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7
نوشتار

12
گزارش

نخستین بار طرح شفافیت آرا از سوی نمایندگان در مجلس دهم مطرح شد. آذرماه 
۹۶، محمدجواد فتحی چهره سیاسی اصالح طلب و نماینده سابق مردم در مجلس دهم، 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی این 
طرح را ارائه و تأکید داشت که هر نماینده باید مسئولیت رأی خود را بر عهده بگیرد.

23
گفتگو

من به عنوان یکی از اعضای شورای دوره پنجم شهر همدان اهداف و برنامه های 
متفاوتی را در حوزه های مختلف مدنظر داشتم اهم این اهداف و برنامه ها در دفترچه 
و بروشورهایی که در زمان انتخابات دوره قبل آماده شده بود برای مطالعه در اختیار 
شهروندان مردم قرار گرفت.

26
معرفی و پیشنهاد

خانم معلمی در سال بیستم خدمت، تدریسش را داوطلبانه در یکی از محروم ترین 
روستاهای هنگ کنگ چین، متشکل از مهاجرین و بومی های فقیر انتخاب می کند. 
پیش دبستانی روستای یونتین به دلیل مهاجرت ساکنین اصلی و فقر مهاجرین غیربومی 
تنها ۵ دانش آموز دارد و حقوقی که به معلمش می تواند پرداخت کند ماهانه ۴۵۰۰ دالر  ...

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

32
اخبار حزبی

در اولین جلسه شورای مرکزی حزب در سال 1۴۰1 گزارش کاملی از 
عملکرد واحدهای مختلف سیاست گذاری حزب ارائه شد. در این جلسه که 
به صورت مجازی و با حضور اکثریت اعضا در یکشنبه شب 28 فروردین ماه 
برگزار شد ریاست شورای مرکزی )احمد حکیمی پور(، دبیر شورای مرکزی 
)فاطمه قدم(، سخنگوی حزب و مدیرمسئول هفته نامه اراده ملت )رحیم حمزه(

احزاب سبز در سال های گذشته از یک گروه افراطی خارج از حلقه 
تصمیم گیری به عنوان یک مدعی جایگاه های سیاسی بخصوص در اتحادیه 
اروپا تبدیل شده اند. سبزها حاال در سراسر جهان فراتر از نگاه تک بعدی محیط 
زیستی به عنوان احزاب سیاسی قدرتمند با مطرح کردن طیف گسترده ای از 
مطالبات سیاسی در حال پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت های ائتالفی  ...

19
اندیشه

مالصدرای شیرازی فلسفه را تشّبه به خداوند تعریف می کند. صدالبته، این 
تالش برای خدایی گونه شدن است و نه خدایی کردن. خدای گونه بر خود واقف و 
بر مقام خودآگاه شدن. منشأ این اندیشه، بینش مشایی صدرالمتألهین و التزام او به 
نظریه »فیض و صدور« است.
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به جای مقدمه

با سالم در این شماره متأثر از زیست شهروندان 
که اخیراً به طور کم سابقه ای دشوار و ناامیدکننده می 
نماید سخن سردبیری ضمن تأکید بر ضرورت اقبال 
به حکمرانی حزبی تذکار می دهد  اگر فشارهای 
طاقت فرسای اجتماعی از طریق تحزب مدیریت نشود، 
گزینه بعدی خیابان و اگر خیابان نشود گزینه زیرزمین 
تنها چاره کاهش فشارهای اجتماعی خواهد شد و 
سرمقاله ماجرای سفر اعضاء خانواده محمدباقر قالیباف 
برای خرید به ترکیه را بهانه یادآوری مسئولیت پذیری 
در سایه اهمیت دادن به مقوله تحزب کرده و این 
پرسش اساسی را مطرح می کند که در این قبیل موارد 

مسئولیت با کیست.
از  فراتر  سبزها،  به  ابتدا  مقاالت  بخش 
محیط زیست گرایی می پردازد و نشان می دهد که 
چگونه در سال های گذشته از یک گروه افراطی خارج 
از حلقه تصمیم گیری به عنوان یک مدعی جایگاه های 
سیاسی بخصوص در اتحادیه اروپا تبدیل شده اند. 
مطلب بعدی به بهانه روز کارگر حقوق فراموش شده 

این قشر زحمت کش را گوشزد می کند.
در قسمت گزارش نخست به سرنوشت شفافیت 
آرا در مجلس یازدهم دست مایه قرار داده بر این باور 
است که همچنان در کما به سر می برد و در گزارش 
دوم داستان مصور تدوین و تصویب برنامه اول توسعه 

جمهوری اسالمی ایران.
در قسمت اندیشه دو یادداشت داریم که اولی 
درنگی فلسفی است در ماهیت معلم بودن و تبیین 
نسبت معلمی با تفلسف و دومی از اندیشه تا عمل را 
به عنوان مبنایی برای گفتمان سازی توضیح می دهد.

بخش گفتگو رضوان سلماسی عضو سابق شورای 
اسالمی شهر همدان در مصاحبهای با اراده ملت 

یادآوری می کند شوراهای اجتماعی محالت بستر 
تمام کارهایی است که همه دستگاه های متولی 
در برنامه هایشان نیاز به ارتباط با مردم و شنیدن 

نقطه نظرات آن ها دارند.
بخش معرفی و پیشنهاد این شماره را اختصاص 
داده ایم به پیشنهاد فیلم معلم دهکده محصول کشور 
هنگ کنگ و در ژانر سرگذشت و درام که می توان از 
قبل تماشای آن با بخشی از دغدغه های معلمین در 
اعتراضات اخیر آشنا شد و باتوجه به مناسبت روز جهانی 
کارگر خواندن رمان روز سیاه کارگر را که اولین داستان 
در مورد طبقه کارگر در ایران است و با زبانی ساده به 
شیوه زندگی کارگران و کشاورزان ایران در یک صد 
سال قبل می پردازد، به شما عزیزان توصیه می کنیم و 
در کنار اشاره به رویداد برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران و عکسی جهت مروری مختصر بر 
مشکالت یک غّسال، چهره ماندگار زنده یاد دکتر 
محمدعلی اسالمی ندوشن، نویسنده، شاعر و مترجم 
پرآوازه ایرانی که روز دوشنبه ۵ اردیبهشت، در سن 
۹۷ سالگی و براثر کهولت سن در کانادا درگذشت، به 

یادکرد نشسته ایم.
در زمینه اخبار حزبی طبق روال چهار خبر را انتخاب 
کرده ایم که عبارت اند از برگزاری اولین جلسه شورای 
مرکزی حزب اراده ملت ایران در سال جدید، اولین 
حضور انتشارات حزب در نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، دومین جلسه دفتر سیاسی در سال جدید و 
انتشاردو کتاب جدید انتشارات حزب اراده ملت ایران. در 
قسمت سیاست خودمانی نیز تأکید می شود که حزب، 

بنگاه کاریابی نیست.
در انتها الزم است یادآوری کنیم که نگاهی به 

بخش تبلیغات نشریه نیز داشته باشید.

زیست دشوار شهروندان و ...
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 سخن سردبیر

 حزب یا خیابان
مسأله این است

پر بیراه نیست اگر عدم حضور خرد و اراده ملی در ساختار مدیریت 
کالن سیاسی را یکی از چالش های اصلی مدیریتی تلقی کنیم. آیا 
دغدغه مندان نظام با هر هدف ملی یا غیر ملی، به این فکر کرده اند که 
اگر فشارهای طاقت فرسای اجتماعی از طریق تحزب مدیریت نشود، 
گزینه بعدی خیابان و اگر خیابان نشود گزینه زیرزمین تنها چاره کاهش 

فشارهای اجتماعی خواهد شد.
اینکه زیست شهروندان به طور کم سابقه ای دشوار و ناامیدکننده 
است بر کسی پوشیده نیست. الزم نیست کارشناس متافیزیک، هوش 
سرشار یا دکترای علوم سیاسی داشته باشیم تا متوجه شویم که انبوه 
فشارهای مادی و معنوی که تبدیل به فشارهای روانی شده، سرانجام 
منجر به نقطه ای بی بازگشت و انواع اعتراضات خواهد شد. تصمیم 
اجتناب ناپذیری که تصمیم سازان و تصمیم گیران کالن باید با آن مواجه 
شوند، اینکه چگونه می خواهند اعتراضات اجتناب ناپذیر آتی را مدیریت 
کنند. یقینًا، رابطه ای علت و معلولی میان انواع فشارها و اعتراضات 
وجود دارد. به عبارتی تا زمانی که انبوه و انواع فشاری مادی، معنوی، 
اجتماعی و روان شناختی وجود دارد، نارضایتی و اعتراضات نیز وجود 
خواهند داشت. از هر زاویه که به شرایط نگاه کنیم دو احتمال بیشتر 
نمی توان برای ظهور و بروز نارضایتی و اعتراضات توده ها متصور شد. 

یک، مدیریت اعتراضات از طریق تحزب، دو، اعتراضات خیابانی.
در دو انتخابات اخیر، صاحبان قدرت، برخورد قهرآمیزی با احزاب 
داشته اند به شکلی که پدیده تحزب را کاًل از عرصه مدیریت سیاسی کنار 
گذاشته اند. حال پرسشی که مطرح می شود، اینکه آیا صاحبان قدرت؛ 
توانایی، اراده، امکانات، علم و... را برای مدیریت و حل وفصل انواع و انبوه 
چالش های اجتماعی و ملی که به طور روزانه زیست شهروندان را دشوارتر 
از روز قبل می کند، دارند؟ آیا این گونه نیست که حکمرانی بدون همکاری، 
رضایت و حمایت توده ها، در جهان خرد بنیاد معاصر، غیرممکن است؟ 
آیا حاکمیت می خواهد بدون حضور مردم یا نمایندگان آن ها )احزاب( 
در نهادهای اجرایی و ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، انبوه و 
انواع چالش های اجتماعی و ملی را حل وفصل کند؟ یا اینکه شاید برخی 
اذهان در هسته سخت قدرت باور دارند که بی توجه به نظر، رضایت و 
همکاری شهروندان می توان تا ابد حکمرانی کرد؟ آیا “وطن پرستان” 
هسته سخت قدرت، تخریب محیط زیست، به عنوان اساس بقای ایران 
را می بینند؟ آیا واقعًا برنامه ای واقع بینانه و عملی برای برون رفت از 

مخمصه ناکارآمدی مدیریت کالن وجود دارد؟ و آیا ...
در جهان خرد بنیاد معاصر که تقریبًا، همه امور انسانی و اجتماعی متأثر 
از فن آوری اطالعات هست، دیگر نمی توان در اتاق های دربسته و بدون 
توجه به نظر و حمایت توده ها به برنامه ریزی، مدیریت و حل وفصل انبوه 

و انواع چالش های اجتماعی و ملی، پرداخت.
احزاب به عنوان کاتالیزور خشم توده ها و ترانسفورماتور مطالبات، 
خواسته ها، آرزوها و اهداف شهروندان می توانند در کارآمدی مدیریت 
کالن که تنها مسیر پایداری هر نوع ساختار حکمرانی است، کاهش 

هزینه های مدیریت کالن و توسعه ملی، نقش بی بدیلی ایفا کنند.
وقایعی چون “فایل صوتی و سیسمونی” به خوبی نشان داد که 
حاشیه نشین شدن برخی وطن پرستان و حذف احزاب از ساختار قدرت 
مدیریت کالن، نمی تواند باعث آرامش، کارآمدی، پایداری و... هسته 

سخت قدرت شود.
شاید رقبای سیاسی را بتوان با اهرم قانون و انواع ترفندهای سیاسی 
حذف یا حاشیه نشین کرد، اما بنابر شواهد تجربی و تاریخی، توده های 
گرسنه و ناامید را نمی توان با اهرم های قانونی، انتظامی و امنیتی برای 
مدت طوالنی مهار کرد. شهروندان گرسنه؛ غذا، مسکن و... می خواهند 
و توده های ناامید، آینده ای روشن و قابل پیش بینی می خواهند. امری 
که برخی اذهان در هسته قدرت یقینًا به آن توجه نکرده اند اینکه تقابل 

با احزاب بسیار کم هزینه تر از مدیریت خروش توده ها است.
بر کسی پوشیده نیست که وطن پرستان با هر هدف و دیدگاهی 
مخالف ناآرامی اجتماعی و ناکارآمدی مدیریت کالن هستند؛ اما تحمل 
فشار توسط شهروندان یک مرز اجتناب ناپذیر دارد. اینکه درصورتی که 
هسته سخت قدرت طرح یا برنامه برای حضور احزاب )کاتالیزور و 
ترانسفورماتور( در ساختار مدیریت کالن تدبیر نکند، بی شک صرف نظر 
از خواسته ها و دیدگاه های وطن پرستان و شیفتگان قدرت، فشارهای 
ناشی از انبوه و انواع چالش های اجتماعی و ملی، به ویژه معیشتی، به 

خیابان ها منتقل می شود.
خیابان های ناآرام، رؤیای شیرین دشمنان خارجی و عوامل داخلی 
آن ها برای ایران زمین است. در عالم هستی وقوع برخی امور ناممکن 
هست. یکی از این امور، مدیریت کالن سیاسی )حکمرانی( موفق، 
کم هزینه و کارآمد بدون توجه به خواسته ها، نیازها و آرزوهای شهروندان 

که از طریق احزاب فرموله می شود، است.
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 سرمقاله

مسئولیت با کیست!؟
در روزهای گذشته ماجرای سفر اعضاء خانواده محمدباقر قالیباف برای خرید 
به ترکیه سهم وسیعی در اخبار سیاسی داخل کشور داشت. به این موضوع از 

زاویه های مختلف پرداخته شد که هرکدام در جای خود مهم است.
تعارض بین گفتار و عمل، بحث تکراری آقازادگی، ننوشتن گناه فرزندان 
به پای پدران و برعکس، بی توجهی به تولید ملی، تخریب جهت دار، تضعیف 
مجلس در مقابل سایر ارکان، بحث معذرت خواهی مقامات در ایران و تبعات 
آن، ردپای سرویس های امنیتی در ماجراها و حتی کشاندن پای سردار قاسم 

سلیمانی به ماجرا؛ از نکاتی بودند که در این نوشته ها به آن پرداخته شده بود.
اما ما می خواهیم از زاویه متفاوتی به موضوع نگاه کنیم. تشکیالت پشتیبان 
قالیباف در رسیدن به مجلس و منصب ریاست آن کدام است؟ در این زمان که 
چنین پدیده ای رخ داده است، چه واکنشی دارد؟ نحوه برخورد درون تشکیالتی 
با فرد یا افراد خاطی )اگر خطایی رخ داده( چگونه است؟ تبعات این رخداد در 
سرنوشت این تشکیالت چیست؟ آیا در انتخابات بعدی این موضوع باعث 
می شود که این تشکیالت در رویکردهای خود تجدیدنظر نماید؟ نگاه مردم به 

این تشکیالت باتوجه به این رخداد در آینده چگونه خواهد بود؟
پاسخ به این سؤاالت در یک نظام حزبی بسیار مهم است و می تواند برای 
طوالنی مدت یک تشکیالت را درگیر نماید و بر آینده سیاسی تمام اعضا 
آن تأثیر بگذارد. در یک نظام حزبی کالسیک بیش از گروه های رقیب، این 
تشکیالت خودی است که نگران واکنش های مردمی می شود و ناگزیر 
فرایندهای خود و حتی نیروهایش را تغییر می دهد تا اقبال مردمی را از دست 
ندهد؛ و این گونه است که تشکیالت به تدریج اصالح می شوند و خود را با نیازها 
و مطالبات جامعه همسو می نمایند؛ و فاصله بین حاکمیت و مردم پیش نمی آید.

در مورد محمدباقر قالیباف انتظار می رود جمعیت پیشرفت و عدالت ایران 
اسالمی که به ایشان نزدیک! است یا روزنامه صبح نو که به این تشکیالت 
نزدیک! است از اولین گروه ها و رسانه هایی باشند که موضع می گیرند و در ادامه 
به اصالح فرایندهای خویش می کوشند. البته توجه کنید که در همین بحث، 
به خوبی گلوگاه اصلی مشخص می شود. قالیباف عضو رسمی یا عضو شورای 
مرکزی این تشکل نیست! روزنامه صبح نو نیز به این تشکیالت نزدیک است 
ولی ارگان رسمی آن نیست؛ لذا معلوم نیست اگر خطایی این چنین رخ دهد )ما 
وارد بحث ماهیت خطا نمی شویم( مسئولیت با کیست و چه نهاد و گروهی باید 
پاسخ گو باشد؛ و این برای کلیت نظام سیاسی ما آسیب زا است و فرصت اصالح 
را از همه خواهد گرفت. البته روزنامه صبح نو در یادداشت هایی نظیر »سه ضلعی 

رادیکال ها علیه قالیباف« و سایت جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی 
با یادداشتی نظیر »وحید اشتری در دام اشعری مسلکی« به طور غیرمستقیم 
تالش کرد تا با موج ایجادشده مقابله نماید که طبیعی هم بود ولی این نحوه 

مواجهه منجر به اصالح فرایندهای تشکیالتی نخواهد شد.
بحث ما این است که تا وقتی که تشکیالت مشخصی پشت سر هرکدام 
از فعالین سیاسی نباشد. این گونه خطاها منجر به تغییر سازنده ای نمی شود. 
از طرفی بر اساس هژمونی رسانه ای این پدیده ها می توانند بیش از ارزش و 

واقعیتشان اثرگذار باشند و وارد فاز تخریبی شوند.
و جالب اینکه در این میان بسیاری هم به رسانه ها نقد می کنند که چرا 
بازتاب دهنده موضوع بوده اند و آن را بال وپر داده اند. در دنیای مدرن وظیفه 
رسانه دقیقاً همین است اما وزنه متعادل کننده در این میان تشکیالت و احزاب 
هستند. ما چون نمی خواهیم به احزاب و تشکیالت وقعی بنهیم و امتیازی 
بدهیم ناگزیر رسانه ها را محدود می نماییم. در همین مورد محمدباقر قالیباف 
فرصت طلبانی بُل گرفته اند و بر طبل طرح صیانت فضای مجازی می کوبند.

اما این پدیده بار دیگر نشان داد که فقدان یک نظام حزبی مشخص و 
برنیامدن افراد از داخل تشکیالت مشخص و شناسنامه دار، حتی اگر برخورد 
مقتضی با افراد نیز صورت گیرد منجر به اصالح تشکیالت نمی شود و درنهایت 

این باندها هستند که قدرت می گیرند نه احزاب.
در مورد مشابه محمدعلی نجفی نیز شاهد این قضیه بودیم و خطای ایشان 
تبعات غیرسازنده ای برای جناح متبوع داشت و منجر به تغییر فرایندها نشد. 
درحالی که اگر پدیده در مسیر مناسبی مورد واکاوی قرار می گرفت مطمئنًا 
منجر به تغییراتی در شیوه نیروگزینی احزاب و رساندن افراد به مناصب باالی 

تشکیالتی اتخاذ می شد.
این نحوه برخورد با مسائل فقط در حیطه سیاسی نیست بلکه بر سایر 
حیطه ها نیز سیطره پیدا کرده است. کمتر شهری را در کشور می شناسیم که 
بیمارستان اصلی خصوصاً بیمارستان بیماران تصادفی اش مشهور به قتلگاه 
نشده باشد. طبیعی است که در این گونه از مراکز خطای پزشکی، اهمال کاری، 
کم توجهی و مشکالتی نظیر آن رخ می دهد ولی ما به جای اینکه هر خطا را 
در جای خود بررسی کنیم سریعاً با یک واژه نظیر قتلگاه تکلیف خود را معلوم 
می نماییم و قدرت اصالح را از خود و سیستم می گیریم. برای همین است که 
سال هاست نمی توانیم صنعت خودروسازی خود، نظام سالمت خود و از همه 

مهم تر و واجب تر نظام سیاسی خود را اصالح کنیم.
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احزاب سبز در سال های گذشته از یک گروه افراطی خارج از 
حلقه تصمیم گیری به عنوان یک مدعی جایگاه های سیاسی 
بخصوص در اتحادیه اروپا تبدیل شده اند. سبزها حاال در سراسر 
جهان فراتر از نگاه تک بعدی محیط زیستی به عنوان احزاب 
سیاسی قدرتمند با مطرح کردن طیف گسترده ای از مطالبات 
سیاسی در حال پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت های 
به عنوان  آلمان  ائتالفی  دولت  هم اکنون،  هستند.  ائتالفی 
چهارمین اقتصاد دنیا خانم آنالنا بربوک رهبر حزب سبزها را 
به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کرده است و طبق آخرین 

گزارش ها نزدیک به 80 حزب سبز فعال در دنیا وجود دارد.
در ابتدا مهم ترین فعالیت احزاب سبز مربوط به مخالفت با 
استفاده از انرژی هسته ای بود اما بعدها موضوعاتی همچون 
کشاورزی  و  زیستی  محیط  آلودگی  اقلیمی،  تغییرات 
صنعتی را نیز مطالبه کردند. سبزها بر چهار اصول: پایداری 
زیست محیطی، دموکراسی فراگیر در سطوح پایین و محلی، 
عدالت اجتماعی و عدم خشونت تأکید می کنند. درک وال 
یکی از فعالین حزب سبز انگلستان معتقد است حرکت آن ها 
به هیچ یک از جریان های چپ و راست تمایل ندارد. اکثر 
سبزها تصویر خود را در آینه اقتصادی و اجتماعی چپ ها 
می بینند اما تمرکز آن ها تأکید بر تمرکززدایی و راه حل های 
بومی و محلی است که متفاوت از جهان بینی سوسیالیست های 

کالسیک است.
پرتگاه  لبه  اکثر کارشناسان معتقد هستند دموکراسی در 
خطرناکی قرار گرفته است. طبق گزارش بنیاد خانه آزادی، 
جهان در 15 سال آینده در یک رکود و عقب گرد از دموکراسی 
قرار خواهد گرفت و با افزایش شکافه ای اجتماعی و عدم 
توانایی نهادهای سیاسی ناکارآمد، پوپولیسم قدرت بیشتری 
خواهد گرفت. در همین حال، برخی از داده ها نشان می دهد 
پیامدهای بحران کرونا باعث حضور اقتدارگرایی در عرصه 

سیاسی می شود.

پاسخگویی  نایی  توا عدم  و  سیاسی  آشفته  اوضاع  این 
جهانی سازی به بحران های سال های اخیر باعث شده افکار 
عمومی از بسیاری احزاب چپ و راست قدرتمند روی گردانند 
و به سمت جریان های میانه جذب شوند. بسیاری از تحلیلگران 
اروپایی معتقدند فرصت بسیار خوبی برای جذب رأی دهندگان 
راست افراطی به وجود آمده است و در آلمان، حزب سبز 
از سازمان های  نهادهای قدرت مرکزی  به  کنار حمله  در 
بین المللی همچون اتحادیه اروپا و پیمان آتالنتیک شمالی 

)ناتو( نیز حمایت می کند.
ریشه احزاب سبز به جنبش های اجتماعی دهه 60 برمی گردد، 
زمانی که بسیاری از کشورهای صنعتی را به چالش کشیدند 
و هم زمان چپ نو همراه با جنبش های دانشجویی 1968، 
دنبال اتحادیه سازی، سندیکا سازی و تمرکز بر روی طبقات 
اجتماعی بودند. اوایل دهه 70 نقطه ورود سبزها به رقابت های 

 1972 سال  در  بود.  انتخاباتی 
اولین احزاب در استرالیا، نیوزلند 
افکار  گرفت.  شکل  انگلستان  و 
جامعه  اولین  انگلستان  عمومی 
اروپایی بودند که از احزاب سبز 
اکولوژیکی  سقوط  خطر  شعار  با 

حمایت کردند.

سبزها، فراتر از محیط زیست گرایی
نوشته: امیرحسین سمائی
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تا قبل از 1980 هیچ یک از احزاب سبز نتوانستند به داخل 
حلقه قدرت راه پیدا کنند اما در آلمان غربی سبزها به عنوان 
یک نیروی قوی وارد عرصه انتخابات شدند و در سال 1983 
با 27 کرسی به عنوان یک حزب تأثیرگذار وارد مجلس شدند. 
در اروپای دهه 90 در بسیاری از سطوح محلی، ایالتی و ملی به 
رقابت پرداختند و در اغلب مواقع هم پیروز بودند. بااین حال 
در اروپای غربی اکثر نیروهای سبز بر روی مخالفت با رقابت 

تسلیحاتی و مصرف گرایی غرب تمرکز کرده بودند.
در خارج از اروپا شرایط احزاب سبز بسیار متفاوت بود. در 
از  بسیاری  نبود سیستم سیاسی مجلسی  دلیل  به  آمریکا 
احزاب کوچک توانایی مشارکت در قدرت را ندارند اما سبزها 
در آمریکا توانسته اند در بسیاری از انتخابات ایالتی و محلی 
پیروز باشند و در حال حاضر بیش از 250 هزار عضو جذب 

کرده اند. افرادی همچون رالف نادرز سیاستمدار آمریکایی 
لبنانی اولین فردی بود که در آمریکا پرچم سبزها را بخصوص 
در انتخابات 1996 در دست گرفت و باعث شد در سال 2000 

حزب سبز آمریکا شکل بگیرد.
نماینده  احزاب  این  معتقدند  سبزها  منتقدان  بااین حال، 
جوانان سطحی نگر و شهرنشینان ثروتمند هستند؛ و در اروپا 
احزاب سبز در کنار چنین برچسب هایی در تالش هستند 
طبقه کارگر را به سمت خود جذب کنند. تالش های سبزها در 
کشورهای اروپای شرقی که از نرخ باالی بیکاری رنج می برند 
بی نتیجه مانده است و هنوز بسیاری از مردم نگاه مثبت به 
احزاب سبز ندارند. حتی انتقاد سبزها از توسعه صنعتی در 
کشورهای اروپایی به مذاق بسیاری از رأی دهندگان خوش 

نمی آید و بسیاری از اتحادیه ها تمایل به آن ها ندارند.
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یکی از مهم ترین اهداف دولت ها را می توان دستیابی به رشد 
اقتصادی دانست، دولت ها تالش می کنند با استفاده از اهرم ها و 
ابزارهای مختلف این امر را محقق کنند، برای رشد اقتصادی سه 
عامل اصلی می توان بیان نمود، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، 
افزایش کارایی و اثربخشی این عوامل می تواند منجر به بهبود و 
افزایش رشد اقتصادی شود، البته که گاه این عوامل در تضاد با 
یکدیگر قرار می گیرند و افزایش اثر یک عامل در تضاد با عامل 
دیگر قرار می گیرد خصوصاً بین دو عامل اول یعنی نیروی انسانی و 
سرمایه برخی منافعشان در تضاد با یکدیگر قرار می گیرد و الجرم 

می بایست بین این عوامل به یک تعادل مناسب رسید.
دولت ها گاه بنا به دالیل مختلف این تعادل را به هم می زنند 
و عمدتاً به دلیل قدرت چانه زنی باالتر سرمایه این تعادل به 

نفع عنصر سرمایه به هم 
می خورد.

در سال های بعد از جنگ که 
هدف اصلی کشور بازسازی 
و رشد کشور قرار گرفت، 
این تعادل دچار چالش های 
جدی شد و به این تعادل 
وارد  شدیدی  ضربه های 
در  امر  مسئولین  شد، 
دوراهی انتخاب بین اولویت 
سرمایه یا نیروی انسانی، 
و  گرفتند  را  اولی  سمت 
قوانین کشور به تدریج در 
این مسیر اصالح و بازنگری 
عماًل  که  به گونه ای  شد 
نیروی  از حقوق  بسیاری 

انسانی، کارگر نادیده گرفته شد.
در زیر به برخی از مهم ترین این حقوق فراموش شده اشاره 

می کنیم:
انقالب و در سال های  از پیروزی  1- حق تشکل یابی: پس 
دهه شصت به تدریج این حق از کارگران ایران سلب گردید و 
تشکل های کارگری به تدریج از بین رفتند و کارگران تنها در چند 
شکل محدود امکان تشکل یابی یافتند، تشکل هایی که به علت 
ساختار آن چندان مستقل نبوده و امکان نمایندگی خواسته های 
کارگران را ندارند و در عمل نمی توانند همه خواسته ها و مطالبات 

کارگران را نمایندگی کنند.

طبق تبصره ۴ ماده 131 قانون کار، کارگران یک واحد، فقط 
می توانند یکی از سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا 
نماینده کارگران را داشته باشند، لذا با این تبصره عماًل امکان 

فعالیت مستقل کارگری از بین می رود.
2- امنیت شغلی: در طی سال های پس از جنگ به شکل های 
مختلف امنیت شغلی کارگران دچار آسیب و ضربه شده است، 
تشکیل شرکت های تأمین نیرو باعث شد که به تدریج رابطه 
مستقیم کارگر با کارفرما از بین برود و این شرکت ها به عنوان سپری 
برای قانونی جلوه دادن اخراج کارگران توسط کارفرمایان استفاده 
شود و کارفرمایان به واسطه این شرکت ها با کوچک ترین تالطمی 
در بازار اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کنند، از سوی دیگر 
با اصالح قانون کار و امکان عقد قرارداد موقت کار بین کارگران 
امنیت  کارفرمایان  و 
شغلی کارگران لطمه 
شدیدتر و بزرگ تری 
آخرین  طبق  خورد، 
برآوردها بیش از 90 
قراردادهای  درصد 
کارگری از نوع موقت 
سه  عموماً  و  بوده 
گاه  و  شش ماهه  یا 
یک ماه بوده که این 
می شود  سبب  امر 
به راحتی  کارفرمایان 
به  دست  نند  ا بتو
و  زده  نیرو  تعدیل 
کارگران را بدون هیچ 
مشکلی و صرفاً با عدم 
تمدید قرارداد اخراج نمایند. در مواردی خاص دیده شده که کارگر 
مجبور به امضای قراردادی بدون مدت مشخص و نیز امضای 
تسویه حساب پیش از شروع کار می نماید و برای به دست آوردن 

کار، امنیت شغلی خود را به تاراج می دهد.
3- بازگشت چتر شمولیت قانون کار به وضعیت قبل:

طی سال های پس از جنگ، کارگاه های مشمول قانون کار به تدریج 
کوچک و کوچک تر شد و کارگاه های بیشتری از شمول قانون کار 
خارج شدند، کارگاه های زیر ده نفر، کارگاه های مناطق آزاد و ... 
این امر سبب شده است که کارگران بیشتری چتر حمایتی قانون 
کار را از دست بدهند و عماًل این قانون ضعیف تر و ضعیف تر شود.

حقی برای ندیدن، حقوقی برای ندادن

به بهانه روز کارگر
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۴- بهبود و ارتقای سطح معیشت کارگران
تا زمانی که سه خواسته قبل تحقق نیابد و اجرایی نشود، امکان 
تحقق این خواسته وجود ندارد و فقط آنگاه کارگران این امکان 
را می یابند که از سطح قدرت باالتری در چانه زنی میان نیروی 
کار و کارفرمایان به دست بیاورند و بتوانند باقدرتی برابر به 
مذاکره با کارفرمایان برای تحقق خواسته های خود بپردازند؛ 
لذا اگر سه خواسته قبل محقق شود و هم امکان تشکل یابی 
مستقل و آزاد برای کارگران فراهم شود و واسطه بین کارگران 
و کارفرمایان از بین برود و نیز مقید شدن موقت سازی نیروی 

کار انجام شود و البته که چتر حمایتی قانون کار به همان سطح 
سابق برگردد

بازگشت تعادل مناسب میان نیروی کار و سرمایه و تغییر وضع 
موجود که کارفرمایان دست باالتری نسبت به کارگران این 
امکان را ایجاد می کند که از سویی باعث بهبود و ارتقا سطح 
معیشت کارگران و افزایش سطح رضایت کارگران در جامعه 
فراهم شود و از سوی دیگر با افزایش این سطح رضایت، سطح 
تأثیر نیروی انسانی در رشد اقتصادی افزایش یابد و درنهایت 

کشور نیز به یک رشد اقتصادی مناسب تری برسد.
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گزارش

هفته نامه
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به گزارش حامانیوز، حمید سپهری - نخستین بار طرح شفافیت آرا از 
سوی نمایندگان در مجلس دهم مطرح شد. آذرماه ۹۶، محمدجواد فتحی 
چهره سیاسی اصالح طلب و نماینده سابق مردم در مجلس دهم، تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
این طرح را ارائه و تأکید داشت که هر نماینده باید مسئولیت رأی خود را بر 

عهده بگیرد.

بااین حال یک فوریت طرح شفافیت آراء نمایندگان، نخستین بار 1۴ 
شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد که درنهایت 
با ۵۹ رأی موافق، 1۰8 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 1۹۴ نماینده 

حاضر در مجلس وقت با آن مخالفت شد.
نتایج تحقیقات و نیز گزارش های مربوط به وضعیت کشورهای مختلف 
جهان حاکی از این واقعیت است که کارآمدی حاکمیت ها با پایداری آن ها 

ارتباط مستقیمی دارد.
 بر اساس تازه ترین گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد، مقایسه دو 
شاخص پایداری و حکمرانی نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق 
کشورهایی که از حاکمیت پایداری برخوردارند، همان کشورهایی هستند 

که از سطح حکمرانی چشمگیری نیز برخوردارند.
بااین وصف، ایران در گزارش مربوط از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و 
در شاخص فساد اداری در رتبه ۶۶، شاخص اعتماد به عملکرد سیاستمداران 

در رتبه ۴۹، شاخص رشوه و پرداخت های غیرقانونی در رتبه 8۳، شاخص 
استقالل قضایی در رتبه 81 و برای شاخص کلی عملکرد نهادهای عمومی 
در جایگاه ۷۵ جهانی قرار گرفته است و رتبه اش در میان 1۵ کشور خاورمیانه و 
شمال آفریقا نیز بهتر از 12 نبوده و فقط کشورهای الجزایر و لبنان و یمن بعد از 
ایران قرار گرفته اند. ایران در شاخص شفافیت سیاست گذاری های حکومتی 
نیز در جایگاه 1۰۵ جهان و جایگاه 1۰ خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته 

)Forum Economic World ,2۰18( .است
باروی کار آمدن مجلس یازدهم طرح شفافیت آراء نمایندگان یکی از اولین 
طرح هایی بود که در مجلس یازدهم مطرح شد. درنهایت در 1۵ بهمن ماه این 
طرح به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 1۵۳ رأی 
موافق، ۶۳ رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 2۳۴ نماینده حاضر در 

جلسه علنی با کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند.
حال باگذشت نزدیک به 2 سال این طرح همچنان بالتکلیف مانده است 
و باید دید که درنهایت مجلس یازدهم به دیدن روی شفافیت خوشایند 

خواهد بود یا که خیر؟
در این زمینه طی چند روز گذشته نمایندگان اظهارنظرهای مختلفی را 
انجام داده اند اما ازآنجایی که مجلس اقدام روشن و قاطعی در این زمینه نداشته 
است و نشان از زور مخالفانی دارد که تاکنون توانسته اند بعد از گذشت 2 سال 

همچنان طرح را منفعل و ساکن نگاه دارند
و ازآنجایی که این تسهیل انجام نشده است بخشی از نمایندگان خود در 
اقدامی خودجوش تصمیم به انتشار آرای خود در سامانه ای که از مجلس 
درخواست کرده اند به صورت داوطلبانه بارگذاری کنند اما آیا یک اقدام 
داوطلبانه می تواند تضمین دهنده و راهگشای طرح شفافیت آرا که بیش 
از 2 سال خاک می خورده است، باشد و مغایر با ژست های سیاسی و شعار 
شفافیت آرا در بازه زمانی انتخابات نبوده است؟ اگر نمایندگان به هر دلیلی 

شفافیت آرا در مجلس یازدهم همچنان در کما به سر می برد

چون در کشور حکمرانی حزبی نداریم با مشکالت 
شفافیت آرا مواجه هستیم
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تصمیم بگیرند از اقدام داوطلبانه سرباز زنند چه؟ اگر برخی از آرای خود را در 
همان سامانه داوطلب منتشر نکنند چه؟

یک موضوع دیگر نیز مطرح می شود که این شفافیت را برای هر سه قوه در 
نظرگیریم اما بعید به نظر می رسد که به تمامی برای این سه قوه محقق شود

البته اقدامات این چنینی از سوی مجلس یا بهتر بگویم نمایندگان مخالف 
شفافیت شاید به گونه ای خریدن زمان باشد و متوقف کردن طرح شفافیت 

آرای نمایندگان مجلس.

موضوع بسیار مهمی که در این زمینه قابل طرح است جای بسیار خالی 
احزاب است، اگر حکمرانی حزبی در کشور وجود داشت آنگاه تمامی شهروندان 
و مردم می توانستند بر اساس مواضع حزبی و مانیفست حزبی در رویکرد و 
نگرش حزب نسبت به موضوعات درون حزبی و برون حزبی، آن تشکل و 

نماینده اش را مورد ارزیابی و سنجه قرار دهند.
به عبارت دیگر دیدگاه و نظر نماینده همان رأی و دیدگاه حزب متبوعش 
خواهد بود که مردم به راحتی می توانند متوجه نتیجه و خروجی اقدام ها و آرا 
و شفایت آرا یک نمانده شوند چراکه در مورد نظرات حزبی که وی از آن به 

مجلس راه پیدا کرده است به خوبی می دانند.
اما اکنون در کشور متأسفانه این مقوله حاکم نیست و بسیاری از مفسده 
و آسیب ها را تجربه کرده ایم و اکنون نیز طرحی ناقص که در همان مرحله 

طرح مانده را شاهد هستیم
برخی از اظهارات طی یک روز اخیر نمایندگان را در باب شفافیت آرا 

نمایندگان مجلس مرور می کنیم:
امیرحسین بانکی پور فرد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از موافقان 
طرح شفافیت درباره به تصویب نرسیدن این طرح به »راهبرد معاصر« گفت: 
طرح شفافیت از قبل در مجلس مطرح شده بود که ما در کمیسیون آیین نامه 
داخلی مجلس برای اجرایی شدن این طرح یکسری پیشنهادها داده بودیم و 
با این پیشنهادها موافقت شده بود و درنهایت این طرح آماده بود که در صحن 
علنی مجلس مطرح شود ولی از زمانی که درخواست تصویب آن را داده ایم 
تقریباً دو ماه است که در هیئت رئیسه مجلس معطل مانده است. وی درباره 
تعلل هیئت رئیسه مجلس و در دستور کار قرار ندادن این طرح در صحن علنی 
مجلس گفت: دلیل تعلل و نگرانی هیئت رئیسه مجلس این است که این طرح 
پس از چند بار کش وقوس مجدداً رأی دو سوم را در مجلس کسب نکند و به 
همین دلیل هنوز آن را به صحن علنی مجلس نمی فرستد و ما پیگیر هستیم 

در صورت آمدن این طرح به صحن علنی مجلس به آن رأی مثبت بدهیم.
جالل رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره احتمال به حاشیه رفتن 
طرح شفافیت آرای نمایندگان پس از تصویب دو فوریت طرح شفافیت قوای 
سه گانه در صحن مجلس گفت: بنده از پیش گامان شفافیت آرای نمایندگان 
بودم منتها منتقدان و مخالفان این طرح یک سری ایرادات درستی به آن 
می گرفتند مبنی بر اینکه در صورت تصویب آن آزادی عمل نمایندگان ذبح 

می شود.
مجلس یازدهم چند روز پیش، به خاطر اینکه از زیر فشار افکار عمومی 
خارج شود، رویکردی دیگر را در پیش گرفت. آن ها با دو فوریت طرح شفافیت 

قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی سایر نهادها با 1۹۳ رأی از مجموع 2۶2 
نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند؛ یعنی به نوعی نمایندگان گفته اند چرا 
فقط شفافیت متوجه قوه مقننه باشد و با این کار خواستند، همه نهادها را ملزم 
به این کار کنند که به نظر می رسد، چون این اتفاق نخواهد افتاد، مجلس هم 

می تواند از این وعده خود با توجیه، شانه خالی کند.
در همین رابطه احمد علیرضابیگی به رویداد 2۴ می گوید: مسئله عدم شفاف 
بودن آراء، به دلیل ناقص بودن دموکراسی در کشور ما است. به عبارتی اگر در 
کشور، احزاب وجود داشته باشند، موضع حزب در قبال هر موضوعی روشن 
و شفاف است و هیچ حزبی نمی تواند درباره موضوعات مختلف سکوت کند 
یا اینکه هرکدام از نمایندگان احزاب، حرف های مختلفی بزنند. درواقع حزب 
باید درباره موضوع های مختلف اظهارنظر کند و نمایندگانی هم که از جانب 
این احزاب وارد مجلس می شوند، باید رأی حزب خود را اعمال کنند که در 
این صورت، دیگر نیازی به آشکار کردن رأی یا عکس گرفتن از آن نیست؛ 
اما زمانی که حزب نداریم، ناچار هستیم برای دفاع از آبروی خود از رأی مان 

عکس بگیریم که نشان دهیم این نظر و رأی بنده بوده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: وقتی حزب وجود 
ندارد، بساط بده بستان فراهم می شود و طبیعتاً این چرخه ناقص دموکراسی در 
کشور ما در کنار اینکه احزاب هیچ اعتبار و اصالتی ندارند، وجود دارد. درواقع 
باید پرسید احزاب در مجلس چه کاری انجام می دهند؟ به عنوان نمونه، ائتالف 
اصول گرایان که تعداد قابل توجهی نماینده را وارد مجلس کرده، آیا در قبال 
پشتیبانی فکری و برنامه ای از نماینده های خود، اقدامی انجام داده که در آینده 
از مردم بخواهد بار دیگر به کاندیداهای آن ها رأی دهند؟ مثاًل اینکه حزبی به 
مردم بگوید شما به نماینده های حزب ما رأی دادید و ما توانستیم در این چهار 
سال دوره نمایندگی، موضوعات مختلفی مثل رفاه اجتماعی یا بیمه فراگیر را 
برای آحاد ملت ایران به نتیجه برسانیم، یک کار باارزشی است، اما وقتی این 

موضوع وجود ندارد، همه مسائل به حاشیه برده می شود.
این چهره اصول گرای مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این همه 
حاشیه در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان، عدم داشتن حزب است، 
چراکه اگر وجود داشته باشد، مسئله ای پنهان نمی ماند. به عنوان نمونه در بحث 
رتبه بندی معلمان، برای اینکه بعضی نمایندگان خود را خوب و شیرین نشان 
دهند، نطق های غرا در صحن مجلس انجام دادند، اما آنچه نهایی شد، رضایت 
خاطر معلمان را فراهم نکرده است. این یعنی نمایندگان در رأی دادن به آنچه 
گفته اند، عمل نکرده اند و اگر حزب وجود داشت، این اتفاق نمی افتد که حاصل 

آن، فریب کاری و دغل کاری باشد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری آنالین، شریعتی نیاسر نماینده 
تهران گفت: 1۶2 نفر نامه را امضا کرده اند که تا اکنون حدود ۳۰ نفر رأی خود 

را تحویل گرفته اند و این آمار به تدریج در حال افزایش است.
خالصه گفت وگو با »مالک شریعتی نیاسر« نماینده مردم تهران در مجلس 

شورای اسالمی و عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره را بخوانید.
فارغ از اینکه این طرح مصوب یا قانون شود و الزم االجرا باشد یا خیر، بر 
اساس تصمیم عده ای از نمایندگان، به صورت داوطلبانه اجرا خواهد شد. اجرای 
داوطلبانه نیز نیازی به مصوبه ندارد. از دو، سه ماه گذشته 1۶2 نفر نامه ای 
نوشتند مبنی بر اینکه امکانی را به عنوان هیئت رئیسه هماهنگی زیرساخت های 

مجلس فراهم کنند تا این کار داوطلبانه اجرا شود.
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اندیشه 

هفته نامه
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مالصدرای شیرازی فلسفه را تشّبه به خداوند تعریف می کند )1(. صدالبته، 
این تالش برای خدایی گونه شدن است و نه خدایی کردن. خدای گونه بر خود 
واقف و بر مقام خودآگاه شدن. منشأ این اندیشه، بینش مشایی صدرالمتألهین 
و التزام او به نظریه »فیض و صدور« است. طبق این نظریه، بهانه ابتدایی خدا 
برای آفرینش جهان، آگاهی او به خودش بوده. براثر همین آگاهی است که 
عقل اول زاده می شود )2(. عرفاً همین وقوف به نفس را به صورت تمثیل عشق 
به تصویر منعکس شده در آینه بیان می کنند و اعتقاد دارد خداوند چون جمال 
خود را در آینه هستی دید از سر عشق به مقام خود، آینه را شکست و هستی 

هیوالیی که پاره ای از این آینه است، تجلی دهنده اسمی از اسماء الهی شد.
به هر روی، تشّبه به خداوند مستلزم آن است که علم به نفس حاصل شود. 
اگرچه این تعریف ابتدایی از فلسفه چون هزاران تعریف دیگری که از فلسفه 
شده جامع افراد نیست لیکن دامنه معتنابهی از مصادیق فلسفه را روشن 
می سازد. تعریف های بسیاری از فلسفه شده اما نه تنها دامنه آن را روشن نکرده 
بلکه برعکس، بر ابهام آن افزوده؛ بنابراین شایسته تر آن است از اولین معرف 
فلسفه ارسطو که فلسفه را به شکل مدّون درآورد تعریف فیلسوف را جویا شویم.

ارسطو فیلسوف را شخصی می داند که در پی آگاهی به تمام جوهرهای 
موجود در جهان است و هر دانش را از حیث وجودی آن به دام پرسش می اندازد 
)۳(. حال اگر بپذیریم که هر انسان برای ارضاء کمال طلبی خود که قسمتی 
از صفات مندرج خداوند در اوست، در پی وقوف و آگاهی به خودش است و 

فلسفه چیزی جز پرسیدن و تحلیل نمودن نیست، با فلسفیدن است که انسان 
به مقام نیازمندی خود، علم می یابد چراکه در مقابل آنچه غیر اوست متحّیر 

می شود و تحّیر اولین قدم پرسش است.
تحّیر از آنچه به جز ما وجود دارد علتی می شود تا از حقیقت ماهیت آنچه 
درکش نمی کنیم، بپرسیم. بپرسیم که آن ماهیتی که در سیطره مِن انسان 
نیست، چه چیزی است که به دلیل خارج بودن از نفس من، من به آن آگاهی 

ندارم.
روشن است که مبدأ حیرت نیز مواجهه با امری بدیع است چراکه برای 
انسانی که جز بر نفس خویش وقوف ندارد )۴( هر امری خارج از وجود او 

شگفت انگیز و در همان حال مجهول الهویه است )۵(.
در مقابل این آگاهی یا به عبارت بهتر آگاهی طلبی انسان، دریای بی کرانه 
جهل او وجود دارد. بدیهی است که جهانی نامتناهی، از غیر انسان و در خارج 
از او وجود دارد که متحیرکننده اوست. این نیز واضح است که علم به نفس 
هر انسان نسبت به آنچه در خارج او وجود دارد و مجهول اوست ذره ای ناچیز 
است و اگر رهیافت علمی پوپر را بپذیریم که هر گزاره ای تا زمانی که نقض 
آن را بشود تصور کرد )ابطال پذیر( علمی می ماند )۶(، هر انسانی همواره از 
مشاهده حسی دنیای پیرامون خود بر چیزی عالم می شود اما ازآنجاکه نمی تواند 
درآن واحد به مجموعه شامل آن نیز وقوف یابد، بر عوامل و علل محاط بر آن 
سوژه ِی دانسته شده جاهل خواهد ماند، در نظر او چیزهای نامتناهی ای برای 

درنگی فلسفی در ماهیت معلم بودن
نوشته:کاظم طّیبی فرد

معلمی و تفلسف
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فهمیدن وجود خواهد داشت.
ماحصل این فرایند است که انسان از ماهیت هر چیزی می پرسد، بر آن آگاهی 
می یابد و با فرا چنگ آوردن آگاهی بر انواع هم عرض سوژه موردنظر خود، برای 
آگاهی به مجموعه شامل آن تالش می کند )۷(. بر این مبنا انسان هیچ گاه 
نمی تواند بگوید چیزی یا شیئی را می داند و می شناسد بلکه فقط می تواند بگوید 
آن را می فهمد مگر آنکه هنگامی که جنس آن را شناخت، بفهمد که دانسته ی 
او اشتباه بوده است. نگاه عالمان انواع علوم تجربی به دستاوردهای بشریت، 
آنجا که هر اصل علمی را می پذیرند به شرط آنکه هنگامی که عکس آن ثابت 
شد ازنظر قبلی روی گردانده، نظر جدید را مبنا بپندارند مثال واضح این امر است.

حال با این اوصاف، شایسته است که بدانیم هرکدام از ما که هستیم. 
صرف نظر از خصوصیات مختص نوع انسان که هرکدام دارای آنیم و شئون 
اجتماعی اعتباری ای که به خود منضم نموده ایم، آنچه اصلی ترین هویت 

شخصیتی و معیشتی ما را می سازد معلمی ماست.
واضح است که چون برای آگاهی به ذات خود و علم به نفس خود نمی توانیم 
از خودمان بیرون آییم و نفس خود را بسنجیم و به آن آگاهی یابیم، باید از شناخت 
عوارض خود شروع کنیم، از اساسی ترین عوارض ما که همانا حرفه ما است که 
شأن اجتماعی، خانوادگی و حتی فراتر از آن شخصیت ما را شکل می دهد یعنی 
معلمی می آغازیم. پس الزم است که ابتدا بدانیم معلمی چیست و معلم کیست؟

آیا معنی معلمی چنان که لغت »معلم« بر آن داللت دارد تعلیم دادن 
داشته هاست؟ اگر چنین باشد، اواًل، دانش آموزان ابتدا باید معلم را بشناسند و 
از آگاهی های او آگاه شوند و سپس از میان همین آگاهی ها، مجهول جدیدی 
را مکشوف و معلوم سازند. حال پاسخ به این پرسش سازنده بلکه حیاتی است 
که با این روند تا چه زمانی باید منتظر ماند تا شاید یکی از میان دانش آموزان بر 
تمام دانسته های معلم آگاهی یابد و از آن پرسش کند و چیز جدیدی را کشف 

یا ابداع نماید؟
معلوم است که انتقال تمامی دانسته های یک شخص به دیگری، عیناً به 
همان صورت که در اوست، ناممکن است. حتی، برفرض محال، اگر هم بپذیریم 
که چنین چیزی ممکن است، یا بگوییم انتقال اهم معلومات معلم نیز کفایت 
می کند، حال این سؤال پیش می آید که چند نفر از اشخاص آموزنده به این مرحله 
می رسند که ابداع کنند و زایش. پس باید قبول کرد که بااین حالت گفته شده، 

ماحصل پس از زمان بسیار اگر نگوییم غیرممکن، اندک خواهد بود.
بیانید حال از جهان ذهنی و معنایی به جهان پدیده ها بیاییم و مصداق ها را 

بررسی کنیم.
بر مخاطبان این مقال پوشیده نیست که هر معلم به محض حضور در مقابل 
آموزندگان به منبع حیرت آن ها تبدیل می شود. چه حیرت در وجنات معنوی و 
چه مادی و جسمانی او. این فرایند در طرف مقابل )معلم( نیز به وقوع می پیوندد 
چراکه برای معلم نیز انبوه موجودات ناشناخته خارج از حیطه نفس معلم، 
حیرت آور است و محل پرسش. پس الجرم به فرایند هرمنوتیکی میان معلم 
و آموزنده ورای جنبه های رفتاری آن باید اذعان کنیم و بپذیریم که هر دو در 
پی بردن به واقعیت دیگر هستند و به همین نسبت با اعمال او از او برداشت هایی 

ذهنی خواهد نمود.
در ابتدا معلم دانش آموز را می سنجد تا حدود استعداد و ویژگی های شخصیتی 
او را بشناسد و سپس می کوشد دانسته های او را بداند تا انباشته معلومات خود 

را بدان عالوه کند.
حال پرسنده کدام است و پرسیده شده کدام، قطعاً مشخص نیست اما 
باتوجه به تعداد مستمعان که همان آموزندگان اند می توانیم بدانیم که معلم 

بسیار بیشتر از هر آموزنده مورد پرسش قرار می گیرد.
اکنون، باتوجه به آنچه در چندین الیه استدالل شد، شایسته تر آن است که 
معلم معلوماتی را به معلومات آموزنده اش بیفزاید که نتیجه آن بسیار اندک خواهد 
بود )چنان که گفته شد(، یا به مصداق مثل ماهیگیری یاددادن به گرسنه به جای 

ماهی به او دادن، پرسشگری و حیرت را به آموزنده بیاموزاند؟
حتماً پاسخ بهینه به این جواب، آموزاندن حیرت و پرسش است اما چگونه 
می توان باتوجه به وجود یک فرایند هرمنوتیکی )سوژه و ابژه و برعکس( میان 

معلم و آموزنده به این مهم دست یافت؟

پاسخ در خود سؤال مستتر است و آن اینکه، با پذیرش این رابطه دوسویه، 
معلم، تنها پرسندگی و حیرت خود را آشکار سازد تا این دور میان سوژه و ابژه 
)برعکس( به مسئله سومی منتقل شود که زاینده نیز هست؛ یعنی معلم و متعلم، 
هر دو بر سوژه متمرکز شوند. اینجاست که هر دو سو هم قدم باهم به نقد آنچه 

فهمیده نشده می پردازند و از کنه وجودی آن می پرسند.
در چنین روندی است که نه تنها آموزنده بلکه آموزشگر می کوشد به نفسانیت 
و انانیت خود )به معنای نفس االمری آن( آگاه شود تا زایندگی و ابداع را به وجود 

آورد.
شاید بر اساس این استدالل است که بتوانیم افتخار هر استاد به شاگردش 
را در عصر رنسانس تمدن اسالمی یعنی در قرون ۳ و ۴ هجری قمری درک 
کنیم. استاد به بارز بودن شاگردش مفتخر می شد چون این چنین است که معلوم 
می شود که استاد، شخصیت علم طلبی خود را به شاگرد مبّرزش آموزانده و نه 

شخصیت آموزش یافته خود را.
همین تحمیل شخصیت مِن معلم به آموزنده است که برخالف توصیه 
مالصدرا، در مقابل خداگونه شدن، به خدایی گری تبدیل می شود. این تحیر 
وجودی انسان است که او را در تالش بی پایان برای دست یافتن به علم تمام 
جواهر می اندازد و ازآن جهت که انسان هیچ گاه از نفس خود غافل نیست و 
نمی تواند از تحیر نفسانی خود بگریزد، می باید و می بایست متحیر به معنای 
واقعی آن بوده باشد تا تحیری از شخصیت او سرریز کند و مخاطب آموزنده اش 

را در برگیرد.
اینجاست که نصیحت حکیم طوس، فردوسی، تحقق می یابد که فرمود:

میاسای ز آموختن یک زمان
 میفکن به دانش دل اندر گمان

شخص متحّیر از تحیری که از عوارض ذاتی او گردیده، نمی تواند بگریزد. 
پس بیاییم نه از سر خضوع اخالقی بلکه حتی از سر فزون طلبی و منفعت طلبی، 
سوژه مقابل خود را مسلح به سالح نقد و پرسش گردانیم تا او نیز با تحیر در ما 
و کشفی هرچند اندک از ما، در فرایند دوسویه ارتباطمان دانش را از درون ما 

به ما بازگرداند.
حال بازمی گردیم به تعریف فلسفه. با آنچه گفته شد آیا معلمی چیزی جز 
تشبه به خداست آن چنان که علی الدوام خداگونه شود و نه خدایی کننده؟ آیا 
معلمی چیزی جز آفرینش است، ازآن جهت که هم خود و هم مخاطب را بر 
خودآگاه می سازد و این آگاهی به خود را مبدأ آفرینش می گرداند؟ چنین معلمی، 

با فلسفه، آن گونه که تعریف شد، هم معنا نیست؟
این چنین معلمی است که می پرسد و چون می پرسد تفلسف می کند و چون 
تفلسف می کند به تفلسف وامی دارد. معلمی جز این نیست همان طور که سقراط 
نیز به همین سبب معلم اول لقب گرفت، چون در شهر می چرخید تا نادانی خود 

و دیگران را نمایان سازد.
در این نگاه است که معلمی از سطح یک علم دهنده به یک علم جوینده 

و علم ورزنده ارتقاء می یابد گرچه این شغل در نوسان است از خاک تا افالک!
منابع، مآخذ و پانوشت ها:

1. صدرالدین شیرازی، محمد )مالصدرا(، الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه، قم، 
مکتبه المصطفوی، ]بیتا[، جلد 1، صفحه 2۰

2. دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران،1۳۷۰ ش، صص 
1۵-1۷، ذیل عنوان ابن سینا، »فیض و صدور«

۳. ارسطو، متافیزیک، کتاب ۴، فصل 2
۴. چنان که ابن سینا اثبات می کند؛ نک: دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، مدخل ابن سینا و 
چنان که دکارت آن را مبنای حرکت انسان به سوی آگاهی می داند، نک: سیر حکمت در اروپا 

محمدعلی فروغی، فصل دکارت
۵. برای مبدأ بودن حیرت در نظرورزی نک: دینانی، غالمحسین، خواجه نصیرالدین طوسی، 

فیلسوف گفتگو، انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران،1۳8۶ ش، صص 28۷ بب
۶. پوپر، کارل ریموند، حدس ها و ابطال ها، ترجمه احمد آرام، تهران، شرکت سهامی 

انتشار،1۳۶۳ ش، ص ۴۵
۷. این، همان تالش برای کسب استقرایی علم و معرفت است که متداول ترین و درعین حال 

سودمندترین فرایند تحصیل علم است.
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برای تبدیل آرمان و اندیشه به عمل، در ابتدا باید اندیشه را 
مکتوب کرد و با گفتگو و مبتنی بر عقالنیت، آرمان ها را بر مبنای 
واقعیت ها به هدف تبدیل کنیم تا چارچوبی برای عمل و رسیدن به 

آن ها داشته باشیم.
.هدف؛ حکمرانی مطلوب

زندگی ما متأثر از محیط، منطقه و جهانی است که در آن زندگی 
می کنیم. در سده های گذشته به خاطر ارتباطات کم، معمواًل اهداف 
وسایل  به واسطه  کنونی  دنیای  در  اما  بود  کوچک  بسیار  مردم 
ارتباط جمعی آرزوها و آمال مردم جهان روی فضای ذهنی ما نیز 
تأثیر می گذارد. ازجمله تأثیرات جهانی شدن دموکراسی و حقوق بشر 
است که از اهداف اصلی توسعه هست. دموکراسی مبتنی بر قانون 
تأکید بر برابری توزیع قدرت و تنظیم آن دارد که تضمین آزادی ها 
باشد. حقوق بشر نیز بر حق حیات، حق آزادی های فردی و مدنی، 

حق برابری و حق مالکیت تأکید 
دارد. ابتنای منطقی حقوق بشر 
بر کرامت و منزلت انسانی استوار 

است.
.الگو؛

برای رسیدن به اهداف مدنظر 
داشتن یک الگوی عینی، راهی 
این  است.  کم هزینه  و  میان بر 
راه را دنیای غرب در چند قرن 
گذشته گام به گام طی نموده است 
و می تواند الگویی روشن برای 
ما باشد. البته با حفظ مؤلفه های 
همگانی مدرنیته باید به فرهنگ 
و سنت ها و نظام ارزشی جامعه 

موردنظر نیز توجه ویژه داشت.
.ریشه های فرایند تغییر؛

رنسانس  از  در جوامع غربی 
آغاز شد. در قرون وسطی جامعه 
به صورت امت مسیحی با منشأ 
دینی بود و دین و کلیسا در همه 

حوزه های اجتماعی، اقتصادی مداخله و سلطه داشت. کلیسا به عنوان 
پاسدار برقراری جهان بینی دینی در بعد اقتصادی با سلطه اشراف و 
فئودال ها پیوند داشت که مردم را غارت می کردند. در بعد سیاسی 
نیز پیوندی بین فئودال ها با حکام محلی و امپراتوری ها بود. نتیجه 
اینکه بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی در ابعاد گوناگون اروپا را 
فراگرفته بود که زمینه ساز رنسانس گردید. نظریه پردازی ها در مسیر 
و در پیوند با تغییرات اجتماعی بود. نظریه ها هم در شکل دهی و 
جهت بخشیدن به روند تغییرات نقش و تأثیر داشت و هم خود متأثر 
از آن تغییرات بود. درواقع به نحوی طبیعی و تدریجی و خودجوش 

طرز تلقی ها و ایستارها، جهان بینی ها و نحوه نگرش ها و باورها و 
عقاید گروه های مختلف اجتماعی تغییر نموده که به تغییر در رفتارها 
و ساختارها انجامید. اساسی ترین تغییرات ذهنی، توجه بیشتر به 
زندگانی انسان )انسان گرایی( و دنیاگرایی به جای آخرت گرایی که 
باعث تبدیل اقتصاد معیشتی به اقتصاد آزاد و عقالنیت به جای ایمان 
و رهبانیت بود که عماًل ایدئولوژی دینی را بی اثر نمود. دیگر هدف 
جامعه خدمت به خدا از راه مسیحیت نبود بلکه هدف جامعه تأمین 
رفاه ملی و خدمت به خلق شد و این چنین کلیسا از سریر قدرت به 
زیر کشیده شد. حاکمیت الهی به حاکمیت مردم تغییر پیدا کرد. 
خالصه اینکه پایه های مدرنیته غرب؛ رنسانس )بازگشت به اصول 
فلسفه یونان باستان(، اصالح مذهبی، عقالنیت و انقالب صنعتی بود.

.شیوه تغییر؛
این روند تغییرات به صورت تدریجی شکل گرفت و بدین جهت این 
اصالح  با  تغییر  فرایند 
فرایند  است.  مترادف 
نوسازی و توسعه غرب 
طول  قرن  پنج  حدود 

کشید.
.برنامه ریزی؛

ین  ا مر  ا قعیت  ا و
اصلی  محور  که  است 
امکان پذیری  مدرنیته 
نه  ال فعا هی  شکل د
سی  سا ا ی  جنبه ها
عی،  جتما ا م های  نظا
طبیعی  و  هنگی  فر
و  لیت  فعا طریق  ز  ا
نه  ها گا آ کت  ر مشا
لب  قا ر  د نی  نسا ا
و  ملی  حکومت های 
بوده است.  منافع ملی 
مفهوم شهروند از لحاظ 
به  بسته  ا و یخی  ر تا
توسعه دموکراسی است. شهروند عضو یک جامعه انسانی است که 
هم حق دارد و هم تکلیف، به عبارت دیگر از مزایای جامعه برخوردار 
است و نسبت به جامعه نیز مسئولیت اجتماعی دارد. شهروندی 
برعکس انسان عصر سنت که بنده و رعیت و برده بود دارای یک 
وضعیت حقوقی است. شهروند دارنده یک تکه از حاکمیت ملی است. 
درواقع شهروند متقی به آیین مدنی است. از طرفی گروه ها، انجمن ها 
و احزاب سیاسی بازیگران اصلی زندگی سیاسی در دموکراسی ها 
هستند که وظیفه دارند در راستای منافع ملی مشارکت شهروندان را 

در عرصه های سیاسی و اجتماعی تقویت کنند.

از اندیشه تا عمل
نوشته: رضا احمدی صدر
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هفته نامه
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شوراهای اجتماعی محالت بستر تمام کارهایی است که همه دستگاه های متولی در 
برنامه هایشان نیاز به ارتباط با مردم و شنیدن نقطه نظرات آن ها دارند.

در  که  فرصتی  از  سپاس 
اختیار ما قراردادید. در رابطه 
با فعالیت شما در شورای شهر 
همدان در دوره قبل چند سؤال 
می شویم  ممنون  که  داشتیم 
پاسخ  مخاطبین،  اطالع  برای 
دهید. ابتدا بیان کنید برنامه کلی 
شما به عنوان نماینده مردم در 

شورا چه بود؟
اعضای  از  یکی  به عنوان  من 

شورای دوره پنجم شهر همدان اهداف و برنامه های متفاوتی را در 
حوزه های مختلف مدنظر داشتم اهم این اهداف و برنامه ها در دفترچه و 
بروشورهایی که در زمان انتخابات دوره قبل آماده شده بود برای مطالعه 

در اختیار شهروندان مردم قرار گرفت.
گرچه مهم ترین اهداف من باتوجه به تجربه، تخصص و عالقه مندی 
بیشتر در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، کودکان، زنان و 
محیط زیست شکل گرفت اما در حوزه های گردشگری با نگاه به حفظ 
بافت تاریخی شهر، حمایت از پروژه های انسان محور شهر، حمایت 
از پروژه های مناطق کمتر برخوردار و حمایت از طرح های کاربردی 
شهرداری برای راحت تر شدن ارتباط بین شهروندان و شهرداری و 
... نیز در دستور کارم بوده و باقوت در کنار همکاران خود برای آن ها 

تالش می کردم.
 به صورت مشخص در حوزه اجتماعی، تشکیل شوراهای اجتماعی 
محالت که بعدها با نام همیاران محالت فعالیت خود را ادامه داد در 
دستور کارم بود که به عنوان یک برند با شکل فعلی برای همدان 
مطرح شد. این طرح در تمامی محالت شهر همدان شروع به کار 
کرد. اهداف اصلی این طرح مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری ها 
و تصمیم سازی هایی که به آن ها و محله آن ها مربوط می شد. این 
طرح در حال حاضر در حال اجرا است و به نظر بنده به عنوان یکی از 
دستاوردهای ارزشمند شورای پنجم شهر همدان قابل بیان است. این 
طرح با شکل فعلی الگو شهرهایی شد که عالقه مند به افزایش مشارکت 
مردم بودند. شوراهای اجتماعی محالت بستر تمام کارهایی است که 
همه دستگاه های متولی در برنامه هایشان نیاز به ارتباط با مردم و شنیدن 
نقطه نظرات آن ها دارند. الزم به یادآوری است که الگوبرداری اولیه این 
طرح از شهر مشهد گرفته شد اما کلیه ایرادها و مشکالت قانونی آن 

مطالعه و برطرف و سپس در سطح شهر اجرایی شد.
در حوزه کودکان که به صورت ویژه از عالقه مندی های بنده بود 
همدان به همراه 11 شهر دیگر کشور به عنوان پایلوت شهر دوستدار 

کودک از طرف وزارت کشور انتخاب شد. 
همه می دانیم کودکان آینده ساز شهر و 
کشور بوده و هرگونه برنامه ریزی مناسب 
برای آن ها ساختن آینده این کشور است؛ 
برنامه ریزی هایی  است  الزم  بنابراین 
که برای آن ها انجام می شود باتوجه به 
خواست و نیاز واقعی آن ها انجام و فضای 
شهری نیز هم در حوزه سخت افزاری و هم 
نرم افزاری برای آن ها مناسب، کاربردی 
و اثرگذار باشد. در این حوزه پروژه های 
زیادی شروع شد ازجمله ایجاد اتاق مادر و کودک در پارک های احداثی، 
اتاق بازی کودک، پارک مهارت و خالقیت، پارک برای کودکان با 
نیازهای ویژه، اطلس کودکان، شوراهای کودکان و ... که تعدادی از 

آن ها در دست مطالعه و برخی نیز استارت ایجاد آن ها زده شد.
در حوزه ورزش ساختار ورزش محالت به ورزش شهروندی تغییر 
نام پیدا کرده و ضمن تدوین دستورالعمل اجرایی برای آن، مقرر گردید 
این ورزش بر پایه همیاران محالت در همه محالت شکل گرفته و هم 
در افزایش تعداد رشته های تحت پوشش و هم در گسترش ورزش در 

حوزه بانوان و سنین پایه فعالیت خود را ادامه دهد.
دستاورد اصلی شورای شهر همدان در دوره پنجم را 

چه می دانید؟
از دستاورد دیگر شورای پنجم شهر همدان برگزاری جشنواره 
شهروندان برگزیده بود که بازتاب خوبی در سطح شهر پیدا کرد و بسیار 
اثرگذار در تقویت آموزش های شهروندی بود. از این طرح نیز تعدادی 
از شهرهای کشور الگوبرداری کردند. در حقیقت ایجاد مرکز آموزش 
شهروندی شهرداری همدان که در این دوره شکل گرفت بر این پایه 
بود که آموزش های شهروندی بر بستر همیاران محالت به شهروندان 
ارائه و شهروندان به این طریق با حقوق و وظایف شهروندی خود آشنا و 

نتیجه آن در جشنواره شهروندان برگزیده شهر نمود پیدا کند.
در حوزه گردشگری نیز برنامه ریزی تبدیل مجتمع عین القضات که 
به صورت اداری استفاده می شد به یک مجموعه فرهنگی آموزشی و 
گردشگری صورت گرفت و حوزه های مختلفی در آن طراحی شد ازجمله 
احداث پارک آموزش شهروندی، موزه و ... که متأسفانه علی رغم استارت 
کار اما هنوز بعد از گذشت تقریبًا نزدیک به چندین ماه از شورای دوره 

ششم اما همچنان پیشرفت خاصی در آن دیده نمی شود.
برنامه ریزی در حوزه بانوان بیشتر در حوزه ورزش در بستر ورزش 
محالت شکل گرفت. کلنگ احداث دو مجموعه ورزشی در منطقه خضر 
همدان و شهرک مدرس بر همین پایه بود؛ و البته ایجاد مناسب سازی 

رضوان سلماسی عضو سابق شورای اسالمی شهر همدان در گفتگو با اراده ملت:
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کار  دستور  در  که  منطقه شهرداری  هر  در  بانوان  ویژه  پارک  یک 
شهرداری های مناطق قرار گرفت اما بودجه انجام آن ها برای شهرداری 

منطقه ۴ مصوب شد.
باتوجه به اعتقادی که به حفظ محیط زیست کشور دارم در حوزه 
محیط زیست و حفظ باغات و فضای سبز شهری هم به صورت جدی 
ورود پیدا کردم. مهم ترین پیگیری های انجام شده در این حوزه در خصوص 
خاک برداری و تعریض غیرکارشناسی و کاشت درختان در مسیر جاده 
تدارکاتی گنج نامه تا میدان میشان بود که بازتاب کشوری پیدا کرد اما 
متأسفانه علی رغم اهمیت این موضوع و پیگیری هایی که انجام شد 
مسئولین متولی نه تنها دراین رابطه اقدام خاصی انجام ندادند بلکه پروژه 
گازرسانی به گنج نامه به ویژه تله کابین گنج نامه اجرایی و حتی ساخت وساز 
در منطقه نیز مورد پیگیری جدی قرار نگرفت. اتفاقاتی که سرعت نابودی 
منابع طبیعی شهر ازجمله طبیعت، هوا و آب را تحت تأثیر جدی خود قرار 
خواهد داد. با صدور مجوز گازکشی برای گنج نامه مجوز نابودی دره زیبای 

گنج نامه و تأثیر منفی آن بر شهر همدان کلید خورد.
پیگیری های بی وقفه بنده در خصوص حفظ درختان توجه ویژه مدیران 
شهرداری و پیمانکاران آن ها برای حفظ درختان در پروژه های شهری را 
بیش ازپیش به دنبال داشت به طوری که در تعدادی از پروژه های شهری 
برای حفظ درختان مطالعات بیشتری برای اجرا صورت گرفت و باعث 
شد که یا طرح تغییر پیدا کند و یا درختانی که قابلیت جابه جایی داشتند 
جابه جا شوند. از مهم ترین اتفاقات حفظ باغات همدان نیز حفظ باغ معتمد 
واقع در جاده دره مرادبیک بود که نتیجه آن مصوبه ای بود که شهرداری 
در آن ملزم شد برای حفظ باغ راه حل مناسبی پیدا کند و اقدام به قطع و 
نابودی درختان نکند که بازهم اجرای این مصوبه به شورای ششم رسید.

در حوزه گردشگری و حفظ بافت تاریخی هم به صورت جدی ورود 
داشتم. حفظ خانه نورمهال در فرهنگسرای پرواز یکی از اقداماتی بود که 
در راستای حفظ هویت، تاریخ و فرهنگ شهر همدان صورت گرفت و 
حتی برای حفظ حقوق مالکانه مالک زمین مجاور پیشنهادهای اجرایی 
مناسبی دادیم که با اجرایی شدن آن ها نه تنها این خانه حفظ می شود حتی 
پارک دیگری به شهر اضافه و پارک پرواز نیز قابلیت بزرگ تر شدن پیدا 
می کند. مراحل پایانی این پیشنهاد به انتهای دوره پنجم رسید و الزم 

است دوره ششم بر اجرای آن دقت و توجه ویژه داشته باشد.
 اما شورای پنجم دستاوردهای زیاد دیگری نیز در سایر حوزه ها داشت. 
این درست است که شورای پنجم پروژه عمرانی بزرگی اجرا نکرد اما 
استارت پروژه های مناسبی را برای شهر همدان رقم زد. مهم ترین آن ها 
ایجاد نگاه انسان محور به پروژه های شهری بود که نتیجه آن احداث 
پیاده راه های میدان امام، خیابان اکباتان پیاده راه بلوار ارم بود. همین طور 
کلنگ سه پارک فرامنطقه ای آمادای، والیت و اکباتان زده شد. جمع آوری 
آب های سطحی که مشکل عدیده شهر همدان بود در این زمان شکل 
گرفت. همین طور احداث سایت موزه میدان امام. نگاه به توسعه متوازن 
در همه نقاط شهر در دستور کار بود که نتیجه آن نهضت پیاده راه سازی و 
مناسب سازی آن ها در سطح شهر و احداث پروژه های عمرانی مثل احداث 

بلوار قدر و بلوار شهدای سالمت، پارک پردیس و ... بود.
شورای پنجم شهرداری را با قریب به بیش از 1۳۰ میلیارد تحویل گرفت 
و در انتهای دوره علی رغم اجرای پروژه های عمرانی متفاوت در سطح 
شهر حدود ۵۰ میلیارد بدهی داشت. ایجاد فرهنگسرای کسب وکار در 
مناطق کمتر برخوردار شهر نیز از کارهای خوب شورای پنجم در راستای 
توانمندسازی اقشار کمتر برخوردار و نیز بانوان سرپرست خانوار شکل 
گرفت. افزایش در حدود 2۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل شهر و 
نیز افتتاح فاز یک پل سردار از برنامه های این دوره شورا محسوب می شود.

کدام طرح ها یا برنامه ها در شورا رأی نیاوردند، درحالی که 
شما موافق آن ها بودید؟

با  گرچه  پنجم  شورای  در  من  پیشنهادی  برنامه های  و  طرح ها 
چالش هایی همراه بود اما درنهایت مصوبه می گرفت و البته بنده نیز 
در طرح های پیشنهادی همکاران در حد امکان حمایت می کردم اما از 

مهم ترین مواردی که در شورای شهر مطرح و متأسفانه علی رغم خواست 
من مصوبه نگرفت تعیین محدوده شهرداری بافت تاریخی همدان بود. بر 
اساس بخشنامه های شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مجوز ایجاد 
شهرداری جدید در شهرهای دارای بافت تاریخی انتخاب محدوده بافت 
تاریخی شهر به عنوان محدوده بود اما متأسفانه شهرداری پیشنهاد رینگ 
اول را به شورا ارائه کرد و از طرف همکاران مصوب شد. گرچه فکر می کنم 
وزارت کشور آن را به عنوان شهرداری منطقه جدید نپذیرد و شاید تنها 
منطقه ویژه در نظر گرفته شود که این موضوع برای حفظ بافت تاریخی 
شهر همدان چالش های زیادی به همراه دارد همین طور اآلن که شهر 
درگیر آن است؛ و مصوبه بعدی اجازه ای بود که شورا به شهرداری همدان 
داد و بر اساس آن شهرداری ملزم به صدور مجوز پروانه ساختمانی به 
امالکی واقع در بافت تاریخی شد که هنوز ثبت ملی نشده و حرایم آن هم 
از طرف میراث اعالم نشده و من به شدت با آن مخالف بودم چون باعث 
تخریب باقیمانده بافت تاریخی شهر می شود. در مقابل با مشورت هایی 
که با اساتید معماری و شهرسازی مطرح داشتم دو موضوع انتقال حق 
توسعه یا همان تی دی آر و همین طور حفظ بافت تاریخی با نگاه به اقتصاد 
گردشگری در بافت تاریخی را مطرح کردم که هر دو حقوق مالکانه را 
می تواند تأمین کرده و حقوق عامه شهروندان را نیز حفظ کند. تی دی 
آر اکنون طرح های جامع و تفصیلی شهر در حال تدوین است می تواند 

موردتوجه و برنامه ریزی قرار گیرد.
بعد از پایان فعالیتتان در شورا به چه اموری اجتماعی یا 

سیاسی اشتغال دارید؟
همچنان عضو حزب اراده ملت ایران بوده و اکنون بیشتر در حوزه 
و  کوهنوردی  مدرس کالس های  به عنوان  می کنم.  فعالیت  ورزش 
همین طور نایب رئیس هیئت کاراته بانوان استان همدان مشغول به فعالیت 
هستم. فعالیت های فرهنگی و محیط زیستی خود را نیز ادامه داده در حال 
ایجاد یک سمن شهری برای پیگیری امر هستم. اتفاقات شهری برخی 
از کانال احزاب قابل پیگیری و برنامه ریزی است و برخی از کانال سمن ها 
می تواند مؤثر باشد. در کنار خانواده بودن، سفر، مطالعه و دیدار دوستان 

هم از بهترین فعالیت های حال حاضر بنده است.
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معرفی فیلم

و اما؛
ما با ذکر دیالوگی از فیلم معلم دهکده دیدن چنین فیلم هایی را 

برای تک تک معلمین و به ویژه دانشجویان مراکز تربیت معلم توصیه 
می کنیم: “این دست سرنوشت بوده که شما بر سر راه آن ها باشید و 

دانش آموزان ناامید و بریده از همه جا را شاد کنید.”

معلم دهکده

خانم اجازه! حاال میشه گریه کنم؟
نوشته: رضا قاسم پور

خانم معلمی در سال بیستم خدمت، تدریسش را داوطلبانه در یکی از محروم ترین 
روستاهای هنگ کنگ چین، متشکل از مهاجرین و بومی های فقیر انتخاب می کند. 
پیش دبستانی روستای یونتین به دلیل مهاجرت ساکنین اصلی و فقر مهاجرین غیربومی 
تنها ۵ دانش آموز دارد و حقوقی که به معلمش می تواند پرداخت کند ماهانه ۴۵۰۰ دالر 

است )حدود شصت میلیون تومان ما(. 
بااینکه در رسانه ها فراخوان جذب معلم داده اند ولی هیچ کس متقاضی تدریس 
در آن روستای دورافتاده با آن حقوق تحقیرآمیز و بخورونمیر نیست. خانم معلم که 
همسرش مدیر یک کارخانه است با دیدن آگهی فراخوان جذب معلم به روستا مراجعه 
و با پذیرش تمام شرایط سخت مدرسه زواردررفته و در حال تعطیلی، تصمیم به احیای 

این مدرسه با قدمت ۵۰ساله دارد.
در این رهگذر از طعنه های اهالی روستا، بی ادبی رئیس شورای روستا، نامهربانی 
والدین دانش آموزان و... مأیوس نشده و در یک نبرد بی امان و نفس گیر حتی به بهای 
به خطر افتادن سالمت خویش، همه نامالیمات را یکی پس از دیگری پشت سر 
می گذارد و نهایتاً با فارغ التحصیل شدن یکی از دانش آموزان و احتمال تخته شدن درب 

مدرسه به تکاپو افتاده و پس از تبلیغات مستمر موفق به جذب دو دانش آموز جدید 
می شود و البته در سال پنجم حضورش به عنوان معلم دهکده تعداد دانش آموزانش 

بیش از ۶۰ نفر می رسد.
معلم در این فیلم ارزشمند، الگویی تمام عیار از یک انسان مسئول و دلسوز هست 
که همه چیز را با تراز منافع شخصی نمی سنجد. درحالی که ابر و باد و مه و خورشید و 
فلک در کارند تا کرکره مدرسه را پایین بکشند، معلم دهکده ابتدا جوانه های امید را در 
دل تک تک دانش آموزان می کارد و سپس با مراجعه مستقیم به خانواده های از همه جا 
بریده و هم نشینی و تشریک مساعی با آن ها، شمعی در پستوخانه بینوایان روشن می کند 

و به واقع یک تحول در زندگی دانش آموزان و خانواده هایشان رقم می زند.
مداومت و مقاومت خانم دهکده به همراه روابط عمومی باال در تغییر شرایط مؤثر 
افتاده و آوازه وی در هر کوی و برزن ساری و جاری می شود. معلم معروف و دل سوخته 
پیشنهاد شگفت انگیز ده میلیون دالر در سال یک مؤسسه آموزشی را رد کرده و ترجیح 
می دهد همان معلم ۴۵۰۰ دالری باقی بماند و به یک قهرمان نظام آموزشی بدل 

گردد.

این فیلم محصول کشور 
هنگ کنگ و در ژانر سرگذشت و 
درام هست و به کارگردانی آدرین 
کوان در سال 2015 ساخته شده 
است. فیلم که بر اساس داستان 
واقعی است، در مورد یک مدرسه 
کوچک است که مدیر آن کم ترین 
دستمزد را در تاریخ هنگ کنگ 
داشته است.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
27

 شامره 37

۱2 اردیبهشت ۱۴۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

معرفی کتاب

شبه رمان روز سیاه کارگر نوشته احمدعلی خداداده کرد دینوری )عضو حزب دموکرات 
عامیون ایران( است که در سال 1۳۰۵ در کرمانشاه منتشر شد و ترجمه روسی آن در سال 
1۳1۴ در تاشکند به چاپ رسید. ویرایش جدید این کتاب در سال 1۳۹۵ در خارج از کشور 
منتشرشده است.

حکایتگر رمان دهقان زاده ای به نام بختیار است که حکایت خود و خانواده اش را می گوید. 
خداداده )نویسنده( و راوی هر دو کرد و در روستاهای کرمانشاه زندگی می کنند. راوی از 
وضعیت تلخ آن دوران ارباب و رعیت سخن می گوید دوران سخت مردم در حکومت قاجار و 
همچنین قصه زنان کارگر و البته به ستایش از آن ها نیز می پردازد.

سه سال پیش، ناصر مهاجر و اسد سیف، دو نویسنده و پژوهشگر ایرانی ساکن اروپا، با 
ویرایش تازه ای از این رمان، انتشار هر دو جلد در یک مجلد، نوشتن پیشگفتار و توضیحات، 
اضافه کردن ترجمه فارسی پیشگفتارهای چاپ روسی و کردی و نیز مقاله ای به ترجمه 
سروش حبیبی، گامی مهم در حفظ و ثبت این اثر ماندگار ادبیات فارسی برداشتند.

پیش از انتشار اثر پژوهشی ناصر مهاجر و اسد سیف در خارج از ایران، حسن میرعابدینی 
در کتاب معروف »صدسال داستان نویسی ایران« به رمان »روز سیاه کارگر« نیز پرداخته 
بود. میرعابدینی در فصل »رمان اجتماعی« که یکی از فصل های بخش اول جلد اول کتاب 
»صدسال داستان نویسی ایران« را تشکیل می دهد، در ابتدا به ویژگی کلی اولین رمان های 
اجتماعی در ایران می پردازد و می نویسد: »مقابله احساسی قهرمان رمان با جامعه که عاقبت 
به شکست قهرمان و پذیرش وضعیت موجود توسط او می انجامد، خصلت تمامی رمان های 
اجتماعی است.« این پژوهشگر سپس با اشاره به رمان »روز سیاه کارگر« که احساسی 
بودن آن از همان عنوان رمان مشخص است، می نویسد که این رمان در میان رمان های 
اجتماعی دوره خود، »پدیده استثنائی« به شمار می رود.

زمان رمان، آخرین سال های حکومت قاجار و مکان آن نیز سه استان کرمانشاه، کردستان 
و همدان است. نویسنده، ضمن توصیف وضعیت معیشتی خانواده بختیار، هم ارزشی 
مردم شناسانه به اثر خود می بخشد و هم با روایت سفرهای پی درپی راوی، از این روستا به 
آن روستا و شرح رسم های حاکم و شیوه کارها، بار جامعه شناسانه کتابش را افزایش می دهد. 
همچنین در رمان، وضع نابسامان روستاها و مناسبات اجتماعی میان مالکان و رعیت ها و 
همچنین مسائلی چون مالیات ها، ناامنی راه ها و فقدان امکانات بهداشتی بازگو می شود.

رمان »روز سیاه کارگر« در شرایطی نوشته شد که به نظر می رسد نویسنده تحت تأثیر 
رمان های قرن نوزدهم اروپا بود. رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسمی که در این رمان دیده 
می شود، یادآور آثار هوگو، بالزاک، زوال و دوماست.

روز سیاه کارگر

مشروطه فقط لفظ بود و معنا نداشت!

و اما؛
باتوجه به مناسبت روز جهانی کارگر ما خواندن این رمان را که 

اولین داستان در مورد طبقه کارگر در ایران است و با زبانی ساده به 
ایران در یک صد سال قبل  شیوه زندگی کارگران و کشاورزان 

می پردازد، به شما عزیزان توصیه می کنیم.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

28

 شامره 37

۱2 اردیبهشت ۱۴۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

معرفی چهره

من در قعر ضمیر خود احساسی دارم و آن این که رسالت ایران به پایان نرسیده 
است و شکوه و خرمی او به او باز خواهد گشت. من یقین دارم که ایران می تواند 
قد راست کند و آن گونه که درخور فرهنگ تمدن و سالخوردگی اوست نکته های 
بسیاری به جهان بیاموزد.

دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، نویسنده، شاعر و مترجم پرآوازه ایرانی روز 
دوشنبه ۵ اردیبهشت، در سن ۹۷ سالگی و براثر کهولت سن در کانادا درگذشت. در 
زمان حیات او در سال 1۳۹۹ خیابانی در حوالی دانشگاه تهران به نام او نام گذاری 
شد.

این نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبیات در سال 1۳۰۴ در روستای ندوشن یزد 
به دنیا آمده بود. او تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در روستای خود و سپس در یزد 
انجام داد و بعد از آن به دانشکده حقوق تهران راه یافت. پس از آن به اروپا رفت 
و با نوشتن رساله ای درباره هند و کشورهای همسود مدرک دکترای خود را در 
رشته حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کرد. این چهره سرشناس 
فرهنگی و ادبی در دوران تحصیل خود در فرانسه بیشتر به ادبیات پرداخت و با 
دنیای ادبیات اروپا آشنا شد. او در سال 1۳۳۴ به ایران بازگشت، ابتدا مدتی قاضی 
دادگستری بود، اما بعد از آن مشاغل حقوقی را رها کرد و به تدریس در زمینه های 
مختلف به ویژه حقوق و ادبیات روی آورد. محمدعلی اسالمی ندوشن در سال 
1۳۴۵ با شیرین بیانی، نویسنده و استاد تاریخ دانشگاه تهران، ازدواج کرد

از محمدعلی اسالمی ندوشن کتاب ها، مجموعه مقاالت، اشعار، ترجمه ها و 
مقاالت بسیاری در مطبوعات به جای مانده است. او بیشتر عمر خود را وقف ادبیات 
کرد و ازجمله نخستین کسانی بود که جامعه فرهنگی ایران را با مکاتب ادبی 
اروپایی، نقد ادبی و نیز رشته ادبیات تطبیقی آشنا کرد. ندوشن ازجمله پرکارترین 
ادبا و محققان معاصر ایران بود و با عالوه بر تألیف کتاب به ترجمه آثار غیرایرانی 
به زبان فارسی ازجمله آثاری درباره ادبیات و فرهنگ ایران پرداخته است. از وی 
بیش از ۷۰ اثر تألیف و ترجمه و صدها مقاله باقی مانده است. پژوهش های او در 
زمینه ادبیات فارسی نیز شامل نوشته هایی در حافظ شناسی، فردوسی شناسی، 
شاهنامه پژوهی و نیز کاوش در اسطوره های باستانی ایرانی بوده است.

تو را بینم که چون یک خرمن صبح
به باال می روی آرام و آرام

من اینجا دیر ماندم، دور ماندم
به زنجیر امید ناسرانجام

تو بودی، من نبودم

محمدعلی اسالمی ندوشن
عاشق ایران خارج از خاکش به خاک سپرده شد
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معرفی رویداد

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

من یار مهربانم

بعد از وقفه ای دوساله به علت پاندمی کرونا سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران از بیست و یکم تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1۴۰1 در دو بخش حضوری در 
مصالی امام خمینی و مجازی در سامانه  ketab.ir  برگزار می شود.

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نمایشگاه کتابی است که در میانه اردیبهشت هرسال 
برگزار می شود. این نمایشگاه، یکی از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی در ایران است. 
نخستین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1۳۶۶ در نمایشگاه بین المللی 
تهران )در انتهای بزرگراه چمران( برپا شد و تا سال 1۳8۵ برگزاری آن در همین مکان 
ادامه یافت. اّما از سال 1۳8۶ نمایشگاه کتاب در مصالی امام خمینی تهران )در محله 
عباس آباد( برگزار شد و در سال 1۳۹۵ )بیست و نهمین دوره( محل برگزاری به مجموعه 
نمایشگاهی شهر آفتاب که مختص نمایشگاه ایجادشده بود، در آزادراه تهران - قم تغییر 
یافت که به علت دوری راه با انتقادهای فراوانی روبرو شد. در سال 1۳۹۷ نمایشگاه کتاب 
دومرتبه به مصالی امام خمینی تغییر مکان یافت و دوباره مشکالت ترافیکی و کمبود 
امکانات را رقم زد. نمایشگاه به مدت دو سال به علت پاندمی تعطیل شد و امسال مجدداً در 
مصلی امام خمینی برگزار می گردد.

در انتهای سال قبل تعدادی از سایت های مرتبط با نشر کتاب وزارت ارشاد هک و از 
دسترس خارج شدند که برگزاری نمایشگاه را در هاله ای از ابهام فروبرد که خوشبختانه 
مشکالت رفع شدند و مجموعه های انتشاراتی کشور آماده حضور در این رویداد فرهنگی 
شدند.

در مورد مضرات بخش فروش کتاب این نمایشگاه صحبت های زیادی شده است و 
بسیاری معتقد هستند که بهتر است مشابه بسیاری از نمایشگاه های جهانی بخش فروش 
مستقیم از نمایشگاه برداشته شود. خصوصاً اینکه این کار و کارهای مشابه می تواند به 
کسب وکار کتاب فروشان لطمه بزند. متأسفانه تاکنون نه تحقیق مناسبی در این مورد 
صورت گرفته است و نه گزارش دقیقی در این باب وجود دارد. طبیعی است که بسیاری 
از ناشران به این فروش مقطعی ساالنه دل بسته اند و از طرفی وضعیت کتاب فروشان 
در سطح کشور چندان مطلوب نیست و الزم است هر چه سریع تر با حضور نماینده تمام 
ذی نفعان در این باب اندیشیده شود و راهکار مناسب اخذ گردد. در مورد محل برگزاری 
نمایشگاه نیز حرف وحدیث بسیار است و هنوز تصمیمی مبتنی بر رعایت منافع تمام 
ذی نفعان در این باب گرفته نشده است.

در آخرین دوره برگزاری این نمایشگاه بیش از ۵۰۰ هزار عنوان کتاب چاپ داخل و 
خارج کشور عرضه شد.
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یک عکس و چند نکته

آخرین دستانی که بر پیکر ما می سایند

نیم نگاهی به مشکالت یک غّسال:
. عدم توجه و بی مهری جامعه

.تنش و استرس روانی شدید پس از مواجهه با جسدهای گاه دریده، عفونت زده، متعفن، سوخته، له شده و یا کرم زده
.وضعیت ناپایدار استخدامی

.عدم پرداخت مزایا یا افزایش حقوق در بحران هایی چون شیوع کووید 1۹
.فضای اندوه بار و افسرده کننده کار

.شنیدن مکرر خاطرات تلخ و گاه تکان دهنده از مرگ متوفی و ارتباطاتی مملو از شیون و فغان حین کار
.امکان ابتال به انواع بیماری

.کار به شدت یکنواخت و کسل کننده
.رنج ناشی از شستن جنازه های جوان یا کودک

.ایجاد احساس ناخوشایند و آزاردهنده نسبت به برخی خوراکی ها و مواد طبیعی مثل گوشت برای ماه های نخست کاری
.ابتال به آرتروز و دردهای استخوانی

. درنهایت سروکار داشتن با پدیده ای که هر انسانی از آن می گریزد.
مشاغل دور از نظر

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

هفته نامه
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در اولین جلسه شورای مرکزی حزب در سال 1۴۰1 
گزارش کاملی از عملکرد واحدهای مختلف سیاست گذاری 
حزب ارائه شد. در این جلسه که به صورت مجازی و با حضور 
اکثریت اعضا در یکشنبه شب 28 فروردین ماه برگزار شد 
ریاست شورای مرکزی )احمد حکیمی پور(، دبیر شورای 
مرکزی )فاطمه قدم(، سخنگوی حزب و مدیرمسئول 
هفته نامه اراده ملت )رحیم حمزه(، مدیرمسئول سایت حزب 
)پیام فیض(، مدیرمسئول انتشارات حزب )افشین فرهانچی( و 
رئیس دفتر سیاسی )شمس افرازی زاده( گزارش عملکرد خود 
در شش ماه دوم سال 1۴۰۰ را ارائه کردند.

در جلسه بعدی شورای مرکزی قرار است گزارش 
واحدهای اجرائی حزب ارائه شود.

انتشارات حزب اراده ملت ایران خود را برای 
شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 
دهه آخر اردیبهشت آماده می کند. طبق مقررات 
موجود انتشاراتی هایی می توانند در بخش حضوری 
نمایشگاه شرکت کنند که در چهار سال منتهی 
به نمایشگاه ۴۰ عنوان کتاب منتشر کرده باشند، 
ازاین رو انتشارات حزب نمی تواند به صورت رسمی 
در بخش حضوری این نمایشگاه حاضر باشد اما 
بخش مجازی نمایشگاه مقرراتی برای تعداد کتاب 
چاپ شده ندارد و انتشارات حزب با 1۴ عنوان کتاب 
در این بخش حضور خواهد یافت.

البته وزارت ارشاد اعالم داشته است که در صورت 
بودن فضای کافی، امکان دارد به انتشارات با تعداد 
کمتر نیز مجوز زدن غرفه ارائه دهد که هنوز وضعیت 
این فضای اضافه مشخص نشده است.

اولین جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران در سال جدید

اولین حضور انتشارات حزب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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دومین جلسه دفتر سیاسی حزب با سه دستور 
کار در هفته گذشته برگزار شد. در این جلسه ابتدا 
رحیم حمزه به بحث عمل سیاسی حزبی با نگاه 
به واکنش سمن ها در موضوع پتروشیمی میانکاله 
صحبت کرد و اعضا نظرات خود در این زمینه را ابراز 
داشتند. در دستور دوم شمس افرازی زاده در مورد 
ضرورت تغییر و بازنگری قانون اساسی پرداخت و 
نهایتاً در دستور سوم در مورد شیوه و زمان ارائه 
بیانیه تحلیلی حزب در مورد وقایع کشور خصوصاً 
اعتراضات صنفی بحث و گفتگو صورت گرفت.

طبق روال خالصه ای از موضوعات ارائه شده و 
مباحث پیرامون آن ها در شماره بعدی نشریه اراده 
ملت ارائه خواهد شد.

با چاپ دو کتاب “مردم ساالری 
اجتماعی و دولت رفاه” و “ مردم ساالری 
اجتماعی با الگوی اسکاندیناوی” تعداد 
عناوین کتاب های انتشارات حزب به 1۴ 
عنوان رسید.

کتاب دولت رفاه و مردم ساالری 
اجتماعی با ترجمه زهره رحیمی در 190 
صفحه و قیمت 60 هزار تومان عرضه 
می شود.

کتاب مردم ساالری اجتماعی بر اساس 
الگوی اسکاندیناوی در 2۴0 صفحه، با 
ترجمه حامد عظیمی عرضه شده است. 
قیمت این کتاب نیز 60 هزار تومان است.

هر دو کتاب از مجموعه “خوانشی نوین: 
مردم ساالری اجتماعی” هستند و جدا 
از نسخه چاپی، نسخه الکترونیک آن ها 
بر روی سایت و اپلیکیشن طاقچه عرضه 
می شود.

دو کتاب جدید انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر شد

دومین جلسه دفتر سیاسی در سال جدید برگزار شد
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سیاست به زبان خودمانی
حزب، بنگاه کاریابی نیست

شاید کمتر شنیده باشید، اما یکی از انتظارات رایجی که متقاضیان 
عضویت در احزاب، از تشکیالت مربوطه دارند، شغل یابی است!

آری. بسیاری از مراجعیِن تشکل های سیاسی که از بیکاری رنج 
می برند یا شغل ثابتی ندارند، به احزاب برای عضویت مراجعه می کنند 
و با گذشت زمان از آن ها انتظار فراهم کردن شغلی ثابت دارند. آن ها 
طبق تصوری که از احزاب در ذهن دارند، گمان می کنند که برخی 
چهره های حزبی یا خود تشکیالت، می تواند با استفاده از نفوذ و 
ارتباطاتی که دارد در زمان کوتاهی برای نیروهایش شغلی دست وپا 
کند. یا حتی خودش دست به استخدام آن ها بزند. هر چند این اتفاق 
از سوی برخی چهره ها و گروه های سیاسی رقم می خورد و مردم با 
نزدیکی و پیوند با آن ها می توانند به مزایای بسیاری، از جمله یک 
شغل قابل قبول دست پیدا کنند؛ اما اساسًا داشتن این انتظار از یک 
تشکیالت سیاسی که یکی از وظایفش کاریابی و دست به کار کردن 
نیروها باشد، انتظاری نادرست و برخاسته از درک غیردقیق از حزب 

و تحزب است.
احزاب در بهترین شکل خود در راستای تشویق و انگیزش نیروها، 
می توانند به توانمندسازی و آموزش عمومی اعضا اقدام کنند و با ایجاد 
فرصت تمرین و آزمون وخطا، در امور درون تشکیالتی، برخی از 

ویژگی های الزم برای توفیق در بازار کار را در ایشان تقویت کنند و 
توانایی های آن ها را در شرایط مختلف سیاسی به جامعه بنمایانند. یا 
در حوزه اشتغال، مشاوره داده یا اطالعات کمک کننده در اختیار وی 
بگذارند. هرچند رواِج چنین انتظاراتی که با شرایط کنونی جامعه، 
جدی تر نیز شده، موجب گردیده تا برخی گروه های سیاسی برای جذب 
و حفظ نیرو، یکی از دغدغه های خود را روی سفارش شغلی و اشتغال 
اعضا تعریف کنند. این رویه، نه تنها احزاب را از رسالت اصیل خود دور 
می کند که این دست از نیروها نیز عمومًا باورمندان و همسویان دلسوز، 

وفادار و مسئولی از آب در نخواهند آمد.
البته ضروری است که احزاب نیز در مواجهه با این انتظارات در 
درون تشکیالت، مرز حمایت رسمی تشکیالتی را از حمایتی که به طور 
شخصی از افراد صورت می گیرد روشن کنند؛ و توجه اعضا را به این 
مهم جلب کنند که اشتغال اولویت باالتری از کنش سیاسی برای هر 
شهروندی دارد؛ لذا چنانچه از بیکاری رنج می بریم. پیش از ورود به 
احزاب، شایسته است به یافتن شغل اهتمام بیشتری ورزیم. بعالوه 
کادر مسئول حزب هم باید توجه کنند که چه مکانیسم های انگیزشِی 
معقول و پسندیده ای می تواند جایگزین این رفع این تمنا شود. در 
بی حال احزاب می توانند برای اموری چون مشاوره ی رسانه ای، 
بازاریابی سیاسی، برگزاری کنگره ها و همایش ها، مدیریت ارتباطات 
مجازی و فعالیت های ستادِی خود از نیروهای حزبی به عنوان پرسنل 
حقوق بگیر استفاده کنند؛ اما هر شکل از آمیختگی و تعامل بین 
نیروهای مزدبگیر و داوطلب در حزب، به مدیریتی هوشمندانه نیازمند 

دارد تا روابِط تشکیالتی مخدوش نشود و آسیب نبیند.

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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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   



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
45

 شامره 37

۱2 اردیبهشت ۱۴۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

46

 شامره 37

۱2 اردیبهشت ۱۴۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
47

 شامره 37

۱2 اردیبهشت ۱۴۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

48

 شامره 37

۱2 اردیبهشت ۱۴۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

پرتال اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران

http://erademelat.ira

مرجع رسمی اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران 
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پرتال اطالع رسانی هفته نامه اراده ملت 

www.eradehmellat.ir

درباره ما

ی  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


