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بعــد از وقفــه ای شــش ماهه، مجــددا انتشــار هفته نامــه اراده ملــت بعنوان 
ارگان رســمی حــزب اراده ملــت ایــران از ســر گرفتــه شــد و امیدواریم 

مشــابه دوره قبــل مــورد توجــه قــرار گیرد.
در ایــن شــماره هفته نامه ســرمقاله به موضوع انتخابات شــوراهای شــهر 
و روســتا کــه در خردادمــاه امســال برگــزار شــد تخصیــص پیــدا کــرده 
اســت. و در ســخن ســردبیری بــه مدیریــت مبتنــی بــر حاکمیــت قانون 

پرداخته شــده اســت.
ــم کــه منبعــث از  ــه بلنــدی داری در بخــش یادداشــت و نوشــتار، مقال
پایان نامــه پیمــان تحقیقی اســت. ایشــان یکــی از اعضاء حزب اســالمی 
کار هســتند کــه بــر اســاس یــک الگوی علمــی مطالعــه ای تطبیقی بین 
دو حــزب اســالمی کار و حــزب اراده ملــت ایــران داشــته اند و بــه علت 
ــد در حــوزه احــزاب  اینکــه یکــی از معــدود مطالعــات علمــی جدی
هســتند می توانــد الگــوی مناســبی بــرای کارهــای این چنینــی باشــد. 
همچنیــن دل نوشــته ای داریــم در بــاب کرونــا بــه قلــم آقــای رحیــم 

. قمیشی
در بخــش گــزارش و تفســیر، دو گــزارش خدمــت شــما ارائــه 
می نماییــم. ابتــدا نگاهــی داریــم بــه نتایــج انتخابــات شــوراهای شــهر و 
روســتا در ســطح کالن و در گــزارش دوم بــه بررســی و مــرور نحــوه 

حضــور و نتایــج کســب شــده توســط اعضــاء حــزب اراده ملــت ایران 
ــم. ــوراها پرداخته ای ــات ش در انتخاب

در بخــش مصاحبــه و گفتگــو، دو مصاحبــه از اعضــاء ســابق و فعلــی 
شــوراهای شــهر مشکین شــهر و آجیــن دربــاره نحــوه انتخاب شــهردار 
و عملکــرد شــورا در ایــن چنــد ماهــی کــه از عمــر آن می گــذرد درج 

شــده اســت.
در بخــش معرفــی و پیشــنهاد، کتــاب قابلیت هــای کلیدی بــرای بهبود 
حکمرانــی محلــی را بــرای خوانــدن توصیــه شــده و از شــما خواســتیم 
نگاهــی بیندازیــد بــه فیلــم کمــدی زهرمــار بــا بــازی ســیامک انصاری 
کــه بــه موضــوع نامزدی در شــوراهای شــهر رویکردی طنزآمیز داشــته 

است.
در بخــش اخبــار حزبــی، بــه زندگــی و آثــار زنده یــاد بهمــن کبیــری 
ــده  ــر ش ــاب منتش ــن کت ــزب و آخری ــال ح ــاء فع ــزی از اعض پروی
توســط انتشــارات حــزب اشــارتی داشــته ایم. در ایــن بخــش آخریــن 
شــماره فصل نامــه خاطــرات سیاســی معرفــی و گــزارش کوتاهــی از 
فعالیت هــای زیســت محیطی دفتــر نهاونــد و حضــور انتشــارات حــزب 
در نمایشــگاه مجــازی کتــاب آذربایجــان غربــی ارائــه گردیــده اســت.

و نهایتا سیاست به زبان خودمانی و چند تبلیغ.
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بــرای  ابــزار  کم هزینه تریــن  و  پایدارتریــن  کارآمدتریــن، 
برون رفــت از انــواع چالش هــای اجتماعــی و ملــی مراجعــه بــه 
خرد اســت. شــرایط بســیار نامطلــوب و بی ســابقه شــهروندان در 
ــد ناکارآمــدی مدیریت هــای  عرصه هــای گوناگــون کــه برآین
ــای  ــیاری را در عرصه ه ــتان بس ــت، وطن پرس ــرد اس کالن و ُخ
ــی  ــرای راه های ــود را ب ــالش خ ــام ت ــا تم ــته ت ــون واداش گوناگ
ــن  ــد. در همی ــکار بگیرن ــختی ها، ب ــواع س ــار ان ــهروندان دچ ش
راســتا ایــن موجــز تــالش دارد تــا تبیینــی بســیار کلــی و 
ــوب  ــن ریشــه های شــرایط نامطل مختصــر از یکــی از اصلی تری
کنونــی ارائــه دهــد. »مدیریــت مبتنــی بــر حاکمیــت قانــون« بــا 
ــن و  ــن، کاربردی تری ــرایط؛ کم هزینه تری ــع ش ــه جمی ــه ب توج
ــن  ــت. در ای ــی اس ــت سیاس ــه مدیری ــاز عرص ــن نی مطلوب تری

ــه می شــود. ــوم ارائ ــد مفه ــِی چن ــی مختصــر و کل ــتا تبیین راس
ــی  ــام حقوق ــک نظ ــر ی ــی ب ــه ای مبتن ــو جامع ــهروند؟ عض ش
برنامه هــای  و  اراده  منعکس کننــده  کــه  اساســی(  )قانــون 

جمعــی به منظــور تحقــق اهــداف جمعــی اســت.
حــق؟ حــق )حقــوق( یــک پدیــده اجتماعــی و محصــول شــیوه 
حکمرانــی مبتنــی بــر قانــون اساســی اســت. در زیســت طبیعــی، 
پدیــده ای بنــام قانــون کــه حقــی بــرای افــراد و موجــودات قائــل 
باشــد، وجــود نــدارد؛ بنابرایــن حــق در جوامعــی کــه حکمرانی 
مبتنــی بــر حاکمیــت قانــون اســت، بــه معنــی پیــروی از قوانیــن 
ــده، حــق  ــون اساســی( اســت و در جوامــع عقب مان مــدون )قان
ــروی از  ــت و پی ــی اس ــای طبیع ــواع نیازه ــق ان ــر تحق ــی ب مبتن
ــازات،  ــرس از مج ــا؛ ت ــواع ترس ه ــر ان ــی ب ــاً مبتن ــن صرف قوانی

تــرس از ناامنــی، تــرس از دســت دادن متعلقــات و... اســت.
قانــون )قوانیــن( چیســت؟ بــه عبارتــی مختصــر و کلــی قوانیــن 
ــی اســت.  ــان زیســت طبیعــی و زیســت مدن ــرز می اجتماعــی م
وظیفــه و کارکــرد قوانیــن اجتماعــی؛ مدیریــت و نظام منــد 
کــردن رفتــار شــهروندان در برابــر یکدیگــر اســت. بــه عبارتــی، 
رفتــار شــهروندان در زیســت اجتماعــی مبتنــی بــر قوانیــن 
همگانــی مــدون اســت و شــهروندان مجــاز نیســتند بــدون 
درنظرگرفتــن تأثیــرات رفتــار خــود بــر دیگــر شــهروندان 
اقــدام بــه هــر رفتــاری کننــد. امــا برجســته ترین ویژگــی رفتــار 
ــرای  ــراد( ب ــن اســت کــه موجــودات )اف ــی ای در زیســت طبیع
ــار  ــع دیگــران هــر رفت ــن مناف ــدون درنظرگرفت ــد ب ــا می توانن بق
یــا اقدامــی را انجــام دهنــد. فقــدان قوانیــن جمعــی در طبیعــت 
مبنــای ایــن ادعــا اســت کــه نظــام حقوقــی اجتماعــی مــرز میــان 

ــد. ــی می باش ــت اجتماع ــی و زیس ــت طبیع زیس
ــه ای،  ــا ریش ــر، ام ــیار مختص ــی بس ــه بیان ــون؟ ب ــت قان حاکمی
حاکمیــت قانــون به عنــوان یــک شــیوه معاصــر حکمرانــی 
برآینــد »فهــم« انســان ها )شــهروندان( و به ویــژه نخبــگان از 
ــادی  ــان م ــی( و جه ــی )مدن ــت اجتماع ــان، زیس ــتی انس چیس
ــش  ــوال پرچال ــه اوضاع واح ــه ب ــا توج ــال ب ــت. ح ــون اس پیرام
اقتصــادی، روابــط خارجــه، فرهنگــی، صنعتــی، علمــی و... چــه 
ــان،  ــگان، صاحب منصب ــه نخب ــد ک ــا کن ــد ادع ــی می توان کس
ــتی،  ــردی از چیس ــی کارب ــی درک ــاالن سیاس ــزاران و فع کارگ
دارنــد.  قانــون  حاکمیــت  کارکــرد  و  ضــرورت  اهمیــت، 
به عنوان مثــال، آیــا می تــوان ادعــا کــرد کــه افــراد و نهادهایــی 
کــه کوه هــا و جنگل هــا ملــی را بــه تملــک خصوصــی در 
می آورنــد، درکــی از چیســتی و اهمیــت حاکمیــت قانــون 

ــد؟ دارن
حاکمیــت افــراد؟ مدیریــت جامعــه بــر اســاس اندیشــه ها، 
نظــرات، تصمیم هــا، تمایــالت، اهــداف و... یــک یــا چنــد فــرد، 
ــی  ــود. حکمران ــی می ش ــراد تلق ــر اراده اف ــی ب ــی مبتن حکمران
در  شــیوه حکمرانــی  طوالنی تریــن  افــراد  اراده  بــر  مبتنــی 
جوامــع بشــری بــوده اســت. امــا در جوامــع معاصــر حکمرانــی 
کشــورهای  ویژگــی  برجســته ترین  افــراد  اراده  بــر  مبتنــی 

پرچالــش، ناامــن و عقب مانــده اســت.
بحــث از حقــوق شــهروندی در ونزوئــال، کره شــمالی، روســیه، 
زیمبــاوه، جیبوتــی و ... امــری تهــی اســت. چراکــه حکمرانــی 
ــون  ــه قان ــراد و ن ــر اراده اف ــی ب ــورها مبتن ــته از کش ــن دس در ای

اساســی اســت.
اســتقرار  بــدون  شــهروندی  حقــوق  ترویــج  و  آمــوزش 
حاکمیــت قانــون، هماننــد ایــن اســت کــه در روســتایی کــه در 
ــی  ــه اهال ــود دارد ب ــینی وج ــه ماش ــفالت و ن ــاده آس ــه ج آن ن
آمــوزش رانندگــی داده شــود. حقــوق شــهروندی در جامعــه ای 
ــراد  ــه اراده اف ــون و ن ــه قان ــد ک ــدا می کن ــی پی ــرد و معن کارب
ــودمند و  ــن س ــد؛ بنابرای ــم باش ــاص، حاک ــاح خ ــک جن ــا ی ی
کاربــردی خواهــد بــود اگــر دلســوزان، تــوان و امکانــات خــود 
ــون  ــت قان ــن چیســتی، ضــرورت و کارکــرد حاکمی ــه تبیی را ب
به عنــوان بســتر حقــوق شــهروندی بــکار بگیرنــد. در واقــع 
ــوف  ــد معط ــهروندان بای ــوق ش ــان حق ــالش حامی ــز و ت تمرک
ــون  ــت قان ــتقرار حاکمی ــور اس ــی به منظ ــد راهکارهای ــه تولی ب

به جــای حاکمیــت افــراد و جناح هــا باشــد.



شوراها
 ثمره مجاهدت های مردم ايران

سـرمقـاله 
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انتخابات دور ششــم شــوراهای اســالمی شهر و روســتا در شرایطی 
شــروع شــد کــه مــردم عالقــه چندانــی بــه حضــور در ایــن فراینــد 
از خــود نشــان ندادنــد. نــه در بیــن نامزدهــا چهره هــای برجســته و 
توانمنــد چندانــی دیــده شــد و نــه رأی دهنــدگان اســتقبال زیــادی 
از ایــن انتخابــات کردنــد. جــدا از ایــن در بیــن نامزدهــا نیــز برنامــه 
و طرح هــای قابل توجــه و ســاختارمندی مشــاهده نشــد و نامزدهــا 
ــد و عمــاًل  ــی بســنده کردن ــاده و قالب ــه تعــدادی شــعار پیش پاافت ب

بــا ایــن وضعیــت شــوراها در حــال رفتــن بــه محــاق هســتند.
اینکــه چــه مجموعــه از اقدامــات و عملکردهــا باعــث ایــن شــرایط 
شــده اند در ایــن وجیــزه نمی گنجــد و در فرصتــی مناســب مــورد 
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــاً ب ــت و طبع ــد گرف ــرار خواه ــی ق بررس
ــا آسیب شناســی کامــل صــورت نگیــرد دادن راهــکار و برنامــه  ت

ــت. ــی اس ــت بی معن ــرای برون رف ب
ــه یــک تذکــر بســنده می گــردد. شــوراها ثمــره  در اینجــا فقــط ب
تــالش بیــش از 100 ســال مجاهدت هــای مــردم ایــران اســت و مــا 
ــد. از انقــالب مشــروطه  ــالش بی ثمــر بمان ــن ت ــم ای ــد بگذاری نبای
و حتــی چنــد ســال پیــش از آن مــردم شــهرها و والیــات مختلــف 
ممالــک محروســه ایــران بــا ســختی فــراوان مجاهــدت نمودنــد تــا 
بتواننــد کنتــرل مســائل محلــی خویــش را در دســت گیرنــد و هــر 
ــن خواســته  ــه ای ــن ب ــت به ســختی ت ــار ســاختار مرکــزی حاکمی ب
داد و حتــی در زمانــی کــه مــردم توانســتند از طــرق مختلــف 
ــن  ــل ای ــا لطائف الحی ــر کرســی نشــانند و ب ــش را ب ــته خوی خواس
خواســته را در قوانیــن منعکــس کننــد، باندهــای ثــروت و قــدرت 
بــا تغییــر ماهیــت ایــن شــوراهای محلــی مانــع از تحقــق اراده ملــت 
ایــران گشــتند. در چنــد دوره فعالیــت ایــن شــوراها و در اســامی 
و قالب هــای مختلــف مــا شــاهد ایــن کشــاکش و نبــرد بیــن اراده 

ــل باندهــای ثــروت و قــدرت بوده ایــم. ملــت در مقاب

ــات  ــرداد و اصالح ــان دوم خ ــه جری ــال 1۳۷۷ و در بحبوح در س
ــر شــکل گیری شــوراهای  ــاز هــم مقاومت هــای بســیاری در براب ب
ــدد در  ــرات متع ــا تغیی ــاً ب ــت و نهایت ــکل گرف ــتا ش ــهر و روس ش
ــی را  ــی و مدن ــای مردم ــن نهاده ــش ای ــاًل نق ــوراها عم ــون ش قان
ــز  ــن نی ــه ای ــی ب ــاندند و حت ــش رس ــت خوی ــن حال ــه کمینه تری ب
ــی در  ــا تغییرات ــد کــه ب ــالش دارن ــد و کمــاکان ت بســنده نکرده ان
ــا  ــت دهیاری ه ــا مدیری ــهردار و ی ــاب ش ــتی انتخ ــن باالدس قوانی
را از یــد قــدرت شــوراها خــارج کننــد. بی تجربگــی اعضــا 
شــوراها و ندانســتن تاریــخ و ناآگاهــی مردمــان نیــز بــه ایــن 
داســتان دامــن زده اســت. مجموعــه ای از اختــالالت و اشــتباهات 
ــردم  ــی م ــاد شــوراها باعــث شــده کــه حت و سوءاســتفاده ها از نه
ــم  ــاختارهای مه ــن س ــه ای ــی ب ــد چندان ــز امی ــوراها نی ــا ش و اعض
ــل از  ــند. غاف ــته باش ــردم نداش ــارکت م ــق مش ــی در تحق و حیات
ــه  ــوب، چ ــدان مطل ــه نه چن ــن نقط ــه همی ــیدن ب ــرای رس ــه ب اینک
ــن رو توجــه تمــام  ــه اســت. ازای مجاهدت هــا کــه صــورت نگرفت
فعالیــن سیاســی و اجتماعــی، اعضــا شــوراهای شــهر و روســتا، و 
قاطبــه مــردم را بــه جایــگاه مهــم و سرنوشت ســاز شــوراها جلــب 
ــه  ــم هم ــه علی رغ ــم ک ــت می کنی ــه درخواس ــم و مصران می نمایی
مســائل و پیچیدگی هــای موجــود پشــتیبان و همــراه نهــاد شــوراها 
باشــند و در راســتای بهبــود عملکــرد آن هــا و ارتقــا جایگاهشــان 

ــد. ــالش نماین ت

در کنج قفس پشت خمی دارد شیر
گردن به کمند ستمی دارد شیر

در چشم ترش سایه ای از جنگل دور
ای وای خدایا، چه غمی دارد شیر



هفته نامه

يادداشت
 و

نوشــتار   



احزاب و تشکل های سیاسی مجرای مشارکت سیاسی و محل وقوع رقابت های سیاسی

مطالعه تطبیقی حزب اسالمی کار و حزب اراده ملت
 در سپهر سیاسی ايران

مـقـالــه

پیمــان  آقــای  پایان نامــه  از  برداشــتی  یادداشــت  ایــن 
ــی  ــتین چ ــره پوس ــر زه ــم دکت ــی خان ــه راهنمای ــی ب تحقیق
ــوم  ــته عل ــد در رش ــی ارش ــدرک کارشناس ــذ م ــرای اخ ب
سیاســی اســت که در ســال 1۳۹۸ در دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــی  ــئله اصل ــت. مس ــده اس ــاع ش ــه و دف ــن ارائ ــد روده واح
تحقیــق مقایســه حــزب اســالمی کار و حــزب اراده ملت در 
مــورد نحــوه تعامــل و رویکردشــان بــا جامعه و دولــت و در 
حوزه هــای مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی اســت. 
بــرای ایــن منظــور روش ایــن پژوهــش توصیفــی - تحلیلــی 
انتخــاب شــده اســت و اتخــاذ چنیــن شــیوه ای در ایــن 
تحقیــق بــه ایــن دالیــل اســت کــه خواننــده محتــرم مــروری 
ــر حــزب اســالمی کار و حــزب اراده ملــت داشــته باشــد  ب
ــه  ــا ذهنــی روشــن ب ــا درک فضــای سیاســی ب و همچنیــن ب
فضــای احــزاب سیاســی وارد شــود و نیــز بتوانــد کســی را 
کــه بــا دنیــای علــوم سیاســی و بحــث احــزاب آشــنایی الزم 
ــرای  ــرار دهــد. ب ــی آن ق ــدارد در فضــای بحــث و مبان را ن
پاســخ بــه ســؤال تحقیــق از چهارچــوب نظــری »الپالومبــارا 

و واینــر« اســتفاده شــده اســت.
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مقدمه:
ــان در  ــورهای جه ــی کش ــام سیاس ــن ارکان نظ ــی از مهم تری یک
حــال حاضــر روش هــای نظام منــد کــردن شــیوه دســتیابی بــه 
نخبــگان  راهکارهــای صحیــح چرخــش  و  قــدرت سیاســی، 
اســت. در بســیاری از کشــورهای دنیــا روشــمند و هدفمنــد 
نظــام  اساســی  و  اول  اولویــت  قــدرت،  بــه  کــردن دســتیابی 

سیاســی اســت. شــکل گیری 
نظامــات  ایــن  از  بســیاری 
مدیــون گروه هــای سیاســی 
ــال در حــوزه  و شــبکه های فع
اســت.  داخلــی  سیاســت 
شــبکه ها  ایــن  حقیقــت  در 
بــه  امــروز  ادبیــات  در  کــه 
معــروف  سیاســی  احــزاب 
بــرای  کانال هایــی  شــده اند 
ــرای دســتیابی  ــرو، ب ــت نی تربی
و  سیاســی  جایگاه هــای  بــه 
حکومتــی و همچنیــن تقویــت 
سیاســی  نظــام  بیــن  تعامــل 
هســتند.  مــردم  عامــه  و 
تحــزب  و  دموکراســی 
مفهــوم  بــه  خــواه  خواهــی 
نحــوه  و  حکومــت  شــکل 
انتخــاب کارگــزاران سیاســی 
و خــواه بــه معنــی محتــوای 
آن )شــامل برابــری، آزادی، 
مســتلزم   )... و  بشــر  حقــوق 
سیاســی  مشــارکت  وجــود 
ــت سیاســی  شــهروندان و رقاب
ــزاب و  ــت. اح ــان اس ــان آن می

تشــکل های سیاســی و اجتماعــی هــم مجــرای مشــارکت سیاســی 
اســت. رقابــت سیاســی  پدیده هــای  وقــوع  هــم محــل  و 

ــود  ــه وج ــی ب ــالدی و در پ ــرن 1۹ می ــه از ق ــی ک ــزاب سیاس اح
نظام هــای  در  شــدند  تشــکیل  انتخاباتــی  نظام هــای  آمــدن 
ــا  ــه آن ه ــه ای ک ــد به گون ــی دارن ــای مهم ــی کارکرده دموکراس
ــالوه  ــزاب ع ــذا اح ــته اند، ل ــی دانس ــای دموکراس را چرخ دنده ه

ــی  ــردم و تبلیغــات انتخابات ــه م ــی ب ــی نامزدهــای انتخابات ــر معرف ب
بــه تألیــف و دســته بندی نیازهــای مــردم می پردازنــد و رابطــه 
حاکمــان و مــردم را تلطیــف می کننــد. آن هــا بــه مــردم آمــوزش 
سیاســی می دهنــد و از تجــاوز حکومت هــا بــه حقــوق مــردم 
ــان  ــزاب در جه ــگاه اح ــکل و جای ــه ش ــد. البت ــری می کنن جلوگی
بعــد از قــرن بیســتم گســترش یافــت و کشــورهای مختلــف 
و  احــزاب  نقــش  رفته رفتــه 
جوامــع  در  را  آن  کارکــرد 
ــزب در  ــد. ح ــول کردن ــود قب خ
سیاســت ســازمانی سیاســی اســت 
ــذاری در  ــال تأثیرگ ــه دنب ــه ب ک
حکومــت اســت. هــر حــزب بنــا 
ــی ای  ــوژی و جهان بین ــر ایدئول ب
کــه دارد سیاســت های خــاص 

خــود را مطــرح می کنــد.
ارتبــاط  سیاســی  احــزاب 
وجــوه  کلیــه  بــا  تنگاتنگــی 
علی الخصــوص  و  سیاســت 
انتخابــات دارند. احزاب سیاســی 
بــا ســازمان دادن بــه اندیشــه ها 
در  موجــود  گرایش هــای  و 
کــه  درعین حالــی  جامعــه 
عامــل تقســیم کــردن و متشــکل 
شــاخه ها  بــه  مــردم  ســاختن 
گوناگون انــد،  بخش هــای  و 
ــق  ــردن و تلفی ــک ک ــل نزدی عام
گرایش هــای  خــرده  نمــودن 
قالــب  در  اجتماعــی  و  فــردی 
ایدئولوژی هــا،  دکترین هــا، 
ــش  ــه ای کم وبی ــای اندیش نظام ه
ــی  ــای انتخابات ــه مبارزه ه ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــتند. ب ــجم هس منس
ابعــاد عمیق تــری می بخشــند و مفهــوم موضوعــات مــورد مبــارزه 
ــه آن رنــگ  را از شــکل فــردی و گاه ســطحی خــارج کــرده و ب
و بــوی فلســفی، اجتماعــی و فرهنگــی می دهنــد و به صــورت 
می کننــد عرضــه  سیاســت  بــازار  بــه  ســازمان یافته تر  مســائل 

مروری بر پیشینه حزب اسالمی کار
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حــزب اســالمی کار یکــی از احــزاب اصالح طلــب در ایــران 
اســت کــه بعــد از انتخابــات هفتمیــن دوره ریاســت جمهوری 
ــرحدی  ــم س ــی ابوالقاس ــه دبیرکل ــر ب ــه کارگ ــن خان 1۳۷۶ از بط
زاده، بــا کارکــرد بیشــتر سیاســی و کمتــر صنفــی بــه وجــود 
ــرد.  ــاز ک ــود را آغ ــمی خ ــت رس ــد فعالی ــال بع ــک س ــد و ی آم
بعــد از انتخــاب شــدن آقــای خاتمــی بــه ریاســت جمهوری و 
ــعه  ــر توس ــی ب ــور مبن ــعارهای رئیس جمه ــق ش ــتای تحق در راس
ــه  سیاســی، عــده ای از اعضــای شــورای مرکــزی تشــکیالت خان
کارگــر تصمیــم بــه ایجــاد حــزب جدیــدی بــه نــام حــزب 
ــی  ــتر صنف ــکیالتی بیش ــر تش ــه کارگ ــد. خان ــالمی کار گرفتن اس
بــود کــه به عنــوان مدافــع حقــوق کارگــران در ســال 1۳۷0 مجــوز 
فعالیــت گرفتــه بــود. بدیــن ترتیــب بــا ایجــاد حــزب اســالمی کار، 
ــر  ــه کارگ ــری در خان ــی کارگ ــت صنف ــی و فعالی ــت سیاس فعالی
ــه کارگــر و  ــه خان ــکان را ب ــن ام ــن مســئله ای ــک شــدند. ای تفکی
ــع  ــاص مواض ــع خ ــد در مواق ــا بتوانن ــالمی کار داد ت ــزب اس ح
متفاوتــی بگیرنــد. بــه طــور مثــال، در انتخابــات مجلــس نهــم کــه 
اصالح طلبــان لیســت انتخاباتــی ارائــه ندادنــد، خانــه کارگــر وارد 
ــرکل  ــن دبی ــرد. اولی ــی ک ــدا معرف ــماً کاندی ــد و رس ــات ش انتخاب
ــوده و  ــا 1۳۸0( ب ــرحدی زاده )1۳۷۷ ت ــم س ــزب ابوالقاس ــن ح ای

ــد. ــزب ش ــن ح ــرکل ای ــی دبی ــین کمال ــس از آن حس پ
و  اجتماعــی  عدالــت  برقــراری  کار  اســالمی  حــزب  هــدف 
ــه  ــکا ب ــا ات ــه ب ــت ک ــی اس ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــعه مش توس
ــان  ــازمان دهی می ــم س ــق تعمی ــزب از طری ــواداران ح ــاء و ه اعض
ــان  ــان، جوان ــف اجتماعــی همچــون زن ــای مختل اقشــار و گروه ه
ــگاهیان،  ــان، دانش ــاورزان، فرهنگی ــدان، کش ــران، کارمن و کارگ
و  اصنــاف  مدیــران،  روحانیــان،  دانش آمــوزان،  متخصصــان، 
کار  اســالمی  حــزب  راســتا  ایــن  در  می یابــد.  تحقــق  غیــره 
ــزام  ــا الت ــردم و ب ــن نیازهــای اساســی م می کوشــد در جهــت تأمی
بــه حــق سرنوشت ســازی آن هــا، ضمــن پاســداری از آرمان هــای 
گران قــدر  شــهدای  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  بنیان گــذار 
ــای  ــم پایه ه ــی تحکی ــالب، حام ــم انق ــری معظ ــروی از رهب و پی
عقیدتــی و بنیادیــن جمهــوری اســالمی از راه هــای مختلــف باشــد.

ــت  ــن اس ــالمی کار ای ــزب اس ــر ح ــال حاض ــای در ح از برنامه ه
کــه نظــرات حزبــی را بیــان نمایــد تــا بتوانــد جامعــه را قانــع نمایــد. 
ــن  ــه متضم ــد ک ــه ده ــبی ارائ ــندیده و مناس ــرات پس ــع نظ در واق
زندگــی بهتــر و آینــده مطلوب تــر باشــد و از ویژگی هــای خــاص 
ــر  ــی خــود را ب حــزب اســالمی کار ایــن اســت کــه نظــرات حزب
ــته ها  ــن خواس ــه ای ــه البت ــد ک ــم نمای ــردم تنظی ــت م ــاس خواس اس
ــی کار  ــه هســت. در حقیقــت کار و تــالش را محــور اصل دوطرف
حــزب قــرار داده اســت. حــزب اســالمی کار ســعی کــرده اســت 
ــد.  ــز کن ــونت پرهی ــد و از خش ــت نمای ــادل حرک ــه آرام و متع ک
ایــن مجموعــه در برنامه ریزی هــای اداره امــور کشــور نقــش 
اساســی داشــته اســت از جملــه پیشــنهاد اصــالح ســاختار اقتصــادی 

را ارائــه کــرده اســت.
مروری بر پیشینه حزب اراده ملت ایران )حاما(

از  توســط جمعــی  ایــران در ســال 1۳۶۹  ملــت  اراده  حــزب 
ــران  ــگاه ته ــی دانش ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــجویان دانش دانش
تأســیس شــد و در ســال 1۳۷۹ مجــوز تأســیس از وزارت کشــور 
احمــد  تأســیس  ابتــدای  از  آن  دبیــرکل  نمــود.  دریافــت  را 

اســت. بــوده  حکیمی پــور 
غلبــه  ایــران  ملــت  اراده  حــزب  شــکل گیری  اصلــی  فلســفه 

بــر مشــکل فرهنگــی و تاریخــی نبــود فرهنــگ کار جمعــی 
ــت  ــی مل ــراز تاریخ ــودن ت ــت نم ــه مثب ــک ب ــرف و کم ازیک ط
ایــران در تــوازن بیــن هزینه هــا و فایده هاســت. به زعــم حامــا ایــن 
مهــم بــا تشــکیل یک حــزب از پاییــن و تمریــن کار جمعــی مداوم 
در درون حــزب و توســعه آن در جامعــه بــا تکیــه بــر مشــی صبــر 
ــران  ــت ای ــزب اراده مل ــود. ح ــد ب ــر خواه ــتمرار تحقق پذی و اس
معتقــد اســت مشــکل اصلــی حــوزه سیاســت و جامعــه مدنــی بیــش 
ــبات  ــد مناس ــت. بای ــه اس ــوب نهفت ــار خ ــوب در رفت ــار خ از گفت
ــگان سیاســی در عمــل اصــالح شــود  ــن کنشــگران و نخب فی مابی
ــده  ــی زده ش ــد کاف ــه ح ــوب ب ــای خ ــر، حرف ه ــه در نظ وگرن
اســت. حــزب اراده ملت مشــی خــود را سوسیال دموکراســی اعالم 
ــه  ــران ب کــرده و در اولویت بنــدی خواســته های تاریخــی ملــت ای
ترتیــب عدالــت، آزادی، اســتقالل، امنیــت و قانون مــداری را دنبال 
ــا اعتقــاد کامــل بــه اســتقالل و آزادی به عنــوان  می نمایــد. حامــا ب
دو شــعار اصلــی و محــوری مــردم در یکصدســال گذشــته، به ویــژه 
ــن  ــروطه و بهم ــش مش ــران )جنب ــت ای ــزرگ مل ــالب ب در دو انق
ــاور  ــن ب ــر ای ــرده و ب ــاز ک ــود را آغ ــازمان یافته خ ــت س ۵۷( فعالی
ــز در  ــور ج ــه کش ــعه همه جانب ــرفت و توس ــه پیش ــد دارد ک تأکی
ســایه همدلــی و همفکــری همــه آحــاد ملــت ایــران بــدون در نظــر 
گرفتــن وابســتگی های صنفــی، گروهــی، اعتقــادی و غیــره میســر 
ــگاه ها و  ــت از دانش ــزب اراده مل ــکل گیری ح ــد. ش ــد ش نخواه
پایین دســت بــوده و قــدرت و منصــب در آن دخالتــی نداشــته 

ــد خــورده اســت. ــه به صــورت طبیعــی پیون ــا جامع اســت و ب
از برنامه هــای در حــال حاضــر حــزب اراده ملــت ایــن اســت 
ــن حــزب  ــر باشــد. ای ــع اقشــار مزدبگی ــن مناف ــال تأمی ــه دنب کــه ب
ــای  ــن دارای کارگروه ه ــان دارد و همچنی ــه زن ــتری ب ــه بیش توج
فعــال در زمینه هــای مختلــف نظیــر آسیب شناســی اجتماعــی، 
ــزب اراده  ــت. ح ــهری اس ــت ش ــتغال و مدیری ــت، اش محیط زیس

ــی دارد. ــوام ایران ــه اق ــر ب ــی براب ــت نگاه مل
نحوه تعامل حزب اسالمی کار با جامعه

ــود را  ــه خ ــف اندیش ــیوه های مختل ــا و ش ــزب از روش ه ــن ح ای
ــن  ــی ای ــد و در دو وجــه نظــری و عمل ــل می نمای ــه منتق ــه جامع ب
ــه از  ــان اندیش ــامل بی ــری ش ــه نظ ــرد. وج ــورت می گی ــل ص تعام
ــی  ــق همفکــری و وجــه عمل ــق واقعیت هــای موجــود از طری طری
ــردم رأی  ــد از م ــزب بتوان ــه ح ــت از: هنگامی ک ــارت اس آن عب
بگیــرد و مجلــس و دولــت را تشــکیل بدهــد و در اصــل مدیریــت 

ــود. ــده دار می ش ــور را عه ــا کش ــه ب ــی در رابط اجرای
نحوه تعامل حزب اسالمی کار با دولت

اصالح طلبــان  کمــک  بــا  روحانــی  آقــای  دولــت  طبیعتــاً 
روی کارآمــد و حــزب اســالمی کار به عنــوان یــک حــزب 
ــای  ــت و کمک ه ــادی داش ــش زی ــر نق ــن ام ــب در ای اصالح طل
ــه ذکــر اســت کــه عملکــرد حــزب  ــادی کــرده اســت، الزم ب زی
ــت در بعضــی از موضوعــات ممکــن اســت  ــا دول اســالمی کار ب
ــت های  ــی از سیاس ــا بعض ــزب ب ــی ح ــد یعن ــته باش ــاوت داش تف
ــات یــک  دولــت همســو باشــد. همچنیــن دولــت در زمــان انتخاب
برنامــه داده و حــزب اســالمی کار بــر اســاس آن برنامه هــا بــا 
ــورت  ــی ص ــا تخط ــر از آن برنامه ه ــود و اگ ــراه می ش ــت هم دول

ــد. ــد ش ــع خواه ــالمی کار واق ــزب اس ــاد ح ــورد انتق ــرد، م پذی
نحوه تعامل حزب اراده ملت با جامعه

در تعامــل حــزب اراده ملــت ایــران بــا جامعــه می تــوان بــه نظــارت 
ــی و پاســخگو نمــودن آن هــا در خصــوص  ــر نهادهــای حاکمیت ب
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ــری حقــوق شــهروندی  ــه، پیگی ــروت در جامع ــدرت و ث ــت ق وضعی
و رفــع هرگونــه تبعیــض ســاختاری و فراینــدی، توان افزایــی عمومــی 
و اختصاصــی مــردم و جامعــه اشــاره کــرد. از نظــر برنامــه و اقدامــات 
عملــی همراهــی بــا اقشــار مزدبگیــر، کشــاورزان و صاحبــان مشــاغل 
ــی و شــغلی و ایجــاد شــهروند  ــات صنف ــری مطالب کوچــک در پیگی
ــت.  ــزب اس ــن ح ــداف ای ــخگو از اه ــئول و پاس ــارکت جو و مس مش
ــت و  ــه هس ــن جامع ــا مت ــی ب ــد دائم ــزب در پیون ــن ح ــن ای همچنی
اقدامــات عملــی شــامل آمــوزش و کادرســازی را بــرای افــراد جامعــه 

ــرار داده اســت. در اولویــت خــود ق
نحوه تعامل حزب اراده ملت با دولت

بــر اســاس برنامه هایــی کــه در انتخابــات دولــت اعــالم کــرده 
ــت در  ــت از دول ــد و حمای ــارت می نمای ــرد آن نظ ــر عملک ــت ب اس
خصــوص دغدغه هــا و خواســت های مزدبگیــران را مــورد توجــه 
ــر  ــت و پیگی ــن هس ــط و پایی ــات متوس ــر طبق ــه فک ــد. ب ــرار می ده ق
مطالبــات اقشــار کم درآمــد اســت، بــرای مثــال در ســال 1۳۹۶ بیانیــه 
منتشــر نمــود کــه راهکارهــای کوتاه مــدت در یــازده بنــد بــرای 
ــات  ــان انتخاب ــت در زم ــن دول ــه داد. همچنی ــور ارائ ــکالت کش مش
ــود،  ــت ش ــالف آن ثاب ــر خ ــه اگ ــت ک ــه داده اس ــی را ارائ برنامه های

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــزب اراده مل ــاد ح ــورد انتق م
رویکرد حزب اراده ملت در مسائل اقتصادی

حــزب اراده ملــت اقتصــاد آزاد و بــاز را قبــول نــدارد و دخالــت 
دولــت بــر منابــع اقتصــادی بــزرگ را قبــول دارد و از نوعــی اقتصــاد 
نفــت  کــه  اســت  معتقــد  و  می کنــد  حمایــت  برنامه ریزی شــده 
ــب وکار  ــق کس ــه رون ــت ب ــزب اراده مل ــود. ح ــی ش ــد خصوص نبای
ــردد  ــتغال می گ ــبب اش ــه س ــد ک ــرای تولی ــد، ب ــژه می ده ــت وی اهمی
اولویــت ویــژه قائــل اســت. در رابطــه بــا توســعه بــه رشــد مبتنــی بــر 
آمایــش ســرزمین معتقــد اســت و معتقــد اســت مطابــق سیاســت های 
آمایــش ســرزمین کشــور پهنه بنــدی گــردد و مزیت هــای نســبی 
ــت  ــور اقتصــادی هس ــه مح ــی ک ــود. مکان های ــه ش ــر گرفت آن در نظ
ــار مــردم قــرار گیــرد  ماننــد معــادن و پتروشــیمی می بایســت در اختی
ــی  ــای اصل ــی از محوره ــت یک ــگری می بایس ــود. گردش ــی ش و مل

باشــد. اقتصــادی  برنامه ریزی هــای 
رویکرد حزب اراده ملت در مسائل سیاسی

ــی  ــی و مدن ــای سیاس ــت، آزادی ه ــه رو اس ــزاب میان ــزء اح ــا ج حام
را بــه رســمیت می شناســد. کم رنــگ نمــودن مرزهــای قومــی و 
ــه آرامــش  ــا مــردم ب ــد ت فرهنگــی و مذهبــی در ایــران را الزم می دان
ــه  ــد ک ــاس کنن ــه احس ــران هم ــد در ای ــه بای ــاد دارد ک ــند، اعتق برس
ــده ای  ــان و ع ــده ای میزب ــه ع ــه ای ک ــه به گون ــتند ن ــه هس صاحب خان

ــان هســتند. مهم
چالش هــای بین المللــی از نظــر ایــن حــزب شــامل حقــوق بشــر، 
تروریســم، صلــح خاورمیانــه )اعــراب و اســرائیل( و مســئله هســته ای 

اســت.
ایــن حــزب در ادوار مختلــف از نامزدهــای میانــه رو و بــا مشــی 
در  اســت.  کــرده  دفــاع  عمل گرایانــه  نــگاه  بــا  و  اصالح طلبانــه 
ــات  ــنجانی، در انتخاب ــمی رفس ــای هاش ــال 1۳۸4 از آق ــات س انتخاب
1۳۸۸ از آقــای موســوی و در انتخابــات 1۳۹۲ و 1۳۹۶ از آقــای 
ــارم  ــزب در دور چه ــرکل ح ــت. دبی ــوده اس ــت نم ــی حمای روحان
ــدا  ــورا راه پی ــه ش ــان ب ــت اصالح طلب ــا لیس ــران ب ــهر ته ــورای ش ش

ــرد. ک
رویکرد حزب اراده ملت در مسائل اجتماعی

حامــا در مســائل اجتماعــی بــه بررســی شــکاف های اجتماعــی و 
طبقاتــی، نســلی، قومــی و مذهبــی می پــردازد و همچنیــن بــه مســائلی 

نظیــر ســبک زندگــی اجتماعــی مــردم در زندگــی روزمــره کــه تــوأم 
بــا تنــوع و تفــاوت اســت توجــه می نمایــد. بــه بررســی شــکاف نســلی 

ــردازد. ــد می پ ــم و جدی قدی
رویکرد حزب اسالمی کار در مسائل اقتصادی

ایــن حــزب اعتقــاد دارد کــه در رابطــه بــا مســائل اقتصــادی روش های 
اقتصــادی کــه در کشــور جریــان دارد، روش هــای درســتی نیســت و 
از ایــن روش هــا نمی تــوان بــه نتیجــه رســید؛ بنابرایــن ایجــاد اقتصــاد 
رقابتــی، اقتصــادی کــه بــر مزیــت و تخصــص اســتوار باشــد در داخــل 

و خــارج از کشــور الزمــه هــر نــوع بهبــود شــرایط اقتصــادی اســت.
ــک  ــه ی ــی ب ــش خصوص ــازی و بخ ــث خصوصی س ــا بح ــه ب در رابط
ــن  ــه در ای ــی ک ــد و روش های ــاد دارن ــی اعتق ــی و اصول ــار منطق رفت
ــت. در  ــرش نیس ــند و پذی ــورد پس ــود م ــه می ش ــه کار گرفت ــش ب بخ
رابطــه بــا بحــث نیــروی کار، گمــان می کننــد کــه ســهم دســتمزد در 
قیمــت تمام شــده بســیار پاییــن اســت و کارگــران از حمایــت کافــی 
برخــوردار نیســتند، البتــه ایــن عــدم حمایــت در بخــش اقتصــاد شــامل 
کارفرمــا هــم اســت و آن هــا هــم از حمایت هــای منطقــی برخــوردار 
تعامــالت ســه جانبه  نــوع  بازنگــری در  نــوع  نمی باشــند و یــک 

ــرد. ــورت پذی ــت ص ــر می بایس ــا - کارگ ــت - کارفرم دول
بــدون  بــه تعامــل متقابــل همــه کشــورها  در مســائل اقتصــادی 
پیش شــرط معتقــد اســت و تأکیــد دارد کــه اقتصــاد بایــد آزاد باشــد 
ــرد در  ــرد - ب ــت های ب ــترک و سیاس ــع مش ــه مناف ــی ک ــه گون های ب
ــه در  ــادی ک ــتم اقتص ــالمی کار از سیس ــزب اس ــود. ح ــور ش آن منظ
کشــور جریــان دارد، ناراضــی اســت. در واقــع ایــن سیســتم، سیســتمی 
ــد. در  ــیدگی بکن ــکل رس ــه یک ش ــه ب ــوم جامع ــا عم ــه ب ــت ک نیس
ــن  ــی ای ــم کــه وقت ــی در اقتصــاد را می بینی ــوع بی عدالت ــک ن ــع ی واق
بی عدالتــی صــورت می پذیــرد و منابــع بــه شــکل مناســب بیــن آحــاد 
ــت در  ــان نیس ــا یکس ــة بهره مندی ه ــردد و هم ــع نمی گ ــه توزی جامع
واقــع بــه یــک تبعیــض می رســیم. ایــن تبعیــض موضــوع مهمــی اســت 
ــوده اســت. ایــن تبعیــض  کــه مــورد اعتــراض حــزب اســالمی کار ب
بــه آمــوزش، بهداشــت و درمــان و بــه نــوع زندگــی اجتماعــی اعــم 
از شــئون اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی را در بــر می گیــرد. در حقیقــت 
ــود  ــد وج ــدا کن ــان پی ــد جری ــه بای ــه در جامع ــی ک ــت اجتماع عدال
نــدارد. حــزب اســالمی کار بــرای خــروج از اقتصــادی کــه کشــور را 
بــا مشــکل مواجــه کــرده، اصــالح ســاختار اقتصــادی و اصــالح کل 

سیســتم و بحــث رقابــت را مطــرح کــرده اســت.
رویکرد حزب اسالمی کار در مسائل سیاسی

حــزب اســالمی کار یــک حــزب اصالح طلــب اســت و طبیعتــاً 
ــالمی کار از  ــزب اس ــد. ح ــب می کن ــی را تعقی ــرات اصالح طلب تفک
ــوده  ــان عضــو ب ــی در شــورای هماهنگــی اصالح طلب ســال های ابتدائ
ــرای مجلــس و ۲1  ــروزی لیســت ۳0 نفــره ب ــق در پی ــن طری و از همی
نفــره بــرای شــورای شــهر تهــران ســهیم بــوده اســت. رئیــس کمیتــه 
سیاســتگذاری  شــورای عالی  در  برنامه ریــزی  کمیتــه  و  سیاســی 
اصالح طلبــان بــه عهــده دبیــرکل ایــن حــزب بــوده اســت و بیــش از 
۶ ســال نیــز ریاســت کمیتــه سیاســی شــورای هماهنگــی اصالح طلبــان 
را بــر عهــده داشــته اســت کــه نشــان دهنده نقــش مهــم ایــن حــزب در 
ــای  ــدون گروه ه ــالمی کار ب ــزب اس ــت. ح ــان اس ــاح اصالح طلب جن
سیاســی دیگــر هــم توانســته اســت به صــورت اختصاصــی کاندیدایــی 
را بــه مجلــس بفرســتد؛ مثــاًل آقــای محجــوب. در مجمــوع بــه 
ایــن نتیجــه می رســیم کــه مــردم تــا حــدودی بــا دیدگاه هــای 
ــت در  ــته اس ــم توانس ــزب ه ــتند و ح ــنا هس ــالمی کار آش ــزب اس ح
ــش از  ــاً بی ــد. ضمن ــب نمای ــردم را جل موقعیت هــای مختلــف آرای م
ــزاب  ــه اح ــس خان ــوان رئی ــد به عن ــه در دوره جدی ــرادی ک ــه اف هم
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مســئول بودنــد حــزب اســالمی کار بــه دبیرکلــی حســین کمالــی ایــن 
مســئولیت را برعهــده داشــته - بــه مــدت هجــده مــاه - کــه نشــان دهنده 
آن اســت کــه ســایر احــزاب، اعتمــاد بیشــتری بــه ایــن حــزب دارنــد.

حــزب اســالمی کار بــرای دولــت آقــای هاشــمی رفســنجانی در قالــب 
بــرای  نیــز  برنامه هایــی را  ارائــه داد.  برنامه هایــی را  ائتــالف نهــم 
ــه  ــی ک ــوص ناتوانی های ــت. در خص ــه داده اس ــد ارائ ــیون امی فراکس
ــوع  ــا و ن ــوع انتخاب ه ــه ن ــالمی کار ب ــزب اس ــت ح ــورت پذیرف ص
ــات را  ــی از جلس ــه بخش ــه ای ک ــرده، به گون ــراض ک ــا اعت گزینش ه

کــه تشــکیل می شــود شــرکت نمی کنــد.
ــالح  ــع س ــائل خل ــه مس ــی ب ــائل بین الملل ــالمی کار در مس ــزب اس ح
ــی فکــر می کنــد و معتقــد اســت مباحــث هســته ای منفــی اســت  جهان
ــت هایی  ــلیحات هس ــن تس ــت بنابرای ــوی آن رف ــه سمت وس ــد ب و نبای
ــای  ــه جنگ افزاره ــی ک ــر فعالیت ــد، ه ــوع باش ــد ممن ــه بای ــرای هم ب
کشــتار جمعــی، در رابطــه بــا نظامی گــری و غیــره مطــرح اســت بایــد 
ــالمی کار آن  ــزب اس ــا ح ــوص تحریم ه ــردد. در خص ــع آوری گ جم

را بــر علیــه ملــت ایــران و ظالمانــه می دانــد و معتقــد اســت کــه ملــت 
ــه  ــرائطی را ک ــا ش ــد ت ــرار دهن ــار ق ــت فش ــد تح ــران را می خواهن ای

ــد. ــل نمای ــور تحمی ــه کش ــد ب ــل می خواه ــرف مقاب ط
رویکرد حزب اسالمی کار در مسائل اجتماعی

درمــورد مســائل همبســتگی و انســجام عمومــی کــه در ســال های 
آغازیــن انقــالب بســیار عالــی بــوده اســت حــزب اســالمی کار اعتقــاد 
ــه  ــراد جامع ــرده و اف ــدا ک ــش پی ــروز کاه ــجام ام ــن انس ــه ای دارد ک
ــه فکــر منافــع جمعــی، در  ــا ب ــوده ت ــه فکــر منافــع شــخصی ب ــاً ب عمدت
حقیقــت ایــن اندیشــه بایــد بازســازی گــردد کــه همــه یــک خانــواده 

ــم. ــی می نمایی ــتی زندگ ــت و دوس ــا محب ــم ب ــا ه ــه ب ــتیم و هم هس
حــزب اســالمی کار، یــک حــزب کارگــری نیســت و در واقــع 
ــرد. در حقیقــت  ــر می گی ــف را در ب ــای مختل ــی از گروه ه مجموع های
ــه  آن بخشــی کــه روی مســائل صنفــی کارگــران متمرکــز اســت خان
ــور  ــطح کش ــترده ای در س ــیار گس ــکیالت بس ــه تش ــت ک ــر اس کارگ

دارد.



حزب اراده ملت ایرانحزب اسالمي كارحوزه

اجتماعی
1.توجه به وضعيت كودكان كار و آسيبهاي وارده بر آنها

2.توجه به مسائل نوسازي و بازسازي اعتماد عمومي
1.تاكيد روي حل مسائل مرتبط با  شكاف هاي 

اجتماعي شامل نسلي، اقتصادي، قومي و مذهبي
2.توجه به تكثر الیه هاي اجتماعي، مناسبات 

اجتماعي و سبک هاي زندگي متفاوت

سياسی
1.سياست را بيشتر در عرصه نهادها و كنش هاي مردمي ميداند

2.انتخابات آزاد باشد و هر كس بتواند بدون هيچ محدودیتي نامزد 
شود

3.متمركز بر جامعه كارگري

1.سياست را عرصه كنش جمعي ميداند
2.نهادهاي انتخاباتي تقویت گردد و انتخابات از 

مجراي حزبي برگزار شود
3.توجه بيشتري به زنان داشته و سند راهبردي 

مربوط به زنان تدوین كرده است

1.معتقد بر خصوصي سازياقتصادي
2.اقتصاد رقابتي كه بر مزیت و تخصص استوار

1.اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد
2.اقتصاد آزاد و رقابتی تحت كنترل

توجــه بــه برقــراري عدالــت اجتماعــي و مشــاركت سياســي توسعه سياسي
اجتماعــي

توجه به استقالل و آزادي و توسعه درون زا

تحقق حكمراني حزبي در نظام سياسيارجحيت مسائل سياسی بر صنفیسياست 

مشاركت سياسي همه اقشار مردم مبتني بر تحقق مشاركت سياسي همه اقشار مردم به ویژه كارگرانمشاركت سياسي
اراده عمومي

ــن  ــد. ای ــد می دهن ــازی پیون ــعه و نوس ــد توس ــا فراین ــزاب را ب ــی اح ــگران پیدای ــی از پژوهش برخ
ــد  ــف می کنن ــی توصی ــه ضرورت ــخ ب ــا را پاس ــزاب، آن ه ــابقه اح ــه س ــه ب ــدون توج ــت ب برداش
ــن  ــارا از ای ــوزف الپالومب ــر و ج ــرون واین ــی آورد. مای ــود م ــه وج ــی ب ــعه سیاس ــد توس ــه فراین ک
ــود  ــتلزم وج ــزاب مس ــش اح ــور و پیدای ــان، ظه ــاد ایش ــه اعتق ــد. ب ــرف داری می کنن ــدگاه ط دی
دو شــرط یــا حداقــل یکــی از دو شــرط زیــر اســت: اول؛ تحــول در نگــرش و دیدگاه هــای 
ــت  ــق دخال ــد از »ح ــه بای ــد ک ــدا کنن ــت پی ــم دس ــه مه ــن نتیج ــه ای ــه ب ــوری ک ــهروندان، به ط ش
ــد  ــگان قدرتمن ــا نخب ــه ی ــای نخب ــی از گروه ه ــد. دوم؛ برخ ــوردار گردن ــدرت« برخ ــال ق در اعم
خواســتار کســب یــا حفــظ قــدرت از طریــق حمایــت عمومــی باشــند. ایــن دو نویســنده در اثــری 
ــاص  ــی اختص ــزاب سیاس ــه اح ــه ای را ب ــی، مقال ــعه سیاس ــوان توس ــا عن ــیک ب ــدگار و کالس مان
ــارا و  ــمارند. الپالومب ــی را برمی ش ــار ویژگ ــی چه ــزب سیاس ــرای ح ــق، ب ــن دو محق ــد. ای دادن
ــن  ــر ای ــد و ب ــتفاده می کنن ــوم بحــران اس ــی از مفه ــح خاســتگاه احــزاب سیاس ــرای توضی ــر ب واین
عقیده انــد کــه در جریــان نوگرایــی سیاســی همــه ی جوامــع ناچارنــد چنــد بحــران مهــم را پشــت 
ــد  ــا پدی ــن بحران ه ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــف ب ــز در مراحــل مختل ــزاب سیاســی نی ــد و اح ــر گذارن س
آمده انــد بنابرایــن احــزاب سیاســی پاســخی هســتند بــه بحران هایــی کــه همــه ی جوامــع در 
ــد  ــر ایــن باورن ــه ســوی توســعه ی سیاســی آنهــا را خواهنــد آزمــود. ایــن دو محقــق، ب حرکــت ب
ــه  ــت ب ــی دس ــران اساس ــه بح ــا س ــار ب ــعه به ناچ ــان توس ــی در جری ــای سیاس ــه ی رژیم ه ــه هم ک
ــوند.  ــاد می ش ــه گانه ایج ــای س ــن بحران ه ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ــی ب ــزاب سیاس ــد و اح گریبان ان
ــران مشــارکت. ــتگی و بح ــران همبس ــران مشــروعیت، بح ــد از: بح ــده عبارت ان ــای یادش بحران ه
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باالخره این کرونا هم می رود، مثل خیلی از وقایعی که آمدند و رفتند و امروز فقط یک خاطره اند، مثل وبا، مثل طاعون، مثل آنفوالنزای خوکی، 
آنفوالنزای پرندگان...

اما یادمان نمی رود؛
بسیاری از نهادهایی که بودجه های درشتی ساالنه می گیرند در بحران کرونا هیچ کاری نکردند.

ستاد بحران کشور خودش بحران زده بود و اطالعات درستی از اپیدمی این بیماری نداشت.
یادمان نمی رود اکثر شهرداری های کشور به خصوص شهرداری پایتخت هیچ آمادگی برای شرایط خاص نداشتند، زدن چند پوستر و تخلیه زباله ها شاید 

مهم ترین کار آن ها بود، هیچ اقدام مهم و جدیدی بلد نبودند و سراهای محله که باید بار مهمی از محالت را به دوش می کشید اصالً تعطیل شدند!
یادمان نمی رود، وقتی به خاطر شرایط خاص کشور بسیاری از کارگران روزمزد، بسیاری از نظافتچی ها، بسیاری از کسب وکارهای جزء و مراکز توریستی 

و زنان سرپرست خانوار، درآمدشان را از دست دادند، کسی از دولتمردان نگفت نگران نباشید ما جبران می کنیم!
این روزها که سپری شد حتماً یادمان نمی رود که وزیر بهداشت نامه گالیه آمیز به رئیس جمهور نوشت که این چه وضع توزیعی است که کل وزارتخانه 

توانسته تنها یک میلیون ماسک آن هم در بازار آزاد و با قیمت گزاف تهیه کند. بقیه مردم چه بگویند؟!
یادمان نمی رود بعد از 10 روز از شروع کرونا بعضی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای مواد ضدعفونی آوردند، دویست و پنجاه سی سی ۵۳ هزار تومان! 
یعنی زنده ماندن هم طبقاتی است در این کشور، فقط پول دارها ماسک داشته باشند، پول دارها ضدعفونی کنند و پول دارها تست کرونا بدهند. کشوری 

که می خواست در خدمت مستضعفین باشد!
حتماً یادمان نمی رود وقتی کل کشور تنها تعداد اندکی لوازم تست های تشخیص کرونا در اختیار داشت و هیچ مرکز استانی هم از آن برخوردار نبود، 

چطور دانه درشت ها و آقازاده ها به آسانی و بدون هیچ نشانه ای تست می دادند و به ریش ما می خندیدند!
یادمان نمی رود با اولین نشانه های این بیماری همه کشورها مرزهایشان را با ما بستند و شما هفته ها از بستن مرز هوایی خود با چین که مرکز این بیماری بود 

خودداری کردید.
ما یادمان نمی رود افراد متعددی که پیشنهادهای عملی و بسیار مؤثری برای بهبود شرایط مردم و رسیدگی به این بیماری و مهار آن می دادند، هیچ کاره 

بودند، و مسئوالن هیچ فضایی برای دریافت این پیشنهادها ایجاد نکردند و هیچ وقعی به آنها نگذاشتند، انگار که خودشان عالمه دهرند!
یادمان نمی رود بسیاری از اطالعات مفید را مجبور بودیم با وی پی ان و فیلترشکن و به زحمت از تلگرام فیلتر شده، به دست می آوردیم.

ما اللمونی این روزهای بسیاری از مدعیان مدیریت کشور را فراموش نمی کنیم، و اینکه فردای برطرف شدن مشکل چطور به هم مدال می دهند و از کار 
عظیم خودشان خواهند گفت و اینکه دنیا نظیرشان را ندارد.

و ما یادمان نمی رود عده ای بی نام، عده ای بی ادعا، عده ای بی توقع چه خدمات شبانه روزی، این روزها در مراکز درمانی کردند، همان هایی که غیرانقالبی 
می دانیمشان و غیرخودی، همان ها که بعد از بحران به دلیل اینکه موی سرشان پیداست، به دلیل اینکه در نماز جماعت و جمعه نیامده اند، به دلیل اینکه 

حجاب برتر مورد قبول ما را ندارند! یا الک ناخن زده اند تصفیه می شوند و باز هم پشت درهای گزینش باید رنگ عوض کنند تا شما خوشحال 
پذیرششان کنید.

ما حتماً یادمان نخواهد رفت.
آزمونی که سخنران ها، پیرمردها، نسل قدیم و مدعیان کشورداری، به وضوح در آن مردود شدند، و جوان های ساده و تحصیل کرده و بی ادعا پیروز آن 

بودند.
ما در سال های بعد نخواهیم گذاشت بودجه همه مردم را به مراکزی بدهید که در گرفتاری های مردم اصالً وجود ندارند!

و شما هم یادتان نرود، مردم در موقع گرفتاری، همه باهم اند، بر خالف مسئوالنی که همیشه از هم بیگانه اند! مردم با نداری شان هم با سخت ترین مشکالت 
می جنگند، درحالی که حاکمان با همه دارایی فراوانشان، و با همه پول نفت و بیت المالی که در اختیارشان است، هیچ کار مهم مفید و مؤثری انجام 

نمی دهند. آن کارهای مهمی که انتظار به حق مردم است
ما که یادمان نمی رود ...

ما يادمان نمی رود
رحیم قمیشی

مقاله وارده 
دل نوشته 
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نتايج انتخابات شوراهای شهر و روستا در سطح کشور
اراده ملت بررسی می كند

گــزارش
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ــایه  ــر س ــتا زی ــهر و روس ــوراهای ش ــات ش ــمین دوره انتخاب شش
 1400 خــرداد   ۲۸ روز  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ســنگین 
ــور  ــر کش ــردم در سراس ــد م ــر از ۵0 درص ــد و کمت ــزار ش برگ
ــزد  ــزار نام ــن 1۹۹ ه ــا از بی ــد ت ــای رأی رفتن ــای صندوق ه ــه پ ب
ــان  ــی های پارلم ــه کرس ــرادی را ب ــات، اف ــن انتخاب ــر در ای حاض
ــن  ــود ای ــرار ب ــد. ق ــیل نماین ــتائی گس ــوراهای روس ــهری و ش ش
ــش از 1400 نقطــه شــهری و  ــات سرنوشــت شــوراهای بی انتخاب
بیــش از 40 هــزار نقطــه روســتائی را مشــخص کنــد درحالی کــه 
نهایتــاً انتخابــات در 10 شــهر باطــل شــد )رودهــن، بومهــن، 
پردیــس، قرچــک، باقرشــهر، کهریــزک، گرمــدره، ماهدشــت، 
روســتاها  از  بســیاری  در  و  کامیــاران(  و  اصفهــان  بهارســتان 

ــد. ــت نیام ــه دس ــورا ب ــکیل ش ــرای تش ــاب الزم ب نص
در ایــن دوره انتخابــات بیــش از ۹۳ درصــد نامزدهــا مــرد بودنــد 
ــت.  ــته اس ــرفت نداش ــل پیش ــه دوره قب ــبت ب ــان نس ــور زن و حض
عــالوه بــر ایــن تعــداد منتخبیــن زن در شــهرهای بــزرگ و 

ــت. ــوده اس ــرو ب ــز روب ــش نی ــا کاه ــتان ها ب ــز اس مراک
ــی  ــات اجرائ ــا تفکیــک عملی ــان ب ــات اصول گرای ــن انتخاب در ای
خــود بــرای دو انتخابــات ریاســت جمهوری و شــوراها توانســتند 
تمرکــز مناســبی را بــر انتخابــات شــوراها داشــته باشــند و بــا توجه 
ــن  ــد ای ــرو نبودن ــز روب ــا نی ــکل رد صالحیت ه ــا مش ــه ب ــه اینک ب
امــکان بــرای ایشــان بــه وجــود آمــد کــه از مدت هــا قبــل بــرای 
ایــن انتخابــات برنامه ریــزی نماینــد. در مقابــل اصالح طلبــان 
نیروهــای  صالحیــت  رد  مشــکل  بــا  هــم  اعتدال گرایــان  و 
سرشــناس خــود در شــهرهای بــزرگ روبــرو شــدند و هــم 
ــات  ــن دو انتخاب ــن ای ــازی بی ــرای جداس ــبی را ب ــک مناس تفکی
نهــاد  تشــکیل  بــا  اصالح طلبــان  ندادنــد.  صــورت  هم زمــان 
اجمــاع ســاز تمرکــز خــود را بــر چگونگــی انتخــاب کاندیدایــی 
گذاشــتند  ریاســت جمهوری  انتخابــات  بــرای  اصالح طلــب 
و کمتــر ســخنی از برنامــه خــود بــرای انتخابــات شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا بــه میــان می آورنــد. ازایــن رو اگــر هــم 
ــه و  ــی از ایشــان از ســد رد صالحیت هــا گذشــت، برنام نیروهای
طــرح مناســبی بــرای ایــن انتخابــات از ســوی مراجــع باالدســتی 
ــز  ــتانی نی ــزاب اس ــتقل و اح ــراد مس ــد. اف ــه نش ــاح ارائ ــن جن ای
ــات داشــتند و عمــاًل در ســایه  ــن انتخاب حضــور کم رنگــی در ای
لیســت های اصول گرایــان، قافیــه را در اکثــر مناطــق بــه حریــف 

ــد. واگــذار کردن
بســیاری از نیروهــای اصالح طلــب یــا از تــرس رد صالحیــت در 
انتخابــات شــرکت نکردنــد یــا در صــورت نامــزدی رد صالحیت 

شــدند و یــا اینکــه در فراینــد تأییــد صالحیــت خیلــی دیــر 
ــب  ــان مناس ــت و زم ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــان م ــت ایش صالحی
بــرای برنامه ریــزی از ایشــان ســلب شــد. مثــاًل در تهــران از 
ــرای دوره  ــر ب ۲1 عضــو شــورای شــهر دوره پنجــم فقــط 1۲ نف
ششــم نیــز نامــزد شــدند کــه از بیــن ایشــان در مرحلــه اول فقــط 
صالحیــت دو نفــر تأییــد شــد و در روزهــای آخــر ۵ نفــر دیگــر 
ــت  ــد و دس ــه ش ــده ها اضاف ــت ش ــد صالحی ــع تأیی ــه جم ــز ب نی

ــد نشــد. ــر اصــاًل تأیی ــت ۵ نف آخــر صالحی
اصالح طلــب  جریان هــای  اصلــی  نامزدهــای  صالحیــت  رد 
و  یــاس  نیــز  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  اعتدال گــرا  و 
ناامیــدی زیــادی را بــر ایــن جریان هــا تحمیــل کــرد و اســتراتژی 
ــد  ــت ش ــر عل ــد ب ــز مزی ــات نی ــن دو انتخاب ــد زدن ای ــط پیون غل
ــز اســتفاده شــود و  ــا نتــوان از فرصت هــای محــدود موجــود نی ت
ــل نتیجــه  ــزرگ از قب ــات شــوراهای شــهرهای ب در عمــل انتخاب

ــت. ــخصی داش مش
ــک  ــط و کوچ ــهرهای متوس ــوراها در ش ــات ش ــورد انتخاب در م
 - اصالح طلبــان  خصوصــاً   - سیاســی  جناح هــای  کاًل  هــم 
ــد.  ــت نیاوردن ــه دس ــم ب ــی ه ــه موفقیت ــد و در نتیج ورود نکردن
ــک  ــهرهای کوچ ــوراهای ش ــی ش ــای سیاس ــرا جناح ه ــه چ اینک
و متوســط را در نظــر نمی گیرنــد مســئله ای اســت کــه بایــد 
و  مــردم  بیــن  گسســت  از  ناشــی  و  شــود  تحلیــل  به دقــت 

سیاســیون تشــکیالتی اســت.
ــی  ــش سیاس ــوه گرای ــی از نح ــار دقیق ــه آم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــدارد  ــود ن ــف وج ــل مختل ــه دالی ــات ب ــن انتخاب ــای ای نامزده
ــای  ــزاب و جناح ه ــه از اح ــت ک ــوان گف ــق نمی ت ــور دقی ــه ط ب
ــا  ــد، ام ــدا کرده ان ــن شــوراها راه پی ــه ای ــدادی ب سیاســی چــه تع
ــت  ــا لیس ــانا( ب ــالمی )ش ــالب اس ــای انق ــالف نیروه ــورای ائت ش
انتخاباتــی »ایــران ســربلند« مدعــی اســت کــه بیــش از ۸0 درصــد 
ــزرگ  ــهرهای ب ــوراهای ش ــه ش ــته اند ب ــت توانس ــن لیس ــا ای اعض
ــران  ــی ته ــر ۲1 کرس ــت ه ــن لیس ــد. ای ــتان راه یابن ــز اس و مراک
را تصاحــب کــرده اســت و از حمایــت محمدباقــر قالیبــاف 

ــود. ــوردار ب ــران برخ ــابق( در ته ــهردار س )ش
جنــاح  کــه  اســت  مشــخص  قرائــن  و  شــواهد  مجمــوع  از 
ــت  ــته اند دس ــان توانس ــه ایش ــک ب ــای نزدی ــرا و نیروه اصول گ
بــاال را در ایــن انتخابــات داشــته باشــند و حــال بایــد منتظــر بــود 
ــم  ــه تحکی ــم ب ــد ه ــدر می توان ــت چق ــن موفقی ــه ای ــد ک و دی
مبانــی شــوراها کمــک کنــد و هــم بــه رشــد و توســعه کمــی و 

ــد. ــا بیانجام ــران م ــهرهای ای ــی ش کیف



حاما و ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا
نامزدها

ــات شــوراها اعــالم  ــرای حضــور در انتخاب ــا آمادگــی خــود را ب ــات از اعضــا حــزب خواســته شــد ت ــه انتخاب ــده ب از چندیــن مــاه مان
نماینــد. در پاســخ بــه ایــن فراخــوان ۶۳ نفــر از اعضــا حــزب بــرای انتخابــات ثبــت نــام کردنــد. در ایــن بیــن 4 نفــر از اعضــا حــزب 
کــه در دور پنجــم در شــوراها حضــور داشــتند بدالیــل مختلــف تصمیــم بــه عــدم ثبــت نــام گرفتنــد. امــا همــه ایــن ۶۳ نفــر در گردونــه 

ــد و  ــی انصــراف دادن ــل از شــروع تبلیغــات انتخابات ــا قب ــد. تعــدادی از ایشــان ت ــات نماندن انتخاب
تعــدادی نیــز مــورد بیمهــری قــرار گرفتــه و تائیــد صالحیــت نشــدندو نهایتــا حــزب اراده ملــت 
ــا 41 نیــروی حزبــی وارد انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا شــد. ۳4 عضــو حزبــی در  ایــران ب
ــتاها )۶  ــات روس ــی در انتخاب ــو حزب ــمی( و ۷ عض ــمی و 1۵ غیررس ــهرها )1۹ رس ــات ش انتخاب
رســمی و 1 غیررســمی( کاندیــد بودنــد. البتــه در دو هفتــه آخــر ۹ نفــر از ایشــان انصــراف خــود 
را از ادامــه رقابتهــا اعــالم کردنــد. نامزدهــای رســمی کســانی بودنــد کــه شــورای مرکــزی حــزب 
ــد و نامزدهــای  ــات شــده بودن ــی وارد انتخاب ــا صفــت حزب ــود و ب ایشــان را رســما تائیــد کــرده ب
غیــر رســمی اعضائــی از حــزب بودنــد کــه بدالیــل مختلــف ترجیــح داده بودنــد بــدون وابســتگی 

حزبــی خویــش و بــا حمایــت غیــر مســتقیم حــزب وارد عرصــه انتخابــات شــوند.
بحث رد صالحیت ها

ــا  ــر ت ــت 1۲ نف ــد صالحی ــام نمــوده بودن ــت ن ــات ثب ــرای انتخاب ــه اعضــا حــزب کــه ب از مجموع
روز آخــر تائیــد نشــد و ایشــان از راه یابــی بــه کارزار انتخابــات بــاز ماندنــد. البتــه در ابتــدا تعــداد 
بیشــتری از اعضــا رد صالحیــت شــده بودنــد ولــی در مراحــل بعــدی صالحیــت ایشــان تائیــد شــد. 
ــن ایشــان از اعضــا قدیمــی و صاحــب  ــن حــزب کــه در بی ــار ۲0 درصــد داوطلبی ــر اســاس آم ب

منصبــان حزبــی نیــز حضــور دارنــد تائیــد صالحیــت نشــدند. 
ائتالف ها

ــه حضــور  ــل ب ــد تمای ــان لیســت ببندن ــود کــه در مراکــز اســتان هــا در صورتیکــه اصــالح طلب ــدا حــزب اعــالم کــرده ب از همــان ابت
در ایــن لیســتها دارد. در شــهرهای همــدان، گــرگان، مشــهد، کــرج و اهــواز جبهــه اصالحــات لیســت رســمی ارائــه نــداد و ناگزیــر 
نامزدهــای مــا نیــز بــه ایــن لیســت وارد نشــدند. امــا در شــهرهای اصفهــان، تهــران و مشــهد جبهــه اصالحــات لیســت رســمی ارائــه کــرد 

ولــی نامزدهــای مــا در لیســت قــرار داده نشــدند.
برنامه ها و تبلیغات

حــزب بــا کمــک اعضــا خــود در تعــدادی از شهرســتانها، بــرای نامزدهــای منتخــب خویــش برنامــه نوشــت تــا در صورتیکــه نامــزد مــا 
توانســت بــه شــورا راه پیــدا کنــد آنــرا بعنــوان برنامــه کاری خویــش اجرائــی نمایــد. در ایــن مــورد حــزب موفــق شــد در شــش شــهر 

برنامــه خــود را تدویــن و ارائــه نمایــد.
تمــام نامزدهــای حزبــی طــی یــک دوره چنــد ماهــه تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد و علــی رغــم شــرایط بحرانــی کشــور از جهــت 

ــد ــرای ایشــان برگــزار گردی ــد 1۹ بیــش از 1۲ کارگاه آموزشــی و توجیحــی ب شــیوع بیمــاری کوی
در راســتای برنامــه هــای تبلیغــی در ایــن انتخابــات حــزب یــک کتــاب بــا عنــوان »حــزب اراده ملــت ایــران و شــوراها« بــه چــاپ رســاند 

و یــک شــماره از نشــریه رســمی خویــش را بــه بحــث انتخابــات تخصیــص داد.
نتایج

علــی رغــم تالشــی کــه ســتاد انتخابــات حــزب و دفاتــر شهرســتانی انجــام دادنــد نتایــج انتخابــات فاجعــه بــار بــود. از 1۹ نامــزد رســمی 
حــزب فقــط یــک نفــر در شــهری کوچــک توانســت بــه شــورا راه یابــد )منوچهــر معصومــی در شــهر آجیــن( و در دو شــهر دیگــر 
نیــز نامزدهــای حزبــی بعنــوان اعضــا علــی البــدل )عســگر عطائــی در مشــکین شــهر و منیــر مرتضــوی در فــرخ شــهر( شــناخته شــدند. 
از 1۵ نامــزد غیــر رســمی حــزب نیــز یــک نفــر در شــهری کوچــک بــه شــورا راه پیــدا کــرد )حســن حیــدری در اشــکذر( و دو عضــو 
دیگــر حــزب بعنــوان اعضــا علــی البــدل شــناخته شــدند )ناصــر قیطاســی در کبــود راهنــگ و جابــر فتحــی در بیلــه ســوار(. البتــه 4 نفــر 

از اعضــا حــزب در روســتاها توانســتند بــه شــوراها راه یابنــد کــه از قبــل نیــز قابــل پیــش بینــی بــود.

ــزب  ــهر، ح ــوراهای ش ــم ش در دور پنج

ــوراهای  ــو در ش ــران 10 عض ــت اي اراده مل

ــان  ــر از ايش ــه نف ــه س ــت ک ــهر داش ش

در شــهرهای مرکــز اســتان - کــرج، 

شــیراز و همــدان - بودنــد. حــزب 

از شــش مــاه مانــده بــه انتخابــات 

و  مشــخص  برنامــه   1400 شــوراهای 

ــه  ــور قدرتمندان ــرای حض ــی را ب دقیق

ــپس  ــی و س ــوراها طراح ــات ش در انتخاب

ــی  ــن گزارش ــن مت ــرد. اي ــی ک اجرائ

ــزب اراده  ــور ح ــرح حض ــر از ش مختص

ــت. ــات اس ــن انتخاب ــران در اي ــت اي مل

گــزارش

غیربرخط نامه  هفته 
 اراده ملت 

هفته نامه

هفته اول بهمن ماه 
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هفته نامه

حبه  مصـا
و

گـفتـگـو  



فرايند انتخاب شهردار خارج از مسیر اصلی خود
صورت گرفت

ــا  ــی ت ــه کم ــهر دارای فاصل ــگین ش مش
کــوه ســبالن اســت. کــوه ســبالن دارای 
ارتفــاع 4۸11 متــری اســت و مشــکین 
شــهر نیــز در ارتفــاع باالیــی نســبت 
ــهر  ــن ش ــرار دارد. ای ــا ق ــطح دری ــه س ب
گردشــگری دارای ۹ چشــمه آبگــرم 
ــی، آبشــار،  طبیعــی، 11 مجتمــع آبدرمان
مناظــر صخره ای، رودخانه، دشــت، بیشــه 
زار، جنــگل و.. اســت و مقصــدی جذاب 
بــرای دوســتداران طبیعــت بــه شــمار 
ــتانی،  ــی و باس ــر تاریخ ــی رود. ۶00 اث م
بی نظیرتریــن پــل معلــق خاورمیانــه و 
قابــل  پاراگالیــدر  پــرواز  ســایت های 
ــث  ــز باع ــگران نی ــرای گردش ــتفاده ب اس
شــده تا مشــکین شــهر مقصــدی ایــده آل 

ــود. ــوب ش ــی محس ــرای ماجراجوی ب
دشــت مغان در شــمال غرب، همســایگی 
ــا کشــور آذربایجــان در شــمال شــرق،  ب
ــه  ــوب شــرق، و البت ــل در جن شــهر اردبی
شهرســتان تبریــز و اهــر در جنــوب غربــی 
از ویژگــی جغرافیایــی این شــهر به شــمار 
می رونــد. ایــن شهرســتان دارای ۵ بخــش 
ارشــق، مرکــزی، مشــگین شــرقی، قصابه 
ــزی،  ــق مرک ــتان ارش ــو، 1۲ دهس و مرادل
ارشــق شــمالی، مشــگین غربی، مشــگین 
ــی، نقــدی،  شــرقی، الهــرود، ارشــق غرب
قــره ســو، نقــدی صلــوات، یافت، شــعبان 
همچنیــن ۶ شــهر رضــی، فخرآبــاد، 
ــو، الهــرود  ــه مرادل مشــگین شــهر، قصاب

اســت.

سيد عسكر عطایی عضو سابق شورای شهر مشكين شهر در گفتگو با اراده ملت

مـصاحبـه

غیربرخط نامه  هفته 
 اراده ملت 
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هفته اول بهمن ماه 
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ــت  ــرای مدیری ــجوی دکت ــی دانش ــکر عطای ــید عس س
شــهری اســت و در دوره پنجــم، عضــو شــورای شــهر 
مشکین شــهر بــود و مدتــی نیــز مســئولیت ریاســت ایــن 
ــر عهــده داشــت. پــای صحبت هــای ایشــان  شــورا را ب
نشســتیم تــا ارزیابــی ایشــان از وضعیــت شــورای شــهر 

ــم. ــد را بدانی در دوره جدی

ارزیابــی شــما از شــورای شــهر جدیــد 
چيســت؟

ــد  ــود درآم ــاال و نب ــورم ب ــه علــت ت ــه اول اینکــه ب نکت
ــی از  ــاًل کار خاص ــورا، عم ــهرداری و ش ــی در ش کاف
دســت شــورا بــر نمی آیــد. شــهرداری مشکین شــهر بــا 
۳00 پرســنل، بــا بودجــه ای کــه از محل فــروش امالک 
ــه ســاختمانی دارد، صرفــاً می توانــد هزینه هــای  و پروان
ــات  ــی در انتخاب ــد. از طرف ــن کن ــود را تأمی ــاری خ ج
اخیــر، بــه دلیــل مشــارکت حداقلــی شــهروندان و ســایه 
ــد  ــه وجــود آم ــن برخــی مســائل، مشــکالتی ب انداخت
کــه البتــه امیدواریــم اعضــای شــورا بــا تعامــل مناســب 
ــرفت  ــت پیش ــص در جه ــراد متخص ــر و اف ــا یکدیگ ب

ــد. شــهر گام بردارن
ــه  ــهردار را چگون ــاب ش ــد انتخ ــما فراین ش

؟ می بينيــد
فراینــد انتخــاب شــهردار در ابتــدا بــا انتشــار فراخوانــی 
توســط شــورا و ارائــه رزومه هــای مناســب توســط افراد 
بومــی طبــق اصــول ایــن کار، آغــاز شــد، امــا متأســفانه 
در ادامــه بــه دلیــل فشــارهای خــارج از مجموعه شــورا، 
ایــن فراینــد از مســیر اصلــی خــود کــه گزینــش اصلــح 
ــر اســاس ســوابق کاری، برنامــه محــوری و مصاحبــه  ب
بــود، خــارج شــد و فــرد معرفــی شــده از ســوی برخــی 
مقامــات و جناح هــا به عنــوان شــهردار انتخــاب گردیــد.

آیــا گمــان می كنيــد، شــهردار جدیــد بــرای 
شــهر مفيد اســت؟

در شــهرداری عــالوه بــر تخصــص، شــناخت کافــی از 
ــا بدنــه  شــهر و شــهروندان و همچنیــن نحــوه ارتبــاط ب
شــهرداری بــرای پیشــرفت شــهر الزم و ضروری اســت 
کــه امیدواریــم شــهردار منتخــب تمــام تــوان خویــش 
ــل و  ــا تعام ــرد و ب ــه کار گی ــهر ب ــرفت ش ــرای پیش را ب
همــکاری بــا اعضــای شــورا بــه رفــع مشــکالت شــهری 

همــت گمــارد.
بــا توجــه به تجربــه حضور خــود در شــورای 
ــهر  ــورای ش ــت ش ــی حرك ــد كل ــهر، رون ش

ــد؟ ــه می بيني طــی ادوار مختلــف را چگون
شــوراهای اســالمی یــک نهــاد و پارلمان محلی هســتند 
ــد  ــکل می گیرن ــه ش ــن جامع ــون و بط ــن قان ــه از مت ک
و به نوعــی حکومــت مــردم بــر مــردم و حکومــت 
ــه  ــا نکت ــد. ام ــمار می آین ــه ش ــرا ب ــارکتی تعامل گ مش
مهمــی کــه نبایــد از آن غافــل شــد، دخالــت دادن 
ــی از حیطــه  ــناخت کاف ــود ش ــخصی و نب ــالیق ش س
اختیــارات، وظایــف و مــدارک تحصیلــی پاییــن و 
مرتبــط نبــودن رشــته تحصیلــی و تخصصــی اعضــای 
ســطوح  مســئوالن  و همچنیــن کم توجهــی  شــورا 
ــورا در  ــگاه ش ــت و جای ــه وضعی ــوری ب ــف کش مختل
ــؤال  ــر س ــاد را زی ــن نه ــدی ای ــون، کارآم ــل و قان عم
ــوارد، شــوراها در  ــر م ــرد. از ســوی دیگــر در اکث می ب
مصوبــات و تصمیم گیری هــا از اســتقالل برخــوردار 
نیســتند و همیــن امــر باعــث می شــود ایــن نهــاد مردمــی 

رونــد روبه رشــدی نداشــته باشــد.
ــرار  ــا ق ــار م ــه در اختي ــی ك ــون از وقت ممن

ــد. دادی



در انتخاب شهردار هیچ يک از عوامل بیرون شورا دخالتی نداشتد

اســتان  در  شــهری  آجیــن 
همــدان ایران اســت.این شــهر 
مرکــز بخــش پیــر ســلمان 
مــی  اســدآباد  شهرســتان 
ــهر دارای آب  ــن ش ــد. ای باش
و هوایــی معتــدل در تابســتان 
و ســرد در زمســتان اســت. 
ــژاد و  ــرک ن ــن ت ــردم آجی م
ــتند. ــیعه هس ــب ش ــرو مذه پی

وبــه لهجــه خاصــی از ترکــی 
اســدآباد  منطقــه  در  کــه 
ــد.  ــم مــی کنن رواج دارد تکل
را  آجیــن  شــهر  اطــراف 
ــک  ــای کوچ ــا و تپه ه کوه ه
 . نــد فته ا گر بر ر د ، گ ر بز و
معنــای کلمــه ی آجیــن در 
لغــت نامــه ی دهخــدا چنیــن 
ــده ، آژده  ــت: آجی ــده اس آم

آزده.  ،
واژه آجیــن در کشــورهای 
دارد  کاربــرد  نیــز  دیگــر 
مســجدی  نــام  چنانچــه 
اســت. آجیــن  درمالــزی 

شــمع آجیــن نوعــی شــکنجه 
ــته   ــه درگذش ــت  ک ــوده اس ب
پادشــاهان مخالفــان  ی دور 
خــود را بــه ایــن صــورت  
آنهــا  و  می کردنــد  عــذاب 
می کردنــد   آجیــن  شــمع  را 
ودرمیــان پادشــاهان ،قاجارهــا 
ــتند  ــهور هس ــن کار مش ــه ای ب
را  و دهخــدا شــمع آجیــن 
ــمع  ــد: ش ــان می کن ــه بی اینگون
در  اعــدام،  نوعــی  آجیــن، 
بــوده  گذشــته  زمان هــای 
اســت. در ایــن شــکنجه، روی 
افــراد  )بیشــتر ســینه(  بــدن 
ســوراخ های متعــددی ایجــاد 
ایــن  محــل  در  و  کــرده، 
ــرار داده،  ــمع ق ــوراخ ها ش س

می کردنــد. روشــن  و 

منوچهر معصومی عضو شورای شهر آجین در گفتگو با اراده ملت

مـصاحبـه
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حقــوق  دکتــرای  دانشــجوی  معصومــی  منوچهــر 
ــن در  ــهر آجی ــورای ش ــر ش ــت و در دو دوره اخی اس
آن عضویــت داشــته اســت. وی هم زمــان کارمنــد 
واحــد حقوقــی شــهرداری کوچــک شــهر آجیــن نیــز 

ــت. اس
 

ارزیابــی شــما از شــورای جدیــد شــهر 
چيســت؟ آجيــن 

 بــا تشــکر از شــما، شــورای جدیــد بــا توجــه بــه جوان 
ــالت و  ــن تحصی ــا و همچنی ــودن اعض ــرژی ب ــر ان و پ
تخصــص مرتبــط بــا مدیریــت شــهر و تجربــه اعضــای 
ــا اینجــای کار -  ــه دوره هــای قبــل  ت شــورا نســبت ب
ــه  ــا عالق ــر و ب ــجم ت ــت ومنس ــرده اس ــل ک ــر عم بهت
بیشــتر پیگیــر مصوبــات و وظایــف خــود بــوده اســت.

 فرایند انتخاب شــهرداررا چگونه بود؟
ــا  ــف ب ــای مختل ــه ه ــهرداری گزین ــاب ش ــرای انتخ  ب
ــدند و  ــی ش ــورا معرف ــود در ش ــای خ ــه ه ــه برنام ارائ
ــا و  ــه ه ــی برنام ــد روز کاری و بررس ــی چن ــورا ط ش
ــا اکثریــت  ســابقه اجرایــی افــراد، شــهردار فعلــی را ب
آرا انتخــاب کــرد. خوشــبختانه در انتخــاب شــهردار 
هیــچ یــک از عوامــل بیــرون شــورا دخالتــی نداشــت 
و ایشــان طبــق نظــر اعضــای شــورا انتخــاب شــده انــد.

ــد را  ــهردار جدی ــا ش ــی آی ــای معصوم آق
ــد؟ ــد ميداني ــهر مفي ــرای ش ب

ــناخت  ــتند و ش ــن هس ــهر آجی ــی ش ــرد بوم ــان ف  ایش

ــد و  ــردم دارن ــوم م ــگ، آداب و رس ــی از فرهن کامل
ــای  ــتگاه ه ــردم و دس ــا م ــی ب ــل خوب ــن تعام همچنی
ــا  ــام ب ــوش ن ــردی خ ــان ف ــد. ایش ــهر دارن ــی ش اجرای
ارتبــاط و ســابقه اجرایــی خــوب و موفــق هســتند 
ــرای  ــدی ب ــب و مفی ــه مناس ــد گزین ــی توانن ــذا م و ل

شــهرداری باشــند.
 بــا توجــه بــه اینكــه شــما در دور قبــل نيــز 
در شــورا حضــور داشــتيد، رونــد كلــی 
حركــت شــورای شــهر طــی ادوار مختلــف 

ــد؟ ــه ميبيني را چگون
ــت  ــوز باف ــه هن ــت ک ــی اس ــهر نوپای ــن ش ــهر آجی  ش
روســتایی خــود را حفــظ کــرده اســت ولــی طــی 
چنــد دوره شــورا مصوبــات و برنامــه هایــی کــه اجــرا 
ــرای  ــوده )اج ــهر ب ــرای ش ــی ب ــس عمران ــد از جن ش
و  شــهرداری  ســاختمان  شــهر،  مرکــزی  فاضــالب 
شــورا، جــدول کشــی، اجــرای آســفالت و طــرح 
ــن  ــی از ای ــر دوره بخش ــی ه ــه ط ــهری( ک ــع ش جام
کارهــا صــورت گرفــت. برنامــه ســال آتــی هــم 
مبلمــان شــهری و برنامــه هــای فرهنگــی بــرای آجیــن 

ــد. ــی باش م

اگــر  گذاشــتيد.  كــه  وقتــی  از  ممنــون 
دیگــری  درمصاحبــه  مــا  دهيــد  اجــازه 
ــهرداری و  ــرد ش ــای و عملك ــه ه ــه برنام ب

شــورای شــهر آجيــن بپردازیــم.



هفته نامه

فـی  مـعـر
و

د پیشـنها



ایــن کتــاب کاری اســت از برنامــه اســکان بشــر ســازمان 
ــر  ــراد زی ــکل از اف ــی متش ــط تیم ــه توس ــد ک ــل متح مل
ــم(،  ــچ )مترج ــی قلی ــم(، مرتض ــادی )مترج ــه نادرآب طیب
اصالنــی  زهــرا  )مترجــم(،  رمضانــی  محمدعلــی 
ــتار( در ۷۵0  ــتادمحمدی )ویراس ــین اس ــتار(، نوش )ویراس
صفحــه بــه فارســی برگردانــده شــده اســت. کتــاب 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــال 1۳۹۲ ب ــا و در س ــر نیس ــط نش توس

ــت. اس
ــم  ــی و ه ــت گذاران مل ــم سیاس ــش، ه ــه پی ــد ده از چن
موانــع  افتاده انــد کــه  فکــر  بــه  بین المللــی  نهادهــای 
ــد و از اداره امــور  ــای مشــارکت مــردم را بردارن پیــش پ
ــکان مشــارکت  ــب، ام ــا به این ترتی ــد ت ــی کنن تمرکززدای
مــردم و اداره بهتــر امــور و امــکان توســعه پایــدار فراهــم 
شــود. در ادامــه ایــن رونــد تــالش شــد تــا از شــهر 
به عنــوان یــک واحــد کلــی حکمرانــی تمرکززدایــی 
ــرد؛  ــکل بگی ــی ش ــطوح محل ــهرها از س ــود و اداره ش بش
در نتیجــه، محله محــوری به عنــوان یکــی از بنیان هــای 
و  شــد  مطــرح  پایــدار  توســعه  و  خــوب  حکمرانــی 
نهادهــای مختلــف محلــی و بین المللــی از جملــه ســازمان 
ــن  ــت ای ــرای تقوی ــی ب ــای مختلف ــد، برنامه ه ــل متح مل

ــد. ــرا کردن ــن و اج ــد تدوی رون
برنامه هــای آمــوزش  برنامه هــا،  ایــن  از  یــک بخــش 
مــردم و حکمرانــان شــهری بــوده اســت و در ایــن راســتا 
کتاب هــای مختلفــی به وســیله ســازمان ملــل به ویــژه 
برنامــه ســکونتگاه های انســانی ســازمان ملــل منتشــر شــده 
اســت. از جملــه ایــن آثــار، کتــاب حاضــر اســت کــه بــا 
عنــوان قابلیت هــای کلیــدی بــرای حکمرانــی محلــی 
قابلیت هــای  می شــود  ســعی  آن  در  و  شــده،  تدویــن 
ــوزش  ــردم آم ــه م ــوب ب ــی خ ــرای حکمران ــروری ب ض

ــود. داده ش

پیشنهـاد کتاب

این کتاب، کتابی فنی و تا حدودی پیچیده است اما ما به دو علت مطالعه آن را توصیه می کنیم:
اول اینکــه کتــاب سرشــار از پیشــنهاداتی اســت کــه بــا بومی ســازی مناســب می توانــد دســت مایه کار فعالیــن عرصــه 
شــوراها و مدیریــت شــهری قــرار گیــرد و دوم اینکــه نگاهــی همه جانبــه بــه مســئله مــردم و حکمرانــی محلــی دارد و 

از تمــام زوایــا بــه ایــن مســئله مغفــول مانــده پرداختــه اســت.

 قابلیت های کلیدی برای بهبود حکمرانی محلی
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زهرمار فیلمی به کارگردانی ســیدجواد 
رضویان و نویســندگی پیمان عباسی است. 
این فیلم نخســتین بار در سی و هفتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر اکران شده است. این 
فیلم در خرداد 1۳۹۸ در ســینماهای ایران 
اکران شــد. آرا صالحی خواننده فیلم 
زهرمار است
خالصه داستان

حاج حشــمت تهرانی )سیامک انصاری( 
یک مداح شــناخته شده است که اخیراً 
بــا توجه به ارتباط با چند فرد پرنفوذ، 
تصمیم گرفته برای شــورای شهر اعالم 
نامزدی نماید. او در یکی از شــب ها یکی 
از دوســتان قدیمی خود، رهی )سیامک 
صفری( را پس از ســال ها می بیند، اما رهی 
از او دل خوشــی ندارد و همین مسئله باعث 
ایجاد داســتان های زیادی در فیلم می شود و 
یک اشــتباه سبب می شود تا زنی موادفروش 
)شــبنم مقدمی( همراه او شود و...

معرفی فیلم

 زهر مار

این فیلم، فیلم ضعیفی است اما به دو علت ما آن را در اینجا معرفی می کنیم:
یکــی اینکــه طبــق گفتــه کارگــردان حــدود ۷0 درصــد فیلــم بــر اســاس یــک داســتان واقعــی شــکل گرفتــه اســت و 
ــردازد، موضوعــی کــه علی رغــم گذشــت بیــش از شــش دوره  ــات شــورای شــهر می پ ــه فضــای انتخاب دوم اینکــه ب
از شــوراهای شــهر و روســتا هنــوز آن گونــه کــه الزم اســت دســت مایه کار کارگردانــان و مستندســازان قرارنگرفتــه 

اســت.
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هفته نامه

حزبی  اخبــار 



آیا هنوز کسی کتاب میخواند؟ 
ــاب از ۸  هفدهمیــن نمایشــکاه مجــازی سراســری کت
ام تــا 1۸ دیمــاه در اســتان آذربایجــان غربــی برگــزار 
گردیــد. انتشــارات حــزب اراده ملــت نیــز بــا 11 
ــت. از  ــور یاف ــگاه حض ــن نمایش ــاب در ای ــوان کت عن
خصوصیــات ایــن نمایشــگاه ایــن بــود کــه کتــاب هــا 
بصــورت ارســال رایــگان و بــا تخفیــف تــا 40 درصــد 
ارائــه میشــدند و در ضمــن بــرای ســاکنین اســتان 
ــه  ــر گرفت ــز درنظ ــاب نی ــن کت ــی ب ــان غرب آذربایج

شــده اســت.
انتشــارات حــزب در ایــن نمایشــگاه 11 عنــوان کتــاب 

عرضــه کرده اســت:
ــت  ــزب اراده مل ــر ح ــه ی مختص ــردار: تاریخچ 1.ک

ایــران و کنگره هــای آن
۲.پنــدار: مجموعــه مرام نامه، اســاس نامه، نظام نامــه، 
ــت  ــزب اراده مل ــای ح ــی و آیین نامه ه ــور اخالق منش

ایــران )حامــا(
۳.گفتــار: بیانیه هــا و مواضــع حــزب اراده ملــت ایــران 

)حاما(
4.در مواجهه سیاست و روان

۵.دستنامه آموزشی حزب سیاسی
۶.گفتمــان: حــزب اراده ملــت ایــران )آسیب شناســی 
معرفتــی جامعــه ی ایرانــی بــا نگاهــی بــه گفتمــان 

اصالح طلبــی(
طریــق  از  جوانــان  سیاســی  مشــارکت  ۷.افزایــش 

انتخابــات
۸.لزوم اجماع بر سر منافع ملی: مجموعه مقاالت

۹.حزب اراده ملت ایران و شوراها
بــرای  ابزارهایــی  احــزاب سیاســی:  10.جوانــان و 
ــی  ــی و راهنمائ ــزاب سیاس ــردن اح ــندانه ک جوان پس
بــرای تعامــل بــا یــک حــزب سیاســی )نمونــه حــزب 

ــتان( ــر انگلس کارگ
11.اندیشــه های سیاســی ســیدقطب و تاثیــر آن بــر 

جنبش هــای اســالمی معاصــر مصــر

ــد  ــن نمایشــگاه مشــخص گردی ــان ای متاســفانه در پای
ــاع 4۵00  ــرای ابتی ــد ب ــفارش خری ــط ۷۸0 س ــه فق ک
از  بیــش  حالیکــه  در  اســت.  شــده  ثبــت  کتــاب 
ســه میلیــون نفــر تعــداد اهالــی ســاکن در اســتان 

آذربایجــان غربــی اســت.

بلوط ها ایستاده ميميرند 
ــوزی  ــش س ــا آت ــه ب ــاری در رابط ــا اخب ــر مداوم ــال اخی ــد س در چن
ــه زاگــرس شــنیده میشــود. در ایــن راســتا  در جنگلهــای بلــوط ناحی
ــرای  ــای شــگرف پویشــی سراســری ب ــگل ه ــن جن ــا ای ــرای احی و ب
ــور و در  ــان در کش ــی همزم ــان مرتع ــایر گیاه ــوط و س ــت بل کاش
ــد.  ــام ش ــور انج ــین کش ــرس نش ــتان زاگ ــازده اس ی
در برنامــه آذر مــاه ایــن پویــش اعضــا و هــواداران حــزب در ســراب 
گیــان نهاونــد حضــور پیــدا کردنــد و بــا ســایر فعــاالن محیــط زیســت 
شهرســتان و نهادهــای مربوطــه اقــدام بــه کاشــت بــذر نمودنــد.
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در نيمــه آذر مــاه امســال خبــر آمــد كــه بهمــن كبيری 
پرویــزی از اعضــا حــزب اراده ملــت ایــران در ســانحه 
ــابق  ــئول س ــان مدیرمس ــد. ایش ــوت كردن ــادف ف تص
نشــریه اراده ملــت بودنــد. از اینــرو نگاهــی مياندازیــم 
ــار تــالش هــای اجتماعــی و فرهنگــی  بــه كارنامــه پرب

ایشــان.

ایشــان متولــد ســال 1۳4۹ در تهــران بودنــد و ثمــره ازدواجشــان یک 
فرزنــد دختــر بود.

بهمــن کبیــری بعنــوان کارشــناس صنعــت بیمــه، در حــوزه ی امــور 
ــه بیمــه  ــوط ب کارفرمــا و کارگــر، امــور حقوقــی و دعوی هــای مرب
فعالیــت میکردنــد. و در عیــن حــال بــه کار مترجمــی همزمــان نیــز 
مشــغول بودنــد و در برنامــه هــای مختلــف کار ترجمــه همزمــان از 

انگلیســی بــه فارســی و بالعکــس را انجــام مــی دادنــد.
وی ســاکن فاز 4 شــهر اندیشــه بود و تالش چشــمگیری در راســتای 
بهبــود وضعیــت زندگــی و مدیریــت شــهری محــل زندگــی خــود 
ــر  ــر در اکث ــال اجتماعــی دلســوز و پیگی ــک فع ــوان ی داشــت و بعن
ارگان هــا و ســازمان های مدیریــت شــهری محــل ســکونت ش 
شــناخته شــده بــود. وی عــالوه بــر فعالیــت در محــدوده ی شــهرک 
اکباتــان، در فــاز 4 شــهر جدیــد اندیشــه نیــز فعــال بــود و بــرای بهبود 
شــرایط زندگــی ســاکنین ایــن منطقــه از هیــچ تالشــی فروگــذاری 
ننمــود. ایشــان در شــهر اندیشــه بعنــوان شــورایار فعالیــت میکردنــد و 
در انتخابــات شــوراهای ســال 1400 از شــهر اندیشــه نامــزد شــدند اما 

نهایتــا نتوانســتند بــه شــورا راه یابنــد.
مرحــوم بهمــن کبیــری از نویســندگان ایرانــی بــود کــه ســابقه 
همــکاری بــا مجالتــی چــون: تازه هــای جهــان بیمــه و بیمــه و توســعه 
داشــتند و همچنیــن مترجــم کتــاب ترمیناتــور ۳: شــورش ماشــین ها 
ــه  ــه داســتان فیلــم ترمیناتــور۳ ب نوشــته دیویــد هگبــرگ بــود کــه ب
کارگردانــی جــان موســتو می پرداخــت. ایشــان مولــف کتــاب 
ــا  ــی ب ــامل گفتگوی ــه ش ــد ک ــم بودن ــزارش« ه ــک گ ــزارش ی »گ
ــی از  ــت و زوایای ــی( اس ــهید صارم ــرادر ش ــی )ب ــت اهلل صارم حج
زندگــی کاری و حرفــه ای ایــن شــهید واالمقــام را روایــت میکنــد.

ایشــان در دوره دانشــجوئی دبیــر انجمــن اســالمی موسســه آمــوزش 
ــه  ــا پیوســتن ب ــد. و فعالیــت حزبــی خــود را ب ــی بیمــه اکــو بودن عال
ــر  ــوان مدی ــد و بعن ــروع کردن ــال 1۳۹۶ ش ــت در س ــزب اراده مل ح
ــریه در  ــذاری نش ــم بنیانگ ــزو تی ــت ج ــه اراده مل ــه نام ــوول هفت مس
ــی و  ــا ادارات دولت ــه ب ــتون مکاتب ــدع س ــد. وی مب ــال 1۳۹۷ بودن س
ــد. وی در کمیتــه روابــط بیــن الملــل  مطالبــه گــری در نشــریه بودن
خانــه احــزاب بــه نمایندگــی از حامــا حضــور داشــتند و در همایــش 
احــزاب آســیایی تهــران ۹۸ همــراه بــا خانــم رحیمــی نماینــده حــزب 
در آن همایــش بودنــد. ایشــان در آخریــن کنگــره حــزب )کنگــره 

دهــم - مــرداد 1400( عضــو هیــات رئیســه کنگــره بودنــد.

نگاهی به زندگی و آثار زنده ياد بهمن کبیری پرويزی
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پيام تسليت دبيركل حزب اراده ملت ایران به مناسبت در گذشت بهمن كبيری پرویزی
باورم نيست نگاه تو و این خاموشی

باز بر گردش چشم تو گمانی است مرا
خبــر تلــخ و ناگهانــی درگذشــت همونــد عزیزمــان، بهمــن كبيــری پرویــزی مدیــر مســئول نشــریه اراده ملــت ارگان 
حــزب اراده ملــت ایــران و از اعضــای پــركار و مســئوليت شــناس حــزب كــه دراثــر حادثــه تصــادف بــه رحمــت 
ــرزش و آرامــش روحشــان از  ــب آم ــيله ضمــن طل ــد، بدینوس ــراوان گردی ــدوه ف ــر و ان ــد، موجــب تاث ــدا رفتن خ
پيشــگاه خداونــد متعــال، بــرای همســر و فرزنــد عزیزشــان و همــه بازمانــدگان محتــرم صبــر و ســالمتی آرزومنــدم.

قلــب مهربــان او همــراه بــا صــدای قاطــع و رســا و روحيــه پيگيــر و خســتگی ناپذیــرش در انجــام مســئوليت هــای 
جمعــی در كنــار دیگــر خاطــرات خــوب  از ســلوک و رفتــار آن مرحــوم همــواره در ذهــن و ضميرمــان زنــده و 

جــاودان خواهدمانــد. روحــش شــاد و یــادش گرامــی بــاد.
احمد حكيمی پور



)سوســیال  اجتماعــی  مردم ســاالری  مبانــی  کتــاب 
دموکراســی( در 101 صفحــه و بــا قیمــت ۳0 هــزار تومــان 
از طــرف انتشــارات حــزب اراده ملــت چــاپ و ارائــه 
ــی سوســیال  ــی ســاده مبان ــه زبان ــاب ب ــن کت ــد. در ای گردی
ــادی  ــب اقتص ــن مکت ــر ای ــه مختص ــی، تاریخچ دموکراس
اجتماعــی و الگوهــای عینــی آن توضیــح داده شــده اســت.

بخشی از مقدمه کتاب:
ــس از دو دهــه سیاســت ورزی  ــران پ ــت ای حــزب اراده مل
در ســپهر سیاســی ایــران و بــا روزهــا بحــث و گفتگــو بیــن 
اعضــا مؤثــر و فعــال حــزب نهایتــاً در کنگــره نهــم خویــش 
)ســال 1۳۹۷( اعــالم نمــود کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
تاریخــی و اجتماعــی ایــران و بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــاالری  ــوی مردم س ــران، الگ ــی ای ــادی اجتماع ــی اقتص فعل
اجتماعــی )سوســیال دموکراســی( می توانــد یــک الگــوی 
ــران باشــد.  ــل طــرح در ســپهر سیاســی ای ــاع و قاب ــل دف قاب
ــه کاری و  ــر اســاس تجرب ــن اعــالم ب طبیعــی اســت کــه ای
ــش انباشــت شــده در حــزب صــورت گرفــت و یــک  دان
تصمیــم و اعــالم ایســتا نیســت و مجموعــه حــزب در رونــد 
زمــان تمــام تــالش خــود را بــرای بومی ســازی و عملیاتــی 
ــا و  ــود را در پوی ــدد و خ ــکار می بن ــوم ب ــن مفه ــردن ای ک

ــگاه مــی دارد. ــه روز ن ب
انتشــارات حــزب تصمیــم  در همیــن راســتا مجموعــه 
گرفــت تــا منابــع مناســبی جهــت شــناخت ایــن چهارچــوب 
اجتماعــی اقتصــادی را بــرای عالقه منــدان حــوزه سیاســت 
و جامعــه فراهــم کنــد تــا بــا شــناخت دقیق تــر ایــن مکتــب 
اقتصــادی اجتماعــی و توجــه بــه نقــاط ضعــف و قــوت آن 

ــد. ــه بحــث دراین رابطــه بپردازن ــر ب ــد بازت ــا دی ب
طبیعــی اســت کــه در مقاطــع بعــدی الزم اســت برنامه هــای 
عملیاتــی بــر اســاس ایــن چهارچــوب و بــا مصادیــق 
ــر  ــا هــم از تأکیــد بیــش از حــد ب ــه گــردد ت مشــخص ارائ
ــان و  ــم ترجم ــیم و ه ــه باش ــه گرفت ــری فاصل ــث نظ مباح
ــل  ــی و عم ــه برنامه نویس ــا را در عرص ــی از تئوری ه بازتاب

ــم. ــان دهی نش
ــش  ــاً کن ــز - خصوص ــن عزی ــما مخاطبی ــه ش ــه ب ــی ک کتاب
گــران سیاســی اجتماعــی - ارائــه می شــود بــا همیــن 
هــدف ترجمــه شــده اســت. نویســنده کتــاب بــه ســفارش 
بنیــاد فردریــش ایبــرت ایــن دســتنامه را بــرای کشــور غنــا 
در آفریقــا تهیــه کــرده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه زبانــی 
ســاده، حجمــی محــدود و بیانــی دقیــق دارد بــرای ترجمــه 
انتخــاب شــده اســت. ســرکار خانــم زهــره رحیمــی از اعضا 
ارشــد حــزب اراده ملــت ایــران زحمــت ترجمــه کتــاب را 
کشــیده اند. امیدواریــم کــه ایــن کتــاب مــورد قبــول فعالیــن 

و کنشــگران حــوزه سیاســت در ایــران قــرار گیــرد.

کتاب مبانی مردم ساالری اجتماعی )سوسیال دموکراسی(منتشر شد 
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شــماره 14 فصل نامــه خاطــرات سیاســی )فصــل پائیــز( در 1۸0 صفحــه و قیمــت ۵0 هــزار تومــان بــه بــازار عرضــه شــد. ایــن شــماره 
ــان  ــا تعــدادی از دســت اندرکاران و متولی ــه شــد و ب ــز پرداخت ــه داســتان پرغصــه ارگ علیشــاه تبری ــدا ب ــده داشــت. در ابت دو پرون
امــر در مــورد تخریــب ایــن بنــای ارزشــمند صحبــت شــد و در پرونــده دوم نگاهــی شــد بــه داســتان فرقــه دموکــرات آذربایجــان 

ــث از آن. ــای منبع و عبرت ه
ــی از زندگــی سیاســی بنی صــدر و  ــد یادداشــت قابل توجــه دارد. یکــی درس های ــز چن ــن نشــریه نی بخــش یادهــا و خاطره هــای ای
دیگــری نگاهــی بــه زندگــی اردشــیر زاهــدی دیپلمــات تــراز اول عصــر پهلــوی دوم. در ایــن شــماره نگاهــی هــم شــده اســت بــه 

شــعر و زندگــی ســیاوش کســرایی.

شماره 
14 فصل نامه خاطرات سیاسی 

)فصل پائیز(
 منتشر شد
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سوسیال دموکراسی 
بيــن ســخنرانی های كارشناســان و اندیشــمندان یــا بيــن خطــوط 
روزنامه هــا و متــون كتاب هــا بــا كلمــه ی سوســيال دموكراســی 
برخــورد كرده ایــم. ترجمــه ی لغــت بــه لغــت آن بــه فارســی، 
مــردم،  از  بســياری  اســت.  اجتماعــی  مردم ســاالری  همــان 
ــت ها  ــا كمونيس ــی ب ــا حت ــت ها ی ــا سوسياليس ــيال دموكرات ها را ب سوس
ــای  ــی، از ویژگی ه ــه سوسيال دموكراس ــد. درحالی ك ــتباه می گيرن اش
ــير آن را  ــعار و مس ــدف و ش ــه ه ــت ك ــوردار اس ــی برخ ــيار متفاوت بس

كامــاًل جــدا می كنــد.
سوســيال دموكرات ها ســه ارزش كليــدی دارنــد. آزادی )بــرای همــه(، 
عدالــت )فرصت هــای برابــر بــرای همــه(، همبســتگی )همان طــور كــه 
ــه ی  ــتيم، دغدغ ــان هس ــواده و عزیزانم ــای خان ــع نيازه ــال رف ــه دنب ب

رفــع نيازهــای مــردم را داشــته باشــيم(
ــازار  ــه و ب ــی جامع ــرایط فعل ــد؛ در ش ــيال دموكرات ها می گوین سوس
و اشــتغال، بســياری از افــراد ممكــن اســت آســيب پذیرتر باشــند؛ مثــل 
كــودكان، ســالمندان، مهاجــران، فقــرا، توان یابــان، زنــان و گروه هــای 
دیگــری كــه از محروميت هــای اقتصــادی و اجتماعــی رنــج می برنــد؛ 
ممكــن اســت در جامعــه از فرصت هــای رشــد و برخــورداری كمتــری 
ــا  ــد ب ــاالر، بای ــت مردم س ــک دول ــن ی ــرای همي ــوند، ب ــد ش بهره من
ــن  ــا، مطمئ ــی فراینده ــم برخ ــرل و تنظي ــن و كنت ــی قواني ــع برخ وض
شــود كــه تمــام اقشــار جامعــه از شــكل های مختلــف آزادی و 
ــل  ــر همبســتگی از همــان اوای ــر چت ــه، آن هــم زی فرصت هــای عادالن

زندگــی، برخــوردار باشــند.
ــا ایــن الگــو، كشــور را  امــروزه احــزاب بســياری از كشــورهای دنيــا ب

ــت. ــاش اس ــن قم ــارک از ای ــوئد و دانم ــد: س ــت می كنن مدیری

سیاست به زبان خودمانی



پرتال اطالع رسانی حزب اراده ملت ايران 

http://erademelat.ir

مرجع رسمی اطالع رسانی حزب اراده ملت ايران 

معرفی سايت حزب  اراده ملت ايران 



هفته نامه

درباره ما
ــوان  ــن رو به عن ــانند، ازای ــور می رس ــه ظه ــه منص ــا را ب ــذار، واقعیت ه ــده ای تأثیرگ ــوان پدی ــانه ها به عن ــد رس ــای جدی  در دنی
ــن  ــن تفط ــا ای ــد. ب ــراز می کن ــت اح ــژه سیاس ــی به وی ــای عموم ــده ای در عرصه ه ــگاه تعیین کنن ــش و جای ــد نق ــزاری کارآم اب
ــردم و  ــدای م ــکاس ص ــدف انع ــک باه ــگاه ایدئولوژی ــه ن ــز از هرگون ــا پرهی ــانه، ب ــه رس ــه مقول ــناختی ب ــتی ش ــات هس و التف
ــریه  ــوز  نش ــذ مج ــی اخ ــا، در پ ــای حام ــوب آرمانه ــفافیت و در چارچ ــارت و ش ــه نظ ــت در عرص ــق اراده مل ــور تحق به منظ
ــورد  ــا رویکــرد بحــث و تبادل نظــر در م ــا ب ــانه عضــو حام ــانه حــزب متشــکل از اصحــاب رس ارگان حــزب، کارگــروه رس
ــالش  ــل ت ــانه حاص ــک رس ــوان ی ــه عن ــت  ب ــه اراده مل ــود. هفته نام ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــانه ها فعالی ــا رس ــط ب ــائل مرتب مس

ــود. ــران ب گروهــی اعضــاء حــزب اراده ملــت ای
در روزهــای نخســتین و در آغــاز راه، بحــث بــر ســر انتشــار یــا عــدم انتشــار یــک نشــریه  مکتــوب بــود ولــی امــروز هفته نامــه 
ــه نیســت اگــر هفته نامــه  ــه ملــی جمهــوری اســالمی ایــران جزئــی از تاریــخ شــد. گزاف ــا نمایه ســازی در کتابخان اراده ملــت ب
اراده ملــت را بخشــی از تاریــخ بدانیــم زیــرا اکنــون مــا در حــال نوشــتن تاریــخ هســتیم و آینــدگان از روی آنچــه بــرای آنــان 

بــه میــراث می گذاریــم مــا را قضــاوت خواهنــد کــرد.

www.eradehmellat.ir

سايت هفته نامه اراده ملت 
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ــه  ــی فصلنام ــرات سياس خاط
ــی  ــا روش تحليل ــت ب ای اس
ــانی.  ــالع رس ــی و اط آموزش


