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۱ فروردین ۱۴۰۱ /شماره ۳۴

7
نوشتار

۱۱
گزارش
بهگزارشخبرنگارحامانیوز-حمیدسپهری؛امروزهگردشگریبهعنوانیکیاز
مهمترینصنایعتوسعةپایدار،فرصتهایبسیاریرادرحوزههایفرهنگی،اجتماعی
واقتصادیبرایکالنشهرهاایجادکردهاست.اینصنعتدرساختارهایفضایی،
فرهنگی،اجتماعیواقتصادیجامعةشهریایرانکنونینیزبسیاربااهمیتاست.

۲۱
گفتگو
حزبارادهملت)حاما(سال۱۴۰۰راباچالشبرگزاریکنگرهشروعکرد،خروج
حاماازشورایهماهنگیحساسیتکنگرهرابهجهتآرایشنیروهابهشدتباال
بردهبودوباتوجهبهدرپیشبودنانتخاباتشوراهاوریاستجمهوریواهمیت
حضوریاعدمحضوردرائتالفهایانتخاباتی،بهنظرمیرسیدحزبکنگره
سرنوشتسازیرادرپیشروداشت،

۲۶
معرفی و پیشنهاد
کتاباشتباهبزرگملیشدننفتدرسال۱۳۷۱بههمتانتشاراتکتابسرا
منتشرشدهونویسندهآنابراهیمصفائی)فوتشدهدرسال۱۳۸۶(است.ملیشدن
نفتیکاتفاقبسیاربزرگسیاسیواقتصادیبودکهپیامدهایآنازنگاهودید
سیاسیواقتصادیواجتماعیتبعاتبسیارزیادیرابرایجامعهواقتصادایرانایجاد

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

۳۱
اخبار حزبی
آخرینجلسهدفترسیاسیحزبدرسال۱۴۰۰روزیکشنبه۲۲اسفندماهبرگزار
شدواعضاءدفترسیاسیدراینجلسهبهبحثوتبادلنظردرمورداینجنگو
تبعاتناشیازآنپرداختند.دربخشدوماینجلسهدبیرکلحزببهارائهآخرین
تحلیلهایخودازتغییراتدرداخلهستهسختقدرتدرایرانپرداختندوبه
ابهاماتوسؤاالتاعضاءدفترسیاسیپاسخدادند.

دراینیادداشتتالششدهاستکهاززاویهدیدوبراساسذهنیتحاکمیت
غالبجمهوریاسالمیبهپدیدههابدونپردهپوشیوفارغازشعارهایانقالبیو
ایدئولوژیکنگاهشودتابتوانمسیرنسبیحرکتنظامراپیشبینیکرد؛لذافارغ
ازتبعاتاینفرایندوبدونتوجهبهدرستییاغلطیاینروشتالششدهاستاز
ذهنیتبرنامهریزانارشدنظامطرحکلیحرکتنظامترسیمشود.

۱7
اندیشه
بنیادگرایی)Fundamentalism(،مفهومیپربسامدوپرکاربرد،اینروزها
واینروزگارانبسیاربهکارمیرود،اغلبهمباتسامح،نادرستویاحداقلنادقیق.
عموماًاینمفهومدراشارهبهَسلَفیگری)salafimovement(بهکارمیرودکه
اگرچههمپوشانیهایبسیاریبامفهومبنیادگراییدارد،امامعادلومترادفشنیست.
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به جای مقدمه

قرنیدیگروبهاریدیگرآغازیدنخواهدگرفت،در
نتیجهاینشمارههفتهنامهراحالوهواییمتفاوتبخشیده
وبهانهایشدهتابادبیرکلحزبارادهملتایرانمهمترین
رویدادهایحاماوکشوررادرسال۱۴۰۰بهگفتگوبنشینیم،
ضمناینکهنگاهیخواهیمداشتبهآیینهاینوروزیو
بهاریسرزمینایران،بیمهاوامیدهادرسالیکهگذشت
بهانهنگارشسرمقالهقرارگرفتهودرسخنسردبیری
تالششدهروابطخارجهبارویکردتداومگذشتهدرآینده

موردبررسیقرارگیرد.
دربخشنوشتار،درکناریادداشتیزیرعنوان»آنچهدر
ذهنبخشغالبحاکمیتمیگذرد«کهماحصلبحثهای
صورتگرفتهدرجلسهاخیردفترسیاسیحزبهست،موضوع
دوراهیهادرمطالباتصنفیمطرحوایضاحگردیدهاست.
دربخشگزارش،ابتداگزارشیازستادهایارائه
خدماتسفرهاینوروزیارائهگردیدهونشانمیدهدکه
سطحینگریدرستادخدماتسفرهاینوروزیمشهود
استوگزارشبعدیبهنشستمشترککارگروهحقوقی
انجمنایرانیمطالعاتزنان،وخانهاندیشمندانعلومانسانی
وکرسیحقوقبشر،صلحودموکراسییونسکودردانشگاه
شهیدبهشتیمیپردازدودرهزارتویقتلهایناموسی

سراغیازبازیگراناینعرصهمیگیرد.
دربخشاندیشهکتاب»بنیادگرایی،پیکاردرراهخدا
دریهودیت،مسیحیتواسالم«نوشتهکارنآرمسترانگ

معرفیودردبیدرمانبنیادگراییرابهتشریحمینشیندودر
نوشتاربعدیآموزههایدورخدادتلخدرنزدیکیجغرافیای
مایعنیسقوطدولتافغانستانوحملهروسیهبهاوکراین

تبیینمیگردد.
دربخشگفتگو،دومصاحبهانجامشده،اولیاحمد
حکیمیپوردبیرکلحزبارادهملتایراندرموردسالی

کهگذشت
ودومیبافتحعلیحسینیمدرسدانشگاهکهفساددر
سازمانهایماراناشیازفقدانگردشاطالعاتمیداند.
دربخشمعرفیوپیشنهاد،عالوهبرپیشنهادخواندن
کتاباشتباهبزرگملیشدننفتراجعبهاینکهآیاملی
شدنصنعتنفتبهنفعمردمایرانبود؛شمادعوت
شدهایدبهتماشایفیلمخائنکشیساختهمسعودکیمیای
کهواقعهایسیاسیتاریخیرادستمایهایبرایروایِت
خودقراردادهاست.همچنینبهرویدادنوروزوپیکهای
نوروزیوحاجیفیروزهایمناطقمختلفکشوراشارهای
گذراداریموباالخرهبایکعکسوچندنکتهمشکالت

روزمرهباربرانبازگوشدهاست.
دربخشاخبارحزبی،ضمنانعکاسپیامنوروزیدبیرکل
حاما،دربارهنشستدوهفتگیدفترسیاسیوانتشارشماره
جدیدفصلنامهخاطراتسیاسیو...اطالعرسانیشدهاست.
ونهایتاًدرصفحهآخربازبانیسادهبهنحوهبازشناسی

احزابسیاسیپرداختهایم.

در این شامره می خوانید:

سال جدید و اراده ملت و ...
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 سخن سردبیر

روابط خارجه
تداوم گذشته در آینده

معمواًلروزهایپایانیسالیابایددرموردوقایعخوبوبدیکهدرطول
سالاتفاقافتاد،سخنگفتیانگاهیبهآیندهپیشروانداخت.ازآنجاکه
اذهانبسیاریباگرایشها،اهدافومنافعمتناقضبهارزیابی،تحلیل
ویادآوریوقایعیکهگذشت،میپردازند،اینموجزترجیحاًکنکاشیدر

“آیندهمبهم”وقابلپیشبینیاست.
یکیازمعضالتبیپایانملیکهبیشکتمامفعلوانفعاالتاجتماعی
وملیراتحتتأثیرقرارداده؛متشنج،ناکارآمدوپرهزینهبودنروابط

خارجهاست.
پربیراهنیستاگرگفتهشودکهروابطخارجهیکمعمایغیرقابلفهم
است.غیرقابلفهمبهایندلیلکهدرهرزمینهای؛اقتصادی،فرهنگی،
علمی،صنعتی،آموزشی،تجاری،پزشکی،مهندسیو...وقتیچالشی
ایجادمیشود،متولیانومتخصصینبهبررسی،تحلیلوارزیابیچالش
میپردازندوبعدازمدتی،راهکاریتدبیروچالشپیشآمدهراحلوفصلو
روندفعالیت)اقتصادی،علمی،صنعتیو...(به“حالتعادی”برمیگردد.
اینکهدستاندرکارانعرصههایاقتصادی،آموزشی،صنعتی،کشاورزی،
پزشکی،راهسازیو...نتواننددرمدتچهاردههبراییکمعضلیا
چالشراهکاریتدبیرکنند،قابلفهمنخواهدبود.هیچفعالیتینمیتواند
بهمدتچهاردههوباوجودیکچالشاساسی)روابطخارجهناکارآمد(

تداومداشتهباشد.
بنابراین،اینکهچرامتولیانودستاندرکارانروابطخارجهنتوانستهانددر
چهاردههگذشتهراهکاریبرایتنشزداییوسودمندکردنروابطخارجه
تدبیرکنند،یکپرسشیامعمایغیرقابلفهماست.درطولدهههای
گذشتهتحلیلهایبیشماریپیرامونروابطخارجهنگاشتهوارائهشده
است.اماظاهراًبهدالیلیمدیریتروابطخارجهتحتتأثیرنظراتو
تحلیلهاییکهازسویتحلیلگرانباگرایشهایفکریگوناگونارائه

میشود،نمیباشد.
اگربپذیریمکهتعاریف،برآیندکارکردپدیدههابهمنظورتحققاهداف
وانواعنیازهایانسانیهستند،آنگاه،روابطخارجههمانندبسیاریازامور
انسانیواجتماعیتعریفمشخصدارد.بدینمعنیکهبهدالیلگوناگون
کشورهانمیتوانندبرخیازنیازهایملیخودرامبتنیبرامکانات،منابع

وتخصصهایبومیتهیهوتأمینکنند،بههمیندلیلتالشمیکنند
بابرقراریرابطهبادیگرکشورها،برخینیازهایبومیرابرآوردهکنند.
جنگوجدالوغارتکشورهایدیگربهمنظورتهیهوتأمینبرخی
نیازهایبومیمتعلقبهدورانیاستکهحکومتهامبتنیبراحساسات،
ارادهومنویاتفردیوگروهیونه“خردجمعی”استواربود.بهعبارتی
درجهانخردبنیادمعاصربرایتهیهوتأمینبرخینیازهایبومی،الزم
نیستکشورهابایکدیگربجنگند.بهایندلیلسادهکهتجارتودیپلماسی
جایگزینجنگشدهاست.تنشوجنگدرروابطبینالمللدرجهان
معاصرحاکیازابهاماتذهنی،اهدافضدملییامهندسیامورملی

توسطبیگانگاناست.
شایدفهمروابطخارجهازرهگذرفهمساختارنوینخردبنیادحکمرانی،
سادهترباشد.بدینمعنیکهدرجهانمعاصرتنهادونوعحکومتوجود
دارد.یک،حکومتهاییکهمبتنیبرقانوناساسیبهعنواننقشهراه
تحققمنافعملیهستندودو،حکومتهاییغیرکاربردی،سنتیومنقرض
کهمبتنیبراراده،اهداف،منویاتوتمایالتفردیوگروهیهستند.اگر
تعریففوقازچیستیحکمرانیمنطقیتلقیشود،آنگاه،میتواننتیجه
گرفتکه“کیفیتروابطخارجه”برآینداینحقیقتاجتنابناپذیراستکه
آیامنافعملیبنیادساختارمدیریتکالنهستیامنافعفردیوگروهی.
باتوجهبااستداللفوقمیتوانادعاکردکهناکارآمدیوتنشدرروابط
خارجهودیگرشرایطاجتماعیوملیدرعرصههایگوناگوناقتصادی،
معیشتی،آموزشی،بهداشتودرمان،صنعتی،کشاورزیو...درسال
آیندههمچوندهههایگذشتهتداومخواهدداشت.چراکه،“تحولو
بهبود،مستلزمبرنامهریزیعلمیمبتنیبراهدافملی”است.درساختار
مدیریتکالنسیاسیکهمفهوممنافعملیبرایتمامعناصرونهادهای
حاکمیتیناشناختهوفاقداهمیتاست،چگونهمیتوانانتظارتحولو
بهبوددرعرصههایاقتصادی،روابطخارجه،آموزشوپرورش،صنعت،
تجارتو...داشت.حکمرانیمطلوبوکارآمددرجهانخردبنیادمعاصر،
برآیندبیقیدوشرطخلعقدرتفردیوجناحیوتسلطقدرتملی)جمعی(
است.بهعبارتیمنشأقدرتسیاسینهاراده،اهدافومنویاتفردیو
جناحیبلکهقانون)اساسی(بهمثابهتبلورارادهوخردملی)جمعی(است.
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 سرمقاله

بیم ها  وامیدها
در سالی که گذشت

سال۱۴۰۰باتمامفرازونشیبهایشبهپایانرسیدواکنونبادههابیمو
امیددرآستانهسالجدیدایستادهایم.درسالگذشتهمسائلواتفاقاتبسیاری
افتاد؛بعضیامیدرادردلماهمچنانبرافروختهنگاهداشتوبعضیمارا

بیمناککرد.
واکسیناسیونسراسریوسرخمکردنحاکمیتبهتوانعلمیدانشمندان
برایمقابلهبابیماریها،افزایشنسبتاًمناسبپایهحقوق)کهقباًلدرسرمقاله
نشریهشماره۳۲بدانپرداختهبودیم(،گسترشمطالبهگراییبدونخشونتدر
عرصههایمختلفصنفیسیاسی،ایجادمقدماتالزمبرایپیوستنایرانبه
پیمانهایاقتصادیوسیاسیجهانیوتعاملگستردهترباجهانازنکاتیبودند
کهنشاندادندعلیرغمسختیهاودشواریهامیتوانبهآیندهامیدداشت.
ازطرفیمحدودیتهایگستردهبرایفعالیتکنشگرانسیاسیاجتماعی،
محدودسازیابزارهایارتباطیچوناینترنت،فضایمجازیوشبکههای
ماهوارهای،بالتکلیفیسیستمآموزشیوپرورشیکشوردرسطوحعمومیو
دانشگاهی،بیتوجهیبهمحیطزیستومنابعطبیعی،تضعیفسازوکارهای

انتخاباتیو...ازمواردیبودندکهماراچشمنگرانآیندهکردند.
دراینمیانمیتوانازمجموعهاتفاقاترخدادهچندینآموزهرااستخراج

کردتاچراغراهمادرسالهایآتیباشند:
۱.استمراروپایفشاریبرخواستههاییکهحقمردماستنهایتاًمتولیان

رامجبورمیکندکهتمکیننمایند.
۲.سازماندهیوساختارسازیومتشکلسازیمناسبترینوکمهزینهترین

راهبرایایجادتغییراتبهسودمردماست.
۳.گسترشدانشوباالرفتنآگاهیودوریازخرافاتوجهل،بخش

ضروریدرتوسعهیککشورورفتنبهسمتتعالیوبهروزیاست.
شکرسینشاندنحرفخویشاستفادهمیکنندوتالشدارندمردمرابه

جنگینابرابرهدایتکنند.
5.اتکابهنیرویخودونهبیگانگانوغریبههابرایپیشرفتوتوسعهکشور
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از حدود دو دهه قبل و با بروز مشکالتی در مدیریت کشور، جدا 
از طرح های مدرنی مبتنی بر منافع ملی، مشارکت حداکثری و 
در راستای دموکراتیزاسیون ایران که چندان باب طبع بخش 
غالب حاکمیت نبود، چند طرح کلی برای ادامه شرایط پیش 
روی حاکمیت قرار گرفت. یک طرح به دنبال نرمالیزاسیون 
شرایط ایران با دنیا خصوصاً غرب و آمریکا بود که تجلی و 
نقطه اوج آن در برجام انعکاس یافت و نهایتاً منجر به نتیجه 
نشد. طرح دوم مبتنی بر حرکت در شکاف بین غرب با شرق 
مبتنی بر جدل با غرب و همراهی با شرق بود که به نظر اکنون 
طرح اصلی است که حاکمیت دنبال می کند. طرح سوم نیز 
تقابل جدی با دنیای غرب و شرق و ایفای رسالت انقالبی در 
سطح جهان است که توسط بخش کوچکی از حاکمیت دنبال 

می شود.
در دوران جنگ سرد یک دوقطبی بر شرایط روابط بین الملل 
حکم فرما بود البته با حضور جریان کوچک و کم قدرتی در 
قالب کشورهای غیرمتعهد. در آن دوران کشورهای متعدد 
کوچک یا بزرگی بودند که به یکی از دو اردوگاه اصلی غرب 
یا شرق وابسته می شدند و از این طریق برای حاکمیت خود 
دوام و ثبات را جستجو می کردند. این کشورها بسته به توان 
داخلی خویش میزان وابستگی خود را می توانستند تعریف 
نمایند. مثاًل کشور کره شمالی به علل مختلف و شرایط خاص 
سوق الجیشی اش وابستگی زیادی به چین و اردوگاه شرق 
داشت یا کشور کوبا به علت جمعیت کم، تک محصولی بودن 
و توسعه نیافتگی وابستگی شدیدی به شوروی پیدا کرده بود. 
اما کشور ژاپن به علت سطح باالی توسعه یافتگی، جمعیت 
باال و متخصص و نوع روابط تجاری اش علی رغم وابستگی به 
آمریکا استقالل بیشتری را داشت یا کشور یوگسالوی به علت 
بافت جمعیتی و سطح توسعه صنعتی اش وابستگی کمتری را 

به اردوگاه شرق از خود نشان می داد.
در دوران پس از جنگ سرد بسیاری از این کشورها توانستند 
با پتانسیل های داخلی که داشتند و باتوجه به فضای موجود 
از دام این وابستگی تا حدودی خود را برهانند و یا در قالب 
هسته مرکزی این اردوگاه های مادر قرار گیرند. اما مجدداً و 
باتوجه به صف بندی های جدید مجدداً دنیا حالت قطبی پیدا 
کرد با این تفاوت که این بار با اندکی تسامح ما شاهد چند 

قطب اصلی در دنیا هستیم. 
ایران قبل از انقالب خود را به عنوان کشوری مستقل ولی 

تحت الحمایه اردوگاه غرب تعریف می کرد. بعد از انقالب ۵۷ 
ایران تالش کرد خود را به عنوان کشوری بدون وابستگی به 
دو اردوگاه جهانی معرفی کند و الاقل برای خود ترازی در 
حد هندوستان و در درجه پائین تر در حد ترکیه ایجاد نماید 
که مقدور نشد و اینک مجدداً در مسیر سابق قرار گرفته 
است و تالش می کند خود را به عنوان کشوری مستقل ولی 
تحت الحمایه دو قطب نظامی )روسیه( و اقتصادی )چین( 
موجود تعریف نماید و از مزایای جهان چندقطبی در راستای 

منافع حاکمیت که ثبات و دوام است بهره ببرد.
در این میان توجه به چند نکته مهم است:

1. برخالف بعضی از نظریات رادیکال که این کار را فروش کشور 
یا وابستگی مطلق و همه جانبه می دانند. شرایط فعلی مشابه 

دوران پهلوی دوم است یعنی کشور مسیر نسبتاً مستقلی را 
برای خود در پیش گرفته است ولی تحت حمایت یک بلوک 
بزرگ تر قرار دارد؛ لذا مشابه آن زمان می توان با یک پروپاگاندا 
وسیع این بحث وابستگی را پررنگ کرد اما واقعیت این است 
که کشور استقالل نسبی خود را دارد و اگر عضویت کامل ایران 
در پیمان شانگهای محقق شود قطعات این پازل کامل تر نیز 

خواهد شد و از زهر آن نیز کاسته می شود.
2. در ازای این حمایتی که از کشور صورت می گیرد الزم 
نیست حاکمان تمام ممات و حیات خود را در اختیار این دو 
کشور قرار دهند بلکه بر اساس شرایط می توانند چانه زنی 
نمایند و معامله کنند. مثاًل در ازای حمایت اقتصادی چین 
از ایران ما الزم است این موارد را در نظر بگیریم: حمایت از 
مواضع چین در مورد مسائل اختالفی با تایوان، هنگ کنگ 

در این یادداشت تالش شده است که از زاویه دید و بر اساس ذهنیت 
حاکمیت غالب جمهوری اسالمی به پدیده ها بدون پرده پوشی و فارغ 
از شعارهای انقالبی و ایدئولوژیک نگاه شود تا بتوان مسیر نسبی 

حرکت نظام را پیش بینی کرد؛ لذا فارغ از تبعات این فرایند و بدون 
توجه به درستی یا غلطی این روش تالش شده است از ذهنیت 

برنامه ریزان ارشد نظام طرح کلی حرکت نظام ترسیم شود.

آنچه در ذهن بخش غالب حاکمیت می گذرد
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و ژاپن؛ عدم دخالت در مسائلی نظیر تبت، مشکل ایغورها 
و عدم رعایت حقوق بشر؛ تأمین نفت مطمئن برای چین؛ 
اجازه سرمایه گذاری از طرف چین در ایران؛ اجازه حمل ونقل 
ترانزیت از فضای ایران و ... . در مورد کشور روسیه نیز می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: حمایت از مواضع روسیه در مورد 
اوکراین، قفقاز شمالی و اروپا شرقی؛ حمایت از قیمت گذاری 
روسیه در بخش نفت و گاز؛ در اختیار قراردادن فضای کشور 

برای ترانزیت؛ حل مناقشات مرتبط با دریای خزر و ... .
3. در قبال این تحت الحمایگی ایران ضمن تأمین منافع دو 
کشور روسیه و چین تضمین می دهد که از حمله مستقیم 
باال و  ابزار غنی سازی در سطح  به اسرائیل اجتناب کند، 
را متوقف سازد، گسترش  به سمت سالح هسته ای  رفتن 

خویش  موشک های  برد 
را محدود سازد و متقاباًل 
اجازه فروش نفت، تبادالت 
 ، محدود( )گرچه  لی  ما
خرید سالح و به روزرسانی 
را  نظامی خویش  سیستم 
دراین بین  باشد.  داشته 
رابطه تجاری، اقتصادی و 
روسیه،  چین،  با  فّناورانه 
و  شانگهای  پیمان  اعضا 
همسایگان منطقه ای را در 
قالب قراردادهای دوجانبه 

و چندجانبه داشته باشد.
4. گرچه با این فرایند ایران 

از پیوستن به جامعه جهانی در قالب یک کشور تاریخی و 
با امکانات باال محروم می شود و فرایند توسعه اش به کندی 
صورت خواهد گرفت ولی در عوض می تواند از موقعیت به 
وجود آمده برای بقا و تداوم سیاست های خویش بهره ببرد و 
مسیر رشد خاص خودش را کلید بزند و منتظر بماند تا ببیند 
شرایط جدید و اتفاقات بعدازاین چه سرنوشتی را برایش رقم 

خواهد زد.
فعالیت های  بیاید که  به وجود  این گمان  ۵. ممکن است 
منطقه ای ایران مانع از این تحت الحمایگی می شود. اما این نیز 
مشابه تاریخی دارد. در همان زمان که کشورهایی مشابه کوبا، 
یا کره شمالی یا اسرائیل تحت حمایت شوروی یا آمریکا قرار 
داشتند به فعالیت های منطقه ای خویش نیز دست می زدند. 
مثاًل کره شمالی خود را به سالح اتمی مسلح کرد یا کوبا نفوذ 
ایدئولوژیک خود را در قالب ارائه خدمات فنی، بهداشتی و 

آموزشی در آمریکای التین صورت داد و اسرائیل به گسترش 
سرزمین خود علی رغم مخالفت های اروپا و آمریکا پرداخت؛ 
لذا ایران نیز می تواند مشابه این اقدامات را با تغییراتی در 
منطقه تحت نفوذ خود انجام دهد. بسیاری از این اقدامات چه 
با اطالع قبلی و چه بدون اطالع قبلی منجر به تغییرات کالن 
در رابطه ایران با این دو کشور نخواهد شد. البته در این میان 
حساسیت هایی نیز وجود دارد که مطمئناً موردتوجه حاکمیت 
نظام قرار خواهد گرفت. مثل حمله مستقیم به اسرائیل یا 

دستیابی به سالح هسته ای.
6. نکته مهم دیگر این است که در زمان پهلوی دوم به دالیل 
متعدد این تحت الحمایگی همراه با تبادل، سلطه یا تهاجم 
فرهنگی نیز بود. فرهنگ و ارزش های غرب به سرعت جای 
خود را در بین طبقات 
عی  جتما ا مختلف 
می کردند.  پیدا  ایران 
تمدنی  حوزه  دو  ما  ا
اسالو  و  کنفوسیوسی 
به قدری از حوزه تمدنی 
فاصله  اسالمی  یرانی  ا
دارند که برای حاکمیت 
میان مدت  در  قل  الا
ین  ا ز  ا خطری  هیچ 
بابت متصور نیست و در 
تمایلی  هیچ  نیز  ایران 
برای ارتباط فرهنگی و 
اجتماعی با این کشورها 
مشاهده نمی شود و خود این کشورها نیز بر خالف اردوگاه 
کشور  با  اجتماعی  و  فرهنگی  ارتباط  برای  تالشی  غرب 

تحت الحمایه ای نظیر ایران ندارند. 
۷. علی رغم اینکه تنش بین قطب های فعلی جهان به شدت 
تنش زمان جنگ سرد نیست اما قابل کتمان نیز نمی باشد 
و تا آینده ای دور ما شاهد تنش بین دو قطب روسیه و چین 
با مجموعه کشورهای اروپائی و آمریکا خواهیم بود و این 
کشورها ناگزیر دست به یارگیری از بین سایر کشورها خواهند 
زد. بحران های متعدد جهانی شاهد مثال در این زمینه هستند 
و کمتر روزی است که ما با یک بحران یا مسئله بین این 
قطب های جهانی روبرو نباشیم. اگر مروری بر وقایع فقط 
مرتبه  ده  از  بیش  که  بیندازیم می بینیم  یک سال جهان 
این قطب های جهانی در مسائل مختلف رودرروی هم قرار 
گرفته اند. از مسئله شرکت هواوی گرفته تا بحران اوکراین. 

مجموعه بحث ها و صحبت هایی که در این یادداشت مطرح شد از 
دید ناظری بیرونی و کم اطالع از مسائل درونی حلقه سیاستگذاران 
نظام بوده است. البته می توان بسیاری از موارد مطرح شده را مورد 
موشکافی بیشتر قرارداد و مواردی را نیز به آنها افزود ولی هدف ارائه 

طرح کلی از نظر بخش غالب سیاستگذاران نظام بود. 
روی کاغذ و در عالم برنامه ریزی، شرایط ایده آل تر از حالت واقعی 
است و معموالً به گپ ها و نقصان ها کمتر اشاره می شود. طبیعی 

است که بسیاری از این برنامه ریزی ها در عالم واقع با مشکالتی 
الینحل روبرو می شوند که نمی گذارد برنامه ریزان به هدف خود 
برسند. از طرفی طبیعت جوامع انسانی، پویایی و خالقیت مردم، 
تالش و اراده گروه های مختلف مردم و بسیاری از مسائل دیگر نیز 
می توانند دراین بین دخیل باشند و این مسیر را مانع گردند یا سرعت 

حرکتش را کند نمایند.
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همبستگی موازات در که آنچه مدنی، مطالبات برآورد برای
ضرورتدارد،آگاهیاست.چنانچهدغدغةهمبستگیجمعیرا
داریم،بههمانمیزانوحتیبیشتر،بایدنگرانمیزانآگاهی
ودرستیتصمیماتوتحلیلهایجمعیخودباشیم.چراکهاز
قضادرصورتتحققهمبستگی،امابیتوجهبهدرستیمسیر،
جمعماقادربهایجادتهدیداتوآسیبهایبزرگتریخواهد
بود.پسهمآگاهیوهمهمبستگیبایددوشادوشیکدیگردر
تحرکاتمدنیپیشبروندودغدغةاینیادداشتهمرعایت

همیندوگانةهمدوشاست.
برایمطالبات آیاهنگامیکه درمجموعهحرکتهایمدنی،
صنفیگردهممیآییم،درصددافزایشآگاهیصنفیواصالح
ضعفوخطاهایشناختیخودنیزهستیم؟یاممکناستکه
اصراروتمرکزمابرمطالبات،بستراغفالمارانسبتبهدقت

ودرستیحرکاتمان،فراهمکند؟
البتهتوجهبهاینمهم،بیشازبدنهصنفیازرهبرانجریانها
در معمول طور به ینکه ا  میرود. نتظار ا صنفی تشکالت و
جمعیتهایهمبسته،آنانکهنقشرهبریوهماهنگیوارتباط
بیشتربابدنهرابرعهدهمیگیرند،پیشقدماینآگاهیشوندوخود
رادربرابرتهدیداتوخطاهایدرتصمیموتحلیلبیمهکنند،
امروزه بهویژه برود. پیش ودرستتر تامجموعهکمهزینهتر
کهشبکههایمجازیامکانتعامالتگستردهوفرصِتطرح
درخواستهایجامعهرادرکوتاهترینزمانفراهمنمودهاست،
بهطورمضاعفدقتوتمرکزبرحفظمسیردرستوتصمیمات
بهینه،اهمیتپیداکردهاست.چراکهدراینشبکههایگستردة
ارتباطی،خطاهایکوچکماظرفیتآسیبهایبزرگراهم

میکنند. پیدا
ازاینقسمترویمحوراصلییادداشتتمرکزمیکنم.محور
اینیادداشت،نقدیبرواکنشجمعبزرگیازپرستارانوبرخی
نهادهایصنفیپرستاری،نسبتبهعقِدیکتفاهمنامهاست.
بهظاهراخیراًتفاهمنامهایبینسهنهاد)نظامپرستاریوسازمان
بهزیستیوسازمانفنیحرفهای(امضاشدهاستکهطیآنبا
همکاریاینسهنهاد،۱۰هزارنفرنیرویکارمراقبتی،تربیت
وآموزشدادهخواهندشدتابرایخدمترسانیدرخانههای
سالمندانومراکزتوانیابانمشغولبکارشوند.خانهپرستارو
اعتراضاتی با تفاهمنامه این به نیز ازپرستاران بخشوسیعی
تندونقادانهواکنشنشاندادهاند.اینهمکارانمعترض،لطمه
ئبه شا و غیرآکادمیک نهادهای مداخله حرفهای، جایگاه به
برخیسودجوییهاومنفعتطلبیهایشخصیرادراینمسیر،

دستمایهاعتراضونقدخودقراردادهاند.
دراینیادداشتمیخواهیممروریبرایننقد،داشتهباشیم.
شایدالزمباشدکهدراینیادداشت،نسبتبهکلیتسازماننظام
پرستاریاعالمموضعکنیم.امابهتراستایننکتهیادآوریشود
کهنهادهایصنفیبایدمستقلوخودبنیادوآزادباشندامادر
خصوصنظامپرستاریکنونی،سایةنظامگزینشومنویاتو
رویکردهایدولتیوفرادستانهبرتأسیسوتصمیمواجرائیات
آنهاکاماًلملموساست؛لذانظامپرستاریازاینمنظر،نهاد

صنفیپیراستهومطلوبیبشمارنمیرود.
امامروربراینتفاهمنامهوانتقاداتبهحواشیآن:

واقعیتایناستکهدرکشورماودربسیاریازاستانهامراکز
مراقبتیسالمندانوتوانیابان،فاقدهرگونهنیرویآموزشدیده
برمدار ازآنجاییکهبیشتر ایننهادها درحوزهمراقبتاست.
نیکوکاریتأمینمالیمیشوندباحداقلیازنیروهایبهشدت
غیرماهروالبتهاندک،گذرانمیکنند.طبیعیاستکهدرچنین
فضایی،مشکالتومسائلعدیدهایبرایمجموعهرخمیدهد
واینمجموعههارابهطورمداومباتبعاتناخوشونامطلوب
وحتیحادوبحرانیمواجهمیکند؛لذابزرگتریندغدغةاین
مراکز،تمرکزبررفعاینمشکلبههرراهوروشممکنیخواهد
مختلفی نهادهای وقتی که است اینگونه روال معمواًل بود.
درگیرنیازبهنیروهایآموزشدیدهمیشوندویابهمهارتها
وآموزشهایویژهاینیازپیدامیکنند،ایننیازهارابامراکز
مربوطهدرمیانمیگذارند.درمرحلهبعدیاایننیازهابایداز
مجاریدانشگاهیونهادهایعلمیدانشگاهیرفعگرددیااز
طریقمراکزفنیحرفهایویامؤسساتغیرانتفاعیوانتفاعی

آموزشیمحققمیگردد.
نیازمرکزمربوطهو میزان نوعو اساس بر اینها بین انتخاب
بهصرفهبودنوامکانسنجیاقتصادیوبهفراخورمأموریتو

رسالتوفرایندهایسازمانیصورتمیگیرد.
نیروهایی به توانیابان، و سالمندان مراقبتی مراکز این حاال
بسیارماهرویاحتینیمهماهرنیازچندانیندارد.تنهاحضورافراد
آموزشدیدهایکهبتوانندکیفیتبهتروبهداشتیتریازآنچه
کهاکنونارائهمیشود،ارائهنمایند،نیازاینمراکزقابلقبولرا
رفعخواهدکرد.چنانچهاینمراکزامکاناتاستخدامنیروهای
نیمهحرفهایوحرفهایراداشتند،مشخصًااستانداردوکیفیت
این حاکم اقتصادی واقعیت اما میگردید فراهم مطلوبتری
استکهفعاًلامکانچنینرویکردهایمنوطبهبودجهباالو

تخصصمحورانهایوجودندارد.

دوراهی ها در مطالبات صنفی
نویسنده: زهره رحیمی
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حاالکهچنینامکانیدورازدسترساستپساینمراکزنیاز
ایننکتهتوجه اگربه انسانیخودراچگونهرفعکنند؟ نیروی
دارند،سطح نیاز مراکز این که خدماتی اعظم بخش که کنیم
نازلتریازمراقبتاستکهباشرحوظایفپرستارانحرفهای
ونیمهحرفهایمطابقتچندانینداردوازسویی،پرستاراننیز
طبقتجاربپیشین،تمایلچندانیبهانجاماینسطحازخدمات
مراقبتی،آنهمدرچنینمراکزیباشرایطکارینهچندانمطلوب

وحقوقهاینازلراندارند.
پسبادرنظرداشتنشرحوظایفپرستاری،نوعنیازاینمراکز،
وضعیتاقتصادیوبودجه،اضطرارزمانیو...اینتفاهمنامهها
راهچارهاستونبایدبهطورکاملبهصورتنفیمطلقباآنها

برخوردکرد.
در که دارد وجود اینجا قابلتأمل و مهم بسیار نکته چند اما
کنارمطالبباالبسیارضروریمینمایدوگرنهمخاطبرادچار

سوءبرداشتازمحوراینیادداشتمیکند:
نخستاینکهاینتفاهمنامههابایدازمنظرمناسباتمالیشفافیت
الزمراداشتهباشندوشائبههرگونهمنافعشخصیویاسوءاستفاده
افراددرآنرفعشدهباشد.عدمشفافیتیاشائبهمنفعتشخصی،
درچنینمواردیوتحتهیچشرایطیپذیرفتهنیستوتنهاراهکار
دقیقترین به تفاهمنامه این اطالعات و اسناد نتشار ا آن، رفع
ابهاماِت و نقدها  لذا بود؛ خواهد ذینفعان برای ممکن صورت
مبتنیبروجودفسادیارانتیاهرگونهسوءاستفادهرابایدازمسیر

درخواستشفافسازیاینتفاهمنامهپیگیرینمود.
مسئلهدومایناستکهمسئولینمحترم،بهروشنکردِنفرایند
تربیتوجذبکمکپرستارانومرزتمایزاینفرایندازنیروهایی

چونمراقبینبپردازند.اگرهمنیرویکمکپرستارمناسبچنین
مراکزیهست،چهموانعیبرایاستفادهازایننیروهادراین

مراکزمراقبتیوجوددارد؟
و مناسباتیغیرشفاف در پرستاری نظام مبادا اینکه نکتهسوم
ازموازینمصوب راخارج امتیازاتوتسهیالتی غیرمسئوالنه،
ومدون،دراختیاراینمراقبیِنآموزشدیدهوتربیتشدهقرار
بدهدکهاساسًامختصجایگاهپرستاریبودهوچهارچوبهویتی

پرستاریرابهچالشبکشند.
کنارایندقتنظرهاکهمسئولینعقداینتفاهمنامهملزمبهتوجه
وپاسخگوییآنهاهستند.نکتهآخرایناستکهشایستهبهنظر
میآیدتانظامپرستارینیزدرسایهامکاِنچنینتفاهمنامههایی

چندتدبیرصورتببخشد.
مثاًلتاحدامکان،اینمراکزمراقبتیراملزمنمایدتابااستخدام
الاقلیکپرستارکنارنیروهایکممهارت،ازظرفیتیکنیروی
نیمهحرفهاییاحرفهایبرایسوپروایزریدیگرنیروهابهرهببرد.

ایناقداممزایاییبرایذینفعانمتعدددارد.
یابهطورمثالتالشکندتادیگرمؤسساتوسازمانهاییکه
از را نیرویپرستارحرفهای،خدماتخود بااستخدام میتوانند
سازمان مانند نماید. کار این به تشویق بدهند، ارتقا کیفی نظر
ورزشی باشگاههای یا و گردشگری گشتهای یا و پیمایی هوا
این ازظرفیت پرستاری نیروهای با قرارداد عقد و استخدام با
شغلاستفادهنمایند؛لذافارغالتحصیالنرشتهپرستاریمیتوانند
درجایگاههایمتناسبباشرحوظایفخودامکانارائهخدمات
شایستهراپیداکنندوکسبرضایتمندیدوسویهرادرپیداشته

باشد.
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ارتقای فرهنگ پذیرش و نگهداشت گردشگر یک الزام است
برایتوسعةگردشگریشهریبایدجوانبمختلفیمورددقتوتوجه
قرارگیرد؛مهمترینراهبردهابهشرحذیلاست:تقویتعزموارادةتوسعة
گردشگریدرمیانمردمومسئولین،توسعهگردشگریباتفکرشبکهای،
تشکیلنظاممدیریتیکپارچةمقصد،تقویتبازاریابیگردشگریوارائه
وترویجتصویریمثبتازشهرهایهدف،ارتقایفرهنگپذیرشو
نگهداشتگردشگر،ظرفیترویدادسازیدرشهر،وبرندسازیبرای

شهرهایهدفدارایمحصولمستعدبرندسازی.
باتوجهبهشرایطحاکمبرهریکازشهرهایایرانمیتوانبررسیکرد
کهدربزنگاهسفرهاینوروزی،گردشگریشهریبایدچهموضوعاتیرا

محورقراردهدوستادخدماتدربازهزمانی
تعریفشدهنوروزبایستیمدیریتاجرای
صحیحسیاستگذاریهاوبرنامههارادنبال

کند.
بابررسیبرنامههایاعالمیازسوی
از استقبال برای را خود که شهرهایی
میهمانهاینوروزیآمادهمیکنند،متوجه
میشویماینبرنامههاازاستانداردهایعلمی
مطرحدرگردشگریشهریبرایجذبو
ماندگاریگردشگرومسافردوراستونیاز
بهتوجهبسیارجهتتحققرویکردهایو

اهدافراهبردیموردنظردارد.
وجودجاذبههایمتنوعدرشهرهاچوناماکنتاریخی،مراکزفرهنگی،
امکاناتورزشیودرمانی،علمی،مراکزخریدوبازارهاو...جزءعاملهای
مهمشکلگیریگردشگریشهریاست.کالنشهرهایینظیرتهران،
شیراز،اصفهان،همدانو...باداشتنجاذبههایمتعددومتنوعفرهنگی،
تاریخی،طبیعی،درمانی،مذهبی،ورزشیوسیاسیظرفیتباالییدرجذب

گردشگرداردکهدرحالحاضربهرةجدیازآننمیبرند.
بی توجهی ستاد خدمات سفرهای نوروزی به فرصت ها و 

محدودیت های حوزة گردشگری شهری 
بسیاریازمعضالتفعلیشهرهایکشور،ازجملهکاهشدرآمدهای
پایدارشهری،افزایشبیکاری،افزایشآسیبهایاجتماعی،وکاهشنشاط

اجتماعیرامیتوانازطریقتوسعةگردشگریشهریکاهشداد؛زمانی
کهبرایرسیدنبهاینرونقصرفمیشودقطعاًدرسفرهاینوروزی
وستادخدماتسفرهاینورزیموردبهرهبرداریقرارخواهدگرفتتا
ماحصلاینبرنامههایمدونچشیدهشودامااکنونبامروربرنامههای
ستادخدماتسفرهاینوروزیشماشاهدچنینبرنامههایمدونودارای

سازوکارنیستید!
سازمانگردشگریجهانینظامگردشگریرابهدوبخشاصلیتقسیم
میکند؛بخشاولعواملتقاضا،شاملبازارهایگردشگریبینالمللی،
ملیومنطقهایوساکنانمحلی،وبخشدومعواملعرضهکهمشتمل
برفعالیتهاوجاذبهها،محلاقامت،خدماتوتسهیالتگردشگری،
حملونقل،امکاناتوتأسیساتزیربنایی

وعناصرسازمانیاست
مدلدیگر،مدلگاناست.گاننظام
گردشگریرامبتنیبردوبخشعرضه
وتقاضامیداند؛دربخشتقاضا،جمعیت
عالقهمندومتمکنبهانجامسفروگردش
قرارگرفتهاند؛وبخشعرضهبرعناصر
وبخشهایاصلی،همچونجاذبهها،
حملونقل،خدمات،مطالعاتوتبلیغات،
تأکیددارد؛هریکازاینعناصردرتعامل

وارتباطمتقابلبایکدیگرقراردارند.
برایناساس،ابعادتوسعةگردشگرییکشهرشاملجاذبهها،فرهنگ
وآموزش،تأسیساتوخدمات،قوانینومدیریت،حملونقلوارتباطات
واطالعرسانیاستکههرکدامازاینمؤلفهها،باتوجهبهاسنادبرنامهای
موجودونظرنخبگانوصاحبنظراناینحوزه،ذیلنقاطقوتوضعف

آنشهرموردبررسیقرارمیگیرد.
حالبابررسیبرنامههامتوجهمیشویمکهشهرهایکشوریاکالنشهرها
تاچهمیزانبراساساستانداردهایسازمانگردشگریعملمیکنندبرای
جذبگردشگرویاآنکهتاچهمیزاندرعرضهوتقاضادرستعملکردهاند
کهدرخواهیدیافتبسیارضعیفعملشدهوتنهابهامورسطحیمانند
بزککردنشهرواقداماتیهمچونگلکاریو...پرداختهاندوخدماتو

تأسیساتزیربناییوآموزشکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.

سطحی نگری در ستاد خدمات سفرهای نوروزی مشهود است
بهگزارشخبرنگارحامانیوز-حمیدسپهری؛امروزهگردشگری
بهعنوانیکیازمهمترینصنایعتوسعةپایدار،فرصتهایبسیاریرا
درحوزههایفرهنگی،اجتماعیواقتصادیبرایکالنشهرهاایجاد
کردهاست.اینصنعتدرساختارهایفضایی،فرهنگی،اجتماعیو
اقتصادیجامعةشهریایرانکنونینیزبسیاربااهمیتاست.توسعة
گردشگریشهریباارتقایابعادکمیوکیفیباحداکثربازدهیکیاز

فعالیتهایعمدةمدیریتاجراییشهرهادرعصرحاضراست.بررسی
خواهیمکردکهمدیریتاجراییشهرهایایرانبهچهمیزاناز
شاخصهایمطرحبرایگردشگرپذیربودنبرخوردارهستندواین
موضوعرادراقداماتستادخدماتسفرهاینوروزیکهفرصتیارزشمند
برایبهرهازمزایایصنعتگردشگریشهریمحسوبمیشود،مورد

ارزیابیقرارمیدهیم.

گزارشی از ستادهای ارائه خدمات سفرهای نوروزی
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توراچهسودازباغودرخت
کهبایاسهابهداسسخنگفتی
درتاریخیکشنبه۲۴بهمن۱۴۰۰نشستیباعنواناندرهزارتویقتلهای
ناموسی،کجایندبازیگران!باحضورخانمهادکتروجدانیفخر،مدرسدانشگاهو
مشاوروزارتدادگستریدرامورتنقیحوقوانینوپروندههایدیهازبیتالمال،و
سرکارخانممعصومهگلمحمدی،قرآنپژوهودبیرکارگروهفقهیانجمنایرانی

مطالعاتزنانازسویکارگروه
مطالعات ایرانی انجمن حقوقی
زنان،وباهمکاریخانهاندیشمندان
علومانسانیوکرسیحقوقبشر،صلح
ودموکراسییونسکودردانشگاهشهید

بهشتیبرگزارشد.
انواع بزه دیدگان قتل های 

ناموسی
خانمدکتروجدانیبخشاول
سخنانخودراباحادثهاهوازکه
منجربهقتلدختری۱۷سالهتوسط
همسرششد،شروعکردواظهار
داشت:قاتلبهعنوانیکقهرمان،
سربریدهنوجوانرابهنمایشگذاشت.
ویگفت:چندهفتهقبلازاینجنایت
انجمنزناناهوازدرنشستپژوهشی

اعالممی-کندکهازسال۱۳9۸تا۱۴۰۰حدود۶۰زنبهدالیلمتصلبهناموس
بهطریقبریدنسر،آتش-زدنوخفهکردنکشتهشدندکهبینآنهاقتلدختران
بین۱۱تا۱5سالههمرخدادهاست.ازطرفیازاین۶۰موردزنکشی،حتییک

موردمجازاتشوندهگزارشنشدهاست.
بااینمقدمه،ایشانبهدوموضوعمهمقتلبانوانوپدیدةکودکهمسری،
یعنیخشونتخانگیدرسایهازدواجاجباریوکودکهمسریپرداختوگفت:
موضوعقتلبانوانبهعنوانیکپدیدهمجرمانةدستکمرایجدربرخیازنقاط
جهان،چهازمنظربزهدیدهشناسیوچهازمنظربینالمللیکهبهآنبزهدیده
شناسیآبیمیگویند،اهمیتدارد.اصطالحبزهدیدهشناسیآبیبهمنزلةقلمرویی
برایمطالعهفعالیتها،رویدادهاوهنجارهاییاستکهسازمانمللمتحددرزمینه
جرایمارتکابیعلیهزنانودخترانوچگونگیپیشگیریازخشونتعلیهآنانبه

تصویبرساندهاست.
اینمدرسدانشگاهدرادامهبهمسئلهقتلبانوانازدومنظرمهمپرداخت:

۱.قتلبهعلتآبرووکشتنبانوانبهدستمردانیاخویشاوندانخویشبهدلیل
ننگینکردنشرافتخانواده.

اینننگمیتواندمواردیچونخودداریازازدواجاجباری،قربانییکتجاوز
جنسیبودنوحتیطالقگرفتنازشوهرناشایستویاارتکابروابطمنافیعفت

راشاملشود.
۲.قتلهاییکهدلیلآنموضوعاتکماهمیتترومالیهستند،نظیراختالفاتی
کهبینخانوادهعروسوداماددرموردجهیزیهویامهریهاتفاقمیافتادواینخشونت
منجربهقتلزنانویادخترانمیشدکهنمونهبارزآندرپاکستانوتاجیکستان

مشاهدهمیشود.
اینمدرسدانشگاهسپسبهتحلیلقتلبانوانبهاعتبارنسبتبزهدیدهشامل
خویشاوندکشی،فرزندکشی
وزنکشیپرداختوچنین

توضیحداد:
خویشاوندکشی: .۱
خانوادههایخشونتآمیز
خانوادههاییهستندکه
انواعخشونتهادرمیان
آن-هااستمراردارد؛مانند
خواهروبرادریکهیکدیگر
رابهواسطةکتککاریبه
قتلمیرسانند،یاوالدینی
کهفرزندانخودرابهقتلمی
رسانندیامادریکهمرتکب

نوزادکشیمیشودو...
۲.فرزندکشی:بهاین
مادر یا پدر که معناست
مرتکبقتلمیشود.درفقهدودلیلبرایتوجیهقصاصنکردنپدروجوددارد.

برخیازفقهامعتقدندچونپدروجدپدریمقتضیوجودفرزندبهحسابمیآیند
واوراخیرخواهفرزندمیدانند،قصاصنفسراباوجودارتکابقتلعمدیبهدلیل
ازبینرفتناینمقتضیدرستنمیدانند.برخیازفقهانیزمعتقدندپدروجدپدری
حقوالیتبرفرزندداردواینحقوالیترامبنایقصاصناپذیریفرزندکشی

شمردهاند.
۳.زنکشی:درآموزههایجرمشناسی،زنکشیباکلیدواژهایتحتعنوان
قتلهایمبتنیبرجنسیتنامگذاریمیشود.موضوعزنکشیازجنبههای
متعددیباقتلمردانتفاوتداردوپژوهشهاحاکیازآناستکهاغلبقتلهای
مبتنیبرجنسیتتوسطهمسرانیاشریکانصمیمیاتفاقمیافتد.دربرخیجوامع
مانندبرخیازاستانهایکشورماشرایطموجودبهگونهایمیشودکهمردانبرای
دستیابیبهثبات،دفاعازآبروواعتبارشانبرایاجرایعدالتازمنظرخوددستبه
رفتارهاییبیرونازقلمرویقانونمیزنندویاحتیاقدامبهاجرایخودسرانةقانون
می-کنند؛مانندآنچهکههمسرخانمحیدریبهنوعیاجرایخودسرانهقانونداشت

وسپسآنرادرمعرضنمایشگذاشت.
مشاوروزارتدادگستریخاطرنشانکردقتلبهاعتبارجنسیتصرفاًدرکشور
مارایجوگستردهنیستودربسیاریازکشورهاایناتفاقمیافتد.ویباذکرمثال

گزارش نشست
اندر هزارتوی قتل های ناموسی

 کجایند بازیگران
تهیه کننده: فاطمه قدم
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هاییازهندواردنگفت:درهنداگرخانمیهمسرشراازدستبدهداوراازارتفاعی
بررویجسدهمسرمیاندازند؛چراکهمعتقدنداوشایستهزندگینیستوحقحیاتی
برایاومتصورنمیشوند.دراردننیزبهمانندآنچهکهمادرقانونمجازاتاسالمی،
ماده۶۳۰تعزیراتتحتعنوانقتلدرفراشکهمجوزیقانونیبرایارتکابقتل
استداریم،مجوزقانونیکشتنبهعلتآبرووجوددارد.ویافزود:ماده۳۴۰قانون
کیفریاردنبیانمیکنداگرمردیهمسرخودرابهدلیلمنافیعفتبهقتلبرساند
یامجروحکندبخشیدهمیشود.ویبهدرخواستسازمانمللمتحدوبهویژهکمیته
محوتبعیضعلیهبانوانازاردناشارهکردکهازآنهاخواستهشدهتااقدامالزم
جهتلغوصریحماده۳۴۰رابهعملآورندوقتلبهعلتآبرورابهجهتاجتماعی

واخالقیغیرقابلقبولسازند.
وجدانیفخربااشارهبهاینکهبزهدیدةقتلمتحملبیشترینآسیبشدهاست،
تصریحکرد:نبایدازبزهدیدگیدیگرافرادغفلتکرد،بهویژهدرجرمهاییمثلزن
کشیوفرزندکشیکهآثارمخربیبررویسایراعضایخانوادهبهعنوانبزهدیدگان
دومبهویژهمادروخواهرداردوموجبترس،اندوه،فقدان،خشموآشفتگیآنها
میشود.متأسفانهدرسطحتقنینیازاینافرادحمایتنمی-شودوآنهااغلب
ازکمکهایتخصصیبهرهمیگیرندکهممکناستدراثرایناتفاقمجدداً

احساسبزهدیدگیکنند.
شکلدیگربزهدیدگیکهازطریقآنافرادازبزهدیدگیشخصیااشخاصدیگر
آسیبمیبینند،بزهدیدگینیابتیخواندهمیشودونوجواناننسبتبهسایرافراداین
احساسبزهدیدگیرادوچندانتحملمیکنندوغفلتازآنمیتواندافرادرادچار
اختاللاضطراببعدحادثهکند.دراینزمینهنیزحمایتهاییصورتنگرفتهاست
ومثلبزهدیدگاندومافرادمجبورندالجرمازکمکهایتخصصیبهرهبگیرند.

خشونت خانگی در بستر ازدواج اجباری دختران
اصطالحدوفاکتوودوژوردواصطالححقوقسیاسیاستکهدکتروجدانیفخر
ازآننامبردوگفت:بهازدواجتعمیمدادهشدهاست.دوفاکتوبهازدواجهاینامشروع
وغیرقانونیودوژوربهازدواج-هاییکهمشروعوقانونیهستندگفتهمیشود.ازدواج
هایدوفاکتوکهشاملازدواجهایقبلازسنبلوغ،ازدواجهایقبلازرشدقانونی،
ازدواجهایاجباریوازدواجهایتحمیلیاستبهدلیلنداشتنعنصررضایت،زمینه
سازخشونتهایمتعددیعلیهدخترانبهعنوانگروهیازبانوانبزه-دیدهمیشود

ومادراینخصوصخألقانونیداریم.
ویافزود:درکنوانسیونسازمانمللبهصورتمشخصبهسنازدواجاشاره
اینشدهاستاماسازمانمللعنصررضایترافقطدرافرادباالی۱۸سالمشروع
میداند؛بنابراین،میتوانیمنتیجهبگیریمکهازدواجهایزیر۱۸سالهممشمول
کودکهمسریاستوسازمانمللمتحداینازدواجرانافذنمیداندبهایندلیل

کهعنصررضایتدرآنوجودندارد.
تحوالتکیفریایران:حمایتهاوخألهایقانونیوچالشهایموجود

اینمدرسدانشگاهبااشارهبهاینکهتحوالتنظامکیفریایرانبایدبهدوصورت
مستقیموغیرمستقیمموردبررسیقرارگیرداظهارداشت:اسنادسازمانمللمتحد

کهباعنوانبزهدیده-شناسیآبیشناختهمیشودیعنی،هنجارهاییکهدرجهت
حمایتازبانوانبهرسمیتشناختهمیشودبازتابهاییدرنظامحقوقیماداشته
است.منظور،تأثیرونشانههاییازمفاهیموهنجارهایحقوقبشریوکیفری
استکهبهویژهدرسطحقانونگذاریوبهتبعآندرستونقضاییواجرایینظام
کیفریایرانرامتأثرکردهاست.برخیازاینآثاربهحدیچشمگیراستکهنشانه
تحولقلمدادمیشود.برخیهمبهطورطبیعیدرسطحقوانینکیفریماوجود
داردکهآنهارامیتوانترجمانحقوقبشریقلمدادکرد.اقداماتصورتگرفتهدر
سطحقانونگذاری،فارغازحمایتییاحمایتینبودنآنهابهدوبخشفراتقنینی

وتقنینیتقسیممیشود.
اقدامات فراتقنینی عبارت اند از:

۱.اصلبیستمقانوناساسیکهاشارهداردهمهافرادملتاعماززنومرددر
حمایتیکسانقانونقراردارندوازهمهحقوقانسانی،حقوقسیاسی،حقوق
اقتصادیوحقوقاجتماعیوفرهنگیبارعایتموازیناسالمبرخوردارند،یکیاز
اصولیاستکهجنبهبزهدیدهشناختیداردیعنیدرمقامحمایتازقربانیانجرم

برآمدهاست.
۲.سندملیحقوقکودکونوجوانانکهدرآنارتقاءحقوقبنیادینکودکشامل

حقحیاتوبقاء،حذفتبعیضعلیهکودکاندختر،حقهویت،حقوقخانوادگی،
حقبرسالمت،حقوققضایی،حقوقفرهنگی)مانندپرهیزازآدابورسومورویه
هایمضربرایکودکان(وحقامنیتمطمحنظرقرارگرفتهاست.باتوجهبهعبارت
پرهیزازآدابورسومورویههایمضردراینسند،شایدبتوانگفتناقصسازی
اندامدخترانمیتواندیکیازموضوعاتیباشدکهدربرخیازجوامعدرکشورمارایج

استوبایدموردتوجهجدیقرارگیرد.
اقداماتتقنینیشاملچنیناحکامیمیشود:

۱.ماده۶۳۰قانونمجازاتاسالمیکهمقررمیداردهرگاهمردیهمسرخود
رادرحالزنابامرداجنبیمشاهدهکندوعلمبهتمکینزنداشتهباشد،میتوانددر
همانحالآنانرابهقتلبرساندودرصورتیکهزنمکرهباشدفقطمردرامیتواند

بهقتلبرساند.حکمضربوجرحدراینموردنیزمانندقتلاست.
۲.ماده۳۰۱قانونمجازاتاسالمیکهبیانمیداردقصاصدرصورتیثابت
میشودکهمرتکبپدریاازاجدادپدریمجنیعلیهنباشدومجنیعلیهعاقلودر

دینبامرتکبمساویباشد.
تبصره:چنانچهمجنیعلیهمسلمانباشد،مسلماننبودنمرتکبمانعقصاص

نیست.
۳.ماده۶۱9قانونتعزیراتکهبیانمیداردهرکسدراماکنعمومییامعابر
متعرضیامزاحماطفالیابانوانشودیاباالفاظوحرکاتمخالفشئونوحیثیت
بهآنانتوهینکندبهحبسازدوتاششماهوتاهفتادوچهارضربهشالقمحکوم

خواهدشد.
وجدانیفخرتاکیدکرد:دولتهامکلفهستنددائماًبهاینموضوعبپردازندکهدر
ساختارحقوقیوقانونیکشوربرایاجراییشدنوحمایتازحقوقزنانودختران
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چهاقداماتیرامیبایستانجامدهند.اینتغییراتصرفاًدرسطحتقنینینبایدبماند
وبایستیبهاجرادربیاید.

اینمشاوروزارتدادگستریدربارهزناگفت:بیشکجرمزناازبزرگترینگناهان
است؛بهویژهکهزناکارحریمخانوادهراپاسنداشتهوباوجودهمسرمرتکبچنین
عملشنیعیشدهاست،امادرهرجرمینخستبایدجرمازلحاظوجودعناصرتشکیل
دهندهآننزدمراجعدارایصالحیتاثباتشودوبعدازآنبهتعیینمجازاتوسپس
اجرایمجازاتپرداختهشود.نحوهاثباتجرمزناآنچناندارایاهمیتاستکهحتی
برحسبنوعوروشاثبات،میزانمجازاتتغییرپیدامیکندوبههمیندلیلجرم
زنادرقانونتعریفشدهاستامابراساساینمادهقانونیشوهربدونطیمراحل
دادرسیاجازهمجازاتزنومردزناکارراداردوباتوجهبهاینکهحکمهمهمواردزناقتل
نیستطریقاثبات،شروطاجرایمجازاتوموارددیگرحکمموردبحثبااصولکلی
حدودهم-خوانیندارد.حتیحکماینمادهبااصولکلیدفاعمشروعهمهمخوان
نیستودراحکامفقهیمیانفقهادرخصوصاینمجوزقانونیبرایقتلزنانبر
اساسماده۶۰۳تعزیراتاجماعنیستواختالفدیدگاهوجوددارد؛لذا،نادیدهگرفتن
همهمواردیکهگفتهشدوذکرموضوعماده۶۰۳درقانونمجازاتاسالمیدارای
مفسدهبودهومنجربهقتلهایخودسرانهمیشود.درنهایت،حتیاگربهذکرماده
۶۰۳درقانوننیازاستبایدپیامدهایآنکهحققصاصاولیایدمدرصورتعدم
اثباتجرمهمهستبیانشودتابرمبنایحدسوگماناینقتلصورتنگیرد.

دکتروجدانیفخربااشارهبهقانونحمایتازاطفالونوجوانانگفت:اینقانون
درمادهیکخود،کلیهاشخاصیکهبهسن۱۸سالتمامشمسینرسیدهاندودچار
آسیبشدهاندرامشمولقانونحمایتازاطفالونوجوانانمیداندکهدربخشاول
بهتحلیلاینآسیبهااشارهکردهاست،نظیرآسیبناشیازبیتوجهیوالدین،پدیده

معاملهکودک،یابحثهرزهنگاریبهویژهباگسترشفضایمجازی.
ایشانبعدازمقرراتتقنینیوفراتقنینیبهلوایحودستورالعملهاکهذیلفراتقنین
قرارمیگیرد،پرداختوتصریحکرد:یکیازاینمواردالیحهصیانت،کرامت
وتأمینامنیتبانواندربرابرخشونتاستکهخشونتعلیهزنانرابهصورت

دقیقومبتنیبرجنسیتدرماده۱تبیین
می-کند.ویافزود:بهنظرمنمهمترین
مادهاینالیحهماده5۱استکهبیانمی
کنداگرشخصیزنیرابههرنحوبهقتل
یاضررنفسییابهافشایسری،نسبتبه
بستگانوییاخوداوراتهدیدکندوبیمآن
رودکهمرتکبجرمیشودیاشخصیکه
بهجهتارتکابجرمعلیهزنانمحکومشده
است،صریحاًنظرخودرابرتکرارجرمابراز
کندویاظنقویبرتکرارضربوجرحویا
آسیببیشتروجودداشتهباشد،یکیاچند
مورددستورحفاظتیوحمایتیمثلمراجعه
متهمبهمشاورهومعالجاتضرورییاحمایت
ازفردیکهدرمعرضخطرهستوممکن
استکهبزه¬دیدهشودارجحیتداردواظهار
امیدواریکردکهاینالیحهزودترتصویب

شود.
درادامه،اینمدرسدانشگاهبهکیفرقتل
عمدیدرخانوادهپرداختواظهارداشت:در
پهنهسیاستکیفریایراندربرابرجرمقتل
عمدیدرمحیطخانوادهدوالگویکیفری
وجوددارد:یکالگویکیفریکهجنبه
عمومیداردومادررابهمانندسایریندر
صورتارتکابقتلبهمجازاتمی-رساند
والگویدیگر،مربوطبهپدریاجدپدریکه
مشمولماده۳۰۱قانونمجازاتاسالمی
می-شودودرنهایتبراساسماده۶۱۲
تعزیراتمحاکمهصورتمیگیرد.براساس
ماده۶۱۲،هرکسمرتکبقتلعمدشودو
فاقدیاداریشاکیباشد،ازقصاصگذشت

کردهباشدویابههرعلتقصاصنشود،درصورتیکهاقدامویموجباخاللدر
نظموصیانتوامنیتجامعهیابیمتجریمرتکبیادیگرانگردد،دادگاهمرتکب
رابهحبسازسهتادهسالمحکوممینماید.معاونتدرقتلعمدنیزموجبحبس

ازیکتاپنجسالخواهدبود.
ایندوگانهسازیسیاستکیفریدرقبالقاتالنعمدیاینابهامراایجادکرده
کهآیااعمالاینسیاستدوگانهمبتنیبریافتههایحقوقوآموزههایجرمشناسانه
است؟آیامیتواندرپرتوچنینسیاستکیفریبهطورشایستهحقحیاتفرزندان
دربسترخانوادهراکهمیبایستتأمینکنندهامنیتخانوادهباشدموردحمایتقرارداد

یاخیر؟
بنابراین،اصلبرابریکیفریکهیکیازاصولاساسیبهشمارمیروددر
چهارچوبماده۶۱۲بهفراموشیسپردهشدهاست.عالوهبراین،یکیازایراداتی
کهدرماده۶۱۲وجودداردموقعیتزابودناینمادهاستکهزمینهوفرصتیرابرای

ارتکابجرموانتقامجوییفراهممیکند.
دکتروجدانیفخربابیاناینموضوعکهدغدغهاصلیدرموردبانوانودخترانی
کهحقوقآنهانقضشدهایناستکهبهنوعیاحساسکنندعدالتدرموردآن
هااجرانشدهاستاظهارداشت:نقشقضات،دادستانهاووکالدرتضمینحمایت
ازبانوانبسیارمهماست؛بهویژهاینکهقضاتودادستانهابایدنسبتبهنشانههای
خشونتازجملهخشونت¬هایفراقانونیونهادیوخشونتمحلیوخشونتدر
حوزهخصوصی،هوشیاروآگاهباشندوبایدازقضاتخواستکهدرخصوصپرونده
زنانودخترانبدونپیشداوریتصمیمگیریشود.درسطحپلیسنیزبعدازاین
کهجرمیحادثشد،نخستینتماسقربانیباپلیساستونقشپلیسدربخش

قابلمالحظهایدرفرایندقضاییادامهدارد.
درپایان،ایشانخاطرنشانکرد:تردیدینیستایراندرحوزهسیاستگذاری
جناییدارایهنجارها،قواعدومقررههایمتعددیاستکهبهجرمانگاریانواع
رفتارهایبزهکارپرداختهاستامابسیاریازتدابیرموردتوجهدربرنامههابهعلل
متعددیاجرانشدهاستودرسطوحقضاییواجراییچالشهاییدراینخصوص
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وجوددارد.مخصوصاًمسئلهقتلبانوانباتوجهبهکیفرتعیینشدهدرقانونوباتوجهبه
شدتوخطرناکیمرتکبینقانونیومسئلهروزآمدساختنمفادقانونیبیشازهر

چیزیبایدموردتوجهقراربگیرد.
ویجمعبندیکرد:بیشترینتمرکزمادرسطوحتقنینیاستودرسطوح
قضاییواجراییهمچونمقرراتاجراییویارویههایمربوطبهکودکهمسری
یافرزندکشی)باتمرکزبرپدیدهقتلمبتنیبرجنسیت(چالشهاییدرتعارضبا
معیارهایبینالمللیوجوددارد.بنابراین،اینظرفیتوفضاوجودداردکهنظام
حقوقیماخالءهاوچالشهاییکهدرحمایتازقانونکودکانودخترانوجود

داردرابرطرفکند.
منابع چهارگانه احکام قتل های ناموسی

سخنراندومنشستدکترگلمحمدیبودکهبرایبررسیموضوعقتلهای
ناموسیبهتحلیلمنبعصدورحکمقتلهایناموسیاشارهکردوگفت:ازچهار

منبعقرآن،سنت،عقلواجتهادایناحکامصادرمیشود.
۱.قرآن

اینقرآنپژوهباشروعبحثازقرآنبهعنوانمنبعاصلیوسرچشمهاظهار
داشت:قرآنتجویزیبرایقتلهایناموسیندادهوفقطبهموضوعزنااشاره

کردهاست.درآیه۱5سورهنساآمدهاست:
»آنکسانیکهاززنانشمامرتکبفحشامیشوندچهارشاهدیاگواهبرآن
هابگیریدواگراینهاشهادتبدهند،آنهارادرخانههانگهداریدتازمانمرگشان
فرابرسد،زیراکارخطاییکردهاندواگرمجددبهجامعهبرگردندممکناستمجدد
مرتکباینخطاشوند«.درآیهدومسورهنور،خداوندمیفرماید:»مردوزنزناکار
هرکدامشانراصدضربهشالقبزنیداگربهخداوروزقیامتایماندارید،دراین
کارنبایددستخوشترحمیشوید.«زیراخطایزنایزنشوهردارخطایبزرگی
استکههمبهخانوادهآسیبمیزندوهمموجباوجفساددراجتماعمیشود.
همچنین،خداونددرانتهایآیه۲سورةنورمیفرمایند:»موقعیکهکیفرآنها
تماممیشودتعدادیازمؤمنانبایدشاهدشالقزدنآنهاباشند.«احتماالًحکمت

آناینباشدکهزنومردزناکارازافرادمؤمنخجالتبکشندوشایدتوبهکنند.
ویافزود:برخیمفسرینآیه۱5سورهنساوآیه۲سورهنورراناسخومنسوخ
دانستندونیزگفتندکهآیه۲سورهنور،آیه۱5سورهنساءرانسخکردهاست.ایشان
تاکیدکرد:درقرآنکهسرچشمهاحکاماستاگرچهحکمزنومرددارایهمسری

کهمرتکبزناشوندمشخصشدهاستاماهیچبحثیازقتلدراینجامطرحنشده
است.ازهمهمهمتردرآیه۱5سورهنساءوجود۴شاهداست.یعنی۴نفرحتمًا
بایدشهادتدرستبدهندکهدرچنینمسئلهایآوردن۴شاهدامریغیرممکن
است.اینحکمتیازطرفخداونداستکهشایداثباتاینمسئلهراسختقرارداده

استتاعملینگردد.
اینقرآنپژوهسپسبهزنایزنومردغیرمحصنهکهمجردهستندپرداخت
وگفت:درآیه۱۶سورهنساآمدهاستکه:»آن¬هاراتنبیهکنیدواگرتوبهکردند

دستبردارید«.پسمجازاتزنومردغیرمحصنهخیلیسبکتراست.
ایشانبااشارهبهآیه۳۲سورهمائدهاظهارداشت:مطابقاینآیهاگرفردی،فرد
دیگریراجزدرمسئلهقصاصوموضوعفسادفیاالرضبهقتلبرساندمثل
ایناستکههمهمردانرابهقتلرساندهاست.ایننشانمیدهدازنظرخداوند
موضوعقتلاساسیومهماستامامتأسفانهدربرخیازمواردقتلخیلیراحت
انجاموتوجیهمیشودوقانونهمحمایتنمیکند،همانندماده۶۳۰قانونمجازات
اسالمیکهبدونذکرشرایطومواردمجوزقتلتوسطشوهریکهزنخودرابامرد

اجنبیدرحالزنامیبیند،میدهد.
۲.مسئلهفقه

دکترگلمحمدیدرموردحکممشهورفقهاگفت:اگرچهحکمآنهادرحد
اجماعنیستامااکثریتفقهاگفتهاندهرگاهشوهریهمسریخودرابامرداجنبی
درحالزنادیدوآنهارابهقتلرساند،اگرچهازنظراخرویدچارگناهنشدهاستکه
اینخودجایسؤالدارد،اماازنظرحقوقیبایدزوجاینمسئلهرااثباتنمایدودلیل
بیاورد،یااولیایدمادعایویراتصدیقکنندکهدراینصورتحکمقصاصاین

فردمنتفیمیشود.
وینظریههایفقهیدرخصوصقتلفراشتوسطشوهررابه۴گروهتقسیم

کرد:
۱.گروهیکهجوازقتلتوسطشوهرراصادرکردند؛مانندمحققاردبیلیوحلی.
۲.گروهیکهجوازقتلتوسطشوهررامنوطبهوجودشرایطحدزنامیداند،
یعنیبیندوطرفبایدرابطهزوجیتوجودداشتهباشدومطمئنباشدکهزنازروی
اجباراینکاررانکردهاستوتمایلداشتهاست؛مانندشیخطوسیومقدساردبیلی.

۳.گروهیکهصرفاًجوازقتلمردزناکارراصادرمیکند؛مانندگلپایگانی.
۴.گروهیکهقتلتوسطشوهرراممنوعمیداند؛مانندآیتاهللخوئی.
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سپسدالیلنظریهچهارممبنیبرممنوعیتقتلتوسطشوهرراچنین
برشمرد:

۱.ضعفصریحبرخیازروایاتیکهبهآناشارهشدهاست.برخیازروایاتکه
بهآناستنادشدهاستضعفسندداردوسندآنخیلیمعتبرنیست.

۲.دلیلبرخیازروایاتدربارهکشتنمربوطبهدزدیاستکهبههمسرفرد
تجاوزمیکند،نهموضوعقتلدرفراش.

۳.روایتیازپیامبرنقلشدهکهایشانازمردیپرسیدند:»اگرمردیرابا
همسرتببینیچهمی-کنید؟«پاسخداداورامیکشماماپیامبرگفتکشتندر

صورتیجایزاستکه۴شاهدداشتهباشد.
درادامه،اینپژوهشگربهنقددیدگاهاولپرداختوگفتآیهایدرقراننیست
کهبهطورصریحبهاینمسئلهبپردازد.روایتدرخصوصزنااستوکیفرو
شرایطآنمشخصشدهاست.درآیه۱5سورهنساءنیزشهادت۴شاهدامری
نشدنیاست،پسدلیلمحکمیاستکهنمیتوانبهایننظراکتفاکرد.پس
قتلدرفراششرعاًوقانوناًممنوعاست،مگربتوانازادلهفقهیدیگراستفادهکرد
وجوازقتلراداد.همچنین،روایتیازامامصادقوجودداردکهدرستبرخالف
ایندیدگاهاستوبروجودچهارشاهدتاکیددارد.ایشانخاطرنشانکرداگرچه
دیدگاهاولبهروایتیاستنادمیکندامامسئلهایناستکهاینروایتهامعتبر

نیستوحتیعنوانروایتبهآندادهنشدهاست.
شمهمهستندوسنتکهیکیازارکانچهارگانهاستشاملهمیناحادیث

وروایاتاستگفت:شایستهاستعلمایاینرشتهاحادیثراپاالیشکنند.
ایناحادیثمنبعیکحکمفقهیقرارمیگیرندکهباجانومالوآبرویافراد
کاردارد.گرچهتاکنوناقداماتیصورتگرفتهاستاماهنوزهمجایکارداردو
بایدآنهاییکهصددرصدسندیتدارد،مبناییبرایصدوراحکامقرارگیرند.

اینقرآنپژوهباتکیهبراینکهدرقرآنبهقتلهایناموسیاشارهنشدهاست،
وجودچنیناحکامیراازرسومقبلازاسالمخواندکهبهقانونماهمراهپیدا
کردهاست،مثلموضوعسنگسارکهدرقرآنهیچردپاییازآننیستولیدر
فقهماواردشدهاست.ویگفت:یکیازدالیلیکهبندهایننوعاحکامرامنتسب
بهغیرتمردانعربمیدانماستنادبهآیات5۷و5۸سورهنحلمیباشدکه
مربوطبهزندهبهگورکردندختراناستومارابهمنشأاینرسمناپسندکهبه
غیرتبرمیگرددهوشیارمیکند.قبلازاسالمجنگهایقبیلهایوجودداشته
استوزنانودخترانراغنیمتیااسیرمیکردندومردانعربسرشارازغیرت،
باپاککردنصورتمسئلهدستبهزندهبهگورکردندخترانمیزدندتااینبی

غیرتیدرموردآنهارواداشتهنشود.
ویدرپایانتصریحکرد:بهجایاینکهمردمرابهخویشتنداریدعوتکنند،
ماده۶۳۰آنهاراتحریکبهقتلمیکند؛لذانسبتبهچنینقوانینیکهباجان
انسانهاسروکارداردبایدحساسیتبیشتریبهخرجدادتاازفجایعجلوگیری
شود.البتهدولتالیحهایدرسال9۸بهمجلسدادهاستکههنوزمنجربه

نتیجهنشدهاستوامیداستکهایناتفاقنیکوبیفتد.
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نویسنده:کاظمطّیبیفرد
بنیادگرایی)Fundamentalism(،مفهومیپربسامدوپرکاربرد،
اینروزهاواینروزگارانبسیاربهکارمیرود،اغلبهمباتسامح،

نادرستویاحداقلنادقیق.
)salafimovement(عمومًااینمفهومدراشارهبهَسلَفیگری
بهکارمیرودکهاگرچههمپوشانیهایبسیاریبامفهومبنیادگرایی

دارد،امامعادلومترادفشنیست.
سلفیگرینوعیارتجاعوواپسگراییاستوتالشیبرایاحیاء
نحلههایقدیمی،درحالیکهبنیادگرایی،لزومًاچنیننیست.بنیادگرایان
اگرچهازتعلقخاطرووابستگیبهنحلههایاادیانمتقدممنبعثشدهاند،
درعینحال،واکنشوعکسالعملیبهنوگرایی،سکوالریسموالئیسیسم

هستند.
درهردو،برحکمتهایراستیِنازدسترفتهومغفولماندهتأسف
میخورنداماسلفیگریدرپیبازگشتیبیچونوچرابهگذشتهاست
درحالیکهبنیادگرایی،محصوربهایننگرشنیستبلکهدرپیاین
استکهآموزههایمسبوقبهسابقهدریکدینیاآئینراروزآمدنماید،
بهنحویکهپویاییآندیننمایانشودوپاسخیبهبحرانمعنویت

حاصلازنوگراییدردورانجدیدومعاصرارائهگردد.
اماآنچهچشمپیجویانسانامروزینرابهخودخیرهکردهوتوجه
اوراجلبنموده،هماناخشونتمتبلوردرهردواست.هردومشی،چه
بنیادگراییوچهسلفیگری،عمومًاباخشنترینابزارهاوروشهاسعی
دربهکرسینشاندنمنویاتخوددارند.بااینوجود،بهنظرنمیرسدکه
جوامعبشری،اکنونواینجا،دغدغهایبرایپاسخبهسلفیگریداشته
باشد،چراکهروحمدرنیتهوعلمگراییوذاتپویایآن،درطولتاریخ
صدچندسالهخود،هماوردیپیروزمندانهباهرگونهارتجاعوواپسگرایی
داشتهوادامهایننبردنیزسرنوشتیجزمغلوبشدنبهنفعتجدددر
پینخواهدداشت.درمقابل،بنیادگرایی،ازهرنوعوسویهاشچنین
نیستوبههمینآسانیدردشدرمانوزخمشالتیامنخواهدیافت.

بنیادگراییفرزندومحصولمدرنیتهوعلمگراییاست،وپیامد
ناخواستهآن؛بنابراین،تانوگراییوتجددهست،بنیادگرایینیزهست
وتاتجددبههمینراهمیرودبنیادگرایینیزهمراهاوست.حال،این
پرسشبهجاستکهآیابنیادگراییدردبیدرمانیاستکهبرتجدد
عارضشده؟ایندردبیدرمانرانقصکدامعضوتجددموجبشدهیا

کدامبیگانهای،ویروسوارباعثشگردیدهاست؟
دربدوامر،منشأهردردرابایدکاوید،چهدردرادرمانیباشدوچه
نباشد.حال،منشأدردبنیادگراییکجاستوچیست؟اینمنشأراباید

یافتتابتواندرپیتسکینیاالتیامدردبود.
خانمکارنآرمسترانگباکتاب“بنیادگرایی”درپیارائهپاسخهمین
پرسشهااست.باآرمسترانگدرسالهایپیشازاین،باکتابمهمو
بحثبرانگیزش“تاریخخداباوری”،آشناشدهایم.اودرکتاببنیادگرایی
کهناماصلیآنTheBattleforGod)پیکاردرراهخدا(بودهو
درسال۲۰۰۱منتشرشده،بهواکاویتاریخیوجامعهشناختیمسئله

بنیادگراییدرادیانالهیبزرگجهانامروزمیپردازدواینپدیدهرابا
رویکردیتاریخیفلسفیریشهشناسیمیکند.

ویمعتقداستکهنوگراییدرجهانغربباچرخشیبهلوگوس
)logos(وعقلگرایی،بهکلیچشمبرمیتوس)mythos(ووجوه
باطنیمعرفتبستهوازاینرودنیایمدرنراباچالشروبرونمودهاست.
بهاعتقادآرمسترانگ،هرچهنوگراییبرعقلگراییوپافشاریبرلوگوس
تکیهواصرارنموده،درمقابل،متدینانوجوامعدینیکهشاکلههویتی
آنانبرمبنایدیناستدرواکنشبهآن،بابازتعریفتدافعیدیندر
بسترعقلگرایی)لوگوس(درداممدرنیتهوپیامدهایخلطدوساحت
معرفتدرغلتیدهاند.بهنحویکهبرایارائهدینوهویتدینیخودبه
فراخورجولوگوسباورجهانی،یابیشازحدمجازبرمیتوسوبطن
دینیتأکیدورزیدهویابهکلباکنارنهادنوجوهفراعقلیدین،سعی
درارائهبستهایجامعوروزآمدازدینخود،چنانکهباعقلگراییرایج
بهرقابتبپردازد،کردهاندکههردواینرویکردها،بهنتیجهواحدی

معرفی کتاب
“بنیادگرایی، پیکار در راه خدا در یهودیت، مسیحیت و اسالم” نوشته کارن آرمسترانگ

درد بی درمان بنیادگرایی
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انجامیدهومنجربهبروزنحلههایواپسگرا،متخاصموخشنگردیدهاراده ملت

است.
آرمسترانگدرجهتاثباتاینخوانش،بهمرورتاریخجنبشهای
اصالحدینیدرسهدینفراگیرالهییعنیاسالم،مسیحیتویهودیت
پرداختهوتالشنمودهادلهادعایخودرادرجریاناتمذکورنمایان

سازد.
گرچهایننویسندهکتابدرتحلیلخودبرتاریخکشورهایایرانو
مصر،دربینکشورهایمسلمان،وبراسرائیلبهعنوانامتییهودی
تمرکزنمودهوبهبررسیوضعیتجامعهبرانگلستانوآمریکابهعنوان
کشورهایمسیحیپرداخته،لیکنبهنظرمیرسدکهویژگیهایذاتی

ادیانموردنظرراازنظردورداشتهوبدانبیتوجهبودهاست.
اینکتابباترجمهکیانوشحشمتیوبهوسیلهنشرحکمتدرسال
۱۳9۶در۷۴۰صفحهبهچاپرسیدهومنتشرگردید،تقریبًاهمزمانبا
آن،آقایدکترحسینغفاری،بانگارشوانتشارکتاب“نقدونظری
بربنیادگراییدینی”ایناثررانقدوبررسینمودهاست.مترجماثر،
نیزجاوبیجاردیههایکوتاهیبربرخیازمدعیاتمندرجدراثر،در
پانویسهانگاشتهکهشوربختانههیچکداممستدلومتکیبرمنابعو
اسنادنبودهواینشائبهراتقویتمیکندکهتنهاباهدفکسبمجوز

انتشارنوشتهشدهاند.
بههرروی،انبوهاطالعاتتاریخیمندرجدرایناثروترجمهنسبتًا
روانآن،صرفنظرازاغالطنگارشیوویرایشی،اثررابهکتابی

خوشخوانوجذابتبدیلنمودهاست.
بهنظرمیرسدالاقلبررسیوتجزیهوتحلیلقسمتهایمربوطبه
ایراناینکتاببتواندآغازگربحثیمفیددرشناختمعضالتمعنوی
دنیایمدرنوروندگذاربهمدرنیتهدرایرانباشد.ولیابتدابایدبهاین
نکتهتوجهکافیمبذولداشتکهاگرچهامکانارائهتحلیلوتفسیر
متفاوتازوقایعتاریخیکهدرکتابآمده،ممکنوحتیضروریاست،
ولیبهنظرنمیرسدکهتفسیرمتفاوتازوقایع،کلیتاثرومدعایآنرا
تحتتأثیرقراردهدوخدشهایدرمدعایاصلیآنواردنماید.ازدیگر
سو،قابلتوجهاستکهمؤلفبروقایعیازتاریخایرانانگشتنهاده

کهمحلنزاعواختالفنظرفراوانبوده،درحالیکهمثالهایبهمراتب
واضحتروکارآمدتریدرهمینراستامیتوانیافتوارائهنمود.

پرواضحاستکهبنیادگراییوارتجاعوواپسگراییجایمداقهو
بررسیبسیاربیشترداردامامدعایاصلیپیرنگاثر،یعنیتدافععقالنی
ازدینبراساسرویکردلوگوسباورنوگراییوکمتوجهیبهمیتوسو
بطنومعنویتدینیبانگرشیمتخاصمومجادلهگربهدنیایمدرن،

قابلتوجه،محتملبهصدقوتأملبرانگیزاست.
عالوهبراین،حائزاهمیتاستکهکتابخانمآرمسترانگفقط
بهتوصیفوتبیینتاریخینپرداختهبلکهدرضمنتوصیفاتخود
تالشنمودهراهمقابلهبااینمعضلرانیزنشاندهد.بهعقیدهوی،
همچنانکهعقلگراییمدرنیتهازفهمبطنومیتوسغفلتکرده،در
بروزبنیادگراییخشنبیتقصیرنیزنبودهاست،پسبهصراحتیابه
اشارهتوصیهمیکندکهاواًلبافهمذاتادیانکهازعنصرمیتولوژیک
واسطورهپردازانهخالینیستوثانیًابابازسازیساختارفکریمدرنیته
بهآرامسازی،رسمیتدهیواعطایوجاهتاجتماعیبهبنیادگرایان
بپردازیمونگرانیآنانرادرموردبقاءودوامدردنیایجدیدبرطرف

نمودهوایشانرادرفرایندنوگراییبهبازیبگیریم.
ازاینرو،اگرچهبنیادگراییدردینیستکهدرمانپذیرد،مسکنآن
ازرهگذربازنگریدرریشههایفکریغرب،یعنیتفکریونانباستانو
توجهبهمیتوسممکنومقدوراست.پسچرابایداینکتابرابخوانیم؟

چرابایدبهبنیادگراییبیندیشیم؟
پاسخاینپرسشدرمقدمهنویسندهآمدهاست.اواینکتابراپس
ازواقعهیازدهسپتامبروضربهاجتماعیمتأثرازآننوشت.امروزاماما
درجاییزندگیمیکنیمکهفاصلهچندانی،چهبهلحاظجغرافیاییو
چهبهلحاظفرهنگیبابسیاریازمواردومثالهاییکهنویسندهبیان

کرده،نداریم.
بهعنوانمثال،حتیاگراینادعایاوراکهانقالباسالمیایراناولین
پیروزیبنیادگرایدرجهانامروزبوده،نپذیریموبرنتابیم،گریزیاز
پاسخدادنبداننداریم.چونعالوهبراینکهدرجامعهایدرحالگذار
ازسنتبهمدرنیتهزیستمیکنیم،تماممؤلفههایبرشمردهشدهتوسط
نویسندهرادرحوالیوپیراموندیدوفکرمانمیبینیمومییابیم.اگر
دچارچنیندردیهمنباشیم-کهبعیدبهنظرمیرسدازدرکدرد
بنیادگراییهمسایگانوهمجوارانعینیوذهنیمان،ازطالبانوداعش

والقاعدهتاشیخیهوحجتیهو...گریزینیست
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آموزه های دو رخداد تلخ در نزدیکی جغرافیای ما 
۱.درچنینپدیدههایبزرگوپرحاشیهای،علیرغمسایةسیستماتیک
نهادهایمختلفازدولتورسانهگرفتهتاسازمانهایجهانی،نقش
تصمیماتومقاومتهاوباورهاووادادگیهاوتسلیمهاورشادتهاو
شجاعتهایتکتکافراد،انکارناپذیروحذفناشدنیاست.چهدرسطح
رهبرانیچوناشرفغنیووالدیمیرزلینسکیووالدیمیرپوتینباشدو
چهدرسطحشهروندانیکهمیمانندیامیروندیاپنهانویامعترضو
یابیدارمیشوند.یعنیعلیرغمهرچهپیچیدهتروپرابعادشدنپدیدهها،
کماکانکردارهایبیبدیلاشخاص،عاملیتعیینکنندههستند،پس
بهبهانةسترگیآنچهباآنروبروییم،برنقشووظیفهخویشسرپوش

مگذاریم.
۲.ماهمیشهمیتوانیممستقلوبیرونازجدالهاومنازعاتبه
موضعگیریوتفسیرآنبپردازیم.لزومینداردکهبرایتوصیفوتحلیل
یکپدیده،لزوماًبهدامنشرقیاغرب،نظامیااپوزسیون،اسالویا
کنفوسیوس،روسیاناتوبیفتیمودرقالبیدگمونامنعطف،ازاعتراف
برخیواقعیاتپرهیزکنیم.مامیتوانیمدرقامتهویتیمستقل،با
دیدبانِیدقیقابعادآنچهرخمیدهد،کژیهاوکاستیهاوهمزمان،
راستیهاوتواناییهایهرسورامورداشارهوتاکیدقراربدهیم.هم
سقوطدولتافغانستانبرآیندیازجهلمردمودستاندازیخارجیو
فسادوبیمایگیمسئولینبودوهمجنگاوکراینوادامهدارشدنش،

حاصلزیادهخواهیهاوتمناهایشرقوغرب.
۳.مناسباتسیاسیواقتصادیورسانهایجهانبسیارپیچیدهو
چندبُعدیاست.هرهمپیمانیوهرهمسایهای،هردشمنیوهررقیبی
باتوجهبهمنافعخودمیتواندمسیرهاوتوافقاتوسیاستهایپیشین
خودراموردبازنگریوتغییرقراردهد؛لذاهرجامعهایمیتوانددرشرایط
پرمخاطرهوبحرانی،تنهارویمردمخودشحسابکندونبایدکهامید
علیحدهایبهپشتیبانیهمهجانبهدیگرانداشتهباشدویاتماماًبرپیشینه

تفاهماتوروابطشبادیگرکشورهاتکیهکند.اینآموزهلزومحفظ
یکپارچگیوهمبستگیملیراازسویمردمواولویِتتمرکزبرمنافع

ملیراازسویدولتمردان،بیشازپیشیادآوریمینماید.
۴.مراقبتنکنیم،تمایالتنژادپرستانهوقبیلهگرایانه؛هممیتوانند
چهرةحقوقبشری،عدالتخواهوضدتبعیضرامخدوشکند،همانطور
کهگرایشهاینژادپرستانهاززیرماسکرسانههادرجلبحمایتو
تحریکافکارعمومیدرموردافغانستانواوکراینبیرونزد.هم
میتوانندازیکسودستمایةتعرضوزیادهخواهیفرصتطلبانو
وسوسةکشورگشاییهمسایگانوازسوییدیگرانفعالملتدردفاعاز

تمامیتوتمدنوداشتههایخویشگردند.
5.همانطورکهاطالعات،دوگانةمادهوانرژیرابهیکسهگانه
گسترشداد.رسانهها،امروزدرمناسباتشکستوپیروزینقشی
جایگزینناپذیردارند.لزوماًآنطرفیکهدرتسلیحاتوجنگافزارها
یاراهُبردهاینظامییاارتشقدرتمندوآموزشدیده،دستباالرادارد،
پیروزمیداننیست.بلکههژمونیرسانهایوتوانایجادیکجنگ
رسانهاییکسربُرد،امروزازعواملتعیینکنندةنتیجهوفرجامدرگیرها

ومناقشاتاست.
۶.چهجنگباابعادوشکلجنگاوکراینکهبامداخالتبینالمللی
ممکناستکوتاهوزودگذرباشدوچهفروپاشیساختارهایمدیریتی
درجوامعیچونافغانستانکهکماکانباسنتگرایی،تحجروجهلی
عمیقدرالیههایمختلفخود،دستوپنجهنرممیکنند،آسیبهای
جبرانناپذیریرابهطبقاتمتوسطوضعیفجامعهبزنند.درسایهجنگ،
زیربناهایاقتصادی،اجتماعی،علمیوزیستمحیطیکشوربهشدت
آسیبمیبیندودرسایةفروپاشیفاقدبرنامهوناگهانی،مدنیتوتجدد

درجامعهباتهدیداتیجدیروبروخواهدشد.

سقوط دولت افغانستان و حمله روسیه به اوکراین
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گفتگو

هفته نامه
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سالی که گذشت
در گفتگو با

احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران

اراده ملت: حزبارادهملت)حاما(سال۱۴۰۰راباچالشبرگزاری
کنگرهشروعکرد،خروجحاماازشورایهماهنگیحساسیتکنگرهرا
بهجهتآرایشنیروهابهشدتباالبردهبودوباتوجهبهدرپیشبودن
انتخاباتشوراهاوریاستجمهوریواهمیتحضوریاعدمحضوردر
ائتالفهایانتخاباتی،بهنظرمیرسیدحزبکنگرهسرنوشتسازیرا
درپیشروداشت،ارزیابیشماازبرگزاریاینکنگرهوتبعاتبعدی

آنچیست؟
نشریه ازدستاندرکاران تشکر و باسالم احمد حکیمی پور:
ارگانحزبکهدرجهتتبیینوروشنگریمسائلدرونحزبیبرای
اعضایحزبوعالقهمنداندرجامعهدغدغهدارند.بلهآخرینکنگره
)مجمععمومیملیحزب(باتوجهبهرویکردیکهازیکسالقبلاکثریت
حزباتخاذکردهکنگرهایپرشورورقابتیدربیندوگرایشعمدهدر

حزببود.خوبحزبازحدودیکسالپیشازکنگرهدرجلسهشورای
مرکزیحزبتصمیمبهخروجازشورایهماهنگیجبههاصالحات
گرفتکهآنهمالبتهسابقهچندسالهدرحزبداشتوعمدتًاازسال9۶
بهبحثجدیدرداخلحزبتبدیلشدهبود.دالیلاینموضوعطی
مصاحبههاوبیانیهتفصیلیحزببهطوردقیقتبیینشدهاست.وقتی
بعدازبحثهایطوالنیبینموافقینومخالفین،اینموضوعدراوایل
سال99تعیینتکلیفشدبرخیازدوستانکهمخالفاینتصمیمبودند
شروعبهکارشکنیومانعتراشیدرفرایندهایجاریوطبیعیحزب
کردندودرپییارگیریوفراکسیونسازیدرحزببودندکهالبتهبا
بردباریوتحملمسئولینحزبموضوعبهصورتاختالفسلیقهدرون
خانوادهحزبیمدیریتشد.تااینکهبااصرارهمیندوستانموضوعبه
کنگرهسراسریحزباحالهشدتاطرفدارانهردوروشبارأیکنگره
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تمایلبدنهحزبرانسبتبهرویکردپیشرویحزببدانندوبعدازآن
برایآیندهسیاسیحزبتصمیمبگیرندکهباحزببمانندیانه.برای
ازبینبردنهرگونهشائبهمسئولیتبرگزاریکنگرهراهمکهمعمواًلبا
کمیتهتشکیالتیاقائممقامحزببودهبهعهدهایندوستانقراردادیمتابا
طیبخاطرصفرتاصدبرگزاریکنگرهرادراختیارداشتهباشندوبهنتیجه
کنگرهتمکینکنند.هرچندفراکسیونیسمدردرونهرحزبیمذمومویک
رفتارضدوحدتوانسجامحزبیاستوبهنوعیتشکیالتشکنولیاین
دوستانبهطورپنهانیوبدوناطالعدبیرکلباهمجلسهوبرنامهریزی
داشتندولیهمانطوریکهگفتممنشخصًابااغماضبرخوردکردمو
دوستداشتماینمسائلدرونخانوادهحزبحلوفصلشودچونمسائل
تشکیالتیراهحلهایتشکیالتیهمدارنداماایندوستاندرستدرروز
کنگرهوقتیدیدندبرنامهچشمهبارأیباالییبهتصویباعضایکنگره
رسیددروسطرأیگیریبرایشورایمرکزیکنگرهراترککردندکه

واقعًاجایتعجبوتأسفبود.
اراده ملت: تصمیمبهخروجازشورایهماهنگیجبههاصالحطلبان
کهدراینکنگرهنیزتثبیتشدچهتأثیراتمثبتیمیتوانددرروندآتی

حزبداشتهباشد؟
احمد حکیمی پور:ببینیدهمانطوریکهحزبدربیانیهتبیین
خروجآوردهاستاینرویکردحزببهمنزلهخروجازاصالحطلبیو
تباراصالحطلبانهحزبنیستمادرزمانهاییکهالزمباشدبااحزاب
وگروههایهمسوکنشائتالفیومشترکخواهیمداشتازجملهدر
انتخاباتومسائلاساسیکشور،ولیکنشجبههایدائمیراکهباعث
سلبهویتاحزابوتضعیفکنشحزبیباشدراقبولنداریموآنرا
باعثتنبلیورخوتاحزابمیدانیمکهکاًلدرسایهکنشجبههایعماًل
بخوابمیروند.بههمیندلیلمابارویکردتقویتکنشحزبیوتالش
برایکادرسازیوتوانمندسازیاعضایحزبدرحوزهسیاستخرداهداف
وبرنامههایمعینیرابرایکلیتحزبواستانهاودفاترتعریفکردهایم
تاکارحزبیمعطوفبهنتیجهملموسوسنجشپذیررادنبالکنیمو
نشانههایشکوفاییحزبدراینمدتکوتاهکاماًلمؤیدرویکردجدیدمان
است.امروزهحوزههایحزبیبهخوبیفعالوپویاهستند.ارگانحزب
بانظمومحتوایقابلقبولمرتبدرحالانتشاراست.انتشاراتحزب
مجوزسهسالهدومخودراتمدیدکردهوکتابهاییکهگویایمشیحزب
دررویکردکلیسوسیالدمکراسیاستتوسطاعضایصاحبقلموفکر
حزبتألیفوترجمهمیشوند.کمیتههاودفاترمرکزیحزبمخصوصًا
دفترسیاسیروالمعینوپربارتریراتجربهمیکندودرکلشاهدیک

دورهنسبتًاپرکارهمراهآرامشدرجایجایحزبهستیم.
اراده ملت:بهنظرمیرسدیکیازاتفاقاتبسیارخوبودرنوعخود
بدیعیکهدرحزبشاهدهستیمتشکیلحوزههاست،دراینخصوصودر
نسبتباارکانوساختاراساسنامهایحزببیشترتوضیحدهید،نهتنها

برایمخاطبینعضوحزببلکهسایریننیزمفیدخواهدبود.
احمد حکیمی پور:حوزههاوظیفهآموزشهایدرونحزبیوافزایش
توانمندیهایتشکیالتیونظریاعضاءرابرعهدهدارندودریک
جملهکادرسازیبرایحزبمیکند.اساسًاکارجدیتشکیالتیبدون
ارتقاظرفیتنظریوتشکیالتیاعضاناممکنوناقصاست.حزباز
ابتدامخصوصًابعدازکنگرهچهارمکهباشعارانسجامنظری،انضباط
تشکیالتیوکادرهمهجانبهبرگزارشددنبالاینمهمبودوطیبرنامه
دهسالدنبالتربیتتعدادمعینیکادربودکهمتأسفانهبهدالیلمختلف
بیرونیودرونیحزبتوفیقالزمرانداشتیموبههمیندلیلازسال9۸
بهطورجدیبهاینکارورودکردیمودرحالانجاماست.اصواًلعضوحزب

اگردرحوزهایسازماندهینشدهنباشدعضویتاوکاملنشدهاست.
اراده ملت:یکیازابهاماتیکهدرموردخروجازشورایهماهنگی
مطرحمیشودایناستکهجایگاهحامابعدازخروجدرکدامجریان

سیاسیتعریفمیشود.
احمد حکیمی پور:ماماهیتًایکحزباصالحطلبهستیمواین
موضوعدرمرامنامهودیگراسنادحزبیبهوضوحموردتأکیدقرارگرفته

است.بیشازپانزدهسالهمعضومؤثروفعالدرجبههاصالحطلبانو
جلساتشورایهماهنگیجبههاصالحاتدرمرکزوسراسرکشوربودیم.
امابودندرائتالفدائمیرابهصالححزبنمیدانیمکمااینکهقانون
جدیداحزابهمائتالفدائمیاحزابراتجویزنمیکند.حاماباحفظکنش
حزبیاصالحطلبانهومستقلخودهرزمانبهصالحکشورومردموحزب
بداندبااحزاباصالحطلبهمسویخودتشکیلائتالفخواهددادتابا
همافزاییضریبتأثیرگذاریدرجامعهوفرایندهایسیاسیراباالببریم.
اراده ملت:درکنگرهبرنامهچشمهموردتوجهاعضاقرارگرفتابعاد

برنامهونقشآندرارتقاوپویاییحزبرادرچهچیزمیدانید.
احمد حکیمی پور:اینبرنامهچندویژگیدارد.اول:تأکیدکنش
مستقالنهحزبرابرجستهکردهاست.دوم:کنشسیاسیحزبرامحدود
بهعرصهسیاستهایخردوملموسکردهاست.سوم:حزبحالت
غیرمتمرکزبهخودگرفتهوشهرستانهاوشعباستانیحزبابتکار
عملبیشتریخواهندداشتچهار:پیگیریمطالباتصنوفواقشاردر
اولویتقرارگرفتهمخصوصًابارویکردحزببحثمطالباتطبقاتو
اقشارمزدبگیرمثلکارگران،کارمندان،شاغلینبخشکشاورزیمورد
تأکیدجدیاستونکتهمهمدیگربحثچالشهایمحیطزیستیو
بحرانهایآبوخاکومراتعوجنگلهاومنابعطبیعیمدنظربرنامه
چشمهاست.بهلحاظدرونحزبیهمآموزشمداوموافزایشتوانمندی
اعضاءوتوجهویژهرویارتقاءتوانائیومهارتهایجوانانوزنانحزب

نیزنگاهویژهدارد.
اراده ملت: اگرموافقباشیدازموضوعاتحزبیوتشکیالتیعبور
کنیموبهمواضعحزبدرقبالمسائلمهمکشوردریکسالگذشته
بپردازیم.انتخاباتریاستجمهوریوعدمشفافیتموضعحزبدرورود
بهاینعرصهیکیازمواردیاستکهبهآناشارهمیشود،ازنظرشما
دقیقًاحزبچهمواجههوکنشیدراینعرصهداشت.بگذریمکهدر
انتخاباتشوراهانیزستادانتخاباتیحزبدرحدمقدوراتتالشکرد
فعالیتگستردهایداشتهباشدلکنمحذوراتیکهوجودداشتمانعاز

توفیقگردید.
احمد حکیمی پور:باتوجهبهرأیکنگرهبهبرنامهچشمهحزبتمرکز
رویاجرایاینبرنامهکردهوآرایشخودرابرایعملیکردناین
برنامهتنظیممیکندوهمانطوریکهدرخودبرنامهوعدهدادهشده
گزارشنوبهایبرایمیزاناجراوپیشرفتبرنامهرابرایاعضایحزبو
عالقهمندانجامعهخواهدداد.امااینموضوعبهمنزلهبیتفاوتیحزبنسبت
بهمسائلکالنسیاسیجامعهنخواهدبود.بههمیندلیلهمعلیرغم
اینکهدرحدتوانخوددرانتخاباتشوراهافعالبودیمبهموازاتآنهماعالم
کردیمبرایانتخاباتریاستجمهوریکاندیدایحزبینخواهیماماچنانچه
جریاناصالحاتبهیککاندیدایواحدبرسدباتمامتوانازاوحمایت
وتبلیغخواهیمکرد.خوبهمهمیدانیمکهچنیناتفاقینیفتادومامثل
اغلباحزاباصالحطلبدرانتخاباتریاستجمهوریفعالیتینداشتیم.از
سویدیگررویبرخیاتفاقاتجامعهدرسالگذشتهکهازنظرحزبمهم
بودازجملهاعتراضاتصنفیماموضعگرفتیم.درموردمسائلمربوطبه
سیاستخارجیومذاکراتاحیایبرجامویاطرحبهاصطالحصیانتاز
فضایمجازیکهآنراخالفمصالحملیمیدانیمهمرسمًاوهمدرقالب
مصاحبهاعالمموضعکردیم.دفترسیاسیهمدردورهجدیدجلساتمرتب
وجدیداردورویمسائلمهمداخلیوخارجیبحثوبررسیهایدقیقی
انجاممیدهدکهچکیدهآنهمدرنشریهارادهملتبهعنوانارگانرسمی
حزبونیزپایگاهخبریحزبجهتاطالعافکارعمومیمنتشرمیشود.

درپایانسالجدیدرابههمههموطنانوخانوادهبزرگوصمیمیحاما
تبریکعرضمیکنموآرزویسالیپربارهمراهباسالمتیونیکبختی

برایایرانوایرانیانعزیزوهموندانگرامیدارم.
اراده ملت: ممنونازوقتوحوصلهایکهبرایاینگفتگواختصاص
دادید.هفتهنامهارادهملتنیزسالجدیدرابهجنابعالیتبریکعرضمی
کندوامیدواراستدرنخستینسالقرنجدیدشاهدپایندگی،پیروزیو

بهروزیروزافزونبرایملتبزرگوسربلندایرانباشیم.
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در گفتگو با  فتحعلی حسینی مدرس دانشگاه:

فساد در سازمان های ما ناشی از نبود گردش اطالعات است
در گفتگو با یک دانش آموخته مدیریت با اشاره به اینکه 
عدم پرداخت و بررسی فرهنگ طی ۴۳ سال گذشته عامل 
بحران های مختلف آب وخاک و ... در کشور بوده است، 
عنوان شد: ازآنجایی که در سازمان های ما ارتباط به صورت 
سنتی از باالبه پایین تعریف شده است لذا گردش اطالعات 
وجود ندارد و این امر ایجاد فساد کنونی را باعث شده 

است.
بهگزارشخبرنگارحامانیوز-حمیدسپهری؛فتحعلیحسینیمدرس
دانشگاهودانشآموختهمدیریتبااشارهبهرعایتالگوهایرایجعلمی
درنوعرفتارهایسازمانی،گفت:رفتارسازمانیبهگونهایازرفتار
خاصگفتهمیشودکهسازمانازکارمندخوددرراستایتحققاهداف
انتظارداردومجموعهاقداماتیکهکارکنانانجاممیدهندبایدبااهداف
سازمانومطالباتذینفعانواهدافمشتریهامطابقتداشتهباشد.
حسینیافزود:درهرسازمانیاهدافبردودستهتقسیممیشوند
سازمانیوفردی؛نظریهایوجودداردکهعنوانمیکندمدیردرسازمان
چندنقشداردهمچوننقشاجرایی،ابداعی،توضیحی،طراحیو
ترکیبی؛مدیریموفقاستکهاهداففردیراباسازمانیترکیب

یاتلفیقنماید.
انسانهازمانیکهواردسازمانمیشونداهدافمختلفیراازقبیل
رشد،پیشرفتازمنظرمادیوجایگاهوارتقایرتبهو...دنبالمیکنند.
سازمانهمباتوجهبهاهدافوسیاستگذاریهاییکهبرایآنتعریف
شدهاستبرنامههایمرتبطوخاصخودراتعریفمیکنددراموری

همچوناقتصادی،سیاسیوفرهنگیو...
در سازمان ها پرداخت به کارکنان باید تابعی از عملکرد باشد
وییادآورشد:دریکسازمانتولیدیبرایاینکهاهدافرایجبا
اهدافسازمانیمنطبقشودبایددرصدیازسودبرایکارکناندرنظر
گرفتهشودونیزدرسازمانیکهخدماتعمومیانجاممیگیردبایستی
پرداختهاتابعیازعملکردهاباشدوارتباطیمعناداربینعملکرد
وپرداختایجادشودتاکارکنانانگیزهالزمرابرایانجاموظایف

داشتهباشند.
بتواندبرای بایستی اینکهسازمان بیان با اینمدرسدانشگاه
کارکنانانگیزهالزمراایجادکند،گفت:اینمهمزمانیاتفاقمیافتد
کهفعالیتهاوتالشهایکارکنانازسویسازمانموردتوجهقرار

گیردومیتواندباتشویقهایمادیومعنوینیزهمراهباشد.
نکتهدیگرکهدررفتارسازمانیاثرگذاراستمقولهآموزشاست
مابایستیباآموزشتغییرنگرشایجادکنیمتابتواندرپیآنشاهد

تغییررفتارفردیوگروهیموردانتظاردرسازمانبود.
ویادامهداد:تعریفیکهدرمعنایعامورایجبهمعناییادگیری
یعنیاطالعاترابهسمعونظرمخاطبانرساندتابتوانیادگیری
راشاهدبوداشتباهاستویادگیریبهمعنایاطالعرسانینیست؛
یادگیریتغییراتثابتوپایداریاستکهدررفتارافرادایجادمیشود.
درجوامعمختلفبرایاینکهبتوانرفتارهایموردانتظاریرادر
افرادایجادکردازابزارهایمختلفیبراساسنگرشحاکماستفاده

میکنندکهمیتوانددارایجنسیمادییامعنویباشد.
حسینیبااشارهبهاینکهمدیریتاگربتواندبهدرستیازتشویقو
تنبیهبهرهبردخواهدتوانسترفتارمطلوبرادرذینفعانایجادکند،
عنوانکرد:درسازمانهابرحسببلوغیکهازآنبرخوردارهستند
M۴تاM۱ازچندالگویرفتاریپیرویمیشودوبهچهاردسته

تقسیممیشود:
M۱یعنیکارکنانیکهازنظرتوانوانگیزهدرحداقلقراردارندو

شیوهبرخوردباآنهابایددستوریباشد.
M۲کهتوانبیشترینسبتبهطبقهاولبرخوردارهستندونوع

برخوردبایدباپیشنهادهایکاریهمراهباشد.
M۳کهدارایتوانباالترینسبتبهدوگروهذکرشدههستندو
بایستیموردمشورتقرارگیرندودرنهایتM۴کهشاملمحققان

واساتیددانشگاهبودهوبایستیکاماًلآزادباآنهابرخوردداشت.
ایندانشآموختهمدیریتبابیاناینکهسازمانهایماازالگوهای
رایجعلمیاستفادهنمیکنندواتالفسرمایهوهزینهزیادیراشاهد
هستیم؛مطرحکرد:بهعنوانمثالازآنجاییکهکارمندانگیزهالزمرا
برایانجامامورنداردپروندهاربابرجوعیکهبایددرکوتاهترین
زمانممکنانجامشودگاهماههابهطولمیانجامدواینمهمباعث
میشودکهاموربهکندیپیشرودواضافهکنیدبهآنعدمآموزشو
جایگاهمتناسبباویژگیهایکارمندراکهبرایویموردتوجهقرار

نگرفتهاست.
امروز سازمان های ما افسرده، بی انگیزه و فسادزا شده اند

ویعنوانکرد:عمدهمشکالتیکهدررفتارسازمانهاوجودداردبه
عدمساختارهایصحیح،تقسیمکارنامناسب،طبقهبندیغلطمشاغل
و...مربوطمیشودکهنتیجهآنسازمانیافسرده،بیانگیزهوفسادزا
استوهمینطوردربرخیازسازمانهانیروومنابعانسانیبیشازحد
الزموجودومازادداردواینخودباعثکاهشراندمانوبهرهوری

است.
ویافزود:باتوجهبهنیازهاییکهدرهرممازلوتعریفشدهاست
هریکازکارکناندرطبقاتیقرارمیگیرندکهنیازهاییمشخصو
مرتبطیدارندواینمدیرورهبرسازماناستکهبایدبتوانداینآگاهی
واطالعاتراازکارکنانووضعیتآنهاداشتهباشدودرراستای

ارتقایاموربهکارگیردتابتوانسازمانیپویافعالداشتهباشد.
ویبااشارهبهاهمیتداشتناطالعاتازسویکارکنانواربابرجوع
درمراوداتسازمانیگفت:هرچهداشتنایناطالعاتازسطحباالتری
برخوردارباشدزمانواتالفهزینهوسرمایهکمتریراشاهدخواهیم
بود؛باعنایتبهاینکهبزرگترینمحدودیتدرسازمانهامنابعوزمان
استبایستیاطالعاتموردنیازوالزموکافیرامنعکسکنیمتاخللی

درروندامورسازمانرخندهد.
 فساد در سازمان های ما ناشی از نبود گردش اطالعات است
حسینیافزود:اطالعاتمیتواندسوءتفاهمرارفعکندودرراستای
برقراریارتباطاتیمؤثرگامبرداردواینامرمیتواندمنجربهشفافیت
وجلوگیریازفسادشود؛ارتباطاتروانوسیالوشفافکههردو
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مسیرروبهپایینوروبهباالراطیمیکندمیتواندباعثبهرهوری
سازمانشود

ازمعضالتسازمانهایحاضرآناستکهاینگونهمیاندیشندکه
اطالعاتبایدازباالبهپاییناتفاقافتادوگزینشینیزدرارائهاطالعات
رفتارشوددرحالیکهمابایدشاهدگردشاطالعاتدرهردوسطح

باالبهپایینوپایینبهباالباشیم.
ویعنوانکرد:مهمتریناقداممدیرانبراساسنظریهسایمون
تصمیمگیریاستاینتصمیمگیریهاباید9۰درصدبرمبنایاطالعات
و۱۰درصدبهحکمقضاوت،بینشو...باشدوچنانچهارتباطاتبین

ذینفعاندوطرفهباشدمدیرتصمیماتصحیحیخواهدگرفت.
بحرانهایموجودناشیازعدمتوجه۴۳سالهبهفرهنگاست

اینمدرسدانشگاهبیانکرد:فرهنگدرسازمانهانقشیبسیار
اساسیایفامیکندواینفرهنگاستکهعاملرفتارهایفردی
کارکنانوهرشخصیدرسازماناستاعمازنوعپوشش،غذاخوردن،
رعایتآدابومناسباتو....اماازآنجاییکهپرداختنوبررسیفرهنگ
امریزمانبراستمدیراندراینحوزهزمانوهزینهبسیارکمتری

رابهکارمیگیرند

ویافزود:اگردر۴۳سالگذشتهزمانموردنیازرابرایتحلیلو
بررسیفرهنگوبهرهمؤثرازآندرسازمانمیگذاشتیماکنونمعضل
آب،خاکوترافیکومصرفگراییمازادو...انواعبحرانهایمختلف
رانداشتیمدرجامعهوسازمانهایماعلیرغمتمامیمحتواهایغنی
کهداریمفرهنگخودبینیدراولویتنسبتبهفرهنگدیگربینی

وجوددارد.
مدیران سازمان به  کف زن نیاز دارند تا کارمندی شایسته

حسینیدرپایانگفتگوباخبرنگارحامانیوزبااشارهبهاینکهسیاست
بهمعنایادارهکردناست،گفت:درمعنایرایجسیاسترادسترسی
بهقدرتمعنامیکنندوچوندرسازمانوجامعهماسیاستزدگی
حاکماستوشایستگیولیاقتکارکنانسازمانهاباکاهشزیاد

راندمانمواجههستند.
ویافزود:مدیردرسازمانسعیمیکندافرادیراپیرامونخود
جمعکندکهبرایویکفزدهوآفرینبگویندوتمامیاعمالوی
راولواشتباهموردتأییدقراردادهوبهنوعیهوادارمدیرسازمانباشند.
اگرشایستهساالریبرسازمانهاحاکمشودازمنابعوامکاناتبهتر

بهرهخواهیمبرد.
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هفته نامه
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معرفی کتاب

کتاباشتباهبزرگملیشدننفتدرسال۱۳۷۱به
همتانتشاراتکتابسرامنتشرشدهونویسندهآنابراهیم

صفائی)فوتشدهدرسال۱۳۸۶(است.
ملیشدننفتیکاتفاقبسیاربزرگسیاسیواقتصادی
بودکهپیامدهایآنازنگاهودیدسیاسیواقتصادیو
اجتماعیتبعاتبسیارزیادیرابرایجامعهواقتصادایران

ایجادکرد.
دراینکتابنویسندهموضوع»ملیشدننفت«رادر
شرایطسیاسیوتاریخیخاصدهه۱۳۲۰درایرانبهمثابه
»دولتیسازی«نفتقلمدادمیکندومعتقداستکهاتکا
واعتمادبیجابهدولتمردانآمریکا،اشتباهدرتشخیص
انعطافناپذیری، و منفی سیاست درست، راهحلهای
بیتوجهیبهنارضاییهایداخلی،درگیریهمهجانبهبا
دربارومجلسشوراومجلسسناوارتش،بیاعتنایی
بهتشکلمخالفان،ازدستدادنحمایتآیتاهللکاشانی،
بحرانشدیداقتصادیومهمترازهمهغفلتازسازش
آمریکاوانگلیس،کارملیشدننفترابهکودتای۲۸

مردادکشاند.

واما؛
درموردملیشدننفتتاکنونازسمتصاحبنظرانومحققان
خارجیوایرانیآثارمتعددیعرضهشدهاست.اماکتابحاضرازمعدود

آثاریاستکهبانگاهیمنفیبهاینپدیدهنگریستهاست.طبعاًبرای
داوریدرمورداینپدیدهالزماستکههمهدیدگاههاواسنادمورد
بررسیقرارگیرند.ازاینروایناثرمیتواندجایگاهخاصیدراینمیان

داشتهباشد.

اشتباه بزرگ ملی شدن نفت

آیا ملی شدن صنعت نفت به نفع مردم ایران بود
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معرفی فیلم

ـبعدازملّیشدِن سال۱۳۳۱است.خریدنفتایرانـ
ـتحریمشدهاستودولِتمحمدمصدقبرای اینصنعتـ
تأمینهزینهها،اقدامبهچاپاوراققرضهملیکردهاستو
ازمردممیخواهدتابرایکمکبهملیماندناینصنعت
وسرپاماندندولت،ایناوراقراخریداریکنند.قرضیکه
آنهابهدولتمیدهندودرازایآنساالنهششدرصد
سوددریافتمیکنند.گروهیازطرفداراندولتمصّدق،
برایتأمینپولالزمبرایخریدایناوراق،درروزیکه
خورشیدگرفتگیرخمیدهد،بهبانکملّیدستبردمیزنند.
فیلمخائنکشیماجرایایندزدیووقایِعبعدشراتعریف

میکند.
مسعودکیمیاییدرخائنکشی،واقعهایسیاسیتاریخی
رادستمایهایبرایروایِتخودقراردادهاست.روایتی
مثلهمیشهدربارةرفاقتوعشقوالبتهاینبارباچاشنی
سیاست.البتهبهتناسبژانرفیلمخشونتهایزیادیاز
جنستیراندازیودرگیریهایشدیدفیزیکیوحتیمرگ

شخصیتهایاصلیدرسرتاسرفیلموجوددارد.

خائن کشی
 مسعود کیمیائی

واما؛
کمترکسیهستکهفیلمیازمسعودکیمیائیراندیدهباشد.خواه
ازفیلمهایاوخوشمانبیایدیانه.ایشاننقشمهمیدرصنعتفیلم

ایرانداشتهاستوموجبآگاهیبخشییابرانگیختناحساسات
بسیاریازایرانیانبودهاند.باتوجهبهزمینهتاریخیکهماجرایاین
فیلمدرآنمیگذرد،توصیهمیکنیمکهبهتماشایاینفیلمبنشینید.
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معرفی رویداد

نوروز و پیک های نوروزی
حاجیفیروز،ازقدیمیترینپیکهاینوروزیاستکهبا
رقصوخوانندگیونوازندگی،خبرازپایانزمستانوآمدن
بهارمیدهد.البتهحاجیفیروزهایمناطقمختلفباتوجهبه
تفاوتهایفرهنگیوزبانیواقلیمیتفاوتهایاندکیبا
همدارند.گرچهبرخیازنویسندگاندردهههایقبل،تالش
زیادیبرایپیونددادن،حاجیفیروزبااساطیرایرانباستان
کردندوچکیدةاینپژوهشهاهمدرمدخلحاجیفیروز
دردایرهالمعارفهادردسترسوقابلمطالعهاست،اما
اسنادجدیدترنشانمیدهدکهقدمتاینحاجیفیروز
نوروزی،بااینسبکوسیاقبهعصرقاجاربرمیگردد.
طبقاسنادنویافته،بخصوصاسنادمرتبطبابردهفروشی
درعصرقاجارازمجموعهاسنادوزارتامورخارجه،برخالف
حدسوگمانهایبسیاریازنویسندگان،فیروزشخصیتی
حقیقیوتاریخیاست،ودرواقعبردهاختهایبودهکه
بهوسیلهیکیازحجاجازمکهبهایرانآوردهشد،ودلیل
حاجیفیروزنامیدنشهمهمیناست،اوواقعاًحاجیبوده
است.حاجیفیروزپسازسالیاندرازیکهدرخدمت
اربابخودبوده،درسنینکهولتاربابخودراازدست
میدادوچونکاروحرفهونیزپساندازینداشته،آواره
کوچهوخیابانمیشود،وبهناچاربرایامرارمعاشاقدامبه
خوانندگیونوازندگیخیابانیمیکندوخاطرهایماندگار
درذهنمردمتهراندراواخرعصرقاجارشکلمیدهد.
همیندورهمصادفاستبادورهایکهبهدورةقحطی
بزرگدرتاریختهرانشهرتدارد،وشمارمستمندان
خیابانخوابزیادمیشود،وعدهایازهمینمستمندان،
ازجهتامرارمعاشدرایامنزدیکبهنوروزباسیاهکردن
صورتخودوتهیهلباسهاییشبیهآنچهحاجیفیروز
واقعیمیپوشیده،دستبهابتکارجدیدیمیزنندو
شیوهکنونیاجرایحاجیفیروزنوروزیراپدیدمیآورند.
حتیبهیادگارحاجیفیروزدرگذشته،سعیمیکنند،
باتلفظغلطواژگاننحوةاجراهاینوروزیبا عمداً
زیرکه ابیات واقعیهمانندسازندمثل حاجیفیروز
بخشیازقدیمیتریناشعاریاستکهازعصرقاجار
تاکنونبرجایماندالبتهازهماندورهاینسبکازنمایش
خیابانیبهسایرشهرهاازجملهشیرازهمتسرییافت.

عیدنوروزهوحاجیفیروزه
حاجیفیروزهسالییهروزه

ابرابخودم،سامبولیعلیکم
ابرابخودم،سرتوباالکن
ابرابخودم،بزبزقندی

ابرابخودم،چرانمیخندی
ابرابخودم،فصلبهاره
ابرابخودم،موقعکاره

ابرابخودم،بلندشوخوشباش
ابرابخودم،دیگهنمیآدجاش
ابرابخودمعمریکههیشد

بگوکیاومدوگذشتوطیشد
حاجیفیروزاومدهسرتوباالکن
عیدنوروزاومدهسرتوباالکن



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
۳۱

 شامره ۳۴

۱ فروردین ۱۴۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

یک عکس و چند نکته

مشکالت روزمره باربران

-درآمدباربرانمشخصنیستومعمواًلبسیارنازلاست
-آسیبهایجسمیازجملهآفتابسوختگیهایشدید،دستانپینهبستهوآسیبهایمهرهایواستخوانی

-دریافتدستمزدیکمترازتوافقاولیه
-نامرئیبودنایندستهازشاغلین

-نداشتنمزایاییچونبیمهوبازنشستگی
-عمرشغلیکوتاهبهدلیلسختیکاروآسیبهایبدنی

-متأثرشدنکاردرشرایطیچونکرونا
-فقدانزمانمشخصاستراحتوناهار

-ناممکنبودناستفادهازچرخدستیدربرخیمعابروکوچههایتنگیاناهمواروحملباررویدوش
-عدماستاندارددرحجمووزنبارونحوهبستهبندی

-تنگنظریجامعهوخساستدرپرداختهزینهحملونقلعلیرغماهمیتودشواریآن
-بدرفتاریازسویفردتحویلدهندهیاگیرندهبار

-مسئولیتحملایمنباردرمسیرهاینامناسبوپرمخاطره
تهیه شده توسط کمیته توانمندسازی و آموزش حاما
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اخبار حزبی

هفته نامه
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آخرینجلسهدفترسیاسیحزبدرسال۱۴۰۰روز
یکشنبه۲۲اسفندماهبرگزارشدواعضاءدفترسیاسیدر
اینجلسهبهبحثوتبادلنظردرمورداینجنگوتبعات

ناشیازآنپرداختند.
دربخشدوماینجلسهدبیرکلحزببهارائهآخرین
تحلیلهایخودازتغییراتدرداخلهستهسختقدرت
درایرانپرداختندوبهابهاماتوسؤاالتاعضاءدفتر

سیاسیپاسخدادند.

استخوانسوزسیاهیزمستانشدهایم
بلکهنوروزبیایدبهبهاریبرسیم

بانامویادخداوباسالمودرودبههموطنانعزیزبهویژههموندانگرامیدرخانوادهبزرگوصمیمیحزباراده
ملتایران

سالنووبهارنورافرصتینوبرایتازهشدنوبازنگریستنبرچگونهزیستنمیبینموبرایوجودنازنینتاندراین
فرصتنو،شوریبرایساختنوبهترزیستنآرزومیکنم.

رسیدموسمنوروزوگاهآنآمد
کهدلهوایگلستانواللهزارکند

سالنومبارک
احمدحکیمیپور

عاقبت جنگ روسیه و اوکراین

پیام نوروزی دبیرکل حزب اراده ملت ایران

جلسه دوهفتگی دفتر سیاسی حزب برگزار شد 
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به همت کارگروه محیط زیست حامای نهاوند و هیئت کوهنوردی شهرستان 
نهاوند روز جمعه بیستم اسفندماه در محل سراب باروداب تعداد پنجاه اصله 
نهال صنوبر و گردو کاشته شد. قباًل و در تیرماه امسال نیز زباله های رها شده 
در سراب باروداب توسط اعضای حزب جمع آوری و درختان منطقه آبیاری 

شده بود.
نزدیک ترین سراب به شهر نهاوند سراب باروداب )باریو( است که فاصلة 
آن تا شهر کمتر از پنج کیلومتر است. آب این سراب از نزدیکی سرچشمه 
قسمت  دو  به 
تقسیم می شود. 

یک قسمت آن به طرف باغ های باروداب و قسمت دیگر از کنار قلعة داراب 
خان به طرف شهر جاری بوده است. درگذشته درختان بسیاری در سرچشمه 
باروداب وجود داشت که در اثر بی توجهی از بین رفته اند. اکنون باتوجه به 
موقعیت ممتاز این سراب و با تعریض جاده آسفالته ای که از کنار آن می گذرد 
و با درخت کاری و ایجاد پارکینگ مناسب و سکوهایی برای نشستن این مکان 

می تواند به یکی از تفریحگاه های مهم نهاوند تبدیل شود. 

پانزدهمین شماره فصلنامه خاطرات سیاسی حاوی مطالب 
متنوع سیاسی، فرهنگی و تاریخی منتشر شد. پرونده اصلی 
زمستان 14۰۰ این نشریه به کارنامه محمدعلی )ذکاءالملک( 
از  متعدد  مقاالت  بر  مشتمل  که  یافته  اختصاص  فروغی 
صاحب نظران امر به عالوه دو مصاحبه با صادق زیباکالم و مقصود 

فراستخواه است.
دموکرات  فرقه  درباره  کالب هاوسی  مناظره  از  گزارشی 
آذربایجان و پرونده ای در باب رمان تازه منتشر شده »مسکو 
2۰42« اثر برجسته والدیمیر واینوویچ، نویسنده منتقد روس، 

از دیگر مطالب این شماره فصلنامه خاطرات سیاسی است.

شماره جدید فصلنامه خاطرات سیاسی منتشر شد
محمدعلی فروغی مردی برای تمام فصول

درخت کاری در سراب باروداب نهاوند
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سیاست به زبان خودمانی

اگرکمیاهلاخبارسیاسیباشین.یعنیاینترنتو
سایتهارو،بهدنبالخبرهایسیاسیجستجوکنین،
متوجهمیشیدکهدرکشورماتعدادزیادیحزبوجود
داره.حتیخیلیازاونهاعلیرغماینکهدومسیرکاماًل
متفاوتسیاسیروپیشمیرن،اسامیخیلیمشابهبا

همیدارندوماروبهاشتباهمیندازن.
امااینحزبهاچهفرقیباهمدارن؟واساسًامردم
عادیجامعه،چطوربایداینحزبهاروازهمتشخیص
بدن؟هرکدومچیمیگنوگروههدفاونهاکیاهستن؟
قتصادی، ا ههای نگا نظر  ز ا  معمواًل  حزبها
و داخلی سیاست و فرهنگی اجتماعی محیطزیستی،

خارجیازهمقابلتشخیصهستن.
راهبردهای و سیاستها شعارها، احزاب، مثاًل
متفاوتیرودرموضوعاتیمثلحقوقزنان،حقوقاقوام،
روابطباکشورهایدیگه،میزاندستمزدومالیات،آزادی
رسانهوغیرهدرپیشمیگیرن.مردمهمبایدباتوجه
بهاینکهکدومحزب،میتونهمدافعوسخنگویمنافع

اونهاباشه،حزبمطلوبخودشونروبشناسن.

امادوتاشرطاینجاالزمه.اولاینکهتعداداحزاب
خیلیزیادوگیجکنندهنباشهکهباعثسردرگمیمردم
بشه.دوماینکهتماماحزاب،شفافوصادق،مواضع
خودشونرومطرحکننتاامکاندسترسِیوخواندن
وشنیدِناینمواضعومسیرهابرایگروههایهدف

باشه.
راستیشماتاحاالبهاینموضوعاتفکرکردید؟
مثاًلاینکهآیاموافقسیاستهایحمایتازمهاجران
هستین؟درموردحقوقکودکاندغدغهایدارید؟آیا
ایجادشکافطبقاتییاازبینرفتنمحیطزیستروبه

قیمتتوسعه،میپذیرید؟
توزیعقدرتهوایندوهمیشهباکشمکشهمراه
بوده،اینپدیدهیاجتنابناپذیردرزندگیبشر)سیاست(،
بهموضوعیتنشزایادلسردکنندهیاآزاردهندهدرنظر

بیشترمردمتبدیلشده.
سیاستقرارهکهتعیینکنه؛»چهکسانی«،»چه
چیزهایی«رو»چهموقع«و»چگونهبدستبیارن«و
اینپرسشهادرتماممراحلزندگیماوازخانوادهتا
سطحجهانی،معناومفهومپیدامیکنه.پسسیاست،
بههمهمامربوطهومانمیتونیمازشگریزانوبیزار
جای سیاست، که بهانه این با نمیتونیم ما باشیم.

دغلکاریودغلکارانه،باهاشغریبهباشیم.
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شما برای  تبلیغات 
است رایگان 

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــماره ۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵ واتساپ نمائید.
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 بازرگاوی مذدی

   
 پخش پريفیل ي یراق آالت 
 ملسيمات شیشٍ دي جذارٌ 

 چسب ي گالًاویسٌ 
 ملسيمات تًری
 اوًاع دکًراتیً

 

تلفه : 

48104002190

 
ایىاولً

 

 آدرس : قسيیه مجتمع تجاری ویایش ري بٍ ريی بیمارستان پاستًر
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پرتال اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران

http://erademelat.ira

مرجع رسمی اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران 
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درباره ما

ی پدیدها ن بهعنوا  نهها رسا جدید نیای د  ر د 
نند، میرسا ظهور منصه به  ا ر  قعیتها وا  ، ر ثیرگذا تأ
ه یگا جا و نقش مد آ ر کا ری بزا ا ن بهعنوا  و ینر ا ز ا
بهویژهسیاست درعرصههایعمومی تعیینکنندهای
احرازمیکند.بااینتفطنوالتفاتهستیشناختیبه
یدئولوژیک ا ه نگا هرگونه ز ا پرهیز  با  نه، رسا مقوله
راده ا بهمنظورتحقق و نعکاسصدایمردم ا باهدف
ملتدرعرصهنظارتوشفافیتودرچارچوبآرمانهای
حاما،درپیاخذمجوزنشریهارگانحزب،کارگروه
با  ما حا عضو نه رسا اصحاب ز ا متشکل حزب نه رسا
با مرتبط مسائل مورد در تبادلنظر و بحث رویکرد

راده آغازنمود.دوهفتهنامها رسانههافعالیتخودرا
ملتبهعنوانیکرسانهحاصلتالشگروهیاعضاء

حزبارادهملتایرانبود.
برسر بحث ه، را آغاز در و نخستین روزهای در
انتشاریاعدمانتشاریکنشریهمکتوببودولیامروز
دوهفتهنامهارادهملتبانمایهسازیدرکتابخانهملی
جمهوریاسالمیایرانجزئیازتاریخشد.گزافهنیست
نیم زتاریخبدا رادهملترابخشیا اگردوهفتهنامها
زیرااکنونمادرحالنوشتنتاریخهستیموآیندگان
را  ما ریم میگذا میراث به نان آ برای آنچه روی ز ا

قضاوتخواهندکرد.

هفته نامه


