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بند ۸۶- کسانی که خانم هایشان بعد از ازدواج کار می کنند مصداق بی غیرتی بوده و برداشنت آن ها برای کارخانه 
ممنون می باشد

بند 90- کارکنان در زمان انتظار برای آمدن وسایل و یا ابزار نبایستی حتی یک دقیقه هم بیکار مبانند و باید یک پای 
خود را باال نگه دارند

بندهای عجیب اساسنامه کارخانه چسب هل

www. hayatkhalvat.com
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سپهر ساغری

4

چسب هل، عامل یا معلول؟
پیرامون قوانین کارخانه ی چسب هل و ظلم پذیری در جامعه ایران

برغم اسم کوچکش داستان های بزرگی در دل خود دارد. همه 
ماجرا از انتشار تصویری از کارخانه چسب هل آغاز شد. مردانی 
و  افتاده، صفوف منظم  زیر  به  ایستادند. سرهای  نماز  به  که 
این  تصویر  حاشیه  در  بنری  اما  نداشتند  تازگی  که  عبادتی 

بندگی را به چالش می کشید:

“خواندن مناز از مورخ 93/5/25 برای متامی آقایان اجباری شد 
و در غیر این  صورت مشمول عکس العمل می شوند که حداقل 
و  می شوند  اخراج  یا  و  باشد  می  آن جریمه 120هزارتومانی 
همچنین در وقت مناز کلیه آقایان باید بعد از شنیدن الله اکرب در 

مناز اقدام به وضوع گرفنت ..."

 تب انتشار این تصویر فروکش نکرده بود که دست به دست 
گشتن قوانین کارخانه، چون بنزینی بر آتش خشم مخاطبین 
مزرعه  در  ما  بودند  واقعی  قوانین  و  تصاویر  شد.  فروریخته 
حقیقی  داستانی  میانه  در  ما  نیستیم  اورول  جرج  حیوانات 
ایستاده ایم. بسیار نوشته و گفته شد. موج جدیدی در رسانه 
های دیداری و نوشتاری ایجاد شده بود. عموما نقدها معطوف 
به مدیریت یا به بیانی سوء مدیریت و نبود نظارت و بازرسی 
آماج  را  هل  چسب  کارخانه  مسئولین  بخشی،  بازمی گشت. 
انتقادات قرار دادند حتی سایت کارخانه هم هک شد! اما در 

این حجم نظرات کارشناسی مسئله ای پنهان ماند: 

به گزارش فرارو؛ ماجرای کارخانه چسب هل از یک عکس آغاز 
شد. عکسی که بنا بر گفته اهالی شهر تبریز موضوع جدیدی 
نیست و بارها و بارها در بیلبوردهای تبلیغاتی این شهر، مشابه 

آن ها نصب شده است.1

اهمیت هستند:  عبارت حایز  و  واژه  این دو خط چندین  در 
موضوع جدیدی نیست، بارها و بارها، مشابه آن ها!!! پرسش های 
متعددی در ذهن شکل می گیرد. موضوع جدید نیست؟ پس 
مسبوق به سابقه است؟ چرا این میزان دیرهنگام واکنش داده 
شد؟ خود شاغلین در کارخانه چگونه در برابر چنین قوانینی 
سکوت می کنند؟ بارها و بارها چنین تصویری در بیلبوردهای 
شهری نصب شده است؟ آیا بی راه است بپرسم که مردمان 
یک جامعه چنین مسایلی را از نزدیک و در بیلبوردهای شهری 
به یک  به سادگی می گذرند؟ چگونه است که  و  بینند  می 

برنامه تلویزیونی یا کاریکاتور با خشم واکنش نشان می دهیم 
و در مواردی چون قوانین و شرایط کارخانه چسب هل سکوت 
ایران  ما مردم  ایم  از خود پرسیده  به حال  تا  آیا  می کنیم؟ 
مسایل پیرامونی خود را چگونه می بینیم و تفسیر می کنیم؟ 
روی دیگر این ماجرا کارگران و کارمندان کارخانه چسب هل 
هستند. بر پایه ی کدام موازین عقلی یا شرعی امکان پذیرش 
چنین قوانینی وجود دارد؟ مگر جز این است که قوانین متکی 
بر پایگاه فرهنگی و اجتماعی خود هستند و در غیر این صورت 
صرفا خطی بر کاغذاند؟ این چگونه فرهنگی است که چنین 
مواردی را تاب می آورد؟ ممکن است عنوان شود که نیازهای 
اقتصادی افراد را مجبور کرده است! می پرسم نیاز اقتصادی 
بر کرامت انسانی مقدم است؟ اگر چنین است که می بایست 
نقد                     االبد در چنین شرایطی زیست کرد دیگر چه جای  الی 
پژوهشگر حوزه  ایزدخواه  رابطه محسن  در همین  ماند؟  می 
کار و تامین اجتماعی مغفول ماندن حق اعتصاب و اعتراض 
را از زمره عوامل پدید آمدن مواردی چون کارخانه چسب هل          
می داند2 اما پرسش مهم تری نیز مطرح است. حق اعتصاب 
آیا کارکنان  بر آن؟  یا موخر  بر آگاهی اجتماعی است  مقدم 
چنین سیستم هایی اساسا منافع جمعی و کرامت انسانی خود 
را محترم می شمارند؟ آیا صرفا قانونی برشمردن حق اعتصاب 
و اعتراض امکان چانه زنی و امتیاز گرفتن از کارفرما را فراهم می 
آورد؟ به بیان صریح تر اگر مردمان یک جامعه تا این حد برای 
ارتزاق از حق خود چشم پوشی می کنند به صرف داشتن حق 
اعتصاب یک شبه متحول می شوند؟ از طرفی آگاهی اجتماعی 
اولویت یک زندگی اجتماعی است یا اعتصاب و شوریدن؟ اگر 
در فرهنگی زمینه پذیرش ظلم وجود داشته باشد جای نگرانی 
دارد از آن جهت که برخورد با مجموعه هایی چون کارخانه 
چسب هل صرفا پاک کردن صورت مسئله است و امکان پدید 
آمدن مجدد چنین بنگاه هایی وجود دارد. به بیانی ساده تر 
در چنین زمینه ی فرهنگی، چسب هل بیشتر معلول است تا 

عامل!

www.fararu.com      »1- زیر پوست ماجرای کارخانه »چسب هل

2- همان
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جامعه

"در رابطه با مشکالت مربوط به دستگاه تناسلی، یکی از معلامن ریاضی می گوید: همه 
ی دانش آموزان مشکالت خودشان را منی گویند، آن هایی هم که می گویند، ما منی توانیم 
پاسخگوی همه باشیم، چون در همه ی زمینه ها اطالعات نداریم. در رابطه با اطالعات در زمینه 
بهداشت یکی از معلامن زیست شناسی می گوید: در کتا ب های زیست شناسی اطالعات کمی 
در مورد بلوغ، بهداشت قاعدگی و بیامری ها به دانش آموزان داده می شود. گاهی دخرتان 
سوال هایی در مورد مسائل جنسی می پرسند که جواب دادن به آن ها برای ما مسئولیت دارد 
)پرسشگر: برای مثال چه مسئولیتی؟( گاهی اولیا شاکی می شوند، چون دوست ندارند، مدارس 

این اطالعات را در اختیار دخرتانشان قرار دهد." 

میرزائی، خدیجه، الفتی، فروزان، تبیین نیازهای آموزشی دختران نوجوان در مورد بهداشت باروری از 
دیدگاه معلمان )یک مطالعه ی کیفی(، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، خرداد و تیر 1393، 

سال هجدهم، شماره 2، صص 71 تا 73
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در یادداشت پیشین به نقد و بررسی اجمالی حادثه ی هولناک 
و تراژیک آتنا اصالنی پرداختیم. حادثه ای که سبب شد، بحث 
پرمناقشه ی ضرورت آموزش و تربیت جنسی، بین موافقان و 
مخالفان جان و جوالن تازه ای بگیرد. موافقان، نوک پیکان نقد 
و سنجش خود را به سوی نهادها و ساختارهای آموزش رسمی  
نشانه گرفتند و آموزش جنسی را از مقوله هایی برشمردند که 
همواره به حاشیه رانده شده و به محاق رفته است. آنان همچنین 
بر این نکته ی مهم پای فشردند که در خال آموزشی موجود، 
این تربیت نایافتگی است که یکه تازی می کند و فاجعه می 
آفریند. از این رو کودک آزاری جنسی و حادثه ی دهشتناک 
آتنای خردسال، تنها بخشی از انعکاس و پژواک محتوم نادیده 
انگاری سیطره یافته بر نهادهای آموزشی است و نه تمام آن! از 
این مجمل، به رغم آن که راقم این سطور در نوشتار پیش رو می 
کوشد به صدای موافقان، پژواک و طنین همدالنه ای ببخشد 
اما در این بین، پرسش بنیادین و گریزناپذیری مطرح است! آیا 
عدم پذیرش ضرورت و لزوم آموزش و تربیت جنسی، تنها بر 
سر نهادها و ساختارهای آموزش رسمی سایه افکنده یا برساخت 
های دیگری نیز زمامدار این ناممکنی هستند؟! در این نوشتار 
برآنیم، با مروری بر پاره ای از مطالعات انجام شده در حوزه ی 
بهداشت باروری و سالمت جنسی در جامعه ی ایران، به توصیف 
و تنویر ابعاد مساله از یک سو و تدقیق و تبیین چرایی لزوم 
آموزش و تربیت جنسی از سوی دیگر بپردازیم. ناگفته پیدا 
است که نویسنده در مقام دانای کل به مقوله آموزش جنسی 
نپرداخته است و صرفا تالش دارد تا ضرورت و اهمیت آن را 
روشن نماید. از این رو از نقد مطالب این شماره استقبال نموده 

و مشتاق تضارب آرا در زمینه آموزش جنسی است. 

سالمت باروری و جنسی در زمره ی حقوق برش

حقوق باروری و جنسی از جمله مفاهیمی هستند که مخاطب را 
به ضرورت اندیشیدن در دو مفهوم "سالمت باروری"1 و "سالمت 
جنسی"2 فرا می خواند. این که سالمت باروری و جنسی، دقیقا 
چه تعریفی دارد، نقطه ی ورود به بحث است. سالمت باروری و 
سالمت جنسی به رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی در تمام 
ابعاد حوزه ی باروری و جنسی اشاره دارد و صرفا به عدم وجود 
بیماری محدود نمی شود. این دو مفهوم با یکدیگر همپوشانی 
توانایی  معنای  به  باروری  سالمت  رو  این  از  دارند.  زیادی 
از یک زندگی جنسی مسئوالنه، رضایت بخش و  برخورداری 
ایمن می باشد. "حقوق باروری" و "حقوق جنسی"،  شامل به 
رسمیت شناختن  حقوق اساسی همه ی "زوجین" و تمام "افراد"، 
پیرامون تصمیم گیری در مورد تعداد، فاصله و زمان فرزندآوری، 
داشتن اطالعات و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و 
همچنین حق تصمیم گیری آزادانه و مسئوالنه  در همه ی ابعاد 
زندگی جنسی، فارغ از هرگونه  تبعیض، اجبار و خشونت تعریف 
می شود. به سخن دیگر، حقوق باروری و جنسی دربرگیرنده  
و بازتابنده ی 4 بخش کلی است: 1.حق انتخاب در ازدواج و 
افراد در مورد تعداد و  تشکیل خانواده 2. حق تصمیم گیری 
فواصل زمانی فرزند آوری 3.حق تصمیم گیری مسئوالنه، فارغ 
از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی و4. حق آگاهی 
باروری  از اطالعات و دریافت آموزش های مرتبط به سالمت 
و جنسی. مقوله ی سالمت باروری و جنسی  تا بدان جا حائز 
اهمیت است که کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه3 که در 
سال 1994 میالدی در شهر قاهره برگزار شد، برای نخستین بار، 
بهداشت باروری و جنسی را در زمره ی حقوق بشر قلمداد کرد 
و بر حق دسترسی همگان به خصوص نسل جوان به اطالعات 
صحیح و دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره ای 
پای فشرد و بر این نکته ی مهم تاکید نمود که با توجه به آن 
که نوجوانان سرمایه های انسانی هر کشوری محسوب می شوند، 
از این رو توجه به بهداشت باروری و سالمت جنسی آنان، نوعی 

سرمایه گذاری برای آینده ی هر کشوری است.4

1-Reproductive Health
2-Sexual Health
3-International Conference on Population and Development
4- برای مطالعه بیشتر بنگرید به جان قربان، رکسانا و همکاران، مروری بر مفهوم و ساختار حقوق باروری 
و جنسی در اسناد بین المللی حقوق بشر، مجله زنان، مامایی و نازائی ایران، سال 1393، دوره هفدهم، 

شماره 100، صص 16-26

یلدا دنیایی مبرز

انعکاس
پیرامون رضورت آموزش جنسی در جامعه ی ایران

بخش دوم
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تربیت جنسی از انکار تا واقعیت

آموزش جنسی هم به حوزه ی شناختی ) اطالعات و دانش(، هم 
به حوزه ی عاطفی ) احساسات، ارزش ها و نگرش ها( و هم به 
حوزه ی رفتاری )مهارت های ارتباطی و تصمیم گیری( مربوط 
می شود و شامل آشنایی با ویژگی های آناتومیک، فیزیولوژیک، 
روانشناختی، مدیریت آگاهانه، آزادانه و مسئوالنه ی رفتارهای 
جنسی، آشنایی با روش های پیشگیری از بارداری، بیماری های 
مقاربتی )مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس و ...(، کاهش بارداری 
های ناخواسته و برنامه ریزی نشده و سقط های انتخابی و غیر 
ایمن از یک سو و به کارگیری رویکردی محترمانه نسبت به 
خود و دیگران، کاهش خشونت های جنسی و حفظ و ارتقای 
سالمت فردی و جمعی در ابعاد مختلف، از سوی دیگر است که 
جملگی  تحت عنوان " تربیت جنسی" تبلور می یابند. به سخن 
دیگر، آموزش جنسی صرفا به ارایه ی دانش و اطالعات مربوط 
به امور جنسی محدود نمی شود بلکه در تربیت جنسی به موازات 
آموزش مفاهیم و اطالعات مرتبط به امور جنسی، به جنبه ی 
انسانی و اخالقی امور جنسی نیز تاکید می گردد و تربیت جنسی 
در معنای فراگیر و جامع، ناظر بر سه حوزه ی اساسی بهداشت 
جنسی، اخالق جنسی و آینده ی جنسی است. 5 از این رو تربیت 
5- امینی، محمد و همکاران،  بررسی ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت جنسی در برنامه درسی 
مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان، مجله علمی- پژوهشی« پژوهش های برنامه درسی«، 

جنسی ناظر بر نوعی از تربیت است که در پیدایش احساس 
صمیمیت، احترام به خود، احترام به دیگری و... نقش اساسی و 
مهمی را ایفا می کند. البته این همان مفهومی است که همواره از 
تدقیق پیرامون آن گریخته ایم و مضمون تربیت جنسی را فقط 
به چگونگی برقراری رفتار و عمل جنسی فروکاسته ایم! نهادهای 
رسمی و غیر رسمی همواره از پذیرش وجود روابط جنسی قبل 
از ازدواج در بین نوجوانان و جوانان گریخته اند و اهتمام اصلی آن 
ها نسبت به این مهم، همواره بر پایه ی نفی و انکار استوار بوده 
است. اما پژوهش های مکتوب در نگاشته ها و همچنین شواهد 
عینی، شرح و تفسیرهای نخ نمای موجود را مخدوش می کند.
در مطالعه ای که بر روی 385 نوجوان 19-14 ساله ی در شهر 
تهران انجام شد، 23,3 % دختران و 40,4 % پسران در طول 
زندگی خود حداقل یکبار، - چه با میل شخصی و چه به اجبار- 
رابطه ی جنسی را تجربه نموده اند.6  نتایج مطالعه ی دیگری 
که در رابطه با عادات پرخطر بهداشتی دانش آموزان شهر تهران  
بر روی 2400 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان انجام شده 
است، نشان می دهد که میزان ارتباط  جنسی در بین نوجوانان 

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ، بهار و تابستان 1390، دوره اول شماره اول، صص169-196
انواع  ارتکاب  در  نوجوانان  جنسیتی  های  تفاوت  لیال،  نیا،  سلیمانی  به  بنگرید  بیشتر  مطالعه  برای   -6

رفتارهای پرخطر، فصلنامه مطالعات جوانان، بهار و تابستان 1386،شماره 809، صص 12-13
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این مقطع تحصیلی ، 20,2 % بوده است.7 این در حالی است که 
نتایج مطالعات مختلف انجام شده  در ایران مبنی برآن است که 
آگاهی نوجوانان در زمینه ی بهداشت و سالمت جنسی نه تنها 
مطلوب نیست، بلکه در بسیاری از موارد نادرست نیز هست و 
نوجوانان به دلیل احساس خجالت، شرم  و حتی ترس از نگرش 
منفی و پیش داوری بدبینانه ی والدین از گفتمان پیرامون این 
مقوله پرهیز می کنند.8 از این رو طبق مطالعات، در خال آموزشی 
موجود، مهمترین منبع کسب اطالعات برای نوجوانان، دوستان، 
گروه همساالن و رسانه های گروهی هستند که اغلب اطالعات 
ناکامل، اغراق آمیز و حتی نادرست را در اختیار آنان قرار می 
دهند.9 از این رو بسیاری از نوجوانان، آگاهی و دانش مناسبی در 
زمینه  بهداشت باروری و جنسی ندارند و اگر هم این دانش را 
کسب می کنند از مهارت الزم برای به کار گیری آن برخوردار 
نیستند. به عنوان مثال، یکی از مسائل مطرح شده در بهداشت 
جنسی، استفاده از کاندوم برای پیشگیری از بیماری های مقاربتی 
است. نتایج مطالعه ای که جهت بررسی آگاهی، نگرش و رفتار 
پسران نوجوان 18-15 ساله شهر تهران در مورد بهداشت باروری 
انجام شده، بیانگر آن است که فقط 40% ازافراد مورد مطالعه 
آگاهی داشتند، کاندوم یکبار مصرف است و نمی توان بیش از 
یکبار از آن استفاده کرد.10 نتایج مطالعه ی دیگری در رابطه با 
نیازهای آموزشی دختران درباره سالمت جنسی نشان داد، میزان 
آگاهی دختران مقطع راهنمایی پیرامون بلوغ، قاعدگی و تولید 
مثل، ضعیف و کمتر از 50% بوده است و میزان آگاهی آنان در 
رابطه با بیماری های منتقله ی جنسی نیز در حد پایینی قرار 
داشته و ایدز شناخته شده ترین بیماری مقاربتی بوده است.11 
بنابرین نوجوانان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در دریافت 
آموزش و اطالعات مرتبط با بهداشت باروری و جنسی هستند و 
افرادی که در این زمینه از آگاهی بیشتری برخوردارهستند در 
معرض پیامدهای منفی کمتری قرار می گیرند.12 این در حالی 
7- برای مطالعه بیشتر بنگرید به گرمارودی، غالمرضا و هکاران، عادات پرخطر بهداشتی در دانش آموزان 

شهر تهران، فصلنامه پایش، زمستان 1388، شماره اول، صص 13-19
8- برای مطالعه بیشتر بنگرید به سیمبر، معصومه و همکاران، مروری بر نیازهای آموزشی بهداشت باروری 

و جنسی نوجوانان ایرانی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، بهمن 1395، شماره 412، ص1563-1569
9- برای مطالعه بیشتر بنگرید به میرزائی، خدیجه، الفتی، فروزان، تبیین نیازهای آموزشی دختران نوجوان 
در مورد بهداشت باروری از دیدگاه معلمان،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، خرداد و تیر 1393،  

سال هجدهم، شماره 2، صص68-75 
10- برای مطالعه بیشتر بنگرید به محمدی، محمدرضا و همکاران، بررسی آگاهی، نگرش و رفتار پسران 
نوجوان 18-15 ساله تهرانی در مورد بهداشت باروری 1381،فصلنامه بهداشت باروری و ناباروری، تابستان 

1382،صص 237-250
دختران  آموزشی  نیازهای  بررسی  همکاران،  و  پوراندخت  افشاری،  به  بنگرید  بیشتر  مطالعه  برای   -11
14- 11 ساله  درباره سالمت جنسی، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25، شماره 79، بهار 95، 

صص1-7
و  ایرانی  نوجوان  دختران  همکاران،  و  آبادی، خدیجه  نجم  میرزائی  به  بنگرید  بیشتر  مطالعه  برای   -12
اطالعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی: یک مطالعه کیفی، مجله زنان، مامایی و نازائی ایران، فروردین 

1393، دوره هفدهم، شماره92، صص9-18

است که سیستم بهداشتی  در برخی از کشورهای در حال توسعه 
از جمله ایران، نوجوانان را به عنوان یک گروه هدف آسیب پذیر 
نادیده گرفته است و برنامه های بهداشت باروری در مدارس، 
مراکز بهداشتی و حتی نهاد خانواده وجود ندارد13 و این مهم به 
دلیل وجود تابوهای متعدد و متکثر فرهنگی، اجتماعی و ... به 

شدت چالش برانگیز و پرمناقشه است.

سکان آموزش و تربیت جنسی در دستان باد
مقوله ی بهداشت باروری و سالمت جنسی با توجه به ساختار 
فرهنگی و اجتماعی جامعه ی ایران، همواره در زمره ی ناگفته ها 
و ناشنیده ها قرار داشته و دارد. به ظاهر آموزش و تربیت جنسی، 
حلقه ای مفقوده بین نهاد خانواده، نهاد جامعه و نهادهای آموزشی 
است. طی مطالعات مختلف در ایران، عالوه بر نوجوانان، والدین، 
معلمان و مربیان نیز آگاهی، دانش و مهارت الزم را در زمینه 
ی  بهداشت باروری و جنسی ندارند. نتایج تحقیقی پیرامون 
نیازهای آموزشی جنسی والدین نشان داد که تنها 25/9% از 
مادران قادر به پاسخگویی صحیح به  فرزندان شان بوده اند.14 
اما این ناآگاهی تنها به مادران محدود نمی شود. در مطالعه ی 
دیگری پیرامون نیازهای آموزشی پدران در رابطه با بلوغ پسران، 
سطح آگاهی پدران نیز نامطلوب گزارش شد.15 از این رو والدین 
نه تنها آموزگاران شایسته ای در این زمینه نیستند بلکه خود، 
یکی از مهمترین موانع بر سر راه  این مهم هستند.16 بر اساس 
مطالعات مختلف، والدین نسبت به آموزش جنسی به نوجوانان 
نگرش مثبتی ندارند و حتی صحبت پیرامون آن را نیز برنمی 
تابند. چرا که از یک سو گفت و گو پیرامون مسائل جنسی را 
امری  ناخوشایند و شرم آور می پندارند و به دلیل خجالت، عدم 
راحتی و یا نداشتن اطالعات الزم ازگفت و گو با نوجوان در این 
زمینه می پرهیزند.17 و از سویی دیگر این گفتمان را عاملی برای 
ترغیب نوجوانان به انجام رفتار و عمل جنسی می دانند.18 این 
13- برای مطالعه بیشتر بنگرید به عبداالهی، فاطمه و همکاران، بررسی میزان اگاهی نوجوانان دختر از 
بهداشت باروری و تمایل به ارتباط با مادران در این خصوص، مجله دانشکده علوم پزشکی مازندران، دی 

1395، دوره 26، شماره 144 ، صص 28-38 
14- برای مطالعه بیشتر بنگرید به ابوالقاسمی، ناریا و همکاران، تبیین تربیت جنسی دانش آموزان ایرانی 
از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی،مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، تابستان 

1389، دوره 8 شماره 2،  صص 27-39
15- برای مطالعه بیشتر بنگرید به سجادی، موسی و همکاران، نیازهای آموزشی پدران در مورد بلوغ پسران و عوامل 

مرتبط، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال 1391، دوره 41، شماره 2، صص65-68
در  باروری  بهداشت  آموزش  موانع  همکاران،  و  طاهره  خواه،  کمالی  به  بنگرید  بیشتر  مطالعه  برای   -16

مدارس، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال 1391، دوره 14، شماره 2،صص71-73
17- برای مطالعه بیشتر بنگرید به علی مرادی، زینب، سیمبر، معصومه،چالش های آموزش سالمت بلوغ به 
دختران نوجوان در ایران:اولویتی برای طراحی مداخالت مدرسه محور، نشریه پایش،سال سیزدهم، شماره 

پنجم، مهر و آبان 1393، صص 621-636
18- برای مطالعه بیشتر بنگرید به فروزی عزیزاده، منصوره، محمدعلیزاده، منصوره، نگرش والدین کرمانی 
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در حالی است که مطالعات مختلف نشان داده اند که داشتن 
اطالعات صحیح، احتمال تصمیم گیری مسئوالنه و آگاهانه در 
حوزه ی عملکرد جنسی را افزایش می دهد.19 در پاره ای از 
موارد که والدین آموزش محدود، آن هم در مورد بلوغ و مسائل 
مرتبط با آن را مناسب می پندارند، این مسئولیت را برعهده ی 
نهادهای آموزشی می دانند.20 از این رو اگرچه تربیت جنسی 
ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است اما نهاد خانواده و نهادهای 
آموزشی در نادیده انگاری این مهم، بر یکدیگر سبقت می جویند. 
بر اساس مطالعات، برخی از معلمان آموزش جنسی در مدارس را 
امری پرمناقشه و توام با مسئولیت می پندارند21 و برخی دیگر که 
برداشت و پنداشت متفاوتی نسبت به سایر همکاران خود دارند 
از فقدان دانش و مهارت الزم در این زمینه گله مند هستند.22 از 
این رو چاره ای جز غلتیدن در وادی نادیده انگاری نسبت به این 

مهم، نمی بینند.

تربیت نایافتگی و سونامی آسیب های اجتامعی

تربیت نایافتگی جنسی بحران عمیق نادیده انگاشته شده ای 
مدون  های  برنامه  فقدان  ناگزیر  و  محتوم  انعکاس  که  است 
آموزشی، فقدان محتوای آموزشی مناسب و جامع، فقدان دانش 
توافق  نهادهای آموزشی و فقدان  نهاد خانواده و  و مهارت در 
جمعی در مورد زمان مناسب برای شروع آموزش در ابعاد مختلف 
تربیت جنسی و رویکرد مناسب آموزشی است. که البته چندان 
هم بی هزینه نبوده و دارای پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی 
است که آثار آن به کل جامعه تسری می یابد. وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی کشور در سال 1388 برای اولین بار و 
به طور رسمی از موج سوم انتقال بیماری ایدز و افزایش انتقال 
این بیماری از طریق روابط جنسی خبر داد23 و در سال 1393 
نسبت به آموزش جنسی در سال 1382، مجله دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد،تابستان1396، دوره 

پانزدهم، شماره دوم، صص93-99 
19- برای مطالعه بیشتر بنگرید به محمودی ،قهرمان و همکاران، تاثیر آموزش جنسی بر سالمت خانواده 
و خدمات  پزشکی  علوم  دانشکده  دانش، مجله  افق  مازندران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  بین  در 

بهداشتی درمانی گناباد،تابستان 1386، دوره 13، شماره 6، صص 1 و 2
20- برای مطالعه بیشتر بنگرید به جاللی آریا، کتایون و همکاران، زمان و روش مناسب آموزش بهداشت 
باروری به دختران از دیدگاه والدین و معلمان شهر،مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان،پاییز 1389،دروره 

12،شماره 3،صص 84-90
دختران  آموزشی  نیازهای  تبیین  فروزان،  الفتی،  خدیجه،  میرزائی،  به  بنگرید  بیشتر  مطالعه  برای   -21
نوجوان در مورد بهداشت باروری از دیدگاه معلمان،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، خرداد و تیر 

1393،  سال هجدهم، شماره 2، صص68-75
22- برای مطالعه بیشتر بنگرید به ابوالقاسمی، ناریا و همکاران، تبیین تربیت جنسی دانش آموزان ایرانی 
از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، تابستان 

1389، دوره 8 شماره 2،  صص 27-39
و همکاران، چالش  رضا  رزاقی،  ایدز/  کارگروه کشوری  دبیرخانه ی  به  بنگرید  بیشتر  مطالعه  برای   -23
سالمت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم،شماره 

28، صص71-89

اعالم کرد انتقال ویروس ایدز از طریق روابط جنسی در مقایسه 
با سال های گذشته به بیش از 2 برابر افزایش یافته است24 و در 
این میان، یکی از گروه های در معرض خطر، نوجوانان و جوانان 
هستند.25 همچنین آمارهای رسمی منتشر شده از ایران نشان 
می دهد، 90 درصد مشکالت زناشویی از ضعف دانش در مورد 
مسائل جنسی ناشی می شود.26 اگرچه از سایر آسیب های فردی 
و اجتماعی مانند اختالالت جنسی، کودک آزاری جنسی، عدم 
تعهد و روابط فرازناشویی، بارداری های ناخواسته و برنامه ریزی 
نشده، سقط های غیرایمن و غیر درمانی و ... آمار مدون و رسمی 
در دسترس نیست اما مادامی که تصمیم های مهم همچنان 
به صورت دیگرهنگام اتخاذ می شوند و اهتمام اصلی به جای 
پذیرفتن و پرداختن، به انکار و کتمان معطوف است، دور از ذهن 
نخواهد بود اگر هر از چندگاهی خبرهای تلخی چون حادثه ی 
آتنای خردسال همچون بهمن بر سر جامعه آوار شود. شاید هنوز 
کارد به استخوان نرسیده و گزینه های دیگری قابل تصور است! 
در شماره آتی ماهنامه سرند به چگونگی آموزش جنسی و مولفه 

های آن خواهیم پرداخت.

24- برای مطالعه بیشتر بنگرید به علیپور، زهرا و همکاران، سنجش آگاهی و نگرش دانشجویان غیرپزشکی 
در مورد ایدز، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25، شماره 79، بهار 95، صص10-20

25- برای مطالعه بیشتر بنگرید به رضازاده، مجید و همکاران، ویژگی های خانوادگی افراد دارای رفتارهای 
پرخطر جنسی، مجله اصول بهداشت روانی، اردیبهشت و خرداد 1394،سال 17، دوره 3، صص58-151

دختران  آموزشی  نیازهای  بررسی  همکاران،  و  پوراندخت  افشاری،  به  بنگرید  بیشتر  مطالعه  برای   -26
14- 11 ساله  درباره سالمت جنسی، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25، شماره 79، بهار 95، 

صص1-7

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در 

سال 1388 برای اولین بار و به طور رسمی از موج 

سوم انتقال بیامری ایدز و افزایش انتقال این بیامری از 

طریق روابط جنسی خرب داد  و در سال 1393 اعالم 

کرد انتقال ویروس ایدز از طریق روابط جنسی در 

مقایسه با سال های گذشته به بیش از 2 برابر افزایش 

از گروه های در  این میان، یکی  یافته است  و در 

معرض خطر، نوجوانان و جوانان هستند.  
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رس ز کمند خرد چگونه کشم / فضل خرد داد بر حامر مرا

کشتی خرد است دست در وی زن / تا غرقه نگردی اندر این دنیا
نارص خرسو قبادیانی؛ دیوان اشعار؛ مجتبی مینوی، مهدی محقق؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ نهم؛ 1393.
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نسیم داودی پناه

جامعه

ماهنامه سرند     شماره بیستم و سوم، شهریور 1396

»با دقت به ته گودالی که در برابرم هویدا شده بود و با اشک 
های پریشانی سیراب می شد، نگریستم و در آن دره کسانی را 
دیدم که خاموش و گریان به جانب ما می آمدند و راه رفتنشان، 
راه رفنت آنان بود که روی زمین تسبیح خوانان در حرکت می شوند. 
چون نگاهم به سوی ایشان فروتر آمد، این نکته ی شگرف را 
دریافتم که تن هر یک از آنان از زنخ1 تا به باالی سینه، به گرد 
خود تابیده. چنانکه جملگی چهره در جانب رسین داشتند و 
باز پس راه می رفتند زیرا روبه روی خویشنت را  باید  ناگزیر 
منی توانستند دید. شاید پیش از این کسانی بر اثر فلج به چنین 
حالی گرفتار آمده باشند اما من خود این چنین کسان را ندیده ام 

و نپندارم که بتوان دید«.2

کتاب  بیستم  در سرود  دانته  که  است  تصویری  فوق،  سطور 
دوزخ »کمدی الهی« از حال پیش گویان و غیب گویان ترسیم 
از  این دسته  بار  با وضعیت تأسف  کرده است و مخاطبان را 
افراد در دنیایی دیگر مواجه می کند. این تمثیل تأمل برانگیز، 
نماد کسانی است که همواره ادعا کرده اند از غیب آگاهند و 
آنچه را دیگران از کشف و دانستنش محرومند، می دانند. از 
این رو در دوزخ، به جای نگاه پیش رو، به پس پشت تابیده 
و قادر به دیدن پیش پایشان نیستند! درصد مراجعین به این 
دسته یا حتی آمار تحصیلکردگانی که به این مقوالت گرایش 
موارد در  این  تمام  نیست. هر چند  این جستار  دارند، هدف 
جای خود، قابل تأمل و تحقیق می باشند اما قصد بر این است 
که به پیشینه ی فرهنگی و تاریخی این امر و همچنین دلیل 
گرایش مردمان جامعه ی معاصر به پیش گویان و فال بینان 

پرداخته شود.
1- زنخ یا زنخدان به معنی چانه -1
2- دانته؛ آلیگیری؛ کمدی الهی؛ جلد اول، دوزخ؛ شجاع الدین شفا؛ نشر امیر  -1

کبیر؛ چاپ هشتم، 1378، ص 263

پیش گویی در فرهنگ ایرانی

آثار و متون زیادی در تاریخ گذشتگان وجود دارد که گواهی 
است بر رواج امور پیش گویانه و طالع بینی ها و دفع شیاطین 
در زندگی بشر. از این رو می توان گفت گرایش به اطالع از 
آینده و یا خبر یافتن از امری غیب، رفتار و خواستی است که 
در ناخود آگاه جمعی بشر حک شده و قابل انکار نیست و با 
یافتن قدرت علم  وجود پیشرفت علم در قرون اخیر و غلبه 
بر خرافات یا مسائل ماورایی، هنوز در جوامع بشری از رونق 

نیفتاده و دست کم برخی از مردم به آن گرایش دارند.
» از روزگار کلدانیان و متدن بابل و شاید پیش از آن، پیش گویی 
و خرب از آینده به فرهنگ عمومی جوامع مختلف راه یافته است. 
برش ابتدا به دلیل ترس از عوامل گوناگون طبیعت، خطرات و 
بیامری ها و نبود اطالعات کافی و به دنبال آن قدرت تحلیل 
و تجزیه محدود، قادر به توصیف و پاسخ گویی به متام وقایع 
موجود در زندگی خود نبود. از این رو بسیاری از مسائل از جمله 
بیامری ها را با عوامل غیر طبیعی مرتبط می دانست. به دنبال 
چنین باورهایی، بازار سحر و جادو برای مبارزه با این ناپاکی ها 
شکل گرفت و از سویی دیگر با رواج این بازار، گروه هایی به 
عنوان پیش گو و کاهن شکل گرفتند. از آنجا که اعتبار و موقعیت 
اقتصادی این پیش گویان و کاهنان در گرو تبلیغ پیش گویی و 
به دنبال آن سحر و جادو بود، این گروه بسیار تالش کردند باور 

مردم درباره ی سحر و جادو را استوار و ریشه دار سازند"3

در فرهنگ ما ایرانیان نیز رد چنین تفکراتی قابل مشاهده است. 
در شاهنامه به کّرات از پیش گویی ها، خواب گزاری ها و تفأل ها 
یاد شده است. پس از اسالم نیز با وجود یک دوره رشد عقل 
گرایی و خرد ورزی و علم آموزی، ظهور قشر متصوفه و غلبه ی 
آرای ایشان بین مردم، ضربه ی سختی بر پیکر عقل گرایی 
ایران وارد آورد. به طوری که غزالی در کتاب »تحافه الفالسفه« 

می نویسد: 

»شنیدن اسامی پر تنطنه یونان چون سقراط، افالطون، ارسطاطالیس 
الهندسه،  بالند هامنند  بدان می  و فهرست علومی که سخت 
سبب  کرده،  ذایل  را  ها  آن  عقل  االهیه  و  الطبیعیه  املنطقه، 

گرویدنشان به کفر و الحاد گشته است.«4

3- کاوه بقایی، کاهنان معبد ژنتیک، روزنامه شرق؛ شماره 2228؛ 1393   -1
www. sharghdaily.ir

4- غزالی؛ ابوحامد؛ تحافه الفالسفه؛ ترجمه علی اصغر حلبی؛ تهران؛ انتشارات  -1
زوار؛ 1363، ص 32

پیش گویی؛ قدرتی پوشالی 

در پیرامون گرایش به خرافات در جامعه ی ایران

11



جامعه

ماهنامه سرند     شماره بیستم و سوم، شهریور 1396

ترویج عقاید این چنینی و همچنین فقر، افسردگی و تضعیفی 
که پس از حمله ی مغول در خانواده های ایرانی به وجود آمد، 
روی  هایی  روش  به  نجات  و  رهایی  برای  مردم  شد  موجب 
بیاورند که ایشان را در لحظه اغنا کند و رویاهاشان را پرورش 
دهد و از همه مهمتر، به آن ها حس قدرت ببخشد. این روش ها 
فرقه های مختلف عرفان و  ایجاد  و  افراطی گری  چیزی جز 
همچنین دخالت لحظه به لحظه ی امور ماورایی و غیبی در 
تمام سطوح زندگی نبود. اموری که کماکان ما بین افراد جاری 
است و می توان با عناوین مختلف از قبیل پیش گویی و کف 

بینی و طالع بینی و رمالی از آن ها یاد کرد.  
اغلب  در  بلکه  زمین،  ایران  در  تنها  نه  باورهایی  چنین  رواج 
جوامع کهن دیده می شود. »در بین النهرین هم پیش گویی 
وجود داشت و بر اساس کارهای جادوانه، همچون دریدن شکم 
جانوران، توجه به پرواز پرندگان، نربد پرندگان و چیزهای دیگر 

انجام می گرفت«5

نکته ی قابل تأمل این است که اصوال چرا انسان ها به دانستن 
امور غیبی مشتاق هستند و دلیل این همه اشتیاق برای خبر 

یافتن از مسائل نامکشوف چیست؟

پیش گویی یا تالش برای فرار از حقیقت؟

انسان به واسطه ی مادی بودن جسم، دارای محدودیت هایی 
است اما قوه تخیل و رویا پردازیش از مرزهای مادی می گذرد 
و بلند پروازی می کند. اغلب انسان ها بر این واقعیت واقفند 
که نمی توان از آینده مطلع شد اما هنگامی که با فردی مواجه 
و  نامعلوم  امور  یا  و  آینده  به  راجع  قاطعیت  با  می شوند که 
نامکشوف سخن می راند، نسبت به وی در دل حس قدرت و 
احترام پیدا می کنند زیرا آن شخص قادر به درک و آگاهی از 
پیشامدی است که خود و دیگران از دانستنش عاجزند. از این 
رو یکی از دالیل گرایش به این مقوالت، دست یابی به قدرتی 
خاص و برتری جویی است. اما چه کسانی نیازمند تبلور این 
گونه احساسات در خود هستند؟ افرادی که در زندگی از اعتماد 
زندگی  در  را  آنان  نفس  و ضعف  نیستند  برخوردار  نفس  به 
اجتماعی منزوی، غیر قابل اعتماد و یا شاکی ساخته است، به 
طور ناخود آگاه سعی می کنند از طرق دیگر کسب اعتبار کنند؛ 

1385؛  -1 پاییز  دماوندی؛  مجتبی  زرتشت؛  کیش  و  باستان  ایران  در  جادو   -5
شماره10، صص 91 تا 108

دالیل معضالت خود را به دیگران نسبت داده و سرچشمه ی 
بیشتر امور را به مسائل ماورایی نسبت دهند. فروید در کتاب 
»مکانیسم های دفاعی روان« زیر عنوان مکانیسم برون افکنی 

می گوید: 

"در برون افکنی انسان، دیگران را مقرص اعامل و رفتار خود می داند 
بنابراین  و چون دیگران رس منشأ آن رفتار قلمداد می شوند، 
خواسته ها و امیال به طور موقت از وجود شخص خارج شده 
و او دیگر برای ارضای خود فاقد هرگونه نیازی خواهد شد تا با 
مراقب بودن در رفتار خود به مقابله و کشمکش بپردازد. در این 
حالت روال امور و چهره ی دنیای بیرونی در نظرش متحول شده 
و باژگون نشان داده خواهد شد و این هامن خطری است که 
در پی استفاده از این مکانیسم، به وجود می آید. حال اگر فرد 
توانایی داشته باشد می تواند احساس گناه و عذاب وجدان را که 
سبب ایجاد اضطراب می شود، به دنیای بیرونی نسبت دهد و 
در نتیجه خود را از این عذاب رها کرده و خود را معصوم و بی گناه 

نشان می دهد!"6

6- فروید؛ زیگموند؛ مکانیسم های دفاعی روان؛ سید حبیب گوهری؛ نشر رادمهر؛  -1
1395، ص 83
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امور  در  توانایی  عدم  ی  واسطه  به  که  افرادی  نیستند  کم 
شخصی و زندگیشان به نزد رماالن و غیب گویان رفته و عامل 
تمام گرفتاری هایشان را در بد خواهی اطرافیان و یا سرنوشت 
بد محتوم خویش جسته و یافته اند. آنگاه با وجدانی آسوده 
برای آگاهی و رشد فردی کشیده  از تالش  از توجیه، دست 
و محدوده ی امنی برای خود مهیا می کنند. آن ها با تکیه بر 
افراد  یابند چرا که  افراد غیر معمولی، قدرت می  گفته های 
معمولی به خاطر سرشت همه جا حاضرشان مورد توجه قرار 
نمی گیرد، همان طور که »حسین باهر« رفتار شناس و استاد 

دانشگاه در گفتگو با جام جم آن الین توضیح داده است:

» افراد مظطرب و نگران، راحت تر عقاید خرافی را قبول می کنند 
و افرادی که بر افکار و احساسات خود کنرتل درونی دارند، کمرت 
دچار خرافات می شوند و واقع بینانه تر با مسایل برخورد می کنند. 
و همچنین  نفس  به  اعتامد  فاقد  و  افراد ضعیف  در مجموع 
کسانی که تصویر منفی از خود دارند و عزت نفسشان پایین 

است، امکان خرافی شدنشان بیش از دیگر افراد می باشد«.

برتر  و  افراد غیب گو  بودن  به گمان غیر معمول  رو  این  از   
و  به گفته هایشان چنگ زده  به دیگران،  آنان نسبت  دیدن 
توهم قدرت در وجودشان  آنان،  واهی  راهکارهای  بر  تکیه  با 
ریشه می دواند! با وجود این تفاسیر، نیک ترین شیوه برای 
مقابله با سودجویی افراد غیب گو در جامعه و البته سرگردانی 
و گمراهی مراجعانشان، گام نهادن و طی کردن مسیر آگاهی 
است. مسیری که شخص بتواند به خالء ها، ضعف ها و یا ناتوانی 
های خویش اشراف پیدا کند و در روند رشد فردی، از اعتماد به 
نفس و سالمت روان برخوردار گردد. در غیر این صورت همان 
طور که تجربه ثابت کرده است، مادامی که دولت ها از طریق 
مراجع قانونی بساط غیب گویان را بر هم زنند و یا جمع کنند، 
از آنجایی که همچنان افراد رشد نیافته و ناآگاه خواهان گمانه 
زنی های قاطع و پر هزینه شان هستند، باز از گوشه و کنار، 
چه در کوچه و خیابان و چه خانه و فضای مجازی، بساطشان 
را علم می کنند و روز از نو، روزی از نو! هر چند ممکن است 
نتوان رد پای وجود امور ماورایی و نیاز به پیشگویی را از ضمیر 
ناخودآگاه جمعی زدود، اما به طور قطع  می توان از راه خرد 
ورزی، کسب دانش، اهمیت دادن به اختیارات بشری و تالش 
برای حفظ سالمت روان، رونق و رواج کار غیب گویان و رماالن 

و کف بینان را محدود کرد.
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تا به حال

افتادن شاه توت را دیده ای؟!

که چگونه 

رسخی اش را با خاک قسمت میکند،

هیچ چیز مثل افتادن درد آور نیست

من کارگرهای زیادی را دیده ام

از ساختامن که می افتادند

شاه توت میشدند!
           شعر شاه توت، از مجموعه شعر سابیر هاکا، میرتسم بعد از مرگ هم کارگر باشم،

                                                 نرش نیامژ، چاپ ششم 1394

پرواز کارگر، اثر درسا میربها

ماهنامه سرند     شماره بیست و سوم، شهریور 1396



انقالب صنعتی که در دو یادداشت پیشین به بررسی ریشه 
ها، عواقب و ویژگی های اجتماعی برآمده از آن اشاره شد، 
از اروپای غربی )اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم از بریتانیا( آغاز 
گردید و با در نوردیدن عرض اقیانوس اطلس از یکسو و پهنای 
قاره ی سبز از سوی دیگر به ایاالت متحده ی آمریکا و اروپای 
شرقی رسید. این مهم دو تاثیر قابل تامل بر جوامعی که دچار 
تحوِل توسعه ی صنعتی می شدند، داشت: نخست رشد تولید 
افزایش تولید ثروت و دوم در معرض  ناخالص و به تبع آن 
خطر قرار دادن برخی طبقات اجتماعی و ایجاد یک پتانسیل 
قوی از رویارویی منافع طبقاتی. مورد دوم که به نوعی پیامد 
منفی انقالب صنعتی محسوب می شد، برآمده از مانیفست 
های اقتصادی حاکم بر تمدن طی گذر این دوران حادثه خیز 

و پرالتهاب بود.

مدخلی بر انقالب صنعتی

انقالب صنعتی یا تحول نظام تولیدی اقتصاد بسیار دیرتر به 
بقیه ی نقاط جهان رسید. بعد از جنگ های جهانی اول و 
اروپا  وارد آمد  از این دو بر  دوم و خسارت های زیادی که 
از خسارت های جنگی دور  آمریکا که  به  پیشگامی صنعت 
آمریکای  آسیا،  در  زیادی  نقاط  هنوز  اما  رسید،  بود  مانده 
جنوبی و آفریقا وجود داشتند که یا در مراحل اولیه صنعتی 
شدن بودند و یا انقالب صنعتی در آنجا باید تازه آغاز می شد. 
این کشورهای توسعه نیافته در ادبیات سیاسی دوران مدرن 
به کشورهای جهان سوم معروف شدند. جهان سوم که کشور 
ما ایران نیز در آن طبقه بندی می شود، بنابر دالیل و علل 

گوناگون، تحوالت عصر روشنگری و انقالب علمی که در اروپا 
رخ داد را طی نکرده است و بدین جهت فاقد ستونی استوار 
برای برپایی نظام تولیدی صنعتی بر آن بود. از این رو معموال 
یعنی  آن  سیاسی  ازای  مابه  و  اقتصادی  صنعتی-  توسعه ی 
مدرنیته، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون را کاالیی وارداتی 
به این جوامع می دانند که آمادگی پایه ای برای هضم و جذب 
این پدیده ها در این جوامع وجود نداشت و از این منظر جهان 
با  آمدن  کنار  برای  انقالب  زادگاه  تجربیات  از  نتوانست  سوم 
عوارض جانبی آن و کم کردن از این معضالت خوب استفاده 
کند به این سبب که این مناطق )جهان توسعه نیافته( هنوز 
در جذب مناسب این کاالی وارداتی مشکل داشتند و درگیر 
ایجاد  این تحول  از ورود  بودند که  مازادی  مسائل عدیده ی 
شده بود. از طرفی کشورهای اروپایی و آمریکا که پیشگامان 
توسعه ی صنعتی محسوب می شدند به جهان توسعه نیافته 
به عنوان مخزن منابع مواد خام نگاه می کردند و فعاالنه از 
پیدایش صنعت داخلی در آن کشورها جلوگیری می کردند 
تا رقیبی نوپا این منابع را از دسترس آن ها خارج نسازد. این 
دوران  نشدن  )سپری  رفت  اشاره  که  پیشین  عامل  و  عامل 
روشنگری، خردگرایی و انقالب علمی در جهان سوم( سبب 
شدند تا جهان سوم خیلی دیر وارد مسابقه ی صنعتی شود، 
اختیار قدرت های جاافتاده ی صنعتی  امتیازات در  همه ی 
تولید، مدیران و کارگران  از جمله: تکنولوژی، تسهیالت  بود 

کارآزموده و پول.

شوک اول: برخورد با غرب در ایران قجری

طریق  از  صنعتی  اروپای  با  ایرانیان  های  تماس  نخستین 
مسافرت های شاهان و شاهزاده های قاجار به آن قاره برقرار 
شده بود و کاالهایی که برای مردم آن روزگار ایران بیشتر به 
محصوالت سحر و جادو می مانست وارد کشور شده و معموال 
فقط برای اشراف درباری و برخی متمولین و اربابان محلی قابل 
حصول بودند، محصوالتی مانند دوربین های عکاسی، اتومبیل 
های  پیشرفت  دیدن  و...  چاپ  های  ماشین  سوز،  نفت  های 
این چنینی از سرزمین َفرنگ1 بخشی از جامعه ی ایران، قشر 
الیت و روشنفکران ما را به فکر فرو برده و حسرت توسعه ی 
صنعتی از آن روزگار بر جان ایرانیان نشست. ایران در عصر 

1- ایرانیان عصر قاجار به اروپا فرنگ می گفتند که به معنای کشور فرانسه و استعاره از  -1
غرب بود.

پویا اشکانی

دیوار

مالکیت در ایران پسا صنعتی و تاثیرش بر رفاه طبقه کارگر
قسمت  چهارم
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قاجار به تازگی از یک دوره ثبات نسبی و آرامش کوتاه مدت 
برآمده از حکمرانی دودمان زند خارج شده و دوباره آتش کش 
مکش های قبیله ای و ایلی در آن شعله ور بود. در گرماگرم 
این درگیری ها، ایل قاجار به رهبری فرد قسی القلبی به نام 
آقا محمد خان قدرت را قبضه کرده بودند، اما همچنان اقصی 
نقاط فالت مرکزی و مناطق حاشیه ای پادشاهی ایران در تب 
به تبع  انتقام های قومی می سوخت.  تصفیه های خونین و 
جغرافیای وسیع ایران و تاریخش در هر منطقه ای خاندانی از 
اربابان و خوانین محلی حکم رانی می کردند و تنش های بین 
ایالت این خوانین باعث می شد که بزرگان هر قومی نیم نگاهی 
به استیال بر مرکز داشته باشند تا از آن طریق قوم و قبیله ی 
خود را بر کل ُملک ایران برتری دهند. به همین سبب است که 
تاریخ ایران پیش از بر تخت نشستن رضا شاه تاریخ کشمکش 
های ایلی بر سر تخت پادشاهی و یا دست باال نظامی است. این 
التهاب های جاری از طرفی و جنگ های خانمان سوز طوالنی 
با امپراتوری های بزرگ خارجی )عثمانی و روسیه( از طرفی 
از بسیاری جهات دچار  را  ایران  از  قابل توجهی  دیگر بخش 
عقب ماندگی های فراوان و فقر روز افزون کرده بود و همه ی 
اینها فاصله ی بین جامعه ایران تا جوامع توسعه ی یافته ی 
فرنگ را در چشمان بسیاری از نخبگان ایران بیشتر آشکار می 

کرد.

نظام مالکیتی در ایران 

را  و سرزمین  ُملک  تمام  که  ایران  مطلق  استبدادی  ساختار 
ِملک شخصی شاهنشاه یا شاه شاهان می داند به نظر صاحب 
حاکم  فئودالی  نظام  با  کاتوزیان  همایون  دکتر  نظرانی چون 
بر اروپا که قدرت های اصلی حاکم بر مناطق مشخص را به 
دست حکمرانان محلی داده و پادشاهان مرکزی را در واقع تنها 
به عنوان سمبل یک جغرافیای وسیع تر و یا نماینده ی یک 
ائتالف فئودالی قرار می داد، تفاوت هایی آشکار دارد. شاهنشاه 
در فرهنگ ایرانی چنانچه از شعارها و عبارت هایی چون "فره 
ایزدی" و "چه فرمان یزدان چه فرمان شاه" می توان فهم کرد 
معادل  )بعدها  زمین  ایران  رعیت  سر  بر  پروردگار  ی  سایه 
اسالمی برای این نقش آفریده شد تحت عنوان ظل اهلل( بوده 
و حق تصرف و دخل در اموال تمام خوانین و اربابان نواحی را 
داشته است. همین مسئله بوده که همیشه جنگ فرمانروایان 
محلی با پادشاهان مرکزی جنگ بر سر فره ایزدی بوده و اگر 

پادشاهی طی سلسله جنگ هایی عزل می شد آن را به دور 
افتادن فر ایزدی از سرش ربط می دادند نه نارضایتی اربابان و 
صاحبان قدرت محلی. پادشاه جدید هم تنها به علت جوهره 
نه حمایت  بود  کرده  را کسب  ایزدی  فره  اش  ی شخصیتی 
طبقات اجتماعی مختلف. همین مسئله کلیدی ترین تفاوت 
جامعه شناختی بین جامعه ی پیشا صنعتی یا پیشا مدرن اروپا 
را با جامعه ی ایران پیش از ورود مدرنیته یا انقالب صنعتی 
به نمایش می گذارد. سیاست در اروپا به دالیل مختلف پیش 
از  انقالب صنعتی نهاد-محور بود و طبقات اجتماعی  از آغاز 
جمله طبقه ی فئودال با نهادینه کردن قدرت خود مکانیسم 
های کمتر پر دردسر و کمتر خونین برای انتقال قدرت و حل 
اختالفات ایجاد کرده بودند. همین مسیر تاثیر گذاری طبقات 
اجتماعی بعد از انقالب صنعتی نیز طی شد و با گسترش شبکهی 
آنان  به  وابسته  نهادهای  که  کرد  ایجاد  نوینی  طبقات  خود 
قدرت اصلی حرکت دهنده جامعه بودند. همانطور که مارکس 
اداره  دار  سرمایه  یا  بورژوازی  طبقه  کردند  ترسیم  انگلس  و 
کننده ی اصلی جامعه ی صنعتی بود و نهادهایی چون دولت 
مدرن در واقع کارگزاران طبقه ی بورژوا محسوب می شدند. 
البته این تحلیل طبقاتی تنها تحلیل رایج نبود روشنفکران ملی 
گرا نیز بودند که دولت مدرن و نهادهایش را کارگزاران ملتی 
می دانستند که در سیستم دولت- ملت و در چارچوب نظام 
است  مشغول  ملت  اراده ی  پیشبرد  به  سیاسی   دموکراسی 
والبته برخی تحلیل های متفاوت دیگر نیز وجود داشت، اما 
همه ی این تحلیل ها با تفاوت های ریز و درشتشان بر یک 
چیز اشتراک نظر داشتند و آن نهادینه بودن جوامع مدرن و 
صنعتی و پاسخگو بودن این نهاد ها به جامعه و طبقاتش. در 
حالی که در ایران بنا بر وجود فرهنگی استبدادی مطلق، خبری 
از طبقات نبود و سیاست از همان دوران معاصر با فئودالیسم 
اروپایی که مقارن با پیش روی انقالب علمی اروپا نیز بود، بر 
پایه مجادالت شخصی و مذهبی و قومی و برای بدست آوردن 
مفاهیم متافیزیکی عجیبی چون فره ایزدی یا حمایت الهی از 
ایل یا خان استوار بود، حاکم پیروز در مجادالت قدرت به سبب 
این شخص-محوری مستتر در فرهنگ، مالک تمام زمین ها و 
چراگاه ها و امالک مردم و اربابان محلی می شد و جز در حد 
تفقدهای گاه و بیگاه از خوانین، خود را ملزم به پاسخ گویی 
به آنان یا هیچ طبقه ی دیگری نمی کرد. جان کالم آن که 
سیاست در ایران که شامل مناسبات قدرت و مالکیت بر زمین 
و اموال می شد شخص-محور وکامال استبدادی بود اما در اروپا 
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طبقاتی تر و نهاد-محور. از این جهت طبقه به آن مفهوم که در 
اروپا وجود داشت در ایران غایب بود یا حداقل کارکرد همتای 

اروپاییش را نداشت.

شوک دوم؛ مدرنیته ی آمرانه!

در گیر و دار شوک وارد شده بر جامعه ی متشتت، عصبی و 
خسته از عقب افتادگی های ایران ناشی از برخورد با اروپای 
قدرتمند و توسعه یافته و حسرت داشتن شهرهایی همچون 
جانب  از  ای  پروژه  ایران،  شدن  صنعتی  و  فرنگ  شهرهای 
برخی افراد قشر الیت در ایران کلید خورد که شاید بهترین 
عنوان برایش مدرنیته ی آمرانه باشد! پروژه ای که در نهایت با 
روی کار آوردن فردی نظامی و مقتدر بر راس قدرت به جای 
بوی عملیاتی و جدی  و  قاجار رنگ  پادشاهان مهار شده ی 
بود  قزاق  بریگاد  نیروی  افسر  شدن گرفت. رضا شاه که یک 
آرزوی  با  پروژه،  این  ساختن  اجرایی  مقتدر  بازوی  عنوان  به 
صنعتی کردن ایران، ورود صنعت و بخش هایی از مدرنیته را 
سرعت بخشید اما فهم وی و مجموعه ی همراهش از مدرنیته 
و انقالب صنعتی فهمی ناقص بود! آن ها نمی دانستند که اروپا 
با طی کردن دوران روشنگری و انقالب علمی زمینه را برای 
زدودن تعصبات و خرافات از مناسبات انسانی فراهم کرده و از 
این طریق استبداد مطلق را گام به گام با نهادسازی و ایجاد 
طبقات قدرتمند مهار و سپس سیر صنعتی شدن را آغاز کرده 
و ادامه داده اند. حال آن که در ایران تنها با وارد کردن وجوه 
صنعتی و اقتصادی مدرنیته بدون تالش برای کنار نهادن خوی 
استبدادی و بدون دیدن تفاوت های تاریخی جوامع ایران و 

اروپا سعی در کپی برداری ناشیانه ای از این سیر داشتند.

سایه ی غیبت نهاد و استبداد درونی شده بر رس ایران صنعتی

همانطور که اشاره شد کشور ما ایران بدون طی کردن دورانی 
و  صنعت  نام  به  وارداتی  کاالیی  با  روشنگری  دوران  مشابه 
مدرنیته روبرو شد که از سمت حاکمان نوین و با استفاده از 
قدرت دولتی در تقال برای جا افتادن بود. در غیاب روشنگری، 
انقالب  که  بود  ایرانیان  نگر  مطلق  و  نشده  مدرن  ذهنیت 
صنعتی وارد شده را در مسیری متفاوت از مسیر طی شده در 
اروپا پیش برد. غیاب نهادهای سیاسی و اقتصادی و بیگانگی 

تاثیر خود را  از دموکراسی مدرن،  با رواداری برآمده  ایرانیان 
نیز گذاشت. صنعت وارد  ایران  به  اندیشه های چپ  بر ورود 
ایران شده بود و طبقات نوین کارگر و بورژوا نیز کمابیش در 
شهر های صنعتی شده ی ایران شکل گرفتند. اما دموکراسی 
که در اروپا نهادینه شده بود یا در حال پا گرفتن بود به کلی 
در ایران غایب بود. سوسیالیسم نیز به سرعت وارد ایران شد و 
طرفداران پر و پا قرص خود را پیدا کرد. مردمی که همیشه به 
چشم رعیت نگریسته می شدند و خود را در انقیاد این ارباب 
و آن خان می دیدند، پتانسیل باالیی داشتند که جذب ایده 
های آرمانی سوسیالیسم شوند. سوسیالیسم چنانچه در قسمت 
های پیشین اشاره رفت دغدغه ی رفاه همگانی باالخص رفاه 
کارگران به عنوان نیروی تولید ثروت در یک جامعه ی صنعتی 
شده را دارد. اما سوسیالیسم ایرانی مانند سایر اجزای مدرنیته 
ی وارداتی با مشکالت مضاعف دست به گریبان بود که دو مورد 

از مهمترین شان عبارت اند از: 

1- طبقه بورژوای ایران بنابر دالیل عدیده و از جمله همان 
فقدان نهاد های اجتماعی، بسیار بیشتر از طبقه ی بورژوای 
اروپایی یا سایر نقاط جهان وابسته به رانت )ویژه خواری( بود و 
از این جهت گام مهمی در توسعه و افزایش تولید ارزش افزوده 
برنمی داشت و این روند بیمارگونه تا به امروز رخت از اقتصاد 
صنعتی و مدرن ایران برنبسته و چون فاقد توانایی نهادسازی 
و تاثیر کالن بر اداره ی جامعه ی استبدادی بود کنار آمدن و 

حتی مبارزه با این طبقه بسیار سخت می نمود

2- چپ هایی که داعیه دفاع از حقوق کارگران و دهقانان را 
داشتند نیز به عنوان بخشی از همین جامعه شخص-محور و 
استبدادی فاقد توانایی برای نهادینه کردن مفهوم مبارزه ی 
از  عمدتا  هایشان  و تالش  بودند  اجتماعی  عدالت  و  طبقاتی 
مجادالت پرشور سیاسی که گاه رنگ و بوی خشن و انقالبی 
نیز می گرفت فراتر نمی رفت. گه گداری هم که نهادهای نیم 
بندی مانند احزاب سوسیالیستی یا سندیکای کارگری ایجاد 
می کردند یا به واسطه ی تشتت درونی از هم می پاشید و 
دچار انشعاب می شد یا به واسطه ی سرکوب شدید و عدم 
جذب مخاطب از بدنه ی جامعه منزوی و نابود می گردید. در 
واقع فهم درست و کاملی از سوسیالیسم و نهاد های صنفی نیز 

در بدنه ی جنبش چپ در ایران وجود نداشت.
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کارگران ایرانی؛ زخم خوردگان تبعیض های دیرینه 

قصه ی پرغصه ی وضعیت کارگران ایرانی، فقر گریبانگیرشان 
و سختی های زیستن برای آن ها ماجرای مثنوی هفتاد من 
کارگران  برای  رفاهی  نامناسب  وضعیت  امروزه  است،  کاغذ 
ایرانی معلول تاریخ ذکر شده ای است که با حفظ مناسبات 
اقتصادی رانتی و ذهنیت استبدادی و  نهاد ستیزی ایرانی بار 
ستمی اقتصادی را برگردن ایشان می نهد. در این میان سهم 
صاحب نظران و سیاست گذاران برای اقدامی عاجل در جهت 
قرار  نباید مورد غفلت  بهبود نسبی وضعیت طبقه ی کارگر 
بگیرد. دو مورد از مواردی که تالش عاجل دستگاه های اجرایی 

و قانون گذار را جهت رفع مشکل می طلبد مرور می کنیم:
از  که  درشتی  و  ریز  های  داستان  تمام  با  ایران  ما  1-کشور 
ثروت هنگفتش به گوش ما رسانده اند، این روزها کثیری از 
شهروندان خویش )عمدتا کارگر و یا بیکار شدگان( را در فقری 
از درصد  انگیزی  آمار حیرت  بیند، هرسال  فزاینده غرق می 
با درآمد زیر خط فقر روزگار  از جمعیت کشور که  هنگفتی 
سپری می کنند منتشر می شود و سوالی که این روزها کمتر 
مورد پیگیری جدی قرار می گیرد این است که علی رغم رشد 
نسبی اقتصادی در سال های اخیر چرا جمعیت زیر خط فقر 
کاهش معنا داری نمی یابد و برنامه ای مدون برای زدودن فقر 

در سیاست گذاری های مسئولین امر و یا انتقادهای فعاالن و 
صاحب نظران دیده نمی شود؟

2-در کنار تمام مسائلی که شرح شان الزم و ضروری است شاید 
یک انتظار امروزه از سیاست گذاران بسیار به جا به نظر می آید 
و آن اینکه هر چه سریعتر نگاه امنیتی که به تشکل های صنفی 
و کارگری وجود دارد رفع و به دعوای حقوقی بین کارفرما-
کارگر که یک امر بسیار متداول در سطح جهانی است به چشم 
معضلی امنیتی دیده نشود. این نکته از این جهت حائز اهمیت 
است که دعواهای حقوقی بین کارفرمایان و کارگران همه جای 
گرفت  سراغ  توان  می  را  جایی  کمتر  اما  دارد،  وجود  جهان 
که معترضین کارگری را به دالیلی مانند شکایت کارفرمایان 
زندانی کنند یا شالق بزنند! آیا در تمام دعواهای بین طرفین 
کارگر-کارفرما، در کشور ما حق با کارفرماست؟؟ اگر پاسخ به 
این پرسش آری است بحث به مصادیق می کشد و مباحثه ی 
جدیدی کلید می خورد که موضوع این یادداشت نیست اما اگر 
خیر است آیا کسی سراغ دارد که کارفرمایی را در ایران بخاطر 
تا به حال کارفرمایی  شکایت کارگران شالق زده باشند؟ آیا 
به صرف درگیری حقوقی با کارگران اتهام امنیتی زده شده؟ 
امری که در خصوص فعالین کارگری برچسب محبوبی جلوه 

می کند.
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تلنگر

رابطه ی کارگر و کارفرما
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اندر حکایت موقعیت کارگران در ایران

امیر برش نورد
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نهضت ملی ایران تصمیم دارد که در قدرت باقی مباند و تا آخرین 
نفر – اگر هم تانک های انگلیس و آمریکا از روی نعش شان 

بگذرد – مقاومت خواهند منود.
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تاریخ و اندیشه

ماهنامه سرند     شماره بیستم و سوم، شهریور 1396

زمامداری  دوران  رخدادهای  مجموعه  به  پیشین  قسمت  در 
محمد مصدق پرداختم. از کشمکش با دربار تا دول انگلیس 
و آمریکا. در این قسمت به ادامه این چالش ها می پردازم و 
در شماره ی بعد وقایع 25 تا 28 مرداد را مورد بررسی قرار 

می دهم. 

محمد مصدق و مخالفین پس از قتل افشارطوس

جریان ربودن و قتل سرتیپ افشارطوس تاثیرات قابل توجهی 
بر دولت گذاشت. یکی از وفادارترین مردان نظامی دولت به 
قتل رسیده بود. در جریان تحقیقات پیرامون این واقعه نام 
های آشنای بسیاری به میان آمد. من جمله دکتر مظفر بقایی1 
و فضل اهلل زاهدی2. دکتر بقایی در این زمان نماینده مجلس 
بود و مصونیت قضایی داشت. دولت خواهان سلب مصونیت 
جهت امکان احضار و بازجویی از او بود. اما مخالفین دولت در 
مجلس مانع تراشی می کردند. اختالفات بر سر سلب مصونیت 
حقوقی دکتر بقایی، دامنه اختیارات شاه و پرهیز از دخالت در 
امور اجرایی کشور، تحریک عشایر به شورش و نهایتا انتخابات 
هیئت رئیسه ی مجلس موافقین و مخالفین دولت مصدق را رو 
در روی هم قرار داد. جو مجلس به شدت متشنج بود. موافقین 
و مخالفین دولت تقریبا در رابطه با هر موضوعی به یکدیگر 
حمله می بردند. در یکی از همین موارد حسین مکی از یاران 
پیشین و مخالفین کنونی مصدق با مهندس رضوی که نایب 
رئیس مجلس بود به جدال سختی پرداخت. کار آنچنان باال 
گرفت که از دشنام به زد خورد کشیده شد. مکی چند نفر از 
حامیان خود را تهییج می کرد که نایب رییس حامی دولت را 

1- دکتر مظفر بقایی یکی از نخستین همراهان دکتر محمد مصدق و از بنیان گذاران جبهه  -1
ملی بود که بعدها به صف مخالفین پیوست.

2- سپهبد زاهدی در دولت اول محمد مصدق وزیر کشور بود.  -1

از مجلس بیرون کنند بیرونش کنید چرا معطلید؟ چرا ایستاده 
اید و نگاه می کنید؟ عینک نریمان که به حمایت از مهندس 
اقبال یکی  بود شکست و چشم راست  رضوی مداخله کرده 
دیگر از نمایندگان به سختی جراحت برداشت. فاصله دولت و 
مجلس بیشتر می شد و مصدق به این نتیجه رسید که چنین 
مجلسی می بایست با تکیه بر رای عمومی منحل و مجلسی 
جدید تشکیل شود. گزارش هایی به نخست وزیر رسیده بود 
که نشان می داد دست کم 30 نفر از نماینگدان مجلس حقوق 
بگیر انگلیس هستند. او حتی در ضمن دیداری با هندرسون 
سفیر آمریکا به همین نکته اشاره کرد. نخست وزیر به نیت 
مخالفین خود پی برده بود و تالش می کرد با انحالل مجلس 

هزینه برکناری دولتش را برای مخالفین سنگین کند. 

"در میان مخالفین امروزی عده ی قلیلی هستند که در رشوع این 
نهضت از همقدمان و همراهان بوده اند ولی به علتی که ترک 
ذکر آن اولی است اکنون ملت را در آخرین مراحل پیروزی رها 
ساخته در تضعیف دولت و جلوگیری از پیرشفت آمال ملی حتی 
از مخالفین قدیم هم پیش افتاده اند... در این مجلس گروهی 
از مخالفین و ایادی سیاست بیگانه با بعضی منحرف شدگان می 
کوشند که زمام امور را به دست دولتی بدهند که بتواند مطامع 
بیگانگان و منافع آن ها را تامین کند و برای انجام این منظور 
تبلیغات مرضه ی خود قرار  برای  ای  را وسیله  تریبون مجلس 
داده اند. در کشورهای دموکراسی و مرشوطه هیچ قانونی باالتر 
از اراده ی ملت نیست. به همین جهت دولت در این لحظه 
ی حساس تاریخی مشکلی را که با آن مواجه شده با ملت در 
میان بگذارد و راجع به این مجلس از خود مردم سوال می شود 
که اگر با ادامه وضع کنونی مجلس تا سپری شدن دوره ی 1۷ 
تقنینیه موافقت دارند دولت دیگری روی کار بیاید که بتواند با 
این مجلس همکاری کند و اگر با این دولت و نقشه و هدف آن 
موافق اند رای به انحالل آن بدهند تا مجلس دیگری تشکیل شود 

که بتواند در تامین آمال ملت با دولت همکاری کند."3

در مقابل نظریات مصدق، آیت اهلل کاشانی قرار داشت. او به 
شدیدترین وجه به نخست وزیر تاخت و او را صیاد آزادی خواند:

این خیال شوم  ایران که پنجاه سال شب و روز،  "صیاد آزادی 
اسارت مردم را در مغز خویش پرورش داده بود در رس راه خود 
مانعی را دید که نه تنها هیچ قیمت و عنوان در مقابل افکار 

3- موحد، محمدعلی، خواب آشفته ی نفت، نشر کارنامه، چاپ دوم،  تهران زمستان 1384، ج  -1
2، ص 770

سپهر ساغری

کمدی کودتا
پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای 28 مرداد

قسمت  دوم
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مالیخولیایی او تسلیم نشد بلکه او را تحذیر و تضییع منوده و 
یادآور گردید که اجرای این فکر ناپسند به امحای مرشوطیت 
در حصار دیکتاتوری، کمک به استثامر بیگانگان است. بر احدی 
با متام وسایل ممکنه درصدد  پوشیده نیست که رئیس دولت 
است که برخالف اصول مسلم قانون اساسی ایران را به حال قبل 
از مرشوطیت و حکومت استبدادی برگرداند... ولی من به شام 
مردم به خالف آن یاغی طاغی که در کشور مرشوطه ی ایران به 
خیال خداوندگاری افتاده است می گویم: مرشوطیت ایران هرگز 

نخواهد مرد."4

آیت اهلل کاشانی در نهایت با شدیدترین لحن رفراندوم را تحریم 
کرد:

"رشکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرح ریزی 
شده مبغوض حرضت ولی عرص عجل الله تعالی فرجه و حرام 
است. البته و البته هیچ مسلامن وطن خواهی رشکت نخواهد 

کرد."5

4- همان، ص 759 -1
5- همان، ص 733 -1

تاریخ نشان داد که برآورد مصدق از اوضاع مجلس درست بود. 
حدودا یک سوم نمایندگان مجلس شورای ملی حقوق بگیر 

انگلیس و آمریکا بودند! 

"سیا و MI6 ... جریان منظم منابع مالی را – 11 هزار دالر 
در هفته – به سوی حدود 20 تا 30 مناینده مجلس، به بیش از 
20 روزنامه که به طور منظم مقاالت منترش شده در لندن و 
واشنگنت را ترجمه و منترش می کردند، به روسای ایالت بختیاری 
که شورشی ایالتی را در بهمن ماه 1331خ به راه انداخته بودند... 
به نهادها و احزابی چون سومکا، آریا، حزب زحمتکشان و از 
لوتی جنوب  به وعاظ و دسته های  بهبهانی  الله  آیت  طریق 

تهران رسازیر می کردند... "6 

در نهایت همه پرسی انحالل مجلس برگزار شد و با اکثریت آرا 
مجلس منحل گردید. مصدق پیروزی دیگری به دست آورده 

بود. نخست وزیر دست نیافتنی به نظر می رسید. 

6- همان، ص 248 -1
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"رشکت در رفراندوم خانه برانداز که با 
نقشه اجانب طرح ریزی شده مبغوض 
حرضت ولی عرص عجل الله تعالی فرجه 
و حرام است. البته و البته هیچ مسلامن 
وطن خواهی رشکت نخواهد کرد."



کودتا، پاسخی به مصدق

برغم فشارهای اقتصادی و سیاسی بر دولت مصدق، نخست 
از اعمال زور و تهدید پرهیز می کرد. تجربه ی چنین  وزیر 
قابل مشاهده  ایران  تاریخ  از  ای  تقریبا در هیچ دوره  فضایی 
نماد ملیت و دموکراسی بدل شده  به  نیست. محمد مصدق 
بود. آزاد گذاشتن جریان های مخالف به نشر عقاید برای دولت 
گران تمام شد. در حالی که از منظر دولت فعالیت توده ای ها 
نمادی از دموکراسی بود، غرب و البته نیروهای سلطنت طلب و 
مذهبی داخل کشور آن را به منزله خطری قریب الوقوع تفسیر 
می کردند. خاصه آن که حزب توده تقریبا بدون هیچ استقاللی 
مطیع اوامر کرملین بود. نه آمریکا و نه انگلیس مایل نبودند 
برغم فشارهای شدید بر ایران، این کشور به دامان کمونیسم 
فروغلتد. گرچه در مورد این مهم زیاد اغراق می شد. نمونه عینی 
این بزرگنمایی رفتار روس ها در استرداد طالهای ضبط شده 
ی ایران بود.7 مخالفان سرسخت مصدق چون حسین مکی و 
مظفر بقایی همچون سیاستمداران غربی مصدق را دیکتاتور می 
خواندند اما توضیحی در مورد وجود احزاب، گروه ها و نشریاتی 
که آزادانه علیه دیکتاتور! عمل می کردند، ارایه نمی دادند! در 
میان چهره های سرشناس مذهبی برخالف آیت اهلل کاشانی، 
آیت اهلل غروی، آیت اهلل برقعی، حجت االسالم زنجانی و محمود 
طالقانی که بعدها از چهرهای سرشناس انقالب شد، پشتیبان 
مصدق باقی ماندند. با افزایش مخالفت ها در داخل زمینه برای 
تغییر رفته رفته فراهم می شد. وقتی آمریکا و انگلیس به این 
نتیجه رسیدند که مصدق اهل سازش نیست و بویژه پس از 
شکست جریانات 30 تیر که به بازگشت قدرتمندانه تر مصدق 
منجر شد، امکان هرگونه تغییر به ظاهر قانونی هم وجود ندارد 
جهت  به  که  ها  انگلیسی  کودتا.  شدند؛  گزینه  یک  متوجه 
بودند  اول  ایران همیشه متهم ردیف  امور داخلی  دخالت در 
با تصمیم دولت مصدق و پس از قطع روابط دو کشور از مهر 
31 ایران را ترک کردند. حال امریکا تنها تکیه گاه ممکن برای 
تجمیع نیروهای ضد دولتی و بخت آزمایی یک کودتا می نمود.

"سازمان سیا به همراه همتای بریتانیایی اش SIS( MI6( از 
اواخر سال 1331/1952 برنامه ریزی برای اجرای کودتای نظامی 
را آغاز کردند. هر دو سازمان امکانات و تسهیالت عمده ای را 
وارد عمل کردند. بریتانیا یک شبکه ی گسرتده و قدیمی در ایران 

7- در جریان اشغال ایران در شهریور 1320 حدود 11 تن طالی ایران بدست قوای شوروی  -1
افتاد. این ثروت قابل تامل برغم موافقت در دوران مصدق به دولت کودتا تحویل داده شد. 

داشت. آنان کارشناسان فارسی زبانی در اختیار داشتند که برخی 
در  و  ایران  مورد  در  فعالیت  سابقه  دارای سی سال  ها  آن  از 
ایران بودند. با سیاستمداران قدیمی، چهره های مذهبی، روسای 
ایالت، رسان تجاری و افرسان ارشد ارتباط برقرار کردند. سازمان 
جاسوسی بریتانیا MI6 فهرست کاملی از افراد رسشناس ارتش 
ارتباطات خانوادگی،  آنان،  گرایش های سیاسی  و  کرده  فراهم 
برنامه های کاری و همچنین نقاط ضعف آنان را بررسی کرده 
بود."8 اما در عمل پیاده سازی چنین برنامه ای دشوار به نظر 
می رسید: "اطالعات ارایه شده منایانگر طرحی غربی برای اجرا 
بوسیله رشقی ها است. اما آن را نویسندگانی تهیه کرده اند که 
دانش گسرتده نسبت به کشور )ایران( و مردم آن دارند و تالش 
کرده اند که متام جزییات را از نقطه نظر ایرانیان بررسی و تحلیل 
کنند. با توجه به ناتوانی شناخته شده ایرانیان در طرح ریزی 
یا اجرای کامال منطقی چنین برنامه ای، اصال انتظار نداریم که 
چنین طرحی در فضایی محلی و در عملیاتی غربی بازبینی و 
اجرا شود. در سال های اخیر هیچ پیشینه ای برای این عملیات 
کامال  ماهیتی  رضاشاه  کودتای  است.  نداشته  وجود  ایران  در 
متفاوت داشت. کودتاهای اخیر در کشورهای خاور نزدیک از 
لحاظ اجرایی بسیار آسان تر بودند زیرا در آن کشورها اپوزیسیون 
بزرگ هوادار کمونیسم وجود نداشت که باعث پیچیدگی اوضاع 
شود و یا حضور یک نخست وزیر بسیار مردمی هم کار را سخت 

نکرده بود."9

اطالعات  مامور کهنه کار سازمان  روزولت  نهایت کرمیت  در 
مرکزی آمریکا موسوم به سیا مامور اجرای کودتا شد. روزولت 
قبال از حمایت نیروهای شهربانی، که عمدتا زیر نفوذ تیمسار 
دفتری قرار داشتند و چند واحد نظامی، اطمینان حاصل کرده 
بود. اکنون به جماعتی با ترکیب مطلوب دسترسی می یافت. 
با این حال، اسداهلل رشیدیان10 پیشنهاد می کند که از رهبران 
مذهبی جهت بسیج عمومی کمک گرفته شود. در این بین از 
آیت اهلل کاشانی یار پیشین و مخالف سرخت کنونی مصدق نام  
برده می شود. رشیدیان پیشنهاد می کند که با پول می توان 
نظر او را جلب کرد. از این رو ده هزار دالر به احمد آرامش یکی 

از معمتدین کاشانی سپرد تا نتیجه الزم حاصل شود. 

8- همان، ص 222 -1
9- همان، ص 252 -1
10- اسداهلل، سیف اهلل و قدرت اهلل رشیدیان از رابطین و عوامل انگلیسی ها در ایران بودند.  -1

www.iichs.org       در همین رابطه بنگرید به:  اسداهلل رشیدیان اثر فاطمه معزی
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پیشنهاد
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همه مردان شاه اثر استیفن کینزر روایتی داستان گونه از تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران و رسانجام سقوط دولت 
دکرت محمد مصدق است. کینزر کتاب را در 12 فصل تنظیم و آن را به مردم ایران تقدیم منوده است. او ضمن پرداختی ساده 
و بی تکلف به اختالفات ایران و غرب در جریان ملی شدن صنعت نفت، گزارشی قابل تامل از ریشه های بحران در خاورمیانه ی 

کنونی به دست می دهد. کینزر دخالت بیگانگان را خطری جدی می داند و می نویسد:

"این رویدادها هشداری آشکار به ایاالت متحده و هر کشوری است که درصدد تحمیل اراده ی خود به ملت های دیگرند. 
دولت هایی که از کودتا، انقالب یا اشغال نظامی کشورهای دیگر حامیت می کنند، با این باور دست به اقدام می زنند که پیروز 
خواهند شد و اغلب نیز چنین است. با این حال، پیروزی آن ها می تواند پیامدهای معکوس و بعضا ویرانگر و غم انگیزی به 

بار آورد."1

کینزر کودتا علیه دولت مردمی مصدق موسوم به عملیات آژاکس را ضایعه ای عظیم برای ایران، خاورمیانه و جهان می داند. 
نویسنده معتقد است خشونت لجام گسیخته در جهان ریشه در دخالت آمریکا و همدستانش در سقوط دولت مصدق دارد:

"کودتا یک ایران قابل اتکا را به مدت 25 سال برای ایاالت متحده و غرب ارمغان آورد. این بی تردید یک پیروزی بود. اما با توجه 
به آن چه که بعدها حاصل شد و فرهنگ عملیات پنهانی که پیکره ی سیاست آمریکا را در پی کودتا به تسخیر خود درآورد، 
این پیروزی بسیار خدشه دار می مناید. عملیات آژاکس میراثی زجرآور و وحشتناک به جا گذاشته است: از خیابان های داغ و 

پر هیاهوی تهران و سایر پایتخت های اسالمی تا صحنه های حمالت تروریستی در رسارس جهان."2

1- کینزر، استیفن، همه مردان شاه، نشر اختران، چاپ چهارم، تهران 1385، ص 12 -1
2- همان، ص 318 -1

همه مردان شاه
معرفی کتاب همه مردان شاه اثر استیفن کینزر
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رئیس علی دلواری
به مناسبت 12 شهریور روز مبارزه با استعامر انگلیس

رئیس علی دلواری یکی از مبارزین ایرانی در جریان جنگ جهانی اول بود که از 

تنگستان در بوشهر به قیام علیه قوای اشغالگر انگلیس برخاست. وی در شهریور 

1294خ بوسیله یکی از عوامل انگلیس به نام غالمحسین تنگکی از پشت رس مورد 

هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. 

ماهنامه سرند     شماره بیستم و سوم، شهریور 1396

عادله جعفرپور



آموزش و پرورش از مهم ترین ارکان هر نظام اجتامعی محسوب می شود. با این 
وجود و عطف به اهمیت آن، همه جوامع برشی در یک سطح از توسعه یافتگی، 
خاصه فرهنگی، برخوردار نیستند. درگذشته عقیده ی بسیاری از صاحب نظران 
اما  یادگیری و رشد آن ها است.  این بود که ورود کودکان به دبستان، آغاز  بر 
امروزه مسیر این عقیده تغییر یافته و توجه ها به سمت دوران پیش از دبستان، 

به عنوان دورانی برای رشوع یادگیری و شکوفایی جلب شده است.

24 ماهنامه سرند     شماره بیستم و سوم، شهریور 1396
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ما دائم یادگرفته ایم بگوییم بچه است، بزرگ می شود، درست 
می شود، یادش می رود، خودش یاد می گیرد. اما بچه است 
و اگر درست نشود، دیگر سخت درست می شود. دومین آجر 
را که کج گذاشتی، دیوار تا انتها کج می رود. بنابراین نحوه ی 
آموزش در دوران کودکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
متاسفانه شیوه ای که ما در سنین کودکی با آن آموزش داده 
می شویم، شیوه ای رقابتی است که سعی دارد هر کسی را به 
تنهایی مورد توجه قرار دهد. به عبارتی تالش می کند تا هر 
فرد بنا به مهارت ها و تواناهایی ها ی شخصی اش در رتبه ی 
اول قرار گیرد و به طور پیوسته در رقابت با هم نوعان و هم 
ساالن خود باشد. روشی که شخص گرایی یا به تعبیر صریح 
تر خودخواهی ستون اصلی آن است و مشارکت و کار گروهی 
در آن کمتر به چشم می خورد. بی جهت هم نیست که در 
فرهنگ ما گلیم خود را از آب کشیدن ضرب المثل شده است! 
شاید پرسش مهم این باشد که راه چاره چیست؟ دیگر ملل 
دنیا چه مسیری را انتخاب و پیموده اند؟ به بیانی دیگر سیستم 
تشابهاتی  و  ها  تفاوت  مختلف چه  آموزشی کشورهای  های 
دارد و خروجی هر یک چیست؟ بسیاری از فالسفه ی تعلیم و 
تربیت همچون ارسطو، افالطون، کمینوس و روسو بر اهمیت 
آموزش و پرورش از سال های اولیه ی تولد و حتی دامان مادر 
تاکید کرده اند.1 از آنجا که بین رشد هوشی و تجارب اولیه 
ی کودکان ارتباط مستقیمی وجود دارد، هرچه یادگیری از 
طریق تجربه ی عملی باشد، مثمرثمرتر واقع خواهد شد. در 
میان راه های تجربی، بازی های آموزشی از اهمیت ویژه ای 
برخوردارند. زیرا بازی عالوه بر آن که محیطی تعاملی برای 

www.medplus.ir      1- آموزش در دوران کودکی

آموزش ایجاد می کند، زندگی در دنیای آینده را نیز به شیوه 
ای مهیج و لذت بخش به کودکان می آموزد. ویژگی های هر 
بازی و اهمیت آن در رشد همه جانبه ی قوای ذهنی، جسمی، 
بسیاری  توجه  که  باعث شده  اجتماعی کودک  و  شخصیتی 
بازی  اساسی  نقش  به  تربیت  و  تعلیم  از مسئولین حوزه ی 
در امر آموزش کودکان معطوف شود. کودک از طریق بازی، 
مهارت های گوناگونی کسب می کند و می توان گفت که بازی 
بهترین وسیله برای آموزش مفاهیم است. عالوه بر این ها بازی 
تحمیلی نیست و باید معیارهایی داشته باشد؛ از جمله اینکه 
نیاز ها و توانایی های کودکان باشد،  با ویژگی ها،  متناسب 
فعالیت ها و رفتارهای موجود در بازی تعبیری منطقی از منظر 
معنی و مفهوم داشته باشدو به گونه ای مطرح شود که بر اعالم 

برنده و بازنده تاکید زیادی نشود.2

نگاهی به آموزش و پرورش در ایران

شاید آموزش و پرورش در ایران قدیم با حلقه ای از شاگردان 
در مکتبخانه و فلک و یا با نیمکت هایی که جای دو نفر، سه 
یا چهار نفر روی آن می نشستند و معلمی که یک سویه آن 
چه گفتنی بود را می گفت و دانش آموزان از بر می کردند، 
پرورش  و  آموزش  به  نگرش  نوع  این  دلیل  اما  شود.  تداعی 
چیست؟! تکرار و تقلید و آمریت و نه مشارکت، چه خروجی 
می تواند داشته باشد؟ در چنین سیستمی کودکان به جای 
تشویق به خالقیت و آزاد اندیشی، درگیر روش های کهنه و از 
پیش تعریف شده ای می شوند که قوه ی خالقیت را در آن 
ها کور می کند. نحوه و نوع آموزش در این دوران از اهمیت 
زیادی برخوردار است اما متاسفانه این روش های پیش گرفته 
شده عالوه بر اینکه  قدیمی هستند و جذابیتی ندارند، سطح 
مشارکت کودکان نیز در آن ها بسیار پایین است. در آموزش 
مدرن، شناسایی استعداد ها به عنوان اولین مرحله و پرورش 
این استعداد ها نیز به عنوان مرحله ی دوم مطرح می شود. 
یکی از راه های کاربردی و مناسب برای شناخت استعدادهای 
کودکان بازی با آن ها و یا طراحی بازی های گروهی برای آن 

ها است.

www.ettelaat.com      2- بازی های آموزشی و تأثیر آن بر یادگیری

سروناز خدایاری
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آموزش و پرورش، مسئله این است
مقایسه آموزش و پرورش در ایران و کشورهای توسعه یافته



آموزش و پرورش در دیگر نقاط دنیا
امروزه ژاپن به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه مطرح 
است. با توجه به اینکه آموزش و پروش یکی از اصلی ترین 
ستون های موفقیت و پیشرفت هر نظامی است، در زیر به 
بررسی برخی تفاوت های آموزشی در ایران و کشور مطرحی 

چون ژاپن می پردازیم.

آموزش در مدارس ژاپن

ساعت حضور دانش آموزان در مدارس 44 ساعت در هفته 
است و ازساعت 8 صبح تا 4 عصر به صورت پیوسته ادامه 
دارد. دانش آموزان ابتدایي 22 ساعت و متوسطه 16 ساعت را 
در کالس درس سپري مي کنند و بقیه ي ساعات با برنامه هایي 
مانند فعالیت هاي گروهي، جشن ها و ناهار و استراحت سپري 
و  ساعت   24 ایران  ابتدایي  مدارس  )دانش آموزان  مي شود. 
در مقاطع راهنمایي و متوسطه 33 یا 36 ساعت به مدرسه 
مي روند که تقریباً تمام این ساعات در کالس سپري مي شود( 
ایران  در  تحصیلي  )سال  روزاست.  تحصیلي 240  هر سال 

ایجاد محیطي  به  ابتدایي  از 180 روز است( در مدارس  کمتر 
مسائل  آموختن  از  بیشتر  نشاط،  با  و  دوستانه  شاداب، جذاب، 
علمي تاکید شده است. معلمان عقیده دارند دانش آموزان این 
از  هدف  بلکه  نمي آیند  مدرسه  به  علم  یادگیري  براي  مقطع 
کار  بازي،  به  ابتدایي  مدارس  در  است.  دوستان  دیدار  مدرسه 
دستي، موسیقي و خانه داري )آشپزي و خیاطي و نظافت( توجه 
بسیار مي شود. این گونه برنامه ها یک سوم اوقات دانش آموزان را 
به خوداختصاص مي دهد.  دانش آموزان مدارس ژاپن از همان 
کالس اول ابتدایي در برنامه اي با عنوان به سوي کار، به یادگیري 
و انجام حرفه هایي مانند زراعت و صنعت مي پردازند. در مطالعات 
از 40 کشور  بیش  در  تحصیلي  پیشرفت  درباره ي  »تیمز« که 
جهان و در درس هاي ریاضي و علوم تجربي انجام گرفته است، 
ژاپن در این 2 درس و در تمام مقاطع سني بین 3 کشور اول 
بوده و ایران به همراه کلمبیا و آفریقاي جنوبي در انتهاي جدول 

قرار گرفتند.3

  www.pajooheshkadeh.farsedu.org  3- انجمن تیمز و پرلز
www.timsspirls.ir      برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به 

فرهنگ و هنر
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سفری به رشق آسیا 
به عنوان کارآموز جهت  تا  فراهم شد  مدتی پیش فرصتی 
به کودکان، به چین سفر کنم4، در  انگلیسی  آموزش زبان 
این سفر موضوعی توجه ام را به خود جلب کرد که نظیرش 
را در ایران کم تر دیده ام؛ یا اگر بخواهم رو راست باشم، به 
شخصه ندیده ام! مقرر شد تا چند روز به یک کمپ تابستانی 
رفته و از کودکان مراقبت کنیم و به آن ها بازی های از پیش 
تعیین شده ای را آموزش دهیم. شرح مختصر کمپ به این 
به گروه های سنی  تا 12 ساله  بود که کودکان 7  صورت 
مختلف تقسیم می شدند و برنامه های مشخصی در هر گروه 
اجرا می شد. برخی برنامه ها بین تمام گروه ها مشترک بود 
و برخی دیگر به دلیل تفاوت نیروی جسمانی، متفاوت! برنامه 
ی هرروز با بیدار کردن بچه ها راس ساعت  7 صبح شروع  و 
با به خواب رفتن آن ها در ساعت 9 شب به پایان می رسید. 
در این بازه ی 14 ساعته، گروه ها موظف بودند در محوطه 
ای مشخص ورزش کرده و در ساعات تعیین شده به تمیز 
کردن اتاق های خود بپردازند. بعد از آن هم وقت  بازی های 
گروهی فرا می رسید. دوره 4 روزه بود و بیش از 30 ساعت 
بازی به بچه ها تعلق می گرفت. بازی ها از چندین روز قبل 
طراحی و برنامه ریزی شده بودند و عالوه بر آن، هر بازی در 
شب قبل مجددا بررسی و در صورت تایید نهایی به گروه ها 
آموخته می شد. هر بازی باید حداقل 10 بازیکن را در خود 
جای می داد و بازی ها نیز نمی توانستند تکراری باشند. با 
وجود فاصله گرفتن بچه ها از هم در روزهای اول، تعامل و 
رابطه ی دوستانه ی آن ها در روز های بعد به خوبی مشهود 
پایان  به  ساعته  دو  اجرایی  با  روزه  چند  دوره ی  این  بود. 
رسید. هر گروه آواز یا رقصی را که قبال تمرین کرده بود به 
نمایش گذاشت. برخی افراد هم که هنر و استعداد خاصی 
داشتند، صحنه را بدست گرفتند. در نهایت با گرفته شدن 
عکسی یادگاری و اعطای گواهی پایان دوره، بچه ها روانه 
البته آن ها در این مدت دوری از  ی خانه هایشان شدند. 
خانواده، مطالب مهمی آموخته بودند؛ اعم از چگونگی تعامل 
و استحکام  بخشی به روابط اجتماعی، درست همان چیزی 
که بسیاری از ما در آن ضعف داریم و این ضعف ریشه در 
کودکی مان دارد. برایم سوال شد که آیا ما هم برای کودکان 

 4- از طرف دانشگاه تهران با مجموعه ای به نام آیسک آشنا شدم که این امکان را برای من فراهم 
کرد تا با انتخاب پروژه و کشور مورد نظرم، به صورت هدفمند سفر کنم و عالوه بر آموزش به 

کودکان، خود نیز نکات و تجربه های جدیدی فرا گیرم. آیسک نهادی بین المللی و غیر انتفاعی است 
که بوسیله ی دانشجویان اداره می شود. جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 

ww.aiesec.ir

خود چنین برنامه هایی تدارک می بینیم؟! آیا دوره یا مکان و 
زمانی به نام کمپ تابستانی در کشور داریم؟ دوره ای کوتاه برای 
کودکان، دوره ای که مستقل بودن و دوری از خانواده را تجربه 
کنند، مشارکت و کارگروهی را بیاموزند. ملزم شوند راس ساعتی 
معین بیدار شده یا بخوابند! دوره ای که با بازی و سرگرمی و 
ورزش با هم ساالن سپری شود و تعامل و ارتباط اجتماعی را در 
قالب همین بازی ها به آن ها بیاموزد! آیا برای زمان و نوع بازی 
آن ها برنامه ریزی می کنیم؟! به آن ها فرصت یادگیری از روش 
های کارآمد را می دهیم یا بی توجه به ارضای نیاز های آن ها از 

راه درست، منتظر رشد طبیعی شان هستیم؟! 

برنامه هایی  برای کودکان خود چنین  ما هم  آیا 
تدارک می بینیم؟! آیا دوره یا مکان و زمانی به نام 
کوتاه  ای  دوره  داریم؟  در کشور  تابستانی  کمپ 
برای کودکان، دوره ای که مستقل بودن و دوری 
از خانواده را تجربه کنند، مشارکت و کارگروهی را 
بیاموزند. ملزم شوند راس ساعتی معین بیدار شده 
یا بخوابند! دوره ای که با بازی و رسگرمی و ورزش با 
هم ساالن سپری شود و تعامل و ارتباط اجتامعی را 
در قالب همین بازی ها به آن ها بیاموزد! آیا برای 

زمان و نوع بازی آن ها برنامه ریزی می کنیم؟!
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تصویر مربوط است به کمپ آموزشی در چین
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پویش
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بی هیچ، کتاب قرض می دهیم کاش بخوانید و کاش برگردانید

بوکتاب؛ آشتی با کتاب
معرفی پویش بوکتاب

بوکتاب پویشی است که در اولین روز مرداد 94 از بودن با کتاب می آید و هدفش ترویج کتاب 
و کتاب خوانی است. گروه های مختلف این پویش در شهر های مختلف ایران روزهایی در هفته 
را به مدت یک یا دو ساعت با کتابهایشان در سطح شهر هستند و بی منت کتابهایشان را به هم 
میهنان خود قرض می دهند و از آن ها می خواهند پس از خواندن، کتاب ها را باز گردانده تا 
دیگران نیز از آن استفاده کنند. از اهداف دیگر این پویش، اهدای کتاب است. بوکتاب تا کنون در 
شهر های  مشهد، تهران، اصفهان، گرگان، شیراز، سمنان، رشت، گنبد، هرمزگان، نیشابور و خوزستان 

فعالیت داشته است و تاکنون بیش از 300 قرار بوکتابی برگزار کرده است.



طنز

به مناسبت 13 شهریور روز تعاونشادی بیگ وردی
تعاون یا تفرق؟
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ل

    سال ها مشعل ما پیرشو دنیا بود / چشم دنیا همه روشن به چراغ ما بود
   درج دارو همه در حکم حکیم رازی / برج حکمت همه با بوعلی سینا بود
قرن ها مکتب قانون و شفای سینا / با حکیامن جهان مشق خطی خوانا بود

عطر عرفان همه با نسخه شعر عطار / اوج فکرت همه با مثنوی ُمال بود
داستان های حامسی به رسود و  بسزا / خاص فردوسی و آن همت بی همتا بود
کلک سحار نظامی به نگارین تذهیب / کلک مشاطه ی طبعی که عروس آرا بود

پند سعدی کلامت ملک العرش عال / غزل خواجه رسود َمالء اعال بود
عاشقی پیشه کن ای دل که به دستان گویند / وامقی بود که دلباخته عذرا بود

    گر سخن از صفت قهرو غرور ملیست / کاوه ی ماست که بر قاف قرون عنقا بود 
تاج تاریخ جهان کوروش اهخامنشیست / کز قامش و منشی محتشم و اوال بود 

 عدل کرسا چه هامیی است هامیون سایه / که نه در صحنه تاریخ چنینی سیام بود 
شاه شطرنج فتوحات، هامنا نادر / کز سلحشوری و لشکر شکنی غوغا بود
    شمع در پرده فانوس به پروا سوزد / ناز پروانه که بی پرده و بی پروا بود

    آن چه شاه ولی و صوفی صافی مرشب / به صفای تو که دردانه ی این دریا بود
    هر گلی کز چمن باغ جنان آبی خورد / ناز پرورده ی این خاک عبیرآسا بود

    بس توحش که در او شد به متدن تبدیل / آمدن و یرغو و رفنت یسق و یاسا بود
    خاتم گمشده را باز بجو ای ایران / که بدان حلقه جهان زیر نگین ما بود

    شهریار  از تو نوای نی ناقوس خوش است / این غزل را نسب از کوس بلند آوا بود

غزلی از استاد محمدحسین بهجت تربیزی متخلص به شهریار
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 پایانی
سخن

 2۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی 
روز بزرگداشت استاد شهریار 



گهی آ
لوگو

برن

کاور موزیک

کالیگرافی و تایپوگرافی

کارت ویزت

مهر خاتم

تراکت

پوسرت

جهت سفارش:

09196681974

جمعیت باور
26315586 و 22508499

تهران-پایین تر از تقاطع خیابان خواجه عبدالله 

و خیابان بنی هاشم- مابین کوچه های لقامنی و 

مرادی-پالک 5-تک زنگ

info@bavarngo.org
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