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7
نوشتار

۱۱
گزارش

احزاب برای ارتباط با مردم ناگزیر از داشتن رسانه هستند و گسترش 
و پایداری و تیراژ رسانه های حزبی می تواند یکی از شاخص های مناسب 
برای میزان اقبال مردم به احزاب باشد. در این نوشته می پردازیم به وضعیت 
نشریات مکتوب یا الکترونیکی احزاب در ایران امروز

۲۱
گفتگو

۲3
معرفی و پیشنهاد

این فیلم از روی سریال مشهور امام علی ساخته شد. سریال در 22 قسمت و 
در سال 1375 از تلویزیون ایران پخش شد و داستانی نسبتاً دقیق از زندگی ایشان 
را روایت می کرد. داستان این فیلم از اواخر دوره خالفت عثمان بن عفان شروع و 
تا پنج سال انتهایی و دوران خالفت و زندگی علی بن ابی طالب می پردازد. 

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

۲9
اخبار حزبی

از پنج سال قبل طبق تجدید ساختاری که صورت گرفت تشکیالتی 
زیر عنوان »کارگروه« در حزب تعریف شد. این ساختارهای جدید بر محور 
یک موضوع خاص فعالیت می کردند. در سال های اخیر ما شاهد فعالیت 
کارگروه های سالمت، محیط زیست، مطالعات خاورمیانه، زنان، منابع طبیعی، 
مدیریت بحران و ... در حزب بوده ایم.

هفته سوم اسفند ۱۴۰۰ توفیقی دست داد تا به زیارت امام رضا )ع( 
مشرف شویم در نگاه مِن معلم خبرنگار حضور پررنگ افاغنه در 
مشهد کامالً غیرعادی می نمود. با خودم کلنَجار می رفتم که نکند در 
و دروازه های خراسان به روی افاغنه باز گذاشته شده تا از ظلم و ستم 
طالبان واپس گرا به دامن ایران پناهنده شوند. 

۱6
اندیشه

بخشی که از دیرباز یکی از مشاغل پرمخاطره ای بوده که 
توسط بشر در جهت تأمین امنیت غذایی به کار گرفته شده است. 
درگذشته کشاورزی سنتی با سختی های زیادی روبرو بود اما با 
گذر زمان بهره گیری از فن و تکنولوژی سختی کار را تقلیل داد

یکی از واقعیت های بسیار تلخ که جامعه ما را آزار می دهد عبارت است از 
اصرار غیرالزمی که مسئوالن بر نادیده انگاشتن فرهنگ ملی این سرزمین 
بکار می برند. برای نمونه در ساعت تحویل سال در آیین ملی ما رسمی وجود 
دارد که در آن سفره ای گسترانده می شود
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به جای مقدمه

با سالم و عرض تبریک و شادباش نوروز 1401، شماره 
جدید هفته نامه اراده ملت را تقدیم شما می نماییم. در این 
شماره سخن سردبیری دعوتی است به سیاست ورزی و 
سرمقاله تذکری است به اعضاء شوراهای شهر و روستا 

که اکنون وقت وفای به عهد است.
در بخش مقاالت دو مقاله داریم که یکی به موضوع 
مضار و فواید حضور افغان ها در ایران اشاره دارد و دومی 
به بحث حضور زنان در عرصه های اجتماعی با بیان 

مفهوم سقف شیشه ای می پردازد.
در قسمت گزارش در ابتدا بخش اول از یک سلسله 
گزارش در مورد رسانه های حزبی را تقدیم شما می کنیم 
و در گزارش دوم تالش کرده ایم که موضوع افزایش 
دستمزد پایه را در قالب استوری های به هم پیوسته و 
به صورت گرافیکی خدمت شما ارائه نماییم. امیدواریم 
این طرح جدید موردپسند شما باشد و ما را تشویق کند 

که این روش را ادامه دهیم.
در قسمت اندیشه دو یادداشت داریم که اولی به جدل 
دولتمردان با آئین های ملی می پردازد و دومی در رثای 

نگاه خاص براهنی به ادبیات است.

در بخش گفتگو ابتدا گفتگو/گزارشی داریم در مورد 
مسائل و مشکالت بخش کشاورزی و در ادامه پای 
صحبت مسئول کمیته ژنان حزب اراده ملت ایران 

می نشینیم تا از کم وکیف کار این کمیته آگاه شویم.
بخش معرفی و پیشنهاد نشریه تغییر کوچکی داشته 
است و از این شماره عالوه بر معرفی کتاب، فیلم، عکس 
و رویداد به معرفی یک چهره نیز می پردازیم. در این 
شماره ما کتاب مسئله ایران، فیلم امام علی، رویداد زمین 
پاک و عکسی از کارگران کوره های آجرپزی را همراه با 

معرفی رضا براهنی خدمت شما تقدیم می نماییم.
در زمینه اخبار حزبی طبق روال چهار خبر را انتخاب 
کرده ایم. تشکیل کارگروه منافع ملی در حزب، تدوین 
اول  دور  پایان  جوانان،  راهبردی  سند  پیش نویس 
حوزه های حزبی و اعالمیه کمیته زنان حزب اراده ملت 
ایران پیرامون تبعیض و ورزش بانوان اخبار مطرح شده 
در این شماره هستند و نهایتاً در قسمت سیاست خودمانی 

به موضوع سیاست نامحبوب می پردازیم.
در انتها الزم است یادآوری کنیم که نگاهی به بخش 

تبلیغات نشریه نیز داشته باشید.

سیاستنامحبوبوباقیقضایا
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 سخن سردبیر

واینکدرآغازقرنجدید
سال 1401 شروع شده است و ما در شورای سردبیری و هیئت 
تحریریه هفته نامه اراده ملت شروع سال جدید را خدمت تمام شما 
مخاطبین عزیز تبریک می گوییم و سالی سرشار از پویایی و شادمانی 

برایتان آرزو می کنیم.
درآوردن یک نشریه همیشه کار سختی بوده است. اینکه هم بخواهی 
حرف های خودت را بزنی و هم چیزی را بگویی که برای مخاطبین 
دل چسب باشد سخت است. کار ما به عنوان ارگان و صدای یک نهاد 
سیاسی سخت تر هم هست چراکه امروز مردم ما - شاید به درستی - از 
سیاست و سیاست ورزان بیزار هستند و مشکالت خودشان در زندگی 
و جامعه را از چشم سیاست مداران می بینند؛ اما در این میان نکته ای 

مغفول مانده است.
سیاست مداران و سیاست ورزان تفاوت چندانی با مردم عادی ندارند. 
آن ها در همان مدرسه ها و دانشگاه هایی درس خوانده اند که مردم 
درس خوانده اند. ایشان در همان محالتی زندگی می کنند و به همان 
تفرجگاه هایی می روند که مردم می روند و خالصه اینکه آن ها هم 
انسان هایی هستند با همان احساسات و ناتوانایی های مردم کوچه و 
بازار. تفاوت فقط در این است که ایشان به طور ویژه بر امر سیاست 
متمرکزشده اند و البته دانش بیشتری را نسبت به عموم مردم در این باب 
دارند؛ و تمایل دارند با گرفتن قدرت آرزوهای خود و مردمان پیرامونشان 

را عملیاتی کنند.
آن ها )سیاست ورزان( سال ها پیش به میدان آمدند تا نفت را ملی کنند. 
گمان ایشان این بود که با گرفتن سکان امور نفت از انگلستان، می توان 
ایران بهتری ساخت. در سال 57 به میدان آمدند، چون گمان می کردند 
در برابر استبداد شاه باید کاری کرد و اگر توسعه اقتصادی همراه توسعه 
سیاسی شود ما مملکت گل وبلبل می شویم. ایشان در خرداد 7۶ به میدان 
آمدند و به مردم شور و هیجان دادند که به سوی صندوق رأی بیایند تا 
با اصالح امور، کشور بهتری داشته باشیم. ایشان با تحلیل و دانش و 
اطالعات موجود تصمیم می گیرند و بر آن اساس مردم را به سمت وسوی 
خود می کشانند و متأسفانه خیلی هم از نتیجه مطمئن نیستند چراکه 

سیاست امر پیچیده ای است و برخالف علوم دقیقه نمی توان در آن همه 
چیز را کنترل کرد و نتیجه مطلوب را گرفت.

در رابطه بین بیمار و پزشک داستان به گونه دیگری است؛ هم 
اطالعات پزشک بسیار بیش از بیمارش است و هم دانش پزشکی بسیار 
دقیق تر و متقن تر از سیاست است. ولی حتی در پزشکی نیز دیدم که وقتی 
با ناشناخته ای به سان کرونا روبرو می شویم چقدر متزلزل و آسیب پذیریم. 
سیاست مشابه طبابت نیست که سیاست مداران خدایگان باشند و مردم 
با خیال راحت خود را به دست ایشان و اندیشه هایشان بسپارند. سیاست 
عرصه ای ایست برای تمام مردم؛ و در این عرصه الزم است که همه به 
سهم خود دانش بیاموزند و عمل کنند. اینجا جایی نیست که فقط راننده 

مسئول باشد و همه کاره. همه باید تالش کنند و با دقت عمل کنند.
پس شایسته نیست که بار مسئولیتی را که بر عهده تک تک جمهور 
است بر عهده افرادی هرچند بادانش تر و دقیق تر بیندازیم. سیاسیون 
می توانند راه ها و کوره راه ها را برای مردم توضیح دهند. چاله ها و 
پستی وبلندی ها را نشان دهند و اندکی دورتر را ببینند اما درنهایت 
این مردم اند که باید تصمیم بگیرند چه چیزی برای ایشان پسندیده تر 
است و بر آن اساس عمل کنند. مردم ما در اکثر این سال ها از این امر 
غفلت کردند و نخواستند شریک و همراه باشند چراکه شراکت در این 
امر جسارت، زحمت، دانش، شب نخوابی و استرس دارد و ما معمواًل 

می خواهیم یک شبه ره صدساله را بی زحمت برویم.
در آغاز قرن جدید و باوجود همه مشکالتی که وجود دارد، اگر 
می خواهیم ایرانی سربلند و پیشرفته داشته باشیم، اگر می خواهیم با 
آسودگی بیشتر و بی دغدغه زندگی کنیم، اگر می خواهیم فرزندانمان 
در همین آب وخاک رشد و نمو کنند؛ الزم است به خود سختی دهیم. 
الزم است بیاموزیم و بیاموزانیم. الزم است سخت کوشانه تالش کنیم 
و ناامید نشویم. فقط با مشارکت همگان می توانیم موفقیت، شادکامی، 
آزادی، برابری و توسعه را در آغوش کشیم. پس شاید بهتر است به جای 
فاصله گرفتن از سیاست و به جای سرزنش سیاسیون خود پای در این 

میدان نهیم.
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 سرمقاله

دربابعملبهوعدهها
سال گذشته شوراها میراث دار بودجه به جامانده از شوراهای قبلی 
بودند. امسال درواقع اولین سالی است که منتخبین شوراها می توانند 
بر اساس بودجه و برنامه ریزی که خودشان انجام داده اند به رتق وفتق 
امور بپردازند؛ لذا انتظار پربیراهی از ایشان نخواهد بود که این به قدرت 

رسیدگان آنچه در چنته دارند در سال جدید رو کنند.
پانزده روز اول فروردین که شروع چندان موفقی نبود، شهرداری ها 
به شدت نا آماده بودند و خیل عظیم مسافران ایشان را غافلگیر کرد. 
مشکالت زیرساختی موجود، عدم برنامه ریزی برای این تعطیالت و 
مسائل دیگر باعث شدند که کارنامه شوراها و شهرداری ها، موفق 
ارزیابی نشود. خوشبختانه تا آالن از حوادث طبیعی بحران ساز خبری 
نبوده است و امیدواریم که ایشان بتوانند درصورتی که برنامه ای برای 
بهبود وضعیت شهرها و روستاها دارند در فضائی آرام و بی دغدغه آن را 
عملیاتی نمایند.اما چند نکته است که بهتر است موردتوجه قرار گیرد:

. شهرها و روستاهای ما از آزمون وخطای مدیران آسیب بسیار 
دیده اند. الزم است متولیان امر اراده کنند و برنامه و سندهای بلندمدتی 

برای شهرها و روستاها تدوین نمایند.
.اختیارات شوراهای شهر و روستا و به تبع آن شهرداری ها و 
دهیاری ها محدود است. الزم است شورای عالی استان های کشور 
از فضای موجود استفاده نمایند و درخواست افزایش این اختیارات و 

اصالح قانون در این زمینه را بنمایند.
.مسائل و مشکالت شهرها و روستاها فقط و فقط با مشارکت 
شهروندان قابل حل شدن است، پس الزم است در ابتدای امر 
مکانیسم هایی برای افزایش مشارکت تمام شهروندان اندیشیده شود. 
تاکنون طرح هایی که در این زمینه ارائه و گهگاه اجرا شده است مفید 
فایده نبوده و بسیاری از شهروندان از گردونه تصمیم سازی های شهری 

و به دنبال آن محقق سازی پروژه ها و ایده ها بیرون مانده اند.
.سازمان های مردم نهاد به عنوان بخشی از جامعه مدنی می توانند در 
فقدان نهادهایی نظیر شورایاری و شوراهای محالت کمک شهرداری ها 

باشند. تقویت و به بازی گرفتن این سمن ها می تواند بخشی از مشکالت 
مربوط به مشارکت شهروندان را پوشش دهد لذا الزم است در این زمینه 

تدابیر مناسب اندیشیده شود.
.استفاده از پتانسیل اعضا سابق شوراها و مدیران شهری بازنشسته 
یکی از درگاه هایی است که ضمن ایجاد همبستگی بین مجموعه 
مدیران شهری، به انباشت تجربه در مدیریت شهرها و روستاها کمک 

می کند.
.مشکالت و بحران های حوزه های شهری و روستایی ما از اندازه 
بیرون است و لذا الزم است اولویت بندی گردند و در سال جاری شوراها 
کمر همت به حل اصلی ترین آن ها ببندند. معضالت زیست محیطی، 
بحران های طبیعی، بوروکراسی زائد، عدم شفافیت مکانیسم های 
اداری، تمرکزگرائی شدید در امور شهرها، دخالت دولت و حاکمیت در 
مدیریت شهرها و روستاها، بی انگیزگی اعضا شوراهای شهر و روستا، 
عدم وجود بودجه پایدار، بی اعتمادی مردم و جامعه به مدیران و ... از 

زمره این مشکالت هستند.
.تاکنون طرح ها و پروژه های زیادی در شوراها و شهرداری ها 
طرح شده است که بالاستفاده و با وضعیت نامشخص در بایگانی های 
این مجموعه ها در حال خاک خوردن هستند. بهتر است تیمی مأمور 
رسیدگی به این طرح ها و پروژه ها گردند تا اگر در شرایط فعلی قابلیت 
عملیاتی شدن دارند و می توانند به بهبود وضعیت شهرها و روستاهای 

ما کمک کنند مجدداً در دستور کار قرار گیرند.
.معضالت و مشکالتی از سالیان قبل در شهرها و روستاهای ما 
تلنبار شده است که در بسیاری از موارد از این شورا به شورای بعدی 
منتقل می گردند. الزم است این نوع از مسائل هر چه سریع تر تعیین 

تکلیف گردند و از فشار بر روی مردم و متولیان امر کاسته شود.
در این باب بازهم می توان سخن راند اما شروع سال است و 
روده درازی شایسته نیست فقط از باب یادآوری بود برای کسانی که با 

وعده های شیرین بر کرسی شوراها نشسته اند.
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جستارگشایی
هفته سوم اسفند ۱۴۰۰ توفیقی دست داد تا به زیارت امام 
رضا )ع( مشرف شویم در نگاه مِن معلم خبرنگار حضور پررنگ 
افاغنه در مشهد کاماًل غیرعادی می نمود. با خودم کلنجار 
می رفتم که نکند در و دروازه های خراسان به روی افاغنه باز 
گذاشته شده تا از ظلم و ستم طالبان واپس گرا به دامن ایران 
پناهنده شوند. نهایتاً حس کنجکاوی خود را با توضیحات و 
توجیهاتی چون همسایگِی خراسان و افغانستان، زیارت افاغنه 
از مشهد و ... ارضا کردم. روز دوم عید ۱۴۰۱ به همراه خانواده 
سری به دریاچه چیتگر )خلیج فارس( می زنیم مکانی به غایت 
زیبا و دلگشا و البته با منظره های بسیار عجیب و باورنکردنی. 
اگر اغراق نکنم تعداد پسران افغانی با ایرانی ها برابری می کند. 
راستش یک لحظه فکر می کنم که در یکی از پارک های کابل 
در حال قدم زدن هستیم. حضور پررنگ افغانی ها در این مکان 

حکایت از وقوع خزنده اتفاقات نامیمون در زیرپوست شهر 
داشته و به نظر می رسد پس از استیالی طالبان بر افغانستان 
مسئولین به طور نامرئی و نامحسوس کنترل در و دروازه ها 

را به افاغنه واگذار کرده اند.
.ایران بهشت افغانی ها

افغانی  نیم میلیون  از  بیش  ساالنه  معتقدند:  کارشناسان 
به صورت عمدتاً غیرمجاز و قاچاقی وارد جغرافیای حاکمیتی 
ایران می شوند. موضوع مهاجرت در افغانستان با تحوالت 
افغانستان  است.  مطرح شده  دوباره  کشور  این  در  جدید 
طی چند دهه گذشته همواره از نرخ باالی مهاجر فرستی 

برخوردار بوده است. این روند با 
برخی تحوالت سیاسی همچون جنگ شوروی، جنگ طالبان 
و اشغال افغانستان از سوی آمریکا تشدید و حاال با تسلط 
مجدد طالبان وارد فاز تازه ای شده است. این در حالی است 
که از دیرباز ایران همواره به عنوان یکی از مقاصد مهاجرتی 
اتباع افغانستان مطرح بوده و در موج جدید نیز پیش بینی ها 
از احتمال مهاجرت شمار باالیی از آن ها به ایران حکایت دارد. 
طبق آخرین گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل تا سال ۲۰۲۰ ایران دومین مقصد مهاجرت برای افاغنه 

است.
.سابقه حضور افاغنه در ایران

حضور مهاجران افغانی در ایران به عنوان بزرگ ترین قومیت 
مهاجر به سال های دور برمی گردد. هم اکنون بخشی از آنان در 
ایران صاحب فرزند شدند و نسل سوم این مهاجران به ایران 

به عنوان زادگاه خود تعلق خاطر دارند. این نسل به سمتی 
پیش می رود که مطالبات بیشتری از جامعه دارد. اشتراک 
این دو ملیت در زبان، دین و بخشی از فرهنگ نوع تعامالت 
اجتماعی را پیچیده تر کرده است. در میان نظریه پردازان 
ارتباطات میان فرهنگی، در نظریه هم فرهنگی به بررسی رابطه 
میان گروه های اقلیت در مقابل گروه های غالب می پردازد. 
ازآنجاکه مهاجران افغان در مقابل ایرانیان در اقلیت هستند، 
رفتار و کنش مهاجران افغان مقیم ایران به عنوان گروه اقلیت 
یا هم فرهنگ در برابر ایرانیان که گروه غالب یا مسلط هستند 
را می توان مورد بررسی قرار داد. در چنین شرایطی مهاجران 

حضورافاغنه؛فرصتیاتهدید
نوشته: رضا قاسم پور
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افغان استراتژی های متفاوتی را برای برقراری رابطه و تعامل 
با ایرانیان و ساختار گروه سلطه انتخاب می کنند. کم توجهی، 
تحقیر و نگاه از باالبه پایین کمترین تجربه هایی است که این 
افراد را دچار آسیب هایی کرده است که این سه نسل در قبال 
آن رویکرد متفاوتی را از نوع سازش، انطباق و جداسازی را در 
سه سطح منفعل، فعال و بیش فعال برگزیدند. در این پژوهش 
کیفی مصاحبه هایی با ۲۰ تن از مهاجران افغانی مقیم بومهن 
با چهارچوب نظری گادیکانست و اورب انجام و به تحلیل 
رفتارهای این مهاجران بر اساس نظریه هم فرهنگی پرداخته 
شده است. نتایج نشان می دهد نسل سوم مهاجران افغانی 
برخالف نسل های گذشته که به طور سنتی رویکرد سازش 
را انتخاب می کردند از روش های انطباقی و گاه به صورت 

محدودتری روش جداسازی را انتخاب می کنند.
.حضور افاغنه؛ فرصت یا تهدید؟

به هرحال حضور پررنگ افاغنه در ایران سکه ای دو رو بوده 
و کنشی حساس و چالشی است که هم می تواند فرصت ساز 
در “کشسانی پنجره جمعیتی” و هم تهدیدی جدی در تغییر 
فرهنگی،  مشترکات  وجود  گردد.  تلقی  جمعیتی  ترکیب 
زبانی، دینی و تاریخی، هضم افاغنه در ایران را راحت تر از 

سایر قومیت ها کرده است از طرفی باتوجه به کاهش زادوولد 
در کشور حضور جوانان عمدتاً مذکر افغانی شاید از منظر 
حاکمیت، مسکنی برای ترمیم سیر نزولی و ایستای جمعیت 
تلقی گردد. از منظر دیگر حضور میلیون ها افغانی آماده کار 
فرصت های شغلی بی شماری را از جوانان ایرانی می ستاند 
پیمانکاران اغلب مشتاق اند تا با به کارگیری افغانی ها عالوه 
بر پرداخت حقوق نازل از زیر بار بیمه و سایر خدمات و 
تسهیالت شانه خالی کنند. آسیب های اجتماعی حضور افاغنه 
در ایران روزافزون بوده و بعضاً ناامنی روحی و روانی جدی 

برای شهروندان ایرانی ایجاد می کند.
.سخن آخر

مصطفی زندیه کارشناس مسائل حوزه افغانستان و پاکستان 
معتقد است: روابط ایران و افغانستان دو وجه دارد یک طرف 
ایران قرار دارد که از نگاه افغان ها همیشه متهم، بدهکار و 
از قبل محکوم و طرف دیگر افغانستان که علی رغم جرائم 
روزافزون اتباع آن کشور در نقض حاکمیت و قانون ایران، 
پیروز جنجال های  و همیشه  طلبکار، حق به جانب  همواره 
متشاکی  و  شاکی  جای  طور خالصه  به  و  بوده  رسانه ای 

عوض شده است.
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اصطالح سقف شیشه ای یک استعاره نامرئی است که عمومًا برای 
موانعی که باعث عدم حضور زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
مدیریتی و اجتماعی می شود به کار می رود. این موضوع همچنین 
برای توصیف مشکالت زنان برای رشد و رسیدن به باالی هرم 
است  احاطه شده  مردان  توسط  جایی که همیشه  تصمیم گیری، 
کاربرد دارد. سقف شیشه ای اولین بار توسط ماریلن لودن نویسنده 
و مشاور مدیریت در سال 1۹7۸ مطرح شد. بعدها در سال 1۹۸۶ 
وال استریت ژورنال در مقاله ای سقف شیشه ای را مهم ترین مانع در 
عصر حاضر برای رسیدن زنان به موقعیت های شغلی باالتر دانست؛ 
اما این موضوع در سخنرانی هیالری کلینتون در سال 201۶، بعد 
از شکست در برابر دونالد ترامپ و در جمع هواداران دموکرات خود 
به اوج خود رسید. خانم کلینتون با اشاره به زنان آمریکا گفت: 
»می خواهم که همه زنان و بخصوص زنان جوانی که امیدشان به 
ستاد انتخاباتی و شخص من بود بدانند که افتخار بزرگی برای من 

بود که نماینده و مبارز آنان 
در این رقابت باشم. ما هنوز 
سخت ترین  ین  ا نستیم  ا نتو
بشکنیم  را  شیشه ای  سقف 
]اشاره به اولین رئیس جمهور 
زن آمریکا[ اما روزی یک نفر 
این کار را خواهد کرد و خیلی 

دور نخواهد بود.«
اقدام رسمی  شاید مهم ترین 
این  برای شکستن  تاریخ  در 
ر  کا رت  ا ز و توسط  سقف 
در  مریکا  آ متحده  یاالت  ا

سال 1۹۹1 در برابر نگرانی های افکار عمومی برای موانع ورود 
زنان در عرصه های مختلف جامعه صورت گرفت. این اقدام باعث 
شناسایی مشکالت و تصویب قوانین برای تسهیل حضور زنان در 
رأس هرم مدیریت و سیاست آمریکا شد. این تالش ها تاکنون در 
آمریکا به نتایج خوبی رسیده است و در آخرین مورد انتخاب کاماال 
هریس به عنوان معاون رئیس جمهور بود که باعث شده دومین سقف 
شیشه ای سخت و سفت شکسته شود و حاال همه زنان در آمریکا 
منتظرند تا ببینند در سال 2024 باالترین سقف توسط افرادی چون 
کاماال هریس، میشل اوباما و الیزابت وارن شکسته خواهد شد یا نه!

در ایدئال ترین حالت سقف شیشه ای نباید وجود داشته باشد، اما 
بااین حال راهکارهایی وجود  به ما می گوید وجود دارد.  واقعیت 
دارد که به زنان برای شکستن این سقف در عرصه های اقتصادی، 
زنان  ارتباطی  شبکه  تحکیم  می کند.  کمک  اجتماعی  و  سیاسی 
در جامعه یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به موقعیت های 
ارشد مدیریتی و سیاسی است. شبکه سازی زنان نقش کلیدی در 

پیشرفت آنان دارد و این ارتباطات حرفه ای فرصت های جدید خلق 
خواهد کرد. شبکه ارتباطی دختران و زنان به آنان اجازه می دهد در 
زمینه های مختلف از یکدیگر یاد بگیرند و راه حل های درست برای 
مشکالت جامعه زنان پیدا کنند. ارتباطی کاری و تجاری با افراد 
درست، ایجاد فرصت های جدید برای دیگران بیشتر از آنچه دست 
می آورند و به اشتراک گذاری دانش و درس آموخته ها با دیگر زنان 

به ساخت این شبکه بیشتر کمک می کند.
همچنین زنان باید اهداف شفاف و روشنی داشته باشند و بر اساس 
همین هدف ها مهارت های جدید بیاموزند تا بتوانند در سلسله مراتب 
سازمان و جامعه باالتر بروند. قطعًا مهارت های بیشتر کمک خواهد 
کرد با هر بار زمین خوردن دوباره بلند شوند و ادامه دهند. شکست 
بخشی جدایی ناپذیر برای شکستن این سقف شیشه ای است و باید 
تالش کنند با هر بار شکست، بیشتر یاد بگیرند و فرصتی برای 

بهبود تصمیم گیری و تقویت تالش خود خلق کنند.
ید  با ن  نا ز ین  ا بر  ه  عالو
باشند.  خویش  حامی  و  مدافع 
به عنوان مثال زنان باید تالش 
ز  ا مثبت  چهره  یک  تا  کنند 
اجتماعی  محیط های  در  خود 
طریق  از  کنند.  خلق  کاری  و 
تعهد و سخت کوشی می توانند 
افراد هم  دیگر  تا  کنند  کمک 
ببینند.  را  آن ها  پتانسیل های 
ین  ا کنند  بت  ثا ید  با ن  نا ز
توانایی را دارند تا با همکاران 
و دیگر مدیران به خوبی در یک 
انطباق پذیری در محیط های مختلف یکی دیگر  گروه کار کنند. 
از راه حل های عملی برای حمایت از خودشان است، این به این 
معناست زمانی که تالش ها درست کار نمی کنند به دنبال تغییر 
باشند تا بتوانند به عضوی کارآمدتر در گروه و جامعه تبدیل بشوند.

بااین حال، سقف شیشه ای مخالفانی هم دارد. این گروه معتقدند 
شکستن سقف شیشه ای یک هدف غیرواقعی و دور از دسترس برای 
برنامه ریزی است و باعث می شود تالش های خرد و کوچک زنان 
و دختران جامعه دیده نشود. این گروه توسعه و رشد قدم به قدم در 
تمام زمینه ها را دستاورد بزرگ تری برای جامعه زنان می دانند تا 
اینکه آن ها برای تصاحب کرسی های ریاست جمهوری و وزارت 
تالش کنند؛ و در آخر باید دید در جامعه ما ایران که از مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی متعددی رنج می برد و زنان را بیش از گذشته 
از حضور در جامعه منع می کند، آیا زنان خواهند توانست شکاف و 
ترکی در پایین ترین سقف های شیشه ای جامعه، همچون ورود به 

ورزشگاه ها ایجاد کنند یا نه؟!

سقفهایشیشهای
نوشته: امیرحسین سمائی
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احزاب برای ارتباط با مردم ناگزیر از داشتن رسانه هستند و گسترش و پایداری و 
تیراژ رسانه های حزبی می تواند یکی از شاخص های مناسب برای میزان اقبال مردم 

به احزاب باشد.
در این نوشته می پردازیم به وضعیت نشریات مکتوب یا الکترونیکی احزاب در 

ایران امروز
بعد از انقالب 57 و بهار دوباره احزاب بعد از سال های طوالنی زمستانی، مجدداً 
نشریات رنگ ووارنگ حزبی به عرصه مطبوعات ایران راه پیدا کردند. در چندین سال 
اول بعد از انقالب، تیراژ بعضی از این نشریات به سرعت افزایش یافتند و حتی به باالی 
100 هزار نسخه رسیدند. جامعه ملتهب ایران در آن روزها مشتاقانه اخبار و مواضع احزاب 
را دنبال می کردند و تالش می کردند آگاهی سیاسی خود را در شرایط پرتنش آن روزها 
باال ببرند. بعد از وقایع و حوادث سال های اول دهه شست مجدداً احزاب در محاق رفتند 
و فقط چند نشریه معدود حزبی چون جمهوری اسالمی و احزاب برای ارتباط با مردم 
ناگزیر از داشتن رسانه هستند و گسترش و پایداری و تیراژ رسانه های حزبی می تواند 

یکی از شاخص های مناسب برای میزان اقبال مردم به احزاب باشد.
در این نوشته می پردازیم به وضعیت نشریات مکتوب یا الکترونیکی احزاب در 

ایران امروز
بعد از انقالب 57 و بهار دوباره احزاب بعد از سال های طوالنی زمستانی، مجدداً 
نشریات رنگ ووارنگ حزبی به عرصه مطبوعات ایران راه پیدا کردند. در چندین سال 
اول بعد از انقالب، تیراژ بعضی از این نشریات به سرعت افزایش یافتند و حتی به باالی 
100 هزار نسخه رسیدند. جامعه ملتهب ایران در آن روزها مشتاقانه اخبار و مواضع احزاب 
را دنبال می کردند و تالش می کردند آگاهی سیاسی خود را در شرایط پرتنش آن روزها 
باال ببرند. بعد از وقایع و حوادث سال های اول دهه شصت مجدداً احزاب در محاق رفتند 
و فقط چند نشریه معدود حزبی چون جمهوری اسالمی و عصر ما منتشر می شدند. بعد 
از دوم خرداد سال 7۶ و شروع دور جدیدی فعالیت احزاب شاهد این بودیم که مجدداً 
بسیاری از احزاب شکل گرفتند و شروع به منتشر نمودن نشریات متفاوت نمودند؛ اما 
بعد از توقیف و تعطیل بسیاری از مطبوعات ازیک طرف و باال رفتن هزینه های چاپ و 
نشر و گرداندن نشریات از طرف دیگر، این روزها شاهد هستیم که معدودی از نشریات 
به عنوان نشریات حزبی فعالیت می نمایند. در این یادداشت نگاهی می اندازیم به وضعیت 

نشریات حزبی در آستانه سال 1401 خورشیدی.
طبق تحقیقاتی که به عمل آمده است اکنون تعداد کمی نشریه حزبی یا نزدیک به 
احزاب در حال فعالیت هستند. بعضی از این نشریات ارگان رسمی حزب خویش تلقی 
می گردند و بعضی دیگر ارگان رسمی نیستند ولی به علت اینکه دبیرکل یک حزب یا 
عضو ارشد یک حزب صاحب امتیاز یا مدیرمسئول هست و مواضع حزب را منعکس 
می نمایند، می توان آن ها را در زمره نشریات حزبی در نظر گرفت. البته بسیاری از اعضاء 
احزاب در کار مطبوعات هستند و صاحب نشریه هستند ولی نشریات آن ها را نمی توان 

ارگان رسمی یا غیررسمی حزب متبوع آن ها تلقی کرد.
البته باتوجه به شرایط جدید حاکم بر فضای رسانه ای بسیاری از احزاب ترجیح داده اند 
که از رسانه های مدرن تری نظیر کانال های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی استفاده 
کنند که در بخش دیگر این یادداشت ها به آن ها خواهیم پرداخت. نکته مهم این است 
که عملکرد یک حزب را نمی تواند فقط بر اساس رسانه های آن قضاوت کرد و مواردی 

دیده می شود که یک حزب علی رغم نداشتن رسانه مؤثرتر از سایر احزاب بوده است.

در ادامه به وضعیت نشریات مکتوب یا الکترونیکی احزاب در ابتدای سال 1401 
نگاهی می اندازیم:

.روزنامه شما و هفته نامه شما دو ارگان رسمی حزب مؤتلفه اسالمی هستند که به 
طور مرتب و بسیار منظم منتشر می شوند و اکنون روزنامه به شماره 2000 و هفته نامه 

به شماره 1200 رسیده است.
.روزنامه کارگزاران سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی است که 
به صورت الکترونیکی و با یک وقفه در سال گذشته فعاًل به طور مرتب منتشر می شود. 

به نظر می آید این روزنامه در حال حاضر مؤثرترین روزنامه حزبی کشور است.
.روزنامه مردم ساالری به صاحب امتیازی مصطفی کواکبیان مواضع حزب 

مردم ساالری را منعکس می نماید و از سال ها پیش در حال انتشار است.
.روزنامه اعتماد به صاحب امتیازی الیاس حضرتی روزنامه ای مستقل است ولی 
به نوعی مواضع حزب اعتماد ملی را منعکس می نمایند )البته ارگان رسمی این حزب 

یعنی روزنامه اعتماد ملی سال ها است که منتشر نمی شود(
.روزنامه کار و کارگر نیز ارگان رسمی خانه کارگر است و گرچه این تشکیالت 
بیشتر صبغه صنفی دارد ولی فعالیت سیاسی نیز انجام می دهد و مجوز خود را از 

کمیسیون ماده ده احزاب و تشکل های سیاسی دریافت کرده است.
.روزنامه صدای اصالحات به صاحب امتیازی محمد زارع فومنی، ارگان رسمی 
حزب مردمی اصالحات است. این روزنامه گرچه روزنامه ای حزبی است ولی بیشتر 

مواضع شخصی آقای فومنی را منعکس می نماید.
.روزنامه رسالت به مدیرمسئولی محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و 
عدالت ایران اسالمی یکی از نشریاتی است که خود را متعلق به حزب خاصی نمی داند 
و رویکردی جناحی دارد اما از جهت اینکه صاحب امتیاز آن دبیرکل یک حزب است و 

رویکردی کاماًل سیاسی و عمومی دارد، در این فهرست گنجانده شده است.
.روزنامه وقایع اتفاقیه به صاحب امتیازی صادق خرازی دبیرکل حزب ندا که مدتی 

است منتشر نمی شود. البته این نشریه ارگان رسمی حزب نبود.
.روزنامه وحدت و همکاری ملی به صاحب امتیازی محمدرضا راه چمنی ارگان 
رسمی حزبی با همین عنوان است که با فوت آقای راه چمنی به علت کرونا دیگر 

منتشر نمی شود.
.هفته نامه  اراده ملت به عنوان ارگان رسمی حزب اراده ملت ایران بیش از سه سال 
است که منتشر می شود. این نشریه گرچه فرازوفرودهایی داشته است ولی تاکنون 35 

شماره از آن منتشر شده است.

نشریاتحزبیدرخوابزمستانی
احزاب و رسانه ها )۱( - نشریات
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یکی از واقعیت های بسیار تلخ که جامعه ما را آزار می دهد عبارت 
است از اصرار غیرالزمی که مسئوالن بر نادیده انگاشتن فرهنگ ملی 

این سرزمین بکار می برند.
برای نمونه در ساعت تحویل سال در آیین ملی ما رسمی وجود دارد 
که در آن سفره ای گسترانده می شود که عناصر تشکیل دهنده آن ازجمله 
اقالمی هستند که بخشی از مواد مصرفی روزانه انسان بوده و در عمل 
هیچ منافاتی با هیچ عقیده ای و مرامی ندارند و یا حتی در همه مکاتب 
اعم از مادی و الهی نه تنها تأکیدی در نفی آن ها نیامده بلکه تک تک 
آن ها محترم شمرده شده اند مثاًل سیب و سبزی و یا سرکه، سنجد و یا 
سیر و سکه و سمنو. کدام یک از این اقالم مناسبت و ارتباطی تاریخی 

و شیرین با انسان و تاریخ زیست او بر روی زمین ندارند؟
پس چه اشکالی دارد که آن ها بر روی سفره ای و در کنار هم قرار داده 
شوند و درزمانی که به صورت طبیعی می تواند مایه مسرت و شادمانی 
انسان )به لحاظ گذر از سردی زمستان و ورود به گرمای بهاری( شود 

در سفره ای چیده شوند و محترم انگاشته گردند؟
اما اگر اشکال دارد چرا برای یک بار هم شده مفسران و ایدئولوگ های 
سیستم اجتماعی ما دراین خصوص اعالن نظر نمی کنند تا با دلیل و 
برهان گفته شود که وجود آن ها در یکجا و آن هم تحت عنوان سفره 
هفت سین چه اشکالی دارد تا مردم هم به تبعیت از این آگاهی پی 
چنین اعتقاد و باوری را نگیرند و با رهاسازی آن شکافی بین مردمان و 
حکومت به وجود نیاید وگرنه در هیچ جایی از جهان معمول نیست که 
مردم سفره را با هزاران شوق تزیین کنند و دقیقًا در پای آن بنشینند و به 
پیام هایی گوش بدهند که پیام دهندگانش به سفره مزبور اعتقادی ندارند 

و نشانه ای از آن را در صفحه تلویزیون و در کنار خود نشانده باشند.
حال اجازه بدهید کمی موضوع را ملموس تر و عمیق تر مورد بررسی 
قرار دهیم آن هم با این پرسش که مگر ایران صرف یک نام است که 

می شود محض بهره سیاسی در پشت آن سنگر گرفت و یا از آن برای 
تداوم قدرت استفاده کرد؟

مسلم است که جواب این سؤال نه می باشد زیرا که ایران تصویر 
تمام نمایی از همه سنت ها و آیین هایی است که مردم چه غلط و یا 
درست بدان ها اعتقاد یافته اند و در سرتاسر آن سعی می کنند که این 
آیین ها را در استانداردهای مورد توافق ملی به نمایش بگذارند ازاین روی 

نمی شود.
من خود را ایرانی و ایران دوست بنامم و بدون آنکه اندک تالشی برای 
پیرایش باورها و آیین های غلط از خود نشان دهم با جریانی کردن یک 
شعار و حس قشری و گروهی بخش هایی از سنت ها و آیین ملی مردم 
را مورد بی توجهی و هتک حرمت آن هم دقیقًا در صفحه عریضی که در 
خانه تک تک ایرانی وجود دارد و نام تلویزیون می یابد قرار دهم و تازه با 
دیدن واکنش های منفی از مردم عنوان بکنم که آن ها تحریک شده اند 
و یا هستند ممالکی که مثاًل با راه انداختن هیجانات توده ای در خصوص 

چهارشنبه سوری می خواهند مردم را به خیابان ها بریزند.
مسئوالن ما باید با کنار زدن همه برداشت های سطحی از آیین ها و 
سنت های ملی ایرانی که ریشه عمیق تاریخی دارند به این نکته عمیقًا 
توجه داشته باشند که با وارد شدن به عرصه سیاست خود را از حوزه 
اخالق محض و معلمی در این حوزه خارج ساخته اند و به تبع مخالفان و 
رقبا همه گفتار و کردار آن ها را با موازین و استانداردهای سیاسی ارزیابی 
می کنند و ازاین روی اصرار همه جانبه و مستبدانه بر این که سنت ها و 
آیین های ملی همگی غلط است و باید کنار گذاشته شوند به ابزاری 
تبدیل می گردند که رقبا از آن می توانند برای اهداف خود بهره ببرند و 
همان را به عاملی برای انشقاق جامعه تبدیل کنند که اگر تداوم یابد 
مسلم است که دقیقًا نتیجه عکس برای مسئوالن داشته و به عاملی 

برای اتحاد و اتفاق منتقدان و مخالفان تبدیل می شوند.

نگرشحزبیوآیینهایملی
حسن اسدی



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
۱7

 شامره ۳۵

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

نهنگیکهخوابدریارابرآشفت

غولی که خود را از عمق قرن رفته بیرون کشید و در آستانه سده جدید به خواب 
ابدی رفت، گویا می خواهد به ما بگوید من با شما وارد قرن جدید شدم و شانه به شانه 
شما از سد سده عبور کردم، حاال چه قدر و تا کجا خیلی مهم نیست، مهم نفس 
گذشتن از مرزها و معاصریت است. آخر او از همان سال های دور، در مرز و محدوده ای 
نگنجیده و تن به هیچ قیدوبندی نداده و زنجیرهای سلطه را دیوانه وار در هم گسیخته 
بود. او که جز با عصیان نزیست و چون دریایی متالطم مدام مشت بر صخره ها 

کوفت تا موانع را مقتدرانه فروبریزد و گامی به آن سوی مرزها بگذارد.
براهنی در ذهن من آن غولی است که پنجه در پنجه بسیارانی از سنت گرایان 
افکنده و آن ها را به زمین انداخته است. از خانلری گرفته تا توللی و ابتهاج و کسرایی 
و مشیری و غیره از دم تیغ تندوتیز نقادی او گذشته اند. براهنی هم باسواد بود هم 
بی مالحظه. هم شعرشناس بود هم شهرآشوب. هیچ سنت گرای پرمدعایی را یاری 
مقاومت در جبهه قدرتمند او نبود. او در یک جبهه فراگیر با تمامی پتانسیل هایش یک 
امریکای منفرد بود، مسلح به دانش و قدرت نظری. هم در اندیشه ورزی و نقد ادبی 
نظیری نداشت، هم در عرصه شعر جریان ساز بود و هم در ساحت داستان نویسی 

پرچمی بلند برافراشته بود. 
براهنی منتالیتی )ظرفیت فکری( نقد ادبی ما را دگرگون کرد. او بنیان گذار نقد 
ادبی مدرن در ایران است و نیز از جهتی رهبری شعر زبان با اوست، همچنین در 
سپهر داستان نویسی نیز شیفتگان جوان و بزرگی دارد که از نشانه های فرزانگی و 

فتح ادبی اوست.
براهنی ذهن نقاد و چالشگری داشت و جان های شیفته و شعورمند را جانانه 
به سوی خود می کشاند. او به ما آموخت نقد، ژانری مستقل است. محملی است 
برای اندیشیدن و آفریدن. با نقد می توان جهان ناشناخته ای را کشف کرد که حتی 
آفرینش گر اثر از آن آگاهی ندارد. براهنی عمری در راه روشنگری گلو پاره کرد تا 
ادبیات ما در مسیر درست خود قرار بگیرد. او نگاهی نژاده داشت و در نقدهایش امر 

غایب را در آثار ادبی آشکار می کرد.
براهنی می دانست نقد ادبی، هم معاصر کردن گذشته است هم کهنه نمودن 
معاصر، بنابراین همان قدر که در نقد و نکوهش جریان گذشته گرای شعر معاصر و 
شاعرانی که آن ها را مربع مرگ نامید، کوشید، در تثبیت جریان بالنده و نوگرای شعر 
معاصر سنگ تمام گذاشت. براهنی نگاه و نظریه نیما را خوب فهمیده بود و در تعریف 
شاملو و فروغ و حتی اخوان کم نگذاشت. او در هر جا و هر سخنی که صحبت از شعر 
معاصر شده است، شاعران هم کیش خود را ستوده است، اگرچه آن ها در ستایش 

براهنی حرف چندانی نزده اند. فروغ البته فرصت چندانی نیافت و در عصر نیما نیز 
براهنی نوجوانی ناشناخته بود. بااین همه براهنی از حیث معرفت شناسی در تبیین 
تئوری نیما و معرفی شعر معاصر و پیشوایان راستین آن، بیشتر از هرکسی کوشید و 
با اندیشه آوانگارد خود این طیف و تبار را هنرمندانه همراهی کرد. او در ادامه اگرچه 
صف خود را از نیما نیز جدا کرد و در خطاب به پروانه ها نغمه دیگری سر داد و آشکارا 
صیحه زد که من دیگر شاعر نیمایی نیستم. »وقتی خود نیما، نیمایی نیست، چرا 
من بگویم نیمایی هستم و به رغم اینکه در پاره ای موارد جدی ممکن است به نیما 

نزدیک باشم«. ولی او گفت: موقعی که غیرنیمایی هستم، شاعرم.
او در هر زمان که فرصت دست داده در باب زبان سخن گفته است و زبان را 
نه فقط یک وسیله در شعر که هدف دانسته است. او خطاب به پروانه ها را عصیان 
علیه تمام قراردادهایی می داند که در زبان فارسی به شعر فارسی و حتی شعر نیمایی 

تحمیل شده است.
براهنی معتقد است شاعر واقعی کسی است که با اجرای شعر خود، تئوری های 
همه، من جمله تئوری خود او از عمل شاعری را، به زیر سؤال ببرد. پرواضح است که 
براهنی کنشگری سرکش و سکونت ستیز است و شاعری است که از خودش هم 
عبور می کند، او چگونه می تواند در ایستگاه های گذشته باقی بماند! او بعد از مرگ 
نیز در حال صیرورت و شدن است و جریان فکری خود را پیش می برد، چه اینکه 

با او همدل باشیم، چه نباشیم.
باید اعتراف کنم که من با تعداد کمی از شعرهای او توانسته ام علقه و ارتباط 
وثیقی داشته باشم، زیرا سلیقه من سازگاری چندانی با گونه شعری او ندارد ولی این 
را می دانم او در ژانر شعر زبان، صدا و سخن تازه ای دارد و باید آن را جدی گرفت که 
یکی از جریان های قدرتمند شعر امروز فارسی است. تراز معرفتی و اندیشگی ادبی 
او بسیار فراتر از حلقه یاران و همفکران اوست. به عبارتی مخالفانش نیز شمع های 
خود را از شعله های کوره او برافروخته اند. مخالفانی که انشعاباتشان از منابع معرفتی 

ایشان غیرقابل انکار است.
براهنی شاعری نوگرا و بی پرواست. او در هر اثری که خلق می کند، خود را 
می آفریند و عمری است که خداوندگار آفرینش خویش است. همچنین او هیچ 
ابایی ندارد که بگوید غزل گفتن پس از حافظ و در شیوه او فقط یک شوخی عاطفی 
است و ازاین رو او ابتهاج را شاعری شکست خورده بداند. اینکه ابتهاج شخصیت 
بزرگی دارد، جای انکار نیست اما می توان با براهنی همدل بود و به شیوه شاملو 

گفت: عدوی تو نیستم من، انکار توام.

حسین نجاری
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زراعتوباغداریاکنونمظلومواقعشدهاستوکشاورزازحمایتهای
حداقلینیزبرخوردارنیست

به گزارش خبرنگار حاما نیوز - حمید سپهری - کشاورزی؛ 
بخشی که از دیرباز یکی از مشاغل پرمخاطره ای بوده که توسط 
بشر در جهت تأمین امنیت غذایی به کار گرفته شده است. درگذشته 
کشاورزی سنتی با سختی های زیادی روبرو بود اما با گذر زمان 
بهره گیری از فن و تکنولوژی سختی کار را تقلیل داد؛ اما زیان هایی 
را به دنبال داشت که نوعی دیگر از سختی را با خود به ارمغان آورد. 
تغییرات به وجود آمده باعث شده که وضعیت ایمنی و بهداشت شغلی 

کشاورزان نیز دستخوش تغییرات شود.
بخش کشاورزی به دلیل تمرکز نیروهای بهداشتی بر روی صنایع 
مورد غفلت واقع شده است که این امر باعث شده بیشتر قربانیان 
بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه باشند و به آن اضافه 
و حمایت هایی که  در گستره خدمات  دیگر مشکالتی که  کنید 
بایستی به صورت سازمان یافته و مؤثر از کشاورزان به عمل آید که 
اتفاق نمی افتد و سختی های این عنوان شغلی را افزایش داده است.

.زراعت و باغداری اکنون مظلوم واقع شده است
نیک بزم از فعاالن کشاورزی در حوزه زراعت و باغداری با اشاره 
به اینکه در دو نقطه گیالن غرب و کرمانشاه جاده روانسر به این 
فعالیت مشغول است، عنوان کرد: زراعت و باغداری اکنون مظلوم 
واقع شده است و باتوجه به اینکه امری بنیادین و اساسی در پیشبرد 
امور و تأمین امنیت غذایی محسوب می شود اما از حمایت های 

حداقلی نیز برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه هرچند اداره ای عریض و طویلی بنام کشاورزی 
وجود دارد اما حمایت هایی از جامعه متبوع خود به عمل نمی آورد، 
انواع ادوات و ماشین آالت  عنوان کرد: هزینه سرسام آور خرید 
کشاورزی و کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات و ... را نیز در نظر 

بگیرید که بر سختی های این شغل روزبه روز می افزاید.
وی با اشاره به قیمت های جهانی و استاندارد انواع محصوالت 
کشاورزی در مقایسه با بهایی که به کشاورز در ایران پرداخت 
به  افزایش خرید قیمت گندم  ناچیزی در  می شود، گفت: مقدار 
کشاورز پرداخت می شود که این خرید به قدر الزم نمی تواند راهگشا 

باشد.
نیک بزم با بیان اینکه در این حوزه نبود یارانه و حمایت های 
نهادهای دولتی مشهود است، عنوان کرد: این در حالی است که 
تمامی پرداخت های کشاورز برای خرید ماشین آالت و سموم و 

بذرهای موردنظر و ... به قیمت های جهانی است.
.بحران آب و تهدید تأمین امنیت غذایی

وی با اشاره به اینکه گندمی که مورد کشت قرار می دهد آبی است 

و محصوالتی که خارج از دیم کشت می شوند بهره از چاه برایشان 
امری ضروری است، گفت: اکثر چاه هایی که مورد استفاده قرار 
می گرفتند خشک شده اند یا اینکه برای دسترسی به آب باید حفاری 
بیشتری انجام داد و در عمق های پایین تر به آب دست پیدا کرد و 
این یک بحران برای کشاورزان محسوب می شود. به احتمال زیاد 
اواخر تابستان با کمبود آب مواجه می شویم و این موضوع باعث 

می شود محصوالتی را که نیاز به آب بیشتر دارند را کشت نکنیم
.نخستین استرس کشاورزان مشکل آب است

این فعال کشاورزی عنوان کرد: ضعف برنامه ریزی برای کنترل 
و مهار خشک سالی از طریق اجرای طرح های کاهش مصرف آب و 
افزایش بهره وری و اجرای برنامه الگوی کشت در استان ها مشهود 

است.
وی مطرح کرد: دستگاه ها و ماشین آالت زراعت و باغداری از 
قیمت باالیی برخوردار هستند و به این دلیل تمامی دستگاه های 
مورد نیاز در مراحل مختلف را اجاره می کنیم، هرچند نخستین 

استرس کشاورزان آب و بارندگی است.
نیک بزم یادآور شد: ناهمگن بودن برنامه توسعه مکانیزاسیون 
در استان های کشور و بی توجهی به نیاز و ظرفیت مکانیزاسیون در 

بخش های مختلف کشاورزی از دیگر مشکالت است.
وی افزود: ماشین آالتی که وجود دارد استانداردهای الزم و رایج 
در جهان امروز را ندارند و عمدتًا دستگاه هایی که اجازه می شوند 
نیز مکانیزه نیستند و یا بسیار گران است و خرید یا اجاره آن از توان 

مالی ما خارج است.
این باغدار و زارع با اشاره به عدم تأمین به موقع و به اندازه نیاز 
نهاده های موردنیاز ازجمله کود، بذر و سم و افزایش بی رویه قیمت 
نهاده ها؛ گفت: متناسب نبودن قیمت های تضمینی اعالم شده با 
قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی از دیگر سختی های موجود 

است.
بیمه  شامل  کار  آیا سختی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
تأمین  بیمه  منظورتان  اگر  کرد:  عنوان  کشاورزی هم می شود، 
اجتماعی کارگران باغات و مزارع کشاورزی است، تشخیص آن با 
کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار است. بااین حال 
در اکثر موارد با سختی کار این بیمه شدگان موافقت نمی شود. ضمنًا 
در صورت موافقت باید 4 درصد بابت سوابق کاری بعد از سال 13۸0 
و ۸ درصد بابت قبل از سال 13۸0، حق بیمه بیشتر پرداخت گردد

وی در پایان گفتگو با حامانیوز با بیان اینکه تالش و فعالیتی که 
انجام می دهیم هیچ تناسبی با دستمزد و قیمت فروش محصول 

درگفتگوبایکفعالکشاورزیعنوانشد:
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ندارد مطرح کرد: اگر این گونه ادامه پیدا کند به این فعالیت خاتمه 
خواهم داد و از کار دست می کشم مگر آنکه این وضعیت تغییر پیدا 

کند.
در ادامه نظر خوانندگان را به بخشی از تحقیقات به عمل آمده در 
باب سختی ها و مخاطراتی که در بخش کشاورزی وجود دارد و به 

پنج گروه تقسیم می شوند، جلب می کنیم:
1( عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار:

اره های  با  که  کارگرانی  کمباین،  تراکتور،  رانندگان  أ. صدا: 
برقی چوب بری کار می کنند، متصدیان تلمبه خانه ها و موتور آب، 
کشاورزانی که در معرض ماشین آالت کشاورزی هستند بیشتر در 

معرض سروصدا قرار دارند.
ب. ارتعاش: رانندگان تراکتور، کمباین، ماشین آالت مرتعش، 

کارگرانی که با اره های برقی چوب بری کار می کنند
ت. پرتوهای مضر: کشاورزانی که در مناطق روباز وزیر نور 
مستقیم خورشید فعالیت می نمایند، ماهیگیران و دامداران بیشتر در 

معرض اشعه های مضر قرار دارند.
ث. گرما و سرما: کشاورزانی که در مناطق روباز وزیر نور مستقیم 
خورشید فعالیت می نمایند، ماهیگیران و دامداران بیشتر در معرض 

گرما یا سرما قرار دارند.
2( عوامل زیان آور شیمیایی:

خرمن کوب ها،  کمباین،  تراکتورها،  رانندگان  گردوغبارها:  أ . 
کارگران کودپاشی و چوب بری، کارگران دامداری ها و مرغداری ها، 
کارگران انبارهای غالت و علوفه، کارگرانی که در مزارع انبار و 

نیشکر فعالیت دارند.
آفت کش ها:  و  شیمیایی  سموم  اسپری،  بخارات،  گازها،  ب. 
کارگرانی که در تهیه، نگهداری و آماده سازی، کودهای شیمیایی 
و کار سم پاشی فعالیت دارند و کارگران مرغداری و دامداری ها در 

معرض تماس قرار دارند.

3( عوامل زیان آور بیولوژیک:
أ. قارچ ها: کشاورزانی که در انبار علوفه و یونجه، بریدن درختان 
انبار هیزم، تهیه، نگهداری و توزیع خوراک دام و اصطبل ها  و 

فعالیت دارند
انگل ها: شالی کاران، کشاورزانی که با آب وخاک آلوده و  ب. 
کودهای حیوانی سروکار دارند، کارگران مزارع نیشکر، توتون، چای 

و مرغداران
ت. ویروس ها و باکتری ها: کشاورزان، کارگران مرغداری ها و 

دامداری ها
4( عوامل زیان آور ارگونومیک:

أ. ابزار کار و طرز کار نامناسب: در شالی کاران، کشاورزان، باغبانان، 
کارگران چوب بری، رانندگان تراکتور، ماشین آالت کشاورزی و 

خرمن کوب ها، دامداران و مرغداران دیده می شود.
ب. حمل نامناسب بار: افرادی که در دامداری، باغداری، زراعت و 

کارگرانی که در مجتمع های کشت و صنعت فعالیت دارند
5( عوامل روانی ناشی از کار: استرس های شغلی، بالیای طبیعی، 
از بین رفتن محصوالت و دام و تغییرات شرایط جوی ازجمله علل 

ایجاد اختالالت روانی کشاورزان هستند.
۶( بیماری های ناشی از فعالیت های کشاورزی:

أ. بیماری های ریوی: کشاورزان با طیف وسیعی از سموم از طریق 
دستگاه تنفس مواجهه دارند. )گردوغبارهای آلی - گردوغبارهای 

غیرآلی(
ب. بیماری های اسکلتی عضالنی: انواع آرتریت و استئوآرتریت

ت. بیماری های پوستی: استفاده مداوم و طوالنی مدت از ابزارهای 
دستی باعث پینه بستن، تاول و ترک خوردن دست ها می شود برخی 
از مواد شیمیایی از قبیل آفت کش ها می توانند باعث بروز درماتیت 
اثر گزش  شوند. آلرژی و تحریکات پوستی نیز ممکن است در 

حشرات و ... به وجود آید.
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درگفتگوبامحبوبهآذرگشسبمسئولکمیتهزنانحزبارادهملتایران:

باخبر شدیم که شما به عنوان مسئول کمیته زنان حزب اراده 
ملت ایران انتخاب شده اید. خواهش داریم برای مخاطبان ما به 

سؤاالت زیر پاسخ بفرمایید:
کمیته زنان از چه سالی در حزب شکل گرفته است و تاکنون 

چه کسانی مسئولیت آن را در حزب بر عهده داشته اند؟
کمیته بانوان از بدو تأسیس حزب در ساختار هیئت اجرایی پیش بینی شده 
بود و درواقع جزو 7 کمیته اصلی در کنار کمیته های تشکیالت، مباحث بنیادی، 
استان ها، فرهنگی و انتشارات، انتخابات و مالی و پشتیبانی قرار داشت و از 
همان زمان تاکنون که چند بار ساختار حزب اصالح شده جایگاه این کمیته 
کماکان در هیئت اجرایی حفظ شده، دلیل آن هم اهمیتی است که حزب از 
ابتدا به بخش زنان و مسائل مربوط به آن ها در جامعه قائل بوده و همچنین به 
دنبال ایجاد و حفظ تعادل بین اعضای مرد و زن در درون حزب بوده است. ولی 
به طور مشخص کمیته زنان حزب بعد از کنگره چهارم فعال شد که در ابتدا 
مسئولیت آن با خانم فریبا بهنام بود. بعد از کنگره پنجم خانم مرجان کاووسی 
این مسئولیت را به عهده داشتند. سپس خانم زهره رحیمی اداره کمیته زنان 
حزب را در اختیار گرفتند که جهش خوبی هم به لحاظ کمی و هم کیفی در 
این کمیته شاهد بودیم ازجمله تدوین و تصویب سند مطالبات زنان در حزب 
اراده ملت ایران محصول این دوره است. آخرین مسئول کمیته هم که به دوره 
قبل برمی گردد خانم فاطمه قدم بودند که علی رغم تالش های ارزشمندی که 
داشتند به دلیل هم زمانی با شیوع بیماری کرونا نتوانستند به همه اهداف کمیته 
دست پیدا کنند. در این فواصل در مقاطع کوتاهی هم خانم ها رؤیا ملکشاهی 
و رابعه چیالن مسئول کمیته بودند که عماًل فعالیت قابل ذکری اتفاق نیافتاد.

شما ارزیابی تان از وضعیت فعالیت سیاسی زنان در جامعه 
امروز ایران چیست؟

سیاست ورزی برای زنان در ایران همیشه با فشارها و آسیب های زیادی 
همراه بوده به طوری که هزینه کار سیاسی برای زنان بسیار بیشتر از مردان 
بوده است. زنان در این عرصه عالوه بر اعمال فشار از سوی نهادهای امنیتی با 
محدودیت ها و فشارهای خانوادگی نیز مواجه هستند. اغلب خانواده های ایرانی 
نسبت به حضور اجتماعی و سیاسی زنان نظر خوشی نداشته و بالطبع حمایت 
الزم رو ندارند، این محدودیت در استان های کوچک بافرهنگ خاص ایلی، 
پررنگ تر است. به عنوان مثال در صحنه رقابت های انتخاباتی، زنان همیشه در 
موقعیت های نابرابر نسبت به مردان قرار داشته اند، چه ازنظر استطاعت مالی، 
نوع تبلیغات، البی گری های معمول و حتی اعتماد جامعه نسبت به توانمندی 

زنان کمتر از مردان است.
این محدودیت ها، فشارها و ناامنی ها در سال های پس از انقالب همیشه 
وجود داشته، فقط شدت و ضعف آن در دولت های مختلف، متفاوت بوده است، 
به عنوان مثال در دولت اصالحات و اعتدال، فضا برای حضور زنان اندکی 
بازتر و در سایر دولت ها، فضا بسته تر و محدودتر بوده است. مخلص کالم 
این که: فعالیت سیاسی خصوصاً از نوع حزبی و تشکیالتی آن، قطعاً برای زنان 
هزینه های اجتماعی، خانوادگی، شغلی و ... به همراه دارد و این نکته از مهم ترین 

عوامل بی رغبتی زنان به کنشگری سیاسی در جامعه امروز ایران است.

نگاه دولت مستقر را به مسائل زنان چگونه می بینید؟
نگاه دولت مستقر به زنان سنتی، بسته و حتی ابزاری )البته آن هم از نوع 
سنتی( است. عدم استفاده از زنان در سطوح عالی مدیریتی مانند معاونت های 
ریاست جمهوری، وزارت، معاونت وزارتخانه ها و حتی کمتر شدن حضور زنان 
در بعضی از این جایگاه ها نسبت به دولت های پیشین و جابه جایی آن ها با مردان 
)مانند معاونت ریاست جمهوری در حفاظت محیط زیست و معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری( نشانگر رویکرد خاص دولت مستقر نسبت به حضور زنان و 
ادامه همان سیاست خانه نشین کردن زنان و محدود کردن آن ها به ایفای نقش 
خانه داری و مادری است، سیاستی که گاهی شاهد ابراز آن از طرف بعضی از 

نمایندگان زن مجلس فعلی هستیم!
وضعیت زنان در حزب چگونه است؟

در حزب زنان فعال و توانمندی حضور دارند آنان در حزب همانند آقایان 
فعال و پویا هستند و در حوزه های حزبی سامان دهی شده اند و در حال دیدن 
آموزش های حزبی هستند. برخی ازجمله خانم ها رحیمی و قدم به عنوان هیئت 
دبیران مشغول فعالیت هستند که کار آموزش به اعضای حزب را نیز بر عهده 

دارند.
در کنگره اخیر از تعداد 21 نفر عضو اصلی شورای مرکزی 4 نفر از خانم ها 
به عنوان عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل انتخاب شدند و همچنین یک 
نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب شدند. انتظار 
می رود در کنگره های بعدازاین، تعداد بیشتری از خانم های عضو حزب به 
شورای مرکزی و ارکان راه پیدا کنند. همچنین زنان در رسانه های حزبی هم 

نقش فعالی بر عهده دارند.
برنامه های کمیته زنان برای سال ۱۴۰۱ چیست؟

اگر شرایط اجازه دهد و پاندمی کووید 1۹ روند کاهشی خود را داشته باشد 
امیدوار هستیم بتوانیم برنامه های زیر را عملیاتی نماییم:

.به روزرسانی و نهادینه سازی سند راهبردی زنان حزب
.نظارت و پیگیری حسن جذب، به کارگیری، ارتقا و توانمندسازی زنان در 

شعب و دفاتر سراسر کشور
.تهیه گزارش از وضعیت زنان دیگر احزاب کشور

.ارتباط با نهادهای صنفی و سمن های زنان
.بررسی و اولویت بندی 
مسائل و مشکالت زنان بر 
اساس گستردگی جامعه 
درگیر با آن برای ارائه 
از  واقعی تر  تصویر 

مسائل همه زنان

عدماستفادهاززناندرسطوحعالیمدیریتی
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هفته نامه
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معرفی فیلم

این فیلم از روی سریال مشهور امام علی ساخته 
شد. سریال در 22 قسمت و در سال 1375 از 
تلویزیون ایران پخش شد و داستانی نسبتًا دقیق از 
زندگی ایشان را روایت می کرد. داستان این فیلم 
از اواخر دوره خالفت عثمان بن عفان شروع و تا 
پنج سال انتهایی و دوران خالفت و زندگی علی بن 
ابی طالب می پردازد. موسیقی فیلم امام علی توسط 
فرهاد فخرالدینی ساخته شده است. موسیقی تیتراژ را 
نیز صدیق تعریف اجرا کرده است. در نسخه سریالی 
این فیلم بیش از 150 بازیگر مشهور ایرانی حضور 
داشتند و سریال یکی از بزرگ ترین محصوالت 
سینمائی کشور تا آن زمان بود.

و اما؛
اکنون سال ها از پخش این سریال گذشته است و نسل جدید 
کمتر امکان دارد که حوصله کند و تمام این سریال را ببیند، لذا 

برای شما مخاطبان جوان -در این روزها ماه رمضان- توصیه 
می کنیم به تماشای این فیلم سینمائی یا سریال آن بنشینید و با 
بن مایه های رفتار عدالت محورانه و ضد تبعیض امام علی آشنا 

شوید.

فیلمسینماییامامعلی

توصیهبهنسلجدید
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معرفی کتاب

نشر آگاه این کتاب را در 700 صفحه و با قیمت نسبتًا 
باالی 300 هزار تومان منتشر کرده است.

مقصود فراستخواه )متولد 1335 در تبریز( جامعه شناس 
ایرانی و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی هستند. 

ایشان جایزه های متعدد و وزینی به علت فعالیت های 
پژوهشی و تألیفی خود دریافت کرده اند. ایشان چندین 

کتاب مهم در حوزه دانشگاه و آموزش عالی، مسائل ایران 
و نواندیشی معاصر تألیف نموده اند. وی از شارحان نظریه 

کنشگران مرزی است که به بررسی علل عدم موفقیت 
کنشگران ایرانی در ایجاد تغییرات اجتماعی می پردازد.

در این کتاب مجموعه ای از مقاالت وی پیرامون 
موضوع ایران به چاپ رسیده است. نویسنده این مقاالت را 

در دوازده فصل طبقه بندی کرده است:
1. خرد و عرفان ایرانی

2. تمدن، تجدد و هویت ایرانی
3. فرهنگ و زندگی ایرانی

4. مصائب ایران
5. نخبگان ایرانی

۶. توسعه ایران
7. سازمان اجتماعی، حوزه عمومی و جامعه مدنی ایران

۸. تحوالت معاصر ایران
۹. سیاست ایرانی

10. زیرپوست جامعه ایرانی
11. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ایران

12. نسل ها و رؤیاهای ایرانی
کتاب با زبانی سلیس و شیوا نگارش شده است و در هر 
مقاله آن، یکی از حوزه های پرمناقشه با دیدگاهی علمی 

و جامعه شناسانه، همراه با دغدغه برای ایران و ایرانیان به 
بحث گذاشته شده است.

مسئلهایران

و اما؛
گرچه تعداد مقاالت این کتاب بسیار زیاد است و قیمت 

باالئی نیز دارد ولی به علت غنای بسیار آن و تکثری که 
این مقاالت دارند، خواندن این مجموعه را به همه عزیزان 

می کنیم. توصیه 
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معرفی چهره

رضابراهنیدورازوطندرگذشت
رضا براهنی شاعر، نویسنده، منتقد و نظریه پرداز ایرانی در سال 1314 
در تبریز متولد شد. او تا زمانی که بیست ودو سال داشت در تبریز ماند و 
هم زمان با کار درس هم خواند. رضا براهنی در دانشگاه تبریز و لیسانس 
زبان و ادبیات انگلیسی گرفت و برای ادامه تحصیل به ترکیه رفت. از 
دانشگاه استانبول مدرک دکتری خود را در رشته ادبیات انگلیسی گرفت 

و بعد از آن در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات انگلیسی پرداخت.
براهنی در زمان حضورش در ایران چند دوره کارگاه نقد، شعر و 
قصه نویسی برگزار کرد. از نتیجه موفقیت آمیز این دوره ها خروج افراد 
صاحب نامی همچون شیوا ارسطویی، هوشیار انصاری فر، شمس آقاجانی، 
روزبه حسینی، عباس حبیبی بدرآبادی، مهسا محبعلی، سید علیرضا 
میرعلینقی، فرخنده حاجی زاده، ناهید توسلی، رزا جمالی، احمد نادعلی، 
پیمان سلطانی و … هستند که بعدها باعث شکل گیری یک جریان 
در دهه هفتاد شمسی شدند. او در این سال ها نوشته های گوناگونی در 
زمینه های مختلف ازجمله شعر، داستان و رمان، نقد ادبی، ترجمه و مقاله 
منتشر کرد. مقاله های انتقادی او در مجله فردوسی یکی از مهم ترین 
فعالیت های ادبی او تا اواسط دهه چهل محسوب می شود که درنهایت 
سال 1347 با انتشار کتاب طال در مس: در شعر و شاعری فرمی منسجم 

پیدا می کند.
زندگی پرتالطم و پرتالش براهنی به اینجا ختم نشد. او در سال 
1351 به آمریکا رفت و کار تدریس خود را آنجا ادامه داد. یک سال 
بعد به ایران آمد اما به دلیل فعالیت هایی که علیه رژیم پهلوی داشت 
دستگیر و زندانی شد. دو سال بعد دوباره به آمریکا برگشت. درنهایت در 
سال 135۶ موفق به دریافت جایزه بهترین روزنامه نگار حقوق انسانی 
شد. آثاری که رضا براهنی درباره خفقان دوران سلطنت شاه و خیانت 
امپریالیسم آمریکا و سیا به مردم ایران و سایر کشورهای دنیای سوم 
نوشت در بیشتر مطبوعات معتبر جهان چاپ شد و سروصدای زیادی به 
پا کرد. به طوری که او را »برجسته ترین صدای اپوزیسیون ایران علیه 

شاه و رژیم پهلوی« نامیدند.
در سال 1357 بعد از خروج شاه از ایران، رضا براهنی به ایران بازگشت 

آثاری که  در آن دوره ممنوع الچاپ بودند را منتشر کرد. و 

بعدازاین زمان هم او آثار پرشماری در زمینه های مختلف نوشت. او در 
زمینه ی شعر و نقد ادبی به ادبیات ایران خدمات زیادی 
ارائه کرد. بسیاری از منتقدان هنوز هم او را به عنوان 

»پایه گذار نقد ادبی مدرن در ایران« می شناسند.
رضا براهنی در اواسط دهه هفتاد به کانادا مهاجرت 
کرد و چندین دوره کارگاه نقد، شعر و قصه نویسی 
برگزار کرد. شاگردان زیادی از کالس های و 
دوره های او رشد کردند. از فعالیت های براهنی 
در کانادا تدریس در دانشگاه یورک تورنتو و 
ریاست انجمن قلم کانادا به مدت دو سال 

است.
داستان،  و  رمان  شعر،  در  براهنی 
نقد ادبی، ترجمه، مقاله، نمایشنامه و 

سفرنامه آثار برجسته و مهمی دارد. او اولین تجربه های نویسندگی خود 
را با رمان نویسی شروع کرد. زمانی که برای تحصیل در ترکیه بود رمانی 
به زبان انگلیسی بوده است. نگارش رمان روزگار دوزخی آقای ایاز را باید 

سرآغاز فعالیت او در حوزه داستان نویسی دانست.
از آثار داستانی مهم وی می توان به رازهای سرزمین من، آزاده خانم 
و نویسنده اش و روزگار دوزخی آقای ایاز اشاره کرد. شعر بلند اسماعیل 

وی نیز بسیار مشهور است.
آثار وی در زمینه نقد ادبی نیز بسیار مهم هستند. آثاری چون: طال 
در مس، کیمیا و خاک، خطاب به پروانه ها یا چرا من دیگر شاعر نیمایی 

نیستم و تاریخ مذکر
وی در زمینه زبان مادری و رابطه اش با زبان فارسی، انقالب 57 و 
نقش روشنفکران در آن، شکنجه خصوصًا شکنجه های جنسی در زندان 
توسط ساواک، نقد سنت گرایان در ادبیات ایران، ایران دوستی، نقد ادبی و 
مطول نویسی دیدگاه هایی را بیان داشته است که بسیار مورد مناقشه قرار 
گرفته اند و افراد مختلف از زاویه های دید مختلف به نقد آن پرداخته اند.

ما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایشان توصیه می کنیم آثار وی 
خصوصًا در حوزه نقد مورد مطالعه و توجه مخاطبین گرامی قرار گیرد.
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معرفی رویداد

روزجهانیزمین

روز زمین، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کره زمین است. سازمان ملل متحد نیز هرسال در 
اعتدال بهاری، این روز را جشن می گیرد. این رسمی بود که توسط فعال صلح یعنی جان مک کانل در سال 1۹۶۹ در اجالس 

سازمان ملل از ایده مک کونل استقبال یونسکو معرفی شد و اوتانت دبیرکل وقت 
تقویم های سراسر دنیا تبدیل شد. در کرد و این روز به یک روز جهانی در 

روز خیلی از کشورها روز 22 آوریل  اردیبهشت   2 با  هم زمان 
نیز هفته زمین را با آغاز روز زمین است و جوامع بسیاری 

و  می گیرند  جشن  تمام هفته را به فعالیت های زمین 
یست محیطی  .ز هند می د ص  ختصا ا
ی  ر ا م گذ نا نام علت  به  آوریل   22 روز 
حادثه  به  زمین  نفت روز  گسترده  نشت 
آمریکا در سال 1۹۶۹ در ساحل سانتا باربارا 
ین  ا در  100 برمی گردد.  از  بیش  حادثه 
وارد شد هزار بشکه نفت به آبراه  باربارا  سانتا 
دریایی و هر جانداری و هزاران پرنده، جانور 
کام مرگ کشاند. این که در آن ناحیه بود را به 
یست محیطی  ز جعه  مدت ها فا تا  اثراتش  که 

اطراف  محیط زیست  ت بر  ا ثیر تأ منطقه  ن  آ
به  باعث  داشت،  جنبش های منفی  آمدن  وجود 

ر  د ین  نو یست محیطی  شد.ز جهان  سراسر  و  آمریکا 
ز  و ر ی  ر ا گز بر ن فلسفه  د کر حفظ   ، ک پا مین  ز

پاک سازی  و  لودگی  آ ز  ا قع زمین  دروا است  آالینده ها  ز  ا آن 
ازآنجایی که زمین همواره با پیشرفت فّناوری های نوین در معرض خطر و آسیب هایی است که در آینده سالمت جوامع 
مختلف را در هر نقطه از دنیا به چالش خواهد کشید، نام گذاری چنین روزی برای فرهنگ سازی از ضروریات بود.

رهاشده  زباله های  جمع کردن  زمین،  کره  ز  ا حفاظت  برای  آموزشی  کارگاه های  و  نشست ها  برگزاری 
دودزا  نقلیه  وسایل  از  استفاده  عدم  پالستیک،  و  کاغذ  از  استفاده  کردن  کمتر  درخت،  کاشت  طبیعت،  در 
و هشدار در مورد تغییرات آب وهوایی ازجمله اقداماتی هستند که مردم سراسر جهان در این روز انجام می دهند.

و اما؛
ما با توجه به مشکالت روزافزون محیط زیستی در ایران، 

خصوصًا کم توجهی دولت مردان و حاکمیت به این مقوله، 
با  و  خودجوش  به صورت  هیم  ا می خو شما  همه  ز  ا
سازمان دهی های محلی در راستای حفظ زمین تالش کنید.
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یک عکس و چند نکته

آجرسازانبیمسکن

کارگران کوره های آجرپزی، در بخش های »خشت زنی«، »انبارزنی«، »چرخ کشی« و »آجربارکنی« کار می کنند. 
ایشان به علت شرایط کاری خویش با مشکالت و مسائلی روبرو هستند که به تعدادی از آن ها اشاره می شود:

.آسیب جسمی به خاطر حمل بار سنگین
.فصلی بودن کار

.فقدان لباس و تجهیزات ایمنی
.گردوخاک و آلودگی تنفسی

.فقدان بیمه
.درآمد ناکافی

.به کارگیری کودکان
.ساعات کار طوالنی

.فرسودگی جسمی و آسیب به اندام ها
.کار مداوم زیر تابش آفتاب

.ازکارافتادگی زودهنگام
تهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایران
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اخبار حزبی

هفته نامه
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از پنج سال قبل طبق تجدید ساختاری که صورت گرفت تشکیالتی 
زیر عنوان »کارگروه« در حزب تعریف شد. این ساختارهای جدید بر 
محور یک موضوع خاص فعالیت می کردند. در سال های اخیر ما شاهد 
فعالیت کارگروه های سالمت، محیط زیست، مطالعات خاورمیانه، زنان، 
منابع طبیعی، مدیریت بحران و ... در حزب بوده ایم. اکنون بنا به 
پیشنهاد کوروش الماسی از اعضاء ارشد حزب کارگروهی با هدف 
مطالعه و ترویج در حول محور منافع ملی با مدیریت خود ایشان بنیان 
گذاشته شده است. قرار است که این کارگروه به بسط و گسترش 
مفهوم منافع ملی و عملیاتی نمودن این بحث در مواضع و عملکرد 

حزب و جامعه بپردازد.

روز چهارشنبه 10 فروردین اولین جلسه سال جدید هیئت دبیران حوزه های حزب 
به ریاست دبیرکل برگزار شد. این جلسه در اصل پایان دور اول فعالیت حوزه های 
حزبی و شروع دور دوم فعالیت این حوزه ها بود. حزب از مهرماه سال قبل تالش 
کرده بود که اعضا فعال خود را در قالب حوزه های 17 گانه سازمان دهی نماید و تا 
آخر سال موفق شد حدود 200 نفر از اعضا حزب را در این حوزه ها سازمان دهد.

حوزه های حزبی مکانی است که اعضا در قالب یک گروه کوچک به تبادل نظر 
و آموزش یکدیگر می پردازند و مسائل تشکیالتی و سیاسی را مورد بحث وبررسی 
قرار می دهند. از فروردین ماه دور جدید فعالیت این حوزه ها شروع خواهد شد و این 
امید می رود که در این دور تمام اعضا حزب در قالب حوزه ها سازمان دهی شوند.

تشکیلکارگروهمنافعملیدرحاما

پایاندوراولفعالیتحوزههایحزبی
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در آخرین جلسه شورای مرکزی حزب در زمستان ۱۴۰۰ 
پیش نویس سند راهبردی جوانان حزب به تصویب شورای 
مرکزی رسید. چهار سال پیش سند راهبردی زنان حزب 
تهیه و به تصویب شورای مرکزی و مجمع عمومی حزب 
رسیده بود و از آن زمان به بعد تالش شد که در سایر حوزه ها 
نیز سند راهبردی تهیه و تدوین شود. در همین رابطه شش 
ماه قبل از طرف ریاست شورای مرکزی حزب به گروهی 
مأموریت داده شد تا با کمک جوانان حزب سند راهبردی 
جوانان برای کار سیاسی و حزبی تدوین شود. نهایتاً در آخرین 
جلسه شورای مرکزی حزب پیش نویس این سند طرح و 
تصویب شد و مقرر گردید که در سال ۱۴۰۱ کامل شده و در 

مجمع عمومی ساالنه حزب به تصویب نهائی برسد.

حوادث روز سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ در محوطه ورزشگاه 
فوتبال مشهد از ابعاد مختلف حقوقی، اخالقی، اجتماعی و 

مدنی برای هر شهروند دغدغه مندی، محل تأمل است.
عالوه بر بروز این برخورد قبیح با هواداران ورزشی زن، ارائه 
توضیحاِت غیرقابل توجیه و ضدونقیض از چرایی این رفتار، 
به نوعی تقلیل دادن زشتی این اعمال و عدم پذیرش قباحت 
این رفتار است. درعین حال نشان از عدم شفافیت و ناهماهنگی 
در مدیریت امور و مواجهه با مسائل و پدیده ها دارد. سلسله 
رفتارهای غیرقانونی و غیراخالقی رخ داده، برای هیچ عقل 
سلیم و منصفی، قابل اغماض و توجیه پذیر نیست. این وضعیت، 
نمونه روشنی از مدیریت غیرمردمی و حکمرانی نامطلوب 
عرصه های  اکثر  بر  سایه اش  که شوربختانه  آسیب زاست  و 

تصمیم گیری، مستولی است.
حزب اراده ملت ایران ضمن اظهار تأسف عمیق نسبت به 
چنین تضییع حق هایی، اعتراض خود را نسبت به غیرقانونی 
بودن ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها و مصادیق دیگر 
این  ناعادالنه  ماهیت  می دارد.  اعالم  زنان  علیه  تبعیض 
محدودیت و ممانعت های گسترده و ناعادالنه دیگر که در حق 
زنان صورت می پذیرد و با اصول قانون اساسی در تعارض است 

و جای هیچ توجیه حقوقی و اخالقی ندارد.

کمیته زنان حزب اراده ملت ایران بی عدالتی و روا داشتن 
هرگونه تبعیض در عرصه های ورزشی نسبت به زنان، بروز 
به  دادن  بها  با  مسئولین  ناهمگون  رفتارهای  و  تصمیمات 
تمناهای افراطی گروه های تندرو، زیر پا گذاشتن حق زنان برای 
فرصت برابر در عرصه ورزش با اخذ تصمیمات انحصارطلبانه، 
فراهم نکردن شرایط برای اشتیاق هواداران ورزشی زن، اهانت 
به شأنیت شهروندان، ایجاد مخاطرات بهداشتی برای این افراد 
با استفاده از مواد مضر و آسیب زا و رفتارهای متحجرانه را 
به شدت محکوم می نماید و خواهان پیگیری و محاکمه عوامل 

این رخداد و ممانعت از تکرار چنین وقایعی است.
از سوی دیگر هرگونه خودمختاری و استقالل عمل از سوی 
کانون های تندرو و افراطی، ازجمله زیر پا گذاشتن مصوبات 
و موازین حقوق بشری باید به طور عاجل مدیریت شده و با 
برخوردی قاطع جهت پیشگیری از تکرار این وقایع و جلوگیری 
از ایجاد و تقویت کانون هایی که در قامت والیات خودمختار 

ظهور و بروز می کنند، مواجه نمود.
امید که تمامی توافقات و موازینی که در راستای احقاق 
حقوق شهروندی و مدنی صورت می گیرند، از ضمانت اجرایی 
الزم و کافی برخوردار شوند و ریشه تبعیض و بی عدالتی در 

عرصه های گوناگون خشکانده شود.

اعالمیهکمیتهزنانحزبارادهملتایران
پیرامونتبعیضوورزشبانوان

پیشنویسسندراهبردیجوانانحاماتصویبشد
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سیاست به زبان خودمانی

فرض کنید که در یخچال، یک کیک شکالتی عالی دارید 
و برای خوردنش نقشه کشیده اید.

فرض کنید برای سپری کردِن چند روز تعطیالت خود، به 
طور شخصی در حال برنامه ریزی هستید.

و فرض کنید که به جایی برای میهمانی دعوت شده اید.
دقیقاً درحالی که مشغول خوشحالی و لذت از این سه واقعه 
هستید، معلوم می شود که آن کیک خوشمزه سهم چند نفر است 

و همه ی آن به شما، آن هم در یک وعده نمی رسد.
در مورد سفر قضیه از این قرار است که همراهانی اجباری، 
به شما می پیوندند و البته آن ها هم عالیق و خیاالت خود را برای 
این سفر چیده اند طوری که شناخت دقیقی از مسیر رسیدن به 
مقصد وجود ندارد و در مورد مهمانی، معلوم می شود که وضعیت 

پیچیده است. سن وسال و َسبک مهمان ها بسیار متنوع و پراکنده 
است. برای برقراری ارتباط با میهمانان، رعایت آداب خاصی نیاز 
است؛ و ممکن است که نابلدی شما در هر یک از این مراحل، 

برایتان گران تمام بشود.
حتماً می پذیرید که هرچه سه حالِت اول به مذاق ما خوش 
می آمد، شرط های بعدی، این خوشی ها را به اموری نامحبوب 
تبدیل کرد. این شروط نامحبوب، چیزی شبیه به سیاست است.

سیاست در یک نگاه ساده شده، شما را وادار به پذیرِش تقسیم 
منابع با دیگران می کند. شما را به سمت چانه زنی و کنارآمدن با 
خواست دیگران می برد. همچنین به طور ذاتی، امری پیچیده، 
دشوار و مبهم است که بسیاری از جنبه هایش غیرقابل دسترس 

و پنهانی است.
سیاست یک واقعیت الزم و ضروری است که واقعیاتش، 
آن را برای جامعه نامحبوب جلوه می دهد؛ اما درک اهمیت و 
شناخت هرچه بیشتر مناسبات آن، می تواند جامعه را با آن آشتی 

بدهد.
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هفته نامه

شما برای تبلیغات
است رایگان

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــماره ۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵ واتساپ نمائید.
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پرتالاطالعرسانیحزبارادهملتایران

http://erademelat.ira

مرجعرسمیاطالعرسانیحزبارادهملتایران
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درباره ما

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

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

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

قضاوت خواهند کرد.

هفته نامه


