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7
نوشتار

12
گزارش

دکتر گرجی به عنوان اولین سخنران نشست، در مقدمه ای کوتاه از عدم 
جدیت در پیگیری و اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به انتخابات انتقاد کرد 
و گفت بیش از 15 سال است که پیشنهادها، برنامه ها و پژوهش هایی پیرامون 
نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران مطرح و حتی بودجه هایی نیز 

23
گفتگو

اراده ملت، فائزه صدر: محمد غرضی در دهه های اول انقالب از فعال ترین 
دولتمردان کشور بود که همواره ایده های خاص و نگاه هایی چالش برانگیز داشت. 
غرضی با وجود نقش برجسته اش در تشکیل نهادها و مجموعه هایی نظیر سپاه 
پاسداران، کمیته امداد و سازمان نظام مهندسی کشور؛ همواره با فعالیت سیاسی 
گروه ها و اداره کشور توسط احزاب مخالف است و سرسختانه از عقیده اش دفاع 

29
معرفی و پیشنهاد

بهترین توصیف ممکن برای فیلم ساعت ها، به کارگردانی »استیفن دالدری«، در 
یک جمله، دیالوگی است که نیکول کیدمن ادا می کند: »یک روز از زندگی یک زن، تنها 
یک روز از زندگی یک زن.«

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

36
اخبار حزبی

با استعفای محمدرضا روستائی از قائم مقامی دفتر سیاسی در خرداد ماه 
امسال، شمس افرازی زاده رئیس دفتر سیاسی، علی صابری را به عنوان قائم 
مقام خود معرفی کرد.

علی صابری عضو شورای مرکزی حزب است و همزمان مسئولیت دبیری 
حامای مشهد را بر عهده دارد.

پیرو درج مقاله ای در شماره قبلی نشریه اراده ملت تحت عنوان گزارش 
عملکرد دولت در حوزه سالمت )واکسیناسیون و دیگر هیچ( به نامه دکتر 
پیمان سالمتی استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
برخوردیم که تأییدی بود بر مدعاهای ارائه شده در آن مقاله؛ لذا شایسته 
دیدیم که بخشی از نامه ایشان را در این بخش منتشر نماییم.

19
اندیشه

28 تیرماه 1401، از سوی خانه احزاب کشور دعوت نامه ای به احزاب ارسال 
گردید. دعوت نامه خطاب به دبیرکل و اعضای شورای مرکزی احزاب برای حضور 
در همایشی بود که از سوی کمیته زنان خانه احزاب برنامه ریزی شده بود و این 
همایش وظیفه داشت تا با نگاهی همه جانبه، مسائل و مطالبات زنان در عصر جدید 

26
رویدادهای ایران

وزارت اطالعات: شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل و عناصر عملیاتی 
بازداشت شدند

وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای تصریح کرد: شبکه ای از عوامل سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و تمامی 
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به جای مقدمه

علی رغم تابستان خشک و گرمی که در 
آن سر میکنیم، سیل بخش های وسیعی 
از کشورمان را درنوردیده و موجب مرگ 
تعدادی از هموطنانمان شده است. طبیعت 
نمائی خشن از خود را به ما نشان میدهد 
تا یادآور این باشد که چقدر دست اندازی 
های انسان میتواند مخرب و آسیب رسان 

باشد.
در شماره 43 نشریه  نگاهی داریم به 
عملکرد شورای نگهبان، مفهوم مردم نزد 
رییس  انتخاب  صحیح  شیوه  سیاسیون، 
جمهور، انزوای روز افزون پوتین و عملکرد 
یکساله دولت در بخش علوم و تحقیقات.

محمد  صحبت  پای  گفتگو  بخش  در 

غرضی و عزت اهلل یوسفیان مال مینشینیم 
و نظرات ایشان در مورد تحزب و نظام 
حزبی را مرور میکنیم. در گزارش تصویری 
این شماره حکایت وضعیت مسکن در قبل 

از انقالب 57 را داریم. 
در بخش های دیگر نشریه ضمن مرور 
اخبار حزبی و سر تیتر اخبار مهم کشور و 
جهان، نگاهی میاندازیم به فیلم ساعتها، 
کتاب قدرت بی قدرتان، پیامدهای خشکی 
دریاچه ارومیه، وضعیت کمیته زنان خانه 
احزاب، زندگی و عقاید هانا آرنت فیلسوف.

و نهایتا یادی میکنیم از زنده یاد محمد 
و  اسالمی  ملل  ارشد حزب  پیران عضو 

کنشگر آزادیخواه.

خشکی و سیل
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 سخن سردبیر

مردم از
 زبان سیاستمداران

“مردم” یکی از مبهم ترین و معماگونه ترین واژه ها در ادبیات سیاسی است. از 
چالش های جدی عرصه سیاسی، یکی این که صاحب منصبان و متنفذین بسیاری، 
به وفور از واژه مردم در اشاره به نمایندگی و سخنگویی  ایشان، استفاده می کنند. فارغ 
از درستی یا نادرستی عملکرد، اهداف و اظهارات این صاحب منصبان، پرسش اصلی 
این است که معیار نمایندگی چیست؟ و چه کسی نماینده مردم محسوب می شود؟ 
به عبارتی، مبنای تشخیص اینکه صاحب منصب یا سیاست ورزی واقعاً نماینده 

مردم است، چیست؟ 
در دوره های گوناگون تاریخی، نماینده مردم بودن در اشکال متفاوتی ظهور و 
بروز داشته است. به عنوان مثال، زمانی، رئیس قبیله نمایندگِی اعضای قبیله خود را 
می داشت، برخی موارد یک فرد محبوب، درستکار )بااخالق( یا ریش سفید نماینده 
مردم یا گروهی از مردم می شد. دورانی هم عرصه شمشیر بود و شمشیر کشنده تر 
تکلیف نمایندگی را معلوم می کرد. دورانی هم مردم برای رساندن پیام و خواسته شان، 
خود به جای نمایندگان، مستقیماً وارد میدان عمل می شدند.. اما پس از توسعه علوم 
در عصر روشنگری که منجر به پدیدآرِی روش های نوین و کاربردی جهت تعامل 
مردم و نهادهای حاکمیتی شد،  ساختارهای مدیریتی جوامع هم، بنا به ضرورت به 
سمت و سوی گزینش کارگزاران و صاحب منصبان مدیریتی و سیاسی از طریق 
صندوق های رأی رفتند؛ بگونه ای که در جهان معاصر صالحیت از طریق خروجی 
صندوق رأی عمومی و آزاد، تنها معیار تشخیص این است که  یک سیاست مدار، 

نماینده واقعی مردم هست یا خیر. 
ازاین رو، بنا بر شواهد و تجربیات تاریخی و معاصر، مردم دو روش کلی برای ابراز 

نظرات خود در خصوص امور اجتماعی و ملی پیش رو دارند: 
روش مدنی، قانونمند، کم هزینه و سودمند از طریق نمایندگان منتخب   1-

خود در نهادهای سیاسی و اجتماعی 
روش سنتی، پرهزینه و غیرمدنی در خیابان ها )میدان(.  2-

اما متأسفانه، به دالیل گوناگون، فرایند دریافت صالحیت سیاسی از طریق 
صندوق رأی هنوز در کشورهای درحال توسعه، بومی و کاربردی نشده است. 

موضوعی که آشکارکننده عدم صداقت برخی صاحب منصبان و سیاست 
ورزانی که مجوز نمایندگی یا کارگزاری مردم را ندارند، این است که این افراد در 
حین استفاده از واژه مردم یا اتکا بر آن، به منظور توجیه عملکرد و اهداف خود، 

توجهی به چگونگی معیشت مردم، اوضاع واحوال اقتصادی، فرهنگی، روابط 
خارجه، بی نظمی های بی سابقه و باورنکردنی مالی توسط برخی کارگزاران و 
صاحب منصبان، آموزش وپرورش بی هدف و سرگردان، بهداشت و درمان بسیار 

ناکارآمد و غیرقابل دسترس برای همه ندارند.
واقعیت کاربردی و عینی این است که نظر مردم نسبت به صاحب منصبان، 
کارگزاران و امور گوناگون اجتماعی و سیاسی؛ برآیند زیست عینی، ملموس و روزمره 
است.  نماینده مردم بودن در شرایطی که مردم دچار انواع و انبوه چالش هایی چون 
ویرانی اخالق سیاسی، اقتصادی، معیشتی، فقر، ناامیدی، درد و رنج هستند، یک 
تناقض آشکار می باشد. چراکه فلسفه وجودی سازوکار نمایندگی، بهبود زیست 

شهروندان )مردم( و نه تخریب انسانیت )مردم( می باشد. 
در جهان معاصر نظر مردم )شهروندان( نسبت به صاحب منصبان از صندوق های 
رأی بیرون می آید؛ بنابراین تنها افراد، صاحب منصبان، سیاست ورزان و کارگزارانی 
که مجوز نمایندگی خود را از صندوق های رأی اخذ کرده اند، می توانند ادعا کنند که 
حرف، مطالبات، اهداف مردم را بازگو یا نمایندگی می کنند. اما واقع امر این است 
که شخصیت های گوناگونی که مجوز بازگو کردن یا نمایندگی نظرات، مطالبات و 
اهداف مردم را کسب نکرده اند، پیوسته نظراتی را  بازگو می کنند که مدعی هستند 

نظرات و مطالبات مردم )شهروندان( است. 
بازگو کردن نظرات و مطالبات مردم )شهروندان( بدون مجوزی که از صندوق های 
آرا دریافت شده باشد، حاکی از عدم صداقت و اهداف مغایر منافع و امنیت ملی است.

الزم نیست تا نظر یکایک مردم )شهروندان( را پیرامون کارگزاران و عناصر  
مدیریت سیاسی جویا شویم. تنها با تهیه برخی آمارها در عرصه های اقتصادی، 
معیشتی، درصد بیکاری اقشار گوناگون، کیفیت و دست آورده ای نظام  آموزشی در 
سطوح گوناگون، میزان سودمندی روابط خارجه، کیفیت اخالق سیاسی، میزان امید 
شهروندان  و... می توان نظر دقیق شهروندان را در مورد صاحب منصبان و کارگزارانی 

که مدعی نمایندگی مردم هستند، را دریافت کرد.
“نماینده بااخالق و صادق مردم بودن نه در پراکنده گویی، پرگویی، شعار و ادعا 
بلکه در عملکرد قابل ارزیابی می باشد”. آیا خطاست اگر گفته شود تنها افرادی که 
از صندوق های رأی بدون حاشیه و اما اگر صالحیت و  مجوز نمایندگی می گیرند، 

مجاز هستند خود را نماینده مردم بنامند.
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 سرمقاله

شورای نگهبان و وظایف فراموش شده
هفته گذشته موعد تغییر سه نفر از فقهای شورای نگهبان بود. از قبل بحث هایی 
پیرامون آقای احمد جنتی وجود داشت که ممکن است به علت کهولت سن در 
این سمت ابقا نشود اما این گونه نشد و رهبری نظام، مجدداً ایشان و دو نفر دیگر 
از اعضای شورای نگهبان )محمدرضا مدرسی یزدی و مهدی شب زنده دار( را در 
سمت های خویش ابقا نمود. دررابطه  با این حکم و پیام های مترتب با آن در هفته 
گذشته بحث های زیادی صورت گرفت که اهم آن اشاره به کهولت سن آقای جنتی 

و تأکید مجدد مقام رهبری بر روال حرکتی ایشان می نمود.
هفته آینده نیز موعد تغییر سه نفر از حقوق دانان شورای نگهبان است که باید 
منتظر ماند و دید که رئیس قوه قضائیه چه کسانی را به مجلس معرفی می کند و 

بازخورد مجلس به ایشان چگونه است.
در میان بحث هایی که پیرامون این تغییرات رخ داده است چند نکته به نظر 
مغفول مانده و یا در سایه تغییر چهره ها گم شده است. شاید هم از فرط تاکیدات 
بی حاصل، دیگر موردعالقه کنشگران و فعالین حقوقی و سیاسی نیست و کمتر 

به آنها توجه می شود. 
اول اینکه اصلی ترین کارکرد شورای نگهبان، انطباق قوانین مصوب مجلس با 
قانون اساسی و اصول شرعی اسالم، تعریف شده است. به نظر این کارکرد دارای 
نقصی بنیادین است. ایران به عنوان یک کشور در جامعه جهانی و کشوری که 
در سازمان ملل متحد عضویت مستمر داشته است و بسیاری از کنوانسیون ها و 
عهدنامه های این سازمان را در بازه زمان پذیرفته و امضا کرده است باید نهادی برای 
انطباق قوانین خود با این کنوانسیون ها داشته باشد. ولی شورای نگهبان خصوصًا 
حقوق دانان آن هیچگاه از این منظر به قوانین مصوب مجلس نگاه نکرده اند و 
ازاین رو تعارضات بسیاری بین قوانین کشور و عهدنامه های پایه جهانی خصوصًا 
عهدنامه حقوق بشر و دو کنوانسیون الحاقی آن وجود دارد. به نظر شایسته است 
که عالوه بر دو مورد مصرح در قانون اساسی، شورای نگهبان به این حوزه نیز ورود 
کند و مانع از فاصله گیری قوانین مصوب مجالس ایران از عهدنامه های جهانی که 

میراث مشترک بشریت هستند، گردد.
دومین نکته ای که در مورد کارکرد شورای نگهبان می توان گفت بحث تفسیر 

قانون اساسی است. انتظار می رود که این نهاد با توجه به ذات قانون اساسی، اهداف 
بنیان گذاران انقالب، خواست و مطالبه جامعه دیدگاهی بسیط نسبت به فصول 
مردم محور قانون اساسی داشته باشد و آن را مبنای تفسیر سایر بخش های قانون 
اساسی قرار دهد. آقایان عضو شورای نگهبان که هرکدام ید طوالیی در بحث تفسیر 
دارند می دانند که به شیوه های مختلف می توان یک متن را تفسیر کرد و شایسته 
است که مبنای تفسیر قانون اساسی در عصر نوین بر اساس حقوق ملت )فصل 
سوم( باشد و این بخش قانون اساسی مالک تفسیر سایر بخش ها قرار گیرد. در 
این صورت بعضی از تعارضات پنهان در قانون اساسی نمی تواند مانع احقاق حق 
مردم و جامعه قرار گیرد و قانون اساسی با جلوه ای مترقی تر و مردم ساالرانه تر مورد 

خوانش قرار می گیرد.
سومین نکته در مورد کارکرد شورای نگهبان بحث نظارت این نهاد بر انتخابات 
های مختلف است. جدا از ابهاماتی مانند اینکه کاًل چقدر بحث نظارت بخشی از 
یک ساختار بر بخش دیگرش )نظارت شورای نگهبان بر مجلس که هر دو جزو قوه 
مقننه هستند( منطقی و پذیرفتنی است و  آیا تبعات ناشی از آن را می توان کنترل کرد 
و دور و تسلسل در قضیه انتخابات مجلس خبرگان چه تبعاتی دارد. الزم است که 
این نهاد خود را از موضع گیری های صرفاً سیاسی “له یا برله” نامزدها مبرا نماید. 
در ادوار مختلف خصوصاً در انتخابات های ریاست جمهوری شاهد این بوده ایم که 
اعضا شورای نگهبان موضع گیری های آَشکار به نفع یک نامزد یا علیه نامزد دیگری 
داشته اند. نهادی در جایگاه نظارتی الزم است که به شیوه ای عمل نماید که هیچ گونه 
شائبه جانب داری از آن بوجود نیاید. حتی در موارد بسیار ساده تر مثل مسابقات ورزشی 
شاهد این هستیم که داوران در همان ابتدای آموزش خود یاد می گیرند که با پذیرش 
مقام داوری الزم است دیدگاه های سوگیرانه به نفع یک تیم خاص را کنار بگذارند و 
حداکثر تالش خود را برای قضاوتی بی طرفانه، منطقی، قانونمدار و عادالنه بنمایند.

به هرحال تغییرات افراد مداوما رخ می دهد و علی رغم تأثیراتی که تغییر اشخاص 
می تواند داشته باشد در برابر اصالح ساختاری و نهادی نقش کم رنگ تری را دارد 
و اصالحات واقعی زمانی رخ می دهد که ساختارها و کارکردها نستخوش تغییرات 
قرار گیرند. و در این میان نیز متر و معیار مناسب، حقوق ملت و منافع ملی باید باشد.
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نوشتار

هفته نامه



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
7

شامره 43

4مرداد 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

شاهدی بر گزارش ما

پیرو درج مقاله ای در شماره قبلی نشریه اراده ملت تحت عنوان 
گزارش عملکرد دولت در حوزه سالمت )واکسیناسیون و دیگر هیچ( به 
نامه دکتر پیمان سالمتی استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برخوردیم که تأییدی بود بر مدعاهای ارائه شده در آن مقاله؛ لذا 
شایسته دیدیم که بخشی از نامه ایشان را در این بخش منتشر نماییم.

• الزم دانستم تا از زاویه ای دیگر و آن هم نگاه مجامع علمی به 
جایگاه نظام سالمت ایران در مقایسه با سایر کشورها بپردازم و عنوان 
کنم که بر خالف ادعای آقای وزیر نه تنها ما دارای قدرتمندترین نظام 
سالمت منطقه نیستیم، بلکه در یک روند قهقرایی در حال عقب افتادن 

از سایر کشورهای منطقه ایم.
• اما چگونه می توان در مقیاس بین المللی نظام سالمت را محک 
زد؟ تاکنون شاخص های فراوانی برای ارزیابی این موضوع ابداع شده 
 Healthcare Access and Quality که از بین آنها شاخص
Index که توسط مؤسسه بین المللی IHME طراحی شده و خود 
از 32 نشانگر جزئی تر تشکیل شده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

جالب توجه است که هم اکنون چند صد نفر از محققان ایرانی که برخی 
از آنها از مسئولین وزارت بهداشت بوده و یا هستند در امتیازدهی به 
این نشانگرها مشارکت داشته که خود نشان دهنده جایگاه ویژه این 

شاخص است. 
• طبق آخرین ارزشیابی صورت گرفته )پیش از پاندمی کرونا( توسط 
این مؤسسه که در مجله معتبر Lancet  نیز چاپ شده، رتبه ایران از 
سال 2000 به بعد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نزولی شده و هم 
اکنون در میان 21 کشور، جایگاه هفتم و به ترتیب پس از کشورهای 

لبنان، قطر، کویت، عربستان، عمان، ترکیه و بحرین قرار دارد. 
• به عبارت واضح تر، این مقاله به تفصیل نشان می دهد که گرچه طی 
سالیان گذشته ایران هم در بعضی از بخش های حوزه سالمت توفیقاتی 
داشته، اما بر خالف تصور مسئولین ما، سایر کشورهای منطقه در این 
مدت بیکار ننشسته و در این مسیر رشد بسیار چشمگیری داشته اند. 
در کنار این مطالب الزم به یادآوری است که متأسفانه پاندمی کرونا 
آن چنان سیستم های سالمت را تحت فشار قرار داده که ارزیابی دقیق تر 

و جدیدتری از این موضوع در دست نیست. 
• اما پیش از گزارش Lancet، در مقاله دیگری که حدود هشت 
سال پیش توسط تعدادی از پژوهشگران برجسته ایرانی و خارجی از 
Ar�  جمله معاون بهداشتی وقت وزارت بهداشت در مجله معتبر ایرانی 

chives of Iranian Medicine  چاپ شده، رتبه نظام سالمت 
ایران بر مبنای دو شاخص عملکردی دیگر در میان 20 کشور منطقه،  

12 و 13 ارزیابی شده است. 
جان کالم، یادآور می شود بر مبنای شواهد علمی موجود و منتج از 
تحقیقات دانشمندان ایرانی و خارجی که در مجالت موثق بین المللی 
علوم پزشکی چاپ شده اند این ادعا تأیید نمی گردد. شایسته است تا 

وزیر محترم مستندات اظهارات خود را ارائه نمایند. 
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ابراهیم رئیسی در خردادماه سال 1400 پیروز انتخابات شد و فرایند تشکیل دولت 
را شروع کرد. این فرایند تا انتهای مردادماه همان سال طول کشید و عماًل از شهریور 
ماه سال 1400 وزرا و رؤسای جدید مستقر شده و برنامه های پیشنهادی و ادعائی 
خویش را شروع کردند. در این سلسله مقاالت به بررسی عملکرد یک ساله بعضی از 

زیرمجموعه های دولت سیزدهم می پردازیم.
برای بررسی عملکرد یک وزارت خانه یا دستگاه یک روش این است که ببینیم 
وزیر یا مسئول مربوطه چه برنامه ای را در بدو ورود ارائه داده و این برنامه تا چه حد 
محقق شده است. این روش ازاین جهت که وزرا یا استانداران یا سایر رؤسای سازمان ها 
معمواًل در هنگام تصدی مسئولیت برنامه ای را به صورت مکتوب ارائه می نمایند 
روش نسبتًا ساده و مستندی است اما گرچه این نحوه ارزیابی در ادوار مختلف مورد 
استفاده قرار گرفته ولی چندان کارآمد نبوده است. چراکه معمواًل برنامه های ارائه 
شده فقط برای جلسات کسب رأی اعتماد یا گرفتن مسئولیت ها بوده و بعد از تصدی 
آن مسئولیت، نه تنها متولیان و ارائه دهندگان برنامه آن را به فراموشی می سپارند بلکه 
سازمان های نظارتی و سیاست گذار نیز توجهی به میزان تحقق این برنامه ها ندارند. 
از طرفی معمواًل برنامه های ارائه شده نیز فاقد بنیان های اصولی، علمی و کاربردی 
یک برنامه هستند و معمواًل فقط شامل تعدادی جمله شعاری و کلیشه ای می باشند 
)مشابه برنامه های وزیر کار و امور اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی که عمر آنها به 

چند ماه بیشتر نرسید(. در بسیاری از مواقع نیز فرد متولی دستگاه بعد از مستقر شدن 
برنامه اولیه را بر طاقچه نهاده است و بر اساس شرایط واقعی روز یا فشارهای بیرونی 
برنامه دیگری را عملیاتی نموده 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 کلمه ای در مورد طرح تحول سالمت مشاهده نمی شود ولی 6 ماه پس از 
استقرار به ناگهان اّبّر طرحی در قالب طرح تحول را اجرائی می نماید(. خیلی مواقع 
نیز هم برنامه مشخص  وجود دارد و هم فرد متولی عزم جزم دارد که برنامه خویش 
را عملیاتی نماید ولی مجموعه شرایط داخلی و خارجی مانع از به نتیجه رسیدن 
برنامه های دستگاه مربوطه می گردد )مشابه پروژه برجام در وزارت خارجه که نهایتًا 

در دو دولت حسن روحانی ناکام ماند(.
ازاین رو در این سلسله از مقاالت ما ترجیح دادیم که به شیوه دیگری عمل نماییم 
و آن به این صورت است که تالش کردیم در حد بضاعت خویش چالش های اساسی 
هر حوزه را احصا نماییم و بعد ببینیم که برنامه آن دستگاه - در این یک سال - برای 
حل این چالش ها چه بوده است و نهایتًا در عمل نتیجه حاصله به چه صورت بوده 
است. با این روش گرچه ممکن است در احصا چالش ها اختالف نظری وجود داشته 
باشد و همه چالش های اصلی به درستی شناسائی نشوند اما نمائی کلی از وضعیت به 

دست داده می شود و از افتادن در دام برنامه های شعاری پرهیز می گردد.

نگاهی به عملکرد دولت در آستانه یک ساله استقرار )2(
بخش علوم، تحقیقات و فناوری

استقرار در نقطه صفر 
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بار اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص در ایران بر عهده وزارت 
علوم است. از طرفی مسئولیت اصلی طراحی و اجرا پروژه های پژوهشی 
نیز بر عهده این وزارت خانه است لذا عملکرد صحیح و دقیق این 
وزارت خانه در توسعه و پیشرفت کشور بی بدیل است. گرچه عالوه بر 
این وزارت خانه مجموعه ای از سازمانها و ادارات در این دو امر مداخله 
و مشارکت مینمایند که یکی از مشکالت ریشه ای این حوزه بوده است. 
پراکندگی زیاد موسسات آموزش عالی در کشور و خارج از استاندارد 

بودن آنها یکی از چالش های سالهای اخیر این وزارت خانه است.
در شروع دولت جدید و با انتخاب دکتر زلفی گل چهره شناخته شده 
دانشگاهی به عنوان وزیر علوم و تحقیقات و فناوری انتظار می رفت 
که بعضی از چالش های قدیمی و جدید این وزارت خانه روی میز قرار 
گیرد و برای آنها راهکاری اندیشیده شود خصوصًا باتوجه به سوابق 
دکتر زلفی گل در بنیاد نخبگان انتظار می بود که برای چالش مهاجرت 
اساتید و دانشجویان تدبیری اندیشیده شود. متأسفانه بعد از حدود یک 
سال از تصدی دولت نه تنها شاهد ارائه راهکار یا برنامه ای در این زمینه 
نیستیم بلکه گاها با آمارسازی هایی در زمینه انکار یا تخفیف موضوع 

روبرو می شویم.
دانشگاه و کارکردهای آن از همان ابتدای ورود به ایران در اوائل 
قرن گذشته، چالش ها و مشکالتی را در جامعه سنتی ایران ایجاد کرد. 
علی رغم اثرات شگرف این مجموعه ها در توسعه و پیشرفت جامعه، 
بعلت نهادینه نشدن تفکر علمی و نهادهای موجد یا منبعث از آن در 
ایران دانشگاه نتوانست رسالت اصلی خود را به انجام رساند. و در حال 
حاضر هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش دارای نقائص بسیار 
است. در حوزه های کاربردی و فناوری نیز که در سالهای اخیر جزو 
کارکردهای دانشگاه ها تلقی میگردد نیز مشکالت صد چندان می شود. 
دانشگاه های نسل اول و دوم فقط وظیفه تربیت نیروی انسانی کارآمد و 
پژوهش های بنیادی را بر عهده داشتند اما وظایف متنوع تر و پیچیده 
تری بر عهده دانشگاه های نسل سوم به بعد قرار داده شد و این موضوع 
در کشوری مثل ایران که دانشگاه های آن هنوز نتوانسته اند وظایف 
پایه ای خود را بخوبی انجام دهند چالش های جدیدی را برای این 

حوزه حیاتی ایجاد کرده است.
نگاهی  ابتدا  مقدمه،  در  پیش گفته  سبک  اساس  بر  و  بااین حال 
می اندازیم به چالش های اصلی و کلیدی این حوزه و در ادامه بررسی 
می کنیم که دولت ابراهیم رئیسی چه برنامه ها و پروژه هایی را در 

راستای حل یا کاهش این چالش ها بکار برده است.
اهم چالش های حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور می تواند 
به صورت زیر و بدون توجه به اولویت به قرار زیر باشد. الزم است 
یادآوری کنیم که بر اساس نظر پژوهشگران مختلف می توان این 
فهرست را افزون تر کرد یا بعضی از چالش ها را در سایر چالش ها ادغام 

نمود. هدف ما این است که نمائی کلی از مشکالت پیشرو ارائه شود:
1. مهاجرت گسترده و روبه رشد اساتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان
2. کیفیت پائین آموزش و پژوهش در بسیاری از مراکز دانشگاهی

3.  تکثر بیش از حد مراکز آموزش عالی و توسعه کمی بی اثر
4. عدم ارتباط سیستماتیک بین محتوای پژوهش ها و آموزش های 

دانشگاهی با نیازهای جامعه
5. اشکاالت و چالش ها در نحوه جذب اعضا هیات علمی و دانشجویان

6. بیکاری آشکار و پنهان فارغ التحصیالن
7. رکود فضای فرهنگی اجتماعی در دانشگاه ها و عدم فعالیت های 

فوق برنامه

8. تعدد مراکز تصمیم گیری برای پژوهش و آموزش در کشور
9. بودجه پائین پژوهشی و حوزه های مرتبط با فناوری

10. تعطیلی نسبی حدوداً دوساله به خاطر بحران ناشی از بیماری 
کووید 19

11. فاصله زیاد بین پژوهش های داخلی با کرانه های علم
12. کمبود توجه به حوزه فناوری 

13. کاهش انگیزه اساتید و دانشجویان
14. فاصله گرفتن از فضای علمی جهانی

15. عدم تعریف پروژه های مشترک علمی با سایر کشورها خصوصًا 
کشورهای پیشرفته

16. مشکالت ناشی از پذیرش دانشجویان خارجی
17. افول جایگاه دانشگاه ها به عنوان مرجعیت اندیشه و گفتمان 

در جامعه
18. پیوند نامستحکم دانشگاه و بازار کار 

19. عدم تجهیز دانشگاه های به فناوری های ارتباطی و آموزشی از 
راه دور و الکترونیک

از سال ها قبل برای هرکدام از این چالش ها ده ها سمینار و همایش 
برگزار شده است و مجموعه ای از راه حل ها ارائه گردیده اما متأسفانه 
در مراحل مختلف اجرا به مشکل برخوردند و لذا ما کماکان آنها را در 
لیست مشاهده می کنیم. بعضی از این چالش ها ریشه هایی به قدمت 
نهاد دانشگاه دارند و برخی در سالهای اخیر حالت بحرانی پیدا کرده اند. 
گرچه در اکثر سال های اخیر متولیان اصلی این وزارت خانه و رؤسای 
دانشگاه ها - برخالف بسیاری از بخش های دیگر دولت - نیروهای 
تخصصی و آشنا به امور بوده اند ولی کارکرد مؤثری در زمینه حل این 
چالش ها دیده نشده است. این پدیده نشان می دهد که حضور افراد 
آشنا با یک حوزه و متخصصین امر فقط می تواند پیش نیازی برای حل 

چالش ها باشد و پاسخگوی تمام مسائل نیست.
ایران،  دیدی گستره، آشنایی با ظرایف مکانیسم های قدرت در 
پشتوانه علمی و عملی، اعتقاد به تصمیم گیری مشارکتی، شجاعت 
در تصمیم گیری، داشتن برنامه منسجم و منطبق با شرایط ایران سایز 
پیش نیازهای هستند که تا وجود نداشته باشند نمی توان امیدی به حل 

مشکالت داشت.
در بین چالش های ذکر شده، دولت وقت با فرصت کمی که داشت 
پژوهشی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  حضوری  بازگشائی  امر  بر 
متمرکز شد. تعطیلی دوساله اکثر فعالیت های حضوری اثرات منفی 
خود را بر محیط های علمی و فضاهای دانشگاهی گذاشته بودند و 
الزم بود که با جدیت نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد. خوشبختانه 
علی رغم بعضی مقاومت ها این اقدام صورت گرفت و از پائیز سال 

قبل روال کار دانشگاه ها به حالت طبیعی نزدیک شد.
در قدم دوم و باتوجه به تأکیدات این سال های حاکمیت کالن 
کشور بر امر ایجاد و گسترش شرکت های دانش بنیان که به شیوه های 
مختلف با دانشگاه ها مرتبط است تمرکز زیادی بر این امر صورت 
گرفت. البته هنوز زود است تا منتظر نتیجه در این بخش باشیم ولی 
در همین بدو امر مشخص است که مجموعه شرایط برای نتیجه گیری 
در این بخش مهیا نیست. شرکت های دانش بنیان فعلی به دالیل 
متعددی فعاًل ناگزیر بر ایجاد و ساخت محصوالتی کپی برداری شده 
از سایر کشورها هستند. عدم ارتباط علمی و عملی دوسویه بین ما و 
سایر کشورها و محدود بودن بازار ایران و سفره گسترده ای که برای 

محصوالت چینی چیده ایم به این مشکل دامن زده است.
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در دوره وزارت آقای دکتر غالمی تالش هایی برای استانداردسازی 
مراکز آموزش عالی پراکنده و تحت پوشش قراردادن آنها، زیر نظر 
مستقیم وزارت علوم صورت گرفت که با مقاومت شدید و مؤثری مواجه 

شد و این پروژه با شکست انجامید. 
تداخل کار بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور با وظایف 
وزارت علوم نیز از مشکالتی است که هنوز راه حل مشخصی ندارد. 
این معاونت با بودجه ای درخور ایجاد شد که عماًل نقطه ضعف های 
نظام آموزش عالی را پوشش دهد و حاال برای خود ساختار عریض و 

طویلی پیدا کرده است.
در زمینه مهاجرت اساتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان نیز هیچ 
تدبیر مناسبی اندیشیده نشده است و حتی گمان می رود بعضی جریانان 
و افراد از این مهاجرت ها به علت کاهش ناراضیان و مطالبه گران 
استقبال هم می کنند؛ لذا در این مورد هنوز توافقی بر بودن یا نبودن 

یک بحران جدی در این بخش وجود ندارد.
از جمله مسائلی که در یک دهه اخیر بسیار مشهود بوده است فاصله 
گرفتن دانشجویان از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در 
محیط های دانشگاهی است. تنگ نظری های مرسوم، کمبود بودجه، 
عدم وجود برنامه بلندنظرانه، عوارض و تبعات فضای مجازی، تغییر 

نگرش و تیپ دانشجویان از عوامل بستر ساز برای این پدیده است 
و مشابه بحث مهاجرت به نظر میاید بخش هایی از حاکمیت از این 
پدیده استقبال می کند لذا بر خالف نظر ما، آن را به عنوان یک چالش 
به رسمیت نمی شناسد. در نمایشگاه کتاب امسال شاهد بودیم که 
ناشران دانشگاهی حضور بسیار، بسیار محدودی داشتند و از تورهای 

دانشجوئی با نیت بازدید از نمایشگاه نیز خبری نبود. 
در  آزاداندیشی  برای  مناسب  فضای  نبود  و  اساتید  نحوه جذب 
محیط های دانشگاهی نیز از مشکالتی است که تبعات و عوارض آن 
به سرعت در حال بروز است و می بینیم که تعداد قابل توجهی از ادبا، 
شعرا، متفکرین، هنرمندان و کنشگران راهی به دانشگاه ها ندارند. اگر 
این امر در گذشته بیشتر در مورد شعرا و هنرمندان نوپرداز مصداق 
داشت االن به سایر گروه های علمی و دانشگاهی تسری پیدا کرده 
است و کماکان سیاست های رسمی دولت در این بخش مانع جذب 

افراد صاحب صالحیت به دانشگاه ها می شوند.
به طور خالصه می توان این گونه برداشت کرد که باتوجه به تعطیلی 
نسبی دانشگاه ها در دو سال اخیر عمده دستاورد دولت رساندن وضعیت 
دانشگاه ها به حالت قبل از کرونا بوده است؛ و حال باید منتظر ماند و 
دید که آیا در سال جدید تحصیلی شاهد برنامه های متفاوت تری در 

این حوزه خواهیم بود یا نه؟!
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انزوای پوتین
تقریباً 5 ماه از ابتکار عمل خونین نیروهای روسیه به اوکراین می گذرد، 
هدف اصلی شروع این جنگ برکناری زلنسکی، گماردن دولت نزدیک به 
سیاست های مسکو در قدرت و افزودن بخشی از مناطق خودمختار شرق 
اوکراین به خاک روسیه بود. این زیادی خواهی پوتین در همان روزهای 
اول و با مقاومت نیروهای اوکراینی و عدم کناره گیری رئیس جمهور قانونی 
والدیمیر زلنسکی با شکست مواجه شد. هرچند اوکراین خسارت های فراوانی 
از این تهاجم متحمل شده است اما به گفته منابع اطالعاتی غربی  بیش از 
15 هزار سرباز روسیه در این جنگ کشته شده اند و نزدیک به 45 هزار سرباز 
دیگر زخمی شده اند. ظاهراً بلندپروازی های پوتین تبدیل به یک باتالق برای 
این کشور شده است و هر روز که از جنگ می گذرد این شرایط برای حاکم 

کرملین وخیم تر می شود.
روسیه به عنوان یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که 
دارای حق وتو است، بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از ابرقدرت های 
جهانی شناخته شده است. بسیاری از کارشناسان قدرت روسیه را به دست آمده 
از سالح های هسته ای و مؤلفه های ژئوپلیتیک می دانند. برخالف دیگر 
قدرت های جهانی، روسیه در اقتصاد و فناوری های نوین فاصله زیادی با 
کشورهای قدرتمند غربی و حتی چین دارد و در برخی فاکتورهای اقتصادی 
این کشور هم تراز کشورهای درحال توسعه است. وسعت جغرافیایی این 
کشور و منابع طبیعی فراوان، عمده مزیت های برتری این کشور است و 

روسیه در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 98 در بین تمام کشورها دنیا دارد.
تا قبل از حمله روسیه به اوکراین، جمهوری اسالمی ایران رتبه اول 
کشورهای تحریم شده توسط جامعه جهانی بود اما به لطف سیاست های 
پوتین این عنوان از جمهوری اسالمی گرفته شده است و روسیه در حال 
حاضر در صدر کشورهای تحریم شده دنیا قرار گرفته است. این تحریم ها 
در الیه های مختلف از سال 2014 توسط دولت اوباما تصویب شده است 
و با پیوستن اتحادیه های اروپا به این تحریم ها  در ماهه ای گذشته شاهد 
انزوای پوتین و روسیه در جهان هستیم. شاید در نگاه اول این تحریم ها تأثیر 
مستقیمی در معادالت جنگ اوکراین نداشته باشد اما به گفته رئیس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا: »تحریم های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و شرکای 
همفکرش هم اکنون به شدت به والدیمیر پوتین و همکارانش ضربه می زند 
و تأثیر آنها بر اقتصاد روسیه افزایش خواهد یافت. ما به صبر استراتژیک 
نیاز داریم تا زمانی که روسیه تجاوزات خود را متوقف کند و اوکراین بتواند 

حاکمیت کامل خود را به دست آورد.«
در طول جنگ اوکراین، رسانه های غربی ضعف تاکتیکی و فنی نیروهای 
روسیه را به تصویر کشیدند، حتی در ابتدای جنگ، سربازان روسی اسیر شده 
در اوکراین اعتراف کردند که اطالعی از حمله به اوکراین نداشتند و فرماندهان 
به آنها گفته بودند در رزمایش نظامی شرکت می کنند. استفاده گسترده ارتش 
روسیه از تجهیزات دوران شوروی سابق در طول جنگ اوکراین باعث شگفتی 
جامعه جهانی شد و حتی در روزهای اخیر سالح ها و تجهیزات نظامی را از 

انبارهایی در دورافتاده ترین مناطق روسیه همچون استان کالینینگراد و جزیره 
ساخالین برای جنگ خارج کرده اند. تنها دستاورد سیاست های پوتین انزوای 
خود و روسیه در جامعه جهانی بود تا جایی که شبکه تلویزیونی سی ان ان افشا 
کرد کارشناسان ارتش روسیه در ماه های اخیر دو بار به یک پایگاه نظامی 
در ایران برای خرید پهپاد سفرکرده اند. خرید تجهیزات نظامی از جمهوری 
اسالمی به خوبی این پیام را می رساند که پوتین در تمام جنبه ها با چالش 
مواجه شده است و  برای فرار از این شرایط بحران دنبال خرید پهپاد نظامی 

از جمهوری اسالمی است.
پوتین که به عنوان یک فرد ریسک پذیر اما محاسبه گر شناخته می شود، 
سه اشتباه مهم در جنگ اوکراین انجام داد: اول اینکه او در اتحاد مردم اوکراین 
اشتباه محاسباتی داشت، بسیاری از اوکراین ها بعد از حمله در کشور خودشان 
ماندند، سالح به دست گرفتند و جنگیدند. دوم، جامعه جهانی بخصوص 
اروپایی ها یکپارچه این جنگ را محکوم کردند و به کمک مالی و نظامی به 
اوکراین پرداختند. سوم، ضعف عملیاتی و لجستیکی ارتش این کشور در طول 

جنگ است که حتی آب و غذای سربازان روسیه به سختی تأمین می شود.
در حال حاضر، استفاده پوتین از تبلیغات و سرکوب موفق شده است تا 
مخالفان داخلی خود را به عقب بنشاند. رسانه های مستقل در این کشور جرات 
بیان و اقعیت های جنگ را ندارند، حتی تظاهر کنندگان ضد جنگ در این 
کشور به 15 سال زندان محکوم می شوند. همچنین فشارها در میان وطن 
پرستان روسی که نگران هزینه های استراتژیک هنگفت جنگ هستند، در 
حال افزایش است. قبل از تهاجم، سرهنگ ژنرال لئونید ایواشوف، یکی از 
پرنفوذترین افسران بازنشسته این کشور، بیانیه ای عمومی صادر کرد و آشکارا 
خواستار استعفای پوتین شد و پیشاپیش نسبت به فاجعه ای که به دنبال هر 

تهاجمی رخ خواهد داد هشدار داد.
انزوای سیاسی پوتین به این معنی است که بسیاری از نخبگان و 
الیگارشهای روسیه که خواهان برکناری پوتین هستند صدای بلندتری 
نسبت به قبل دارند و با طوالنی شدن جنگ، برای اولین بار افکار عمومی به 

آینده روسیه بدون پوتین فکر می کنند.

امیرحسین سمائی
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گزارش

هفته نامه
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انتخاب شایسته یک پرزیدنت

دکتر گرجی به عنوان اولین سخنران نشست، در مقدمه ای کوتاه از عدم 
جدیت در پیگیری و اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به انتخابات انتقاد 
کرد و گفت بیش از 15 سال است که پیشنهادها، برنامه ها و پژوهش هایی 
پیرامون نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران مطرح و حتی بودجه هایی نیز 
اختصاص داده می شود ولی تاکنون هیچ گونه اصالح و تحولی رخ نداده است.

 دکتر گرجی سپس با طرح مسئله “ فلسفه انتخابات” ادامه داد که فلسفه 
انتخابات چیزی جز مشروعیت بخشیدن به نظام حکمرانی و نوسازی و بازسازی 
آن در مقاطع زمانی مختلف نیست. وی بیان کرد اساساً کارکرد انتخابات این 
است که بتوان مجدداً به قدرت سیاسی حیاتی دوباره بخشید و این کارکرد از 
طریق انتقال مطالبات مردم به اریکه قدرت میسر می گردد. پس اگر انتقال 
به صورت مطلوب انجام نگیرد و یا اراده ای برای انتقال درست آن وجود نداشته 
باشد نمی تواند برای یک ساختار سیاسی، اعتباری نو و تجدید شده را به ارمغان 

بیاورد، لذا انتخابات فلسفه وجودی خود را از دست می دهد.
 در نگاه تطبیقی هم شاهدیم که اصواًل شکل انتخابات در کشورهای 
دموکراتیک و توسعه یافته سیاسی، مبتنی بر کاهش یا حذف شرایط انتزاعی 
برای داوطلبان است )مثل باور یا التزام( چرا که شرایط انتزاعی از یک سو به 

معنای از پیش تعریف کردن پیکار انتخاباتی باسلیقه ارباب اقتدار است واز سوی 
دیگر می تواند زمینه مهندسی و دستکاری انتخابات را سبب گردد. صرف وجود 
شرط تابعیت برای نامزدهای انتخاباتی در اغلب کشورها هم می تواند موید 

همین موضوع یعنی کاهش شرایط انتزاعی باشد. 
در نگاه تطبیقی موضوع دیگر قابل بحث رعایت” فرمول طالیی” است. 
اساساً در کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته یک فرمول طالیی رعایت 
می شود که چنین مطرح می گردد: “هرآن کس که می تواند انتخاب کند، باید 
بتواند انتخاب شونده هم باشد”. این در واقع فرمولی است که مارا به حقیقت 
مردم ساالری و جمهوری خواهی نزدیک می کند. وقتی گفته می شود که در 
نظام مردم ساالر حاکمان واقعی، مردم هستند واقعی بودن قدرت مردم، در 
عرصه انتخابات متجلی می شود. اینکه مرتباً به قانون شروطی اضافه کنیم تا 
گروهی از دستیابی به فرصت برابر در انتخابات ناامید شوند و آزادی انتخاب 
شونده و انتخاب کننده و برابری بین آنها تأمین نشود آن انتخابات اساساً، 

انتخابات نیست. بلکه نمایشی از انتخابات است.
 وی در ادامه بررسی تجارب دیگر کشورها در زمینه انتخابات گفت عالوه 
بر رعایت برابری، موضوع بعدی برگزاری عادالنه و منصفانه آن است که در 
اینجا مواردی چون حقوق و آزادی های دیگر انسانی مانند آزادی بیان، حق 
کرامت انسانی، آزادی های گروهی، تظاهرات، اعتصابات، راهپیمایی، آزادی 

تحزب و تشکل، آزادی انجمن یابی و غیره مطرح می باشد.
 سپس دو پرسش مهم را خطاب به پیشنهاددهندگان و طراحان و موافقان 
طرح بیان کرد و گفت: می خواهم از دوستان نماینده و یا هر شخصی که دنبال 

قانون گذاری جدید هست پرسش هایی را مطرح کنم.
الف– هدف از اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ آیا هدف 
خیرخواهانه و در جهت منفعت عمومی و تحکیم آزادی هاست یا تحکیم اقتدار 

حکومت؟ 
ب – با فرض پاسخ خیرخواهانه بودن پرسش فوق، طراحان چه تصوری از 
مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ایران دارند؟ آیا این طرح منجر به افزایش 

رضایتمندی عمومی خواهد شد؟
 وی افزود در حال حاضر قانون انتخابات فعلی در نظام جمهوری اسالمی 
ایران به اندازه کافی انقباضی و دارای دافعه ای برای ورود شایستگان و انتخاب 
بر اساس شایسته ساالری هست و به نظر نمی رسد که انقباض بیشتر بتواند 
گره ای از مشکالت عدیده فعلی باز کند. این موضوع هم در نظر گرفته شود 
که در حال حاضر فقدان آزادی و برابری انتخاب شوندگان اساسی ترین مشکل 

کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران در تاریخ 20 مهر 1399 نشستی با موضوع بررسی صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مرور طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران، با حضور آقای دکتر علی اکبر گرجی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر سید نصراهلل 
حجازی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل داد. الزم به ذکر است که آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای 
اسالمی، یکی از پیشنهاد دهندگان طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، و مهمان این برنامه امکان حضور در این نشست برایشان مقدور نشد.

فاطمه قدم 
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در انتخابات ریاست جمهوری است که با حذف زنان تحت عنوان تفسیر رجل 
سیاسی انجام می شود و این در حالی است که طراحان اصالحات قانون، توجهی 
به این زمینه نکرده و بیشتر متمرکز بر تفسیر و تعریف رجل مذهبی در بیان 

مکررهای ماده 35 قانون شده اند. 
دکتر گرجی در انتهای سخنان خویش، ضمن بیان مجدد ناکارآمدی طرح 
فوق صریحاً اعالم کرد که طراحان از اهداف این طرح مطلع نبوده و این عدم 

آگاهی برای ایشان محرز است.
 سپس دکتر حجازی به عنوان دومین سخنران نشست، ضمن تأیید موارد 
بیان شده توسط دکتر گرجی، توجه ویژه خود را به موضوع مشروعیت بخشی 
انتخابات در نظام سیاسی هر کشور ابراز داشت و تاکید کرد آنچه تحت عنوان 
مشروعیت بحث می شود یعنی اساس مشروعیت یک نظام در دنیای معاصر، 
انتخابات است. وی افزود هر نظامی، اگر فقط ظاهر انتخابات و ظاهر دموکراسی 
را حفظ کند از کارکرد اصلی آن دور خواهد شد و به این ترتیب است که در 
برخی کشورها به مثابه دموکراسی صوری یا دموکراسی غیر واقعی، انتخابات 

برگزار می شود.
دکتر حجازی سپس با گریزی به قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
و اصالحات آن از ابتدای تصویب تاکنون، اشاره ای به موضوع رجل سیاسی 
کرده و اظهار داشت عده ای معتقدند که در تفسیر رجل، داللت بر جنسیت 
خاص، تفسیر درستی نیست و در واقع منظور این است که فرد موردنظر 
برجستگی و شایستگی این منصب را داشته باشد و نافی حضور زنان نیست. 
حتی در دوره هایی بین نمایندگان درباره این مسئله صحبت شد. این احتجاج 
نشان می دهد که در بین نمایندگان نیز این مسئله وجود داشته و در ذهن آنها 
این چالش شکل گرفته است اما هنوز ضرورتی مبنی بر ورود رسمی و بیان 
عیان آن در قانون به وجود نیامده است یا حتی در خصوص اقلیت ها هم همین 
گونه است ولی مفروض این است که در یک جامعه با اکثریت شیعه احتمااًل 
یک فرد از اقلیت های دینی نمی تواند رئیس جمهور شود و این از مفروضات 
چهل ساله ماست. این مفروضات سبب می شود که به صورت سیستماتیک 
جمعیتی از مردم در لیست انتخاب شوندگی قرار نگیرند. در ادامه، ضمن بیان 
تأکید بر توجه ویژه به دو پرسش مهم آقای دکتر گرجی و طرح دو سؤال دیگر 
گفت چهار پرسش طرح شده در نشست امروز می تواند  یک شاقول یا چراغ 

راهنما در اصالح قوانین بوده و کارآمدی طرح ها را مورد سنجش قرار دهد. 
دو پرسش دکتر حجازی بدین گونه عنوان شد: 

الف- آنچه در قالب طرح ارائه شده است، قابلیت حل کردن مهم ترین معضل 
فعلی انتخابات، یعنی نیاز به مشارکت حداکثری مردم را دارد؟ 

ب- طرح پیشنهادی فعلی مطالبه مردمی است یا مطالبه حکومتی؟
دکتر حجازی در پایان سخنان خویش تصریح کرد اینکه قانون انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران دارای شرایط انتزاعی است و این وضع باید تغییر کند، 
حرف قابل قبولی است اما اینکه به این بهانه قانونی را پیشنهاد دهیم که نتیجه 
آن محدود شدن انتخاب مردم و افزایش مدیریت انتخابات از سوی نهاد خاص 
شود و به مشارکت مردم که مهم ترین هدف و راهبرد انتخابات است آسیب 
بزند و سرانجام منجر به مشروعیت زدایی از نظام گردد پذیرفتنی نیست. این 
طرح منجر به کاهش مشارکت مردم خواهد شد و ایراد اساسی آن ناظر بر این 

مشکالت و نارسایی هاست.
در بخش انتهایی نشست، یکی از مخاطبان سؤال کرد آیا بحث کالج الکترال 
در آمریکا و امضا 500 نفر در فرانسه جزء شرایط محدود کننده انتخابات در 

کشورهای نام برده شده محسوب نمی شود؟
دکتر حجازی گفت اساساً انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا غیرمستقیم 
و دومرحله ای است، به این صورت که اول مردم آمریکا هیات انتخاب کنندگان 
را تحت عنوان کالج الکترال انتخاب کرده و در مرحله بعد اعضای کالج از بین 

کاندیداها بر حسب نوع گرایش و نگاه اکثریت حزبی رئیس جمهور را انتخاب 
می کنند. وی ادامه داد وضع کنندگان قانون استداللشان این بود که اگر انتخابات 
مستقیم باشد مردم تحت تأثیر تبلیغات دچار احساسات شده و ممکن است آرای 
مردم و انتخاب آنها تحت تأثیر ظهور یک چهره عوام فریب قرار بگیرد و کشور 
دچار آسیب گردد. در خصوص فرانسه نیز، این مکانیسمی است که برای مقبولیت 
اولیه کاندیداها پیش بینی شده و این مقبولیت این گونه تعریف شده است که فرد 
کاندید نیازمند جمع آوری تعدادی امضا است و این در واقع برای محدودکردن 
انتخاب مردم نیست چرا که هر شخصی با رعایت این شرط می تواند داوطلب 

شود و بین آنها تساوی و برابری وجود دارد. 
در پایان نشست، دکتر حجازی در جمع بندی نظر خویش بر روی چهار سؤال 
مطرح شده تأکید کرد و گفت پاسخ روشن و صریح به این سؤاالت، قطعاً می تواند 
راهنمای مناسبی برای ارزیابی باشد. وی افزود طرح پیشنهادی دارای اشکاالت 
نظری و عملی است. به عنوان مثال این طرح نمی تواند منجر به افزایش مشروعیت 
نظام شود. این طرح نمی تواند رضایتمندی مردم را تأمین کند. این طرح نمی تواند 
تصویری از یک نظام مردم ساالر واقعی ارائه کند. این طرح نمی تواند مسئله 
کلیدی حاکم بر هر انتخابات یعنی برابری بین انتخاب شوندگان و فرصت برابر 
برای انتخاب کنندگان را فراهم سازد. این طرح اشکال عملی نیز دارد. به عنوان 
نمونه نمی تواند شفاف بودن رسیدگی به صالحیت ها را ایجاد کند و اعمال سلیقه 

در رسیدگی به صالحیت ها را به حداقل برساند.
 دکتر گرجی نیز در جمع بندی پایانی گفت باید در بررسی طرح نمایندگان بر 
روی این موارد متمرکز شویم و بپرسیم که آیا این طرح بر مشروعیت نظام خواهد 
افزود؟ آیا رضایت عمومی مردم را افزایش خواهد داد؟ آیا هدف ما از طرح چنین 
پروژه هایی این است که مشروعیت نظام را باال ببریم یا اصاًل این موضوع برای ما 
مهم نبوده است و یا در درجه اول اهمیت قرار ندارد؟ پس بهتر است به جای بررسی 
و نقد ماده به ماده این طرح بیاییم همراه با طراح و یا نمایندگانی که نظر مثبت به 
این طرح دارند به چهار پرسش مطروحه پاسخ دهیم. وی ادامه داد ما هرگز مخالف 
حضور شایستگان در عرصه ریاست جمهوری نبوده و نیستیم. ما هرگز موافق اینکه 
افرادی بی تجربه و فاقد شرایط الزم در عرصه قدرت و ایضاً ریاست جمهوری 
حضور پیدا کنند نیستیم. ما با حضور شایستگان و شایسته گزینی موافقیم اما رسمًا 

اعالم می کنیم که شایسته گزینی بایستی توسط خود مردم انجام شود.
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28 تیرماه 1401، از سوی خانه احزاب کشور دعوت نامه ای به احزاب 
ارسال گردید. دعوت نامه خطاب به دبیرکل و اعضای شورای مرکزی 
احزاب برای حضور در همایشی بود که از سوی کمیته زنان خانه احزاب 
برنامه ریزی شده بود و این همایش وظیفه داشت تا با نگاهی همه جانبه، 
مسائل و مطالبات زنان در عصر جدید را، با رویکردی فراجناحی مورد بحث 

و بررسی قرار دهد. 
همین همایش و دعوت نامه اش، بهانه ای شد تا نگاه کوتاهی بیندازیم 

بر رویکرد و عملکرد خانه احزاب، به ویژه در حوزه زنان.
در همین مقدمه اشاره کنیم که اما و اگرها و انتقاداتی به فرایند برگزاری 
این همایش وارد است. از جمله اینکه چرا دعوت نامة همایشی با این 
جامعیت، در تاریخ 28 ام بعدازظهر صادر می شود تا احزاب، خود را با شتاب 
برای حضور و مشارکت در نشستی آماده کنند که قرار است کمتر از 40 
ساعت بعد در پایتخت تشکیل شود؟ آیا طبق اظهار دعوت نامه، این نشسِت 
در نوع خود بی نظیر، نیازی به مقدمات و مالحظاتی برای اطالع و مشارکت 

حداکثری زنان احزاب را طلب نمی کرد؟ 
مباحث مطرح شده در این همایش حاصل کدام فرایند افکارسنجی 
عمومی از زنان حزبی بوده است و چه زمانی این آرا و نظرات گردآوری 
شدند تا نتیجه ی محقق آن، برای ارائه به روز همایش برسد؟ پرسش 
دیگر اینکه در روزگاری که نسل های جدید زنان، مشابهتی حداقلی در 
نظام باوری، ارزشی و رفتاری خود، با نسل های پیشین زنان دارند. چرا باید 
کماکان همان صداهای شنیده شده ی همیشگی که از تریبون های هرچند 
محدود اما مختلف، پیام خود را بارها منتقل کرده اند، محتوای عمده ی این 
همایش را تشکیل بدهند؟ آیا ما چهره، صدا و پیام جدید و ناشنیده ای در 
میان احزاب نداریم؟ و از چهره های اندیشه ورز و کنشگر در حوزه زنان و 

احزاب، بیش از این بی بهره ایم آیا؟ 
هرچند اخبار منتشره حاکی از این است که همین همایش با این کمّ وکیف 
نیز به مذاق برخی خوش نیامده و اختالالتی در اجرای آن ایجاد کرده اند!

پس از این مقدمه و این نگاهی موردی به رویکرد خانه احزاب درگذریم 
که نکات مهم تری نیز، در این عرصه قابل طرح است.

نیازی به توضیح و تشریح نیست که نگرش جامعه به احزاب، در شرایط 
کنونی ایران چگونه است. این نگرش گاه بدبینانه و غیرمعتمدانه، گاه 
تحقیرآمیز و توأم با کنایه، و عاری از توجه و احترام و اعتنا، نباید با کم توجهی 

احزاب و خانه احزاب مواجه شود.
آنجا که این روی گردانِی جامعه، ناشی از عوامل خارج حزبی، چون 
فقدان عمومی آگاهی و دانش سیاسی و خصوصیات فرهنگی - تاریخی 
جامعه است و یا آنجا که ناشی از نبود اختیار و محرومیت از فرصت هاست 
همچون فشارها، تهدیدات و محدودیت های باالدستی و باید و نبایدها، 
چهارچوب ها و قوانین و قواعد حاکمیتی، هیچ کدام از این دو دسته عوامل، 

موضوع یادداشت کوتاه امروز ما نخواهد بود.
اما در رویکردی خود انتقاد، آنجا که به بی انگیزگی، خستگی، کاهلی، 
بی برنامگی، ناهماهنگی، نا پویایی و ناکارآمدی احزاب و تشکل های 
مربوط به احزاب از جمله خانه احزاب بازمی گردد، نیازمند دقت، پیگیری، 
پاسخگویی و شفافیت جدی از سوی مجموعه های حزبی است و پیام 

اصلی این نقدنامه می باشد.

در شرایطی که جامعه زیر هجوم رسانه ها و بلندگوهای معلوم و نامعلوم 
اما بی شماری، با اخبار و تحلیل های معتبر و غیرمعتبر سیاسی، بمباران 
می شود و مکرر دستخوش تأثیرات گاه، هیجانی و حتی انحرافی و جوزده 
قرار می گیرد. به جای اینکه نهادهای مرتبط با احزاب به طور اخّص خانه 
احزاب، از ظرفیت تجمیعی خود برای آگاهی، ارائه تحلیل و راهکار و 
مطالبه گری بهره بگیرند و جایگاه خود را به عنوان مجموعه ای پیشران، 
معتبر، قابل اتکا و معتمد، تقویت نمایند. راه خمودی و خموشی و نابوده گی 

را در پیش گرفته اند.
آنجا که باید خانه احزاب ابتکار عمل را به دست گرفته و گفتمان تحزب 
محوری را با تالش ها و همت بی وقفه و خلل ناپذیری، پیگیری و تثبیت 
و ترویج کند. عرصه را به پراکندگی و آشفتگی سیاسی واگذار می کند. 
وضعیت سیاسی جامعه و مناسبات سپهر سیاسی کشور اقتضا می کند که 
تمامی فعالین و کنشگران دلسوز، اهتمامی مضاعف و مسئوالنه تر را در 
پیش بگیرند، بلکه از این فضای سراسر آشفتگی و پر نوفه، که صداهای 
سیاسِی معتبر و سازنده در آن، ُگم و ناشنیده می ماند، بستری برای توسعه 

سیاسی گام به گام رقم بزنند.
علی رغم این مهمات، خانه احزاب کشور در شرایط کنونی، فاقد هرگونه 
مجاری اطالع رسانی و رسانه اِی مشخص است. تقریباً هیچ خبری جز عزل 
و نصِب ترکیب شورای مرکزی و نشست های بسیار محدودی که آن هم 
به دالیل مختلفی به تعویق و تأخیر می افتند، به عالقه مندان و پیگیران 
امور حزبی، از این خانه نمی رسد. خانه احزاب کشور در خصوص وقایع و 
مسائل بسیار مهمی چون مکانیسم برگزاری انتخابات، انتصاب فرمانداران 
و استانداران، قوانین مربوط به احزاب، بی نظمی و اختالل در جلسات 
کمیسیون ماده ده احزاب و به تعویق افتادن تصمیمات تعیین کننده این 
کمیسیون، مناسبات جاری در معاونت سیاسی وزارت کشور، قوانین احزاب 
و جرم سیاسی، شرایط و الزامات تجمعات و محورهایی از این دست که 
در سپهر کنونی ایران موضوعیت جدی یافته اند، هیچ اظهارنظر و واکنش 

مشهود و مؤثری نداشته است. 
به نظر می رسد که خانه احزاب اساساً فاقد هرگونه برنامه درازمدت یا 
کوتاه مدت مشخصی، در راستای تقویت و تعمیق تحزب است و برای 
ممانعت از گسترش و تعمیِق برخوردها و مکانیسم های ضد حزبی در 

کشور، پروژه و پیشنهاد خاصی ندارد. 
باز به نظر می آید که جلب مشارکت حداکثری آرا و اندیشه های سیاسی 
در دایره احزاب موجود، چندان هم تمنا و آرزوی ترکیب تصمیم گیِر این 

خانه نیست.
لذا این پرسش پیش می آید که اساساً خانه احزاب برای تحقق کارکردهای 
چندگانه احزاب در کشور؛ اعم از آگاه سازی، ترویج، مطالبه گری، دستیابی به 
قدرت، پیشنهادات عملی، سخنگویی بدنه اجتماعی، آیا هم وغم و برنامه ای 
دارد؟ و آیا تمنایی برای رساندن خانه احزاب به جایگاه مهم و کلیدی  خود 

احساس می کند یا خیر؟
در سخن پایانی، تمرکزی هم بر کمیته زنان خانه احزاب داشته باشیم که 
در روزگار کنونی، خأل حضور و کنش مشارکتی آنها، می تواند فضا و فرصت 
ذی قیمت را به منابع و مراجع سیاسی اما واپس گرا، ضد علمی و غیرمدنی، 
واگذار کند. در روزگاری که از یک سو شاهد تصویب قوانین و مقرراتی 

“ این خانه متروک است”
زهره رحیمی
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هستیم که دایره حقوق زنان را تهدید می کند و اختیار و کنترل او را بر بدن، 
پوشش، مناسبات خانواده و سبک زندگی اش یکی پس از دیگری، محدود 
می نماید و از سوی دیگر بخش بزرگی از جامعه زنان کشور، یکی از فرازهای 
آگاهی، همبستگی و جسارت خود را تجربه و تمرین می کند. سوء مدیریِت 
این ظرفیت های متکثر و برخورِد انحصاری و بسته در مواجهه با آنها، تهدید 
تقابل و دوپارگی و نفرت اجتماعی را در پی دارد که کار را برای کنش های 
فرایندمحوری و دیر بازده حزبی دشوار و دور از دسترس می کند. نهادهای 
حزبی و تشکل های سیاسی با رویکردهای پیشرو و راهگشا می توانند در 
گذار کم هزینه تر جامعه از چنین بزنگاه هایی ایفای نقش کنند و تبعات منفی 

و مخرب این گسست ها را به کمینه ی ممکن، برسانند.

در روزگاری که گسست عمیقی بین الگوهای زنانگی در نسل دهه 30 و 
40 و نسل دهه هشتاد و نود به چشم می خورد، تقاضا و اشتیاِق جلب مشارکت 
و گردآوری نظرات همه کنشگران احزاب، که حتی خودشان دایره کوچک 
و محدودی از نظرات زنان جامعه را شامل می شوند، به اولویت دارترین امر 

سیاسی در حوزه زنان و جامعه بدل شده است.
اینکه ما چقدر صدای واقعی جامعه زنان کشور باشیم و اینکه این خانه تا 
چه میزان، کانونی برای ارجاعات سیاسی زنان و اندیشه های متکثر زنانه در 
ساحت سیاست باشد، به رویکرد و اراده عملی خانه احزاب بازمی گردد. فعاًل 
که آنچه مشهود است مصداقی است از عبارت “این خانه متروک است”.
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اگر علم به دنیای پیرامون نظر می کند، فلسفه به ورای آن و آنچه از جهان در 
درون انسان حاصل شده می نگرد. به این ترتیب، فیلسوف در بند دنیای بیرون از خود 
نیست گرچه انعکاس آن را در وجود خویش بررسی می کند. او با دنیای پیرامونش 
غریبه نیست اّما قرابتش بیش از آنکه با جهان خارج از ذهن باشد با وجود و حیثیت 

وجودی خویش است.
فیلم “هانا آرنت”  که زندگی فکری فیلسوف قرن بیستمی ای به همین نام را 
نمایانده، با تمرکز بر کتاب آرنت درباره پرونده دادگاه جنایات جنگی آیشمن، مسأله 

تطابق دنیای درون و بیرون در فکر فیلسوف را در نظر دارد.
آرنت که خود از قربانیان یهودی نازیسم است، در این فیلم، در معرض قضاوت 
درباره یکی از عوامل اصلی جنایات دستگاه جنگی نازی ها قرار گرفته اّما دنیای 
بیرون، درونیات او را دچار تغییر و تبّدل نکرده و او بر اساس تفکر وجودی خود به 
قضاوت می پردازد گرچه نتیجه قضاوت او، هم مسلکیانش را برمی آشوبد و وی را 

به دردسر می اندازد.
در دادگاه آیشمن، نظر همه جهانیان به جنایات آیشمن، نقش سازمانی او و همچنین 
بر ترحم بر قربانیان معطوف است، اّما آرنت از زاویه دیگری می نگرد منشأ این جنایات 
را انفال رهبران یهودی می داند. برای او که یک فیلسوف است، بیش از همه مسائل 
عاطفی و احساسی، شهادت پر ابهام خاخام های یهودی مسئله است. شهادتی که 

تناقضات موجود در محتوای آن، شبهه خیانت و انفعال رهبران یهودی را پر رنگ 
می کند. اتّهام آرنت به رهبران یهودی،  جامعه یهودی و اسرائیلیان را برمی آشوبد، به 
آن شّدت که جملگی، حتی دوستان و یاران نزدیک آرنت، به کلّی از یاد می برند که 
آرنت آواره و بی خانمان شده  جنایات نازیسم است و حتی عالوه بر صدمه مادی، از 

نظر روحی نیز صدمه بزرگی را متحّمل شده است.
آرنت اولین معشوق خود، استاد نامدار فلسفه، مارتین هایدگر را از دست داده و در 
عشق به او شکست عاطفی خورده. شکستی که حّتی بعد از سال ها و بعد از تشکیل 

زندگی با معشوق جدید و وفادارش همچنان سایه شومی بر زندگی اش افکنده.
آرنت با دردهای جامعه اش آشناست اّما با حقیقت تفکر پیوندی دیگر دارد و تعهدی 
دیگر. او آیشمن را گرچه یکسره تبرئه نمی کند، اّما فردی محافظه کار و میانه رو در 
دستگاه عریض و طویل و جانی نازیسم می داند که جز انجام وظیفه کاری نکرده. این 
انجام وظیفه اگر چه خالی از ظلم و مسئولیت اخالقی رذایل محتوی آن نیست، به 

بزرگی جنایت و مسئولیت اخالقی خیانت رهبران قوم یهود هم نیست.
آری، آرنت با دردهای جامعه اش بیگانه نیست اّما در میان جامعه ای متعّصب 
غریبه است. قرابت او با حقیقت لرزان موجود در رفتارهاست. دوگانگِی دوستی و 
تعصِب نزدیکان، از یک سو، و تضاد انجام وظیفه و سرسپردگی آیشمن با وظیفه 

وجدانی و اخالقی او.

 غربت و قرابت یک فیلسوف
کاظم طیبی فرد
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گفتگو

هفته نامه
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حزب، انحراف ایجاد می کند.

اراده ملت، فائزه صدر: محمد غرضی در دهه های اول انقالب از 
فعال ترین دولتمردان کشور بود که همواره ایده های خاص و نگاه هایی 
چالش برانگیز داشت. غرضی با وجود نقش برجسته اش در تشکیل نهادها و 
مجموعه هایی نظیر سپاه پاسداران، کمیته امداد و سازمان نظام مهندسی 
کشور؛ همواره با فعالیت سیاسی گروه ها و اداره کشور توسط احزاب مخالف 
است و سرسختانه از عقیده اش دفاع می کند. اراده ملت در این شماره گفت 

و گویی با سید محمد غرضی انجام داده که در ادامه می خوانید:

یکی از ویژگی های بارز شما، مخالفت با تحزب است. چرا با فعالیت 
احزاب در کشور همدل نیستید؟

زیرا اداره کشور نباید در دست یک گروه باشد. نهایت کار حزب این است 
که اداره کشور را به دست بگیرد. ولی  کشور متعلق به مردم است. متعلق به 
چپ و راست و فالن حزب و گروه نیست. آنچه که در کشور ما اتفاق افتاده 
این بود که دولت ها گرایش به چپ یا راست داشتند و دائم حقوق عامه را 
صرف حقوق خاصه کرده اند. یعنی به جای اینکه حقوق عامه را رعایت 
کنند حقوق قدرت سیاسی حاکم را تحمیل کردند. با حزب، ملت انگار دچار 

یک دشمن داخلی بعالوه دشمنان خارجی اش است.

چرا حزبی را که اعضای آن از بین همین مردم تشکیل شده دشمن 
خطاب می کنید؟

دقت کنید که در تاریخ کشور ما حزب هیچ کاری نکرده است. ملت 
مشروطه خواسته و احزاب بعد از اینکه مشروطه شکل گرفته سبز شده اند. 
نفت ملی شده بعد احزاب آمده اند و مدعی شده اند که ما هم در این شرایط 
سهم داریم. حزب انحراف ایجاد می کند، چون ذهنیت شما در حزب این 
است که ایشان را بردارند و من را به جایش بنشانند. کشور این طور اداره 

نمی شود با از خود گذشتگی اداره می شود.

ولی احزاب در دموکراسی های موفق جهان، الگوی خوبی از اداره کشور 
را به نمایش گذاشته اند. آیا الگوهای موفق حاکمیت حزبی را انکار می کنید؟ 
آنها انقالب نکرده اند، ما انقالب کردیم و هزار هزار شهید دادیم که 

هیچ کدام مدعی نبودند که می جنگیم تا قدرت را به ما منتقل کنند! کسی 
نمی گفت من امروز این کار را می کنم و می جنگم تا بعد به من پست بدهند. 
سربازان انقالب به معنای واقعی کلمه معتقد بودند که قدرت متعلق به ملت 
است. ما هم اگر از سربازی تجاوز نکرده باشیم در انجام وظیفه مان موفقیم. 

حفظ حقوق عامه سرباز می خواهد، مدعی نمی خواهد.

انتقادات شما بعد از احزاب شامل برخی از گروه ها و مجموعه های سیاسی 
نیز می شود، درحالی که خود شما مؤسس سپاه و بسیج بودید، نگاهی که 
با انحصار قدرت در یک گروه مخالف است، چطور طرح تشکیل گروهی 

مثل سپاه را تدوین می کند؟
در یک سالگی انقالب خطر کودتا این نظام نوپا را تهدید می کرد. من 
خدمت امام رسیدم و هشدار دادم. امام هم با نامه ای که به شورای انقالب 
نوشتند تشکیل سپاه را تعین تکلیف کردند. من کار یک سرباز را انجام دادم 

و خطری را که احساس می کردم به فرمانده ام گزارش دادم.

با توجه به  سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق، از تنها تجربه 
فعالیت حزبی خود برایمان بگویید، آشنایی شما با این گروه چگونه و از 

کجا شروع شد؟
من در سال 1340 در دانشکده فنی دانشگاه تهران با مرحوم حنیف  نژاد 
و سعید محسن دوست بودم که جوان های بسیار خوبي بودند آن ها با بدیع 
زادگان و ناصر صادق و دیگرانی به سازمان مجاهدین خلق شکل دادند. من 
هم در آن دوران با آنها ارتباط داشتم. بعد در سال 1350 به اتهام عضویت در 

سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدم و یک سال در زندان بودم.

بعد از آن تجربه بار دیگر به طرف این گروه یا سایر گروه های سیاسی 
نرفتید؟

البته من عضو سازمان نبودم و فقط با اعضا دوست بودم ولی همین 
مقدار کفایت می کرد که محاکمه شوم و یک سال زندانی بشوم. بعد از 
انقالب مرحوم بهشتی به من گفت چرا وارد حزب نمی شوید؟ من هم گفتم 
حزب توانایی ماندن نخواهد داشت. بعد از چهل سال می بینید که حدس 
من درست بود. ملت سر جای خودش است ولی احزاب هیچ کدام موفق 

نشدند. چون مدعی بودند، سرباز نبودند.

سازمان نظام مهندسی یکی از مجموعه هایی است که  توسط شما پایه 
گذاری شده، در طراحی این نهاد چه نگاهی داشتید و چه هدفی را دنبال 

می کردید؟
در سال 69 زلزله ای در رودبار و منجیل جان 40 هزار نفر از هم وطنان ما را 
گرفت. درحالی که من طرح سازمان نظام مهندسی را چند سال قبل از زلزله 
رودبار و منجیل به آقایان توضیح داده بودم. از همان اتفاق تلخ شروع شد و 
صحبت کردیم تا خانه ها را مقاوم و ضد زلزله بسازیم و باالخره قانون نظام 
مهندسی در سال 70 تصویب شد. آنجا هم این سرباز 20 سال از عمرش 

را گذاشت تا این مجموعه در خدمت ارتقای کیفیت زندگی ملت باشد.

سید محمد غرضی، از دولتمردان دهه اول انقالب در گفت وگو بااراده ملت تشریح کرد:
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بهای گزاف عضویت در احزاب
عزت اهلل یوسفیان مال، نماینده ادوار مجلس در گفت وگو بااراده ملت تشریح کرد:

اراده ملت، فائزه صدر: احزاب آخرین و مهم ترین منزل در مسیر توسعه سیاسی 
هستند و به عنوان ابزار دموکراسی در جلب مشارکت سیاسی مردم، نقشی مهم 
ایفا می کنند. وجود احزاب و تشکل های سیاسی کارآمد و پذیرش آنها از سوی 
مردم، مهم ترین عامل توسعه سیاسی یک کشور محسوب می شود. با توجه 
به وظیفه مهم و برجسته ای که احزاب در انتخابات و سوق دادن مردم برای 
مشارکت سیاسی دارند، باید آنها را عنصر اجتماعی مهمی دانست که به عنوان 
نیروی محرکی قوی در گذار جامعه از سنت به مدرنیته نقش دارند. احزاب با 
ایفای این نقش فرایند نوسازی جامعه و توسعه سیاسی را سرعت می بخشند. اما 
کارکرد فاخر احزاب در ایران تنها به تشکیل ستاد و فعالیت های انتخاباتی تنزل 
کرده و از سوی در متن جامعه نسبت به این گروه های سیاسی اقبال چندانی 
دیده نمی شود. اراده ملت در گفت و گویی با عزت  اهلل یوسفیان مال، نماینده ادوار 

مجلس به بررسی این مسئله پرداخته که در ادامه می خوانید:

چرا احزاب در کشور ما تنها در بازه زمانی انتخابات فعال می شوند و کارکرد آنها 
در رقابت های انتخاباتی یا فعالیت های رسانه ای محدودی تعریف شده است؟

بعد از انقالب در کشور وقتی یک حزب تشکیل می شد، افرادی که در جلسات 
حزب دور هم جمع می شدند هیچ وقت یک هدف یا هدف های یکسان نداشتند 
و فکرشان با تشکیالت حزب یکی نبود. کمتر پیش آمده حزبی چه در جریان 
فکری اصول گرا و چه در جریان فکری اصالح طلب تشکیل شود که اعضای 
آن صددرصد در خدمت اهداف حزب باشند. گاهی حتی اعضا به صورت نسبی 
هم با طرز تفکر حزب خود هم راستا نیستند و از پیوستن به این گروه اهداف 
دیگری را دنبال می کنند. مثاًل وقتی اصالح طلب ها در قدرت هستند کلی 
اصول گرا، اصالح طلب می شود. چون به دنبال پست و مقام در دولت است. 
وقتی رئیس دولت از اصالح طلب ها انتخاب شده یا با حمایت اصالحات در 
انتخابات پیروز شده گروه های معتدل اصول گرا و مستقلین و حتی پایداری 
چه ها می شوند اصالح طلب! ولی وقتی آقای رئیسی در انتخابات پیروز می شود 
حتی اصالح طلب های معتدل هم به سمت او می آیند و در کنار اصول گراها قرار 
می گیرند. تا وقتی چنین وضعیتی در کشور جریان دارد تفکر حزبی جای خود را 
در دید سیاسی پیدا نمی کند. این مسئله را در چهارچوب آسیب شناسی تحزب در 
ایران طرح می کنم. وقتی حزبی موفق نیست مسئله صددرصد بیرونی نیست. 
مسائلی در داخل این مجموعه ها وجود دارد که مانع از این می شود که احزاب به 
سمت هدف پیشرفتی داشته باشند. در هیچ کجای دنیا کسی نمی تواند بگوید 
فردی که وارد حزبی شد صددرصد با آن حزب هم عقیده است همه نسبی هستند 

ولی نسبت یکی باالتر و نسبت دیگری پایین تر است اما به هرحال باید نسبتی 
بین آن افراد و آن حزب باشد.

حاکمیت چقدر در محدودکردن کارکرد احزاب مقصر است؟
وقتی هر هشت سال یک بار دولت تغییر می کند و تا جناح بعدی بر سرکار 
می آید تمام نفراتی را که دولت قبل شایسته مسئولیتی دانسته از آن پست 
برمی دارد و نفرات خود را می نشاند؛ در چنین شرایطی اصالنمی توانیم به حزب 
و کارکردش فکر کنیم. صرفاً وابستگی به یکی از اعضای حزب رقیب دولت 
کافی است که جای شما را عوض کنند و مسئولیتتان را از شما بگیرند. یا برای 
انتخابات نامزد شوید و صالحیت شما را رد کنند. وقتی نگاه به حزب این است 
دیگر نمی توانیم بگوییم چرا کارکرد احزاب محدود است؟! باید بپرسیم چرا احزاب 
تا حاال جمع نشده اند؟! امروز بسیاری از اصول گرایان در رأس مسئولیت های 
دولتی هستند. ولی اگر دولت بعدی اصالح طلب باشد، بالفاصله این افراد کنار 
گذاشته می شوند. یا وقتی دولت اصول گرا بر سر کار می آید استانداران تمام 
استان های کشور عوض می شوند! حال تمام این استانداران حتماً باید حذف 
می شدند؟! در این طرز تفکر، حزب معنایی ندارد. بلکه عضویت به یک حزب 
یا نزدیک بودن به یک حزب باعث مشکل است. در مسئله رد صالحیت های 
اخیر بسیاری از افراد شاخص به استناد بند 3 ماده 30 قانون انتخابات به عنوان 
هوادار سازمان ها و گروه های قانونی رد صالحیت شدند. حال اینکه همه آن ها 
از چهره های شاخص انقالب و نظام و عضو احزاب قانونی کشور هستند. ولی 
می بینیم در هر دوره ای به طور سلیقه ای فعالیت در یک حزب به طور نانوشته 
ممنوع دانسته می شود. اینجا است که حزب نه تنها گره ای از مشکالت کشور باز 

نکرده بلکه برای اعضا خود حزب هم هزینه درست کرده است.

به هزینه عضویت در احزاب اشاره کردید. آیا می توان گفت دلیل عدم اقبال 
جامعه به احزاب از همین مقاله ناشی می شود؟ چون با وجود ارتقای بینش 
سیاسی در کل جامعه ایران، همچنان شاهد تضعیف احزاب و کم شدن کارکرد 

اجتماعی آنها هستیم.
بله دقیقاً همین مقاله است. جوان کشور در دانشگاه فعالیت سیاسی دارد. 
فعالیت فرهنگی و اجتماعی دارد. مردم خیریه ها را می گردانند. همین مردم 
و جوانان با حضور و فعالیت های خود چراغ مساجد را روشن نگه می دارند. این 
انرژی مردم برای کار و فعالیت اجتماعی نشان می دهد که جامعه استعداد و عالقه 
به فعالیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را دارد. ولی همان جوان وقتی از 
دانشگاه خارج شد، وارد حزب نمی شود. چون فعالیت سیاسی در حزب برای جوان 
امتیازی که ندارد هیچ، بلکه برایش هزینه هم دارد. می شود یک پرونده و شاید 
مانع از استخدام او باشد. شما می بینید حتی یک اصول گرای شناخته شده هم 
وقتی می خواهد رئیس جمهور بشود می گوید من مستقل هستم. چون عضویت 

در حزب برایش هزینه ایجاد می کند!

برای تقویت احزاب چه راهکارهایی را توصیه می کنید؟
ابتدا باید حزبی باشد. امروز بیشتر جریان ها مطرح هستند تا احزاب. حزب 
باید مجوز داشته باشد مرام نامه داشته باشد تشکیالتی عمل کند عضوگیری 
کند آموزش بدهد. حزب این است و باید یک کارنامه ای داشته باشد و دست 
پر مقابل مردم حاضر شود و بگوید ما فالن کار را انجام داده ایم. فالن لیست را 
به مجلس فرستادیم و فالن مطالبه مردم را به سرانجامی رساندیم. یا از فالنی 
حمایت کردیم و او را به پاستور فرستادیم و فالن کارها برای کشور انجام شد. 
مردم پشت آن حزب قرار می گیرند و اینجا است که مدل موفقی از حزب ارائه 
می شود. در چنین شرایطی حاکمیت در برابر اراده مردم و خواست مردم کوتاه 
می آید و نفرات آن حزب میدان می دهد. همین مدل موفق باعث تقویت سایر 

احزاب خواهد شد.
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رویدادهای ایران و جهان

هفته نامه
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وزارت اطالعات: شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسی 
اسرائیل و عناصر عملیاتی بازداشت شدند

وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای تصریح کرد: شبکه ای از عوامل سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و 
تمامی عناصر عملیاتی بازداشت شدند. وزارت اطالعات در این اطالعیه افزود: 
شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که برای انجام عملیات 
تروریستی به کشور اعزام شده بودند، پیش از هر اقدام خرابکارانه ای توسط 
سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و کلّیه  عناصر عملیاتی بازداشت شدند. 
در این اطالعیه آمده است: اعضای این شبکه که از طریق یکی از کشورهای 
همسایه با عوامل سازمان جاسوسی - تروریستی موساد در ارتباط بوده و از اقلیم 
کردستان وارد کشور شده بودند، با بهره گیری از به روزترین تجهیزاِت عملیاتی 
و ارتباطی و قوی ترین مواد انفجاری، قصد انجام اقدامات خرابکارانه و عملیات 
تروریستی بی سابقه ای در برخی نقاط حّساس و اهداِف از پیش تعیین شده را 
داشتند که با عنایات الهی و عملیات چند مرحله ای و پیش دستانه ی مجاهدان 
گمنام ایران اسالمی جملگِی آنها به دام افتاده، تسلیحات، مواد انفجاری، 

تجهیزات فّنی و ارتباطی آنها نیز به طور کامل کشف و ضبط شد. 

دادگاه بلژیک انتقال اسداهلل اسدی به ایران را موقتًا به 
حالت تعلیق در آورد

دادگاه تجدیدنظر بروکسل روز جمعه با صدور حکمی دولت این کشور را 
از انتقال اسد اهلل اسدی دیپلمات ایران، موقتاً به حالت تعلیق درآورده است. 
دادگاه برای نقض این حکم مبلغ 500 هزار یورو جریمه تعیین کرده است. 
مقرر شده است که روز چهارشنبه، جلسه استماعی برگزار شود که دولت بلژیک 
دالیل اضطراری بودن انتقال اسداهلل اسدی را توضیح دهد. این تحول در 
حالی صورت می گیرد که دو روز پیش، بعد از بحث ها، کشاکش ها و مخالفت 
گروهی از نمایندگان، پارلمان بلژیک معاهدۀ استرداد متقابل مجرمین با ایران 
را به تصویب رساند. این طرح با 79 رأی موافق، 41 مخالف و 11 رأی ممتنع به 
تصویب پارلمان رسید. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نوشته است: با این حال به 
نظر می رسد که گروه های مخالف برای کش دار کردن موضوع و خارج کردن 
آن از دست قوای مجـریه و ارجاع آن بـه زمین قـّوه قضائیـه بلژیک به تکاپو 
افتاده اند. اسداهلل اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسالمی در اتریش 11 
تیرماه سال 1397 درحالی که ایام تعطیالت خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ 

واقع در ایالت بایرن آلمان می گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در 
اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. 20 تیرماه سال 1398، دادستانی کل 
آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده 
تا میتینگ ساالنه منافقین را منفجر کنند. بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم 
سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب 
شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و اکنون بیش از دو سال است که در 

زندانی در این کشور به سر می برد. 
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته 
است: »بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کامال غیرقانونی و نقض فاحش 
کنوانسیون 1961 وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات 
ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به 
بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات ها مسؤولیت خود را قبول کند.«

رئیس ام آی 6: فکر نمی کنم ایرانی ها به دنبال احیای برجام باشند؛ بعید است 
که توافق هسته ای احیا شود

»ریچارد مور« رئیس سازمان اطالعات انگلیس )ام آی 6( ادعا کرد که 
اطالعات روسیه در پیش بینی اراده و توان اوکراین برای مقاومت ناموفق بوده 
است. طبق گزارش الجزیره، ریچارد مور اضافه کرد که نیمی از جاسوس های 
روس که تحت پوشش فعالیت دیپلماتیک در اروپا فعالیت داشته اند، اخراج شدند. 
رئیس ام آی 6 همچنین اعالم کرد که تالش های اطالعاتی انگلیس در حال 
حاضر بیشتر از هر کشوری بر روی چین تمرکز دارد. او گفت: »رئیس جمهور 
چین باید درک کند که هرگونه اشتباه در حساب و کتاب که باعث حمله به تایوان 
شود، منجر به پیامد های وخیم خواهد شد.« مور ادامه داد: »هنوز زود است که 

بدانیم آیا چین از ماجراجویی پوتین در اوکراین عبرت گرفته است یا خیر.« 
رئیس اطالعات انگلیس در ارتباط با مذاکرات هسته ای نیز گفت: »همچنان 
معتقد هستم که احیای توافق هسته ای بهترین راه برای مهار برنامه هسته ای 
ایران است.« او با این ادعا که مقامات عالی ایران تمایل به بازگشت به توافق 
هسته ای را ندارند، اضافه کرد: »فکر نمی کنم طرف های شرکت کننده در 
مذاکرات بتوانند توافق هسته ای را احیا کنند.« ریچارد مور در عین حال افزود: 
»ایرانی ها هم به دنبال پایان مذاکرات نیستند و تا مدتی ادامه می دهند.«رئیس 
ام آی 6 در »اسپن« گفت: »فکر می کنم که توافق قطعا روی میز است. و 
قدرت های اروپایی و دولت )آمریکا( درباره این موضوع بسیار شفاف بوده اند و 
فکر نمی کنم که روس ها و چینی ها مانعی بر سر راه توافق به وجود بیاورند. اما 

فکر نمی کنم ایرانی ها به دنبالش باشند.«

تهیه و تنظیم از پیام فیض

ایران و  جهان در هفته ای که گذشت  
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برادر مالک متروپل آبادان ترور شد
معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان گفت: مجید عبد الباقی برادر 
مالک ساختمان متروپل مورد سوءقصد قرار گرفت. احسان عباسپور افزود: ظهر 
روز شنبه افراد ناشناس اقدام به تیراندازی به مجید عبد الباقی در مجتمع مسکونی 
وی کردند. وی اظهار داشت: این افراد پس از تیراندازی به سوی عبد الباقی از محل 
تیراندازی متواری شدند. فرماندار ویژه آبادان گفت: وی به بیمارستان نفت آبادان 
منتقل و به علت شدت جراحت وارده تحت درمان و احیا قرار گرفته است. عباسپور 
گفت: تحقیقات برای شناسایی افراد تیرانداز آغاز شده است. رئیس بیمارستان نفت 
آبادان گفت: مجید عبد الباقی بردار مالک متروپل آبادان که ساعتی پیش مورد 
سوء قصد قرار گرفته بود به علت شدت جراحت وارده فوت کرد. نصراهلل حسونی 
بحرینی شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: پیکر بی جان مجید عبد الباقی که 
ظهر روز شنبه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته بود به بیمارستان نفت منتقل شد. 
وی افزود: پیکر بی جان وی به اتاق عمل منتقل و اقدامات مقتضی برای احیای 
آن انجام شد. حسونی بحرینی گفت: اقدامات پزشکی برای نجات جان عبد الباقی 

متأسفانه به علت شدت جراحت نتیجه بخش نبود.

کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان علیه ۲۰ متهم 
صادر شد 

پس از آنکه هزاران معترض به اقامتگاه رسمی رئیس جمهور سریالنکا در کلمبو 
پایتمرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد: در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای 
رسیدگی دقیق و سریع به حادثه متروپل آبادان و با پیگیری مستمر دادستان کل 
کشور، کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان علیه 20 نفر صادر شد. بر اساس 
این گزارش با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به گستردگی ابعاد حادثه، این 
پرونده به صورت دقیق در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اهواز 
مورد ارزیابی و کارشناسی های تخصصی قرار گرفته و بر این اساس کیفرخواست 

صادر گردیده است.
در این پرونده تعداد 21 نفر مقصر حادثه شناخته شده اند که علیه 20 نفر افراد 
موثر کیفرخواست صادر شده است.در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه 
به فوت مالک ساختمان و بر طبق تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری 
درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه محترم درخواست گردیده است.

تمامی متهمین این پرونده در حال حاضر با قرار تامین مناسب در بازداشت به 
سر می برند.فروریختن ساختمان متروپل حادثه ای بود که ظهر روز دوشنبه 2 
خرداد 1401 در خیابان امیرکبیر )امیری( واقع در مرکز آبادان رخ داد و تعدادی 
از هموطنان در این حادثه جان خود را از دست دادند.بالفاصله پس از این حادثه 
حجت االسالم محسنی اژه ای دستورات ویژه ای را در مورد بررسی ابعاد این حادثه 
و رسیدگی فوری صادر کرد.همچنین دادستان کل کشور به جهت اهمیت موضوع 
ضمن دستور به دادستان مرکز استان به منظور تسریع در رسیدگی و نظارت بر 
پرونده، نمایندگان ویژه ای را از دادستانی کل کشور مامور به انجام تحقیقات و 
تهیه گزارش جامع از تمامی جوانب این حادثه کرد که گزارش این حادثه در 30 

صفحه تهیه و در اختیار رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.

رئیس ام آی 6: فکر نمی کنم ایرانی ها به دنبال احیای 
برجام باشند؛ بعید است که توافق هسته ای احیا شود

 
»ریچارد مور« رئیس سازمان اطالعات انگلیس )ام آی 6( ادعا کرد که 
اطالعات روسیه در پیش بینی اراده و توان اوکراین برای مقاومت ناموفق بوده 
است. طبق گزارش الجزیره، ریچارد مور اضافه کرد که نیمی از جاسوس های 
روس که تحت پوشش فعالیت دیپلماتیک در اروپا فعالیت داشته اند، اخراج شدند. 
رئیس ام آی 6 همچنین اعالم کرد که تالش های اطالعاتی انگلیس در حال 
حاضر بیشتر از هر کشوری بر روی چین تمرکز دارد. او گفت: »رئیس جمهور چین 
باید درک کند که هرگونه اشتباه در حساب و کتاب که باعث حمله به تایوان شود، 
منجر به پیامد های وخیم خواهد شد.« مور ادامه داد: »هنوز زود است که بدانیم 

آیا چین از ماجراجویی پوتین در اوکراین عبرت گرفته است یا خیر.« 
رئیس اطالعات انگلیس در ارتباط با مذاکرات هسته ای نیز گفت: »همچنان 
معتقد هستم که احیای توافق هسته ای بهترین راه برای مهار برنامه هسته ای ایران 
است.« او با این ادعا که مقامات عالی ایران تمایل به بازگشت به توافق هسته ای 
را ندارند، اضافه کرد: »فکر نمی کنم طرف های شرکت کننده در مذاکرات بتوانند 
توافق هسته ای را احیا کنند.« ریچارد مور در عین حال افزود: »ایرانی ها هم به 
دنبال پایان مذاکرات نیستند و تا مدتی ادامه می دهند.«رئیس ام آی 6 در »اسپن« 
گفت: »فکر می کنم که توافق قطعا روی میز است. و قدرت های اروپایی و دولت 
)آمریکا( درباره این موضوع بسیار شفاف بوده اند و فکر نمی کنم که روس ها و 
چینی ها مانعی بر سر راه توافق به وجود بیاورند. اما فکر نمی کنم ایرانی ها به 

دنبالش باشند.«
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معرفی و پیشنهاد

هفته نامه
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معرفی فیلم

و اما؛
جدا از اینکه این فیلم اثری ارزشمند و دوست داشتی است که با هر بار 
دیدن  قلبتان را به درد می آورد، دیدن آن را در این شرایط زمانی که مسئله 

زنان در کشاکش مسائل اصلی چون معیشت و روابط خارجی مورد کم توجهی 
و بد توجهی قرار می گیرد به همه کنشگران اجتماعی توصیه می نماییم.

)THE HOURS  (فیلم  :ساعت ها

یک روز از زندگی یک زن
بهترین توصیف ممکن برای فیلم ساعت ها، به کارگردانی »استیفن دالدری«، در 
یک جمله، دیالوگی است که نیکول کیدمن ادا می کند: »یک روز از زندگی یک زن، تنها 
یک روز از زندگی یک زن.«

فیلم »ساعت ها« را، شاید تنها یک زن می تواند با تمام روح و جانش درک کند. فیلم 
با خودکشی »ویرجینیا وولف«، نویسنده ی شهیر انگلیسی )با بازی نیکول کیدمن( آغاز 
می شود. وولف درحالی که هنوز چهره اش نمایان نشده، با حالتی عصبی برای همسرش، 
»لئونارد وولف«، یادداشتی می گذارد و سپس خود را در رودخانه غرق می کند، لئونارد دیر 
می رسد .

 فیلم، سه زن را در سه مقطع زمانی گوناگون نشان می دهد: سه زن در اواسط سال 
1920 )وولف با بازی کیدمن(، 1950 )لورا براون با بازی جولین مور(، و 2002 )کالریسا با 
بازی مریل استریپ( بیدار می شوند. هر سه موهایشان را جلوی آینه آرایش می کنند. 
کالریسا قصد دارد برای مهمانی امروز خودش گل بخرد و به دوست و هم خانه اش در 
اولین دیالوگش همین را اعالم می کند. وولف، قلمش را انتخاب می کند و شروع به 
نوشتن “خانم دالووی” می کند. لورا، الی کتاب »خانم دالووی« را باز می کند. 
اینجا روشن می شود که قرار است یک روز این زنان یک خط ارتباطی با هم داشته 
باشد. 
وولف، دوران نقاهت خود را طی می کند. او به دلیل حالت های روانی که از خود 
نشان می داده، و دو بار قصد خودکشی، به صالحدید همسرش از لندن دور شده  است. 

ارتباط وولف که با زنان دیگر داستان مشخص شد اما آنچه ناگهان در بعد از ظهر 
آن روز سال 2002 اتفاق می افتد، استریپ و مور را با هم مرتبط می سازد. برای آنکه طعم 
به یاد ماندنی این فیلم از خاطرتان نرود، از ادامه ی تعریف داستان سر باز می زنم تا خودتان 
فرصتی مناسب را به دیدن “ساعت ها” اختصاص دهید.

بازی های این فیلم به شدت مسحور کننده است. کیدمن برای بازی در این فیلم 
رنج بسیار را تحمل کرده است. مور به قدری در نقش یک زن افسرده و در آستانه ی مرگ 
فرو رفته که ناخودآگاه هنوز هم حالت هایی از آن نقش را در فیلم های بعدی اش می شود 
دید. هریس نقش چندان طوالنی ای ندارد اما استادانه کار کرده. نویسنده ای عاشق، دم 
مرگ و ناامید. محال است وقتی در اواخر بازیش هویتش را می شناسید با هم ذات 
پنداری با او اشکتان چون او بر گونه تان جاری نشود.

موسیقی فیلم بسیار عالی و روان شناسانه ساخته شده و در روند تأثیرگذاری فیلم 
بسیار موفق عمل کرده. 
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پیشنهاد کتاب

واتسالف هاول در کتاب قدرت بی قدرتان که در سال 1978 و پس از سرکوبی بهار اصالح طلبی در پراگ منتشر شد، درباره ماهیت یک نظام 
ایدئولوژیک جدید به اسم »پساتوتالیتر« حرف می زند. موضوعی که از عوامل بیداری مردم چکسلواکی و وقوع انقالب مخملین به رهبری هاول شد.

واتسالف هاول در این اثر نظام پساتوتالیتر را نوعی از رژیم تمامیت خواه توصیف کرده است که از پایه و اساس با دیکتاتوری کالسیک فاصله و با دریافت معمول 
از توتالیتریسم )تمامیت خواهی( تفاوت دارد. او ماهیت این نوع رژیم  را شگفت انگیز می داند چون به اسم آزادی کارگران و انسان ها، آنها را به بردگی می گیرد و به 
نام دموکراسی انتخاباتی نمایشی برگزار می کند و به نام جریان آزاد اطالعات و آزادی بیان، انسان ها را از شنیدن و خواندن دیدگاه های مختلف محروم می کند. 
این رژیم همه چیز را جعل و وارونه نشان می دهد و وانمود می کند به حقوق بشر احترام می گذارد؛ اما درواقع همیشه در حال وانمود کردن با 
دستانی پوشیده در دستکش های ایدئولوژیک است. برای همین است که زندگی در چنین نظامی، آکنده از دورویی و ریا و دروغ است. الزم نیست 
مردم همه-دروغ ها و مغلطه های این نظام را باور کنند، اما باید چنان رفتار کنند که گویی باورشان دارند، یا دست کم در سکوت از کنارشان بگذرند. 
لزومی ندارد این دروغ ها را بپذیرند. کافی است بپذیرند که با این دروغ ها و در بطن آنها زندگی کنند، زیرا به این ترتیب بر نظام صحه می گذارند.

کتاب:قدرت بی قدرتان 

دستانی پوشیده در دستکش ایدئولوژی
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معرفی رویداد 

در غم خشکی دریاچه ارومیه

اگر دریاچه ما خشک شود

این روزها جلو چشم همه ما، با وجود هزاران هشدار، بزرگ ترین 
رویدادی  است.  شدن  خشک  حال  در  کشور  داخلی  دریاچه 

جبران ناپذیر و اندوه آور.
در این مجال فارغ از علت ها، سوءمدیریت ها و راهکارها نگاهی 

می اندازیم به پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه، چشم ایران.
پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه به صورت  بلند مدت و 
کوتاه مدت در سه بخش محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی قابل 

بررسی است.
با خشک شدن دریاچه باید شاهد درگیری های قومی و طایفه ای، 
بی اعتمادي عمومی نسبت به عملکرد حکومت، چالش در مدیریت 
فضاي منطقه، آسیب به یکپارچگی و توسعه ملی، کاهش ضریب 
تهدید  نظام،  مخالف  و  معارض  گروه های  تقویت  ملی،  امنیت 

موجودیت ملی، بقاي کشور و تضعیف قدرت ملی باشیم.
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که شامل بخش هایی از استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان می باشد، بیش از سه 
میلیون نفر زندگی می کنند که سکونت و سالمت آنها در معرض 
ارومیه است. کاهش سطح  مستقیم بحران خشک شدن دریاچه 
رفاه ساکنان پیرامون دریاچه، افزایش بیکاري، مهاجرت و حاشیه 
از زیستن در مکان مورد عالقه،  انسان ها  نشینی، محروم شدن 
فقر و نابرابري، توسعه ناهنجاری های اجتماعی و تنش قومی از 

پیامدهای این فاجعه محیط زیستی است. 
با از بین رفتن زمین های کشاورزی، خشکی درختان و باغ های 
مثمر، کاهش توان تولید مراتع در اثر پراکنش نمک روی مراتع 
و تأثیر در دامپروری و تعطیلی کارخانه های صنایع تبدیلی اثرات 
اجتماعی،  اقتصادي، صنعتی،  از  جبران ناپذیری در همه حوزه ها 
فرهنگی به جا خواهد گذاشت و موجب مهاجرت اجباري روستائیان 

و حاشیه نشینی در اطراف شهرها می شود.
از بین رفتن آرتمیا )میگوی آب شور( که ارزش اقتصادی بسیار 
باالیی دارد و تنها موجود زنده دریاچه ارومیه است. آرتمیا دریاچه 
ارومیه ارزش غذایی باالیی دارد و به عنوان غذای اصلی پرندگان 

مهاجر  است و در تغذیه ماهیان پرورشی کاربرد دارد.
با خشک شدن دریاچه میزان ورود گردشگران به بنادر این دریاچه 
کاهش یافت و برخی بنادر کامال تعطیل هستند در حالی که در زمان 
پرآبی دارای امکانات گردشگری مانند کمپ ساحلی، دریانوردی و 
قایقرانی تفریحی، استفاده از لجن دریاچه به منظور آب درمانی و 
لجن درمانی و پذیرای هزاران گردشگر بودند، در حال حاضر جای 

ساحل آبی، کیلومترها کویر نمک جایگزین آن گردیده است. 
بدون شک یکی از نگرانی های خشکی دریاچه ارومیه تشکیل 
بیابان نمک و مرکز فعال گردوغبار فعال نمکی خواهد بود. خشکی 
دریاچه ارومیه موجب انتشار رسوبات نمکی و ایجاد  بستري مناسب 
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براي شکل گیري ریزگردهاي خطرناک در مواقع وزش طوفان های 
شدید می شود. بادهای غالب منطقه از جنوب غربی و غرب و جنوب 
شرقی است که احتمال بروز مشکل طوفان های نمکی در حاشیه 

شرقی و شمال  غربی دریاچه خواهیم بود. 
شیوع انواع بیماري در این منطقه با خشک شدن دریاچه ارومیه 
امري محتمل است. افزایش نرخ مرگ میر نوزادان، کاهش وزن 
تنفسی،  بیماری های  دیررس، کم خونی،  بلوغ  تولد،  نوزاد هنگام 
و  عصبی  تغییرات  فشارخون،  افزایش  ایمنی،  سیستم  آسیب های 

رفتاري و بیماری های  عفونی از جمله بیماری ها هستند. 
عالوه بر نمک بسیاری از آلودگی ها شامل فلزات سمی سنگین 
مورد استفاده در صنعت و مواد سمی مورد استفاده به آب های سطحی 
و زیر سطحی مرتبط با دریاچه نفوذ کرده اند و در صورت خشک شدن 
دریاچه بسیاری از از مواد سمی هوازی شده و خطرات بیماری های 

تنفسی برای مردم منطقه به وجود خواهد آورد.
خشک شدن دریاچه ارومیه باعث تشدید، تغییر و نوسانات اقلیمی 
در منطقه می شود. به طوری که شاهد گرم تر و خشک شدن تابستان 
و زمستان های سردتر و طوالنی، تسریع در روند ذوب برف منطقه  

قبل از موعد خواهیم بود.

با خشک شدن دریاچه ارومیه و  اتصال جزایر به خشکی، زندگی 
و زادآوری گونه های جانوری پارک ملی را به شدت به خطر افتاد. 
با خشک شدن دریاچه شغال، پلنگ و روباه به جزایر آمده و گوزن 
زرد ایران که خطر انقراض آنها را تهدید می کند، را شکار می کنند. 
همچنین باعث ایجاد اختالل در مهاجرت پرندگان بین المللی و برهم 
خوردن کریدورهای پروازی و مهاجر حیات وحش خشکی زی خواهد 
شد. شوري بیش از حد آب زندگی پرندگان را نیز در این دریاچه به 
خطر انداخته است به طوری که هر ساله از تعداد پرندگانی که به این 
دریاچه مهاجرت می کنند، شمار زیادي گرفتار بلورهاي نمک شده 

و قادر به پرواز نیستند. 
کاهش کیفیت عسل منطقه )به عنوان مشاغل جایگزین کشاورزی( 
ناشی از کاهش دید زنبور عسل به دلیل اثر منفی بر سیستم تنفسی 
و افت گرده گیاهان؛ که در نهایت باعث افت کمیت و کیفیت عسل 

خواهد شد.
نابودی منابع آبی عالوه بر تحت تاثیر قرار دادن حیات جانوری و 
گیاهی، موجب تغییرات جمعیتی و مشکالت و بحران های اجتماعی 

نیز خواهد شد، 
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معرفی چهره

محمد پیران درگذشت

آزادیخواه صبور

زنده یاد محمد پیران در سال 1323 هجری شمسی در روستای 
درگزین از توابع شهرستان درگزین استان همدان چشم به جهان گشود. 
کل ایام زندگی نامبرده با آزادی خواهی ، صداقت و مبارزه صبورانه در 
راه اعتقادات خودش گذشت و فردی بود که بر اساس اعتقادات خود 
عمل کرد و فراز و نشیب زندگی هیچ تغییری در الگوی رفتاری و عملی 
ایشان به وجود نیاورد. جمعی از انقالبیون و سیاسیون هنگامی که در 
مسند قدرت قرارگرفتنش یا موعد اجرای ایده های خود در ساختارهای 
ای عملی بعد از انقالب فرا رسید دچار آفت های قدرت و چالش های 
اجرا از عقاید خود پا پس کشیده یا دچار فراز و نشیب های اساسی شدند. 
پیران به عنوان معدود شخصیت حزبی زمان خود از یک منطقه محروم 
که هنوز هم فعالیت حزبی در آن محدود است فعالیت خود را در دهه 40 
در حزب ملل اسالمی شروع کرد. حزب ملل اسالمی نخستین گروهی 
بود که مبارزه مسلحانه بر علیه حکومت پهلوی را علنی نموده اما در 
همان سال های اول فعالیت اسامی کلیه اعضای حزب لو رفته و محاکمه 
اعضای صورت گرفت که منجر به صدور حکم اعدام برای اعضای اصلی  
حزب و حبس های 5 الی 15ساله برای بقیه اعضای گردید. محمد پیران 
هم حکم اعدام گرفت که با تخفیف مجازات به حبس ابد محکوم 
گردید و بیش از 13 سال حبس را تا آستانه انقالب متحمل گردید. 
وی در مصاحبه ای فعالیت حزب را این چنین تشریح می نماید: مهرماه 
1344 حزب ملل اسالمی با یک هویت مخفی  و متعصب به مبارزه 
مسلحانه با الگوبرداری از جنگ های چریکی ویتنام و الجزایر تشکیل 
گردید روش کار و روابط بین اعضای به صورت کالس و مدرسه و با 
نام های مستعار انجام می شد و اعضای از هویت واقعی همدیگر مطلع 
نبودند تا در صورت دستگیری بقیة افراد شناسایی نشده و در دام پلیس 
گرفتار نشوند. دوران آموزش و عضو گیری حدود سه سال طول کشید و 
ضمن آموزش های حزبی، تهیه اسلحة گرم جهت مبارزه و نیز طرز تهیة 
مواد منفجره و کم وبیش آموزش های نظامی در کالس مطرح می گردید. 
اما کار عملی خاصی انجام نشد تنها یک طرح ناتمام درباره شناسایی و 
برداشت پول از شرکت یخ مطرح شد که در نهایت عملی نگردید. کار 
چشمگیر حزب در آن دوران تهیه دستگاه پلی کپی و تکثیر بود که جهت 
انتشار نشریه ای بنام ماهنامه خلق که نشریه ارگان رسمی حزب نام 
گرفت و تا 12 شماره بین اعضای حزب منتشر گردید. در این نشریه عمده 
مقاالت سیاسی از اوضاع جهان و منطقه خاورمیانه و نیز تفاسیری از قرآن و 
نهج البالغه که عمدتًا به قلم رهبر حزب آقای بجنوردی تحریر می گردید.

روزگار آن زمان با تحمل کلیه فشارها و مصائب روحی و جسمی به 
کام انقالبیون چرخید و نظام پهلوی سقوط کرد و تغییرات فراگیر در 
همه حوزه ها به مثابه همه انقالب ها پدیدار گردید. علی رغم خیلی از 
پیشنهادها برای ایشان در برخی پست های مدیریتی در مرکز، وی 
معلمی در منطقه رزن و درگزین فعلی را برای خود انتخاب کرد و 
سال های متمادی مشغول به پرورش استعدادهای این دیار محروم 
شد. هر چند در کنار معلمی فعالیت های اجتماعی خود را با روحیه 

خاص خود دنبال می کرد که شاخص ترین فعالیت اجتماعی حضور 
بود.  رزن  شهر  )عج(  ولیعصر  بیمارستان  ساخت  امنای  هیات  در 
در  را  خود  خدمتی  دوران  تمام  سادگی  و  صفا  با  پیران  آقای 
معروف  سیکلت  موتور  دستگاه  یک  با  آموزش وپرورش شهرستان 
زادگاه  همان  در  هم  ایشان  مسکونی  منزل  برد.  پایان  به  خود 
است.  باقی  همچنان  که  بود  معمولی  روستایی  خانة  یک  پدری 
چرخ روزگار برای پیران روزهای حساس و امتحانات بیشتری داشت 
گویا الزم بود ساختار سیاسی ایران و منطقه، فردی را تجربه کند که 
قدرت برای او هیچ انگاشته شود و نمایندگی مردم شهرستان رزن  
مجلس  در دوره ششم طی رقابتی سخت و دو مرحله ای به او برسد. 
توده های مردمی با محوریت اصالح طلبان »درگزین اوقلی« را بر میز 
خطیر مجلس نشاندند تا رویاهای پیران برای ایجاد سوسیالیزم اسالمی 
طور دیگری رقم خورده و پیوند ایده و قدرت چالشی دیگری برای او رقم 
زند. مسایل مجلس ششم تقریبا بر همگان آشکار هست و پیران در قالب 
نماینده هم، هیچ تغییری در مرام و عقیده و سبک زندگی خود نداشت و 
هیچ سفره ای از انقالب برای خود و اطرافیان مهیا نکرد. او همانی بود 
که میگفت ساده زیست، ضد فساد و رانت و هر چند دلش از نارفیقی 
ها و چالش های قدرتمندان خون بود اما اراده پیران بر همه غلبه کرد.  
برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم هم کاندیدا شد اما مثل 
دفاع  برای  گردید.  صالحیت  رد  ششم  مجلس  نمایندگان  اکثر 
آقای  همکارش  اما  نیافت  مجلس  در  نطق  مجال  اجازه  خود  از 
پیران دفاع شد. از  زیبا  را کشید و طی یک نطق  او  حسینی جور 

سیاسی  عرصه  دردمندان  ملجا  هم  نمایندگی  از  بعد  دوران 
از  تشریفات خاص  بدون  و  ادعا  بی  و  خالصانه  و  بود  اجتماعی  و 
بهره  خود  های  آرمان  و  ها  ایده  نشر  برای  موجود  های  فرصت 
را  این  کنم  تفسیر  را  ایشان  جمله  چند  با  بخواهم  اگر  برد.  می 
رفت. بخیر  عاقبت  و  کرد  زندگی  درست  آمد،  خوب  گویم:  می 
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یک عکس و چند نکته

نگاهی به مشکالت و چالش های اپراتور ماشین آالت مکانیزه ریلی

تنها در بیابان
در این شماره نشریه نگاهی داریم به مشکالت و چالش هایی که اپراتورهای ماشین آالت مکانیزه راه آهن با آن روبرو هستند. 

کارگران این بخش از راه آهن در شرایط بسیار سختی کار می کنند و علی رغم تعداد نسبتًا زیادشان، کمتر به آنها و مطالباتشان توجه 
می شود. 

اهم مشکالت ایشان به قرار زیر است:
• شاغالن در این شغل، از پیامدهای مشاغل بیابانی رنج می برند.

• آلودگی با انواع گردوغبار، از جمله گردو غبار آزبست ناشی از ترمز و همین طور آلودگی با روغن 
هیدرولیک دستگاه و حرارت باالی آن که گاها به ۱۲۰ درجه می رسد.

• شاغلین در معرض آسیب های جسمی ناشی از آلودگی صوتی باالی ۸۰ دسی بل هستند. 
• استرس ها و تنش های روانی ناشی از دوری و دشواری و همین طور استرس مسئولیت باالی کار مانند لزوم 

دقت باال و بی خطا در اصالح هندسی ریل ها  
• پیامدهای جبران ناپذیر مهلک و بروز فجایع ملی با اشتباهات و خطاهای کوچک.

• مشقات دوری از خانواده 
• ضرورت گوش به زنگی در شرایط و روزهای استراحت و تعطیل برای حوادث غیرمترقبه

• خوابگاه و تغذیه نامناسب 
• آسیب های جسمی - روانی ناشی از کم خوابی

• خطرات جانی چون سوختگی و قطع اندام و له شدگی
• ناچاری و ناگزیری در به جان خریدن کار مداوم با تجهیزات و ماشین های فرسوده و قدیمی و ازرده  خارج

 
مشاغل دور از نظر

تهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایران



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

36

شامره43

4مرداد 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

اخبار حزبی

هفته نامه



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
37

شامره 43

4مرداد 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

با استعفای محمدرضا روستائی از قائم مقامی دفتر 
سیاسی در خرداد ماه امسال، شمس افرازی زاده رئیس دفتر 
سیاسی، علی صابری را به عنوان قائم مقام خود معرفی کرد.

علی صابری عضو شورای مرکزی حزب است و همزمان 
مسئولیت دبیری حامای مشهد را بر عهده دارد.

دور جدید دفتر سیاسی حزب با حضور 11 نفر )3 
شخصیت حقوقی و 8 شخصیت حقیقی( فعالیت خود را از 
آبان 1400 شروع کرده است و تاکنون 15 جلسه به صورت 
دوهفتگی برگزار شده است. خروجی های دفتر سیاسی 
معمواًل به صورت گزارش یا  یادداشت در نشریه اراده ملت و 
سایت آن ارائه می شود.

نشریه اراده ملت به عنوان ارگان رسمی حزب اراده ملت از تیرماه سال 1397 فعالیت خود را شروع کرده است. و از زمستان همان سال 
سایت خود را نیز راه اندازی نمود.

سایت اراده ملت به گونه ای طراحی شده است که عالوه بر نسخه کامل نشریه )در قالب فایل PDF( می توان در آن تک تک مقاالت و 
یادداشت ها را نیز با دسته بندی مشخص و دقیق، مشاهده و جستجو کرد. 

تاکنون بیش از 700 مطلب مختلف در این سایت بارگذاری شده است و میزان متوسط بازدید روزانه افراد از سایت به باالی 200 نفر رسیده 
است.

جایگاه سایت در آخرین رتبه بندی آلکسا و گوگل به زیر 500 هزار رسیده است که رتبه بسیار مناسبی در بین سایت نشریات حزبی و نیمه 
حزبی در ایران است.

علی صابری قائم مقام دفتر سیاسی حزب شد

رنکینگ )رتبه( سایت نشریه حزب به زیر 500 هزار رسید
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به همت زهره رحیمی و افشین فرهانچی کتاب 
گفتار 2 برای انتشار آماده می شود. این کتاب 
ششمین کتاب از فروست یا سری “حاما چه 
میگوید؟” است.

این کتاب که دنباله و مکمل کتاب گفتار 1 است؛ 
مجموعه بیانیه ها و اطالعیه های حزب اراده ملت 
ایران و بعضی شعب فعال آنرا در حد فاصل سالهای 
1397 تا 1401 ارائه می نماید.

هر بیانیه ارائه شده در کتاب یک شناسنامه شامل 
تاریخ صدور، نهاد صادر کننده و موضوع اصلی دارد. 
در مقدمه هر بیانیه نیز شرح کوتاهی از شرایط 
زمانی و تاریخی صدور بیانیه آمده است.

کتاب گفتار 2 از سری کتاب های “حاما چه میگوید؟” آماده انتشار می شود

پیام تسلیت دبیرکل حزب در پی درگذشت محمد پیران

محمد پیران عضو برجسته و سابق حزب ملل 
مسلمان هفته گذشته درگذشت. 
محمد پیران از فعالین سیاسی قدیم منطقه 
رزن و درجزین است که سابقه بیش از 13 سال 
زندان در دوران پهلوی را بخاطر فعالیت های 
تشکیالتی خود داشت. ایشان در دوره ششم 
مجلس به عنوان نماینده ای نواندیش و 
اصالح طلب وارد مجلس شد.

به دنبال درگذشت ایشان، دبیرکل حزب پیامی 
برای تسالی خاطر بازماندگان ایشان و تقدیر از 
زندگی پربارشان صادر نمود. 
در مراسم بزرگداشت ایشان تعدادی از اعضا 
حزب از شهرستان های همدان، نظرآباد، رزن و 
درجزین حضور یافتند.
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سیاست به زبان 
خودمانی

)فرایند تعمیم(
         در فرایند تعمیم، ذهن ما بر اساس دانسته ها و تجارب 
پیشین، ویژگی های مشترک پدیده ها را کشف و درک می کند و 
می تواند در شناخت و تفسیر و پیش بینی یک پدیده از دانسته ها 
و تحلیل خود از پدیده های مشابه بهره بگیرد. ذهن ما این کار را 
بر اساس تحلیل مشابهت های چندین پدیده مجزا، انجام می دهد. 

نوعی ساده سازی که امکان تفکر سطح باال را به ما می دهد.
مفهوم تعمیم کاربرد گسترده ای در رشته های مختلف دارد، 
و هم زمان می تواند معنای خاصی در یک زمینه تخصصی، مثاًل 
در مفاهیم سیاسی داشته باشد. اما در دنیای ذهنی مخاطبان 
سیاسی ما شاهد فقدان یا صعف جدی در توان تعمیم یافته ها و 

دانسته ها هستیم.

از  بارها  و  بارها  ما  که  می شود  موجب  نیز  همین ضعف 
پدیده های مشابهی آسیب ببینیم، فریب بخوریم، آزموده را آزمون 
کنیم، و از یک سوراخ بارها گزیده شویم. دقیقًا همین ضعف است 
که در سیاست موجب دشواری مبارزه با موانعی چون تعصب، 

تحجر و استبداد می شود.
و  مؤلفه ها  نمی توانند  سیاست،  میدان  شهروندان  چون 
شاخص ها و عناصر تحجر، تعصب، تفکر ضد علمی، ضد توسعه، 
استبدادی و غیرسازنده را بر اساس آموزه های مشابه کشف کنند 
از توان تعمیم و درک مشابهت  از آن پرهیز نمایند. چون  و 
پدیده های مشابه، عاجز هستند. در چنین وضعیتی مدعیان مفسد، 
فریبکار، متظاهر، غیرمتعهد و منفعت طلب می توانند به راحتی 
برای دفعات مکرر از غفلت مخاطبان بهره بگیرند و خود را از 

واکنش آنها مصون نگاه دارند. 
برای رفع این معضل، توجه به مؤلفه های مرکزی و محوری 
هر پدیده، فارغ از جلوه های ظاهری اش می تواند ما را در قدرت 
تعمیم یاری برساند. هرچند همیشه باید مراقب تعمیم های بی جا 

و به دور از منطق نیز بود.
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هفته نامه

شما برای  تبلیغات 
است رایگان 

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــماره ۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵ واتساپ نمائید.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
41

شامره 43

4مرداد 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

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.


