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نوشتار

کشور شیلی همچون بسیاری از کشورهای 
آمریکای جنوبی چند صد سال مستعمره 
امپراطوری اسپانیا بود و بعد از چند قیام و  ...

10
گزارش

در خردادی که گذشت دو انتخابات بزرگ دیگر 
برگزار شد و کماکان نقش احزاب در انتخابات 
1400 بسیار کمرنگ بود و این نهاد، قافیه را به ... 

15
گفتگو

شورای دوره جدید هم، مانند شورای پنجم همه متعلق 
به یک لیست، و یکدست هستند اما این یکدست بودن 
متاسفانه به همفکربودن منجر نمیشود و همچنان شاهد 

اختالفات درونی -که گاها به بیرون هم درز پیدا میکند

18
معرفی و پیشنهاد

کتاب »مسکو 2042« اثر والدیمیر واینوویچ اخیرا 
با ترجمه زینب یونسی در 420 صفحه و بهای 
120 هزار تومان توسط نرش برج راهی بازار شده 
است.

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است
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احزاب کشور در دوره رکود به سر میبرند لذا در این شماره 
نشریه اراده ملت ترجیح دادیم نگاهی بیاندازیم به وضعیت 

احزاب در شرایط فعلی کشور.
در این شماره دوهفته نامه، سرمقاله به موضوع دوراهی 
پارادوکسیکالی که روبروی احزاب است اشاره داشته است 
و سخن سردبیری به بحث درباره تحلیل های بی حاصلی 
پرداخته است که در نهایت نتیجه ای را برای اصالح فضای 

سیاسی کشور رقم نمیزنند.
در بخش یادداشت و نوشتار، مقاله بلندی داریم در رابطه 
با تجربه دموکراسی خواهی در شیلی که اخیرا با انتخاب یک 
رییس جمهور چپگرا دنیا را متعجب کرده است. در همین 
بخش مقاله ای نیز داریم در مورد آرزوهای برباد رفته جریان 

اصالح طلبی.
در بخش گزارش و تفسیر، دو گزارش خدمت شما ارائه 
می نماییم. ابتدا نگاهی داریم به وضعیت احزاب پس از انتخاب 
و فعایت های خانه احزاب و کمیسیون ماده ده وزارت کشور؛ 
و در گزارش دوم دردنامه ای را تقدیم شما مینمائیم در مورد 

وضعیت فرهنگی کشور.

در بخش مصاحبه و گفتگو، دو مصاحبه از احمد حکیمی 
پور و زهرا سعدآبادی اعضاء سابق شوراهای شهر تهران و 
عشق آباد درباره نحوه انتخاب شهردار و عملکرد شورای 
این دو شهر در این چند ماهی که از عمر آن می گذرد درج 

شده است.
در بخش معرفی و پیشنهاد، عالوه بر پیشنهاد خواندن 
کتاب رمان مسکو 2042 از شما میخواهیم به تماشای فیلم 
بسیار زیبای اسلو بنشینید و اگر فرصتی دارید از نمایشگاه 

نقاشی آینه در آینه در موزه هنرهای معاصر بازدید کنید. 
در بخش اخبار حزبی، خالصه ای از مباحث مطرح شده 
در جلسات دفتر سیاسی حزب را خدمت شما ارائه داده ایم و 
نگاهی داشته ایم به همایش اخیر خانه احزاب ایران. عالوه بر 
این گزارش کوتاهی داریم از نحوه حضور انتشارات حزب در 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران. همچنین به مناسبت چهلمین 
روز درگذشت هموند از دست رفته امان نگاهی به مراسم 

چهلم ایشان داشته ایم.
و نهایتا در صفحه آخر با زبانی ساده نگاهی کرده ایم به 

پدیده تحزب.

در این شامره می خوانید:

وضعیت احزاب و سایر ماجراها

به جای مقدمه
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انواع رسانه های مکتوب، مجازی، صوتی و تصویری 
جمعی، مملو از توصیه ها و پیشنهادهای تحلیلگران دلسوز به 
صاحب منصبان و صاحبان قدرت است، مبنی بر اینکه، انواع 
و انبوه چالش های اجتماعی و ملی در عرصه های گوناگون، 
چگونه باید حل وفصل شود. اما پرسش اساسی این است 
که چرا با وجود انبوه تحلیل ها و راهکارها در عرصه های 
گوناگون، فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گبری کالن، 
پیوسته ناکارآمدتر از گذشته می شوند؟ به بیانی انتظار می رود 
که این همه تحلیل های و راهکارهای کارشناسانه و دلسوزانه 
تأثیری بر فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری کالن 
داشته باشد. جاذبه عامل ثبات فیزیکی انسان بر روی زمین 
هست که بستر تعامل انسان با محیط زیست پیرامون است. 
هنگامی که انسان )فضانورد( از جو خارج می شود به دلیل فقدان 
نیروی جاذبه، در وضعیت معلق قرار می گیرد و درنتیجه تعامل 
خود با محیط پیرامون را از دست می دهد. به تعبیری می توان 
وضعیت تحلیلگران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... را شبیه 
به شرایط فضانوردان دانست، بدین معنی که انبوهی از تحلیل ها 
در عرصه های سیاسی، روابط خارجه، اقتصاد، آموزش وپرورش، 
صنعت و ... به طور روزمره در رسانه های گوناگون منتشر 
می شود اما حقیقت نامطلوب این است که این همه تحلیل، 
راهکار و توصیه در عرصه های گوناگون کمترین تأثیری بر 
فرایندهای کالن فوق االشاره ندارد. شاید ساده ترین دلیل 
خنثی بودن یا فقدان “توان تأثیرگذاری” تحلیل های بی شمار 
بر فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری کالن، “فقدان 
نیروی جاذبه” میان تحلیلگران با نهادهای تصمیم ساز و 
تصمیم گیر باشد. فقدان جاذبه همان عدم هدف )اهداف( 
مشترک میان تحلیلگران میهن دوست با نهادهای تصمیم ساز 
و تصمیم گیر است. باتوجه به بی اثر بودن انبوه تحلیل های 
تحلیلگران میهن دوست، باید از خود بپرسند که “آیا امکان 
اجرایی کردن این همه توصیه و پیشنهاد، برای مسئولین و 
صاحبان قدرت وجود دارد؟” پاسخ خیر. چراکه “امکان 
ساختاری” برای پذیرش و اجرایی کردن انبوه توصیه ها وجود 
ندارد. منظور از امکان ساختاری چیست؟ ساختارها از هر نوعی 
از جمله ساختارهای سیاسی، محصول برخی اهداف خاص 
هستند. به عبارتی ساختارها، سازوکار اجرایی تحقق اهداف 
گوناگون هستند. مثاًل اولین هدف واحدهای صنعتی، ایجاد 

اشتغال، کسب سود برای صاحبان، تهیه و تأمین انواع نیازهای 
اجتماعی و ملی و.... است. هدف نهاد آموزش وپرورش تولید 
و تربیت انسان است. چراکه انسان یک پدیده اجتماعی و نه 
طبیعی است. هدف نهادهای دفاعی و نظامی حفظ و صیانت از 
آب وخاک و جغرافیای ایران در مقابل انواع تهدیدات و دشمنان 
خارجی است، و ... . بنابراین، “عملکرد نهاد یا ساختار مدیریت 
کالن سیاسی، برآیند مستقیم اهدافی است که حکمرانی برای 
تحقق آن ها ایجاد شده است”. در جهان معاصر خرد بنیاد، 
کاربردی و معتبرترین هدف )اهداف( ساختار حکمرانی، تحقق 
منافع جمعی )ملی( است. بنابراین، شرایط اجتماعی و ملی 
در عرصه های گوناگون، محصول مستقیم اهدافی است که 
ساختار مدیریت کاالن در پی تحقق آن هاست. اگر ساختارهای 
حکمرانی در جهان معاصر را به طورکلی به دو دسته تقسیم کنیم، 
آنگاه می توان ادعا شود که ساختارهای حکمرانی، یا اهداف 
جمعی )ملی(، یا اهداف گروهی )جناحی( را دنبال می کنند. 
ازاین رو، کیفیت زیست اجتماعی برآیند بی قیدوشرط این 
حقیقت کاربردی و انکارناپذیر است که ساختار مدیریت کالن 
سیاسی، تبلور و نماینده کدام اهداف )ملی یا جناحی( می باشند. 
اگر تبیین رابطه علت و معلولی اهداف و ساختار حکمرانی 
کاربردی تلقی شود، آنگاه، تحلیل ها، توصیه ها و پیشنهاد هایی 
که “مغایر اهداف ساختارهای سیاسی و مدیریتی” باشند، 
امکان تحقق آن ها برای هیچ عنصر یا نهاد حاکمیتی مقدور 
نیست. به عبارتی تحلیل ها، راهکارها و توصیه هایی که مبتنی 
بر تحقق اهداف ملی هستند، نمی توانند بر ساختارهای مبتنی 
بر اهداف غیر ملی اثرگذار باشند. بنابراین، کاربردی تر این است 
تا بجای انواع تحلیل ها، راهکارها، توصیه ها و پیشنهادهای 
برای حل وفصل انبوه و انواع چالش های ملی و اجتماعی در 
عرصه های اقتصادی، روابط خارجه، سیاسی و ...، تحلیلگران 
به تولید و تدبیر توصیه ها، راهکارها و پیشنهاد هایی برای ملی 
و کاربردی کردن اهداف و نه اصالح عملکرد صاحب منصبان 
و صاحبان قدرت در عرصه های گوناگون چاره ای بیندیشند. 
به این دلیل ساده که عملکردهای سیاسی در هر سطحی تابع 
اهداف سیاسی است. تالش برای تغییر عملکردها سیاسی 
بدون در نظر گرفتن رابطه عملکردهای سیاسی با اهداف 
سیاسی حاکی از افسردگی، ناامیدی، محافظه کاری یا عدم 

صداقت برخی تحلیلگران است.

تحلیل های سیاسی، بی حاصل

فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم گیری، ناکارآمدتر

 سخن سردبیر
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ساختار سیاسی کنونی ایران احزاب را بر سر یک دوراهی 
قرار داده است و ظاهرا فعالین سیاسی و حزبی هر کدام از 
این دو راه را بروند به سر منزل مقصود نمیرسند. از طرفی 
همه کسانی که کوچکترین مطالعه ای در زمینه سیاست 
مدرن داشته اند یا ارتباطی با ساختارهای سیاسی داشته 
اند، میدانند که وجود و حضور احزاب، پایه و اساس نظام 
های سیاسی مدرن است و آنچنان دستاوردها و خروجی 
های نظام حزبی افزون است که بعد از سالها از پیدایش آنها 
هنوز بدیلی برایشان ایجاد نشده است. و از طرفی آنچنان 
ساختار سیاسی واقعی ایران نگاه بی مهرانه، حاشیه ای و 
محدودکننده بدین پدیده دارد که کاربردهای آنرا به کمینه 
ترین حالت ممکن تنزل داده است. و خروجی و کارکرد 
احزاب به حدی تنزل پیدا کرده است که به قول ظریفی: 
همه احزاب کشور جمع شوند اختیار انتخاب دهیار یک ده 

را هم ندارند!
امروزه فعالین سیاسی بسیاری را میشناسیم که ترجیح 
داده اند بعلت همین موانع ساختاری و حقوقی، کنش ورزی 
خویش را در خارج از ساحت حزبی دنبال کنند و بدرستی 
بیان میکنند که اینگونه میتوانند موثرتر باشند. از طرفی 
ایشان بخوبی میدانند که هر چقدر هم که منفردا فعال 
و موثر باشند نهایتا سیاست مدرن بر پایه کار تیمی در 
قالب احزاب معنا میابد و مفید فایده است. و تشکیالت 
سازماندهی شده سیاسی در قالب احزاب هستند که امکان 

تغییرات مثبت در سطوح سیاسی را دارند.
این تناقض اکنون بر حوزه حزبی کشور سایه سنگین 
خود را انداخته است و حاکمیت و مجلس نیز تدبیری برای 
حل آن نمینمایند. مختصر فعالیت هائی نیز که گاها در 

این راستا صورت میگیرد نهایتا به در بسته شورای نگهبان 
میخورد. سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت کشور 
به مجلس شد که الاقل انتخابات مجلس بصورت نیمه 
حزبی برگزار شود و مردم این حق را داشته باشند که جدا از 
نامزدهای منفرد با لیست های حزبی نیز رای دهند اما این 
داستان نیز مشابه موارد پیشین به دالیلی واهی بی سرانجام 
رها شد. در تمام سالهای اخیر تمام تالشها برای ارتقا نظام 
حزبی در کشور سرنوشتی بهتر از این نداشته اند. این تازه 
بخش خوب داستان است، در بخش بدتر آن شاهد ایجاد 
محدودیتها و موانع بسیاری در دولت نهم و دهم در برابر  
فعالیت احزاب بوده ایم. که بسیاری از آنها کماکان نیز ادامه 
دارد و پویائی و تحرک الزم را از احزاب سلب کرده است. 
موضوع به بازی نگرفتن احزاب، منحصر به احزاب غیر 
رسمی، منتقد و اصالح طلب هم نیست بلکه شامل احزاب 
اصول گرا نیز میشود و بطور کلی اینگونه به نظر میاید که 
پدیده تحزب با اقبال چندانی از سوی سیاستگذاران ارشد 
ایران و حاکمیت روبرو نیست. حال ما با این مشکل روبرو 
هستیم که از طرفی به ضرورت کنش حزبی آگاهیم و فقط 
این راه را مناسب توسعه پایدار سیاسی کشور میدانیم و از 
طرفی آنچنان ساختار سیاسی کشور بر ضد تحزب است 
و احزاب را فقط بعنوان زینت المجلس میبیند که برون ده 
خاصی را از آن شاهد نیستیم و طبیعتا انسان عاقل را کار 

بیهوده شایسته نیست.
حال کدام باندهای قدرت و ثروت از ایجاد یک نظام 
انتخاباتی و سیاسی مبتنی بر تحزب که امتحان خود را هم 
به گواهی تاریخ صد ساله جهان پس داده است میترسد، 

موضوع یادداشتهای بعدی ما خواهد بود.

 سرمقاله



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

6

سال سوم

 شامره 31

هفته سوم بهمن ماه 1400

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

نوشتار

هفته نامه



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
7

سال سوم

 شامره ۳۱

هفته سوم آبان ماه ۱۳۹۹

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

کشور شیلی همچون بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی چند صد 
قیام و شورش  از چند  بعد  بود و  اسپانیا  امپراتوری  سال مستعمره 
عمومی در 18 سپتامبر 1818 موفق به کسب استقالل خود از اسپانیا 
شد و با تولد جمهوری شیلی، جهان سال ها شاهد یکی از پایدارترین 

دموکراسی های خود بود.
در سال 1970 میالدی )1349 شمسی( سالوادور آلنده در چهارمین 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری شیلی باالخره توانست با فاصله 
اندک پیروز انتخابات شود و برای اولین بار یک نفر با گرایش های 
مارکسیستی به عنوان رئیس جمهور یک کشور دموکراتیک انتخاب 
نیز  برنامه های ملی کردن صنایع کشور و  آلنده  شد، رئیس جمهور 
اصالحات ارضی را که از دوره رئیس جمهور سابق، فری مونتالوا، آغاز 
شده بود با سرعت و شتاب بیشتری پیگیری کرد خصوصًا صنعت مس 
شیلی را که تا پیش از آن در اختیار شرکت های آمریکایی بود با توجه 

به اختیارات قانونی ملی اعالم کرد.
از گسترش  پیش گیری  البته  و  اتفاقات  این  به  واکنش  در  آمریکا 
جنبش های چپ در آمریکا، شیلی رو تحریم گسترده و فلج کننده مالی 
و اقتصادی کرد. آلنده برای مقابله با این تحریم ها از شوروی، چین، 
کوبا و کشورهای اروپای شرقی درخواست کمک کرد اما تقریبًا شوروی 
هیچ کمکی به او نکرد و کمک های سایر کشورهای بلوک شرق هم 
پاسخگوی نیازهای اقتصاد شیلی نبود و بحران اقتصادی شیلی خیلی 
زود خود را نشان داد و برای نخستین بار در جهان اعتراضات الس 
کاسرو )ماهی تابه(، ضربه زدن به قابلمه های خالی نخست از محله های 

متوسط به باالی سانتیاگو ظهور کرد و به سرعت در سایر اقشار جامعه 
گسترش یافت و آلنده برای اطمینان از مقابله با اعتراضات و شورش ها 
یکی از فرماندهان مورداطمینان خود، ژنرال پینوشه را به عنوان فرمانده 

ارتش شیلی انتخاب کرد.
اما پینوشه مسیری دیگری انتخاب کرد و دو روز پیش از 11 سپتامبر 
با پیوستن به کودتاچیان، رهبری کودتا علیه آلنده را برعهده گرفت: در 
جریان این کودتا رئیس جمهور آلنده کشته شد، او در آخرین لحظات 
زندگی خود در پیامی رادیویی گفت: “برای ثبت در تاریخ، من بهای 
وفاداری مردم را با جانم خواهم پرداخت، به شما با اطمینان می گویم 
که بذری که ما در وجود هزاران هزار شیلیایی کاشته ایم تا ابد نخواهد 
خشکید، آن ها قدرت دارند ممکن است بر ما غلبه کنند ولی پیشرفت 
جامعه را نمی توان متوقف کرد، نه با جنایت و نه با زور” و در پایان از 

مردم و کارگران شیلی که به او اعتماد کرده بودند تشکر کرد.
همچنین بسیاری از هواداران و طرفداران آلنده در جریان کودتا و یا 
روزهای پس ازآن کشته شدند، ویکتور خارا، نوازنده و خواننده ترانه 
“ملت متحد شکست نمی خورد “و بر اساس برخی گمانه ها پابلو نرودا 
شاعر خلقی شیلی از جمله این کشته شدگان بودند. تخمین زده می شود 
بازداشت و  طی سال های حکومت پینوشه بیش از چهل هزار نفر 

شکنجه شدند و باالی سه هزار تن جان خود را از دست دادند.
پینوشه یک سال بعد بر خالف تصور کودتاچیان و حامیان سیاسی 
کودتا خود را رئیس جمهور شیلی معرفی کرد و بسیاری از کشورهای 
جهان غرب با چشم پوشی از جنایات رژیم پینوشه او را به رسمیت 

از پینوشه تا نرودا

تجربه دموکراسی خواهی
در شیلی
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شناختند حتی جیمی کارتر که در آمریکا با شعارهای حقوق بشری پیروز 
انتخابات شده بود بر سرکوب گسترده مخالفین در شیلی چشم پوشی 
کرد، سرکوبی که گاه از سطح خود فرد هم فراتر می رفت و شامل 
خانواده او هم می شد و البته بعضًا در مرزهای شیلی هم محدود نماند 
و اورالندو لتلییر و کارلوس پراتس از مسئولین سابق دولت آلنده در 

آمریکا و آرژانتین طی سلسله عملیات موسوم به کندور ترور شدند.
پینوشه مسیر اقتصاد شیلی رو به سمت وسوی دیگر برد و با استفاده 
از رهنمودهای شاگردان شیکاگو به جراحی اقتصادی شیلی و طرح 
تحول اقتصادی پرداخت و سیل خصوصی سازی ها، مقررات زدایی ها و 
کاالسازی های خدمات در شیلی بروز کرد و این گونه بود که به گفته 
تولید  اقتصادی شیلی ظهور کرد و سرانه  میلتون فریدمن، معجزه 
ناخالص داخلی شیلی طی کمتر از یک دهه بیش از هشتاد درصد رشد 
کرد ولی طی همین سال ها نرخ بیکاری از 4.3 درصد به 22 درصد 
افزایش پیدا کرد و دستمزدها بیش از 40 درصد از ارزش واقعی خود را 
از دست دادند تا گفته دیکتاتور محقق شود که شیلی نه کشور پرولترها 

که کشور مالکین خواهد بود.
نسخه پسران شیکاگو در سال 1982 با چالش های جدی مواجه شد، 
اقتصاد شیلی تحت تأثیر بحران اقتصادی 1980 جهانی دچار رکود 
شد و اولین تظاهرات بزرگ علیه دیکتاتوری پینوشه در 11 مه 1983 
توسط کنفدراسیون کارگران مس برگزار شد، پینوشه برای چند سالی از 
سیاست های نئولیبرالی خود فاصله گرفت اما در سال 1985 مجدداً چرخ 
اقتصادی شیلی به مدار خود بازگشت و دوباره سیاست های نئولیبرالی 

البته با شدت کمتر اجرا شد.
اما در سیاست داخلی و در سال 1980 پینوشه با نگارش قانون اساسی 
جدید، زمینه را برای تداوم دیکتاتوری خود آماده می کرد، بخشی از 
مخالفین رژیم به رهبری ادواردو فری مونتالوا، رئیس جمهور قبل از 
آلنده، که نخست از حامیان کودتا بود، سعی کردند مانع از رأی آوردن 
این قانون اساسی شوند اما همه پرسی با 65 درصد آرا رأی آورد و عماًل 
راه برای تداوم دیکتاتوری پینوشه فراهم شد. دو سال بعد و در سال 
1361 شمسی مونتالوا به طور غیرمنتظره ای پس از یک عملیات جراحی 
ساده درگذشت و شایعاتی مبنی بر مسمومیت و قتل او در محافل 
خصوصی نقل می شد تا 25 سال بعد پس از نبش قبر، پیدا شدن آثاری 
از خردل سولفوریک و تالیم در بقایای جسد او مهر تأییدی بود بر آن 
شایعات و بهمن 1397 دادگاه شش نفر که پنج نفر آن ها پزشک بودند 
را به قتل مونتالوا محکوم کرد هرچند که دو سال بعد این حکم در 

دادگاه تجدیدنظر لغو شد.
بخشی از رهبران مسیحی آمریکای جنوبی در مواجه با حکومت های 
دیکتاتوری حاکم بر آن کشورها در دهه های هفتاد و هشتاد میالدی، 
الهیات رهایی بخش را پایه گذاری نمودند یکی از مهم ترین این افراد 
کاردینال خوان فرانسیس فرسنو بود که از همان ابتدای کودتا سعی 
نمود تا با متحد کردن مخالفین کودتا زمینه گفتگو میان آن ها و نیز 

آن ها با حکومت را فراهم نماید.
در سال 1978، 1357 پاپ ژان پل دوم به این عنوان انتخاب شد و 
البته که تحت تأثیر الهیات رهایی بخش طی 104 سفر خود به نقاط 
مختلف جهان نقش بسزایی در تحوالت دموکراسی خواهانه در شرق 
اروپا و آمریکای جنوبی داشت. در اردیبهشت 1366، تقریبًا یک سال و 
نیم پیش از انتخابات تمدید دوره حکومت پینوشه، پاپ به شیلی سفر 
کرد و از پینوشه خواست که زمینه بازگشت دموکراسی به این کشور را 

در انتخابات آینده این کشور را فراهم نماید.
در بهمن ماه 1366 سیزده گروه مخالف پینوشه موافقت کردند که 
کمپین نه به پینوشه را در انتخابات سال بعد را تشکیل بدهند و در 
شهریور سال بعد 17 گروه دیگر نیز به این ائتالف پیوستند و برای کارزار 
خود با توجه به تنوع گرایش ها و گروه ها از سوسیالیست تا دموکرات 
مسیحی از عالمت رنگین کمان استفاده کردند که هر رنگ بیانگر یک 

نوع گرایش سیاسی بود.
همه این تالش ها سبب شد تا در انتخابات 14 مهر 1367 )5 اکتبر 
1988( بیش از 56 درصد شیلیایی به تداوم حکومت ژنرال رأی منفی 
بدهند و یک سال بعد با برگزاری یک انتخابات رقابتی و انتخاب 
دموکراسی  برای  احزاب  هماهنگی  ائتالف  نامزد  آیلوین  پاتریس 
)مخالفین پینوشه( دوران گذار به دموکراسی در شیلی آغاز شود. در 
مذاکرات میان مخالفین و ژنرال بنا شد که ژنرال پست ریاست جمهوری 
را ترک کند اما همچنان در مقام فرمانده کل قوا بماند و با تصویب 
قانون عفو عمومی، عماًل امکان محاکمه عادالنه عوامل جنایت ها و 

سرکوب های 16 سال قبل شیلی از میان رفت.
آیلوین در سال 1369 )1990( رسمًا رئیس جمهور شیلی شد و اگرچه 
نتوانست زمینه را برای برگزاری دادگاه جنایت های دوران ژنرال فراهم 
نماید اما با تشکیل کمیته ملی حقیقت و آشتی به ریاست رائول رتیگ، 
سفیر شیلی در برزیل در دوران آلنده، شواهد و مدارک بسیاری از 
جنایت ها و سرکوب های دوران دیکتاتور را جمع آوری و مستند ساخت.

)پسر  تاگل  روئیز  فری  ادواردو   )1994(  1373 انتخابات سال  در 
فری مونتالوا( نامزد ائتالف هماهنگی احزاب برای دموکراسی پیروز 
انتخابات شد. مهر 1377 )اکتبر 1998( ژنرال برای معالجه به انگلستان 
رفته بود که با شکایت دادگاه اسپانیایی بازداشت شد و بحث برای 
استرداد او به اسپانیا بیش از یک سال طول کشید، اگرچه احزابی مثل 
حزب سوسیالیست و برای آزادی از محاکمه پینوشه حمایت کردند و 
حتی دختر آلنده هم درخواست محاکمه پینوشه را به دادگاه اسپانیا 
ارائه کرد اما ائتالف مخالفین پینوشه با این استدالل که ژنرال باید 
در شیلی محاکمه شود خواهان رد استرداد او به اسپانیا و بازگرداندن 
او به شیلی شدند و درنهایت شیلی تهدید کرد که در صورت استرداد 
ژنرال به اسپانیا، شیلی هم علیه مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا 
و حامی حکومت پینوشه در کشورهایی مثل آرژانتین یا ایرلند اقدام 
متقابل خواهد کرد و این گونه دولت تونی بلر مجبور به بازگرداندن 

ژنرال به شیلی شد.
در انتخابات مقدماتی درون ائتالف در انتخابات سال 1378 )1999( 
برخالف دو دور قبل نامزد سوسیالیست ها بر نامزد دموکرات مسیحی ها 
پیروز شد و ریکاردو الگوس در انتخابات ریاست جمهوری هم پیروز 
انتخابات شد و توانست برخی اصالحات اجتماعی مثل تصویب قانون 
بیمه بیکاری، قانون ازدواج مدنی )امکان طالق قانونی( و گسترش 

تحقیقات در خصوص جنایات دوره دیکتاتوری را انجام دهد.
سال 1383 )2004( این بار میچله باچله دومین سوسیالیستی بود که 
از سوی ائتالف پیروز انتخابات شد، او فرزند آلبرتو باچله از فرماندهان 
وفادار به آلنده بود که پس از کودتا نخست پدرش بازداشت و شکنجه 
و در زندان جان باخت و دو سال بعد او و مادرش هم بازداشت و 
شکنجه و درنهایت تبعید شدند. او سال 1979 مجدداً به شیلی بازگشت 
و به مبارزه با حکومت ژنرال ادامه داد. در 10 سپتامبر 2006 )19 
شهریور 85( دیکتاتور پیر درگذشت. در دوران باچله با وجود اعتراضات 
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دانش آموزی به سیستم آموزش وپرورش خصوصی )انقالب پنگوئن ها( 
و بحران ترانسانتیاگو )حمل ونقل عمومی( اما به دلیل سیاست های 
تأمین اجتماعی مناسب مثل اجرای قانون همبستگی شیلی )مصوب 
دوره الگوس( و نیز حمایت از بازنشستگان با میزان 84 درصد محبوبیت 

دست یافت.
سال 2009 اما برخالف چهار دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری 
نامزد نزدیک به پینوشه، پینیه را رأی آورد و با این شکست ائتالف برای 
دموکراسی به پایان عمر خود رسید و ائتالف اکثریت جدید با گسترش 
احزاب عضو )حتی حزب کمونیست شیلی( به جای آن تشکیل شد و 
توانست در انتخابات محلی و شهرداری های سال 2012 به پیروزی 
برسند و حتی پس از 12 سال شهرداری سانتیاگو را از کنترل احزاب 
راست خارج کند و در انتخابات سال 2013 با معرفی مجدد میچله باچله 

مجدداً پیروز انتخابات شوند.
دور دوم ریاست جمهوری باچله اما با حاشیه های فراوانی همراه بود 
و افشای فساد خانواده او خصوصًا پسرش میزان رضایت از او را بسیار 
کاهش داد. مهم ترین پروژه دوره دوم او، موزه حقوق بشر سانتیاگو 
بود که همه مدارک و اسناد مربوط به جنایات دوران پینوشه را به 

نمایش گذاشت.
سال 2018 اما پینیه را توانست بار دیگر پیروز انتخابات شود این بار 
چرخ روزگار چندان بر وفق مراد او نگشت و اندکی پس از آغاز به 
کار او اعتراضات و شورش های عمومی در شیلی آغاز شد، جرقه این 
اعتراضات دانش آموزش و دانشجویی به از افزایش قیمت بلیت مترو 
سانتیاگو شروع شد و به سرعت گسترش یافت و برای نخستین بار پس 
از دوران پینوشه وضعیت اضطراری و منع آمدوشد شبانه اعالم شد. 
مترو سانتیاگو اگرچه یکی از پیشرفته ترین و البته گران ترین متروهای 
آمریکای جنوبی و جهان است به گونه ای که برآورد می شود هزینه هر 

نفر در ماه حدود 14 درصد حداقل دستمزد در این کشور است.
 با وجود تالش دولت برای بازگرداندن کشور به حالت عادی اما 
اعتراضات همچنان تداوم یافت و احزاب مخالف دولت خصوصًا حزب 
کمونیست و جبهه متحد از معترضین حمایت کردند و با گسترش 
اعتراضات کارگران و کارکنان مترو نیز به مخالفین پیوستند و عماًل 

سیستم حمل ونقل عمومی ازکارافتاده بود.
پینیه را که در 20 اکتبر 2019 )28 مهر 1398( مخالفین را دشمن 

دموکراسی و آزادی و صلح خوانده بود مجبور شد دو روز بعد در 
مصاحبه ای تلویزیونی از شنیدن صدای معترضین سخن بگوید و وعده 
برخی اصالحات اجتماعی از جمله افزایش حداقل دستمزد به میزان 

یک ششم، بیمه بیماری های سخت و تثبیت نرخ انرژی را بدهد.
اما اعتراضات نه تنها کاهش نیافت که با پیوستن کامیون داران به 
معترضین عماًل جاده های کشور هم به اشغال معترضین درآمد و 25 
اکتبر بزرگ ترین راهپیمایی مخالفین با بیش از یک میلیون و دویست 

هزار نفر برگزار شد.
پینیه را تالش کرد در 28 اکتبر با تغییر هشت وزیر خود از جمله وزیر 
کشور، امنیت و دارایی ناآرامی ها را کنترل کند اما هیچ تغییر حاصل 
نشد تا اینکه در ساعات ابتدایی روز 15 نوامبر با توافق جدیدی با احزاب 
مخالف رسید تا عالوه بر اصالحات وعده داده شده قبل، زمینه برای 
اصالح قانون اساسی بازمانده از دوران پینوشه را فراهم شود و بروز 
همه گیری کرونا و محدودیت های کرونایی به کمک دولت پینیه را آمد 

تا اعتراضات به پایان برسند.
یک سال بعد همه پرسی برای نگارش قانون اساسی جدید در شیلی 
برگزار شد و بیش از هشتاد درصد شرکت کنندگان به دو گزینه تدوین 
قانون اساسی جدید و تشکیل کنوانسیون قانون اساسی رأی مثبت 

دادند تا در اردیبهشت ماه 1400 اعضای این مجلس انتخاب شدند.
در شهریور 1400 مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری شیلی برگزار 
شد و در این انتخابات برخالف انتخابات قبل چندین ائتالف در انتخابات 
شرکت کرده بودند، در حقیقت این بار مذاکرات برای ائتالف احزاب 
چپ گرا به نتیجه نرسید و هرکدام از یک کاندیدا حمایت کردند، از میان 
کاندیداها بوریچ از ائتالف “من کرامت را تأیید می کنم” متشکل از 
احزاب جبهه گسترده ملی و شیلی دیگنو و کاندیدای حزب راست گرای 
جمهوری خواه، خوزه آنتونیو کاست ریست به دور دوم انتخابات رفتند 
و در دور دوم همه احزاب چپ با حمایت از بوریچ زمینه پیروزی او را 

در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کردند.
طی سال های پس از پینوشه با وجود برخی اصالحات جزئی اما چرخ 
اقتصاد شیلی هیچ تغییری نکرده و عماًل همان سیاست ها با اندکی 
تعدیل پیاده سازی شده است حال باید منتظر بود و دید آیا رهبر سابق 
جنبش دانشجویی این کشور می تواند به شعارها و وعده های انتخاباتی 

خود عمل کند یا نه؟

و اما؛
نخست: ضرورت تداوم مبارزات آزادی خواهانه مسالمت آمیز 
در داخل کشور و عدم اتکا و نگاه به بیرون کشور آن چنان که میچل 
باچله بعد از طی دوران تبعید به شیلی بازگشت و به مبارزات 

مسالمت آمیز خود ادامه داد.
دوم: ضرورت ائتالف و همکاری کلیه گروه ها و احزاب 
مخالف آن چنان که تجربه حضور حزب دموکرات مسیحی به 
رهبری فری مونتالوا در انتخابات همه پرسی قانون اساسی بدون 
همراهی سایر گروه های مخالف با شکست همراه شد و هشت 

سال بعد که همه باهم علیه تداوم حکومت پینوشه متحد شدند 
پیروز انتخابات شدند.

سوم: ضرورت توجه به زمینه های اجتماعی برای اجرای 
برنامه های اصالحی و پرهیز از شتاب و عجله برای اجرای این 

برنامه ها
چهارم: ضرورت توجه به سایر گروه های همسو پس از 
پیروزی در انتخابات و پرهیز از یک جانبه گرایی آن چنان که احزاب 
دموکرات مسیحی و یا سوسیالیست ها پس از پیروزی در تشکیل 

کابینه خود از سایر گروه ها و احزاب ائتالف استفاده نمود.
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اگر بپذیریم که در جهان علت و معلول ها زیست می کنیم، آنگاه قابل درک خواهد 
بود که موفقیت ها و ناکامی های انسانی در عرصه های گوناگون به عنوان معلول، علت 
یا علت هایی داشته اند. بنابراین، انبوه و انواع چالش های ملی و اجتماعی که زیستی 
غیرقابل توجیه و توصیفی را برای شهروندان در همه سطوح رقم زده است، می طلبد تا 
پرسش شود، علت یا علت های این همه چالش چیست؟ قطعاً، این موجز نمی تواند پاسخی 
جامع به این پرسش دهد. تالش این موجز اشاره بسیار کلی به »یکی« از بنیادی ترین 
علت های انبوه چالش های اجتماعی است. »عدم توسعه روشنفکری« بنیادی ترین 
علت انبوه و انواع چالش های اجتماعی است. بی شک مفهوم »عدم توسعه روشنفکری« 
نیازمند تبیین است. اما محدودیت یک موجز امکان تبیین قابل قبول را نمی دهد. بنابراین، از 
طریق یک تمثیل، »عدم توسعه روشنفکری« به اختصار تبیین می شود. به عبارتی »بیشتر 
روشنفکران وزنه بردار و نه فوتبالیست« هستند. حال واقعیت این است که زیست اجتماعی 
بازی فوتبال و نه وزنه برداری است. بی شک همین »خودمحوراندیشی« که ریشه های 
فرهنگی و تاریخی دارد، در کنار این حقیقت که »تولید علم« در عرصه های گوناگون 
از جمله مدیریت سیاسی در دیگر کشورها انجام می شود، دلیل و علت نگاه نظری و 
فکری به بیرون از جامعه ملی شد و می شود. با این مقدمه تالش می شود تا به طورکلی و 
به اختصار »ناکامی بخشی« از روشنفکران در عرصه مدیریت سیاسی، تبیین شود. دلیل 
شکست یا ناکامی اصالح طلبان چیست؟ این تبیین معطوف به اصالح طلبان صادق، 
بااخالق و میهن دوست و نه آن بخش که اصالح طلبی را مسیر کسب منفعت شخصی 
تلقی می کردند، است. یکی از معضالت جدی و پرهزینه روشنفکری در ایران، درک و 
تحلیل امور اجتماعی )سیاسی( و انسانی مبتنی بر برخی مفاهیم وارداتی و تالش برای 
تولید انواع راهکارها مبتنی بر همین درک و تحلیل ها، برای حل وفصل انواع چالش های 
اجتماعی است. به عبارتی مفاهیم وارداتی همانند گرفتار شدن در باتالق انواع تالش های 
دلسوزان را خنثی کرده و می کند. مثاًل، بسیاری فعاالن اجتماعی و سیاسی، توجهی به 
این حقیقت کاربردی که مفاهیم به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی، »تجسم ذهنی امور 

و پدیده های عینی هستند«، ندارند. مفاهیم ریاضی، فیزک، شیمی و... صرف نظر از امور 
تاریخی، فرهنگی، روان شناختی در هر جامعه ای قابل استفاده هستند. اما برخی مفاهیم 
اجتماعی، سیاسی و... این گونه نیستند. به عبارتی مفاهیم )سیاسی و اجتماعی( محصول 
تعامل اذهان با شرایط عینی انسانی، اجتماعی و مادی است. بنابراین، مفاهیمی که در 
جوامع بسیار متفاوت از حیث تجربیات تاریخی، فرهنگی، روان شناختی و... تولید می شود 
قابل استفاده در هر جامعه ای نیستند. اگر امور انسانی و اجتماعی را به شکل ساختاری 
تصور کنیم، آنگاه می توان همه ساختارهای شناخته شده را به دو نوع یا گونه ساختار 
تقسیم کنیم. ساختارهای پویا و زنده )رودخانه، گیاهان و...( و ساختارهای غیر متحرک 
و ساکن )ساختمان، آهن و ...(. اینکه امکان دخالت، مدیریت و کنترل در روند و کارکرد 
ساختارها پویا و زند وجود دارد. اما امکان دخالت، مدیریت و تغییر در ساختارهای ساکن، 
غیرمتحرک و غیرزنده وجود ندارد. ساختارهای غیر ساکن و غیر پویا دارای طول عمر 
هستند و بدون توجه به اثرات بیرونی، طول عمر خود را سپری می کنند. اگر استدالل فوق 
منطقی تلقی شود، آنگاه، می توان ادعا کرد که انواع ساختارهای اجتماعی اعم از اقتصادی، 
سیاسی، دفاعی، علمی، آموزشی و... »پیرو منطق ساختارها« می باشند. به گواه شواهد 
تاریخی، نظام های سیاسی را می توان به دو دسته ساختارهای پویا و ساختارهای ساکن 
تقسیم کرد. ازاین رو، اصالحات پدیده ای متعلق به ساختارهای پویا و نه ساختارهای ساکن 
است. بنابراین، شکست یا ناکامی اصالح طلبان نتیجه خطای تحلیل مبتنی بر مفاهیم و 
نظریه های وارداتی است. ناکامی اصالح طلبان امری کاماًل منطقی و اجتناب ناپذیر بود، 
چراکه، اصالح یک ساختار مدیریتی که ستون های بتونی در تاریخ، متافیزیک و برخی 
ایدئولوژی های غیرکاربردی دارد، حاکی از غیربومی بودن برخی اذهان )اصالح طلب( 
است. بنابراین، »خطای اصالح طلبان« که منجر به خنثی شدن آن ها از عرصه مدیریت 
سیاسی شد، تالش برای تحقق برخی اندیشه ها، طرح ها و اهداف سیاسی مبتنی بر 
مفاهیم تولیدشده در جوامع پویا، در جامعه ای که مدیریت کالن مبتنی بر ساختار و 

مفاهیم غیر پویاست، است.

اصالحات و آرزوهای برباد رفته

و اما؛
»خطای اصالح طلبان« که منجر به نقش خنثای آنها در 
عرصه مدیریت سیاسی شد، تالش برای تحقق برخی 

اندیشه ها، طرح ها و اهداف سیاسی مبتنی بر مفاهیم تولید 
شده در جوامع پویا، در جامعه ای که مدیریت کالن مبتنی 

بر ساختار و مفاهیم غیر پویاست، است.
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گزارش

هفته نامه
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دو انتخابات بزرگ دیگر در خردادماه امسال )1400( برگزار شد 
و کماکان نقش احزاب در این دو انتخابات بسیار کمرنگ بود و 
قافیه را به کار جناحی واگذار کردند. در این یادداشت به صورت 
کلی و بدون ورود به جزئیات به وضعیت احزاب و نهادهای مرتبط 

با ایشان در بعد از انتخابات می پردازیم.
1. احزاب جناح اصول گرا:

این احزاب گرچه متعلق به جناح برندگان نهایی دو انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری بودند ولی به علت نوع عملکرد غیر 
حزبی روسای دو قوه مجریه و مقننه به تدریج در حال فاصله گرفتن 
از دولت و مجلس جدید هستند و گه گاه به انتقاد از انتصابات و 
برنامه ها دست می زنند. تقریبًا تمام احزاب این دسته تالش کردند 
و می کنند که نیروهای خود را به روش های مختلف در مناصب 
وضعیت  پایداری  جبهه  دراین بین  بکشند.  باال  دولتی  مختلف 
بهتری دارد و توانسته است که نیروهای خود را بیشتر مطرح کند. 
حزب موتلفه نیز به دالیل مختلف در موقعیت ضعیف تری قرار 
گرفته است و امید دارد که در آینده نزدیک و با شکست خوردن 
طرح های غیرعملیاتی اصول گرایان جای پای خود را در دولت و 
مجلس محکم تر نماید. شاخه های استانی این احزاب بشدت در 
شوراهای شهر فعال هستند و تالش می کنند که منصب های 
مختلف را به دست آورند ولی به صورت حزبی و تشکیالتی فعالیت 
نمی کنند و حتی در تهران نیز قالب تشکیالتی منسجمی را در 

شورای شهر ندارند.
2. احزاب جناح اصالح طلب:

در دو حزب بزرگ کارگزاران و اتحاد دبیرکل ها تغییر پیدا کرده 
است و این نوید حرکت های جدیدتری را در این دو حزب می دهد. 
در بقیه احزاب فعل و انفعاالت زیادی مشاهده نمی شود و بیشتر 
در قالب جبهه اصالحات به دادن بیانیه اکتفا می شود. به نظر 
این احزاب منتظر وقایع کالن مملکتی هستند و برنامه کنشی 
خاصی را دنبال نمی کنند. نشانه هایی برای تجدید ارتباط با بدنه 
اجتماعی معترض در حوزه های مختلف نیز از این احزاب تا به 

اآلن مشاهده نمی شود. اعضاء متعلق به این احزاب نیز خصوصًا 
کسانی که صاحب مناصب دولتی هستند ترجیح داده اند که سکوت 
کنند تا وضعیت نحوه برخورد با اصالح طلبان داخل مشاغل اداری 

مشخص تر گردد.
3. احزاب با گرایش های اعتدالی:

این دسته از احزاب طور کل سکوت کرده اند و سعی دارند از 
ترکش برخوردهای جناح جدید مدیریتی و منتقدان دور بمانند. 
ایشان ترجیح داده اند بتوانند نیروهایی از خود را که در درون 
ساختار هستند حفظ کنند، لذا حتی در حد دادن بیانیه و اعالم 

مواضع نیز ورود نمی کنند.
4. احزاب مستقل:

با توجه به اینکه نحوه برخورد حاکمیت در دور جدید با احزاب 
مستقل مشخص نشده است این احزاب بروز چندانی نداشته اند. و 
طبق روال قبلی کار خود را به صورت محدود جلو می برند. نهضت 
آزادی در رابطه با مسئله اصفهان و مسئله هسته ای اعالم موضع 

کرده است ولی از بقیه احزاب این دسته اخباری بیرون نمی آید.
5. احزاب استانی:

نقش این احزاب در ماه های اخیر کم رنگ تر شده است و خصوصًا 
با غلبه تشکیالتی جناح راست بر مجلس و شوراهای شهر بزرگ 
کنش ایشان بسیار کم شده است. و حتی نتوانسته اند به شوراهای 
شهر راه پیدا کنند. اکثر اعضا این تشکل ها - طور خاص آن هایی 
که به جناح راست نزدیکی دارند - تالش کرده اند تا دراین بین یا 
جایگاه های خود را در استان ها حفظ نمایند و یا برای خود جایگاهی 

دست وپا کنند.
6. خانه احزاب:

سال سوم و آخر فعالیت این دوره خانه احزاب از تیرماه شروع شد 
و حسین کمالی مسئولیت ریاست را از شهاب الدین صدر تحویل 
گرفته است. به نظر برنامه کوتاه مدت آن ها مشارکت در انتخاب 
نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10 است چراکه در دور قبل از 
جهت نصاب حضور، مشکل وجود داشت. مهم ترین فعالیت خانه 

پایان یا آغازی دوباره

نگاهی به وضعیت احزاب پس از انتخابات

تاریخ

6 آبان ماه 1400

30 دی ماه 1400

موضوع همایش

تاثیــر تحوالت جمهوری آذربایجان و افغانســتان بر امنیت ملی ایران

اجمــاع بر منافع ملی در مذاکرات وین
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احزاب در ماه های اخیر برگزاری دو همایش یک روزه بوده است
7. کمیسیون ماده 10:

انجام  ماهانه  و  مرتب  به صورت  تقریبًا  کمیسیون  جلسات 
می شود. آقای محسن اسالمی به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت 
امرائی تحویل گرفته  آقای  از  را  این کمیسیون  دبیری  کشور 
است. ایشان از مدیران باتجربه و باسابقه وزارت کشور هستند. 
)محمدباقر خرمشاد رئیس کمیسیون است( وزارت کشور نیز برای 

تعیین نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ده تکاپویی داشته است 
و ظاهراً قرار است در زمستان این انتخابات صورت گیرد. )مدت 
قانونی حضور دو نماینده احزاب در کمیسیون آذرماه پایان میابد 
که درخواست استمهال شده است(. رویکرد جدید این کمیسیون 
هنوز به خوبی مشخص نیست ولی با تأیید مجمع عمومی زنان 
اصالح طلب نشان دادند که قصد همراهی با احزاب- حتی احزاب 

منتقد- را دارند.

مصوباتدبیررییستاریخجلسه

آئین نامه انتخابات کمیســیون ماده 10حمزه امرائیجمال عرف1400/06/08هفتم
الزام به ارائه مســتندات کنگره ها

تائید کنگره کانون تربیت اســامی
تائید شعب 7 حزب

حمزه امرائیمحمدباقرخرمشاد1400/06/29هشتم

انتخاب هیئــت نظارت بر انتخاب نمایندگان احزاب
پروانه فعالیت حزب احیاگران تمدن ایرانی اســامی

مجمع عمومی جامعه اســامی کارگران
مجمع عمومی حزب مســتقل و اعتدال ایران

محسن اسامیمحمدباقرخرمشاد1400/08/10نهــم 

پروانــه فعالیت حزب مجمع زنان اصاح طلب
حزب مجمع شــاهد ایران اسامی

تائید شعب 12 حزب
جلســه هم اندیشــی خانه احزاب با حضور معاون سیاسی 

وزارت کشور

محسن اسامیمحمدباقرخرمشاد1400/09/08دهم

تأســیس حزب همدلی و توسعه ملی
تأســیس حزب جمعیت معلمان و فرهیختگان ایران اســامی

تائیــد مجمع عمومی حزب نیروهای خط امام
حزب انجمن اســامی دانشگاهیان اصفهان 

محسن اسامیمحمدباقرخرمشاد 1400/09/22یازدهــم 

تاســیس حزب رفاه و سامت استان آذربایجان شرقي
ارائه گزارشــي از آخرین وضعیت برگزاري مجامع عمومي 

محسن اسامیمحمدباقرخرمشاد1400/10/06دوازدهــم 

تائید مجمع عمومی کشــاورزان ایران 
تائید مجمع عمومی باشــگاه فرهنگی - ورزشــی ارامنه آرارات
تائید مجمع عمومی شــورای خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان
تائید مجمع عمومی شــورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک ایران

تائید مجمع عمومی انجمن زرتشــتیان شــریف اباد اردکان
تائید مجمع عمومی شــورای خلیفه گری ارامنه تهران و شــمال

تائید مجمع عمومی حزب اســامی کار

محسن اسامیمحمدباقرخرمشاد1400/11/04سیزدهم
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از عناصر زیربنایی موجودیت و ماهیت یک جامعه، فرهنگ آن 
است. فرهنگ، اساس توسعه و دربرگیرنده تمامی شئون زندگی ما در 
ساحت های خصوصی و عمومی است. امروزه نهادهایی که زیر این 
عنوان فراخوانده می شوند از شمار خارج اند. این نهادهای به اصطالح 
فرهنگی که با حضور قالبی و معنادار خود، میدان را برای ایفای نقِش 
اهالی فرهنگِی مستقل و آزاد و برخاسته از نیازهای متکثر جامعه تنگ 
می کنند، دو دسته هستند. تعدادی مؤسسات و نهادهای حکومتی 
هستند که اسامی بخشی از آن ها را می توانید در ردیف های بودجه ای 
دولت جستجو کنید و سایه حضور بخشی را نیز، در ارتباطات و مناسبات 

غیرشفاف تر کشف خواهید نمود.
دسته دوم نهادهای زیرگروه و تحت پوشش سازمان ها و نهادهای 
اجرایی هستند؛ از جمله انجمن های فرهنگی شهرداری ها و یا تحت 
پوشش آموزش وپرورش. روشن است که هر دو دسته فوق، برنامه ها و 
عملکرد خود را مطابق سیاست های باالدست و در چهارچوب فرایندها 
و نظامات حاکمیتی پیش می برند. از جمله برخورداری های این نهادها، 
می توان به بودجه های دولتی، نیروها و کادر دولتی و همین طور امکانات 
و تجهیزات و زیرساخت هایی چون رسانه و شبکه ارتباطی و فضای 

فیزیکی در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی اشاره نمود.
اما اوضاع برای اهالی فرهنگ و هنر، بیرون از این دوایر چگونه 

پیش می رود؟
در درجه نخست باید گفت که فعالین فرهنگی و هنری غیردولتی 
و مستقل، امکان عملی برای کار درازمدت و پایدار را بدون طی کردن 
مراحل ثبت و اخذ مجوز رسمی و دولتی نخواهند داشت. هرچقدر هم که 
این بخش از فعالین، در محافل خصوصی و محدود و غیررسمی مشغول 
به کار باشند، خیلی زودگذرشان به موانع و محدودیت های بوروکراتیک 
و اداری و رسمی سازمان های مربوطه خواهد افتاد که آن ها را وادار به 
تمکین از نظم مستولی، در تمامی ابعاد می کند. درعین حال سودای 
ادامه فعالیت های فرهنگی و هنری در میدان محدود و فاقد مجوزهای 

رسمی و قانونی، آنان را با مشکالت و چالش های به مراتب بیشتر و 
پرهزینه تری مواجه خواهد کرد.

بنابراین، گریزی از ارتباط و مراجعه اهالی مستقل فرهنگ و هنر از 
این گردونه نیست و این دقیقًا آغاز مسیر پر فراز و نشیب دیگری است 

که روزهای نفس گیری را برای این جامعه به همراه می آورد.
شوربختانه رویدادهای فرهنگی اعم از کنسرت ها، جشنواره ها، 
تورهای فرهنگی هنری، جشن ها، نمایشگاه ها، رونمایی ها، نمایش ها و 
. ... همه و همه، سهم بسیار نحیفی از سبد خانوار در جامعه کنونی دارند. 
این واقعیت گزنده در روزگار رکود و تورم و شیوع، چهره آزاردهنده تری 

را به خود می گیرد.
فرض کنید که شما یک فعال فرهنگی هنری مستقل در شهری 
کوچک هستید و قصد دارید برای یک مراسم فرهنگی در شب یلدا، 

توری یا جشنی برپا کنید. دو راه پیش روی شماست:
یک راه اینکه؛ عزت و منزلت مخاطب را ارج بنهید و دغدغه شما 
رفع نیاز فرهنگِی مخاطب، با بیشینه ترین کیفیت ممکن باشد. پس 
برای تأمین مکانی مناسب از نظر فاصله اجتماعی و تهویه و نور و صدا 
و دما و دیگر عناصر تعیین کننده، قطعاً به هزینه کرِد چشمگیری نیاز 
دارید. از سویی دعوت از هنرمندان خبره و چیره دست، و تأمین شرایط 
رفت وآمد و اقامت یک یا دو روزه ایشان به شکلی درخور، بی تردید 
رقمی گزاف را در محاسبات شما وارد می کند. درعین حال، خبررسانی، 
انجام امور تبلیغات و دعوت و جلب مخاطب خود حکایتی هزینه بر است 
که هیچ یک نیز با صورت داوطلبانه و رایگان محقق نمی شود. یک 
محاسبه سرانگشتی، به راحتی شما را با رقمی دست کم، نزدیک 100 
میلیون تومان مواجه می کند. و اینجاست که تنها حضور حداکثری و 
استقبال پرشور مخاطب در آن شهر، می تواند پروژه فرهنگی شما را به 
سناریوی کامیابانه هدایت کند. شما به آسانی می توانید سرنوشت این 

گزینه را حدس بزنید.
راه دوم این است که شأنی ات مخاطب را در درجات بعدی اهمیت 

اولویت فرهنگ سیاسی بر فرهنگ ملی 

امید حلقه مفقوده اهالی فرهنگ
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بنشانید و راه صرفه اقتصادی پیش بگیرید. از کم و کیف فضا گرفته 
تا عوامل اجرایی و غیره بکاهید و مدام قلم بگیرید و صرف نظر کنید. 
حتماً می توانید بروندادهای نزدیک و دور چنین گزینه ای را هم برای 
ساحت فرهنگ مملکت، پیش بینی کنید. خودی افسرده و پشیمان، 
مخاطبانی ناراضی، برنامه هایی نازل و تهدید افول و نزول فرهنگ و 

هنر جامعه، در صورت تکرار و تداوم چنین روندهایی!
اما کاش و صد کاش که حکایت ما تنها به این معضل ختم می شد!

آنچه درد عمیق تری را به جان اهالی فرهنگ و هنر می اندازد، 
جلب رضایت نهادها و مسئولین و متولیان دولتی و حکومتی است که 

سیه روزانه، هیچ نسبتی با فرهنگ و هنر و عیار آن ندارند!
افرادی که گاه، هرگز یک رمان را به آخر نرسانده اند، یک تئاتر 
خیره کننده را به تماشا ننشسته اند، به شکل غریبی با شادی بیگانه اند، 
از موسیقی جز آالت فتنه انگیزانه برداشتی ندارند، هرگز با طنین یک تار 
به خلسه نرفته اند، هرگز روانشان پس از دیالوِگ ناب یک نمایشنامه ای، 

فرو نریخته است. و هرگز و هرگز و هرگز . ...
اهالی فرهنگ و هنر باید با چنین افراد و مسئوالنی برای اثبات و تأیید 
خود، چانه بزنند. کسانی که هزاران بار بیش از آنکه جویای دالیلی برای 
بوِد هنر و فرهنگ باشند، در عطش ادلّه ای برای رّد و نبود آن هستند!

شاید تیر خالص را رنج نامه سوم بر پیکر فرهنگ و هنر ما شلیک 
می کند. آری. فوج فوج مردمانی که تفاوتی بین لودگی و طنز قائل 
نیستند. یک هنر ناب و اصیل را از یک کار سطحی و بی مایه تشخیص 
نمی دهند. ای بسا بیشتر از اینکه طرفدار و خواهان هنر ریشه دار و 
معناگرایانه باشند که آن ها را به فکر فرو ببرد، در بند بی قدری و 
ناشکوهی یک اثر گسیل می شوند. آری، در پی عمری بی توجهی به 
این حوزه بنیادی، ما امروز با جامعه ای مواجهیم که با حقایق هنری و 

فرهنگی، قطع ارتباط کرده است.
با تمام اینها، اوائل دوره دولت یازدهم به دالیل مختلفی، این سپهر 
رونقی کم وبیش را بخود دید. میدان نمایش و موسیقی و ترجمه و 
نگارش و ... اندکی نفس گرفت. بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط 
جبران حسرت های فرهنگی خود را در لذت و بهره جویی فرزندانش 
از این میدان جستجو می کردند. برای همین بخشی از درآمد خود را 
برای کامیابی کودکان و نوجوانانش از دستاوردهای هنری و فرهنگی 

هزینه می کردند.
اما چیزی نگذشت که وضعیت تحریم ها دوباره فصل خزان را برای 
این عرصه بهمراه آورد. ضربه مهلک دیگر را هم، شیوع منحوس کووید 
19 بر این اندام تکیده و نیمه جان کوبید و شکست مالی و اقتصادی 

اهالی این وادی را به اکثریت 
آن ها تحمیل کرد. بسیاری از 
عرصه،  این  دست اندرکاران 
عطای آنرا به لقایش بخشیدند و 
فعالیت های خود را تعطیل کردند 

یا ترک وطن کردند!
حاال پس از دو سال کشمکش 
گوشه  از  مختلف،  مصائب  با 
و کنار ایران، معدود دلسوزان 
و جانشیفتگانی به این عرصه 
تن  این  دوباره  تا  بازگشته اند 

زخمی را جانی ببخشند. اما وضعیت اقتصادی کشور، دیگر جایی 
برای عرض انداِم کاالهای فرهنگی در سبد خانوار طبقه متوسط باقی 

نگذاشته است . ...
در بخش انتهایی این یادداشت مروری خواهیم داشت بر فرجام 

ناگوارای یک رویداد.
نمایشگاه مجازی کتاب استان آذربایجان غربی از هشتم دیماه 
بمدت 12 روز برپا شد. این نمایشگاه با احوالی بسیار نگران کننده اما 

نه چندان دور از انتظار در 14 دیماه 1400 به پایان رسید.
آذربایجان غربی امسال، اولین تجربه فروش مجازی خود را آزمون 
کرد و برای جلب و تشویق مخاطبان و همچنین رونق هرچه بیشتر 
فضای فرهنگی نمایشگاه، در کنار آن 55 عنوان، برنامه جنبی اجرا 
نمود. شب شعر مجازی، کارگاه قصه و داستان، رونمایی کتاب، مسابقه 
و همایش از جمله این برنامه ها بود که با همکاری خانه کتاب و ادبیات 

ایران محقق شد.
عالقمندانی که کتاب را از نمایشگاه خریداری می کردند، خرید خود 
را بصورت رایگان، در محل مورد نظر با ارسال پستی دریافت می کردند.

در این نمایشگاه 975 ناشر از سراسر کشور، 22 ناشر از استان و 
100 ناشر خارجی حضور پیدا کردند. ناشران خارجی در دو بخش التین 
و عربی از سوی 10 نماینده از کشورهایی چون ایتالیا، هلند، آلمان، 
انگلیس، سوئد، سوریه، لبنان، اردن و ...، تعداد 14 هزار عنوان کتاب 
خود را در نمایشگاه مجازی کتاب آذربایجان غربی در معرض انتخاب 
مخاطبان گذاشتند. در عین حال هر شهروند آذربایجانی می توانست 
هنگام خرید برای هر کتاب، 20 درصد تخفیف دریافت کند و میزان 

بن کتاب هم تا مبلغ 30 هزار تومان بود.
نتیجه اما برای دغدغه مندان حوزه فرهنگ و کتابخوانی، تلخ و 
نگران کننده بود. فروش 4 هزار و 538 جلد کتاب توسط 780 خریدار 
محترم به نسبت جمعیت 3 میلیونی استان، رقمی بسیار پایین و 
نگران کننده بود. هرچند آسیب شناسی این رویداد، مسئولین را متوجه 
خالءها و کاستی های برگزارکنندگان و لزوم تدارکات هرچه بیشتر 
برای رونق نمایشگاه کرده است اما بی تردید هر آن کسی که دستی 
بر آتش دارد، این وقایع و پیامدها را دور از انتظار نمی داند. بیراه نیست 
که در ادامه فشارهای اقتصادی، فلج کردن طبقه متوسط کتابخوان، 
بی انگیزگی مدنی، بی توجهی به فرهنگ کتاب و کتابخوانی در تمامی 
ابعاد، دست اندر کارانی که با رفتار کتابخوانی و خصلت خوره کتاب 
بودن بیگانه و حتی متخاصم هستند، شاهد اینچنین روزهایی باشیم.

از شما چه پنهان، آنهنگام که از دریچه فرهنگ و هنر آینده را تمنا 
می کنیم، امید را چشم اندازی 
از  گمشده تر  و  دوردست تر 

همیشه و هرجا می یابیم!
تمامی  به  ویژه  ارادت  با 
به  کشور،  فرهنگی  اعضای 
می زنیم،  بوسه  دستان شان 
برای کوشش و برای تکاپویی 
جانفرسا در چنین روزگاری و 
برای نگهداشت دلخون کننده 
باقیمانده های فرهنگ و هنر 

کشورمان ...
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گفتگو

هفته نامه
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احمد حکیمی پور دانش آموخته علوم سیاسی و عضو سابق 
شورای شهر تهران در دوره اول و چهارم بوده است. وی از 
موسسان حزب اراده ملت ایران و دبیرکل و رییس شورای 

مرکزی این حزب سیاسی است.

 ارزیابی شما از شورای جدید شهر تهران چیست؟
شورای دوره جدید هم، مانند شورای پنجم همه متعلق به یک لیست، و یکدست 
هستند اما این یکدست بودن متاسفانه به همفکربودن منجر نمیشود و همچنان 
شاهد اختالفات درونی -که گاها به بیرون هم درز پیدا میکند- هستیم. در خصوص 
عملکرد فعالیت شورای جدید، میتوان گفت که بعد از گذشت شش ماه انتظاراتی 
که مدنظر بود، بویژه در زمینه درآمد پایدار شهری و ساماندهی شهرداری، برآورده 
نشده است. متاسفانه اختالفات، همچان سرجایش هست و مانع از این میشود که 

اعضای شورا به وظایف خود به درستی عمل کنند.
فرایند انتخاب شهردار چگونه بود؟

انتخاب شهردار که به ظاهر شفاف و دموکراتیک بود ولی در باطن همانند 
دوره های پیش، البی های پشت پرده و فشار و تصمیمات پنهان، فرایند انتخاب 
شهردار را تحت شعاع قرار داد. هستند اعضایی که با انتخاب شهردار فعلی مخالف 
بودند ولی اعضای اصلی همنا )جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب اسالمی( 

همچنان با این تصمیم موافق بودند و بر آن اصرار داشتند.
آیا شهردار جدید را برای شهر مفید میدانید؟

از نظر بنده، ما در دوران فرصت سوزی و تصمیمات شتاب زده در شهر هستیم. 
شهردار فعلی بیرون از بدنه شهرداری انتخاب شده است و تا ایشان بتوانند با مسائل 
شهری و شهرداری آشنا بشوند، شهر خسران زیادی خواهد دید. چراکه مشکالت 
شهر تهران را باید در مقیاسی ملی و کشوری دید. ما فعال با مسائلی بحرانی و 
غیرمترقبه چون وقوع سیل و ترافیک های قفل کننده و مواردی مشابه، رو به رو 
نشده ایم تا تصمیمات شهردار را در خصوص مدیریت شهری و چگونگی اداره شهر 

در این موارد ارزیابی کنیم.
با توجه به اینکه شما دو دوره در شورای شهر تهران حضور 
داشتید، روند کلی حرکت شورای شهر طی ادوار مختلف را چگونه 

میبینید؟
انقطاع در تجربه، یک اشتباه بزرگ است که در اغلب شوراهای شهر کشور، 
اتفاق می افتد باید بتوان از موازی کاری و دوباره کاری در شورا پیشگیری کرد. 
شکل گیری و حضور نهاد شورا و شورا ها، برای اداره و رفع مشکالت شهری و 

بهبود زندگی مردم مطلوب است.
در اغلب کالن شهرها مانند تهران، برنامه بلندمدت نوشته شده است و 
محور های اصلی این برنامه ها به قانون تبدیل میشود و نمیتوان به آنها بی اعتنا بود 
و شورا ها در هرحال موظف به اجرای آن هستند. از نظر بنده هر چه جلوتر میرویم 
شورا ها، برنامه محورتر می شوند و لزوم  پاسخگویی را بیشتر احساس می کنند، لدا 
در صورت استمرار و حفظ جایگاه واقعی شوراها، شاهد بهبود وضعیت مدیریت 

شهری خواهیم بود.

احمد حکیمی پور عضو سابق شورای شهرتهران  در گفتگو با اراده ملت

انتخاب شهردار تهران حاصل البی و فشار بود

ریشه نام تهران
در مورد نام تهران چندین نظریه 
وجود دارد یکی از نظریه های که در 
مورد ریشه نام تهران داده شده این 
است که در گذشته  گروهی از خاندان 
طاهری خراسان به دلیل کمبود آب به 
سمت محل کنونی تهران کوچ 
می کنند چرا که در آن زمان تهران 
روستایی خوش  آب  و هوا در شمال 

شهر ری بود. با استقرار طاهریان در این روستا نام آن به طاهران و بعدها به طهران 

تغییر پیدا کرد. گروهی دیگر معتقدند از 
بخاطر اینکه هسته اولیه روستای 
تهران در پایه کوه شکل گرفته، در آن 
زمان لقب تِه ران به معنی انتهای ران 
کوه به آن داده شده و به مرور زمان از 
ته ران به تهران تبدیل شده است. 
نظریه آخر در مورد ریشه یابی نام تهران 
عنوان می کند که در اصل تهران به 
صورت ِگهران بوده که گه در معنای 
گرم وران در معنی جا به کار گرفته شده 

است. به مرور  زمان گهران در گویش های مختلف به تهران تبدیل شد.
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جابر فتحی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
که رئیس شورای شهر دوره پنجم شهر بیله سوار بودند. وی 
اکنون مدیر عامل شرکت تعاونی عدالت و از فعاالن سیاسی و 
فرهنگی )سینما و تیاتر(  منطقه میباشند. ایشان مولف کتاب بیله 

سوار: شهر همیشه آفتاب گیر میباشند.

 ارزیابی شما از شورای جدید شهر بیله سوار چیست؟
متاسفانه بعد از گذشت هشت ماه از شروع دوره جدید شورا هنوز ردپایی از شورای 
جدید در شهر دیده نمیشود و برنامه ای برای تحقق قول ها و شعارهای تبلیغاتی 

به چشم نمیخورد. شورای جدید پس از گذشت این مدت هنوز سردر گم هستند.
فرایند انتخاب شهردار چگونه بود؟

با فراخوانی که شورا داده بود و مطالعه برنامه ها سه گزینه نهایی مشخص شد، 
متاسفانه وقتی یکی از این گزینه ها انتخاب شد و شورا آماده اعالم نتایج گردید، 
مشخص شد که ایشان تمایل به شهردار شدن ندارند و این باعث سردرگمی شورا 
شد. دو گزینه دیگر نیز کنار رفتند و نهایتا این امر باعث شد که یکی از اعضا شورا 
به ناچار استعفا بدهد و گزینه شهرداری بشود. طبیعی است که در این حالت برنامه 

و مسیر خاصی نیز مشخص و ارائه نشد.
آیا شهردار جدید را برای شهر مفید میدانید؟

شهردار جدید فردی است از بدنه شهرداری که قبال هم سابقه شهرداری دارد اما 
متاسفانه در کارنامه خود سابقه درخشانی ندارد ولی نکته مثبت اینست که با اعضا 
شورا و بدنه شهرداری تعامل خوبی دارد. بنده به این گزینه شهرداری زیاد خوش 

بین نیستم ولی امیدوارم هستم بتوانند برای شهر مفید باشند.
با توجه به اینکه شما دو دوره در شورای شهر تهران حضور 
داشتید، روند کلی حرکت شورای شهر طی ادوار مختلف را چگونه 

میبینید؟
متاسفانه همانطور که اطالع دارید شورای چهارم شهر بیله سوار منحل گردید 
و شورای پنجم هم به دلیل محکومیت اعضا با مشکالتی مواجه شد. و من که از 
اعضا علی البدل بودم به شورا راه پیدا کردم و در موقعیت ریاست آن قرار گرفتم. 
من با ورود به شورا متوجه شدم که در ادوار مختلف برنامه خاصی برای شهر وجود 
نداشته است لذا با همفکری و کمک کارشناسان یک برنامه چهل بندی تدوین شد 
که در دوره پنجم به بیست بند آن عمل و بقیه برنامه در اختیار شورای ششم قرار 

گرفت تا اگر برنامه خاصی نداشتند از آن استفاده نمایند.

جابر فتحی عضو سابق شورای شهر بیله سوار در گفتگو با اراده ملت

شورای جدید هنوز رس در گم است 
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معرفی و پیشنهاد

هفته نامه
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هفته نامه غیر برخط 
کتاب »مسکو 2042« اثر والدیمیر واینوویچ اخیرا با ترجمه زینب یونسی در 420 اراده ملت

صفحه و بهای 120 هزار تومان توسط نشر برج راهی بازار شده است.
والدیمیر واینوویچوالدیمیر واینوویچ، زاده ی 26 سپتامبر 1932 و درگذشته در 27 
جوالی 2018، نویسنده ای روس بود. واینوویچ تحصیالت خود را در مسکو شروع کرد 
و تالش نمود تا وارد موسسه ی ادبی ماکسیم گورکی شود. این اتفاق رقم نخورد و او به 
دپارتمان تاریخ در موسسه ی آموزشی مسکو رفت. واینوویچ مدتی را در قزاقستان سپری 
کرد و پس از بازگشت به مسکو، کار بر روی رمان نخست خود را آغاز کرد. او در سال 
1980 از کشور تبعید شد و حق شهروندی شوروی را از دست داد اما یک دهه بعد به 

کشورش بازگشت.
نگاهی به کتاب مسکو 2042 

پس از مرگ لئونید برژنف در 1982، پیرمردهای حزب کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی 
یکی پس از دیگری درگذشتند و کشور به دست جوان  ترها افتاد و شاید اگر این پیرمردها 
نمی مردند، جهان هیچ گاه پایان شوروی را به چشم نمی دید. داستان رمان »مسکو 2042« 
ماجرای یکی از بی شمار تبعیدی های روس است، نویسنده ای که در سال 1982 و در همان 
سالی که پس  از مرگ برژنف و به صدا درآمدن زنگ خطر برای شوروی، درحالی که در 
مونیخ به سر می برد، متوجه می شود که می تواند به آینده سفر کند؛ سفر به 60 سال بعد، 
سفر به مسکو در 2042. این پیشنهاد هیجان انگیز را نمی شد رد کرد و ویتالی کارتسف هم 
این کار را نمی کند! سفر کارتسف به آینده، به کشور عزیزش، به مسکوی زیبای هزاره ی 
سومی، مثل هر جهشی در زمان، با ملغمه ای از شگفتی و قهرمان بازی همراه است که 
ناخودآگاه ممکن است برای ذهن خیالباف هر آدمی پیش بیاید. اگر به حرف مارکس رجوع 

کنیم و تاریخ و تکرارش را در تراژدی و سپس کمدی ببینیم، همواره این کمدی ست که 
بخشی از آینده را تشکیل می دهد و کتاب مسکو 2042 نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

سفر به میانه قرن بیست ویکم سرشار از شگفتی است و ویتالی در این ملغمه 
مارکسیستی- ارتودکسی، به مرکز اتفاق ها پرتاب و به چهره ادبی تاثیرگذار انقالب 
جدید بدل می شود. وی با چهره های گوناگونی از جمله تروریست ها، شیخ های عرب، 
جاسوس های کا.گ.ب، رهبران کرملین، روزنامه نگاران آمریکایی و نویسنده ای که 

می خواهد ناجی مسکو باشد، برخورد می کند.
پایان سفرش نیز 24 سپتامبر 1982 است که این گونه به آن اشاره می کند:

»سختم بود تصور کنم که از آینده به گذشته آمده ام و نه بر عکس. همان شب، پام به 
خانه نرسیده و همسرم را بغل نکرده و چمدان هام را بازنکرده، تلفن زنگ زد. صدای آشنایی 
شنیدم »سالم ویتوک بوکاشف هستم.« جا خوردم. »بوکاشف؟ ژناسیموس« - چی چی 
صدام زدی؟ بریا پاسخ دادن عجله نکردم. به ذهنم رسید او نمی تواند ژناسیموس باشد 
چون پس از آخرین گفت وگویمان چندان شانسی برای زنده ماندن نداشت. تازه یادم افتاد 
که حاال زمان سرشوخی های دیگری را با من بازکرده و لوشابوکاشف هنوز از چیزهایی 
که من از او می دانم، خبر ندارد. آخرش هم با این همه تجربه های عجیب نتوانستم به 
بازی های زمان عادت کنم... به فکرم رسید چه می شد اگر بلعنده ها جلسه سری می گرفتند 
و این نوشته ها را می خواندند و درباره همه جوانب رمان بحث می کردند و به این نتیجه 
می رسیدند که درجاهایی حق با نویسنده است؟ چه می شد اگر با خود می گفتند که باید 
دست از این خشونت و زیاده خواهی بکشیم و وضع موجود را اصالح کنیم وگرنه بدون 

شک به بن بست می رسیم.«

فرجام انقالب های خالی از بلوغ فکری

و اما؛
این داستان به سبک نویسندگان کالسیک روس پر از اسامی نامانوس 
است و از طرفی نویسنده کتاب به طنز نیز واژگان مخفف زیادی را خلق و ابداع 
کرده است که ارتباط برقرار کردن با کتاب را در بادی امر دشوار میکند. اما دو نکته 

هست که مطالعه این کتاب را جذاب میکند: اول اینکه فرجام مدینه های فاضله 
را به زیبایی به تصویر میکشد و دوم اینکه نشان میدهد وقتی در جامعه ای رشد و 
توسعه اولیه اتفاق نیفتاده و فرایند بلوغ طی نشده است، تغییر و تعویض رهبران 
در قالب یک فرایند انقالبی، کمک چندانی به تغییر وضعیت جامعه نمیکند و 

ریل گذاری در مسیر توسعه و دموکراتیزاسیون اتفاق نمی افتد.

معرفی کتاب
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اُسلو فیلمی است با بازی روت ویلسون ، اندرو اسکات و جف ویلبوش. 
که توسط بارتلت ِشر کارگردانی شده است. این فیلم در ژانر تاریخی، ساخته 

شده و مدت آن 118 دقیقه است. فیلم اُسلو محصول سال 2021 است.
خالصه داستان : داستان فیلم بر اساس واقعیتی درباره مذاکراتی مخفیانه 
است. حکایت پشت پرده ی توافقنامه صلح اسلو در دهه 1990 بین اسرائیل 
و سازمان آزادیبخش فلسطین. در دهه 1990، دو دیپلمات نه چندان 
درجه یِک نروژی، نقشی تسهیل گرانه در این مذاکرات بازی می کنند. 
مذاکراتی که از یک سو نمایندگان اسحاق رابین و شیمون پرز و از سوی 
دیگر نمایندگان یاسر عرفات )ابو عمار( در آن حضور داشتند. این مذاکرات 
با حواشی جذابی، زیر سایه نگاه های غیرمعتمدانه و بدبینانه ی طرفین آغاز 
شد. طرفینی )رابین و عرفات( که به شکل قانونی نمی توانستند یکدیگر 
را مالقات کنند. نخستین مالقات در اسلو با حضور احمد قریع )ابو عال( و 

حسن عصفور از طرف ساف یا همان تشکیالت خودگردان فلسطینی و دو 
دیپلمات اسراییلی که خود را در ابتدا اقتصاددان معرفی کرده بودند، آغاز 
شد و پس از توافق اولیه با درخواست ساف، با حضور نمایندگان سطوح 

باالتر از اسرائیل ادامه یافت.
فیلم سینمایی اسلو، روایت  این مذاکرات پنهانی و بخشی از بیم ها و 
امیدها، تمناها و یأس ها، شادی ها و سرخوردگی ها، تردیدها و یقین های 
آشکار و نهان سیاستمدارانی ست که رد خود را در این رخداد جا می گذارند. 
فیلم در انعکاس احساسات این نقش آفرینان سیاسی نسبت به ملت هایشان 
تاحدود چشمگیری کامیاب است. سیاستمدارانی که گاه اسیر چهارچوب های 
کهنه و دیرینه ای هستند که با نیازهای امروز زیست مردمانشان، هم پوشانی 
ندارد. بیشتر سکانس های فیلم را گویی این زوج نروژی روایت می کنند و 
التهابات و انگیزه های ایشان برای ورود به این کارزار را به نمایش می گذارد.

نگاهی به فیلم اسلو

سدی بنام تعصبات و تابوها

و اما؛
هنر انتقادی یا هنر اعتراضی یکی از پوینده ترین و واالترین زیر مجموعه 
های هنر اجتماعی است. هنرمندان بسیاری تالش کرده اند که اعتراض خود به 

بی عدالتی ها و فقدان و نبود آزادی را در اینگونه آثار متجلی سازند. از بخت یاری 
ما بوده است که اکنون این نمایشگاه در موزه هنر های معاصر برقرار شده و میتواند 
زبان گویای معترضین و منتقدین باشد. و چراغ امیدی بیافروزد برای همه 

هنرمندان و کنش گران اجتماعی.

معرفی فیلم
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نمایشگاه »آینه در آینه« مروری بر تحوالت هنر معاصر ایران بین 
سال های 1353 تا 1363 است که از سه شنبه روز 28 دی ماه به عنوان 
بخش جنبی چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای 

معاصر تهران افتتاح شد.
در این  نمایشگاه 90 اثر نقاشی، عکس، پوستر و کالیگرافی از هنرمندانی 
چون ایوب امدادیان، هانیبال الخاص، نیلوفر قادری نژاد ، کاظم  چلیپا، حبیب اهلل 
صادقی، سیروس مقدم ، پروانه اعتمادی، اردشیر محصص، بهمن محصص، 
علی اکبر صادقی، وحید تاج فر، مسعود سعدالدین، منوچهر صفرزاده، حسین 

خسروجردی و ایرج اسکندری در معرض تماشا قرار می گیرد.
مجموعه نمایشگاه  آینه در آینه از هم افزایی گنجینه  موزه هنرهای معاصر 
تهران، گنجینه آثار حوزه هنری، انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس، 
مجموعه های شخصی با سایر گنجینه های آثار هنری کشور شکل گرفته 

است.

این پروژه درباره هنر اعتراضی و انقالبی دهه های مختلف است و بیش از 
نیمی از آثار هنرمندانی که در این دوره و این بازه کار کرده اند برای اولین بار 

به نمایش گذاشته می شوند.
در مسیر جریان شناسی هنر معاصر ایران، در یک قرن اخیر جریان هایی 
را داریم که بعداً به مکاتب جنبش های هنری تبدیل می شوند. بعد از زایش 
مدرنیسم در ایران و شکل گیری جریانی چون سقاخانه از حدود اوایل دهه 50 
با یک جریان جدیدی به نام هنر انتقادی یا اعتراضی مواجه می شویم. ژانرهای 

هنر انتقادی یا اعتراضی زیرمجموعه مهم هنر اجتماعی است.
خیلی از نقاشان سعی کرده اند در این روایت هنر انقالبی از مضامین ملی 
و حماسی استفاده کنند. نمایشگاه با یک مقدمه و معرفی از شکل گیری هنر 
اعتراضی پیش از انقالب شروع میشود. همین طور روایتی از هنر قهوه خانه 
دارد؛ به عنوان ژانر مهم ملی که به نوعی آن هم بعداً یکی از ریشه های شکل 

گیری هنر اعتراضی می شود.

نمایشگاه آینه در آینه

هنر اعتراضی در ایران

و اما؛
هنر انتقادی یا هنر اعتراضی یکی از پوینده ترین و واالترین زیر مجموعه 
های هنر اجتماعی است. هنرمندان بسیاری تالش کرده اند که اعتراض خود به 

بی عدالتی ها و فقدان و نبود آزادی را در اینگونه آثار متجلی سازند. از بخت یاری 
ما بوده است که اکنون این نمایشگاه در موزه هنر های معاصر برقرار شده و میتواند 
زبان گویای معترضین و منتقدین باشد. و چراغ امیدی بیافروزد برای همه 

هنرمندان و کنش گران اجتماعی.

معرفی رویداد
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اخبار حزبی

هفته نامه
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دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از سوم تا یازدهم 
بهمن ماه برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 2000 
ناشر از جمله انتشارات حزب اراده ملت ایران حضور پیدا 
کردند. انتشارات حاما در این نمایشگاه 12 کتاب عرضه 
کرده بود و نهایتا کتاب مردم ساالری اجتماعی )سوسیال 
دموکراسی( با ترجمه زهره رحیمی پرفروشترین کتاب 

حزب شد.
در این نمایشگاه تا پایان روز ششم بیش از 45 میلیارد 
تومان کتاب توسط عالقمندان خریداری شده است. وزیر 
ارشاد در بازدیدی که از سایت نمایشگاه داشت ابراز کرد 
که در اردیبهشت ماه سال 1401 نمایشگاه فیزیکی کتاب 

تهران برگزار خواهد شد.

با انتخاب 11 نفر اعضا حقیقی و حقوقی دفتر سیاسی 
حزب توسط شورای مرکزی، این دفتر کار خود را بطور 
رسمی شروع کرد. تا زمان انتشار این شماره نشریه )18 
بهمن(، دفتر سیاسی سه جلسه داشته است که به طور 
مختصر به مباحث مطرح شده در این سه جلسه اشاره 

میگردد:
بر تبادل اخبار روز، اعضا در مورد آینده و پیشینه وضعیت 
پرونده هسته ای ایران به شور نشستند. در کنار این موضوع 
یکی از اعضای دفتر سیاسی در مورد سیاست روان رنجور، 

سخنرانی نمودند.
در دومین جلسه دفتر سیاسی محور آینده اصالحات 
به  اصالح طلبی  جریان  پیش روی  بنیادی  مشکالت  و 
بحث گذاشته شد و در کنار این موضوع یکی از اعضا در 
مورد انتخابات ریاست جمهوری شیلی سخنرانی را برای 

حاضرین ارائه نمودند.
در سومین جلسه دفتر سیاسی به موضوع سفر رییس 
جمهور به روسیه و حاشیه ها و دستاوردهای آن پرداخته 

شد و اعضا نظرات خود در این مورد را ابراز داشتند.
خروجی های دفتر سیاسی بتدریج از طریق نشریه و 
سایت حزب در اختیار عالقمندان و هواداران عزیز قرار 

خواهد گرفت.

کتاب مردم ساالری اجتماعی 
پرفروش ترین کتاب 

انتشارات حاما

دور جدید دفرت سیاسی 

حزب اراده ملت ایران

حضور انتشارات حزب اراده ملت ایران

در نمایشگاه مجازی کتاب تهران
از ابتدای دی ماه آغاز به فعالیت کرد
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در انتهای دیماه، و به مناسب چهلمین روز درگذشت زنده یاد بهمن 
کبیری پرویزی تعدادی از اعضای حزب و نمایندگانی از خانه احزاب، 
همراه با بستگان و خانواده ایشان بر مزار آن مرحوم گرد هم آمدند و 

یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.
بهمن کبیری پرویزی از اعضا فعال حزب بودند که در آذرماه امسال 
در سانحه تصادف جان خود را از دست دادند. در شماره قبلی نشریه 

مختصری از زندگینامه و آثار قلمی ایشان معرفی شده بود.

روز 30 دیماه همایشی یک روزه به همت کمیته روابط بین الملل 
خانه احزاب ایران با موضوع »اجماع بر منافع ملی در مذاکرات 
وین« برگزار شد. در این همایش تنی چند از اعضای حزب اراده 

ملت ایران نیز حضور داشتند.
این همایش با حضور دبیران کل سه فراکسیون اصولگرایان، 
مستقلین و اصالح طلبان خانه احزاب برگزار شد. در این همایش از 
هر فراکسیون 3 نفر سخنرانی کرده و سخنرانان نظرات خود و حزب 
متبوع خود را در رابطه با مذاکرات جاری هسته ای بیان کردند. این 
دومین همایش کمیته بین الملل خانه احزاب حول مذاکرات هسته 
ای است که در دولت سیزدهم و در سالن کنفرانس های وزارت 

کشور برگزار می شود.
در همایش خانه احزاب عالوه بر دبیران کل احزاب و نمایندگان 
سه فراکسیون اصولگرایان، اصالح طلبان و مستقلین، محمد باقر 
خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور و منوچهر متکی وزیر پیشین 

امور خارجه نیز ایراد سخن کردند. 

گرم یاد آوری یا نه

من از یادت منی کاهم 

مراسم چهلم
زنده یاد بهمن کبیری پرویزی 

با حضور منایندگان حاما و 

سایر احزاب کشور برگزار شد 

همایش خانه احزاب ایران
)اجماع بر منافع ملی در مذاکرات وین(
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سیاست به زبان خودمانی
حزب کیلو یی چند

وقتی از مردم در مورد حزب می پرسیم، معموال با انبوهی 
از پاسخ های نادقیق، نادرست، مبهم روبرو می شیم، حتی 
گاهی همراه با واکنش های منفی و نچسب مخاطب. آن 
بخش از جامعه هم که کمی بیشتر با سیاست درگیر می شه. 
مثال اخبار و وقایع سیاسی رو از منابع رسمی تر دنبال می کنه، 
برداشتی بسیار نارسا از حزب و عضویت در حزب داره. چراکه 
تنها با شنیدن یا خواندن این متون، نمیشه که حزب رو بقدر 
کافی شناخت. در نهایت یه بخش خیلی کم جمعیت از جامعه 
هستن که خودشون عضو یکی از تشکیالت سیاسی اند، حتی 
توی شناخت تحزب  نمره ی خیلی درخشانی  اونها هم، 

نمی گیرن! اما اینها دیگه چرا؟
بخاطر اینکه تشکل های سیاسی ما در ایران، در مرحله ی 
پیشاحزبی هستن. یعنی با یک حزب واقعی فاصله دارن.  
برای همین اعضای یک حزب، قادر نیستن که روابط و 
مناسبات واقعی تحزب رو، در ایران تجربه  کنن، اگر این 
شهروندان در رده ی اعضای فعال، درگیر حزبی نباشن، درک 

عمیقی از حزب نخواهند داشت.
بهتره بدونیم؛ اگه در حالتی خوشبینانه و سهل گیرانه، 
کنیم؛  جمع  هم    دور  رو  کشور  حزب های  تمام  اعضای 

تعدادشون کمتر از صدهزار نفر میشه! ما حدود 250 

تشکیالت ثبت شده داریم اما کمتر از نصف اونها طبق 
استانداردهای اخیر مجوزشون تمدید شده. از اکثراین احزاب 
هم،  اندک  تعداد  این  از  نیستن.  پرتعداد  هم،  باقیمانده 
نیروهای آشنا و خیلی فعال شون بسیار محدود و رقمی حدود 
یک ده هزارم کل جمعیت کشور رو تشکیل میدن. حاال با 
این وضعیت، در شرایطی که مردم حزب و تحزب را خوب 
نمیشناسن، و دغدغه و انگیزه ای هم برای شناخت و ارتباط 
بیشتر ندارن اما غالبا در محافل مختلف واقعی و مجازی، به 
بحث در مورد سیاسیون و سیاست می پردازن. یا در مورد 
فایده یا ضرر حزب قاطعانه و جدی، اظهارنظر و حتی توصیه 

می کنن.
پس الزمه یادآوری کنیم؛ مثل هر پدیده ای، بدون اطالع 
دقیق از وظایف، نقش، وضعیت و محدودیت های اون، نمیشه 
در موردش داروی یا نقد یا توصیه کرد. از قضا حزب یک 
پدیده ی بسیار پیچیده است، پیام ما به همه شهروندان 
عزیزی که اینروزها در محافل مختلف مجازی و واقعی، در 
مورد سیاست صحبت می کنن این هست که؛ برای توصیف 
و نقد یک پدیده، الزمه که اول اراده کنیم تا اطالعات الزم 
و معتبری در موردش پیدا کنیم و بدون این تالش، در مورد 

امور پیچیده، ساده پنداری و ساده گویی نکنیم.

شما برای  تبلیغات 
است رایگان 

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــماره 0930۵429۵1۵ واتسپ نمائید.
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هفته نامه

شما برای  تبلیغات 
است رایگان 

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــماره 0930۵429۵1۵ واتسپ نمائید.
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http://erademelat.ir
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پرتال اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران
مرجع رسمی اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران 

http://erademelat.ir
مرجع رسمی اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران 



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

30

سال سوم

 شامره 31

هفته سوم بهمن ماه 1400

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

پرتال اطالع رسانی هفته نامه اراده ملت 

www.eradehmellat.ir

درباره ما

ی  پدیده ا ن  به عنوا نه ها  رسا جدید  نیای  د ر  د  
نند،  می رسا ظهور  منصه  به  ا  ر قعیت ها  وا  ، ر ثیرگذا تأ
ه  یگا جا و  نقش  مد  آ ر کا ری  بزا ا ن  به عنوا و  ین ر ا ز ا
به ویژه سیاست  در عرصه های عمومی  تعیین کننده ای 
احراز می کند. با این تفطن و التفات هستی شناختی به 
یدئولوژیک  ا ه  نگا هرگونه  ز  ا پرهیز  با  نه،  رسا مقوله 
راده  ا به منظور تحقق  و  نعکاس صدای مردم  ا باهدف 
ملت در عرصه نظارت و شفافیت و در چارچوب آرمانه ای 
حاما، در پی اخذ مجوز  نشریه ارگان حزب، کارگروه 
با  ما  حا عضو  نه  رسا اصحاب  ز  ا متشکل  حزب  نه  رسا
با  مرتبط  مسائل  مورد  در  تبادل نظر  و  بحث   رویکرد 

راده  رسانه ها فعالیت خود را آغاز نمود. دو هفته نامه ا
ملت  به عنوان یک رسانه حاصل تالش گروهی اعضاء 

حزب اراده ملت ایران بود.
بر سر  بحث  ه،  را آغاز  در  و  نخستین  روزهای  در 
انتشار یا عدم انتشار یک نشریه  مکتوب بود ولی امروز 
دو هفته نامه اراده ملت با نمایه سازی در کتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران جزئی از تاریخ شد. گزافه نیست 
نیم  ز تاریخ بدا راده ملت را بخشی ا اگر دو هفته نامه ا
زیرا اکنون ما در حال نوشتن تاریخ هستیم و آیندگان 
را  ما  ریم  می گذا میراث  به  نان  آ برای  آنچه  روی  ز  ا

قضاوت خواهند کرد.

هفته نامه
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سال سوم

 شامره ۳۱

هفته سوم آبان ماه ۱۳۹۹

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

www.khsmag.ir
خاطرات سیاسی فصلنامه ای است با 
روش تحلیلی، آموزشی
 و اطالع رسانی


