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7
نوشتار

۱۱
گزارش

به گزارش خبرنگار حامانیوز، حمید سپهری؛ نان به عنوان مهم ترین منبع 
کالری و پروتئین در تغذیه کشور نقش و اهمیت خاصی را دارا هست و ارزان 
بودن آن سبب گردیده که در سال های اخیر جانشین سایر مواد خوراکی در 
جیره غذایی گردد. 

۱9
گفتگو

باخبر شدیم که شما به عنوان مسئول کمیته جوانان حزب اراده ملت ایران 
انتخاب شده اید. خواهش داریم برای مخاطبان ما بفرمائید که ساختار جوانان از چه 
سالی در حزب شکل گرفته است و تاکنون چه کسانی مسئولیت آن ها در حزب بر 
عهده داشته اند؟

23
معرفی و پیشنهاد

دستیار یک فیلم در ژانر درام به کارگردانی کیتی گرین محصول کشور 
آمریکا است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. داستان فیلم در مورد یک زن جوان 
فارغ التحصیل است که به تازگی وارد یک شرکت تولید فیلم شده است. 

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

29
اخبار حزبی

از پنج سال قبل طبق تجدید ساختاری که در حزب صورت گرفت تشکیالتی 
تحت عنوان »کارگروه« در حزب تعریف شد. این ساختارهای جدید بر محور یک 
موضوع خاص فعالیت می کردند. کارگروه ها می تواند موقت یا دائمی باشند. 

قطع به یقین مهم ترین علت شکست های پی درپی در تاریخ سیاسی 
ایران بی توجهی و یا ناسازمان یافتگی در بحث تداوم در پیوند بین 
نسل هاست زیرا که بنا به تعریفی که در دائرةالمعارف علوم اجتماعی از 
نسل شده است آن را به گروه هایی از افراد اطالق می کنند  ...

۱7
اندیشه

نیاکان فرزانه ما در کشور ایران نقشی بی بدیل در تمدن سازی خصوصاً در 
حوزه حاکمیت شایسته ساالران و نظام های سیاسی مطلوب داشته اند و واقعًا 
نمونه و الگوی جهانیان بوده اند. چه افتخاری باالتر از این که اندیشه ورزان بزرگ 
عالم بشری از یونانیان و رومیان علی رغم اینکه از دشمنان ایران بوده اند
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هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

به جای مقدمه

در این شماره سخن سردبیری سخنی است 
با بزرگان وطن پرست در خصوص انواع و انبوه 
چالش های اجتماعی و ملی که آینده مبهم و 
پرمخاطره ای را پیِش روی ما قرار داده است و 
سرمقاله تذکری است درباره تغییرات اقلیمی و 
پیامدهای مخرب آن که سال هاست شروع شده 

است.
در بخش مقاالت دو مقاله داریم که یکی به 
موضوع تداوم در پیوند بین نسل ها به عنوان امری 
ضروری برای توفیق فعالیت های حزبی، اشاره 
دارد و دومی در راستای نقد مطلب »مضار و فواید 
حضور افغان ها در ایران« مندرج در شماره قبلی 

هفته نامه )35( به مسأله مهاجرت می پردازد.
در قسمت گزارش در ابتدا به وضعیت آرد و نان 
و آسیب هایی که ناشی از صادرات محصوالت 
یارانه ای بدون نظارت به اقتصاد وارد می شود 
پرداخته ایم و در گزارش دوم تالش کرده ایم 
ذیل موضوع مسافرت به مطالبه گری نهادهای 
مدنی و انجمن های محلی در آگاه سازی مردم 

بومی اشاره ای داشته باشیم.
در قسمت اندیشه دو یادداشت داریم که اولی 
به فلسفه زیسته در زندگی علمی و عملی دکتر 
غالمحسین ابراهیمی دینانی می پردازد و دومی 
ایران  به یادآوری رؤیاهای شیرینی که برای 

داشتیم.
مسئول  پای صحبت  ابتدا  گفتگو  بخش  در 

کمیته جوانان حزب اراده ملت ایران می نشینیم 
سپس با بانی اولیه پل خّیرساز مسیر باغات قدیم 
روستای نمونه گردشگری اورنه استان قزوین 

که یکی از اعضاء شورای مرکزی حاما هستند.
بخش معرفی و پیشنهاد این شماره را اختصاص 
داده ایم به پیشنهاد تماشای فیلم دستیار و معرفی 
کتاب حکمرانی حزبی و دمکراسی حزب و رضا 
تهرانچی چهره کارآفرین و اشاره به برگزاری 
نمایشگاه »پنج گنج« در موزه هنرهای معاصر 
تهران بر مبنای خوانشی از پنج کتاب ارزشمند 
ایرانی نظامی گنجوی و عکسی  نامدار  حکیم 
کارگران  مشکالت  بر  مختصر  مروری  جهت 

فاضالب ها.
در زمینه اخبار حزبی طبق روال چهار خبر 
تشکیل  از  عبارت اند  که  کرده ایم  انتخاب  را 
در  سیاسی  احزاب  تاریخ  مطالعات  کارگروه 
ایران، تدوین پیش نویس سند راهبردی جوانان، 
اخذ مجوز انتشار کتاب مردم ساالری اجتماعی 
و دولت رفاه، آغاز فعالیت های دفتر سیاسی و 
شورای مرکزی حزب در سال جدید و حضور 
دبیرکل حاما در جلسه کارگروه تدوین شیوه نامه 
استان های  در  احزاب  خانه  تشکیل  چگونگی 
کشور. در قسمت سیاست خودمانی نیز به موضوع 

افسون زدایی از سیاست می پردازیم.
در انتها الزم است یادآوری کنیم که نگاهی به 

بخش تبلیغات نشریه نیز داشته باشید.

سخنی با بزرگان وطن پرست و ...
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 سخن سردبیر

سخنی با بزرگان وطن پرست
بی شک انواع و انبوه چالش های اجتماعی و ملی که آینده مبهم و 
پرمخاطره ای را پیِش روی ما قرار داده است، می طلبد تا نگاهی عمیق تر 
از وقایع پیرامون را مبنای تحلیل های سیاسی قرار دهیم. بنابراین بجای 
پرداختن به چالش های جاری سیاسی و اجتماعی ناامیدکننده، این موجز 
تالش دارد تا به یک ویژگی ممتاز بزرگان وطن پرست تاریخ ایران زمین 
بپردازد. یقیناً، بخش قابل توجهی از بزرگان در عرصه های سیاسی، دفاعی، 
اقتصادی، روابط خارجه و ... میهن دوست هستند. و تنها تعداد اندکی که 
به گزاف تکیه بر جای بزرگان زده اند، دارای اهداف غیر ملی )جمعی( و 

جناحی هستند؛ بنابراین، روی سخن به سوی بزرگان وطن پرست است.
چالش های اجتماعی و ملی آن قدر متنوع و انبوه شده اند که دیگر با هیچ 
توجیه و ترفندی قابل کتمان نیستند. اجازه دهید تبیینی کلی و مختصر از 
واژه یا مفهوم بزرگ ارائه شود. یکی از برجسته ترین ویژگی بزرگان؛ داشتن 
اندیشه ها، رفتار، عملکرد و اهداف )جمعی و نه فردی( متفاوت از عوام است. 
بدین معنی که بخش قابل توجه ای از انسان ها در همه جوامع، بیشتر تالش 
و وقت خود را صرف تحقق انواع نیازهای روزمره شخصی می کنند؛ اما 
برخالف شهروندان عادی، بزرگان ملی و اجتماعی در عرصه های گوناگون، 
به ضرورت، باید اهداف واال ملی و انسانی، به معنی فرا روزمره؛ مثل ترویج 
اخالق، ازخودگذشتگی، برقراری عدالت، توسعه اقتصاد ملی و نه جناحی، 
تقویت توان دفاع ملی، توسعه علوم گوناگون به عنوان مؤلفه اقتدار ملی و ... 
را پی گیری کنند؛ بنابراین، تکیه بر جای بزرگان زدن درحالی که شهروندان 
زیر فشار انبوه چالش ها در عالم برزخ زیست می کنند، سؤال برانگیز است.

بنا بر تعریف فوق، بزرگان، افق های دید بسیار وسیع و عمیقی نسبت به 
بیشتر شهروندان و حتی بسیاری از نخبگان دارند. بزرگی الزاماتی اخالقی و 
کاربردی دارد. برجسته ترین و کاربردی ترین ویژگی یا صفت یک شخصیت 
بزرگ ملی، عشق به ایران  است که مولد توان درک، تشخیص و تحلیل 
شرایط کالن داخلی، منطقه و جهان به منظور صیانت از ایران و نه انواع 
اهداف ضد ملی هست. ازاین رو فردی که بر جای بزرگان تکیه زده باشد، 
الجرم به دالیل گوناگون، نمی تواند به کارآمدی نظام که پیش شرط 
رهایی شهروندان از برزخ چالش ها، درد و رنج بی پایان و ناامیدی است، 

یاری برساند.
بر اساس مقدمه فوق، می توان چالش اصلی را این گونه مطرح کرد. 
موضوع یا دغدغه بنیادین ملی، به هیچ وجه اموری چون سیاست ورزان، 

کارگزاران، روحانیت، صاحب منصبان، قدرت و ... نیست. موضوع یا دغدغه 
اصلی که ضرورتًا می بایست دغدغه بزرگان میهن دوست باشد، امنیت 
ایران است. چراکه یک امر بدیهی و اجتناب ناپذیر است که مدیریت کالن 
ناکارآمد نمی تواند امنیت کشور را حفظ کند. به عبارتی امنیت ملی، بدون 
وطن پرستان عاشق ایران در سطوح باالی مدیریت کالن سیاسی، یک 

رؤیای غیر ملی است.
اجتماعی  نهاده ای  و  گروه ها  همه  کاربردی،  امنیت  فقدان 
)صاحب منصبان، روحانیت، کارگزاران و انواع نهاده ای سیاسی، انتظامی، 
اقتصادی و ...( را تحت  فشارها و هزینه های گزاف فرار خواهد داد. صیانت 
از ایران نه تنها وظیفه اخالقی و میهن دوستانه بزرگان است، بلکه شرط 
صیانت از )جناح( خود نیز هست. چراکه، بدون صیانت از ایران، صیانت 
از یک جناح، غیرممکن خواهد بود. به این دلیل ساده که باوجوداین همه 
چالش در عرصه های گوناگون که زیستی برزخ گونه را برای شهروندان 
رقم زده است، هیچ نهاد و گروه اجتماعی و حاکمیتی نمی توانند امنیت 
مطلوب و پایداری داشته باشند؛ بنابراین، واالترین هدف بزرگان باید ایجاد 

امنیت از طریق کارآمدی مدیریت کالن باشد.
امنیت در جامعه ای که فقر گسترده، بی اخالقی سیاسی )عدم صداقت( 
بی سابقه، روابط خارجه بسیار پرهزینه، اقتصاد آسمانی، تجارت زیرزمینی، 
آموزش وپرورش غیرکاربردی و بی مقصد و ... وجود داشته باشد، نمی تواند 
یک هدف ملی باشد. تالش برای واپایش شرایط برزخ گونه شهروندان 
بدون داشتن اهداف ملی و برنامه های واقع بینانه زمان بندی شده برای 
رهایی شهروندان از انواع اشاره ای مادی، روحی و روانی، اجتماعی و ... 
غیرعقالنی و خالف منطق آسمانی و زمینی است. تالش صادقانه برای 
کارآمدی مدیریت کالن، بسیار کم هزینه تر از تالش برای حفظ مدیریت 

کالن ناکارآمد با ابزارها و روش های کهن است.
آریوبرزن، بهرام چوبین، فردوسی، امیرکبیر، مصدق، فهمیده، همت، 
حسن باقری و ... تا زمانی که دماوند پابرجاست، خورشید تابناک ایران زمین 
خواهند بود. بزرگان جاویدان ایران زمین باید الگوی صاحب منصبان در 
سطوح گوناگون مدیریت کالن سیاسی باشند. بی شک وجه مشترک و 
متمایز همه بزرگان تاریخ ایران زمین، عشق به ایران و پرهیز از هواوهوس 
دنیوی بوده و خواهد بود. به عبارتی، پایداری ایران زمین، به خاطر بزرگان 

وطن پرست و نه هوس پرست بوده و خواهد بود.
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 سرمقاله

تغییرات اقلیمی
بسیاری از ما منتظر هستیم تا در آینده با عواقب ناشی از تغییرات 
اقلیمی مواجه بشویم اما برخالف تصور، پیامدهای مخرب تغییرات اقلیمی 
سال هاست که شروع شده و در حال حاضر شاهد تغییرات آب وهوایی در 
سرتاسر کره زمین هستیم. دمای کره زمین از سال ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۰ به میزان 
۱/۱ درجه سانتی گراد افزایش پیدا کرده است اما تغییرات اقلیمی تنها محدود 
به گرمایش زمین نیست، بسیاری از مناطق دنیا به زیر آب خواهند رفت. 
کارشناسان معتقدند این بحران بسیار گسترده تر و شدیدتر از همه گیری 
کرونا زندگی انسان آینده را به چالش خواهد کشید. در هفته های گذشته 
نیز شاهد پدیده ریزگردها و گردوغبار در بسیاری از شهرها و مناطق غربی 
کشور و حتی پایتخت بودیم که به منزله زنگ خطری بود که نشان داد در 
میان این همه بحران های ریزودرشت بحث تغییرات اقلیمی را نباید از یاد برد.

برای مقابله با این پدیده نیاز به اهداف استراتژیک بلندمدت حاکمیتی 
و قانون گذاری است. قطعاً این موضوع خارج از توان کنشگران محیط 
زیستی و گروه های مدنی خواهد بود. رأس هرم تصمیم گیری دولت ها باید 
اهمیت موضوع را درک کنند، چراکه زمان برای پیشگیری ازدست رفته و 
تنها می توان پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی را کاهش داد. براین اساس 
در سال های گذشته در بسیاری از کشورهای دموکراتیک احزاب سیاسی 
به دو دلیل برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در این موضوع مشارکت 
می کنند. اواًل احزاب سیاسی و بخصوص رهبران سیاسی نقش کلیدی در 
سیاست گذاری عمومی در سطح ملی و بین المللی دارند و تصمیمات آن ها 
می تواند حمایت کننده و حتی مخرب برای مواجه شدن با تغییرات اقلیمی 
باشد. ثانیاً، رفتار و رویکرد احزاب باعث شکل گیری اهمیت موضوع تغییرات 
اقلیمی در افکار عمومی می شود و حتی در مواردی همچون اقدامات دونالد 
ترامپ باعث کم اهمیت جلوه دادن تغییرات اقلیمی در نزد جامعه شده است.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تغییرات اقلیمی به عنوان یک مطالبه 
عمومی و برنامه اصلی احزاب درآمده است. به عنوان مثال در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا درصد بیشتری از طرف داران حزب 
دموکرات نسبت به جمهوری خواه خواستار رئیس جمهوری بودند که مبارزه با 
تغییرات اقلیمی اولویت اصلی باشد و 4۰ درصد آمریکایی ها مبارزه با تغییرات 
اقلیمی را مهم ترین خواسته خود از سیاستمداران می دانند. تالش های جو 
بایدن برای بازگشت به توافق پاریس و طرح بودجه 3.5 تریلیون دالری در 
زمینه زیر ساختارها، سرمایه گذاری بر روی انرژی پاک و انعطاف پذیری در 

مقابل تغییرات آب وهوایی به خوبی اهمیت برنامه ریزی درباره این موضوع 
را برای احزاب سیاسی و سیاستمداران در آینده نشان می دهد.

باوجوداینکه بسیاری از صنایع اهداف توافق پاریس را مانع رشد و توسعه 
خود می دانند اما در آلمان حزب دسته راستی دموکرات مسیحی که با 
آنجال مرکل قدرت را ۱6 سال در اختیار داشتند همراه با خواهرخوانده 
خود حزب سوسیال مسیحی برنامه گسترده ای جهت تشویق مردم برای 
استفاده گسترده از پنل های خورشیدی در بام خانه ها و خروج نیروگاه ها 
با سوخت فسیلی از مدار تا سال ۲۰38 ارائه داده اند. عالوه بر این حزب 
سوسیال دموکرات که دومین حزب ائتالفی دولت در 8 سال گذشته بوده 
خواستار تولید تمام برق مصرفی آلمان از انرژی های تجدید پذیر شده و معتقد 
است حمل ونقل ریلی و قطارهای پرسرعت باید حجم بیشتری نسبت به 

حمل ونقل هوایی داشته باشند.
اما ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته باید منتظر 
پیامدهای مخرب تری از تغییرات اقلیمی باشد. تحریم های بی سابقه جهانی، 
نبود فّناوری، عدم برنامه ریزی در سیاست های دولت و تصمیم های غلط 
مدیریتی در سال های گذشته، سال های بسیار سختی را برای ایرانیان رغم 
خواهد زد. مذاکرات فرسایشی هسته ای ایران در سال های گذشته قدرت 
چانه زنی ایران را در بسیاری موارد کاهش داده و ایران با تولید ۲ درصد کل 
گازهای گلخانه ای جهان در کنار لیبی، یمن و اریتره تنها کشورهایی هستند 
که هنوز این توافق را امضا نکرده اند. این موضوع به خوبی نشان می دهد 
عالوه بر اینکه هیچ برنامه ای در کشور برای مقابله با این تهدید گسترده 
وجود ندارد حتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدامی صورت 

نگرفته است.
 قطعاً در کنار آزادی بیان، انتخابات آزاد و اقتصاد پویا موضوع تغییرات 
اقلیمی باید در گفتمان احزاب سیاسی و رهبران سیاسی ایران قرار بگیرد 
و در آینده اگر انتخابات برابری در کشور برگزار شد، شاهد این باشیم افکار 
عمومی نسبت به تغییرات اقلیمی حساس باشد و سیاستمداران برای مقابله 
با این پدیده راهکار و برنامه داشته باشند. بدون شک همین احزاب نمادین 
که هیچ قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور ندارند باید موضوع 
پراهمیت تغییرات اقلیمی را به اولویت اصلی خود قرار دهند تا حداقل این 
موضوع در ادبیات سیاسی ایران وارد شود و ایرانیان بدانند تغییرات اقلیمی 

بزرگ ترین بحران آینده آن ها است.
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قطع به یقین مهم ترین علت شکست های پی درپی در تاریخ سیاسی ایران 
بی توجهی و یا ناسازمان یافتگی در بحث تداوم در پیوند بین نسل هاست 
زیرا که بنا به تعریفی که در دائرةالمعارف علوم اجتماعی از نسل شده 
است آن را به گروه هایی از افراد اطالق می کنند که مرحله ای از حیات را 
با یکدیگر آغاز و یا با یکدیگر به پایان رسانده باشند که قریب به سی سال 
را نمایندگی می کند و به تبع این تعریف دوام تاریخی و تمدنی یک جامعه 
منوط به اتصال قوی و مستمر این سی سال ها به هم بوده، هرچقدر این 
پیوند عمیق و مبتنی بر اصول و قواعد علمی و ادراکی باشد قطع به یقین 
دستاوردها و تحوالت عمیق و گسترده تری متوجه جامعه خواهد شد 
و بالعکس هر چه این پیوندها در بین نسل ها و حتی در خود یک نسل 
به سوی گسست میل نموده باشد مسلم است که دستاوردی ماندگار 
و اثربخش به دست نخواهد آمد همچنان که ما امروز آن را به روشنی 

اجتماعی  عرصه های  همه  در 
علی الخصوص در ساخت قدرت 
مالحظه می کنیم تا جایی که نه 
قدرت مداران که عمدتاً وابسته به 
نسل های پیش از نسل ها فعال 
موجود در جامعه اند حرف و مطالبه 
نسل های جدید را درک می کنند و 
نه نسل های جدید می توانند خود را 
با آرمان ها و آرزوهای قدرت مداران 

همسو بنمایند.
در چرایی پیدایش چنین وضعیتی 
سخن بسیار است اما آنچه می تواند 

به عنوان شاه بیت سخن مورد عنایت قرار گیرد همانا در بی توجهی و یا 
غفلت قدرت مداران و منادیان فعالیت های حزبی از شدت بحرانی است 
که در مفهومی تحت عنوان گسست درون و بین نسلی خود را نمایان 

ساخته و به شدت در حال گسترش و تعمیق است.
اجازه بدهید تا با ارائه نمونه ای شرایط را تا حدودی برای مخاطبان مطلب 
ملموس کنم. همان گونه که هر روز شاهدید عرصه عمل اجتماعی هر 
دغدغه مند سیاسی عجین با موج های بلندی از اعتراض و سؤال نسل 
جوان در خصوص چرایی یکسانی شرایط و عدم تحقق تحول و تفاوت 
در عرصه های زندگی است و در مقابل نسل حاضر در قدرت است 
که بی توجه به همه اعتراض ها و مطالبات مستمر با ادبیاتی خاص و 
تن صدایی نامفهوم و تهدیدکننده سؤاالت را واکنش هایی مرزی و یا 
کنش هایی هدایت شده عنوان می دارد و شدت جریان گاهی تا بدان جا 
می رسد که گویی نه نسل جوان سخن رهبران و حاکمان را می فهمد و نه 

حاکمان می دانند که بحران این شکاف چه مقدار خطرناک و عمیق است 
زیرا که حاکمان فردای این جامعه همان نسل سرکش و پرسشگری 
است که امروز از طریق رهبران خود، نتوانسته به کمترین دانایی از دقایق 
زندگی و کار و عمل با برنامه دست بیابد و آنچه آموخته و یا کسب کرده 
در خوش بینانه ترین حالتش مجموعه ای از تئوری و نظریه هایی است که 
مخصوص جوامع توسعه یافته دارای سیستم سیاسی پیشرفته و به بلوغ 
رسیده است و این تعارض عجیب و عمیقی را در همه سطوح اجتماعی 
تولید می کند که فاصله حاصل از آن موجب می شود تا نسل پیشین 
باألخص آنانی که درروند تحوالت توانسته اند خود را از فساد محصول 
قدرت غیر پاسخگو دور دارند خود را در قلمروی از موفقیت و پیروزی های 
حاصل از انقالب و جنگ محصور و غوطه ور سازند و حتی کنده شدن از 
بدنه دستگاه سیاسی و عدم همراهی با آن را به خاطر انحرافات در عمل 
که گریبان گیر آن شده است نوعی 
موفقیت محسوب دارند و در مقابل 
نسل جوان با رویارویی مستقیم با آنانی 
که قدرت را تنها به نردبان دست یابی 
خود به لذایذ زندگی دانسته و از آن 
به هر نحوی که شده استفاده می کنند 
بیابد و به سرخوردگی و یاس از آنچه 
در جریان است می رسد که برای فرار 
از آن مجبور است با مقایسه کشور 
خود با دیگران الگوهایی را برگزیند که 
با برداشته شدن سایه نسل در قدرت 
موجود اثر خود را به تمامیت ساختار 
سیاسی و اجتماعی کشور تسری بخشد؛ یعنی از آنچه برایش سال ها 
و یا شاید قرن ها زحمت کشیده شده بود و می شد با دقت در تئوریزه و 
عملی کردن آن فصل نوینی از فهم تعهدات سیاسی استقالل طلبانه را 
نوید بخشد به کناری گذارده شود و این تهدیدی جدی است که برای 
کسب آمادگی برای مقابله با آن احزاب ما باید دست بکار شوند و ابتدا با 
قبول این واقعیت که شکاف درون و بین نسلی به بحرانی جدی تبدیل 
شده است راه گفتگو با نسل جدید و تولید الگو برای آن را در دستور 
کار قرار دهند تا شاید بتوان با کنترل شرایط موجود شکاف را در همین 
حدی که هست و می شود کم کم به ترمیم آن اقدام کرد حفظ نمود. 
وگرنه شکاف موجود که رفته رفته زیر پای نسل گذشته و تا حدودی 
موجود را خالی می کند به زودی با رانشی در زیر طبقات اجتماعی همه 
چیز را در خود فرو خواهد بلعید تا جایی که در آن نه از تاج نشان خواهد 

ماند و نه از تاج نشان.

تداوم در پیوند بین نسل ها
 ضروری برای توفیق فعالیت های حزبی

نوشته: : حسن اسدی
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کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در این کشور و شروع 
جنگ در این کشور در سال ۱357 سبب شد که بسیاری از ساکنین 
این کشور مجبور به مهاجرت به خارج از این کشور شوند و تعداد 
زیادی از آن ها در دو کشور همسایه اصلی افغانستان در آن زمان 
یعنی ایران و پاکستان ساکن شدند، فراموش نکنیم که آن زمان 
هنوز کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان بخشی از 
اتحاد جماهیر شوروی بودند که از سال ۱35۹ به افغانستان حمله 
کرده بود و الجرم ساکنین آن دیار مجبور به فرار به پاکستان و 
ایران بودند و البته که بعضًا بعد از آن به کشوری دیگر مهاجرت 
پاکستان  و  ایران  در  این مهاجرین  از  زیادی  اما بخش  کردند 

ساکن شدند.
سال ۱357 اگرچه با کودتا در افغانستان آغاز شد اما با پیروزی 
نظام جمهوری  آن  پایان رسید که حاصل  به  ایرانی  انقالبیون 
اسالمی گردید و همین عاملی شد که بخش زیادی از مهاجرین 
افغانستانی خصوصًا مهاجرین شیعه راهی ایران شوند و البته که 
مدیران آن زمان کشور با این تصور که به زودی حمله شوروی 
به این کشور پایان می یابد، به چشم مهمانانی چندروزه به این 
این  از گذر روزها مشخص شد که  نگاه می کردند و  مهاجرین 
عقب نشینی  فغانستان  ا ز  ا شوروی  اگرچه  و  بوده  اشتباه  تصور 
کرد و مجاهدین افغان توانستند دولت کمونیستی حاکم بر این 
اما  افغانستان( را شکست دهند  کشور )حزب دموکراتیک خلق 
در استقرار دولت جدید ناتوان بودند و آتش جنگ داخلی در این 
این جنگ ها حکومت سیاه طالبان  از دل  و  کشور شعله ور شد 
ظهور کرد، حمله ۱۱ سپتامبر به برج های دوقلوی مرکز تجارت 
جهانی بهانه ای شد برای حمله آمریکا به طالبان و سرنگونی آن، 
اما بازهم دولت جدید افغانستان نیز در ایجاد امنیت و کشوری 
امن شکست خورد و پس از بیست سال دوباره طالبان بر این 
کشور حاکم شدند و البته در تمام این سال ها، جز بازه های زمانی 
اندک، نه تنها همه مهاجرین سابق به کشور خود بازنگشتند که 
بعضًا حتی مهاجرین  به آن ها اضافه شد و  مهاجرین جدید هم 

بازگشته به افغانستان مجبور به ترک این کشور شدند.
حادثه حمله به سه طلبه در حرم امام رضا، بار دیگر سبب شد 
که حساسیت های جامعه ایرانی نسبت به این مهاجرین چهل و 
اندی ساله مجدداً افزایش بیابد و حتی حمله هایی هم علیه آن ها 
تیترهایی  با  زیادی  اخبار  بگیرد،  انجام  مختلف کشور  نقاط  در 
... در  افغانی و  افغانی، خطر مهاجرین  همچون سیل مهاجرین 

فضای مجازی بازنشر شد و بر این حساسیت ها افزود
پیش از ورود به بحث، یک تذکر را جدی و الزم می دانم و آن این 
است که افغانستان همچون ایران رنگین کمانی از اقوام مختلف 

و واژه افغانی اشاره به قومیت پشتون از میان اقوام افغانستان 
است که اندکی بیش از پنجاه درصد جمعیت این کشور را شامل 
می شود نه همه ساکنان این کشور لذا بهتر است زمانی که در 
واژه  به جای  می کنیم  افغانستان صحبت  همه شهروندان  مورد 

افغانی از واژه افغانستانی استفاده کنیم.
فیلم های متعددی در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است که 
در آن به حضور پرشمار افغانستانی ها در قسمت هایی از کشور 
اشاره شده است و سپس بدون وجود داده های واقعی و صرفًا به 
استناد چند مکان پرشمار از مهاجرین به یک حکم کلی رسیده 
است که ایران پر از مهاجرهای افغانستانی تبار شده است، دقت 
شود که در کل جامعه ایران طبق آخرین برآوردها حدود دونیم 
)دست  زندگی می کنند  ایران  در  افغانستانی  مهاجر  نفر  میلیون 
نفری  میلیون   84 حدود  جمعیت  اگر  که  نفر(  میلیون  سه  باال 
ایران را لحاظ کنیم به نسبتی حدود سه درصدی بین مهاجرین 
افغانستانی و جمعیت کل کشور خواهیم رسید و این مدعای که 
حضور پررنگ و تعداد زیاد مهاجرین در کل کشور چندان صحیح 
به نظر نمی رسد اگرچه ممکن است در برخی مناطق کشور به 
نقاط  این  اما  باشیم  مهاجرین  این  تجمع  شاهد  مختلف  دالیل 
قابل تعمیم به همه کشور نیست آن چنان که در نقاطی در خارج 
از کشور شاهد تعدد مهاجران ایرانی هستیم به گونه ای که بتوان 
با استفاده از زبان فارسی و بدون دانستن زبان اهالی آن شهر و 
کشور، امور روزانه خود را انجام داد اما این نقاط و این دیده ها 

به همه جا نیست. قابل تعمیم 
نی ها  فغا ا بهشت  ن  ا یر ا که  یم  می شنو بعضًا   ، م و د نکته 
کشور  کل  اشغال  حال  در  مهاجرین  یا  است،  فغانستانی ها(  )ا
چقدر  که  بیندیشیم  و  کنیم  فکر  گفته ها  این  به  اندکی  هستند، 
این گفته ها به واقعیت نزدیک تر است؟ عمده مهاجرین از سطح 
تحصیالت باالیی برخوردار نیستند و همین امر سبب شده است 
که آن ها عمدتًا به سمت کارهای فیزیکی و یا با سطوح پایین 
کاری سوق داده شوند و کمتر می توان مهاجری را در شغل ها و 
سمت های باال دید، به عنوان مثال باوجودآنکه آن ها سه درصد 
جمعیت ایران را شامل می شوند اما سه صدم درصد هم از جامعه 
پزشکی ایران یا مهندسی ایران را شامل نمی شوند بماند که برای 
بسیاری از مشاغل هم با ممنوعیت و محرومیت مواجه هستند. 
علت این سطح تحصیالت را می توان در نوع سیاست گذاری های 
حاکمان دید که عماًل امکان ادامه تحصیل را برای آن ها از بین 
می برد و یا اینکه مانع از تحصیل آن ها در برخی رشته ها می گردد.

 از سوی دیگر حضور مهاجرین افغانی در تمام نقاط کشور مجاز 
نیست و در بسیاری از استان های کشور غیر از مرکز آن استان ها 

ما و مهاجرین
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اتباع افغانستان امکان و اجازه اقامت ندارند و تنها مجاز به اقامت 
در برخی نقاط کشور هستند و البته که بر اساس قوانین کشور 
امکان ثبت امالک و مستقالت به نام اتباع بیگانه نیست و البته 
که بسیاری از آن ها از چتر حمایتی قانون کار و تأمین اجتماعی 
برای  ایران  بودن  لذا گزاره هایی همچون بهشت  خارج هستند 
آن ها و یا اینکه ایران در حال اشغال شدن توسط آن هاست چندان 

با واقعیت منطبق نیست.
کاهش  باعث  خارجی  مهاجرین  که  ره  گزا ین  ا خصوص  در 
بسیاری  که  نمود  دقت  می بایست  فرصت های شغلی می گردند 
از این مهاجرین با خانواده های خود در ایران زندگی می کنند لذا 
حضور آن ها باعث افزایش تقاضا می گردد و زمینه افزایش تولید 
مهاجرت  آماری  سالنامه  می کند، طبق  فراهم  نیز  را  اشتغال  و 
 44 ۱3۹۹( نرخ مشارکت اقتصادی مهاجرین در ایران  ایران )
درصد بوده که اندکی از نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور )4۱ 
درصد( بیشتر است لذا در عمل افزایش تعداد مهاجران تفاوت 
چندانی نباید با افزایش تعداد جمعیت خود کشور نداشته باشد، 
سطح  نیز  و  کشور  دو  بین  فرهنگی  تفاوت های  باتوجه به  ما  ا
تحصیالت عمدتًا پایین مهاجرین افغانستانی به ایران، عماًل این 
مهاجرین به کارهای بامهارت و سواد پایین مشغول شده اند و 
ایرانی در شغل هایی مثل  به عنوان رقیبی برای نیروهای بیکار 
کارگاه های ساختمانی، مزارع کشاورزی، دام داری و به صورت 
کلی در کارگری در صنایع ساده تبدیل شده اند و گاه در برخی 
شغل ها مثل کوره پز خانه و چاه کنی که کارگران ایرانی به دالیل 
مختلف حاضر به انجام آن ها نیستند را به انحصار خود درآورده اند 
البته طبق برخی پژوهش ها این تأثیر در نرخ بیکاری کلی جامعه 

چندان باال نیست.
در کشورهای پیشرفته با جذب مهاجرین خارجی در فرهنگ و 
جامعه خود سعی نموده اند از توانایی ها و امکانات آن ها برای رشد 
و پیشرفت جامعه خود استفاده نمایند، شاهد این امر را می توان 
اقتصادی،  در حضور مهاجرین در پست ها و سمت های علمی، 
صنعتی و حتی سیاسی مهم کشورهای مختلف دید، اما متأسفانه 
پیوندهای قومی،  افغانی که  به مهاجرین  ما در کشور خودمان 
زبانی، دینی بسیار با ما دارند همچنان به چشم عناصری بیگانه 
خودشان  نه تنها  بعضًا  که  مهاجرینی  می کنیم،  نگاه  مهاجر  و 
لحظه ای  حتی  و  هستند  یران  ا متولد  هم  مادرشان  و  پدر  که 
سرزمین پدربزرگ های خود را ندیده اند و از آن خاطره ای ندارند 
که  فرادی  ا می کنیم،  صدا  بیگانه  تباع  ا و  مهاجر  همچنان  را 
خاطره  افغانستان  شهرهای  از  بیشتر  بسیار  ایران  شهرهای  از 
دارند، راه حل مهاجرین افغانستانی، پاکستانی، عراقی و ... نه در 
به رسمیت شناختن  نادیده گرفتن آن ها که در پذیرش آن ها و 
آن هاست، فراموش نکنیم که طبق ماده ۹7۹ قانون مدنی ایران 
از  بیشتر  با سن  خارجی  تباع  ا کلیه  خورشیدی،   ۱3۰8 مصوب 
۱8 سال که بیشتر از 5 سال در ایران اقامت متوالی یا متناوب 
داشته باشند و در هیچ کشوری به جرم مهم یا جنایت سیاسی 
محکوم نشده باشد و فراری از خدمت در کشور خود نداشته باشد 
و توان مالی اداره خود در ایران را داشته باشد می توان تابعیت 
ایرانی اعطا نمود، در میان مهاجرین ساکن در ایران استعدادها 
و توانایی های بسیاری برای شکوفایی و توسعه کشور وجود دارد 
و می توان با پذیرش آن ها در جامعه ایرانی زمینه رشد و توسعه 

بیشتر کشور را فراهم نمود.
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به گزارش خبرنگار حامانیوز، حمید سپهری؛ نان به عنوان مهم ترین منبع 
کالری و پروتئین در تغذیه کشور نقش و اهمیت خاصی را دارا هست و ارزان 
بودن آن سبب گردیده که در سال های اخیر جانشین سایر مواد خوراکی در 
جیره غذایی گردد. بررسی میزان مصرف نان از دهه 5۰ تاکنون نشان می دهد 
که مصرف این ماده غذایی با سایر مواد غذایی جایگزین خصوصًا برنج رابطه 
معکوس داشته و هرگاه از مقدار مصرف سایر مواد غذایی جایگزین کاسته 

شده است به مقدار مصرف نان افزوده شده است.
نکته قابل توجه در زمینه مصرف روزافزون این محصول میزان چشمگیر 
ضایعات این ماده غذایی از مرحله تولید و مصرف است که باید اصول علمی 

خاصی رعایت گردد تا از آن جلوگیری به عمل آید.
بر اساس برآورد کارشناسان ۱۰ درصد کل تولید محصول گندم هرسال 
براثر عدم رعایت اصول صحیح برداشت تا زمان پایان تهیه آرد از بین می رود 
که بخش عمده آن دررابطه با ذخیره سازی گندم و محدود بودن ظرفیت 
سیلوها و انبارها و عدم تجهیزات و کاربرد فّناوری پیشرفته جهت جداسازی 
بذرها و ناخالصی ها سیستم تهویه و هوادهی و عدم وجود امکانات کافی در 
این زمینه و کنترل های الزم ازنظر رطوبت و حرارت با آفات انباری هست 
که با به کارگیری روش های مناسب ذخیره سازی می توان حجم بسیاری از 

این مشکالت را کاهش داد.
درگذشته اکثریت نانوایان غالبًا از کسانی بودند که در این فن کارکرده 
و تجربه اندوخته بودند. این ها توانایی شناخت انواع آرد را جهت اختالط با 
یکدیگر ازنظر کیفیت نان، قیمت آرد و میزان آن داشتند متأسفانه این دسته 

از نانوایان به شدت کاهش پیدا کرده است.
نانوائی های قدیمی دارای مساحت زیادی بودند ولیکن در سال های اخیر 
به دلیل افزایش بهای مغازه ها و سرقفلی آن ها و سودآوری بیشتر صنوف 
دیگر، مغازه های احداث شده کوچک شده اند و مغازه های قدیمی با جدا 
کردن بخشی از مغازه خود مشاغل دیگر ایجاد کرده و لذا نوعًا انباری حتی 
برای ده روز ندارند. از طرفی به دلیل انحصاری شدن معامالت گندم و آرد 
و غیررقابتی شدن تولید امکان انتخاب از نانوا سلب شده و نانوا نیز انگیزه 

اختالط آردها را ندارد.
قاچاق آرد و صادرات ماکارونی که از یارانه های آرد بهره می گیرند و 
بدون هیچ اعمال شرایطی این محصول را به کشورهای منطقه و اروپایی 
و آمریکایی صادر می کنند، برای تولیدکننده می تواند سودآور باشد اما برای 
اقتصاد کشور آسیب محسوب می شود چراکه مابه التفاوت یارانه ای که به 
این محصول تعلق می گیرد به کشور بازنمی گردد و آمریکایی ها و اروپایی ها 
نیز چون محصول ارزان تر به دستشان می رسد از آن استقبال می کنند. 
صادرات محصوالتی که دارای یارانه هستند به نوعی آسیبی برای اقتصاد 
کشور محسوب می شوند و شرایطی خاص نیز برای صادرات آن ها اعمال 

نمی شود همچنان ادامه دارد.
دراین خصوص با یکی از فعاالن صنف خبازان که رئیس تعاونی این صنف 

در آزادشهر است گفتگویی داشته ایم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:

محمدتقی میرزایی دبیر حزب اراده ملت در شهرستان آزادشهر، رئیس 
شرکت تعاونی صنف خبازان شهرستان آزادشهر متولد سال ۱343 که تمامی 
سال های عمر خویش را در این حوزه مشغول به فعالیت بوده است و نخستین 
نان آزاد را در شهرستان آزادشهر پخت کرده است، عنوان کرد: به صورت 
کلی باتوجه به پی گیری هایی که در زمینه حقوق صنفی انجام دادم بعد از 
مدتی اعضای صنف بنده را به عنوان رئیس یا مسئول شرکت تعاونی صنف 

خبازان برگزیدند. 
وی با اشاره به شرایطی که بر وضعیت نانوایی ها حاکم است، عنوان کرد: 
وضعیت نان در شهرستان آزادشهر و سایر شهرهای کشور بسیار وخیم است 
و اکثریت غالب شاغل در این صنف کارگرانی با شرایط مالی بسیار ضعیفی 
هستند و در این میان اضافه کنید تمامی هزینه هایی که یک نانوایی با آن ها 

روبرو است.
وی با اشاره به افزایش هزینه های ساالنه آب، برق، گاز و مالیات گفت: 
در کنار این افزایش قیمت ها، قیمت نان افزایش چندانی نداشته است و این 

مشکالت هم باعث شده است که نانوایی یک شغل اقتصادی نباشد.
وی با اشاره به افزایش هزینه های حمل ونقل، عنوان کرد: باقی هزینه های 
تولید نان ازجمله دستمزد کارگر، هزینه آب، برق، گاز، پرداخت مالیات و اجاره 

واحد صنفی حدود ۹۰ درصد است که مدام در حال افزایش است
مسئول شرکت تعاونی خبازان آزادشهر عنوان کرد: با افزایش قیمت برنج 
و مواد غذایی ازاین دست و همین طور گرانی نهاده های دامی شهروندان و 
دامداران به خرید بیشتر نان و آرد روی آورده اند و اکنون آرد آزاد نیز به 

باالترین قیمت خود رسیده است.
میرزایی افزود: نانوایی هایی در این شهر وجود دارد که از شهرستان ها یا 
استان های دیگر آرد تهیه می کردند و با سود اندک نانوایی پخت می کردند 
اما اکنون نیز این امکان ازمیان رفته است و این اتفاق به مانند این می مانست 
که سهمیه آرد بیشتر شده باشد و مردم بتوانند با فراوانی نان بیشتری تهیه 
کنند اما امروز با گرانی آرد این اقدام به صرفه نیست و به آسانی دسترس پذیر 

صادرات محصوالت یارانه ای، بدون نظارت، آسیب به اقتصاد 
گزارشی از وضعیت آرد و نان
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هم نیست.
وی تصریح کرد: این شهرستان همانند تنگه هرمز است و در سه راهی 
قرار گرفته است که شمار زیادی از مسافران برای رسیدن به سمنان، زابل، 
زاهدان، گنبدکاووس که به عشق آباد راه دارد و ... در این شهرستان توقف 
دارند و نیاز به نان پیدا می کنند و بنابراین افزایش سهمیه این شهرستان 

ضروری است.
وی با اشاره به اینکه کیفیت آرد کارخانه های این استان در وضعیت خوبی 
قرار دارد، گفت: این اتفاق منهای تعداد کمی از کارخانه ها که کیفیت پایینی 
دارند و نانواها نیز گالیه دارند، صادق است البته بیشترین کارخانه های آرد 
در استان گلستان است چراکه کشت گندم زیادتری را در این منطقه شاهد 

هستیم.
داشتند و  نانوایی ها شیطنت  از  برخی  وی خاطرنشان کرد: هرچند 
آردفروشی می کردند اما همین آرد نیز به نانوایی های دیگر فروخته می شد 

و نان دوباره به دست مردم می رسید.
وی با بیان اینکه به کارخانه هایی که دارای کیفیت پایین آرد هستند 
تذکرات الزم را داده ایم اما همچنان به عمل خود ادامه می دهند، گفت: 
این کارخانه ها ازآنجایی که با تولید آرد کیفیت پایین سود بیشتری به دست 
می آورند تأکید بر تکرار آن دارند پس کسب سود و طمع برای کسب بیشتر آن 
بسیاری از اوقات می تواند برابری و توسعه را با مشکل مواجه کند به خصوص 

که نظارتی نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تفاوت قیمت آرد آزاد با دولتی ۱4 هزار تومان است، 
افزود: کیفیت نان هایی که با آرد آزاد پخت می شود بهتر است و این در حالی 
بود زمانی که دولت نرخ آرد دولتی را 4۰ هزار تومان مشخص کرد در بازار 

آزاد 65 تا 7۰ هزار تومان معامله می شد.
وی به خبرنگار حامانیوز عنوان کرد: درگذشته آرد در بازار سیاه 7۰ هزار 
تومان بود اما اکنون به 3۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و به این 
دلیل اکنون نانواها با کمبود آرد مواجه شده اند و دیگر نمی توانند از بازار آزاد 
نیز آرد تهیه کنند و یا از دیگر نانواها خریداری کنند چراکه قیمت ها بسیار 

افزایش یافته است و این موضوع نیز می تواند کمبود نان را به وجود آورد.
وی با اشاره به قاچاق آرد و مضراتی که می تواند برای اقتصاد داشته باشد، 
گفت: می دانید اگر نانوا دو کیسه آرد خود را بفروشد آن آرد توسط نانوایی 
دیگر به چرخه پخت بازمی گردد اما عمده قاچاقی که در این حوزه اتفاق 
می افتد مربوط به خوراک های دام و صادرات محصوالتی است که دارای 
یارانه هستند اما به قیمتی ارزان و بدون نظارت صادر می شوند همچون 

ماکارونی!
وی افزود: دامداران برای خوراک دام های خود از آرد به واسطه آنکه 
نسبت به سایر نهاده های مورداستفاده ارزان تر است استفاده می کنند و این 
عامل می تواند منجر به کمبود نان شود. فردی که برای خوراک دام اقدام به 
این عمل می کند می تواند از راه های مختلفی بهره گیرد به عنوان مثال چند 
فرد را در صف نانوایی می گذارد و هر فرد 5۰ نان بگیرد و این عمل را در 
سایر نانوایی ها نیز انجام می دهد و تعداد زیادی نان می شود و یا اینکه از هر 
نانوایی چند کیلو آرد خریداری کند به بهانه های مختلف می تواند وزن زیادی 
آرد تهیه کند و این اتفاقات می تواند منجر به کمبود نان برای مصرف کننده 

اصلی شود و نمی توان تشخیص نیز داد.
وی یادآور شد: شنیده شده است که دولت قصد دارد طرحی را ارائه 
کند بدین ترتیب که به ازای مصرف تعداد نان خانوارها یارانه ای مشخص 
به حساب خانواده ها واریز کند و خانوار دیگر نان را به صورت آزاد تهیه 
کند و یارانه ای که اکنون برای نانوا تعلق می گیرد برداشته می شود و به 
مصرف کنندگان اصلی داده می شود و این امر می تواند از کمبود نان و قاچاق 

آرد نیز جلوگیری کند.
زمانی که این اتفاق بیفتد کارخانه ها نیز بایستی در فضای رقابتی شرکت 
کنند و اگر آردهای آن ها از کیفیت پایینی برخوردار باشد دیگر نانواها که 
خود نیز در فضای رقابتی برای کیفیت باالتر مشغول به فعالیت هستند تا 

مشتری بیشتری جذب کنند از آن ها آردی خریداری نمی کنند.
میرزایی با بیان اینکه مهارت نانوا و کارکنان در کیفیت نان بسیار تأثیرگذار 
است گفت: این مهم به مانند فردی بی سواد و باسواد در جریان زندگی است 
اگر طرح دولت اتفاق افتد راه برای این نوع کارگران بی مهارت باز نمی شود 
اما با وضعیت فعلی که نانوا درآمد پایینی دارد برای کاهش مخارج خود از 

کارگران کم مهارت یا بدون مهارت استفاده می کند.
اکنون با کمبود کارگران نانوایی مواجه هستیم چراکه کارگران در نانوایی 
8۰ هزار تومان دریافت می کنند و اما در سایر امور همچون ساختمان روزی 
3۰۰ هزار تومان دریافتی دارند به نظر شما کدام یک را برمی گزینند؟ در 

شهرستان ما نیز این مشکل بسیار جدی است.
قیمت فعلی نان ازنظر ثروتی که در کشور وجود دارد، باید رایگان باشد 
اما با شرایط حاکم امروز متناسب است باتوجه به اینکه شرایط فعلی از منظر 
اقتصادی برای مردم دشوار است پیشنهادی که مطرح می شود آن است که 
سهمیه نانواها دو کیسه افزوده شود و اما قیمت نان افزایش پیدا نکند هرچند 

کار سنگین تری را باید انجام دهیم.
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پهنه گسترده زمین و سیر در آفاق آن همواره برای بشر جذاب بوده است. چه 
در گذشته که برای کشف قاره و سرزمین های دیگر صورت می گرفت، چه در 
عصر گسترش قلمروهای پادشاهی و چه هم اکنون که به منظور دیدن نادیدنی ها 
و گذران اوقات فراغت این امر توسط انسان ها دنبال می شود؛ اما زمین و طبیعت 
شگرف آن اعم از دریا، کویر، جنگل و کوهستان باتکیه بر اصل غیرقابل پیش بینی 
و منحصربه فرد بودن، انسان امروز را در هر بار دیدار و مراجعه به وجد آورده و روح 
خسته از روزمرگی های او را جال می دهد. عالوه بر دلیل مذکور نبود فضاهای 
شهری مناسب جهت گذران اوقات فراغت و وجود برخوردهای سلیقه ای در مواجهه 
با افرادی دارای تفکرات گوناگون سبب شده که این روزها بیشتر شاهد بهره کشی از 
زمین در قالب سفرهای چندروزه و گلگشت های یک روزه باشیم. چه بسا وضعیتی 
که پس از یک تعطیلی چندروزه بر مناطق ساحلی شمال وارد می آید به مانند 
وضعیت سرزمین های پس از آتش بس است و یا شیوه مواجهه با طبیعت شگرف 
جنوب ایران پس از دوران طالیی چندماهه زمستان به مانند هجوم غارتگرانی 
است که از یک مشت خاک سرخ آن نیز دریغ نمی کنند. سؤالی که در اینجا مطرح 
است چگونگی شیوه برخورد با زمین در سفر است. برخوردی که ضمن توجه به 
مؤلفه های فرهنگی، تاریخی، محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی مقصد، سبب 
رشد و پویایی مجموعه شده و رهاوردی چون آگاهی و رشد برای مسافر در پی 
داشته باشد. چراکه همین آگاهی و رشد ناشی از سفر بود که سبب شد استاد سخن 
سعدی شیرازی، گلستان را خلق کند. الزم به ذکر است که سفر آگاهانه، عمدتاً با 
شناخت قبلی و بررسی های جامع نظیر تناسب آب وهوا و زمان سفر، وضعیت جاده و 
خدمات بین راهی، بررسی جذابیت های گردشگری مقصد و عالقه مندی گردشگر 
به این مهم حاصل می شود و مجموعه این عوامل سبب می شود با شناخت و آگاهی 

به سرزمین جدید وارد شد و سفر رضایتمندی را تجربه کرد.
نکته دیگر در باب حفظ زمین در 
مقوله سفر، توزیع همگون گردشگر 
در بازه تعطیالت است؛ به گونه ای که 
اغلب به علت بی توجهی به مرحله اول، 
سفر بدون شناختی را آغاز می کنند که 
به جاده های پرترافیک شمال یا ساحل 
ماالمال از زباله جنوب ختم شده و در این 
میان اگر بررسی کنیم در تخت جمشید 
به جز سر آدمیزاد عصر فعلی، هیچ 
سرستونی را ندیده اند. البته در این 
مهم شناسایی و معرفی مقاصد جدید 
گردشگری از اهم وظایف متولیان حوزه 
گردشگری و محیط زیست است، زیرا با 

این کار به مرور می توانند ازدحام مسافر را در مناطق بی شماری از پهنه ایران توزیع 
کنند و به این شیوه در مسیر گردشگری پایدار قرار گیرند.

مؤلفه فرهنگ از جاذبه های انکارناپذیر هر مقصدی است و چه بسا در بسیاری 
از نقاط جهان دیدن یک رسم، آیین و پوشش سبب جذب گردشگر به آن منطقه 
شده است؛ و این مؤلفه فرهنگی درواقع چنان پوسته ای با قدمت برخاسته از هزاران 
سال مدارا با زمین، آن منطقه را دربرگرفته است. نظیر سربند پوشش زنان کرد که 
از سرمای مناطق کوهستانی به فرهنگ پوششی آنان راه یافته یا دشداشه مردان 
جنوبی. چه بسا در برخی مناطق به جز لباس محلی نشانی از فرهنگ آن سرزمین 
باقی نمانده است؛ بنابراین احترام به مؤلفه های فرهنگی ملموس و غیرملموس 
سرزمین مقصد درواقع احترام و حفظ زمینی است که بستری بوده تا چنان جریانی 
پویا و رنگین از زندگی در آن منطقه شکل گیرد. با این تفاسیر انتخاب بخشی از 
پوشش مردمان بومی یک منطقه و حضور با ظاهری متفاوت در آن اقلیم پشت 
کردن به این مؤلفه هاست که درنهایت منجر به بی توجهی به پارامتر پرمایه فرهنگ 

در این باب است.
مؤلفه اقتصادی از عوامل اصلی در توسعه صنعت گردشگری است، چه بسا 
کشورهایی نظیر ترکیه و قطر متکی بر این مؤلفه افق های توسعه کشورشان را 
گسترانیده اند؛ اما ایران زمین در این میان چه می شود؟ زمینی که در جنوب با دریا، 
در شمال با جنگل، در غرب با کوهستان و در شرق با کویر درهم آمیخته کجای 
این قراردادهای تجاری است؟ اتفاق غم انگیزی که این روزها با عنوان اشتغال زایی 
پتک بر سر منابع هر چهار سویه این مرزوبوم می کوبند و اتفاقاً بازدید گردشگر را از 
این مجموعه ها گواهی بر درستی کارشان می دانند! نظیر مجموعه فشل گنج نامه 
همدان که با کوه خواری در بستری که خود به تنهایی و بدون هیچ سازه ای جاذبه 
طبیعی به حساب می آمد هم اکنون با احداث سازه ای انسانی سبب تخریب دامنه 
کوه الوند شدند و تباهی خلق کردند! با 
این رویه ضمن ترازنامه های اقتصادی پر 
صفر این مجموعه ها، بیالن نهائی زمین 
را از حیات تهی کرده اند، در اینجاست که 
مطالبه گری نهاده ای مدنی و انجمن های 
و  بومی  مردم  آگاه سازی  در  محلی 
مجموعه های  بر  نظارت  درخواست 
مخرب بسیار مؤثر واقع می شود و سبب 
می گردد از آسیب پذیر بودن طبیعت 
و زمین آگاه شوند و مطالبه ای بر مدار 
گردشگری پایدار داشته باشند. در پایان 
فراموش نکنیم که مدارای با زمین جزئی 

از روند پخته شدن در سفر است.

در سفر
 با زمین مدارا کنیم

نوشته: : زهرا کرد 
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اندیشه 

هفته نامه
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پرسشگر است و می پرسد، سقراط گونه، حتی در هنگام خطاب، شیوه اوست که 
در میان خطابش برای اینکه مخاطب را همراه خود کند، گاه او را در مقابل پرسشی 
قرار می دهد و البته خود به آن پرسش پاسخ می گوید تا مخاطب، مقدمه و استدالل 

او را تأیید کند.
فیلسوف است، نه اینکه فقط تاریخ فلسفه و اَعالم آن را بشناسد، فلسفه می ورزد، 
چنان که می پرسد، از هستی می پرسد و از مشتقات و لوازم آن، از هستی اندیشه، معنی، 

علت و علیت، زبان، عرفان، خدا و ... .
هستی او اینک، در 88 سالگی، شده پرسش هایش. چنان نام آشنا و محبوب گردیده 
که مدام در حال اظهارنظر و پاسخ به شاگردان و دوستداران است. پرسش وپاسخ و 
گفتگو و دیالوگ سراسر وقت و زمان او را گرفته. حتی در خلوتش نیز با گذشتگان 
فالسفه و زعما گپ می زند. به واسطه آثارشان آن ها را فرا می خواند و در سواد سطور 

و بیاض میان سطور در پی آنچه می طلبد، مؤلف را به زیر اخیه پرسش می کشد.
بهار بود و موسم شکوفایی گل که گل تازه تفکر و پرسشگری او نیز شکفت و 
عیان شد. در فروردین ماه سال ۱3۹5، کتابی از او که مانند دو کتاب قبلی اش دیگر 
تقریر و تحریر و تبیین تاریخ و اندیشه فلسفه نبود، منتشر شد. نام کتاب، خود به بداهت 
سخن می گوید و هم دغدغه های او را فرامی خواند تا به گفتگو با او بنشینند؛ “پرسش 

از هستی یا هستی پرسش”.
هستی و دغدغه آن و پرسش از این دغدغه کار فیلسوف است که فیلسوف با تحیر 
در هستی فیلسوف است و در زمره مشغوالن به فلسفه. درنتیجه آنکه دغدغه هستی 
و در سیطره فهم آوردن آن را دارد، با دیدن این نام بر کتاب به مکالمه با آن فراخوانده 
می شود. چنان که مؤلف نیز در معرفی اثر گفته )۱( و هر آنکه از نزدیک با او معاشر بوده 
می داند که چنین پرسش و چنین دغدغه ای مسئله روزمره دینانی است و زیست او را 
فراگرفته است. مؤلف این اثر، آنچه سال ها از تاریخ سیر اندیشه و مواجهات اندیشمندان 

خوانده، فهمیده و تدریس کرده را به کار گرفته تا به غایت فکری مطلوبش برسد.
استاد دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی، مؤلف این اثر، در چهارده فصل که هر 
یک را قبالً در زنجیره تفکر و مداقه اش، در آثار گذشته اش، متجلی نموده و تبیین کرده 
بود. گرچه چنان که خود او در حدیث “نفس خود” )۲( نیز گفته، هیچ پیدا نیست که 
این، پایان پرسش و حصول پاسخ اتم و اکمل باشد چرا که انسان هستی مند است 
و هستی بی پایان. الجرم هستی او که اندیشه زیسته اوست اینجا و در این “آن” 
این گونه و با این پاسخ ختم شده؛ انسان یعنی هستی و تجلی آن و ذات انسان یعنی 
اندیشه. اندیشه با پرسش به حرکت می افتد تا بی نهایت. همین پرسش، هستی انسان 

است، انسان که از هستی می پرسد خودِ هستی، پرسش است.
به این کتاب انتقاد می کنند که مؤلف مباحث را ارجاع نداده. هم سخنی ثواب گفته اند 
و هم نه. البته او، به خصوص در این اثر بسیار کم ارجاع داده اما ارجاع تمام استدالل ها 
و مباحث روی جلد کتاب هست. ارجاع تمام آن ها نام غالمحسین ابراهیمی دینانی 
است. اگرچه این انتقاد از دو جهت ثواب و وارد است. اول آنکه گرچه مؤلف در دیگر 
آثارش مطالب استفاده شده در این کتاب را تنقیح نموده اما باید توجه داشت که لزومًا 
خواننده این اثر، همراه و مخاطب همیشگی مؤلف نخواهد بود؛ بنابراین روا بود به 
استدالل ها و مقدمات مدعای این اثر که مؤلف بر پایه آن ها سخن گفته ارجاع داده 
می شد. بایسته بود که رسم دانشگاهی ارجاع دهی رعایت می شد تا از این رهگذر 
ردیابی تفکرات، دالیل و مقدمات سخن مؤلف نیز میسر می شد و فهم قصد و غرض 

او نیز آسان می گردید.
از دیگر جهت، در متن به آثار و اقوال دیگران اشاره مستقیم شده ولی منبع آن 
مشخص نشده. چندین شعر در متن به کاررفته که حتی نام شاعر نیامده. از نظرات و 
نظریه هایی سخن گفته شده و از حکمایی نقل قول شده که یا نامی از آن ها نیست یا 

مانند ویتگنشتاین، اگر هم هست، مشخص نشده این نقل مستند به کدام سند است؛ 
بنابراین، از این جهات می توان گفت نقد بر ارجاعات استاد دینانی رواست و به جا.

البته باید توجه داشت که این اثر نویسنده، همانند آثار قبل از آن، کتابی از جنس 
آثار قبلی او و اثری دانشگاهی نیست. بلکه این اثر در پی احراز یک مقصد فکری، از 
تفکرات صاحب نظری مسلم و استادی تمام صادرشده و چنان که گفته شد، نویسنده 

خود مرجع آن است.
از خرده گیری های علما که گاه درصدی از آن وارد نیز هست که بگذریم، محتوا و 
مطلب اثر، خود موضوع مهمی است و سبک نگاه و نگارش مؤلف در آن، البته باتوجه به 

سیر فکری که آن را پدید آورده بسی مهم تر.
اگر بخواهیم در یک کالم، مختصر و مفید مدعای کتاب و مقصود آن را گزارش 
کنیم ساده ترین کار این است که بگوییم موضوع آن تبیین اتحاد عاقل و معقول است 

و تمام؛ اما زبان و روش اثر با این بیان ناگفته می ماند.
گرچه خاستگاه فکری نویسنده تفکر سنتی است اما نگاه تیزبین و مسئله محور او 
و البته دغدغه مندی او به عالوه آشنایش با روش دانشگاهی و رسمی سبب شده در 
بدو امر و در ابتدای مواجهه با اثر، روش اگزیستانسیالیست ها و در صدر آنان هایدگر 
به ذهن آید. اگرچه خود مؤلف در جلسه رونمایی کتاب نیز اعتراف کرده، این اثر در 

موضوع و مسئله با هایدگر و اگزیستانسیالیست ها اشتراک دارد.
اگرچه این کتاب بخشی با عنوان مقدمه ندارد اما فصل اول آن تا حدود زیادی 
تکلیف خواننده را روشن می سازد و شاید بتوان گفت فصول بعد کتاب جملگی 
چکش کاری مدعای اصلی کتاب در فصل اول هستند. در عباراتی چون این، غرض 

مؤلف بیان شده:
))از هستی بدون اندیشه و از اندیشه بدون هستی چگونه می توان سخن به میان 
آورد؟ هر جا هستی هست اندیشه نیز هست و البته تا آنجا که اندیشه می رود، هستی 

نیز از آن جدا نیست.(( )3(
گزاف نیست اگر ادعا کنیم لب مطلب کتاب در همین نقل قول از آن هویدا گردیده. 
گرچه نام کتاب جمله ای شرطی است و در ظاهر قصد دارد میان پرسش از هستی 
و هستی پرسش یکی را برگزیند، اما درواقع مدعای واقعی آن اتّحاد و یگانگی این 
دو است و مابقی فصول اثبات، تبیین و توضیح لوازم، مشتقات و مقّومات این ادعا. 
به عنوان مثال در فرازی از کتاب به واسطه آنکه علم و آگاهی مشتق از اندیشه اند چنین 

می خوانیم:
))ظرفیت وجودی انسان همان ظرفیت آگاهی اوست و در اینجا دوباره به این مسئله 
مهم می رسیم که وجود و آگاهی همواره هم تراز و همراه هستند و اندیشه هستی 
با هستی اندیشه، آبشخور واحد و یگانه دارند. اندیشه هستی، بدون هستی تحقق 

اّتحاد هستی و اندیشه
نوشته:کاظم طّیبی فرد

فلسفه زیسته در زندگی علمی و عملی دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
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اراده ملت

نمی پذیرد و هستی نیز بدون اندیشه هستی معنی پیدا نمی کند ... چیزی نمی تواند از 
قلمرو آگاهی مطلق بیرون باشد ... هستی و آگاهی با یکدیگر مساوی بوده و دو عنوان 
برای یک مصداق شناخته می شوند. معنی این سخن آن است که هستی همان آگاهی 

است و آگاهی نیز همان هستی به شمار می آید((. )4(
به همین سیاق، در ادامه، مؤلف محترم، دیگر مشتقات اندیشه را مساوی و مترادف 
هستی می نمایاند و یا ملزومات این مدعا را اثبات می کند. چنان که در عبارت نقل شده 
باال نیز آمد، ازآنجاکه هستی، بدون اندیشه هستی معنی پیدا نمی کند، مؤلف در فصل بعد 
کتاب به تبیین چیستی “معنی” پرداخته. در فصل سوم، دو مفهوم “اختیار” و “اراده” 
به آن جهت که الزمه اندیشه ای که در طلب معنی است، هستند، تبیین گردیده و در 
فصل بعد از آن، نسبت ذهن و جهان کاویده شده تا از جهتی دیگر اتحاد و یگانگی 

مورد ادعا را به کرسی بنشاند.
چنان که مدعا و موضوع کتاب اقتضا می کند، برای اثبات این همانی هستی و اندیشه، 

می بایست لوازم و مقومات هستی و البته اشتقاقات 
آن برشمرده می شود و اتحاد و یگانگی آن ها با لوازم 
و مشتقات اندیشه نشان داده می شود. تا اینجا و با 
این گزارش مختصر از متن کتاب، شاید همچنان 
به نظر برسد که با اثری دیگر درباره هستی شناسی 
و شناخت شناسی فلسفی مواجهیم اما سیاق 
استدالل ها و نوع نگاه مؤلف در مسیر زندگی 

فکری اش نشان از ماجرایی دیگر دارد.
چنان که آمد مؤلف خود نیز به اشتراکش 
در مسئله با هایدگر معترف است اما در ضمن 
این اعتراف حساب خود را از مکتب هایدگر جدا 
کرده و از دیگرگونه بودن راهش با راه و روش 
اگزیستانسیالیست ها سخن می گوید. هایدگر نیز در 
پی نشان دادن جایگاه انسان در هستی بود و ازنظر 
او نیز مفهوم “وجود” منحصراً در مورد انسان به 
کار می رود. موضوع پرسش اصلی هایدگر، هستی 
است و ازنظر او، به سبب آنکه فهم، تنها و منحصراً 
در انسان وجود دارد و وضعی وجودی است، ذات 

انسان در هستی بودنش است.
این نکته، اشتراک دیدگاه دکتر دینانی و هایدگر 
است اما افتراق این دو بسی پردامنه تر است. دینانی 
اگرچه با فلسفه غرب نیز آشنایی دارد ولی خاستگاه 
فکری او فلسفه و حکمت اسالمی است و فلسفه 
وجودشناسی و آنتولوژی در میان فیلسوفان 
اسالمی نیز رواج بسیار داشته و آن ها هستی را 

عام ترین مفهوم از سنخ معقوالت ثانویه فلسفی می دانند.
افتراق دکتر دینانی با هایدگر و هایدگری ها در رویکردشان به وجود است. اگرچه 
هر دو به دنبال پرسش از هستی و وجودند ولی تاریخ اندیشه ای که ازقضا استاد دینانی 
عمری را در کاویدن آن سپری کرده، از اساس با آنچه اگزیستانسیالیست های غرب 
به عنوان ابزاری جهت بازنشاندن جایگاه ازدست رفته انسان در هستی به دنبال آن اند 
توفیر فراوان و ذاتی دارد. دینانی از تاریخی سر برآورده که در مکتب حکمی آن، انسان 
عالی ترین موجود زمینی است، در ضمن اینکه در مراتب وجود در پائین این سلسله قرار 
دارد. درصورتی که هایدگر از تاریخ و تمدنی سر برآورده که انسان به عنوان سوژه اصلی 

علم و فلسفه در عرض هستی و در کشاکش و مأنست با آن است.
درحالی که هایدگر هیچ گاه دغدغه دین در فلسفه اش نداشته، دکتر دینانی از ابتدا 
و بر اساس ناخودآگاه خود راه فهم دین را پی گرفته. او از خردسالی تعلیم علوم دینی 
را آغاز نموده و در کمال و اوج پختگی، به عالی ترین مدارج درسی فهم شریعت نیز 
نائل شده است )درجه اجتهاد( اما در همین اثنا، به تعقل و تفلسف گرایش یافته چراکه 
هستی او به عنوان انسانی دغدغه مند نمی توانست فقط با علم کالم و فقه سامان یابد. 
هستی و وجود او در اندیشه اوست. چنان که خود او اذعان کرده پرسش های بزرگان 
حکمت پرسش او نیز بوده به همین دلیل پای در راه آنان نهاده و راه و روش آنان در 

تفکر را پوییده است.

دکتر دینانی اگرچه همچنان پایبند آنچه از شریعت فهمیده، مانده، اما چنان که در این 
کتاب نیز بدان پرداخته، از حرکت و تقالی صعودی در مراتب وجودی بازنایستاده چراکه 
اقتضای اندیشه این چنین است. چنان که در همین کتاب نیز آمده، اندیشه ازآن جهت 
که فراگیرترین مفهوم در کنار هستی است، حدومرزی ندارد و همواره به باال نظر دارد. 
به همین دلیل، فهم شریعت، شاید دینانی جوان را مقید می نموده باشد اما وجودِ فراتر از 

آن که در ورای شریعت قرار دارد او را به صعود فراخوانده است.
فراز ابتدایی زندگی را به شناخت ظاهر شریعت صرف نمود و پس از آن، به محض 
آنکه روی به علوم عقلی نمود، به دلیل رویکرد روشمند و غایت نگرش، در پی استنباط 
قواعد و اصول برآمد. از همین رو اولین اثر او که از رساله دکتری اش بوده، جمع آوری و 
تدوین قواعد کلی فلسفه اسالمی بود. پیداست که یک ذهن دغدغه مند به جمع آوری 
قواعد و اصول آنچه بوده کفایت نمی کند. از همین رو به واکاوی ماجرای تاریخی تفکر 
پرداخت. درحالی که همچنان دغدغه اصلی او عقل و دین و سازگاری یا معارضت آن دو 
بود، پرسش های پرسیده شده و پاسخ های گفته شده 
را در طول تطور حکمت و فلسفه مرور نمود و با این 
مرور، آثاری چون “شعاع اندیشه و شهود در فلسفه 
سهروردی”، “منطق و معرفت در نظر غزالی”، 
“درخشش ابن رشد در حکمت مشاء” و پدید آورد.

سپس از مرحله انباشت قواعد فراتر رفته و در 
استنباط کلیت تاریخی فلسفه کوشید، ازاین رو، اثری 
سترگ چون کتاب “ماجرای فکر فلسفی در اسالم” 
را پدید آورد و در تکمیل آن در کتاب “دفتر عقل و آیت 
عشق”، به شناختن و شناساندن منبع سومی پس از 
شرع و فلسفه پرداخت. شهود و عرفان، آن چنان که 
از دوران مصاحبت با عالمه طباطبایی موردتوجه او 
بوده و در تک نگاری اش درباره سهروردی بدان توجه 
و نظر نموده بود، به آالت و ابزار اندیشه او افزوده شد.

حال، دینانی، در دوره متأخر زندگی اش، در 
کتاب های “از محسوس تا معقول”، “من و جز 
من”، نه تاریخ، نه حکیم و فیلسوف یا عارفی خاص، 
و نه حتی قواعد را بر می رسد. مثاًل در این اثر اخیر، 
یعنی کتاب “پرسش از هستی یا هستی پرسش”، 
هم در پی فلسفه است، آنجا که از هستِی اندیشه 
می گوید و از خود هستی می پرسد. عرفان هم هست، 
آنجا که وجود را سراسر یگانه می پندارد، فقه و شرع 
نیز هست، آنجا که در خالل مباحثش از اصول فقه 

استمداد می کند.
این چنین است که دینانی مانند هایدگر است در 
پرسش، اما هایدگری نیست و هم این چنین است که هر فصل کتابش عصاره تقالها 

و جوالن های فکری او در دیگر نوشته هایش است.
او دغدغه هایش را زیسته، فلسفه را تفلسف کرده و متفلسف زیسته است. زیسته ها 
را قلمی کرده و به گفتگو نهاده تا اینکه اکنون، عصاره فلسفه زیسته خود را به کام 
همراهانش می چکاند؛ پرسش از هستی یعنی فلسفه و اندیشه، اندیشه و فلسفه یعنی 

انسان، و انسان یعنی هستی.

منابع و پانوشت:
۱.   مؤلف در جلسه رونمایی از کتاب که در کتابخانه ملی برگزار شد مسئله کتاب 
را دغدغه روزمره انسان ها خوانده که معموالً به آن عمیق فکر نمی کنند و از کنار آن 
می گذرند. او پرسش از هستی و اندیشه را دغدغه زمان اخیر خودخوانده. برای دیدن 

گزارش مختصران جلسه نک: خبرگزاری تسنیم، ۱۲ خرداد ۱3۹5
۲.   عنوان مقاله ای با همین نام به دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی در ماهنامه 

کیهان فرهنگی، تیر ۱383، شماره ۲۱3، ص 44 تا 4۹
3. ابراهیمی دینانی، غالمحسین، پرسش از هستی یا هستی پرسش، تهران، 

انتشارات مؤسسه فلسفه و حکمت، چاپ اول، ۱3۹5 ش، ص 8
4.   همان، ص ۲8
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اراده ملت نیاکان فرزانه ما در کشور ایران نقشی بی بدیل در تمدن سازی خصوصًا 

در حوزه حاکمیت شایسته ساالران و نظام های سیاسی مطلوب داشته اند 
و واقعًا نمونه و الگوی جهانیان بوده اند. چه افتخاری باالتر از این که 
اندیشه ورزان بزرگ عالم بشری از یونانیان و رومیان علی رغم اینکه از 
دشمنان ایران بوده اند اما طبق اعترافات متعدد نوشتاری سقراط، افالطون، 
ارسطو، بطلمیوس، گزینفنون، هرودت و ... همگی اعتقاد و باور داشتند که 
ایران عماًل موجب رشد و توسعه مادی و معنوی تمدن بشری شده است.

در عصری که افتخارات نظام های سیاسی تهاجم وحشیانه، قتل، غارت، 
تخریب معابد مقدس و آبادی ها، کشتار مردان و بردگی گرفتن بانوان و 
کودکان بنام جهاد در راه خدایانشان و البته استثمار مردمان زیر سلطه 
بوده است؛ دو امپراتوری مادها و هخامنشیان نقش رهائی بخش توده های 
تحت ستم حاکمان جبار را ایفا نموده و در اوج اقتدار و غلبه بر کشوری، 
به حفظ حرمت باورها و عقاید ایشان همت گماردند و حتی به بازسازی 
معابد مقدسشان با هزینه شاه جوانمرد فاتح پرداختند؛ و در آموزه های 
ایشان هماره انسان محوری، نوع دوستی، حرمت طبیعت، برابری نسبی 

جنسیتی و بسیار ارزش های دیگر دیده می شود.
این مختصر مقدمه ای بود ضروری جهت پرداختن به موضوع اصلی 
خصوصًا سؤاالت متعدد نسل جوان مبنی بر چرائی انقالب سال 57 ایران.

به لحاظ تاریخی تمامی کشورها خصوصًا ایران عزیزمان هرگاه که 
شاهان خودمحور و متکبری حاکم می شدند اعمال نابخردانه شان موجب 
نارضایتی بزرگان و سرداران و چندپارگی کشور و متعاقبان تهاجم وحشیانه 
دشمنان ناجوانمرد و بیگانه ای چون اسکندر مقدونی که موجب ویرانی 
تمدنی کشور ازجمله تاراج کتاب های نفیس و منحصربه فرد آن زمان 
می گشت. چنین وضعیت اسف باری با حمله اعراب که بنام عدالت طلبی 
رخ داد و مردمان تحت ظلم شاه ناالیق و متکبر و خودمحور و فقهای 
تنگ نظر زرتشتیان که به دلیل اقتدار زیادشان موجب آزار دگراندیشان 
و مهاجرت خیل کثیری از آن ها شده بود ادامه یافت. این وضعیت تقریبًا 
تا عصر قجرها که بیگانگان حاکم بر سرنوشت کشور شده بودند ادامه 
داشت! علی رغم اینکه نظام حاکم سیاسی قجرها عمومًا فاسد بود اما 
وجود و حضور چند نفر افراد بزرگوار و وطن پرستی چون قائم مقام فراهانی، 
میرزا تقی خان امیرکبیر، عباس میرزا، رشدیه و امثال ایشان که به علل 

بنیادی عقب ماندگی کشور که همانا بی سوادی و عدم نیروهای صدیق و 
متخصص بود پی برده و راه چاره را در اعزام عده ای از جوانان وطن پرست 
و مستعد به اروپا جهت فراگیری علوم عقلی و رشته های مختلف تخصصی 
و بازگشت به کشور جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور دیدند که 
خوشبختانه افراد فوق ضمن مشاهده و فراگیری امور اصولی مملکت داری 
ازجمله اهمیت قانون مداری، تشکیل و تفکیک قوای سه گانه مقننه، 
مجریه و قضائیه در قالب انقالب مشروطه که با حمایت های روحانیت 
باشرف و روشن ضمیری چون آخوند خراسانی و عالمه نائینی و ... نقطه 
آغازین کشورداری مدرن شدند که باکمال شگفتی نیاکان فرزانه مان در 
هزاره ها قبل عماًل محقق ساخته بودند! با این تفاوت که این بار فرزندان 

ایران زمین چنین امر خطیری را از غربی ها آموختند!
متأسفانه انقالب مشروطه با مخالفت های جدی برخی روحانیون 
ذی نفوذ و عوامل روسیه تزاری و انگلیسی ها روبرو و ناکام ماند؛ و گذشت 
صد و اندی ساله ضروری بود تا با تالش های روشنفکران و روحانیت 
مترقی جهت تداوم راه نیمه تمام انقالب مشروطه که همانا تشکیل 
نظام سیاسی شایسته ساالر و سپردن مناصب به دست افراد متخصص 
و باانگیزه و وطن پرست است، مجدداً و ققنوس وار مردم ایران حکومت 
زور و خودمحور را برانداختند تا بار دیگر حاکمیت مردم و قانون را بر 

کرسی نشانند.
اما اکنون متأسفانه و دردمندانه باید پذیرفت عماًل به چنین رؤیای 

ز  ا ری  بسیا ر  د ینی  شیر
ساله   43 گذشت  با  زمینه ها 
بعضًا  و  یم  فته ا نیا دست 
توسط  گسترده  فساد  شاهد 
تاراجگر  و  افراد فرصت طلب 
از  را  انقالب  این  هستیم که 
اهداف خویش دور نگاه داشته 
است. امید داریم با گسترش 
و  مردم  آگاهی  روزافزون 
گسترش ارتباطات بیشتر با دنیا 
بتوانیم این اهداف بلندپروازانه 
میراث  و  سازیم  محقق  را 
شایسته ای را برای فرزندانمان 

به جای گذاریم.

 یادمان نرود 

نوشته:محمد بهرامیرؤیاهای شیرینی که برای ایران داشتیم
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هفته نامه
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اقدامات به عمل آمده برای جوانان اغلب کوتاه مدت و بعضًا نمایشی است

 باخبر شدیم که شما به عنوان 
مسئول کمیته جوانان حزب اراده 
انتخاب شده اید.  ایران  ملت 
خواهش داریم برای مخاطبان 
ما بفرمائید که ساختار جوانان از 
چه سالی در حزب شکل گرفته 
کسانی  چه  تاکنون  و  است 

مسئولیت آن ها در حزب بر عهده داشته اند؟
ممنون از توجه شما به مسائل کمیته جوانان. در مورد این سؤال 
باید خدمتتان عرض کنم که تشکیالت جوانان در حزب به طورجدی و 
مشخص از ابتدای سال 84 تحت عنوان سازمان جوانان و دانشجویان 
شکل گرفت که عماًل بخشی از نقش بازسازی تشکیالت حزب را 
بعد از سه سال رکود کار تشکیالتی بر عهده داشت. این دوره که تا 
برگزاری کنگره چهارم حزب در تابستان سال 87 ادامه یافت یکی از 
پربارترین دوران فعالیت جوانان حزب بود. در این مقطع مسئولیت اداره 
سازمان جوانان و دانشجویان حزب به صورت شورایی بود که افرادی 
مثل محمد مسیبی، مزدک تنوری، هاشم جباری، جواد مهرایی، حامد 
صبوری، سیدهادی موسوی، سیدباقر اسکویی و هادی شاکری در 
آن حضور داشتند و در کنار تعداد قابل توجهی از جوانان و دانشجویان 
فعالیت مرتب و منظمی انجام می دادند ازجمله انتشار خبرنامه داخلی، 
طراحی وبالگ های مختلف، دیدار با فعالین سیاسی طیف های مختلف 
و تبادل نظر با آن ها، دادن چند بیانیه و اطالعیه به مناسبت های مختلف، 
جمع آوری و ویرایش و چاپ اسناد و جزوات و بیانیه های حزبی در سه 
نوشتار، برگزاری اردوی مختص جوانان، فعالیت مؤثر در ستاد انتخاباتی 
مرحوم هاشمی رفسنجانی کمک به طراحی استراتژی و اهداف و برنامه 

آینده حزب و کمک به تدارک و برگزاری کنگره چهارم حزب.
بعد از کنگره چهارم تا سال ۹۱ که کنگره پنجم حزب برگزار شد 
کماکان ساختار سازمان جوانان و دانشجویان در حزب حفظ شد که در 
این دوره هاشم جباری، مزدک تنوری، بیژن شاملو، شمس افرازی زاده 
بیشتر فعال بودند. بعد کنگره پنجم تا سال ۹3 که کماکان ساختار 
سازمان جوانان بود و به صورت شورایی عالوه بر افراد فوق محسن 
الماسی و خانم  ابراهیمی، مهران رئوف، مرجان کاووسی، مهدی 
نوری نیک امورات مربوط به جوانان و دانشجویان حزب را راهبری 
می کردند. بعد از کنگره ۹3 ساختار جوانان و دانشجویان در قالب شاخه 
منسجم تر شد و طی انتخابات داخلی محسن ابراهیمی به عنوان رئیس 
شاخه جوانان و دانشجویان شد و تا سال ۹6 مسئولیت با ایشان بود. در 

تمام این مدت فعالیت های مستقل جوانان 
اردو،  و دانشجویان در زمینه برگزاری 
برگزاری  آموزشی،  برپایی کالس های 
همایش، صدور اطالعیه، شرکت فعال 
به  مربوط  مجموعه های  و  جلسات  در 
جوانان و دانشجویان احزاب اصالح طلب، 
رایزنی با شخصیت های سیاسی و دیگر 

فعالیت های مربوطه ادامه داشت.
شما ارزیابی تان از وضعیت فعالیت سیاسی جوانان در 

جامعه امروز ایران چیست؟
جوانان امروز بیش ازپیش با مسائل اقتصادی و معیشتی دست وپنجه 
نرم می کنند و همین امر سبب شده است اعتماد عمومی جامعه و 
علی الخصوص آینده سازان ایران، خدشه دار شود و پویایی، نشاط و 
تحرک احزاب و گروه های سیاسی نیز تحت تأثیر این بی اعتمادی 

عمومی قرار بگیرد.
جناب قائدی نگاه دولت مستقر را به مسائل جوانان 

چگونه می بینید؟
نگاه دولت تفاوت چشمگیری با دولت های پیشین ندارد، در عمل 
اقداماتی که اغلب کوتاه مدت و بعضًا نمایشی است مشهود است. برای 
مثال بنگاه های اقتصادی و کارخانه ها از نیروهای حجمی که با زد و 
بندهای سیاسی استخدام شده اند رنج می برند و حاال دولت مکلف کرده 
است که مجدد اقدام به جذب نیرو کنند، این اقدام ضربه به تولید است و 
هزینه تولیدکننده باال می رود اما در سودسازی توفیقی حاصل نمی شود 
درنتیجه قیمت مصرف کننده افزایش پیدا می کند که تورم می زاید و 

ضربه اش را کلیت جامعه متحمل می شوند.
مسئولیت  این  برای  شما  اخیراً  اینکه  باتوجه به 
انتخاب شده اید چه برنامه هایی کمیته جوانان برای سال 

1401 دارد؟
طبق برنامه ای که موقع کسب رأی اعتماد به شورای مرکزی حزب 
ارائه داده  شد قصد داریم در سال جاری مجموعه اقدامات زیر را انجام 

دهیم:
• حضور فعال در کمیته جوانان و حوزه های حزبی

• مشارکت مؤثر در رسانه های حزبی و جوانانه پسند کردن آن ها
• مشارکت فعال در برنامه های عمومی و اختصاصی حزب

• کمک در جذب جوانان به حزب
• یادگیری و مهارت ورزی در امر سیاست و سازمان دهی

گفتگو با حمیدرضا قائدی مسئول کمیته جوانان حزب اراده ملت ایران
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گفتگو با سیدجمال خضری در مورد ساخت پل و تعریض جاده در روستای اورنه استان قزوین

در روز سیزده فروردین ماه مطلع شدیم که به همت 
خیرین راه و پل روستایی ای در استان قزوین افتتاح 
شده است باتوجه به اینکه بانی اولیه این امر سیدجمال 
بودند  حاما  مرکزی  شورای  اعضاء  از  یکی  خضری 
مصاحبه ای با ایشان در این زمینه ترتیب دادیم که به 

نظر شما مخاطبین گرامی رسانده می شود.

با حضور جمعی از اهالی، مهمانان، مسافرین و گردشگران پل 
خّیرساز مسیر باغات قدیم روستای نمونه گردشگری اورنه افتتاح 
شد. این پل بااعتباری بالغ بر 4.38۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که همه آن 
از محل کمک های مردمی و خیرین تأمین گردیده احداث گردیده 
است. سیدجمال خضری بانی این بنا گفت پل حاضر با دهنه 6 
متر، ارتفاع 5/5 متر و عرض معبر 7 متر و با رعایت اصول فنی و 
مهندسی برابر نقشه های تیپ وزارت راه و شهرسازی و در مدت 

زمانی کمتر از 3 ماه ساخته شده است.
خضری گفت عالوه بر ساخت پل کوچه باغ ها نیز در دو مسیر به 
طول حدود 7 کیلومتر تعریض گردیده و تردد وسایط نقلیه سبک 

و سنگین به سهولت انجام می گیرد.
گفتنی است عبور و مرور هرگونه وسیله نقلیه در این مسیر تا 
قبل از احداث پل و تعریض راه ها امکان پذیر نبود و اهالی برای 
دسترسی به باغات باید مسیری حدود ۱۰ کیلومتری و صعب العبور 

را طی می کردند.
چند سؤال پیرامون اجرا پروژه ای در روستای اورنه داشتیم که 
ممنون می شویم به آن ها جواب دهید و مخاطبین ما را با کم وکیف 
این کار جالب آشنا نمایید. در ابتدا لطف می فرمایید بگوئید چرا 
این روستا برای این برنامه انتخاب شد و ضرورت اجرا آن چه بود؟

ممنون از توجه شما به مسائل روستایی، در این باب باید بگویم 
که روستای اورنه زادگاه بنده است و تا حدود ۲۰ سالگی بنده و 
خانواده ام در آنجا ساکن بودیم و شناخت نسبتًا خوبی از مشکالت، 

مردمان و ... روستا داشتم. سالیان متمادی اهالی برای رفتن به 
باغات قدیم خود با مشکل مواجه بودند آن ها فقط با پای پیاده و یا 
نهایتًا با چهارپا می توانستند این مسیر کم عرض نسبتًا صعب العبور 
را طی نمایند. رودخانه ای که پل بر روی آن اجراشده چند ماه اول 
سال پر آب بوده و عبور از آن به سختی صورت می گرفت. البته 
در مواقع بارندگی و راه افتادن سیالب عبور از عرض رودخانه 
با  عمدتًا  کشاورزی  و  باغی  محصوالت  بود.  غیرممکن  تقریبًا 
چهارپا یا بر دوش مردان و یا باالی سر بانوان حمل می شد و نیز 
برای دسترسی به برخی از این باغات با وسیله نقلیه باید مسیری 
حدود ۱۰ کیلومتری را طی می کردند. در صورتی با احداث پل و 
تعریض معابر این مسیر به چند صد متر و یا نهایتًا دو سه کیلومتر 

کاهش یافته است.
ضرورت اجرا این پروژه به خوبی مشهود بود ولی به دلیل سخت 
بودن محل اجرا پروژه و بیم از هزینه باالی اجرا آن و نبود فردی 
که بتواند این کار مهم را رهبری کند و همچنین عدم اطمینان 
از همکاری اهالی باعث شده بود کسی در این مورد بسیار مهم 

پیش قدم نشود.
چگونه توانستید روستائیان را برای انجام این کار راضی نمایید؟

از حدود دو سال قبل این امر به شدت فکر بنده را به خود مشغول 
کرده بود و ایده های مختلفی را در ذهن خود می پروراندم. این 
موضوع را با افرادی در میان گذاشتم و آن ها طرح های مختلفی را 
پیشنهاد دادند که تک تک آن ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت 
و پس از نهایی شدن طرح موردنظر، جلسه ای را با حضور اهالی و 

وقتی مردم آگاهانه متشکل می شوند
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باغداران در مسجد محل گذاشتیم و موضوع را طرح کرده و پس 
از بحث و تبادل نظر برای اهالی صداقت و بی شائبه بودن این فکر 
و تصمیم ثابت شده و صورت جلسه ای تنظیم و بالفاصله عملیات 

اجرائی شروع شد.
طراحی و برنامه ریزی این پروژه را چگونه انجام دادید؟

برای اجرا از نقشه های تیپ وزارت راه و شهرسازی استفاده 
کردم سعی کردم از مصالح مرغوب باقیمت مناسب استفاده کنم، 
سعی کردم پائین ترین دستمزدها را بدون کاسته شدن از کیفیت 
کار پرداخت نمایم. سعی کردم به دلیل نزدیک شدن فصل سرما 
کمترین و مناسب ترین زمان ممکن را برای اجرا مراحل مختلف در 
نظر بگیرم. از وجود دوستانی با تخصص و تجربه کارهای عمرانی 
بهره بردم. از پتانسیل و امکانات اهالی برای امور مختلف بدون 

پرداخت وجه استفاده کردم.
با چه مشکالت و مسائلی در اجرا این پروژه روبرو بودید و چگونه 

از پس آن ها برآمدید؟
عمده مشکل مسیر راه عبوری از رودخانه بود. مسیری که به 
رودخانه ختم می شد در ادامه از روبرو خارج نمی شد؛ بلکه دوشاخه 
شده و پس از طی نمودن چند ده متر به سمت پائین و باالی 
رودخانه، از آن سو ادامه پیدا می کرد؛ لذا حداقل دو گزینه داشتیم 
اول اینکه حدود ۱۰۰ متر روی رودخانه را می پوشاندیم که بسیار 
هزینه بر بود و گزینه دوم اینکه پل را دقیقًا روبروی مسیر ورودی 
رودخانه احداث می کردیم و راه را بعد از پل که به باغات مردم ختم 

می شد به صورت دوشاخه به سمت چپ و راست هدایت می کردیم 
که این امر مستلزم تملک باغاتی بود که چند صد متر راه بایستی 
از میان این باغات گذشته و به مسیر اصلی خود ادامه می داد. برای 
تملک این باغات وقت زیادی صرف شد و البته بدون پرداخت 
وجه و مابازاء که نهایتًا این امر با رضایت باغداران صورت گرفت.

نقش نهادهای محلی نظیر شورای روستا و دهیاری در اجرای 
این پروژه چه بود؟

دهیار جوان و زحمتکش روستا از ابتدا همکاری خوبی با ما 
داشت ولی شوراها بعداً به ما پیوستند.

و در انتها اگر خاطرات جالبی از اجرا و مدیریت این پروژه دارید، 
بفرمائید:

از خاطرات شیرین و به یادماندنی بنده این است که در محل اجرا 
پروژه برق نبود و برای اجرا پی دیوارهای پل و کف سازی باید آبی 
که به ما مفر نمی داد را خالی می کردیم. چند مورد کف کش و موتور 
آب آوردیم ولی با مشکل مواجه شدند و مجبور شدیم حدود 64 
مترمکعب آب را که هر لحظه به آن اضافه می شد با سطل خالی 
کرده و کف و پی را اجرا کنیم. از خاطرات خوب دیگر بنده این 
است شخصی از اهالی روستای هم جوار آمد و به کارکنان خداقوت 
گفته و مبلغی را نقداً کمک کرد. دیگر خاطره خوب بنده این است 
که پیر زنی بنده را صدا زد و مبلغی را نقداً کمک کرد و گفت من 
بدانم و تو و خدا؛ و نهایت اینکه حدود 7 کیلومتر کوچه باغ در دو 

مسیر بدون کوچک ترین اعتراض و مشکل تعریض شد.
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معرفی و پیشنهاد

هفته نامه
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معرفی فیلم

دستیار یک فیلم در ژانر درام به کارگردانی کیتی گرین 
محصول کشور آمریکا است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. 
داستان فیلم در مورد یک زن جوان فارغ التحصیل است 
که به تازگی وارد یک شرکت تولید فیلم شده است. داستان 
زنی به نام جین را روایت می کند که به عنوان دستیار در یک 
شرکت فیلم سازی استخدام می شود، اما تنها پس از پنج هفته 
متوجه فساد رئیسش و فضای شرکت می شود.

در تمام فیلم نام و قیافه رئیس شرکت به نمایش درنمی آید 
و فقط عنوان »او« مورد اشاره قرار می گیرد. هیچ کس 
هیچ گاه نمی پرسد که در مورد چه کسی صحبت می شود؟ 
چراکه همه می دانند قدرت در دست کیست!

هنگامی که رئیس حضور ندارد، آشکارا مورد تمسخر 
کارمندان قرار می گیرد، اما بااین حال همگان در حال برآوردن 
خواسته و نیازهای او هستند و چاپلوسانه و متملقانه با او 
برخورد می کنند.

در فیلم ما تنها در حال شنیدن زمزمه، شایعه و پوزخند 
هستیم؛ و حتی به درستی نمی توانیم رئیس را متهم کنیم اما 
احساس زن جوان فیلم به خوبی توسط ما نیز درک می شود 
که انگار چیزی در سر جای خودش قرار ندارد و اتفاقات بدی 
در حال رخ دادن است حتی وقتی نمی توانیم به دالیل مختلف 
آن ها بیان کنیم با گوشت و پوست خود آن ها حس می کنیم.

و اما؛
ما دیدن این فیلم را از دو بابت به همه عزیزان توصیه می کنیم: 
اول اینکه مناسبات ناسالم محیط های کاری را به زیبایی به تصویر 

می کشد، چیزی که ما در ایران نیز مداوم شاهد آن هستیم و اخیراً در 
بیانیه زنان فعال در صنعت سینما نمونه ای از آن ها دیدیم. دوم اینکه 
استیصال و ضعف مردم در برابر قدرت مطلق را به ظرافت نشان 

می دهد.

دستیار
محیط های کاری در سیطره قدرت مسموم
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معرفی کتاب

این کتاب نوشته ولفگانگ سی. مولر و هانه مارسه نارود، با ترجمه علی باقری دولت آبادی 
است که توسط نشر تیسا در 47۰ صفحه منتشر شده است. این کتاب ضمن تولید ادبیات در این 
زمینه، به بررسی احزاب سیاسی از زوایای مختلف و نقش آن در مجلس های اروپایی می پردازد.

کتاب در ۱3 فصل درباره وجود احزاب و چگونگی تداخل آن ها با یکدیگر و نقش دولت در 
تشکیل آن ها و همچنین نقش آن ها در مجلس های اروپایی می گوید. ابتدا از مفاهیم شروع 
می کند و بر رقابت سیاسی احزاب تمرکز می کند و رفتار آن ها را با یکدیگر تحلیل می کند. پس 
 از آن، درباره دموکراسی های پارلمانی و نقش دولت ها و چگونگی تشکیل دولت ها می نویسد 
و درنهایت هم نقش احزاب را در تشکیل دولت ها و همچنین تأثیر دولت را بر عملکرد احزاب 
واکاوی می کند. کتاب حاصل مطالعه بر روی ۲8 دموکراسی اروپایی است، تصویری از آینده ای 
که می تواند پیش روی ما به عنوان یک کشور درحال توسعه باشد را ارائه می دهد. ما می توانیم 
باتوجه به بررسی های آسیب شناسانه این کتاب پیرامون احزاب اروپایی مسیر خود را اصالح 
کنیم. عالوه برآن، احزاب ایرانی نیز می توانند از این کتاب استفاده فراوانی داشته باشند. احزاب 
ایران با بهره گیری از این کتاب می توانند آسیب ها و چالش هایی را که احزاب اروپایی با آن ها 
مواجه شده اند بشناسند و مسیر درست را انتخاب کنند تا در آینده دچار چنان بحران هایی نشوند.

فهرست مطالب کتاب:
•  فصل یکم: حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی

•  فصل دوم: تشکیل دولت در دمکراسی های پارلمانی
•  فصل سوم: چگونه احزاب حکومت می کنند: احزاب سیاسی و سازمان های داخلی حکومت
•  فصل چهارم: عملکرد اقتصادی، نهاده ای سیاسی و دوام کابینه در دمکراسی پارلمانی اروپا
•  فصل پنجم: تأثیرپذیری انتخاباتی، دولت حزبی و عملکرد ناقص انتخابات دمکراتیک

•  فصل ششم: احزاب در پارلمان: محو مخالفان
•  فصل هفتم: گروه های حزبی پارلمان: چه کسانی در میانه میدان مسئول و پاسخ گو هستند؟

•  فصل هشتم: رأی گیری پارلمانی
•  فصل نهم: اعتماد شهروندان به پارلمان اروپایی: نهادها و موضوعات

• فصل دهم: محدودیت های ساختاری انتخاب حزبی: تأثیر متغیرهای اجتماعی ساختاری 
بر انتخاب حزبی از منظر تطبیقی

•  فصل یازدهم: احزاب سیاسی و تغییر قانون اساسی
•  فصل دوازدهم: تغییر روابط حزب دولت در دمکراسی های پیشرفته: توسعه ویژه حزبی 

یا یک روند اجتماعی گسترده تر؟
• فصل سیزدهم: توسعه حزب در دنیای قدیم و در دنیای جدید

کتاب حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی

احزاب ضامن بقای دموکراسی

و اما؛
ما مطالعه این کتاب را اکیداً به فعالین سیاسی توصیه می کنیم 
و  موفق  مکانیسم  تنها  به عنوان  سیاسی  احزاب  چراکه 

تجربه شده ای هستند که وجود و پایداری دموکراسی را تضمین 
می کنند و این کتاب به خوبی - گرچه با متنی دشوار و تخصصی 
- کلیات نظام های حزبی در اروپا را مورد موشکافی قرار 

می دهد.
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معرفی چهره

رضا تهرانچی دندان پزشک، کارآفرین و کارخانه دار ایرانی در حوزه صنایع 
غذایی بود. او به همراه برادرانش بنیان گذار کارخانه ویتانا و خالق بیسکویت مادر 
بود. وی در سال ۱3۰۲ در کاشان زاده شد. او تحصیالت ابتدایی را در مشهد 
گذراند و برای سپری کردن مقطع متوسطه، راهی دارالفنون شد. رضا تهرانچی 
در سال ۱3۲۰ پس از گرفتن دیپلم دبیرستان در رشته دندان پزشکی دانشگاه 
تهران پذیرفته شد. او در سال ۱3۲7 پس از دریافت دکترای دندانپزشکی، مطب 
خود را در چهارراه مختاری دایر کرد. تهرانچی به واسطه تأثیری که از گیلورد 
هاوزر آمریکایی، نویسنده کتاب روش های مختلف تغذیه و طول عمر گرفته بود 
به حوزه تغذیه عالقه مند شد و قابلیت های خود را در این حوزه محک زد و تولید 
نوعی بیسکویت را بر پایه فرمول گیلورد هاوزر آغاز کرد. نقطه آغاز فعالیت او، تولید 
بیسکوئیت سازی از مالس و جوانه گندم بود که در قنادی های مختلف امیریه 
و بهارستان به فروش می رسیدند. کارخانه ویتانا در سال ۱335 توسط برادران 
تهرانچی در خیابان امیریه در تهران راه اندازی شد. برادران تهرانچی از آلمان و 
بریتانیا دستگاه های بیسکویت سازی وارد کردند و تولید بیسکویت را در کارخانه 
این شرکت آغاز نمودند. ویتانا نخستین تولیدکننده بیسکویت و نان صنعتی در 
ایران است و نخستین کارخانه ایرانی بود که روی محصوالتش تاریخ مصرف و 
نشان استاندارد درج می کرد. آن ها یک جمله معروف داشتند: »بیسکویت مادر 
باید به راحتی با دندان شکسته شود و با آب دهان نرم شود.« تهرانچی که یکی 
از کارآفرینان خالق کشور و از برندگان نشان امین الضرب بود روز 6 فروردین 
۱4۰۱ در ۹۹ سالگی درگذشت. جایزه امین الضرب به کارآفرینان و پیشکسوتان 
بخش خصوصی تعلق می گیرد. محمدحسین فرزند محمدحسن اصفهانی ملقب 
به امین الضرب، تاجر، کارآفرین و اولین سرمایه گذار ایرانی در دوران مظفرالدین 
شاه قاجار بود. جشنواره امین الضرب به صورت ساالنه و با مشارکت فعاالن 
اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان سخنگوی 
بخش خصوصی برگزار می شود. اولین جشنواره امین الضرب در سال ۱3۹5 
)سالگرد ۱33 سالگی اتاق تهران( برگزار شد و اولین نشان توسط اتاق بازرگانی به 
کارآفرینان برجسته کشور اهدا شد.

رضا تهرانچی
تلفیق دانش و تجربه و انگیزه
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معرفی رویداد

نمایشگاه پنج گنج
روایتی از اشعار در تصاویر

روز ۲۱ اسفند در تقویم رسمی کشور به عنوان روز بزرگداشت حکیم 
نظامی گنجوی شاعر پارسی گوی قرن ششم ایرانی ثبت شده است. به 
همین مناسبت و همسو با سایر رویدادهای نکوداشت حکیم نظامی 
نمایشگاه »پنج گنج« به روایت موزه هنرهای معاصر تهران باتکیه بر 
هنر معاصر ایران و خوانشی از پنج کتاب ارزشمند حکیم نامدار ایرانی 
افتتاح شد و تا ۱8 اردیبهشت ماه ۱4۰۱ ادامه دارد.

بخش عمده آثار نمایشگاه پنج گنج از گنجینه موزه هنرهای معاصر 
تهران است و آثاری نیز از هنرمندان برای این نمایشگاه از هنرمندان 
امانت گرفته شده است. پیش از افتتاح نمایشگاه رسول نجفیان و 
اعضای گروهش، آیین شعرخوانی به همراه تصاویر و نمایش هم زمان 
فیلم )نما نقالی( شاه بهرام و بانوی هنرآفرین را اجرا کردند که به اشعار و 
حکایات شاعر پارسی نظامی گنجوی اختصاص داشت

عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه به جز 
دوشنبه ها از ساعت ۱۰ صبح تا ۱7، به موزه هنرهای معاصر تهران 
مراجعه کنند.

هنر بازتاب احساسات و آمال انسان ها است و نمایشگاه های هنری در 
ابعاد مختلف ما را با آرزوها، خواسته ها و احساسات هنرمندان سرزمینمان 
آشنا می کند لذا ما دیدار از این نمایشگاه را گرچه ممکن است موردپسند 
همه منتقدان و هنردوستان نباشد به شما توصیه می کنیم.
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یک عکس و چند نکته

مروری مختصر بر مشکالت کارگران فاضالب ها

• تهدید جدی سالمتی ناشی از بیماری های عفونی، پوستی، انگلی، تنفسی
• آسیب و جراحات ناشی از اشیا بُرنده و آسیب زا

• خطر مرگ در اثر ریزش هنگام کار در بافت های فرسوده و قدیمی یا انفجار گازهای خطرناک تجمیع شده در 
فضای بسته و تنگ

• نیاز جدی به برخورداری از امتیازات و تسهیالت مشاغل سخت و زیان آور
• بی توجهی و غفلت جامعه از اهمیت این شغل و جایگاه شغلی فرودستانه

• فقدان امنیت شغلی
• حقوق معوق کارگران با قراردادهای متفرقه

• نیاز به توجه بیشتر برای دوران بازنشستگی و احتمال بازنشستگی زودهنگام به علت ازکارافتادگی

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 در حزب صورت 
گرفت تشکیالتی تحت عنوان »کارگروه« در حزب تعریف 
شد. این ساختارهای جدید بر محور یک موضوع خاص 
فعالیت می کردند. کارگروه ها می تواند موقت یا دائمی باشند. 
باتوجه به نیاز مجموعه انتشارات حزب و پیشنهاد یکی از اعضا 
جوان حزب، کارگروهی در حزب تحت عنوان مطالعات تاریخ 
احزاب سیاسی ایران تشکیل شد تا زیر نظر یکی از اساتید فن 
به تدوین کتابی کامل و جوان پسندانه در زمینه تاریخ احزاب 
سیاسی در ایران بپردازند. طبق برنامه طراحی شده قرار است 
این کارگروه تاریخ احزاب سیاسی را از عصر مشروطه تا پایان 
دهه ۹۰ در ایران بررسی کند و نتیجه کار به صورت کتابی زیر 
نظر انتشارات حزب منتشر گردد.مفهوم منافع ملی و عملیاتی 
نمودن این بحث در مواضع و عملکرد حزب و جامعه بپردازد.

چهاردهمین کتاب انتشارات حزب از وزارت 
فرهنگ و ارشاد مجوز چاپ دریافت کرد. این کتاب 
که سومین کتاب از مجموعه »خوانشی نوین: 
مردم ساالری اجتماعی« است به بحث رابطه بین 
سوسیال دموکراسی و دولت رفاه به عنوان هسته 
مرکزی گفتمان سوسیال دموکراسی می پردازد. این 
کتاب در ۲۲۰ صفحه و توسط خانم زهره رحیمی 
ترجمه شده است. اصل کتاب توسط بنیاد فردریش 
ایبرت آلمان تهیه و به چاپ رسیده است.

تشکیل کارگروه مطالعات تاریخ احزاب سیاسی در ایران

کتاب مردم ساالری اجتماعی و دولت رفاه مجوز انتشار گرفت
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اولین جلسه دفتر سیاسی حزب در سال جدید برگزار 
شد. در این جلسه برخالف روال رایج به موضوعات سیاسی 
مهم در هفته های اخیر پرداخته نشد و به جای آن گزارشی 
از عملکرد دفتر سیاسی در سال 1400 ارائه شد و نقاط 
ضعف و قوت دفتر سیاسی حزب مورد بررسی قرار گرفت. 
در این جلسه همچنین برنامه ریزی برای جلسات سال 
1401 دفتر سیاسی حزب صورت گرفت.

ضمناً در روز یکشنبه 28 فروردین ماه نیز جلسه شورای 
مرکزی حزب برگزار شد که نتیجه آن در شماره بعدی 
نشریه ارائه خواهد گردید.

جلسه کارگروه تدوین نهایی شیوه نامه “چگونگی 
تشکیل خانه احزاب استان های کشور” تحت مسئولیت 
کمیته حقوقی خانه احزاب به ریاست دکتر غفوری فرد 
و با حضور نمایندگان هر سه فراکسیون اصالح طلبان، 
اصول گرایان و مستقلین و اعتدال گرایان از شورای 
مرکزی به صورت وبیناری برگزار شد. به نمایندگی 
از فراکسیون اصالح طلبان احمد حکیمی پور دبیرکل 
حزب در جلسه حضور داشتند. در این جلسه متن 
پیش نویس به صورت کامل توسط دبیر جلسه خوانده و 
پیشنهادهای رسیده در خصوص تمام مواد و تبصره ها 
موردبحث قرار گرفت و متن اصالح شده و جدید قرار 
است در جلسه آینده شورای مرکزی خانه احزاب ایران 
به تصویب نهایی برسد.

حضور دبیرکل حاما در جلسه کارگروه تدوین

شیوه نامه چگونگی تشکیل خانه احزاب در استان های کشور

آغاز فعالیت های دفتر سیاسی و شورای مرکزی حزب در سال جدید 
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سیاست به زبان خودمانی
)افسون زدایی از سیاست(

چرا بیشتر مردم و یا با کمی اغراق، همه مردم از سیاست نفرت 
دارن؟

یا چرا سیاست رو یک پدیده کثیف و فاسد می دونن؟
این احساس و یا باور رایج، علت های مختلفی داره که به نظر 
می رسه، یکی از این علت ها، نوع تعریف و شناخت مردم از سیاست 
باشه. درک و شناخِت ما از سیاست، گاهی به یک افسون زدایی جدی 

نیاز داره.
اما افسون زدایی از سیاست یعنی چی؟

یعنی تعریف، باور و انتظار مردم از سیاست، گاهی آن قدر آمیخته 
با خیال و آرزو و ایده آل ها و یا خطاهاس که الزمه با آگاهی دادن و 
گفتگوی زیاد، تصورات غیرواقعی و افسانه ای و نادرست، اصالح 

بشه.
مثاًل بعضی از مردم فکر می کنن که سیاست؛ یعنی داشتن 
پاسخ های ساده برای تمام مسائل پیچیده. یا مثاًل سیاست یعنی 

تأمین همیشگی بیشترین نفع برای همه، در تمام موقعیت ها و 
مناقشات.

یا مثاًل در چنته داشتِن راه کارها و مسیرهای قطعی و حتمی و 
بدون شک و شبهه برای رسیدن به هدف.

یا مثاًل دسترسی سریع و آسان به شرایِط بهینه و مطلوب و 
تعیین تکلیف های فوری و فوتی.

یا مثاًل امکاِن درک شرایط، تصمیمات و اقتضائات سیاسی 
توسط همه افراد.

یا وجود سیاسیوِن معصوم و بی عیب و نقصی که محبوبیتی 
دائمی داشته باشن.

یا کاریزمای مطلق و موفق برای برقراری صلح و عدالت و 
آزادی و رشد و رسیدگی به دادخواهی و حق ُکشی، هر کجا و هر 

زمانی و برای هر گروهی.
یا انتظار برای دادن تضمین های حتمی و قطعی و ثابت جهت 

رعایِت اخالق حداکثری در سیاست.
ُخب واقعیت اینه که اگه چنین تصوری از سیاست داشته باشیم، 

تصور و اندیشه ما نیاز جدی به افسون زدایی داره!
چون سیاست در واقع، هیچ کدوم از این چیزها نیست و هرگز 

نخواهد بود!
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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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مالی  -نرم افزار های جامع و یکپارچه اداری   

66201232-3، 66201458تلفکس:    info@zoubin. ir   

z o u b i  n  .  i  r   

01، واحذ 3،طبقه 24دفتر مرکزی، تهران ، کریمخان، خیابان خرمنذ جنوبی،پالک   
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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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www.khsmag.ir
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پرتال اطالع رسانی هفته نامه اراده ملت 

www.eradehmellat.ir

درباره ما

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

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

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

قضاوت خواهند کرد.

هفته نامه


