روﯾــﺎی ﮐﻔــﺶ ﺗــﺒﺮﯾﺰ  /ﺣﺴــﯿﻦ
ﺳﻼحورزی ،ﻧـــﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗـــﺎق
ـﺎدن و
ـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـ
ـﺎﻧﯽ ،ﺻـ
ﺑﺎزرﮔـ
ﮐﺸﺎورزی
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ آرزوﯾﯽ ﺑﺰرگ در دل و روﯾﺎﯾﯽ دور
و دراز در ﺳﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎداب و ﭘﺮﺗﺤﺮک ﭼﯿﺰی
ﮐﻢ دارد .اﻧﺴﺎن از ﻧﻮزادی ﺗﺎ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ و از دورهای ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻓﮑﺮ و ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ و او در ﺣﺴﺮت داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ
اﻣﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ و در ﺟﻮﻫﺮه اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﺎن ﺑﺎور ﺑﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوری از ﺣﺴﺮت دردﻧﺎک و ﮐﺸﻨﺪه ،ﺑﺎم و ﺳﻘﻒ
آرزوﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آﺗﯽاش ﻫﻢاﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺪاﻧﺪ
در ﺻﻮرت ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ آن ﭘﻠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﭼﻮن در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﻣﺎدهای ﺑﺰﻧﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد .آدﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزو و
روﯾﺎﯾﺶ از ﭘﺮواز دادن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﯿﺎل دوری ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺸﺮی آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
روﯾﺎی ﯾﮏ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ
ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ از
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ
اﻧﺴﺎن و ﺑﺮای
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺮو و

دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ذﻫﻦ
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز او ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮا ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻗﻀﺎﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در
اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات دارد و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت
اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎه و ﺑﺮ اﺟﺰای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهاش ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی
دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ روﺳﺎی دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روﯾﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و
آرزوﻫﺎی ﺳﺘﺮگ و دﺳﺖﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ را از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآورﻧﺪ و ﻫﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪای را ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ در دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯽدرﭘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  1392و  1396ﺑﺮ رﻗﺒﺎﯾﺶ در
ﻣﺒﺎرزات ﻧﻔﺴﮕﯿﺮ اﺳﺘﯿﻼ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺧﻮد آرزو دارد ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﺪ ﻧﯿﺰ آرزوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺘﻪ و دارد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آرزوﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آرزوﻫﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ
و اﻧﺪﯾﺸﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .روﺣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
ﺑﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮد .او در دﯾﺪار از ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﺒﺮﯾﺰ
و دﯾﺪن ﺑﺎزار ﮐﻔﺎشﻫﺎ ﻫﯿﺠﺎنزده ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺷﺖ آرزوﯾﺶ را ﺑﺮ زﺑﺎن
آورد و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻔﺶ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ را در
ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ
آرزوی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪای
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ؟
ﺣﺎﻻ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﭼﻨﺪ روز از ﺑﯿﺎن آرزوی رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﮐﻔﺶ ﺗﺒﺮﯾﺰ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽﺗﻮان در
ﺗﺮازوی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد و درﺑﺎره اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﺑﺤﺚ
و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻫﺸﺪار دادن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪامﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
روﺣﺎﻧﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﮐﻔﺶ
ﺗﺒﺮﯾﺰ« ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﻔﺶدوزان ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻧﻮاع ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان،
ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،در اروﭘﺎ و در

آﺳﯿﺎ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎرهﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻤﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی درآﻣﺪی در ﺟﻬﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آرزوی
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺧﺎماش ﺑﻪ روﯾﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ذﻫﻦ دور ﺷﺪه و
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﯾﺪ دور ﺷﻮﯾﻢ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻮاب دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺪام ﻧﻬﺎد
و ﮐـﺪام اﻓـﺮاد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﭼـﻪ ﮔﺎمﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮداﺷﺘـﻪ ﺷـﻮد و ﭼـﻪ
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﯾﯽ دارد.
ﮐﻔﺶ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﺎ ﮐﻔﺶ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ وﯾﻦ ﯾﺎ…؟
دردﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﺑﺮﻧﺪی در
ﺟﻬﺎن از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﺎن ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﮐﻔﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ »ﮐﻔﺶ ﻣﻠﯽ« ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و
دﺳﺖﮐﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺮﯾﺪاران و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎداری داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻔﺶ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ،ﯾﺎ ﻫﺮ
ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻔﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آرزو ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮد ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
آن از درون ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﺣﺎل ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺶ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از درون ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻓﺮدی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺗﻮﮐﻠﯽ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺗﻮاﺿﻊ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﻔﺶ ﺗﺒﺮﯾﺰ داﺷﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دوﻟﺘﯽ.
ﺑﻪ داد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺷﺘﺎب دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ در ﻫﺮ ﺣﻮزه از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوزه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ارج و ﺟﻨﺮال در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻗﻮ و ﺷﮑﻼت ﻣﯿﻨﻮ ﻧﯿﺰ روزی ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن
ﭼﺮاغ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
روانﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺳﻄﺢ ﺑﻨﮕﺎه ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ
ﺟﻬﺎﻧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان روزﮔﺎری را ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی
و ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﺒﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ روزی ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی از ﻧﻮﺳﺎن و اﻧﻘﻼب دور

ﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ درﺷﺮاﯾﻂ زاد
و رﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﯾﮏ روﻧﺪ و ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ آراﻣﺶ ذﻫﻨﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺎدی دارد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از آﺷﻮب ﭘﻮﻟﯽ و ارزی و ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زاد و رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ در دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎس ﻋﻤﻞ ﺑﻪ روﯾﺎی رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺑﺪون
راﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻔﺶ
دﺳﺖدوز ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ داد ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوز و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ آرزوﯾﯽ ﺑﺰرگ در دل و روﯾﺎﯾﯽ دور
و دراز در ﺳﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎداب و ﭘﺮﺗﺤﺮک ﭼﯿﺰی
ﮐﻢ دارد .اﻧﺴﺎن از ﻧﻮزادی ﺗﺎ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ و از دورهای ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻓﮑﺮ و ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ و او در ﺣﺴﺮت داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

