 13مرداد ميالد فرخنده و مبارك امام
مهرباني و شمس الشموس
حضرت علي بن موسي الرضا (ع)
مباركباد

هر كس اندوه و مشكلي را از مومني
بر طرف نمايد ،خداوند در روز قيامت
اندوه را از قلبش برطرف سازد.

جوان درهر جامعه و کش��وری ،محور
حرکت اس��ت .اگر حرکت انقالبی و
قیام سیاسی باش��د ،جوانان جلوتر
از دیگ��ران در صحنه اند .اگر حرکت
سازندگی یا حرکت فرهنگی باشد ،باز
اند و دس��ت
جوانان جلوتر از دیگران
آنها کارآمدتر از دست دیگران است.

امام رضا(ع)

مقام معظم رهبري

انتظارجوانانازدولتجديد
تا كمتر از دو هفته ديگر ،يعني نرسيده به نيمه اين ماه (مرداد) پس
از برگزاري مراس���م تحليف ،رئيس جمهور روحاني دوره دوم رياست
كند.
جمهوري خويش را آغاز مي
مراس���م تنفيذ توسط مقام معظم رهبري و سپس حضور در مجلس
ش���وراي اسالمي و اداي سوگند ،يعني آغاز رسمي دوره دوم رياست
دكت���ر روحاني بر قوه مجريه كش���ور و نيز آغاز فصل جديد كار قوه
مجريه كه يكي از قواي اصلي و مهم نظام و مهمترين دس���تگاه اداره
كشور است.
رئيس جمهور از ميانه يكي از س���ختترين و پرتنشترین مبارزات
انتخاباتي با كسب  25ميليون رأي به پيروزي رسيد و جوانان اين مرز
و بوم نقش پررنگي در موفقيت او
داشتند .جواناني كه در كنار همه
مشكالت و مطالبات برآورده نشده،
به اميد روزهاي بهترو روشنتر و با
ايستادن در صفهاي طوالني نام او
را بر برگه رأي نوشتند و دلخوش
به اي���ن بودند تا اوضاع بهتري را
برايشان رقم بزند.
اما انتظارات جوانان از رئيس
جمهور چيست؟
پاسخ به اين سؤال چندان سخت
ها هم
نيست .فهرست اين خواسته
چن���دان بلند باال نيس���ت .همه مردم خ���وب و نجيب اين ديار و از
جمله جوانان خوب اين سرزمين ،هم فهم و هم درك بااليي دارند و
دانن���د كه از دولت بيش از ظرفيت و توانش نخواهند اما از طرف
مي
ديگر ناظران منصف و البته دقيقي هم هستند و داوري ميكنند كه
اند تا چه
آيا مس���ئوالن و منتخبانشان به آنچه كه گفته و وعده داده
حد پايبند بودهاند؟!
از جمله مهمترين مطالبات قشر جوان كشور را میتوان داشتن سهم
اي از زندگي و حقوق شهروندي ،داشتن شغل مناسب ،مسكن
شايسته
مناس���ب و امكان ازدواج مناسب است .و اگر بخواهيم همين سه گانه
توان در صدر
بندي كنيم حل مش���كل بيكاري آنان را مي
را اولويت
همه مطالبات آنان قرار داد .همه اين مطالبات و از جمله بس���ياري از
مطالبات و خواستههايي كه نيازهاي اوليه زندگي را تشكيل ميدهند
در قانون اساس���ي هم به عنوان حقوق ملّت به تفصيل آمده اس���ت.
واقعيت آن است كه عليرغم توفيقاتي كه دولت اعتدال در دوران اول
خدمت خود داشته متاسفانه در زمينه ايجاد رشد و رونق اقتصادي و
خروج از ركود ،در حد انتظار عمل نكرده است و همين كمكاري باعث
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نگاهي به زندگي مريم ميرزاخاني6...
خبرسازان 8.....................................
سبكباالن10......................................
نگاه 12..............................................
گفتگو با محمدرضا شاهي14...........
داستان زندگي16..............................
گفتگوباعوامل سريال نفس 18........
گفتگو با سيد قاسم موحد21..........
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گفتگوبا مرتضي آتش زمزم 24.......
گفتگو با فرشيد اعرابي 25.............
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افزايش روحيه سرخوردگي و افسردگي در ميان جوانان ،افزايش سن
ازدواج و تأخير در استقالل اقتصادي آنان شده است.
از جمله اقداماتي كه دولت حتماً بايد در دوره جديد خدمت خويش
آن را در صدر برنامههايش قرار دهد ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر و
توجه افزونتر به مشكالت جوانان است.
ش���د متوسط سني كابينه بود
يكي از انتقاداتي كه به دولت وارد مي
كردند كه كابينه داراي س���ن بااليي است و به
و بس���ياري گاليه مي
همين خاطر ش���ادي و نش���اط الزم را براي ايجاد تحولي اساسي در
اركان قوة مجريه و كار و تالش بيشتر ندارد .اما به اعتقاد نگارنده تنها
كند گرچه شايد بهتر باشد كه
جوان كردن كابينه مشكل را حل نمي
از نيروه���اي جوانتري در باالترين
س���طح تيم اجرايي كشور استفاده
ش���ود اما ممكن است حتي سن
تر بيايد اما
كابينه ده سال هم پائين
محصول تصميمات و اقدامات آنان
به دليل فقر تجربه و يا شتابزدگي و
ناپختگي مشكالت كشور و جامعه
و از جمله جوانان را بيشتر كند لذا
آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد
و از نكته نخست مهمتر است رفع
مش���كالت مردم و به ویژه جوانان
با تدبير شايس���تهتر و بانگاه جامع
االطرافتري است.
ميتوان از افرادي استفاده كرد كه شايد سالها دوران جواني را پشت
سرگذارده باشند اما با روحيات و مشكالت جوانان آشنا باشند وآنها را
خوب درك كنند و در قامت يك پدر دلس���وز ،هم به كمك او بيايند
و هم از كمك او اس���تفاده كنند .به سخن سادهتر به جوانها اعتماد
هاي مناسب شغلي و مديريتي
داشته باشند ،آنها را باور كنند و فرصت
در اختيارش���ان قرار دهند و آن���ان را نه با نگاهي بدبينانه و غلط به
عنوان يك تهديد ،بلكه بانگاهی مشفقانه و مدبّرانه يك فرصت ناب و
ذيقيمت در مسير توسعه و رونق بدانند.
با اين اميد كه دولت روحاني بتواند در دوران جديد اداره قوه مجريّه
ساز اين كشور را پيش چشم داشته
كشور بيش از گذشته جوانان آينده
باش���د و در راه ّ
حل مشكالت مت ّنوع آنان گامهاي بلند بردارد ،براي
رئيس جمهور محترم و اعضاي كابين جديد كه انش���اءاهلل چهرهشان
بهتر و جوانتر و كارآمدتري هم خواهد داش���ت .در چهار سال آينده
آرزوي توفيق بيش���تر داريم و دوران جديد خدمت را به تيم اجرايي
كشور تبريك ميگوئيم.
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