال ايران خلع سالح خواهند شد 

و ناچار به توافق خواهند بود. 
نكته راهبردي: برآوردها نشان داده كه غرب براي كنترل كشورهاي مستقل دو ابزار اساسي دارد؛ 
جنگ و تحريم. از آنجا كه اقدام نظامي در قبال ايران براي كشورهاي غربي تقريباً غيرممكن است، 
بنابراين براي حل وفصل پرونده هسته اي بايد شمشير تحريم ها را كه در دست غرب است، شكست 

و اين امر ميسر نمي شود مگر با بهبود اقتصاد از طريق تمركز بر توانايي هاي دروني.

نماز اول وقت نشانه  تقوا
آيت اهلل خوشوقت)ره(:

اولين وظيفه  تقوا توجه به نماز است. . . نماز توجه به معبود است و 
به هيچ وجه قابل ترك نيست. . . اين يكي از فروض و واجبات الهي 
است كه خدا مؤكداً از همه انسان ها در اوقات خاص خواسته است... 

اهميت دادن به نماز يكي از آثار و عالئم تقواست. 
لذا امام سجاد)ع( مي فرمايند: »خدايا! كاري كن وقت نماز صبح، 
وقت نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء را تشخيص دهم و نماز را در 
اول وقت، آنگونه كه تو فرمان داده اي، با واجبات آن و با ساير شروط 

و خصوصيات آن انجام دهم« )صحيفه  سجاديه دعاي ۴۴(
منبع: كانال معارف و مباحث اخالقي حضرت آيت اهلل عزيز اهلل 

خوشوقت)رض( در پيام رسان ايتا

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

واقعاً خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو؟!

پدرام ش��ميراني در توئيتي نوشت: نه FATF تصويب ش��ده، نه برجام احيا شده، ولي با 
يك مصوبه مجلس قيمت خودرو از ۳۰ تا 5۰ درصد كم ش��ده. با تصميمات دولت قيمت 
سيمان يك چهارم شده و واردات واكسن سرعت عجيب غريبي گرفته. »مشكالت راه حل 

داخلي دارند« يعني اين!

دانيال معمار در توئيتي نوشت: تحريف اين است كه ايران به خاطر واكسن داخلي از واردات 
خودداري كرد و باعث مرگ هزاران نفر شد. واقعيت اين است كه ايران منتظر توليد داخل نماند 
و تا بهار۱۴۰۰ قرارداد خريد ۱۱۰ميليون دز واكسن خارجي را بست، يعني قبل از صدور مجوز 
توليد بركت. واكسن ها به سه دليل نرسيد: تحريم، نياز خود توليدكننده ها و جهش مكرر كرونا. 

حجت مش��تاقيان ابرقوئي در كانال تلگرامي 
خ��ود در ب��اب »اهمي��ت نوش��تن در حفظ 
فاصله انتقادي و هويت مرزي« نوش��ت: يك 
ضرب المثل مي تواند آثار مخرب زيادي داشته 
باشد. همرنگ جماعت ش��دن كه راهي براي 
رسوا نشدن عنوان ش��ده، پيامدهاي فردي و 
اجتماعي بس��ياري دارد. فردي كه همرنگ 
جماعت مي شود، تفكر رايج عصر خود و جامعه 
خود را بدون بررس��ي مي پذيرد. در واقع فرد، 
نيازي به تفكر مستقل نمي بيند، چراكه جامعه، 
همه چيز را مشخص و به ذهن او تزريق مي كند. 
همچنين پذيرفتن تفكر غالب، مانع از فكر نو و 
صداي نو در جامعه است. بدون تفكر انتقادي، 

راهي براي بهبود و تحول گشوده نمي شود. 
اگر يادگيري را اصلي ارزش��مند و سرمنشأ 
تحول در زندگي بدانيم، نيازمند تفكر انتقادي 

و همرنگ نشدن با اكثريت هستيم. 
نعمت اهلل فاضلي در كتاب »زندگي سراسر 
فهم مسئله است« دليل شكل گرفتن كتاب 
و اينكه چرا كتاب توانسته مسئله شناسي را 
تفسير كند، فاصله انتقادي و هويت مرزي در 

تفكر نويسنده مي داند. 
 اوايل استخدام، مديرعاملي داشتيم كه رهبر 
مؤثري بود. يكي از نكاتي كه هميشه مورد 
تأكيدش بود اين بود: »نيروهايي كه جديد 
وارد سيستم ش��ده اند مشكالت سيستم را 
بهتر مي بينند، ايرادات سيستم را ببينيد و 
بگوييد.« موضوعاتي كه در مفهوم اجتماعي 

شدن در سازمان تفسير مي شود. 

كاركنان پس از ورود به سازمان، ارزش ها و 
فرهنگ مسلط سازمان را مي پذيرند و مانند 
بقيه مي شوند. آنها به تدريج رفتار و تفكري 
مانند ديگران را در پيش مي گيرند تا تعامل 

ساده تري با ديگر كاركنان داشته باشند. 
براي من هميشه اين مسئله مهم بوده كه وقتي 
تفكر غالب در سازمان را نمي پسنديد، چطور با 
آن تعامل كنيد؟ نپذيرفتن تفكر غالب، به معني 
تعامل خالق و انتقادي با مسائل سازمان است. 

براي مث��ال وقتي در يك س��ازمان بزرگ، 
جلس��ات به طور اثربخش برگزار نمي شود، 
يا مديريت مشاركتي وجود ندارد يا اهميت 
منابع انساني فراموش مي ش��ود و. . . و شما 
قدرت تغيير اين معض��الت را نداريد، چه 

مي توانيد بكنيد و چه مسئوليتي داريد؟
من هم هميشه تالش كرده ام فاصله انتقادي ام 

با آنچه در س��ازمان مي گذرد را حفظ كنم و 
هويت مرزي داشته باشم؛ هر چند با اين دو 
مفهوم مهم اخيراً در كتاب »زندگي سراسر 

فهم مسئله است« مواجه شده ام. 
فاصله انتقادي و هويت مرزي در من، ابتدا 
از طريق ارائه پيش��نهاد بود و اگر پيشنهاد 
شنيده نمي ش��د، تازه ش��روع كار بود، آنها 
را با دي��د انتقادي براي خودم مي نوش��تم، 
نوشته اي كه قرار نبود كسي آن را بخواند، 
فقط خودم مي خواستم نظراتم را در مورد 

مسائل سازماني شفاف كنم. 
 البته اين نوش��ته ها گاهي هم در سازمان 

مورد استقبال قرار مي گرفت. 
پس از چند س��ال، يك��ي از هم��كاران در 
وزارت نيرو كه به دنبال افراد متخصص در 
شركت هاي زيرمجموعه بود، اقدام مهمي 

كرد. گروهي مجازي تش��كيل داد كه همه 
در مورد موضوعي خ��اص در آن گفت وگو 
كنند و تجارب خود را به اشتراك بگذارند. با 
توجه به فضاي بازتر شبكه هاي مجازي، من 
نوشته هايم را نشر دادم و اين انگيزه بيشتري 

براي تفكر، فهم مسئله و نوشتن شد. 
نوشتن، نياز به خواندن و تفكر دارد و موجب 
شده است بيشتر مطالعه كنم و دغدغه درك 

مسائل سازمان را داشته باشم. 
ب��راي م��ن درك مس��ائل س��ازمان ب��ا نگاه 
بين رشته اي و ديدگاهي برخاسته از تعامل دانش 
مديريت با علوم ديگر ازجمله علوم اجتماعي، 
انسان شناسي، روانشناسي، سياست، نظريه هاي 

قدرت و. . . بسيار جذاب و آموزنده است. 
مصطفي مهرآيين در نوشته اخيرش با عنوان 
»چرا از شفافيت مي ترسيم« با توجه به اينكه 
جامعه ايران با مشكالت اساسي روبه روست، 
)و قطعاً س��ازمان ها هم با مشكالت زيادي 
درگيرن��د(، تمام��ي تحصيلكرده هايي كه 
خودكارهاي قرمز خود را دور انداخته اند و در 
مورد مسائل و مشكالت سخني نمي گويند و 
نمي نويسند و س��ر در الك زندگي شخصي 
خود فرو برده اند را مورد انتقاد قرار داده است. 
سؤال اساسي او اين است: »مگر مشكالت و 
مسائل كشور قرار است به دست كسي به جز 
ما شناسايي شود و بهبود يابد؟ پس بايد در 

مورد آن بنويسيم و سخن بگوييم.«
به قول دكت��ر نعمت اهلل فاضل��ي: »خوانا و 

نويسا باشيم.«

مشكالت راه حل داخلي دارند يعني اين! آيا ايران از واردات واكسن خودداري مي كرد؟


