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97خرداد ۱۴۰۱ /شماره 39
نوشتار

11
گزارش

شاخص کل بورس اوراق بهادار برای چندمین بار خود را به ۱۵۵۵۰۰۰ 
واحد رساند. اما برخالف دفعات قبل، با شیب نسبتاً مالیم تری مسیر خود را 
طی کرد که به علت های این موضوع نیز در ادامه خواهیم پرداخت.

18
گفتگو

علی حقیقت شناس، بسیجی خاضع دهه اول انقالب است که امروز به عنوان 
فعال سیاسی و منتقدی صریح اللهجه شناخته می شود. حقیقت شناس، گیالنی و 
متولد سال ۱۳۴۱ است. دکترای جغرافیای سیاسی دارد و بیشترین دوران خدمت 
فرهنگی خود را در دانشگاه امام حسین گذرانده است. اراده ملت در این شماره به 
گفت وگو با او نشسته که در ادامه می خوانید:

28
معرفی و پیشنهاد

قهرمان فیلمی ایرانی به نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی است که در سال 
۱۴۰۰ اکران شد این فیلم ۱۲۷ دقیقه ای سال گذشته موفق به کسب جایزه بزرگ هیئت  
داوران از جشنواره کن شد.

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

34
اخبار حزبی

در دهه پایانی اردیبهشت ماه نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد. در این 
نمایشگاه حزب با ۱۴ عنوان کتاب در دو بخش حضوری و مجازی شرکت 
کرده بود.

در پایان مدت نمایشگاه کتاب حدود ۱۹۵ مورد از کتاب های حزب )۱۶۵ 
مورد در بخش حضوری و ۳۰ مورد در بخش مجازی( موردتوجه بازدیدکنندگان 

حکمرانی خوب الگویی تازه در ادبیات توسعه است که مدتی است که در 
ادبیات سیاسی کشور از آن یاد می شود که از تعامل و مشارکت سه بخش 
خصوصی، جامع مدنی و دولت، شکل می گیرد. در واقع جامعه مدنی پایدار و 
دولت شهروندمداری زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار و حکمرانی خوب 
است، با توجه  به اینکه حکمرانی و کیفیت آن از موضوعات مهم پیشروی 

15
اندیشه

ضرب المثل هایی مثل “فلسفه، هر صفحه اش صد صفحه!!! “ چنان ذهنیتی 
برایمان ساخته که به محض شنیدن نام فلسفه و اتصاف موضوعی به فلسفه، رغبت 
و وحشت را در ما شعله ور می کند. این در حالی است که ربط و نسبت فلسفه با 
زندگی روزمره و کاربرد فلسفه در شکل دادن چارچوب های زیست فکری از مباحث 

23
رویدادهای ایران

به گزارش اراده ملت ساعت ۱۲: ۳۰ ظهر دوم خردادماه ساختمان تجاری ۱۰ طبقه 
مترو پل در شهرستان آبادان منطقه ته لنجی امیری فروریخت. ساختمان برج های 
دوقلوی مترو پل به عنوان بزرگ ترین و کامل ترین مجموعه پزشکی، اداری، تفریحی، 
تجاری و پارکینگ طبقاتی در منطقه جنوب خوزستان در مراحل پایانی قرار داشت که بنا 
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به جای مقدمه

با سالم و ارادت خدمت تمام خوانندگان عزیز 
شماره جدید )۳۹( نشریه اراده ملت را زمانی تقدیم 
شما عزیزان مینمائیم که هموطنانمان سوگوار کشته 

شدگان فاجعه متروپل آبادان هستند.
در این شماره با توجه به کاستی هایی که هر روز 
در امر حکومت داری میبینیم، سخن سردبیری به 
موضوع  حکومت چیست؟    و سرمقاله به موضوع 

جایگاه مجلس تخصیص یافته است.
در بخش نوشتار دو یادداشت را به شما تقدیم 
میکنیم. یکی در مورد حکمرانی حزبی و ضرورت 
وجود احزاب و دیگری در مورد اتحادیه های کارگری.

در قسمت گزارش و در ادامه شماره قبلی گزارشی 
تصویری داریم از حضور انتشارات حزب اراده ملت 
ایران در نمایشگاه کتاب و در گزارش دوم به بررسی 

وضعیت بازارهای مالی در این روزها پرداخته ایم.
موضوع  به  داریم  نگاهی  اندیشه  قسمت  در 
فلسفه و هنر زیستن که امیدواریم دنباله های آن 
نیز در شماره های بعدی مورد توجه شما قرار گیرد 
و همچنین یادداشتی داریم در مورد سریال های 

عاشقانه تاریخی.
در بخش گفتگو ابتدا با علی حقیقت شناس فعال 
سیاسی گیالنی در مورد تحزب به صحبت نشسته ایم  
و سپس گفتگوئی داشته ایم با احد رسولی عضو سابق 

شورای شهر کرج در مورد فاجعه ریزش ساختمان 
متروپل در آبادان. 

در این شماره بخش جدیدی را به نشریه اضافه 
کرده ایم که فقدان آن از سوی خوانندگان گوشزد 
شده بود و آن نگاهی به رویدادهای اخیر کشور است. 
در این شماره چهار رویداد انتخاب شده است که 

امیدواریم مورد استفاده همراهان گرامی قرار گیرد.
در بخش معرفی و پیشنهاد، به مناسبت جشنواره 
فیلم کن دیدن فیلم قهرمان را به شما توصیه میکنیم 
و به معرفی کتاب جماعت گرائی از پژوهشگر جامعه 
شناسی سعید مدنی پرداخته ایم. در همین بخش 
نگاهی داریم به زندگی زنده یاد عثمان محمدپرست 
و همچنین دو موسسه در زمینه زندگی آموزی را 

خدمت شما معرفی مینمائیم.
از حضور حزب در  بعدی خبرهائی  در بخش 
نمایشگاه کتاب؛ چاپ کتاب تازه ای در انتشارات 
حزب، پیام تسلیت شعبه خوزستان حزب و نشست 

شبانه موسیقی سیاسی را خواهیم داشت.
و نهایتًا در قسمت سیاست خودمانی به موضوع 
سیاسی نبودن فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد و 

تعاریف و تفاسیر آن خواهیم پرداخت.
در انتها الزم است یادآوری کنیم که نگاهی به 

تبلیغات نشریه نیز داشته باشید.

آوار و دیگر هیچ ...
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 سخن سردبیر

حکومت چیست
یقینًا برخی خواهند گفت، طرح پرسش حکومت چیست؟ شبیه عبارت 
“بابا آب داد” در کتب اول دبستان است. اما با توجه  به انواع و انبوه 
چالش های اجتماعی و ملی به ویژه چالش بی سابقه معیشتی میلیون ها 
شهروند، پر بیراه نیست اگر ادعا شود که الزم است پرسش حکومت 

چیست )بابا آب داد( برای برخی صاحب منصبان تبیین شود.
در جهان خرد بنیاد معاصر حکمرانی مطلوب تنها توسط افرادی میسر 
است که علم را می فهمند. به عبارتی، “سیاست ورزی و مدیریت سیاسی، 
شایسته افرادی است که جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، ریاضی، 
فیزیک، شیمی و ... می فهمند”. در جهان خرد بنیاد معاصر، جامعه ای 
که توسط متخصِص و کارشناس وقایع، امور و شخصیت های تاریخی 
و متافیزیکی مدیریت شود، بی شک گرفتار انواع و انبوه چالش های 
اجتماعی و ملی از جمله بی عدالتی، فقر، ناامنی، ناآرامی، ناامیدی، 

بی ثباتی و ... خواهد بود.
به کاربردی ترین بیان، در جهان خرد بنیاد معاصر، وظیفه حکومت ها 
تهیه و تأمین غذا، مسکن، لباس، آموزش، بهداشت و درمان، امنیت، 
شادی، امید، آرامش و ... است. وظیفه حکومت در جهان خرد بنیاد 
معاصر، کنکاش در وقایع و شخصیت ها قرون پیشین نیست. برای تهیه و 
تأمین نیازهای پزشکی، غذایی، آموزشی، صنعتی، بانکی و ... الزم نیست 
بدانم برخی شخصیت در صدها سال پیش در کشورها و فرهنگ های 
گذشته چه اندیشه ها، اهداف، دغدغه ها و چالش هایی داشته اند. پزشکی، 
کشاورزی، صنعت، تجارت، آموزش، روابط بین الملل و ... به تعبیری 
دست آورده ای علم هستند. نهایت بی صداقتی است که برای تهیه و 
تأمین نیازهای پزشکی، بانکداری، آموزشی، صنعتی، کشاورزی و... 
به قرونی مراجعه کنیم که ساکنان جوامع آن همانند دیگر موجودات 
در طبیعت زیست می کرده اند. آیا بی اخالقی محض نیست اگر فردی 
بگوید برای مدیریت و توسعه بانکداری باید از تجربیات و دانش جوامع 

چادرنشین صدها سال پیش استفاده کنیم؟ آیا نهایت عدم صداقت نیست 
اگر فردی بگوید برای آموزش فرزندان عصر فن آوری اطالعات، باید 
به دانش و تجربیات صحرانشینان صدها سال پیش مراجعه کنیم؟ آیا 
عدم صداقت محض نیست اگر فردی ادعا کند برای تولید فوالد، خودرو، 
یخچال، لباسشویی و ... باید به دانش و تجربیات موجودات بیابان نشینان 
صدها سال پیش مراجعه کنیم؟ آیا اندیشه و راهبردی ضد ملی نیست 
اگر افرادی ادعا کنند که تنها راهبرد مدیریت روابط خارجه همانند قبایل 
صدها سال پیش؛ تنش، تخاصم و جنگ است؟ و ... اگر استدالل فوق 
عقالنی، منطقی و ملی تلقی شود، آنگاه می توان ادعا کرد که دخالت امور، 
وقایع و سرگذشت شخصیت های قرون پیشین در مدیریت کالن جوامع 
خرد بنیاد معاصر؛ حاکی از خطا، بی اخالقی و عدم صداقت محض است.

تعریف حکومت چیست؟ )بابا آب داد( »در کاربرد و وظیفه حکومت 
نهفته است«. وظیفه حکومت ها در جهان خرد بنیاد معاصر تنها تهیه 
و تأمین نیازهای جسمی، روان شناختی و اجتماعی است. به عبارتی 
وظیفه حکومت ها تحقق نیازها و احساسات شهروندان و نه تولید نیاز و 
احساس است. انتخاب نوع ظاهر، عالئق، آرمان و ... وظیفه “حکومت 
ملی” نیست. به گواه شواهد و تجربیات بی شمار، بسیاری از چالش های 
اجتماعی و ملی ریشه در خلط تاریخ در مدیریت کالن سیاسی دارد. خلط 
تاریخ در مدیریت سیاسی بستر بی اخالقی سیاسی، عملکرد فراقانونی، 
اعمال سلیقه های فردی در امور کاماًل اجتماعی )جمعی(، عدم شفافیت 
رفتاری برخی صاحب منصبان و متنفذان، انتخاب برخی اهداف سیاسی 
غیر ملی و ... است. این گونه نگاه صلب به تاریخ پرهزینه و مخرب ترین 
آفت مدیریت علمی و کارآمد کالن سیاسی است. این نگاه معیوب باید 
از ساختار مدیریت کالن سیاسی بدون هیچ قید و شرطی کنار گذشته 
شود. توسعه، ثبات، آرامش و امنیت ملی با مراجعه به دانش و تجربیات 

جوامع صدها سال پیش حاصل نمی شود
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 سرمقاله

نمایندگان واقعی مردم کجا هستند

در زمان جنبش مشروطیت مجلس شورای ملی تشکیل شد تا صدای 
مردم در مقابل حاکمیت باشد و به نوعی حاکمیت تحت لوای اراده مردم 
قرار گیرد. در مجلس اول مشروطه شاهد حضور نمایندگانی از اقشار و 
اصناف و شهرهای مختلف هستیم و ایشان صدای رسا مردم در برابر 
قدرت شاه و دربار بودند. این مجلس ایجاد شد تا دیگر ضرورتی نباشد که 
مردم بست بنشینند، تلگرام روانه کنند، به مراجع متوسل شوند، انجمن 
مخفی و کارگروه مجازات راه بیندازند و متحصن گردند. مجلس که 
ملی باشد صدای واقعی مردم را به سایر بخش های حکومت منعکس 
می کند. اما متأسفانه عمر این مجلس های واقعی کوتاه بود و خیلی زود با 
مجلس هایی روبرو شدیم که کمترین دغدغه شان مردم و خواست مردم 

بود و نتیجه آن شد که همگان دیدیم.
در هفته ها و ماه های اخیر شاهد اعتراضات و اعتصابات و تحصن های 
متعددی در سراسر کشور هستیم و این نشان می دهد که مجلس فعلی 
کار اصلی خود را انجام نمی دهد و ظاهراً این مجلس نماینده واقعی مردم 

نیست.
کجایند نمایندگانی که صدای معلمان، کارگران، پرستاران، دامداران، 
کشاورزان، رانندگان، بازنشستگان و این روزها صدای مردم آبادان و 
خوزستان باشند و پیگیر خواسته های مردمی که این همه در راه آرمان های 
اصلی جنبش ها و انقالب های صدسال اخیر هزینه داده اند. اگر نمایندگان 
واقعی این اقشار در مجلس بودند نیازی به اعتراضات خیابانی و تحصن 
نمی بود. نمایندگان روزی که از مردم رأی طلب می کردند و روزی که 
سوگند یاد می نمودند قسم خوردند که صدای مردمشان باشند و اینک 

می بینیم که از هیچ کدام ایشان صدایی برنمی خیزد.

هیچ کارگر یا پرستار یا راننده و معلمی نمی خواهد که کالس و کار 
و بیمارستانش را تعطیل کند و برای پیگیری مطالبات بر حقش راهی 
ادارات، سازمان های مختلف و خیابان شود اگرچه صدایش به روشی 
بهتر و رساتر به گوش متولیان امر می رسید. اما مجلسیان فارغ از درد و 
رنج مردم به امورات ظاهراً مهم تِر دیگری مشغول اند. در این وانفسای، 
کارگران و معلمان و رانندگان و خالصه مردم چگونه باید پیام خویش را 
به متولیان امور برسانند؟ البته که اگر مجلس کار خود را به درستی انجام 

می داد شاهد این گستره از اعتراضات نبودیم.
از سال ها پیش با بهانه های واهی مجلس را از کارکرد اصلی خویش 
تهی کرده ایم. یک روز به بهانه تخصص گرایی، مدرک تحصیلی را 
آن چنان مهم کردیم که دیگر هیچ کارگر و راننده و کشاورزی نتواند 
پای به بهارستان گزارد، یک روز حلقه نظارت را آن چنان سفت کردیم 
که هیچ منتقد و دیگراندیشی را راهی به مجلس نبوده است. یک روز 
به بهانه نظارت مداوم بر نمایندگان اندک جرأت و جسارت را در دل 
ایشان خشکاندیم و یک روز آن چنان مردم را دلسرد نمودیم که رغبتی 
به فرستادن نماینده خویش به مجلس نداشتند. واقعًا ما با مجلس چه 
کرده ایم. آیا ثمره و عصاره جنبش ها و انقالب های مردم ما باید در چنین 
مجلس خموش و منفعلی خالصه شود که ما هنوز غبطه مجلس اول 

مشروطه و مجلس اول بعد از انقالب را بخوریم.
برای اینکه امور اصالح شود یکی از گام های اصلی تشکیل مجلسی 
واقعی از نمایندگان بر حق مردم است. در این صورت می توان به اصالح 
امور امید داشت و با کمترین هزینه مسیر توسعه و پیشرفت کشور را در 

ریل مناسب انداخت.
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نوشتار

هفته نامه
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حکمرانی حزبی و ضرورت وجود احزاب

حکمرانی خوب الگویی تازه در ادبیات توسعه است که مدتی است 
که در ادبیات سیاسی کشور از آن یاد می شود که از تعامل و مشارکت 
سه بخش خصوصی، جامع مدنی و دولت، شکل می گیرد. در واقع 
جامعه مدنی پایدار و دولت شهروندمداری زمینه ساز دستیابی به توسعه 
پایدار و حکمرانی خوب است، با توجه  به اینکه حکمرانی و کیفیت 
آن از موضوعات مهم پیشروی جوامع بوده است، مسئولین سیاسی 
و دولتمردان همواره سعی کرده اند نظام سیاسی خود را کارآمد یا در 
صورت امکان چهره های کارآمد از آن به نمایش بگذارند. از سویی 
دستیابی به خیر و مصلحت عمومی همواره هدفی مهم در یک کشور 

در دستگاه دولت و هم میان مردم بخش خصوصی بوده است.
آنچه همواره مهم است میزان تحقق و دست یابی به این هدف 
از  دالیلی  به  بنا  گوناگون  و کشورهای  جوامع  در  آن  و چگونگی 
جمله؛ شرایط خاص آن ها، سیاست گذاری ها، نقش و جایگاه نهادها 
و ساختارهای واسط بین مردم و نظام سیاسی همچون انجمن ها و 

نهادهای مردمی یا احزاب سیاسی متفاوت بوده است
امروزه آنچه از منظر جامعه شناسی و همچنین روان شناسی سیاسی 
مورد اهمیت است و اشخاص و احزاب با ورود به عرصه فعالیت سیاسی 
در پی کسب آن هستند، حوزه نفوذ خصوصًا نفوذ و اثرگذاری بر حکومت 
و دولت هاست و انسانی ترین این نفوذها برای رسیدن به بیشترین خیر 
عمومی که در واقع می تواند غایت سیاست برای رسیدن به آزادی نیز 

باشد.
ایران به عنوان کشوری درحال توسعه طی سالیان متمادی با مسائلی 
روبرو بوده که در مسیر توسعه واقعی و همه جانبه حرکت نکرده بلکه 
در مسیر توسعه نامتوازن قرار گرفته است. با وجود ترسیم برنامه های 
توسعه از پیش از انقالب تاکنون این برنامه ها حتی در کوتاه مدت نیز 
هنوز در کشور پیاده و اجرایی نشده است. توسعه در ایران همچنان 
ناموزون و ناپایدار حرکت می کند و مسائلی در جامعه ایجاد شده که 
نمونه های توسعه نیافتگی و مصادیقی برای توسعه حکمرانی بد هستند.

ابتدا  بهتر است  بررسی موانع شکل گیری حکمرانی خوب  برای 
شاخصه ای این نوع از حکمرانی را معرفی و سپس به آن بپردازیم.

حکمرانی خوب که ابتدا در ادبیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
جوامع غربی به وجود آمد، امروزه به عنوان گفتمانی با شاخص هایی 
فساد،  کنترل  شفافیت،  مسئولیت پذیری،  پاسخگویی،  همچون، 
حاکمیت قانون و ... شناخته و ارزیابی می شود و کشورهای توسعه یافته 
دنبال می کنند.  را  بین المللی و جهانی آن  و درحال توسعه، مجامع 
پایینی  از سطح  با جوامع توسعه یافته  کشورهایی که در هم سنجی 
با مسائلی همانند  از توسعه و تحقق ِمصادیق آن بهره مند هستند، 
قانون گریزی مردم و مسئوالن، فساد اداری، سطح پایین مشارکت، 

نبود احزاب و محدودیت های رسانه ای، مدیریت و توسعه نامتوازن در 
ابعاد مختلف جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بخشی نگری 
در توسعه روبرو هستند؛ این مشکالت با درجاتی از شدت و ضعف در 
جوامع توسعه نیافته و درحال توسعه ای همچون ایران، آشکارا احساس 
می شوند. اما حکمرانی خوب به خودی خود شکل نمی گیرد و علل و 
عوامل گوناگونی در شکل گیری آن نقش دارند. این الگو، نه محدود 
به یک بخش یا سطح، بلکه امری فراگیر است که وجود آن در همه 
بخش های یک جامعه ضرورت دارد و تحقق آن به هماهنگی و آمادگی 
همه بخش ها نیازمند است. این الگو با هماهنگی، همکاری و پیونِد 
میان سطوح گوناگون جامعه اعم از دولت و نظام سیاسی، مردم و 
نهادهای میانی همچون احزاب و انجمن های مدنی شکل می گیرد. 
حکمرانی خوب مردم را صاحبان حق می داند که قدرت و اعمال اقتدار 
را طی یک میثاق ملی به دولت واگذار می کنند تا با حکمرانی خوب، 
بهزیستی عمومی، توسعه پایدار انسانی و رضایت مادی و معنوی را به 
حداکثر برساند و از حقوق اساسی آن ها از قبیل آزادی و گسترش دامنه 
انتخاب ها حمایت کند. بنا به تعریفی که از حکمرانی خوب شده است، 
موضوع و محور حکمرانی خوب چگونگی دست یافتن به حکومتی 
است که بتواند زمینه ساز توسعه مردم ساالر با بیشترین خیر عمومی و 

برابری خواهانه باشد.
در واقع می توان گفت که دموکراسی و حکمرانی خوب مترادف هم 
هستند و نهادهای مدنی و سیاسی باید دموکراسی را در کشور تقویت 
کنند، از این منظر جامعه مدنی نقش مهمی در تقویت ساختار حکومتی 
کشورهای توسعه یافته ایفا می کند، سازمان های جامعه مدنی پایدار 
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در کشورهای توسعه یافته، فرایندهای پاسخگویی به نخبگان و 
نهادهای سیاسی را افزایش داده اند که به سیستم حکومتی شفاف تر 
افزایش سازمان های جامعه مدنی، مشارکت  منجر شده است. 

سیاسی بیشتر شهروندان را به دنبال دارد.
دستگاه های  و  سیاسی  نظام  عملکرد  کنترِل  و  نظارت  نبود 
تصمیم گیر و برنامه ریز در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و  مسئوالن  و  است  مطرح  مسئله  یک  به عنوان  اجتماعی  و 
سیاست گذاران نسبت به عملکرد خود هیچ گونه شفاف - سازی، 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی ندارند این موضوع خود، شکل گیری 
قانون گریزی، نبود مشارکت، فساد فراگیر و ... را در پی دارد. با توجه 
به آنچه گفته شد؛ حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، 
همواره هدفی مهم در زندگی انسان ها در بیشتر جوامع بوده است، 
ازاین رو جوامع همیشه در پی دستیابی به وضعیت مطلوب بوده و 

برای نیل به آن برنامه ریزی کرده اند
ایران با مسائل زیادی در زمینه حکمرانی خوب روبرو است که 
مهم ترین آن ها قانون گریزی و فساد فزاینده در الیه های مختلف 
جامعه به ویژه مسئوالن است؛ لذا احزاب سیاسی به عنوان یک نهاد 
قوی و نیرومند جهت مراقبت از رابطه بین مردم و حاکمیت می تواند 
نقش مهمی ایفا کند و به نمایندگی از شهروندان به مراقبت از این 
رابطه اقدام نمایند. همین امر یعنی وجود احزاب توانمند با نظارت 
بر رفتار حاکمان می تواند به بهبود و ایجاد حکمرانی خوب بینجامد.

با توجه به نیاز به شکل گیری گفتمان حکمرانی خوب و اهمیت 
آن در جامعه، ضرورت دارد که نقش عوامل زمینه ساز حکمرانی 
خوب در ایران مورد بررسی و مطالعه قار گیرد که از جمله این 
عوامل زمینه ساز، می توان به نبود احزاب و نهادهای جامعه مدنی 

نام برد.
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در سال های گذشته با خروج آمریکا از برجام و عدم تمایل ایران برای 
توافق هسته ای، حجم و گستردگی الیه های پنهان بحران اقتصادی 
ایران در حال نمایان شدن است. افزایش نقدینگی و کاهش ارزش 
ریال بیشترین فشار را بر طبقه پایین و جامعه کارگری ایران وارد کرده 
است. سال ۱۴۰۰ شاهد بی سابقه ترین تعداد تجمع و اعتراضات کارگری 
در ایران بودیم. تصویر تجمع کارگران برای مطالبات صنفی و افزایش 
حداقل دستمزد به یک امر عادی در ایران تبدیل شده و حتی مسئوالن 
و حاکمیت هم به این اعتراضات عادت کرده اند، تنها نتیجه این اعتراضات 
پهن کردن نمادین سفره خالی کارگران در کف خیابان جلوی مراکز 
دولتی و کارخانه های ورشکسته بوده است. اما سؤال اینجاست کارگران 
و طبقه مزدبگیر چگونه باید مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند تا 

نتیجه قابل قبولی به دست بیاورند؟
جامعه کارگری به جای امضای طومار و نوشتن نامه به نمایندگان 
مجلس و ائمه جمعه باید مطالبات صنفی خود را از طریق اتحادیه ها 
و سندیکاهای کارگری پیگیری کنند. در تاریخ جنبش کارگری ایران، 
اعتراض ماهیگیران انزلی در سال ۱۲۸۵ به لیانازوف روسی که حق امتیاز 
خرید انحصاری ماهی را در اختیار داشت به اولین حرکت مدنی گروهی 
کارگران ایران شناخته می شود. اما بعد از مشروطه نخستین سندیکای 
کارگری رسمی در ایران اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران بود که 
با ساماندهی یک اعتصاب گسترده و طرح ۱۴ مطالبه صنفی باعث 
تعطیلی تمام روزنامه های آن زمان شد. بااین حال بعد از انقالب ۵۷ و 
برخالف شعارهای حمایت از کوخ نشینان، حاکمیت با تصویب قوانین 
ناکارآمد، استقالل و عملکرد اتحادیه های کارگری را به عمد کاهش داده 

است.
قطعاً کشورهای دموکراتیک غربی در این موضوع به جای شعار دادن های 
توخالی، حمایت بیشتری از نیروهای کارگری دارند و در یک سال اخیر 
نوع جدیدی از اتحادیه های کارگری در این کشورها در حال شکل 
گرفتن است. این تحول جدید از شرکت های عظیم فناوری همچون 
گوگل، آمازون و اپل جایی که حداقل دستمزد دو برابر صنایع دیگر است 
در حال شروع شدن است و نیروهای کار پیگیر مطالبات فراتر از دستمزد 
و معیشت هستند. به عنوان مثال تالش های آمازون برای جلوگیری از 

تشکیل اتحادیه های کارگری نهایتاً بی نتیجه ماند و با رأی ۵۹ درصدی 
کارکنان انبار این شرکت در نیویورک اولین اتحادیه کارگری آمازون به 
وجود آمده است، و این موضوع در حال تبدیل شدن به یک جنبش 

فراگیر در شرکت های فناوری اروپا و آمریکا است.
جامعه کارگری ایران در شرایط بحران زده امروز نیاز به یک صدای واحد 
برای مطالبه گری دارد. این حرکت صنفی با تالش های پراکنده و بدون 
برنامه قطعاً به بیراهه خواهد رفت و در مواردی هم با ورود عناصر بیگانه، 
حرکت مدنی و مسالمت آمیز جامعه کارگری به خشونت کشیده می شود 
که نتیجه آن سرکوب بیشتر فعالین کارگری و درخواست های به حق 
آنان است. هرچند تشکیل اتحادیه های کارگری با توجه به صنعت و 
جغرافیا تفاوت هایی باهم دارند اما ساختار اولیه همه سندیکاها مشابه 

هم هستند.
اولین قدم، تشکیل کمیته ساماندهی از تمام واحدهای کارگری، قومی، 
فکری و جنسیتی است. اعضای کمیته وظیفه آموزش خود و تمام 
کارگران درباره اهمیت تشکیل اتحادیه و برنامه ریزی برای روبه روشدن با 
مخالفان تشکیل اتحادیه را نیز بر عهده دارند. همچنین این کمیته وظیفه 
جمع آوری اطالعات از سه حوزه ساختار سازمانی نیروی کار، اطالعات 
کارفرما و اطالعات کارگران را بر عهده دارد. عالوه بر این، این کمیته 
مسئولیت برنامه ریزی برای دستیابی به خواسته های اتحادیه و برگزاری 
انتخابات داخلی را نیز بر عهده دارد. در ادامه، این هسته اصلی وظیفه 
دارد جامعه کارگری را به ضرورت عضویت در اتحادیه دعوت کند تا با 
یک فرایند دموکراتیک و مدنی خواسته های صنفی آن ها مطالبه شود.

هرچند مطالبات اتحادیه ها از جنس سیاسی نیست و تمرکز بر امور 
صنفی دارد، اما باید به این موضوع توجه کرد که بسیاری از قوانین کار باید 
در حلقه های باالی حاکمیتی به تصویب برسد. مخصوصاً در کشور ما که 
دولت در کوچک ترین موضوعات همچون قیمت ماکارونی باید کارگروه 
و مصوبه داشته باشد. در این راستا، اتحادیه ها نیاز به شبکه قدرتمندی 
همچون احزاب سیاسی دارند. توانایی احزاب سیاسی برای کنترل افکار 
عمومی و نقد حاکمیت برای اتحادیه های کارگری فرصت ویژه فراهم 
می کند تا صدای آن ها در هرم قدرت شنیده شود. عالوه بر این، احزاب 
می توانند از کمک میدانی و حامیان اتحادیه های کارگری در کمپین های 

انتخاباتی و جنبش های سیاسی استفاده کنند.
و در آخر، با توجه به اینکه در کشور ما با فشار حاکمیت فعالیت های 
اتحادیه ها و احزاب سیاسی به پایین ترین سطح خود رسیده است، اما 
نباید کنار ایستاد و اقدامی نکرد. هر فرد دغدغه مند و کنشگر باید با 
تشکیل گروه ها و انجمن های کوچک صنفی شروع به شبکه سازی با 
افراد دیگر کنند. این شبکه به جمع  شدن افراد با مطالبات صنفی مشابه 
کمک می کند و در طول زمان افرادی بیشتری به این مجموعه خواهند 
پیوست که باعث تشکیل هسته های اولیه سندیکا و رسیدن به صدای 

واحد بین تمام کارگران خواهد شد.

اتحادیه های کارگری
نوشته: امیرحسین سمائی
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گزارش

هفته نامه
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روزهای پرهیاهو در دنیای سیاست
 و تأثیر پنهان آن در اقتصاد

به  را  بار خود  برای چندمین  بهادار  اوراق  شاخص کل بورس 
نسبتًا  با شیب  قبل،  دفعات  برخالف  اما  رساند.  واحد   ۱۵۵۵۰۰۰
مالیم تری مسیر خود را طی کرد که به علت های این موضوع نیز در 

ادامه خواهیم پرداخت.
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ شاخص کل برای اولین بار پس از صعود 
بزرگ خود به ۱۵۵۵۰۰۰ واحد برخورد، و واکنش جزئی از خود نشان 
داد که به باور کارشناسان بازارهای مالی احتمال صعود دیگر از این 
عدد، برای بازار پیش بینی شد که متأسفانه این محدوده از یک ناحیه 
حمایتی به ناحیه مقاومتی تبدیل شد و تاکنون چند مرتبه شاخص کل 

برای عبور از این ناحیه مقاومتی تالش کرده اما ناموفق.
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ شاخص کل دوباره خود را به این ناحیه 

مقاومتی رساند اما ظاهراً این تالش هم بی ثمر خواهد بود
یک علت آن را می توان، کوچ کردن سرمایه به بازار رمزارزها و 

دیگری بی اعتمادی مردم نسب به این بازار دانست.
طبق آماری که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، بین هشت تا ده 
میلیون نفر رمزارزها را مورد معامله قرار می دهند و در برخی روزها در 
صرافی هایی همانند نوبیتکس، در ایران حجم معامالت فراتر از حجم 
معامالت در مقایسه با بورس ایران می رسد و از طرفی پس از تجربه 
تلخی که درگذشته ای نه چندان دور، از سرمایه گذاری در این بازار 
عاید مردم گردیده، انتظار بازگشت سرمایه به این بازار تقریبًا فرضی 

محال است.
سنگینی این روزهای بازار و در پس آن تالش های ناموفقی که 
شاهدان هستیم، همه  و همه می تواند ماحصل مواردی باشد که ذکر شد

در سمتی دیگر در بازار ارزها شرایط کاماًل متفاوت است، گویا 
معامله گران در تالش اند دالر آمریکایی به رشد خود ادامه دهد و 
مرز بیست وهشت هزار تومان را نیز پشت سر بگذارد و تنها بازار ساز 
به مقاومت در برابر رشد این ارز ادامه می دهد که گمان می شود این 
مقاومت فرسایشی باشد و دالر آمریکایی صعودی دیگر را به خود ببیند.

البته الزم به ذکر است که آینده این ارز به آینده مذاکرات وین 
و اتفاقات بین المللی گره خورده است، همان طور که بارها مشاهده 
شد با درز کوچک ترین خبر، چه مثبت چه منفی، بازار ارز نوسانات 

قابل توجهی از خود نشان داده است.
رفتار بازار ساز و قوانین مالیاتی که برای معامله گران این ارز در نظر 
گرفته شده باعث شده معامله گران احتیاط بیشتری از خود نشان دهند 

و عده ای به سمت بازار طال و سکه روی آورند.
به باور معامله گران با صعود افزایشی قیمت اونس طال در بازار 
جهانی، انتظار صعود افزایشی قیمت طال و سکه دور از ذهن نیست و 
به عقیده فعاالن بازار درصورتی که قیمت سکه در محدوده ۱۴۵۰۰۰۰۰ 

تثبیت شود احتمال رسیدن آن به ۱۴۸۰۰۰۰۰ نیز وجود دارد.
همچنین طالی ۱۸ عیار با عبور از محدوده مقاومتی ۱۳۲۴۱۰۰۰ و 
تثبیت قیمت باالی محدوده مقاومتی، انتظار صعود بیشتر تا محدوده 

۱۵۰۰۰۰۰۰ وجود دارد
اما از این موضوع نباید غافل شد که طبق گفته عبداهلل محمدولی، 
عضو انجمن تولیدکنندگان طال، اقتصاد ایران بیشتر بر پایه عوامل 
خبری بوده است. همانند چندی پیش که با وجود افت اونس جهانی 

طال، قیمت آن در ایران افزایشی بوده است.

نوشته: رضا علی آبادی
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گزارش تصویری حضور انتشارات حزب اراده ملت ایران 
در سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران )بخش دوم(
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ضرب المثل هایی مثل “فلسفه، هر صفحه اش صد صفحه!!! “ چنان 
ذهنیتی برایمان ساخته که به محض شنیدن نام فلسفه و اتصاف موضوعی 
به فلسفه، رغبت و وحشت را در ما شعله ور می کند. این در حالی است که ربط 
و نسبت فلسفه با زندگی روزمره و کاربرد فلسفه در شکل دادن چارچوب های 

زیست فکری از مباحث همیشگی فیلسوفان بوده و هنوز هم هست.
برخی از فالسفه همچون پییر آدو )pierre hadot( فرانسوی تالش 
می کنند با بازخوانی تاریخ فلسفه، از ابتدا تاکنون، نشان دهند و ثابت نمایند 
که فلسفه باهدف ارائه روش زندگی به وجود آمده. در مقابل، فالسفه ای چون 
 )saul A.kripke( سول کریپکی ،)scott Soames( اسکات سومز
و حتی ویالرد کوآین )wilard Quine(، با این تلقی مخالف اند و فلسفه 
را با این چنین تعریفی، مبتذل و کریه می دانند. به زعم دسته اخیر، فلسفه را 
با امور جزئی و روزمره زندگی کاری نیست و شأن آن اجل از موضوعات و 
مسائل خرد این چنین است. به گمان اینان، چنان که سومز می گوید، فلسفه 

در پی یافتن صدق است نه پیدا کردن نسخه کارآمدی برای زندگی.
اما پرسش اینجاست که آیا یافتن صدق، ارائه تبیین عقلی جهان، پرداخت 
و ارائه مفاهیم ذهنی ای چون دانش، معرفت، حق، تکلیف و امثال آن با 
زندگی هیچ ربطی ندارد؟ اگر ندارد، پس از کجای این جهان و حتی آمده اند 
که این چنین با زیست و هست ما نامربوطند؟! از این مهم تر، فلسفه ای که ما 
را در بحران های مختلف معنوی و هویتی امروز یار نیست، جز بار چیست؟

در این کوتاه مقال، در پی پاسخگویی و رد نظریات متخاصم و متعارض 
نیستیم، که، همین مقابله است که بالی جان فلسفه و اندیشه ورزی امروز 
ماست. از دیگر سو، اگرچه اثبات شیء نفی ما ادات نمی کند، در پی اثبات 

مطلوب خود هستیم، خواه آن دیگر پندارها نفی شوند یا نشوند.
میشل فوکو در جاهای مختلفی از آثارش به عبارت و مفهوم تخته تو 
بیو یا هنر زیستن، به عنوان انگاره و هدفی از فلسفی دن در یونان باستان 
اشاره کرده و هم وطن او، پییر آدو در سرتاسر دو کتاب مهم و اصلی اش 
یعنی کتاب “فلسفه باستانی چیست؟” و “فلسفه به مثابه روش زندگی” 
تماماً در تالش است تا نمونه چنین تقالهایی را توسط فالسفه و مکاتب 
فلسفی باستان نشان دهد. به همین منظور، یک به یک، فالسفه سرآمد 
دوران باستان را معرفی کرده و آموزه های عملی ایشان را معرفی می نماید. 
مثاًل با معرفی کلیات تفکر فلسفی اپیکوریان، دستورها و تمرینات اعاظم 

این مکتب را به شاگردان و پیروان برمی شمارد.
آدو از آموزه ها و تمرینی نام می برد که اپیکوریان توصیه کرده اند، تا 

در عمل، مطابق جهان بینی اپیکوری بتوان زیست. آدو در ابتدای آثارش 
philo� )نکته ای روش شناختی را تبیین کرده. اینکه گفتمان فلسفی 

sophical discours( مام و منشأ عملی فلسفه است. به گزارش آدو، 
ره فلسفه و هر فیلسوفی در پی تبیین جهان و هستی ما در آن منظومه است 
اما این تبیین فقط جهت ارائه یک گفتمان تولید و بیان نشده و همان گونه 
که اپیکوریان مطابق جهان بینی خود می کوشند حداکثر لذت را در همین 

جهان فراهم آورند.
مکتب اپیکوری که به عنوان نمونه و مثال به آن اشاره کردیم، جهان را 
بی ثبات و نا اصیل می داند و انسان را در رنج محتوم. اما چنین تلقی ای از 
هستی مانع آن نیست که اپیکوریان بکوشند از رنج ذاتی و عارضی انسان 

بکاهند و شادی حقیقی را موجب شوند.
اپیکوریان همان گونه که به عشق به دوستان، به عنوان بزرگ ترین لذت 
اصیل هستی تأکید دارند، باهدف جلوگیری از رنجه ای بعدی که در فقدان 
عزیزان حاصل می شود، این تمرین را توصیه می کنند که هر شخص 
اپیکوریسمت همواره و درهرحال از یاد مرگ و بی دوامی زندگی و فقدان 
و مرگ عزیزانش غافل نشود. هدم غفلت از مصائب، از یک سو از شدت 
یافتن بیش ازحد عشق و وابستگی می کاهد و از دیگر سو، بر اهمیت آن و بر 
لزوم غنیمت شمردن مصاحبت ها و معاشرت ها، شعف ورزیدن ها و بر زمان 
عمری که به سرعت به سوی نیستی و گذران در حرکت است تأکید می کند.

آدو به همین سیاق به بازخوانی تاریخ فلسفه باستان پیش می رود تا به 
ظهور مسیحیت و بروز فلسفه مسیحی می رسد. به گمان او دین و تفکر 
دینی فلسفه را ازاین رویند و از این هدف دور ساخت و خود برجایش نشست.

ادعای اخیر آدو را بپذیریم یا نپذیریم، اقبال عمومی در جوامع غربی به 
فلسفه های رواقی و اپیکوری نشانگر قابل توجه و مهم بودن تلقی اوست.

چه پرشمار آثار و کتبی که در بسط آموزه ها و تمرین رواقی و اپیکوری 
نگاشته شده و می شود و چه بسیار کارگاه ها و سخنرانی هایی که در این 
زمینه برگزار می شود. یک جستجوی ساده در میان کتاب ها و مقاالت نوشته 
شده با موضوع این دو مکتب، به تنهایی مؤید این مدعاست. بسیاری از این 
کتاب ها و مقاالت، در سال های اخیر به فارسی نیز ترجمه شده اند و هر روز 

بر شمار آن ها افزوده می گردد.
در بخش های بعدی، در شماره های آتی، به معرفی مهم ترین این آثار 
در بازار نشر کشورمان خواهیم پرداخت و پس از آن، به پرسش اصلی مان 

یعنی کاربرد فلسفه در خوب زیستن باز خواهیم گشت.

فلسفه و هنر زیستن )1( 
فلسفه برای بهتر زیستن ما چه دارد

کاظم طیّبی فرد
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در دهه شصت اکثر آرایشگاه های کشور، اتاقی مخصوص برای 
عکاسی از مشتریانی بود که شیفتٔه لباس های هندی و گریم و آرایش 
هندی با خال دلربای آن کنار ستون بود که بازار داغی داشت. در 
اکثر خانه های ایرانی دختران و زنان ایرانی باذوق و شوق عکس های 
هندی با لباس های هندی می انداختند که این رفتار ماحصل دیدن 
بود، در  نوارهای ممنوع  با  با و ویدئوهای ممنوع  فیلم های هندی 
آن زمان اکثر دختران آهنگ فیلم شعله را زمزمه می کردند و یا در 
دورهمی های دخترانه برای هم فیلم های عاشقانه هندی را تعریف 
می کردند و وقتی ویدئوها آزاد شد تب وتاب فیلم های هندی کمتر شد 
و فیلم های ژاپنی اوشین و هانیکو که از تلویزیون پخش می شد دختران 
ایرانی به عشق های ژاپنی عالقه مند شدند خاطرم هست آرایشگری که 
عکس های هندی از مشتریان خود می انداخت از تقاضای مردم برای 

لباس ژاپنی تعجب می کرد.
از فیلم های ژاپنی، فیلم های کره ایی از جمله جواهری در  بعد 
قصر و جومونگ و ... که از تلویزیون پخش می شد به دلیل مضمون 
عاشقانه اش که باعث جذب مخاطبان اصلی خود می شد بازار داغی پیدا 
کرد. زنان دربار فرمانروا به نام بانوی دربار و یا بانوی آشپزخانه آن قدر 
شخصیت آن ها رونق پیدا کرده بود که بچه های دبستانی دربازی های 
کودکانه خود در زنگ های تفریح یکی نقش بانوی دربار و دیگری نقش 
خدمتکار و نقش های دیگر را بازی می کردند. خاطرم است دختر مقطع 
ابتدایی را در آن محدوده زمانی مالقات کردم که گریه می کرد و گله و 
شکایت از دوستانش داشت که چرا او را به عنوان نقش بانوی اول دربار 
بازی نمی دهند و همیشه نقش ندیمه را به او می دهند و به دنبال آن 
عالقه مندی به آموختن و کنجکاوی به زبان کرهایی و تاریخ سرزمین 

آن ها در کودکان و نوجوانان ایجاد شده بود.
شخصیت هنرپیشه های کرهایی در این فیلم ها گیرایی زیادی پیدا 
کرده بود که بیننده های ایرانی تاریخ کره و درستی و نادرستی افسانه ها 

را بررسی می کردند که این یک تجارت موفق برای کشور کره بود.
مدت زمانی است در کشورمان فیلم های عاشقانه ای با گذری از 
تاریخ ایران به نمایش درمی آید. این مهم، حرکت بسیار مثبتی است 
که متأسفانه دیر اقدام شده ولی به هرحال شاید پختگی الزم در جامعه 
ایران صورت گرفته که این نوع فیلم ها مخاطبین اصلی خود را پیدا 
کرده است. شروع چنین فیلم هایی یا سریال پربیننده و جذابی چون 
شهرزاد شروع شد و در کنار آن وقایع تاریخی زمان خود را به مردم 
آموخت و نکات مهمی را به مردم گوشزد کرد. این که مخاطبان مجبور 
شوند کتاب های تاریخ را با دقت بیشتری ورق بزنند و به عنوان منتقد 
نکات ریز فیلم را نقد کنند از محسنات کنکاش دقیق بینندگان فیلم 
است که این کنکاشگری ماحصل این نوع فیلم هاست. فیلم های بعد 
از او خاتون است که با روند عاشقانه فیلم، یک صفحه تلخی از تاریخ 
را به مردم گوشزد کرد و مخاطبین و جوانان و نوجوانان را مجبور به 
مطالعه مطلبی از آن واقعه تاریخی ذکر شده در فیلم کرد. بعضی مردم 
در فضای مجازی از اشکاالت فیلم و خطاهای تاریخی آن بحث می کنند 
این نکته مثبتی است که کارگردان و نویسنده های قدر این مجموعه ها 
به مردم ایران آموخته اند که تاریخ ایران را با دقت بخوانند و با انصاف 

قضاوت کنند. دختران ایرانی مثل دهه شصت، عکس هندی همراه 
با خال هندی نمی اندازند بلکه با دیدن فیلم های شهرزاد و جیران و 
خاتون، یا کاله شهرزادی و گردن بند مرغ آمین به همراه دارند و یا با 
لباس زیبای دوره قاجار در خانه های باستانی ایرانی عکس یادگاری 
می اندازند. یا با لباس های محلی ابیانه و کردی و ... عشق می ورزند و 
یا در مدرسه یکی نقش رضا افشار را بازی می کند و دیگری خاتون و 
سرهنگ ملک می شود. این فیلم های عاشقانه که عشق پاک دختران 
و پسران ایرانی را به تصویر کشیدند بزرگ ترین خدمت را به سرزمین 
ایران نسبت به ایجاد عرق ملی کردند و در کنار آن تجارت عکاسی، 
گردشگری، طراحی لباس، گریم ویژه، فروش کتاب های تاریخی و.... 
ایجاد کرد و از همه مهم تر این تجارت باعث رونق نوشتن رمان های 
عاشقانه ای است که تاریخ ایران را بامهارت به کمک ادبیات غنی ایران 
به تصویر خواهد کشید که خود گویای وقایع مهم تاریخی خواهد بود 
هرچند که دیر اقدام شد ولی اکنون زمان قدردانی و استفاده بهینه از 
این موقعیت خوب برای کسانی است که دست به قلم دارند که زیباتر 

بنویسند و هوشیارتر تاریخ ایران را در البه الی آن به تصویر بکشند.

رونق عاشقانه های تاریخی
نوشته: فاطمه امامی
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گفتگو

هفته نامه
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حزب، سیاستمدار را به مقدم شمردن خواسته جمع در مقابل خواسته فرد، عادت می دهد

گفتگو از فائزه صمدی صدر
انقالب است که   علی حقیقت شناس، بسیجی خاضع دهه اول 
امروز به عنوان فعال سیاسی و منتقدی صریح اللهجه شناخته می شود. 
حقیقت شناس، گیالنی و متولد سال ۱۳۴۱ است. دکترای جغرافیای 
سیاسی دارد و بیشترین دوران خدمت فرهنگی خود را در دانشگاه امام 
حسین گذرانده است. اراده ملت در این شماره به گفت وگو با او نشسته 

که در ادامه می خوانید:
در کشور ما واژه حزب و احزاب بیشتر در ایام انتخابات شنیده 
می شود. آیا به همین مقدار می توانیم ادعا کنیم ایران از وجود احزاب و 

از فعالیت های حزبی بهره مند است؟
ابتدا نظر خودم را می گویم. من موافق شکل گرفتن احزاب و موافق 
فعالیت سیاسی در قالب حزب هستم، ولی به شرطی که باورمندی به 
حزب در کشور وجود داشته باشد! وجود احزاب رمز موفقیت هر حکمرانی 
مطلوبی است. اما در شرایط فعلی کشور و با این رویکرد سیاسی نظام 
و با نوع نگاه حاکمیت به فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و 
این نکته که هر فعلی را قبضه حکومت کرده ایم، یقینًا کشور را از بستر 
تشکیل و فعالیت احزاب محروم کرده ایم. بر اساس اطالعات تاریخی 
من و بر اساس مشاهداتی که از ساختار سیاسی ایران دارم می توانم با 
قاطعیت بگویم که احزاب هیچ گاه به صورت طبیعی در این کشور موفق 
نبودند و تنها احزابی که وابسته به حکومت ها بودند، توفیقاتی داشتند 
و منزوی نشدند. قبل و بعد از انقالب ندارد و عمومًا وضعیت حزب در 

ایران به همین صورت بود.
شاهد ناکامی تحزب در ایران هستیم. آیا می توان از حاکمیت به عنوان 

مانعی در برابر شکل گیری نظام حزبی نام برد؟
ببینید تنها پشتوانه حزب در کشور قانون اساسی است. به وضوح 

پیداست که اعتقاد به جمهوریت در نظام و حاکمیت کم رنگ تر است. 
در زمان نگارش قانون اساسی تابع آن دوره خاص و جو موجود بودند و 
متن قانون اساسی را با وام گرفتن از قانون مترقی فرانسه نگاشتند. اما 
در ادامه نتوانستیم روح مدنیت را در حکمرانی جاری کنیم. متأسفانه 
گروه هایی با تفسیرهای خاص خود از قانون، منفعت طلبانه عمل کردند 
و وقتی متوجه شدند می توانند با همین شیوه در فضای موجود نتیجه 
بگیرند، ادامه دادند و امروز آن تفکر قدرتمندانه در حاکمیت حضور دارد. 
همان تفکر مانع از شکل گرفتن احزاب است. نگاهی که فقط خودش 
را و امروز خودش را می بیند و آینده ایران اهمیتی ندارد. گویی حتی 
آینده فرزندان خود را در ایران فردا ترسیم نکرده است. این نوع نگاه 

منفعت طلبانه باروح حزب و جامعه مدنی در تضاد است.
آیا می توان احزاب را مقصر دانست؟ چرا در وضعیتی که کشور به 

مردان سیاست نیاز دارد، احزاب ضعیف و منفعل عمل می کنند؟
ماهیت مدنی حزب با بله قربان گویی و ساختاری که چشم و گوش 
همه مطیع اوامر یک نفر باشد، سازگار نیست. یکی از علت هایی که 
احزاب و حرکت حزبی را در ایران منزوی می کند نوع نگاه حاکمیت به 
فضای سیاسی کشور است. آیا ما مدیرانی آزاده و آگاه می خواهیم یا 
نظرمان بیشتر بر داشتن روحیه اطاعت و فرمان برداری است؟! افرادی 
که در حزب تربیت می شوند عمومًا شخصیت هایی فرهیخته و شایسته 
دارند و از چنین افرادی نمی توان انتظار بله قربان گویی محض داشت. 
شخصیت حزبی منتقد وضع موجود است. دقت کنید که هر زمانی در 
کشور حزبی به صورت درست فعالیت کرده به سرعت منزوی شده یا از 
هم  پاشیده است. اگر آماری از فرهیختگان ایرانی که مهاجرت کرده و 
در کشور مقصد خدمات علمی ارائه می دهند داشته باشیم می توانیم تعداد 
زیادی از ظرفیت های سیاسی و مدنی کشور را در میان آن ها شناسایی 
کنیم که فعالیت آزاد احزاب در داخل می توانست این ظرفیت های 

گران قدر را در درون کشور حفظ کند.
تجربه شما در رابطه  با حزب و فعالیت حزبی چگونه بود؟

من تا زمانی که در سپاه در حال  خدمت بودم برای ورود به احزاب 
منع قانونی داشتم. اما همان زمان هم که معاون دانشجویی دانشگاه 
امام حسین )ع( بودم. در سال ۱۳۷۶ در بحران مقابله با جناح فکری 
چپ، عالوه بر اینکه داخل سیستم سپاه بودم، به سید محمد خاتمی 
رأی دادم. من در آن زمان شخصیت سید را در قالب رئیس جمهور ایران، 
شخصیتی قابل دفاع دیدم و ایده ها و طرح های دولت اصالحات برای 

من قابل قبول بود.
اگر بخواهید با مخاطب جوان این گفت وگو که تجربه و درکی از 
تحزب ندارد از ساختار حزب و مزایای آن بگویید، چه توضیحی خواهید 

داشت؟
حزب مدرسه سیاست و آکادمی اداره کشور است. حزب افراد جامعه 
را با نگاه سیاسی تربیت می کند. البته احزاب هم بسته عمل می کنند اما 

علی حقیقت شناس، فعال سیاسی در گفت وگو با نشریه اراده ملت عنوان کرد:
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این وضعیت در مقابل تالش همه جانبه احزاب برای تحقق منافع ملی، 
استبدادی ناچیز است. یک سیاست مدار سالم و باسواد و آموزش دیده در 
بستر حزب هرگز برخالف منافع ملی خود عمل نمی کند. چنین افرادی 
تا پای جان برای وطن خودکار می کنند. احزاب ساختار و منشور و 
مرام نامه دارند در درون احزاب افراد بر اساس منافع خود و خواسته های 
سیاسی شخصی عمل نمی کنند. حزب یک سیاستمدار را به ارجح شمردن 
خواسته جمع در مقابل خواسته های فردی عادت می دهد. سیاستمدار 
شایسته در محیط حزب روحیه جمعی و مدارای سیاسی را می آموزد. 
امانوئل مکرون نمونه ای از سیاستمدار وطن پرست است که در حزب 
تربیت شده است. البته کشور ما و کشورهایی مثل ما را نمی توان با فرانسه 
و کشورهای اروپایی و حتی با کشورهای توسعه یافته آسیا مثل ژاپن و 
کره جنوبی و حتی امارات مقایسه کرد. این نکته که فردی تربیت شده 
در حزب از درون حزبی شناسنامه دار بیاید و اداره کشور را بر عهده بگیرد، 
صدبار بهتر از این است که کشور به شکل دستوری و از رأس اداره شود.

پیشنهاد شما برای رسیدن به یک نظام حزبی در کشور چیست؟
تنها راه حل برنامه ریزی بلندمدت است احزاب باید برای ده تا بیست 
سال آینده برنامه ریزی کنند. احزاب تا امید مردم را احیا نکنند از آن ها 
استقبال نخواهد شد. هنوز در کشور ما در دو رکن مردم و حکومت 

باورمندی به حزب و رفتار حزبی شکل نگرفته است. امروز مردم نیز از 
ایده تولد احزاب استقبال نخواهند کرد چون حافظه مردم از احزاب در 
عرصه سیاست و حکمرانی نقش خوبی تصویر نکرده است. حکومت 

هم تنها احزابی را که تأییدکننده خود باشد می پذیرد.
حزب ابتدا نیازمند بستر اجتماعی است. در چند دهه گذشته هیچ 
حزبی نتوانسته در ایران پا بگیرد. احزاب تشکیل شدند تا قدرت بگیرند 
ولی نتوانستند. اعتدالیون موفق نشدند. اصالح طلبان عالوه بر تالش و 
مقبولیت اجتماعی موفق نشدند. اصول گراها به قدرت هم رسیدند اما در 
حرکت حزبی موفق نبودند. موضوع مهم قدرت طلبی و منفعت محوری 
و باندبازی احزاب موجود را درگیر خودکرده تا جایی که می توان گفت 
حزب مجمع قدرت طلبان است و تنها نیت آن ها از قرار گرفتن پشت 
حزب این است که به قدرت برسند و از رسیدن به قدرت نیز منفعت و 
ثروت را دنبال می کنند. حزبی که نتیجه اش قدرت و ثروت صرف باشد 
حزب نیست بلکه حقه بازی است. در این ساختار تنها منافع کسانی که 
دور هم جمع شده و حزبی را تشکیل داده اند تأمین می شود نه ملت. 
تا حزبی استخوان دار و درست در ایران شکل نگیرد این کشور رنگ 

آسایش را نخواهد دید.
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یک گروه تخصصی در قالب تیم حقیقت یاب باید موضوع ریختن ساختمان مترو پل را بررسی کنند

احد رسولی عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو بااراده ملت:

اراده ملت/پیام فیض: ساعت ۱۲: ۳۰ ظهر دوم خردادماه ساختمان 
تجاری ۱۰ طبقه متروپل در شهرستان آبادان منطقه ته لنجی امیری 
فروریخت. دراین ارتباط اراده ملت با مهندس احد رسولی رئیس پیشین 
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر کرج گفتگویی انجام داده 

که در ادامه می خوانید:
شما علت وقوع حادثه ساختمان مترو پل آبادان را چه می دانید؟

موضوع فروریختن ساختمان مترو پل مسئله ای پیچیده است که الزم 
است تمامی زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد. اما پیش از ورود به این بحث 
یک گروه تخصصی در قالب تیم حقیقت یاب با دسترسی به تمامی مدارک 
باید این موضوع را بررسی کنند که روال قانونی در ساختن این ساختمان 

طی شده است یا خیر.
مجموعه مستنداتی که تاکنون از سوی مهندس ناظر انتشاریافته گویای 
آن است که طبقات در اتصال و نیز اتصال کف به ستون به جهت نداشتن 
ضخامت الزم و همچنین اجرای ۳ طبقه مازاد مشکالت حاد سازه ای 
به وجود آورده به طوری که عدم رعایت تراکم، سیستم ثقلی سازه و خیز 
بیش ازحد تیرهای رمپ پارکینگ، پیچش سقف های وافل را به شدت تهدید 

می کرد.
 از طرف دیگر ایجاد کمانش در ستون ها به اضافه بارگذاری سازه ای و 

نیز فاصله دهانه زیاد اجرا شده و عدم رعایت ضوابط فنی و مقررات ملی 
ساختمان در کنار بی توجهی به اخطارهای دستگاه نظارت زمینه ساز فاجعه 

دردناک فروریختن مجتمع را فراهم ساخته است.
بارگذاری بیش از سه طبقه در این مجتمع بیانگر وجود سیستم دو 
نقشه ای در خصوص این مجتمع است و متأسفانه بابی است غلط در نظام 
ساخت وساز و شهرسازی کشور که راه را برای انجام هرگونه تخلفی باز 
گذاشته، به گونه ای که در بطن خود رانت، سودجویی سازنده و متعاقب آن 
محل درآمدی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای شهرداری ها فراهم 

ساخته است.
پرسش این است با توجه به سیستم دو نقشه ای، آیا طراحی سازه در 
اختیار مهندس ناظر قرار داده شده؟ یا از ابتدا در جریان چنین طرحی قرار 
نگرفته است؟ پاسخ به این دو پرسش می تواند ابعاد ماجرا را مشخص کند.

پرسش دیگری که می توان مطرح کرد این است که آیا مهندس ناظر 
و مهندس طراح سازه سیستم دو نقشه ای را به تأیید نظام مهندسی و 

شهرداری رسانده اند یا نه؟
همچنین قبل از صدور پایان کار و آن هم با سه طبقه خالف مبرهن و 
اینکه رأی کمیسیون ماده صد دراین خصوص چه بوده این مجتمع چگونه 

به مرحله بهره برداری رسیده است.
مسئله داشتن بیمه برای این ساختمان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر شما شهرداری و شورای شهر تا چه میزان در این گونه حوادث 
نقش دارند و وظیفه آن ها برای جلوگیری از این حوادث چیست؟

بر اساس قوانین موجود، مهندس ناظر باید بر فرایند ساخت وساز 
به طور مستمر و در قالب گزارش های مرحله ای نظارت داشته باشد و هر 
جا ساخت وساز با مشخصات فنی و نیز نقشه تأییدشده با مجموعه مفاد 
مقررات ملی ساختمان، اصول و ضوابط شهرسازی در قالب ضوابط و 
مقررات طرح تفصیلی مغایرت داشته باشد، ضرورتًا موضوع را در قالب 

گزارش های مرحله ای و به صورت مکتوب به شهرداری اعالم می کند.
شهرداری به عنوان متولی صدور پروانه احداث بنا، مسئولیت بررسی، پی 

گیری و برخورد با سازنده بنا را در چنین مواقعی بر عهده دارد.
قوانین موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاب می کند ناظر 
تخلفات سازنده را به طور کامل به شهرداری گزارش کنند و شواهد نشان 

می دهد این مرحله در مورد مجتمع مترو پل انجام نشده است.
 اکنون سؤال این است آیا شهرداری به تکالیف قانونی خود عمل کرده 
است یا نه؟ در این  خصوص مستندات قابل تأملی هنوز انتشار نیافته است. 
اما شواهد بر این امر ادعا دارد ساختمان مترو پل در سال ۹۶ پروانه احداث 
بنا را اخذ کرده، ولی طراحی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی تأیید 
نشده و بعد از اینکه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهر آبادان متوجه 
احداث این برج گردیده به قضیه ورود کرده و پیمانکار مجبور به انتخاب 

مهندس ناظر شده است.
وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است. در خیلی از موارد 
به صورت موردی امکان نظارت کامل به تک تک پروانه های صادره از سوی 

شورا وجود ندارد لکن در این  خصوص الزم است بررسی شود
 آیا اعضای شورای شهر در جریان چنین پروژه ای قرار داشته اند یا خیر؟

 اگر جواب خیر باشد از مسئولیت اعضای شورا چیزی کم نخواهد کرد 
و اگر جواب بله باشد طبیعتاً پای اعضای شورای شهر نیز به میان کشیده 

خواهد شد.

قانون ساخت بنای بدون پروانه را به »اختیار« شهرداری 
گذاشته است

سیستم »دو نقشه ای« در ساختن مترو پل باب فساد، 
رانت و کسب درآمد از طریق ماده ۱۰۰ شهرداری را فراهم 

می کند
شهرداری به عنوان متولی صدور پروانه وظیفه بررسی، 

پیگیری و برخورد را با عوامل این حادثه بر عهده دارد
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به نظر شما با ساختمان هایی که پتانسیل همچنین اتفاقی در کشور 
دارند چه باید کرد؟

باید به جد جلوی ادامه فعالیت چنین سازه هایی گرفته شود. اما بدون 
اصالح قوانین و واگذاری کامل این مسئولیت به متولی واقعی مدیریت 

شهری چنین امری میسر نخواهد شد.
 قوانین موضوعه کشور ما مربوط به سال ۱۳۳۴ بوده و این قانون 
ساخت وسازهای کنونی کشور در این حجم سنگین را پاسخگو نیست. 
قوانین  نیز  و  قانون شهرداری ها  ساختار  در  که  ابهاماتی  با  آن هم 

نظام مهندسی وجود دارد.

حال چگونه می توان از فساد در ساخت وساز جلوگیری کرد؟
با نگاهی به قوانین می توان فهمید که این قوانین به طرق فراوان راه 
فرار را برای متخلفین باز گذاشته است. به طور مشخص تبصره های ۱، ۷ 
و ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، وظایف کلی شهرداری در قبال صدور 

مجوز و نظارت بر ساخت وساز را مشخص می کند.
مشکل اصلی در متن ماده مذکور نهفته است. زیرا به جای اینکه 

شهرداری ها را »ملزم« به برخورد با عملیات ساختمانی در مواقع ضروری 
کند، این گونه قید گردیده که »شهرداری »می تواند« از عملیات ساختمانی 
ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم 
از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری 

کند.«
این موضوع نشان می دهد حتی در مورد ساختمان های فاقد پروانه، 

شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساخت وساز جلوگیری کند یا نکند!
این خود نشان دهنده ضعف شدید مفاد ماده قانونی است که حتی 
جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به »اختیار« شهرداری گذاشته 
است. مادامی که این قانون به طور مؤثر اصالح نشود، طبعًا جلوگیری از 

ساخت وسازهای مشکل دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است.
پایدار  درآمدهای  قانون  کردن  اجرایی  و  تصویب  دیگر  مورد 
شهرداری هاست. این قانون با اینکه در دوره های متمادی کار شده اما 
علی رغم تالش های به عمل آمده راه به جایی نبرده است. ارزش افزوده 
قرار بود برای مدیریت شهرهای کشور هزینه شود ولی دولت ها بخش 

عمده ای از آن را از دست مدیریت شهری خارج کرده اند.
مورد مهم دیگر وظایف و تکالیف شهرسازان از آن ها سلب گردیده و 

متأسفانه در بسیاری از موارد توسط سایر رشته ها انجام می گردد.
مواردی چون مکان یابی ساختمان های بلندمرتبه، جانمای بنا، سطح 
اشغال مجاز، میزان تراکم، رعایت ضوابط طرح های فرادست و سایر موارد 
که ذاتاً در تخصص شهرسازان است و عماًل در قالب طراحی انطباق شهری 
ساختمان ها مصوب گردیده متأسفانه نه در نظام مهندسی ساختمان و نه 
در شهرداری ها اجرا نمی گردد. یقیناً اگر با نگاهی به گذشته و با توجه به 
ظرفیت ها درست عمل می کردیم و به تصمیمات درست و منطقی تری 

می رسیدیم شاهد چنین فجایعی نبودیم.

قبل از صدور پایان کار و ۳ طبقه خالف ساختمان به 
بهره برداری رسیده که جای تعجب دارد

قوانین ساخت وساز در کشور مربوط به سال ۱۳۳۴ 
است

ابهامات زیادی در ساختار شهرداری و قانون نظامی 
مهندسی وجود دارد
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رویدادهای ایران

هفته نامه
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ریزش ساختمان مترو پل آبادان

به گزارش اراده ملت ساعت ۱۲: ۳۰ ظهر دوم خردادماه ساختمان 
تجاری ۱۰ طبقه مترو پل در شهرستان آبادان منطقه ته لنجی امیری 
فروریخت. ساختمان برج های دوقلوی مترو پل به عنوان بزرگ ترین و 
کامل ترین مجموعه پزشکی، اداری، تفریحی، تجاری و پارکینگ طبقاتی 
در منطقه جنوب خوزستان در مراحل پایانی قرار داشت که بنا به دالیل 
فنی، متوقف شده بود. بررسی های اولیه نشان از آن دارد که علت حادثه 
رعایت نکردن مسائل ایمنی و فنی ساختمان بوده است امری که نشان 
می دهد فسادی گسترده در جهت ساخت این ساختمان از سوی نهادهای 

ناظر مانند سازمان نظام مهندسی و شهرداری صورت گرفته است.
مالک مترو پل کیست؟

ساعتی بعد از ریزش ساختمان مترو پل آبادان، دادستان ویژه آبادان 
دستور بازداشت مالک و پیمانکار این برج را صادر کرد. اما حسین عبد 
الباقی کیست و انتقاداتی که به وی وارد می شود کدام است؟ برج مترو 
پل آبادان توسط هلدینگ عبد الباقی ساخته شده بود. با مراجعه به 
سایت هلدینگ عبد الباقی در معرفی این شرکت آمده که این هلدینگ 
از سال ۱۳۳۶ در شهرستان آبادان و در قالب گروه ساختمانی مسکن 
شروع به فعالیت کرده است. حسین عبد الباقی پیش ازاین به عنوان 
»خیر امنیت ساز« معرفی می شد. وی برای نیروی انتظامی پاسگاه، 
زندان و برخی ساختمان های دیگر ساخته بود. برخی شهروندان اظهار 
داشتند که عبد الباقی نصف شهرآبادان را خریده است و به واسطه رشوه 
به دستگاه های مختلف توانسته بدون رعایت قوانین برج های مترو پل 

را بنا کند.
حسین عبد الباقی زنده است؟

در گزارش نخستین صداوسیما اعالم شد که مالک و پیمانکاران 
این سختمان بازداشت شده اند اما چندی بعد خبر از فوت حسین عبد 
الباقی در زیر آوار ساختمان منعکس شد. خبری که با واکنش گسترده 
در فضای مجازی و شهرآبادان همراه بود. تقریبًا کسی مرگ عبد الباقی 
را باور نمی کرد. صداوسیما گزارشی از شناسایی جنازه عبد الباقی توسط 
برادرانش منتشر کرد که در آن گزارش هم صورت جنازه نشان داده نشد. 
اما دادستانی کل کشور مرگ عبد الباقی را تأییدکرد. مردم در سطح شهر 

شعار می دادند که عبد الباقی نمرده!
آواربرداری!

با حضور برخی از مسئولین در محل حادثه روند آواربرداری به صورت 
کند آغاز شد. به دلیل احتمال فروریختن سایر ساختمان های مجاور 
آواربرداری امری پیچیده در این حادثه شده است. اما نبود تجهیزات 
درحالی که در فیلم های منتشر شده مشخص است مسئولین مکرر اعالم 
می کنند که تمام تجهیزات الزم در صحنه عملیات حاضر است. عملکرد 
چندگانه صداوسیما و کند بودن روند آواربرداری اعتراض بسیاری از 
مردم آبادان را به همراه داشته. در چند شب اخیر مردم آبادان با حضور در 
خیابان ها شعارهایی مانند »ننگ ما صداوسیمای ما« »مرگ بر مسئول 

بی کفایت« و... سر دادند.

پیام تسلیت رهبری در پی ریزش مترو پل
متن پیام و دستور رهبر انقالب که در جلسه فوق العاده ای در حضور 
رئیس جمهور با موضوع بررسی گزارش های هیئت های اعزامی به آبادان 
و پیگیری آخرین اقدامات انجام شده قرائت شد، به این شرح است: حادثه 
تأسف بار آبادان، عالوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت ها 
برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد 
مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان با همکاری قوه قضائیه و نیز 
تالش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور، بر عهده 
همه ما مسئوالن کشور است. الزم می دانم با تشکر از فعالیت چندروزه 
مسئوالن دولت، پیگیری و جدیت کامل دراین باره را مطالبه نمایم و به 

بازماندگان مصیبت دیده این حادثه تسلیت عرض کنم.
آخرین آمار فوت شدگان و مصدومان حادثه

فرماندار آبادان از افزایش تعداد جان باختگان مترو پل به ۲۴ نفر خبر 
داد. احسان عباسپور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس آخرین 
اطالعات، تعداد جان باختگان حادثه مترو پل تاکنون به ۲۴ نفر رسیده 
است. وی افزود: تعداد مصدومان حادثه ۳۷ نفر است که از این تعداد ۳۴ 

نفر به آغوش خانواده بازگشته اند.

پاسدار »صیاد خدایی« در خیابان  ترور سرهنگ 

مجاهدین اسالم
یک منبع آگاه در گفتگو با تسنیم گفت که حوالی ساعت ۱۶ روز اول 
خرداد یکی از مدافعان حرم در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجاهدین 
اسالم تهران به دست دو نفر موتورسوار با شلیک ۵ گلوله ترور شد و به 
شهادت رسید. این ترور در نزدیک منزل این شهید و در هنگامی که وی 
قصد ورود به منزل خود را داشته به وقوع پیوسته است. ضاربان تحت 
تعقیب نیروهای امنیتی هستند. وی در حالی ترور شد که در داخل با 
ماشین خود )پراید سفید( در مقابل منزل مسکونی اش قرار داشت. مجاهد 
مدافع حرم، شهید »حسن صیاد خدا یاری« پس از سال ها مجاهدت 
امروز در مقابل منزلش ترور شد و به شهادت رسیده همسر وی اولین 
فردی بود که با پیکر این شهید مدافع حرم روبرو شد. روابط عمومی کل 
سپاه در اطالعیه ای از شهادت مدافع سرافراز حرم " سرهنگ پاسدار 

تهیه و تنظیم از پیام فیض

نگاهی به رویدادهای اخیرایران
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صیاد خدایی" در اقدام تروریستی ضدانقالب و عوامل وابسته به استکبار 
جهانی خبر داد. روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای با اعالم خبر اقدام 
جنایت کارانه تروریستی ضدانقالب و عوامل وابسته به استکبار جهانی در 
شهادت یکی از مدافعان سرافراز حرم افزود: عصر امروز )یکشنبه( در یکی 
از کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین اسالم در شرق تهران، مدافع 
حرم "سرهنگ پاسدار صیاد خدایی" هدف جنایت تروریستی ضدانقالب 
و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت. این اطالعیه با تبریک و 
تسلیت شهادت مدافع سرافراز حرم " سرهنگ پاسدار صیاد خدایی " به 
خانواده معظم وی تأکید کرده است: اقدام الزم برای شناسایی و دستگیری 

ضارب یا ضاربان پیش بینی و در حال انجام است.

سقوط جنگنده آموزشی پایگاه هشتم شکاری اصفهان

روز ۳ خرداد جنگنده ارتش در استان اصفهان سقوط کرد و ۲ خلبان آن به 
شهادت رسیدند. مسئول روابط عمومی ارشد نظامی ارتش در استان اصفهان، 
نقص فنی را علت اولیه سقوط هواپیمای آموزشی در شرق اصفهان اعالم کرد 
و گفت: موضوع در دست بررسی های بیشتر است. سرهنگ رسول معتمدی روز 
سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این هواپیما از نوع جنگنده آموزشی و مأموریت 
آن تیراندازی هوایی بوده است. وی اظهار داشت: شرایط هوایی هیچ تأثیری 
در بروز این حادثه نداشته است و صرف نقص فنی هواپیما تشخیص اولیه این 
سانحه است. مسئول روابط عمومی ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال وبختیاری افزود: در این سانحه متأسفانه سرگرد قاسم زمانی و 
ستوان یکم محمدجواد بای خلبان و کمک خلبان که به عنوان استاد و شاگرد در 
این تمرین تیراندازی هوایی حضور داشتند به شهادت رسیدند. هواپیمای یاد 
شده امروز حوالی ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه در اطراف منطقه انارک از توابع شهرستان 
نائین سقوط کرد. شهرستان نائین در ۱۳۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

وقوع حادثه در مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت دفاع

روابط عمومی وزارت دفاع اعالم کرد: عصر روز چهارشنبه )۴ خرداد( طی 
سانحه ای که در یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقه پارچین 
به وقوع پیوست؛ مهندس احسان قدبیگی به شهادت رسید و یکی دیگر از 
همکاران ایشان دچار جراحت شد. روابط عمومی وزارت دفاع اعالم کرد: 
سانحه در یکی از واحدهای تحقیقاتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح منجر به شهادت و مجروح شدن دو نفر از کارکنان این 
مجموعه شد. تحقیقات برای چگونگی علت این سانحه در دست بررسی 

است.

یونان نفت کش توقیف شده ایران را تحویل آمریکا داد

روز ۵ خرداد شرکت اطالعات دریایی »لیست لویدز« انگلیس گزارش 
داد که ایاالت متحده نفت کش »آیس انرژی« را برای تحویل محموله نفتی 
ایران به یونان اعزام کرده و این محموله طبق درخواست وزارت دادگستری 
ایاالت متحده، تحویل این کشور شده است. وزارت خارجه ایران پیش تر 
کاردار سفارت یونان در تهران را احضار کرده بود. نفت کش روسی الرا )با 
نام قبلی پگاس( حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران بود که روز ۲۶ فروردین 
امسال در آب های یونان توقیف شد. سازمان بنادر و دریانوردی هم گفته بود 
درحالی که این کشتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و محموله نفتی به سواحل 
یونان پناه برده بود، ولی تخلیه بار صورت گرفته که این اقدام، »مصداق بارز 
دزدی دریایی« است. براین اساس، »کشتی پگاس با شرایط آب وهوایی 
نامناسب مواجه شده و دارای مشکالت فنی بوده است که مطابق قوانین 
بین المللی درخواست کمک کرده بود«. بر اساس گزارش خبرگزاری آتن، 
این نفت کش به سمت شبه جزیره جنوبی پلوپونزی حرکت می کرد تا بار 
خود را تحویل یک نفت کش دیگر بدهد، اما شرایط جوی باعث شد تا در 

نزدیکی کاریستوس، جایی که توقیف شد، لنگر بیندازد.
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معرفی فیلم

و اما؛
با توجه به حضور این روزهای کارگردان مشهور ایران اصغر فرهادی و 

تعدادی از بازیگران ایرانی در جشنواره کن، ما دیدن این فیلم را ازاین جهت 
که آینه ایست از واقعیت های موجود در جامعه ما به شما عزیزان توصیه 

می نماییم.

معرفی فیلم قهرمان

قهرمان واقعی کیست

فیلم ماجرای رحیم خطاط و نقاشی مطلّقه است که به علت عدم پرداخت 
بدهی اش به فردی به زندان افتاده است. وی به مرخصی دوروزه ای می آید. او 
پسری دارد که لکنت زبان دارد و با منشی کلینیک گفتاردرمانی او فرخنده در 
رابطه است. فرخنده به رحیم می گوید که کیفی حاوی چند سکه طال پیدا کرده 
است و با فروش آن ها می تواند بدهی خود را بدهد، اما رحیم می فهمد که پول 
سکه ها کافی نیست. پس در سطح شهر اعالمیه پخش می کند تا صاحب 
کیف را پیدا کند. این کار رحیم، توجه تلویزیون و رسانه های مجازی را جلب 
می کند و مردم به رحیم لقب قهرمان را می دهند.

فیلم کنایه های سیاسی متعددی دارد. از روی برگرداندن زندانیان نسبت 
به رحیم بعد از اینکه مصاحبه می کند و از رؤسای زندان تشکر می کند گرفته تا 
فرمانداری که با ریش و تیپی از مأموران حاکمیتی، نه به قولش عمل می کند و 
همچنین قصد دارد که مو را از ماست بیرون بکشد. دیالوگ طالیی در فیلم 
وجود دارد که یک راننده تاکسی، با سن و سالی باالتر از جوان های فیلم رو به 
این جوانک دولتی کرده و می گوید: حیف مملکت که دست شماهاست.

فیلم فرهادی برشی از زندگی یک قهرمان است که نه شنل دارد و نه 
ماسک و چشم بند به صورتش بسته است. قهرمان فیلم او آدم ساده ای است 
که چوب سادگی اش را می خورد؛ آدم های اطرافش با او بازی می کنند و او 
نمی داند باید در این بازی کثیف چطور نقش آفرینی کند. این ابرقهرمان از جاده 
زندگی خارج می شود و با حرف های دشمنش، زمانی که خشمش را بروز 
می دهد، به مسیر درست برمی گردد. در اینجا هیچ کس سفید یا سیاه نیست و 
همه افرادی خاکستری هستند و همه آن ها ... دروغ می گویند.

با همه این ها، فیلم کورسوی امیدی به نجات و رستگاری دارد، شعاعی از 
گرمی و نور بر سردی و تاریکِی جهانی که اطراف ما را انباشته، شاید که ...

قهرمان فیلمی ایرانی به نویسندگی و کارگردانی اصغر 
فرهادی است که در سال ۱۴۰۰ اکران شد این فیلم ۱۲۷ 
دقیقه ای سال گذشته موفق به کسب جایزه بزرگ هیئت  
داوران از جشنواره کن شد.
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پیشنهاد کتاب

کتاب »جماعت گرایی؛ نظریه ای برای عدالت، توسعه و 
مشارکت« نوشته سعید مدنی با مقدمه دکتر پرویز پیران در ۴۱۹ 
صفحه از سوی انتشارات صمدیه روانه بازار نشر شده است.

کتاب حاضر اگرچه با مباحث نظری و فلسفه جماعت گرایی آغاز 
شده، اما به سرعت تالش می کند تا تجربیات عینی و واقعی مبتنی بر 
این رویکرد را در اختیار خواننده قرار دهد؛ بنابراین، حرکت از ذهن 
به عین یا از فلسفه به برنامه ریزی که اساساً سنت جماعت گرایی 
می دهد. شکل  را  کتاب  چارچوب  می شود،  محسوب  نیز 

چیست؛  جماعت  عناوین  با  فصل  سه  در  مخاطبان 
جماعت گرایی چیست؟ جماعت گرا کیست؟ کاربرد جماعت گرایی 
می شوند. آشنا  کتاب  این  اصلی  مباحث  با  آخر  سخن  و 

در این کتاب تالش شده رویکرد جماعت محور و دیدگاه های 
جماعت گرایی، مبانی نظری برنامه های جماعت محور، اصول حاکم 
بر این رویکرد و مراحل و روش اجرای آن ها معرفی و عرضه شود.

در پشت جلد کتاب می خوانیم: هنوز دغدغه فقر و نابرابری 
واقعی است. هنوز مطالبه عدالت و دموکراسی جدی است. هنوز 
نئولیبرالیسم منفور است و هنوز طبقه مهم است. ازاین رو، تالش 
نظری و علمی برای جست وجوی راه مناسب برای فاصله گرفتن از 
دنیای سراسر نابرابر و تبعیض آلوده و گشایش چشم انداز امید به 
آینده ای عادالنه تر، دموکراتیک تر و برابرتر مسئولیتی انسانی است.

اینکه ابعاد نابرابری از مقوله ای کامالً اقتصادی به تمامی 
حوزه های زندگی از جمله جنسیت، قومیت، تبار، هویت و امثال 
آن گسترش یافته، به معنای آن نیست که نابرابری طبقاتی 
را نادیده گیریم یا آن را امری غیرواقعی و ذهنی قلمداد کنیم. 
طبقاتی شان  جایگاه  باید  فرودست  مردم  اکثریت  چراکه 
را بر دوش خود حمل کنند و نابرابری را در سیر از منزلت 
اجتماعی تا طبقه اجتماعی تحمل کنند. این فرماسیون های 
اجتماعی هرگز توجیه کننده بی عدالتی برای فرودستان نیست.

هر دو سوی چپ و راست اغلب نسبی گرا شده اند. دیگر نه 
دست نامرئی و بازار آزاد رنگ و حنایی دارد و نه کسی به فکر دولت 
اقتدارگرای سوسیالیستی است. اما در این میان نئولیبرالیسم 
به مثابه یک کاله برداری منفعت طلبانه بر فضیلت نابرابری اصرار 
می ورزد و وعده بهبود وضعیت طبقه متوسط و فقیر را از طریق 

ریزش قطرات ثروت حاصل از رانت جویی، انحصار، سفته بازی و 
استثمار دیگران در سطح ملی و جهانی می دهد. عصاره این رویکرد 
جمله قصار »هایک« است در سفر به شیلی پی نوشت: »شخصاً 
دیکتاتوری لیبرال را به دولتی دموکراتیک ترجیح می دهم.«

این  از  رهایی  برای  است  بدیلی  جماعت گرایی 
اندیشه و نظام سراسر ناعادالنه و منحط که جز تخریب 
محیط زیست، بیکاری مزمن و فقیرتر شدن فقرا ارمغانی 
لیبرال ها  نظر  برخالف  نداشته است.  انسانی  برای جامعه 
تالش برای جامعه ای برابرتر هم مولد است و هم اخالقی.

کتاب: »جماعت گرایی؛ نظریه ای برای عدالت، توسعه و مشارکت«

در ستایش عدالت و مشارکت

و اما؛
ما خواندن این کتاب را ازاین جهت که با مبانی سوسیال دموکراسی 

سازگار است و از معدود منابع جدید در موضوع جامعه گرایی هست 
و باهمت جامعه شناس و پژوهشگر ارجمند سعید مدنی مورد 
ترجمه قرار گرفته است، به شما خوانندگان عزیز توصیه می نماییم.
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معرفی چهره

عثمان محمد پرست معروف به عثمان خوافی در سال ۱۳۰۷ در شهر خواف 
از توابع خراسان رضوی زاده شد. او از سن ۱۰ سالگی با دوتار مأنوس بوده است. 
وی از طایفه »بای« بود که طایفه ای دامدار و چادرنشین هستند. وی از استادان 
دوتار نوازی خراسان و خّیِر مدرسه ساز بود. وی به دلیل عفونت ریه ۲۹ اردیبهشت 
۱۴۰۱ در بیمارستان خواف در سن ۹۴ سالگی درگذشت. عثمان محمدپرست 
آثاری دارد که از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقام های این دیار، اجراهای 
گوناگونی را در عین وحدت آفریده بود. او نخستین کسی بود که در سال ۱۳۵۳ 
ترانه نوایی، نوایی را اجرا کرد
در باب کنش اجتماعی ایشان نوشته اند:

عثماِن  ُسّنی، از سال ۱۳۶۲، در کنار مجتبی کاشانِی شیعه و نیکول فریدنِی 
مسیحی، سنگ بنای جامعه یاوری را نهادند. خیرّیه ای که برای بّچه های مناطِق 
محروم ِ جنوب خراسان، مدرسه می ساخت.

عثمان، روستاهای بی آب وعلفی که خیلی هایشان حّتی، توِی نقشه جغرافیا 
نبودند را پیدا می کرد، نیکول با دوربینش، اوِج نابسامانی و عمِق فاجعه آنجاها 
را عکس می انداخت و کاشانی، دسِت خّیرین تهرانی را می گرفت و به آن 
بیغوله ها می آورد. اینجا که می رسیدند، عثمان با دوتاری که برای گره گشایی 
از کار مردم کوک بود و کاشانی با شعرهایی که بیت بیتشان، بندبنِد احساس 
آدم ها را می لرزاند، آن چنان شوال و غوغایی به پا می کردند که در هر بار رفتن و 
برگشتنشان، چند مدرسه و خوابگاه و حمام تعّهد می شد.

عثمان که در همه عمر، حّتی یک ریال از دوتارش کاسبی نکرده، در این 
بازدیدها، برای خواندن و نواخته اش شرط می گذاشت. او برای درآوردن صدای 
سازش، ِصله می خواست و ِصله ای کمتر از یک مدرسه یا کالس درس 
نمی پذیرفت.

ماحصل آن قمارهای عاشقانه، ۹۰۰ بنای آموزشی است. مجتبی و نیکول، 
سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ سر بر بستِر خاک گذاشتند و عثمان، تنها بازمانده از 
مثلث یاوری شد. او حاال اگرچه ویلچر نشین شده بود، اّما همچنان با دوتارش، 
ناممکن ها را ممکن می نمود.

او گفته بود: بزرگ ترین خوشحالی و خوشنودی ام ساختن مدارس برای 
کودکان این سرزمین بوده است.

عثمان محمد پرست

دوتار یعنی عشق

و اما؛
ما شما را به شنیدن نغمات به جای مانده از این استاد مسلم موسیقی 

مقامی که سالیان درازی از عمر خود را جدا از تنظیم و تحریر نغمات 
محلی، صرف فعالیت های اجتماعی کرده بود دعوت می نماییم.
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معرفی رویداد

 مدرسه های زندگی آموزی
جوامع بشری و روابط و مسائل آن آن قدر پیچیده شده که بدون 
مجهز بودن به یک بنیان نظری واقع گرا و کارآمد نمی توان از عهده 
زندگی مطلوب در آن بر آمد. ازاین رو، بعد از رفع نیازهای اساسی 
نیازمند کمک های  زیستی، و حتی در مواقعی حتی مقدم بر آن ها 
فکری ای هستیم که تکلیف ما را با این گونه مسائل روشن کند و نقشه 
راه مناسبی پیش رویمان گذارد. در چون وچرایی این مطلب سخن 
بسیار است اما در این مجال قصد داریم با نهادهای غیرانتفاعی یا 
مؤسساتی آشنا شویم که به انسان مدرن امروزی مدد فکری می رسانند.

به عنوان یک نمونه خوب از این مؤسسات، می توان به مؤسسه 
“سروش موالنا” اشاره کرد. همان گونه که از نام این مؤسسه بر می آید و 
به ذهن متبادر می گردد، اساس فعالیت آن بر شرح و گسترش آموزه های 
معنوی جناب موالنا استوار است اما این همه ماجرا نیست. این مؤسسه 
که یک نهاد غیرانتفاعی و مستقل است، تمام هم خود را معطوف ارائه 
آموزه هایی کرده که به انسان مدرن امروزین در گزینش روش صحیح 
زیستن مدد رساند. از همین رو با برگزاری دوره های آموزشی مختلف، 
چون دورٔه “فلسفٔه خوب زیستی”، “جنگ ناگزیر و آموزه های معنوی”، 

“آشنایی با عرفان های شرقی” و   ... عالوه بر شرح ها و درس های 
مختلف آموزه های موالنا، در پی چنین هدفی است. این مؤسسه با یک 
نشریه و انتشار چندین کتاب در بازار نشر نیز فعال است. هیئت علمی 
قوی که از سرآمدان نام آشنای علوم گوناگون هستند، پشتوانه مهم و 
محکم فعالیت های این مؤسسه است و بزرگان و دانشمندان دیگری نیز 
در برهه های مختلف و به فراخور موضوع با مؤسسه همکاری می کنند 
که معروف ترین و نام آشناترینشان جناب استاد مصطفی ملکیان است.

واعظ  محمدرضا  دکتر  توسط  که  دیگر”  “رویش  مؤسسه 
فعالیت  فنی تر  و  تخصصی  کمی  گرچه  شده،  تأسیس  شهرستانی 
می کند، اما چنانچه خود مؤسس بیان کرده، هدفش ترویج فلسفه و 
علم است. این مؤسسه عالوه بر تمام کارهای شایسته ای که تاکنون 
انجام داده، اخیراً در بستر اینستاگرام دوره “فلسفه تحلیلی و زندگی 
روزمره را برگزار نموده. این دوره همچنان در حال برگزاری است و 
بنا بر برنامه قبلی اعالم شده در الیوهای اینستاگرامی گفتگوهای 
که  می دهد  انجام  مختلف  عرصه های  صاحب نظران  با  مفصلی 
میزگرد مجازی “فلسفه تحلیلی و خوب زیستن” از آن جمله است.

معرفی دو مؤسسه فرهنگی که اشاعه زیست متعالی را هدف خود قرار داده اند
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یک عکس و چند نکته

نگاهی به مشکالت حفاران آسفالت:

در معرض خطر کاهش یا از دست  دادن شنوایی  •
در معرض آسیب های مفصلی و عضالنی  •

نیاز حیاتی به لباس و ابزار محافظ که معمواًل رعایت نمی شود  •
مواجهه با اعتراضات و گالیه های مکرر ساکنین محله  •

مسئولیت مراقبت از ابزار و تجهیزات حفاری  •
دشواری کار و نیاز به نیروی جسمی باال  •

پیشروی کند کار  •
خطر آسیب به صورت و چشم ناشی از پرتاب خرده های کنده شده  •

مشکالت رایج دستمزد و امنیت شغلی که متوجه کارگران موقت است.  •

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 دهه پایانی اردیبهشت ماه نمایشگاه کتاب تهران برگزار 
شد. در این نمایشگاه حزب با ۱۴ عنوان کتاب در دو بخش 
حضوری و مجازی شرکت کرده بود.

در پایان مدت نمایشگاه کتاب حدود ۱۹۵ مورد از 
کتاب های حزب )۱۶۵ مورد در بخش حضوری و ۳۰ مورد در 
بخش مجازی( موردتوجه بازدیدکنندگان قرار گرفت و توسط 
ایشان خریداری شد.

طی روزهای نمایشگاه و طبق برنامه تنظیمی هر روز چند 
نفر از اعضا ارشد حزب و نویسندگان و مترجمان کتاب ها 
در غرفه انتشارات حضور یافتند و پاسخگوی سؤاالت 
عالقه مندان بودند.

پیام همدردی حزب اراده ملت ایران شعبه خوزستان با 
مردم شریف آبادان
انا هلل و انا الیه راجعون

وقوع حادثه غم بار فروریختن ساختمان مترو پل آبادان 
که باعث جان باختن و مصدومیت جمعی از شهروندان 
عزیز، همگان را در غم و اندوه فروبرد. حزب اراده ملت 
ایران شعبه خوزستان ضمن عرض تسلیت به خانواده های 
درگذشتگان و مردم شریف آبادان و آرزوی سالمتی برای 
مصدومان این حادثه، از تالش همه امدادگران که به 
مدیریت این حادثه و خدمت به آسیب دیدگان شتافتند، 
تشکر می کند. از قوه قضائیه و نهادهای نظارتی انتظار 
می رود که ضمن بررسی ابعاد وقوع این فاجعه و شناسایی 
متخلفین، برخورد قاطع با مسببان را به عمل آورد.
حزب اراده ملت ایران _شعبه خوزستان

گزارش عملکرد انتشارات حزب در نمایشگاه کتاب

تسلیت برای مردم آبادان
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چهارمین کتاب از مجموعه خوانشی نوین: 
مردم ساالری اجتماعی برای کسب مجوز به وزارت 
ارشاد تحویل شد. بعد از چاپ سه کتاب از این 
مجموعه مجلد چهارم آن تحت عنوان “اقتصاد و 
مردم ساالری اجتماعی” با ترجمه رحمان سعادت و 
محمدحسین عرب آماده شده است. در این کتاب 
نویسندگان تالش کرده اند که مبانی اقتصادی 
مکتب سوسیال دموکراسی را به زبانی قابل فهم و 
عمومی پسند به خوانندگان معرفی نمایند.

کتاب اقتصاد و مردم ساالری اجتماعی برای کسب مجوز روانه ارشاد شد

نگاهی به موسیقی سیاسی در ایران قبل از انقالب

هفته گذشته میزبان استاد محمد هاشم 
احمدوند در یکی از حوزه های حزبی بودیم. 
در این نشست شبانه استاد احمدوند به 
شرحی از موسیقی سیاسی در عهد مشروطه 
و قبل از انقالب ۱۳۵۷ پرداختند و در مورد 
خصوصیات این نوع از موسیقی صحبت 
کردند. در این جلسه حاضرین نیز به طرح 
دیدگاه های خود پرداختند. در این جلسه 
حاضرین با ظرفیت های موسیقی سنتی ایران 
همراه با نواختن قطعاتی از بزرگان موسیقی 
ایران آشنا شدند.
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سیاست به زبان خودمانی
                 )سیاسی نبودن سمن ها(

این یادداشت را در واکنش به توصیه ی »سیاسی نبودن« در 
برخی حوزه ها نوشته ایم.

در مقدمه شاید الزم باشد دو عبارت را مروری کنیم. )NGO( یا 
سازمان غیردولتی که در اسناد باالدستی ایران به سمن )سازمان مردم 
نهاد( برگردانده شده، بدیهی است در این برگردان، از اهمیت غیردولتی 

بودن آن کاسته اند.

حاال اصل حرف ما؛

در تعدادی از کشورهای جهان، حکومت ها و دولتها علیه مشارکت 
سیاسِی سازمان های غیردولتی صحبت می کنند. در همین سال های 
اخیر، در چندین کشور از جمله آذربایجان، اکوادور، اتیوپی، قزاقستان 
و ونزوئال، پیشنهادات یا مصوباتی در مورد محدودیت فعالین و نهادهای 
مدنی در مشارکت سیاسی صورت گرفته. آنها از این راه، برای ایجاد 

محدودیت  بر فعالیت سمن ها بهانه فراهم می کنند.

در ایران هم، اصل »غیرسیاسی بودن« سمن ها آنچنان از سوی 
نهادهای دولتِی مجوزدهنده و ناظر به سمنها تاکید شده که این فعالین 
هم، چنین شرطی را بعنوان یک اصل مهم در تعریف و تفسیر خود، 

باور کرده اند!

چنین نگاهی باعث شده که پیوند مهم و تأثیرگذار بین فعالین 
سیاسی و دیگر حوزه های مدنی، دشوار و گاه ناممکن گردد و صفحه 
موزاییکی جامعه مدنی شکل نگیرد. این درحالیست که بخشی از 
فعالیت اجتماعی فرهنگی این تشکل ها مانند نیازهای حوزه سالمت، 

حقوق، محیط زیست یا نیکوکارانه، ناگزیر از کانال سیاست پیش می رود 
و ارایه پیشنهادات برای حل مشکالت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 
که دغدغه سازمانهای مردم نهاد است، از مسیر ارتباط و تعامل و 

چانه زنی با سیاسیون محقق می گردد.

در چالش سیاسی بودن یا نبودن سمن ها، مهم اینست که این 
مجموعه ها وابستگی فلج کننده مالی و تشکیالتی به چهره ها و 
جریانات سیاسی پیدا نکنند و یا به قیمت حمایت و همراهی از 
سیاستمداران، منشورهای اخالقی و مانیفست ها و اساسنامه های خود 

را زیر پا نگذارند.

از همه مهمتر اینکه تشکل خود را به عنواِن ابزاری در خدمِت 
کسب قدرت سیاسی اعضا و مدیران مجموعه تبدیل نکنند یا با عنوان 
تشکیالت خود در کارزارهای انتخاباتی شور به پا نکنند؛ وگرنه ارتباط 
و  مشکالت  آسیب شناسی  تجارب،  انتقال  سیاسی،  نهادهای  با 
هم اندیشی ها و همکاری های راهبردی با آنها، آسیبی به ماهیت 

سمن ها نمی زند.

در غیر این حاالت، تجویز و اصرار بر  »غیرسیاسی بودن« سمن ها 
بیش از آنکه این نهادهای مدنی را از تهدیدات و انحرافات سیاست 
مصون نگه دارد، محدوده اثر و فرصت نفوذ آنها را کم و ناقص میکند.

از همه مهمتر اینکه تشکل خود را به عنواِن ابزاری در خدمِت کسب 
قدرت سیاسی اعضا و مدیران مجموعه تبدیل نکنند یا با عنوان 
تشکیالت خود در کارزارهای انتخاباتی شور به پا نکنند؛ وگرنه ارتباط 
و  مشکالت  آسیب شناسی  تجارب،  انتقال  سیاسی،  نهادهای  با 
هم اندیشی ها و همکاری های راهبردی با آنها، آسیبی به ماهیت 

سمن ها نمی زند. 
در غیر این حاالت، تجویز و اصرار بر  »غیرسیاسی بودن« سمن ها 
بیش از آنکه این نهادهای مدنی را از تهدیدات و انحرافات سیاست 
مصون نگه دارد، محدوده اثر و فرصت نفوذ آنها را کم و ناقص میکند.
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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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www.khsmag.ir
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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.ir

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

www.eradehmellat.ir

درباره ما

ی  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 

رسانه ها فعالیت خود را آغاز نمود. هفته نامه اراده 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 
ملی  نه  کتابخا در  نمایه سازی  با  ملت  ده  را ا هفته نامه 
جمهوری اسالمی ایران جزئی از تاریخ شد. گزافه نیست 
اگر هفته نامه اراده ملت را بخشی از تاریخ بدانیم زیرا 
ز  ا آیندگان  و  تاریخ هستیم  نوشتن  ما در حال  اکنون 
روی آنچه برای آنان به میراث می گذاریم ما را قضاوت 

خواهند کرد.


