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7
نوشتار

13
گزارش

به گزارش خبرنگار حزب اراده ملت ایران- حمید سپهری- با شرایطی که 
دشواری آن هر روز آماجی از احساسات اندوهناک را برای بسیاری از ایرانیان 
به همراه دارد، درد تأمین مبلغ خرید، رهن یا اجاره ی مسکنی آبرومند توان 
حرکت از میلیون ها خانوار ایرانی می رباید و در گوشه ای این تن درمانده را به 

24
گفتگو

شورا مظهر مردم ساالری و حاکمیت مردم است. بی شک هدف از تشکیل شورا 
ا شرکت دادن شهرونداِن سطوح مختلف جامعه، در اداره امور بود تا با حاکم کردن 
مدیریتی بومی و دلسوزانه زمینه های رشد و توسعه مناطق مختلف کشور را تسهیل 
کنند. عالوه  بر این شورا با فراهم آوردن بستر بحث و گفتگو در رابطه با مسائل و 

33
معرفی و پیشنهاد

این فیلم داستان گفته نشده آدم هایی است که چون قدرت تکلم ندارند کسی 
صدای آن ها را نمی شنود، فقر ازیک طرف و به حقیقت پیوستن آرزوهای محال از 
طرف دیگر گریبان گیر قهرمان داستان است. قصه گیر افتادن سر دوراهی ها 
می باشد.

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامههفته نامه

40
اخبار حزبی
آخرین جلسه دفتر سیاسی به موضوع بحث برانگیز موروثی شدن 
رهبری در ایران اختصاص پیداکرده بود. در این جلسه با توجه به 
بحث های چند ماه اخیر در ایران، در رابطه با امکان و معایب موروثی 
شدن رهبری در ایران بحث شد و در رابطه با نقش انقالب 57 در 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از وزارتخانه های قدیمی ایران است که 
پیشینه آن به عصر مشروطیت و ورود تلگراف به ایران بر می گردد. بااین حال 
هنوز در مورد محدوده وظایف و ساختار متناسب برای آن حرف وحدیث 
بسیار است و در هر دولتی بخشی یا به آن اضافه می شود و یا در اکثر مواقع 
از آن کاسته می گردد. در همین سنوات اخیر شرکت مخابرات ایران که 

20
اندیشه
در دو بخش پیشین این نوشتار، تحت عنوان “فلسفه و هنر زیستن 
1 و 2”، ابتدا به بحث فالسفه در مورد کاربرد داشتن یا نداشتن فلسفه 
در چگونگی زندگی و بهینه سازی زیستن پرداختیم و پس ازآن، با ذکر 
نمونه هایی، تالش فلسفه ورزان را برای بازخوانی یک مکتب یا دیدگاه 

29
رویدادهای ایران

رسانه های روسیه بامداد چهارشنبه نهم شهریورماه  گزارش دادند 
»میخائیل گورباچف«، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در ۹1 سالگی 
گذشت. گورباچف متولد دوم مارس 1۹۳1 )مصادف با یازدم اسفند 1۳۰۹ 
هجری شمسی( بود. او از سال 1۹۸5 تا 1۹۹1 دبیر کل حزب کمونیست 
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به جای مقدمه

در سه شنبه ای دیگر شماره جدیدی از 
تقدیم شما عزیزان  را  ملت  اراده  نشریه 
می نماییم. این شماره همراه با ویژه نامه ای 
است که به بررسی چالش ها و مسائل موجود 
و  پرداخته  کشور  مختلف  استان های  در 
را  اخیر  سال  در  محلی  مدیران  عملکرد 
بررسی می کند. با توجه به تعدد استان های 
کشور به احتمال زیاد این ویژه نامه ها برای 
چندین شماره ادامه خواهد داشت. اولین 
ویژه نامه استانها در سه شنبه هفته آینده 

بیرون خواهد آمد.
و اما شماره 46 نشریه،

بررسی  به  اصلی  مقاله  این شماره  در 
حوزه  در  رئیسی  ابراهیم  دولت  عملکرد 
ارتباطات و فناوری اطالعات می پردازد و 
گزارش اصلی نیز در مورد التهابات بازار 

مسکن است.
در این شماره برای مصاحبه سراغ یکی از 
فعالین سیاسی اصول گرا رفته ایم که به کار 
حزبی اعتقاد دارد و خود دبیر کل یک حزب 
است. ایشان در شورای مرکزی دوره جدید 
خانه احزاب نیز حضور یافته است. مصاحبه 
خواندنی دوم از عضو شورای سابق شهر 

تبریز است.
در کنار این گفتگوها مطالبی داریم در 
مورد زنده یاد عباس معروفی، روز چاپ، 
مشهور  رمان  کودا،  فیلم  بازنشستگان، 
سرزمین گوجه های سبز، فلسفه لذت گرائی، 
فدراسیون  انتخابات  گورباچف،  میراث 
فوتبال و مجمع عمومی خانه احزاب کشور.
طبق معمول گلچینی داریم از اخبار ایران 

و جهان و حزب اراده ملت ایران.

چالش های استان ها در اولین ویژه نامه نشریه
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 سخن سردبیر

                          منافع ملی
                             بستر اتحاد ملی

باوجوداینکه همه سیاست ورزان و بزرگان کشور بر اهمیت و ضرورت وحدت 
میان مسئولین، سیاست ورزان رسمی و غیررسمی  تأکید و اصرار دارند، اما در 
عمل مشاهده مي شود برخي سیاست ورزان اظهارات و عملکردي از خود بروز 
مي دهند که فرسنگ ها با نیاز کشور به انسجام جناح های گوناگون پیرامون منافع 
ملی، فاصله دارد. متأسفانه، این دسته از سیاست ورزان به پیامدهاي اظهارات 
و عملکرد خود بر امنیت و منافع ملي آگاهي ندارند یا اهمیت نمی دهند. بنا بر 
شواهد عیني، این سیاست بازان به سوءاستفاده ای که بدخواهان کشور از عدم 

اتحاد و تفاهم مدیریت کالن مي کنند، توجه نمی کنند.
شاید ساده ترین تعریف دیپلماسي وحدت ملی، “کلش واسه ما نیست” است. 
یعني در امر یا موضوعي که طرف ها، منافع و خواسته هاي گوناگوني وجود دارد، 
هیچ فرد، گروه یا جناحي نمي تواند همه خواسته هاي یا منافع خود را محقق کند، 
بلکه براي رسیدن به یک تفاهم و اجماع نظر، همه طرف ها باید از بخشي از منافع 
و خواسته هاي خود صرف نظر کنند. افراد، گروها و جناح هایی که قادر به درک و 
پیروي از این قاعده نباشند، بنا به جبر منطق هرگز نخواهند توانست براي خود، 
گروه یا جناح خود امنیت، رفاه و آرامش ایجاد کنند. به عبارتی، دیپلماسي یک 
پدیده، ابزار و توانایی ذهني براي حل وفصل انواع چالش ها در حوزه هاي گوناگون 

اجتماعي، سیاسی و روابط بین المللي، مدیریتی و... است.
مي توان پرسید، چرا باوجود تأکید و اصرار آگاهان، اندیشمندان، وطن دوستان 
و دغدغه مندان، بر ضرورت اتحاد و تفاهم میان مسئولین، سیاست ورزان، 
جناح های گوناگون و شیفتگان مناصب سیاسی، این همه اختالف نظر، عدم 
تفاهم، بی تفاوتی نسبت به نظرات مخالف، منافع ملی، امنیت ملی و ... . در عرصه 

مدیریت سیاسي کشور دیده مي شود؟
عدم توافق، اجماع و اتحاد میان گروها و جناح ها سیاسی پیرامون یک راهبرد 
یا نقشه راه مبتنی بر فهم اهمیت و ضرورت منافع ملی براي مدیریت کالن 
سیاسی به منظور حل وفصل انواع و انبوه چالش های گوناگون و جدي، مي تواند 

دو دلیل داشته باشد:
-1  عدم تشخیص صحیح شرایط اقتصادي، امنیتي، سیاسي، منطقه ای و 

جهانی.
-2  ارجحیت منافع جناحی و فردي برخي سیاست بازان سوداگر بر منافع ملي.
اگر جناح هاي گوناگون سیاسي با منافع، خواسته ها، راهکارها و راهبردهاي 
متفاوت و بعضاً متضاد، خرد را قاضی القضات تلقی کنند و دور یک میز نشسته و 
براي یافتن مناسب ترین راهکار به هم اندیشي، تبادل نظر و همکاري بپردازند، 

در آن صورت همه جناح ها به ضرورت درک خواهند کرد که هیچ جناح و گروهي 
نمي توانند به تمام منافع و خواسته هاي خود برسد و ضرورتاً باید از برخي خواسته 
براي تحقق بخش دیگري از منافع خود، چشم پوشی کنند. به عبارتی، منافع هر 
جناح به شکلی پایدار و کم هزینه در چارچوب منافع ملی قابل حصول است و 

ال غیر.
“تنها و تنها مسیر برون رفت از سردرگمی مدیریت کالن سیاسی که منشأ 
بی سابقه، خطرناک و پرهزینه ترین چالش های اجتماعی و ملی است، فهم و 
تسلیم شدن در برابر منافع ملی به عنوان “مبدأ و مقصد” تمامی افعال اجتماعی 
است. بنا بر تمام اصول منطقی، اخالقی، سیاسی و...اکسیر پایداری و کارآمدی 
هر حکومتی منافع ملی )جمعی( است. فهم، مشروعیت و پایداری مدیریت 

کالن، منهای منافع ملی غیرممکن است.
ثبات و آرامش اجتماعی به عنوان پیامد اتحاد ملی است، پیش شرط اولیه برای 
توسعه اجتماعی در عرصه های گوناگون است. اتحاد ملی که اساس پایداری، 
کارآمدی و اقتدار هر حکومتی است، برآیند فهم و اجماع همه یا بیشتر نخبگان 
یک جامعه پیرامون منافع ملی است. پر بیراه نیست اگر گفته شود فرمول 
کارآمدی هر حکومتی “منافع ملی، اتحاد ملی، اقتدار و امنیت ملی “ است. با در 
نظر گرفتن انواع چالش های اجتماعی، ملی و روابط خارجه، درصورتی که منافع 
جناحی بدون منافع ملی درک شود، بی شک هم کارآمدی و پایداری جناحی 
آسیب جدی خواهد دید، هم هزینه های گزاف بر منافع و امنیت ملی تحمیل 
خواهد شد و هم از طریق ناهماهنگی و اختالف های ضد ملی میان وطن دوستان 
و انواع کارگزاران در مدیریت کالن، بستر مناسبی برای دخالت بدخواهان داخلی 

و خارجی به منظور نفوذ و ناکارآمدی مدیریت کالن سیاسی ایجاد می شود.
 بنا بر شواهد بشمار، به ویژه وضعیت معیشتی شهروندان و روابط خارجه پر 
چالش، تخریب بی سابقه اخالق سیاسی و... مدیریت کالن سیاسی بیش از 
هر زمان دیگر، نیازمند کارآمد شدن است. سالمت، پایداری، توسعه، اقتدار و 
سربلندی و عزت ایران، برآیند اتحاد ملی که حاکی از فهم مشترک نخبگان 
پیرامون منافع ملی است، می باشد. جناح بازی های سیاسی مغایر و تخریب کنند 
اقتدار ملی است. اینکه، “فلسفه و دلیل وجودی همه جناح ها”؛ جغرافیا، تاریخ، 
فرهنگ و به ویژه حس وطن دوستی مشترک یکایک شهروندان ایران زمین 
صرف نظر از هر قید یا صفتی است؛ بنابراین به حکم خرد به عنوان قاضی القضات، 
تنها مسیر ممکن، کم هزینه و پایدار به منشور تحقق منافع جناحی، اجماع نظر و 

همکاری همه جناح ها در راستای تحقق منافع ملی )جمعی( است.
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 سرمقاله

به هر چیزی ایراد بگیرید 
به جز تائید صالحیت

هفته گذشته مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال ایران رسید. ریاست 
فدراسیون فوتبال توسط مجمعی ۸7 نفره از مسئولین و اهالی فوتبال ایران 
انتخاب می شود و طبق مقررات فیفا نهادهای حاکمیتی و دولتی به طور 
مستقیم دخالتی در آن ندارند. در این انتخابات مهدی تاج از این مجمع رأی 

اکثریت )5۰ رأی( را دریافت کرد.
تائید صالحیت نامزدهای انتخابات این فدراسیون توسط کمیته بدوی 
انتخابات فدراسیون فوتبال که منتخب مجمع هستند صورت می گیرد. این 
کمیته پنج نفره است و کار ثبت نام نامزدها، پیگیری استعالمات ایشان و 

نهایتاً اعالم اسامی نامزدها را بر عهده دارد.
این روزها ایرادات متعددی به حضور مهدی تاج در این انتخابات و 
خصوصًا تائید صالحیت ایشان صورت می گیرد و حتی بعضی از مدیران 

ورزشی اصالح طلب نیز از تائید صالحیت وی انتقاد می کنند.
دراین باره متأسفانه الزم است که توجه شما را به چند نکته جلب کنیم:

در مجامع صنفی و حرفه ای فرایند تائید صالحیت – به معنای عام 
آن- نباید جایی داشته باشد. اگر کسی طبق ساختارهای تعریف شده قانونی 
عضوی از یک صنف تلقی می شود هم حق انتخاب کردن و هم حق انتخاب 
شدن را دارد. این جمع است که تعیین می کند در راستای منافع صنفی و 
حرفه ای چه کسی بر صدر نشیند. هیئت های برگزارکننده انتخابات نیز فقط 
وظیفه انطباق دادن شرایط قانونی احتمالی را با شرایط فرد دارند؛ مثاًل اگر 
شرط سنی یا تحصیلی گذاشته شده است الزم است آن را با شرایط نامزد 
انطباق داد و تعیین تکلیف کرد. نهادهای چندگانه استعالمی نیز در این 

راستا باید فعالیت نمایند تا اگر کسی حکم قضائی منجر به محکومیت از 
حقوق اجتماعی؛ یا فعالیت جاسوسی؛ یا تخلفات شناسنامه ای و ثبتی داشته 

است، مشخص شود.
در فرایندهای مبتنی بر بهره وری، شایسته ساالرانه و انتخاب بر اساس 
خرد جمعی الزم است با تمام ابزارهای موجود از حق انتخاب کردن و انتخاب 
شدن دفاع کرد و موانع آن را رفع نمود. برای این هدف الزم است که نهاد 
برگزارکننده انتخابات بی طرف باشد و در راستای منافع نامزدها و حضور 
حداکثری ایشان عمل کند و نگران نتیجه نهائی آرا که برخاسته ازنظر جمع 

است )چه درست یا غلط( نباشد.
سال ها است که به بهانه های مختلف حق انتخاب اعضا نهادهای صنفی 
و حرفه ای محدودشده است و الزم است که اعضا این نهادها جدا از نتایج 
برخاسته از انتخابات، بر اهمیت حق انتخاب و حق انتخاب شدن پافشاری 
نمایند. ظاهراً بعضی از آقایان و خانم ها کاًل با رد صالحیت ها مشکلی ندارند، 
بعضی دیگر نیز وقتی مشکل دارند که طیف مربوط به خودشان مورد رد 
صالحیت قرار می گیرد؛ و حتی عده ای وقتی نتیجه نهائی را می بینند تمایل 

دارند از این ابزار برای حذف رقبا استفاده نمایند.
لذا در بحث مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هم می توان به بسیاری از 
موارد نظیر ترکیب اعضا، رعایت نشدن پروتکل های مرسوم و اطالع رسانی 
مناسب، نحوه رایزنی ها، فشارهای بیرونی و ... ایراد گرفت و هم می توان 
در مورد چرائی این رأی و پشت پرده های آن صحبت کرد و آسیب شناسی 

نمود اما نباید از در رد صالحیت وارد شد.
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ابراهیم رئیسی در خردادماه سال 14۰۰ پیروز انتخابات شد و فرایند تشکیل دولت 
را آغاز کرد. این فرایند تا انتهای مردادماه همان سال طول کشید و عماًل از شهریورماه 
سال 14۰۰، وزرا و رؤسای جدید مستقرشده و برنامه های پیشنهادی و ادعایی خویش 
را شروع کردند. بر آنیم تا در سلسله مقاالتی به بررسی عملکرد یک ساله برخی از 

زیرمجموعه های دولت سیزدهم بپردازیم.
برای بررسی عملکرد یک وزارتخانه یا دستگاه، یکی از روش های کالسیک 
این است که برنامه ی مشخص وزیر یا مسئول مربوطه را در بدو ورود به آن حوزه و 
همچنین میزان تحقق آن را بررسی کنیم. با توجه به اینکه وزرا یا استانداران یا سایر 
روسای سازمان ها معموالً در هنگام تصدی مسئولیت، برنامه ای را به صورت مکتوب 
ارائه می نمایند، بررسی و تحقق برنامه ی 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 آن ها 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 های ارائه شده است 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. درعین حال همان طور که اشاره شد، این برنامه ها نیز فاقد بنیان های 

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 تعاون، کار 
و رفاه 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 ابَرطرحی تحت نام طرح تحول سالمت اجرایی می گردد(. برخی مواقع نیز، 
هم برنامه مشخص و هم عزم اجرا وجود دارد ولی مجموعه شرایط داخلی و خارجی 
مانع از کامیابی دستگاه مربوطه می گردد )مشابه پروژه برجام در وزارت امور 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 مناسبات تحقق برنامه ی 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 نظراتی 
وجود دارد و در شناسایی تمام آن ها صددرصد کامیاب نخواهیم بود اما نمایی کلی از 
وضعیت کنونی ترسیم می شود و از افتادن به دام برنامه های شعاری پرهیز می گردد.

نگاهی به عملکرد دولت در آستانه یک سالگی استقرار )5(
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

صغیر پنداری مردم ایران
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وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از وزارتخانه های قدیمی ایران است 
که پیشینه آن به عصر مشروطیت و ورود تلگراف به ایران بر می گردد. 
بااین حال هنوز در مورد محدوده وظایف و ساختار متناسب برای آن 
حرف وحدیث بسیار است و در هر دولتی بخشی یا به آن اضافه می شود 
و یا در اکثر مواقع از آن کاسته می گردد. در همین سنوات اخیر شرکت 
مخابرات ایران که از زیرمجموعه های اجرائی و عملیاتی این وزارت خانه 
بود به بخش ظاهراً خصوصی سپرده شد و در همان حین بخشی از وظایف 
حاکمیتی و تصمیم گیری این وزارت خانه نیز به شورای عالی فضای مجازی 
منتقل گردید. علی رغم این شرایط هنوز هم این وزارت خانه زیرمجموعه ها 
و بخش های متعددی دارد و می تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت 

کشور خصوصًا در عصر نوین ارتباطات بازی کند.
به علت فراگیری خدمات ارائه شده، تکنولوژی های باالئی که در این 
بخش مورداستفاده قرار می گیرد، گستره وسیع مخاطبین و قدمت باالی این 
وزارتخانه؛ مشکالت و معضالت زیادی در طول عمر آن به تدریج انباشت 
شده است و هر دولتی که بر سرکار میاید را با چالش های متعددی روبرو 
می کند. طبیعی است که دولت در عمر محدود خود نمی تواند برای همه این 
چالش ها راهکاری بیاید و مجبور است بر حل بخشی از آن ها متمرکز شود. 
در این یادداشت به سیاق یادداشت های قبل در ابتدا نگاهی می اندازیم به 

چالش های موجود در محدوده کار این وزارتخانه و سپس نگاهی داریم به 
عملکرد آن در یک سال اخیر.

قبل از اینکه لیست مطول چالش های موجود در این وزارتخانه ارائه شود. 
به یک چالش بنیادین و خاص اشاره می کنیم و آن پارادوکسیکال بودن 
مواضع حاکمیت نسبت به ذات پدیده ارتباطات است. حاکمیت از طرفی 
به دالیل مختلف اداری و اجرائی تمایل دارد که سرعت، تنوع و کیفیت 
ارتباطات در سطوح مختلف کشور باال باشد چراکه هم خود به آن نیاز دارد 
و هم ارتباطات یکی از زیرساخت های توسعه - با هر تعریفی- می باشد؛ 
و درعین حال از سایر تبعات این ارتباطات، چه تبعات امنیتی و چه تبعات 
دیگر نگران است. این پارادوکس خصوصًا در سال های اخیر و با ورود 
گوشی های تلفن همراه هوشمند شدیدتر نیز شده است. البته این چالش 
مربوط به حاکمیت فعلی نیست و از زمان استبداد قجری و با ورود تلگراف به 
ایران شروع شده است. این چالش محوری در حال حاضر بر بقیه چالش های 
این حوزه سایه افکنده است و بخش زیادی از زمان و انرژی متولیان امر 
صرف مدیریت این پدیده می گردد. هر وزیری که بر کرسی مدیریت این 
بخش می نشیند الزم است که در ابتدا جهت گیری خود را در مورد این 
چالش مشخص کند. به نظر و با توجه به جناح سیاسی که وزیر محترم به 
آن تعلق دارد، ایشان در همان ابتدای امر نشان داد که بیشتر نگران تبعات 
ناشی از ارتباطات است تا ایجاد زمینه و بستر برای گسترش این ارتباطات. 
ازاین رو در پایان یک سالگی این دولت می بینیم که گسترش کیفی بسیاری 
از شبکه های ارتباطی با کاهش محسوس روبرو شده است و از گسترش 

کمی نیز خبرهای خوبی به گوش نمی رسد. البته تصمیم گیری در مورد 
وضعیت کالن ارتباطات در کشور، در محدوده اختیارات ایشان نیست و 
نهادها و افراد بسیاری در آن دخیل هستند ولی به هرحال کم کاری ها و 

محدودیت های موجود بیشتر به پای ایشان نوشته می شود.
در ادامه نگاهی بی اندازیم به چالش های موجود: )برای استخراج این 
چالش ها از گزارشات و مقاالت متعددی بهره برده شده است و لذا امکان 

دارد بعضی چالش ها هم پوشانی داشته باشند(
مأموریت های  درزمینهٔ  وزارتخانه  جایگاه  بازتعریف  در  1. ضعف 
سیاست گذاری، تنظیم گری و فعالیت توسعه ای پس از خصوصی سازی 

شرکت مخابرات ایران و تشکیل شورای عالی فضای مجازی
2. تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم شفافیت قلمروی وظایف و مسئولیت 

هرکدام و عدم هم گرائی بین بخش دولتی و خصوصی
۳ .مداخله نهادهای متنوع دولت، حاکمیتی، قضایی و عمومی در امور 
تحت نظارت وزارتخانه و به رسمیت نشناختن مرجعیت وزارتخانه در 

تصمیم گیری و تداخل وظایف و اختیارات با سازمان صداوسیما
4. تبدیل انحصار دولتی به انحصار غیردولتی نهادهای حاکمیتی و 
وابستگی سیاست های دولت به رفتار و تصمیم گیری های بخش حاکمیتی 

غیردولتی در حوزه های مختلف اقتصاد
5. کمبود نیروی انسانی متخصص و مهاجرت گسترده ایشآن همراه با 
توان محدود شرکت های تولید نرم افزار و ورود ممتد تکنولوژی های جدید 

به کشور و عدم آشنایی با آن ها
6. توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت و سیار در کشور و مشکالت تفکیک 
پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت همراه با کندی اینترنت و کیفیت 
نامناسب آن همراه با زیرساخت های ضعیف و شبکه انتقال مخابرات فرسوده 

و توسعه کند شبکه فیبر نوری کشور
7. مشکالت تعرفه گذاری و اصالح نامناسب و بد موقع تعرفه ها و 

قیمت گذاری دستوری
۸. عدم تحقق پروژه دولت الکترونیک و پایین بودن سطح به کارگیری 

فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه همه جانبه
۹. نبود سرمایه گذاری مناسب برای پژوهش و سرمایه گذاری کم در بخش 
خصوصی و عدم حمایت دولت، همراه با برداشت از درآمد شرکت های بخش 
خصوصی باهدف نظارت و کنترل و ایجاد زیرساخت و نبود سیاست گذاری 

مشخص به منظور حمایت از صنعت و تولیدات داخلی
1۰.فیلترینگ و تحریم ایران و مشکالت حضور در مناقصات بین المللی
11. نبود قوانین جامع و به روز درزمینه  ارتباطات و فناوری اطالعات، 

عدم شناسایی حقوق مؤلفین و قانون کپی رایت
12. ضعف تشکل های صنفی در حوزه صنعت فاوا

1۳.گسترش فزاینده فاصله نقاط کمتر توسعه یافته و سایر نقاط در 
ICT دسترسی به شبکه های

14. نبود نقشه  راه و برنامه مشخص برای تفکیک سرمایه گذاری دولتی 
و غیردولتی درزمینه های مختلف و عدم وجود نشانه های روشن بر تعهد 

دولت ها به انجام اصالحات اساسی در ساختار بازار
15. فقدان جهت گیری کالن شفاف در سیاست های دولت در توسعه 
بخش ICT و انتخاب از میان دوگانه های سیاستی مانند توسعه صنعت در 

مقابل خدمات، یا توسعة زیرساخت در مقابل بازار
16. عدم همکاری با شرکت های برتر بین المللی و سوق پیدا کردن 
به سمت همکاری با شرکت های جهانی با رتبه پایین در دوره تحریم و 
ناکارآمدی در بهره برداری از موقعیت ویژه کشور در جهت توسعه ترانزیت 

ترافیک بین الملل
سال گذشته آقای عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری 
اطالعات رئوس برنامه های خود را در هشت بند برای وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات اعالم کرد و قاعدتًا ما باید بر اساس برنامه های ایشان، 
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عملکرد دولت را در این حوزه موردبررسی قرار دهیم.
وی چشم انداز خود در این حوزه را استفاده حداکثری از فناوری اطالعات 
و ارتباطات و ظرفیت های فضای مجازی برای رسیدن به ایرانی هوشمند 
در تراز انقالب اسالمی در افق 14۰4 عنوان کرد. ایشان این چشم انداز 
را با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقای کارآمدی و بسط 
عدالت از طریق خدمات هوشمند، تأمین و تسهیل ارتباطات فراگیر، ارائه 
سرویس های محتوای داخلی، ایجاد و توسعه زیرساخت امن و پایدار در 
تمامی ارکان دولت و جامعه، تمدن سازی در فضای مجازی و ارتقای 
جایگاه اقتصاد دیجیتال به عنوان پیشروان و موتور محرک پیشرفت 
همه جانبه با در نظر گرفتن ارزش های اسالمی ایرانی مبتنی بر بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی و در چارچوب سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران اعالم کرد.
در برنامه ایشان، پس از بررسی اسناد باالدستی، هشت موضوع مهم 
مرتبط با حوزه مأموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شامل 
حکمرانی دیجیتال و تعامالت بین المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، 
شبکه ملی اطالعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی، تنظیم مقررات 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی 
و امنیت فضای تبادل اطالعات، شتاب دهی رشد صنعت فضایی و خدمات 
پستی موردبررسی قرارگرفته و در هر بخش ضمن بیان وضعیت مختصر، 
مهم ترین چالش ها و راهبردهای پیشنهادی برای برون رفـت از وضع 

موجـود و رسیدن بـه وضع مطلوب ترسیم شده اسـت.
بر اساس این برنامه مشخص می گردد که حل بسیاری از چالش های 
کالن ذکرشده در لیست، اصاًل در اولویت های دولت آقای رئیسی و وزیر 
پیشنهادی ایشان نبوده است و طبعًا نمی تواند مورد سؤال هم واقع گردد. 
چالش های نظیر تداخل وظایف، نبود نهادهای صنفی، مشکالت ناشی از 

عدم ارتباط با دنیا، مشکالت بودجه ای و عدم سرمایه گذاری و ... .
در مورد بعضی از این چالش ها ایشان ارائه طریق نموده و رویکرد خود 
را نیز ارائه کرده اند؛ مثاًل بر ایجاد شفافیت یا بر توسعه زیرساخت امن و 
پایدار و یا تأمین ارتباطات فراگیر تأکید کرده اند؛ اما عملکرد ایشان در 
یک سال اخیر الاقل بر اساس شواهد موجود چندان در این راستا نبوده 
است. بحث هائی که پیرامون ماهواره خیام مطرح شد، قطعی های مکرر 

اینترنت که معمواًل همراه با ناآرامی های منطقه ای بود، هک های متعدد 
بعضی سامانه های اصلی دولتی و کند شدن عمومی اینترنت کشور خالف 

شعارهای داده شده است.
وضعیت وخیم شرکت های خصوصی کوچک و غیر وابسته، وابستگی 
اینترنت،  تعرفه های  افزایش شدید  به خارج،  شدید صنایع مخابراتی 
فیلترینگ وسیع سایت ها بخشی دیگر از کارنامه دولت در یک سال 

اخیر است.
اما شاهکار دوره وزارت ایشان در سال اول، فعال سازی قفل کودک در 
موتور جستجوی گوگل – عمومی ترین موتور جستجوی مورداستفاده در 
ایران و صاحب رتبه بندی 1 جهانی – با عنوان سالم سازی فضای مجازی 
بود که احتمااًل در راستای تمدن سازی در فضای مجازی صورت گرفته 
است. ایشان با این کار نشان دادند که همه مردم ایران را به یک چشم - بر 

اساس بسط عدالت - می بینند و همه را یکسره کودک می پندارند.
نهایتًا اینکه برخالف اکثر کشورهای دنیا که اقتصاد دیجیتال به عنوان 
پیشران و موتور محرک پیشرفت در نظر گرفته شده است، ایران در سال های 
اخیر و علی الخصوص در یک سال اخیر ازاین جهت پیشرفتی نداشته است 
و این بخش اقتصاد نتوانسته است نقشی متناسب با توانائی های ذاتی 

خود را ایفا کند.
هفته گذشته گزارش عملکرد یک ساله این وزارت خانه منتشر شد و 
در آن با اعداد و ارقام نشان داده شده بود که این وزارتخانه در اکثر اهداف 
پیش بینی شده خویش موفقیت هائی داشته است. گرچه، با توجه به گزارش 
ارائه شده بسیار زود است تا بتوانیم نتیجه نهائی کارهای صورت گرفته را 
مشاهده کنیم. چراکه گرچه مسئولین این وزارت خانه درصد پیشرفت های 
پروژه ها را گزارش کرده اند اما اکثریت کارها به نتیجه ملموس و نهائی 
خویش نرسیده اند و باید منتظر محقق شدن آن ها ماند. از طرفی ما امکانی 
برای سنجش ارقام و اعداد ارائه شده نداریم اما آنچه محسوس است نشان 
نمی دهد که در این حوزه ها پیشرفت مؤثری خصوصًا در مورد آنچه برای 
توده مردم قابل لمس است صورت گرفته باشد. آمارهای ارائه شده نیز این 
روزها محل بحث وجدل کارشناسان مختلف واقع شده است. امیدواریم 
که سال بعد بتوانیم مجدداً ارزیابی از عملکرد این بخش حساس و مهم 

داشته باشیم.
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میراث گورباچوف

میخاییل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و برنده جایزه صلح نوبل 
1۹۹۰ در سن ۹1 سالگی بعد از یک بیماری طوالنی درگذشت. گورباچف در خارج 
از کشور خود به عنوان ناجی آزادی برای شهروندان شوروی شناخته می شود اما 
اصالحات او درنهایت منجر به فروپاشی غیرقابل انتظار شوروی و نابودی کمونیست 
در سراسر اروپای مرکزی و شرقی شد. او در داخل روسیه مقصر اصلی سال های 
پر هرج ومرج اواخر حکومت شوروی شناخته می شود و این مرد آن قدر زنده ماند تا 

شاهد بازگشت دوران تمامیت خواهی روسیه با حکومت پوتین باشد.
دهه ۸۰، اقتصاد در اتحاد جماهیر شوری کاماًل به بن بست رسیده بوده، بسیاری 
از مغازه ها خالی از مواد غذایی شده بودند. رویدادهای سال های آخر این قدرت 
جهانی بسیار تلخ و ترسناک است. نان تولیدی در این کشور خاکستری رنگ بود 
چون این نان از آرد سفید و نان بیات درست شده بود، رنگ شیر به تیرگی می زد 
چون چیز دیگری به آن اضافه کرده بودند، به سختی در خیابان ها خودرو دیده 
می شد چون مردم قدرت خرید نداشتند و سیستم حمل ونقل عمومی تنها شامل 
ترامواهای فرسوده و ازکارافتاده بودند. حتی سیاستمدارآن هم فرسوده شده بودند، 
به عنوان مثال لئونید برژنف دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، مردی که 1۸ 
سال این سیستم ناکارآمد را رهبری می کرد به سختی می توانست یک سخنرانی 

بدون لغزش و اشتباهات احمقانه داشته باشد.
 تنها چیزی که در این شرایط به خوبی کار می کرد ماشین سرکوب بود. کاگ ب 
سرویس اطالعاتی و امنیتی اتحاد جماهیر شوروی و مخبران آن ها همه جا حضور 
داشتند این رصد مخالفان چنان بود که بسیاری از مخالفان در حمام خانه های خود 

توسط کاگ ب دستگیر می شدند. این دوران سخت برای مردم شوروی بسیار پررنج 
بود و حاکمیت هم تمام منابع خود را برای مسابقه تسلیحاتی با غرب و سیستم 

سرکوب هزینه می کرد.
او در سال 1۹۸5 در سن 5۳ سالگی با تصویر یک رهبر جوان، باهوش و 
شاداب دبیر کل حزب کمونیست شد و وارد باتالق راکد شوروی شد و با لبخندی 
درخشان این سمت را تا فروپاشی حزب کمونیست بر عهده داشت. گورباچف نیاز 
به تصمیمات بزرگ برای نشان دادن تغییر نداشت زیرا حضور یک دهقان زاده با 
لهجه جنوبی با تحصیالت حقوق از دانشکده مسکو نشان از یک رویکرد جدید 

در این قدرت جهانی داشت.
گورباچوف در سال 2۰11 و در مصاحبه با گاردین ادعا کرد تصمیم او برای 
جلوگیری از سرنگونی دیوار برلین مانع از جنگ جهانی سوم شد. مرگ گورباچف 
بسیاری از رهبران کشورهای غربی را تحت تأثیر قرارداد. جو بایدن در پیامی عنوان 
کرد: او مردی با “دیدگاه قابل توجه” است و به دلیل رهبری کشورش در مسیر 
اصالحات مورداحترام قرار می گیرد، او با یک تصور متفاوت به آینده نگاه می کرد و 
شهامت آن را داشت که برای رسیدن به چنین  آیندۀ موقعیت خود را به خطر بیندازد.

گورباچف تالش های بسیاری برای مدرن سازی و بهبود اتحاد جماهیر شوروی 
انجام داد اما تالش های او بی نتیجه ماند و درنهایت کنترل شرایط را از دست داد 
و شوروی از هم پاشید. سیاست پرسترویکا )“تجدید ساختار”( برای اصالحات 
اقتصادی و سیاست گالسنوست )“گشودگی”( که آزادی بیان و رسانه را در این 
کشور فراهم کرد مهم ترین دستاوردهای ماندگار تاریخی برای مردم روسیه است. 

امیرحسین سمائی
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همچنین گورباچف عالوه بر اصالحات داخلی، دوره جدیدی از تنش زدایی را با 
غرب آغاز کرد، دورانی که با حمله والدیمیر پوتین به اوکراین و بازگشت روسیه به 
انزوای بین المللی به پایانی قاطع رسیده است. گورباچف به سختی در مورد جنگ 
به طور علنی اظهارنظر کرده است، اما در سال 2۰14، از حمله نیروهای پوتین برای 

تصاحب شبه جزیره کریمه حمایت قاطع کرد.
بی میلی گورباچوف برای عدم استفاده از راه حل های مستبدانه بعدها باعث 
دریافت جایزه صلح نوبل برای او شد. گورباچف دکترین پرتنش برژنف که سیاست 
خارجی شوروی در زمان رهبری لئونید برژنف بود را کنار گذاشت. این دکترین 
بیان می کرد: »حاکمیت هر کشور سوسیالیستی نمی تواند مغایر با منافع و امنیت 
کشورهای سوسیالیستی دیگر یا نهضت انقالب جهانی باشد.« این موضوع 
همکاری را جایگزین تقابل با رهبران خارجی کرد که موردتوجه خاص مارگارت 

تاچر قرار گرفت.
ورود گورباچف برخالف تبلیغات همیشگی کاخ کرملین که همه چیز عالی 
است، این پیام را داشت که هیچ چیز کامل نیست و ما به تغییر نیاز داریم. او از همان 
ابتدا شروع به استفاده از عبارات جدیدی همچون )تفکر نو( کرد. این نوعی مفهوم 
فراگیر بود که نه تنها باید تفکر نو وجود داشته باشد، بلکه باید به مردم اجازه داد که 
شروع به تفکر کنند، چیزی که تا آن زمان ممنوع بود و این چنین اصالحات جسورانه 

پرسترویکا )“تجدید ساختار”( و گالسنوست )“گشودگی”( آغاز گردید.
 تغییر اجتماعی که او ایجاد کرد کاماًل حیرت انگیز بود. فیلم هایی منتشر می شدند 
که برای دهه ها به نوعی مهروموم شده بودند، کتاب های ممنوعه بیرون می آمدند 
و ادبیات و شعر رونق گرفته بود؛ اما گورباچف خود خالق بزرگ ترین کتاب شوروی 
بود، اکنون به جای اینکه او را مانعی بر سر راه فرهنگ بدانند، منبع خالقیت محسوب 
می شد. مردم آن زمان تشنه دانستن بودند، اقدامات گورباچف برای همه ستایش آمیز 
بود نه تنها برای مردم شوروی بلکه حاال او در تمام اروپای شرقی تبدیل به یک 
قهرمان شده بود. در غرب هم این اتفاق قابل تحسین بود زیرا انتظار نداشتند این 
سیستم چنین فردی را پرورش دهد که یک شبه در جامعه نور و انرژی فراوان ایجاد 

کرده باشد.
در حوزه اقتصادی، بخشی که شاید برای مردم بیشتر به چشم می آمد، اجازه 
تشکیل آنچه تعاونی می نامیدند بود، شرکت ها و خرده فروشی های بیشتری مجوز 
فعالیت پیدا کردند. او در سخنرانی های خود بر کارآمدی تأکید می کرد و معتقد بود 
جنگ سرد مهم ترین دلیل عقب افتادگی شوروی است و حتی بیان کرد مسابقه 
تسلیحاتی چقدر غیراخالقی و تهدید عظیم برای زندگی است. او مفهوم مهار مسابقه 
تسلیحاتی را به عنوان راهی برای رهایی نیروهای اقتصادی دانست و این فرصت 

را به یک گفتمان تبدیل کرد.
 یکی دیگر از دستاوردهای گورباچف پیمانی بود که در سال 1۹۸7 با ریگان امضا 
کرد، طبق این توافق که پیمان منع موشک های هسته ای میان برد نام دارد بسیاری 
از موشک های دارای قابلیت حمل کالهک هسته ای بین دو کشور معدوم شدند. 
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که گورباچف به سادگی از طریق لحن و سبک 

خود توانست بر ریگان تأثیر بگذارد و این پیمان امضا شود.
اواخر دهه هشتاد تفکر گورباچف در سراسر اروپای شرقی در حال گسترش 
بود و این موضوع برای آلمانی ها بسیار امیدوارکننده بود تا یک بار دیگر آن ها شاهد 
اتحاد شرق و غرب آلمان باشند و چکسلواکی آشکارا به عنوان اولین کشور، در حال 
حرکت به سمت حکومت دموکراتیک بود. گورباچف تصور می کرد که یک اتحاد 
جماهیر شوروی اصالح شده زنده خواهد ماند و حتی ممکن است شکوفا شود. 
بااین حال نشانه هایی برخالف آن وجود داشت و اقتصاد سوسیالیستی شوروی 
هیچ وقت شکوفا نشد. گورباچف طرحی با عنوان 5۰۰ روز فراهم کرد، برنامه ای 
جهت حل بحران مالی اتحاد جماهیر شوروی با ورود به اقتصاد بازار بود، اما این 

شوک اقتصادی عمل نکرد.
تأثیر گورباچف در جهان ما فراتر از دریافت جایزه صلح نوبل است، او دنیا را تغییر 
داد. تالش های او برای اصالحات اقتصادی ناکافی بود اما صلح جهانی نتیجه 
شجاعت او برای اصالح ساختار سیاسی یکی از قدرت های سخت سوسیالیستی 

تاریخ است.
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به گزارش خبرنگار حزب اراده ملت ایران- حمید سپهری- با شرایطی 
که دشواری آن هر روز آماجی از احساسات اندوهناک را برای بسیاری 
از ایرانیان به همراه دارد، درد تأمین مبلغ خرید، رهن یا اجاره ی مسکنی 
آبرومند توان حرکت از میلیون ها خانوار ایرانی می رباید و در گوشه ای 

این تن درمانده را به نظاره می نشیند.
خانوار با تمام تالشی که برای تأمین مسکن خود به بهای گذران عمر 
خویش در بدترین شرایط کاری با کارفرمایانی که به ایشآن همچون 
ابزاری می نگرند و تمامی عقده ها و کاستی هایش را در تحقیر کارگر 

می جویند روزگار می گذرانند؛ اما عایدی هیچ و افزایش نگرانی مادام!
بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشت و این دولت وعده 
ساخت یک میلیون مسکن در سال را با عنوان مسکن ملی با خود یدک 
می کشد وعده ای که به دالیل مختلف تاکنون محقق نشده است و شاهد 
هستیم در برخی از استان ها همانند همدان حتی زمین موردنیاز را نیز 

تاکنون نتوانسته اند تأمین کنند.
از سیاست های دولت در بخش بازار مسکن بسته های حمایتی بود 
که در بازه زمانی افزایش رهن و اجاره مسکن مورد تصویب و اجرا قرار 
گرفت و به دالیل مختلفی همچون کمبود اعتبار دولت، تورم حاکم بر 
این بخش، همکاری نکردن برخی بانک ها، صاحب خانه ها، سوداگری 
واسطه ها و ... نتوانست طرح موفقی در مدیریت این بخش از بازار باشد.

و تکرار مدام واژه هایی همچون چه کنم چه کنم برای تأمین مبلغ 
افزایشی اجاره و رهن سال آینده از ذهن و زبان ۹ میلیون خانوار ایرانی 
خارج نمی شود که گویای عملکرد ضعیف دولت در این مقوله بوده است.

دولت مسئولیت اساسی در بخش مسکن برای ثبات بخشی به آن 
را عهده دار باید باشد. در سال جاری وزارت راه و شهرسازی دو بسته 
حمایتی تدوین کرد که جدیدترین بسته این وزارتخانه در تیرماه در 5 
محور برای حمایت و کمک به مستأجران درنظرگرفته شد که تأثیر 

چندانی بر کنترل تورم این حوزه نداشت.
ازجمله: تعیین سقف برای افزایش اجاره بها که از سوی بسیاری از 
موجران موردتوجه قرار نگرفت و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز برای آن 
وجود نداشت و اساسًا با تورم دورقمی که بر بازار حاکم بود موجر تن به 

این اقدام نمی داد.
همچنین در نظر گرفتن وام کمک ودیعه مسکن برای مستأجران که 
بسیاری نتوانستند از این موضوع بهره ای برند و تنها 45۰ هزار فقره آمار 
اعالمی بوده است؛ تغییر در نحوه محاسبه حق مشاوران امالک نیز از 

موضوعات موردحمایتی مطرح بود.

رشد حدود ۳۳ درصدی نرخ ملک در یک سال گذشته

مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران، نرخ مسکن در مرداد سال 
جاری نسبت به تیر 2.۸ دهم درصد افزایش داشته است همچنین بهای 
ملک در مرداد امسال نسبت به مرداد سال 14۰۰ افزایش ۳2.6 دهم 
درصدی داشته است یعنی عملکرد دولت در بخش مسکن طی یک سال 

گذشته با رشد حدود ۳۳ درصدی نرخ ملک مواجه بوده است.
اجاره بها نیز با افزایش ارزش ملک، باال رفت حتی باالتر از میزان 
افزایش ارزش ملک یعنی حدود 1۰ درصد باالتر از سقفی که دربسته 

وزارت راه و شهرسازی اعمال شده است.
مهم ترین اقدام دولت در بخش مسکن را می توان طرح نهضت 
ملی مسکن عنوان کرد که اجرای آن هم زمان با ساماندهی بازار اجاره 

همراه بود.
از شهریور 14۰۰ طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. آمار ارائه شده 
توسط معاونت مسکن و ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن نشان 

می دهد بیش از 5 میلیون و 4۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

افزایش التهاب بازار مسکن با کاهش ارزش پول ملی
دست دوسوم متقاضیان از تسهیالت مسکن کوتاه ماند
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۹ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد

بر اساس آمار اعالمی باالی ۹ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود 
دارد و حدود 2 میلیون از جمعیت کل مستأجران کشور در پایتخت هستند 
دولت در دو سال گذشته تنها توانسته است 45۰ هزار فقره کمک ودیعه 

مسکن به تمام متقاضیان پرداخت کند.
یک تحلیلگر مسکن با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای امسال 
تا پایان مرداد بیش از 17 هزار میلیارد ریال وام کمک ودیعه مسکن به 
متقاضیان پرداخت کرده است، گفت: شاید ارقام عنوان شده برای میزان 
پرداخت وام از سوی دولت باال به نظر برسد اما اگر افزایش نرخ اجاره بها 
و همچنین میزان متقاضیان وام بیندازیم خواهیم دید هنوز بخشی از 

مستأجران نتوانستند از حمایت های مالی دولت بهره مند شوند.
وی افزود: یکی از دالیل اصلی شکل گیری التهاب در بازار مسکن 
به غیراز تورم عمومی جامعه، کمبود ملک است عرضه نسبت به تقاضا 

کمتر بوده و همین موضوع سبب شده تا شاهد جهش های قیمتی زیادی 
در بازار اجاره و حتی خریدوفروش باشیم. 

کوتاه ماندن دست دوسوم از متقاضیان از تسهیالت مسکن

بخش زیادی از تورم حاکم بر بخش مسکن را می توان ناشی از تورم 
موجود در دیگر بخش های اقتصاد عنوان کرد ضمن در نظرگیری این 
نکته که مسکن همچنآن همچون کاالی سرمایه ای مطرح است و 

بی شمار دالالن و سوداگرانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
برخی کارشناسان ساخت وساز مسکن را حدود یک سوم تقاضا می دانند 
و این موضوع را تهدیدی جدی برای خانوار معرفی می کنند چراکه در 
صورت استمرار وضعیت فعلی و کوتاه ماندن دست دوسوم از متقاضیان 
از تسهیالت مسکن تنش ها و التهابات در بازار ملک ادامه دار خواهد شد.

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه یکی از راهکارهای مناسب برای 
افزایش تعداد مسکن و توانایی پاسخگویی به تقاضاها تکمیل طرح 
نهضت ملی مسکن است گفت: بدیهی است با افزایش تولید بازار مسکن 

به ثبات نزدیک تر خواهد شد.

 تاکنون 5۹7 هزار و شش نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کردند

11 هزار میلیارد تومان آورده  از واریز  بانک مسکن  مدیرعامل 
متقاضیان و 15.۳ هزار میلیارد تومان تسهیالت و درمجموع 26.4 

هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان پروژه های نهضت ملی مسکن 
خبر داد.

به گزارش ایرنا محمود شایان درباره روند افتتاح حساب و واریز وجه و 
پرداخت تسهیالت به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن گفت: آمارها 
حاکی از این است که تاکنون 5۹7 هزار و شش نفر در طرح نهضت ملی 

مسکن ثبت نام کردند.
واریز وجوه متقاضیان به حساب بانک معادل 2۰ هزار و ۹7۸ میلیارد 
تومان است مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از واریز 26 هزار و 



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
15

شامره 46

15 شهریور ماه سال 1401

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

427 میلیارد تومان به حساب سازندگان خبر داد و گفت از مجموع واریزی 
به حساب سازندگان 11 هزار و ۳4 میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان 

و 15 هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان از محل تسهیالت است.
وی افزود هم اکنون از محل آورده متقاضیان ۹ هزار و ۹44 میلیارد 
تومان نزد بانک است تا بنا به درخواست نهادهای متولی به سازندگان 
پرداخت شود و توضیح داد تاکنون ۳21 هزار و 67۸ واحد به بانک برای 
پرداخت تسهیالت معرفی شده که بانک با 12۹ هزار و ۳۹۳ واحد قرارداد 

به مبلغ 4۳ هزار و 77۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
در همین حال سرپرست معاونت امالک و حقوقی سازمان ملی زمین 
و مسکن از آغاز دور جدید تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن 
خبر داد و گفت اصلی ترین بحث ما در این نشست ها بحث تأمین زمین 
در استان ها است و عالوه بر آن تأمین مالی پروژه ها و آخرین وضعیت 
پیشرفت فیزیکی پروژه های تعریف شده در هر استان به تفکیک شهرها 

خواهد بود.

با کاهش ارزش پول ملی التهاب بازار مسکن بیشتر از گذشته احساس 
می شود

یک کارشناس با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی 
نامناسب و رشد تورم در کشور با افزایش روزافزون نرخ مسکن مواجه 

هستیم، گفت: با کاهش ارزش پول ملی التهاب بازار مسکن بیشتر از 
گذشته احساس می شود.

 این کارشناس افزود راه حل بلندمدت و اصولی اصالح بازار مسکن 
تولید متناسب با نیاز است یعنی الگوی ساختی که متناسب با تقاضا باشد.

وی گفت: در کوتاه مدت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور 
کار بسیار پیچیده ای است که بخشی از این موضوع به تسویه فعالیت های 
اصالح کسب وکار و مجوزها و به تبع بهبود شرایط اقتصادی کشور 

وابسته است.
 بخشی هم به سیاست گذاری در فناوری های جدید ساخت وساز و 
استفاده از توان فنی مهندسی کشور برمی گردد بسیاری از کارشناسان 
تقاضای مسکن را سالی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد می دانند و 
این در حالی است که تولید کنونی کمتر از 5۰۰ هزار واحد شهری و 

روستایی است.
به گفته بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن این افزایش نرخ واقعی 
مسکن نیست بلکه رشد نرخ اسمی ناشی از تورم است که در همه سطوح 

به دلیل کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است.
اتفاقی که در بازار مسکن همیشه تکرار می شود رابطه مستقیم افزایش 
تعداد معامالت مسکن با گرانی هاست زیرابه متقاضیان برای حفظ از پول 
و سرمایه گذاری در بازار مسکن سیگنال مثبت می دهد، بنابراین اگر افق 
نگاه را سال 14۰1 قرار دهیم می شود گفت موضوع نرخ ارز و شرایط کلی 
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پنج شنبه سوم شهریورماه انتخابات خانه احزاب بعد از چند بار به 
تعویق افتادن برگزار شد و شورای 21 نفره خانه احزاب کشور منتخبین 
خود را شناخت. در این انتخابات هفتمین مجمع عمومی خانه احزاب 
ایران قرار بود که اعضا شورای مرکزی و بازرسان خود را برای دوره 

سه ساله جدید انتخاب کند.
شورای مرکزی خانه احزاب ایران متشکل از 21 عضو اصلی است 
که در قالب سه گروه 7 نفره از سه فراکسیون اصلی کشور برگزیده 
می شوند. با توجه به تجربیات پیشین مکانیسمی طراحی شده است تا این 
نهاد صنفی احزاب با حداقل اختالف و حداکثر هم گرائی بتواند امورات 
صنفی احزاب کشور را سروسامان دهد. برای همین یک انتخابات تقریبًا 

دومرحله ای در نظر گرفته شده است.
در مرحله اول فراکسیون های سه گانه )اصالح طلب، اصولگرا و 
مستقلین( بارأی گیری داخل فراکسیونی نامزدهای خود را مشخص 
می کنند. در هر فراکسیون 1۰ نامزد برای شورای مرکزی )7 اصلی و ۳ 
علی البدل( و 2 نامزد برای بازرسی )1 اصلی و 1 علی البدل( به ترتیب 

آرا مشخص می گردند.
نامزدهای  بین  از  احزاب حاضر در مجمع،  تمام  در مرحله دوم 
مشخص شده فراکسیون ها، به تفکیک سه دسته 7 نفره را برای شورای 

مرکزی و سه دسته تک نفره را برای بازرسی انتخاب می نمایند.
این شیوه انتخاب کمک می کند که هم هر فراکسیون حق انتخاب 
اعضا خود را داشته باشد و هم کل اعضا مجمع بتوانند تا حدودی 

اعضا هماهنگ تری را انتخاب نمایند. البته نامزد شدن افرادی خارج از 
فهرست های داخل فراکسیونی منعی ندارد ولی به علت احتمال بسیار 
پائین رأی آوری ایشان و انضباط داخل فراکسیونی معمواًل این اقدام 

اتفاق نمی افتد.
در ابتدای جلسه بعد خوشامدگویی منشی، هیئت ریسه موقت شامل 
دو نفر اصالح طلب، دو نفر اصول گرا و دو نفر از طیف مستقلین انتخاب و 
به جایگاه رفتند. آقایان بادامچیان به عنوان رئیس )از طیف اصول گرایان( 
و محمود صادقی به عنوان نایب رئیس )از طیف اصالح طلبان( انتخاب 

و مراسم رسمًا شروع شد.
بعد از دعوت آقای بادامچیان، حسین کمالی به عنوان رئیس دوره ای 
خانه احزاب گزارش ساالنه خود را ارائه فرمودند. در حین ارائه گزارش، 
آقای کمالی گریزی به مسئله برجام، اوضاع کشور و عدم اطالع احزاب و 
نخبگان سیاسی حتی نمایندگان مجلس از آخرین وضعیت برجام و مفاد 
آن زد که با واکنش بادامچیان روبرو شد و چنددقیقه ای صحبت هایی 

بین این دو نفر ردوبدل شد.
بعد گزارش حسین کمالی نوبت به گزارش مجید بهمن زاده بازرس 
خانه احزاب از طیف اصالح طلبان رسید. گزارش مالی و میزان مصرف 
یارانه اختصاص یافته توسط احزاب و خانه احزاب و میزان موجودی فعلی 
حساب خانه احزاب مفاد اصلی گزارش ایشان را شکل می داد. وی در 
صحبت های خود اعتراضی نسبت به لغو چندباره مراسم انتخابات خانه 
احزاب داشت و یکی از دالیل آن را نظامی بودن وزیر کشور و معاون 

نهاد صنفی احزاب کشور انتخابات
 خود را برگزار کرد.
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سیاسی ایشان و اعتقاد نداشتن به کار سیاسی و دستوری بودن وزارت 
کشور دانستند. این موضوع با اعتراض نمایندگان احزاب اصول گرا روبرو 
شد و مراسم چنددقیقه ای متشنج گردید که پادرمیانی آقایان بادامچیان و 

کاشفی و کمالی مسئله جمع شد و ارائه گزارش ادامه پیدا کرد.
در رأی گیری مرحله اول این دوره افراد زیر به ترتیب آرا از طرف 
فراکسیون ها برای رأی گیری اصلی )مرحله دوم( شورای مرکزی خانه 
احزاب ایران معرفی شدند: )در هنگام رأی گیری درون تشکیالتی 
ازجمله قدرت علی حشمتیان  از طیف مستقلین  نفر  اعتراض چند 

خودنمایی می کرد.(

فراکسیون مستقلین
1- قدرت علی حشمتیان ۳4 رأی

2- علیرضا متانی ۳۳ رأی
۳-محمدعلی تبرائی ۳۰ رأی

4-ملک آرا 2۸ رأی
5-مهدی پورنامدار 27 رأی
6-محسن صفرپور 25 رأی

7- بابک آذرباد 25 رأی
۸-جمشید ایرانی 24 رأی
۹- بهنود نادری 2۳ رأی

1۰-حسن بیادی 17 رأی

فراکسیون اصالح طلب
1- مصطفی کواکبیان 25 رأی

2-حسین کاشفی 25 رأی
۳-حسین کمالی 25 رأی

4- یداهلل طاهرنژاد 25 رأی
5- طاهره نقی ئی 22 رأی
6- سهیال مدارایی 22 رأی

7- علی صوفی 21 رأی
۸- اکبر کمیجانی 2۰ رأی

۹- قادری 2۰ رأی
1۰- محمد خونچمن 2۰ رأی

فراکسیون اصولگرا
1- منوچهر متکی 21 رأی

2- عبدالحسین روح االمینی 16 رأی
۳- حسین کنعانی مقدم 16 رأی

4- حسن غفوری فرد 15 رأی
5- حبیب اهلل بور بور 15 رأی

6- مهدی عرب صادق 14 رأی
7- محمدحسین عرب پور 14 رأی

۸- جعفرعلی اکبری 1۳ رأی
۹- فرید شهاب 1۳ رأی

1۰- حسین روازاده 12 رأی

در مرحله دوم کل نمایندگان احزاب حاضر در جلسه )حدود 1۰۰ 
حزب( می توانستند رأی دهند و بارأی خود تغییراتی را در ترکیب اولیه 
ایجاد نمایند. لذا البی و رایزنی ها شروع شد. منوچهر متکی )وزیر 
خارجه دولت احمدی نژاد( از طیف اصول گرایان و حسن بیادی )عضو 
سابق شورای شهر تهران( از طیف مستقلین برای البی و گرفتن رأی 
از اصالح طلبان به سمت گوشه ایی از سالن که احزاب اصالح طلب جمع 
بودن آمدند و با آقایان کاشفی و کمالی و کواکبیان خوش وبش کردند. 
آقای کاشفی خاطره ای از زمان وزارت منوچهر متکی و همراهی ایشان 
برای سفر احزاب به کشور چین پرداخت و از ایشان به نیکی یادکرد. 
فهرست ها بین سرگروه های ۳ طیف توزیع شد و رأی گیری آغاز گردید.

بعد از پایان رأی گیری، شمارش آرا با نظارت هیئت رئیسه و نماینده 
وزارت کشور شروع شد در هنگام شمارش آرا اعتراض قدرت علی 
حشمتیان و یک نفر دیگر از طیف مستقلین و کاندیدای بازرسی از 
طیف اصول گرایان با صدای بلند اعالم به گوش می رسید و چند باری در 
شمارش آرا اختالل ایجاد شد. جمالتی مانند کفن می پوشم و در جلوی 
وزارت کشور تحصن می کنم و در فراکسیون کودتا کردند از ایشان شنیده 
می شد که با پادرمیانی بزرگان هیئت رئیسه و گفتن جمالتی همچون 
انتخابات تائید نمی شود تا رسیدگی به اعتراض شاکیان موردبررسی قرار 

گیرد، قائله ختم به خیر شد.
بدین ترتیب بعد از پایان شمارش آرا ترکیب دور جدید شورای مرکزی 
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خانه احزاب به صورت زیر شد:

فراکسیون مستقلین
1- محسن صفرپور 61 رأی
2- مهدی پورنامدار 5۸ رأی

۳- محمدعلی تبرائی 54 رأی
4- حسن بیادی 41 رأی
5-  بهنود نادری 41 رأی

6- ملک آرا ۳۹ رأی
7- جمشید ایرانی ۳4 رأی

۸- بابک آذرباد ۳۳ رأی
۹- قدرت علی حشمتیان 26 رأی

1۰- علیرضا متانی 21 رأی

فراکسیون اصالح طلب
1- حسین کاشفی 64 رأی
2- حسین کمالی 6۰ رأی

۳- علی صوفی 52 رأی
4- مصطفی کواکبیان 4۹ رأی

5- یداهلل طاهرنژاد 47 رأی
6- اکبر کمیجانی ۳۳ رأی
7- سهیال مدارایی ۳2 رأی

۸- قادری ۳۰ رأی
۹- طاهره نقی ئی 17 رأی

1۰- محمد خون چمن 16 رأی

فراکسیون اصولگرا
1- منوچهر متکی 76 رأی

2- محمدحسن غفوری فرد 5۳ رأی
۳- جعفرعلی اکبری 5۳ رأی

4- فرید شهاب 5۰ رأی

5- عبدالحسین روح االمینی 45 رأی
6- حبیب اهلل بور بور 41 رأی

7- حسین کنعانی مقدم ۳6 رأی
۸- محمدحسین عرب پور ۳4 رأی

۹- مهدی عرب صادق 2۸ رأی
1۰- حسین روازاده 1۹ رأی

درنتیجه انتخابات مرحله دوم، بعضی از افراد که در انتخابات داخل 
فراکسیونی جزو نفرات اصلی بودند به نفرات علی البدل تبدیل شدند و 
احتمااًل همین موضوع باعث اعتراض بعضی از نامزدها خصوصًا قدرت 

علی حشمتیان شده بود.

در انتخاب بازرسین نیز نتیجه نهائی به صورت زیر بود:
فراکسیون مستقلین

1-حسین طجرلو با ۳۹ رأی
2-خداقلیزاده با 26 رأی

فراکسیون اصالح طلب
1-مجید بهمن زاده با 44 رأی

2-علی یازرلو با 44 رأی

فراکسیون اصول گرا
1-ولی زاده ۳۹ رأی
2-خادمی ۳5 رأی

با توجه به آرا مساوی دو بازرس طیف اصالح طلب با رضایت دو طرف 
با رأی گیری نفر اصلی و علل البدل مشخص شدند.

در این انتخابات محمد مسیبی نماینده معرفی شده از جانب حزب 
اراده ملت ایران )حاما( بود که در مرحله اول رأی گیری داخل فراکسیونی 
اصالح طلبان فقط توانست 5 رأی را کسب نماید و از راه یابی به مرحله 

دوم انتخابات بازماند.
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در دو بخش پیشین این نوشتار، تحت عنوان “فلسفه و هنر زیستن 1 و 
2”، ابتدا به بحث فالسفه در مورد کاربرد داشتن یا نداشتن فلسفه در چگونگی 
زندگی و بهینه سازی زیستن پرداختیم و پس ازآن، با ذکر نمونه هایی، تالش 
فلسفه ورزان را برای بازخوانی یک مکتب یا دیدگاه فلسفی یک فیلسوف خاص 

در جهت گزینش و بیرون کشیدن روش خوب زیستن بازنمایاندیم.
اّما هدف در این سلسله مقاالت، ماندن در حصار مباحث آکادمیک و 
دانشگاهی نیست بلکه قصد داریم به صورت صریح، انضمامی و کاربردی، 
از فلسفه، از کل تاریخ، مکاتب و دیدگاه های فلسفی بپرسیم که چگونه باید 

زندگی کنیم تا زندگی مان را بتوان خوب و مطلوب توصیف نمود؟
هدف ما بررسی و ماندن در قالب یک دانش نیست. از فلسفه برای یافتن 
پاسخ پرسشمان مدد می گیریم، آن هم تنها به این دلیل که ماهیت پرسشمان 
فلسفی است. البته در بررسی مان، بر ماندن در حوزه فلسفه اصرار نداریم و 
جزمیت یا دگمی ای در کار نیست. هرکجا به علوم دیگری نیاز احساس کنیم، از 
آن علم هم استمداد می کنیم. خاصیت پرسشگری غیر آکادمیک همین است. 
وقتی مبحثی و پرسشی را به صورت غیر آکادمیک بر دانش عرضه می کنیم، 
الزامی بر ماندن در حوزه یک علم خاص وجود ندارد. آکادمیسین ها و اصحاب 
رسمی دانشگاه برای عرضه محصول کار خود مجبورند در حوزه تخصصی 
خود سخن بگویند اّما ما به عنوان یک انسان دغدغه مند چنین اجباری نداریم.

از این گذشته و بعد از در نظر گرفتن این مقدمه، به پرسش خودمان 

بازمی گردیم که “خوب زیستن و هنِر داشتن زندگی خوب چیست؟”
شاید اولین و دم دستی ترین پاسخ به این پرسش، پاسخ لذت گرایانه است. 
لذت گرایان که لزوماً اهالی دنیای دانش نیز نیستند و می توانند از مردم عادی 
نیز بیشتر باشند، در پاسخ به پرسش خوب زیستن چگونه زیستنی است، پاسخ 
می دهند که زندگی پر لذت، انباشته از لذت های مختلف، زندگی مطلوب و 

خوب است.
به عبارت دیگر، یک زندگی پر از لذت، زندگی خوبی است و در مقابل، زندگی 
مملو از رنج و درد، زندگی نامطلوب. به همین منوال، هر چه مقدار مجموع 

لذت های زندگی بیشتر باشد، یک زندگی را واجد صفت خوبی می کند.
طرفداران لذت گرایی )hedonism( دالیل مختلفی برای اثبات نظرشان 
ارائه می کنند. یک دلیل آن ها بر تجربه-پذیری ادعایشان مبتنی است یعنی 
ایشان با این پشتوانه که خوبی و مطلوبیت لذت در زندگی، قابل تجربه برای 

همه است به اثبات مدعایشان می پردازند.
هر انسانی که از نحوه خوب زیستی می پرسد، در حال تجربه زندگی است 
و بسته به اینکه در چه سنی باشد مقداری از تجربیات زیستنش را در خاطر 
خود انباشته است. بنابراین، او تجربه و تجربه پذیری را می فهمد و برای تجربه 
در زندگی اش به دنبال پاسخ به پرسش خوب زیستن نیز هست، پس می باید 
پاسخی که می یابد قابل تجربه باشد و تجربه های قبلی او از زندگی، آن پاسخ 

را تائید کنند.

آیا لّذِت بیشتر، موجب زندگی بهتری می شود؟

کاظم طیبی فر

فلسفهوهنرزیستن)3(؛درباِبلذتگرایی
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آن را دلپذیر و مطلوب می نماید. پیداست که زندگی ای پر از لذت، یا حداقل 
زندگی ای که مقدار لذت های آن به مقدار آالمش بچربد را هر تجربه گر زندگی 
و هر بشری تائید می کند. پس مدعای ابتدایی لذت گرایان که بر اصالت تجربه 
مبتنی است را نیز می توانیم بپذیریم؛ این مدعا را که “ هرچه مطلوب است باید 

در تجربه خودش را نشان دهد”.
به زبان ساده و به بیان خودمانی، هر چه یک زندگی پر لذت تری داشته باشیم 
زندگی نیکوتری داریم و اعتقاد به این موضوع از تجربه های ما ناشی می شود. 
همه ما لذت هایی را تجربه کرده ایم و دردهایی را. بدیهی است که می کوشیم 

مقدار لذت ها را افزایش دهیم و از دردها بکاهیم، اگر نتوانیم نابودشان کنیم.
دلیل دوم لذت گرایان  هم از همین نقطه نشاءت می گیرد یعنی انگیزه انسان. 
انگیزه هر آدمی کسب لذت است، چنانکه فروید می پنداشت. به تجربه نیز 
دریافته ایم که چنین است و اعمالمان برای کسب لذت و دفع درد به انجام 
می شوند؛ اما باید توجه داشت که لذت گرایان یک قدم از فروید جلوترند و پا را 
فراتر می نهند. لذت گرایان اعتقاددارند که کسب لذت و دفع درد یگانه انگیزه 

تمام اعمال ماست.
به زعم ایشان، تنها و تنها برای کسب لذت و دفع رنج است که کاری می کنیم 
و عملی مرتکب می شویم. غایت و هدف نهایی همه اعمال در تمام طول 

زندگی مان کسب لذت است یا دفع رنج.
البته، لذت گرایان، عالوه بر دلیل انگیزشی و دلیل تجربه گرایانه شان به 

همبستگی میان کل عوامل در زندگی نیز نظر و توجه داشته اند.
با یک مثال این موضع لذت گرایان را تشریح می کنم. مثاًل در یک شب 
خاص، فردی خاص، تمام وقتش را به خوش گذرانی اختصاص داده و واقعاً نیز 
لذت می برد تا زمانی که برای ساعتی، دردی در یکی از دندان هایش احساس 
می کند. با یک قرص، یا حتی عاجل و فوری تر از آن، با یک اسپری بی حسی 
دردش را به کل التیام می دهد و شب خود را با کام جویی و لذت بردن ادامه 

می دهد.
همین شخص، فردای آن شب خاص، در برآورد خوبی آن شب به نتیجه 
مطلوبش می رسد. به گمانش، او شب خوبی را از سر گذرانده. اگرچه مقداری 
درد را هم در همان شب تجربه کرده ولی برآیندش از کل آن خوش گذرانی 

این است که “شب خوبی از زندگی” را گذرانده.
وجود این همبستگی میان لذت با خوبی و مطلوبیت شب موردنظر، به گمان 
لذت گرایان، دلیل دیگری بر اصالت لذت است. اگرچه در آن شب مقدار کمی 
درد نیز جود داشت لیکن استفاده دارو در جهت رفع آن، منجر به مطلوبیت 
کل آن شب گردید؛ بنابراین، میان مقدار کل لذت در برهه ای خاص، مثل 
برهه زندگی یک شخص با خوبی و مطلوبیت آن زندگی همبستگی و رابطه 

مستقیم وجود دارد.
بنا بر آنچه تاکنون از لذت گرایی بیان شد، به صورت خالصه می توان گفت 
که سه گونه دلیل از سوی لذت گرایان برای اثبات ادعایشان ارائه شده؛ دلیل 
انگیزشی، دلیل تجربه پذیری و دلیل همبستگی. هرکدام از این دالیل قابل 
مناقشه است و از طرف دیگر، اصالت لذت و این مدعا که لذت، غایت نهایی 

زندگی انسان است بر اساس حس شهودی ما قابل قبول به نظر نمی رسد.
اینک برای اینکه ببینیم لذت گرایی را می توانیم بپذیریم یا نه می توانیم برای 
آنکه خوب بودن زندگی را در کسب هر چه بیشتر لذت بدانیم یا ندانیم، به نقد 
ادله و پس ازآن، به نقد مدعای اصلی لذت گرایی می پردازیم تا درنهایت، قضاوت 
عقالنی و مستدلی درباره پاسخ لذت گرایانه به نحوه خوب زیستی داشته باشیم.
اپیکور و جرمی بنتام معروف ترین هواداران این گمان هستند و از لذت گرایی 
در اشکال مختلف و به سبک های گوناگون دفاع می کنند. تامس هرکا با کتاب 
“بهترین های زندگی”، روان، شیوا و همه فهم به شرح و نقد لذت گرایی و لذت 
طلبی پرداخته. ما نیز در قسمت بعدی این نوشتار که در شماره بعد منتشر خواهد 

شد به ارزیابی ادله این تلقی و تفکر خواهیم پرداخت.
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پیش درآمدی بر دوران بازنشستگی
محمدبهرامی

فرض کنید جوانی 25 ساله، شاداب و پرانرژی و باانگیزه به استخدام اداره و 
یا شرکتی در می آید. وی در صورت خوش اقبالی با مجموعه ای آشنا و همکار 
خواهد شد که از مدیریت اصولی و علمی و کارکنان هدفمند و دلسوز برای 
انجام امورات محوله صادقانه تالش می کنند. چنین محیطی موجب فراگیری 
منطقی و اصولی فرد تازه کار شده و حاصل تالش جمعی ایشان، منجر به 

برآورده شدن بخش هایی از نیازهای منطقه و یا کشور می شود.
با اجراشدن حکم کارگزینی یعنی مشخص شدن جایگاه فرد استخدام شده 
و همچنین حقوق و مزایای دریافتی مربوطه، به صورت سیستماتیک ماهیانه 
مبالغی به عنوان مالیات و حق بازنشستگی طی سالیان اشتغال مثاًل ۳۰ سال 
از حقوقش وی کسر می شود. به تعبیری مبلغ کسرشده بابت بازنشستگی 
چونان قلکی است که در حال پرشدن می باشد پس کارمند جوان موردنظر که 
ابتدائا فاقد هرگونه فن و دانش عملی بوده به مرور ضمن فراگیری آن ها خود 
به کارشناسی مجرب تبدیل می شود لذا معنای عقالنی و علمی “بازنشسته” 

یعنی عصاره دانش عملی با هزینه کرد بهار جوانی!
در کشورهای توسعه یافته که با مدیریت اصولی و برنامه ریزی های علمی 
مشغول چرخاندن چرخ های مملکت و یا همان تولید ثروت در اشکال مختلف 
جهت توسعه و رفاه و آسایش مردمان می باشند، اقشار بازنشسته جایگاه 
ویژه ای دارند و از سوی حاکمان و مردمان مورد تکریم و احترام بوده و حتی 

در مواقع نیاز از تجربیات ارزنده آن ها استفاده می نمایند.
اما در اینجا با تأسف و دردمندی سخنان نابخردانه ای از برخی منصب داران 
و روحانیون می شنویم که فاقد توان برای درک موقعیت بازنشستگان عزیز 
و گرامی که از دوران میان سالی به سمت کهن سالی هستند، می باشند. این 

نابخردان ایشان را سربار می دانند و از اینکه سودی برای کشور ندارند گله مند 
هستند. درحالی که این قشر مقدس گون و فرهیخته نه تنها هیچ باری بر 
نظام و دولت ها نداشته بلکه این دولت ها هستند که هماره به صندوق های 
بازنشستگان که صاحب ثروت های سرشاری هستند، دست درازی کرده و 

می کنند.
ازجمله وظایف نظام های حاکم خصوصاً دولت ها مهیا نمودن رفاه و آسایش 
بازنشستگان از قبیل امکانات ورزشی، سالنهای گردهمائی، مسافرت های 

چندگانه سالیانه، نیازهای بهداشتی پزشکی و ... است.
بدیهی است برای شروع هر فعالیتی مثاًل تولیدی، خدماتی و ... عامل 
سرمایه یکی از مهم ترین ارکان کار است. وجود صندوق های بازنشستگان 
بهترین و نقدترین منابع حی و حاضر است و در صورت استفاده بهینه و با 
مدیریت عالمانه، ضمن امکان تولید و خدمات و کسب سود سرشار ناشی از 
فعالیت ذکرشده، می تواند سهم قابل توجهی نیز به صاحبان اصلی صندوق ها 
که همانا بازنشستگان عزیز باشند برساند؛ اما افسوس و صد افسوس، در کشور 
ما نه تنها شاهد چنین امری نیستیم بلکه دردمندانه شاهد غرور شکسته شده 
بازنشستگانی هستیم که از تأمین هزینه های حداقل میهمانی های ماهیانه 
عروس ها و دامادها و نوه ها برنمی آیند و یا اصاًل در تأمین اولیه هزینه متوسط 

خانواده خودشان مانده اند.
باراالها تو بهترین آگاه از نیت ها و اعمالمان هستی، مطلب فوق را دلسوزانه 
با امید این که نیکو مردانی از مدیران حوزه مربوطه با اقدامات عاجالنه در رفع 
مشکالت حل شدنی فوق و شاد نمودن دل شکسته بازنشستگان معزز کشور 

همیشه سربلندمان عمل نمایند.
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اراده ملت، فائزه صدر: شورا مظهر مردم ساالری و حاکمیت مردم است. 
بی شک هدف از تشکیل شورا ا شرکت دادن شهرونداِن سطوح مختلف جامعه، 
در اداره امور بود تا با حاکم کردن مدیریتی بومی و دلسوزانه زمینه های رشد 
و توسعه مناطق مختلف کشور را تسهیل کنند. عالوه  بر این شورا با فراهم 
آوردن بستر بحث و گفتگو در رابطه با مسائل و مشکالت محلی، گفتمان شهر 
را می سازد و به تریبونی برای مردم تبدیل می شود؛ اما امروز بعد از شش دوره 
سابقه فعالیت شوراها، محقق شدن این اهداف محل تردید است. اراده ملت در 
گفت وگویی با دکتر فرج محمد قلی زاده، عضو شورای پنجم شهر تبریز این 

موضوع را بررسی کرده که در ادامه می خوانید:

با توجه به تجربه چهارساله شما از عضویت در شورای شهر تبریز، وضعیت 
شورا، آسیب ها و مشکالت را چگونه دیدید؟

شهرداری نهادی با پتانسیل باال برای تولید رانت است. متأسفانه بسیاری در 
این مرحله ورود به شورای شهر را به مثابه یک سرمایه گذاری می بینند. نگاهی 
در انتخابات شورای شهر وجود دارد که می گوید یک تومان خرج می کنم تا 

وارد شورای شهر شوم و طی چهار سال ده تومان برمی دارم.
این وضعیت هم توسط شخص کاندیداها و هم توسط کسانی که برای 
آن ها سرمایه گذاری می کنند وجود دارد. برخی دیگر را بحث های سیاسی و 
جناحی و پوپولیستی و قومیت گرایانه به صحنه انتخابات شورا می کشاند که 
همه این افراد بعد از ورود به شورا سرعت نشان می دهند که مناسب حضور در 
عرصه تصمیم گیری نیستند. وضعیت شوراهای شهر خطرناک است زیرا نباید 
شهر و بستر زندگی عادی مردم را به تصمیمات انسان های ناسالم، ناپاک و 

کوته بین سپرد.

چرا ایده انجمن محلی و محفلی برای مشورت و تصمیم گیری سازنده امروز 
به چنین وضعیتی دچار شده است؟

ابتدا شوراها رها شدند و درنتیجه شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل 
شد. مردم و بزرگان شهر و معتمدین محالت و کارشناسان از این عرصه کنار 
زده شده اند و شورا به مجموعه ای تبدیل شد که روسای نهادها و مدیران 

شهرداری آن را تشکیل می دادند.
شورا بدون مردم شهر و بدون کارشناسان نه مشکالت را احصا می کند و نه 
پاسخی برای حل مشکل دارد. این شورا جوابگوی توقع مردم نیست. شورای 
شهرداری است و تنها برای حفظ ارتباط شهرداری با مجموعه های قدرت و 
ثروت شهر و حل وفصل اختالفات بین این دو و داللی بین آن ها کار می کند.

از طرفی در همین حد هم کارها در شورا پیش نمی رود. چون ذاتاً ما باسابقه 
تاریخی، فرهنگی و تربیتی ریشه دری، در امر کار گروهی فاقد مهارت هستیم و 
هرجایی که نیاز به کار در قالب تیمی باشد، از خود نقص و ضعف نشان می دهیم.
فضای جامعه هم مساعد نیست. توقع مردم از شوراها بسیار باال و عمومًا 
غیرواقعی است. در سطح شهر و در کل جامعه نسبت به شورا و نمایندگان شورا 
بدبینی عمیقی وجود دارد که البته در این خصوص باید به عملکرد منفی و یا 
غیرقابل قبول شورای های پیشین اشاره کرد. عموم مردم حتی کسانی که در 
انتخابات شوراها رأی نداده اند، چهار سال از دور می ایستند و عملکرد شورا را 
نظارت می کنند. متأسفانه حمایتی از جانب افکار عمومی وجود ندارد به ویژه در 
کارهای بزرگ و پرهزینه ای که نماینده شورا باید با حمایت شهر از پس آن ها 

بربیاید، شاهد همراهی مردم نیستیم.
منظور شما از حمایت مردم چیست؟ آیا به نظارت عمومی اشاره دارید؟

به طور مثال در دوره پنجم که من افتخار حضور در لیست امید و همراهی 
با مجموعه شورای شهر را داشتم با معضلی به نام سازمان ورزش شهرداری 
تبریز روبرو شدیم که بستر فساد و تبانی در عرصه ورزش حرفه ای و قهرمانی 

بود و با تصمیم اعضای شورای پنجم منحل شد.
مجموعه این تصمیم را گرفت و البته که مخالفانی در داخل شورا داشت. 
به دلیل ضرورت تالش شهرداری برای توسعه ورزش همگانی و جلوگیری 
از هزینه کرد های کالن برای جذب بازیکنان و اعضای کادر فنی گروه ها در 

رشته های مختلف سازمان ورزش شهرداری را منحل کردیم.
من مدارک مربوط به قرارداد با بازیکن آمریکایی آن فصل ها را در اختیاردارم 
که توسط دالل ها بسته شده که حقیقتاً مایه شرمساری است. وقتی شهرداری 
متصدی ورزش قهرمانی باشد وضعیت این چنین خواهد بود زیرا که نه ساختاری 

و نه نظارتی و نه قدرت ارزیابی در این حوزه وجود ندارد.
بودجه شهرداری تبریز حتی پول فروش نفت هم نیست، این پول ها از سفره 
مردم گرفته شده است. این پول باید زیر پای مردم باشد و به خدماتی برای 

دکتر فرج محمد قلی زاده، عضو شورای پنجم شهر تبریز در گفت وگو با اراده ملت تشریح کرد:

شوراهای موجود، برای حفظ ارتباط شهرداری با 
مجموعه های قدرت و ثروت کار می کند
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آسایش شهروندان تبدیل شود نه اینکه چند دالل فرصت طلب از این بودجه 
سو استفاده کنند.

بحث تبانی در فوتبال یادآور همان دوران است. آن ماجرای شرم آور آبروی 
تبریز را برد. فوتبال این شهر از لیگ برتر به دسته دو سقوط کرد. چون کشف 
شد که برخی از مدیران و مربیان نتوانستند با آن هزینه کرد از جیب شهرداری 
به موفقیتی دست پیدا کنند و مجدداً این بار می خواستند با بودجه شهرداری و 
رشوه دادن به این وآن در لیگ برتر بمانند. بعد از پرده افتادن از این ماجرا حکم 

محکومیتشان صادر شد و ورزش تبریز سقوط کرد.
تردیدی نبود که ورزش قهرمانی باید فعالیت داشته باشد، ولی ما سعی 
کردیم یادآوری کنیم که در این خصوص وزارتی وجود دارد و این وزارت خانه 
بودجه دولتی می گیرد تا در رابطه باهمین کار فعالیت کند. یک وزارتخانه در 
موضوعی کارمند و کارشناس و بودجه مشخص دارد، چرا شهرداری باید پول 
عوارض مردم را به ورزش قهرمانی و دالالن این حوزه بدهد؟! سی ویک اداره 
کل و چهارصد و سی اداره شهرستانی در وزارت ورزش وجود دارد که کارشان 

 همین است.
وظایف وزارت مشخص است؛ اما شهرداری در حوزه ساختاری و قانونی 
به هیچ عنوان صالحیت ورود به ورزش قهرمانی را ندارد. با ورود شهرداری به 
این حوزه هم منابع عمومی تلف می شود و هم شهرداری با انواع فسادهای مالی 

و رانتی روبرو می شود دراین بین قطعاً استعدادها نیز نابود می شوند. وقتی فساد 
و داللی وارد جایی شد دیگر بحث استعداد مطرح نیست و قدرت و البی گری 
و پول در این محفل حرف اول را می زند؛ اما باوجود همه این مسائل در مقابل 
اجرای تصمیم شورای پنجم سنگ اندازی شد. من و همکارانم مدتی طوالنی 

درباره آسیب ورود شهرداری به حوزه اختیارات وزارت ورزش هشدار دادیم.
با اتمام شورای پنجم، ششمین نمایندگان شهر با شعار انقالبی بودن وارد 
عرصه شدند و با احیای مجدد سازمان ورزش شهرداری حیاط خلوت دالالن 
ورزشی را فراهم آورند تا عرصه طمع باز مهیا شود. متأسفانه مردم این مسئله 

و آسیب هایش را درک نکرده اند.
یا وقتی اعضای شهرداری تبریز در آستان قدس به ارائه خدمات مشغول 
بودند، تعدادی از نمایندگان شورای پنجم که از اعضای لیست امید بودند با 
به جان خریدن عواقب کار این نیروها را برگرداندند و برخوردی قانونی با 
این مسائل داشتند اما در هیچ کدام از این مراحل و در سختی های کار و در 
زمان نیاز به حمایت ها از طرف هیچ نهاد نظارتی و قانونی و قضایی، حمایتی 
متوجه اعضای لیست امید نبود و برعکس در فضای مجازی با به راه انداختن 
هجمه هایی، خدمتگزاران واقعی شهر را محکوم می کردند. در این مراحل 
متأسفانه افکار عمومی بیشتر در اختیار دالالن و کسانی بود که برآیند کارشان 

ضایع شدن حقوق مردم است.
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احزاب در امربه معروف و نهی از منکر، بازوی 
بی ادعای حاکمیت  هستند

حسین کنعانی مقدم، مؤسس حزب سبز در گفت وگو با اراده ملت عنوان کرد:

اراده ملت، فائزه صدر: حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز، همواره 
در گفت وگو با رسانه ها بر ظرفیت های مثبت فعالیت احزاب تأکید دارد. 
کنعانی مقدم ازجمله اصولگرایان معتدلی است که استقرار نظام ریاستی 
در کشور را مانعی بر مسیر فعالیت سازنده احزاب می داند. به عقیده وی 
ساختار کنونی نیازمند تجدیدنظر است و نظام سیاسی ایران باید به سمت 
استقرار نظام پارلمانی حرکت کند تا کشور از برکات این سیستم که فعالیت 
قدرتمند احزاب قانونی است بهره مند شود. اراده ملت در گفت وگویی با 
حسین کنعانی مقدم از زاویه نگاه او به مسئله تحزب در کشور پرداخته که 

در ادامه می خوانید:

با توجه به فعالیت های حزبی شما در طول چهار دهه گذشته، تجربه 
خود، در خصوص مزایای نظام حزبی، فعالیت احزاب در کشور و نتایج این 

فعالیت ها را با ما به اشتراک بگذارید.
بر اساس قانون اساسی و تعریف قانونی، احزاب در ایران آزاد هستند و 
به عنوان پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم این قابلیت را دارند که مطالبات 
مردم را از حاکمیت پیگیری کنند. ما هم با این ظرفیت قانونی وارد فعالیت 

حزبی شدیم.
احزاب سیاسی با ارائه برنامه و پیگیری و دیده بانی مسائل و مشکالت 
کشور را رصد و دنبال می کنند. در کشور ما هم این خصلت در بین احزاب 

وجود دارد ولی به صورت حرکتی قدرتمند و دنباله دار نیست.
احزاب هم در حوزه مشارکت سیاسی مردم و حضور در انتخابات فعالیت 
می کنند و هم این که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های سیاسی 
کشور، مشارکت نخبگانی ایجاد کنند. از این لحاظ احزاب در ایران فعالیت 

چشمگیری داشته اند.
یک بخش رسالت احزاب هم بخش امربه معروف و نهی از منکر است 

که احزاب امروز در این خصوص هم در حال فعالیت هستند.
نسبت بین حکمرانی حزبی و حکمرانی مطلوب چگونه است؟ احزاب در 

برخی کشورها به صورت درخشانی عمل می کنند و می بینیم که نظام حزبی 
کاماًل پذیرفته شده است و رهبران در احزاب از منافع شخصی خود می گذرد. 
احزاب دولتمرد خاطی را ولو عضو ارشد حزب خودشان باشد، کنار می زنند. 

چرا در بین احزاب ایران شاهد چنین رویکردی نیستیم؟
نظام کشور ما بر اساس قانون اساسی، نظام ریاستی است. نظام 
والیت فقیه بخشی از این ساختار را شکل می دهد. نظام ما نظام حزبی 
نیست که احزاب قدرت این مانورها را داشته باشند. احزاب ما هم در 
شکل گیری حکمرانی باشند و هم پاسخگوی تصمیمات خود باشند ؛ و 
همچون احزاب در نظام های پارلمانی نقش ندارند. ازاین رو پاسخ گوی 

تصمیماتشان نیستند.
ما در جهان دو مقوله با عناوین حاکمان خوب و حکمرانی خوب داریم. 
حکمرانی مطلوب این است که هم حاکم ها خوب باشند و هم حکمرانی 
خوبی داشته باشیم، یعنی کارآمدی. به این لحاظ و با توجه به این که نظام 
ما نظام ریاستی است و من معتقد هستم که ناکارآمدی دارد و باید در بحث 

نظام پارلمانی حرکت کنیم و در این مسیر گام برداریم.
نظام پارلمانی قاعدتاً باید بر پایه احزاب مردمی و قدرتمند شکل بگیرد 
و ایران امروز فاقد این چنین احزابی است که بتوانند هم در شکل گیری 
حاکمیت یا حکمرانی مشارکت کنند و هم این که پاسخگوی اعمال 

خودشان باشند.
امروز رئیس جمهوری که رأی می گیرد اولین حرفی که می زند این است 
که می گوید من به هیچ حزبی وابسته نیستم و وام دار هیچ کسی نیستم و 
فردا هر خطایی انجام بدهد و هر اشتباهی که مرتکب شود، هیچ کسی و 

هیچ گروهی گردن نمی گیرد.
احزاب سیاسی هم در مرحله که فرد با ناکارآمدی مواجه می شود تالش 
می کنند که بگویند ما نبودیم. درحالی که در دوران انتخابات آشکارا از آن 

شخص حمایت می کردند. نظام ریاستی ازاین جهت معیوب است.
این وضعیت از نگاه تماشاگر صحنه سیاسی ایران این طور به نظر می رسد 
که حاکمیت از ایجاد یک نظام حزبی در کشور اجتناب می کند. نظر شما 

در این رابطه چیست؟
یک نوع حزب گریزی در نظام ما وجود دارد و این مطلب قابل انکار نیست. 
به لحاظ این که کار سیاسی هزینه دارد و عمدتاً گروه های فشار و طبقه قدرت 
برای این که در دید مردم و نظارت مردم قرار نگیرد سعی می کند به صورت 

نامرئی و غیر شفاف فعالیت کند.
وقتی می خواهید استخدام شوید اولین سؤالی که از شما می کنند 
این است که عضو کدام حزب هستید؟! این سؤال یعنی این که صادقانه 
بگویید عضو فالن حزب هستید و اگر مسئول اداره سیاستش با آن حزب 
هماهنگی نداشته باشد درخواست شما را رد می کنند یا از اساس کسانی را 

که فعالیت هاي حزبی دارند نمی پذیرند .
به نظر می آید این موانع فرهنگی و نگاه حاکمیت به فعالیت حزبی باعث 

شده مردم در کار حزب مشارکتی جدی نداشته باشند.
در شرایطی که جامعه مساعد پذیرش فعالیت حزب نیست. نقشه احزاب 

کشور برای بقا چیست؟
حزب باید مجموعه ای از نخبگان را در خود جا دهد. درعین حال باید 
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پایگاه مردمی داشته باشد، یعنی مردم حزب را به عنوان یک مرجعیت سیاسی 
قبول داشته باشند و در انتخابات و در تصمیم گیری ها از حزب حمایت کنند.
حزب باید برنامه ای داشته باشد و کادر سازی کند و همواره قدرت 

اجتماعی و پایگاه مردمی خود را حفظ کند.
به نظر من احزاب به عنوان گروه های نخبگانی و نمایندگان جامعه در 
جمهوری اسالمی باید حرفی برای گفتن و اقداماتی مؤثر برای عمل داشته 
باشد، در غیر این صورت عمدتاً باشگاه هایی خواهند بود که افراد هم فکر را 

دورهم جمع کرده اند ولی نمی توانند اثرگذار باشند .
در ابتدای گفت وگو به مسئله امربه معروف و نهی از منکر به عنوان یکی 
از رسالت های احزاب اشاره کردید. نسبت این دستور دینی با فعالیت حزبی 

چیست؟
یکی از کارهایی که احزاب انجام می دهند دیده بانی قدرت است و 
دیده بانی تمام زمینه ها را شامل می شود. وقتی به انحراف یا به فساد یا 
اقدامات مخرب برمی خورند قاعدتًا باید نسبت با آن با دستور امربه معروف 

و نهی از منکر ورود کنند.
حتی در بین خود احزاب هم اگر این اتفاقات می افتد باید رویکرد همین 
باشد؛ یعنی احزاب نسبت به یکدیگر و نسبت به مجموعه خود هم از این 

دستور پیروی کنند.
در قانون اساسی امربه معروف یکی از اصول قانون است. همان طور 
که والیت فقیه یکی از اصول قانون اساسی است. در این خصوص احزاب 
بهترین ظرفیت هستند که نسبت به رفتار دولتمردان امربه معروف و نهی 

از منکر کنند.
منتهی اقدام عملی در این امر باید در چهارچوب قانون و از طریق بازوان 

قضایی حاکمیت انجام شود.
امربه معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه همگانی است ولی این که اعمال 
قدرت کنید و در رابطه با نهی از منکر وارد عمل شوید این کار حاکمیت 
است ولی احزاب در دیده بانی و در امربه معروف و نهی از منکر و جریان 

عدالت خواهی بازوی بی ادعای حاکمیت هستند.
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رویدادهای ایران و جهان

هفته نامههفته نامه



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
29

شامره 46

15 شهریور ماه سال 1401

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

میخائیل گورباچف درگذشت

رسانه های روسیه بامداد چهارشنبه _نهم شهریورماه_ گزارش دادند 
»میخائیل گورباچف«، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در ۹1 سالگی 
گذشت. گورباچف متولد دوم مارس 1۹۳1 )مصادف با یازدم اسفند 1۳۰۹ 
هجری شمسی( بود. او از سال 1۹۸5 تا 1۹۹1 دبیر کل حزب کمونیست 
اتحاد جماهیر شوروی بود اما دسامبر 1۹۹1 بعد از یک کودتای داخلی 
موسوم به »کودتای آگوست« سرانجام استعفا داد و اتحاد جماهیر شوروی 
نیز فروپاشید. حضرت امام خمینی )ره( روز یازدهم دی ماه سال 1۳67 در 
نامه ای معروف و تاریخی، میخائیل گورباچف را خطاب قرار داده و از او 
خواسته بود از اتکا به غرب خودداری کند. نامه امام در شرایطی منتشر 
شد که اتحاد جماهیر شوروی هنوز به عنوان یک ایدئولوژی برقرار بود و 
جنگ سرد خاتمه نیافته بود، دیوار برلین به عنوان نماد جدایی شرق و 
غرب فرونریخته بود و حاکمیت کمونیسم بر قانون اساسی شوروی و بر 
مقدرات مردم در جمهوری های این کشور هنوز برقرار بود. بااین حال امام 
خمینی )ره( در نامه عبرت آموز خویش به گورباچف از صدای شکسته شدن 
استخوان های مارکسیسم سخن به میان آورد و وی را از روی آوردن به 
غرب برای حل مشکالت اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بر حذر داشت.

انتقال تاج زاده از اوین به بیمارستان بقیه اهلل

همسر تاج زاده از قول او اعالم کرد قرار است با حضور وکیل خود الیحه 
دفاعیه بنویسد. به گفته محتشمی پور، تاج زاده در تماس تلفنی با او اعالم 
کرده به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان بقیه اهلل منتقل شده است. همسر 
تاج زاده از قول او اعالم کرد قرار است با حضور وکیل خود الیحه دفاعیه 

بنویسد.

عباس معروفی نویسنده ایرانی درگذشت

عباس معروفی که نویسندگی را با شاگردی هوشنگ گلشیری و 
محمدعلی سپانلو آغاز کرده بود، با رمان »سمفونی مردگان« به شهرت 
رسید و هرچند مجموعه داستان هایی چون »آخرین نسل برتر« از او 
به جامانده اما او را به عنوان رمان نویس در ادبیات ایران می شناسند. عباس 
معروفی، نویسنده و مدیرمسئول مجله توقیف شده »گردون« که به 
سرطان مبتال شده بود، سرانجام امروز دهم شهریور 14۰1 درحالی که 65 

سال از عمر خویش را پشت سر گذاشته بود، درگذشت.

تهیه و تنظیم از پیام فیض

ایران و  جهان در هفته ای که گذشت  
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مهدی تاج بار دیگر رئیس فدراسیون فوتبال شد

اعضای مجمع فدراسیون فوتبال مهدی تاج را به عنوان رئیس این 
فدراسیون انتخاب کردند. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح روز ۸ 
شهریور در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد و مهدی تاج با کسب 51 
رأی به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد. میرشاد ماجدی و عزیز اهلل 
عزیزمحمدی دیگر کاندیداهای ریاست فدراسیون بودند. با توجه به حضور 
۸1 عضو مجمع، هر نامزد با 41 رأی نیز می توانست به عنوان رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال انتخاب شود که تاج خیلی زود به این حدنصاب رسید و 
درنهایت با 51 رأی انتخاب شد. میرشاد ماجدی 24 رأی و عزیزمحمدی 4 

رأی به دست آوردند.

واشنگتن: پاسخ تهران را دریافت کردیم ولی متأسفانه 
سازنده نیست

ایاالت متحده می گوید که پاسخ تهران در مذاکرات بر سر احیای توافق 
هسته ای »سازنده« نیست. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا دراین باره گفت: »ما می توانیم تائید کنیم که پاسخ ایران را از 
طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده ایم«. وی افزود: »ما در حال بررسی آن 
هستیم و از طریق اتحادیه اروپا پاسخ خواهیم داد، اما پاسخ آن ها متأسفانه 
سازنده نیست.« این مقام آمریکایی توضیح بیشتری نسبت به آنچه پاسخ 
غیر سازنده ایران خواند، نداده است. بااین وجود آدرین واتسون، سخنگوی 
شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به پاسخ ایران گفته که برخی از 
اختالفات طی هفته های اخیر حل شده اند اما هنوز مسائلی باقی مانده است. 
جان کربی، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه 
ضمن ابراز خوش بینی به نتیجه بخش بودن مذاکرات، گفته بود ایاالت متحده 
همچنان امیدوار است که برجام احیا و اجرایی شود. موضع جدید واشنگتن 
پس ازآن اعالم می شود که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از ارسال 
نظرات تهران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیش نویس توافق احتمالی 
رفع تحریم ها خبر داده بود. ناصر کنعانی بامداد جمعه دوم سپتامبر )11 

شهریور( تأکید کرد که متن ارسالی دارای رویکردی سازنده باهدف نهایی 
کردن مذاکرات است. آمریکا در حالی »سازنده« بودن پاسخ ایران را زیر 
سؤال برده است که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 
چهارشنبه ابراز امیدواری کرده بود که طی روزهای آینده دو طرف به توافق 
برسند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم روز گذشته هم داستان با 
آقای بورل نسبت به موفقیت قریب الوقوع مذاکرات ابراز خوش بینی کرده 
بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان پیش تر در و در جریان 
دیدار با سرگئی الوروف، همتای روس خود در مسکو گفته بود ایران در مورد 

تضمین های آمریکا به متنی قوی تر نیاز دارد.

سپیده رشنو آزاد شد

وکیل مدافع سپیده رشنو از آزادی موکلش با تودیع وثیقه خبر داد. نعیم رضا 
نظامی چهارمحالی در گفت وگو با ایسنا، دراین باره اظهار کرد: موکلم امروز 
با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نعیم رضا نظامی چهارمحالی به ایسنا گفته بود 
که جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلم برگزار شد و قرار بازداشت موقت 
او فک و تبدیل به قرار وثیقه شد. 2۹ مردادماه سال جاری مرکز رسانه قوه 
قضاییه از صدور و ابالغ کیفرخواست برای »سپیده رشنو« به اتهام اجتماع و 
تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور خبر داد. حجت االسالم افشاری 
رئیس شعبه 26 دادگاه انقالب اسالمی تهران با اشاره به برگزاری جلسه 
تفهیم اتهام »سپیده رشنو« و با توجه به کیفرخواست صادره و ارجاع پرونده 
به این شعبه، گفت: در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانون گذار 
به ابالغ کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد 
کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب تهران به وی ابالغ 
شد. وی تأکید کرد: متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر 
بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با 
افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسالمی و تشویق مردم به 
فساد و فحشا بود، آگاه شد تا جهت دفاع از خود، با توجه به مفاد کیفرخواست 

صادره، در جلسه رسیدگی آمادگی الزم را کسب کند.

معرفی غیررسمی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی 
تعاون به مجل
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت به صورت 
غیررسمی زاهدی وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار، رفاه اجتماعی 
به مجلس معرفی کرد. حسین محمدیاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی 
ایرنا از معرفی غیررسمی محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی 
تعاون، کار، رفاه اجتماعی به مجلس خبر داد. عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس اظهار داشت: بر این اساس، نامه معرفی رسمی زاهدی وفا به 
صحن علنی مجلس بعد از سرکشی دوهفته ای وکالی ملت به حوزه های 
انتخابیه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد. پیش ازاین حجت اهلل 
عبدالملکی به عنوان وزیر کار فعالیت داشت که با پذیرش استعفای وی از 
سوی رئیس جمهور، محمدهادی زاهدی وفا به سمت سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. زاهدی وفا نیز از خردادماه تاکنون 

تصدی وزارت کار را به عنوان سرپرست بر عهده داشته است.

درخواست فرانسه از ایران برای میانجی گری در جنگ 
اوکراین

ابوالفضل عمویی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به درخواست کشورهای 
اروپایی ازجمله فرانسه برای میانجی گری جمهوری اسالمی ایران برای 
خاتمه جنگ بین روسیه و اوکراین گفت: این درخواست طرف مقابل فرصت 
جدیدی برای دستگاه دیپلماسی ایران است. چراکه غرب و آمریکا، ایران 
را به عنوان یک بازیگر بزرگ در منطقه و جهان شناخته اند و دست کمک 
به سوی ایران دراز کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس افزود: جمهوری اسالمی از ابتدای این بحران، مخالفت 
خود را با جنگ و خونریزی اعالم کرده بود. البته ایران ریشه این بحران 
را در توسعه طلبی ناتو می داند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی با تأکید بر اینکه ایران با پیمان آتالنتیک شمالی موافق نیست، 
اظهار داشت: علی رغم این مواضع طرف های درگیر بحران را به آرامش 
فراخوانده و معتقدیم که جنگ، راه حل پایان این درگیری نیست. سخنگوی 

فراکسیون انقالب اسالمی مجلس با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
از ابتدای جنگ اوکراین و روسیه، طرف های مقابل را به حل بحران در 
چارچوب حقوق بین الملل دعوت کرده است، یادآور شد: مواضع هوشمند 
جمهوری اسالمی ایران در قبال روسیه و اوکراین سبب شده تا امروز ایران 
به عنوان یکی از کشورهایی که ظرفیت میانجیگری را دارد، مطرح شود. 
وی درخواست فرانسه از ایران برای میانجی گری را یک قابلیت برای 
دیپلماسی جمهوری اسالمی دانست و خاطرنشان کرد: این فرصت باید 
به دقت موردبررسی و توجه قرار بگیرد و اتخاذ مواضع معقول بین المللی، 
این ظرفیت را به کشور می دهد که نقش آفرینی های بزرگی در مسائل 
بین المللی ایفا کند و قطعاً در تقویت سیاست خارجی جمهوری اسالمی در 

دولت سیزدهم اثرگذار است.

آیت اهلل ناصری درگذشت

آیت اهلل شیخ محمدعلی ناصری از علما و استادان اخالق که مدتی 
قبل در بخش مراقبت های ویژه )ICU( یکی از مراکز آموزشی و درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده بود روز 4 شهریور دار فانی 
را وداع گفت. آیت اهلل محمدعلی ناصری دولت آبادی مشهور به آیت اهلل 
ناصری )زاده: 1۳۰۹، دولت آباد برخوار( مجتهد، استاد اخالق بود که حوزه 
علمیه حضرت ولی عصر، حوزه علمیه صاحب الزمان، حوزه علمیه نرجس 
خاتون و مرکز دیجیتال حضرت ولی عصر در دولت آباد، موسسه تحقیقات 
نجوم اسالمی و موسسه دارالهدی قم و بنیاد علمی - فرهنگی هاد تحت 
اشراف ایشان بود. پدر وی حّجةاإلسالم و المسلمین حاج شیخ محمدباقر 
ناصری روحانی سرشناسی بود که از آخوند کاشی، جهانگیرخان قشقایی و 

آقا رحیم ارباب استفاده کرده بود.
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معرفی فیلم

آیا موسیقی زبان مشترک تمام مردم جهان است؟

شناسنامه:
CODA: Child Of Deaf Adult :نام اثر

ژانر: کمدی، درام
زبان: انگلیسی

مدت زمان: 111 دقیقه
سال انتشار: 2۰21
محصول: آمریکا

کارگردان: سیان هدر

این فیلم داستان گفته نشده آدم هایی است که چون قدرت تکلم ندارند کسی صدای 
آن ها را نمی شنود، فقر ازیک طرف و به حقیقت پیوستن آرزوهای محال از طرف دیگر گریبان 

گیر قهرمان داستان است. قصه گیر افتادن سر دوراهی ها می باشد.
روایت آدم هایی که عقده های آن ها می شود سپری برای موفقیت و خوشبختی دیگران 
یا حتی کسانی که همین عقده ها را چون پتکی بر سر بقیه می کوبند که چیز زیادی برای از 

دست دادن ندارند.
کودا درواقع به کسی گفته می شود که والدین ناشنوا دارد و انتخاب این اسم برای فیلم 

کامالً هوشمندانه می باشد.
داستان فیلم خانواده ای چهارنفره را روایت می کند که همگی به جز دختر کوچک خانواده 
ناشنوا هستند و تنها راه ارتباطی آن ها با دنیای بیرون روبی قصه ما یا همان قهرمان داستان 

است.
روبی راسی با بازی خوب امیلیا جونز که نقش دختری باهوش، مستقل و درعین حال 

جنگنده را بازی می کند، داستان را حول محور تناقض می گرداند.
 وی در خانواده ای ناشنوا رشد کرده اما عالقه مند موسیقی و آواز است، چیزی که نه تنها 
از طرف خانواده موردحمایت قرار نمی گیرد بلکه به دلیل اینکه آن ها هیچ درکی از آن ندارند، 

حتی او را سرکوب می کنند.
 در این فیلم از زبان اشاره به شیوایی و درستی استفاده شده است طوری که با دیدن آن 
نه تنها خسته نمی شوید بلکه رابطه عمیقی با کاراکترها برقرار می کنید و در پایان می توانید 

باهم به خط فکری مشترکی برسید.
این فیلم به ساده ترین شکل ممکن به نشان دادن مشکالت سایر اقشار جامعه به صورت 

جسته وگریخته می پردازد.
در پایان شما را به دیدن فیلمی تأثیر گزار و گوش نواز دعوت می کنم.

تهیه:راضیهگمار
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پیشنهاد کتاب

زنده ماندن تحت سلطه دیکتاتور

شناسنامه:
نام کتاب: سرزمین گوجه های سبز

نویسنده: هرتا مولر
مترجم: اوینا ترنم

انتشارات: هنر پارینه
تعداد صفحات: 26۰ صفحه

»سرزمین گوجه های سبز« به زندگی چهار جوان اقلیت آلمانی می پردازد که در زمان 
دیکتاتوری »نیکوالی چائوشسکو« سیاست مدار رومانیایی، مشغول تحصیل و زندگی هستند. 
این رمان که به گفته ی خود خانم مولر، با الهام از تجربیات شخصی خودش و یکی از دوستانش 
در سال 1۹۹2 منتشرشده، جایزه ی نوبل ادبی سال 2۰۰۹ را به خود اختصاص داد و پس ازآن در 
لیست پرفروش ترین کتاب های دنیا و درزمینه موفق ترین رمان ها درزمینه ادبیات سیاسی قرار 

گرفت.
کتاب به جز راوی، چهار شخصیت اصلی دیگر دارد: »کورت«، »ادگار« و »گئورگ« سه 

دوست نزدیک راوی هستند که آرمان ها و عقاید مشابهی دارند. همگی در تالش اند تحت 
سلطه ی حکومت دیکتاتور، زنده بمانند. »لوال« نیز شخصیت دیگری است که از هم اتاقی های 
راوی است و ما با خواندن بریده هایی از دفتر خاطراتش، با او آشنا می شویم. لوال هم مثل بقیه ی 

آدم هایی که از روستاها یا شهرهای کوچک به قصد تحصیل و پیشرفت به آرمان شهر 
فرضی شان مهاجرت کرده اند، آرزوهای بسیار دارد اما دنیای واقعی، آرزوهای لوال و درنهایت 

خود او را نابود می کند.
روایت رمان، به شیوه ای تقریباً نامنظم و غیرخطی پیش می رود؛ اما در این  بی نظمی 

عمدی می توان نظمی را که نویسنده در نظر داشته را مشاهده کرد و از این نظر، کارش را در 
رده ی آثار پست مدرن قرارداد. شیوه ی روایت نیز خطوط پررنگی از رئالیسم جادویی را در 

برمی گیرد. واقعیت هایی مانند به شکنجه، قتل، بازجویی، تجاوز، تفتیش، خودکشی و آزار آن قدر 
تلخ و اذیت کننده هستند که مولر ترجیح داده به جای مطرح کردن آن ها به طور علنی، با 

قراردادنشان در لفافه ای از اغراق و لحنی شاعرانه، فضایی متفاوت بیافریند و تلخی حقیقت آنچه 
رخ داده را برای خواننده قابل تحمل تر کند. باوجودی که نوشتار به شیوه ی رئالیسم جادویی تا حد 

زیادی، زهر واقعیت ها را گرفته، اما به هرحال رویدادهای کتاب همچنان مملو از تلخی است. 
شرایط خفقان آوری که کتاب ترسیم می کند به خوبی برای خواننده قابل لمس است و ما را به 

فکر در مورد ارزش هایی فرومی برد که جبر روزگار و فشارهای وارده، لهشان می کنند. آدم های 
مبارز و شرافتمند در مقاطعی به خاطر حفظ جان خود و امنیت خانواده هایشان، مجبور به تظاهر و 

دروغ می شوند ، حتی بعد از فاجعه ی تلخ مرگ یک همکالسی بی گناه که دانشگاه او را خائن 
لقب می دهد در کتاب چنین می خوانیم:

بغض راه گلوی همه را بسته بود، اما چون اجازه ی گریه کردن نداشتند، به جایش کف 
مفصلی زدند. هیچ کس جرات نکرد که به عنوان نخستین فرد، کف نزند. چندنفری هم که برای 

یک لحظه مکث کردند، چنان وحشت کردند که دوباره کف زدند. بیشتر افراد حاضر، به دنبال 
این بودند که دیگر کف نزنند. این را می شد از ناهماهنگی کف زدن ها در سالن فهمید؛ اما وقتی 
آن چند نفر، دوباره شروع به کف زدن کردند، بقیه سالن هم به کف زدن ادامه دادند. درنهایت، 

وقتی یک صدای واحد مثل کوبیدن یک کفش بزرگ به دیوار به گوش رسید، سخنران جلسه 
دستش را به نشانه ی دعوت به سکوت باال برد.

دیگر نکته قابل توجه در این کتاب بارقه های فمینیستی آن است. این کتاب فضای 
حاکمیتی مستبد را به شیوه پست مدرن توصیف می کند اما توصیفاتی که از زنان و تبعیض ها و 

تجاوزها و خودکشی دارد توجه ما را به این نکته جلب می کند که اگرچه زندگی کردن تحت 
سلطه یک حکومت دیکتاتوری برای همه افراد جامعه امری تحمل ناپذیر است اما این تجربه 

برای زنان به مراتب سخت تر خواهد بود.

تهیه:علیرضامالمیر
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معرفی رویداد 

ادای احترام به گوتنبرگ
 پدر چاپ در جهان نو

امروزه خرید یک کتاب در دسترس هرکسی است اما صدها سال پیش این امکان وجود نداشت. 
چاپخانه گوتنبرگ تاریخ را به معنی واقعی دگرگون کرد. چاپخانه گوتنبرگ با فراهم کردن وسیله ای برای 
تولید و مصرف انبوه ایده ها در مقیاس بسیار وسیع، باعث شد تا رنسانس، اصالحات پروتستان و تجدیدنظر 
در اعتقاد مذهبی، عصر روشنگری و انقالب علمی و توسعه علم و فناوری تسهیل شود؛ و جهان در 

آستانه انقالب در دانش و اطالعات قرار گیرد. تصور این تحوالت بدون صنعت چاپ ناممکن است.
پیش از آن، دیدگاه بیشتر مردم در سطح محلی می زیستند و از اطالعات کمی در مقیاس ملی و 
بین المللی داشتند. دیدگاه مردم نسبت به جهان را خانواده، همسایگان و کشیش کلیسای آن ها شکل 
می داد. اغلب مردم در همان دهکده یا شهری که به دنیا آمده بودند زندگی می کردند و درمی گذشتند. 

این باعث می شد تا آگاهی کمی از 
زندگی درجاهای دیگر یا اندیشمندان 
و یا مردمانی که متفاوت از خودشان 
می زیستند داشته باشند. اختراع 
گوتنبرگ همه این ها را تغییر داد 
و به معنای واقعی کلمه جهان را 

متحول کرد.
متولد  گوتنبرگ  یوهانس 
1۳۹۸ میالدی در ماینز آلمان زاده 
شد و احتماالً در سال 146۸ م )14 
بهمن ماه سال ۸46 خورشیدی( در 
همین شهر درگذشت. او صنعتگر و 
مخترع آلمانی بود که مبدع روش 
چاپ از نوع متحرک بود. به طورکلی 
اطالعات اندکی در مورد او ثبت شده 
است. پدرش در ماینز طالفروشی 

ثروتمند بود و مادرش از اشراف بود. در سال 1411 هنگامی که شورش علیه اشراف ماینز بسیاری را 
به تبعید مجبور کرد، خانواده یوهانس به یکی از امالک مادرش در ِهسه نقل مکان کردند. تصور می شود 
که وی در سال 141۸ در دانشگاه ارفورت ثبت نام کرده است و شغل اولیه ی او نیز طالفروشی بوده 
باشد. او زبان آلمانی و التین آگاهی داشت و این دو زبان در کارهای بعدی وی مشهودند. پدر وی در 
سال 141۹ درگذشت و یوهانس از او ثروتی به ارث برد اما با توجه به اسناد باقی مانده از او در 14۳4 هیچ 

ثروتی از زندگی وی شناخته نشده است.
در آن زمان تقاضا برای کتاب  در میان اشراف و نیز طبقه متوسط باسواد وجود داشت و بنابراین هر 
کس که وسیله ای برای تولید کتاب های باکیفیت در تعداد زیاد ابداع می کرد، می توانست بسیار ثروتمند 
شود. این دقیقاً همان چیزی است که هدف گوتنبرگ بود و آن را به سرمایه گذاران خود ارائه کرد. او با 
استفاده از تجربه هایی که به عنوان یک طالفروش به دست آورده بود، چاپخانه اش را ایجاد کرد. او برای 

چاپ از روش ها و تکنیک هایی استفاده کرد که در اروپای آن زمان وجود نداشت.
گوتنبرگ تنها کسی نبود که به ایجاد یک روش سریع تر و بهتر برای تهیه کتاب عالقه داشته باشد. 
کتاب ها با دست کپی می شدند و یا با استفاده از چاپ ِچوبی ساخته می شدند که وقت گیر و گران بود. چاپ 
ِچوبی از چین-پیش از سال -1۳۰۰ به اروپا رسیده بود. قبل از اینکه گوتنبرگ شروع به چاپ فلزی کند، 
تولید نسخه خطی یک صنعت پررونق بود. هم چنین کتاب در اروپای قرون وسطای از پوست گوساله 
ساخته می شد. درحالی که کاغذ یا پاپیروس گاه توسط کلیسا به عنوان پدیده ای غیر مسیحی محکوم 

می شد زیرا که توسط نویسندگان بت پرست و مسلمان استفاده می شدند.
روش گوتنبرگ سبب شد تا تولید کتاب سریع و ارزان شود و بتوان آن را به طور انبوه به بازار عرضه کرد. 
هر نسخه از یک کتاب دقیقاً مانند سایر نسخه ها بود. در دنیایی که خطایی کوچک اغلب می تواند معنا را 
تغییر دهد، این یک نوآوری شایان توجه بود. نوآوری او سبب شد تا هرکسی که بتواند بنویسد بتواند آثار 
خود را چاپ و توزیع کند و هرکسی که بتواند بخواند و درآمد داشته باشد بتواند آن آثار را بخرد. گوتنبرگ 

ارزش اختراع خود را درک کرده بود و معتقد بود که این امر او را ثروتمند می کند.
جالب است که یکی از اولین مواردی که وی چاپ کرده بود چاپ متون مربوط به بخشش گناهان 
برای کلیسای کاتولیک بود. نوشته هایی که به مؤمنان فروخته می شد تا گناهان خود را بخرند. این 
متون قبالً با دست نوشته می شدند 
اما چاپ آن ها به این معنی بود که 
این امکان فراهم شد تا بتوان آن ها 
را در مقیاس گسترده فروخت و این 
به معنای پول بیشتر برای کلیسا 
بود. جالب است که اولین موفقیت 
مالی گوتنبرگ در چاپ این متون 
بود. این امر کاتالیزور اصالحات 
پروتستان بود. در این هنگام بود 
که مارتین لوتر )14۸۳-1546( 
در سال 1517 به آن ها اعتراض 

کرد.
که  کتابی  مشهورترین 
کتاب  کرد  چاپ  گوتنبرگ 
مقدس بود که در سال 1556 
منتشر شد. افرادی که درگذشته 
هرگز نمی توانستند کتابی باکیفیت داشته باشند، اکنون می توانستند یکی از آن ها را تقریباً با کمتر از نیمی 
از قیمت قبل داشته باشند. کتاب مقدس گوتنبرگ با 42 خط مساوی در هر صفحه چاپ شد و خواندن 
آن را آسان کرد و برای جذابیت زیبایی شناسی تزئین شد و آن را بسیار محبوب کرد. اولید انبوه کتاب 

مقدس بسیار سودآور بود و باعث اختالف او با سرمایه گذارش شد.
سال 1556 سرمایه گذار اصلی وی -به علت بدهی گوتنبرگ به او- دستگاه مطبوعات را در یک 
دعوای قضایی تصرف و آن را به دارایی خانوادگی تبدیل کرد و به چاپ کتاب مقدس و سایر آثار ادامه 

دادند و برای اختراع مطبوعات اعتبار گرفتند.
اگرچه گوتنبرگ در سال 1465 به عنوان مخترع مطبوعات توسط اسقف شهر شناخته شد، ستایش 
شد و کمک هزینه دریافت کرد اما سه سال بعد در فقر نسبی و گمنامی درگذشت و در گورستان کلیسای 

فرانسیسکان در ماینز دفن شد که دیگر حتی وجود ندارد.
افزایش حجم کتاب های تولیدشده در مقایسه با آثار دست ساز، افزایش دسترسی به کتاب ها، افزایش 
نویسندگان و ازجمله نویسندگان ناشناخته، افزایش نویسندگان موفقی که فقط از طریق نوشتن زندگی 
می کنند از پی آمدهای اقدامات او بود. افزایش نرخ سواد، گسترش ایده ها و اندیشه های مربوط به دین، 
تاریخ، علم، شعر، هنر و زندگی روزمره، افزایش دقت متون متعارف از دیگر دست آوردهای گسترش 
صنعت چاپ بود. در این زمان بود که عماًل جنبش های اجتماعی، دینی و سیاسی توانستند به راحتی 

توسط رهبرانی که هیچ ارتباط فیزیکی با پیروان خود نداشتند سازمان دهی شوند.

تهیه: سیدمهدی تروهید
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معرفی چهره

عباس معروفی به سفر بی بازگشت رفت

گردش گردون، خالق مجله “گردون” را، سمفونی مرگ، خالق 
رمان “سمفونی مردگان” را و بلوای چشم فروبستن در غربت، 

نویسنده رمان “سال بلوا” را برای همیشه خاموش کرد.
عباس معروفی، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار و ناشر شهیر ایرانی 
که با رمان “سمفونی مردگان” مورد تحسین جهانیان قرارگرفته 
بود، پس یک دوره مبارزه با سرطان، در برلین آلمان درگذشت و 
این در حالی بود که نام کشور آلمان، چند روز پیش از آن تداعی گر 

داغ دیگری بر پیکر ادب ایرانی بود.
هوشنگ ابتهاج، سایه، نیز در همین کشور رخت از جهان بربست 
گرچه با کش وقوس ها و کشمکش های فراوان، سر آخر در خاک 
وطنش آرام گرفت و به خاک سپرده شد، برای معروفِی معروف ادب 

دوستان چنین شانس و اقبالی در پی نداشت.
گر چه به قول دوست دیرینه معروفی، سید مهدی شجاعی، 
سفر  راهی  معروفی  عباس  برنگردد”،  که  بود  نرفته  “عباس 

بی بازگشتی شد و به قافله رفتگان بی بازگشت پیوست.

بخشی از صحبت های عباس معروفی در باب سانسور:
نویسنده به محض این که پشت میزش می نشیند با چهار نوع 
سانسور مواجه می شود؛ دولتی، مردمی، ایدئولوژیک و بدترینش 
که معمواًل بیشترین ضربه را به رمان، به ویژه به نوع رمان های من 

)سیال ذهن( وارد می آورد، خودسانسوری است.
خوشبختانه )البته به نفع رمان( رفتار ناشایست، قبیله ای، حزبی، 

گتویی و دِرپیتی بسیاری از سیاست بازان که خود را اپوزیسیون 
می خوانند باعث شد که من احساسات شخصی، برخی سمپاتی ها 
و روابط عاطفی را از خود برانم و در دام آن ها نیفتم و ناخودآگاه 
سانسور ظاهراً مردمی ولی در باطن ایدئولوژیک بر گرده ام سوار 
نشود. به همین خاطر “فریدون سه پسر داشت” حیا را خورد و آن 
روی ناگفتنی های ما را گفت تا شخصیت مادر، ایرج، مجید، پدر و 
مابقی قضایا زیرپوسته نازکی از تاریخ و سیاست، خود را نشان دهد.

و متأسفانه )برای شخص خودم( روزهای تلخ و سیاهی بر من 
گذشت. عده ای می خواستند که مثل آن ها فکر کنم و حرف آن ها را 
بزنم، یا فالن حرف را نزنم؛ و بی دلیل داشتند مرا تکه پاره می کردند. 
برخی می خواستند با موقعیتی که دارم برایشان رژیم سرنگون کنم، 
بعضی معتقد بودند که من دارم حساب شده عمل می کنم و آدم 
رژیم هستم تا جایی که چند تنی خواستار اخراج من و گلشیری از 
کانون نویسندگان شده بودند و عده ای زیر تیتر “معروفی، گلشیری، 
دولت آبادی، تفنگداران ادبی جمهوری اسالمی” اعالمیه منتشر 

می کردند.
ولی من آدمم، احساس دارم، درد می کشیدم و گاه در دلم گریه 
می کردم، نه برای خودم، برای ایران که آیا سیاستمدارانش این ها 
هستند! این ها واقعًا می خواهند سرنوشت مردم و کشور را در دست 
داشته باشند؟ این ها که بزرگ ترین افتخارشان تالش برای تخریب 
نویسنده معاصرشان است؟ و مگر چکار کرده اند؟ کارنامه شان 

چیست؟ اصاًل کی هستند؟
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یک عکس و چند نکته

»نگاهی به مشکالت و چالش های مددیاران کمپ ترک اعتیاد«»نگاهی به مشکالت و چالش های مددیاران کمپ ترک اعتیاد«

مددیاران از دام رستهمددیاران از دام رسته
در این شماره نشریه نگاهی داریم به مشکالت و چالش هایی که مددیاران کمپ های ترک اعتیاد با آن روبرو هستند. غیر از پزشکان، 
مدیران و پرستاران در کمپ های ترک اعتیاد که حضور طوالنی و مداوم در این کمپ ها ندارند. نیروهای مددیاری هستند که در حال ارائه 

خدمت به افراد مبتال به اعتیاد و در حال ترک، به طور مداوم و شبانه روز هستند.
 این عزیزان در معرض موارد زیر هستند:

مشکالت روحی و روانی که ناشی از ارتباط مداوم با این افراد آسیب دیده است.  •
بی ثباتی شغلی و عدم دریافت حقوق و مزایای کافی  •

فشار کاری باال به دلیل آمار باالی مددجویان و محدودیت نیروهای دائم در کمپ  •
مواجهه با سو رفتارهای مددجویان  •

رعایت نظافت و بهداشت اتاق ها و سرویس ها و تخت ها و بدن خود معتادین که در بسیاری مواقع در روزهای دشوار سم زدایی آلوده به انواع   •
ترشحات و مواد دفعی بدن می گردد.

درگیر شدن در مشاجرات و برخوردهای لفظی تند و گاه فیزیکی از سوی مددجویان  •
مخاطب مستقیم برخی هتاکی ها و ناسزاگویی های افراد در حال ترک  •

گمنامی و کم توجهی جامعه به نقش مهم ایشان.  •
شیف های فشرده کاری و لزوم حضور در روزهای تعطیل عمومی.  •

لزوم و ضرورت حفظ روحیه و رفتار خوش با مددجویان علیرغم مشکالت باال  •
مواجهه با بازگشت های مکرر مددجویان و به تماشا نشستن شکست   •

لزوم حفظ امید به زندگی و احترام به بشریت، علیرغم ارتباط مداوم با ابعاد زشت و ناخوشایند زندگی و بشر  •

مشاغل دور از نظرمشاغل دور از نظر

تهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایرانتهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایران



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

38

شامره46

15شهریور ماه سال 1401

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

اینو گراف  ببینید

بررسی شرایط زمین از سال های گذشته نشان می دهد، جهان شاهد بروز خشک سالی های متعدد و سنگین خواهد بود و تمام تالش های صورت گرفته برای ذخیره بارش ها نتوانست 
مانع بروز بحران کمبود آب شوند. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک بیشترین خشک سالی ها و کمبود بارش ها را داشته اند 
که پیامدهای آن تنش های سیاسی و نظامی در منطقه است. روند تغییرات برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشورها از سال 1۹5۰ تا 2۰2۰ نشان می دهد که ایران ازنظر برداشت از 

منابع آب زیرزمینی پنجمین کشور بعد از هند، آمریکا، چین و پاکستان است.
مسئله بحران آب موضوعی است که از سال های گذشته با آن درگیر بوده ایم و گسترش و تسریع روند شهرسازی، افزایش جمعیت، تغییرات اقلیم و توسعه اقتصادی منجر به افزایش 
فشار به منابع آبی در آینده خواهد شد. در اینفوگرافیک زیر )تهیه شده توسط گروه پژوهشی آرا( به عوامل بروز بحران آب در کشور اشاره شده است که برخی عوامل بنا بر کمبود فیزیکی 

آب و برخی به دلیل مدیریت ضعیف منابع آبی ایجادشده اند.
درواقع وضعیت حال حاضر آب در کشور نشان دهنده ناکارآمدی نظام مدیریتی حوزه آب کشور، مافیای آب و حکمرانی اشتباه در مواجه با پدیده  خشک سالی است.

رسانه ها، نهادهای مدنی، کارشناسان مربوطه همواره سعی کردند فرهنگ درست استفاده از آب را به شهروندان آموزش دهند اما در ایران بیشترین میزان هدر رفت آب شرب در 
بخش صنایع و کشاورزی )حدود ۹6 درصد( است. تخصیص اشتباه منابع آب و نادیده گرفتن خطر خشک سالی از سوی مدیران، کشور را وارد مرحله تنش آبی کرده است و در برخی 
از شهرها وضعیت به مرحله بحران آب  رسیده است که چنانچه مدیریت راهبردی برای منابع آب صورت نگیرد، در آینده نزدیک شاهد افزایش شهرهای درگیر بحران آب خواهیم بود. 
قطعی های طوالنی مدت، گل آلوده بودن آب و عدم دسترسی مردم به آب سالم موجب گسترش نارضایتی در شهرهای مختلف شده است. بحران آب و تداوم شرایط باعث پیامدهای 
اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به صورت پنهان و آشکار خواهد شد. کمبود آب در جوامع منجر به بحران امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و درنهایت تهدید بحران امنیت ملی می شود.
مسئله آب راهکاري اجتماعي و سیاسی و اقتصادی را می طلبد و در برنامه های کالن کشور، تأمین پایدار و با کیفیت آب برای مصارف مختلف باید در اولویت برنامه ها باشد، چراکه 

بحران آب از مسئله محلی و منطقه ای فراتر رفته به مسئله ملی تبدیل شده است.

تهیه: مهشید قاسمی

بحران آب، مسئله ملی
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اخبار حزبی

هفته نامههفته نامه
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آخرین جلسه دفتر سیاسی به موضوع بحث برانگیز موروثی 
شدن رهبری در ایران اختصاص پیداکرده بود. در این جلسه 
با توجه به بحث های چند ماه اخیر در ایران، در رابطه با امکان 
و معایب موروثی شدن رهبری در ایران بحث شد و در رابطه 
با نقش انقالب 57 در برانداختن موروثیت در بحث مدیریت 

کشور صحبت شد.
امیدوار هستیم خالصه ای از این بحث را بتوانیم در 

شماره های آتی به اطالع خوانندگان گرامی برسانیم.

روز پنج شنبه سوم شهریورماه مجمع عمومی خانه احزاب کشور در 
فرهنگسرای ارسباران با حضور نمایندگان وزارت کشور برگزار شد.

با توجه به اینکه احمد حکیمی پور دبیر کل حزب از مدت ها قبل 
اعالم کرده بود برای دور جدید شورای مرکزی خانه احزاب نامزد 
نخواهد شد. حزب محمد مسیبی عضو شورای مرکزی و دبیر استان 
البرز را به نمایندگی از حزب اراده ملت ایران به این مجمع معرفی 

کرده بود.
محمد مسیبی در مرحله اول انتخابات که برای تعیین 1۰ نامزد هر 
فراکسیون صورت می گرفت به رقابت با سایر نامزدهای اصالح طلب 
پرداخت ولی نهایتاً با کسب 5 رأی، نتوانست در لیست 1۰ نفره قرار 

گیرد.
گزارشی از این مجمع در همین شماره تقدیم خوانندگان عزیز 

می گردد.

معایب موروثی شدن رهبری در دفتر سیاسی به بحث گذاشته شد.

نماینده حزب از حضور در شورای مرکزی خانه احزاب بازماند
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دومین کالب هاوس نشریه خاطرات سیاسی 
هفته گذشته برگزار شد و در آن صاحب نظران و 
عالقه مندان به بحث در مورد مطالب مندرج در 
آخرین شماره این فصل نامه پرداختند.

شماره 16 این فصل نامه )تابستان 1401( به 
بحث تغییر ایدئولوژیک سال 1354 در سازمان 
مجاهدین خلق ایران پرداخته بود و در این راستا با 
تعدادی از مطلعین و فعالین سیاسی در این رابطه 
صحبت کرده بود.

در این کالب هاوس که از ساعت 10 شب تا 3 
بامداد برگزارشده بود، احمد حکیمی پور و حسن 
اکبری بیرق به عنوان مسئولین نشریه حضور 
داشتند.

کالب هاوس فصلی نشریه خاطرات سیاسی برگزار شد.

اولین ویژه نامه هفته نامه اراده ملت منتشر می شود.

با توجه به گذشت نزدیک به یک سال از حضور 
مدیران دولت جدید در سطح استان ها، شورای 
سردبیری نشریه تصمیم گرفت تا در قالب چند 
ویژه نامه گزارشات رابطین حزبی در مورد مسائل و 
چالش های استان ها و عملکرد دولت در آن مناطق را 
منتشر کند.

ازاین رو اولین ویژه نامه نشریه اراده ملت روز 
سه شنبه 23 شهریور با گزارشات و مطالبی در مورد 
استان های البرز، خوزستان، بوشهر و هرمزگان منتشر 
خواهد شد.
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صفحه آخر

به زبان خودمانی خدمت شما عرض کنیم که خیلی از روزهای سیاسی آدم ها در ایران، خودمانی نیست و مملِو 
از حرف های مگوست. 

از همین رو، کشیدن تمام معرکه های سیاسی به گفت وشنودهای همگانی و عموما مجازی امروز، اگر نگوییم 
به ابتذال کشیدن است، دستکم فروکاستِن مفاهیم عمیق یا پیچیده است.

سیاست، امریست الیه الیه که افراد درگیر با آن، به نسبت عمر و انرژی و وقتی که صرف هر الیه از آن کرده اند 
از مناسبات و اقتضائات آن به شناختی رسیده اند.

سیاست، نه چون امور قطعی و دقیق و متقن، که صحنه ی مواجهه نظرات مخالف، متضاد، مبهم و نادقیق است 
و بیرون کشیدِن خواست عمومی از این آشفتگی های متکثر را دنبال می کند. 

سیاست، جوالنگاهی است که مداوما باید بین مراقبت از وجدان و اخالق مداری از یکسو، و نیفتادن به انفعال 
وسواس اخالقی از سوی دیگر، دست به انتخاب بزنید.  

سیاست در ایران، میدان حضور و دخالت و دستکارِی نهادها و نیروهای امنیتی و گیرکردن در تار رویکردهای 
نظارت باالدستی است.

سیاست در ایران را، بیشتر می شنوند تا بخوانند و بیشتر می گویند تا بیاموزند. از این سبب، کانون گریز شده 
است تا اعتنا.

سیاست پر است از پیغام های محرمانه اما صاحباِن گوش های نامحرم .
سیاست، دنیایی از پدیده های امیدوارکننده و همزمان، پلشتی و ناامیدی.

لذا در این هزارتوی خاکستری و ابرآلود، دقیقا از لحظه ای که سپیده ها از پس آن قائله ، پای خود را از مترو 
بیرون می گذارند. نوبت به تنهایی بیرحمانه ی خودشان با آنچه رخ داد، می رسد. از ساعت پس از ازدحام و شلوغی 
جماعت پیرامون، دیگر آدم های انگشت شماری باقی می مانند که بتوانند در همدلی و همدردی با سپیده ها کاری 

دراندازند. حتی در سایه ی اراده های فردی هم،
فهم دقیق آنچه بر سپیده ها می گذرد و شتاب برای کمک موثر به آنان،  نه ممکن است و نه دم دست. در همهمه ی 
شور و بلوای آدم های بیرون ماجرا، یقین ها جای خود را به تردید می دهند  و مظنون شدن به قطعیت هر نفع و 

ضرری، آرام آرام در جان و روان ریشه می دواند. 
فاصله است بین این موقعیت که شما حکایت یک ترس و تنهایی سیاسی را شنیده باشید و یا در یک خیابان 
پرهمهمه، تذکر انتظامی گرفته باشید. فاصله است بین موقعیتی که دایره گزینش سازمان، برگ رد صالحیت 
استخدامی شما را در دست تان قرار می دهد با ساعات درازی که مجبورید خصوصی ترین افکار تان را روی کاغذ 
به قلم درآورید. فاصله است بین شب درازی که خود را در سلولی تنگ، تنها و بی پناه و بی خبر از همه جا پیدا 

می کنید با زمانی که روایت آنرا می شنوید. بله، فاصله هست و این فاصله ها سرشار است از حرف های نگفتنی!
قضیه تنها روایت فشار و ارعاب و تهدید و تحقیر و تحمیل نیست. صحبت از تسلیم ها و مقاومت هایی ست که 
در پیچیده ترین لحظات و ساعات زندگی خود مجبورید بار آنرا به تنهایی به دوش بکشید. آوار سنگین تصمیم 
درستی که غالبا برای آن آماده نبودید و عمری را نیز باید که با تبعات آن سر کنید. داستان، داستان لحظات 

کش دار و نفسگیری است بی اتکا.
و تنهایی سرشاری از حرف های مگو. 

حرف های مگو، نه لزوما حرف هایی که به بهانه ی حفظ امنیت، اجازه ی گفتن آن را به شما نمی دهند. یا زبان شما 
را بر آنها دوخته اند. بلکه حرف هایی که حاال کمتر شنونده  ی خام و دور از سیاستی در این آشفته بازار و بلبشوی 

خفه کننده، می تواند آنطور که باید و  شاید پیچیدگی های آنرا هضم کند. 
آری، دنیای سیاست در ایران، دنیایی ست مملو از گوش، و البته دشواری حرف های مگو!
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هفته نامه

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 
به آدرس پایین ایمیل

  Hgolami1367@gmail.com
و یا

به شــماره زیرازطریق واتساپ ارسال نمائید  
۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵
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www.khsmag.ir
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