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حمید پورمند
هیئت تحریریه

با  اروپایی  نظر می رسد مخالفت های سه کشور  به     
سیاست فشار حداکثری تنها از جهت اختالفات سیاسی 
و تقابل اقتصادی این کشورها با دولت ترامپ بوده است 
وگرنه در مواجهه با ایران و در غیاب ترامپ، اروپایی ها 
صورت  در  سنا  آمریکا،  در  بود.  خواهند  ترامپیست تر 
حفظ اکثریت جمهوری خواه سد محکمی در برابر تبدیل 
هرگونه توافق احتمالی با ایران به یک تعهدنامة الزام آور 
دموکرات ها  میان  نظر  اختالف  همچنین،  بود.  خواهد 
یا  )هسته ای  تهران  با  مذاکرات  آغازین  دربارةموضوع 
موشکی( پس از انتشار مقاله ای از توماس فریدمن در 

نیویورک تایمز آشکار شد.
از  است.  پیچیده تر  هم  این  از  مسئله  ایران،  در     
سویی پس از آغاز به کار دولت بایدن، دولت روحانی 
بوده  متمایل  آمریکا  با  مستقیم  مذاکرة  به  همواره  که 
مجلس  بود،  نخواهد  قدرت  در  ماه  پنج  از  بیش  است 
انقالبی  قوانین  از طرح  داده است که  نشان  اصول گرا 
و ستیزه جویانه در برابر غرب هیچ باکی ندارد، احتمال 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  مشارکت حداقلی مردم 
پیش رو در اردیبهشت ۱۴۰۰ و برآمدن دولتی انقالبی 
هرگونه  به  حاکمیت  نداشتن  تمایل  دیگر  سوی  از  و 
دولت  خارجة  وزارت  سوی  از  غرب  با  جدید  مذاکرة 
بسیار  وضعیتی  برجام،  از  تلخ  تجربة  دلیل  به  روحانی 

مبهم را پیش رو می نهد.
   بااین حال از حرکت بر لبة آتش و رویارویی نظامی 
به  بازگشت  کل  در  بود.  نخواهد  خبری  آمریکا  با 
به  ناممکن  دارد  را  انتظارش  ایران  که  آن گونه  برجام 
تنش ها  رفع  از  فراتر  اقدامی  نظر  به  و   می رسد  نظر 
نیست. هر رئیس جمهوری در آمریکا ناچار است در پی 
تدبیری برای شروط دوازدهگانة پمپمئو باشد و در آینده 
دستیابی به هرگونه توافق بدون جلب رضایت لشگری 

از مخالفان سرسخت و جدی ممکن نخواهد بود.

سال ۲۰۲۰ آبستن حوادث بی سابقه و ناگواری بود که 
شاید پیامدهای آن تا چند دهة آینده گریبان گیر جوامع 
آمریکا  سیاسی  اتفاقات  دراین میان،  باشد.  دولت ها  و 
به یقین سهم ویژه ای دارد. پس از هیاهوی بسیار بر سر 
انتخاباتی که هنوز هم پروندة آن بسته نشده است، اعالم 
پیروزی جو بایدن از سوی رسانه های جریان اصلی و 
متعاقبًا تبریک سران کشورها به او، جهان از آمریکای 
خاورمیانه،  آسیا،  شرق  چین،  روسیه،  تا  گرفته  جنوبی 
اروپا و کشورهای شاخ آفریقا همگی در انتظار تغییرات 
بزرگ در تنظیم معادالت بین الملل از سوی بزرگترین 

اقتصاد جهان، ایاالت متحده، نشسته اند.  
استراتژی های ملی گرایانة دولت     پیش بینی می شود 
ترامپ در طول چهار سال با بازگشت دولت بایدن به 
ایاالت متحده در  المللی، بسط هژمونی  معاهدات بین 
جهان و به طور ویژه با بازسازی روابط آمریکا با متحدین 

اروپایی تعدیل یابد.
   جو بایدن، معاون اول سابق اوباما، در سال ۲۰۱۶ در 
حالی کاخ سفید را ترک می کرد که دولتش یک سالی 
)JCPOA( بود پیمانی بین المللی با ایران به نام برجام

ژانویة  در  از گذشت چهار سال  اکنون پس  بود.  بسته 
سفید  کاخ  شکل  بیضی  اتاق  وارد  شرایطی  در   ۲۰۲۱
و  اقتصادی  سیاسی،  تنش های  سطح  که  شد  خواهد 
ممکن  حد  باالترین  در  آمریکا  و  ایران  میان  امنیتی 
با  جدید  خاورمیانة  و  نیست  برجام  ذیل  آمریکا  است؛ 

خاورمیانة چهار سال پیش تفاوت اساسی دارد.

خروج یک جانبة آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، اعمال 
سیاست فشار حداکثری از سوی ایاالت متحده، وقوع 
دو اعتراض سراسری گسترده در دی ماه ۹۶ و آبان ماه 
اقتصادی و حمایت  نتیجة تنگناهای  ایران )در  ۹۸ در 
صریح کاخ سفید از معترضین(، ترور سردار سلیمانی و 
در دی ماه ۹۸،  بغداد  فرودگاه  در  المهندس  ابو مهدی 
»عین  عراق  در  آمریکا  نظامی  پایگاه  باران  موشک 
األسد« از جانب ایران، انفجار مشکوک در انبار تأسیسات 
از  اورانیوم  سازی  غنی  سطح  افزایش  نطنز،  هسته ای 
برابر سطح توافق شده در برجام،  ایران به چند  جانب 
ترور مهندس فخری زاده )پژوهشگر ارشد هسته ای در 
ایران( و مصوبة اخیر مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
با  اورانیوم غنی شده  تولید  از سرگیری  به  الزام دولت 
آی  سانتریفیوژ  زنجیرة  سه  نصب  و  ۲۰درصد  خلوص 
از مهم ترین نمونه های رویارویی  آر ۲m ، خالصه ای 
است.  دو سال گذشته  در  آمریکا  و  ایران  میان  آشکار 
برجام  مذاکرات  تاریخچة  به  نگاهی  با  گذشته  آن  از 
به روشنی درمی یابیم که بزرگترین دشمنان و مخالفان 
این توافق نامه در منطقه، اعراب حاشیة خلیج فارس و 
دولت  خروج  از  پس  که  کشورهایی  بوده اند.  اسرائیل 
و  کردند  استقبال  بسیار  اقدام  این  از  برجام،  از  ترامپ 
پس از عادی سازی روابط چند کشور عربی با اسرائیل، 
در  مقاوم  سدی  به  عبری   - عربی  محور  این  اکنون 
ممکن  حد  باالترین  در  آمریکا  و  ایران  میان  امنیتی 
با  جدید  خاورمیانة  و  نیست  برجام  ذیل  آمریکا  است؛ 

خاورمیانة چهار سال پیش تفاوت اساسی دارد.
 ،۲۰۱۸ سال  در  برجام  از  آمریکا  یک جانبة  خروج     
اعمال سیاست فشار حداکثری از سوی ایاالت متحده، 
و   ۹۶ دی ماه  در  گسترده  سراسری  اعتراض  دو  وقوع 
اقتصادی و  نتیجة تنگناهای  ایران )در  آبان ماه ۹۸ در 

حمایت صریح کاخ سفید از معترضین(، ترور سردار

در  بغداد  فرودگاه  در  المهندس  مهدی  ابو  و  سلیمانی 
در  آمریکا  نظامی  پایگاه  باران  موشک   ،۹۸ دی ماه 
مشکوک  انفجار  ایران،  جانب  از  األسد«  »عین  عراق 
غنی  افزایش سطح  نطنز،  تأسیسات هسته ای  انبار  در 
سازی اورانیوم از جانب ایران به چند برابر سطح توافق 
)پژوهشگر  فخری زاده  مهندس  ترور  برجام،  در  شده 
ارشد هسته ای در ایران( و مصوبة اخیر مجلس شورای 
تولید  سرگیری  از  به  دولت  الزام  بر  مبنی  اسالمی 
سه  نصب  و  ۲۰درصد  خلوص  با  شده  غنی  اورانیوم 
زنجیرة سانتریفیوژ آی آر ۲m ، خالصه ای از مهم ترین 
نمونه های رویارویی آشکار میان ایران و آمریکا در دو 

سال گذشته است. 
برجام  مذاکرات  تاریخچة  به  نگاهی  با  گذشته  آن  از 
به روشنی درمی یابیم که بزرگترین دشمنان و مخالفان 
این توافق نامه در منطقه، اعراب حاشیة خلیج فارس و 
دولت  خروج  از  پس  که  کشورهایی  بوده اند.  اسرائیل 
و  کردند  استقبال  بسیار  اقدام  این  از  برجام،  از  ترامپ 
پس از عادی سازی روابط چند کشور عربی با اسرائیل، 
در  مقاوم  سدی  به  عبری   - عربی  محور  این  اکنون 
برابر هرگونه بازگشت بی دردسر دولت بایدن به برجام 

تبدیل شده است.
محوری که از االن مدعی است هرگونه مذاکرة 
ایاالت متحده با ایران از مجرای جلب رضایت 
خواهد  اسرائیل  دولت  و  فارس  خلیج  شیوخ  رضایت 
راه  سر  بر  جدی  موانع  این صورت،  غیر  در  و  گذشت 
توافق با ایران ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر هنوز 
کاخ  به  بلینکن،  آنتونی  خارجه اش،  وزیر  و  بایدن  پای 
سفید نرسیده است که هایکو ماس، وزیر خارجة آلمان، 
اعالم می کند هرگونه مذاکرة جدید با ایران باید عالوه 
بر موضوعات هسته ای بر مسئلة موشک های بالستیک 
و نقش منطقه ای ایران در خاورمیانه نیز متمرکز باشد. 

بازگشت به برجام، راهی نافرجام!

1



درست یادم نمیاد
فقط داشتم تو تاریکی می دویدم و می دویدم

 انقدر دویدم که تهش رسیدم به یه جای روشن،
پرسیدم: اینجا کجاست؟

یکی گفت: فرودگاه
تاریکی  از  اینجا، من فقط داشتم  بیام  نمیخواستم  من 

فرار میکردم. 
بهم گفت به بیرون یه نگاه بنداز، غیر از فرودگاه همه 

جا تاریکه.
من این روشنایی رو نمی خواستم؛

 من داشتم می دویدم که اون تاریکی ها رو روشن کنم، 
برای  روشنایی  یه  نور،  یه  بودم،  چراغ  یه  دنبال  من 

مردمم.
پس بقیه چی؟ 

من نور داشته باشم و سهم بقیه تاریکی باشه؟
من این رو نمیخوام.

من میتونم برای مردمم نور بیارم، نور امید.
شهر  اینجا  نیست  یادت  نیست؟  یادت  گفت:  بهم 
مردگانه؟ مرده ها که نور نمی خوان، ما که زنده ایم باید 

بریم دنبال نور، نباید سرنوشتمون بشه تاریکی.
مشتم رو گره کردم که بزنم توی صورتش، با عصبانیت 
یه  با  میشه  هنوز  زنده ان،  هنوز  من  شهر  مردم  گفتم 
جرقه توی ذهنشون و یه کور سوی امید توی قلبشون 

این شهر رو روشن کرد.
این فرمانروای شهره که همة چراغ ها رو خاموش کرده، 
این فرمانرواست که می خواد ما بمیریم ولی ما زنده ایم 

مگه صدای فریادشون رو نمی شنوی؟
از  پاتو  اینکه  محض  به  بفهمی  نمی خوای  چرا  گفت: 
این فرودگاه بزاری بیرون مامور مبارزه با روشنایی میاد 
بعد  میکنه؟  خفت  و  خرخرت  روی  میزاره  رو  دستش 
هم بی سر و صدا یه جا دفنت میکنه بدون اینکه آب 
از آب تکون بخوره. تو نمی فهمی. بیخیال مردم شهر 
تاریکی، همین االن سوار هواپیمات شو و برو به سمت 

شهر نور.
یه لحظه صبر کن. 

یادم اومد، یادم اومد چرا داشتم می دویدم که از این جا 
سر در آوردم.

از خونه زده بودم بیرون، 
در و دیوار پر بود از تبلیغ، تبلیغ تاریکی، تبلیغ سیاهی
همه جا داشتن از ویژگی های مثبت تاریکی میگفتن.

تلویزیون هم داشت مستند پخش می کرد، مستند فواید 
پزشک،  تا  چند  مستند  نور؛توی  مضرات  و  خاموشی 
خواص  علمی  لحاظ  از  و  بودن  اومده  عالم  و  محقق 

تاریکی رو توضیح می دادن.
به  که  آوردن  رو  پسر مجرم  و  دختر  تا  چند  بعد هم   
جرم تبلیغ روشنایی به خیانت خودشون اعتراف کردن، 
پشیمون بودن از کارشون و خواهش میکردن به سمت 

تاریکی بر گردوننشون.
میگفتن: ما از کشورای دیگه پول میگیریم که روشنایی 
رو ترویج کنیم و مردم رو باهاش به سمت فساد ببریم 

و علیه فرمانروا تبلیغ کنیم.
بود!  جوری  یه  قیافشون  آخه  نشد.  باورم  من  ولی 

میفهمی چی میگم؟
شهر پر بود از مامور، مامور مبارزه با روشنایی؛

رو  چراغ ها  همة  بستن،  می  رو  نور  مسیرهای  همة 
میشکوندن، اینا به خورشید هم رحم نکردن.

میگفتن: تحقیقات فالن کشور پیشرفته ثابت کرده که 
نور خورشید باعث میشه که انسان بیمار بشه، وقتی که 
هوا روشنه بیرون نیاید یا اگه میاید عینک سیاه بزنید 

که نبینید.
اگه کسی چیزی تو روشنایی میدید کورش میکردن و 

میگفتن به نفع خود مردمه.

خانه در خانه چراغ است که خاموش شده

مهدی قطب الدین
هیئت تحریریه

نور معنی نداشت؛
فقط تاریکی بود. 

جمع  هم  دور  قانونی  غیر  و  زمینی  زیر  عده  یه  اما 
می شدن و سعی در پیدا کردن حقیقت داشتن،

 بعضی چراغ همراه خودشون داشتن و اگه لو می رفتن 
خیلی سخت مجازات میشدن.

تکونم داد.
به خودم اومدم.

گفت: به چی فکر میکنی؟
گفتم: چرا همه جا رو تاریک کردن؟ چرا با نور مخالفن؟ 

مگه نور چه عیبی داره؟
میتونن  مردم  باشه  روشن  جا  همه  اگه  معلومه،  گفت: 

همه چی رو ببینن. 
گفتم: خب ببینن. مگه دیدن چه عیبی داره؟ مگه چشم 

واسه دیدن نیست؟
چیکار  داره  فرمانروا  نمیدونی  مگه  گفت:  کالفگی  با 

میکنه؟
سریع حرفش رو قطع کرد، ترسیده بود، حتی از حرف 

روشنایی هم میترسید.
فهمیدم، فهمیدم چرا همه جا تاریکه.

ولی من از تاریکی نمیترسم.
برگشتم به سمت شهرم، شهر مردگان! شهر خاموشی!

من برگشتم، من شهرم رو روشن میکنم حتی به قیمت 
از دست دادن زندگیم.

من شهرم رو روشن میکنم.
منتظر نور باش...

فاطمه سراجی
هیئت تحریریه

اندر استیصال دانشجویی

شروع  خود  از  اول  نّقادی  برای  که  است  این  انصاف 
آزاد  سرو  نامة  هفته  از  برگ  اولین  برای  من  و  کنیم 
در  است  درازی  سالیان  ما  می نویسم.  خودمان  از 
بازار رسانه ای، هرج و مرج روزگار و رگ های  بینابین 
غیرت  مان که معلوم نیست چگونه با گذشت دهه ها آن 
 را خوابانده اند، از اصل مان دور شده ایم. انگار که جنبش 
و فریاد حق طلبی برای سال های 3۰ تا 57 بود و تمام 
بود.  شد. سالیانی که جرئت در روح مردم دمیده شده 
سالیانی که یک نفر شهید می شد و یک محله به آن 

افتخار می کرد.
از  پس  که  روزهایی  شد.  تمام   ۱33۲ روزهای     
اول رئیس  نیکسون معاون  با ورود  کودتای ۲۸ مرداد 
روابط  سرگیری  از  و  ایران  به  متحده  ایاالت  جمهور 
ایران - بریتانیا با هجوم ماموران ارتش به کالس های 
بود  همراه  دانشجویان  اعتراض  با  مقابله  برای  درس 
بی عرضه  چقدر  ما  »آقا  می زدند:  فریاد  دانشجویان  و 
هستیم. چقدر بدبخت هستیم. این کالس نیست. این 
درس نیست. یک عده ای بدون آنکه از استاد و از کادر 
هیاهو  و  می شوند  کالس  وارد  بگیرند  اجازه  دانشگاه 
در می گیرد. تف به این کالس و تف به این مملکت!«

  ما از دانشجو بودن پاس شدن را بلد بودیم که آن هم 
به لطف همه گیری بی ارزش شد. دانشجویی که زمانی 
صدای جامعه بود حاال از کم ترین حقوق خود خبر ندارد 

و اگر هم دارد جرئت مطالبه گری ندارد.
  مگر به کسی که برای مطالعة بیش از ۱۰ خط به ستوه 
می افتد می شود گفت دانشجو؟! مگر دانشجویی که با 
»بعله،  می نویسد  کماکان  تکمیلی  تحصیالت  داشتن 
فقد، هیشکدام« و از ِهَکسره هیچ نمی داند با کسی که 

مدرک سیکل دارد در نوشتن تفاوت می کند؟!
را  دانشگاه  اکنون که  باشد!  مبارک مان  آذر     شانزده 
با رزومه ای پربار به  تا ما را  مانند فرودگاهی می بینیم 
این  دیگر  بفرستد.  بیشتر  رفاه  و  آزادی  با  کشورهای 
دانشجو به چه کار جامعه و مردمان جامعه اش می آید؟ 
روز دانشجو دیگر نیازی به تبریک ندارد بلکه در تمّنای 
تلنگری  مناسبت  این  به  شاید  تا  است  دانشجو  چند 
بخورند و ببینند که چقدر دانشجو نیستند. چقدر دانشجو 

نیستیم! 
   دانشجوی سال ۹۹ مگر چه دغدغه ای دارد؟ دغدغة 
به  یا  می شوند  چک نویس  بعدها  که  مقاالتی  نوشتن 
ضایعاتی ها فروخته می شوند؟ دانشجویی که در آرزوی 

مهاجرت به کشورهایی است که روزی دانشجویان

واقعی برای مقابله با استبداد و ظلم همان کشورها کشته 
می شدند. دانشجویی که زمانی در خط مقدم مبارزه با 
فساد و استبداد بود. دانشجویی که در مهم ترین رویداد 
و  نقش حمایتی  اسالمی،  انقالب  ایران،  معاصر  تاریخ 
است؟  افتاده  روزی  چه  به  حال  داشت،  نّقادی  بعضًا 
دانشجویی که با درد، سر سازش دارد و نسبت به ظلم 

سکوت می کند. 
   ورود به دانشگاه و وام گرفتن نام دانشجو به مدت 
چند سال و اضافه شدن یک سمت به اندک سمت های 
گذشته مان از جانب اجتماع بها دارد. ما چقدر از بهای 

این وام را به اجتماع بازگردانده ایم؟
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سالمی گرم به همة شما دوست داران کتاب
شما  به  را  کتابی  دارم  قصد  مجله  از  قسمت  این  در 
نوشته های  بهترین  از  یکی  کتاب  این  کنم.  معرفی 
ادبیات روسیه به شمار می آید و به بیشتر زبان های دنیا 
ایوان  ترجمه شده است. کتاب »پدران و پسران« که 

سرگی یویچ تورگینف آن را نوشته است.
است  مشهور  نویسنده ای  تورگینف  یویچ  سرگی  ایوان 
که در سال ۱۸۱۸ م به دنیا آمد و دوران کودکی خود را 

در روستا گذرانده است.
 

پدران و پسران

سمانه ممیز
هیئت تحریریه

  یاداشت های یک شکارچی اولین کتاب این نویسنده 
کتاب  می توانید  شما  شد.  او  شهرت  موجب  که  است 
پدران و پسران را با ترجمه های مختلف بخوانید . یکی 
بسیار  که  است  آهی  مهری  ترجمة  ترجمه ها،  این  از 

روان است و در آن از کلمات دشوار 
تحوالت  کتاب  این  است.  شده  استفاده  به  ندرت 
را  روسیه  مختلف  طبقات  رسوم  و  آداب  و  اجتماعی 
بررسی کرده است. از نظر من برای کسانی که آشنایی 
زیادی با ادبیات روسیه و رمان های روسی ندارند بسیار 

مناسب است.
   این کتاب دو نسل پدران و پسران بررسی می کند. 
پسرانی که تاریخ گذشته را پس می زنند و نماد انقالب 
به شمار می آیند و پدرانی که در قید و بند زندگی اشرافی 
اختالف  مفصل  به طور  داستان  هستند.  سلطنتی  و 
طبقاتی بین کارفرما و کارگر را در قرن نوزدهم بررسی 

می کند.
دوست  دو  دو  آرکادی  و  بازاروف  داستان:     خالصة 
صمیمی هستند که برای تعطیالت پیش خانواده هایشان 
این  در  می مانند.  آن جا  در  روزی  چند  و  می گردند  باز 
میان پاول پترویچ عموی آرکادی که مخالف نهلیست 
بحث می کند  او  با  آنقدر  و  است  بازاروف  و شخصیت 
)دوئل در روسیه  به دوئل ختم می شود.  که کار آن ها 
مختص خانواده های اشرافی بوده است که در آن دو نفر 
در فاصله ای دور می ایستادند و بهم شلیک می کردند؛ 
یکی می مرد و قائله ختم می شد. هرکس در دوئل کشته 

می شد شهید به حساب می آمد.(
   نقد کتاب: دربارة شخصیت بازاروف می توانست بیشتر 
صحبت کند و نقش آن را پر رنگ تر جلوه دهد. هرچند 
حرف های بازاروف نزدیک به اعتقادات مارکسیسم است 
و با توجه به وضعیت آن زمان روسیه بیشتر به صورت 
پنهانی صحبت کرده است و نقد خود نویسنده به این 
عقاید است که در بسیاری از سخنان این کتاب دیده 
عقاید  منتقد  ارکادی  عموی  داستان  این  در  می شود. 
مارکسیسم است و نقد خود را به صورت مناظرة خیلی 

آشکار بیان می کند.
   در این رمان دو زن روند داستان را تغییر می دهند،کاتیا 
که باعث می شود آرکادی با خود واقعیش روبه رو شود 
وآنا که باعث شد بازاروف به عشق که اعتقادی به آن 
است  عشق  مخالف  که  بازاروف  شود.  گرفتار  نداشت 
عاشق می شود و با اینکه در یک خانوادة بسیار مذهبی 
انتهای  در  و  ندارد  قبول  را  مذهب  است  شده  بزرگ 
داستان منزوی می شود و به صورت خود خواسته بیمار 

می شود و می میرد.
   با قلم ساده و روان تورگینف انتهای داستان به خوبی 
رقم می خورد. داستان با حجم کم خود می تواند برای 

آشنایی بیشتر با ادبیات دیگر کشور ها مناسب باشد.



   است، تقسیم جامعه به دو حزب سبب نادیده گرفته 
شدن شمار زیادی از دیگر منافعی می شود که در قلمرو 

این دو حزب قرار نمی گیرند.
   نظام چند حزبی: در نظام چند حزبی اگر حکومتی 
کابینه  یا  مجریه  قوة  دیکتاتوری  یابد  تشکیل  ائتالفی 

غیر ممکن می شود، 
چند  اگر  است،  وسیع  انتخاب کنندگان  گزینش  حوزة 
باشند منافع گوناگون که  حزب در کشور وجود داشته 

هر حزبی نمایندة 
می شود،  تامین  مناسب  طور  به  آن هاست  از  یکی 
کنند  حفظ  را  خود  فردی  هویت  می یابند  افرادفرصت 
یابند  از احزاب که مطابق نظر خود می  و به هر یک 

گرایش پیدا می کنند.
شدید  انتقاد  مورد  زمینه هایی  در  چند حزبی  نظام     
محل  به  را  کشور  مقننة  ی  قوه  است:  قرار گرفته 

دسیسه ها و عرصة 
کشاکش های دسته ها تبدیل می کند، بی ثباتی حکومت 
و نظام چند حزبی همیشه همراه اند، بی ثباتی حکومت به 

کارایی اداری 
حکومت  مکانیسم  راحت  کارکرد  بر  و  می زند  آسیب 
به شدت اثر می گذارد. اگرشمار زیادی از احزاب سیاسی 

در کشور باشند و 
هیچ یک ازآن ها اکثریت مطلق نداشته باشند، مخالف 
یا اپوزیسیون سازمان یافته و سالم که برای دموکراسی 

پارلمانی ضروری 
را  حکومت  یابد،  توسعه  یا  رشد  نمی تواند  است 
منافع مشترکی  به دست می گیرند که  فرصت طلبانی 

ندارند بلکه از این راه 
پیچیدگی هایی  با  نظام  این  یابند،  قدرت  می توانند 
همراه است که مردم را در انتخاب راه حل های مسائل 

خودشان سرگردان 
می کند.

   در آخر باید افزود که شیوه های حکومت در کشورهای 
را  دو کشور  نتوان  شاید  است.  متفاوت  مختلف جهان 

یافت که نظام 
ادارة امور در آن ها دقیقا مثل هم باشد اما نقش احزاب 

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته پر رنگ است.

حزب در مفهوم عام،گردهمایی مردمی است که دربارة 
برخی مسائل، نظرات مشترک دارند و می خواهند برای 

دست یافتن به 
هدف های مشترک با هم کار کنند.
اجزای احزاب سیاسی عبارت اند از:

مردم  میان  بنیادی  اصول  دربارة  معینی  توافق نظر   )۱
تشکیل دهندة حزب سیاسی؛

۲( سازمان یافتگی مردم و داشتن تشکیالت و فلسفه 
کامال منسجم؛

راه های  از  هدف ها  به  دست یافتن  برای  تالش   )3
مشخص شده در قانون اساسی؛

۴( کوشش در راه گستردن و تامین منافع ملی، نه منافع 
محلی یا منطقه ای؛

5(مبارزه در راه تصرف قدرت سیاسی برای تامین منافع 
عمومی؛

ذات  در  الیگارشیک  و  ساالر  تک  رهبری  وجود   )۶
سازمان حزب.

رهبران  برای  را  قدرت  می کوشند  سیاسی  احزاب 
نظام  از  رهبران  سرکردگی  ازاین رو  و  به دست آورند 

حزبی، جدایی ناپذیر است.
   جوزف الپالومبار و مایرون وینر اعالم کردند برای 

به وجود آمدن حزب چهار شرط الزم است:
۱( وجودتشکیالت پایدار مرکزی؛

ارتباط داشته  پیوند و  با مرکز  ۲( وجود شعبه هایی که 
باشند؛

3( پشتیبانی مردم؛
۴( کوشش برای دست یافتن به قدرت سیاسی؛

با توجه به آن اجزا و این شرایط، می توان حزب سیاسی را 
این گونه تعریف کرد: »حزب، گردهمایی پایدار گروهی 
تشکیالت  و  مشترک  عقاید  دارای  که  است  مردم  از 
منظم اند و با پشتیبانی مردم برای به دست آوردن قدرت 

سیاسی از راه های قانونی مبارزه 
می کنند.

احزاب  جدید،  دموکراتیک  حکومت های  کار  برای 
کردن،  متحد  سیاسی،  ضروری اند.احزاب  سیاسی 

تسهیل و با ثبات نمودن روند زندگی سیاسی است.
نظام های حزبی عبارت اند از: نظام تک حزبی، نظام دو 

حزبی و نظام چندحزبی.
نظام تک حزبی: این نظام در کشور هایی وجود دارد که 
نظام های تک  از  ایدئولوژی کمونیستی هستند.  دارای 

حزبی می توان 
در  فاشیستی  سابق،  شوروی  در  کمونیستی  نظام های 

ایتالیا و نازیها در آلمان را نام برد.
   البته گاهی در برخی کشورها هرچند به طور رسمی 
صورت  به  تحزب  اما  ندارد  رسمیت  تک حزبی  نظام 
چندان  واقعیت  در  غیرغالب  احزاب  و  است  ظاهری 
کارآیی و قدرتی ندارند. در نظام های تک حزبی، حزب 
حاکم همهکاره است. در حال حاضر به برخی کشورهای 

کمونیستی همچون کره شمالی می توان اشاره کرد.
   در نظام های غیررقابتی یا تکحزبی، یک حزب انحصار 
این  فعالیت های سیاسی را به خود اختصاص می دهد. 

نظام های حزبی 
تمامیت خواه هستند که به نوعی رمانتیسم، آرمان گرایی 
همچون  نظام ها  اینگونه  در  دچارند.  خیال پردازی  و 

آلمان نازی، حزب 
آلت اجرای تصمیم های دولت است یا همچون شوروی 

دولت ابزار اجرای خواسته های حزب است. 
  دلیل این وضعیت هم تدارک و برانگیختگی توده وار 
مانند آلمان یا سازمان یافته مثل شوروی است که حزب 

بهترین وسیله 
برای چنین رویهای است. در نظام های تک حزبی میان 
رقابت  جامعه،  در  موجود  سیاسی  مختلف  گرایش های 

آزاد وجود ندارد و 
نامزدهای انتخاباتی از سوی یک حزب معرفی می شوند. 
در واقع نظام تک حزبی یا نظام حزبی فراگیر به نوعی 

از نظام حزبی 
گرفته می شود که در آن یک حزب سیاسی حکومت و 
دولت را تشکیل می دهد و دیگر احزاب اجازه ورود به 

دولت یا شرکت در انتخابات را ندارند
   البته درست نیست که همة حکومت های تک حزبی 
را محکوم کرد برای مثال ترکیه با رهبری اقتدارگرایانة 

کمال آتاتورک، 
راه شکل دموکراتیک جدید حکومت را هموارکرد.

همین طور بسیاری ازدولت های در حال رشد آسیا، آفریقا 
و آمریکای التین که مشکالت نوسازی و صنعتی شدن 
چندان  ایرا  رویه  یا  رسمی  دموکراسی  دارند،  مشابهی 

زیان بار نیافتند. 
فقدان  احزاب،  پراکندگی  مردم،  تودة  سوادی  بی     
آزادی خواهیو  سنت  فقدان  دیده،  آموزش  مدیران 

اختالف شدید ثروت و 
درآمد، دشواری های رفع نشدنی را در این کشور ها ایجاد 
کرد. به نظر رسید برای برون رفت از این وضعیت، نظام 

تک حزبی بنا بر 
الگو های کشورهای سوسیالیستی موثر واقع شود. 

گسترده  تمایل  اکنون  مرحله،  این  گذشت  از  پس     
ای برای »دموکراسی واقعی«وجود دارد که شاید رشد 

اقتصادی، عدالت 
تامین  و  تضمین  را  کشورها  این  نوسازی  و  اجتماعی 

کند.
پدیدارشد.  انگلستان  در  نظام دو حزبی  نظام دوحزبی: 
می  کنند  حکومت  نیرومند  حزب  دو  دوحزبی  رژیم  در 
باشند.  داشته  نیز وجود  دیگری  احزاب  است  و ممکن 
در کشور انگلستان غیر از دوحزب محافظه کار و کارگر 

احزاب دیگری چون لیبرال و حزب 
کمونیست وجود دارد.

   در رژیم دوحزبی، حزب اکثریت همیشه حاکم است 
و انتقاد و نظارت با حزب اقلیت است. درآمریکا نیز غیر 

از دو حزب 
دارند  وجود  دیگری  احزاب  جمهوری خواه  و  دموکرات 
اکثریت  اما  می باشند  کرسی  صاحب  پارلمان  در  که 

کنگره و اکثریت 
دو  از  یکی  ریاست جمهوری،  انتخابات  رای دهندگان 

حزب دموکرات یا جمهوری خواه هستند.
   در نظام دو حزبی چون همة وزیران از یک حزب، 
می  تشکیل  باثباتی  کابینه های  هستند،  اکثریت  حزب 

شود. ثبات حکومت 
نیز کارایی اداری و استمرار سیاست را درکشور تامین 
می نماید. حکومت دموکراتیک در مفهوم واقعی به وجود 

می آید و حزب 
مخالف نیز نقش سازنده ای ایفا می کند

مقننه  قوة  اعتبار  نظام دوحزبی:  نقایص آشکار  ازجمله 
را به شدت نابود می کند و سبب غلبة قوة مجریه بر آن 
می شود، انتخاب رای دهندگان فقط به دو حزب محدود

احزاب سیاسی

فاطمه نوروزی
هیئت تحریریه
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مقدمه
خشونت به هر نوع رفتاری گفته می شود که منجر به 
صدمه زدن به دیگران شود. خشونت در محیط خانواده 

مي تواند تأثیر منفي در اعضاي خانواده داشته باشد.
پیشرفت های  علی رغم  خشونت  معضل  امروزه     
را مي آزارد. خشونت  بیدار  مدرن همچنان وجدان هاي 
به عنوان یک مسئله حاد اجتماعي در شکل مدرن خود 
قانون  است.     مطرحشده  جدید  وجوه  و  مصادیق  با 
اساسي به عنوان میثاق ملي، جایگاه، منزلت و شخصیت 
اجتماعي و حقوق َحقة زنان را مورد عنایت خاص قرار 
داده و در اصول متعدد به ویژه اصل ۲۱، دولت را موظف 
رعایت  با  جهات  تمام  در  را  زنان  حقوق  است  ساخته 
اساسي  قانون  بنابراین  نماید.  اسالمي تضمین  موازین 
با این پیش فرض مسلم که تا کنون زنان بیش تر مورد 
ستم قرار گرفته اند استیفاي تمامي حقوق آنان را مورد 

نظر داشته است.
تعريف خشونت

 خشونت از نظر لغوي به معناي غضب و تندي است. 
خشونت به هر نوع رفتاري گفته مي شود که منجر به 
صدمه زدن به فرد می گردد. رفتارخشونت آمیز مي تواند 
توسط زنان و مردان انجام شود. مطابق آمار، دامنة زن 
آزاري 3۸۱ در هزار و میزان شوهر آزاري ۱۱5 در هزار 

مي باشد.
عوامل مؤثر بر خشونت در فرد

غلط  ادراک هاي  مانند  مواردي  شخصي:  عوامل   .۱
زناشویي  روابط  به  نسبت  بینانه  واقع  غیر  وانتظارات 
توجه  باید  نماید.  ایجاد  را  جدیدي  مشکالت  مي تواند 
از  خارج  نامشروع  روابط  معرض  در  قرار گرفتن  داشت 
و  غیرمنطقي  باورهاي  و  ارزش ها  زناشویي،  چارچوب 
بروز  زمینه ساز  می تواند  روانی  مشکالت  به  ابتالء  یا 
تعارضات جدي باشد. اغلب  زوج ها با هدف خوشبختي 
ازدواج مي کنند و زماني که میزان خوشبختي موجود با 
آن چه آنان در ذهن دارند اختالف فاحش دارد، معمواًل 

قادر نیستند تداوم رابطه را تحمل کنند.
۲. عوامل رابطه ای: مشکالت رابطه ای جزء مهمترین 
زمینه های اختالف برانگیز و خشم نسبت به زن خانواده 
ارتباطی  الگوی  گرفتار  معموال  زن  آن  طی  که  است 
مخرب و بی حاصل است و اغلب اقدام به متهم سازی 
او می شود یا با حمله و دفاع با او برخورد مي شود. اغلب 
او  به نیت عمل  رفتار زن  پیامدهاي  بر  به جاي تمرکز 
با  تعبیر  سوء  این  درحالي که  مي دهند  نشان  واکنش 

آن چه که زن واقعًا مي خواسته متفاوت است.
پيامدهاي خشونت

 ۱. خشونت درخانواده: درمحیط خانواده رخ می دهد و 
داشته  فرزندان  و  همسر  روی  بر  منفی  ثاثیر  می تواند 
از  نارضایتی  اثر  بر  اغلب  خانگی  باشد.خشونت های 
زندگی، بدبینی نسبت به جنس مذکر، عدم کارایی زن 
در محیط کار یا خانه و... ازجمله تاثیرات منفی خشونت 
مردان علیه زنان می باشد. باتوجه به ماده ۱۱۱5قانون 
مدنی: »اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن 
خوف، ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن 
می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت 
مظنه ضررمزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر 
نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور 
عدم  بود.«  خواهد  شوهر  عهدة  بر  نفقه  است  معذور 
اطالع زنان از حقوق خود و غیرمستقل و ضعیف بودن 
خانواده  در  خشونت ها  چنین  پذیرش  به  منجر  آن ها 
امنیت  احساسنداشتن  جامعه:  در  خشونت   .۲ می شود. 
اجتماعی، احساس نیازمندی به پشتیبانی و مراقبت به 
اختالل  ایجاد  مختلف،  های  خشونت  از  ترس  جهت 
جامعه  مثبت  انرژی  اجتماعی،کاهش  سالم  روابط  در 
پیامدهای  از  ناتوان  و  انسانی رنجور  نیروهای  ایجاد  و 

خشونت در جامعه می باشد.
شاخص ها ي ارزيابي خشونت

مشارکت  خشونت آمیز  عمل  در  نفر  چند  نفوذ:   .۱
داشته اند.

انجامیده است.3.  ۲. دوام: خشونت چه مدت به طول 
شدت: چند نوع خشونت بر فرد اعمال شده است.

بوده  حد  چه  تا  خشونت  تأثیرگذاري  سطح  قلمرو:   .۴
است.

5. تکرار: عمل خشونت آمیز چند بار تکرار شده است.
۶. زمان: خشونت در چه مرحله ای از زندگی فرد اعمال 

شده است.
و  جنسیتی  تحصیلي،  سني،  خصوصیات  ویژگي:   .7

طبقاتي فرد قرباني خشونت چه بوده است.
اهداف اعمال خشونت

  ۱. اعمال قدرت، نفوذ، کنترل، نظارت و اجبار طرف 
مقابل به اطاعت جهت دستیابی به هدف.
۲. اثبات برتری و ارضا حس خودخواهی.

3. تغییر شرایط و وضعیت به نفع خود و تخلیة روحی.
تایید اجتماعی در فرهنگ هایی که خشونت  ۴. کسب 

طلب هستند.
انواع خشونتها عليه زنان

۱. خشونت بر حسب زمان وقوع می تواند قبل از تولد، 
نوزادی، کودکی، جوانی و کهولت باشد.
۲. خشونت در سطح خانواده و جامعه.

سوی  از  موارد  برخی  در  خشونت آمیز  رفتارهای   .3
)از  اوست.  علیه  دیگری  سوی  از  یا  خودش  به  فرد 
اعتیاد،  خودکشی،  نظیر  جرم ها  شبه  و  جرائم  جمله 
خودفروشی، جراحی های غیرضروری که از طرف خود 

فرد به خودش صورت می گیرد.(
۴. خشونت می تواند جسمی، روحی، جنسی و اقتصادی 

باشد و درسطح خانواده و جامعه بروز کند.
علت کتمان خشونت عليه زنان درخانواده

۱. ترس از طالق، جدایی، ترک منزل.
۲. ترس از تنهایی، آبرو، احساس شرمندگی.

3. احساس نگرانی برای فرزندان پس از جدایی.
به دلیل عدم  این جمله که شرایط خشونت  به  باور   .۴

لیاقت زن در همسرداری است.
5. جهل نسبت به قوانین و راه های احقاق حق خود.

حقوق  احقاق  اجرایی  دستگاه های  به ضعف  اعتقاد   .۶
خانوادگی زنان.

در گذشته از قشر ضعیف و ناتوان جامعه حمایت می شده 
است بر همین اساس از طرف مجامع و کنوانسیون های 
پناهگاه ها،  همچون:  خدماتی  طرح های  بین المللی 
تامین مراکز خاص، حمایت های مالی، خدمات اورژانس 
از تحقیقات بسیار  اما بعد  اجتماعی و... صورت گرفت 
کشف شد که این اقدامات که بیشتر در جوامع غربی 
مورد استفاده قرار می گیرد کارساز نبوده و بیش تر باعث 
فراری دادن دختران و زنان شده است چرا که به موجب 

کوچک ترین رخدادی منزل را ترک می کردند. 
سال  در  بهداشت  جهانی  سازمان  دلیل  همین  به 
۱۹۹3به منظور ارتقا سطح بهداشت روانی و پیشگیری 
از آسیب های روانی، اجتماعی برنامه ای را تحت عنوان 

مهارت های زندگی ترتیب داد.

مطهره جندقیان
هیئت تحریریه

خشونت

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
 علیرضا ساالری
هیئت تحریریه:

مهدی قطب الدین،حمید پورمند، فاطمه سراجی، سمانه ممیز، 
فاطمه نوروزی و مطهره جندقیان

ویراستار:
فاطمه نصر

طراح و صفحه آرا:
علیرضا صفری دولت ابادی

آیدی تلگرامی: 
@sarve_azad-admin

پل ارتباطی ما با شما مخاطبان 
گرامی است.
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