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نمی توانند سهم خود در شکست های دولت را انکار کنند
عضو فراکسیون والیی مجلس گفت: جریان اصالحات با نقد از دولت به دنبال آن 
هستند که بگویند در شکست دولت به ویژه در زمینه اقتصادی سهیم نیستند اما 
مردم حمایت آنان از دولت را فراموش نمی کنند. حجت االسالم احد آزادیخواه 
، با بیان اینکه نمایندگان مجلس در ارزیابی عملکرد دولت باید نگاه های جناحی 

و سیاسی خود را کنار بگذارند و بر اساس واقعیات عملکرد دولت را تحلیل کنند، 
اظهار داشت: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون امید، در 
ارزیابی عملکرد دولت نگاه سیاس��ی دارند و از عملکرد ضعیف دولت انتقاد نمی کنند. 
آزادی خواه بیان کرد: البته هدف اصلی اصالح طلبان از انتقاد به عملکرد دولت، به دست 
آوردن وجهه اجتماعی خودش��ان است و می خواهند این ذهنیت را در جامعه به وجود 
آورند که آنان در شکس��ت دولت به ویژه در زمینه اقتصادی س��هیم نیستند اما مردم، 

عملکرد آنان در حمایت از دولت را فراموش نمی کنند.  مهر

حضور حداکثری و انتخاب اصلح مکمل هم 
نماینده بروجرد در مجلس گفت: مردم باید با انتخاب فرد اصلح زمینه پیشرفت 
کشور را فراهم کنند چرا که حضور حداکثری و انتخاب اصلح مکمل یکدیگر 
برای پیش��رفت کشور هستند. عباس گودرزی با اشاره به حساسیت انتخابات  
پیش رو و کینه توزی دش��منان انقالب اسالمی اظهار داشت: کشورمان پس از 

پیروزی انقالب اسالمی وارد مرحله  جدیدی از حیات سیاسی خود شد و رشد 
فزاینده ای را آغاز کرد. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دش��منان به دنبال این هس��تند که بین مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کنند، اظهار 
داشت: تجلی این پیوند انتخابات است چرا که مشارکت باال در انتخابات زمینه رشد و 
شکوفایی و پیشرفت کشور را فراهم می کند. گودرزی تأکید کرد: مردم بصیر و انقالبی 
ما می دانند که رخوت در انتخابات نه تنها عایدی برای کش��ور و ملت نخواهد داشت 

بلکه دشمنان قسم خورده ما رقص و پایکوبی خواهند کرد.  فارس

نامزدها در حد مقام عالی رتبه کشور به مردم وعده ندهند
نماینده مردم اصفهان گفت: نامزدهای مجلس نباید به مردم وعده هایی دهند که 
در محدوده اختیارات آنها و مجلس نیست. حمیدرضا فوالدگر، درباره چگونگی 
تبلیغات انتخاباتی مجلس ش��ورای اس��المی، اظهار کرد: با توجه به تجربه ۱۶ 
ساله ای که در این زمینه دارم، نامزدهای مجلس نباید به مردم وعده هایی دهند 

ک��ه در محدوده اختیارات آنها و مجلس نیس��ت، چرا ک��ه در این صورت جامعه 
دچار ناامیدی و بی اعتمادی به نظام می شود. او افزود: نمایندگان باید در شیوه تبلیغات 
خود دقت کنند تا قول ها و وعده های آنها مبتنی بر اختیارات قوه مققنه باشد و از ارائه 
وعده هایی که در اختیارات یک ش��خص نیس��ت، بپرهیزند. وی بیان کرد: یک نماینده 
می تواند پیگیر مشکالت حوزه انتخابیه خود باشد، اما قطعا نمی تواند در حوزه یک مقام 
اجرایی عالی رتبه عمل کند، پس بهتر است که نامزدها به مردم بگویند که مطالبات آنها 

را با توجه به وظایف و اختیارات خود پیگیری می کنند. باشگاه خبرنگاران

مقدمه
جامعه محصول کنش و ارتباط متقابل نیروهای اجتماعی 
است که در قالب ساختارهای اجتماعی یعنی روابط نهادی 
شده تجلی یافته است. برهمین قاعده هر عمل اجتماعی 
در بستر جامعه وقتی مقبولیت و مشروعیت پیدا می کند 
ک�ه در قال�ب س�اختارهای اجتماعی به وقوع پیوس�ته 
باش�د. کنش ه�ا و رفتارهای خ�ارج از قواع�د اجتماعی 
نابهنجار ارزیابی میش�وند. دریک سطح عمیق تر روابط 
اجتماع�ی نهادی ش�ده محصول س�اختار ذه�ن فعال و 
اندیش�ه انسانی است. اندیش�ه یک ظرفیت و توانمندی 
برای لینک مولفههای ش�ناخت محیط پیرامون است. اما 
آنچه که انس�ان را وادار به اندیشه و درک درهم تنیدگی 
مولفه ه�ای ش�ناخت محیط می کن�د، اراده اس�ت. اراده 
بازتولید هماهنگی نیروهای وجودی انسان برای خواستن 

و حرکت است. 

اراده انسانی و نقش آن در ساخت جامعه
 توصیف اراده با پسوند قوی و یا ضعیف ناظر بر میزان همکاری 
و قدرت نیروهای وجودی انسان برای خواستن است. به تعبیر 
امروزی میتوان از آن تعبیر اس��تحکام س��اخت درونی نمود. 
تاریخ پر تالطم جامعه بشری و جوامع مختلف مملو از تفاوتها 
در وضعیت س��اخت درونی اس��ت. میزان استحکام ساخت 
درونی نس��بت و رابطه جوامع و گروههای مختلف را تعیین 
می بخش��د. ایران به عنوان کشوری با ساخت درونی و اراده 
متفاوت در مقاطع مختلف تاریخ خود، میدان مطالعه مناسب 
و گنجینه ای از جلوهگری اراده ها اس��ت. که میتوان آن را در 

سه دوره متفاوت دسته بندی کرد.
الف- دوره ساخت و پایهگذاری تمدنی، مبتنی بر  اراده ایرانی 

جویای تمدن
ب- دوره بازسازی و بازنگری تمدنی، مبتنی بر اراده ایرانی- 

اسالمی برای بازنگری مولفه های تمدنی
ج- دوره پویایی و تکام��ل تمدنی، مبتنی بر اراده انقالبی – 

اسالمی برای باروری مولفه های تمدنی. 
در دوره ساخت تمدنی؛ کنشگر اصلی و متن ساخت تمدنی 
اراده  ایرانی برای غلبه بر مولفه های طبیعت است.  این اراده 
با تاکید بر مهار و بهرهگیری از مولفه های محیط فیزیکی و 
مهار عناصر اصلی تشکیل دهنده آن یعنی خاک، آب و آتش  
است. نبرد اراده ها در این دوره در پی آینده ای مطلوبیت با 
حداکثر کنترل خشونت طبیعت و ُحب سرزمینی است. لذا 
انسان بالنده در این مقطع، انسانی با قابلیت هدایت نبردها تا 
سرحد توان جسمی و قدرت بدنی است. قدرت فردی و امکان 
تبعیت پذیری دیگران اراده مس��لط این مقطع تمدنی است.
ای��ن اراده تا حدودی مبتن��ی بر ِخرد جمعی طبقات خاصی 
از اش��راف زادگان، نجبا در یک چارچوب شناختی هنجاری 
مخص��وص خود بق��اء و دوام نظام تمدن��ی را رقم می زنند. 
ش��خص ش��اه با حلقه حامیان، داعیه تمدن سازی و تمدن 
داری را در عالم واقع جستجو میکند. امپراطوری های بزرگ 

با گستره قلمرو مهمترین شاخص این مقطع تمدنی است. 
در دوره بازنگ��ری تمدن��ی. تمدن س��اخت یافته براس��اس 
مولفههای مهار و کنترل نیروهای طبیعت و غلبه بر خشونت 
حوادث و رویدادهای کیهانی و افالکی در جس��تجوی راهی 
برای اتصال و ارتباط این قابلیت تمدنی براس��اس مولفههای 

دینی و مذهبی است. 
دینداری و اتصال ب��ه منابع معرفت دینی در ترکیب با ُحب 
سرزمینی مولفههایی جدید را در ساخت تمدنی وارد میکند. 
یعنی تمدنی در منتهای قدرت مادی زمان  آغوش خود را بر 
معنویت و اراده الهی می گش��اید. بنابراین اراده حاکم بر این 
مقطع از رشد تمدنی اراده مبتنی بر قدرت سرنوشت گرایی و 
تصویر سازی تمدنی با تاکید بر چارچوب شناختی هنجاری 
مردم حاکم مداری اس��ت که در پی مشروع سازی قدرت به 
ارث رس��یده از اتصال به انباشتگی تمدنی با روح قدسی در 
مقابل الگوهای رقیب است که تاکیدشان بر مولفه سرزمین و 

یا دین بوده است. در دوره پویایی  و تکامل تمدنی که مقارن 
با انقالب اس��المی  و نهضت بیدارگری ملی و دینی اس��ت، 
اراده انسان ایرانی در قالب توده های مردم در پی اثبات نظام 
تمدنی خود در قواره جهانی است. تفاوت عمده این مقطع از 
تاریخ تکامل تمدنی با سایر الگوهای ساخت تمدنی تاکید بر 
عام گرایی بجای خاصگرایی است. اراده جمعی و تالش برای 
جاری و س��اری کردن این اراده در تمامی مراحل پیش��رفت 
تمدنی با ترکیب س��رزمین- حکمت و حرکت جمعی است. 
حکمت در متن تصویر سازی تمدنی با تاکید بر قابلیت های 
سرزمینی اس��ت که ترکیب ُحب َوال و حب واِل را در تکامل 
و پویای��ی تمدنی رقم می زند. قدرت تمدنی نه قدرت فردی 
بلکه اراده جمعی مبتنی بر قدرت فرجام گرایی الهی اس��ت 
که با حضور و نقش آفرینی اُمت شکل میگیرد. شکل گیری 
اُم��ت در قواره تمدنی نه محدود به قلمرو جغرافیایی بلکه در 
حوزه نفوذ فرهنگی و ارزشی معنی دار می شود. لذا چارچوب 
شناختی هنجاری حاکم در این مقطع چارچوب تکامل گرایی 
جهانی با رویکرد  جذب و یا نفی است. جذب ناظر بر پذیرش 
الگوهای تمدنی اس��ت که در مس��یر تکامل روح تمدنی در 
ذهن و رفتار انس��ان آینده گ��را  با رویکرد اراده جمعی فعال 
هستند، اراده اکثریت در پیوند با اراده الهی برای آینده پایدار 
در عرصه جامعه و زیس��ت اجتماعی اس��ت. نفی نیز ناظر بر 
فاصله گرفتن و مرزبندی مشخص با الگوهایی است که اراده 

جمعی خاموش را در بستر رسانه به رخ می کشند. 
اراده الهی یک منش��ور کلی برای جامعه  اس��المی است که 

تجلی آن در سه مرحله ممکن می شود. 
مرحل��ه اول؛ تجلی اراده الهی درچش��م ان��داز و راهبردهای 

رهبری الهی
مرحله دوم؛ تجلی اراده الهی در اراده تک تک مؤمنین

مرحله س��وم؛ تجلی اراده الهی در اراده جمعی اُمت اسالمی 
که به صورت همدلی و همگرایی بین اُمتی ظهور می یابد و 
راه را برای تحقق تمدن اسالمی مبتنی بر فلسفه ظهور هموار 
می نماید. سیر شکلگیری و تحوالت تمدن اسالمی نشان می 
دهد تمدن س��اخت یافته بر اندیشه و رویکرد اسالمی بیش 
از آنکه ساختاری باشد، نظری و مفهومی است. که مصادیقی 
از ای��ن نظریه در مقاطع مختل��ف و از جمله در مدینه النبی 
متجلی بوده اما ساختار منسجمی مبنی بر روابط نهادی بلند 
م��دت نداش��ته و در گذر زمان دچار تحوالت��ی در دو قطب 
متفاوت از جهان اس��الم شده است. قرائت شیعی و سنت از 
ای��ن تَجلی تمدنی وجه غالب تمدن گرایی در جهان اس��الم 
بوده که بعد از مواجهه با جهان غرب و خصوصاً با فروپاش��ی 
خالفت عثمانی عماًل به تمدن چند پاره تبدیل ش��د و حتی 
نسخه های چگونه اسالمی بودن را نفوذی های استعمار کهن 
در منطقه جهان اس��الم تعیین می کردند که نهایتاً منجر به 
افول تمدن اس��المی در بخش بزرگی از جهان اس��الم شد و 
برخی از  حکام جهان اس��الم نیز را رهایی از این وضعیت را 
تقلید از غرب می دانستند. و نهضت بیدار گری اسالمی دقیقا 
در پاسخ به  نفی غربگرایی و احیای  تمدن اسالمی  آغاز شد. 
نهضتی که در دورا ن معاصر با نهضت امام خمینی در ایران و 

گروه های مبارزاتی در جهان اسالم بارور و بالنده شد.
تَجلی اراده در  زیر ساختهای آینده پایدار

مهمترین وجه این باروری شکل گیری فرایند مردم ساالری 
دین��ی یعنی تکیه بر اراده تک تک پی��روان تمدنی در قالب 
شکلگیری مجلس نمایندگان مردم است. ارادههای منفردی 
که در ترکیب بر اس��اس ساخت تمدنی  تبدیل اراده جمعی 
میش��ود. این اراده جمعی حاال در نسبت با اراده الهی که در 
مرحله اول منعکس در رویکرد رهبری والیی است راه را برای 
پیوندها وهویت یابی در مس��یر تمدن نوین فراهم می نماید. 
اراده تمدن��ی رهبری در روش بازگش��تی، اتکایی پایه ای بر 
نقاط ابتدایی یعن��ی اراده های تک تک افراد دارد. ارادههای 
که ش��رط خلوص و همت و تقوی باید بر آن حاکم باش��د تا 
بتوان تصمیمات و راهبردهای بعدی را برای رسیدن به تصویر 
نهایی یاری کند. در این فرایند با توجه به اینکه رجوع به تک 
تک اراده ها ممکن نیس��ت یا بس��یار پیچیده است، موضوع 
نمایندی و تش��کیل مجلس مشورتی از  دینداران مطرح می 
ش��ود که منعکس کننده اراده جمعی است و برجسته ترین 
مزیت نظام اسالمی در قواره رأی اکثریت برای عمل در بافت 
مردم س��االری دینی است و ایران اس��المی امروز به صورت 
واقعی از این مزیت برخوردار است. لذا  نقش شورای نگهبان 
در بررسی و تایید صالحیت نمایندگان اراده جمعی نه صرفا 
بر س��بک دمکراسی کثرتگرایی خاموش غربی بلکه با سبک 
کثرتگرایی دینی مطرح اس��ت، یعنی نماینده واقعی کس��ی 
خواهد بود که در درجه اول دیندار اس��ت و در درجه دوم به 
اکثریت دینداران فعال مربوط است نه افکار عمومی ساخته 
دس��ت رس��انه ها که همان افکار عمومی خاموش و هدایت 

شده هستند.
مرور مباحث و رویکردهای مطرح شده در باره ماهیت مجالس 
در س��ابقه چندین ساله نظام اس��المی نشان داد جمهوریت 
بدون اس��المیت یک خواستگاه غربی دارد و اسالمیت بدون 
جمهوری یک خواستگاه تقلیل گرایانه دارد. در حالیکه کالبد 
شکافی نظریه های رهبران انقالب در خصوص نوع و عملکرد 
مجلس، یک رویکرد مردم ساالری دینی است که جمهوری 

یعنی حضور همیش��گی مردم و اکثریت فعال در قالب شرع 
و دی��ن ممکن اس��ت. اکثریت خارج از دین به س��بک غرب 
نس��خه ای دیگر و خارج از موضوع است. لذا خلط کردن این 
موضوعات فقط برای طرح ش��بهات اس��ت. ب��ه عنوان پیش 
فرض اصلی باید قبول کرد گفتمان انقالب، گفتمان مردمان 
دیندار است. نظام اسالمی برآمده از این گفتمان دارای چهار 
س��تون اصلی اس��ت که عبارتند از" دین اسالم، هویت ملی، 
س��رزمین و م��ردم" در حالیکه  ترکیب این چهار س��تون یا 
چهار عنصر اساسی غنی و پربار و آماده حرکت است، شاهد 
مس��ائل و مشکالت بسیاری هستیم که ظاهرا الینحل جلوه 
میکند. ریش��ه یابی این معضل نشان می دهد نقش آفرینی 
این ترکیب غنی در پیشبرد اهداف نیاز به کنشگران فعال و 
پیش��ران های برای حرک��ت دارد. نتایج تحقیقات و مباحث 
خبرگی نشان می دهد مشکل عمده پیش روی بهره گیری از 
این عوامل تمدن ساز نابسامانی های حوزه مدیریت، تصمیم 
سازی و تصمیمگیری و نظام ارزیابی است. این ابر معضل به 
گونه ای خود ریشه در نقش آفرینی نمایندگانی دارد که باید 
انعکاس مناس��ب از اراده های تک تک احاد مردم باشند. لذا 
اگر تصمیم به تفکر و اقدام در این عرصه داریم باید قبل از هر 
چی��ز در مورد نحوه انعکاس اراده خود در باکس اراده جمعی 
بازنگری اساسی بنماییم. یعنی بدانیم چه مجلسی را تشکیل 

بدهیم و چگونه باید عمل کند.
۱.اولین و مهمترین معیار تشکیل یک مجلس برای بهره گیری 
از ترکیب عوامل چهارگانه عبارت است نقش پذیری در بستر 
قانون اس��ت. یعنی نمایند می خواهد در اجرای وظیفه اصلی 
خود به تدوین قانون و نظارت بر اجرای قانون و نظام اجرایی 
بپردازد بنابراین باید قب��ل از هرچیزی خود به قانون پایبند 
باشد. و اولین عالمت پایبندی به قانون، پذیرش و تمکین به 

قانون اساسی و اصول مشروح ومصادیق عملیاتی آن است.
2. دومین و یکی از شروط نمایندگی به عنوان انعکاس اراده 
تک تک  مردم این اس��ت که آیا فرد منتخب اش��راف نظری 
یعنی علم، دانش، تخصص و تحصی��الت الزم را برای ایفای 
نقش نمایندگی دارد. و اگر دارد این اشراف نظری او ریشه در 
تعلق نظری به هویت ملی و دینی است یا اینکه  یک وابسته 

نظری و علمی است.
3. س��ومین معیار را می توان اشراف عملی،گذشته و تجربه  
متعهدانه و فداکارانه نس��بت به نظام اجتماعی معرفی کرد. 
اینکه آیا فرد در گذش��ته خود توانسته است اراده خود را در 
خدمت اراده ملی و جمعی برای حفظ دین، اس��تقالل ایران 
و س��ربلندی وطن به میدان آزمون های سخت بیاورد. و در 
این حوزه دارای رزومه برجسته و قابل ارائه است و در بالندی 
و پیش��رفت کش��ور ایثار، فداکاری، ت��الش جهادی و همت 

مضاعفی از خود نشان داده است.
4.چهارمین و البته مصداقی؛ اینکه آیا فرد در نسبت با  امانت 
داری، حفظ بیت المال و حق مردم  توانسته است از خواسته 
ه��ای خود صرف نظر کند و دیگران را بر خود ترجیح بدهد 
و اگر در ادامه نقش��ی در ح��وزه های نظارتی و کنترلی به او 
واگذار شود، اس��یر وسوسه ها، مطامع و لطایف دنیایی نمی 
ش��ود. وسوس��ه هایی که گروهی از نمایندگان فعلی را فاقد 

صالحیت کرده است. 
5. پنجمی��ن معیار اینکه آیا ف��رد منتخب تصویری از آینده 
پایدار مبتنی بر اراده  جمعی دارد و می تواند در میدان نبرد 
اراده ها کشور و منطقه خود را به پایداری نسبی برساند و اگر 
می تواند در موضوعات زیر به عنوان رس��الت مجلس یازدهم 

چگونه برخورد خواهد کرد.
در مسئله مدیریت اجرایی کشور و رأی اعتماد به کابینه؛ به 
مردم می اندیشد یا به جناح و باند همراه و همفکر. مسئله ای 
که رئیس جمهور محترم نسبت به آن خیلی حساس شده و 

آشکارا اعتراض دارد و سعی در همراهی دارد.
در مس��ئله اقتصاد با پدیده واگذاری ها و خصوصی س��ازی 
چگونه برخورد میکند. به تداوم این س��بک خصوصی سازی 
می اندیش��د یا به آزاد س��ازی اقتصاد. آزاد سازی اقتصاد به 
معنی حفظ مالکیت دولت  و اداره واحدها با مدیریت بخش 
خصوص��ی با تضمین حفظ س��رمایه،  افزای��ش بهره وری و 
پرداخت مالیات.  این امکان برای بنده فراهم اس��ت که این 
موض��وع را در قال��ب یک مدل مدیریت مل��ی تدوین و ارائه 

نمایم؟ 
در مس��ئله فرهنگ؛ به همان تعریف س��نتی از فرهنگ می 
اندیشد یا اینکه میتواند تعریف تفکیکی و تخصصی از فرهنگ 
ارائه کند. و  راهبردهایی برای پیوند الیه های مختلف فرهنگ 

در پویایی جامعه دارد؟ 
در مسئله امنیت به ساخت درونی قدرت، امنیت همه جانبه، 
پای��دار و فراگیر می اندیش��د یا به امنیتی ش��دن و امنیتی 
کردن؟ در مس��ئله محیط زیس��ت و منابع طبیعی و معادن 
به پیوند زمین و آس��مان و نس��ل های بعدی، حفظ و پاکی 
آن می اندیشد یا به پیوند زمین و سفارشات جناحی و بهره 
برداریهای بی قاعده و واگذاری های دستوری؟ خصوصاً آنکه 
محیط زیست سالیان بلندی است که به صور جناحی و باندی 
اداره می شود. محیط زیست و هالل احمر دو مرکزی هستند 
که نباید اصال رویکرد جناحی و حزبی در آنها دخیل ش��ود. 
اینها برای حفظ بقاء محیط طبعت و همچنین امدادهای بشر 

دوستانه  عام المنفعه برای حفظ بقاء انسان هستند.

در مس��ئله روابط خارجی به اس��تقالل و قطع وابستگی می 
اندیشد یا به همراهی و دلگرمی نیروهای خارجی و نسبت به 

دو تابعیتی، خارج نشینی ها؟.
 در مس��ائل سیاس��ی به  منافع ملی و هویت جمعی و آینده 
کش��ور می اندیش��د یا به منافع جناح��ی و گروهی؟ ارکان 
حاکمیتی را در ش��أن و منزلت قانونی می شناس��د و یا  در 

شأن  سودمند بودن جناحی؟ 
در مسئله مشارکت و فعالیت مردم به مشارکت فعال و متقابل 
میاندیشد و یا به مشارکت خنثی و فصلی؟ رأی مردم را برای 

باال رفتن می خواهد و یا برای پایین آمد و خدمت بیشتر.
در مسئله پیوند اراده ها  وآینده پایدار به مردم همیشه حاضر، 
خالق و مس��ئولیت پذیر و نقطه کانونی می اندیش��د و یا به 
عنوان نیروی حاش��یه ای برای موقعیت های بحرانی و بهره 

برداری های جناحی؟
آینده پایدار اس��ت، اگ��ر اراده های پایدار م��ردم به پایداری 
نظ��ام پیوند بخورد. باید به این موض��وع دقت کرد که نطام 
اس��المی به عنوان نقطه اتکاء و امید اراده های مس��تحکم و 
پایدار بازتولید کننده پایداری اراده ها اس��ت. باید دقت کرد 
دشمن همیشه نه آن است که در خارج حضور دارد، دشمن 
در همه نقاط حساس هست. یکی از نقاط حساس حضور در 
انتخابات و ایفای نقش نیروی انقالبی و اسالمی برای تعیین 
پیروز انتخابات است. و به فرموده رهبر فرزانه انقالب" پیروز 

اصلی انتخابات مردم هستند".
مجلس عصاره ملت و تجلی گاه اراده های عمومی ملت برای 
نقش آفرینی همگانی در آینده پایدار این ملت اس��ت. از آن 
جهت میگویم پایدار که اهداف، آرمان و انگیزه های ناش��ی 
شده از انقالب در مراحل سه گانه تمدنی سازی؛ یعنی مرحله 
اول که تمدن س��ازی اس��ت، و مرحله دوم که تمدن پروری 
اس��ت بنیادین، ب��ا ثابت و پایدار هس��تند، پیگیری و تحقق 
این مولفه ها در مرحله س��وم  یعنی در مرحله تمدن داری 
نیازمن��د اراده های قوی و برآمده از متن مردم اس��ت. مردم 
نش��ان داده اند در برابر مش��کالت و فشارهای دشمن صبور، 
مقاوم و پایدار و ایثارگر هس��تند لذا نیازمند مجلس و دولت 
مبتنی بر اراده جمعی ملت برای آینده پایدار هستند. مروری 
بر سابقه چندین ساله نبرد انقالب اسالمی با دشمنان تمدنی 
خود نشان داد پیروزی در این نبرد مستلزم تمرکز بر جوانان 
و اقتصاد مقاومتی است. تجربه توجه و تکیه بر جوانان خالق 
و فعال کشور را در نبرد جبهه ای و جنگ سخت پیروز کرد 
در حالیک��ه تاکید بر اقتصاد مقاومتی انقالب را از گردنههای 
جن��گ نرم به س��المت عبور خواهد داد، این اس��ت ماهیت 
آینده مجلس است.   باید از آقا زادگان و خارج نشین ها، دو 
تابعیتیها  و خصوصی س��ازی ها و چوب حراج زدن به اموال 
ملت که به اشتباه دولتی خوانده می شود و همچنین پیروی 
از س��ناریوهای دش��منان تمدنی بیزاری جس��ت و به دامان 
دوستان تمدنی که مردم مستضعف و ستمدیده، اقوام و اهالی 
ایران هس��تند، بازگشت. آنان را وادار به کار سخت و تالش و 
مجاهدت کرد و برای دلس��وزی آنان اجر قائل شد. همانگونه 
که رهبر کبیر انقالب اس��المی در اوای��ل پیروزی فرمودند" 
امروز مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت 
ما هس��تند خدمت کنید، پیش خدای تبارک و تعالی کمتر 
خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغه نشینان فایده داشته 
باشد". اگر به خود نیاییم کاخ نشینی و برج نشینی جدید و 
مدرن و سرمایه داران نو تعریف، بین انقالب و مردم به حدی 
فاصله می اندازند که دیگرنتوان بازگشت. لذا مردم شریف باید 
مراقب باش��ند مجلس را به عنوان نماینده و تجلی اراده خود 
رقم بزنند که بتواند صالحیت خ��ود را حداقل تا پایان دوره 

نمایندگی اش حفظ کند.
نتیجه گیری

درک شرایط و وضعیت کنونی جامعه هم از بعد داخلی و هم 
از بعد خارجی نیازمند تحلیل دقیق و موشکافانه است، نباید 
از این نکته غافل بود که دامنه و گستره نبردها نه سرزمینی 
به س��بک قدیم و نه فضایی به سبک جنگ ستارگان است 
بلکه ذهنی و شناختی به سبک نیرد اراده ها است. در نبرد 
اراده ها باید چشم اندازی در قواره تمدنی برای خود  ساخت، 
ارتب��اط و اتصال مطمئن برقرار کرد و انتخابی درس��ت تا از 
نفوذ الگوهای ناآش��نا جلوگیر کرد. نبرد آینده نبرد اراده ها 
اس��ت. آینده ملت و فرد فرد ما نیازمند پایداری و استحکام 
اراده ه��ا برای رهایی از بی تصمیمی و رس��یدن به تصمیم 
درست و مناسب.آینده پایدار محصول نبرد ارادهها است. این 
نب��رد اراده ها نه فقط در صحنه های نظامی و س��خت بلکه 
در تمامی عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی، علمی، 
فرهنگیو دفاعی امنیتی برقرار اس��ت. فرمانده نبرد اراده ها، 
رهبر حکیم در مقام آینده نگاری اس��ت. همانگونه که مقام 
معظم رهبری در برابر خواست دشمنان تمدنی برای خنثی 
ب��ودن در مقابل تحوالت منطقه می فرمایند:" ما اجازه نمی 
دهیم آین��ده بدون اراده ما رقم بخ��ورد". مجلس برآمده از 
این نب��رد اراده ها نه تنها باید همه جانبه و پُرانرژی باش��د 
بلکه باید حل مشکالت توده محروم و فقیر جامعه در کانون 
توجهات و تمرکز آن باشد البته نه فقط درمتون، کمیسیون 
ه��ا و تذکرات بلکه در عمل و نظ��ارت صادقانه و کارآمد بر 

ارکان اجرایی.  وسالم

جامعه شناس و آینده پژوه
دکتر هادی عبدالملکی
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نبرد اراده ها و آینده پایدار

تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران
روش  آی وی ف یک��ی از راه ه��ای باروری اس��ت. 
درشرایطی که مش��کل باروری وجود دارد می توان 
لقاح را در خارج از رحم مادر و در شرایط مصنوعی 
که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد. و پس از 

دو تا شش روز آن را به بدن مادر منتقل کرد.
نخس��تین بار استرالیا در سال ۱352 موفق شد این 

عمل پیچیده را انجام دهد.
در ایران برای اولین بار پس از انقالب دکتر ابوطالب 
صارمی در س��ال ۱3۶7 پژوهش خود درباره ی آی 
وی ف را منتشر کرد. دو سال بعد در سال ۱3۶9 در 
یزد اولین کودک به این روش آزمایش��گاهی متولد 
ش��د، و یک س��ال بعد هم یک دوقل��و در تهران به 

همین شیوه  متولد شدنند.
به این ترتیب در پایان دهه شصت ایران برای اولین 
بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه آی وی 

اف یا لقاح خارج از رحم شد.

اولین عمل پیوند قلب در تاریخ ایران
۱2 آذر سال ۱34۶ اولین بار دکتر کریستین برنارد 
اهل آفریقای جنوبی موفق ش��د قلب زن جوان2۶ 
س��اله به ن��ام دنی��س داروار را که بر اث��ر تصادف 
رانندگی کش��ته ش��ده بود با موفقی��ت بجای قلب 

بیمارش پیوند بزند.
سه روز بعد در نیویورک نیز دومین پیوند قلب انجام 
شد. سال بعد در آمریکا نیز پیوند بعدی انجام گرفت. 

پس از آن پیوند قلب در جهان رواج پیدا کرد.
اما  در ایران پیوند قلب برای اولین بار بعد از انقالب 

اسالمی رخ داد.
پنج سال پس از پایان جنگ تحمیلی در بیمارستان 
دکتر ش��ریعتی تهران مش��هور به بیمارستان قلب 
دکت��ر محم��د حس��ین مان��دگار و همکارانش 3۱ 
فروردین ۱372 اولین عمل پیوند قلب را به ش��کل 

موفقیت آمیز انجام دادن.
از آن زم��ان تا کنون ایران در باش��گاه ۱0 کش��ور 
برتر  جهان در زمینه عمل پیوند قلب اس��ت و ساله 
۱5ه��زار عمل قلب در ایران انجام می ش��ود، و 80 

مرکز پیوند اعضا در کشور فعال است.

اولین بانک خون بند ناف
در ایران پیش از انقالب تولید علم ژنتیک در کشور 

وجود نداشت.
دکتر س��عید کاظمی آش��تیانی روز هش��تم خرداد 
۱370 پژوهش��کده رویان را تاسیس کرد که اولین 

مرکز تولید علم ژنتیک در کشور بود.
موضوع اصلی کار رویان سلول های بنیادی بود.

یعنی س��لول هایی که هن��وز کارکرد تخصصی پیدا 
نکرده و با مهندس��ی ژنتیک می ش��د آن را به یک 

سلول خاص بدل کرد.
یکی از مهم ترین منابع این سلول ها خون بند ناف 
جنین است. در جهان اولین بانک خون بند ناف در 

فرانسه و از سال ۱3۶8 پیگیری شد.
کش��ورهای پیش��رفته دیگرخ��ون بند ن��اف را دور 
نمی ریختند بلکه به عنوان منبع سلول های بنیادی 

حفظ می کردند.
س��رانجام دانش��مندان ایرانی برای اولین بار بانک 
خون بند ناف نوزادان را در س��ال ۱384 راه اندازی 

کردند.
امروزه در ایران ساله یازده هزار نفر متقاضی ذخیره 

خون بند ناف هستند.
بنا به آمار س��ال ۱394 در جهان ۱34 بانک خون 
بن��د ناف وجود داردکه 780ه��زار نمومه خون بند 
ناف نوزادان در مجموع آن ثبت ش��ده است که 55 

هزار نمونه آن متعلق به ایران است. 

کارنامه
اولین ها

گروه رویکرد  


