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7
نوشتار

11
گزارش
سرآغاز
درسرآغازاشارهکنمکهاینقالبازارائهگزارشبادوهدفصورتگرفته
است.نخستاینکهامکانبازآفرینیبرایعالقمندانرافراهمکند.دوماینکه
درهمانابتداتاکیدکند،بررسیمسائلاجتماعیپیچیدگیدارد.بایکگزاره

24
گفتگو
محمدکاظمانبارلویی،ازاعضایشورایمرکزیحزبموتلفهاسالمیمیگوید
فعالیتهایسیاسیگروهیخودراپیشازانقالبوبهشکلتحرکاتسیاسیدر
گروههایکوچکمخالفرژیمسابقشروعکردهاست.انبارلوییکهعضواسبق
حزبجمهوریاسالمیاستدرپیانحاللاینحزبدرسال1366بهعنوان
یکیازاعضایشورایمرکزیحزبموتلفهاسالمیدراینمجموعهفعالیتکرده

31
معرفی و پیشنهاد
)برداشتهشدهازیادداشتجاللجلیلیخبرنگارایسنا(
»آنچیزیکهباعثموفقیتمنشد،عشقمنبهمردمبود«اینعبارت،آخرین
جملهبازیگرکودکفیلمآکیالومسابقهکلماتبود.داستانفیلممربوطبه»آکیال«
دختربچهیازدهسالهسیاهپوستیاستکهزندگیسختیدارد،پدرشمردهومادرشهم

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

37
اخبار حزبی
درنشستخردادماهیکیازحوزههایحزبیبهبررسیمواضعونظرات
جنبشmetooپرداختهشد.اینجنبشیکجنبشوهشتکاینترنتیبود
کهدررسانههایاجتماعیازاکتبر۲۰1۷گسترشپیداکردوبارهابهاشتراک
گذاشتهشد.اینهشتکبراینشاندادنشیوعگستردهتجاوزوآزارجنسی،
بهویژهدرمحیطکارومحکومکردنآنمورداستفادهقرارگرفت.

تنش های سیاسی و اختالفات مذهبی و موضوعات مرتبط با ملی گرایی 
همیشه از چالش های اصلی در بسیاری از مسابقات ورزشی در سراسر دنیا 
بوده است. رابطه ورزش و سیاست سطوح کارکردی مختلفی دارد. بسیاری از 
ورزش ها برای برآوردن نیازهای اجتماعی طراحی شده اند، 

16
اندیشه
چنانکهدرقسمتقبلیهمیننوشتارعرضهشد،آموزههایاپیکوری،تلقی
وخوانشآدوئیازتاریخفلسفهمشتیستنمونهخروار.حتیاگرغایتوهدف
فعالیتفلسفهوذاتهویتیآننبودهباشند،سراغجستنازچنینتالشهاییدر
طولتاریخفلسفهکارچنداندشوارینیست.برخینحلههاوفالسفه،همچون

28
رویدادهای ایران
حجتاالسالموالمسلمینسیدمحموددعاییروز15خرداددریکیاز
بیمارستانهایتهراندارفانیراوداعگفت.سیدمحموددعایی،سال13۲۰دریزددیده
بهجهانگشود،ویپسازاتمامتحصیالتمتوسطهواردحوزهعلمیهکرمانشدوبه
تحصیلعلوماسالمیمشغولشد.اوپسازاتمامسطوحاولیهتحصیلیدرکرمانبه
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به جای مقدمه

باسالموارادتخدمتتمامخوانندگان
عزیز

شمارهجدید)4۰(نشریهارادهملتراتقدیمشما
مینمائیم.دوستداشتیمدرابتدایاینمقدمهباخبری
مسرتبخشدرخدمتشماباشیمامامتاسفانهباز
همبهسوگیدیگرنشستهایم.اینباردرسوگ

جانباختگانحادثهقطارمشهد-طبس.
دراینشمارهدرسخنسردبیریبهموضوعنفت
خاورمیانهودوزخیکهپیرامونشایجادکردهاست،
میپردازیمودرسرمقالهنگاهیداریمبهعملکرد

مشعشعانهمجلسدرهفتهجاری.
دربخشنوشتاردویادداشترابهشماتقدیم
میکنیم.یکیبهبهانهلغوبازیفوتبالایران-کانادا
استودیگریدرموردآدابهواداریازاحزابو

اندیشهها.
درقسمتگزارش،یکگزارشمتفاوتوخاص
داریمازنشستیدرحزبپیراموننسخهایرانیجنبش
metooواماواگرهایپیرامونآنودرگزارشدوم
بهمناسبتروزجهانیدوچرخهسواریشمارابه

دنیایکنشگرانرکابزنمیبریم.
درقسمتاندیشهنگاهیداریمبهدنبالهموضوع
فلسفهوهنرزیستنودوکتابرادراینموردبهشما
معرفیمینمائیم.درمقالهدوماینبخشبهبازنشر
مقالهایمیپردازیمکهعلیرغماهمیتشهنوزبه
شایستگیموردتوجهقرارنگرفتهاست.مقالهایدر

موردنهادسازیدرعصرمصدق.
دربخشگفتگوابتدابامحمدکاظمانبارلوئیعضو
شورایمرکزیحزبموتلفهاسالمیدرموردتحزب
بهصحبتنشستهایموسپسگفتگوئیداشتهایم
باعلیحیدرییونسعضوسابقشورایشهرستان
رزنوعضوفعلیشورایروستایکهریزبغازی.این
گفتگوبامحورمسائلومشکالتروستائیانصورت

گرفتهاست.
دربخشجدیدنشریه)ایراندرهفتهایکه
گذشت؟(مجدداششرویدادانتخابشدهاستکه
امیدواریممورداستفادههمراهانگرامیقرارگیرد.

آکیال فیلم ابتدا پیشنهاد، دربخشمعرفیو
ومسابقههجیکلماترامعرفیمیکنیموسپس
خالصهایازمقالهبسیارمهمدکترمرتضیمردیها
درمورددولترفاهراخدمتتانعرضهمینمائیم.در
همینبخشنگاهیداریمبهخاطراتسیدمحمود

دعائیوروزجهانیمبارزهباکارکودکان.
دربخشبعدیخبرهائیداریمازحزبارادهملت
ایران.اخباریازمباحثدفترسیاسی،انتشاراتحزب،
جلساتحوزهایوکارگروهمحیطزیسترامیتوانید

دراینبخشببینید.
ودرانتهادرقسمتسیاستخودمانیبهتعریفو
مسئولیتهایکنشگرانسیاسیخواهیمپرداخت.

مثلهمیشهامیدواریمکهنگاهیبهتبلیغاتنشریه
نیزداشتهباشید.

در ستایش نهاد سازی 
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 سخن سردبیر

دوزخ خاورمیانه  و  انرژی خواران
دلسوزانودغدغهمندانبسیاریتالشمیکنندتاراهکارهایی
کمهزینه،منطقیوامکانپذیربرایبرونرفتاززیستپرچالشو
ناامیدکنندهشهروندانتدبیرکنند.اماظاهراًتالشصادقانهوطنپرستان
برایبهبودشرایطاجتماعیغیرعقالنی،هموارهباموانعغیرقابلعبور
مواجهمیشود.اینموجزتالشداردتابهیکیازعواملاصلیناکامی
تالشهایصادقانهدغدغهمندانسالمتوامنیتایران،اشارهایکلی

ومختصرداشتهباشد.
تالشهاوتحلیلهایدغدغهمندان،توجهالزمبهرابطهعلتو
معلولی،انبوهچالشهایغیرقابلتوجیهاجتماعی،عملکردمدیریت
کالنسیاسیونقشاستعمارگرانانرژیخواردرشکلدهیفرایندهای

سیاسیدرکشورهایخاورمیانه،ندارند.
شاید،»شگفتانگیز«و»حیرتانگیز«،مطلوبترینواژههابرای
تبیینشرایطخاورمیانهباشد.چراخاورمیانهآشفتهوپرچالشترین
منطقهجهاناست؟آیاشهروندانکشورهایخاورمیانهمتفاوتازمردم
مناطقدیگرجهانهستند؟آیاصلحوثباتدرخاورمیانهممکناست؟
آیانخبگانوسیاستورزانکشورهایخاورمیانهتواناییحلوفصل
چالشهایخاورمیانهرادارند؟و...پربیراهنیستاگرخاورمیانهرادوزخ
جهانبنامیم.چراکهانواعچالشهایاقتصادی،فرهنگی،روابطخارجه،
مذهبی،اشتغال،فقرو...تارپوداذهانواجسامشهروندانخاورمیانه

راپوسیدهاست.
پربیراهنیستاگرگفتهشودهمهدردورنجشهروندانوانواع
چالشهااجتماعیوملیدرکشورهایخاورمیانهریشهدروجودمنابعو
ذخایرسرشارانرژیدراینمنطقه،دارد.همانگونهکهمیدانیم،بقای
موجوداتازجملهانسانبدونانرژیممکننیست.اینکهسرچشمه
تمامیاهدافانسانی)افراد،گروهها،کشورها(مستقیمیاغیرمستقیم

مرتبطباتهیهوتأمینانرژیاست.
بهبیانبسیارشفافوسادهریشهانواعچالشهایاجتماعیوملیدر
خاورمیانهاینحقیقتاستکهکشورهایقدرتمنداستعمارِیغربیو
شرقیمیخواهندکنترلمنابعوذخایرانرژیدرخاورمیانهرادراختیار
خودداشتهباشند.چراکه،درجهانمعاصرابرقدرتبودن،تابعمستقیم
دراختیارداشتنمنابعانرژیجهانمیباشد.بنابراین،درراستایتاراج

وتسلطبرذخایرومنابعانرژیخاورمیانه،کشورهایاستعمارگرغربی
وشرقیباانواعترفندهاوسیاستها؛»اجازهاستقالل،امنیت،آرامش

و...رابهکشورهایخاورمیانهنمیدهند«.
اگرنکاتفوقمنطقیتلقیشود،آنگاهبایدگفتهشود،تالش
برایبهبودزیستآشفته،ناامیدکننده،بدونچشماندازو...جوامع
خاورمیانهازطریقتأثیرگذاریبرعملکردحکاماینکشورها،بدون
تدبیرراهکارهاییعملیبرایکوتاهکردندستانپنهاناستعمارگران

انرژیخواردرحکومتهایخاورمیانه،عقیمخواهدبود.
درجهانخردبنیادمعاصر،تعریفووظیفهکارگزارانونهادهای
حاکمیتیایجادرفاه،آرامشوامنیتبرایشهرونداناست.کدام
عقلسلیمیمیتواندادعاکندکهکارگزارانونهادهایحاکمیتی
درخاورمیانهبهوظیفهذاتیخودعملکردهیامیکنند؟ازآنجاکه
خاورمیانهمهدمذاهببزرگبوده،پربیراهنیستاگرگفتهشود،بهمنظور
پیشگیریازاستفادهابزاریازدینتوسطاستعمارگرانانرژیخوار
غربیوشرقیوخروجازدوزخخاورمیانه،ضروریاستتاوطنپرستان
»مذهبِخردباوری«رادرجوامعواذهانشهروندانخاورمیانهترویج
کنند.مذهبِخردباوریکاربردیترینپادزهربرایسیاستورزانو
صاحبمنصبانغیرصادقکهعملکردضدملیخودراباتوسلبه

اندیشههاوباورهایدینیتوجیهمیکنند،میباشد.
محتملترینراهکارنجاتشهروندانازدوزخخاورمیانه،ملیکردن
راهکار وعقالنیترین کاربردی خاورمیانهمیباشد. حکومتهای
ملیکردنحکومتهایخاورمیانهکوتاهکردندستانپنهاِنانرژی
خواراناستعمارگرغربیوشرقیازحکومتهایدستنشاندهخاورمیانه

میباشد.
آشفتگیوحرجومرجدرکشورهایخاورمیانهنهبهخاطرفقریاکمبود
منابعوذخایرانرژیبلکه»بهخاطراینحقیقتتلخکهاستعمارگران
انرژیخوارغربیوشرقی،اجازهتوسعهنهادهایسیاسیوحاکمیتی
کارآمددرخاورمیانهرانمیدهند«.تضعیفاحساساتمیهندوستیو
هویتملیازطریقبرجستهکردنانواعتوهماتورؤیاهایسیاسیضد
ملی،اصلیترینراهکارانرژیخوارانغربیوشرقی،بهمنظورجلوگیری
ازایجادوتوسعهاندیشههاونهادهایسیاسیکاربردیوملی،میباشد.
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 سرمقاله

نمایندگان معزز مجلس چه میکنند؟

درکناردههادستوروگزارشدربرنامهاینهفتهمجلسمایلهستیم
درسرمقالهاینشمارهنشریهارادهملتتوجهشمارابهسهگزارشجلب
نمائیمتامشخصشودنمایندگانمعززمجلسدرراستایدفاعازمنافع

ملتبهچهاموریمشغولند.
اینهفتهدردستورکارمجلسگزارشکمیسیونامورداخليکشور
وشوراهادررابطهباطرحنحوهتشکیلوفعالیتتشکلهایصنفی
–تخصصیخواندهمیشود.دراینطرحبرایتشکیلکمیتهکشوری
وکمیتهاستانیصدورپروانهبهبسیجاصنافحقرایدادهشدهاست
امااتاقاصنافونمایندهاصنافحقرایندارند.درهمینطرحاجازه
اجتماعازتشکلهاگرفتهشدهاستودرصورتتجمعبامجازاتروبرو

خواهندشد.
دردستورکاردیگریگزارشکمیسیونبهداشتمجلسدرمورد
الیحهعضویتایراندرآژانسبینالمللیتحقیقاتسرطانارائهمیشود.
دراینگزارشکمیسیونبهداشتبهاستناداصل153امقانوناساسی
)هرگونهقراردادکهموجبسلطهبیگانهبرمنابعطبیعیواقتصادی،
فرهنگ،ارتشودیگرشئونکشورگرددممنوعاست.(اینالیحهرارد
کردهاست.بهنوعیبهچندسالعضویتایراندرایننهادوابستهبه

سازمانبهداشتجهانیخاتمهدادهاست.
ونهایتادردستورکاردیگریگزارشکمیسیونامنیتملیدرمورد

الیحهاصالحقانونبهکارگیریسالحتوسطماموریننیروهایمسلح
درمواردضروریارائهمیشود.دراینگزارشاصالحاتیپیشنهادشده
استکهتسهیلدرامراستفادهازسالحراموجبمیشوند.مثالپیشنهاد
شدهاستکهدرصورتيکهرانندهوسیلهنقلیهبهاخطارایستمأموران
ایستگاههايایستوبازرسيویاناخدايشناوربهاخطارگشتدریایي
توجهنکنند؛میتوانبهایشانتیراندازینمود.درحالیکهقبالاینموضوع
مشروطبهاطالعاتازوضعیتماشین)درصورتیکهوسیلهنقلیهبنابه
قرائنودالیلمعتبرویااطالعاتموثقمسروقهیاحاملافرادمتوارییا
اموالمسروقهیاکاالیقاچاقیاموادمخدرویابهطورغیرمجازحامل

سالحومهماتباشد(.یاحملهماشینبهمردمیامامورانبود.
طبیعیاستکهاینهمهبرنامههاودستوراتمجلسنیستامانمونه
ایاستازنگاهنمایندگانملتکهباصرفهزینههایبسیاردرصدسال
اخیروباجنبشمشروطیتدرراستایحاکیتقانون،تامینمنافعملت

درمقابلقدرتوتامینمنافعملیبهمجلسراهیافتهاند.
نتیجهنهائیاینگزارشاتهنوزمشخصنیستوموکولبهبررسی
اینطرحهاولوایحدرصحنخواهدشد،اماسوالیکهبایدازنمایندگان
پرسیدایناست:کهآیاماصدسالتالشومجاهدتکردیم،چندین
جنبشوانقالببهراهانداختیمتامجلسیراشکلدهیمکهاینچنین

عملکند؟
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نوشتار

هفته نامه
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ورزش زیر سایه سیاست 

با مرتبط موضوعات و مذهبی اختالفات و سیاسی تنشهای
ملیگراییهمیشهازچالشهایاصلیدربسیاریازمسابقاتورزشی
درسراسردنیابودهاست.رابطهورزشوسیاستسطوحکارکردی
مختلفیدارد.بسیاریازورزشهابرایبرآوردننیازهایاجتماعی
طراحیشدهاند،ازهنرهایرزمیژاپنیکهبهعنوانوسیلهایبرای
رشدمعنویونظماجتماعیشناختهمیشودتاحضورجنجالیجان
کارلوسوتامیاسمیتدرمراسماهدایمدالمسابقاتدوی۲۰۰متر
بازیهایالمپیک1۹6۸مکزیکوسیتیکهبادستکشوجورابمشکی
وبدونکفشبرایاعتراضبهنژادپرستیدرامریکابررویسکورفتند
یاحتیحذفگستردهتیمهایروسیهدرمسابقاتمختلفورزشیدر

ماههایاخیر،همهنشاناز
اهمیتوجایگاهورزشدر

منازعاتسیاسیدارد.
لمپیک ا  ت بقا مسا
تعارضات صحنه همیشه
از و است بوده سیاسی
سال1۹56تا1۹۸۸عمدتًا
تأثیر تحت مسابقات این
و بلوکشرق جنگسرد
دورههای در و بود غرب
ین ا یکطرف  مختلف،
تحریم را مسابقات نزاع
تنشهای اوج اما کردند؛
مسابقات این در سیاسی
1۹۷۲ المپیک وقایع به
زمانی برمیگردد مونیخ
کهیکگروهفلسطینیبا
گروگانگیریورزشکاران
آزادی خواستار اسرائیلی
از فلسطینی زندانی 3۰۰
زندانهایاسرائیلشدند.

بااینوجودمیدانورزشهمیشهخشونتآمیزنبودهومواردمتعددی
میتوانیافتکهبهنزدیکشدنملتهاکمککردهاستودیپلماسی
ورزشیکیازابزارهایقدرتنرمبرایتأثیرگذاریغیرمستقیمبر

دیگرکشورهابودهاست.
درایرانموضوعاتسیاسییکیازچالشهایاصلیورزشکاران
است،بخصوصبعدازانقالب5۷اینموضوعبسیارپرحاشیهشدهاست.

درقبلازانقالبمهمتریناتفاقسیاسیورزشایرانبرمیگرددبه
مسابقهفینالفوتبالجامملتهایآسیا134۷درورزشگاهامجدیه
تهرانوپیروزیایراندرمقابلتیمفوتبالاسرائیلکهباشعارهای
سیاسیعلیهموشهدایانوزیرجنگاسراییلهمراهشدوفردایآن
روزیکدفترهواپیماییدرتهرانتوسطتیماسداهللالجوردیبابمب

منفجرشد.
بعدازانقالب5۷ورزشکارانبهطورغیررسمیازمبارزهدرمقابل
ورزشکاراناسرائیلسرباززدندواینرویکرددرسالهایاخیربه
خاطرتحریمهاییکهبرایفدراسیونجودویایرانبهوجودآمد
بسیارپرهزینهشدهاستومسئوالنورزشیبابهانههاییهمچون
ورزشکاران از مصدومیت
رویارویی از تا میخواهند
ئیلی اسرا ورزشکاران با
مقابل در  زنند. باز سر
در حاکمیتی سیاست این
ایران،ورزشبعدازانقالب
شدن  نزدیکتر عث با
ایرانوآمریکاشدهاست،
مسابقات در بهعنوانمثال
1۹۹۸ کشتی جهانی جام
بهجای بار اولین تهران،
امریکا پرچم زدن آتش
ن، تهرا بانهای خیا در
شاهد دی ا ز آ  ه ورزشگا
پرچم شدن شته ا فر ا بر
آمریکاهمراهباسرودملی
اینکشوربرایطالآوران

کشتیآمریکابود.
پرتنش سیاستخارجی
نگاه و اسالمی جمهوری
ورزش به یدئولوژیک ا
است. داشته ایران ورزش برای منفی تأثیرات اخیر درسالهای
بهعنوانمثالروابطایرانوعربستانباعثشدهمسابقاتفوتبال
یا و شود برگزار بیطرف زمین یک در همیشه ملی و باشگاهی
صحبتهایعلیرضادبیرعلیهدولتآمریکاباعثعدمصدورویزا
تیمملیکشتیایرانبرایحضوردرآمریکاشد.عالوهبراین،قوانین
پوششیبرایبانوانورزشکارایرانیشرایطحضورآنهارادرمسابقات

امیرحسین سمائی
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بینالمللیبسیارسختوناممکنکردهاست.
درآخرینموردازپیامدهایمنفیسیاستدرورزشایرانمیتوان
بهلغوبازیدوستانهفوتبالایرانوکانادانامبرد.تیمهایایرانو
کاناداقراربود16خردادبرایآمدگیبیشتربرایمسابقاتفوتبال
جامجهانی۲۰۲۲قطردرکانادابایکدیگرروبهروشوند؛امااززمانی
کهاینموضوعرسانهایشدانجمنخانوادههایجانباختگانپرواز
PS۷5۲همراهبابخشیازدولتکانادابهمخالفتبااینمسابقه
پرداختندودرنهایتفدراسیونفوتبالکانادادرپیامیتوییتری
بهدلیلشرایطسیاسیمسابقهرالغوکردوحتیجاستینترودو،

نخستوزیرکانادابیانکرده،دعوتازتیمملیفوتبالایرانبرای
بازیدرونکوور،ایدهخوبیازسویفدراسیونفوتبالکانادانبوده

است.
بایددیدسیاستدوگانهورزشکهمانعرقابتورزشکارانایرانی
بااسرائیلیمیشودوازطرفیهمیننگاهکهبازیدوستانهفوتبال
ایرانوکانادارالغومیکندچقدربهمنفعتجامعهورزشیایران
خواهدبود!امیداست،ورزشکهمیتواندهمچونابزاریقدرتمند
درکنارجامعهمدنیبهصلحوپیوندفرهنگیبینملتهاکمککند،
برایایرانیانهمدستاوردهاییفراترازنتایجمسابقاتورزشیداشته
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اجتماعی بودن انسان از تالش برای دست یابی به حمایت آغاز 
می شود و به یافتن ظرفیت و مهارت حمایت از دیگران منتهی 
می شود. به عبارتی انسان موجودی است که برای اطمینان از تحت 
حمایت بودن، عضویت در اجتماع را قبول می کند و با گام های 
ارتقا و تعالی، به نقطه ای می رسد که باید از دیگری حمایت کند. و 
این دیگری، محدود به افراد نیست و جریانات را نیز شامل می شود. 
پس درک نیاز شخصی، می تواند محرکی برای تقاضای حمایت 
باشد و درک نیاز دیگران و توانایی خویش برای کمک، عامِل 
حرکت به سوی حمایتگری خواهد بود؛ اما با همه اهمیتی که در 
حمایت و حمایتگری می توان دید، این اهمیت نمی تواند و نباید 

مستمسکی برای هرگونه حمایتی گردد.
نه دست نیاز به هر سویی و هرکسی درازکردن و نه با بضاعت های 
نداشته و مخدوش، به کمک و حمایت شتافتن، هیچکدام مورد 

تایید نیست!
با این مقدمه مالحظات و موازین حمایت و هواداری سیاسی 

کدامند و در این مسیر ما به چه مهماتی توجه کنیم؟ 
•    انتخاب آگاهانه مشی و مرامی که فکر می کنیم می تواند به 
نیازهای ما پاسخ مثبت دهد زیرا مرامی که نتواند برای نیازهای 
هواداران خود پاسخی درخور داشته باشد مسلما نخواهد توانست، 

جذابیت نفوذ در دیگران را فراهم کند.

•   گشودگی به نقد و میزان اصالح پذیری؛ هم در خویش و هم در 
مرامی که به هواداری و حمایت اش دست می زنیم. مرام و منش 
مربوطه باید برخوردار از امکان و ظرفیت بحث و مناظره باشد و 

خودش را در درجاتی  از پاسخگویی و اقناع مسئول بداند.
•  پرورش نیروهای هوادار؛ که حمایت و هواداری را با شرط و 
شروط و مالحظات آن در پیش بگیرند. و در این مسیر، آگاه و 

توانا و منعطف باشند. 
•    طراحی مکانیسمی که مانع از رفتار و گفتار غیرمنعطف 
می شود، آنجا که انعطاف و تحمل شرط گفتگو، تقریب و پیشروی 
است. لزوم پیشگیری از برخوردهای قهری و بازدارنده در فضای 

طرح نقدها و کاستی ها.
•     ممانعت کامل از نوع و نحوه دفاعی که انعطاف و تحمل 
مرام را زیر سؤال می برد و با ادبیاتی که از آن موجودیتی را به 
نمایش می گذارد که حرفی برای گفتن ندارد؛ و این استانداردها 
زمانی به نشانه ها و شاخص هایی برای ارائه تصویری زیبا از مرام 
تبدیل می شوند که هواداران آن مرام در هر مباحثه و مناظره ای 
محتوایی غنی با ادبیاتی زیبا را عرضه بدارند نه اینکه از همان 
ابتدای شروع به گفتگو، با خرده گیری و بدزبانی رقیب را ساکت 
کنند و شنونده را در این ابهام فروبرند که قرار بود از این گفتگو 

چه چیزی استخراج شود؟

مالحظات هواداری
حسن اسدی
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گزارش

هفته نامه
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“حق تقدِم تفسیر ستم با ستم دیده است”

سرآغاز
درسرآغازاشارهکنمکهاینقالبازارائهگزارشبادوهدفصورت
گرفتهاست.نخستاینکهامکانبازآفرینیبرایعالقمندانرافراهمکند.
دوماینکهدرهمانابتداتاکیدکند،بررسیمسائلاجتماعیپیچیدگیدارد.
بایکگزارهودوگزاره،حقمطلبادانمیشود.ازیکمقدمهناقص،به
یکموخرهکاملنمیرسدوگاهیمرزبیندرستیونادرستیتصمیمات
ماراهمینظرائفوجزئیاتاستکهتعیینمیکند.تقاضامندیمبا
شکیباییوتاانتهاهمراهماباشیدودرجمالتومفاهیمیکهانتقادشما

رابرمیانگیزد،متوقفنشوید.
اینجلسهیگفتگوبادعوتمسئولکمیتهآموزشوتوانمندسازی
حزبارادهملتایرانصورتگرفت.درایننشسِتگفتگومحور،1۷نفر
ازاستانهایمختلفیچونهمدان،لرستان،البرز،زنجان،سمنانحضور
یافتند.نهفقطاعضاییازحزب،کهحضورمیهمانانیخارجازتشکیالتنیز
بهگستردگیوغنایگفتگوهایاریرسانید؛کهازیکایکایشانقدردانیم.
اینیادداشت،باگردآورِینظراتتکتکدوستانمشارکتکننده،پدیدار

گشتهاست.

فرضهایمقدماتینشستازاینقراربود:
•فرضیک-درچهارچوبعنواننشست،مابهتاریخچه،لزومو
اهمیتبرقراریاینجنبشومواردیخارجازعنواننخواهیمپرداخت.

•فرضدو-ماکلیتجنبشمذکورراپذیرفتهایمونقدیبنیادی
دررداینجنبشنداریم.صرفًاباتوجهبهوضعیتجامعهیایرانبه
مالحظات،احتیاطات،تبعاتوچالشهایآننگاهیخواهیمانداخت.
لذاماازدریچهینگاههایمنکرمسئلهونافیجنبش،ازجملهدیدگاِه
»قربانی،متهماست«ویادیدگاِه»لزوِمخاموشِیمبتنیبرشرموحیا«
بهجنبشنگاهنمیکنیموافشایرنجیکهبرقربانیانرفتهوضرورت

پاسخگوییمتهمانرا،ضرورتمیدانیم.
•فرضسه-ایننشستبرمحورگفتگوست.ماعالقهمندیمکهبیش
ازپاسخ،باالتهابپرسشهایجدیدروبروشویموبرایآنهاپاسخی
درخورجستجوکنیم.لذادرایننشست،درپینتیجهگیریهایمتقنو
توصیههایقطعیبهمخاطبنیستیم.بیتردیدبایستهاستکهایندست
مسائلدرفضایگفتگومحورجامعه،آنهمدرطولزمانوبامداخله
نهادهایشایان،بهمناسبتریندستاوردهابرایمواجهبامسئلهدستیابد.

شروطاینگفتگوازاینقراربود:
•علیرغمتمایلبهتأکیدرویموضوعات،امامطالبرابهصورت

تکراریمطرحنکنیم.
•هرپیامهشداردهنده،آگاهیبخش،راهبردیبرایجمعداریم،در

اختیاربگذاریم.
•محدودهزمانیرارعایتکنیم.

•دقیقوصبوربهسخنیکدیگرگوشفرادهیم.یکدیگرراازروی
سخنان،داورینکنیم.

نکاتیکهبایددرمقدمهآسیبشناسیاینپدیدهبهآنپرداخت:
1.نگاهجنسیتیبهتعرضنداشتهباشیم.قربانیمیتواندمرد،زنیا
شهروندیتراجنسیتیباشد.متعرضهممیتواندازهمینگوناگونی

برخوردارباشد.
۲.آمارقربانیانمردوتراجنسیتیراناچیزنپنداریمکهقابلتوجههستند
وگاهشدتآسیبهاییکهمیبینند،منجربهتصمیماتیدرحدخودکشی
هممیشوند.درعینحالتاییدمیکنیمکهشمارتعرضاتگزارششدهبه

زنان،بیشتروپرتکرارتراست.
3.گفتگودراینمحورهابایددرهرجمعیکههستیم،بارعایت
مالحظاتروانشناختیصورتبگیرد.درهرمحفلیممکناستقربانی
یامتعرضیدرکنارمابهصورتگمنامحاضرباشد.پرداختنبهمباحثباید
بامالحظاتیباشدکهدردورنجقربانیراتشدیدیامجاریارتباطسازنده

باآزاردهندگانراقطعنکند.
4.تجاوزوآزاریکپدیدهُفرمالنیستکهدرحدومرزمشخصی
بتوانبرایآنتعریفکرد.میتواندآرامآرام،نهچندانآشکاروباابعادی

غیرقابلتوصیفوحتینهخیلیآگاهانهوعامدانهبروزکند.
5.اینجریاناتبایدقابلیتافزایشحساسیتجامعهنسبتبهآزارو

آزارگریراداشتهباشد.
6.دربسیاریموارد؛بخشیازجامعه،قربانیرابهخاطرعدمواکنش
دفاعییامقاومتیسرزنشمیکنند،بایدبهخاطرداشتهباشیمکهواکنش
امتناعِیفردقربانیبهآزار،میتوانددرسهشکلجنگ،گریزیافریز

تجلیکند.
۷.جنبش“منهم”درجوامعیبابسترهایاجتماعیفرهنگیمدنی
متفاوتوحتیمتضادرخمیدهد.برخیجوامعازآزادیهایفردی
گستردهوامکانکامجوییوکامرواییبهروشهایمهیاومتنوعی
برخوردارهستندوبرخیجوامعبابایدونبایدهایبیحدوحصرشرعیو
عرفیوقانونیدستوپنجهنرممیکنندکهجمعیتیمیلیونیرابالذتهای
مداوماسرکوبشدهوبیمارانیجنسیارمغانآوردهاست.دربرخیجوامع،
فضایگفتگوبانقشفعالگروههایدانشگاهی،مؤسساتپژوهشی،
نهادهایمدنیمتولیحقوقشهروندی،رسانههایآزادوسایهقانون
مدافعحقشهروندیجلومیرود.دربرخیجوامعپرداختنبهاینمحورها
حتیدرسپهردانشگاهیمنعشدهاست.رسانهملیبرآنچشممیپوشد.

گزارشنشستگفتگومحور»اماواگرهایجنبشمنهم؛metoo”درفضایمجازیبهتاریخخرداد14۰1
زهرهرحیمی)مسئولکمیتهآموزشوتوانمندسازیحزبارادهملتایران(
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نهادهایموعظهگرریشههایآنراتحریفوتقبیحمیکنندوخألقانون
حمایتگرموجمیزند.پساینپرسشمهممیشودکهآیاجنبشمنهم

درایندوجامعه،میتواندبامناسباتییکسانپیشبرود؟
۸.دقتکنیمکهتعریفوتشخیصتعرض،خشونت،آزاروتجاوز
مهماست.درسایهتعاریفوتفاسیرمتنوعازاینآسیبهاوهمینطور
تنوعدیدگاهدرخصوصاختیارواجبارانسان،مواجههمابامسئلهمیتواند
بهآشفتگیبکشدکهبایدازاینآشفتگیبامدددانشوتجاربموجود

پرهیزکرد.
۹.بدیهیاستهرگونهرابطهتوأمبارضایت،حتیبدونقیدوفارغ
ازحدوِدعرفوقانونوشرع،موضوعومحورآزاروتعرضمحسوب

نمیگردد.
1۰.بهیادداشتهباشیموالبتهپیگیرباشیمدرکنارجنبشافشاگرانهی
»منهم«کهباموضوعیتپدیدهجنسی،معمواًلخاستگاهیازگروههای
خاصبهویژهطبقاتمتوسطبهباالوشهروندانیبادسترسیبهرسانهو
تریبوندارد.مابشدتنیازمندافشایانواعواقسامآزارهاواستثمارهای
پیداوپنهاندیگریهستیمکهدرمحیطهایکاریدرحقنیروهایکاری
فرودستومحرومازسخنگووبلندگورخمیدهدولزومرسیدگیبهاین
آزارها،تااحقاقحقوقکاملقربانیانرامیطلبد.چراکهدربسیاریمواقع،
میتواندمصداقعمیقترووسیعتریازتعرضوآزارباشدوعاملمؤثری
درسکوتناخواستهواجباریکارگران،نسبتبهدیگرتعرضاتازجمله

تعرضجنسیحینکارنیزمیگردد.

اماواگرهاوچالشهایجنبشمنهمدرجامعهایران:
•اینجنبشهانبایدصرفابهافشاگریعمومیویارسواییچهرهها
تقلیلپیداکندوهیچ.اینجنبشهابایدباافزایشحساسیتجامعه،برای
رفعریشهایآسیبوتحققبرخوردهایحقوقیوقانونیبامتهمان
واحقاقحقوققربانیانوتغییرواصالحقوانینمبتنیبرحفظحقوق

شهروندیصورتپذیرد.
•درحالحاضردرایراناینجنبشبیشتردرمحدودهیگروههای
خاصصورتمیگیرد.درحالیکهدرصدباالییازاینتعرضاتدرحق
افرادوگروههاییازجامعهرخمیدهدکهوقایعوروایاتزندگیآنهاهرگز

موردتوجهنیستوگمنامانونادیدگانجامعهبشمارمیآیند.
ازآنجاییکهطبقگزارشهایجهانی،برخیازاینشکایات •
باهدفاخاذییاباجگیریصورتمیگیردیابهاینمسیرهدایتمیشود؛
فرایندمواجههمابایدمانعچنینتبعاتیگرددوالزمبهذکراستکهطبق
همینآماروگزارشها،درصدکمیازشکایاتهمباهدفاخاذیو

باجگیریاست.
فراموشنکنیمکهقراردادهایاجتماعیبهتناسبگذشتزمان •
وتغییرشرایط،دستخوشتحولقرارمیگیرندوجامعهایرانهمباتغییرات

اجتماعیپرشتابیمواجهاست.
ورطهی به را ما میتواند مالکیتمحورانه نگاه گاهی •
خصومتهایناخودآگاهیبکشاندکهمیلبهرسواسازیوحیثیتزدایی

رابدونموضوعیتمنصفانهومعقوالنهاش،شعلهورکند.
•نتایجبررسیهاازجنبشمنهمدربسیاریازکشورهانشاندادهاست
کهاکثرمتهمانرفتارتدافعیوانکاریدرپیشگرفتندوعذرخواهیهای
صورتگرفتهلغزندهوغیرصادقانهبودهاست؛یعنیاینبررسیهامدعی
هستندکهجنبش،منجربهتغییرنگرشمتهماننشدهاستوبیشترجنبه

مهاریوترسانندهدارد.
•ادعاشدهکهدرکارزارجنبشمنهم،فضایاحساسیوبهظاهر
همدالنهایکهنسبتبهقربانیانشکلمیگیرد،موجباعطایامتیازاتی
شغلییاموقعیتیبهقربانیمیگرددکهمعمواًلقربانی،شایستهدریافتآن
نیست.ودریکفرایندرقابتیوشایستهساالرانه،اینبذلوبخششهای
شغلینوعیتحریفدرشایستهساالریبشمارمیرود.اینکهدرجامعهایران

آیاهنوزچنینتبعاتیبروزکردهباخیر،نیازمندپژوهشاست.
•بهدلیلاقتضائاتومناسباتفرهنگیوعرفی،درایرانبسیارکمتراز
جوامعتوسعهیافته،قربانیاندرفرایندمشارکتدرجنبشمنهم،ازهمدلی

وپشتیبانیخانوادهونزدیکانبرخوردارمیشوند.
•سازوکارهایحقوقیوقانونیدرایرانمبتنیبراحقاقحقوق
حداکثریشهرونداننیستوازرویکردهایجنسیتیوتبعیضمحور

رنجمیبرد.
•درجامعهپرچالشیمثلایران،کهیکیازسوءرفتارهایمرسوم،
جنسیاست،شکلهایمتنوعیازآزارزناندرمکانهایمختلفرخ
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میدهد.درسایهاینگستردگیوتکراروتنوع،زناِنقربانینسبتبهکدام
متعرضیاآزاردهنده،فریاددادخواهیورسواییسربدهند؟

سفارشهاوتأکیداتنهایینشست:
1.ماقطعاکلیتجنبشراردنمیکنیم.علیرغمچالشهاوتأثیراتمنفی
وآسیبهایاحتمالی،توصیهبهتعطیلآننمیکنیم.چراکهبهنوعیپاک

کردنصورتمسئلهتلقیخواهدشد.
۲.مختصاتومناسباتواقتضائاتجامعهخودمانرادربررسیهاونوع

مواجههباموضوعبسیارموردتوجهقراردهیم.
3.قطعاًمثلهرراهکاردیگری،اینروشهمنمیتواندتسکینبخش
وراهگشابرایتمامیقربانیانتعرضباشد.لذامامشارکتدراینجنبش

را،بهتمامیقربانیانبدونقیدوشرطتوصیهنمیکنیم.
4.شایستهاستکهپیشازهراقدامیبهابعادفردیواجتماعیموضوع
بیندیشیمودراینمسیرمیتوانیمازمشورتمتخصصینحوزهروانشناسی،

مشاورهوکارشناسانحقوقبهرهببریم.
5.برایفرایندتحققجنبشمنهم،سازوکارتعریفکنیم.ازجمله؛ایجاد
نهادهایمستقلکهازواحدهایتخصصیبرایتشخیصوتعیینحدود
تعرضوآزاربرخوردارباشند.همچنینواحدهایحقیقتیابوپیگیریکننده
حقوقیمسئله.تأمینشرایطدفاعمتهمانوشنیدنسخنانایشان.علنی
نکردناسامیمتهمانجزدرمحضرایننهادهایمستقلومتولی،آنهم

باشرطمحرمانگیاطالعات.
6.تالشکنیموپیگیرباشیمکهدرهرنهادیکهمشغولبهخدمت
هستیم،واحدهاییبرایارجاعورسیدگیبهچنینمواردیتعریفواجرا

شود.
۷.درهرنهادیکهباچنینمسئلهایروبروشدیم،میتوانیمبامراجعه
بهمتولیرسیدگی،مسئلهراپیگیریکنیم.وقایعرامستندکنیمکهدر
صورتلزومامکانارائهبهبیرونباشد.ازکنارآننگذریموخودراباآن

سازگارنکنیم.
۸.درشرایطیویژهوباصالحدیدقربانی،گفتگویامکاتبهشخصی
وصمیمانهبافردمتهمپساززمانمقتضی،میتواندبهعنوانگامی

قابلتأمل،پیشازپیوستنبهجنبشمنهم،درنظرگرفتهشود.

۹.خودمانراتوانمندکنیم.ارادهخویشرابر»نهگفتن«تقویتکنیم.
شجاعتبرخوردهایهشداریوبازدارندهنسبتبهافرادیبارفتارهای
متعرضانهیاآزاردهندهرادرخودتمرینکنیم.مراقبتومحافظتازخود
وحریمخودرابیاموزیم.گوشمعتمدویاری،حامیوهمدلومؤثربرای

قربانیانباشیم.
1۰.ضرورتداردکهدرجامعهایران،هربارپیشازمشارکت،اینپرسش
راازخودبپرسیمکهآیادستاوردحرکت)METOO(بهنفعاینقربانی

هستواگرحرکتراآغازکردیمآیاازاینپیشتربرویمیاخیر؟
11.آگاهیازقوانینوموازینبهویژهدرمحیطهایکاریوآموزشیو

حرفهای،میتواندیکیازروشهایپیشگیرندهباشد.
1۲.درعینحالکهشجاعت،ریسکپذیریوگشودگیبهتجربهرانقطه
قّوتیبرایاشخاصبرمیشماریماماضروریاستکهباتوجهبهشرایط
فردیومحیطی،افرادازقراردادنخوددرمکانهاووضعیتهایپرمخاطره

وآسیبزااجتنابکنندیابسیاربهآنمحتاطباشند.
13.مراقبباشیمکهدقیقومحتاطتحلیلکنیم.اینکهجاهطلبی،
طمع،زیادهخواهی،هوسرانی،بازیگوشیوبیمباالتیقربانیراعاملی
برایتوضیِحتعرضهامعرفیکنیم،بههوادارنغیرمنصِف»قربانی،مقصر

است«منتسبمیشویم.
14.حقتقدمتفسیرستمبافردرنجدیدهازستماست.درتفسیروتعبیر
خشونتیاآزاِراعمالشده،حقتقدمتفسیربافردقربانیتعرضوآزاراست؛

ومابهاولویتبایدشنوایهمدلوحامیبرایآزاردیدگانباشیم.
پرسشپایانیمحفلتامارابهبیشتراندیشیدنوادارکند:

آیاروابطپیچیدهایچونعشقورزی،ارتباطاتعاطفیوجنسیرا
میتوانبهچهارچوبهاوقاعدهمندیهایدقیقوظریفبیرونیمقیدکرد؟
واساساًمرزاینقاعدهمندیهاباتوجهبهگوناگونیشخصیتهاوروابطبا

کداممترومعیاری،اخالقیترینخواهدبود؟
درانتهاییادداشت،یادآوریمیکنیمکهایننشستتنهامدخلیبرای
گفتگوهایمرتبطباموضوعتلقیمیشودوکمیتهآموزشوتوانمندسازی
حاماهرگزمدعینمیشودکهازتمامیابعادوبارعایتتمامیظرائفبه

اینامرپرداختهاست.
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کنشگری روی رکاب 
زهرا کرد

باگذریدرتاریخجهانوحضوراولیندوچرخهواستفادهمرداناز
آن،بهتابوبودناینامربرایزناندراروپایدرگیرآدابورسومقرن
1۹پیمیبریم.فضاییکهزناندرآنبهسببپوششچندالیهوآداب
اجتماعیخاصامکانحضورانفرادیوآزادانهدرجامعهرانداشتهو
عمدتًامحصوردرچنددهمترپارچه،چینوپفدرمعیتیکهمراه
باکالسکهآنهمدرصورتلزومدربخشخاصیازجامعهحضوربه
عملمیرساندند.فرهنگعمومیاروپایاواخر1۸۰۰واوایل1۹۰۰
نشستنزنانرویزیندوچرخهرانمیپسندیدومعتقدبودبااین
حرکتزناندرارگاسمدائمیبهسرمیبرند!حتیکاربهجاییرسید
کهبراینشستنزنانرویاسب،زینهاییکطرفهایساختهشدتا
ضمنحفظپوششمرسوم،گروهیخاصاززنانامکاناسبسواری

آنهمبهصورتنمایشیومقطعیراداشتهباشند.
بهتدریجوپسازشروعوفراگیریجنبشزناندراواخرقرن1۹و
ابتدایقرن۲۰پایدوچرخهنیزبهزندگیعمومیزنانبازشد،آنهمبا
یکشیوههنجارشکناِندرتغییرنوعپوشش!بهگونهایکهزنانکمکم
ازدامنهایبلندوژپونداربرایاستفادهازاینوسیلهکمهزینه،آزاد
وسادهبهدامنهایکوتاهوسپسبهشلواررسیدند.سپریکردناین
مسیرتاریخیچنددهسالزمانبردامانهایتًابهجاییرسیدکهزنان
ازطبقاتمختلفامکاناستفادهازاینوسیلهراحت،ارزانوسریع
رابرایحضوریپایاپایمرداندرجامعهیافتندوبهاینشیوهیکی
ازاشکالعدالتاجتماعیکههمانآزادیحملونقلبودراتحقق
بخشیدند؛امادواتفاقتاریخیازدوچرخهابزاریبرایکنشگریو
اعتراضساخت؛نخستدرسال1۹33وپسازقدرتگرفتنهیتلر،
بهدنبالارتباطاتحادیههایدوچرخهسواریبااحزابسیاسیمخالف
حکومت،هیتلردستورضبطدوچرخههاراازاقصینقاطکشورصادر
کردودیگریحضورصدهادوچرخهسواردراعتراضاتمیدانتیانمن
چیندر1۹۸۹بودکهمنجربهزیرکردندوچرخههاتوسطتانکهای
حکومتیشدواینحضورتاریخیدوچرخهسواریگروهیدرمسیر
کنشگریسببشدکههموارهحکومتهایتوتالیتردوچرخهسواری
رابهعنوانچوبیالیچرخاهدافخودببینند.ازمصادیقمعاصر
کنشگریبادوچرخهمیتوانبهدوچرخهسواریگروهیپانصدنفراز
راهبههایبودائیدرارتفاعاتهند،نپالوتبتباشعارهایفمینیسمی
نظیر»دخترانمارانفروشید«اشارهکردکهباهدفآگاهیبخشی

پیرامونقاچاقزناندرسالهایاخیرصورتگرفت.
درایرانهرسالهباشروعفصلگرماواستفادهبیشازپیشدوچرخه
توسطعامهمردمشاهدبروزبرخوردهایسلیقهایبادوچرخهسواری

اینکهنصقانونیمبنیبرمحدودیتویا زنانهستیم.علیرغم
ممنوعیتدوچرخهسواریزناندرایرانوجودنداردوطبققانون
»فعلیاامریجرمتلقیمیشودکهقانونگذاربرایآنمجازاتتعیین
کردهباشد«راجعبهدوچرخهسواریچنینگزارهایوجودندارد.امامان
جمعهدوشهراصفهانومشهدکهاتفاقًاهردودارایتعدادقابلتوجهی
دوچرخهسوارهستندومشهددارایبیشترینکیلومترمسیردوچرخه
شهریاستبرطبلمخالفتبااینشیوهحملونقلبرایزنانهمواره
میکوبندوبهاینشیوهیکیازبدویترینحقوقشهروندیزنانرا
کهاستفادهازدوچرخهاستنقضمیکنند.درنبودوحدترویهدر
مواجههبامسائلاجتماعی،ائمهجمعهبرخیشهرهابانگاهیتلطیف
شدهمعتقدهستندزنانزیرسقفودورازانظارعمومیامکانرکاب
زدندارندچراکهبااینامرسببتحریکمردانجوانمیشوندواین
رویکردنیزبهشیوهایدیگرحضورزنانرادربسترجامعهمحدودو
منوطبهدیوارکشیدرفضایشهریمیکندوازفضاهایعمومی
برایزنانحقیقائلنیست.ایندرحالیاستکهبیتحرکی،استرس،
سبکزندگیناسالم،ترافیک،کاهشتعامالتاجتماعیوفردگرایی
همگیدربروزبیماریهایمختلفجسمیوروحیمؤثراستو
پربیراهنیستکهبتوانیمبادوچرخهبخشیازاینناهنجاریهای
اجتماعیرااندکیکاهشبدهیموبهالگویسابقزیستدرایران
کههمانگرهخوردنچرخزندگیباچرخدوچرخههایقدیمی۲۸

فونیکسبودبازگردیمالبتهبااهدافینوومتناسببانیازامروز.
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چنانکهدرقسمتقبلیهمیننوشتارعرضهشد،آموزههایاپیکوری،
تلقیوخوانشآدوئیازتاریخفلسفهمشتیستنمونهخروار.حتیاگر
غایتوهدففعالیتفلسفهوذاتهویتیآننبودهباشند،سراغجستن
ازچنینتالشهاییدرطولتاریخفلسفهکارچنداندشوارینیست.
برخینحلههاوفالسفه،همچوناپیکوریان،رواقیونویاحتیکلبیون
بهصراحتدرپیچنینهدفهاییهستندوبرخیدیگرازحکمتهاو
فلسفههادارایچنینپتانسیلیدربطنخویشاندتاجائیکهاگرباهدف
استخراجروشزندگیبهسراغشانبرویموبهبازخوانیآنهابپردازیم،

دستخالیبرنخواهیمگشت.
اینکبرایاثباتاینمدعایخودبهمعرفیومقابلهدواثرمهمکهدر
بازارنشرزبانفارسیبااقبالعمومیدرخوریمواجهشدهاند،میپردازم؛
ازیکسوکتاب»فلسفهایبرایزندگی«اثرویلیاماروینودرمقابل،

کتاب»روحاسپینوزا«نوشتهنیلگراسمن.
کتاب»فلسفهایبرایزندگی«آنگونهکهازنامفرعیآنپیداست،
آموزههایفلسفیرابرایزندگیانسانامروزیبازخوانیوتدوینمینماید
وکتاب»روحاسپینوزا«بامداّقهوغوردرفلسفهاسپینوزا،ازحکمتو

فلسفهاسپینوزا،راهوروشنیکزیستیرااستخراجمینماید.
کتابویلیاماروین،»فلسفهایبرایزندگی«رانامفرعیآن،»رواقی
زیستندردنیایامروز«،باایجازاماکاملمعرفیمیکندچوناینکتاب
چنانکهازنامشپیداست،درتالشاستکهآموزههایمکتبرواقیرا

برایاعمالدرزندگیامروزیمانروزآمدنماید.
نویسندهدربخشاّولوپسازمقدمهایکهطیآن،بهایجاز،هدف
وروشخودرابیانکرده،بهمنشأتاریخیرواقیگریاشارهمیکند
ودربخشدّومراهکارهایروانشناختیمکتبرواقیرابرمیشمارد
کهعبارتانداز:»فکرکردنبهاتفاقاتناگوار«،»دوگانهاختیار«،
»تقدیرگرایی«،»پرهیزازلّذت«ودرآخر،»مراقبهوتأمل«.اینپنج
سرفصل،اصلیتریندیدگاههایرواقیونراکهجنبهروانشناختیدارند،
بیانمیکنندوپیداستکهایندیدگاههایروانشناختیازدیدگاههای

فلسفیوجهانبینیونگرشفلسفیرواقیونمنشعبشدهاست.
بخشسّومکتاب،»توصیههایرواقی«نامداردوبرایهریکازرئوس
روانشناختیدیدگاهرواقیکهدربخشقبلآمد،توصیههاییکاربردی
رابیانمیکندکهدرگفتارودستوراتحکمایرواقیآمده.بخشآخر،
بخشچهارم،»رواقیزیستندرزندگیمدرن«،نتیجهگیریصریحاز
بخشهایقبلاست.سهفصلاینبخشکهعبارتانداز:»افولمکتب
رواقی«،»فلسفهرواقیبازنگریشده«و»رواقیزیستن«،سیرمکتب
رواقیدرتاریخرا،ازآنزمانکهدرمیاننحلههایگونهگونفلسفیبه
حاشیهراندهشدتاسربرآوردندوباره-اشرامرورمیکندودرآخرین

فصل،ماحصلهمهمطالبراعرضهمیدارد.
کتاببافصلیبهعنوان»برنامهمطالعاتی«بهپایانمیرسدتاراهرا

برایطالبرواقیگریوعالقهمندبهآنگشودهنگهدارد.
بااینوصف،شایدبتوانگفتکهویلیاماروینبرایمعرفیوروزآمدسازی
حکمترواقیجهتارائهروشزندگی،راهچنداندشواریدرپیشنداشته
ومفادومحتوایحکمترواقیدرذاتوماهیتشچنیناستاماتالش

درخورتحسیننیلگراسمن،نویسندهکتاب»روحاسپینوزا«ماجرایی
دگراست.

فلسفهاسپینوزا،ازجملهفلسفههایدشواریابوپیچیدهاستکهدربدو
امربهنظرنمیرسدکاریودغدغه-ایدرارائهروشزندگیداشتهباشد
اماگراسمنازآنجاییکهباهدفوپیشفرضخودیعنیاستخراجروش
زندگیبهسراغآنرفته،موفقبهارائهچهارچوبینظریبرایتبیینروش

زیستنبراینمبناشدهاست.
وشیوایی بهخوبی را اسپینوزا فلسفه رئوس و اصول گراسمن
اعجابانگیزیتلخیصکردهوپسازآن،درپیبهکاربردنهریک
ازایناصولدرساختنچهارچوبفکریخوبزیستیکوشیدهاست.
بهعنوانمثال،گراسمن،پسازآنکهخدایاسپینوزارامعّرقیکردهو
فراگیریوتعالیآنرانشانداده،مارابهتسلیمدربرابرجبرمطلقاوکه

برجهانوبرماحاکماست،توصیهمینماید.
اسپینوزا،»همهخدادان«یابهعبارتدیگرقائلبه»وحدتوجود«
استوخدارامعادلهمههستیوهمهآنچهدرآناست،میداند.بهگمان
اسپینوزا،خداوندیکشخصانسانوارنیست.خدابهگماناوعبارتاست
ازمجموعهکلهستی؛یعنیچنانکهتمامهرآنچهبوده،هستوخواهد
بودرابهعنوانیککلویکمجموعهدرنظرآوریم،اینکلیتفراگیر

فلسفه و هنر زیستن )2(

معّرفی دو کتاب؛ دو شاهکار، دو نمونه
کاظم طیّبی فرد
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همانخداست.ازاینروهیچچیزغیرازخداوجودندارد.
اسپینوزااستداللمیکند،همانگونهکهکلّیتیکمجموعهچیزی
بیشازحاصلجمعتکتکافرادآنمجموعهاست،خداوندنیزکلّیتیک
مجموعهوچیزیفراگیرترودرعینحالدگرگونهومستقلازمجموعه

موجوداتاست.
BوAبهعنوانمثال،چنانکهمجموعهایفرضیازاعضاییبانامهای
تشکیلشدهباشدومجموعهایبهنامDراساختهباشند،Dچیزیبیشترو
فراترازA+Bاستوبههیچوجهقابلفروکاهشبهتکتکآنهانیست.
Dبهخودیخوددارایهویتاستواگرچهازاجزاییتشکیلشده،لیکن
نمیتوانهستیآنرابهاجزاءشفروکاهیدوگفتکهDهماناجزائش
است.اجزاءتشکیلدهندهDهریکهویتمستقلخودرادارندوفینفسه

وبهخودیخودهمانDنیستند.
باچنینفهموتلقیایازخدا،اجزاءجهانهستی،اگرچههرکدامهویت
مخصوصبهخودراداراهستند،منفکازدیگراجزاءوسرنوشتآناننبوده

ونمیتواننداختیاریکاملداشتهباشند.
بهگماناسپینوزا،انساننیزبهعنوانیکعضوازکلهستی،پارهایو
جزئیازخداونداستدرحالیکهخودخدانیست.انساننیزدراینکلّیت
اختیاریازخودنداردوسرنوشتشدستخوشسرنوشتیاستکهبر

مجموعهکلهستیتحمیلمیشود.
عواملگوناگونداخلیومحدودیتهایجسمی،ازیکسووتأثیرات
دیگراجزاءهستی،ازسویدیگر،انجامعملوحصولنتیجهایرابر
بشرتحمیلمینماید.ازاینرو،تأسف،سرزنشواحساسگناهبراییک
انسانبیمعنیاستواوراچارهایجزتسلیمورضانیست.پسمطابق
الهیاتومابعدالطبیعهاسپینوزا،زندگیمطلوبونیکو،دررضایتوتسلیم
بهسرنوشتحاصلمیشود.انسانتسلیمبهارادهخدا،ازفشارتکلیف
وعذابناتوانیدرادایآنرهاستوباطیبخاطرودرنهایتآرامش
میزید.فقطکافیاستکهبهنقشوجایگاهخودآگاهبوده،ازتالطمو

تقالیبیهودهپرهیزنماید.
گراسمنبعدازبیاناینرأیالهیاتیاسپینوزا،باارائهتمرینعملی،راه
دستیابیبهآرامشوسکونقلبیرانشانمیدهدوفوایدچنیناقدامیرا

بهلحاظروانشناسیوسالمتروانبرمیشمارد.
شایدهرعالقهمندبهفلسفهوهرآموزندهودانشآموختهفلسفه،الهیات
ومابعدالطبیعه،دیدگاهوفلسفهاسپینوزارابخواندوباآنهمدلییاحتی
مخالفتنمایداماکمترکسیبامخاطبقراردادنحکمتوفلسفهاسپیوزا
درپییافتنپاسخبهپرسشازچگونگیخوبزیستنبرآمدهباشدیابرآید.

گراسمناّما،چنینتالشینمودهوصرفنظرازموفقیتیاشکست،
تالشینمودهکهنشانگروجودامکاناستخراجروشزندگیازیکیاز

فلسفههاست.
تااینجا،نگارنده،دوگونهازارتباطفلسفهبانحوهزیستنرابهاجمالبیان
نمودهاماشقسوم،بساپربسامدتر،کارآمدتروبههمینمنوالراهگشاست.
شکلسومارتباطمیانفلسفهوروشزندگیکهعبارتاستازبهدست
آوردنمفاهیمودانشهاییکهبهکمکآنهاوبهسببباوربدانهابتوان
چنانعملنمودکهزندگیبایستهایسامانیابد_چنانکهخواهیددید_
راهگشاترازآناندکهمارادرچهارچوبتنگتاریخیسیرفلسفهمحصور
کنند.سعادت،فضیلت،لّذت،میلوچندیدیگرازمفاهیم،ازاینجملهاند.
مفاهیمدرذاتخودمفاهیمیانتزاعیوبدینسببفلسفی-اند.شهودو
تجربهبشریما،ظنوگمانمانرابهسویچنینمفاهیمیمیکشاند.گویا
نیلبهیکیاچندنوعازاینمفاهیموتحققآندرزندگی،زندگیرابایسته

ومطلوبمیگرداند.
شایدیکزندگیباحداکثرلذت،شایدزیستنفضیلتمندانهوشاید
زندگیایمطابقکششومیلدرونیهماناستکهدرپَِیشهستیمو

شایدمفهومیدیگررابایدبیابیمومصداقشرامشخصکنیم.
بررسیاینمفاهیمراباهدفاستخراجرأییدرکیفیتفلسفِیخوب

زیستن،درآیندهپیخواهیمگرفت.
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جستارگشایی
دکترمحمدمصدقاولیننخستوزیرایرانیبودکهبهشکلدموکراتیکانتخاب
شد.دوراننخستوزیریاو)133۰-133۲(بافضایسیاسیوژئواستراتژیک
بسیارپیچیدهوآشفتهایمصادفشدهبود.درعرصهبینالملل،پایانجنگجهانی
دومقدرتجدیدیبهنامآمریکاراواردمنطقهکردکهبابریتانیاواتحادجماهیر
شوروی)وروسیهپیشاز1۹1۷(رقابتمیکرد.دوقدرتقدیمی،نزدیکبهدو
قرنعاملمسلطبرزندگیسیاسیواقتصادیایرانبودندودرآنچهبازیبزرگ
نامیدهمیشد،دخالتداشتند.انگلیسیهاباسلطهامپریالیستیونقشکلیدیدر
بازارهایبینالمللینفت،قدرتاصلیمنطقهبودندوازطریقیکامتیازانحصاری،
صنعتنفتایرانراکنترلمیکردند.شرکتنفتایرانوانگلیسنهتنهااستخراج
نفتومنافعحاصلازآنراکنترلمیکرد،بلکهباهمکاریسایراعضایکارتل

بینالمللینفت،قیمتآنرادرسطحجهانیتعیینمیکرد.
مضافبراین،شرکتنفتایرانوانگلیستنهابخشیازسودخودرابا
ایرانتقسیممیکرد.تفاوتزیادیهمدرشرایطکاروزندگیاکثرکارمندانو
کارگرانایرانیکهدرتأسیساتاینشرکتمشغولبهکاربودند،نسبتبههمتایان

انگلیسیشانوجودداشت.عالوهبراین،انگلیسیهاازطریقدیپلماتهایشان،
شرکتنفتایرانوانگلیسوهمینطورشبکهگستردهمتحدانوکارگزارانخود
درایران،بهطورساختاریافتهدرامورداخلیایراندخالتمیکردند؛تاجاییکه
غالباًنخستوزیرانراانتخابمیکردندوکنترلسیاستهایدولترادردست
داشتند.پسازفروپاشیامپراتوریعثمانی،انگلیسیهاوفرانسویهابخشزیادی
ازخاورمیانهرابهارثبردهوازطریققراردادسایکس-پیکومنطقهرابهقلمروهای
تحتنفوذوکنترلخودتقسیمکردهبودند.دراینمیان،اتحادجماهیرشوروی
بهدلیلوجودمرز15۰۰کیلومتریباایرانازطریقتهدیدبهمداخلهنظامیو
همچنینهدایتاعضایکمونیستحزبتوده،اعمالنفوذمیکرد.برایمثال،
برخالفتوافقباآمریکاوانگلیس،شورویپسازپایانجنگجهانیدومحاضر
بهخروجازخاکایراننشدودرنهایتبااتمامِحجتترومن،رئیسجمهورآمریکا،

باالجبارخاکایرانراترککرد.
درعرصهداخلی،اگرچهایراندرجنگجهانیدومموضعبیطرفیاتخاذکرده
بودودرآنشرکتنکرد،امااینجنگبراقتصادکشورتأثیرمنفیگذاشتهبود.
بهرغمدرآمدهاینفتیقابلتوجه،کشورازفقرمطلق،رشدکندبخشغیرنفتیو
فسادسامانمندکهخزانهملیراخالیمیکرد،رنجمیبرد.ازمنظرسیاسی،کشور
شاهددرگیریمیانسهگروهعمدهبود.درگروهاولیعنیراستگرایان،نخبگان
متحدبادربار،ارتشوشخصیتهایمحافظهکارکهعمومًانزدیکبهمنافع
انگلستانبودند،قرارداشتند.درجبههمقابلراستگرایان،حزبتودهقرارداشت
کهتحتهدایتوکنترلشورویبودوازایدههایمرتبطبامبارزهطبقاتیحمایت
میکرد.درجبههسومکهجبههمترقیانبود،نیروهاییقرارداشتندکهحولمحور
جبههملی،بهرهبریدکترمصدقائتالفکردهبودندوازاحزابمختلفیتشکیل
میشدندکهازحاکمیتملیوبهطورکلیسیاستهایلیبرالحمایتمیکردند.
دراینشرایط،دکترمصدقاصرارداشتکهطبقاصولقانوناساسیشاهباید
سلطنتکند،نهحکومت.همچنینمصدقبرایپایاندادنبهاستثماراستعماری
ایرانازسویانگلیس،صنعتنفتراملیکرد.بههمیندلیل،بهواسطهکودتایی
کهازسویسازمانهایاطالعاتیآمریکاوانگلیسسازماندهیشدهبود،در
۲۸مردادسال133۲سرنگونشدوبهجرمخیانت،محاکمهوبهسهسال
زندانمحکومشد.اوبقیهعمرخودرادرحبسخانگیوتبعیداجباری،درخانه
روستاییاشدراحمدآبادگذراندودرسال1345دربیمارستاننجمیهتهران

درگذشتودرخانهاحمدآبادبهخاکسپردهشد.
میراثدکترمصدقعموماًباملیسازیصنعتنفتایرانآمیختهشدهاست.
اینملیسازیدردورانیکههنوزاستعماربریتانیادرمنطقهمسلطبود،اقدامیمهم
درجهتتأکیدبرحاکمیتملیایرانبهشمارمیرفت.بااینحالاقداماتمصدق
فراترازاینبود.اورابایدعالوهبرملیشدننفت،بهخاطراصالحاتجسورانهای
کهدرداخلکشوربهانجامرساندبهیادآورد؛اصالحاتیکهبرایسیاستهای
اقتصادیواجتماعیاوباهدفکاهشوابستگیایرانبهصادراتنفتوتوزیع
منصفانهتردرآمدوثروتحیاتیبود.درمتنپیشروبهاختصاربهتشریحنظام

میراث دکتر محمد مصدق

سوسیال دموکراسی ایرانی
)این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5464 به تاریخ 11 خرداد 1401 منتشرشده است.(
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ارزشیوفلسفهحکومتمداریدکترمصدقمیپردازدوهمچنیناصالحاتو
ابتکاراتاقتصادیواجتماعیمهماورادرطولدورهپرفرازونشیبنخستوزیری

۲۷ماههاش،تشریحمیکند.

ارزشهاوفلسفهحکومتمداری
نظامارزشیدکترمصدقتلفیقمتعادلیازمدرنیتهوسنتهاینیرومندایرانی
بود.اویکفرزندخلفایرانیضداستعماریعصرروشنگریبود،باتأکیدبر
»خلف«و»ایرانی«و»ضداستعماری.«اوهمچنینبهدرستیمدرنیتهرافرآیند
دگرگونیذهنیتهاوارزشهامیدانست.برهمیناساس،اومیانمدرنیزاسیونیا
نوینسازیبهعنوانیکسازهساختاریومدرنیتهیانوگراییبهعنوانیکمفهوم
ذهنیتمایزقائلشد.ازاینرومیتوانمدرنیزاسیونساختاریرادنبالکرد،بدون
آنکهالزامًانظاماتارزشیوقوانیناجتماعیرادگرگونساخت.اینوضعیترا

میتوان»شبهمدرنیته«یا»نوگراییوانمودین«نامید.
بسیاریازمعاصراندکترمصدق)مانندرضاشاه(برایمدرنشدندردام
قوانیناستبدادیمیافتادند،بدونآنکهلزومًابهمدرنشدنبینجامد.فلسفه
حکومتمداریدکترمصدقرامیتواندرچهاررهنموداوخالصهکرد:»حاکمیت
ملی«،»دموکراسی«،»عدالت«و»توانمندسازی«.سهسخنازمصدقاین

فلسفهرابهطورخالصهبیانمیکند:
*هیچآزادیبدونحاکمیتملیممکننیست.

*ایرانتنهاازطریقدموکراسیوعدالتاجتماعیقابلاصالحوادارهاست.
*اگرمیخواهیدکشوررااصالحکنید،بهجایگفتناینکه»اصالحاتراانجام
میدهمواگرآنرانمیپسندیدستگیرتمیکنم«،بایدافرادجامعهرامشارکت

دهیدوجامعهراواردفرآینداصالحاتکنید.
رویکرددکترمصدقبهحکومتمداری،مردممحوربود،نهایدئولوژیک.او
ازهیچ»ایسمی«پیروینمیکرد.برایاوتنهایک»ایسم«وجودداشتو
آنمیهندوستیبود.نزدیکترینمکتبفکریسیاسیبهفلسفهاو»سوسیال
لیبرالیسم«اروپاییومفهوم»شهروندیاجتماعی«توماسمارشالاست.بهطور
خالصهدکترمصدقیک»سوسیالدموکراسیایرانی«رامدنظرداشت.ایده
آلهاواصولدکترمصدقزیربنایبسیاریازابتکاراتونوآوریهایسیاستیبود
کهاودردوراننخستوزیریاشانجامداد.برایمثال،اصل»حاکمیتملی«
نیرویمحرکهطرحهایملیسازیصنعتنفت،دکترینموازنهمنفیوسیاست
اقتصادبدوننفتبود.بههمینترتیباصل»عدالت«الهامبخشاقداماتاوبرای
تدارکنظامملیتأمیناجتماعیبرایکارگران،پایاندادنبهبندگیوبیگاری
دهقانان،حمایتازفقراوترویجرشدعادالنهتوأمبارفاههمگانیبود؛وبهطور
مشابه،اصل»توانمندسازی«تکاپویاوبرایارتقایمشارکتشهرونداندر
فرآیندتوسعهرابهواسطهدادنحقاظهارنظربهمردمازطریقشوراهایروستایی

ومحلیپاسخداد.
دکترمصدقبهموردعدالتاجتماعیوسواسیداشتکهبرموضعگیریهای
اودرمسائلاقتصادیتأثیرمیگذاشت.اگرچهاوخوداشرافزادهومالکبود،اما
بهویژهنگرانزیادهرویدرروابطمالکودهقان)مانندبیگاری،هزینههایاخاذی
وغیره(ونابرابریذاتیدرپویاییقدرتبودکهبراکثریتمردمتأثیرمیگذاشت
)بهخصوصدرمناطقروستاییودراموریکهزندگیآنهاراتحتتأثیرقرار
میداد،مردمایرانصدایینداشتند(.دکترمصدقاگرچهاقتصادداننبود،امادر
خاللسخنرانیهایخودمواضعیرادرموردچندموضوعمهماقتصادیآنزمان
بیانکردکهنشانازدرکخوباوازمفاهیماقتصادیداشت.بهطورمثال،اودر
مجلسششمباانحصاردولتدرتجارتتریاکمخالفتکرد.استداللاصلیاو
اینبودکهتجاربخشخصوصیفعالدربازارهایبینالمللیونهدولت،بهترین
موقعیترابرایتعیینقیمتکاالهایمعاملهشدهبراساسعرضهوتقاضادارند.

همچنیندرمجلسچهاردهمویدربحثاصالحنظاممالیاتیاظهارکردکهقانون
مالیاتبردرآمدآنزمانهمیلبهتولیدوانگیزهبرایفعالیتاقتصادیراکاهش
خواهددادودرنتیجهافزایشوارداتوکاهشصادراتورشدرادرپیخواهدداشت.
بهطورکلی،رویکرددکترمصدقدراموراقتصادیبهسویبازارآزادبود؛اما
درعینحال،درمقابلتمرکزسرمایهکهمیتوانستبهاستثمارمنجرشود،ایستادگی
میکرد.درموردمسئلهعدالتدکترمصدقچنیناستداللمیکردکهنبایدسرمایه
رامتمرکزوبرخیافرادرابیجهتثروتمندکردونابرابریبیمورددرجامعهایجاد
کرد.همچنیندرشرایطخاص،ازجملهملیشدنبرخیازفعالیتهایاقتصادی
)مانندنفتوخدماتعمومی(دکترمصدقنقشیحیاتیبرایدولتقائلبود.بر
ایناساس،اوطرفدارملیشدنصنایعاستراتژیکوهمچنینخدماتعمومی
کلیدیبود.ایندیدگاهاوبارویکردهایسیاستیکهدراروپاپسازجنگجهانی

دومرایجبود)برنامهریزیدولتیوملیسازیها(هماهنگبود.
درنهایت،دکترمصدقبهمنظوراصالحسریعساختارهایدولتیوپیشبردن
کشوربهسوی»سوسیالدموکراسیایرانی«،قدرتقانونگذاریراازمجلس
دریافتکرده)قانوناختیارات(وچندقانونمترقیراابالغکرد.سرعتتدوین
وتصویبقوانیناصالحاتبیسابقهبود:اودرطولتقریبًایکسالیکهاختیار
کاملداشت،۲۰3قانونراابالغکرد؛یعنیتقریباًهردوروزیکقانون.درحوزه
سیاسی،نزدیکبهیکدوجینقانونوابتکاراتقانونیتدوینشدتانهادهاو
فرآیندهادموکراتیزهشوند)مثاًلازطریقانتخاباتآزادتروعادالنهتر(وآزادی
مطبوعات،احترامبهآزادیهایاجتماعیو...ارتقایابند.ازاینروبدونشک،مردم
ایراندراینمدتآزادتریندورهرادرتاریخمعاصرکشورتجربهکردند.توضیحات
پیشروبهطورخالصهبرخیازنوآورانهترینواثرگذارترینابتکاراتواصالحات

دکترمصدقرادرحوزههایاقتصادیواجتماعیشرحمیدهد.

ابتکاراتواصالحاتاقتصادی
اصالحاتاقتصادیدکترمصدقدرشرایطچالشبرانگیزیصورتگرفت.
نخست،اگرچهایراندرجنگجهانیدومموضعبیطرفیاتخاذکردهبودو
درآنشرکتنکرد،امااینجنگبراقتصادایرانتأثیرمنفیگذاشتهبود.بهرغم
درآمدهاینفتیقابلتوجه،کشورازفقرمطلقوشرایطدشواراقتصادی،ازجمله
رشدآهستهبخشهایغیرنفتیوفسادسامانمندکهخزانهملیراخالیمیکرد،
رنجمیبرد.دوم،درپیملیسازیصنعتنفت،اقتصادایرانبایکشوکخارجی
بزرگدرقالبتحریمهایسنگینتجاریومالیبریتانیامواجهشدوبندرهاکشور
محاصرهومسدودشد.تحریمهادرآمدهایارزیرابهشدتکاهشدادهواقتصاد
رادرخطرافتادنبهورطهرکودشدیدوابرتورمقراردادهبود.سوم،انگلیسیهااز
دورانقاجاربهکنترلنخستوزیرانودخالتدرامورداخلیایرانعادتداشتند.
اینمداخلهبافعالیتمخالفانداخلی،کهعموماًهمپیمانانگلیسبودندوباآن
منافعمشترکیداشتند،همراهوبهبیثباتیدولتمصدقمنجرمیشد.درنهایت،
دولتمصدقبرایاصالحاتخودنمیتوانسترویکمکاقتصادیقابلتوجهی

ازسویخارجحساببازکند.
درمقابلهباتحریمهایخارجی،دوگزینهاساسیموجوداست:»سیاست
منفعل«)بادورزدنتحریمهادرچارچوبسیاستهایموجودتاحدامکاندر
برابرفشارمقاومتکردن(؛یا»سیاستفعال«)اجرایسیاستهایجدیدبرای
تعدیلساختاریوافزایشتابآوریاقتصاددربرابرفشار(.دکترمصدقبرایمقابله
باچالشهابرنامهاصالحیجسورانهو»فعال«رادنبالکرد:تعدیلساختاریبرای
مقابلهباشوکخارجی،کاهشاثرتحریمهابراقشارکمدرآمد،ایجادثباتدراقتصاد
وپیریزییکمسیرپایداربرایرشداقتصادیازطریقمتنوعسازیاقتصادکه

پیشازآنبهشدتبهنفتوابستهبود.
اقتصادبدوننفتبدیعترینمفهومسیاستیمصدقبهشمارمیآمد.بهطور
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خالصهایدهاینبودکهاقتصادبانادیدهگرفتننفتبهعنوانمنبعدرآمدهایارزی
وتأمینکنندهمالیمخارجعمومیادارهشود.بهطورمشخص،برنامهدولتپنج

هدفرادنبالمیکرد:
ارتقایصادراتغیرنفتیوجایگزینکردنمحصوالتوارداتیبا )１

تولیداتداخلی
محدودکردنوارداتغیرضروری )１

تحکیممالی)کاهشکسریبودجهدولتوانباشتبدهی( )１
کنترلتورم )１
کاهشفقر )１

ابزارهایسیاستیاینبرنامهشاملنرخارزمنعطف،تجهیزدرآمدهایمالیاتی
غیرنفتی،محرکهایمالی،مقرراتمعقولوترتیباتنهادیجدیدمیشد.نتایج
فوریوکوتاهمدتیکهدرپیانجامایناصالحاتمشاهدهشد،خالصهواردر

متنپیشرومورداشارهقرارگرفته
است.

تا 13۲۹ دوره در واردات: 
بهویژه ارز، نرخ تعدیل ،133۲
افزایش5۰درصدینرخارزمؤثر
)نرخرسمیارزبهعالوههزینه
گواهیمبادله(3تأثیربسزاییدر
حجموارزشوارداتوهمچنین
قیمتکاالهایوارداتی،بهویژه
حجم داشت. لوکس کاالهای
وارداتدرایندورهحدود4۰
حدود واردات ارزش و درصد
۲۰درصدکاهشیافت)جدول
یک(.قیمتهایریالیکاالهای
وارداتیحدود55درصدافزایش
پیداکردکهنشاندهندهکشش
واردات در قابلتوجهی قیمتی
بود.ایناعدادوروندهاحاکی
تقاضا پاسخ که است آن از
نسبی قیمتهای افزایش به
بود. قوی و قابلتوجه واردات
عالوهبراین،مشوقهایدرنظر

گرفتهشدهبرایتولیدداخلینهتنهابهجایگزینیقابلتوجهوارداتبهویژهدر
کاالهایکشاورزیمنجرشد،بلکهصادراتآنهارانیزافزایشداد.برایمثال،
درسال13۲۹ایران1۰۷هزارتنگندمو35تنجوواردکردهبود.درسال133۲
نهتنهاوارداتایندومحصولعماًلمتوقفشدهبود،بلکهبرایاولینبارصادرشدند
)4۸۰تنگندمو1۲5۰۰تنجو(.وضعیتمشابهیدرموردحبوباتوبرنجبهوقوع
پیوست.گذشتهازاین،هرچندکمبودارزتأثیرمنفیقابلتوجهیبروارداتکاالهای
لوکسداشت،امااینتأثیرمنفیبروارداتماشینآالتوکاالهایسرمایهای
موردنیازبرایادامهفعالیتهایاقتصادیبهمراتبکمتربود؛اینمسئلهعمدتاًبه
دلیلرشدمبادالتتهاتریاتفاقافتادکهبهشکلویژهبرماشینآالتوکاالهای
سرمایهایمتمرکزشدهبود.مضافبراینسمتوسویوارداتکاماًلتغییرکرد.
برایمثالسهمبریتانیاوهند5۰درصدوسهمآمریکا۲5درصدکاهشیافت؛

درحالیکهسهمآلمانوشورویدوبرابرشد.
صادرات:صادراتغیرنفتیبهابزارهایسیاستیبهکارگرفتهشدهمانندکاهش
ارزشپولوسایرمشوقهابهخوبیپاسخداد.رویهمرفتهارزشصادراتغیرنفتی،

بستهبهمنابعدادههاوروشهایمختلفارزشگذاریبین4۰تا1۰۰درصد
افزایشیافت)جدولیک(.همچنینحجممحصوالتصادراتیبیشازدوبرابر
شدو13۰درصدرشدراتجربهکرد.عالوهبراین،ارزشیاحجممحصوالتکلیدی
ومهمغیرنفتیدراکثرمواردباالرفتودربرخیموارد،مانندفرشوخشکبارتا

چهاربرابرنیزافزایشیافت.
ترازپرداختها:درآخرینسالنخستوزیریدکترمصدق،بهرغمفقدان
درآمدهاینفتی،ترازپرداختهایایرانبهوضعیتپایداریدستیافتکهچهار
روندزیرآنراتائیدمیکند.نخستاینکهکسریحسابجاریهیچگاهازسطح
۲درصدتولیدناخالصداخلیفراترنرفت.دوم،توافقنامههایتجارتتهاتریبه
تضمینعرضهکافیکاالهایوارداتیضروریشاملماشینآالتوکاالهای
سرمایهایکمککردوبهبهبودترازتجاریایرانمنجرشد.برایمثال،طی
سالهای13۲۹تا133۲،ترازتجاریمعامالتتهاتریبهنفعایرانتغییرکرد؛
تجارتبافرانسهوشورویازترازمنفی
بهترازمثبتدگرگونشدوترازتجاریبا
آلمانشاهدرشد1۰برابریبهسودایران
بود.سوم،دردورهمصدقهرچندذخایر
ارزیایراناز۲5۰میلیوندالربه1۷۲
میلیوندالرکاهشیافتاماهیچگاهبه
کمترازمیزانوارداتدوازدهماههنرسید.
چهارم،برخیاستداللکردهاندازآنجاکه
ذخایر توسط باید ریال اسکناسهای
ارزیپشتیبانیمیشدند،ذخایرارزی
است. بوده کمتر بسیار قابلاستفاده
درواقع،حتیدراینصورتنیزذخایر
ارزیقابلاستفادهکفاف3/5تا3/۹ماه
وارداتکشوررامیداد.درآنزماناین
سطحذخایرازنظراستانداردهایرایجدر

اروپاکافیبود.
دستاوردمالی:دولتمصدقبهرغم
محدودیتهایعمدهتوانست۲۷ماه
برسرکارباشد:تقریبًاهیچدرآمدیاز
فروشنفتنداشت)درایندورهتنهادر
حدود1۲۰هزارتننفتبهفروشرسید(،
کمکهایخارجیقابلتوجهیدریافت
نکرد)تنهاازدولتآمریکا35میلیوندالردریافتکرد؛درمقایسهبادولتزاهدی
کهپسازکودتایسال133۲برسرکارآمدوتنهابراییکسال1۰۰میلیون
دالرکمکدریافتکرد(ومجبوربودتاهزینهفعالیتونگهداریتأسیساتنفتی

راپرداختکندکهیکچهارمهزینههایجاریدولتراتشکیلمیداد.
پنجنکتهپیشروچشماندازگستردهتریازعملکرددولتاوبهنمایشمیگذارد.
نخست،باوجودازدستدادندرآمدهاینفتی،سیاستهایدولتدرتجهیز
درآمدهایغیرنفتیبرایجلوگیریازکسریهایعمیقجاری،مؤثروکارآمدبود
)برایمثالتأسیسپلیسگمرکبهافزایش۲۰درصدیدرآمدهایگمرکیکمک
کرد(.دوم،دولتبهطورکلیموفقبهکنترلرشدهزینههاشدو3درصدمخارج
نظامیرابهبخشهایاجتماعیبازتخصیصداد.سوم،کسریبودجهدرسطح
قابلمدیریتباقیماند)حدود۲درصدتولیدناخالصداخلی(وبهطورکلیقابلیت
تأمینمالیغیرتورمیداشت.چهارم،درنخستینسالنخستوزیریدکترمصدق،
دولتتقریباًبهطورخاصبرابزارهایغیرتورمیتأمینکسریبودجهمانندفروش
14میلیونپوندازذخایرارزیودریافت۸/۷5میلیوندالرتسهیالتازصندوق
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بینالمللیپولمتکیشد.درطولسالدوم،دولتاوراققرضهملیمنتشرکرد؛اما
اینتالشبهطورکاملبهموفقیتنرسیدوتنهادرحدودیکچهارماوراقموردنظر
بهفروشرفت.درحالیکهبهطورکلیاینطرحبااستقبالمشتاقانهگروههایبا
درآمدکمومتوسطجامعهمواجهشد،ازسویعناصریکهعمدتاًمرتبطبادرباریا
نخبگانسنتیبودندموردتحریمواقعشد.پنجم،دولتمجبورشداجرایپروژههای
بزرگعمرانیذیلبرنامههفتسالهتوسعه1335-13۲۸رابهتعویقبیندازد.بدون
شکاینمسئلهموجبکندشدنرشدبالقوهاقتصادیشدوبهبودظرفیتهای

اقتصادیبرایایجادشغلوبرونرفتافرادازفقرراسختترکرد.
رشدنقدینگی:درطول15ماهابتداییدولتمصدق،بهسختیبتوانرشد
نقدینگیخاصیرامشاهدهکرد؛امادرسالدوم،دکترمصدقسیاستکینزی
رادرپیشگرفت.گرچهسیاستاقتصادیمصدقمداخلهمحورنبود،امااو
توصیههایدکترشاخت،وزیراسبقاقتصادآلمان،مبنیبرتحریکتقاضاوپولی
کردنکسریهاراپذیرفت.برهمیناساسمصدقدستورافزایش4۰درصدی
اسکناسهایدرحالگردشراصادرکردکهبهافزایشنقدینگیمنجرشد.
بااینوجود،سرعترشدنقدینگیدردورانمصدق،درمقایسهباآنچهایراندر

طول۷ماههاولدولتزاهدیتجربهکردبهمراتبکمتربود.
تورم:یکیازادعاهاییکهبهطورمداومازسویمنتقدانداخلیوخارجیمصدق
تکرارمیشودایناستکهسیاستهایاوبهتورمشدیدمنجرشدهبود.شواهد
ارائهشدهدرکتاباینادعارابهچالشمیکشد.برایمثال،دردورهزمامداریدکتر
مصدقشاخصهزینهزندگیبهطورمتوسطساالنه6/1درصدافزایشیافت.این
عددباروندتاریخیاینشاخصدرآنزمانتطابقدارد)برایمثالطیسالهای
13۲5تا13۲۸شاخصهزینهزندگی۷درصدرشدراتجربهکردهبود(.مضاف
براین،در۲۲ماهاولدورهنخستوزیریمصدق،شاخصهزینهزندگیبهطور
متوسطتنها4/1درصددرسالافزایشیافتهاست.بااینحال،اینشاخصدر5ماه
آخربهطورفزایندهایرشدکردوبهسطحساالنه14/۲درصدرسید؛اینافزایش
دردرجهاولبهخاطرافزایششدیدقیمتکاالهایوارداتیبهویژهاقالملوکسو
پولیشدنکسریهایمالیبهوقوعپیوست.بااینوجود،برایمقایسهطی1۲ماه
اولدولتزاهدیکهپسازکودتابرسرکارآمد،هزینههایزندگی16/۸درصدباال
رفت.بههمینترتیب،نرختورمدرکلدوراننخستوزیریمصدقکمترازنصف
تورمیبودکهدرسالاولدولتزاهدیتجربهشد.ازاینگذشته،دولتمصدق
موفقشدکهافزایشقیمتکاالهایداخلیرامهارکند.قیمتاینکاالهادردوران
دولتمصدقبهطورمتوسط11درصددرسالافزایشیافت.درمقابل،دراولین
سالحکومتدولتزاهدیقیمتهمینکاالها۲۸درصدباالرفت.عالوهبراین،
سیاستهایبهکارگرفتهشدهازسویدولتمصدقدرمهارافزایشقیمتمواد
غذاییوسایرکاالهایاساسیمؤثربودوبهشکلویژهبرگروههایکمدرآمداثر
مثبتگذاشت.برایمثال،بررسیروندقیمتی34قلمکاالیخوراکیمفیداست:
1(قیمت1۲قلمازکاالهایضروریشاملپنیر،شیر،تخممرغوبرنجکاهشیافته
ویابدونتغییرباقیمانده؛۲(قیمت1۲قلمدیگرساالنه11درصدافزایشیافته؛3(

قیمتتنها1۰قلمازاینکاالهارشدیفراتراز11درصدداشت.
رشداقتصادی:دادههایقابلاعتمادیازتولیدناخالصملیآندورهوجود
ندارد4.بااینحالمیتوانچندبرداشتکلینسبتبهروندفعالیتاقتصادیآن
زمانانجامداد.بدونشکتحریمها،کمبودارزوبیثباتیسیاسی،فعالیتهای
اقتصادیراتحتتأثیرقرارداد.بااینحالازدستدادندرآمدنفتی،بهآناندازه
کهوجودشمیتوانستبهموتوررشداقتصادیکشورتبدیلشود،برایاقتصاد
کشورویرانگرنبود.درآنزمان،اقتصادکشورکشاورزیمحوربودهودرآمدهای
نفتیعمدتاًبرایتأمینمالیارتشوهزینههایجاریدولتبهکارمیرفت.سؤال
کلیدیایناستکهآیاسیاستهایاقتصادیدولتدکترمصدقتأثیرجریانهای
منفیراکاهشدادهوازانقباضبیشازپیشاقتصادجلوگیریکردهاستیاخیر؟

بیشترمطالعاتبراینباورندکهدرآمدسرانهواقعیدردورانمصدقبهاحتمالزیاد
کمابیشثابتباقیماندهاست.

ادعایمنتقدانمصدقمبنیبراینکهاقتصاددررکودشدیدیبهسرمیبرده
اغراقآمیزاستوباروندهایمستندونظرتحلیلگرانمستقلدرتناقضاست.برای
مثالیکتحلیلآمریکایی)سازمانسیا(کهدقیقاًیکهفتهپیشازکودتامنتشر
شد،نتیجهمیگیرد:»بهرغماینکهممکناستمصدقبرایتأمینهزینههای
جاریبهچاپپولمتوسلشود،بعیداستکهمشکالتمالیبتواندبهبحرانمنجر
شود.وضعیتمحصوالتکشاورزیخوباست،سطحکلیفعالیتهایاقتصادی
تقریباًنرمالاستونشانهایمبنیبراینکهتورمیکهبروزیافتهبهزودیازکنترل

خارجخواهدشدمشاهدهنمیشود.«
عالوهبراین،شواهدارائهشدهدرکتابنشانمیدهدکهنهتنهاسطحفعالیتهای
اقتصادیبهطورکلیکاهشپیدانکرده،بلکهممکناستدربعضیبخشهای
کلیدیافزایشنیزیافتهباشد.برایمثال،دردورانمصدقدربخشکشاورزی،
تولیدپنبهبهطورمتوسطسالی۲5درصدافزایشیافتهاست؛اینعددبرایچغندرقند
14درصد،گندم)محصولکالن(۷/5درصد،جو5درصدوبرنج4درصدبهثبت
رسیدهاست.بهطورمشابهدربخشتولیدنیزبرخیشرکتهادرغیابوارداتو
رقبایخارجیعملکردبسیارخوبیداشتند)بهعنوانمثالیکبرندجدیداجاقو
بخارینفتسوزبانامعالینسب،باموفقیتراهاندازیشدوباکاالهایوارداتی
مانندبرندکالریفیکسرقابتکرد(.ازآنجاکهدرآنزمانایرانبهطورمحدودصنعتی
شدهبود،احتمالاثرکاهشارزشپولبرطرفعرضه،بهجزبخشکشاورزی،
هنوزنسبتاًکمبود.بااینحالاگربهاینسیاستهااجازهدادهمیشدکهادامهپیدا
کنند،درصورتتداوم،درطولزماناحتمااًلبهاقتصادمتنوعتریمنجرمیشد.
دردورانمصدق،بخشخصوصیفعالدرحوزهصنعتدرمراحلابتداییخود
قرارداشت؛امادرصورتتداومسیاستهاوحفظثباتفضایسیاسیمیتوانست

بهتدریجتوسعهپیداکند.
بهطورمشابه،درحالیکهممکناستکاهشاندکیدروارداتماشینآالتو
کاالهایسرمایهایرخدادهباشد،رویهمرفتهسطحتشکیلسرمایهناخالصداخلی
نسبتًاثابتباقیماندهاست.بااینحال،بیشترروندهایخردافزایشفعالیتهای
اقتصادیرانشانمیدهد:تعدادشرکتهایثبتشده1۷درصدافزایشداشت؛
تعدادشرکتهایمعدنی)درراستایافزایشصادراتمحصوالتمعدنی(بیش
ازدوبرابرشد؛تعدادشرکتهایخدماتی13درصدرشدکرد؛شمارکارگاههای
صنعتی35درصدافزایشیافت؛ترافیکریلی،چهبهصورتمسافروچهبهصورت
بارتا35درصدباالرفت؛تخلیهباردرراستایکاهشواردات1۰درصدکاهش
یافت،درحالیکهبارگیریاسکلههادوبرابرشدکهحاکیازرشدقابلتوجهصادرات
غیرنفتیاست.عالوهبراینوارداتخودرووکامیوننیز3تا4درصدافزایشیافت.
درهمیندوران15۷هزارواحدمسکونیبرایاقشارکمدرآمدتکمیلشدوهفت
بانکجدید،شاملسهبانکدربخشخصوصی)شاملبانکصادراتومعادن
ایران،بانکپارسوبانکتهرانکهموردآخربامشارکتسرمایهگذارخارجیاز
فرانسهتأسیسشد(وچهاربانکتوسعهای)بانکساختمانی،بانکعمران،بانک

توسعهصادراتوبانکبیمهبازرگانان(آغازبهکارکرد.
روندهاییکهذکرشدمواردینیستندکهبهطورمعمولبتوانآنهارابه
اقتصادیارتباطدادکهدرشرایطبحرانیشدیدقراردارد.بهطورکلیاستراتژی
اقتصادبدوننفتدرجهتمقاومکردناقتصاددربرابرشوکخارجیناشیاز
تحریمهایبریتانیاوازدستدادندرآمدهایارزیموفقبود.اینیک»برنامه
تعدیلساختاری«ایرانیبودکهسهدههپیشازاجرایبرنامههایمشابهیکه
ازسویصندوقبینالمللیپولوبانکجهانیحمایتمیشوند،بهاجرادرآمد.
ازقضادولتدکترمصدقنسخهخودازتعدیلساختاریرابدونهرگونهکمک
فنیومالیازسویصندوقبینالمللیپولوبانکجهانیاجراکرد.عالوهبراین،
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سیاستهایمصدقبهتحریکتولیدداخلینیزمنجرشد.سیاستهایدولت
بهجاییکاقتصادمصرفمحورواشباعکشورباکاالهایوارداتی)شرایطیکه
بالفاصلهپسازجنگجهانیدوموهمچنینپسازسرنگونیمصدقدرایران
حاکمشد(،بهوضوحبرایارتقایتوسعهیکاقتصادتولیدمحورطراحیشدهبودند.

ابتکاراتواصالحاتاجتماعی
مصدقبرخیازبدیعترینوگستردهتریناصالحاتاجتماعینسلخودرا
معرفیکرد.دولتسیاستاجتماعیجامعیداشتکهاگرسرنگوننمیشد
میتوانستپایههاییکدولترفاهرابناکند.بهدیدمن،سیاستاجتماعیازنظر
میزاناهمیت،هماوردملیشدنصنعتنفتبهعنوانمهمترینابتکارسیاستی
مصدقدردورانکوتاهحکومتشبهشمارمیرود.مصدقدریکیازجسورانهترین
اقداماتدورانسیاسیخود،اولیننخستوزیرایرانیبودکهقوانینیرابرای
اعطایحقرأیبهزنانارائهکرد.مصدقانتظارداشتایناصالحاتدرجامعهای
بافرهنگپدرساالرانهبامقاومتروبهروشود.ازاینروازاستراتژیهوشمندانهای
بهرهبردوتنهازنانراازفهرسترأیدهندگانغیرواجدشرایطدرانتخابات
شهرداریهاخارجکرد.بااینوجودمخالفتشدیدعناصرمحافظهکارمانعاجرای
اصالحاتشد.گرچهمصدقدراعطایحقرأیبهزنانبهسرعتموفقنشداما
رهبرانبعدیبرمبناییکهاوبنانهادهبوداینکارراانجامدادند.برخیازمهمترین
اصالحاتوسیاستهاییکهبهطورموفقدرحوزهاجتماعیاجراشدندعبارتانداز:
توانمندسازیدهقانان:اولینقانونکهمصدقذیلاختیاراتشازمجلسصادر
کردمربوطبهدهقانانبود.اینقانون،بیگاریدهقانانبیزمینبرایمالکانکه
همانندحقوقفئودالیبودرالغوکرد؛انتخاباتشورایروستاهارابارأیمخفی
ایجادکردومقررشدکه۲۰درصدسهممالکانازمحصوالتکشاورزیکسروبه
اهدافخاصاختصاصدادهشود)نیمیازآنبیندهقانانتوزیعونیمیدیگربه
صندوقتوسعهاجتماعیجدیدواریزشود(.روزنامهپرخاشاینابتکاررااینگونه
ارزیابیکردکه»اجرایاینالیحهتاحدزیادیروستاییانرابااصلحاکمیت

مردمآشنامیکند.«
ارتقایمشارکتشهروندان:دکترمصدققانونیراصادرکردکهبراساس
آناعضایشورایمحلیبایدازساکنانهمانمنطقهوبارأیمخفیانتخاب
شوند.پیشازآناعضایشوراازجامعهمحلینبودندوبیشترمنصوبمیشدند.
همچنیناینقانونتصریحکردکهسراناجراییشورایمحلیفقطمیتوانند
توسطاعضایشوراانتخابیابرکنارشوندونبایدهمچونگذشتهازسویدولت

مرکزیصورتگیرد.عالوهبراین،پیشنویساینقوانیندرروزنامههامنتشر
شدتاازسویشهروندانبازخورددریافتکند؛اقدامیکهدرایرانآنزمانو
حتیدربیشترکشورهایپیشرفتهبیسابقهبود.ازاینگذشته،دردورانمصدق
3۰شورایشهرانتخابوشروعبهفعالیتکردندو1۹هزارشورایدهتأسیس
شد.ابتکارمصدقموجبشدتایکیازنهادهایدموکراتیکانقالبمشروطه
)1۲۸5(احیاشود؛نهادیکهدردوراندیکتاتوریرضاشاهبهکمارفتهبود)13۰5
تا13۲1(.همانگونهکهدریکیازروزنامههایآندوران)پرخاش(اشارهشده

است،»شوراهایمحلیتحققاصلحکومتمردمبرمردمبود.«
بیمهتأمیناجتماعیکارگران:اینابتکارنگینتاجسیاستاجتماعیمصدق
بهحسابمیآمد.برایاولینباردرتاریخایران،کارگرانوخانوادههایشاندرسطح
کشورازحمایتاجتماعیدربرابربیماریها،حوادث،ناتوانیهایجسمی،بارداریو
زایمان،بازنشستگیو...برخوردارشدند.درآنزماناینابتکارنهتنهادرایرانبلکه
دراکثرکشورهایدرحالتوسعهبیسابقهبود.حتیدرآمریکانیزنظامملیتأمین
اجتماعیتنها15سالقبلازاینکهمصدقآنرادرایرانمعرفیکند،ایجادشده
بود.برخیازمزایایطرحتأمیناجتماعیایرانیاننیزدرآنزمانبیسابقهبود.
برایمثال6هفتهمرخصیزایمانبادوسومدستمزددرنظرگرفتهشدهبود؛بندی

کهبرایسالهاحتیدرکشوریمانندآمریکانیزوجودنداشت.

سخنپایانی
متأسفانهپیشازآنکهدکترمصدقبتواندبرنامههایشرابرایایرانبهطور
کاملمحققکند،توسطکودتاییکهازسویسیاوMI6هدایتمیشد،برکنار
شد.مصدقهنگامیکهدراریکهقدرتبود،بامقاومتشدیدیدربرابراصالحات
تحولآفرینروبهروشد.درداخلکشور،اووتشکیالتجبههملیکهحامیاو
بودند،ازراست،ازسویائتالفیطرفدارانغربوعناصرمحافظهکاریکهدربرابر
اکثراصالحاتمقاومتمیکردندوازچپ،ازسویحزبتودهکهازرویکردهای
انقالبیوکمونیستیحمایتمیکردتحتفشاربودند.درآنشرایط،اجماعسیاسی
برایاصالحاتبرجستهاجتماعیناکامباقیماند.همچنیندرخارجازکشور،
قدرتهایجهانیهنوزآمادهآننبودندتادرمرکزیکمنطقهراهبردیودریک
کشورثروتمندنفتی،یکحاکمیتملیحقیقیودموکراتیکراکهقادربهکنترل
آننبودند،بپذیرند.عالوهبراین،تحریمهایشدیداقتصادیخارجی،درآمدهای
بالقوهنفتکهبرایتأمینمالیبرنامههاوپروژههایتحولآفرینموردنیازبودرا
ازدسترسخارجکرد.درکمالتعجب،درآنزمانمطبوعاتغربینهتنهابرای

دکتر محمد مصدق از مهم ترین رهبران ملی قرن 
بیستم در جهان بود. نیکال گرجستانی داستان زندگی 
این سیاستمدار، استراتژی مقاومت، حکومت مداری، 
سابقه اصالحات و سرنگونی او را و همچنین نقدها 
و آموخته های مهم از آن تجربه دولت داری را مورد 
بررسی قرار می دهد. این کتاب با ترکیب خاطرات 
تأمل برانگیز، تجزیه وتحلیل استراتژیک، ارزیابی 
اقتصادی و مرور تاریخی، روایتی جذاب ایجاد می کند 
که خواننده را در صف اول صفحات تحول آفرین که در 
ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰ رخ داد، قرار می دهد. مصدق 
با شجاعت، اشتیاق و سرسختی، با نهادهای حاکم 
داخلی مقابله کرد برای مبارزه با حکومت استبدادی 

یا خودکامه دوره پهلوی. بینش او برقراری یک دولت 
پیشرو و دموکراتیک بود و به همین منظور اصالحات 
راهگشا سیاسی و اقتصادی-اجتماعی مهمی را انجام 
داد. مصدق همچنین ابرقدرت های جهانی را برای 
پایان دادن به سلطه استعماری بر ایران و بازگرداندن 
حاکمیت ملی به چالش کشید. او در سال های ۱۳۳۰ 
تا ۱۳۳۲ بر سر ملی شدن صنعت نفت ایران با 
وینستون چرچیل، هری ترومن و دوایت آیزنهاور 
سرشاخ شد. ولی حکومت مصدق دوام نیاورد؛ زیرا در 
یک کودتای شبه نظامی سرنگون شد. این واقعه پس 
از جنگ جهانی دوم اولین تغییر رژیم سازمان دهی و 
پشتیبانی شده توسط MI6 بریتانیا و CIA آمریکا بود.
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اصالحاتاقتصادیواجتماعیمصدقارزشیقائلنبودند،بلکهبیشترازاوانتقاد
میکردند.درآنزمانروزنامهلوموند)فرانسه(نوشت:»دکترمصدقبهجزملی
سازیبرنامهدیگرینداشت.نهسیاستاقتصادیداشتونهسیاستخارجی،
بلکهتنهاعوامفریببود...اودرحالنابودکردنتمامپیشرفتهایحاصلاز
اصالحاترضاشاهبود«واقعًا؟!بیشترروشنفکرانایرانیبااینتوصیفموافق
نیستندوبسیاریازبابتکودتاکهآنرامداخلهنامشروعخارجیهادرامورداخلی
کشورمیدانند،بهشدتآزردهخاطرشدند.برایایننگارندهکهدردورانزمامداری
دکترمصدقتحصیالتدبستانیراآغازکردهبودخاطرهآناقدامنفرتبرانگیزپس

ازگذشتهفتدههازوقوعآنهمچنانباقیاست.
تجربهمصدقدرحاکمیتدموکراتیکدرشرایطبسیارسختنیزدرسهای
مهمیدربردارد.نخستاینکهدریکفرآیندانقالبی،تقریباًغیرممکناستکه
یکرهبردموکراتیکازطریقحکومتدرچارچوبحاکمیتقانونموفقشود.
دوم،درمواجههباتحریمهایاقتصادی،دولتهابایدسیاستهاییراطراحیکنند
کهبتواندازسطحفشاریکهبهاکثریتجامعهتحمیلمیشودبکاهدواقتصادرا
باهدفتابآوریبیشترآنبازسازیکند.سوم،تحمیلتحریمهایاقتصادیبه
یککشورهمیشهتضمیننمیکندکهدولتآنکشورتسلیمارادهکشورتحریم

گرشودیاجمعیتتحتفشارآنکشورعلیهدولتخودشورشکند.
درواقع،تجربهمنحصربهفردمصدقبا»سوسیالدموکراسیایرانی«درمسیر
خودباسرنگونیخشونتآمیزمتوقفشد.ماهیچگاهنمیتوانیمبدانیمکهآیادیدگاه
اوواقعبینانهبودیاخیر.بااینحالاوازدورانخودجلوتربود.اودرقرننوزدهمبه
دنیاآمدودرقرنبیستمباایدههایقرنبیستویکمیحکومتکرد،ایدهرشد

فراگیروپایدار.ارزشهاییکهزندهیاددکترمحمدمصدقبهکارگرفت،ایدههایی
کهمعرفیکرد،مسیریکهتعیینکردونیروهایاجتماعیکهبیدارکرددرقلبو

ذهنبسیاریازهموطنانشاندرطولنسلهازندهخواهدماند.

نیکال گرجستانی یکی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی 
است که دارای تجربه توسعه اقتصادی بیش از چهار دهه 
در کشورهایی بوده که در حال تغییر و تحول هستند. نیکال 
گرجستانی زاده ایران از میراث گرجی است و در واشنگتن 
دی. سی. آمریکا سکونت دارد. این کتاب نتیجه چندین 
دهه مطالعه و پژوهش با استفاده از منابع متعدد اولیه از 

ایران، انگلیس، آمریکا و بانک جهانی است. این بخشی از 
اظهارنظر استاد همایون کاتوزیان، از دانشگاه آکسفورد در 
خصوص کتاب است: »)کتاب( مصدق کامل، مستند، متفکر 
و تازه است. ... شایسته است همه کسانی که به تاریخ ایران، 
نفت خاورمیانه و جنبش های دموکراتیک و ضد استعماری 
در جهان سوم عالقه مند هستند این )کتاب( را بخوانند.«
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گفتگو

هفته نامه
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رجال سیاسی و مذهبی و نخبگان ما حزبی نیستند.

ارادهملت؛فائزهصدر:
محمدکاظمانبارلویی،ازاعضایشورایمرکزیحزبموتلفهاسالمی
میگویدفعالیتهایسیاسیگروهیخودراپیشازانقالبوبهشکل
تحرکاتسیاسیدرگروههایکوچکمخالفرژیمسابقشروعکرده
است.انبارلوییکهعضواسبقحزبجمهوریاسالمیاستدرپیانحالل
اینحزبدرسال1366بهعنوانیکیازاعضایشورایمرکزیحزب
موتلفهاسالمیدراینمجموعهفعالیتکردهاست.ارادهملتباتوجهبه
سابقهباالیمحمدکاظمانبارلوییدرفعالیتهایحزبیگفتوگوییبا

اینفعالسیاسیاصولگراانجامدادهکهدرادامهمیخوانید:

ایرانبهعنوانکشوریکهقانوناحزابدرساختارقانوناساسیاش
وجودداردومنعیدربرابرفعالیتهایحزبیوجودندارد،ازبرکات
فعالیتهایحزبیبهرهمندنیست؟چرااحزابکشورمادرعرصههای

سیاسیپرقدرتظاهرنمیشوند؟
بعدازپیروزیانقالباحزابروندیغلطدرپیشگرفتندکههمانا
کسبقدرتبودکهبهعنوانهدفحزبتعریفمیشد.درحالیکهبا
بهقدرترسیدناحزابابتدانیازبهمسئولیتگرفتنکادرهاواجرای
برنامههایحزببرایادارهکشورنمایانمیشودولیدراینمرحلهدست
احزابخالیبود.اینایرادبهاحزابوارداستچراکهفقطبهقدرتفکر
میکنندوتنهاتاکسبقدرتبرنامهریزیکردهاند.اینهدفراهمباتبلیغ

دنبالمیکنند،نهباعملکردوکارنامه.بهنظرمناینانتقادبهکارکرد
عموماحزاببعدازانقالبوارداستتاجاییکهدردورههاییوضعیت
بهنوعیسواستفادهازاعتمادمردممبدلشدورهبراناحزاببایددربرابر

ایننقیصهپاسخگوباشندکهمطلقاًپاسخگونبودند.

آیاایننقصبهعدماستقبالحاکمیتازاحزابونیروهایحزبیاشاره
ندارد؟حتیمیبینیمروسایجمهوردردورانتبلیغاتانتخاباتیتأکیددارند
کهعضوهیچحزبینیستند،بهنظرمیرسددرسالهایبعدازانقالب

حاکمیتازاعمالنظامحزبیاجتنابمیکرد؟
بهنظرمنحاکمیتباتشکیلحزبوباحاکمیتحزبیمسئلهای
ندارد.چونماقوانینمربوطهراداریم.احزابدرقانوناساسیبهرسمیت
شناختهشدهاندومنعیبرایفعالیتاحزابدیدهنمیشودونمیشود
گفتحاکمیتبااحزابمخالفاستوبامامخالفتشدهونتوانستهایم
کارکنیم.نههیچوقتاینطورنبود!مگراینکهکارحزبوگروهیخالف
قوانینومقرراتکشورباشد.وگرنهدرمواردیکهمطابقباقانونپیش
رفتهاندهیچمنعومانعیوجودنداشته.وقتیمیبینیمفردیکهبرایاداره
کشورانتخابمیشود،میگویدمنعضوهیچحزبوگروهینیستم.
چونچندینحزبوگروهجمعمیشوندواوراانتخابمیکنند.یکنفر
نمیتواندنمایندهیکحزبباشد.چوناوبایدمظهرانتخابملیباشد.
بههرحالرئیسجمهور،رئیسجمهورهمهاست.چهکسیبهرئیسجمهور
رأیدادهباشدوچهکسیبهاورأیندادهباشد.پسروسایجمهور
مجبورهستندکهبگویندماعضوهیچحزبوگروهینیستیم.حزبدر
آنبازهزمانینمیتواندبگویداینفردنمایندهمناست.فعالیتحزبی
نامزدبایدازسالهاقبلشروعمیشد؛بنابرایننوعاًروسایجمهوریکه
انتخابشدهاندهرچندکهمدتیدریکحزبفعالیتکردهباشندوزانظر
فکریهمبهگروهیوابستهباشندامادراولینگویشسیاسی،خودرااز
اینکهعضوحزبباشندمبرامیدانند.چونعماًلفعالیتحزبینداشتهاند.
ایننقصاحزاباستکهدرحذفنخبگانویاتربیتنخبگانناموفقبود.

برایتشویقبهفعالیتهایحزبیبایدجذابیتیایجادکرد؟مزایاینظام
حزبیچیستآیامیتوانباآگاهسازیجامعهازاینمزایانیازبهتشکیل

حزبرایادآورشد؟
اگرحزببسترحضورنخبگانباشداینجذابیتایجادمیشود.در
کشورمانخبگانجامعهحزبندارندوحزبهمازافرادنخبهخالیاست.
ایناشکالرابایددرفضایسیاسیجامعهدیدوحلکردتااحزابرشد
کنند.رجالسیاسیومذهبیونخبگانماحزبینیستند.بیشتربزرگان
سیاستدرزمرهرهبراناحزابنیستندوهرچندتمایالتخودرادرحوزه
سیاسینشانمیدهندومیتوانفهمیدکهبهچهحزبوگروهیگرایش
دارندولیازپیوستنبهاحزابخودداریمیکنندهمینعاملنکتهای

محمدکاظم انبارلویی، سردبیر اسبق روزنامه رسالت و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
 در گفت وگو با اراده ملت عنوان کرد:
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مهمواشکالیاساسیومانعیدرراهرشداحزاباستچراکهوقتییک
نخبهسیاسیاینچنینخودراازچهارچوبحزبدورنگهمیداردبرای
عامهمردمکهپیرونخبگانهستنداینباورایجادمیشودکهگوییورود
بهحزبانتخابمصلحتنیست.ازاینرومادرسالهایپسازپیروزی
انقالبدرسطحسیاسیبااحزابخوبوقویروبرونبودیمبلکهبارجال
سیاسیومذهبیروبروشدیم.نخبگانسیاسیواجتماعیواردصحنه
شدندوچونازحمایتحزبیوازقدرتودسِتبازیکهحزببهرجال
سیاسیمیدهدبرخوردارنبودندوآنافقدیدحزبیوبرنامهوکادرونیروها
رانداشتند،دولتهاییقدرتمندتشکیلنمیشد.بهنظرمندانشگاههای
ماودانشکدههایعلوماجتماعیودپارتمانهایجامعهشناسیوعلوم
سیاسیبایدرویاینموضوعکارکنندوحزبدرایرانآسیبشناسی
شود.بعدازچهلوچهارسالسابقهاستقرارنظامجمهوریاسالمیایران
وقتآنرسیدهکهدرمورداحزابکشوروکارکردآنهاتحقیقشودو
نظریههاییارائهشودوچراییعدمتشکیلاحزابتوسطنخبگانوعدم

حضورآنهادراحزابسیاسیکشوربررسیشود.

پیشنهادشمابرایرفعنواقصفعالیتحزبیورسیدنبهنظامحزبی
مطلوبچیست؟

امروزکارکردهایحزببهمعنایآموزشوکادرسازیوبرنامهریزی
برایادارهکشوردرپایینترینکیفیتممکنقراردارد.کادرسازیو
برنامهبرایادارهکشوروظیفهاصلیحزباستکهکاماًلفراموششده
است.ایناشکالبهاحزابوارداستکهکارکرداصلیخودراکهتربیت
کادروتضمینبرنامهبرایادارهکشوراستراتعطیلکردهاندوبهنحوه
گرفتنقدرتدرجامعهمیپردازند.احزاببایدبربخشآموزشوکادر
سازیتوجهداشتهباشند.امروزدرداخلاحزابخصیصههایکارگروهیو
سازمانیموجبتفرقهشدهاست.مسئلهانحصارقدرتدرداخلحزبهم
وجوددارد.آنسطحسلسلهمراتبیرعایتنمیشود.اگرحزبرابستری
برایآموزشورشدافرادبرایکارسیاسیوادارهجامعهبدانیمبایدبه
سلسلهمراتبوآموزشوکادرسازیدقتشود.رفتارعادالنهانتخاباتیباید
اولازدرونهرحزبیشروعشود.بایدبدانیمکهحزبسکویپرتابفرد
بهمقامومنصبنیستبلکهمرحلهایبرایرشدوتربیتسیاسیاست.
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مداخله ادارات در امور روستاها اصلی ترین مشکل ماست

علی حیدری، رئیس شورای روستا کهریز بغازی و عضو سابق شورای شهرستان رزن در گفت وگو با
 اراده ملت عنوان کرد:

مشکالتروستاییانکشوراینروزهابیشترچیست؟
روستاهایکشوروروستائیانمشکالتزیادیدارند.ازمسئلهکمبود
آبگرفتهتامسائلمربوطبهمسکنوبقیهچیزهااماخیلیواضحبخواهم
بگویممداخلهاداراتوسازمانهایگوناگوندرمسائلروستابزرگترین

مشکالتروستامحسوبمیشود.

امسالارز4۲۰۰تومانیحذفشدوبهدنبالآنافزایشقیمتنهادهای

دامیراداشتیم،اینمسئلهچهتأثیریدرمعیشتدامدارانودهقانان
گذاشتهاست؟

امسالدولتومجلسنهتنهاارزترجیحیراحذفکردهاندبلکهاصاًل
نمیخواهدبگذارندکهمسئلهبهشیوهدیگریهمحلشود.اگرصادراتو
قیمتگذاریمحصوالتکشاورزیآزادباشد،دامداریکهکلعمرخودرا
صرفهمینشغلکردهومهارتدیگرینداردباافزایشقیمتهادربازار
آزادگلیمخودراازآببیرونمیکشد.امادرحالحاضرعلیرغماینکهارز
ترجیحیبرداشتهشدهاستامابامداخلهدولتوقیمتگذاریاجباریبرای
محصوالتدامیوکشاورزی،دامداریوکشاورزینابودشدهوبهزودی

شاهدبرچیدهشدناینصنعتوکشاورزیازکشورمانهستیم.
ماانتظارداریماگرحمایتدرقالبتأمیننهادههایدامییابذروکود
صورتنمیگیردوقیمتاینمحصوالتبراساسبازارتعیینمیشود،
متقاباًلنیزقیمتگذاریمحصوالتدامیوکشاورزینیزبدونمداخله

باشد.

شوراهایروستاییدراینمیانباتوجهبهافزایشقیمتهاوکمبودآب
چهتدابیروراهکارهاییمیتوانندانجامدهند؟

شوراهایروستاییوحتیشوراهایبخشدرجایگاهیقرارنگرفتهاند
کهبرایحلاینجنسازمشکالتارائهطریقکنند.گاهیاگرطرحینیز
ازطرفنخبگانروستاییارائهمیشودباکممحلیوبیتوجهیمتولیان
روبرومیشود.ازطرفیمسیرومکانیسممشخصینیزبرایدریافتواجرا
اینطرحهاوجودندارد.اصاًلمعلومنیستکهاگرطرحینوشتهشودباید

بهکجاارائهشودوچهکسیمتولیاجراآنخواهدبود.
درسالهایاولیکهشوراهایروستاییشکلگرفتندامیدزیادی
بهآنهاوجودداشتتابتوانندبامشارکتروستائیاندرراستایتوسعه
روستاییگامبردارند.امادرادامهمعلومشدکهدولتکماکانفعالمایشا
درحوزهتوسعهروستاییاستونمیخواهددراینموضوعآقاباالسریا
شریکیبرایخودداشتهباشد.لذاخیلیسریعشوراهایروستاییبهحاشیه
راندهشدندواالنکارکردچندانمشخصیندارندوبیشترنقشنامهبررا

درروستاهاایفامیکنند.

کهریز بغازی روستای کوچکی است واقع در ده کیلومتری شمال 
دمق با بیش از دویست خانوار و جمعیتی بالغ بر هزار و پنجاه نفر. 
اکثراً سکنه آن کشاورز هستند و بقیه نیز به دامداری و کاسبی 
مشغول اند. البته تعداد معدودی از اهالی نیز کارمند می باشند. 
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رویدادهای ایران

هفته نامه
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سید محمود دعایی دار فانی را وداع گفت
حجتاالسالموالمسلمینسیدمحموددعاییروز15خرداددریکیاز
بیمارستانهایتهراندارفانیراوداعگفت.سیدمحموددعایی،سال13۲۰
دریزددیدهبهجهانگشود،ویپسازاتمامتحصیالتمتوسطهواردحوزه
علمیهکرمانشدوبهتحصیلعلوماسالمیمشغولشد.اوپسازاتمام
سطوحاولیهتحصیلیدرکرمانبهحوزهعلمیهقمرفت،بعدازتکمیلسطوح
عالیهدرسال1346تحتتعقیبرژیمشاهقرارگرفتومخفیانهبهعراق
رفتودرآنجاتحصیالتعلوماسالمیراادامهداد.درایندورانتالشهای
وسیعیجهتاستردادشصورتگرفتکهمأمورانرژیمگذشتهدراین
زمینهموفقنشدند.ويازاعضایمجمعروحانیونمبارز،سرپرستمؤسسه
اطالعاتازسال135۹تاکنونونمایندهششدورهمجلسشورایاسالمیاز
ابتداتاسال13۸۲بودهاست.حجتاالسالموالمسلمیندعاییقبلازپیروزی
انقالباسالميدرخارجوداخلایرانازفعاالنسیاسیبودهودرخاللاین
مدتبهاروپاوکشورهایخاورمیانه)چونسوریه،لبنان،اردن،عربستان،
پاکستانوافغانستان(سفرکردهاست.اویکیازهمراهانامامخمینی)ره(
دردوراناقامتدرشهرنجفبودهودرفاصلهسالهای135۷تا135۹نیز
سفیرایراندرعراقبود.رهبرمعظمانقالب،سیدمحمدخاتمی،سیدحسن
خمینی،رئیسجمهور،رئیسمجلسوبسیاریازشخصیتهایسیاسیو
رسانهایدرپیامهایجداگانهدرگذشتدعاییراتسلیتگفتند.رهبرانقالب

وسیدحسنخمینیبرپیکرسیدمحموددعایینمازخواندند.

سخنرانی رهبر معظم انقالب در سالگرد رحلت حضرت 
امام )ه( و واکنش به ایجاد سروصدا در هنگام سخنرانی سید 

حسن خمینی
حضرتآیتاهللخامنهایصبحروز)شنبه(دراجتماعپرشورمردمدر
مرقدمطهررهبرکبیرانقالببهمناسبتسیصدمینسالگردعروجآنعزیز
سفرکرده،امامخمینیراروحجمهوریاسالمی،شخصیتیحقیقتاًاستثنایی
واماِم»دیروزوامروزوفردایملتایران«خواندندوتأکیدکردند:نسلجوان
وهوشمندکنونیبرایادارهآیندهکشورورساندنملتبهقلههایپرشکوهبه
نرمافزاریمطمئن،جامع،شتابدهندهوتحولآفرینیعنیدرسهاوگفتار

ورفتارامامنیازدارد.حضرتآیتاهللخامنهایدربخشپایانیسخنانشان
هفتتوصیهمهمخطاببهفعاالنعرصههایانقالبی،اجتماعی،سیاسی

واقتصادیبیانکردند.
حضرتآیتاهللخامنهایدرپایانبااشارهبهبرخیحواشیدرزمان
سخنرانیحجتاالسالمسیدحسنخمینیتأکیدکردند:شنیدمدرزمان
سخنرانیجنابآقایحاجسیدحسنخمینی،کسانیسروصداکردند.همه

بدانندکهمنبااینکارهاوسروصداهامخالفهستم.

خروج قطار طبس - یزد از ریل با ۳۴۸ مسافر
محمدرضارضاییمدیرعاملجمعیتهاللاحمرخراسانجنوبیگفت:
ساعت5:3۰دقیقهبامدادروزچهارشنبه1۸خردادقطارمسافربریدر
کیلومتر5۰محورطبس-یزد)ایستگاهمزینو(ازریلخارجشد.رضاییبا
اشارهبهاینکهتاکنون6تیمامدادیازهاللاحمربهمحلحادثهاعزامشده
استافزود:یکتیمازپایگاهمسجدشکر،۲تیمازپایگاهدیهوک،دوتیم
پشتیبانازشعبهطبسویکتیمازبشرویهدرعملیاتنجاتآسیبدیدگان
مشارکتداشتهاند.علیاکبررحیمیفرماندارویژهطبسهمگفت:تاکنون
فوت1۰نفردرحادثهخروجقطارمسافربریازریلدرمحورطبس-یزد
توسطنیروهایامدادیحاضردرصحنهگزارششدهاست.رحیمیافزود:
بامدادامروزچهارواگناینقطارازریلخارجشدوتمامییگانهای
امدادیهاللاحمر،اورژانسوراهآهناکنوندرمحلحضوردارند.وی
گفت:آماریکهاورژانسبهمادادهاست1۲مصدومنیازبهاعزامداشتند
ولیامکانافزایشاینآمارباتوجهبهشدتحادثهوجوددارد.فرماندارویژه
طبسافزود:نیروهایامدادیهنوزدرحالبررسیواگنهاوشناسایی
مجروحانیافوتیهایاحتمالیهستند.ویبااشارهبهاعزام1۲آمبوالنس
بهمحلحادثهاضافهکرد:بالگردنیزازیزدوقطارازطبسدرحالاعزام
استتامجروحانبهطبسمنتقلکنندوسپسبهیزدانتقالدادهشوند.

تهیه و تنظیم از پیام فیض

ایران در هفته ای که گذشت  



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

30

شامره40

23خرداد ۱40۱

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

قطعنامه علیه ایران در شورای حکام به تصویب رسید
قطعنامهعلیهایراندرشورایحکامآژانساتمیدرروز1۸خردادبا3۰رأی
موافق،۲رأیمخالف)روسیهوچین(و3رأیممتنع)هند،لیبیوپاکستان(
بهتصویبرسید.آمریکا،انگلیس،آلمانوفرانسهروزدوشنبهپیشنویس
قطعنامهایراکهایرانرابهعدمهمکاریکاملباآژانسبینالمللیانرژی
اتمیمتهممیکندبهشورایحکامآژانستحویلدادند.سازمانانرژیاتمی
ایرانروز)چهارشنبه(باصدوربیانیهایازقطعفعالیتتعدادیازدوربینهای
فراپادمانیآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرایرانخبرداد.دربیانیهسازمان
انرژیاتمیآمدهاست:»جمهوریاسالمیایرانتاکنونهمکاریهای
گستردهایباآژانسبینالمللیانرژیاتمیداشتهاستکهمتأسفانهآژانس
بدوناینکهدرنظرداشتهباشدکهاینهمکاریهاناشیازحسننیتایران
است،نهتنهاقدرداناینهمکاریهانبوده،بلکهبهنوعیآنراوظیفهایراننیز
تلقیکردهاست.بههمیندلیلتصمیمگرفتهشدازامروزفعالیتدوربینهای
فراپادمانیدستگاهاندازهگیریبرخطسطحغناOLEMوفلومترآژانس
قطعشودکهدستورآنبهمسئوالنمربوطهدادهشدهاست.«سازمانانرژی
اتمیدراینبیانیههمچنینیادآورشدهاست:البتهبیشاز۸۰درصداز
دوربینهایموجودآژانسدوربینهایپادمانیهستندکهکمافیالسابق

فعالیتایندوربینهاادامهخواهدیافت.

سرقت هالیوودی از بانک ملی
تعدادیازسارقاندرتعطیالتاخیرازساختمانمجاورواردشعبهممتاز
بانکملیواقعدرخیابانانقالبروبهرویدانشگاهتهرانشدندوحدود
۲5۰عددازصندوقاماناترابازواموالداخلاینصندوقهارابهسرقت
بردند.براساساینخبر،بهدلیلاینکهسارقانبهمحیطبانکآشناییداشتند،
دستگاهضبطتصاویرراباخودبهسرقتبردندوهمینامرباعثشدهاست
کهآمارواطالعاتدقیقیازاینسرقتمبنیبراینکهسارقانچندنفربودهو
یاازچهطریقیتوانستندبهسامانهبانکنفوذکنند،درحالحاضردردسترس
نباشد.براساساعالممنابعآگاههمچنینسیستمهشداربانککهبایدهمبه
موبایلرئیسبانکوهمبهسامانهپلیسمتصلباشد،فقطبهموبایلرئیس
بانکمتصلبودهاستواینسرقتبهموبایلرئیسبانکپیامکشداما
بهدلیلاینکهدرسنواتگذشتهاینسامانههشداراشتباهیدادهبودهاست
رئیسبانکبهاینپیامکاعتنایینکردوفکرکردماننددفعاتقبلیپیامک
اشتباهاست.حجموعددورقمسرقتهنوزمشخصنیستچراکهبانکاز
محتویاتداخلصندوقاماناتمطلعنبودهاست؛همچنینپروندهاینسرقت
دراداره1۷پلیسآگاهیدردستبررسیوپیگیریاست.بانکملینیزطی
اطالعیهایاعالمکردحادثهشعبهدانشگاهاینبانککهبهبروزبرخیخسارات

محدودبهصندوقاماناتمنجرشد،ازسویپلیسومراجعذیربطدرحال
پیگیریاست.سرهنگعلیولیپورگودرزیرئیسپلیسآگاهیپایتخت
درخصوصسرقتازصندوقاماناتیکیازبانکهایخیابانانقالب،بیان
داشت:بهمحضاطالعازوقوعسرقتپیگیریهایالزمبرایدستگیری
سارقیاسارقانادامهدارد.الزمبهذکراستچندنفرازکارکنانبانککه
دربررسیهایاولیهدراینحادثهقصوروسهلانگاریداشتهاندتحتنظر

هستندوتحقیقاتازآنهاادامهدارد.
درآخریناطالعرسانیصورتگرفته13نفرازافراددرگیردراینسرقت
شناساییوبعضیازایشانبازداشتشدهاند.بخشزیادیازاموالمسروقه

نیزپیداشدهاست.

حمله سایبری به شهرداری تهران
درساعاتابتداییایناختالالتدرسامانههایشهرداریتهران،برخیاز
رسانههایخارجیخبردادندکهبیشازپنجهزاردوربیننظارتیشهرداری

تهرانازدسترسخارجشدهاست.
شهرداریتهراننیزازحملههکرهایکهچندوقتاستسازمانهای
ونهادهایکشورراموردحملهسایبریقراردادهاند،دراماننماند.ظهرروز
1۲خردادماه،دسترسیبهسایتشهرداریتهرانوسایت»تهرانمن«

امکانپذیرنبود.
ابتدادوربینهایمنتهیبهبهشتزهراهکشد.تصاویرموهنازدوربینها
منتشرشدودرادامهحملهسایبریبهسایتهایشهرداریتهرانرسید.
دستگاههایکبهیکهکمیشدندودسترسیکاربرانهمبهحسابهای
شخصیدرسامانههایخدماتینظیر»تهرانمن«قطعمیشد.شهرداری

تهرانچندساعتبعدازحادثهرخداده،اطالعیهایمنتشرکرد.
شهرداریتهرانابتداگفتسایتهایماهکنشدهودلیلوضعیت
پیشآمدهاختاللعمدیاست.ویدراطالعیهایاعالمکرد:»اختالل
عمدیدرصفحهداخلیسامانهیاینترانت)داخلی(شهرداریتهران،برای
دقایقیاینسامانهراباانتشارتصویریموهنازدسترسهمکارانخارج
کرد.فرآیندرفعایناختاللمحدود،بهسرعتبهانجامرسیدودرحال
حاضرسامانههایخدمترسانیشهرداریتهرانبرایبررسیهایبیشترفنی
توسطسازمانفاوا،موقتاًازدسترسخارجشدهاست.«امااختاللمدتدار
دردوربینهایکنترلیوسایرسایتوسامانههایاینسازماننشانازحمله
خرابکارانهداشت.شهردارینیزبهناچاراعالمکردکهبهدنبالحملهخرابکارانه
بهسامانههایش،برخیسامانههایخدماتشهریدچاراختاللشدهاست.
بهدنبالایناتفاقات،یکگروههکریباانتشارویدیوهاییازدیتاسنترمرکز
فناوریاطالعاتشهرداریتهران،مدعیشدکهبهزیرساختدوربینهای
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معرفی فیلم

واما؛
مادیدناینفیلمرابهشماتوصیهمیکنیمچراکهجداازآموزههای

تربیتیاش،شیوهایمبارزهآگاهانهعلیهتبعیضوبیعدالتیرابهتصویر
میکشدونوعیمبارزهبدونخشونتراآموزشمیدهد.

آکیال و مسابقه هجی کلمات

)برداشتهشدهازیادداشتجاللجلیلیخبرنگارایسنا(
»آنچیزیکهباعثموفقیتمنشد،عشقمنبهمردمبود«این
عبارت،آخرینجملهبازیگرکودکفیلمآکیالومسابقهکلماتبود.داستان
فیلممربوطبه»آکیال«دختربچهیازدهسالهسیاهپوستیاستکهزندگی
سختیدارد،پدرشمردهومادرشهماورافراموشکردهوبرادرشیک
خالفکارخیابانیاست.ولی»آکیال«نمیخواهدبهاینشکلبهزندگیادامه
دهد.اوازهمانروستایخوددرمسابقاتهجیکردنکلماتشرکتمیکند
ومعلمشبهاوکمکمیکندکهاستعدادبینظیرششکوفاشود.آکیالروزگار
سختیدارداماباتالشیکهداردبهمرحلهمنطقهایوایالتیوکشوریراه
پیداکردهوسرانجامبهحقخودمیرسد.
اماآنچهدراینفیلمقابلتأملاست،رفتارآگاهانهوعاقالنهاینکودک
11سالهاست.آکیالودیگردانشآموزانشرکتکنندهدراینمسابقات
هیچگاهبهاینمسابقهبهمعنایرقابتبرایحذفنگاهنمیکنندوحتیبه
یکدیگرکمکمیکنند.تاآنجاکهدرمرحلهآخر،وقتیآکیالصدایپدر
دیلین-آخرینرقیبمرحلهکشوریمسابقه-رامیشنیدکهمیگفت“باید
برندهشوی”،تصمیممیگیردکهخودراازدورمسابقاتحذفکندوبههمین
دلیلبهاولینسؤالخودجواباشتباهمیدهدولیدیلینکهمتوجهمنظور
آکیالمیشود،درهمانلحظهبهسراغاورفتهوازاومیخواهدکهبرای
پیروزیمسابقهبدهدواینچنینمیشودکههردوپابهپایهممسابقهدادهو
داوراننیزهردورابرندهاعالممیکنند.دربخشدیگریازاینفیلمکه
مربوطبهمرحلهایالتیمسابقهاست،مادرآکیالوارداستودیوشدهواوراکه
بیاجازهدرمسابقاتشرکتکرده،ازمسابقهبیرونمیکشدتاعلترفتاراورا
سؤالکند.امارقیبانآکیالاینقدرپاسخدادنخودراطولمیدهندتااینکه
آکیالدوبارهبهسنبرمیگرددوازاتفاقبرندهایندورمیشود.اینفیلم،
سراسرآموزههایتربیتیبراییکزندگیآگاهانهاست.
اگرامروز،اقتصادما،یکاقتصاددرماندهشدهواجتماعماباآسیبهای
اجتماعیروبروشدهاست،چرادانشآموختگاننخبهوبهاصطالحتیزهوش
تاکنونکارینکردهاند؟بدونشکیکیازدالیلآن،نظامآموزشیفرسودهو

حافظهمحورورقابتیماستکهبهجایآسیبشناسیورفعمشکالتآن،
مدامآنراوصلهپینهکردهایم.ارزیابیکودکانبراساسنمره،روشیمنسوخ
درنظامآموزشیوسمیبرایپرورششخصیتکودکانماست.رقابتهایی
کهبرسرنمرهایجادمیکنیم،درخیابانوتصادفهایرانندگیجلوهمیکند،
درنابودیمحیطزیستوآلودگیهواخودنماییمیکند.شکافطبقاتیرا
بیشترمیکندومهاجرتنخبگانراافزایشمیدهد.

این درام هیجان بخش 112 دقیقه ای در سال 2006 
ساخته شده است و ماجرای دختری 11 ساله به نام آکیال را 
روایت می کند. 
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پیشنهاد مقاله

دانشگاه اجتماعی ارتباطات دانشیار مردیها مرتضی را مقاله این
دانشکده مجله پژوهی، دولت فصلنامه در طباطبائی عالمه
رساندهاند. چاپ به 13۹۹ سال بهار در سیاسی، علوم و حقوق
دردورهمدرنیتهمتأخروبهویژهدرفاصلۀمیانجنگجهانیاولو
اضمحاللنظامکمونیستی،مهمترینشکاففعالدرنظامحزبیکشورهای
دمکراتیک،دوگانۀچپوراستبودهاست.غالباًبزرگتریندوحزبرقیب،
فارغازنامهایمتفاوت،دوگرایشسوسیالدمکراسیولیبرالدمکراسی
رانمایندگیمیکردهاند.دعوایایندوجریانبیشترحولمحوراخالقیو
کارکردیبودنیانبودناصلوجوددولترفاهبودهاست.پرسشایناست
کهآیافصلمشترکوضعیتکشورهایدمکراتیکدرقرنبیستویکماز

منظرسازوکارنظاماجتماعیواقتصادیبهنظامترجیحاتینزدیکتراست
کهلیبرالدمکراسینامیدهمیشودیابهآنیکهذیلعنوانسوسیالدمکراسی
قرارمیگیرد؟درپیتقویتاینایدههستیمکهتاحدودیبرخالفقرن
بیستم،اینکنگاهعلمیتجربیوواقعگرابهسیاستوبرنامهریزیاجتماعی،
همگراییایندوجریانرادرقالبعملگراییافزودهاستواختالفات
سنتینظریوایدئولوژیکآنانبهرغمبقادرسپهرتبلیغات،کارآمدیو
جدیتخودرافرونهادهاست.تعارضمالیات/حمایتازیکشکاف
ایدئولوژیکبهموضوعیبراییککارشناسیمحدودوموقتهمگرایی
میکند.اصلدولترفاهمسئلهنیست،حدآنموردبحثاستواختالف
درنظرهمدراینمورددرقالبنوعیعملگراییروبهکاهشاست.

واما؛
به همه عالقه مندان و منتقدان  را  این مقاله  ما خواندن 
توصیه  و  تأکید  ضمن  چراکه  می کنیم  توصیه  رفاه  دولت 

و  لیبرال  مختلف  مکاتب  بین  مرز  به خوبی  رفاه،  دولت  بر 
می دهد. نشان  عمل  در  مفهوم  این  مورد  در  را  سوسیال 
برای خواندن این مقاله می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
https:  //tssq.atu.ac.ir -article_11347.html

دولت رفاه و دوگانه سوسیال دمکراسی و لیبرال دمکراسی
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معرفی چهره

هفتهگذشتهسیدمحموددعاییازنسلاولانقالبیون5۷در۸1سالگی
درگذشتند.ایشانجداازشخصیتمتکثرومردمدارخویش،فردیمعتقدبه
کارتشکیالتیبودندوتاآخرعمربهعنوانعضویازمجمعروحانیونمبارز
فعالیتمیکردند.
نقشویدرسالهایاولانقالبخصوصاًدرروابطبینایرانوعراقبسیار
کلیدیبودهاست.چراکههمقبلازانقالبرابطهآیتاهللخمینیبامقامات
عراقیبودهوهمبعدازانقالبسفیرایراندرعراقبودهاست.درسالهایاخیر
دراینموردزیادصحبتشدهاستلذادراینمقالتوجهشمارابهبخشیاز
خاطراتایشانکهبهاینموضوعمیپردازند،جلبمیکنیم:
صدامدرنطقهایتعیینکنندهاشنسبتبهایرانموضعمیگرفتوعمده
فعالیتهاییکهداشتتحریکاعرابمنطقهوهموطنانخوزستانیماوحتی
کردهایایرانیمابود.ادعایحاکمیتبرشطالعربوادعایحاکمیتبرجزایر
سهگانهو...بههرحالادعاییاینچنینیداشتندوبلندگوهایتبلیغاتیشانرا
بهطرفگروههایطرفدارشاهفعالکردند.مناعتراضاتیرابهاینادعاهاو
مطالبیکهدرروزنامههایشانبودبامراجعهبهوزارتخارجهابالغمیکردم.
آنهاهممتقاباًلاعتراضاتیداشتندنسبتبهآنچهیادرروزنامههایمامطرح
میشدیاآنکهمسئوالنسیاسیماعرضهمیکردند.
دریکمقطعجدیکهمنمالقاتیباوزیرخارجهشانداشتمگفتمکهشما
میدانیدکهمنعالوهبراینکهنمایندهدیپلماتیکهستموازطرفوزارتخارجه
بهعنوانسفیرانتخابشدهامسوابقنزدیکیوآشناییبارهبرانقالبراهمدارم.
خبشماچهمشکلیداریدوچرامطرحنمیکنید؟درمالقاتبعدکهمنپذیرفته
شدمپیامیازطرفصدامبهمندادهشدوپیامجالبیبود.صدامپیشنهادداده
بودکهمنبهایرانبیایموراساازامامخمینینمایندهایرادرخواستکنمکه
تاماالختیاربیایدودرعراقباصدامحسینمذاکرهکند.
مذاکرهبرسرجزایروشطالعرب؟سرهمهمسائلاختالفی.خبطبیعتاًآنچه
آنهامیخواستنددرمذاکراتازماپذیرششودیکیتسلیممادرمقابلادعاهای
آنهابرایشطالعرببود.تسلیمدربرابرادعاهادرموردجزایرسهگانهوپذیرش
دربرابرتجزیهطلبیبرخیهموطناندرداخلکهعراقهمحامیآنهابود.
منبهایرانوخدمتامامآمدموشرایطراتوضیحدادمکهبرنامههایعراق
چیستوپیشنهاداعزامنمایندهبرایمذاکرهراهمدادهاند.منبهدلیلآشناییای
کهداشتمپیشنهادمبهاماماینبودکهدرشرایطفعلیبهتریننمایندهایکه
میتواندازطرفامامبرایمذاکرهبرودآقایهاشمیرفسنجانیاست.
امامچهنظریداشتند؟امامفرمودندکهبایدفکرکنندروزبعدکهمنرفتمامام
فرمودندکهمنبهحسننیتعراقیهااعتقادندارم.اینهامارادرشرایطویژهای
تصورکردهومیخواهنددرمذاکرهماراتسلیمیکسریازخواستههایشان
بکنندکهآنخواستههاعملینیستومانمیتوانیمنسبتبهتمامیتارضی
کشورمانتصمیمیبگیریموادعاهایواهیآنهارابپذیریم.امامتأکیدداشتند

کهآنهاراصادقنمیبینندومذاکرهباآنهارابیفایدهمیدیدند.اماماماتوجیه
زیباییدرعدمپذیرشکردند،گفتندکهمنازطرفایشانبگویمکهفالنی
ضمنتشکرازحسننیتشماترجیحمیدهدکهمذاکرهکنندهرسمیباشما
نمایندهواقعیمردمباشد.مادرآیندهنزدیکانتخاباتریاستجمهوریداریم.
مردمنمایندهرسمیخودبهعنوانرئیسجمهورکشورراانتخابخواهندکرد.
درآیندهنزدیکماانتخاباتمجلسشوراداریمونمایندگانواقعیمردمانتخاب
خواهندشد.منترجیحمیدهمنمایندهایاعزامشودکهازطرفمنتخبمردم
ایرانباشد.درشرایطفعلیکهمرحلهگذارازپیروزیانقالبورسمیشدن
حاکمیتاستترجیحمیدهمکهمنکسیرااعزامنکنمواجازهدهیدانتخابات
برگزارشودونمایندهرسمیمابرایمذاکرهبیایدوشماتاآنموقعکهمردم
نمایندهشانراانتخابمیکنندحسننیتنشاندهیدتاشرایطبرایمذاکره
مناسبباشدمنهمآمدموعیناًهمینمسائلرانقلکردم.خبطبیعتاًآنها
درترفندشانشکستخوردند.

محمود دعایی

غلبه منش شخصی بر ایدئولوژی
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معرفی رویداد

حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان )شعار سال 2022(

روزجهانیمبارزهباکارکودکانروزیاستکهبرایافزایش
آگاهیوفعالیتدرزمینهجلوگیریازکارکودکان،ازسویسازمان
بینالمللیکار)ILO(پیشنهادشدهاست.اینپیشنهادنخستینباردر
سال۲۰۰۲صورتگرفت.اینروزهرسالهدر1۲ژوئن)۲۲خرداد(
برگزارمیشودوهدفآنتقویتجنبشجهانیبرضدکارکودکان
است.دراینروزدولتهاونهادهایمحلی،جامعهمدنیوجهانی،
کارگرهاوکارفرمایانبهگردهمجمعمیشوندتامشکلکودکان
کاررامطرحکنندوراهحلهاییبرایکمکبهآنهاپیشنهادکنند.
جهان در پسر و دختر میلیون صدها ILO دادههای پایه بر
و تفریح، بهداشت، مناسب، آموزشوپرورش از و کارند درگیر
مشغول بچهها این از نیمی از بیش بیبهرهاند. اولیه آزادیهای
در کار مانند کودکاناند؛ کارهای از ممکن شکل بدترین به
قاچاق بیگاری؛ شکلهای دیگر یا بردگی خطرناک، محیطهای
مسلحانه. درگیریهای در ورود حتی و تنفروشی و مخدر مواد
درایرانآماردقیقیازتعدادکودکانکاروجودنداردزیراشناسنامه
هویتیبرایکودکانکارتشکیلنشدهوآمارهامتنوعودربسیاریاز
مواقعمتناقضاند.درهرصورتدرایراننیزهمانندبسیاریازکشورهای
جهانتعدادکودکانکارروبهافزایشاستوعواملینظیرگسترشفقر،
افزایشتورم،طالق،باالرفتنهزینهتحصیل،بحرانهایطبیعیچند

سالاخیر)نظیرسیل،زلزلهو…(،مهاجرتکودکانکشورهایهمسایه
وکودکانشهرهایتوسعهنیافتهبهشهرهایبرخوردارووجودچرخه
بیننسلیکارازمهمترینعواملبروزکارکودکاندرایرانبودهاست.
طبقآخرینآماریکهمقاماتایراندرتاریخ۲۲خرداد13۹۸دادند،
تنهادرتهران14هزارزبالهگردوجودداردکهیکسومآنهایعنی4هزار
و۷۰۰نفرکودکهستند.درخرداد13۹۸براساستازهترینگزارش
مرکزآمارواطالعاتراهبردیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدر
سال13۹6بیشاز336هزارکودکپسرو۷4هزارکودکدختربین
سنین1۰تا1۷سالمشغولکاربودهو۸۹هزارکودکدنبالکار
بودهاند.برهمیناساستعدادکودکانبیسواد۲51هزارکودکو
تعدادکودکانیکهترکتحصیلکردهاند1٫6۸میلیونکودکهست.
تعدادکودکانکاردرپایتختبهطرزمشهودیبیشترازجاهای
دیگراست.درطرحهایکوتاهمدتیکهبرایاینمسئلهطراحیشده
اجراکنندگانیچونشهرداری،سازمانبهزیستیونیرویانتظامی
بیشتراینکودکانراجمعآوریونگهداریکردهاند.گزارشهانشان
میدهدجمعیتاینکودکانروبهافزایشاستوجمعآوریهای
مقطعینمیتواندچارهکاردانستهشود.ایندستهبهدلیلحضور
دائمدرمحدودههایترافیکییافعالیتدرحوزهبازیافتزبالهدر
میشوند. مبتال مختلفی مریضیهای به و هستند خطر معرض

روز جهانی مبارزه با کار کودکان
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یک عکس و چند نکته

تابلو به دستاِن حاشیه جاده

هرچند گاهی خود دست فروشان حاشیه جاده یا صاحبان خانه و ویال با تابلویی در دست کار تبلیغ اجاره با 
فروش را انجام می دهند. اما در بسیاری مواقع، کودکان یا افراد دیگری با پرداخت مبالغی نازل برای جذب 
مشتری یا مسافر بکار گرفته می شوند. این شغل هم مشابه خیلی از مشاغل دیگر که قباًل معرفی شده اند با 

مسائل و مشکالتی روبرو است که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می شود:

خطرتصادفدرکمیناست. •
مشکلایستادنطوالنیزیرآفتابیادیگرشرایطنامساعدآبوهواییوجوددارد. •

کاریستموقتیوناپایدار. •
امتیازاتودریافتیبسیاراندک،شاغالنرارنجمیدهد. •

فقدانظرفیتهاییبرایشکوفاییوارتقاوتوانمندسازیافرادشاغلدراینشغل •
ساعاتکارشزیادونامنظماست. •

فضایکار،نامشخصوطبیعتانابرخوردارازامکاناتورفاهمیباشد. •
شاغلیناینعرصه،محرومازفرصتِبرقراریارتباطاتمؤثربامراجعینوعناصرهویتیمطلوبهستند. •

آماربهکارگیریباالیکودکاندراینشغلباالست. •
مشاغلدورازنظر

تهیهشدهتوسطکمیتهآموزشوتوانمندسازیحزبارادهملتایران
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اخبار حزبی

هفته نامه
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درنشستخردادماهیکیازحوزههایحزبیبهبررسی
مواضعونظراتجنبشmetooپرداختهشد.اینجنبش
یکجنبشوهشتکاینترنتیبودکهدررسانههایاجتماعی
ازاکتبر۲۰1۷گسترشپیداکردوبارهابهاشتراکگذاشته
شد.اینهشتکبراینشاندادنشیوعگستردهتجاوزوآزار
جنسی،بهویژهدرمحیطکارومحکومکردنآنمورداستفاده
قرارگرفت.
درایننشستمجازیحاضرینبهبررسیتاریخچه،ابعاد،
اماواگرهایاینجنبشپرداختند.گزارشکاملایننشست
درهمینشمارهنشریهتوسطزهرهرحیمیارائهشدهاست.

درآخرینجلسهدفترسیاسیحزب)یکشنبه15
خردادماه(ضمنمروراخبارووقایعرخدادهدرهفتههای
جاری،نگاهیانداختهشدبهوضعیتاپوزیسیونخارج
ازکشوروفعالیتهاوبرنامههایایشانومسائلو
مشکالتیکهبرایحرکتهایسیاسیداخلکشورایجاد
میکنند.دراینجلسهآخرینصحبتهایرضاپهلوی
موردنقدوبررسیقرارگرفت.

نشستی در رابطه با جنبش من هم!

اپوزیسیون خارج از کشور چه می گوید؟
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خدیجه رمضانی مقدم با راهنمائی دکتر علیرضا 
سلطانی پژوهشی را درزمینهٔ دیپلماسی نفتی 
ایران انجام داده اند که اینک در قالب یک کتاب برای 
چاپ آماده می شود.

این کتاب به بررسی دیپلماسی نفتی ایران در دهه 
اخیر می پردازد و به طور مشخص دیپلماسی ایران 
در قبل از توافق برجام، بعد از برجام و بعد از خروج 
ایالت متحده آمریکا از برجام را مورد کنکاش و 
مداقعه قرار می دهد.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به احتمال زیاد 
این کتاب ۱5۰ صفحه ای در آخر تابستان ۱4۰۱ به 
چاپ خواهد رسید.

کتاب دیپلماسی نفتی ایران قبل و بعد از برجام آماده چاپ می شود.

شروع مجدد فعالیت کارگروه محیط زیست حاما

قبل از شروع پاندمی کوید ۱9 و در کنار 
کارگروه های زنان، مدیریت بحران، سالمت؛ 
کارگروه محیط زیست یکی از کارگروه های 
فعال حزب اراده ملت ایران بود. بحران کرونا 
و شرایط مختلف ناشی از آن باعث شد که 
این کارگروه برای مدتی غیرفعال باشد. 
خوشبختانه اخیراً این کارگروه با مدیریت 
فاطمه امامی مجدداً فعال شده است و با 
تشکیل یک کانال تلگرامی فعالیت های دوره 
جدید خود را شروع کرده است. 
طبق صحبت های صورت گرفته با خانم 
امامی، این کارگروه در فاز اول به شناسایی 
افراد عالقه مند به موضوع می پردازد و در فاز 
بعدی به اجرا پروژه های عملیاتی در سطح 
دفاتر شهرستانی حزب می پردازد.
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سیاست به زبان خودمانی
)کنشگران سیاسی(

          چنانچهازمابپرسندکهکنشگرانسیاسیچهکسانی
هستند،پاسخماچیست؟

افرادیکهدررشتهعلومسیاسیتحصیلکردند؟
افرادیکهدرانتخابات،نظرمارانسبتبهنامزدالفیا

ب،تغییرمیدهند؟
مسئوالنیکهتصمیماتسیاسیمیگیرند؟

یاشهروندانعالقهمندیکهدرخصوصمسائلسیاسی
اظهارنظرواعالمموضعمیکنند؟

بهطور افرادیهستندکه درحقیقت،کنشگرانسیاسی
فعالیتهای وارد هدفمند، بهصورت و برنامهریزی با منظم

سیاسیمیشوند.
کنشگریسیاسیبهمشارکتیفراترازرأیدادنگفته

نند ما مختلفی لیتهای فعا در سیاسی کنشگران  میشود.
مسائل شناخت ، نیروها ساماندهی آموزش،  آگاهیبخشی،
موجودوتدوینبرنامهبرایرفعآنها،شبکهسازی،بررسیو
تحلیلشرایط،برقراریارتباطوانتقالپیامازطریقبیانیه،
جلساتسخنرانیوتجمعها،حضوردرفرآیندهایکسبقدرت
چونراهاندازیکمپینهاوستادهایانتخاباتیپیرامونمعرفی
و رسانهها طریق از جامعه بدنه با تعامل  موردنظر، نامزد
نشستهایدیداروگفتگو،درگیرروندهایسیاسیمیشوند.
اینافرادبرایاینکهشایستهخطابشدنبانامکنشگرسیاسی
باشند،حتمًابایدبرایارتقایدانش،بینشومهارتخوددر
حوزهسیاستوقتبگذارندودرمواجههباوضعیتسیاسیو
اینمهم، برای مدنیجامعهاحساسمسئولیتعملیکنند.
و روشن فکری مبانی و ندیشه ا ز ا باید سیاسی کنشگران
مشخصیبرخوردارباشندوقادربهتوضیحدیدگاههایخود
درحوزههایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسیومدیریتی

باشند. جامعه
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هفته نامه

شما برای  تبلیغات 
است رایگان 

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــماره ۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵ واتساپ نمائید.
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www.khsmag.ir
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مالی  -نرم افزار های جامع و یکپارچه اداری   

66201232-3، 66201458تلفکس:    info@zoubin. ir   

z o u b i  n  .  i  r   

01، واحذ 3،طبقه 24دفتر مرکزی، تهران ، کریمخان، خیابان خرمنذ جنوبی،پالک   
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پرتال اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران

http://erademelat.ir

مرجع رسمی اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران 
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پرتال اطالع رسانی هفته نامه اراده ملت 

www.eradehmellat.ir

درباره ما

ی پدیدها ن بهعنوا  نهها رسا جدید نیای د  ر د 
نند، میرسا ظهور منصه به  ا ر  قعیتها وا  ، ر ثیرگذا تأ
ه یگا جا و نقش مد آ ر کا ری بزا ا ن بهعنوا  و ینر ا ز ا
بهویژهسیاست درعرصههایعمومی تعیینکنندهای
احرازمیکند.بااینتفطنوالتفاتهستیشناختیبه
یدئولوژیک ا ه نگا هرگونه ز ا پرهیز  با  نه، رسا مقوله
راده ا بهمنظورتحقق و نعکاسصدایمردم ا باهدف
ملتدرعرصهنظارتوشفافیتودرچارچوبآرمانهای
حاما،درپیاخذمجوزنشریهارگانحزب،کارگروه
با  ما حا عضو نه رسا اصحاب ز ا متشکل حزب نه رسا
با مرتبط مسائل مورد در تبادلنظر و بحث رویکرد

رسانههافعالیتخودراآغازنمود.هفتهنامهارادهملت
بهعنوانیکرسانهحاصلتالشگروهیاعضاءحزب

ارادهملتایرانبود.
برسر بحث ه، را آغاز در و نخستین روزهای در
انتشاریاعدمانتشاریکنشریهمکتوببودولیامروز
ملی نه کتابخا در نمایهسازی  با ملت ده را ا هفتهنامه
جمهوریاسالمیایرانجزئیازتاریخشد.گزافهنیست
اگرهفتهنامهارادهملترابخشیازتاریخبدانیمزیرا
ز ا آیندگان و تاریخهستیم نوشتن مادرحال اکنون
رویآنچهبرایآنانبهمیراثمیگذاریمماراقضاوت

خواهندکرد.


