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۱۶اسفند ۱۴۰۰ /شامره ۳۳

6
نوشتار

۱۱
گزارش

 چالش ها و موانع اصلی حوزه محیط زیست کشور بر مبنای چهار 
راهربد حکمرانی مدیریت یکپارچه رسزمین؛ ارتقای سازوکارهای 
اقتصادی و مالی؛ اصالح قوانین و مقررات و سامانه های نظارت 

زیست محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای اجتامعی شناسایی ...

۲۰
گفتگو

بنده به عنوان معتمد مردم در ادارات )بخشداری و بنیاد مسکن( 
در خصوص کارهای روستا به صورت خودجوش به مدت ۵ سال 
مشاور دهیار و شورایار در روستا بودم.حدود ۵ سال در عرصه سیاسی 
و اجتامعی مشغول به فعالیت و در این مدت عضو اراده ملت و از 

آموزه های دوستان بهره برده تا بتوانم وارد عرصه انتخابات و ...

۲۲
معرفی و پیشنهاد

کتاب فلسفه و اندیشه سیاسی سبزها کتابی است که توسط 
اندرو دابسون نوشته و به قلم مرتجم خوب کشور محسن ثالثی 
ترجمه شده است. این کتاب با حجمی در حدود ۳۳۰ صفحه به 

بحث در مورد سبزها و اندیشه ایشان می پردازد.

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

۲۸
اخبار حزبی

دبیرکل حزب در دو جلسه اخیر شورای مرکزی مسئولین 
کمیته های آموزش و توامنندسازی، زنان، و جوانان را برای اخذ 
رأی اعتامد به شورای مرکزی معرفی کردند. بدین ترتیب خانم 
زهره رحیمی به عنوان مسئول کمیته آموزش و توامنندسازی، خانم 
محبوبه آذرگشسب به عنوان مسلول کمیته زنان و آقای حمیدرضا 

قائدی به عنوان مسئول کمیته جوانان انتخاب شدند.

در این نوشتار هدف ما پاسخگوئی به چند سؤال کلیدی در 
مورد برجام است. آیا در مذاکرات وین برجام احیا می شود؟ آیا یک 
توافق پایدار صورت می گیرد؟ آیا یک توافق موقت و ضعیف اتفاق 

می افتد؟منافع طرفهای درگیر در این ماجرا چیست؟

۱۶
اندیشه

انسان مخلوقی است چندوجهی و چندالیه و عمیق؛ انسان 
متفکر همواره در اهتامم غوص به اعامق است. به اعامق خویش و 
به ژرفای مفاهیم گوناگون. چه در مقام فیلسوف باشد، چه در مقام 

عارف و متکلم و روان شناس و جامعه شناس و سیاستمدار و ...
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به جای مقدمه

محیط زیست از مؤثرترین عوامل تداوم حیات، شادابی و 

رسزندگی جامعه به شامر می آید، بدین لحاظ در این شامره 

هفته نامه ضمن این که نگاهی خواهیم داشت به ابعاد  متنوع 

موضوع، پیشنهادهایی راهربدی به دولت در حوزه محیط زیست 

ارایه می گردد؛ در همین راستا »تخریب محیط زیست، تخریب 

ایرانیت« بن مایه نگارش رسمقاله قرار گرفته و در سخن رسدبیری 

تالش شده جایگاه احزاب در حوزه مسائل محیط زیست مورد 

مداقه قرار دهد. 

در بخش نوشتار، عالوه بر انعکاس قسمت دوم مقاله 

 ، و مشارکت سیاسی  بایدونبایدهای جوانان  و  اماواگرها 

یادداشتی زیر عنوان آینده برجام و منافع طرف های درگیر 

را داریم که ماحصل بحث های صورت گرفته در جلسات اخیر 

دفرت سیاسی حزب هستند. 

در بخش گزارش، ابتدا پیشنهادهای راهربدی به دولت در حوزه 

محیط زیست ارایه گردیده که در آن نجات محیط زیست نیازمندعزم 

ملی و رویکرد تحول خواهانه دانسته و در گزارش بعدی ضمن اشاره 

به برگزاری کارناوال کدو در همدان، از جشنواره های محلی محملی 

برای توسعه گردشگری یاد شده است.

بخش اندیشه در شامره حارض مجددا راه اندازی شده و طی 

دو نوشتار موضوعات»امتزاج تخیل و اندیشه در سپهر ادبیات 

و شعر« و »چرا موضع می گیریم« مطرح گردیده است.

  در بخش گفتگو، دو مصاحبه انجام شده باحسن محمدی   

رئیس شورای روستای شاه کندی و سجاد نیازی پور کاندیدای 

دوره ششم شورای شهر فیروزان که به شورا راه نیافت، درباره 

نحوه انتخاب شهردار و عملکرد شورای این دو شهر و روستای 

استان همدان، در این چند ماهی که از عمر آن می گذرد.

در بخش معرفی و پیشنهاد، عالوه بر پیشنهاد خواندن 

کتاب فلسفه و اندیشۀ سیاسی سبزها راجع به برکشیدن 

زیست بوم گرایی در قامت یک ایدئولوژی؛ شام را دعوت 

کرده ایم به متاشای فیلم کوپال که به چیستی تصمیم اخالقی 

پرداخته است. هم چنین به رویداد درختکاری و وضعیت 

پارکبانان نیز به همراه تصاویر مرتبط اشاره ای گذرا داریم.

کمیته  سه  مسئولین  معرفی  حزبی،  اخبار  بخش  در 

جدید   کتاب  پیش خرب  و  جوانان  و  زنان  توامنندسازی، 

الگوی  اساس  بر  اجتامعی  »مردم ساالری  انتشارات حزب 

اسکاندیناوی« منعکس گردیده است

و نهایتاً در صفحه آخر با زبانی ساده به خود سیاست 

پرداخته ایم.

در این شامره می خوانید:

محیط زیست و باقی قضایا
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 سخن رسدبیری

تخریب محیط زیست، تخریب ایرانیت

قابل کتامن نیست که محیط زیست در رسارس ایران زمین حال خوبی 

ندارد. ناخوشی آشکار محیط زیست را می تواند در خشک شدن زاینده رود، 

شور شدن آب سد گتوند، کوچک )در حال خشک شدن( شدن دریاچه 

کم و خشک شدن  زمین،  و جنگل ها، نشست  مراتع  ازبین رفنت  ارومیه، 

آب های زیرزمینی، آلودگی هوا و ... در جای جای ایران زمین، مشاهده 

کرد. بی شک ریشه ناخوشی محیط زیست را هامنند دیگر چالش ها در 

ویرانی  آموزش وپرورش،  روابط خارجه،  اقتصادی،  گوناگون  عرصه های 

ناکارآمدی  در  باید  را   ... و  درمان  و  بهداشت  تجاری،  سیاسی  اخالق 

مدیریت کالن سیاسی جستجو کرد. 

و  کلی  تبیینی  محیط زیست،  مدیریت  ناکارآمدی  فهم  به منظور 

بیانی  به  )سیاسی(  ارائه می شود. مدیریت  از مفهوم مدیریت  مخترص 

ندهی  زما سا به  معطوف  کلی 

عنارص متعدد و گوناگون به منظور 

است.  خاص  هدف  یک  تحقق 

شهری  مدیریت  ل  ن مثا به عنوا

معطوف به هامهنگ کردن انواع 

ملی،  و  شهری  منابع  تخصص ها، 

انسانی، تجهیزاتی و ... به منظور 

ی  لش ها چا نواع  ا حل وفصل 

زیست  بهبود  راستای  در  شهری 

شهروندان است. یا مدیریت یک 

واحد صنعتی، تهیه و نظم دادن به 

اداری،  نیروهای  انواع تجهیزات، 

متخصص، فنی و ... به منظور تولید برخی کاالهای خاص است، و نکته 

حایز اهمیت در مبحث مدیریت این است که “فعل مدیریت معطوف 

به تحقق یک هدف مشخص است”. به عبارتی، “اهداف” انسانی که 

نیازهای اجتامعی، مادی و روان شناختی دارند، مبنا و  انواع  ریشه در 

تعیین کننده مبحث و فعل مدیریت در عرصه های گوناگون است. 

تحقق  برآیند  به عنوان  )معلول(  مدیریت  فعل  و  مبحث  رابطه  اگر 

یک هدف خاص )علت( را بپذیریم، آنگاه، در کارخانه ای که به منظور 

تولید لبنیات تأسیس شده منی توان از مدیریت آن، انتظار تولید یخچال 

داشته باشیم. اگر تبیین مفهوم و کارکرد فوق پیرامون مدیریت منطقی 

عرصه های  در  بی سابقه  آسیب های  باید  آنگاه  شود  تلقی  کاربردی  و 

گوناگون محیط زیست را در اهداف حاکمیت در مدیریت محیط زیست 

جستجو کرد. چند نکته پیرامون مدیریت محیط زیست قابل تأمل است. 

برای  الزم  اختیار  محیط زیست  سازمان  گوناگون  شواهد  بر  بنا  یک، 

مدیریت محیط زیست را ندارد و تابع نهادهایی است که هیچ دانش و 

تخصصی در مدیریت محیط زیست ندارند، است. 

دو، عدم اولویت حفاظت از محیط زیست در سطح کالن مدیریت کشور. 

افراد، نهادها، و صاحب منصبان، عوامل اصلی  سه، سوداگری برخی 

تخریب محیط زیست در جای جای ایران زمین است. به عنوان مثال، گفته 

گلستان  استان  در  پیش  سال  چند  سیل  اصلی  عوامل  از  یکی  که  شد 

تخریب منطقه وسیع جنگلی به منظور کسب درآمد توسط خاندان یکی 

ایجاد صنایع فوالد در منطقه کم آب  یا  بود.  از صاحب منصبان محلی 

شدن  آب  کم  یا  است.  زاینده رود  شدن  خشک  اصلی  منشأ  اصفهان 

دریاچه ارومیه به واسطه ایجاد چندین سد غیرکارشناسی شده است. یا 

منشأ ریزگردها جنوب کشور سوءمدیریت و نابودکردن برخی تاالب ها 

به سدسازی های  در جنوب کشور و عدم توجه مدیریت کالن سیاسی 

اعرتاض های  اگر  ترکیه در رسچشمه های دجله و فرات است. بی شک 

تصاحب  قصد  که  خاصی  نهاد  توسط  دماوند  کوه  نبود،  ملی  گسرتده 

بخشی از آن را داشت تا به امروز 

تخریب شده بود.

ایران متشکل  پدیده  یا  مفهوم 

یک  و  روان شناختی  وجه  یک  از 

است.  )فیزیکی(  وجه جغرافیایی 

به تعبیری جغرافیای ایران جایگاه 

یا بسرت وجه روان شناختی پدیده 

از  ایران است. به بیانی، بسیاری 

)انسان ها(  شهروندان  احساسات 

در تجربیات و روابط طوالنی مدت 

دارد.  ریشه  آنها  محیط زیست  با 

 ، رس خلیج فا  ، ل ن مثا ا به عنو

دماوند، تخت جمشید، کارون، دریاچه های مازندران و ارومیه، مقربه های 

فردوسی، سعدی، خیام، امیرکبیر، مصدق، جنگل های شامل و ... عنارص 

فیزیکی )جغرافیایی( منشأ بسیاری از احساسات و هویت ملی ایرانیان 

هست. 

و  تاریخی  بناهای  تخریب  ینده رود،  زا خشک شدن  تعبیری،  به 

)به قصد  نهادها  و  تراشی توسط برخی شخصیت ها  ملی، جنگل و کوه 

سودآوری( و ... پیامدی جز ازبین بردن احساسات شهروندان ندارد. آیا 

دماوند،  کوه  شامل،  جنگل های  خلیج فارس،  اگر  که  نیست  این گونه 

... نباشند، ایرانیت معنی خود را از دست می دهد.  بناهای تاریخی و 

پربیراه نیست اگر گفته شود ایرانیت و محیط زیست دوروی یک سکه 

هستند. اگر بپذیریم که آینده برآیند عملکرد امروز ماست، می توان انتظار 

داشت که روند کنونی مدیریت محیط زیست بی شک منجر به بحرانی 

شدن بقای محیط زیست خواهد شد؛ بنابراین به منظور صیانت از ایران، 

بر  احتاملی  پیامدهای  درنظرگرفنت  بدون  نباید  سیاسی  تصمیم  هیچ 

محیط زیست اتخاذ شود و عواملی که به قصد سوداگری، محیط زیست 

را تخریب می کنند باید در ردیف دشمنان ایرانیت تلقی شوند.
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 رسمقاله

احزاب و مسائل محیط زیستی 

آن یکی  پایدار  نوع  از  توسعه ای مخصوصاً  فرایندهای  روی  بحث وبررسی 

از حوزه های بسیار موردتوجه مجامع سیاسی در سطح جهان هست. البته باید 

به خاطر داشت که این متایل در بین ماملک و مجامع سیاسی فعال در آنها با 

تفاوت هایی عینیت می یابد تا جایی که در ماملک توسعه یافته بخش بزرگی 

از منابع مالی هزینه ای رصف تحقیق و پژوهش برای مراقبت از محیط زیست 

می شود و در جوامعی با رشایط کلی کشور ما بخش بزرگی از منابع به نام 

از  تبعیت  با  سیاسی  اقدامات محض  محیط زیست رصف  از سالمت  صیانت 

اهداف جناحی می شود و ازاین روست که میزان تخریب و نابودی محیط زیست 

در کشوری با مختصات کشور ما نه تنها از چرخه تولید و بازتولید تهدید خارج 

منی شود بلکه تحت مدیریت و کنرتل نیز واقع منی شود

محیط زیست چیست؟ بی گامن هر محیطی که از مجموعه های فیزیکی و 

زنده در ارتباط با هم تشکیل و در آن زندگی جریان داشته باشد محیط زیست 

نامیده می شود و به تبع آن هر موجودیتی که بکوشد تا با اختالل در ارتباط مورد 

اشاره نظم محیط را با تهدید مواجه سازد در عمل موجودیتی را تداعی می کند 

که با زندگی دشمنی می ورزد. 

پس اهمیت محیط زیست از جهت تداوم زندگی است هامن تداومی که 

موجب شده تا انسان با دست بردن در اوصافی چون گفتگو و خالقیت به روش ها 

و ابزاری دست بیابد که با استفاده از آنها می شود متدن ها را بنیاد گذارد و به 

انسان آقایی بخشید و یا به عبارتی زمانی می توان محیط زیست را از طبیعت 

جدا و بدان مفهوم واالیی داد که در شعاع آن رابطه عمیقی بین انسان و طبیعت 

ایجاد شده باشد و امکان آن فراهم شود که در چرخه تولید و تأمین نیاز که عامل 

بقا و تعالی انسان و متدن اوست طبیعت و سالمت آن مورد اهتامم واقع شود 

تا از این طریق بشود امنیت الزم برای زندگی و تداوم نسل را ممکن ساخت

اجازه بدهید تا موضوع را از منظری دیگر مورد دقت قرار دهیم و با تاکید 

روی این نکته که انسان دارای مأموریت روشنی است که در آن هدفی جز 

ساخنت و تعالی بخشیدن معنی ندارد ساخنت و تعالی بخشیدنی که با فهم و عمل 

تشکیالتی آن هم به موضوع تدبیر امور حیاتی ممکن شده و زمینه ای را ایجاد 

می کند که در آن بهبود و تغییر با کمرتین هزینه و خسارت به انجام می رسد 

و هر آنکه در این زمینه دستاوردهای قابل اطمینان تری داشته باشد در رقابت 

برای جلب اطمینان و اعتامد عمومی موفق تر عمل می کند. یعنی آن کسی و 

یا گروهی که به مردم این اطمینان را بدهد که می تواند با شکافنت طبیعت و 

ترمیم عاملانه آن نیازهای انسان را برآورده سازد به یقین می تواند مورد اقبال 

واقع شود و مردم با احساس امنیت از اینکه فردا هم اگر نیازی داشته باشند 

امکانی برای تأمین آن وجود دارد او را به رهربی و هدایت خویش انتخاب 

می کنند. بله این داستان ماملک توسعه یافته است ماملکی که در آن میزان 

برای  برنامه جدی  یک  احزابش  برای  زیستی  محیط  تحقق  قابل  برنامه های 

جلب اقبال عمومی و افکارعمومی حامیت کننده محسوب می شود درحالی که 

ما اساساً با چنین فضایی نه آشنایی داریم و نه آشنا شدن با آن را یک رضورت 

متناسب با زمان می انگاریم زیرا که در فهم ما از رسالت اجتامعی این نکته 

نهادینه و عمده شده است که “این تنها جان توست که عزیز است و برای 

حفظش می توانی همه چیز را نابود کنی و یا این تنها تویی که بر روی زمین 

حق حیات داری و بعد از تو چه ارزشی دارد که کسان دیگری بیایند و برای 

زیسنت امکانی داشته باشند” 

برای گذر از چنین باور و برداشت مسلطی راهی نیست جز آنکه در همه 

برنامه ریزی های آموزشی و کادرسازی حزبی، کار روی شناساندن بها و ارزش 

محیط زیست و تالش برای صیانت از آن در دستور کار قرار داشته باشد تا با 

تهیه خربنامه های آموزشی و یا نوشته های دنباله دار در ارگان های رسمی احزاب 

تالش برای عمومی شدن فرهنگ احرتام به محیط زیست آن هم با برنامه های 

حقیقی و نه سیاسی حس عالقه مند و احرتام به محیط زیست عمومی گردد. 

به اجامل آنکه ارتباط بین عنارص فیزیکی و موجودات زنده در محیط طبیعی 

حس و حال زندگی و شادابی را در محیط زیست زنده و دامئی می کند مرشوط 

بر آنکه دراین ارتباط توجه به سهم نسل های آینده و منطق هزینه به فایده 

سمت دهنده و انگیزاننده باشد وگرنه برداشت غیرعقالنی و با منطق تأمین 

هزینه برای حفظ قدرت سیاسی فردایی را در افق دید قرار می دهد که حداقل با 

کمرتین اختاللی در نظم درونی محیط طبیعی جهان چون آواری بر رس مردمان 

آن فروبریزد و همه آرزو و مطالبه آنها را دفن کند
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در این نوشتار هدف ما پاسخگوئی به چند سؤال کلیدی در مورد برجام 

است. آیا در مذاکرات وین برجام احیا می شود؟ آیا یک توافق پایدار 

صورت می گیرد؟ آیا یک توافق موقت و ضعیف اتفاق می افتد؟منافع 

طرفهای درگیر در این ماجرا چیست؟

تهیه  بیانیه  محور  بر  عراقچی  تیم  توسط  مذاکرات  دور  حاصل شش 

شده توسط کمیسیون مشرتک برجام، پایانی با هفت پرانتز بود که این 

پرانتزها بیانگر اختالف نظر طرفین مذاکره است. در هر پرانتز مطالبه 

اصوالً  و  می شود  نوشته  دیگری  خواست  مقابل  در  دعوا  طرف  هر 

موضوع مورد مذاکره همین اختالفات است. در طول مذاکره یک به یک 

پرانتزها موردبحث قرار گرفته و با حل هرکدام از اختالفات یک پرانتز 

از منت اصلی کم می شود. زمانی که همه پرانتزها حذف شوند، مذاکره 

به پایان پله نتیجه رسیده و پیش نویس مورد توافق آماده می گردد. 

با پایان دولت آقای روحانی، دور هفتم مذاکرات با تأخیری چندماهه 

از  به منایندگی  باقری کنی  آقای  آقای رئیسی به رسپرستی  در دولت 

طرف ایران برگزار گردید. در دور هفتم ایران دو سند پروپیامن و یک 

کیفرخواست از متام جنایات غرب در سه قرن گذشته را به کمیسیون 

با برخورد رسد طرف  این در خواست  داد. طبیعیات که  ارائه  برجام 

سه جانبه  جلسه  یک  در  روسیه  و  چین  سپس  گردید.  مواجه  غربی 

ایران را متقاعد کردند تا در خواسته ای خود را پس بگیرد و مذاکره از 

جایی ادامه پیدا کند که دولت روحانی پایان داد. همچنین آقای باقری 

پذیرفت عالوه بر رفع تحریم ها، اقدامات ایران هم مورد مذاکره قرار 

بگیرد. آغاز دور هشتم مذاکرات با منت عراقچی رشوع و البته هفت 

پرانتز مورد اختالف به دوازده پرانتز افزایش یافت. این دور در حالی 

به پایان خود رسید که خرب موثقی از حذف هیچ کدام از پرانتزها به 

بیرون درز پیدا نکرد.

بعضی از مهم ترین پرانتزها

مهم ترین  شاید  یران  ا هسته ای  گریز  مدت زمان  هسته ای:  گریز 

است  زمانی  مدت  هسته ای  گریز  است.  غرب  و  ایران  بین  اختالف 

می کشد.  امتی طول  آزمایش  اولین  تا  امتی  فرمان ساخت مبب  از  که 

توافق برجام در دوران اوباما توانست گریز هسته ای ایران را از چند 

ماه به یکسان افزایش دهد. با خروج ترامپ از برجام ایران فعالیت های 

هسته ای خود را از رس گرفت و این زمان در پایان دولت روحانی و 

دور ششم مذاکرات پیش بینی می شد که به چند ماه تقلیل پیدا کرده 

است. برآورد غربی ها این است که در حال حارض این زمان از چند ماه 

به چند هفته تقلیل یافته است و به رسعت به سمت صفر میل می کند. 

هدف آمریکا از پیوسنت به مذاکرات بازگرداندن زمان گریز هسته ای 

اینکه  مگر  محقق منی گردد  مهم  این  است.  سال  یک  به هامن  ایران 

ایران سانرتیفیوژهایی پیرشفته و اورانیوم غنی شده اش را معدوم و یا 

به کشور ثالثی منتقل مناید که البته ایران قبول منی کند. 

برجام  از  ایران  کم  انتفاع  موضوع  بعدی  مهم  پرانتز  ایران:  انتفاع 

عمل  در  کردیم  توافق  کاغذ  روی  ما  که  آنچه  می گوید  ایران  است. 

حتی قبل از آمدن ترامپ هم نتوانستیم بهره برداری کنیم. دلیل مهم 

عدم انتفاع ایران از برجام تحریم های اولیه ای است که بر رس یوترن 

اگر  چیست؟  دالری  یوترن  است.  صورت گرفته  دالری   )U-Turn (

این  کنید  جابه جا  آسیایی  کشور  دو  بین  دالر  مقداری  بخواهید  شام 

مقدار باید ابتدا از حساب های این دو بانک در بانک مرکزی آمریکا 

جابه جا شود؛ بنابراین چرخه ای وجود می آید که آمریکا با تحریم آن 

ایران را از گردش منابع دالری در رسارس جهان محروم می کند. ایران 

می خواهد که این تحریم برداشته شود. آمریکا می گوید که این تحریم 

برجامی نیست و علت مسائل حقوق برشی، موشکی و همچنین مربوط 

به فعالیت های نظامی ایران در منطقه است. اگر ایران می خواهد که 

این تحریم برداشته شود باید ایران در مذاکراتی جامع تر و گسرتده تر از 

 FATF برجام بنشیند و مشکالتش را با غرب حل کند. از طرفی ایران

را نپذیرفته و این تحریم به پیشنهاد FATF علیه ایران تصویب شده 

و ایران حارض به شفافیت مالی نیست و دوم اینکه ایران ریسک تسلط 

آمریکا بر منابع دالری خود را منی پذیرد.

دلیل دوم عدم انتفاع ایران از برجام قانون کاتسا است. این قانون در 

تابستان نود و شش در کنگره آمریکا تصویب شده است و به موجب آن 

ایران تحمیل گردیده است. آمریکا می گوید  به  یکرسی تحریم جدید 

این تحریم ها حقوق برشی و تسلیحاتی است و ربطی به برجام ندارد 

و لغو آنها در توان دولت آمریکا نیست.

یران  ا که  مشکالتی  بحث برانگیزترین  از  یکی   :OFAC رفتار 

خزانه داری  تحریم های  اداره  یا   OFAC رفتار  است  کرده  مطرح 

OFAC می تواند تحریم وضع کند، اما  آمریکا است. ایران می گوید 

منی تواند تحریمی را لغو کند و این مسئله باعث گردیده که بسیاری 

از تحریم های برجامی به قوت خود باقی مانده و عمالً ما نتوانیم از 

گشایش حاصل از برجام بهره برداری کنیم.

برای ایران قرارگرفنت در وضعیتی که نه یک قدرت 

نظامی و تدافعی باشد و نه یک قدرت اقتصادی، 

قابل قبول نیست.

آینده برجام

و
منافع طرف های درگیر
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برجام توسط  برای عدم خروج  کافی  ایران تضمین  مطالبه مهم دیگر 

آمریکا است. آمریکا می گوید ماهیت برجام چنین تضمینی را منی پذیرد.

دالیل پیرشفت کند مذاکرات

یوترن دالری و  لغو  ایران است. دو مسئله  اول جنس مطالبات  دلیل 

تضمین عدم خروج آمریکا از برجام از سوی ایران هر دو منطقی است 

چنین  خواهان  ایران  اگر  و  منی گنجند  برجام  ظرف  در  هیچ کدام  اما 

تضمین هایی است باید وارد مذاکراتی جامع تر و در گسرته بیشرتی از 

موضوعات مورد مناقشه گردد. بیشرتین کاری که آمریکا در چارچوب 

رشکت های  به  تضمین  یکرسی  دادن  دهد،  انجام  می تواند  برجام 

برای  اما  ایران است که راه تجارت را سهل می کند،  با  طرف قرارداد 

رسمایه گذاری کافی نیست. 

دلیل دوم عدم پیرشفت مذاکرات، مسئله حضور مرتجم در مذاکرات 

است. ترجمه کارایی جلسات را به نصف تقلیل داده است. 

مذاکره  مسئله  توافق،  در  پیرشفت  کندی  اصلی  و  سوم  دلیل 

ایده های  باید  طرفین  بین  اختالف  رفع  برای  است.  غیرمستقیم 

دارد  مهم  دلیل  چند  آمریکا  شوند.  مطرح  دعوا  طرفین  توسط  جدید 

که منی تواند ایده ها و پیشنهادها و امتیازاتش را باواسطه مطرح مناید. 

اوالً به چین و روسیه اعتامد ندارد چراکه در چندین جبهه با این دو 

کشور مناقشه دارد. مثل مسئله اوکراین و تایوان. این ایده ها در مسیر 

کشورهای  ملی  منافع  محک  به  و  می یابند  ماهیت  تغییر  واسطه ها 

واسطه می خورند و با آن تطبیق و تغییر پیدا می کنند. دوم اروپایی ها 

به دالیل مختلفی از آمریکا در مدیریت برنامه هسته ای ایران مرصتر 

از طرف  امتیاز و مصالحه  با  توأم  پیشنهاد  نتیجه هرگونه  هستند، در 

آمریکا، اول باید اروپا را قانع کند. دلیل سوم نگرانی از درز تقطیع شده 

پیشنهادها در مطبوعات داخلی و تبدیل شدن آن به یک بحران علیه 

دولت بایدن است.

منافع طرف های مذاکره

دو  تا  ایران  نفتی  صادرات  افزایش  با  می تواند  توافق  با  چین  چین: 

از  کند.  فراهم  رسمایه گذاری  عالی  فرصت  یک  بشکه  نیم میلیون  و 

طرفی چین از کش آمدن مذاکرات بدش منی آید چون می داند آمریکا 

به محض اینکه از ایران فارغ شد با توان بیشرتی به محدودکردن چین 

می پردازد. از طرفی چین مایل نیست مذاکرات آن قدر طول بکشد که 

ایران از آن خارج و به آزمایش هسته ای برسد. چراکه آزمایش هسته ای 

در قلب خاورمیانه بخش مهمی از رسمایه گذاری های چین را در این 

منطقه دچار بحران می کند. 

روسیه: روسیه هم مثل چین دستیابی ایران به مبب اتم را برمنی تابد و 

می خواهد به هر طریق ممکن با یک توافق رفتار امتی ایران را زیر نظر 

نهادهای بین املللی تحت نظر داشته باشد. از سویی روسیه می خواهد 

از برگ توافق در بازی اوکراین حداکرث استفاده را بربد. از سوی دیگر 

زیادی گردد،  توافق صاحب عواید  از محل  ایران  نیست  مایل  روسیه 

به نحوی که در حوزه صدور گاز به اروپا رقیب روسیه گردد. بازار گاز 

اروپا برای روسیه یک مسئله امنیت ملیست.

فرانسه و انگلیس: این دو کشور در میز مذاکرات بیشرت حافظ منافع 

کشورهای خلیج فارس هستند، چراکه رسمایه گذاری های زیادی در این 

مناطق داشته و در دفاع از این منافع مشرتک تالش می کنند با توافقی 

نیاز امنیتی این کشورها را تأمین کنند. 

آمریکا: برای آمریکا کارکرد برجام ایجاد تعادل بین دو اتفاق بد است. 

اینکه  اتفاق بد دوم  ایران و  اتفاق بد اول صفر شدن گریز هسته ای 

ایران از برجام انتفاع کاملی بربد و به واسطه دستیابی به پول و فرصت 

آمریکا می داند  برخوردار شود.  ژاندارمری منطقه  از موقعیت  تعامل 

را  خود  موشکی  و  پهپادی  صنایع  تحریم ها  شدیدترین  در  ایران  که 

این رشد و موفقیت  به رسعت گسرتش داده است. حال بدون تحریم 

افزایش خواهد یافت. برای جلوگیری از صفر شدن گریز هسته ای ایران 

آمریکا باید امتیاز اقتصادی بدهد. اما این امتیازات نباید آن قدر باشد 

که ایران را قدرمتند کند.

نظامی  قدرت  یک  نه  که  وضعیتی  در  قرارگرفنت  ایران  برای  ایران: 

و تدافعی باشد و نه یک قدرت اقتصادی، قابل قبول نیست. ارزیابی 

قوی  پهپادی  و  موشکی  صنایع  یک  که  ایست  ایرانی  تصمیم گیران 

اقتصادی  امکان رشد  تا  ایران دور کند  از رس  می تواند سایه جنگ را 

این  و  دارد  اختالف  آمریکا  با  اساس  از  ایران  بنابراین  شود؛  فراهم 

اختالف امکان یک توافق مؤثر و پایدار را بعید می کند. مگر توافقی 

ضعیف، شکننده و موقت.
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یندهای  فرا متامی  در  بودن  سهیم  معنای  به  مشارکت  هرچند 

اما  بود.  خواهد  اصالح  و  سنجش  اجرا،  برنامه ریزی،  تصمیم سازی، 

باتوجه به محدودیت ها و موانع ریزودرشت و ساختاری و زیربنایی که در 

برخی جوامع پیشی ای جامعه برای مشارکت هست. در این مقال نگاه 

عام تر و وسیع تری به آن می اندازیم و البته قصد ما در این یادداشت، 

موشکافی بحث “مشارکت سیاسی” نیست.

طی این نوشتار، از ۴ زاویه به محور بحث نگاه خواهد شد. 

)رصفاً  جهان  کشورهای  در  جوانان  سیاسی  مشارکت  به  نگاهی   .۱

توصیفی و نه تطبیقی( خواهد انداخت.

۲. مروری بر مشارکت سیاسی جوانان در ایران خواهیم داشت. چه در 

قالب کنش سیاسی حزبی و یا خارج از این چهارچوب.

۳. نگاه اختصاصی به وضعیت جوانان در حزب اراده ملت ایران خواهیم 

داشت و گذری بر فراز و نشیب های آن خواهیم انداخت.

۴. در انتها با تاکید بر الزامات و بایدهای افزایش مشارکت جوانان با 

نگاه اختصاصی در حزب اراده ملت ایران بحث را به پایان خواهیم برد.

در شامره اول این مقاله به زاویه های اول و دوم پرداختیم و مشارکت 

سیاسی جوانان در جهان و ایران را مرور کردیم. در شامره دوم نگاهی 

خواهیم داشت به وضعیت جوانان در حزب اراده ملت ایران و کارهای 

که باید کرد.

۳. روند مشارکت سیاسی جوانان در
حزب اراده ملت ایران

حاما نیز همچون دیگر احزاب وقتی در دهه شصت، نهاد مورد نظرش را 

کلید می زد، جوانان سکان کار را در دست داشتند. امروز پس از گذشت 

۴۰ سال هستند  ۳ دهه، عالوه بر نیروهای قدیمی، افراد باالی  حدود 

که در بیشرت حوزه ها، سکان دار مجموعه اند. غیر از دوران تأسیس و چند 

سال پس از آن که خود جوانان در قامت بنیان گذاران تشکیالت ظاهر 

شدند. در اواخر دهه هفتاد و اوائل هشتاد نیز، حزب در حوزه جوانان، 

شاهد اوج خود بود و شاخه جوانان به عنوان بخش محرک و برانگیزاننده 

تشکیالت، نقش خود را ایفا می کرد. 

و  توان  فاقد  متأسفانه  ایران  ملت  اراده  حزب  بنیه،  این  علی رغم 

نیروهای  به  دلخوش  گویی  بود.  کادرسازی  برای  الزم  ظرفیت های 

جوانش، از کنار سیاست گذاری درازمدت در این حوزه بازیگوشانه عبور 

کرده بود؛ لذا پس از دهه نخست و با ورود به دوره هایی که جامعه به 

اقبال  افول  و  کنشگری  انگیزه  و  سیاسی  کنش  رکود  با  مختلفی  دالیل 

جوانان به احزاب و مشارکت سیاسی روبرو شد، حزب از این نظر دچار 

آسیب شد. تنها معدود چهره های جوان، به طور خاص و موردی، آن هم 

فعالیت  و  جوانان  شاخه  که  بودند  شخصی شان  ویژگی های  به خاطر 

جوانان حزب را، رنگ و معنا می بخشیدند. حزب فاقد این توان و رویکرد 

کند  نهادینه  تشکیالت  در  را  جوانانه  سیستامتیک  ورزی  کنش  که  بود 

و از طریق آن، این حوزه را زنده و پویا و پایدار نگاه دارد؛ لذا علی رغم 

صورت   ۹۰ دهه  در  که  شده ای  برنامه ریزی  و  تشکیالتی  تالش های 

که  جوان  عضو   ۱۵۰ به  نزدیک  حضور  از  حزب  برخورداری  و  گرفت 

چشم انداز را امیدبخش می کرد، اما فرجام خوشی در حوزه جوانان به 

دنبال نداشت. 

اما این فراز و نشیب ها به دالیل مختلفی اعم از درون و برون تشکیالتی 

داشت. عواملی چون: 

استیالی  و  کشور  سیاسی  سپهر  ناامیدکنندة  هم  پی  از  رخدادهای   .۱

دوره به دورة رویکردهای امنیتی و محدودکننده. 

جوان  اجتامعی  رسمایه های  قضا  از  که  سیاسی  جریانات  ناکامی   .۲

بسیاری داشتند اما در عمل به وعده ها یا ادامه آرمان و مسیر متعهد 

شده وفادار و موفق نبودند.

۳. نهادینه نشدن کادرسازی و فرهنگ آن در تشکیالت.

۴. شکاف های درون حزبی و اختالفاتی از ارشدترین الیه های حزبی به 

نیروهای جوان ترسی می یافت.

۵. خودمحوری و فردگرایی نیروهای جوان فعال و شاخص در حزب.

۶. گسست تئوری و عمل در محور توجه به جوانان.

۷. وابستگی واحدها و فعالیت ها به حضور یک یا چند چهره فعال جوان 

که با حذف آنها، کل فرایند تعطیل می شد.

۸. مواضع حاما در قبال قدرت و موقعیت های مدیریتی که در تعارض و 

اماو اگرها  و بایدونبایدهای جوانان و مشارکت سیاسی )۲(
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تضاد با جاه طلبیهای برخی از جوانان بود.

۹. کمبود چهره های مشهور و معروف سیاسی یا رسانه ای شده در حزب 

که می توانست برای جوانان جذاب باشد.

صربی  که  مدنی  مدارای  و  شکیبایی  روحیة  ضعف  یا  فقدان   .۱۰

ایوب خانی را می طلبید. 

همه موارد ذکر شده در کنار هم حزب اراده ملت ایران را نیز چون دیگر 

این  با فراز و نشیب های فراوان مواجه کرد.  احزاب در زمینه جوانان 

رشایط موجب گردید تا در وضعیت کنونی، حزب اراده ملت ایران بر 

روی کاغذ تقریباً از پایین ترین میزان همکاری و مشارکت جوانان زیر 

۳۰ سال برخوردار باشد. 

در حال حارض جوانان حزب در کمرتین رقم ممکن و آن هم در ۴ قلمرو 

رویکردی در تشکیالت حضور دارند:

مدار  بر  تحزب  دیگر،  که  رادیکال تری  گرایش های  با  نان  ۱.جوا

محور  بر  رصفاً  حزب،  با  را  خود  روابط  و  برمنی تابند  را  اصالح طلبی 

کنجکاوی و به شکلی منفعالنه یا رصفاً نقد کننده حفظ کرده اند.

سیاست  به  موقعیت  کسب  و  جاه طلبانه  انگیزه های  با  که  ۲.جوانانی 

و  دارند  پرشورتری  حضور  نخست  گروه  خالف  بر  البته  و  می نگرند 

تالش می کنند که حزب را در مسیر موردنظر متأثر منایند. )البته نتایج 

کنگره ۱۴۰۰، تأثیری جدی بر تصمیم این دسته از جوانان برای حضور 

و فعالیت در حزب گذاشت(

۳. جوانانی که به خاطر حضور یک یا چند چهرة مقبول یا محبوب خود با 

حزب در ارتباط و تعامل هستند. به نوعی رابطه استاد و شاگردی یا روابط 

آمیخته با معذوریت که البته موجب رفتارهای مسئوالنه و نقش آفرینی 

فعال هم نشده است.

۴. جوانانی که رویکرد قالب حزب را درک کرده و آن را پذیرفته اند و 

به فراخور امکان و متایل خود در صحنه حضور دارند که البته چشمگیر 

و تأثیرگذار نیست.

اینکه جوانان حزب و  باید به آن توجه کنیم  موضوع بسیار مهمی که 

وضعیت جوانان حزب، آینة آینده تشکیالت است. یعنی وقتی به وضعیت 

شاخه جوانان و به جوانان نگاه می کنیم؛ تصویر فردای حزب را می بینیم؛ 

و  به موضوع جوانان  پرداخنت  و  اهمیت و رضورت رسمایه گذاری  لذا 

این  است.  مشارکت  بحث جلب  از  عمیق تر  و  فراتر  مسئله ای  تحزب، 

موضوع حیات و بقای تشکیالت را رقم می زند. الزم به یادآوری است 

که حزب اراده ملت ایران ساختار شاخه جوانان را در اساسنامه خود 

در نظر گرفته و مبتنی بر پهنه های پنج گانه کشوری فعالیت جوانان را 

تنظیم می کند.

با وجود متامی مطالب مورد اشاره، نکته نویدبخش داستان اینجاست که 

گفتامِن حزب اراده ملت ایران که البته مصائب و چالش های پرشامری 

را برای این تشکیالت در پی داشته است، این ظرفیت را به طور ویژه 

و انحصاری دارد تا در همدوشی با یک برنامه عملی منسجم و جدی 

نیروی جوان  برای جذب صدها  و روشی دقیق و هوشمندانه، بسرتی 

و دلسوز گردد.

رکت  مشا ب  با ر  د ف  وصا ا ین  ا با   : مهم پرسش 
سیاسی جوانان چه کنیم؟

۴.چه باید کرد؟

مسائل  از  یکی  جوانان  مشارکت  و  حضور  بودن  کم رمق  ازآنجاکه 

دیگر  سوی  از  و  است  حزبی  مجموعه های  بحرانی  حتی  و  چشمگیر 

چشم انداز برای رفع این بحران نیز، با ادامه رشایط موجود، امیدوارکننده 

و  مهم  این  قراردادن  محور  با  تشکیالتی،  بازنگری  منی رسد.  نظر  به 

چاره اندیشی برای رفع موانع مشارکتی جوانان، بسیار بایسته و شایسته 

است. درعین حال تشکیالت باید بر اساس تجارب ارزشمند گذشته، این 

مهم را نیز در نظر داشته باشند که مترکز بر سیاست های دسته بندی و 

تفکیک در نیروهای تشکیالتی چه از منظر جنسیت و چه سن و چه دیگر 

شاخص های مرسوم، در سطح خرد یا کالن پسندیده و کارآمد نیست و 

در بازه زمانی نیز محکوم به تحولی اساسی قرار خواهد گرفت؛ لذا حزب 

در این مقال، قصد دارد بدون گرفتار شدن در دام تفکیک و دسته بندی 

چاره اندیشی  جوانان  مشارکت  مسئله  پیرامون  تشکیالتی،  نیروهای 

منوده و در این محور برنامه عملی تدوین مناید.

راهربدهای عملی هشت گانه:

الف. مروری بر چهارچوب ها، قوانین و مناسبات تشکیالتی در راستای 

جوان پسند منودن آنها

ب. توامنندسازی و آموزش کارآمد جوانان

ج. ارتقای رسانه ای

د. وجود چهره های شاخص و کادرهای همه جانبه که اهمیت مشارکت 

جوانان برای ایشان یک باور عملی باشد. 

فرودها.  و  فراز  متامی  علی رغم  حزب  فعالیت  و  حضور  استمرار  هـ. 

پایداری مدنی در زیر فشار دشواری ها و موانع و محدودیت ها.

و. پرهیز از به بازی گرفنت جوانان و دعوت به حضور منایشی و مقطعی 

ایشان، عدم استفاده ابزاری از جوانان. پرهیز از رویکردهای فراکسیونی 

و نوچه پروری به ویژه با نیروی کادر جوان.

ز. طراحی سازوکارهایی که امکان مشاوره، راهنامیی و یاری رسانی به 

جوانان را در حوزه های دیگر برای اعضای جوان فراهم می کند.

ح. بازگذاشنت و انعطاف برای انتخاب موضوع یا روش اجرا برای اعضای 

عالقه مند جوان
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گزارش

هفته نامه
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چالش ها و موانع اصلی حوزه محیط زیست کشور بر مبنای چهار راهبرد 
حکمرانی مدیریت یکپارچه سرزمین؛ ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی؛ 
اصالح قوانین و مقررات و سامانه های نظارت زیست محیطی کشور و ارتقای 
سازوکارهای اجتماعی شناسایی شده است که بررسی خواهد شد تا چه میزان 
برآمده از سند ملی و استانی آمایش است و دستگاه های متولی در کشور و استان 

در چه وضعیتی در توجه به دستورالعمل سند ملی آمایش قرار دارند.
به گزارش حاما نیوز، حفاظت از محیط زیست جزو حقوق عامه مردم است 

و ازاین رو جزو وظایف ذاتی و بنیادین دولت قرار می گیرد و بنابراین مجلس 

باید بر اجرای این وظیفه مهم به طورجدی نظارت کند. چهار راهبرد مدیریت 

یکپارچه سرزمین؛ ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی؛ اصالح قوانین و 

مقررات و سامانه های نظارت زیست محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای 

اجتماعی از سوی دفتر مطالعات زیربنایی مجلس، پیشنهادهای سیاستی 

و اجرایی به دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست ارائه داده شده  است

نکته؛ طرح ها و لوایح مجلس باید دارای پشتیبان از منظر پوشش نظرات 

کارشناسی محققان، نخبگان علمی مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی و دیگر 

نهادها از جمله احزاب، گروه ها و افکارعمومی در مورد خواست و نیازهای 

جامعه باشد که از طرق مختلف کارشناسان پژوهشی مجلس باید این نظرات و 

پیشنهادها را جمع آوری و در ارائه نظرات کارشناسی خود در باب متامی طرح ها 

و لوایح مدنظر قرار دهند.

حال به چه میزان داده های جمع آوری شده از طیف گسرتده ای می تواند بهره 

گیرد و این دانش دست آمده که حاصل سال ها پژوهش و تجربه در علوم 

مختلف در کشور بوده است از سوی کارشناسان حارض در مجلس مورداستفاده 

قرار می گیرد، موضوعی بسیار مهم است و آنچه در این زمینه باید دارای اولویت 

باشد آن است که بهره از این داده های ارزشمند باید خالی از نگاه های جناحی و 

دارای وابستگی عمیق در ایجاد ارتقای وضعیت موجود، انسجام ملی و توسعه 

پایدار کشور باشد.

جدای از مسئله مطرح شده که باید به عنوان ضابطه ای در نظر گرفته شود، 

به موضوع، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی که به دولت سیزدهم در حوزه 

محیط زیست ارائه شده است، می پردازیم: 

این مقوله دارای راهربدهایی پیشنهادی است که در ۴ بخش مورد پردازش 

قرار گرفته است و در این میان هر یک از ۴ بخش اصلی یا اهداف راهربدی در 

راستای تحقق خود دارای چالش ها و موانعی هستند و راهکارهای موردنیاز نیز 

در این مقطع البته بایستی با نظر به چشم انداز سند ملی آمایش رسزمین، بیان 

شده باشد؛

در مطالب شامره های مختلف نرشیه این مهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد 

که آیا پیشنهادهای مطرح مطابق با سند ملی آمایش رسزمین که مطالعه موردنظر 

به عنوان یک بخش اصلی بر آن تاکید دارد، است یا خیر؟

و دیگر آن که آیا توسعه ای که مدنظر است بر اساس آمایش ملی و استانی 

در استان های مختلف کشور و وضعیت بوم شناختی حاکم بر آن ها، به عنوان 

دستورالعملی مشخص مورداستفاده قرار می گیرد و وضعیت دستگاه های موجود 

و کاستی های مطرح در تحقق و اجرای نسبی و موفق چشم اندازهای مدنظر 

کدام است؟

چهار راهربد پیشنهادی به دولت در حوزه محیط زیست

 در مطالعات زیربنایی انجام شده مجلس، چالش ها و موانع اصلی حوزه 

محیط زیست

 کشور بر مبنای چهار راهربد حکمرانی مدیریت یکپارچه رسزمین؛ ارتقای 

سازوکارهای اقتصادی و مالی؛ اصالح قوانین و مقررات و سامانه های نظارت 

زیست محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای اجتامعی شناسایی شده است.

1-1.  ایجاد رویکرد فرابخشی جهت مدیریت یکپارچه رسزمین

1-2.  ارتقای سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط زیست

1-3.  اصالح، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات و سامانه های نظارت 

زیست محیطی کشور

1-4 . ارتقای سازوکارهای اجتامعی در بخش محیط زیست

کشور ایران در حوزه محیط زیست با چالش های متعددی نظیر تعدد قوانین و 

مقررات زیست محیطی، عدم وجود ضامنت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب 

اعتبارات با وظایف در برنامه های توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده 

بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش های اقتصادی و اجتامعی عوامل 

زیست محیطی روبه رو است. 

شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط زیست 

طی دهه های اخیر، به عنوان مسئله ای حاشیه ای و فرعی نسبت داد. باید توجه 

داشت که نجات محیط زیست پیش ازآنکه به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته 

باشد، به برنامه و عزم ملی و نگاه و رویکرد تحول خواه اند نیاز دارد. 

هدف اصلی در این حوزه حفظ محیط زیست و توان اکوسیستم کشور با 

لحاظ چارچوب ها، محدودیت ها و اهداف اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در 

سطح ملی است. 

کشور ایران به دلیل ظرفیت های اقلیمی و موقعیت جغرافیایی خاص، از 

رشایط ویژه محیط زیستی برخوردار است که بین کشورهای جهان کم نظیر 

است. این در حالی است که طی سالیان اخیر کشور ما متأسفانه شاهد تخریب و 

نابودی عنارص محیط زیست خود بوده است. با روند فعلی تخریب رو به گسرتش 

در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط زیست در اندک زمان پیرشو با 

وضعیت غیرقابل برگشتی مواجه شود.

 بحران های زیست محیطی موجود درصورتی که مدیریت نشده و توازن 

زیست محیطی کشور احیا نشود، می تواند حتی به تهدید امنیت ملی تبدیل شود. 

از شواهد و مستندات این گونه بر می آید که ایران در حال حرکت به یک بحران 

زیست محیطی چندجانبه است. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتامعی 

با محیط زیست ارتباط دوسویه دارند. 

هر سیاستی که برای محیط زیست اتخاذ شود، پیامدهای قابل توجهی بر 

روی حوزه های دیگر خواهد داشت. واضح است که کم توجهی به چالش های 

پیشنهادهای راهربدی به دولت در حوزه محیط زیست

نجات محیط زیست نیازمندعزم ملی و رویکرد تحول خواهانه 

توجه و بهره گیری از داده های علمی باید فارغ از 
نگاه های جناحی، قومی و ... باشد
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 شامره ۳۳

۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

زیست محیطی هم هزینه های جربان ناپذیری به جامعه واردمی کند.
این ارتباطات درهم تنیده به پیچیدگی مسئله می افزاید. در گزارش حارض سعی 
شده است چالش ها و موانع اصلی حوزه محیط زیست کشور بر مبنای چهار راهربد 
حکمرانی مدیریت یکپارچه رسزمین، ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی، 
اصالح قوانین و مقررات و سامانه های نظارت زیست محیطی کشور و ارتقای 

سازوکارهای اجتامعی شناسایی شده و سپس راهکارهای مختلف ارائه شود.
۱-۱. ایجاد رویکرد فرابخشی جهت مدیریت یکپارچه رسزمین

 یک سونگری و حاکم بودن برنامه ریزی ها و تفکرات بخشی طی چند دهه 
گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست ها و برنامه های توسعه کشور به ویژه 
در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است. زیرا در این ساختار هر بخشی در 
تالش بوده است تا بدون توجه به مالحظات سایر حوزه ها، به ویژه محدودیت های 

بوم شناختی کشور، اهداف خود را پیش بربد.
 بخش های مختلف ازجمله بخش های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و... 
برای پیشربد هرچه بیشرت اهداف خود، بدون توجه به هزینه ها و خسارت های 
احتاملی که ممکن است به سایر بخش ها، به ویژه محیط زیست وارد شود، تالش 
کرده اند تا با نادیده گرفنت محدودیت ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیت های خود، 

اهداف حوزه خود را محقق سازند.
 در این راستا یکی از محورهای راهربدی اصلی در حوزه محیط زیست مدیریت 
یکپارچه رسزمین و تدوین الگوهای توسعه ای کشور بر اساس توان اکولوژیکی 
و اقلیم مناطق کشور با استفاده از مطالعات آمایش رسزمین است. در این بخش 
چالش ها و موانعی وجود دارد که در ادامه بدان اشاره شده است و راهکارهایی نیز 

برای غلبه بر این چالش ها پیشنهاد شده است.
الف( چالش ها و موانع

۱. یک سونگری و حاکم بودن برنامه ریزی ها و تفکرات بخشی طی چند 
دهه گذشته،

به  توجه  بدون  اهداف خود  پیشربد  برای  ۲. تالش جداگانه دستگاه ها 
مالحظات سایر حوزه ها

۳.  نادیده گرفنت محدودیت های اقلیمی و اکوسیستمی و آثار و پیامدهای 
در  ازجمله  مختلف  بخش های  توسط  فعالیت ها  از  ناشی  زیست محیطی 

بخش های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و...،
۴.  تعدد نهادها و سازمان های مختلف در زمینه تصمیم گیری و مدیریت 

رسزمین،
۵.  هم پوشانی و تداخل وظایف دستگاه های مختلف در حوزه مدیریت 

رسزمین،
۶  . عدم وجود سیاست ها و برنامه های نظام مند در حوزه مدیریت رسزمین 

در کشور،
۷.  مدیریت نامناسب منابع محیط زیستی کشور )آب، جنگل ها، مراتع و...(

۸ . توزیع تصادفی و بی برنامه فعالیت ها و سکونتگاه ها در کشور.
ب( راهکارها

- استقرار نظام برنامه ریزی فرابخشی،
- استقرار مدیریت یکپارچه رسزمین،

- تدوین الگوهای توسعه ای کشور بر اساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق 

کشور مبتنی بر مطالعات آمایش رسزمین.
۱-2. ارتقای سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط زیست

میزان سهم بودجه امور محیط زیست طی سال های برنامه ششم توسعه در 
میان امور ده گانه تنها 0/1 درصد است و تنها درحالی که بودجه سال ۱۴۰۰ به 

0/2 درصد رسیده است، این
در حالی است که محیط زیست یکی از اولویت های کشور بوده و در قوانین 
باالدستی کشور ازجمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیط زیست موردتوجه 

جدی قرار گرفته است. 
ازطرفی باید اذعان کرد که اگر عملکرد و تحقق اهداف سال های گذشته به 
علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه 
سال گذشته گره گشا نیست؛ زیرا این افزایش ناشی از توجه ویژه به مباحث 

زیست محیطی نیست و نشأت گرفته از تورم اقتصادی کشور است.
 البته آلوده کنندگان یا خسارت زنندگان محیط زیست، بخشی از هزینه های 
خسارت را می پردازند، لکن اغلب این هزینه ها در جاهای دیگر مرصف می شوند 
که منی تواند پاسخگوی مشکالت زیست محیطی کشور باشد. در این راستا 
رضوری است سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط زیست با استفاده 
از راهکارهای مختلف ارتقا یابد تا بتوان بر چالش ها و محدودیت های موجود 

غلبه کرد.
الف( چالش ها و موانع

۱. آلوده کنندگان یا خسارت زنندگان محیط زیست، رصفاً بخشی از هزینه های 
خسارت را می پردازند،

۲. هزینه کرد درآمدهای حاصله از جریمه های تخریب محیط زیست در 
بخش های دیگر،

۳. نبود سازوکارهای مشخصی در قوانین و مقررات و در ساختارهای سازمانی 
فعلی،

۴. پایین بودن سهم محیط زیست در بودجه دولت
۵. رقم قابل توجه خسارات ناشی از تخریب زیست محیطی در ایران

۶. کمبود و فقدان اطالعات در خصوص میزان خسارات زیست محیطی 
کشور.

ب( راهکارها
۷.  ایجاد و ارتقای سازوکارهای جربانی در حوزه محیط زیست،

۸ . بهبود وضعیت بودجه ای بخش محیط زیست،
۹. ارزش گذاری اقتصادی خسارت های زیست محیطی،

۱۰. تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه های منابع محیط 
زیستی )جنگل، آب، خاک، انرژی و...(،

۱۱. اجرای ابزارهای تأمین مالی سبز )نظیر مالیات سبز، بیمه سبز، تجارت 
انتشار و...( با استفاده از فرصت ها و مشوق های بین املللی،

۱۲. تقویت و ارتقای جایگاه صندوق ملی محیط زیست جهت حل مشکل 
صنایع آالینده

۱۳. فراهم منودن زیرساخت ها جهت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت 
محیط زیست،

۱۴. توامنندسازی صنایع در جهت حل معضالت زیست محیطی،
۱۵. حامیت دقیق و مؤثر از پروژه های زیست محیطی جهت رفع آلودگی،

۱۶. ایجاد سامانه شفافیت جهت بررسی چگونه هزینه کرد منابع صندوق 
ملی محیط زیست،

۱۷.  ایجاد سازوکارهای مالی مختلف نظیر مالیات سبز و مالیات کربن جهت 
تنوع بخشی به منابع مالی صندوق ملی محیط زیست،

۱۸. ایجاد سازوکار تشویقی و تنبیهی در حوزه تخصیص بودجه دستگاه ها بر 
اساس منره عملکرد زیست محیطی،

۱۹.  روزآمدکردن جریمه های محیط زیستی.
۱-3. اصالح، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات و سامانه های نظارت 

زیست محیطی کشور
حفاظت از محیط زیست جزو حقوق عامه مردم است و ازاین رو جزو وظایف 
حاکمیتی دولت قرار می گیرد و بنابراین مجلس باید بر اجرای این وظیفه مهم 
به طورجدی نظارت کند. در این راستا، یکی از مهم ترین کاستی های کارکردی 
را می توان در فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش های مستند و کامل به 
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مردم و مجلس توسط دستگاه های محیط زیست و منابع طبیعی دانست.اراده ملت

 فقدان شاخص های ارزیابی، آمار و اطالعات به روز و عدم نظارت بر عملکرد 
بسیاری از حوزه های محیط زیست و منابع طبیعی، باعث عدم شفافیت و 
پنهان ماندن بسیاری از معضالت محیط زیست شده است. اصالح، بازنگری 
و به روزرسانی قوانین و مقررات فعلی می تواند بسرت مناسبی برای نظارت 
زیست محیطی و توسعه سامانه های نظارت فراهم کند. در ادامه به چالش ها و 
موانع فعلی کشور در این حوزه پرداخته شده است و راهکارهای عملیاتی نیز به 

دولت سیزدهم پیشنهاد شده است.
الف( چالش ها و موانع

- تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی،
- عدم وجود ضامنت اجرایی قوی و محکم،

- عدم به روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی،
- عدم تناسب اعتبارات با رشد ۵۰ درصدی وظایف در برنامه ششم توسعه،

- عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست،
- عدم تعیین دقیق ارزش های اقتصادی عوامل زیست محیطی، عدم توان 
الزم سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاه ها علی رغم 

جایگاه نظارتی و فراحاکمیتی،
- دستگاه های دولتی و شبه دولتی در کشور یکی از مسئوالن اصلی آلوده 

شدن محیط زیست در کشور،
- عدم تطابق وظایف محوله قانونی سازمان حفاظت محیط زیست با 

ظرفیت ها، ساختار تشکیالتی و امکانات مالی این سازمان،
- فقدان ابزارهای الزم نظارتی برای سازمان حفاظت محیط زیست.

ب( راهکارها
- نظارت، کنرتل و اجرایی منودن قوانین زیست محیطی موجود،

- بازنگری در قوانین زیست محیطی کشور،
- به روزرسانی قوانین و مقررات مربوطه محیط زیستی،

- ایجاد سامانه جامع آماری محیط زیستی در کشور جهت ارتقای شفافیت 
در خصوص شاخص های محیط زیستی کشور و عملکرد دستگاه های مسئول،

- ارتقا و به روزرسانی نظام یکپارچه پایش و ارزیابی عملکرد محیط زیستی 
کلیه دستگاه ها در چارچوب قوانین و مقررات ابالغی تحت عنوان سامانه جامع 

محیط زیستی کشور
۱-4. ارتقای سازوکارهای اجتامعی در بخش محیط زیست

 طی سالیان اخیر بسیاری از معضالت زیست محیطی کشور دارای پیامدهای 
غیرقابل انکار اجتامعی بوده اند. متقابالً حفظ محیط زیست بدون حضور فعال مردم 
و مشارکت اجتامعی امکان پذیر نیست. در این راستا یکی از راهربدهای اصلی 
دولت در حوزه محیط زیست باید توجه به نقش مردم و سازمان های مردمی و 

تسهیل فعالیت های نظارتی و مشارکتی آنها در حوزه محیط زیست باشد.
الف( چالش ها

- دوگانگی در اطالع رسانی وضعیت محیط زیستی کشور،
- فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش های مستند و کامل به مردم 

توسط دستگاه های مسئول،
- بی توجهی به اشتغال جوامع محلی به عنوان یکی از ذی نفعان حفاظت از 

محیط زیست،
- عدم توجه به پیوست اجتامعی طرح های زیست محیطی،

- بی توجهی به نقش نهادهای مردمی و شهروندان.
ب( راهکارها

- ارتقای آگاهی عموم جامعه از وضعیت محیط زیست کشور،
بر  مبتنی  دولتی  دستگاه های  زیستی  محیط  عملکرد  گزارش  تهیه   -

شاخص های محیط زیستی به طور سالیانه،
- حامیت مادی و معنوی از جوامع محلی برای ایجاد مشاغل جایگزین سازگار 

با محیط زیست،
ارتقای  جهت  محلی  جوامع  و  زیستی  محیط  سمن های  فعال سازی   -

نظارت های زیست محیطی،
- استفاده از سازوکارهای سوت زنی جهت نظارت و کنرتل تخلفات محیط 

زیستی.
در گزارش حارض چالش ها و موانع اصلی حوزه محیط زیست کشور بر مبنای 
چهار راهربد حکمرانی مدیریت یکپارچه رسزمین، ارتقای سازوکارهای اقتصادی 
و مالی، اصالح قوانین و مقررات و سامانه های نظارت زیست محیطی کشور 
و ارتقای سازوکارهای اجتامعی شناسایی شده، سپس چالش ها و راهکارهای 

مربوط به هر راهربد ارائه شد. 
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کارناوال کدو در همدان

جشنواره های محلی امیدی برای توسعه گردشگری

کارناوال ها چه می گویند؟
رسگرمی  و  فرهنگی  ابزار  کنار  در  کارناوال ها  که  درازدست  سالیان 
در  گردشگر  جذب  و  گردشگری  توسعه  جهت  انکارناپذیری  بخش  به 
اقصی نقاط جهان انجامیده اند. کارناوال ها عمدتاً ریشه تاریخی، فرهنگی 
و مذهبی دارند و مبتنی بر این پیشینه به حرکتی جهت انتشار فرهنگ ملل 
و جاودانگی این رسوم منتج می شوند. هرساله هزاران نفر از مردم برای 
رشکت در کارناوال ریودوژانیرو راهی برزیل شده و یا در کاروان شادی 
اکترب است مونیخ آملان رشکت می کنند. اتفاقی که دو رس برد است: برای 
خرده فرهنگ های  و  تاریخی  ریشه  با  آشنایی  رسگرمی  ضمن  گردشگر 
مقصد را همراه دارد و برای برگزارکننده توسعه اقتصادی را سبب می شود. 
فرهنگ  و  چندهزارساله  قدمت  به واسطه  ایران  ما  کشور  خوشبختانه 
دیرپایی که دارد در هر شهر و روستایش می توان کارناوالی از فرهنگ، 

آداب و تاریخ به راه انداخت.
اولین جشنواره کدو ایران

دامنه  در  و  کیلومرتی همدان  سه  در  که  تفریجان  روستای  در  اخیراً 
شاملی کوه الوند قرار دارد، به همت اهالی روستا و جمعی از فعاالن مدنی و 
گردشگری “جشنواره کدو” برگزار شد. این جشنواره که در واقع می توان 
نام کارناوال و یا کاروان شادی را نیز بر آن نهاد در روز پنجشنبه هفتم 
بهمن ماه آغاز شد و به علت استقبال بی نظیر مردم همدان و همراهی 
یکدالنه اهالی روستا تا روز بعد نیز متدید شد. روستای تفریجان به علت 
هم جواری با کوه خورزنه که به تازگی ثبت ملی شده است ظرفیت روستای 
و  ارگانیک  کشاورزی  محصوالت  به واسطه  را  شدن  گردشگری  هدف 
قدیمی  سنگ تراش  اساتید  وجود  خربزه،  و  کدو  نظیر  منطقه  این  خاص 
که در ساخت بناهایی چون آرامگاه باباطاهر و بوعلی همکاری داشته اند، 
شهر  مرکز  به  نزدیکی  و  ورکانه  تاریخی  روستای  مسیر  در  قرارگرفنت 
مردم محلی  توسط  این موضوع  اهمیت  و  نکته جالب توجه درک  دارد؛ 

در  سعی  باال  توان  و  باانرژی  ظرفیت  همین  باتکیه بر  که  است  روستا 
که  برنامه  این  در  داشته اند.  اولین بار  برای  جشنواره ای  چنین  برگزاری 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  با حضور  زمستانی  برف  بارش  زیر 
صنایع دستی استان، اهالی تفریحان و روستاهای اطراف، مردم همدان و 
مصنوعات  از  متعددی  غرفه های  شد  برگزار  رسانه  و  گردشگری  فعاالن 
پخته  کدو  از  که  ارگانیکی  غذایی  محصوالت  منطقه،  سنگی  و  بومی 
می شوند و آش محلی دایر بود که ضمن نشان دادن هرن مردم تفریجان 

به توسعه اقتصادی و کسب درآمد برای متولیان هر غرفه نیز انجامید. 
جشنواره زمستانه همدان، این بار رنگ نارنجی گرفت!

همدانی  هرنمندان  توسط  محلی  موسیقی  و  رقص  با  رشوع جشنواره 
همراه بود و این آغاز شور و گرمای خاصی را در روستا ایجاد کرد؛ هم 
چنین مکان یابی استقرار این جشنواره در کنار دیوارهای باقیامنده از حامم 
قدیمی روستا بر قدمت این منطقه اشاره داشت. در این برنامه بازی محلی 
“کاکا پر” و آیین باران خواهی “چمچه گلین” به صورت منادین توسط 
مسابقه  برگزاری  مراسم ضمن  پایان  در  شد. همچنین  اجرا  محلی  مردم 
کدو آرایی به آثار برگزیده جوایزی اهدا شد. این مراسم در زمره برنامه های 
جشنواره زمستانی همدان بود که چند سالی است به جهت نشان دادن 
زیبایی های زمستانه استان برگزار می شود و در واقع ظرفیت های بی شامر 

همدان را در جذب گردشگر در هر فصلی نشان می دهد. 
روستای هدف شدن! چگونه؟ 

استان ضمن حضور  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در این جشنواره و تشکر از برگزارکنندگان این اقدام خودجوش و باارزش 
ارزانفود،  دره  محور  در  قرارگیری اش  و  تفریجان  اسرتاتژیک  اهمیت  به 
موقعیت  این  و  کرد  اشاره  خورزنه  کوه  و  اکباتان  سد  ورکانه،  روستای 
این  خاص  صنایع دستی  و  کشاورزی  محصوالت  کنار  در  را  جغرافیایی 
تفریجان  شدن  گردشگری  هدف  روستای  و  گردشگر  جذب  در  منطقه 
بسیار مؤثر دانست. وی اهمیت مشارکت مردم محلی در پویایی و توسعه 
هر اقلیمی را بسیار مؤثر دانست و معتقد بود که تجلی اش را در چنین 

گردهامیی هایی می توان به وضوح دید و ملس کرد.
وقتی مردم پای کار بیایند.

حسین زندی فعال گردشگری و از برگزارکنندگان این رویداد به اهمیت 
و اهتامم مردم محلی در برگزاری جشنواره اشاره کرد و امیدوار بود که این 
اتفاق به زودی به نام تفریجان ثبت و نام گذاری شود و معتقد بود حقیقتاً 

هرکجا مردم پای کار بیایند کار به بهرتین شکل پیش می رود.
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اندیشه 

هفته نامه
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انسان مخلوقی است چندوجهی و چندالیه و عمیق؛ انسان متفکر همواره در 
اهتامم غوص به اعامق است. به اعامق خویش و به ژرفای مفاهیم گوناگون. چه 
در مقام فیلسوف باشد، چه در مقام عارف و متکلم و روان شناس و جامعه شناس 

و سیاستمدار و ...
اما انسان شاعر بیشرت درگیر الیه های به هم تافته روح بسیط و مواج خویش 
است. او با هامن نگاه عمیق فیلسوف و عارف و عامل می نگرد اما کالمش متفاوت 
است. زیرا در مقام رد و اثبات چیزی نیست، بلکه تصویرگری است که وقایع و 
مفاهیم را شهادت می دهد. کار شاعر/ نویسنده کوششی است مدام برای شکافنت 
مفاهیم. نگاه شاعر هرنی است. نه به این دلیل که رصفاً زیباست؛ بلکه تلون گفتار 

او نسبیت تام را به قطعیت خاص می دوزد و مرتبط می سازد.
شاعر و نویسنده هیچ زمان نظریه ای قطعی و قابل دفاع یا قابل رد ارائه منی دهد. 
چه! هرن شکسنت متام قطعیت هاست و متام امور را نسبی می بیند! نسبی گرایی ای 
که عامل فروپاشی منطق زیبایی شناسانه نیز می شود. فروپاشی نه از جهت گسست 
بلکه به گونه ای شکافنت و غور منودن در آن و این تنها پارادوکس زندگی اش 
نیست؛ چرا که هرنمند - ادیب همواره بر لبة تیز و برندة ادراک و احساس سلوک 
می کندو شک و یقین را امتزاجی شگرف می بخشد. هرنمند - گاهی - تفکری 
ارائه منی دهد، بلکه مخاطب را به تفکر می خواند، و یا با تلنگری وامی دارد و در 
تکاپویی نامتام به کشف و شهود می پردازد، سپس از نو - نگاهی نو و از زاویه ای 

متفاوت به موضوع می اندازد.
اما در خصوص زبان شاعر باید اشاره منود که در تجزیه وتحلیل مکانیزم ها و 
اندامگان های ممیز بیان؛ اگر زبان را از دو منظر و خصیصه گفتاری و نوشتاری 
بودن، بسنجیم خواهیم دید که در زبان گفتاری عنارص زبانی و غیرزبانی )مانند فضا، 

میمیک( بر افادة معانی می افزاید ولی نوشتار فاقد این خصیصه است.

زمانی که زبان نوشتاری در اهتامم آگاه سازی مخاطب از مضمون و محتوای 
درونی و انگیزه های نهفته در خود سخن می گوید، این رصفاً عرضة اطالعات 
نیست، بلکه ارگانیسمی روان شناختی را موجب می شود و هامن گونه که در باال 

اشاره شد تلنگری می شود در به فکر واداشنت مخاطب.
این نظریه توسط کنستانتین استانیسالوسکی - نظریه پرداز تئاتری روسیه - به 
تفضیل مورد پردازش قرار گرفته و اشاره بر این نکته منوده است: ه: اندیشه در نوشتار 
تکوین می یابد نه در گفتار. مسلامً گفتار و نوشتار فرایند ساده ای نیست که اندیشة 
ازپیش طراحی شده و منضبط به بیانی نظام مند تبدیل شده و بسط و گسرتش یابد و 

این نظام مندی هرچه بیشرت باشد الجرم آن نوشته از ژرفای بیشرتی برخوردار است.
به قول لئو سیمونوویچ ویگوتسکی در انتقال اندیشه به بیان فاکتور مؤثر 
انگیزة کالم است که سبب انگیزش اندیشة آغازین می شود و این ارگانیسمی 
روان شناختی و درونی و فرا حسی است به مانند پروسه تفکر. در این مرحله اندیشه 
به لحاظ محتوای معانی برای گوینده مفهوم است. اما آن قدر بسیط و بارز نیست 
که برای شنونده مفهوم باشد، پس “مکانیزم بیان درونی به مانند یک طرح واره 
ذهنی است.” و اجرای این مکانیزم در نظامی فعاالنه مورد کندوکاو قرار می گیرد 

تا قابل پیام رسانی باشد.
گفتگوی دوطرفه “دیالوگ” مشخصات و روان شناختی ویژه ای دارد. خمیرمایه 
کالم در دیالوگ از انگیزه و قصد با اندیشه درونی نشئت منی گیرد وقتی نفر اول 
موضوعی را و یا پرسشی را مطرح می کند و دومی درصدد پاسخ برمی آید که 
انگیزه ای برای بیان ندارد و در اکرث موارد، نه از رس رصافت اندیشه بلکه الزام به 
پاسخ و گاهی الزام به توجیه عامل بیان است. اما در بیان نوشتاری نویسنده و یا 
شاعر مسئول انگیزه کالم و هم مسئول ذهنیت طرح واردی است، برای تثبیت و 

توسیط کل جریان زبان و بیان است به لحاظ هرمنوتیک فهم.

ادبیات و ژرفای مفاهیم

امتزاج تخیل و اندیشه در سپهر ادبیات و شعر
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شعر و داستان به مثابه ژرف ترین نوع زبان همیشه دارای پیچیدگی های معانی 
است که ایجاز و ایهام را موجب می شود و به تعبیری می توان ادبیات را گویش 
مطنطن و باشکوه هر زبانی بر شمرد که در عین سادگی دارای ذات عمیق و پیچیده 
ایست، ادبیات وقتی بار برجای مانده تاریخ نگاری را بر دوش می کشد، تاریخ است و 
ثبت وقایع تاریخی، ادبیات موشکافی جریان های جاری و زیرپوستی اجتامع است 
و در این مقام جامعه شناسی است، ادبیات روان شناسی است و غوص در اعامق 
الیه های به هم تنیده روح برشی. ادبیات زبان تعریف و ارائه عالی ترین و عمیق ترین 

مفاهیم فلسفی است و تأویل کننده حاالت عارفانه و ...
با نگاهی به قرائت های چندوجهی، متفاوت و حتی - گاهی - متضاد از اشعار 
شعرای بزرگ چون حافظ و موالنا و هومر و اسپنرس و ... یا با نظری بر متون انتقادی 
رمان ها و داستان ها نظیر داستان های تورانی و چخوف و دیکنز و همینگوی و 
صدها نویسنده دیگر می توان به موضوع ژرفای کالم نوشتاری منظوم و منثور 

را دید.
به عنوان یک مصداق ملموس می توان به حافظ نظری انداخت، تعبیر متفاوت 
از مقصود حافظ از صوفی به عنوان شخصیت قراردادی و یا شخصیت متثیلی و یا 
شخصیت نوعی معانی و تفاسیر متفاوتی را موجب خواهد شد. همین قطعه های 
پر ایهام ساختار به هم پیوسته ای را ایجاد می مناید که در ذهن مخاطب بازتولید 
می شود و تصویر دیگری را ارائه می کند. اما این تنوع و تلون درذات خود حاوی 
یکپارچگی هرنمندانه است. مسئله ای که در کالم شاعر، به وسیلة انگیزه و ذهنیت و 
طرح کلی آفریده شده است. چنان استحکامی را دارا است که در مقابل خوانش های 
ناصواب که این نظام یگانه را برهم بزنند، مقاومت کرده و نقش بازدارنده و نقش 

راهنام را داشته باشد و تا جای ممکن صور فرایند ذهنی را برای خواننده متبادر کند.
سازمان بندی گفتار مبسوط، منوط به پایداری انگیزه و استحکام اندیشه است و 
همچنین منود آغازین معنا با چه جریانی در ساختار عمیق یا سطحی کالم حرکت 
خواهد کرد و چه رشایط ملموسی را برای خواننده ایجاب خواهد منود تا هدف شاعر 

را گیرا و مانا سازد. البته مقصود ما در خصوص کالم ساده ای که منتج از تجربه های 
ساده است نیست بلکه کالم ادبی که در مسیر دینامیک زمان قرار می گیرد و بدون 
هیچ تکلفی پیچیده و عمیق است. کالم و بیانی که ممکن است تدارک و آن، وقت 
و انرژی زیادی بگیرد. نویسنده قطعات معنایی را مشخص می سازد و شاعر ضمن 
هامن عمل آن را منظم )منظور کالم منظوم و جمالت هجایی و عروضی( در 

قالب و اسلوب می چیند و محصولی بدیع، عمیق، شکیل و ذی روح ارائه می مناید.
زبان شعر عالوه بر صور خیال انگیز ارتباط نوشتاری مستحکمی را نیز مطلوب 
است. شعر آراء و استدالل شاعر است که با لطافت متام از غربال خیال رد می شود 
و آن را زیبا و چندوجهی می مناید. شعر شعار نیست، بلکه اقامه مفهوم است در 
قالب برای طیفی از مخاطب خاص که توان هضم پیچیدگی ها را دارد و از این قوه 
هاضمه متزلزل می گردد و این لذت فهم و درک او را شدت می بخشد؛ بنابراین 
شاعر فقط به منظور تنویر و توزیع تفکرات خود اقدام به رسایش منی کند. چرا که 

ادبیات نیز مثل هر شیء یا مفهوم تولید شده با جلب مخاطب مفهوم پیدا می کند.
شاعر و نویسنده باید به گونه ای کالم و پیام خود را در میان واژه ها بدمد که خود 
خواننده از گفتار بسط یافته ی بیرونی به مضمون درونی شعر دل راه یابد، بدون 
آنکه بر چیزی جز صور ارتباط نوشتاری تکیه کند. در واقع خواننده باید به کشف و 
شهود ذهنی دست یابد و شعر در اندیشه ی خواننده دوباره خلق شود و سپس با هر 

خوانش مجدد خلق مجددی ...
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چرا موضع می گیریم؟

بدون تردید با همه دانایی موجود و در اختیار نسل ما انسان تنها موجود در عامل 
خلقت است که سیاست ورز است و یا به قولی تنها موجودی است که رفتار و سخن 
خود را باهدف تحت اختیار گرفنت منطق هزینه به فایده تعین می کند و این منطق او 
را با دو الزام عملی و فکری روبرو می سازد. باید زندگی گله ای توأم با رابطه مستمر و 

معنادار با دیگران داشته باشد و مراقبت کند که در آن خللی ایجاد نشود
دوم این ارتباط را تعالی بخشد تا با ایجاد نظم و عمل به برنامه، کیفیت زندگی را 
به حدی باال برد که از زیسنت در منت آن به خود ببالد. پس می بینید که هم ورود در 
منت زندگی گله ای و هم تالش برای ارتقای آن تا جایگاهی که درک و عمل به 
تناسب دانایی بتواند نوع زندگی انسانی را از نحوه زندگی جانداران پست متفاوت سازد 

راه بسیاری است که برای تحققش 
باید فرد و گروه های متشکل از افراد 
بتوانند با تحلیل دقیق رشایط و 
تفسیر روشن موقعیت و وضعیت 
به قرارگاهی برسند که با ایستادن 
در آن بشود گفت که من و ما به 
این واقعیت رسیده ایم که ایستادن 
قرارگاه درست هامن  صحیح و 
چیزی است که ما بدان رسیده و 

انتخاب کرده ایم 
پس داشنت موضع حاوی دو 

تاکید و اعالن است: 
جایگاهی  در  قرارگرفنت   -

درست و واقع بینانه 
و  پوزیشن  بهرتین  اتخاذ   -

مناسب ترین روش و عمل
حال سؤال این است که اساساً 
چرا باید موضع اتخاذ شود؟ و چرا 
روی  باید  چرا  و  گردد؟  اعالن 
درستی و قابل تکیه بودن آن ابرام 

شود؟ 
دوستان اگر به سطور باالی این 
مطلب برگردند مالحظه خواهند 

کرد که عرض کردم زندگی انسان اگر حمل بر اسائه ادب نشود هامنند سایر جانداران 
با زندگی جمعی گله ای است و ارتباط تعاملی تعالی یابنده ای به این زندگی هویت 
و هدف می بخشد و هر عاملی که بتواند هویت و هدف آن را مغشوش کند عامل 
مزاحمی تلقی می شود که راه تعالی را بسته و انسان را زمین گیر می کند درحالی که 
او در فلسفه خلقت و پیدایشش موجودی مسئول و تکامل یابنده شناخته شده است 
موجودی که دررابطه با نحوه عمل به مسئولیتش از او سؤال خواهد شد سؤال از اینکه 
هدفش چیست و برای تحققش چه باید بکند؟ و اگر یافت چرا پایمردی و ابرام در 
دنبال کردن هدف از خود نشان نداد و یا حتی در این راه دیگران را به همکاری و 

همراهی فرا نخواند؟
بله با مترکز در این دو سؤال است که مشخص می شود رسیدن به موضع و اتخاذ 
آن و در نهایت ابرام و پافشاری برای اجرایی کردن آن برای انسان چه مقدار مهم است 
زیرا که با آن ما به دیگران می گوییم: یافته ایم راه درست زندگی را و پیدا کرده ایم روش 
حامیت و مراقبت از دستاوردهای آن راه را؛ و بر خود وظیفه می دانیم که تا پای جان بر 

اراده ای که بکار بسته ایم تا تغییر مثبت و رو به تعالی ایجاد شود بایستیم.

بدون تردید با همه دانایی موجود و در اختیار نسل ما انسان تنها موجود در عامل 
خلقت است که سیاست ورز است و یا به قولی تنها موجودی است که رفتار و سخن 
خود را باهدف تحت اختیار گرفنت منطق هزینه به فایده تعین می کند و این منطق او 
را با دو الزام عملی و فکری روبرو می سازد. باید زندگی گله ای توأم با رابطه مستمر و 

معنادار با دیگران داشته باشد و مراقبت کند که در آن خللی ایجاد نشود
دوم این ارتباط را تعالی بخشد تا با ایجاد نظم و عمل به برنامه، کیفیت زندگی را به 
حدی باال برد که از زیسنت در منت آن به خود ببالد. پس می بینید که هم ورود در منت 
زندگی گله ای و هم تالش برای ارتقای آن تا جایگاهی که درک و عمل به تناسب 
دانایی بتواند نوع زندگی انسانی را از نحوه زندگی جانداران پست متفاوت سازد راه 
بسیاری است که برای تحققش 
باید فرد و گروه های متشکل از 
افراد بتوانند با تحلیل دقیق رشایط 
و تفسیر روشن موقعیت و وضعیت 
به قرارگاهی برسند که با ایستادن 
در آن بشود گفت که من و ما به 
این واقعیت رسیده ایم که ایستادن 
صحیح و قرارگاه درست هامن 
چیزی است که ما بدان رسیده 

و انتخاب کرده ایم 
پس داشنت موضع حاوی دو 

تاکید و اعالن است: 
جایگاهی  در  قرارگرفنت   -

درست و واقع بینانه 
و  پوزیشن  بهرتین  اتخاذ   -

مناسب ترین روش و عمل
حال سؤال این است که اساساً 
چرا باید موضع اتخاذ شود؟ و چرا 
روی  باید  چرا  و  گردد؟  اعالن 
درستی و قابل تکیه بودن آن 

ابرام شود؟ 
دوستان اگر به سطور باالی 
مالحظه  برگردند  مطلب  این 
خواهند کرد که عرض کردم زندگی انسان اگر حمل بر اسائه ادب نشود هامنند سایر 
جانداران با زندگی جمعی گله ای است و ارتباط تعاملی تعالی یابنده ای به این زندگی 
هویت و هدف می بخشد و هر عاملی که بتواند هویت و هدف آن را مغشوش کند عامل 
مزاحمی تلقی می شود که راه تعالی را بسته و انسان را زمین گیر می کند درحالی که 
او در فلسفه خلقت و پیدایشش موجودی مسئول و تکامل یابنده شناخته شده است 
موجودی که دررابطه با نحوه عمل به مسئولیتش از او سؤال خواهد شد سؤال از اینکه 
هدفش چیست و برای تحققش چه باید بکند؟ و اگر یافت چرا پایمردی و ابرام در 
دنبال کردن هدف از خود نشان نداد و یا حتی در این راه دیگران را به همکاری و 

همراهی فرا نخواند؟
بله با مترکز در این دو سؤال است که مشخص می شود رسیدن به موضع و اتخاذ 
آن و در نهایت ابرام و پافشاری برای اجرایی کردن آن برای انسان چه مقدار مهم است 
زیرا که با آن ما به دیگران می گوییم: یافته ایم راه درست زندگی را و پیدا کرده ایم روش 
حامیت و مراقبت از دستاوردهای آن راه را؛ و بر خود وظیفه می دانیم که تا پای جان بر 

اراده ای که بکار بسته ایم تا تغییر مثبت و رو به تعالی ایجاد شود بایستیم.
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شاه کندی: چند سال قبل و بر اساس برنامه ای که توسط مجموعه 

اداره محیط زیست استان طراحی شده بود قرار شد که بخشی از اراضی 

روستا برای محل دفن زباله های ویژه استان همدان تخصیص یابد. مطالعات 

اولیه ای که توسط شرکت مشاور صورت گرفته بود چند منطقه را در سطح 

استان همدان پیشنهاد نموده بود که نهایتاً و بیشتر بر اساس پارامتر نزدیکی 

به شهر همدان این اراضی انتخاب شده بود. این عمل واکنش شدیدی را 

در بین روستائیان ایجاد کرد چرا که به عینه می دیدند که بدون توجه به 

منافع مردم و فقط بر اساس محاسبات مالی تصمیمی در حال وقوع است. 

روستائیان با همکاری شورا و دهیار وقت شروع به رایزنی وسیع در سطح 

استان نمودند. دراین بین مجموعه حزب اراده ملت ایران نیز با ارتباطاتی 

که داشت فضائی برای گفتگو و حضور کارشناسان ایجاد نمود. در نهایت 

مجموعه این کنش های مدنی منجر به این شد که طرح پس گرفته شود 

و یک منطقه بیابانی در استان برای این امر پیشنهاد گردید.

حسن محمدی عضو شورای روستای شاه کندی در گفتگو با اراده ملت

اگر روستائیان همراه باشند شورا می تواند موفق شود

حسن محمدی  دانش آموخته معامری و  قائم مقام دبیر اراده ملت  شعبه همدان  و 

هم اکنون   رئیس شورای روستای شاه کندی و فعال سیاسی و اجتامعی 

قبل از ورود به شورا در چه حوزه ای مشغول به فعالیت بودید؟

بنده به عنوان معتمد مردم در ادارات )بخشداری و بنیاد مسکن( در خصوص کارهای 

روستا به صورت خودجوش به مدت ۵ سال مشاور دهیار و شورایار در روستا بودم.حدود 5 

سال در عرصه سیاسی و اجتامعی مشغول به فعالیت و در این مدت عضو اراده ملت و از 

آموزه های دوستان بهره برده تا بتوانم وارد عرصه انتخابات و شورا بشوم.

با چه رأی و سمتی وارد شورا شدید؟

بنده در ابتدا قصد رشکت در شورا را نداشتم ولی به علت مشکالت زیادی که در روستا 

می دیدم و ارصار اهالی وارد عرصه انتخابات شدم و با درصد باالی رای  بر اساس اعتامد 

مردم وارد شورا شدم و در حال حارض مسئولیت ریاست شورای روستای شاه کندی را بر 

عهده دارم.

نشده  حل  قبل  دوره های  در  که  داشت  وجود  روستا  در  مشکالتی  چه 

بود؟

روستا از لحاظ زیرساخت، جدول گذاری و اجرای طرح هادی مشکالت بسیاری دارد 

که به دالیل مختلف در طی این سال ها مجموعه شورا نتوانسته است آنها را حل کنند.

شده  انجام  شورا  به  شام  ورود  از  ماه   ۸ گذشت  از  بعد  اقداماتی  چه 

است؟

در قدم اول ما دهیار با سابقه کاری باال را که بومی منطقه هم نبودند ابقا کردیم. در 

روستاها دهیار غیربومی راندمان کاری مفیدتری نسبت به افراد بومی دارد، چراکه ایشان در 

معذوریت قوم وخویشی قرار منی گیرد. در قدم بعدی با همکاری اهالی و بخشداری رشوع به 

اجرای طرح هادی روستا کردیم و معابر و خیابان ها را بازگشایی و اقدام به عقب نشینی منازل 

کردیم. جدول گذاری معابر سومین اقدامی بود که انجام شد. با کمک اداره برق تعویض تیر 

برق های آسیب دیده از بارش برف را به طول ۶ کیلومرت انجام دادیم و همچنین تیرهایی که 

در معابر روستا قرار داشتند را جابه جا کردیم. در همین راستا اقدام به تعمیر و تعویض روشنایی 

معابر روستا شد. برای تأمین بودجه این برنامه ها با بخشداری و بنیاد مسکن رایزنی زیادی 

انجام شد حدود ۱۳ میلیارد ریال بودجه به این روستا اختصاص گرفت.

چه برنامه ای برای سال آتی روستا دارید؟

برای سال آینده چند برنامه را مدنظر داریم که با کمک اهالی و مجموعه های دولتی و 

غیردولتی به رسانجام برسانیم:

۱.  آسفالت معابر و خیابان های روستا 

۲.  دیوارکشی آرامستان روستا

۳. دیوارکشی مدرسه روستا 

۴. احداث سالن ورزشی در روستا 

و نکته آخر:

در پی بارش برف و تخریب خانه ها در روستا )در سال ۱۳۹۸( که منجر به آسیب دیدن 

حدود ۳۰ درصد از خانه های روستا شد، بنده به صورت خودجوش با کمک بنیاد مسکن و 

بخشداری توانستم مردم را راضی کنم تا با استفاده از تسهیالت نوسازی مسکن اقدام به 

بازسازی و مستحکم سازی منازل خود منایند. دراین بین رشایط سختی برای اخذ وام، پروانه 

ساخت و ... وجود داشت که خوشبختانه با پیگیری های مداوم حل شد. دراین بین عالوه بر 

بنیاد مسکن و بخشداری مجموعه هالل احمر نیز کمک فراوانی منود.
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سجاد نیازی پور  عضو اراده ملت  در گفتگو با اراده ملت

انسجام الزم در شوراهای شهر وجود ندارد

سجاد نیازی پور دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سیستم و متولد 

شهر فیروزان است. وی کاندیدای دوره ششم شورای شهر فیروزان بود که به 

شورا راه نیافت. ایشان از فعالین سیاسی و اجتامعی منطقه هستند و در حال 

حارض به عنوان مدیرعامل یک رشکت پیامنکاری مشغول فعالیت هستند. .

ارزیابی شام از شورای جدید شهر فیروزان چیست؟

باتوجه به اینکه در شهر فیروزان اعضای شورا ۵ نفر هستند اولویت اصلی 

ایشان به دست گرفنت اکرثیت شورا و تشکیل تیمی در همین راستا بوده 

است چراکه تیمی که سه نفر یا بیشرت داشته باشد می تواند شورا را مدیریت 

کند و فرد یا دو نفر دیگر عمالً کنار گذاشته می شوند. در این دوره هم تا 

کنون فقط درگیر همین مسئله بوده اند و تاکنون به هیچ یک از قول ها و 

برنامه های خود عمل نکرده اند.

فرایند انتخاب شهردار را چگونه می بینید؟

شهردار دوره قبل در پست خود ابقا شدند. ایشان با دو نفر از اعضای شورا 

نسبت فامیلی دارد و بدون برنامه و طرحی جدیدی مجدداً انتخاب شدند 

و اخیراً نیز استعفا خود را از این مسئولیت اعالم کرده اند و لذا شورا ملزم 

می گردد که فرد دیگری را برای شهرداری انتخاب مناید. 

آیا ایشان را برای شهر مفید می دانید؟

اداره کردن جلسات و  ایشان تجربه و سواد مدیریت شهری و حتی 

طرح های ارائه شده را ندارند. از شهرداری که پس از گذشت چهار سال 

تازه از دانشگاه با مدرک کارشناسی فارغ التحصیل شده است انتظار بیش از 

این منی توان داشت نه تنها من که اکرثیت مردم ایشان را به عنوان شهردار 

با  قبول نداشتند چراکه در شهر حتی برای انجام کاره ای روزمره شهری 

مشکل مواجه هستند.

دگی  آما ری(  )شهردا مسئولیت  ین  ا ی  برا شام  خود  یا  آ

داشتید؟

بلی، من یکی از نامزدهای شهرداری بودم و گرچه جوان هستم ولی به 

علت شناخت دقیق از منطقه و سابقه کارم خود را مناسب این مسئولیت 

باتوجه به  نیز داشتم مثالً  ارتقا جایگاه شهر طرح هایی را  می دانم. برای 

ایجاد رسویس های  از شهر  موقعیت شهر و حجم زیاد مسافران عبوری 

بهداشتی، ایجاد پمپ گاز طبیعی، ایجاد گلخانه برای تأمین گل فضای سبز 

شهر، ارتقا وضعیت بهداشتی و درمانی و ... بود.

را  مختلف  ادوار  طی  شهر  شورای  حرکت  کلی  روند  شام 

چگونه می بینید؟

متأسفانه در شورای شهر فیروزان انسجام وجود ندارد. در چهار سال 

بازسازی  ایجاد  و  شهری  جداول  کردن  رنگ  حتی  حرکتی  هیچ  گذشته 

فضای سبز را نداشتیم و امسال هم پس از گذشت چندین ماه هنوز حرکتی 

از سوی شورا و شهرداری ندیده ایم و دوستان شورا کامکان منتظر طرح 

تفصیلی هستند. 

فیروزان شهری است در استان همدان ایران. فیروزان مرکز بخش خزل 
شهرستان نهاوند است. این شهر پیش از سال ۱۳۷۴ روستایی بود به نام فیروزآباد 
خزل.]۱[فیروزان در کنار رودخانه قلقل رود و در باختر کوه قشالق واقع شده است. 
رودخانه قلقل رود از فیروزان می گذرد و به گاماسیاب می ریزد. زبان مردم فیروزان 

لری و لکی می باشد.

فیروزان نام یکی از امیران ایران است. در سال بیست و یکم هجری عمر 
حکومت کوفه را از سعدبن وقاص گرفت و عبدالله عطفان را به جای وی نصب 
کرد یزدگرد با آگاهی از عزل سردار نام آور عرب در صدد برآمد با اعراب وارد جنگ 
شود از این رو از همه جاهای کشور کمک خواست و لشکری انبوه مرکب از ۱۵۰ 
هزار نفر جمع کرد و در راس سپاه ایران فیروزان قرار داشت و دست آخر شکست 
خورد. )رجوع کنید به جنگ نهاوند( دلیل نامگزاری شهر فیروزان همین است 

که محل نبرد فیروزان با لشکر اعراب است. تصویرماهواره ای فیروزان
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معرفی و پیشنهاد

هفته نامه
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معرفی کتاب

کتاب فلسفه و اندیشه سیاسی سبزها کتابی است که توسط اندرو دابسون 

نوشته و به قلم مرتجم خوب کشور محسن ثالثی ترجمه شده است. این کتاب با 

حجمی در حدود ۳۳۰ صفحه به بحث در مورد سبزها و اندیشه ایشان می پردازد.

در این کتاب نویسنده به زیبائی و با دقتی شگرف بحث محیط زیست را 

تا حد یک ایدئولوژی کامل مطرح می کند و آن را در کنار ایدئولوژی های 

جاافتاده ای چون سوسیالیسم، لیربالیسم و محافظه گرایی قرار می دهد. ازاین رو 

کتاب مرجعی مطمنئ و خوب برای شناخت فلسفه زیست بوم گرایی است. 

کتاب باهدف ارزیابی دیدگاه هایی درباره محیط زیست در پنج بخش فراهم 

آمده است. مؤلف بر آن است عالوه بر تبیین ایدئولوژی زیست بوم گرایی 

)ecologism(، آن را مقوله ای متفاوت از محیط زیست گرایی قلمداد مناید. 

عناوین فصل های کتاب عبارت اند از: 

1. اندیشیدن درباره زیست بوم گرایی و محیط زیست

2. بنیادهای فلسفی سبزها

3. جامعه ماندگار

4. راهربدهای دگرگونی سبز

5. زیست بوم گرایی، فمینیسم و سوسیالیسم

برکشیدن زیست بوم گرایی 

در قامت یک ایدئولوژی

و اما؛
باتوجه به ارتباط بسیار نزدیک اندیشه سبزها با نظریات سوسیال 

دموکراسی مدرن، خواندن این کتاب را به همه عالقه مندان توصیه 
می کنیم. خصوصاً دو مبحث تفاوت بین محیط زیست گرایی و زیست بوم 
گرایی، و نوع رابطه بین این مکتب اجتماعی سیاسی با فمینیسم و 

سوسیالیسم.

فلسفه و اندیشۀ سیاسی سبزها
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معرفی فیلم

کوپال فیلمی به کارگردانی کاظم موالئی است و اولین بار در جشنواره 

فیلم فجر سال ۱۳۹۵ به منایش درآمد و برنده سیمرغ بهرتین طراحی 

پوسرت شد. این فیلم سه بازیگر اصلی دارد. لئون هفتوان، نازنین فراهانی 

و سگی به نام هایکو. این فیلم آخرین فیلمی است که بازیگر ارمنی، 

مرحوم لئون هفتوان در آن به ایفای نقش می پردازد.

داستان »کوپال« در مورد یک شکارچی و تاکسیدرمیست به نام 

دکرت احمد کوپال است که درست قبل از تحویل سال نو دچار چالشی با 

همرسش می گردد و این مشکل او را در موقعیتی غریب قرار می دهد. در 

طرح )پی رنگ( اصلی فیلم به مسائل مهمی همچون حفظ محیط زیست 

و احرتام به حقوق حیوانات پرداخته شده است.

فیلم علی رغم داشنت داستانی تکراری و آزموده شده - فردی تنها که 

برای بقا می جنگد - دارای صحنه های ناب زیادی است که اگر کش دار 

منی شدند می توانست به راحتی با مخاطب ارتباط برقرار کنند.

در این فیلم دکرت کوپال به مرور گذشته اش می پردازد و موقعیت 

خودش را ارزیابی می کند. چندین بار تا چند قدمی نجات می رود و 

درنهایت ناامید می شود؛ اما چیزی که فیلم »کوپال« را متامیز می کند، 

شخصیت خود دکرت کوپال است و بازی فیزیکی و روانی بسیار زیبای 

لئون در این نقش. 

نگاهی به فیلم کوپال

تصمیم اخالقی چیست؟

و اما؛
این فیلم را به شما مخاطبین عزیز توصیه می کنیم هم از 

زیستی  محیط  درون مایه  با  فیلم های  معدود  از  که  باب  این 
سینمای ایران است و هم ازاین جهت که در این روزگار فّناورانه 

زده، نگاهی اخالق مدار به مسئولیت پذیری دارد.
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معرفی رویداد

روز  رسمی  طور  به  پیش  سال   ۱۵۰ حدود  از 

ن  جها ی  کشورها ز  ا ری  بسیا ر  د ری  درخت کا

درخت  کاشتن  نیز  ایران  در  می شود.  گرفته  جشن 

اقلیمی  شرایط  باتوجه به  اسفند  آخر  هفته های  در 

دهه  چندین  لبته  ا است.  بوده  دیرپا  رسمی  ایران 

تقویم  در  رسمی  طور  به  اسفند   ۱۵ روز  که  است 

منابع  هفته  که  نیز  سالی  چند  و  کرده  خوش  جا 

که  شده  مرسوم  شده،  ایجاد  مطلع  این  با  طبیعی 

نمادین  طور  به  روز  این  در  کشور  سیاسی  بزرگان 

درختی را بنشانند.

در  مراسم  این  ز  ا تصویری  گزارش  ادامه  در 

ادوار مختلف را می بینیم.



ت
 مل

ده
 ارا

مه 
 نا

ته
هف

27

 شامره ۳۳

۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

یک عکس و چند نکته

نگاهی به مشکالت پاکبانان:

معرض  در  و  شبرنگ  فاقد  فرسوده،  لباس های   .۱

تصادفات رانندگی

۲. تماس با مواد و شرایط کثیف و بدبو و گاه مشمئزکننده 

و خطر ابتال به انواع مشکالت تنفسی و استخوانی و مفاصلی

۳. عدم رعایت و تأمین قوانین کاری و مزایای حقوقی 

و بیمه و امنیت شغلی و تأخیر در پرداختی ها

۴. موقعیت اجتماعی و اقتصادی فرودستانه همراه با 

تحقیر و اهانت و کوچک شمردن شغل

۵. الزام به ارائه خدمت در تمامی روزهای سال و تحت 

هر شرایطی همراه با لزوم سحرخیزی و شب نخوابی

در ادامه گزارش تصویری از این مراسم در ادوار مختلف 

می بینیم.
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اخبار حزبی

هفته نامه
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چاپ کتاب جئیئ  توسط انتشارات حزب

کتاب مردم ساالری اجتامعی بر اساس 

الگوی اسکاندیناوی به زیر چاپ رفت 

نوین:  نشی  “خوا مجموعه  ز  ا کتاب  دومین 
مجوز  اخذ  مراحل  طی  از  بعد  اجتامعی”  مردم ساالری 
به  مجموعه  این  اول  کتاب  در  شد.  ارسال  چاپ  برای 
دوم  کتاب  در  اینک  و  اجتامعی  مردم ساالری  بنیان های 
اجتامعی  مکتب  این  عملی  الگوهای  مشهورترین  به 

اقتصادی پرداخته شده است.

معرفی مسئولین کمیته های حزب

رؤسای سه کمیته

توامنندسازی، زنان و جوانان

دبیرکل حزب در دو جلسه اخیر شورای مرکزی مسئولین 

کمیته های آموزش و توامنندسازی، زنان، و جوانان را برای اخذ 

رأی اعتامد به شورای مرکزی معرفی کردند. بدین ترتیب خانم 

زهره رحیمی به عنوان مسئول کمیته آموزش و توامنندسازی، خانم 

محبوبه آذرگشسب به عنوان مسلول کمیته زنان و آقای حمیدرضا 

قائدی به عنوان مسئول کمیته جوانان انتخاب شدند.

خانم زهره رحیمی دانش آموخته رشته روان شناسی هستند و 

از سال ۱۳۹۲ در کسوت های مختلف در حزب فعالیت می کنند.

مدیریت  رشته  دانش آموخته  آذرگشسب  محبوبه  خانم 

آموزشی هستند و از سال ۱۳۹۶ در حزب فعالیت خویش را 

رشوع کرده اند.

آقای حمیدرضا قائدی دانشجوی رشته حقوق هستند و از سال 

۱۳۹۶ مشغول فعالیت در حزب بوده اند.
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 برگزار شد 

جلسه دو هفتگی دفرت سیاسی حاما

افکنده  درحالی که جنگ روسیه و اوکراین بر همه حوادث سایه 

موضوع  دو  به  خویش  دوهفتگی  نشست  در  سیاسی  دفرت  است 

“نحوه تفکر جناح غالب در حکومت” و بحث “تبدیل اندیشه ها به 

اوکراین  و  روسیه  جنگ  به  جلسه  این  حاشیه  در  پرداخت.  عمل” 

اشاره شد و مقرر گردید در جلسه بعدی دفرت  نیز  پیامدهای آن  و 

مداقه  و  بررسی  مورد  اوکراین  و  روسیه  جنگ  موضوع  سیاسی 

قرار گیرد.

حزب اراده ملت ایران باور دارد که عالوه بر حق آزادی بیان که هر اندیشه 

امروزه حق دسرتسی  بگذارد،  بر آن صحه  باید  مردساالر و جمهوری خواهی 

آزاد به اطالعات و شبکه های ارتباطی در دنیا یکی از ارکان توسعه فردی و 

و  آزاد  دسرتسی  این  در  اختالل  ایجاد  هرگونه  می گردد.  محسوب  اجتامعی 

کم هزینه، مصداقی روشن از زیر پا گذاشنت حقوق عمومی میلیون ها شهروند 

جامعه است که خواهان برخورداری از چنین حقی هستند. متامی برنامه های 

ضدفساد، بهبود کیفی و عدالت خواهانه دولت ها، تنها در سایة برخی ابزارها 

از جمله رسانه های آزاد و امکاِن نظارت و مشارکت مردمی، ممکن و میرس 

را  ابزاری  برابر چنین  در  مقاومت  ایران هرگونه  ملت  اراده  می گردد. حزب 

مصداقی از همراهی و معاونت با فرایندها و ساختارهای غیرشفاف، فساد آفرین، 

ناکارآمد و غیر پاسخگو می داند یا در خوش بینانه ترین حالت، آن را اغامضی غیر 

مدبرانه بر پلشتیها و آلودگی های مدیریتی و ساختاری و بی توجهی به نیازهای 

که سودمندی هایی  فضایی  کنرتل  و  مهار  می کند.  عمومی جامعه محسوب 

انتقال دانش  چون تسهیل روابط اجتامعی و کسب وکارهای خرد و خانگی، 

افشای ضعف های حکمرانی،  آموزشی،  و مهارت، کم هزینه کردن کنش های 

کم هزینه کردن فرایندها و فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی، همبستگی و 

تقریب فرهنگی و همدلی قومیتی را در بر دارد، نه خردورزانه است و نه حقوق 

برشی. چنین تصمیامتی تنها به سود گروه ها و جریانات و چهره هایی است که 

در مسیر خالف منافع ملی می تازند و از اخبار رشد و توسعه در جهان آزرده خاطر 

می شوند و در برابر جریان جهشی توسعه و عاملیت های مردمی، حرفی برای 

گفنت و چیزی برای عرضه ندارند. افکاری که بدون توجه به مناسبات اقتصادی 

حاکم بر اقشار کم برخوردار، سودای خاموش کردن حرکت های مدنی و مردمی 

را دارند. ایشان باید بدانند که با این رویه، نارضایتی و پرسشگری و مطالبه گری 

جامعه را وارد مرحله ای می کنند که نه تنها به شدت پرهزینه خواهد بود که شاید 

حتی آینده و فرجامی نامعلوم و غیرقابل پیش بینی داشته باشد. 

تجارب گذشته در زمینه ممنوعیت و کنرتل رسانه ای و سمعی برصی نیز 

به ما می آموزد که چنین طرح هایی با چه رسانجام و دستاوردی روبرو خواهد 

شد؛ لذا حزب اراده ملت ایران هرگونه طرح و مصوبه ای مبنی بر محدودیت یا 

ایجاد اختالل در کیفیت و رسعت دسرتسی آزاد به اطالعات جهانی و همچنین 

سخت تر کردن مسیر و حذف امکان فعالیت های اقتصادی به ویژه برای اقشار 

کم برخوردارتر را محکوم منوده و رسالت خود می داند که به هر شکل مقدور و 

ممکنی در برابر چنین تصمیامتی ایستادگی کند

بیانیه حزب اراده ملت ایران در مورد طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی

این طرح برخالف منافع ملی ایران است
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سیاست به زبان خودمانی

معموالً سیاست در نگاه مردم، پدیده پلید، زشت و پر از 
فریبه. 

مردم بیشتر سیاستمداران و اهالی سیاست را افراد دورو، 
خودشون  منافع  برای  که  می دونن  سودجویی  و  بی تعهد 

حاضرن، همه را به پلکان ترقی تبدیل بکنن. 
برای همین وقتی به اطرافیان، دوستان و نزدیکان بگیم 
که: »می خوام وارد فالن حزب سیاسی بشم«. اکثراً واکنش های 
یا  ناخوشایندی نشون می دن. خیلی تعجب می کنن  خیلی 
به شدت شما رو از این کار نهی می کنن. دست به سرزنش و 
نگران کردن شما می زنن. یا حتی شما رو تحقیر، مسخره و 

نهایتاً دلسرد می کنن.
مردم به طور معمول پدیده های تلخی مثل گرانی، بیکاری، 
سرکوب، جنگ، فساد، آوارگی، زندان و ... در جامعه رو، معادل 
تمام سیاست تلقی می کنن و از نظر اونها سیاستمداران، همان 
دولتمردان و حاکمان و مسئولینی هستن که باعث و بانی این 
بدبختی ها برای بشر شدن. به ویژه در زمان هایی که یه رخداد 
سیاسی تلخ، مثل سقوط دولت افغانستان یا حمله روسیه به 
اوکراین، اتفاق می افته، بیشتر مردم خیلی شدیدتر و ُمصرتر، 

شروع به ناسزاگویی و لعن و نفریِن سیاست و هرچه سیاستمدار 
در جهان هست، می کنن.

خیلی از مردم گمان دارن که سیاست هیچ ربطی به اونها 
نداره و می تونن بدون توجه به سیاست زندگی کنن.

اما آیا این برداشت ها از سیاست و سیاسیون، درست و 
دقیقه؟

حقیقت اینه که سیاست در ذات خودش، امر پلیدی نیست. 
جامعه به نظمی عمومی و تنظیمات و قوانینی نیاز داره که اینها 
همون سیاسته. سیاست، مجموعه ای از رویکردها و اصولیه 
که طبق اونها، باید منابع جامعه به بهترین شکلی به نیازهای 

حال و آینده جامعه اختصاص پیدا کنه، پس بسیار الزمه.
ازآنجاکه در سیاست، بحث بر سر تقسیم منابع یا توزیع 
قدرته و این دو همیشه با کشمکش همراه بوده، این پدیده ی 
اجتناب ناپذیر در زندگی بشر )سیاست(، به موضوعی تنش زا 

یا دلسرد کننده یا آزاردهنده در نظر بیشتر مردم تبدیل شده.
»چه  کسانی«،  »چه  کنه؛  تعیین  که  قراره  سیاست 
چیزهایی« رو »چه موقع« و »چگونه بدست بیارن« و این 
پرسش ها در تمام مراحل زندگی ما و از خانواده تا سطح جهانی، 
معنا و مفهوم پیدا می کنه. پس سیاست، به همه ما مربوطه و 
ما نمی تونیم ازش گریزان و بیزار باشیم. ما نمی تونیم با این 
بهانه که سیاست، جای دغل کاری و دغل کارانه، باهاش غریبه 

باشیم.
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هفته نامه

تبلیغات برای شــام

است رایگان 
برای درج تبلیغات خویش، پوســرت طراحی شــده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــامره ۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵ واتساپ منائید.
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پرتال اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران

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

www.eradehmellat.ir

درباره ما

ی  ه ا ید پد ن  به عنوا نه ها  رسا ید  جد ی  نیا د ر  د  
 ، نند می رسا ظهور  منصه  به  را  قعیت ها  وا  ، ر ا ثیرگذ تأ
ه  یگا جا و  نقش  رآمد  کا ری  بزا ا ن  به عنوا ین رو  زا ا
سیاست  به ویژه  عمومی  عرصه های  در  ی  تعیین کننده ا
لتفات هستی شناختی به  ا این تفطن و  با  احراز می کند. 
یدئولوژیک  ا ه  نگا هرگونه  ز  ا پرهیز  با   ، نه رسا مقوله 
ده  را ا تحقق  به منظور  و  مردم  صدای  نعکاس  ا باهدف 
ملت در عرصه نظارت و شفافیت و در چارچوب آرمانه ای 
کارگروه  حزب،  رگان  ا نشریه  مجوز   اخذ  پی  در   ، ما حا
با  ما  حا عضو  نه  رسا اصحاب  ز  ا متشکل  حزب  نه  رسا
با  مرتبط  ئل  مسا مورد  در  دل نظر  تبا و  بحث   رویکرد 

رسانه ها فعالیت خود را آغاز نمود. دو هفته نامه اراده 
ء  اعضا گروهی  تالش  حاصل  نه  رسا یک  عنوان  به  ملت  

حزب اراده ملت ایران بود.
سر  بر  بحث  ه،  را ز  آغا 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 
یران جزئی از تاریخ شد. گزافه نیست  جمهوری اسالمی ا
نیم  بدا تاریخ  ز  ا را بخشی  راده ملت  ا اگر دو هفته نامه 
آیندگان  و  تاریخ هستیم  نوشتن  حال  در  ما  اکنون  زیرا 
را  ما  ریم  می گذا میراث  به  ن  آنا ی  برا آنچه  روی  ز  ا

قضاوت خواهند کرد.

هفته نامه
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www.khsmag.ir
خاطرات سیاســی فصلنامه ای است با 

روش تحلیلی، آموزشی

 و اطالع رسانی


