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7
نوشتار

13
گزارش

حق نشر، حّق تکثیر یا کپی رایت، مجموعه ای از حقوق انحصاری است 
که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه فرد تعلق می گیرد و حقوقی 
از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می شود. در بیشتر حوزه های 
قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق می گیرد و نیازی به 

23
گفتگو

بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسالمی ایران می  گذرد. در طول این 
سال ها فعالیت های حزبی همواره به عنوان یکی از مهمترین چالش  های سیاسی 
در کشور مطرح بود. در دهه  های اخیر به دلیل عدم موفقیت احزاب در ورود به 
عرصه اداره کشور به مرور این باور در جامعه شکل گرفت که نظام حاکم با فعالیت 
حزبی مخالف است. اراده ملت در ارتباط با این موضوع گفت و گویی با شهاب الدین 

29
معرفی و پیشنهاد
فیلمی در سبک درام به کارگرانی تونی کی و بازی آدرین برودی است.

تونی کی سبکی نوآورانه دارد و در بازی کردن با رئالیسم تاریک و سبک غنایی 
کثیف شهری و ایجاد جذابیت با استفاده از پیچ و تاب های انیمیشن تخته سیاه، چیره دست 
است. فیلم گسیختگی )Detachment( از جنبه ی تاریک خود، بسیار زیبا است و به 

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

35
اخبار حزبی

در اخرین جلسه دفتر سیاسی حزب و با توجه به یکسالگی دولت جدید، 
عملکرد دولت در دو حوزه بهداشت و درمان و همینطور آموزش عالی مورد 
بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در این جلسه ابتدا چالش های قدیمی و جدید این دو حوزه مطرح شد. بعضی 
از این چالش ها عمری بیش از نیم قرن دارند و بعضی نیز در سال های اخیر 

حیطه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لیست بلند باالیی از مشکالت و 
چالش ها را در خود جای  داده است. عمر برخی از آنها نظیر عدم تناسب نیروی 
آموزش دیده و تجهیزات به روز، به بیش از نیم قرن می رسد و بعضی، همچون 
موج مهاجرت پرستاران و پزشکان و یا پاندمی کووید 19 بسیار متأخر هستند.

هرکدام از دولت های وقت به شیوه ای با این چالش ها برخورد کرده اند 

17
اندیشه

در تمام سال های پس از انقالب، “حجاب” هم محور سیاست های 
اسالم گرایان سیاسی و جریانات وابسته به آنها بوده است و هم محور شعارهای 
آزادی خواهانه و تحول خواهانه ای که علیه تفسیر ُصلب از پوشش، از سوی منتقدان 
حجاب اجباری سر داده شده است.

26
رویدادهای ایران
دو کارگردان سینما بازداشت شدند

خبرگزاری ایرنا ساعت ۸: ۲۹ شب )جمعه( نوشت: »محمد رسول اف و مصطفی 
آل احمد از مرتبطین با ضدانقالب که در بحبوحه حادثه دلخراش متروپل آبادان اقدام به 
التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه کرده بودند با حکم دستگاه قضایی 
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به جای مقدمه

شماره 4۲ نشریه اراده ملت را تقدیم همه 
عزیزان و همراهان گرامی می نماییم.

در آخرین روزهای بسته شدن نشریه خبر 
ترور نخست وزیر سابق ژاپن کشوری که به 
آرامش مشهور است و دستگیری تاج زاده و 
سینماگر مشهور رسول اف فضا را خشن کرد 
و ما را مصمم تر به حرکت در جهت مبارزات 

مدنی مسالمت جویانه و بدون خشونت.
در این شماره نشریه در سخن سردبیری 
نگاهی داریم هزینه فرصت بحث هسته ای 
برای ایران و در سرمقاله نگاهی می اندازیم به 

تغییر صورت گرفته در وزارت کشور.
در یادداشت های این شماره هم نگاهی 
آّبه، هم  داریم به زندگی و میراث شینزو 
اولین مقاله از سلسله مقاالت مهم و خواندنی 
بررسی عملکرد یک ساله دولت ابراهیم رئیسی 
را تقدیم می نماییم. در بخش اول به بررسی 
عملکرد دولت در حوزه سالمت پرداخته شده 

است.
یکی از گزارش های این شماره به انعکاس 
مطالبات دامداران و دامپروران می پردازد و در 
گزارش دوم قانون پیشگیری و مقابله با تقلب 

مورد بررسی قرار می گیرد.

ابتدا به بحث حجاب  در بخش اندیشه 
این  اینکه چرا مجدداً  و  پرداخته می شود 
مسئله در دستور کار بخش هایی از حاکمیت 
قرار گرفته است و در بحث دوم به ریشه های 
شکل گیری علم فقه و علم کالم در حوزه 

تمدن اسالمی می پردازیم.
دو گفتگو را نیز این شماره تقدیم شما 
می نماییم. گفتگو اول در مورد مسئله آب در 
خوزستان است و گفتگوی دوم به مشکالت 

کار حزبی در ایران می پردازد.
طبق روال چند شماره اخیر مروری داریم بر 
مهم ترین اخبار دوهفته اخیر در ایران و جهان و 
همچنین چند خبر داریم از آخرین فعالیت های 

صورت گرفته در حزب اراده ملت ایران.
در بخش معرفی و پیشنهاد شما را دعوت 
به تماشای فیلم گسیختگی و خواندن کتاب 
در برابر استبداد می نماییم؛ و یادی می کنیم از 
استاد برجسته فیزیک کشور زنده یاد پروفسور 
ستاره. در همین بخش گریزی می زنیم به روز 

بخشش و بنیان های آن.
در انتها نیز عکسی از شغلی در نظر گرفته 
نشده را تقدیم می نماییم و با موضوع سیاست 

و قدرت این شماره را به پایان می بریم.

نفی خشونت و حرکت به سمت بخشش



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

4

شامره42

20 تیر 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

 سخن سردبیر

شاخصی تحت عنوان
 هزینه فرصت

تقریبًا 1۹ سال پیش در ۲۹ مهر 13۸۲ اولین مذاکره هسته ای ایران با 
سه کشور اروپایی در سعدآباد برگزار شد و در پایان این مذاکره با تصویب 
بیانیه ای، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی 
خود اعالم همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نطنز را در راستای 
راستی آزمایی و اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران، به صورت 
داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند 
تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند. این 
مذاکره شروع یک مسیر پرفرازونشیب برای ایران و قدرت های جهانی بود، 
مذاکراتی که در این سال ها بخشی از تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
ایرانی ها شده است. در آخرین نوع از این مذاکرات که معمواًل بی نتیجه پایان 
می یابد، علی باقری کنی و رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه ایاالت متحده 
آمریکا در امور ایران در دوحه قطر با یکدیگر دیدار کردند که بدون نتیجه به 
پایان رسید و رابرت مالی در مصاحبه با خبرنگاران بیان کرد: مذاکرات باید 
بین ایران و خودش اتفاق بیفتد که آیا واقعاً بازگشت به برجام را می خواهند 

یا خیر!
مدیریت  و  اقتصاد  در 
شاخصی تحت عنوان هزینه 
فرصت وجود دارد. طبق این 
محدودیت  علت  به  فاکتور 
منابع، با انتخاب هر گزینه، از 
گزینه های دیگر چشم پوشی 
می کنید. اقتصاددانان، ارزش 
گزینه  چشم پوشی  شده برای 
دستیابی به خواسته مطلوب را، 
هزینه فرصت می نامند. حال 
این سؤال پیش روی حاکمیت 
ایران قرار می گیرد که هزینه 
فرصت برنامه هسته ای ایران 

چقدر است؟ به عبارتی دیگر، هزینه ای که ایرانیان در قبال تحریم مناقشه 
هسته ای در این دو دهه پرداخت کرده اند چقدر است؟ آیا اصاًل کسی در 
رأس حاکمیت ایران این شاخص اقتصادی را محاسبه کرده است؟ و یا شاید 
این فاکتور آگاهانه از روند تصمیم گیری در مورد مناقشه هسته ای در رأس 

حاکمیت ایران پاک شده است؟!
علی اکبر صالحی هزینه برنامه غنی سازی ایران را هفت میلیارد دالر 
می داند اما کارشناسان اقتصادی این هزینه را حداقل دو هزار میلیارد دالر 
می دانند. این یعنی ایران بهترین دوران طالیی را برای توسعه و پیشرفت 
تنها در قبال غنی سازی اورانیوم از دست داده است. غنی سازی که حتی 
به سختی و با کمک روس ها توانسته در نیروگاه بوشهر برای ایرانیان برق 
تولید کند. هزینه فرصت برنامه هسته ای ایران در تمام عرصه ها همچون 

اقتصاد، سالمت، آموزش، تکنولوژی و حتی فرهنگ باعث عقب افتادن 
ایران از کشورهای منطقه شده است.

دولت حسن روحانی و محمدجواد ظریف با دستاورد برجام تالش کردند 
این کالف تودرتو برنامه هسته ای ایران را پایان دهند تا فرصت و مجالی 
برای نفس کشیدن اقتصاد ایران به وجود بیاید؛ اما برجام ظاهراً مخالفان 
سرسخت و جدی داشت که در نهایت شکست خورد. ظهور ترامپ، البی 
اسرائیل و قدرت های منطقه خاورمیانه در کنار بخشی از حاکمیت تندرو 
داخلی، در یک جبهه مشترک با تمام توان تالش کردند که برجام به سرانجام 
نرسد تا مناقشه هسته ای ایران باقدرت های اروپایی و آمریکایی حل نشده 
باقی بماند. ظاهراً شرایط نه جنگ و نه صلح که درد و رنج فراوانی برای مردم 

ایران فراهم کرده برای این دو گروه ایده آل و خوشایند است.
بعد از دو دهه تحریم های جهانی و فرصت سوزی جمهوری اسالمی 
باید این موضوع در رأس تحلیل ها و گفتگوهای داخلی قرار بگیرد. مردم 
ایران به عنوان بازنده اصلی این مناقشه باید پاسخگویی در قبال هزینه 
فرصت غنی سازی اورانیوم 
از  عمومی  مطالبه  به  را 
حاکمیت تبدیل کنند، چرا 
که ابعاد پیامدهای منفی این 
تحریم ها آن چنان گسترده 
برای  را  زندگی  که  است 
تحمل  قابل  غیر  ایرانیان 
کرده است. پیامدهای برنامه 
نباید یک  ایران  هسته ای 
موضوع ممنوعه باشد، هر 
فرد، گروه و جریان سیاسی 
باید درباره سرنوشت برنامه 
هسته ای نظر بدهد و تنها 
جبهه  یک  سیاسی  منافع 
خاص مطرح نشود. فراموش نکنیم طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، در برخی 
از موارد، قانون گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است.
تالش های رابرت مالی و بایدن در یک سال گذشته برای احیای برجام 
بی نتیجه باقی مانده و مماشات دولت بایدن با جمهوری اسالمی برای 
دموکرات ها پر هزینه شده است و به زودی این استراتژی دولت آمریکا برای 
توافق با ایران تغییر خواهد کرد و ایرانیان یکبار دیگر فرصت طالیی برای 
توافق را از دست خواهند داد. البته هزینه این فرصت سوزی ها برای ایران به 
یک امر معمولی و عادت تبدیل شده است و باقری کنی از اعضای تیم سابق 
سعید جلیلی یکی یکی مذاکرات بی نتیجه را به پایان می رساند تا الیه های 

تحریم برای ایرانیان بیشتر و گسترده تر شود.
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 سرمقاله

استقرار اعتماد یا بی اعتمادی؟

هفته گذشته و بعد از حدود سه ماه بالتکلیفی، استعفای محمدباقرخرمشاد 
از معاونت سیاسی وزارت کشور پذیرفته شد و محمدرضا غالمرضا جایگزین 

ایشان شد.
نه سابقه اجرایی و نه سابقه آکادمیکی از ایشان در روزهای اول در دسترس 
نبود تا مشخص شد وی مسئولیت هایی در سپاه قدس و وزارت اطالعات داشته 

است؛ و ازاین رو ردی از ایشان در فضای مجازی مشاهده نمی شود.
محمدباقر خرمشاد یک نیروی آکادمیسین بود که در سمت استاد تمام 
دانشگاه عالمه طباطبایی تجربیات متعددی در حوزه های پژوهشی و اجرایی 
و حتی روابط بین الملل داشت و مدرک دکترای خویش را نیز از فرانسه دریافت 
نموده بود. طبیعی است که نگاه منبعث از تجربه ایشان در حوزه احزاب و 
دانشگاه و مدیریت مبتنی بر پژوهش، می توانست کمکی در بخش احزاب و 
انتخابات برای توسعه سیاسی کشور نماید؛ اما جانشین ایشان در فضای دیگری 
رشد و نمو یافته اند و تجربه متفاوتی دارند. پس می خواهیم به این پرسش 

بپردازیم که این تغییر، چه پیام و چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟
در بدو این رصد، استقرار یک نیروی امنیتی در معاونت سیاسی وزارت 
کشور، این پیام را به فعالین سیاسی در سراسر کشور منتقل می کند که سپهر 
کنش سیاسی رسمی تغییر کرده است و قرار نیست در بر همان پاشنه سابق 
بچرخد. قرار گرفتن یک مقام اطالعاتی نشان از غلبه ی یک نگاه امنیتی 
بر این بخش مهم، از مجموعه فعالیت های وزارت کشور دارد. واحدی که 
کنترل نهایی فرمانداری ها و استانداری ها، انتخابات و حوزه احزاب را بر عهده 
دارد. چنین انتخابی به نوعی فاصله گرفتن از رویکرد جا افتاده در این ساختار 
از وزارت کشور نیز تلقی می شود و این امر را به ذهن متبادر می کند که چون 
وزیر کشور از بیرون به این ساختار ورود کرده است، شانس اینکه نظر مثبتی 
به روال کارشناسی این وزارت خانه داشته باشد، کاهش می یابد و حاال ترجیح 
می دهد به دنبال عدم توفیق در پایداری و هماهنگی با معاون پیشین، نیرویی 

از جنس امنیتی را در این کارزار بیازماید.
حال ببینیم که این تغییر می تواند چه پیامدهایی داشته باشد؟ طبیعی است 
که فردی با سوابق نظامی و امنیتی، دست یافته های خود از این جنس تجارب 
را، به حوزه کاری جدید هم منتقل می کند و این تعمیم و انتقال، باعث می شود 
که نگاهی آمرانه و مقتدرانه )ارمغان حوزه نظامی( و نگاهی بی اعتماد و شکاک 
)دستاورد حوزه امنیتی( نگرش غالب در این ساختار گردد. طبعاً تأثیرات این نگاه 

در مدیریت استانداران و فرمانداران تأثیر خود را خواهد گذاشت. از طرفی، دوری 
و بیگانگی ایشان با فضای احزاب و تشکل های صنفی - سیاسی و همچنین 
حرکت های مدنی و اعتراضی می تواند نگرانی هایی را برای دغدغه مندان جامعه 
مدنی ایجاد کند. در امر انتخابات نیز، ازآنجایی که به نگاهی گشوده و مردم محور 
نیاز است تا بتوان رضایت و تشویق مردم را در فرایند انتخابات برانگیخت و این 
عالمت را به جامعه داد که می توانند فرصتی برای گزینش و برگزیدن داشته 
باشند، چنین پیشینه ای موجبات دغدغه و تشویش فعالین سیاسی و مدنی را 

فراهم می کند.
در کنار تحلیل باال، زاویة دید متفاوتی نیز مطرح می شود. در سال های اخیر 
خصوصاً در وزارتخانه ها و سازمان های تخصصی، شاهد بوده ایم که مدیران 
آکادمیسین و متخصص، به علت هراس های متعددی، فاقد اعتمادبه نفس 
الزم برای طراحی و پیاده سازی پروژه های الزم بوده اند و در برخورد با نخستین 
چالش های امنیتی و سیاسی، از پیگیری برنامه های خویش پا پس کشیده اند. 
حال یک نیروی آشنا با اقتضائات قدرت و مناسبات امنیتی، اگر از دیدگاهی 
کالن محور برخوردار باشد و در پِی بستن و تنگ تر کردن فضای کنش ورزی 
نباشد، از این جهت می تواند نقش مؤثری ایفا کند. چراکه گاه انتظار می رود 
چنین نیرویی، تحت فشارهای مناسبات قدرت و تنِش گزارشات امنیتی، دست 

از ادامه ی پروژه های هدف نکشد و ناامید یا خسته، صحنه را ترک نکند.
در تحلیل دوم که خوش بینان سیاسی مطرح می کنند، حضور فردی با چنین 
سوابق طوالنِی نظامی و امنیتی چنانچه آراسته به برنامة مدون و مشخصی 
برای افزایش شور و مشارکت مردم، تقویت احزاب و نهادهای سیاسی و 
نهادینه سازی حق اعتراض مردم باشد؛ می تواند مؤثرتر و کامیاب تر از اسالف 
خویش پیش برود. در ادوار گذشته بسیار شاهد بوده ایم که گاه پروژه ها و 
برنامه های مناسبی برای توسعه سیاسی و افزایش مشارکت مردم نیز در 
دسترس بوده است اما مجریان امر، فاقد اقتدار، اعتماد به نفس و توان الزم 

برای پیشبرد این برنامه ها بوده اند.
حال باید این کارزار را به تماشا نشست و دید که این تغییرات از دریچه 
خوش بینی به سود مشارکت و حضور ساختارمند مردم در سرنوشت سیاسی 

خودشان پیش می رود یا نگرانی ها به وقوع خواهد پیوست؟
روش حرکت و مواجهه ایشان با مسائل روی میز معاونت در ماه های پیشرو، 

مسیر آینده را نشان خواهد داد.
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واکسیناسیون و دیگر هیچ

حیطه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لیست بلند باالیی از 
مشکالت و چالش ها را در خود جای  داده است. عمر برخی از آنها نظیر 
عدم تناسب نیروی آموزش دیده و تجهیزات به روز، به بیش از نیم قرن 
می رسد و بعضی، همچون موج مهاجرت پرستاران و پزشکان و یا 

پاندمی کووید 1۹ بسیار متأخر هستند.
هرکدام از دولت های وقت به شیوه ای با این چالش ها برخورد 
کرده اند مثاًل در طی ۵0 سال اخیر شاهد بودیم که به روش های 

مختلفی با چالش کمبود نیروی آموزش دیده در بدنه بهداشتی کشور، 
برخورد شده است. در یک دولت، از نیروی پزشکان خارجی استفاده 
شد. در دولتی دیگر ظرفیت دانشگاه ها به طور جهشی افزایش یافت. 
در یک دولت، فرایندهای میان بری مثل تأسیس رشتة بهداشت کاران 
دهان و دندان در پیش گرفته شد. در دولتی دیگر، برنامة “طرح 
اجباری” بکار گرفته شد و نهایتًا در یک دولت دیگر، دانشگاه سازی 

مد گردید.
اکنون نگاهی می اندازیم به چالش های موجود در حوزه بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و مجدداً تأکید می نماییم که این لیست 
می تواند بیشتر یا کمتر شود و بعضی چالش های قیدشده در آن، معلول 
چالش های کالن تر باشند. هدف ما فقط ارائه دورنمایی از وضعیت های 
بحرانی و مسئله ساز در این حیطه بوده است. درعین حال این چالش ها 

رتبه بندی نشده و ترتیب آنها در فهرست زیر، مبنای اولویتی ندارد.
1. پاندمی کرونا و تبعات آن

۲. مهاجرت نیروی انسانی آموزش دیده به خارج از کشور
3. مسائل معیشتی در رده های شغلی مختلف

4. مشکالت صنایع داروئی کشور و مافیای دارو

نگاهی به عملکرد دولت در آستانه یک سالگی استقرار )1(
بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مردادماه  انتهای  تا  فرایند  این  کرد.  آغاز  را  دولت  تشکیل  فرایند  و  شد  انتخابات  پیروز   1400 سال  خردادماه  در  رئیسی  ابراهیم 
ادعایی خویش  و  پیشنهادی  برنامه های  و  رؤسای جدید مستقرشده  و  وزرا  از شهریورماه سال 1400،  عماًل  و  همان سال طول کشید 
بپردازیم. سیزدهم  دولت  زیرمجموعه های  از  برخی  یک ساله  عملکرد  بررسی  به  مقاالتی  سلسله  در  تا  آنیم  بر  کردند.  شروع  را 

برای بررسی عملکرد یک وزارت خانه یا دستگاه، یکی از روش های کالسیک اینست که برنامة مشخص وزیر یا مسئول مربوطه را در بدو ورود به آن 
حوزه و میزان تحقق آنرا بررسی کنیم. باتوجه به اینکه وزرا یا استانداران یا سایر رؤسای سازمان ها معموالً در هنگام تصدی مسئولیت، برنامه ای را به صورت 
مکتوب ارائه می نمایند، بررسی و تحقق برنامة ایشان، روش نسبتاً ساده و مستندی محسوب می شود، هرچند که این نحوه ی ارزیابی در ادوار مختلف چندان 
کارآمد نبوده است. چراکه معموالً ما با فقدان برنامه های جامع و علمی و کارآمدی مواجه بودیم که متناسب با مشکالت و موانع پیش رو و با قصد کاهش و 
رفع آنها طراحی و تدوین شده باشد. برنامه های نه چندان فنی و کارآمِد متعارف نیز، فقط در اوان ورود به ساختار و برای جلسات تشریفاتی کسب رأی اعتماد یا 
گرفتن کرسی ها ارائه شده و پس از تصدی مسئولیت مذکور، نه تنها متولیان و ارائه دهندگان آن، برنامه را به فراموشی می سپارند بلکه سازمان های نظارتی و 
سیاست گذار نیز توجهی به میزان تحقق این برنامه ها ندارند. در عین حال همان طور که اشاره شد، این برنامه ها نیز فاقد بنیان های اصولی، علمی و کاربردی 
یک برنامه کارآمد هستند و معموالً از تعدادی جمالت شعاری و کلیشه ای شکل گرفته و از کلی گویی رنج می برند )مشابه برنامه های وزیر کار و امور اجتماعی 
دولت ابراهیم رئیسی که عمر آن ها به چند ماه هم نرسید(. در بسیاری از موارد نیز متولی دستگاه مربوطه، پس از استقرار، برنامه اولیه را در کشوی میز نهاده و بر 
اساس شرایط روز یا فشارهای بیرونی، به برنامه ای روزانه و مقطعی و موردی و یا حتی ناگهانی روی آورده است )مشابه این اقدام را در دولت اول حسن روحانی 
در بخش بهداشت و درمان شاهد هستیم که در برنامه پیشنهادی وزیر بهداشت و درمان کوچک ترین اشاره ای به طرح تحول سالمت نشده بود اما 6 ماه پس 
از استقرار، به ناگهان ابر طرحی تحت نام طرح تحول را اجرایی می نماید(. برخی مواقع نیز، هم برنامه مشخص و هم عزم متولی برای اجرا وجود دارد ولی 
مجموعه شرایط داخلی و خارجی مانع از کامیابی دستگاه مربوطه می گردد )مشابه پروژه برجام در وزارت خارجه که نهایتاً در دو دولت حسن روحانی ناکام ماند(.

ازاین رو در این سلسله مقاالت ما ترجیح دادیم که به شیوه دیگری، به احصای چالش های اساسی هر حوزه بپردازیم و سپس نسبت و مسیر و تحقق برنامة دستگاه 
مربوطه را با این چالش ها - در طی یک سال نخست تصدی گری - به رصد و سنجش بنشینیم. با این روش، گرچه در احصای چالش های اساسی اختالف نظرتی 
وجود دارد و در شناسایی تمام آنها صددرصد کامیاب نخواهیم بود اما نمایی کلی از وضعیت کنونی ترسیم می شود و از افتادن به دام برنامه های شعاری پرهیز می گردد.
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۵. مشکالت تجهیزات پزشکی و وابستگی شدید به خارج از کشور
6. نگاه درمان محور در کلیت ساختار نظام سالمت ایران

7. تبعیض داخل دستگاهی بین نیروهای انسانی هم از نظر مالی 
و هم از نظر منزلتی

۸. عدم تفکیک بخش دولتی با خصوصی و خیریه در سطوح 
مختلف کار درمانی، آموزشی و بهداشتی

۹. عدم وجود نظام ارجاع کارآمد
10. عدم به کارگیری پرونده سالمت الکترونیک

11. آموزش و پایش ضعیف و غیرکاربردی و فاصله روزافزون با 
استاندارهای جهانی

1۲. پژوهش های غیرکاربردی و کمبود بودجه های پژوهشی
13. بودجه ناپایدار و مشکالت بیمه ای

14. کم توجهی به بحث توان بخشی و بهزیستی
1۵. عدم استقالل نهادهای صنفی مرتبط با این حوزه

نفع ضعف اخالق حرفه ای و وجود موانع ساختاری برای تحقق 
حقوق ذی نفعان

17. امکان و اختیار دخالت نگاه غیرحرفه ای و غیرمتخصص در 
امور بهداشت و درمان

1۸. کاالیی شدن سالمت و تجاری شدن طب
1۹. حادثه خیزی ایران و آمار باالی سوانح و بالیا

ترویج  برای  فرصت  و  فضا  و  اجتماعی  غلط  باورهای   .۲0
نگرش های ضد علمی و مخرب

۲1. نظام دست وپاگیر و هزارتوی بوروکراسی در سالمت
۲۲. ضعف جایگاه سالمت در سیاست کالن کشور و فقدان برنامه 

جامع و درازمدت
۲3. گسست تئوری و عمل در بسیاری از سطوح

سطوح  در  مسئولیت  احساس  و  انگیزه  چشمگیر  کاهش   .۲4
یا حفظ کیفیت و  ارتقا و  برای  پیراپزشکی  پزشکی، پرستاری و 

کمیت خدمات در سیستم
برای هرکدام از این چالش ها در سال های اخیر برنامه های متنوعی 
ارائه و حتی اجرایی شده است ولی متأسفانه بسیاری از این برنامه ها 
در عمل نتوانسته اند از بار مشکالت بکاهند و گاه خود چالش جدیدی 

را ایجاد کرده اند. مثاًل تربیت و آموزش بی تناسب نیرو در بعضی از 
حوزه ها موجب بیکاری گسترده در آن سطح شده است و خود چالش 
جدیدی را ایجاد کرده است. یا ایجاد بیمارستان در مناطقی که 
توجیهات و زیرساخت های جمعیتی الزم را ندارد و اکنون با مشکل 
کمبود کارکنان و نیروی متخصص در این مراکز به علت عدم وجود 

توجیه اقتصادی روبرو هستیم.
وزیر معرفی شده برای این وزارت خانه در دولت سیزدهم، جهت 
بسیاری از این چالش ها برنامه ای ارائه نداده است. احتمال دارد که 
ایشان و همکارانشان یا آن موضوع را به عنوان یک اولویت تلقی 
نکرده اند و یا اینکه فعاًل ورود به این بخش را در ید قدرت خویش 
نمی دیده اند. به هرحال همین انتظار نیز می رود چراکه امکان حل 
این چالش ها – که عمر برخی به بیش از نیم قرن می رسد - در یک 

دولت چهارساله غیرممکن است.
متولیان این حوزه در بدو ورود بحث کنترل پاندمی کووید 1۹ را 
در دستور کار خویش قراردادند و با گسترش پوشش واکسیناسیون – 
علی رغم مخالفت های داخلی بسیار _ توانستند نتایج خوبی را کسب 
نمایند و در حال حاضر این بیماری تحت کنترل درآمده است. طبعًا 
الزم است تالش ها در این زمینه ادامه پیدا کند چراکه امکان بروز 

مجدد سویه هایی از این بیماری یا بیماری های مشابه وجود دارد.
دومین اقدام مناسب صورت گرفته در این یک سال، گسترش 
ورود  برای  مقدمه ای  که  است  الکترونیکی  نسخه نویسی  بیشتر 
با  امر گرچه  این  الکترونیکی سالمت می باشد.  پرونده  به بحث 
مقاومت هایی روبروست اما گام مهمی در جهت یکپارچه سازی ارائه 
خدمات درمانی به بیماران و کاهش مشکالت این حوزه محسوب 

می گردد.
در حوزه تربیت نیروی انسانی مناسب نیز، افزایش ظرفیت ها در 
دانشگاه های متعدد علوم پزشکی در دستور کار قرار گرفته است که 
البته تحمیل هایی خارج از بدنة کارشناسی وزارتخانه، جریان داشته 
است و احتمااًل در آینده نزدیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و به دنبال آن حوزه سالمت کشور را با چالش های جدیدی 
روبرو خواهد کرد. افزایش بی ضابطه دانشجویان رشته های مختلف 
سالمت، پیش تر هم به عنوان راه حل آزموده شده است و نتایج مورد 
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انتظار را ایجاد نکرده است.
سه اقدام وسیع دیگر نیز در دستور کار وزارتخانه قرار دارد که هیچ کدام 
از چالش های اصلی این حوزه نبوده اند ولی در راستای سیاست های 

کلی نظام به مجموعه کارهای این وزارتخانه ی پر چالش بار شده اند.
و  قوانین  وضع  به  منجر  که  جمعیت  افزایش  سیاست های  یکی 
مصوبات و به دنبال آن پروژه هایی در این وزارتخانه شده است و بار 
کلی کار در این حوزه را افزایش داده و نتایج نهایی آن نیز در هاله ای 

از ابهام است.
دوم در زمینه اسالمی سازی محیط های کاری مرتبط با حوزه بهداشت 
و درمان است که با طرح هایی نظیر روحانی بالینی یا استقرار واحدهای 
امربه معروف و نهی از منکر یا نهضت مسجدسازی در بیمارستان ها و 
دانشگاه ها در حال پیگیری است و هزینه مالی و روانی زیادی را برای 

مجموعه ایجاد کرده است.
سوم جا انداختن و گسترش طب سنتی – اسالمی در ساختار درمانی، 
آموزشی و پژوهشی وزارتخانه است که عالوه برنداشتن بنیان های 
علمی الزم، مشخص نیست که در نهایت چه نتایجی برای سالمت 

جامعه در بر داشته باشد.
اشاره به چند نکته دیگر در راستای بررسی عملکرد بهداشت و درمان 
الزم به نظر می رسد. هرچند این دست از اقدامات و رویه ها پیش از 
این دولت هم به چشم می خوردند و حتی بنیان آن در دوره صدرات 
وزرایی در دولت های دیگر گذاشته شد اما به طور مشهودی در شرایط 

کنونی ادامه دارند.
• از جمله تسری نگاه امنیتی در انتقال و تبادل اطالعات و آمار و 
داده های حوزه سالمت حتی در واحدهای درون بخشی و بین بدنه این 
وزارتخانه که با موانع و محدودیت و ممنوعیت های جدی روبروست 
و تقریبًا دسترسی کارکنان نظام سالمت را به آمار تجمعی حتی در 

حوزه های کاری مربوط به خود بسیار محدود و ناممکن کرده است.
• جذب و استخدام نیروهای کاری در سطوح و رده های مختلف، 
تحت اعطای امتیاز به خانواده شهدا و ایثارگران که به طور جدی در 

دولت کنونی محقق و عملی گردید.
• بالتکلیفی وضعیت قراردادهای ۸۹ روزه؛ اجحافی جدی و عمیق در 
حق این بخش از نیروهای درمان و بهداشت که با دریافتی های بسیار 
نازل و شرایط کاری سختگیرانه تری مشغول بکار هستند و حضور آنها 

با شیوع کرونا به شکلی صعودی، در مراکز و واحدها شدت یافت.
• افت شدید کیفیت اقالم مصرفی در فرایند درمان و مراقبت که 
بطور مشهودی سطح کیفی خدمات و رضایت مراجعین را متأثر کرده 
است و مواجهه شدید با کمبود و نبود برخی داروهای ضروری و حیاتی 

که خستگی و مشقت کادر را همراه می آورد.
• درگیر بودن مراکز با انواع پایش ها و سنجه های بوروکراتیک 
از جمله فرایندهای اعتباربخشی که زیر سایه غول آسای چالش های 
اصلی، بخش اعظمی از توان و وقت و منابع سیستم را صرف الیه های 

روبنایی و نمادین در این حوزه می کند.
• بالاستفاده شدن تعداد زیادی از تجهیزات گران قیمت و مدرن 
خریداری شده در مراکز به خاطر محدودیت ها و موانع ناشی از تحریم در 

تأمین قطعات و اقالم ضروری آن.
به طور خالصه مشخص می گردد جدا از کارهای روزمره ای که الزم 
است به طور مستمر در این وزارت خانه و حیطه تحت پوشش آن صورت 
گیرد و بخش وسیعی از فعالیت های فعالین این حوزه و متولیان آن را 
در برمی گیرد و کاهش آن سیستم بهداشت و درمان را با نقصان ها و 
لطمات جبران ناپذیر روبرو می کند، دولت جدید در یک سال اخیر فقط 
توانسته است در سه چالش از مجموعه چالش های این بخش ورود 

کند و به نتایجی برسد.
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شینزو آبه
 سیاستمداری در قد و قامت جهانی

شینزوآبه نخست وزیر 67ساله ژاپن و عضو حزب لیبرال دموکرات 
روز جمعه 17 تیر و در حین سخنرانی انتخاباتی توسط گلوله سرباز 
سابق نیروی دریایی ژاپن کشته شد. ژاپن یکی از امن ترین کشورهای 
دنیا است و در سال ۲0۲1 تنها یک نفر در این کشور بر اثر گلوله 
کشته شده است. ترور این سیاستمدار کهنه کار ژاپنی نه فقط برای 
مردم ژاپن بلکه برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی تلخ 
و دردناک بود. شینزوآبه که بیشترین مدت پست نخست وزیری را در 
ژاپن داشت برای اولین بار در سال 1۹۹3 به مجلس نمایندگان راه 
یافت و در سال ۲00۵ به عنوان جوان ترین نخست وزیر ژاپن پس 
از جنگ جهانی انتخاب شد. این سمت زیاد به طول نکشید و پس 
از یک سال بخاطر بیماری و شکست حزب لیبرال دموکرات استعفا 
داد. آبه در سال ۲01۲ دوباره به عنوان رهبر حزب انتخاب شد و تا 
سال ۲0۲0 نخست وزیر بود و این بار هم به خاطر بیماری استعفا کرد.

سیاست بخشی از زندگی خانواده آبه بوده است، پدربزرگ او در 
سال 1۹۵7 تا 1۹60 نخست وزیر بود، همچنین عموی بزرگ او نیز 
از 1۹64 تا 1۹7۲ در این پست بود. خانواده آبه برای ما ایرانیان هم 
آشنا هستند، شینتارو آبه پدر شینزو در سال 136۲ به عنوان وزیر امور 
خارجه برای پایان دادن جنگ ایران و عراق به ایران سفر کرد که بی 
نتیجه ماند. حتی این کشور در سال 1۹۸۸ بودجه ساالنه 10 میلیون 
دالری دراختیار ناظران نظامی سازمان ملل متحد قرار داد تا به آتش 
بس بین ایران و عراق نظارت کنند؛ اما مهم ترین رویداد سیاسی بین 
ایران و ژاپن برمی گردد به سال 13۹۸ و سفر شینزو آبه به تهران و 
تالش او برای میانجیگری بین ایران و آمریکا. شینزو آبه در این سفر 
به دیدار حسن روحانی رفت، سپس مهمان رهبر ایران بود که بعد از 
صحبت های رهبر ایران از تحویل نامه ای که در دست داشت خودداری 
کرد و در طول جلسه گفتگو با رهبر ایران هم دو کشتی ژاپنی در خلیج 

فارس مورد حمله موشکی قرار گرفتند.
سال ۲00۵ زمانی که آبه قدرت را در دست گرفت به عنوان یک 
محافظه کار شناخته می شد. شینزو آبه روابط بسیار خوبی با قدرتهای 
ارشد  کارشناسی  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  در  او  داشت،  غربی 
سیاست عمومی خوانده بود و در طول عمر سیاسی خود هم زمان 
همکاری های گسترده ای با جرج بوش، اوباما و ترامپ داشت. شینزو 
آبه حتی در سال ۲016 همراه با باراک اوباما از پرل هاربر و بنای 
یادبود کشته شدگان آمریکایی در جنگ جهانی دوم دیدار کرد. پس 
از آزمایش های هسته ای کره شمالی، آبه از تحریم های سازمان ملل 
علیه این کشور حمایت کرد و حتی تحریم های یک جانبه علیه کره 
شمالی وضع کرد که شامل ممنوعیت بازدید از بنادر ژاپن توسط 
قانون  او همچنین متعهد شد که در  بود.  کشتی های کره شمالی 
اساسی پس از جنگ که محدودیت های شدیدی را برای ارتش این 
کشور اعمال می کرد، تجدید نظر کند. در امور داخلی، آبه قول داد که 
سیستم های بازنشستگی و بیمه درمانی کشور را تقویت کند. با این 
حال، دولت او خیلی زود درگیر یک سری رسوایی های مالی شد و در 
سال ۲007 پس از شکست حزب لیبرال دموکرات مجبور به استعفا شد.

سال ۲01۲ آبه به قدرت برگشت و احساس های ناسیونالیستی او 
باعث شد در اولین اقدام به بازدید از معبد یاسوکانی که متعلق به کشته 
شدگان نظامی ژاپنی محکوم به جنایات جنگی در جنگ جهانی دوم 
برود. سیاست های اقتصادی آبه در سال های ۲013 و ۲014 باعث 

امیرحسین سمائی
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کاهش نرخ بیکاری در این کشور شد. شینزو آبه به دنبال احیای قدرت 
نظامی ژاپن بود، کابینه آبه با تصویب لوایحی در می ۲01۵، استفاده 
از نیروی نظامی ژاپن را در صورت حمله یا تهدید به این کشور آسان 
کرد. شینزو آبه عنوان کرده بود که من دنبال یک ژاپن نرمال هستم، 
کشوری که قدرت نظامی و بازدارندگی دفاعی دارد. آبه با وجود تمام 
نفوذ در طول عمر سیاسی خودش، برای آخرین بار در سال ۲0۲0 
سمت نخست وزیری خود را ترک کرد، در زمان استعفا بحران کرونا 
و رسوایی های مالی کابینه چهره او را خدشه دار کرده بود. تالش های 
او برای معکوس کردن کاهش جمعیت این کشور موفق نبود و حتی 
سیاست های او برای بازنگری قانون اساسی صلح طلب ژاپن کامل 

انجام نشد.
روابط ژاپن با همسایگان خود بخصوص چین و کره جنوبی همیشه 
پر چالش بوده است، به عنوان مثال برای سه دهه هر چهارشنبه عده در 
مقابل سفارت ژاپن در کره جنوبی جمع می شوند و از توکیو می خواهند 
که بپذیرد سربازان این کشور در کره جنوبی و در خالل جنگ جهانی 
دوم به زنان کره ای تجاوز کرده اند. شینزو آبه در سال ۲01۵ با امضای 

قرار دادی با کره جنوبی این موضوع را محکوم کرد. بعد از خبر ترور 
آبه بسیاری از شهروندان چینی از این موضوع ابراز خوشحالی کردند 
اما دولت رسمی چین این موضوع را محکوم کرد. نباید فراموش کرد 
تبعات ویرانگر جنگ جهانی دوم هنوز برای ژاپن و بخصوص ارتباط 

آنها با همسایگان مشکل آفرین است.
رهبر  او  بود،  قامت جهانی  و  قد  در  آبه یک سیاستمدار  شینزو 
بزرگترین جناح در حزب لیبرال دموکرات با ۹4 عضو بود. حتی جناح 
فومیو کیشیدا، نخست وزیر کنونی که به آن تعلق دارد، اغلب به حمایت 
شینزو آبه برای دستیابی به اجماع درون حزبی در مورد مسائل سیاسی 
متکی بودند. نفوذ آبه حتی در میان مخالفان نیز فراگیر بود، با انتشار 
خبر تیراندازی شینزو آبه در ۸ ژوئیه، بسیاری از اعضای اپوزیسیون نیز 

مبارزات انتخاباتی خود را به عنوان نوعی احترام قطع کردند. 
پایان زندگی یکی از پرنفوذترین سیاستمداران لیبرال در جهان در 
شرایطی رقم می خورد که قدرت های هم پیمان ژاپن در اروپا و آمریکا 
تحت تأثیر بلندپروازی های پوتین و قدرت اقتصادی چین هستند و 

آینده برای ائتالف جهانی سازی بسیار پرچالش پیش بینی می شود.
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گزارش

هفته نامه
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کم توجهی به قانون کپی رایت )حق مؤلف(

حق نشر، حّق تکثیر یا کپی رایت، مجموعه ای از حقوق انحصاری 
است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه فرد تعلق 
می گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل 
می شود. در بیشتر حوزه های قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک 
اثر به آن تعلق می گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در 

نظام های حقوقی پیرو حقوق مدون حق مؤلف است.

عنوان  با  شناسی  حقوق  انجمن  همت  به  نشستی   13۹۹ سال 
“تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از نگاه 
کپی رایت” برگزار شد. سخنران اصلی این نشست دکتر محمد هادی 
میر شمسی )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی( بود. در زیر 

گزارشی از این نشست را میخوانیم.
درکنار قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، نظام 
کپی رایت یا نظام مالکیت ادبی و هنری و یا نظام حقوق مؤلف را داریم 

که اصل و اساس آن به دو دسته از قوانین برمی گردد:
1. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

سال 134۸
۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 

13۵۲
حال می خواهیم ببینیم که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در 
تهیه آثار علمی، قانونی است که برآمده از قانون کپی رایت است یا 

متفاوت از این قانون می باشد؟
برای بررسی محدوده و حد شمول این قانون اگر فعالیت های 
دانشگاهی را به دو صورت پژوهشی و آموزشی تقسیم کنیم این قانون 
ناظر بر حوزه پژوهشی دانشگاه ها می باشد که توسط دانشجویان و یا 

توسط اساتید و کارکنان اداری، پژوهشی صورت می گیرد که این دو 
گروه به عنوان پژوهشگر باید پژوهشی را انجام دهند که این تحقیق 

و پژوهش مستلزم رعایت دو استاندارد می باشد:
1. استاندارد روش تحقیق ۲. استاندارد حقوق مؤلف

هنگامی که یک پژوهشگر هنگام تحقیق نیاز به استفاده از منابع 
دیگران دارد در حالت اول یا فرد بدون آگاهی از استاندارد روش 
تحقیق و رعایت حقوق مؤلف قلم بدست می گیرد و تحقیقی را انجام 
می دهد و به بیراهه می رود و یا در حالت دوم فرد نسبت به موضوع 
تحقیق و پژوهش هیچگونه اشرافی ندارد و یا بدالیل شخصی امکان 
پژوهش برای او مقدور نخواهد بود و ناگزیر به بنگاه ها و موسسات 
و یا افرادی که در زمینه نوشتن پایان نامه ها، مقاالت، ترجمه متون 
و ... فعالیت می کنند می سپارد که دقیقا موضوع و محدوده شمول 
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی حالت دوم است که 
قانون مصوب سال 13۹6 به جرم انگاری و اقدام به داشتن مواردی 

کرده است که مصادیقی از حالت دوم است.
سفارش دهنده، سفارش پژوهش خود را به طرف مقابل که شخص 
حقیقی یا حقوقی است به عنوان سفارش گیرنده می سپارد که از منظر 
قانون مصوب سال 13۹6 شخص سفارش گیرنده مجرم تلقی میشود، 
زیرا به طور صریح این ماده می گوید که واگذاری یا ایجاد آثاری از 
قبیل پایان نامه، مقاله، رساله، طرح، پژوهش، چه الکترونیک و چه 
غیرالکترونیک توسط شخص حقیقی یا حقوقی جرم انگاشته می شود 
و در ادامه می گوید که شخص سفارش گیرنده ای که این کار را انجام 

می دهد باید دو شرط داشته باشد تا مجرم شناخته شود که:
1. این کار را به عنوان شغل انجام دهد. ۲. فرد این کار را به هدف 

کسب انتفاع انجام دهد.
الزم به ذکر است که اگر دو شرط فوق محرز نشود از منظر قانون 
مصوب سال 13۹6 فرد سفارش گیرنده مجرم شناخته نمی شود ولی 
می تواند از منظر قانون کپی رایت و حقوق مؤلف این امر قابل پیگیری 

باشد.
در خصوص مجازات شخص سفارش گیرنده که برای دیگران خلق 
آثار می کند، قانون مصوب سال 13۹6 در بند 1 ماده واحده می گوید:

اگر شخص حقیقی باشد مشمول جزای نقدی درجه 3 می شود که 
اگر به ماده 1۹ قانون مجازات اسالمی مراجعه کنیم جزای نقدی بین 
36 میلیون تومان تا ۵۵ میلیون تومان است و همچنین محرومیت 
ازحقوق اجتماعی درجه 6 است که براساس همین ماده 1۹ قانون 

مجازات اسالمی بین 6 ماه تا ۵ سال است.

تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از نگاه کپی رایت

فاطمه قدم
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اما اگر شخص حقوقی باشد عالوه بر مجازات مرتکب و مدیران و 
گردانندگان مربوطه مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد 
۲۲.۲1.۲0 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹۲/0۲/01 تعیین می 

گردد.
 به موجب قانون مجازات اسالمی و قانون پیشگیری و مقابله با 
تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 13۹6 شخص سفارش دهنده 
مجرم نیست و تعیین تکلیف آنها توسط مقررات انتظامی است که اگر 
فرد سفارش دهنده و استفاده از اثر تولید شده، دانشجو باشد در کمیته 
انظباطی دانشجویی مورد بررسی قرار می گیرد و برای اساتید در هیئت 
انتظامی تخلفات هیئت علمی و برای کارکنان اداری در هیئت انتظامی 
و هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت مورد بررسی قرار می گیرد.

اما تنها موردی که مقررات خاص برای شخص سفارش دهنده و 
استفاده از اثر جعلی مقررات خاص نیست، ارتکاب چنین جرمی توسط 
طلبه است که اگر طلبه و حوزویان از آثار تولید شده بدین شکل استفاده 
کنند و آن را اثر خود معرفی کنند تعامل با آنها تابع قانون مربوط به 
رسیدگی جرایم و طالب و روحانیون است که تابع قانون دادسرا و 

دادگاه ویژه روحانیت است.
متأسفانه این قانون هیچ حمایتی از حقوق مؤلف و کپی رایت در 
این ماده واحده نکرده است، با اینکه تولید کننده اثر یا متن دودسته 
حق مادی و معنوی مؤلفین اصلی را نقض کرده است. الجرم فقط اگر 

مؤلف متوجه شود می تواند به عنوان شاکی به صورت خصوصی موضوع 
را پیگیری کند و آن هم نه بر اساس قانون پیشگیری و مقابله با تقلب 
در تهیه آثار علمی مصوب سال 13۹6 بلکه بر اساس قانون حمایت از 

مؤلفان و منصفان و هنرمندان سال 134۸ اقدام کند.
خود شخص سفارش دهنده نیز حق نقض معنوی کرده است زیرا 
اثر را به نام خود منتصب کرده است که بر اساس ماده ۲3 به بعد قانون 
حمایت از مؤلفان و منصفان و هنرمندان مصوب سال 134۸ جرم 
محسوب می شود، حسب مورد فرد بین 3 ماه تا 1 سال و یا 6 ماه تا 3 

سال حبس دارد.
سخن پایانی این که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب مصوب سال 
13۹6 اگر چه که محتوای آن آثار دانشگاهی را دربر می گیرد مثل 
مقاله و پایان نامه و ... اما این قانون به نفع قوانین کپی رایت یا حمایت 
از حقوق مؤلف نیست بلکه یکسری رفتارها و ناهنجاری هایی که در 
فرایند دانشگاهی در فرایند تولید اثر علمی وجود دارد را جرم انگاری 
کرده است و با اساتید و دانشجویان و کارکنان اداری که از اثر دیگران 
برای امتیاز خود یا فارغ التحصیلی یا پایه اقتصادی خود بهره گرفته 
اند مقابله کند و همچنین با افرادی که به صورت شخص حقیقی یا 
حقوقی آثار علمی مجهول را تولید کرده اند مقابله کرده و جرم انگاری 
کنند که جزئیات آن از لحاظ عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی 

در حوزه حقوق جزا قابل بحث است.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
15

شامره 42

2۰ تیر ۱4۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

دامداران و گاوداران رها شده
نگار نقیبی

در تیرماه سال 1400 تعدادی از دامداران و گاوداران خراسان رضوی در 
مقابل سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تجمع کردند و ما نیز با انعکاس 
مطالبات و مشکالت ایشان تالش کردیم که کمکی در جهت حل مشکل این 
بخش از جامعه برداریم. گزارش کامل این تجمع و خواسته های کشاورزان در 
همان زمان در مطبوعات منعکس گردید اما بعلت حل نشدن موضوع یکبار 
دیگر و اینبار در اردیبهشت ماه سال 1401 این دامداران و گاوداران مجددا 
دست به تجمع در جلو سازمان جهادکشاورزی خراسان زدند. ما در راستای 
وظایف حرفه ای خویش تالش کردیم اینبار نیز با انعکاس مطالبات ایشان 
کمکی به حل مشکل نمائیم که با ممانعت ماموران روبرو شدیم و تمامی 
عکس ها و فیلم های تهیه شده از این تجمع را از دست دادیم. بهرحال در این 
گزارش تالش داریم که علی رغم محدودیت های موجود، انعکاس صدای 

ایشان باشیم.
17 اردیبهشت ماه عده ای از دامداران و گاوداران در اعتراض به گرانی 
نهاده و علوفه و همچنین مشکالت موجود در زمینه تولید در مقابل سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی تجمع کردند و خواستار متناسب سازی 
قیمت گوشت قرمز و لبنیات با توجه با هزینه های تولید آن شدند. به گفته 
این دامداران قیمت نهاده و علوفه چندبرابر شده است؛ اما تغییری در قیمت 
گوشت و شیر و لبنیات صورت نگرفته است. این شرایط باعث شده است که 

تولیدکنندگان با ضرر و زیان مواجه شوند.
یکی از دامداران در رابطه با خواسته اصلی دامداران و دلیل این تجمع اظهار 
کرد: خواسته اصلی دامدار این است که دولت باید به خواسته دامداران توجه 

کند. با توجه به مشکالت موجود نهاده مناسبی به دست دامدار نمی رسد.
وی افزود: خواسته دیگر دامداران این است که قیمت گوشت و لبنیات آزاد 

شود و قیمت شیر با توجه به قیمت نهاده و به روز محاسبه گردد. امروز قیمت 
هر کیلو نهاده  دامی 10 هزار تومان بوده ولی قیمت شیر بسیار پایین است. 
اکنون قیمت شیر با توجه به میزان هزینه ها باید کیلویی 14 هزار تومان باشد. 
همانطور که دولت واردات گوشت را آزاد کرده است، باید صادرات را نیز آزاد 
کند. همچنین آزاد سازی عرضه و تقاضای محصوالت دامی بعد از خرید 

تضمینی توسط دولت صورت گیرد.
این دامدار با بیان اینکه دامدار یارانه و نهاده نمی خواهد، بلکه آزاد سازی 
قیمت لبنیات و گوشت را می خواهد، تصریح کرد: طبق آمار و سهم گیری 
غذایی، باید به دام و گاو یک کیلو و نیم علوفه دهیم تا یک کیلو شیر بگیریم. 
یک کیلو و نیم علوفه مناسب در بازار امروز 14 هزار تومان است و قیمت 
شیر نیز باید 14 هزار تومان باشد تا دامدار ضرر نکند. گوشت نیز به همین 
صورت است. قیمت گوشت گوساله زنده اگر کمتر از 1۵0 هزار تومان باشد 

برای دامدار ضرر را در پی دارد.
دامدار معترض دیگری اظهار کرد: ما دامدار هستیم و هم خود ما و هم دام 
ما گرسنه است. در حال حاضر گوسفند را از ما به قیمت چند کیلو ماکارونی 

خریداری می کنند. تامین علوفه برای دامداران از اولویت برخوردار است.
وی ادامه می دهد: خواسته اول ما تامین علوفه و نهاده و خواسته دیگر ما 
خرید تضمینی دام از ماست. قیمت هر کیلو نهاده در دو سال گذشته ۲۵00 
تومان بوده و اکنون به 10 هزار تومان رسیده است؛ اما قیمت گوشت از 
دوسال گذشته تکان نخورده است. دولت به جای واردات گوشت، آن را با 

خرید دام های داخلی تامین کند.
گفتنی است، در این خصوص با رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 

تماس های زیادی صورت گرفت که متأسفانه پاسخی دریافت نشد.

گزارشی از وضعیت دامداران و دام پروران
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اندیشه 

هفته نامه
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در تمام سال های پس از انقالب، “حجاب” هم محور سیاست های 
اسالم گرایان سیاسی و جریانات وابسته به آنها بوده است و هم محور 
شعارهای آزادی خواهانه و تحول خواهانه ای که علیه تفسیر ُصلب از 

پوشش، از سوی منتقدان حجاب اجباری سر داده شده است.
“حجاب” از نخستین راهبردهای اجرایی انقالبیون اسالم گرا در 
هفته های پس از پیروزی انقالب بود و سایه ی سنگیِن فرم اجباری و 
سختگیرانه اش در دو دهه نخست انقالب، به عنوان راهبرد شاخص 
حاکمیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی گسترده بود. این سایه ی مهیب، نه 
تنها بر عرصه های ساختار اداری و دولتی که در سرتاسر سپهر شهری، از 
کوچه ها و معابر تا تفریحگاه ها با مدد گشت های ارشاد، گسترانده می شد.

صورت، پوشش سر، مانتو، شلوار و کفش  و حتی جوراب های زنان 
می توانست مصادیق خدشه دار کردن امر حجاب باشد. تنبیهات مبتنی بر 
حجاب، در مراکز دولتی و مدارس و ادارات، با توبیخ و تذکر و اخراج و گاه 
قیچی کردن مانتوها و شلوارهای غیراستاندارد )استانداری که هر زمان 
باالدست شما تعریف میکرد( نمود می یافت و تا راندن و چپاندِن خشن 
متخلف! در پاترول های گشت ارشاد و اخذ تعهدهای کتبی در خیابان ها و 

بازداشتگاه جاری بود.
درعین حال راهبردها و اقدامات گوناگونی چون تخصیص بودجه های 
میلیاردی به سیاستهای تبلیغاتی عفاف و حجاب به سازمانها و نهادهای 
مختلفی در صورت های متنوع جلوه گری می کرد.  از دیوارنویسی ها و یا 
برافراشتن بیلبوردهای عریض و  طویل در گذرگاه ها، تا ساخت هزاران 
هزار برنامة رادیویی و تلویزیونی و برگزاری مسابقات و همایش هایی با 
محور حجاب و یا با هدف تحقیر و تخریب زنانی که تن به حجاب تعریف 
شده نمی دادند. از شکل اختصاصی کنترل  واحدهای حراست و گزینش در 
ساختارهای دولتی گرفته تا شکل عمومی ارساِل پیامک تهدید و توقیف، 

همواره به عنوان یک سیاست محوری، ساری و جاری بوده است.
خالصه اینکه همیشه و همیشه در تمام سال های پس از انقالب ۵7، 
جدالی بین جمعیت آزادی خواه و سوی دیگر، اسالم گرایان سیاسی در محور 
حجاب در جریان بوده و فرایند این جداِل چهل و چند ساله نشان می دهد، نه 
سلطه ی زور محور طرفداران حجاب اجباری با پیروزی و یا شکست مطلق 
همراه شده است و نه مبارزات پرالتهاب زنان و آزادیخواهان علیه حجاب 

اجباری، ناکام مطلق یا کامروای.
در طول این دهه ها، هنوز هم بخش بزرگی از جامعه بر سر این مسئله 
منازعه دارند که: آیا حجاب اجباری و مقاومت در برابر آن را باید بمنزله ی 
یک شکاف اصلی و بنیادی بین پارادایم ها در نظر گرفت و یا در کنار چندین 
مولفه ی کلیدی دیگر، که مرز گفتمان ها را از یکدیگر مشخص می کند، این 

محور از اولویت نخست و مرکزی برخوردار نیست؟!
علیرغم این مناقشه ی کشدار، که بسیاری از آزادیخواهان و تحول خواهان 
را درگیر خود نموده است. هرگز شعله ی جنبش ها و حرکت های مبارزاتی 
و مقاومتی علیه “حجاب اجباری” به خاموشی نگرایید و بسیاری از 
مطالبه گران هیچگاه، به فرع و حاشیه بودِن این شکاف، اقناع نشده اند 

و کماکان بخش زیادی از توان و  ظرفیت مدنی خود را برای مبارزه با این 
اجبار خرج می کنند.

اما چرا حکومت در آوار این همه بحران های ریز و درشت و معضالت 
سرزمین سوز، بار دیگر با عزمی راسخ تر و سیاستهایی فراگیر و خصمانه، 
برای معترضین و منتقدین به حجاب اجباری و سختگیرانه، خط و نشان 

می کشد؟
پاسخ به این پرسش و توجه به زاویه دید حکومت نه تنها برای عالقمندان 
به مسائل اجتماعی ایران و دیدبانان حکومت، بلکه برای مخالفین حجاب 

اجباری نیز خالی از فایده نیست.
مقوله ی حجاب، بخاطر ویژگی های منحصربفردی از جمله ریشه ی 
آن  در سنت و عرف و مذهب، می تواند بین صفوف نیروهای آزادیخواه، 
دموکرات، اصالح  جو و تحول خواه شکاف ایجاد کند. بخش قابل توجهی 
از بدنه ی اجتماعی که خواهان تغییر و تحول وضعیت کنونی هستند، 
بدلیل تعلقات مذهبی و عرفی و سنتی، کماکان بطور شخصی و خانوادگی 
پایبند جدی رعایت حجاب اند. این بخش از جامعه در عین حال که بر 
اختیاری بودِن حجاب تاکید می کنند، اما انتخاب شخصی خودشان حجاب 
و محجبه بودن است و حتی این الگوی رفتاری را به نسل های بعدی، از 
جمله فرزندانشان انتقال و آموزش می دهند. فشار و اصرار حکومت بر 
حفظ حجاب اجباری، این دسته از منتقدین وضعیت موجود را به چالشی 
بنیادی می کشد و انتخاب هریک از دو مسیر موافقت یا مخالفت با حجاب 
اجباری، آنها را به تله ای می اندازد که تا امروز با هوشمندی یا از سر تجربه، 
از آن پرهیز کرده اند. آنها در مسیر اعتراضی خود به وضع حکمرانی و 
مدیریت جامعه، نه می توانند به نفِی مستقیم و کامل امری بپردازند که 
بخش مهمی از هویت خود و باورهایشان را تشکیل می دهد و نه می توانند 
علی رغم دعوی های حقوق بشری، عناصر  آزادی و اختیار را نادیده گرفته 
و به مخالفت آشکار و مستقیم با بی حجابی یا بدحجابی برخیزند. این 

حجاب:
 اجباری یا اختیاری، مسئله این است.
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دسته از اصالح جویان، طی سال های کنشگری خود تالش کرده اند یا از 
کنار این مناقشات بگذرند و یا در موقعیت های ناگزیر با اشاره و تاکید بر 
حجاب اختیاری، پیام گفتمان خود را به مردم برسانند. اما گاه به گاه مجبور 
به تعیین تکلیف و شفاف سازی می شوند. آنگاه که از یک سو حکومت با 
پافشاری بر رویکرد سختگیرانه ، جامعه و بویژه مطالبه گران آزادیهای نسبی 
پوشش را تحت فشار قرار می دهد و همزمان، مخالفین حجاب با مطالبات 
بیشترخواهانه و مترقی تری که شتاب تندی در شکستن مرزها و هنجارهای 
پوششی می گیرند، آنها را وادار به موضع گیری می  کند. این موضع گیری ها و 
شفاف سازی ها، می تواند شکافی پرهزینه و جدی در صفوف منتقدین وضع 

موجود ایجاد کند که مطلوب قدرت مرکزی است. 
از سویی دیگر، به نظر می رسد که حکومت عالوه بر به مخمصه انداختن 
منتقدین و مخالفین و به چالش کشیدن نیروهای دموکراسی خواه، برای 
موافقین و هواداران خویش هم دستورالعملی مشخص و واحد تعریف می کند 
که جمیع همسویان و همفکران خویش را حول محور آن بسیج نماید. این 
محور، ضمن اینکه ظرفیت و توان فراخوانی اتحاد و پیوند بین موافقین را 
برای حاکمیت دارد، به او در تشخیص هم پیمانان راسخ تر و معتمدتر نیز، 

یاری می رساند.
یک مهم دیگر مقوله ی ناگزیری مسئولین است. ناگزیری مدیریتی 
که دیگر چندان هنر کارآمد و سازنده ای برای رفع معضالت متعدد جامعه 
ندارد و قادر به راندن کشور در مسیر رشد و شکوفایی نیست . پس، روز به 
روز در حفظ جایگاه بلند و مقتدر خود احساس ضعف می کند و به ابزارهای 
ممکن برای حفظ این جایگاه چنگ می زند. لذا در مسیر تمدید و تجدید 
این جایگاه، به راهبردهای معدودی که باقی مانده است، متوسل می گردد. 
تدوین سیاست های فرهنگی و اِعمال سخت گیرانه ی  این سیاست های 
اجبار و تنبیه با نیروی قهری و تحمیلی، می تواند به مردم خاطرنشان کند 

که باالدست اینجا کیست.
در ادامه ی سبب شناسی این رویکرد سختگیرانه از سوی حکومت، باید 
اشاره کرد که هرچند دایره رعایت حجاب در دهه های نخست انقالب به 
پوشش و رفتار مردان هم در قالب محاسن و لباس تسری یافت و این 
وضعیت همچنان می تواند به وقت لزوم در ادوار دیگری بازآفرینی شود. 
اما در حال حاضر، انگشت گذاشتن بر حجاب زنان، آنرا به رده ی دغدغه ای 
زنانه سوق می دهد تا این مطالبه قادر نباشد تمام مردان برابریخواه را هم بر 
سر اهمیت و اولویت خود، بسیج کند و جبهه منتقدان را خلوت تر می کند که 

به نفع قدرت مرکزی خواهد بود.
در عین حال حجاب اختیاری، متفاوت از خواسته های معیشتی، مطالبه ای 
فرهنگی- مدنی و مختص برخی طبقات شمرده می شود. لذا اینطور پنداشته 
می شود که؛ چنانچه هزینه ی پیگیری این جنس از مطالبات، گرانتر گردد. 
بویژه زمانی که این هزینه ها به اطرافیاِن فرد مطالبه گر هم تعمیم یابد و 
دردسرآفرین و تنش زا شود، معترضین امکان همراهی و پشتیبانی اطرافیان 
را از دست می دهند  و در مسیر اعتراض خود، سست و متزلزل می گردند. 
حتی دور نیست که اطرافیان و نزدیکان فرد، خود به بازویی برای کنترل 
رفتار و پیشگیری از اعتراضات مبارزین بدل شوند. حکومتهای اقتدارگرا، 
در موارد متعددی، با افزایش هزینه خانواده ها، ضمن کاستن از هزینه های 
شخصی و مستقیم خود، موفق به تغییر رفتار شهروندان معترض شده اند 
و حتی، غیرمستقیم از کمک خود شهروندان برای محدودی های بیشتر 

شهروندی بهره گرفته اند.
با لحاظ این مولفه ها، هر کدام از گروه های ذکر شده در صفوف مخالفین 
و منتقدین به “حجاب اجباری” که در یادداشت هم مورد اشاره بودند. بایسته 
و شایسته است که رویکرد حکومت را بشناسند و متناسب با ماهیت و توان 

خودشان، مناسبترین مواجهه را نشان بدهند.
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هر دین و آئینی و هر مسلک و نحله ای، دو گونه دستورالعمل و آموزه در خود دارد. 
دسته اول آموزه های عقیدتی است که جهان بینی آن مسلک را بیان می کند و دسته 
دوم آموزه هایی هستند که دستورات عملی و اجرایی، اعم از انواع عبادات و اخالقیات 

را شامل میشوند.
در دین اسالم، دسته اول موضوع علم “کالم” و دسته دوم موضوع علم”فقه” 
است؛ بنابراین برای مسلمان بودن، به قدر توان و بضاعت فکری، می باید عقایدمان 
متکی به علم کالم بوده و بر حسب توان جسمی مان به دستورات فقهی عمل کنیم.

در این مقال، منشأ پیدایش و شکل گیری این دو حوزه را بررسی خواهیم کرد. با 
شناخت این دو بال پرواز، شناخت 
بهتری از علوم اسالمی و تمدن 
اسالمی منبعث از آن خواهیم 
داشت. پس نظری می افکنیم 
به روند شکل گیری علم نظری 
اسالمی که همان علم “کالم” 
است و پس از آن با منشأ و آغاز 
علم فقه، به عنوان علم عملی 

اسالمی اشنا می شویم.
آشنایی با این دو علم اولین قدم 
و مقدمه ای است برای بررسی و 
تفحص در نتایج مختلف تمدن 
اسالمی که بعدها بوجود آمدند. 
مفاهیم و تفکراتی چون خالفت 

اسالمی، امامت و نیابت خاص نبی، اّمت و در همین اواخر نظریه والیت فقیه، از 
نتایج علمی و عملی همین تمدن هستند که برای بازشناسی منشأ آنها با بازخوانی 

تاریخی نیازمندیم.
1. منشأ تاریخی علم کالم، علم دفاع عقالنی از اسالم )1(

علم کالم اسالمی از پدیده های فرهنگی جهان اسالم است که در نتیجه مسائل 
گوناگون سیاسی – اجتماعی به وجود آمد و از آن جهت که در بطن جامعه مسلمانان 
ظهور کرد، دقیقأ نمی توان تعریف، منشأ و معنای معینی از نام آن به دست داد ولی 
از بررسی مجموع آراء، چند معنی عمده برای واژه “کالم” فهمیده می شود. خود 
واژه “کالم”، در لغت، به معنی جرح و زخم کردن است )۲( و شاید چون در این علم، 
در ابتدا، طرفین مخالف در دو سویه بحث، با زخم زبان و اتهام به یکدیگر حمله می 

کردند به آن علم کالم گفته شد )3(.
درابتدا، مباحثه و مناظره از عوامل اصلی پیدایش و حتی تکوین این علم بود. 
مخالفان مباحث کالمی، اعم از اهل حدیث و دیگر سنت گرایان، از آنجائیکه اینگونه 
مباحث جدلی و عقلی در سال های صدر اسالم وجود نداشته طرح چنین مباحثی را 
افراطی خوانده و به آن لقب “کالم” دادند )4(. این نامگذاری وضعی توسط مخالفان 
مباحث کالمی صورت گرفته )۵( اما مدافعان “کالم” دلیل این نامگذاری را عوامل 

دیگری می دانند. یکی اینکه به زعم آنها چون این علم قدرت سخن و استدالل را 
فزونی می دهد )6( و غالباً علمای کالم سخن خود را با عبارت »الکالم فی کذا« به 
معنی اینکه سخنی که می گویم پایان سخن و نهایت نظر است، شروع می کرده اند 
این علم به “کالم” مسمی شده )7( اما به عقیده برخی دیگر، این نام زمانی به میان 
آمد که بحث خلق قرآن بین جریان های مختلف دینی درگرفت و در نهایت به جنگ 

و دوران محنت انجامید )۸(.
این علم با نام های دیگری نیز خوانده شده، از جمله: علم توحید و صفات و یا فقه 
اکبر )۹(. وجه تسمیه این علم به علم توحید و صفات از این روست که غایت اصلی آن 
اثبات وجود خداوند و در وهله بعد، 
تعیین نسبت او با مخلوقات است.

 درحالیکه علم فقه به اصول 
عملی دین یعنی به وجه فرعی 
پردازد، نسبِت علم  مبانی می 
بحث در وجود خداوند و احکام 
و نسبت های او در درجه بعدی 
اهمیت قرار دارد، به همین دلیل 

به آن فقه اکبر گفته شده )10(.
ابن خلدون علم کالم را علمی 
که متضمن دفاع از عقاید ایمانی 
بوسیله دالیل عقلی است، تعریف 
می کند که برای رد بدعت هایی 
که از اعتقادات اسالف مسلمان و 
اهل سنت به وجود آمد، شکل گرفت )11(؛ به عبارت دیگر، علم کالم علمی است 
که درباره عقاید اسالمی و در رأس آن علم به ذات و صفات باری تعالی )1۲( و بعد از 
آن درباره قوانین و آنچه از نظر اسالم باید بدان اعتقاد داشت، بحث کرده و آنها را از 
راه استدالل توضیح می دهد )13( و حدود اصول دین را نشان داده، از آنها در مقابل 
شبهات دفاع می کند )14(. پس بصورت خالصه می توان گفت کالم وظیفه دفاع 
از عقاید مذهبی را بر عهده دارد )1۵( بنابراین، کالم در ابتدا به اصول مربوط است و 
اصول ابتدایی مورد بحث آن عبارتند از خدا، صفات و افعال خدا، دالیل اثبات عقاید 

دینی و ماهیت جهان و جایگاه ما در جهان )16(.
البته کالم در ادامه راه خود، وارد موضوعات و علوم دیگری نیز شد. ابولهذیل عاّلف 
بعضی مباحث فلسفی را به کالم وارد نمود و بعد از آن، مسائلی از علوم دیگر مانند 
زیست شناسی، روان شناسی و شیمی نیز وارد کالم شد. لیکن این گسترش حوزه 

معارف با زوال و رکود علم کالم همزمان شد و پیشرفت نکرد )17(.
از آنجاییکه جامعه آن زمان بر اساس هویت مذهبی اش خود را تعریف می کرد، 
در اثر منازعات سیاسی و عقیدتی بعد از پیامبر و خلفا، علم کالم به ظهور رسید )1۸(. 
انتقال مقّر حکومت به دمشق و پس از آن به بغداد، همجواری بالد اسالمی با سرزمین 
های جدید و فتح کشورهای غیر مسلمان که به واسطه آن سیل مهاجران اهل ادیان 

درنگی در باب منشأ دو علم اصیل اسالمی؛

بنیان های علم فقه و علم کالم
کاظم طیبی فرد
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دیگر و مشرکان به کشورهای اسالمی سرازیر شد، مزید علت شد تا جامعه مسلمانان 
برای مقابله با شبهه های وارد شده بوسیله فرقه های مختلف از جمله زنادقه )ضد 

دین( رو به تدوین علم کالم بیاورد.
ورود فلسفه به عالم اسالمی نیز بر این شبهات می افزود و ضرورت استمداد از 
عقل را استمرار می بخشید )1۹(، توصیه اسالم به بهره وری از عقل نیز آن را تقویت 

می کرد )۲0(.
اولین مبحث و مسأله کالمی، مسأله جبر و اختیاربود به جهت ارتباطش با سرنوشت 
انسان )۲1( و تحول در تفسیر آیات متشابه بر اساس احادیث و تالش برای تفسیر 

عقلی )۲۲(.
به هر روی، واضح است که با گذشت زمان از دوران پیامبر اکرم )ص( و کم شدن 
آتش ایمان و از آنجائیکه در ایمان به برخی از مسائل مانند وجود خداوند و پیامبری 
پیامبر راهی جز استفاده از عقل باقی نمی ماند، روز به روز بر قدرت علم کالم افزوده 

شده و مقابله متکلمان و سنت گرایان شدت یافت )۲3(.
مکاتب مختلف کالمی همواره با سنت گرایان بر سر مرجعیت متون موافق بوده 
اند لیکن سنت گرایان و اهل حدیث در استمداد از عقل در تحلیل متون شک داشتند 
چرا که عقل انساِن جایز الخطا را به هیچ وجه به عنوان وسیله نقد قبول نداشتند و می 
کوشیدند برای گمراهی و ارتداد متکلمان )به زعم سنت گرایان( منشأ خارجی بیابند 
چون برخی مباحث مانند منزلت شخص گناهکار و مشروعیت سیاسی از محیطی 

بیرون از اسالم وارد کالم شده بود )۲4(.
اگر چه در حدود مباحث اولیه کالمی توافق نسبی وجود دارد اما در اینکه کدام 
شخص یا جریان برای اّولین بار “کالم” را به عنوان یک علم مدّون نمود چالشی جدی 
وجود دارد. برخی شروع کننده اینگونه مباحث را با معتزله در قرن دوم هجری می دانند 
که در طی قرن بعد از آن به شکوفایی رسید )۲۵(؛ اما برخی دیگر مانند ابن خلدون، 
ابوالحسن اشعری و بعد از آن جریان اشاعره را مبدع علم کالم می دانند )۲6( و از 
آنجائیکه معتزله در مقابل اهل حدیث جبهه گرفته بودند و شناخت خدا را امری طبیعی 
و منبعث از طبیعت عقل انسان می دانستند، معتزله را اهل کالم نمی دانند )۲7( اگر چه 

آنها را ادامه دهنده این راه و عامل به رونق رساندن آن در قرون بعدی می شناسند.
عمدتاً، مستشرقان، آغازگر بحث استداللی را در جهان اسالم، معتزله یا قدریون 
میدانند که اشاعره یا جبریون در مقابل آنها قد برافراشته بوده اند و با ارزشمند دانستن 
برهان سمعی در مقابل طرفداران برهان عقلی )معتزله( )۲۸( راه میانه ای ما بین سنت 

گرایان و افراطیون عقل گرا برگزیدند.
معتزله و اشاعره تنها گروه های کالمی نبودند و لیکن در طول تاریخ علم کالم 

همواره عمده ترین دسته بندی متکلمان به این دو دسته ختم می شده است.
 ۲. فقه چگونه علم شد )۲۹(

از آنجاییکه تا اواسط قرن چهارم هجری، علوم، متفرع و شاخه شاخه نشده بود 
و به هر شاخه بصورت تخصصی پرداخته نمی شد، طالبان علم یکجا به تمام علوم 
می پرداختند تا جامِع علوم زمان خود می شدند. به این شخِص جامِع علوم،”حکیم” 

گفته می شد.
تا این زمان، علوم به مثابه درختی واحد، با شاخه های گوناگون رشد می کردند. 
گاهی الزم است که یک شاخه بیش از یک حّد معّین رشد نکند چون اواًل ممکن 
است که شاخه های دیگر به رشد بایسته ای نرسیده باشند و دوم اینکه رشد بیشتر 

این شاخه خاص، شاید، مجال رشد را از دیگر شاخه ها بگیرد.
 همین یکپارچگی علم، بیشتر از هر عاملی، باعث رشد ُکند آن، از اختراع خط به 
بعد، شد بود تا اینکه در عصر جدید به هر شاخه ای از علم به شکل تخصصی پرداخته 
شد. اکنون، برای اثبات یک رای، حداکثر به تخصص در یک رشته به همراه دانایی 

نسبی در رشته های مربوط به آن بود.
حکمای اسالمی، علوم را در نسبتشان با دین به دو دسته کلی تقسیم کرده اند؛ 
اول علومی که مستقیما به شناخت دین می پردازند و به شناخت آن کمک می کنند. 

به این علوم، علوم اصلی یا اصیل می گویند، علومی مثل تفسیر، حدیث یا قرائت و 
نحو. دوم علومی که به دانش زندگی می پردازند مانند ریاضیات، منطق و پزشکی 
که مستقیما به شناخت اسالم نمی پردازند اما در مسیر تاریخ، مسلمانان و حکومت 
هایشان در نزج، شکل گیری یا پیشرفت آن دخیل بوده اند بطوری که می توان برای 
این علوم تاریخ و سبقه ای اسالمی در نظر گرفت، مثل پزشکی یا منطقی که در 

دنیای اسالم رواج داشته.
علم “فقه” از دسته اول، یعنی علوم اصیله است. “فقه” در لغت به معنی درک و 
فهم است و به عبارت بهتر، “فقه” به سیر انسان از مجهوالت به معلومات در تصورات 

نظری، گفته می شود.
در قرآن، لغت “فقه” به معنای درک سخن و فهم عمیق به کار رفته مانند »َقاَل 
َربِّ اشَرح لِی َصدِری و ... َیفَقُهوا َقولِی« یعنی خدایا به من شرح صدر بده تا مخاطبان 
گفتار مرا درک کنند )30(. یا مانند »فما لهوالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا« یعنی 
این قوم را چه رسیده که درک و فهم سخن در آنها دیده نمی شود )31(. راغب اصفهانی 
در ذیل تفسیرهمین آیه علم فقه را چنین تعریف می کند که فقه علم و درک نسبت به 
معلومات غیبی از طریق کمک گرفتن از معلومات شهودی است؛ اما لفظ فقه چنانکه 
اکنون استعمال می شود، به معنای فهم مسایل دینی، اولین بار در آیه “نفر” به کار 
رفته و آن آیه چنین است: »َوَما کاَن الُْمْؤِمُنوَن لِینِفُروا کاَفًّة َفلَْواَل نََفَر ِمن کِلّ ِفْرَقٍة 
یِن َولِینِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَیِهْم لََعلَُّهْم یْحَذُروَن« یعنی  ُهوا ِفی الِدّ ْنُهْم َطائَِفٌة لِّیَتَفَقّ ِمّ
شایسته نیست مؤمنان همگی )به سوی میدان جهاد( کوچ کنند، چرا از هر گروهی از 
آنان، طایفه ای کوچ نمی کند )تا طایفه ای در مدینه بماند( که در دین )و معارف و احکام 
اسالم( آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید )از 
مخالفت فرمان پروردگار( بترسند و خودداری کنند )3۲(. در این آیه کمه “فقه” به 

معنی فهم مسایل دینی اعم از اعتقادی و عملی منظور است.
در اواخر قرن دوم هجری، آرام آرام، به کار بردن کلمه “فقه” در معنای شناخت 
احکام عملی به کار رفت و پس از پیدایش علم کالم و شیوع فلسفه، این علم کالم بود 

که به مسایل اعتقادی پرداخت ونظر به اهمیتش به فقه اکبر معروف شد.
اولین بار محمد ابن ادریس شافعی اصطالح “فقه” را به معنای استعمالی کنونیش 
به کار برد؛ اما غزالی در قرن چهارم بر وضع لغت “فقه” بر علم احکام عملی خرده 
گرفته و شأن فقه را اجل از این دانسته، فقه را به معنای علم توحید و رابطه انسان با 

خداوند معرفی کرد.
 احکام مختلف فقهی بر اساس کیفیت وضعشان به دو نوع تقسیم می شوند. نوع 
اول احکام امضایی است. احکام امضایی احکامی هستند که یک سنت قدیمی را تأیید 
می کنند مانند ارث. البته در برخی از موارد تغییراتی نیز در یک حکم امضایی داده شده.

 نوع دوم، احکام ایجادی است. این احکام در عصری که بعداً به عصر “تشریع” 
معروف شد، توسط پیامبر وضع گردید. ایشان با تقریرات خود آنها را در عمل به 
مسلمانان آموخت. در عصر “تفریع” یعنی زمان صحابه، جزئیاتی از تقریرات استنباط 
شد که مایه آغاز اختالف عقاید و بوجود آمدن مذهب های پنجگانه شد. این مذاهب 
پنجگانه عبارتند از مذهب جعفری که منصوب به امام جعفر صادق است، مذهب حنفی 
که منصوب به ابو حنیفه نعمان ابن ثابت است، مذهب مالکی که منصوب به مالک ابن 
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انس است، مذهب شافعی که منصوب به محمد ابن ادریس شافعی و مذهب حنبلی که 
منصوب به احمد ابن حنبل است )33(.

به فقه جعفری، فقه اهل بیت هم گفته می شود و وجه تسمیه آن از این جهت است 
که تا زمان امام صادق )ع( مجال تشریع شریعت به دلیل فشارهای بنی امیه وجود 
نداشت و از این زمان بود که با ضعف و انحطاط و نابودی بنی امیه مجال کوتاهی 
بدست آمد تا امام صادق )ع( این فقه را به مثابه یک مذهب عملی مستقل بنیان نمود. 
باب فقاهت در میان شیعیان جعفری تا زمان غیبت کبری در اواخر قرن سوم مسدود 
بود یعنی چون امام در قید حیات بود، شیعیان از طریق امام حاضر به احکام علم پیدا 

می کردند.
اما پس از این دوره و در عصر غیبت، باب اجتهاد مفتوح شد. از همین زمان فقه، 
عنوان یک علم، به علوم تخصصی دیگر احساس نیاز کرد، مثال از آن جهت که در 
استنباط به علم استدالل نیاز است علم اصول به کمک فقه آمد. در قرن چهارم سید 
مرتضی علم الهدی اولین کتاب اصولی را با نام »الذریعه الی اصول الشریعه« را و بعد 
از او شیخ الطائفه، ابو جعفر محمد ابن حسنف معروف به شیخ طوسی کتاب »العده« را 
تالیف کرد. تالیف این دو کتاب اصولی گرانسنگ عمال فقه جعفری را از حالت روایی 
به استداللی مبّدل ساخت. بدین تریتب، فقه، بیش از پیش، رنگ و لعاب و شخصیت 

یک علم مستقل به خود گرفت.
تا قبل از این دوران، مسلمانان به طور اعم و شیعیان به شکل اخص با روایت احکامی 
از ائمه به حوایج اعتقادی شان پاسخ می دادند اما بعد از اینکه منصور دوانیقی به حکومت 
رسید و اوضاع عباسیان را در بسط حکومت سامان داده و از جانب امام صادق و حلقه 
درس او احساس خطر کرده و امام را تحت فشار قرار داد، امام را از کوفه کوچاند. بعد از 

این، به دستور امام، شاگردان ایشان به ترویج عقاید مذهب جعفری پرداختند.
 درایران، در قم و بعد در ری، مراکزی برای بسط و گسترش مذهب جعفری بوجود 
آمد که در این میان ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی در کتابی با ارزش به نام »من 
ال یحضره الفقیه« به مثابه یک خود آموز شریعت روایات احکامی را دسته بندی و 
جمع آوری نمود. در تألیف این کتاب، شیخ از کتاب »من ال یحضره الطبیب« رازی 
الهام گرفته بود تا خود آموزی برای کسانی که به فقیه و امام دسترسی ندارد بنویسد 
همانطور که رازی کتابش را برای کسانی که به طبیب دسترسی ندارد و در باب 

بهداشت اولیه نگاشته بود.
 بعد از کتاب شیخ کلینی، شیخ طوسی دو کتاب گران سنگ دیگر به نام »تهذیب« 
و دیگری »استبصار« نوشت که هر دو تا همین زمان از کتب منبع و مهم فقهی هستند. 
این دو کتاب اخیر در علم اصول چنان عظیم بوده اند که سایه هیبت آنها عصر فطرت 
را برای حدود 1۵0 سال پدید آورد. در این مدت 1۵0 ساله اثر قابل توجه دیگری پدید 
نیامد تا تاسیس حوزه علمیه حله و تألیف کتاب »شرایع« توسط محقق حلی و کمی 

قبل از آن، کتاب »قواعد« عالمه حلی که به این فطرت پایان دادند.
در این آثار، نشان داده شد که چنان که شیخ مفید در پی آن بوده و فقه جعفری، 
فقه اتّکای صرف به روایت که احتمال خطا و تقلب در نقل آنها وجود دارد، نیست، 
مذهب جعفری در بر آوردن حوائج دنیوی و اخروی به شکل توامان تالش می کند. 
از این پس بود که اجتهاد شیعه جعفری بر مبنای ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و 

اجماع استوار و پویا شد.
این شیوه، از آن پس تا قرن دهم و اوایل قرن یازدهم یعنی زمان میرزا محمد امین 
استرآبادی مؤلف کتاب »فوائد مدینه« متوفی به سال 1034، ادامه داشت تا اینکه 
او از شیوه استداللی عدول کرده و به اخباری گری، یعنی تمسک تنها به احادیث و 
قرآن پرداخت. این مکتب با تالش دانشمندانی چون شیخ حر عاملی صاحب کتاب 
»وسائل الشیعه« و مال محسن فیض کاشانی نزج یافت تا ظهور عالمه محمد باقر 
وحید بهبهانی که فقه استداللی را با قوت استنباط خود دوباره احیاء نموده و با کمک 
کتبی چون “مکاسب” در فقه و “رسائل” از شیخ مرتضی انصاری، در علم اصول، 

مکتب اخباری کنار گذاشته شد.

پی نوشت ها:
1. این بخش، با اندکی تغییر و ویرایش، توسط نگارنده همین سطور، قباًل تحت عنوان “ علم کالم، 
محصول مناقشات اجتماعی مسلمانان” در وب سایت خبرگزاری دانا به تاریخ 1۹ بهمن 13۹۲ منتشر شده است.

۲. فرهنگ آنندراج
3. ولوی

4. راتلج 10۲
۵. فاخوری 141
6. مطهری ۲4

7. مطهری ۲4، صانعی 1۵۸ به نقل از شوارق
۸. مطهری ۲4

۹. صانعی 1۵7 به نقل از شوارق
10. همان، همانگونه

11. فاخوری 14۲
1۲. همان، 141

13. مطهری، 1۵
14. همان، ۲۲

1۵. راتلج 10۵ به نقل از ایجی )مواقف له(
16. همان، همانجا

17. راتلج 10۸
1۸. همان، 101 و 10۲

1۹. فاخوری 143
۲0. مطهری 1۸

۲1. همان، همانجا
۲۲. فاخوری 14۲-143

۲3. مطهری 1۸
۲4. راتلج 10۸

۲۵. ن ک: همان، 101
۲6. فاخوری 14۲ به نقل از ابن خلدون

۲7. فاخوری 144
۲۸. مطهری 17

۲۹. این بخش از این نوشتار، تلخیصی آزاد است از کتاب تاریخ فقه و فقها، نوشته مرحوم استاد دکتر 
ابوالقاسم گرجی

30. سوره طه، آیات ۲۵ تا ۲7
31. سوره نساء، آیه 7۸

3۲. سوره توبه، آیه 1۲۲
33. انتصاب هر پنج مذهب به رؤسای آن نیز به همین منوال است یعنی از زمان او و با استفاده از استنباط 

آن شخص آن مذهب فقهی شکل گرفت و به وی منتصب گردید.

منابع و مآخذ:
1. ولوی، علی محمد؛ تاریخ علم کالم و مذاهب اسالمی، تهران، انتشارات بعثت،1367 ش

۲. صانعی دره بیدی، منوچهر، مبانی اندیشه های فلسفی، تهران، انتشارات امیر کبیر،1374 ش
3. مطهری، مرتضی، آشنائی با علوم اسالمی )۲(، چاپ بیست و چهارم تهران، انتشارات صدرا،137۹ ش

4. نگرشی بر تاریخ فلسفه اسالمی، گزیده مقاالت دایرة المعارف راتلج، زیر نظر اداوارد کریگ، ترجمه محمود 
زارعی بلشتی، تهران، انتشارات امیر کبیر،13۸۵ ش

۵. فاخوری و ُجر، حنا و خلیل، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات 
علمی و فرهنگی،13۸3 ش

6. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، انتشارات سمت، 1377 ش
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پیاده سازی نظام حزبی به نفع حاکمیت است

بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسالمی ایران می  گذرد. در 
طول این سال ها فعالیت های حزبی همواره به عنوان یکی از مهمترین 
چالش  های سیاسی در کشور مطرح بود. در دهه  های اخیر به دلیل عدم 
موفقیت احزاب در ورود به عرصه اداره کشور به مرور این باور در جامعه 
شکل گرفت که نظام حاکم با فعالیت حزبی مخالف است. اراده ملت در 
ارتباط با این موضوع گفت و گویی با شهاب الدین بی مقدار، نماینده پیشین 

مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید:
با توجه به ناکامی احزاب در شکل دهی به دولت ها و مجالس حزبی، 
مزایای حاکمیت نظام حزبی در کشور مورد توجه واقع نشده است. نظام 

حزبی چه آورده ای برای کشور دارد؟
حزب پل اتصال مردم به دولت است و حکمرانی را آسانتر و شفافتر 
می کند. مثل مجلس که نمایندگان مردم به عنوان وکالی ملت هستند و 
نظر و خواسته مردم را پشت تریبون مطرح می کنند و پیگیری می کنند و 
گزارش می دهند. در حزب هم تقریبا وضعیت به همین صورت است و اعضا 
نظرات خود را که انعکاس نظر جامعه است مطرح می کنند و پیشنهادات را 
طرح می کنند و راهکار ها را با هم به اشتراک می  گذارند و به همین ترتیب 
فرصت ایجاد می شود و آرا و نظرات جمع می شوند و بهترین تصمیمات 
گرفته می شود. و در ادامه حزب چون قدرت دارد از این قدرت به عنوان 
ابزار بهره می گیرد و حاکمیت را مطیع خواسته خود می کند. حزب پای کار 
مردم می ایستد همان خواسته جامعه و هوادارانش را به کرسی می نشاند. 
در حاکمیت حزبی رفتارهای حاکمیت مطابق با نظر احزاب تدوین می 
شود که این عین مردم  ساالری است. یعنی جمهوری بدون حزب ممکن 
نیست. چطور عده ای در راس حاکمیت باشند، ولی ارتباط مستمر با بدنه 

جامعه نداشته باشند! حزب به این ارتباط شکل می دهد.

با این تعریف چرا حزب در ایران پا نمی گیرد؟
این کارها بودجه زیادی می  خواهد. اگر احزاب قدرتمند نباشند نمی 
 توانند این مبالغ را فراهم کنند. ما مبلغی به عنوان حق عضویت می پردازیم 

که عمال با این مبالغ نمی توان یک مجموعه بزرگ را اداره کرد. احزاب 
از نظر مالی ضعیف هستند در احزاب قدرتمند هم اختالفات داخلی وجود 
دارد. در کشور مناقشه هایی هم در مورد احزاب وجود دارد که این ها هنوز 
حل نشده است. مثال نگاه حاکمیت به حزب آنطور نیست که به بالندگی 
حزب منجر شود . بعضا می بینیم در مقاطعی نگاه علما و روحانیون هم 
به حزب مثبت نبوده است. یا در مواردی خود احزاب کم کاری کردند یا 
اشتباهاتی مرتکب شدند و جایگاه و شان آنها پایین آمد. تجربه تاریخی ما 
هم تاثیر داشته چون در طول تاریخ در یک جاهایی بی عملی هایی از حزب 
دیده شده و یا شعار هایی داده اند و عملی به دنبالش نبوده و این مردم را 
که مهمترین حامی احزاب هستند دلزده کرده است. چون این حزبی که 
مردم از آن حمایت می کنند باید یک جایی به درد مردم بخورد نه اینکه 

باری روی دوش مردم باشد.

آیا می توان شکست فعالیت های سیاسی احزاب را به ابرمفهوم خوی 
ایرانی نسبت داد و اینطور گفت که ایرانیان با فعالیت های جمعی نظیر 

فعالیت های حزبی همدل نیستند؟
اگر در جامعه و در میان شهروندان به به کار سیاسی اعتقاد و اعتماد 
وجود داشته باشد و هر شهروندی برای نقش موثر خود ارزش قائل باشد، 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی مردم به سمت کار و فعالیت در حزب می 
رود، نه به طرف ناامیدی و اعتراض و برخورد با دولت و یا قرار گرفتن در 
مقابل حاکمیت. در مورد کار در حزب هم از روز اول یک نفر نمی تواند در 
راس قرار بگیرد. اتفاقا حزب یک الگوی خوب برای کار گروهی است و 
خوب شنیدن و نظر جمعی دادن و کار جمعی انجام دادن را به اعضا یاد می  
دهد. اتفاقا حزب برای آموختن همین موضوعی که ما در آن ضعف شدیدی 
داریم، مدرسه خوبی است و آن فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی را به 

خوبی یاد می  دهد و کارگاه تولید سیاستمدار است.

چرا استقرار نظامی حزبی در کشورمان سخت به نظر می رسد؟ آیا 
حاکمیت از اعمال نظامی حزبی اجتناب می کند؟

نباید اینطور باشد چون پیاده سازی نظام حزبی به نفع حاکمیت است. 
اوال بار سنگین مسئولیت حاکمیت سبک می شود چون حزب اینجا 
مسئولیت زیادی دارد. از طرفی حزب در ارتباط مستقیم با مردم است و 
از طرفی در ارتباط مستقیم با دستگاه  های حاکمیتی است و این کار رده 
های باالتر حاکمیت را آسان می کند. یک گروهی خودشان آمده اند و به 
میل خودشان برای تلطیف فضای سیاسی کار می کنند و بار زیادی روی 
دوششان است. اینجا حزب است که  مسئولیت آموزش فرهنگ سیاسی 
به جامعه را بر عهده  می گیرد. حزب است که  سیاستمدار تولید می کند. 
حاکمیت اگر به مزایای حزب توجه کند باید این روند را تایید کند و مشوق 

باشد و اسباب گسترش فعالیت حزب باشند نه مانع آن.

شهاب الدین بی مقدار، نماینده پیشین مجلس در گفت و گو با اراده ملت 
عنوان کرد:
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استان خوزستان را دریابیم

علی مجدم در گفتگو با اراده ملت عنوان کرد:

اراده ملت: چند سالی است استان خوزستان به علت دخالت های انسانی 
در محیط زیست، تغییر اقلیم، انتقال بین حوزه ی آب و تدوین سیاست 
های اشتباه در وزارت نیرو با بحران های خشک سالی، ریزگردها با منشاء 
داخلی و خارجی، کم آبی، خشک شدن تاالب ها و محدودیت کشت در 
کشاورزی مواجه شده است. در این رابطه پای صحبت علی مجدم دانش 
آموخته کشاورزی و عضو شورای مرکزی حزب و دبیر حزب در شهرستان 

اهواز نشستیم تا در این رابطه با ایشان گفتگوئی داشته باشیم.

آقای مجدم در حال حاضر وضعیت آب در استان خوزستان چگونه است؟
وضعیت آب چه برای مصارف خانگی و چه مصارف صنعتی و کشاورزی 
خوب نیست. مشکالت موجود باعث شده، عالوه بر اینکه آب شرب در 
خوزستان کیفیت الزم را نداشته باشد و شهروندان خوزستانی آب شرب 
خود را با صرف هزینه های زیاد )خرید دستگاه تصفیه آب خانگی یا خرید 
آب تصفیه شده( تهیه کنند، بلکه کشاورزی، صنعت و امنیت در خوزستان 

نیز به خطر افتد.
شما مشکل را در کجا میبینید؟

برابر با قانون توزیع عادالنه آب، آب پشت سدها متعلق به مردم و محیط 
زیست است ولی وزارت نیرو با ساخت سدهای بیشمار و تجمیع آب در 
پشت سدها این مالکیت قانونی را به نفع خود تصرف کرده، متاسفانه تفکر 
وزارت نیرو سد سازی است چون اعتبارت و بودجه ها را در آن میبیند؛ و در 

ادمه این سیاست غلط، دولت ها با بارگذاری های روز افزون بر آن، مصوبه 
توزیع عادالنه آب را به مصوبه حفاظت و صیانت از منابع آبی تبدیل کرده 
و اقدام به فروش آب می کند. در صورتی که برابر قانون، وزارت نیرو فقط 
حق فروش آبهای استحصالی را دارد نه آبی که مالکیت آن در اختیار کشاورز 

و محیط زیست است.
خیلی از فعالین زیست محیطی مدعی هستند که آب خوزستان باید در 

همین استان مصرف شود، نظر شما در این زمینه چیست؟
کامال درست است. یکی دیگر از سیاست های اشتباه وزارت نیرو بعد از 
ساخت سد های بیشمار، انتقال بین حوزه ای آب از سرشاخه های کارون و 
برداشت از حقابه محیط زیست و انتقال آن به فالت مرکزی است که باعث 
ایجاد کانون های گرد و غبار در داخل کشور شده است. در واقع آب به جای 
طی کردن مسیر طبیعی خویش و ورود به رودخانه ها، به محلی رفته که 
وزیران در آن متولد شده اند. به عنوان مثال، توان حوزه آبریز زاینده رود یک 
و نیم میلیارد مترمکعب است ولی وزارت نیرو ۲ و نیم میلیارد متر مکعب 
تخصیص داده است؛ یعنی توسعه کشاورزی و صنایع در استانهای کویری 
به بهای انتقال آب استان خوزستان. پشت این داستان آن وزیران، نماینده 
های مجلس یا سیاسیون هستند. باید پرسید وقتیکه سواحل جنوب و شمال 
وجود دارد تمرکز صنایع آب بر و انتقال آب به فالت مرکزی یعنی چه؟ 
متاسفانه وزارت نیرو بر خالف اصول آمایش سرزمینی عمل می کند و این 
یعنی تعارض منافع در محیط زیست که باعث از بین رفتن محیط زیست 

در کشور شده است.
نمایندگان مجلس استان خوزستان که تعدادشان نیز کم نیست در این 

میان چه نقشی دارند؟
براساس قانون توزیع عادالنه آب، وزارت نیرو موظف به جبران خسارت 
کشاورزان، محیط زیست و تاالب ها است ولی در سایه کم کاری مسئولین 
استان به خصوص نمایندگان مجلس تاکنون فقط شاهد بهره برداری یا 
احداث تونل های عظیم برای انتقال آب از سرشاخه های کارون بودیم. 
با توجه به وضعیت کنونی منابع آب و مدیریت آن، نمی توان چشم انداز 
مناسبی برای خوزستان متصور کرد و در سال های آتی با توجه به تشدید 
تغییر اقلیم در کنار تداوم خشک سالی این شرایط بدتر می شود و این یعنی 
بیکاری و نارضایتی مردم خوزستان، مردمی که به شیوه های مختلف دین 

خود را به کشور پرداخت کرده اند.
در انتها شما چه توصیه ای در این زمینه دارید؟

در آخر کالم باید گفت، تصمیم گیری برای مدیریت علمی و کارامد 
منابع آب به خصوص، صنایع آب بر و کشاورزی به اندازه کافی در کشور 
به تعویق افتاده است و باید در این خصوص با مطالعات و تصمیمات علمی 
عاجل، تاخیر بوجود آمده را جبران کرد تا کشور در مسیر پیشرفت و توسعه 

قرار گیرد.
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دو کارگردان سینما بازداشت شدند

خبرگزاری ایرنا ساعت ۸: ۲۹ شب )جمعه( نوشت: »محمد رسول اف و 
مصطفی آل احمد از مرتبطین با ضدانقالب که در بحبوحه حادثه دلخراش 
متروپل آبادان اقدام به التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه کرده 
بودند با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند«. این خبرگزاری دولتی در این باره 
نوشت: »این دو نفر مبادرت به تهیه بیانیه تحت عنوان جمعی از سینماگران و با 
عنوان »تفنگت را زمین بگذار« کرده بودند. محمد رسول اف طی سالیان گذشته 
به خاطر اقدامات مخل امنیت سابقه محکومیت قضایی داشت که با سوء استفاده 
از رافت اسالمی آزادانه مشغول فعالیت و فیلمسازی بوده است«. خبرگزاری 
دولتی فارس نیز در خبری مشابه، نوشت: »امروز عصر رسانه ها خبر دستگیری 
این دو نفر را منتشر کردند. ماه گذشته محمد رسول اف و مصطفی آل احمد 
مبادرت به تهیه بیانیه تحت عنوان جمعی از سینماگران و با عنوان »تفنگت را 
زمین بگذار« کرده بودند. این بیانیه  که آشکارا لحنی براندازانه داشت در فضای 
مجازی در قالب ترغیب به شکستن امنیت ملی کشورمان منتشر شد، در نهایت 
با اعالم برائت 43 تن از هنرمندانی همراه بوده که نام شان به صورت غیرقانونی 

در فهرست اعالمی درج شده بود«.

مردی که شینزو آبه را کشت کیست و انگیزه او از قتل 
نخست وزیر سابق ژاپن چه بود؟

شینزو آبه ساعت 11 و نیم روز جمعه ۸ ژوئیه )17 تیر( در شهر »نارا« هدف 
شلیک گلوله قرار گرفت. حدود پنج ساعت پس از اصابت گلوله، مرگ آبه 67 
ساله توسط پزشکان بیمارستانی در شهر نارا اعالم شد. شینزو آبه در شهر نارا و 
در مقابل جمعیتی کوچک در حال ایراد یک سخنرانی انتخاباتی بود که از پشت 
هدف گلوله قرار گرفت. مظنون کیست؟ پلیس شهر نارا روز جمعه و در جریان 
یک کنفرانس خبری گفت که »تتسویا یاماگامی« 41 ساله به شلیک به آبه 
اعتراف کرده است. یاماگامی که بیکار است به بازرسان گفت که نسبت به گروه 
خاصی که فکر می کرد آبه با آنها مرتبط است نفرت دارد. پلیس نام این گروه را 
اعالم نکرده است. به گفته پلیس، یاماگامی به عنوان مظنون در یک پرونده قتل 
تحت بازجویی است و ۹0 بازپرس برای این پرونده تعیین شده است. قاتل با چه 
نوع تفنگی شلیک کرد؟ پلیس گفت که مظنون در تیراندازی از یک اسلحه دست 
ساز استفاده کرده است و تصاویر از صحنه قتل سالحی افتاده بر زمین را نشان 
می دهد با دو لوله فلزی که در نواری سیاه رنگ پیچیده شده است. مقامات بعداً 
چند سالح دست ساز شبیه تپانچه را از آپارتمان مظنون ضبط کردند. ان اچ کی، 
شبکه خبری رسمی ژاپن به نقل از پلیس گزارش داد که یاماگامی انواع مختلفی 
از تفنگ ها را با لوله های آهنی ساخته بود که در نوار چسب پیچیده شده بودند. به 
گزارش ان اچ کی، پلیس معتقد است مظنون از قوی ترین سالحی که به قصد 
ترور ساخته بوده، استفاده کرده است. واکنش نیروهای امنیتی چگونه بوده است؟ 
در زمان تیراندازی، آبه در حمایت از نامزدهای حزب حاکم لیبرال دموکرات در 
آستانه انتخابات مجلس علیا در 10 ژوئیه، سخنرانی می کرد. آبه علیرغم استعفا از 
سمت نخست وزیری ژاپن در سال ۲0۲0 به دالیل سالمتی و پزشکی، همچنان 
یکی از چهره های تاثیرگذار در این کشور باقی ماند و برای موفقیت حزب لیبرال 
دموکرات تالش می کرد. به گزارش ان اچ کی، پلیس ژاپن اعالم کرد ترتیبات 
امنیتی اتخاذ شده قبل از تیراندازی روز جمعه را بررسی خواهد کرد. امنیت این 
سخنرانی توسط پلیس شهر »نارا« انجام می شد. رسانه های ژاپنی گفته اند که 
ده ها مامور و پرسنل امنیتی پلیس متروپولیتن توکیو در حال انجام وظیفه بودند 

و بنا بر گزارش ها آبه را از همه سو در طول سخنرانی او زیر نظر داشتند.

تهیه و تنظیم از پیام فیض

ایران و  جهان در هفته ای که گذشت  



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
27

شامره 42

2۰ تیر ۱4۰۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

بوریس جانسون از رهبری حزب محافظه کار بریتانیا استعفا 
داد

همانطور که از قبل اعالم شده بود جانسون با حضور در مقابل اقامتگاه 
دائمی نخست وزیر در خانه شماره 10 خیابان داونینگ اعالم کرد که از مقامش 
کناره گیری می کند. به گزارش بی بی سی، او گفت که اکنون به وضوح اراده حزب 
محافظه کار بر این است که رهبری جدید و در نتیجه نخست وزیری جدیدی داشته 
باشد. جانسون گفت که تا زمان رهبری جدید به وظایفش به عنوان رهبرحزب و 
نخست وزیر ادامه می دهد. او همچنین گفت که روند انتخاب رهبر جدید حزب 
محافظه کار آغاز و برنامه زمانی آن هفته آینده اعالم خواهد شد. وی در بخشی از 
سخنانش با دفاع از عملکرد خود گفت که به دستاوردهایش بسیار افتخار می کند و 
مواردی از قبیل »نهایی کردن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت(، عبور بریتانیا 
از شیوع کرونا و رهبری غرب در مقابل تهاجم والدیمیر پوتین به اوکراین« را نام 
برد. پیشتر اعالم شده بود که وی تا پاییز امسال و تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب 
محافظه کار در سمت نخست وزیر ادامه فعالیت دهد، اما فشارها و تقاضاها برای 
کناره گیری فوری وی از نخست وزیری افزایش یافته است. استعفای جانسون 
پس از یک سلسله استعفای اعضای دولت صورت می گیرد. رقابت برای رهبری 
حزب محافظه کار در تابستان امسال برگزار می شود و نخست وزیر جدید به موقع 
برای کنفرانس حزب محافظه کار در اکتبر بر سرکار خواهد بود. تاکنون نزدیک 
به پنجاه نفر از نمایندگان پارلمان بریتانیا در اعتراض به ادامه نخست وزیری آقای 
جانسون از سمت های خود استعفا کرده اند. خانم نصرت غنی، نایب  رئیس کمیته 
1۹۲۲ حزب محافظه کار )کمیته اعضای خصوصی حزب محافظه کار( پیشنهاد 
کرده که آقای جانسون سریعا از مقام نخست وزیری کنار رود و دومنیک راب بعنوان 
نخست وزیر موقت جایگزین وی شود. با وجود افزایش تقاضاها برای کناره گیری 
آقای جانسون از نخست وزیری همزمان با استفعا وی از رهبری حزب محافظه کار، 
یک منبع نزدیک به دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته است که بوریس جانسون 

امروز وزرای جدیدی را جایگزین اعضای کابینه ای که استعفا کرده اند، می کند

.مصطفی تاج زاده بازداشت شد

سید مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصالح طلب بازداشت شد. فخرالسادات 
محتشمی پور حدود ساعت 11: 4۵ جمعه شب، پس از انتشار شایعه ی بازداشت 
همسرش، در الیوی اینستاگرامی، این خبر را تایید کرد. او به بازداشت تاجزاده از 
منزل اشاره کرد و گفت که منتظر تماس همسرش است. محتشمی پور گفت که 
همراه با تاجزاده، لپ تاپ او را هم برده اند. او گفت که حدود 1۵ نفر برای بازداشت 
تاجزاده مراجعه کرده بودند. خبرگزاری مهر، خبرگزاری سازمان تبلیغات اسالمی، 
ساعت 11: 4۲ جمعه شب در خبری نوشته است: »عصر امروز مصطفی تاج زاده 
به اتهام اقدام علیه امنیت کشور با دستور قضایی بازداشت شد. به گزارش خبرنگار 
قضائی مهر مصطفی تاج زاده از محکومین امنیتی فتنه ۸۸، امروز به اتهام اجتماع و 
تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد. دیگر اتهام تاج زاده نشر اکاذیب 
جهت تشویش اذهان عمومی بوده است که به این ترتیب حکم بازداشت وی از 

سوی مقام قضائی صادر شده است«.

موافقت نخست وزیر سریالنکا با کناره گیری پس از حمله 
معترضان به اقامتگاه ریاست جمهوری

پس از آنکه هزاران معترض به اقامتگاه رسمی رئیس جمهور سریالنکا در کلمبو 
پایتخت این کشور یورش بردند، دفتر نخست وزیری این کشور شنبه )نهم ژوئیه( 
در بیانیه ای اعالم کرد، »رانیل ویکرم سینگ« مایل به استعفا است تا راه را برای 
دولت »همه حزبی« باز کند. طبق گزارش روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت«، 
سخنگوی نخست وزیر سریالنکا به رهبران حزب که خواهان استعفای او بودند 
گفت که از سمت خود کناره گیری خواهد کرد و این امر زمانی اتفاق می افتد که 
تشکیل دولت جدید مورد توافق قرار بگیرد. پیش تر، ده ها هزار معترض به کاخ 
ریاست جمهوری در پایتخت سریالنکا حمله و آن را غارت کردند تا خشم خود را 
علیه رهبری که او را مسئول بدترین بحران اقتصادی این کشور می دانند، ابراز 
کنند. همزمان، صدها معترض به دفتر ساحلی رئیس جمهور »گوتابایا راجاپاکسا« 
جایی که معترضان ماه هاست در بیرون آن چادر زده اند، هجوم بردند. به گزارش 
رویترز، سربازان و پلیس نتوانستند جمعیت معترضانی را که شعار می دادند و 
خواستار استعفای رئیس جمهور سریالنکا بودند را مهار کنند، زیرا خشم عمومی 
نسبت به بدترین بحران اقتصادی این کشور در هفت دهه اخیر، افزایش یافته 
است. پلیس سریالنکا به دلیل باال گرفتن اعتراضات در این کشور از شب گذشته، 
در پایتخت و نواحی اطراف منع رفت و آمد اعالم کرده بود. پیش از اعالم منع 
آمد و شد نیز نیروهای پلیس از خوردو آب پاش و گاز اشک آور برای معترضان به 
وضعیت وخیم اقتصادی و کمبود شدید کاالهای اساسی در سریالنکا استفاده کرده 
بود. معترضان معتقدند که راجاپاکسا بابت بحران اقتصادی بی سابقه سریالنکا 

مقصر است.
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معرفی فیلم

و اما؛
حاال که تابستان فرارسیده است و مدارس در سراسر کشور تعطیل شده 
اند، وقت این است که معلمان و مدیران و متولیان امر آموزش و پرورش 

کودکان و نوجوانان به بازبینی رفتار و برنامه های خویش بنشینند. لذا دیدن 
این فیلم را به تمام کسانی که درگیر آموزش و پرورش جوانان هستند توصیه 

مینمائیم.

فیلم:گسیختگی

احساساتی، صادقانه و برنده 

فیلمی در سبک درام به کارگرانی تونی کی و بازی آدرین برودی است.
تونی کی سبکی نوآورانه دارد و در بازی کردن با رئالیسم تاریک و سبک 
غنایی کثیف شهری و ایجاد جذابیت با استفاده از پیچ و تاب های انیمیشن 
تخته سیاه، چیره دست است. فیلم گسیختگی )Detachment( از جنبه ی 
تاریک خود، بسیار زیبا است و به وسیله ی گروهی از بازیگران درخشان، 
ماندگار شده است، 
لوسی لیو و بالیت دانر نقش معلمانی را بازی می کنند که برای حفظ نظم 
با دانش آموزان و زندگی خود تالش می کنند.

معلمی که در واقع نه خوب است و نه بد. او شبیه عیسی مسیح بیشتر 
زمان را محکم روی صلیب رنج خود و دنیای اطرافش سپری می کند. او مانند 
مسیح بواسطه ی بار سنگین و دردناک و توانایی اش در تحمل آن،  تحسین 
برمی انگیزد، آنقدرها هم در قامت یک انسان متقاعد کننده نیست.

معلم ما به شدت متعهد است. دبیرستان دولتی که او برای یک دوره یک 
ماهه وارد آن می شود، لکه ای آشنا از یک زمین سوخته است که دانش آموزانی 
غرق در بی تفاوتی یا پرخاشگری در آن حضور دارند. والدین هر از گاهی برای 
فحاشی به کارمندان هجوم می آورند. هنری در میان چالش های متفاوت 
زندگی دست و پنجه نرم می کند. در مسیر تأکید بر وحشتناک بودِن همه چیز، 
تقریباً همه بزرگساالن در فیلم گسیختگی، در پایان روز به خانه می روند تا 
یک زندگی ویران شده خانگی را ادامه دهند.

بازیگرانی مانند مارسیا گی هاردن در نقش مدیر مدرسه و یا جیمز کان در 
نقش یک معلم باسابقه که احساس پوچی او و همکارانش دستکم برای مدت 
کوتاهی مانع از غرق آن ها می شود.

فیلم “گسیختگی” احساساتی، صادقانه و گاه بُرنده است، همان  اثری که 
از کارگردان دریاچه آتش )Lake of Fire( - یکی از بهترین مستندها در 
رابطه با سقط جنین- انتظار می رفت. 
فیلم گسیختگی می تواند به عنوان گذری پیرامون این که چگونه یک 
مرد می  آموزد تا برای خود و دیگران پدری کند، روان شما را متاثر می کند. اما 
ناامیدی آخر آن در مورد شهرها و مدارس ما اغراق آمیز، نمایشی و احتمااًل 
فراتر از موضوع است.
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پیشنهاد کتاب

کتاب در برابر استبداد )بیست درس از قرن بیستم(  
اثری تاریخی-فلسفی، نوشته ی تیموتی اسنایدر است 
که برای اولین بار در سال ۲017 به انتشار رسید. در روز 
نهم نوامبر، میلیون ها آمریکایی با حقیقتی دور از تصور رو 
به رو شدند: انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور.

تیموتی اسنایدر با ارائه بیست درس از تاریک ترین 
لحظات قرن بیستم، به مخاطب نشان می دهد که امید 
همچنان در قرن بیست و یکم زنده و پابرجاست. اسنایدر 
عقیده دارد که با درس گرفتن از اشتباهات گذشته که 
منجر به قدرت گیری فاشیسم، نازیسم و کمونیسم شد، 
می توان مسیری جدید در پیشروی آینده ی بشر باز کرد.

در این کتاب شما با خواندن مختصر، مفید و گزینشی تاریخ 
سیاسی و اجتماعی قرن بیستم، با بیست درس مهم در ارتباط 
با چگونگی مواجه با نظام های استبدادی و توتالیتر و روش های 
غلبه بر انها برای رسیدن به ازادی و عدالت، آشنا می شوید. نکات 
ارایه شده کامال کاربردی و منطبق بر شرایط امروزی است.. 
خواننده با این کتاب می آموزد که اطاعت از حاکمان جبار 
در بسیاری موارد هم، چندان تحت اجبار و از روی ناگزیری 
نبوده است و خیلی ها پیش از آنکه برای اطاعت، تحت فشار 
قرار گیرند، زانو میزنند و فرمانبرداری خود را پیشاپیش، تقدیم 
حاکمان می کنند. از دیگر آموزه های کتاب اینکه نداشتن 
زندگی خصوصی و استقالل فکر و عمل، بستری است 
برای سوء استفاده ی استبداد. در این میان جستجوی حقیقت، 
نه یک کار تجملی و ُپزی روشنفکرانه، که از ضروریات 
حیات زندگی در عصر اینترنت و شبکه های مجازی است. 

و اما؛
مطالعه این کتاب پیرامون اینکه چطور می توانیم 
آزادی هایمان را در سایه ی آینده ای مبهم حفظ کنیم  به ما 

آگاهی می دهد. لذا خواندن آنرا در فضای کنونی اکیدا به همه 
کنشگران مدنی توصیه مینمائیم.

کتاب:در برابر استبداد

ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد                                                   
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معرفی رویداد 

به مناسبت 7 ژوئن روز جهانی بخشش

بخشش کلید آزادی و کنش
هانا آرنت متفکر یهودی تبار قرن بیستم، درباره یکی از بارزترین 
مشخصه انسانها می گوید که انسان آغاز نوین دارد و عمل و کنش 
درحیطه سیاست انسان را به آغاز نوین می رساند. وی معتقد بود که عمل 
و کنش به انسان آزادی می دهد و کلید کنش و کلید آزادی در بخشایش 
است. هانا آرنت دو قابلیت بخشایش و عهد بستن را از ویژگی های انسان 
درحیطه عمومی می داند و آن دو را از امکانات کنش و عمل می شمارد 
که کنش بدون دو قابلیِت بخشایش و عهد بستن بی معنا خواهد بود.

آرنت می گوید که بخشودگی یک نوع رهایی و خالصی است 
می بخشیم،  را  عملی  یا  آدمی  وقتی  زیرا  برگشت ناپذیری.  از 
برگشت ناپذیری و انتقام گیری را حل می کنیم، یعنی اجازه عبور می دهیم.

آرنت با تاکید برمسئول بودن همه نسبت به یک خطا و لزوم عدم 
ورود به گذشته ی خاطی که حال و آینده ای نیز دارد، می خواهد 
بگوید که ما برای ورود به حیطه سیاست، نیاز به اتفاقات از پیش 
انجام شده نداریم و باید با بخشایش و فراموشِی اتفاقات گذشته، 
وارد عمل و کنش سیاسی شویم تا بتوانیم به نتیجه دلخوه برسیم.

هانا آرنت درخصوص شّررادیکال می گوید که شاید اعمالی باشند که 
مشمول بخشایش نباشند و مشمول مجازات گردند. وی می گوید وقتی 
جنایت علیه بشریت شکل گرفت باید به این نکته واقف بود که فرد یا 
افرادی که این جنایت را مرتکب شده اند، فاقد تفکراند و عذاب وجدان 
ندارند، و آن را یک تکلیف اخالقی می داند، چون کشتن افراد به او 
آموخته شده است و او خود را متعهد نسبت به این امر می داند. از طرفی 
معتقد است که بخشایش نیز برای آنها امکانپذیر نیست. چرا که خطای 
صورت گرفته، بسیار بزرگ است و نمی تواند مشمول بخشایش گردد.

نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی در طول 46 سال، فرصت های 
نابرابری را میان سفیدپوستان از یکسو و سیاه پوستان و رنگین پوستان 
از سوی دیگر ایجاد کرد. مبارزات طوالنی مدت مردم به رهبری 
نلسون ماندال و واکنش حمایت گونه ی جامعه ی بین المللی در قالب 
تحریم های اثربخش، گروه سفیدپوست حاکم را به بازنگری در روند 
حکمرانی پیشین واداشت. در سال 1۹۸۹ دی کلرک در راس یک 
جریان اصالح طلب در حزب ملی، تصمیم گرفت روند صلح سازی را در 
آفریقای جنوبی شروع کند. او با آزادکردن نلسون ماندال از زندان و رفع 
ممنوعیت فعالیت احزاب، زمینه اولیه مصالحه را با شکل دهی مذاکرات 
کودسا، برگزاری همه پرسی بین سفیدپوستان، و تصویب قانون اساسی 
جدید با هدف تحول دولت از آپارتاید به دموکراسی در آفریقای جنوبی 
فراهم کرد. این فرایند به انتخابات سال 1۹۹4 و ریاست جمهوری 
نلسون  ماندال منتهی شد. تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی، مهمترین 

اقدام عملی در مسیر تحکیم و استمرار، پس از استقرار صلح بود. در 
این پویش، انگیزه ی انتقام جویی، جای خود را به بخشش و بخشودگی 
عمومی، جای خود را به بخشودگی فردی -در عین اذعان به جنایت 
در پیشگاه افکار عمومی- داد. جمله ی “می بخشم، اما فراموش 
از  ماندال، درآغازین روزهای رهایی مردم سیاه پوست  نمی کنم” 
آپارتاید، زمینه ساز شکل گیری مسیر جدیدی برای آینده این کشور شد.

اسقف دزموند مپیلو توتو، برنده  جایزه نوبل صلح و از رهبران و فعاالن 
صلح جنبش ضد آپارتاید آفریقایی جنوبی در مورد بخشایش گفته است: 
»منفعت نهایی همه ما در این است که بخشاینده، پذیرنده و همدل 
باشیم زیرا بدون وجود چنین مفاهیمی ما آینده ای نخواهیم داشت.«

دکتر رامین جهانبگلو فیلسوف ایرانی، در مورد نقش بخشش در 
سیر و سلوک انسان ها و انتقام در فرهنگ ها و ملل  مختلف می گوید 
که انتقام امری سلبی و منفی است. در حالی که بخشش مفهومی 
ایجابی و مثبت دارد. بخشایش می تواند موجب تغییرات بنیادی در 
فرد فرد انسان ها و در نهایت جوامع انسانی گردد. بخشش سبب 
برقراری رابطه انسانی بین »من« و »دیگری« می شود. بخشایش 
معموال انتخابی است فردی که ناخرسندی و رنج را، تبدیل به تساهل 
و سازندگی می کند. این روشنفکر ایرانی، با بیان این موضوع که 
از تمدن، بدون مفهوم همدلی ناقص است، می گوید  فهم انسان 
پذیرش  معنای  )به  اعتدال  بدون  سیاسی،  فعالیت های  در  که 
دیگری( و همدلی با دیگری به نتیجه ای قابل اعتنا نخواهیم رسید.
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ژاک دریدا معتقد است که بخشایش حقیقی عبارت است از بخشیدن 
امر نابخشودنی. اگر بخشایش صرفا امر بخشودنی را ببخشد درآن صورت 
ایده بخشایش از بین می رود. بخشایش باید شامل هرتالشی باشد تا امر 
نابخشودنی را ببخشد چه سبوعیت آپارتاید، چه بی رحمی یهودکشی.

دریدا می گوید که گرچه بخشایش میراث ادیان ابراهیمی است، ولی 
امروزه جهانی شده است. به طوری که اعتراف به بخشایش برای جنایت 
علیه بشریت لزوما یک روند مسیحی به صورت تشنج-تحول، اعتراف 
نیست، در غیر اینصورت نیاز به کلیسا نبود، بلکه منافع سیاسی است که 
طلب بخشایش، دردولت های فاقد مذهب چون کره و ژاپن دیده می شود.

این فیلسوف باور دارد که بخشیدن صرفا امر عادی، همان گناه 
از بین می برد. بخشایش  ایده بخشایش را  قابل اغماض )کلیسا( 
را ببخشد،  یا همان گناه کبیره )کلیسا(  امرنابخشودنی  بتوند  باید 
یعنی امرناممکن را ببخشد. فلذا از نظر دریدا بخشایش باید ناب 
مذهب. نه  و  درخدمت سیاست  نه  و  قانون  درخدمت  نه  و  باشد 

او تاکید دارد که امر نابخشودنی را باید بی قید و شرط بخشید وسوء 
استفاده قرارگرفتن واژه بخشیدن آنجاست که بقول کانت به عنوان احکام 
فرضی درنظر گرفته می شود، نظیربده بستان ها، شرایط و یا مذاکرات .

او معتقد است که در وفاق یا عفو عمومی، همیشه یک حسابگری 
اما درآفریقای جنوبی،  است، پس بخشایش درمان وفاق نیست، 
زیرا  است  واقعی  بخشایش  معنای  به  ماندال  نلسون  عفو عمومی 
عفو عمومی او نه پیش از برائت و نه بازپس گرفتن یک دعوی 
حقوقی یا حتی رافت بود. او به تمامی تبعیدی ها اجازه برگشت داد.

که:  می گوید  پادشاهان  رافت  حق  درخصوص  دریدا  ژاک 
تن  به  که  درمواردی  را  نابخشودنی  امر  می تواند  فقط  “حاکم 
خودش مربوط است، ببخشد. درغیر این صورت حق رافت با یک 
حسابگری مرتبط است که دارای منافع ویژه برای حاکم است.”

امید داریم تا بتوانیم برای جامعه ایران، که تاکنون پشتوانه ای 
قوی از مفهوم بخشایش و همدلی پیدا نکرده است راهکاری بیابیم.
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معرفی چهره

زنده یاد محمدرضا ستاره

خاموشی ستاره در جاده های مرگ 

پروفسور محمدرضا ستاره از دانشمندان ایرانی در اول خرداد ماه 
سال 1401 در مسیر بیجار _ دیواندره دچار سانحه تصادف شد و پس 
از تحمل بیش از یک ماه درد و رنج ناشی از تصادف و رنج ده عمل 
جراحی روز 11 تیر ماه 1401 در بیمارستان امام خمینی تهران فوت کرد. 
تخصصی  دکترای  مدرک  دارای  و  بیجار  اهل  ستاره،  پروفسور 
رشته  در  معتبر  مقاله ی   ۲46 دارای  وی  بود.  نظری  فیزیک 
از  که  هستند  مقاالت  این  به  ارجاع   11000 از  بیش  با  فیزیک 
در  ایشان  می آید.  به شمار  خاورمیانه  و  ایران  در  آمارها  باالترین 
بودند. “نه به کرونا” در کردستان  از فعالین کمپین  دوران کرونا 

دکتر محمدرضا ستاره، در ۲7 بهمن ماه سال 13۵۲ در محله ریگ 
سیاه بیجار به دنیا آمد. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در بیجار 
گذرانده و در سال 1370 از دبیرستان آیت اهلل طالقانی، دیپلم ریاضی 
فیزیک را اخذ نمود. همان سال در کنکور دانشگاه شرکت نمود و در 
دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. بعد از اتمام دوره کارشناسی در 

مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز پذیرفته شد و در شهریورماه سال 
1376 در رشته فیزیک ذرات از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. مهرماه 
همان سال در دوره دکتری فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه صنعتی شریف 
پذیرفته شد و در سال 13۸0 از این دانشگاه نیز فارغ التحصیل گردید 
استاد راهنمای ایشان در تز دکترایش آقای دکتر رضا منصوری بود که 
از فیزیک دانان بنام کشور هستند. سپس بخاطر عشق و عالقه ای که به 
کردستان داشت به دانشگاه کردستان آمد و بعنوان هیات علمی دانشگاه 
کردستان مشغول به فعالیت شد و تا رتبه استاد تمامی پیشرفت کرد.
: نمود  اشاره  زیر  موارد  به  توان  می  ایشان  افتخارات  از 

• نفر اول جشنواره جوان خوارزمی در سال 13۸0 و نفر سوم 
جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 13۸3 در پژوهش های بنیادی.

• کسب رتبه اول پژوهشگران برتر کشور در علوم پایه در سال 13۸۸ 
نسکو یو ف  طر ز  ا نیشتین  ا ه  نقر ل  ا مد کسب  •

 13۸۸ سال  در  اسالم  جهان  برتر  دانشمند  عنوان  •کسب 
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یک عکس و چند نکته

کارکنان واحد الندری )رختشوی خانه(

در تمام واحدهای بزرگ درمانی، کارخانجات و هتل ها بخشی وجود دارد به نام الندری )رختشوی خانه(. این بخش به شستشوی 
لباس های و پارچه ها و ملحفه ها میپردازد و معموال در زیرزمین واحد مستقر است. کارکنان این واحدها اغلب دیده نمیشوند و طبعا 

کمتر کسی نیز با مسائل و مشکالت ایشان آشنا است. در این بخش از مشاغل دور از نظر نگاهی میاندازیم به مسائل و مشکالت این 
کارکنان خصوصا در واحدهای بهداشتی و درمانی:

• بطور مداوم در معرض پارچه و البسه آلوده و خونی هستند.
• تکثر شدید آلودگی ها از ترشحات عفونی و خون گرفته تا مایعات و مواد دفعی و محتوای گوارشی و ترشحات تنفسی و ...

•ارتباط مداوم با بخارات و گازهای متساعد شونده از شوینده ها و ضدعفونی کننده ها
• دمای باالی اتاق کار و سرشار از بخارات بدبو

• خطر و تهدید و بار کاری مضاعف در شرایط شیوع
• تداخل محیط استراحت و صرف غذا در همان محوطه کاری

• لزوم دقت شدید در تفکیک البسه عفونی و غیرعفونی و ممانعت از ورود اجسام ریز و کوچک همراه لباسهای آلوده به دستگاه 
که نیازمند دستکاری زیاد پارچه های عفونی است.

• نیاز مکرر به استفاده از تجهیزات محافظتی سالم
• دقت در روش کار صحیح با دستگاه ها بدلیل قیمت باال و ظرافت و الکترونیکی بودن برخی قطعات این تجهیزات

• آلودگی صوتی ناشی از کار مداوم تجهیزات شستشو
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 اخرین جلسه دفتر سیاسی حزب و با توجه به 
یکسالگی دولت جدید، عملکرد دولت در دو حوزه بهداشت 
و درمان و همینطور آموزش عالی مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفت.

در این جلسه ابتدا چالش های قدیمی و جدید این دو 
حوزه مطرح شد. بعضی از این چالش ها عمری بیش از نیم 
قرن دارند و بعضی نیز در سال های اخیر ایجاد شده اند.

در این جلسه با توجه به برنامه پیشنهادی وزرای این دو 
وزارتخانه تالش شد تا به بررسِی برنامه های این دو وزیر و 
عملکرد واقعی ایشان برای حل چالش های پیش رو، در طی 
یکسال اخیر پرداخته شود و همینطور دستاوردهای ایشان 
مرور شود.

گزارش مبسوط این جلسه و سایر جلسات ارزیابی 
عملکرد دولت، بتدریج در نشریه ارائه خواهد شد.

با توجه به فروکش کردن پاندمی کرونا و لزوم بازسازی و تجدید 
ساختار حزب در شهرستان های مختلف، قطار برگزاری مجامع 
عمومی حزب به راه افتاد.

با توجه به تعداد اعضا و آمادگی های موجود، بهتر دیده شد که 
اولین شهرستانی که در دور جدید، مجمع عمومی خود را برگزار 
می کند، شهرستان همدان باشد.

در حال حاضر حدود ۲0 نفر از اعضای حزب در این شهرستان 
فعالیت دارند و از آخرین مجمع عمومی حزب در این شهرستان 
بیش از سه سال زمان گذشته است.  
در این مجمع عمومی تمام اعضای تائید شده ی حزب در این 
شهرستان، می توانند حضور یابند تا هیات مدیره شهرستان )شورای 
شهرستان( را انتخاب نمایند.

این هیات مدیره در قدم بعدی دبیر شهرستانی حزب را تعیین 
خواهد نمود. 

ارزیابی عملکرد یکساله دولت در دفتر سیاسی حزب

مجمع عمومی اعضا حزب در شهرستان همدان برگزار می شود
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چهارمین کتاب از سری کتاب های خوانشی نوین: 
مردم ساالری اجتماعی مجوز چاپ خود را دریافت 
کرد. 
این کتاب که حدود 45 روز قبل به وزارت ارشاد 
تحویل داده شده بود بعد از طی مراحل مختلف 
توانست شابک، فیپا و مجوز چاپ را دریافت نماید.

این کتاب توسط رحمان سعادت و محمدحسین 
عرب از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است 
و به مبانی اقتصادی مکتب سوسیال دموکراسی 
می پردازد.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، این کتاب تا پایان 
تابستان روانه بازار خواهد شد. همزمان با نسخه 
چاپی کتاب، نسخه الکترونیک آن نیز با قیمتی 
پائین تر در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت.

مجوز چاپ کتاب اقتصاد و مردم ساالری اجتماعی صادر شد

ارزیابی پایانی فصل بهار حوزه های حزبی انجام می شود

با پایان فصل بهار، سومین دوره جدید 
حوزه های حزبی پایان یافت و طبق روال ارزیابی 
این حوزه ها شروع شد. دور جدید فعالیت 
حوزه های حزبی از پائیز سال قبل شروع شده و 
تاکنون سه فصل را پشت سر نهاده است.

در آخرین جلسه دبیران حوزه های حزبی 
مقرر شد که این ارزیابی در تیرماه صورت گیرد 
و بر اساس آن تلفیق حوزه ها یا تغییر اعضای آن 
صورت پذیرد.

طبق نظام نامه حزب اراده ملت ایران تمام اعضا 
در یکی از حوزه های حزبی فعالیت می نمایند 
و بطور مداوم با سایر اعضای حزب در ارتباط 
مستمر هستند. در هر حوزه ترکیبی از افراد 
قدیمی و افراد جدید حضور دارند و بطور هفتگی 
یا دوهفتگی به تبادل اطالعات و اخبار؛ و تحلیل و 
آموزش می پردازند.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

38

شامره42

20 تیر 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

سیاستبهزبان
خودمانی

)قدرتوسیاست(
  هرگاه »الف«، »ب« را وادار به انجام کاری کند، که 
»ب« در غیر اینصورت انجام نمی داد، اینجا قدرت اِعمال شده 
است. البته »الف« می تواند به روش های مختلفی بر »ب« تأثیر 

بگذارد. این تفاوت همان چهره های متفاوت از قدرت است.

یک چهره از قدرت، شامل اعمال و گفتار آگاهانه ای است که 
به نوعی بر محتوای تصمیمات تأثیر می گذارد. این اعمال می تواند 
در قالب استفاده از زور یا ارعاب، با تامین سود متقابل و بده وبستان، 

و یا با ایجاد حس دوستی و وفاداری محقق شود.

چهره دیگر قدرت، توانایی جلوگیری از یک تصمیم  یا رفتار 
سیاسی است.  نوعی تنظیم یا کنترل سیاسی که در واقع به نوعی 
از طرح موضوعات یا پیش روی پیشنهاداتی جلوگیری می کند. 
این نوع اعمال قدرت می تواند با البی و یا با قدرت رسانه های 

عمومی و برانگیختن توجه عموم مردم صورت پذیرد.
  

نوع دیگری از قدرت به عنوان کنترل فکر ظهور و بروز 
می کند. توانایی تأثیرگذاری بر دیگری از طریق شکل دادن افکار، 
خواسته ها و نیازهای او. نوعی تلقین یا کنترل روانی است که با 
مفهوم قدرت »نرم« همپوشانی دارد. بطور مثال قدرتی که تبلیغات 
تلویزیونی برای شکل دادن به سلیقه و انتخاب بینندگان به عنوان 
از  نیز، همین شکل  سیاسی  زندگی  در  دارند.  کننده  مصرف 

تأثیرگذاری در تبلیغات مشاهده می شود.
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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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دربارهما

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.


