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مجاهد نستوه
 همان ابتداي انقالب درباره پیدایش یک اســـتبداد دینی مکررا تذکر می 

دادند. ایشــان آخرین نماز جمعه خود را در شانزده شهریور پنجاه و هفت ، 

در ســـوگ آزادي اقامه کردند و در خطبه هاي نماز جمعه به صـــراحت 

اعتراض خود را نسـبت به شرایط موجود کشـور اعالم کردند . بیشــترین 

تاکید وي بر مســئله شورا و عدم توجه به آن ها در مجلس خبرگان قانون 

اساسی بود. اما صد حیف که تنگ نظران حضـــــورش را مانع رسیدن به 

مقاصد خود دیدند و تنها سه روز پس از ان نماز جمعه به طور مشکوکی در 

گذشت.

اکنون چهل سال از آن زمان میگذرد، طالقانی رفت و راه باز شد براي عده 

اي تا انقالب را به انحصــار خود در آورند. او نیســـت تا ببیند تعریفش از 

انقالب اسالمی محقق نگشـت و امروز روحانیت داعیه دار حکومت است. 

امروز طالقانی نیست تا ببیند از آنچه میترسید بر سرمان آمده است و غارت 

بیت المال و فقر و فحشا عادي شده و مسئله جامعه دو تار موي زنان گشته 

است. او رفت و فضـا براي تند روي ها و حذفی ها باز شد و امروز فرسنگ 

ها با آن قول ها و گفته ها فاصله داریم. او باید می رفت تا حوزه ها به جاي 

آنکه محلی برا تربیت مبلغ هاي دینی باشـند به محلی براي تربیت مبلغان 

نظام تبدیل گردند. او رفت و اکنون به اقتضـــاي شرایط یک شبه حجت 

االسالم ها به آیت اهللا ها تبدیل میگردند.

آري طالقانی حقیقت را فداي هیچ مصلحتی نکرد و هیچگاه دین را وسیله 

اي براي پیشبرد اهداف خود قرار نداد اما امروز در فقدان امثال او به راحتی 

از دین اســتفاده ابزاري میگردد. او آزادي را با تمام وجود باور داشــت و با 

هرگونه استبداد از جمله استبداد دینی شدیدا مخالف بود.

به امید آن روز که کوشـــــش همگانی در جهت پیاد نمودن افکار بزرگ 

مردانی چون ایشان بسیج شود.
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انسان ها در کشاکش زمان و جایگاه هاي متفاوت است که افکار و اهداف 

درونی خود را نمایان می کنند. آیت اهللا طالقانی از آن دسته معدود انسـان 

هایی بود که زرق و برق جایگاه هاي دنیوي ایشـان را تغییر نداد. از ابتدا تا 

به انتها چه در زندان و تـبعـید و چه در جایگاه هاي مخـتلف بعد از انقالب 

یک رنگ ماند و آن چیــزي را بـــر زبان آورد که به حقیقت بودن آن باور 

داشت. هیچگاه براي کســــب قدرت نکوشید و از همان ابتدا معتقد بود: 

خصــوصیت انقالب اسالمی اینســـت که ما رهبران مذهبی هیچ داعیه 

حکومت براي خودمان نداریم و نمیخواهیم حاکم باشیم. انقالبی است که 

از همه مردم شروع شده و براي همه اسـت و هیچ حزب و جمعیت و فردي 

حق این را ندارد که در این انقالب سهم بیشـتري را براي خود قائل باشد و 

از این جهت حکومت را در انحصار خودش دربیاورد.

نوشتن از مرحوم طالقانی بس دشوار است چرا که زندگی ایشـــــان ابعاد 

گوناگونی دارد که هر کدام از آن ها جاي بســــــی بحث دارد. اما از نظر 

نگارنده ، وجه بسیار برجسـته ایشـان اعتقاد عمیق و راستینش به آزادي و 

خواست اکثریت مردم بود. ایشان برخالف بسیاري از روحانیون هیچگاه از 

دین به عنوان ابزاري براي پیشـــــبرد منافع و نظرات خود استفاده نکرد. 

مهندس بازرگان درباره مرحوم طالقانـی میگوید: طالقانـی، به حکم آیه ال 

إکراه فی الدّین، خیلی خیلی معتقد و طرفدار این قضیه بود که آن دینی که 

بازور و اجبار تحمیل بشــود، پیش خدا ارزش ندارد بنابراین پیش خلق هم 

ارزش ندارد . از همین رو با مسـائلی مانند حجاب اجباري مخالف بود. دین 

را نه به روش اجبار بلکه با مباحثه و تبادل نظر تبلیغ میکرد و بـراي همین 

بود که تمام تفکر ها و گروه ها ایشان را قبول داشتند. آیت اهللا طاقانی در 

مجتبی رحیمی 

(مدیر مسئول نشریه ي توقیف شده ي صبا)



 وي مکرراً تاکید میکرد که انقالب مردمی اســت نه انقالب یک طیف یا 

طبقه ي خاص. طالقانی معتقد بود که حکومت اسالمی به مفهوم حکومت 

روحانیت نیسـت و نسـبت به ایجاد استبداد دینی با دخالت روحانیون تذکر 

میداد. وي با تحلیل توده اي از انقالب 57 معتقد بود که مردم خودشـــان 

باید سرنوشتشــــــان را در دست بگیرند و از همین رو براي جلوگیري از 

تشکیل حکومت طبقاتی اصل شوراها را ارائه داد. طالقانی بارها به تفسـیر 

آیات مربوط به شورا در قرآن پرداخت و آن را یک اصل اسالمی میدانست 

و معتقد بود که اصـل ایجاد شـورا مهم تر از نتیجه اي اسـت که از دل این 

شوراها بر می آید. وي با بازخوانی جنگ احد و شکســت مســـلمانان در 

عرصه جنگ معتقد بود هر چند نتیجه ي تصـــمیم شوراي مســـلمانان 

برخالف رأي پیامبر بود و موجب شکســــت در جنگ شد، اما نزول آیات 

مربوط به شورا پس از این واقعه نشانگر این است که اصل مشـورت باالتر 

از نتیجه ي حاصل از شوراست. هر چند شوراها به شـیوه ي مورد نظر وي 

اجرا نشـدند و تا سالها مسـئله شوراها مسـکوت ماند، اما اصل شورا یادگار 

این مجاهد خســتگی ناپذیر است. در زمان تشــییع جنازه ي پدر طالقانی 

خیل عظیمی از مردم شعار میدادند: پیام طالقانی، شهادت است و شورا
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مجتبی آزادوار

(پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز) 

اصــالح فرهنگی

-آره داشتم میگفتم کوپونو که میگرفتی تازه باس میرفتی وایمیسدادي صف واسه چی مثال واسه شکر 

-خو قند میخوردین مادر من خخ

-آخه بیشعور خنک در مثل مناقشه نیس تازه شم قندم کوپنی بود

بله اینجوریاس ما دهه ي 70 یا خود فیلم edge of tommorow هستیم مایی که تاحدودي سهمیه بندي ها یادمونه 

هنوز، بعضیا کمر همت بستن کلهم اجمعین با مخلفات یادمون بندازن.

خود راقم سطور به شدت با این سیاست موافقم کاکو. مارو تو سرماي منهاي 273 درجه میفرستادن صف شیر اصـن 

الهی به حق پنج تن wc ام کوپنی بشه.

فقط مونده یه سوال:آن عزیزانی که فغانشان باال بود و زبانشان به نقد دراز که وضع اقتصادي کشـور چرا خراب است 

و نغیزه میفرمودندي که فقر اوخ است و بایسته نیست که باشد و والخ. اکنون در کدام قمر مشتري سکنا گزیده اند؟ 

تکلیف ملت افتخار آفرین هم که در الیه هایی کلفت از ابهامه. بخواي بخري که اکثـرا نمیتونـی اگـر هم بتونـی یه 

برچسـب میارند روش زده مصـرف گرا و خائن به وطن صله کن به پیشـانی مبارك شمارتم بفرس پی وي ارتباط با 

اعیان خوب است اگرم نخري از اونوراکدوم وراش؟ هدایت میشی یعنی صادرات قبرسی هم در گِل، به حال ما شیهه 

میکشه جیگره خو

اقتصاد کشور تحت فشاره خوب الحمدهللا باالخره یکی فهمید قبال که قرار بود با اتکاي به خود شکوفا بشیم که گویا 

شکوفه ها رو سرما زد و باقیمانده ي محصولم گربه برد ولی همین که از جمله ي  مردم ما معیشت بهتري نسـبت به 

اروپایی دارند رسیدیم به این جمله خودش جاي شکر داره که یه جایی باالخره تکون خورد.

فقط یه سوال فنی میمونه آدم مریض باس استراحت کنه االن موندم چجوري با این اقتصـــاد به قول آقایان تحت 

فشار اختالسم میشه اونم چه رقمی در حدي که نه حالی به ادم میمونه نه احوالی نه اصن بالّیی.

از اون طرفم بزنم به تخته آغازاده بازاره در حدي که بچه ي کارمند ثبت احوالم دنبال رانته.اینا به کنار سفیر سـابقی 

که االن هیچ کارس چجوري رانت میگیره اینم نکنه مثه کارمنداي شهرداري تهران هنوز کارت میزنه؟

ولی خو دمشون گرم اصن اصلشم همینه سود شخصیه رو عشـقه ینی راستشـو بخواي این جوري یاد گرفتیم که هر 

کی تونست و اشانتیون نگرفت کل مملکتو، خوش صداي قبرسی است -از برکات علی دین ملوك هسـتش-جدیدا 

act of  آپگرید هم شــده و رســیده ایم به خودزنی یعنی ســـر همدیگه کاله میگذاریم یه چیزي تو مایه هاي روز

.kindnese

این وسط هم اگه وطن به قهقرا رفت دایورت میکنیم به جاي جاي بدن،عرق وطن هم که عرقگیر میپوشیم اذیتمان 

نکند.در هر صورت هرچه شد کانادا که هس! 

من حیث المجموع یا بایســتی ایرانی نباشی یا ژن متعفن باشی ینی دقیقا گیرم ددي تو بود فاضل(!) از رنج پدر تو را 

حاصل(ژن وزنش خوبه مشکلی داري؟) و چنان حاصلی که  تو چه دانی که حاصل چیست راحت و آسوده آن پاي را 

میذاري رو آن سم نه ببخشـــید پات و جلوس نموده و هرچه خواستیو غول چراغ جادو براورده میکنه از دانشـــگاه 

بگیررررر تا +18.

و تازه افتخار هم میکنه که پاپی( داداشا اشتب میزنید ناموسا اینو واسـه اون حیوان پاسـوخته به کار میبرند)سـاپورت 

میکند همچین و همچون و من و شمایی که موتاسـیون ژنی داشـته ایم برویم غازمان را بچرانیم که در زمینه تولید 

گوشت طیور کشور خودکفا شود.

قبالها کسی مشرف میشـد عتبات اگر آدم هم نبود آدم برمیگشـت حج که بماند انچنان کن فیکون میکرد که طرف 

nبار) و باز هم صــــداش در میاد که  قابل قیاس نبود. اما االنه طرف عتباتش را میرود(دوماه یکبار)حاجی هم هس(

فالنی هم بعله.حال کجا چه شده اهللا اعلم ولی خدا وکیلی جلوي بعضـی هایشـان را بگیرید که قبله نماشان نیازمند 

آچارکشـی است گویا.البته خود بنده به این مســتکبرین گردن کش مشــکوکم،آمده اند این بچه هاي معصــوم را 

تحریک کردن بزنند جاده خاکی.

نتیجه آن که توپ تانک فشفشه آمریکا باس گم بشه(آنچنان که کریستف هم دیگر پیدایش نکند)
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«فضاي بسته سیاسی روزگار ما کم کم اصالحگران را به سمت 

اصالح فرهنگی سوق میدهد!»

چه چیزي در فرهنگ جامعه ما اولویت اصالح دارد؟ پاسخی که من به این 

سوال میدهم مشخصا ابتذال است.

ابتذال در فرهنگ معین به صـورت:دائم به کار بردن و کهنه کردن چیزي؛ 

بیقدري؛ پستی تعریف شده است.

در لغت نامه دهخدا این واژه به معناي ضد صیانت ذکر شده است.

ابتذال تنها به یک واژه خالصه نمیشود بلکه جریانی فرهنگی است.

امروزه این جریان فرهنگی عرصـــــــــــــــه هاي مختلفی از جمله 

سینما،موسیقی،ادبیات و... را در بر گرفته است.در اینجا پرسشــی اساسی 

مطرح میشود: 

چرا باید در برابر نفوذ ابتذال جبهه گرفت؟ 

ابتذال جریان فرهنگی عامه پســــند شده است؛با استقبال فراوان همراه 

است و به سبب همین استقبال مقبولیت غیرموجهی کسب کرده است.

این مقبولیت راه را بر جریان هاي فرهنگی اصیل میبندد یا به عبارت دیگر 

آن ها را به حاشیه میراند.

مصداق بارز آن را در سینما و در رقابت فیلم هاي هنر و تجربه و فیلم هاي 

آبکی طنز میتوان مشاهده کرد.برخی فیلم هاي هنر و تجربه به سختی به 

فروش چند میلیونی میرسند امّا طنز هاي آبکی در حال شکســـتن رکورد 

فروش هســتند. این به حاشیه رانده شدن سبب میشــود تا فیلمســازان 

دغدغهمند و صاحب تفکر دیده نشوند یا انگیزه خود را از دست بدهند.

از طرف دیگر جریان ابتذال به سبب استفاده از مضامین دست مالی شده و 

دم دستی نیاز کمتري به تحلیل و واکاوي توسط افراد دارند.

به همین خاطر افراد غرق شـده در این جریان مبتال به ضـعف قوه تحلیل 

میشوند و این براي جامعهاي که میل به پیشرفت دارند خطرناك است.

چطور میشــود خواستار اصالح در جامعهاي شد که افرادش تفکر انتقادي 

ندارند؟ 

مهم ترین دلیل پیشگیري از ابتذال اما چیزي نیست جز اینکه ابتذال سعی 

در اخته سازي مجاري سوق دهنده دارد.

هنر آلوده به ابتذال چگونه میتواند براي مخاطبش پرسش ایجاد کند؟ 

روابط میان فردي مبتذل چگونه میتوانند بســــتر مناسب را جهت شکل 

گیري اتفاق هاي مدنی در جهت اصالح سیاسی ایجاد کنند؟ 

امروزه وظیفه افراد مدعی اصـــــالح بیرون آمدن از جریان ابتذال و آگاه 

ساختن دیگران از آسیب هاي این جریان است. نباید فراموش کرد مادامی 

که اصــالحات فرهنگی در جهت ایجاد خواســته هاي عمومی شـــکل 

نگیرد؛اصالح سـیاسـی غیرممکن اسـت و حتی اگر انجام شـود؛ بازهم به 

سمتی اشتباه جهت گیري میکند.

محسن میرزایی

(روانشناسی دانشگاه شهرکرد)

مدل نوردیک

آرش افتخاري

(پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

بعد از جنگ جهانی دوم بسیاري از منابع اقتصـادي اروپا نابود شد . کشـور 

هاي اروپایی که پیش از آن ابر قدرت هاي اقتصادي و نظامی بودند بعد از 

جنگ جاي خود را به کشـــــــور هاي ایاالت متحده آمریکا و جمهوري 

سوسیالیستی شوروي دادند. عمال کشور هاي اروپایی زیر سلطه ي این دو 

ابر قدرت در آمدند و جنگ سرد گریبان گیر همه ي این کشــــور ها شد. 

بعضی  در اردوگاه غرب و بعضی دیگر در اردوگاه شرق قرار گرفتند. همین 

طور کشور هاي استعمار شده یکی پس از دیگري استقالل خود را از کشور 

هاي پیشـین به دست آوردند و همه ي این اتفاقات باعث شد که کشــور 

هاي اروپایی در اقتصاد خود تجدید نظر هاي اساسی کنند. این تغییرات در 

سـایه دو ابر قدرت امریکا ، که از ســیاســت هاي بازار هاي آزاد حمایت 

میکرد، و شوروي که از سیاست هاس اقتصـــــادي کامال دولتی حمایت 

میکرد، شکل می گرفت. سـیاسـت قطب اول ، آمریکا، بر این مبنا بود که 

دولت باید کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و به شرکت ها اجازه ي 

تام دهد تا با رقابت آزاد ، قیمت ها را تعیین کنند. بـــر خالف آمــــریکا، 

شوروي، از اقتصـادي حمایت میکرد که تمام قیمت ها را دولت تعیین می 

کرد و دولت در همه ي  عرصه هاي اقتصـــاد دخالت میکرد. به هر روي 

اروپاییان برآیند این دو نظر را در نظر داشــــتند و هر کدام در بین این دو 

طیف قرار می گرفتند. اگرچه بعضــی به سمت راست و بعضـــی به چپ 

تمایل داشتند. همین نوع سیاست هاي اقتصـــــــادي باعث ایجاد انواع 

سیاست هاي تامین اجتماعی براي این کشــــور ها شد که به چهار مدل 

اصلی با نام هاي انگلوساکسون، کانتینتال، مدیترانه اي و نوردیک تقسیم 

بندي می شوند. مدل انگلوساکسـون شامل انگلسـتان و ایرلند، کانتینتال 

شامل اتریش، بلژیک فرانســــه و المان، مدل مدیترانه اي شامل یونان ، 

ایتالیا، پرتغال و اسـپانیا و مدل نوردیک شـامل دانمارك ، فنالند ، سـوئد ، 

نروژ و در برخی منابع ایسلند و هلند میشـود. اکثریت این کشـور ها عضـو 

اتحادیه اروپا هستند و اهداف مشـترکی دارند. یعنی در آموزش وپرورش ، 

بهداشت، محیط زیست، رفع تبعیض و... داراي معاهدات مشترك هستند. 

با این حال تفاوت هاي کیفی و کمی بین این کشور ها وجود دارد.

در یک بررسی انجام شده، مدل نوردیک داراي بیشــــــترین بهره وري 

اقتصـادي و بیشـترین عدالت اجتماعی است و کمترین این معیارها براي 

مدل مدیترانه اي است.

جهت گیري اصلی اغلب دولت هاي اروپایی بهره گیري از سیاسـت هاي 

لیبرالیسم ، مدل امریکایی ، یعنی فراهم اوردن امکانات هر چه گسترده تر 

براي اصالحات اقتصــــادي - اجتماعی به وسیله نظام بازار است. اما در 

الگوي نوردیک به طور هم زمان هم بر گســـترش نظام بازار و هم وجود 

دولت قدرتمند تاکید میشــــود. مثال در سوئد تعداد زیادي سازمان دولتی 

وجود دارد اما سهام این این سازمان ها به مردم واگذار شده است. پرسـنل 

دولتی کاهش یافته اما در بخش هاي سالمت و اموزش و پرورش بســیار 

بیشتر سرمایه گذاري شده است. بخشی از حقوق بازنشـسـتگان از طریق 

همین سهام ها تامین میشــــود و بنابراین به ارزش سهام و خود عملکرد 

سازمان بر می گردد و موجب بار اضافه بر کشور نیست. به صورت کلی 

ویژگیهاي مشترك اقتصادي و سیاسی در کشورهاي حوزه نوردیک را می 

توان این گونه صورت بندي کرد: 

1-شبکه امنیت اجتماعی دقیق و مبسوط همراه با خدمات عمومی رایگان 

مانند آموزش و بهداشت عمومی

2- حقوق مالکیت 

3- اجراي قراردادها و سهولت انجام کسب و کار

4- طرحهاي حقوق بازنشستگی عمومی

5-موانع بسیار اندك بر سر راه تجارت آزاد و مقررات اندك بازار تولید

نکته قابل تامل در تحلیل این مدل اقتصــادي آن است که کشـــورهاي 

نوردیک از نظر آزادي بازار تولید، در سـطح باالیی از درجهبندیها و سـطح 

پایینی از فســاد قرار دارند. در این باره میتوان به جدول شاخص بینالمللی 

شفافیت و فساد اقتصـادي که هر ساله منتشـر می شود، رجوع کرد؛ براین 

اساس کشورهاي حوزه نوردیک در میان پاك ترین کشـورهاي دنیا جاي 

گرفته اند و از میان 167 کشور بررسی شده براي سالهاي متمادي ست که 

کشــورهاي این حوزه و خصـــوصا دانمارك باالترین امتیازها را به خود 

اختصاص داده و کمترین میزان فساد اقتصادي و اداري را دارا بودهاند. 

در این میان بررسی نقش اتحادیههاي کارگري در تشریح کاربردهاي این 

مدل اقتصـــــادي حائز اهمیت است. درصد باالیی از کارگران متعلق به 

اتحادیه هاي کارگري هســــتند؛ در سال 2013، تراکم اتحادیه کارگري 

ایســـلند رقم 86 درصد، فنالند 69 درصد ، سوئد 68 درصد، دانمارك 67 

درصد و نروژ 52 درصد را نشــان داد که براي مقایســه شرایط میتوان به 

تراکم اتحادیههاي کارگري در مکزیک با رقم 14 درصـد و ایاالت متحده 

امریکا با 11 درصد توجه کرد . 

از این رو در این حوزه همه امور از طریق مشارکت میان کارگران، اتحادیه 

هاي تجاري و دولت ساماندهی میشــــــود. به این معنا که این شرکاي 

اجتماعی براي تنظیم مقررات محلهاي کار با یکدیگر به مذاکره میپردازند 

و از این طریق و نه با فشار و پیگیري هاي قانونی به نتیجه میرسند.

سوئد داراي سیسـتم دستمزد غیر متمرکز است در حالیکه فنالند از حداقل 

انعطافپذیري برخوردار است. اگرچه، وضعیت متغیر اقتصــــــاد جهانی، 

نگرانیهایی را بـراي کارگـران و همچنین مقاومتهایـی را در میان اتحادیه 

هاي تجاري در برابر اصـالحات به وجود می آورد و اصـالحات و توســعه 

اقتصــادي زمانی مطلوب به نظر میآیند که کاهش دهنده ي نرخ بیکاري 

باشند، بیکاري  که به طور سنتی باال بوده است.

گزارش شاخص شادي جهانی سازمان ملل نشــــان میدهد که شادترین 

ملتها در اروپاي شمالی که دولت توجه بیشـتري به گســترش سیاستهاي 

رفاهی نشان داده است، متمرکز هستند . مهمتر آنکه، کشورهاي نوردیک 

باالترین تولید ناخالص داخلیِ واقعیِ سرانه را به خود اختصــاص دادهاند. 

همچنین امید به زندگی ســالم، داشــتن فردي براي اعتماد کردن به آن، 

وجود آزادي انتخاب هاي متعدد در زندگی، بخشـندگی و عاري از فســاد 

بودن از دیگر ویژگی هاي این کشورها به شمار میرود. 

در بر شمردن ویژگیھای مدل نوردیک ھمچنین میتوان گفت کھ 
کشـــورھای حوزه نوردیک رفیعترین جایگاه را در حمایت از 
حقوق کارگران در کنفدراسیون اتحادیھ تجاری بین المللی دارا 
می باشند و دانمارک تنھا کشوری ست کھ عالی ترین امتیاز را 

در این میان کسب کرده است.
ھمین طور این کشــور  ھا در بســـیاری از شاخص ھای دیگر 
جز بھترین کشـــــور ھای جھان ھســـــتند. در نھایت باید گفت 
بســـیاری از اقتصــــاددانان بر این باور ھســــتند کھ مدل رفاه 
نوردیک دارای برخی ویژگی ھاست کھ میتواند ارزش مطالعھ 
را برای کشـــورھایی داشتھ باشد کھ خواھان ایجاد ھماھنگی و 
ِھارمونی بیشتر در جوامعشان ھسـتند .کشـورھای نوردیک از 
مدل اقتصـاد باز تبعیت می کنند، کشــورھایی کھ بخش عمومی 
آنھا نقش بســیار قوی و گره خورده با منافع اجتماعی شان دارد 
.در این کشـــــورھا سرمایھ گذاری بســــــیاری در حوزه ھای 
آموزش و تحقیق انجام می شـود، میزان مالیات ھا و نیز ســطح 
ھزینھ ھای بخش عمومی باالست چنانکھ از وجود سطح باالیی 
از اعتماد در میان ســازمان ھای اجتماعی شـــان نفع می برند. 
اینھا عواملی ھســـتند کھ کشــــورھای خواھان رفاه باید بھ آنھا 

توجھ کنند.

آیت اهللا سید محمود طالقانی از معدود شخصـــیت هاي روحانی و تربیت 

یافته ي حوزه ي علمیه قم  بود که برخالف دیگر هم لباســـانش عنایت 

ویژه اي به مقوله ي روشـنفکري و روشـنگري داشـت و به همین سـبب 

توانســــت در دوران مبارزات و پس از آن، پیوندي میان نیروهاي مبارز و 

بخش سنتی روحانیت برقرار کند. بررسـی فعالیتهاي مبارزاتی این مجاهد 

نســـتوه در مجال این نوشته نمی گنجد، لذا تنها به طرح برخی از ویژگی 

هاي فکري ایشـان بســنده می کنیم تا راهی براي شناخت غیر شعاري و 

غیر کلیشه اي از ایشان باشد . 

تفکر طالقانی در پیوند دو اندیشــــــه ي بنیادین شکل میگیرد؛ آزادي و 

اســتقالل. در کنار این دو و دوشــادوش آنها نیز توحید و یگانگی خداوند 

است ،که این ها با هم در اندیشـه ي طالقانی قسـط، مســاوات، عدالت و 

شورا را نتیجه می دهد .روایت طالقانی از مسئله توحید محصـور در مبارزه 

علیه بت پرسـتی نمی ماند، بلکه توحید را رهایی از هر نوع انقیاد و بند می 

بیند. توحید را چنان میبیند که  گونه اي اراده تشـریعی است تا برخی مردم 

بر برخی دیگر حاکم و ارباب نشوند. وي مبارزه در جهت نفی خودکامگی و 

ســـلطه را قدم برداشـــتن در جهت توحید میداند. از همین رو بر خالف 

بسیاري از روحانیون، احترامی ویژه براي مصدق قائل بود؛ زیرا تالش وي 

در جهت از بین بردن استیصال خارجی و استبداد داخلی را در جهت توحید 

می دانست.ایشان در کتاب اسالم و مالکیت با نقد هویت صنفی و طبقاتی 

روحانیون در سایر ادیان و هم دست خواندن آنان با سـالطین و اشـراف و 

ثروتمندان این هویت صنفی را نقد می کند .از دید وي روحانیت در اسـالم 

طبقه اي خاص و ممتاز نبوده است و امتیازات نفســــانی، حقوقی و مالی 

خاصی نداشته و سرشت ملکوتی آنان را نفی میکند. در دیدگاه ایشــــان 

صفات مشـــخص روحانی در اسالم دو چیز است: یکی عدالت و دیگري 

قدرت اجتهاد در دین. 

وي در اجتهاد را بر همگان باز دانســته و آن را حق انحصـــاري طبقه ي 

روحانی نمی داند. پس از فوت آیت اهللا بروجردي نظر ایشان در خصـوص 

مرجعیت این بود که شوراي فتوایی در یکی از مراکز علمی تشـکیل شود؛ 

زیرا معتقد بود تشخیص اعلم در تمامی مسائل و فروع دین در هر 

عصر و زمانی کاري مشکل یا محال است.

وي علی رغم اینکه اسالم را از سیاست جدا نمیدانست،

 به نفی حکومت طبقاتی و حق اختصاصی روحانیت

 براي حکومت میپرداخت و با استناد به

 آیات قرآن و خطاب (ناس) حکومت را حق همه ي

 مردم می دانست و تنها کسی بود که در

 بحث خبرگان قانون اساسی معتقد بود که

 همه ي طیفهاي سیاسی باید در این

 مجلس شرکت کنند.

پدر طالقانــــــــــیپدر طالقانــی
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مجتبی پوینده

(پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

پدر طالقانــی -«  کوپن داري؟آري؟  چه رنگـــیش؟» -



 بهداشت، محیط زیست، رفع تبعیض و... داراي معاهدات مشترك هستند. 

با این حال تفاوت هاي کیفی و کمی بین این کشـور ها وجود دارد. در یک 

بررسی انجام شده، مدل نوردیک داراي بیشـترین بهره وري اقتصـادي و 

بیشترین عدالت اجتماعی است و کمترین این معیارها براي مدل مدیترانه 

اي است.

جهت گیري اصلی اغلب دولت هاي اروپایی بهره گیري از سیاسـت هاي 

لیبرالیسم ، مدل امریکایی ، یعنی فراهم اوردن امکانات هر چه گسترده تر 

براي اصالحات اقتصــــادي - اجتماعی به وسیله نظام بازار است. اما در 

الگوي نوردیک به طور هم زمان هم بر گســـترش نظام بازار و هم وجود 

دولت قدرتمند تاکید میشــــود. مثال در سوئد تعداد زیادي سازمان دولتی 

وجود دارد اما سهام این این سازمان ها به مردم واگذار شده است. پرسـنل 

دولتی کاهش یافته اما در بخش هاي سالمت و اموزش و پرورش بســیار 

بیشتر سرمایه گذاري شده است. بخشی از حقوق بازنشـسـتگان از طریق 

همین سهام ها تامین میشــــود و بنابراین به ارزش سهام و خود عملکرد 

سازمان بر می گردد و موجب بار اضافه بر کشور نیست. به صورت کلی 

ویژگیهاي مشترك اقتصادي و سیاسی در کشورهاي حوزه نوردیک را می 

توان این گونه صورت بندي کرد: 

1-شبکه امنیت اجتماعی دقیق و مبسوط همراه با خدمات عمومی رایگان 

مانند آموزش و بهداشت عمومی

2- حقوق مالکیت 

3- اجراي قراردادها و سهولت انجام کسب و کار

4- طرحهاي حقوق بازنشستگی عمومی

5-موانع بسیار اندك بر سر راه تجارت آزاد و مقررات اندك بازار تولید

نکته قابل تامل در تحلیل این مدل اقتصــادي آن است که کشـــورهاي 

نوردیک از نظر آزادي بازار تولید، در سطح باالیی از درجهبندیها و سطح  

پایینی از فســـــاد قرار دارند. در این باره می توان به جدول شاخص بین 

المللی شفافیت و فساد اقتصادي که هر ساله منتشـر می شود، رجوع کرد؛ 

براین اساس کشورهاي حوزه نوردیک در میان پاك ترین کشـورهاي دنیا 

جاي گرفته اند و از میان 167 کشــور بررسی شده براي سالهاي متمادي 

ست که  کشورهاي این حوزه و خصـوصا دانمارك باالترین امتیازها را به 

خود اختصاص داده و کمترین میزان فسـاد اقتصـادي و اداري را دارا بوده 

اند. در این میان بررسی نقش اتحادیه هاي کارگري در تشریح کاربردهاي 

این مدل اقتصــادي حائز اهمیت است. درصد باالیی از کارگران متعلق به 

اتحادیه هاي کارگري هستند؛ 

در سال 2013، تراکم اتحادیه کارگري ایســلند رقم 86 درصد، فنالند 69 

درصد ، سوئد 68 درصد، دانمارك 67 درصد و نروژ 52 درصد را نشـان داد 

که براي مقایســـــــه شرایط میتوان به تراکم اتحادیه هاي کارگري در 

مکزیک با رقم 14 درصد و ایاالت متحده امریکا با 11 درصد توجه کرد . از 

این رو در این حوزه همه امور از طریق مشــارکت میان کارگران، اتحادیه 

هاي تجاري و دولت ساماندهی میشــــــود. به این معنا که این شرکاي 

اجتماعی براي تنظیم مقـررات محل هاي کار با یکدیگـر به مذاکـره مـی 

پردازند و از این طریق و نه با فشـــــــار و پیگیري هاي قانونی به نتیجه 

میرسند. سوئد داراي سیسـتم دستمزد غیر متمرکز است در حالیکه فنالند 

از حداقل انعطاف پذیري برخوردار است. اگرچه، وضعیت متغیر اقتصـــاد 

جهانی، نگرانی هایـی را بـراي کارگـران و همچنین مقاومت هایـی را در 

میان اتحادیه هاي تجاري در برابر اصــــــــالحات به وجود می آورد و 

اصالحات و توسعه اقتصـــادي زمانی مطلوب به نظر می آیند که کاهش 

دهنده ي نرخ بیکاري باشــــند، بیکاري  که به طور ســـــنتی باال بوده 

است.گزارش شاخص شادي جهانی سازمان ملل نشــــــان می دهد که 

شادترین ملت ها در اروپاي شمالی که دولت توجه بیشـتري به گسـترش 

سیاست هاي رفاهی نشـــان داده است، متمرکز هســـتند . مهمتر آنکه، 

کشورهاي نوردیک 

باالترین تولید ناخالص داخلیِ واقعیِ سرانه را به خود اختصــاص داده اند. 

همچنین امید به زندگی ســالم، داشــتن فردي براي اعتماد کردن به آن، 

وجود آزادي انتخاب هاي متعدد در زندگی، بخشـندگی و عاري از فســاد 

بودن از دیگر ویژگی هاي این کشــورها به شمار میرود. گزارش شاخص 

شادي جهانی سازمان ملل نشــــان میدهد که شادترین ملتها در اروپاي 

شمالی که دولت توجه بیشـتري به گسـترش سیاست هاي رفاهی نشـان 

داده است، متمرکز هســتند . مهمتر آنکه، کشــورهاي نوردیک باالترین 

تولید ناخالص داخلیِ واقعیِ سرانه را به خود اختصـاص دادهاند. همچنین 

امید به زندگی سالم، داشـتن فردي براي اعتماد کردن به آن، وجود آزادي 

انتخاب هاي متعدد در زندگی، بخشـندگی و عاري از فسـاد بودن از دیگر 

ویژگی هاي این کشورها به شمار میرود. 

در بر شــــــــمردن ویژگیهاي مدل نوردیک همچنین میتوان گفت که 

کشورهاي حوزه نوردیک رفیعترین جایگاه را در حمایت از حقوق کارگران 

در کنفدراسیون اتحادیه تجاري بین المللی دارا می باشـند و دانمارك تنها 

کشوري ست که عالی ترین امتیاز را در این میان کسب کرده است.همین 

طور این کشـور  ها در بسـیاري از شاخص هاي دیگر جز بهترین کشــور 

هاي جهان هستند. در نهایت باید گفت بسیاري از اقتصاددانان بر این باور 

هستند که مدل رفاه نوردیک داراي برخی ویژگی هاست که میتواند ارزش 

مطالعه را براي کشــــورهایی داشته باشد که خواهان ایجاد هماهنگی و 

هارمونیِ بیشتر در جوامع شان هستند .کشورهاي نوردیک از مدل اقتصـاد 

باز تبعیت می کنند، کشورهایی که بخش عمومی آنها نقش بسـیار قوي و 

گره خورده با منافع اجتماعی شان دارد .در این کشـــورها سرمایه گذاري 

بسیاري در حوزه هاي آموزش و تحقیق انجام می شود، میزان مالیات ها و 

نیز سطح هزینه هاي بخش عمومی باالست چنانکه از وجود سطح باالیی 

از اعتماد در میان سازمان هاي اجتماعی شان نفع می برند. این ها عواملی 

هستند که کشورهاي خواهان رفاه باید به آنها توجه کنند.

آرش افتخاري

(پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

مدل نـــــــــوردیک

بعد از جنگ جهانی دوم بسیاري از منابع اقتصـادي اروپا نابود شد . کشـور 

هاي اروپایی که پیش از آن ابر قدرت هاي اقتصادي و نظامی بودند بعد از 

جنگ جاي خود را به کشـــــــور هاي ایاالت متحده آمریکا و جمهوري 

سوسیالیستی شوروي دادند. عمال کشور هاي اروپایی زیر سلطه ي این دو 

ابر قدرت در آمدند و جنگ سرد گریبان گیر همه ي این کشــــور ها شد. 

بعضی  در اردوگاه غرب و بعضی دیگر در اردوگاه شرق قرار گرفتند. همین 

طور کشور هاي استعمار شده یکی پس از دیگري استقالل خود را از کشور 

هاي پیشـین به دست آوردند و همه ي این اتفاقات باعث شد که کشــور 

هاي اروپایی در اقتصاد خود تجدید نظر هاي اساسی کنند. این تغییرات در 

ســایه دو ابر قدرت امریکا ، که از ســیاســت هاي بازار هاي آزاد حمایت 

میکرد، و شوروي که از سیاست هاس اقتصـــــادي کامال دولتی حمایت 

میکرد، شکل می گرفت. سـیاسـت قطب اول ، آمریکا، بر این مبنا بود که 

دولت باید کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و به شرکت ها اجازه ي 

تام دهد تا با رقابت آزاد ، قیمت ها را تعیین کنند. بـــر خالف آمــــریکا، 

شوروي، از اقتصـادي حمایت میکرد که تمام قیمت ها را دولت تعیین می 

کرد و دولت در همه ي  عرصه هاي اقتصـــاد دخالت میکرد. به هر روي 

اروپاییان برآیند این دو نظر را در نظر داشــــتند و هر کدام در بین این دو 

طیف قرار می گرفتند. اگرچه بعضــی به سمت راست و بعضـــی به چپ 

تمایل داشتند. همین نوع سیاست هاي اقتصـــــــادي باعث ایجاد انواع 

سیاست هاي تامین اجتماعی براي این کشــــور ها شد که به چهار مدل 

اصلی با نام هاي انگلوساکسون، کانتینتال، مدیترانه اي و نوردیک تقسیم 

بندي می شوند. مدل انگلوساکسـون شامل انگلسـتان و ایرلند، کانتینتال 

شامل اتریش، بلژیک فرانســــه و المان، مدل مدیترانه اي شامل یونان ، 

ایتالیا، پرتغال و اسـپانیا و مدل نوردیک شـامل دانمارك ، فنالند ، سـوئد ، 

نروژ و در برخی منابع ایسلند و هلند میشـود. اکثریت این کشـور ها عضـو 

اتحادیه اروپا هستند و اهداف مشترکی دارند. یعنی در آموزش وپرورش ،
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محمد مهدي رهجو

(پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

«مرثیه اي براي جامعه ي کارگري»

4

اخیرا با تصـــویري مواجه شدم که مربوط به اوایل انقالب 57 بود و در آن 

تعدادي کارگر پالکاردي در دست داشتند که روي آن نوشته شـده بود : ما 

کارگر ها می رویم دردمان را به آیت اهللا طالقانی می گوییم . 

اگـــر در تاریخ دقت کنیم مـــی بینیم حقیقتا در ابتداي انقالب جامعه ي 

کارگري فریادرسی جز  پدر طالقانی نداشته است...

اما پس از فوت ایشـان این قشـر محروم و مسـتضــعف دیگر هیچ پناه و 

یاوري نداشته و همواره مورد چپاول دولت ها قرار گرفته است.

کارگران در طول تاریخ همواره به ازاي مزد ناچیز به اسـتثمار گرفته شـده 

اند و زمینه را براي رفاه اربابان قدرت فراهم کرده اند. پایمال شـدن حقوق 

کارگران حتی در پیشرفته ترین کشور ها نیز مشـاهده میشـود اما طبقه ي 

کارگر در کشـــــور ما وضعیتی به مراتب بحرانی تر و اسف بار تر دارد به 

طوري که طبق گزارش هاي اخیر سـه و نیم میلیون کارگر در شـرایط زیر 

زمینی و با قرار داد سفید امضــــا کار میکنند و فقط پنج درصد کارگران از 

امنیت شغلی برخوردار هستند...

دردناك تر اینکه مطالبات کارگران در کشور ما ابزاري براي کسـب راي و 

تصاحب قدرت شده است و در هر انتخابات حضـرات وعده هاي رنگارنگ 

به کارگران می دهند و پس از انتخابات هنگامـی که کارگـران وعده هاي 

داده شـده را مطالبه میکنند  پاســخی دریافت نمی کنند و هنگامی که از 

فرط نداري دســت به اعتراض میزنند کرکس و آشـــوب طلب و فتنه گر 

خطاب می شـوند. اما این اعتراضـات در حقیقت فریاد روح عاصـی و زخم 

خورده ي آن هاست.

ناراحت کننده تر از همه اینکه در کشـــور ما چه در دوران پهلوي و چه در 

دوران جمهوري اسالمی سـندیکاها و اتحادیه هاي کارگري هیچ گاه حق 

فعالیت نداشته و ندارند و حکومت به فعالین کارگري همواره به چشم عده 

اي مُخِل در امنیت ملی نگاه میکند.

رژیم پهلوي با تاسیس سـازمان کارگران ایران سـنگ بناي سـندیکاهاي 

فرمایشــی را پایه گذاشت و قصــد داشت با این کار جنبش کارگري را از 

هویت مستقل خود دور کند.

پس از پیـروزي انقالب 57 علـی رغم نقش موثـر جامعه ي کارگــري در 

سـرنگونی رژیم پهلوي ، جمهوري اسـالمی اعتنایی به مطالبات کارگران 

نکرد و در صدد بود تا سندیکاهاي کارگري را که پایه هاي قدرت گروه 

(یااَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَل ى اَنْفُسِکُمْ اَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْاَقْرَبِینَ اِنْ یَکُنْ غَنِیّاً اَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ اَوْل ى بِهِما فَال تَتَّبِعُوا الْهَو ى اَنْ 

تَعْدِلُوا)

اى کسانى که ایمان آورد ه اید ، قیام کنندگان دائمى به عدالت باشید و شهادت هاى شما براى خدا ادا شود ، اگر چه به ضرر خویشتن یا پدر و مادر 

و خویشاوندان تمام شود ، بدون تفاوت میان ب ى نیاز و نیازمند ، خداوند به نیازمندى و ب ى نیازى آن دو داناتر و شایست ه تر است . از هوى پیروى 

نکنید تا عدالت بورزید.
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هاي چپ محسـوب می شدند تحت کنترل خود در آورد و پس از سرکوب 

همه ي گروه هاي مخالف عمال فعالیت سـندیکاهاي کارگري نیز متوقف 

شد.

متاسفانه قانون کار که در جمهوري اسالمی به تصـــویب رسید سرشار از 

ابهامات و خال هایـی بود که به کارفـرمایان این اجازه را میداد که قانون را 

دور بزنند و کارگران را از حق طبیعی خود محروم کنند و در مقابل هرگونه 

اعتراض، کارگران با سرکوب مواجه میشوند.

 در طول این سال ها کارفرمایان با پشــتوانه ي حکومت و سوء استفاده از 

ابهام هاي قانون کار، کارگران را مجبور به بســـــتن قرار دادهایی با مزد 

اندك مـی کنند. از جمله ي این ابهام ها، ابهام در ماده ي هفتم قانون کار 

اســــت که امنیت شـــــغلی و روانی کارگران را به خطر می اندازد و به 

کارفرمایان این اجازه را میدهد که با بســـتن قرار دادهایی موقت و کوتاه 

مدت و مبلغ هایی خالف واقع کارگران را به اســتثمار بگیرند و کارگران ، 

در صورت کوچکترین اعتراضی با توبیخ و نهایتا اخراج مواجه می شـوند و 

دولت به جاي اصالح این ماده از قانون کار در صـدد حذف آن بر می آید یا 

به عبارت بهتر به جاي حل کردن مسئله صورت مسئله را پاك میکند.

اصـالحاتی که در قانون کار اعمال شـده اسـت ، دسـت کارفرمایان را در 

جهت اعمال محدودیت بیشــتر بر کارگران بازتر کرده است. و مشــاهده 

میکنیم که در این ســــــــــالها کارگران حتی از حق بیمه ي درمانی و 

بازنشستگی هم محروم شده اند و هر گونه اعتراض آنها در جهت براندازي 

نظام قلمداد میشــــــــود و به همین دلیل فعالین سندیکاهاي کارگري 

سرنوشتی بهتر از رضا شهابی ندارند.

حوادث تلخ و ناگوار رخ داده براي کارگران نیشــــکر هفت تپه و هپکوي 

اراك موید نواقص قانون کار است.

متاسفانه باید گفت پس از چهل سال انقالبی که به نام مسـتضــعفان رقم 

خورد به کام طبقه ي ثروتمند جامعه تمام شـد و نتیجه ي تمام سـیاسـت 

هاي کلی آن ، این بود که گرسـنگان گرســنه تر و ثروتمندان ثروتمند تر 

شدند و جا دارد یادي از جمله ي شهید بهشتی کنم که فرمود :

 جامعه اي که در آن سیر ها و سیر تر ها در کنار گرسـنه ها و گرسـنه تر ها 

هستند آن جامعه اسالمی نیست.



پایمال شده ي انسـانیشــان در برابر کارفرمایان و سرمایه دارانی باشد که 

فقط به دنبال بهره کشـی بیشـتر از طبقه ي کارگر و سود بیشـتر هسـتند. 

اتحادیه هاي جعلی و افراد دست نشـــانده ي آنها در این سالها هیچ گونه 

دستاوردي براي گارگران نداشته و تماما تســـــلیم خواسته هاي دولت و 

کارفرمایان بوده اند.

خصــوصی سازي یکی دیگر از بالیاي نازل بر کارگران از سوي دولت ها 

بوده است. موضوعی که امروزه مناقشه بر سر آن بسـیار است. اما در اینجا 

به یک مثال بسنده میکنیم؛ هفت تپه.

اعتراضــات هفت تپه در ســال 97 خیزش دوباره ي طبقه ي کارگر بود. 

اعتراضاتی که در پی به نابودي کشـیده شدن کارخانه ي کشـت و صنعت 

نیشکر هفت تپه شکل گرفت. نابودي آن هم به دست بخش خصوصی که 

قرار بود کارخانه را از ورشکستگی نجات دهد. 

کارگران طی 14 روز به دلیل چندین ماه حقوق عقب افتاده و اوضـــــاع 

نابسامان کارخانه دست به اعتصاب زدند تا مگر صدایشـان شنیده شود. اما 

نه تنها پاسخ و راهکاري براي پایان مشــکالتشــان از سوي مســئولین 

دریافت نکردند بلکه باز هم سعی در عقب راندن آنها از مواضعشــــــان 

داشتند. اما هفت تپه و اسماعیل بخشی ها ایسـتادند و خود راهکاري ارائه 

دادند 

و آن شوراي کارگري بود. 

بسیاري از فعالین کارگري دستگیرشدند. اسماعیل بخشی یکی از کسـانی 

بود که در روزهاي اعتصــــاب صداي بلند و خونین کارگرانِ جان به لب 

رسیده ي نیشکر هفت تپه بود. کارگرانی که از فشار بحران اقتصـادي، بی 

پولی و بی پناهی به سطوح آمده بودند.

 دستگیري  اسماعیل بخشـــی و سپیده قلیان و گرفتن اعتراف اجباري از 

آنها و پخش آن در صــدا و ســیماي میلی ، بار دیگر این پیام را به گوش 

طبقه ي کارگر رساند که متاسـفانه حاکمیت هیچگاه تن به خواسـته هاي 

طبقه ي کارگر نخواهد داد.

نمایندگان حقیقی کارگران امروز در زندان هسـتند و جامعه ي ما ظاهرا به 

فراموشی مصیبت هایش عادت کرده.

با این تفاسیر در این سـرزمین تا به امروز هیچکدام از دولتها و حکومت ها 

به حقوق طبقه ي کارگر اهمیت نداده اند؛ بلکه همواره با تضــــعیف آنها 

سعی در بهره کشی بیشتر از آنها به نفع صاحبان سرمایه داشتهاند.

پا روي گُرده ي 13 میلیون کارگر گذاشـته اند تا با ضـعیف و ناتوان کردن 

آنها سود بیشــتري ببرند و البد این چنین به رونق اقتصـــادي هم دست 

یابند...! 

دنیا بر این قرار نخواهد ماند، روزي خســـتگان برمیخیزند و آن روز پایان 

این بی عدالتی عریان است.
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فاطمه مومنی

(علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

سال سیاهی را پشـت سر گذاشتیم. بحران اقتصـادي و بیکفایتی دولت در 

کنترل نوســــانات قیمت ارز و طال و تورم روز افزون، هر روزه مردم را با 

چالش جدیدي رو به رو می ســــاخت. با کاهش ارزش پول ملی، کاهش 

قدرت خرید مردم و همچنین عقب افتادن چندین ماهه ي دســــتمزدها، 

شاهد اعتراضات و اعتصـابات پی در پی کارگران و معلمان و سایر اقشــار 

زحمتکشی بودیم که در این میان بیشترین فشار را متحمل میشوند. و البته 

در مقابل این اعتراضــات نه تنها پاســخ و راهکاري مناســب از ســوي 

مســئولین ارائه نشــد بلکه مثل همیشــه دست به بازداشت معترضین و 

سرکوب گسترده آنها زدند.

در اواخر سال 97 شوراي عالی کار در مضـــحکه اي تمام عیار و در غیاب 

همیشـــگی نماینده هاي حقیقی کارگران، تصــــمیم به افزایش 36.5 

درصدي دستمزد کارگران گرفت. یعنی حداقل دستمزد یک کارگر از یک 

میلیون و صد و چهارده هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و پانصد 

و شانزده هزار تومان در سـال 98 افزایش یافت. براي فهم آنکه این رقم تا 

چه حد ناچیز است باید بدانید خط فقر در پایان سـال 97 براي یک خانواده 

ي 3.5 نفره 3 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده. یعنی حقوق دریافتی 

13 میلیون کارگر در سال پیش رو با شـکاف فاحش 2.2 میلیونی، پایین تر 

از خط فقر مطلق است. به گفته ي کارشناسان با توجه به اینکه آمار و ارقام 

ارائه شده از سوي نهادهاي دولتی درست نبوده و میزان تورم 40 درصـد و 

حتی بسـیار بیشــتر از آن است، میزان خط فقر تا 5 میلیون تومان میرسد. 

دســتمزد کارگران باید به حداقل 3.5 میلیون تومان افزایش یابد تا بتوان 

آنها را تا حدودي از این بحران نجات داد. 

حال در چنین شرایطی که 70 درصد از کارگران زیر خط فقر قرار دارند باید 

از مسئوالن پرسید که چگونه میخواهند به تولید کشور رونق بخشند وقتی 

استخوانهاي نیروهاي اصلی تولید زیر بار فشـار بحران اقتصـادي در حال 

خرد شدن است. بحران اقتصادي که حاصل چهار دهه سیاست هاییسـت 

تماما در راستاي منافع سرمایه داران.

با نگاهی به چهار دهه حیات جمهوري اســـالمی و مواجه اش با طبقه ي 

کارگر درمییابیم همواره سیاست سـرکوب را در اشـکال گوناگون در پیش 

گرفته است.

پس از پیروزي انقالب شاهد یک سري پاکسازي هایی بودیم که منجر به 

حذف افرادي در ساختار قدرت، دانشـــــگاه و جامعه شد که حامی منافع 

کارگران بودند.

منع هـرگونه تظاهــرات کارگــري یکــی از قوانین موجود در قانون کار 

جمهوري اسـالمی اسـت که کارگران همواره به آن اعتراض داشــته اند. 

ساختن اتحادیه هاي جعلی که در خدمت کارفرمایان و دولت هسـتند را به 

این مشـــــکالت اضافه کنید تا دریابید حاکمیت در طول این چهار دهه 

چگونه در سطوح مختلف دست به سرکوب و تضــــعیف صداي طبقه ي 

کارگر زده اسـت. در شـرایطی که کارگران نه تنها در سـاختار قدرت هیچ 

حامی ندارند حتی از داشتن یک تشکل مستقل کارگري هم محروم مانده 

اند و حق اعتراضی هم ندارند. تشکلی که به دنبال احقاق حقوق 
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مرتضی آزاد وار 

(دامپزشکی دانشگاه شهرکرد)

فرزند کارگرانیم، کنارشـان میمانیم عدم کارکرد و لزوم بازنگري در نهاد دانشگاه

در وضعیتی بسیار حساس، بحرانی و تاریخی به سر می بریم. 

امروزه با پدیده هایی مانند عدم کارکرد نهاد ها و فرو پاشـــــی اجتماعی 

مواجهیم. جامعه اي که در آن ارزش ها معنی خود را از دســت می دهند و 

هیچ کس در آن  جامعه خوشبخت نیست. 

دانشــگاه حتی مرجعیت علمی خود را از دست داده و ما خود را موظف می 

دانیم به عنوان بخشـــی از  بدنه ي دانشـــگاه که هزینه هایش از طرف 

سرمایه هاي عمومی مردم در راستاي ارتقا، رشد و توسـعه بلندمدت تأمین 

می شود ، این احســاس خطر را به گوش  جامعه برسانیم. در این بیانیه به 

چگونگی ایجاد  ناکارآمدي و از بین رفتن اعتماد و امید به زندگی دربخش 

عظیمی از جامعه که انفعال اقتصــــادي و اجتماعی را در پیش گرفته اند،  

میپردازیم. افزایش پذیرش دانشــجو و عدم تعادل با بازار کار از مهم ترین 

علل ناکار آمدي دانشـگاه است؛ تأسیس دانشــگاه هاي علمی کاربردي، 

پیام نور، فنی حرفه اي و آزاد در بیش تر شهر هاي کشــــــــور مبنی بر 

اختالفات منطقه اي و قومی موجب مدرك گرایـی و کاهش آمار بیکاري، 

بصورت کاذب می شود؛ دانشجویانی که تخصـص الزم و معلومات به روز 

شده با تکنولوژي روز دنیا را براي ایفاي نقش در جامعه ندارند.

 در شـــرایط بحرانی اکثریت جامعه، ســـرمایه گذاري بر خود را بهترین 

رویکرد می بیند، این درحالی است که حاکمیت با ایجاد دانشــــگاه هاي 

متعدد، به این تقاضا پاسخ داده اسـت اما این پاسـخ ناکار آمد،بدون برنامه 

ریزي و در راستاي کاهش تنش هاي اجتماعی،اقتصــادي وسیاسی بوده 

است. دانشــــجویان بر پژوهش هایی سرمایه گذاري میکنند که احتمال 

پذیرش در دانشگاه هاي خارج از کشـور را باال می برد و به ندرت این علم 

در کشور خودمان، کمکی به چرخیدن چرخ اقتصاد و صنعت می کند. تنها 

در رشته هایی درآمد افرد باالست که از  سیاست انحصـــــار ساختاري با 

محدود کردن پذیرش در سیسـتم آموزشی ناکارآمد بهره برداري کرده اند. 

براي مثال رشته هاي علوم پایه و علوم انسانی اهمیت خود را از دست داده 

اند ورشته هایی در بخش درمان که پیشـگیري شکل نگرفته اهمیت ویژه 

یافتند. با افزایش هزینه هاي دانشـگاه هاي کشـور  دولت به خصــوصی 

سازي و پولی سازي دانشــگاه روي آورده و دانشـــگاه را تبدیل به بنگاه 

اقتصادي کرده است؛ تا جایی که منجر به خصوصی و پولی شدن خوابگاه 

هاي دانشجویی دانشگاه هاي دولتی شده است. دانشـگاه استقالل خود را 

ازدست داده است و در جذب هیئت علمی، برگزاري مراسـمات فرهنگی و 

سیاسی،  نهاد هایی دخیل هســتند که صالحیت الزم و کافی را ندارند. با 

افزایش هزینه هاي فعالیت سیاسی، فرهنگی واجتماعی و دستوري کردن 

این   فعالیت ها به شـکل غیر شـفاف و غیر پاسـخگو و دوري از فرهنگ 

مکتوب و امنیتی شدن فضاي دانشـگاه ، جریانی خطرناك را می بینیم که 

هویتی کاذب با اســطوره هاي ســاختگی را در بر میگیرد. این جریان در 

راستاي گســـترش نگاه ارزشی حکومتی  ابزارهایی چون تدریس دروس 

عمومی، نگرشی  دینی و ارزشی بر تمامی علوم، برگزاري مراسمات 

نمایشی همراستا با ایدئولوژي حکومتی، انحصاري کردن دین و تبلیغات و 

رسانه ملی را در دست دارد. وقتی میگوییم هویت کاذب و اسطوره هاي 

ساختگی منظور این است که این تشـــکل ها با رد جریاناتی  که 13 آبان 

(دانشــــجویان پیرو خط امام) و 16 آذر (جریانات نزدیک به جبهه ملی و 

حزب توده)  را سازماندهی کردند در راستاي تسخیر، مصادره و تبدیل این 

روزها به جشن نیز پیشـرفتند. جالب تر این که در راستاي مصـادره جنبش 

دانشجویی نیز پیش می روند. اقتصـاد رانتی نفتی و عدم چرخش نخبگان 

هم به کمک آنان می آیند. وقتی میگوییم رانت ممکن است انحصـــــار 

علمی در بورسیه دکتري باشد ممکن است استفاده از آنان در ساختار هایی 

مثل بانک ها، شهرداري ها و یا نهاد هاي نظامی و... یا حتی انحصـــــار 

تجاري باشد. تا زمانی که تشـکل هاي منتقد در آگاهی رسانی به جامعه از 

ابزار و حق فعالیت بر خورد نباشند و قوه قضائیه با فعالین مدنی و اجتماعی 

برخورد کند، این جریان به بازتولید کارکرد مخرب خود در ســـاختار هاي 

متفاوت ادامه خواهد داد. سیاسـت هاي کالن این جریان غیر پایدار،متغیر 

وماجراجویانه است. به همین دلیل تناقض هایی در نگرششـان وجود دارد 

که فلســفه وجودشان را هر لحظه متزلزل میکند. در سوي دیگر اکثریتی 

وجود دارد که سبک زندگی متفاوتی در پیش گرفته نگاهش به جهان تنها 

در زمان حال است. دغدغه اش فوتبالیســت ها و سلبریتی هاست. آرمان 

خواه نیســتند.  می خواهند  از زندگی لذت ببرند. و در نهایت  یک جامعه 

مصـرفی است. این وضعیت به دلیل بســته بودن مجراهاي فعالیت مدنی 

است. چرا که این نسـل به دلیل همین انسـداد با شخصـیت هاي سیاسی 

مبارز برخوردي نداشــتند و تنها تعامل و ســـازش و تطبیق پذیري را یاد 

گرفته اند. این جامعه مستعد بروز یک دیکتاتوري با شعار هاي پوپولیستی 

و همراه کردن توده هاست. مسلما این دیکتاتوري باید منشأ داخلی داشته 

باشد. با به حاشیه رفتن روشنفکران و یا خروج از کشور و نبود احزاب فعال، 

زیر ساختارهاي دموکراسی در خطر است ودانشـگاه هم نمی تواند بار این 

مسـئولیت را بر دوش خود بکشـد. چیزي که مشــخص است تقریبا هیچ 

دولتی نیست که مخالف آزادي وعدالت اجتماعی باشد. اما ازادي  وعدالت 

بر چه تعریف و مبنایی؟جریان اصالحات با پدر سرمایه گذاري اشتباه  خود 

برقوه مقننه عصـــــــــاره شوراي نگهبان و دولت هلو انجیري  موجب 

مشــروعیت زدایی از خود شدند و ما در انتخابات آینده با عدم مشــارکت 

سیاسی گسـترده مواجهیم. همان طور که تزریق بســته هاي حمایتی  در 

طوالنی مدت موجب بهبود وضعیت اقتصـــــادي مردم نمی شود ، توجه 

مقطعی به تمامی این معضـالت در دانشــگاه ، نمی تواند راه حلی مناسب 

باشد و همراه با اصالحات درونی نیاز به تغییر نگرش خود در سیاست هاي 

خارجی داریم. آمریکا و چین بیش ترین وابســتگی را به هم دارند و  مهم 

ترین شریک تجاري یکدیگر هســـتند.باید بپذیریم که نمی توانیم علم و 

تکنولوژي غرب را نادیده بگیریم و استقالل علمی خود را نیز جشــــــن 

بگیریم. در این میان چون بسـیاري از این بحران ها ریشـه و علت سیاسی 

دارند نیازمند پاسخ ها و راهکار هاي سیاسی است.



 بهداشت، محیط زیست، رفع تبعیض و... داراي معاهدات مشترك هستند. 

با این حال تفاوت هاي کیفی و کمی بین این کشـور ها وجود دارد. در یک 

بررسی انجام شده، مدل نوردیک داراي بیشـترین بهره وري اقتصـادي و 

بیشترین عدالت اجتماعی است و کمترین این معیارها براي مدل مدیترانه 

اي است.

جهت گیري اصلی اغلب دولت هاي اروپایی بهره گیري از سیاسـت هاي 

لیبرالیسم ، مدل امریکایی ، یعنی فراهم اوردن امکانات هر چه گسترده تر 

براي اصالحات اقتصــــادي - اجتماعی به وسیله نظام بازار است. اما در 

الگوي نوردیک به طور هم زمان هم بر گســـترش نظام بازار و هم وجود 

دولت قدرتمند تاکید میشــــود. مثال در سوئد تعداد زیادي سازمان دولتی 

وجود دارد اما سهام این این سازمان ها به مردم واگذار شده است. پرسـنل 

دولتی کاهش یافته اما در بخش هاي سالمت و اموزش و پرورش بســیار 

بیشتر سرمایه گذاري شده است. بخشی از حقوق بازنشـسـتگان از طریق 

همین سهام ها تامین میشــــود و بنابراین به ارزش سهام و خود عملکرد 

سازمان بر می گردد و موجب بار اضافه بر کشور نیست. به صورت کلی 

ویژگیهاي مشترك اقتصادي و سیاسی در کشورهاي حوزه نوردیک را می 

توان این گونه صورت بندي کرد: 

1-شبکه امنیت اجتماعی دقیق و مبسوط همراه با خدمات عمومی رایگان 

مانند آموزش و بهداشت عمومی

2- حقوق مالکیت 

3- اجراي قراردادها و سهولت انجام کسب و کار

4- طرحهاي حقوق بازنشستگی عمومی

5-موانع بسیار اندك بر سر راه تجارت آزاد و مقررات اندك بازار تولید

نکته قابل تامل در تحلیل این مدل اقتصــادي آن است که کشـــورهاي 

نوردیک از نظر آزادي بازار تولید، در سطح باالیی از درجه بندي ها و سطح  

پایینی از فســـــاد قرار دارند. در این باره می توان به جدول شاخص بین 

المللی شفافیت و فساد اقتصادي که هر ساله منتشـر می شود، رجوع کرد؛ 

براین اساس کشورهاي حوزه نوردیک در میان پاك ترین کشـورهاي دنیا 

جاي گرفته اند و از میان 167 کشــور بررسی شده براي سالهاي متمادي 

ست که  کشورهاي این حوزه و خصـوصا دانمارك باالترین امتیازها را به 

خود اختصاص داده و کمترین میزان فسـاد اقتصـادي و اداري را دارا بوده 

اند. در این میان بررسی نقش اتحادیه هاي کارگري در تشریح کاربردهاي 

این مدل اقتصــادي حائز اهمیت است. درصد باالیی از کارگران متعلق به 

اتحادیه هاي کارگري هستند؛ 

در سال 2013، تراکم اتحادیه کارگري ایســلند رقم 86 درصد، فنالند 69 

درصد ، سوئد 68 درصد، دانمارك 67 درصد و نروژ 52 درصد را نشـان داد 

که براي مقایسه شرایط میتوان به تراکم اتحادیههاي کارگري در مکزیک 

با رقم 14 درصد و ایاالت متحده امریکا با 11 درصـد توجه کرد . از این رو 

در این حوزه همه امور از طریق مشــــارکت میان کارگران، اتحادیه هاي 

تجاري و دولت ساماندهی میشـــود. به این معنا که این شرکاي اجتماعی 

براي تنظیم مقررات محل هاي کار با یکدیگر به مذاکره مـی پـردازند و از 

این طریق و نه با فشــــار و پیگیري هاي قانونی به نتیجه میرسند. سوئد 

داراي سیســــــتم دستمزد غیر متمرکز است در حالیکه فنالند از حداقل 

انعطافپذیري برخوردار است. اگرچه، وضعیت متغیر اقتصاد جهانی، نگرانی 

هایی را براي کارگران و همچنین مقاومت هایـی را در میان اتحادیه هاي 

تجاري در برابر اصالحات به وجود می آورد و اصالحات و توسعه اقتصادي 

زمانی مطلوب به نظر می آیند که کاهش دهنده ي نرخ بیکاري باشـــند، 

بیکاري  که به طور سنتی باال بوده است.گزارش شـاخص شـادي جهانی 

سازمان ملل نشــــان می دهد که شادترین ملت ها در اروپاي شمالی که 

دولت توجه بیشـتري به گسـترش سیاست هاي رفاهی نشـان داده است، 

متمرکز هستند . مهمتر آنکه، کشورهاي نوردیک 

باالترین تولید ناخالص داخلیِ واقعیِ سرانه را به خود اختصــاص دادهاند. 

همچنین امید به زندگی ســالم، داشــتن فردي براي اعتماد کردن به آن، 

وجود آزادي انتخاب هاي متعدد در زندگی، بخشـندگی و عاري از فســاد 

بودن از دیگر ویژگی هاي این کشــورها به شمار میرود. گزارش شاخص 

شادي جهانی سازمان ملل نشــــان میدهد که شادترین ملتها در اروپاي 

شمالی که دولت توجه بیشـتري به گسـترش سیاست هاي رفاهی نشـان 

داده است، متمرکز هســتند . مهمتر آنکه، کشــورهاي نوردیک باالترین 

تولید ناخالص داخلیِ واقعیِ سرانه را به خود اختصـاص دادهاند. همچنین 

امید به زندگی سالم، داشـتن فردي براي اعتماد کردن به آن، وجود آزادي 

انتخاب هاي متعدد در زندگی، بخشـندگی و عاري از فسـاد بودن از دیگر 

ویژگی هاي این کشورها به شمار میرود. 

در بر شــــــــمردن ویژگیهاي مدل نوردیک همچنین میتوان گفت که 

کشورهاي حوزه نوردیک رفیعترین جایگاه را در حمایت از حقوق کارگران 

در کنفدراسیون اتحادیه تجاري بین المللی دارا می باشـند و دانمارك تنها 

کشوري ست که عالی ترین امتیاز را در این میان کسب کرده است.همین 

طور این کشـور  ها در بسـیاري از شاخص هاي دیگر جز بهترین کشــور 

هاي جهان هستند. در نهایت باید گفت بسیاري از اقتصاددانان بر این باور 

هستند که مدل رفاه نوردیک داراي برخی ویژگی هاست که میتواند ارزش 

مطالعه را براي کشــــورهایی داشته باشد که خواهان ایجاد هماهنگی و 

هارمونیِ بیشتر در جوامع شان هستند .کشورهاي نوردیک از مدل اقتصـاد 

باز تبعیت می کنند، کشورهایی که بخش عمومی آنها نقش بسـیار قوي و 

گره خورده با منافع اجتماعی شان دارد .در این کشـــورها سرمایه گذاري 

بسیاري در حوزه هاي آموزش و تحقیق انجام می شود، میزان مالیات ها و 

نیز سطح هزینه هاي بخش عمومی باالست چنانکه از وجود سطح باالیی 

از اعتماد در میان سازمان هاي اجتماعی شان نفع می برند. این ها عواملی 

هستند که کشورهاي خواهان رفاه باید به آنها توجه کنند.

آرش افتخاري

(پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

مدل نـــــــــوردیک

بعد از جنگ جهانی دوم بسیاري از منابع اقتصـادي اروپا نابود شد . کشـور 

هاي اروپایی که پیش از آن ابر قدرت هاي اقتصادي و نظامی بودند بعد از 

جنگ جاي خود را به کشـــــــور هاي ایاالت متحده آمریکا و جمهوري 

سوسیالیستی شوروي دادند. عمال کشور هاي اروپایی زیر سلطه ي این دو 

ابر قدرت در آمدند و جنگ سرد گریبان گیر همه ي این کشــــور ها شد. 

بعضی  در اردوگاه غرب و بعضی دیگر در اردوگاه شرق قرار گرفتند. همین 

طور کشور هاي استعمار شده یکی پس از دیگري استقالل خود را از کشور 

هاي پیشـین به دست آوردند و همه ي این اتفاقات باعث شد که کشــور 

هاي اروپایی در اقتصاد خود تجدید نظر هاي اساسی کنند. این تغییرات در 

ســایه دو ابر قدرت امریکا ، که از ســیاســت هاي بازار هاي آزاد حمایت 

میکرد، و شوروي که از سیاست هاس اقتصـــــادي کامال دولتی حمایت 

میکرد، شکل می گرفت. سـیاسـت قطب اول ، آمریکا، بر این مبنا بود که 

دولت باید کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و به شرکت ها اجازه ي 

تام دهد تا با رقابت آزاد ، قیمت ها را تعیین کنند. بـــر خالف آمــــریکا، 

شوروي، از اقتصـادي حمایت میکرد که تمام قیمت ها را دولت تعیین می 

کرد و دولت در همه ي  عرصه هاي اقتصـــاد دخالت میکرد. به هر روي 

اروپاییان برآیند این دو نظر را در نظر داشــــتند و هر کدام در بین این دو 

طیف قرار می گرفتند. اگرچه بعضــی به سمت راست و بعضـــی به چپ 

تمایل داشتند. همین نوع سیاست هاي اقتصـــــــادي باعث ایجاد انواع 

سیاست هاي تامین اجتماعی براي این کشــــور ها شد که به چهار مدل 

اصلی با نام هاي انگلوساکسون، کانتینتال، مدیترانه اي و نوردیک تقسیم 

بندي می شوند. مدل انگلوساکسـون شامل انگلسـتان و ایرلند، کانتینتال 

شامل اتریش، بلژیک فرانســــه و المان، مدل مدیترانه اي شامل یونان ، 

ایتالیا، پرتغال و اسـپانیا و مدل نوردیک شـامل دانمارك ، فنالند ، سـوئد ، 

نروژ و در برخی منابع ایسلند و هلند میشـود. اکثریت این کشـور ها عضـو 

اتحادیه اروپا هستند و اهداف مشترکی دارند. یعنی در آموزش وپرورش ،
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آیت اهللا سید محمود طالقانی از معدود شخصـــیت هاي روحانی و تربیت 

یافته ي حوزهی علمیه قم  بود که برخالف دیگر هم لباســــانش عنایت 

ویژهاي به مقوله ي روشـنفکري و روشـنگري داشـت و به همین سـبب 

توانســــت در دوران مبارزات و پس از آن، پیوندي میان نیروهاي مبارز و 

بخش سنتی روحانیت برقرار کند. بررسـی فعالیتهاي مبارزاتی این مجاهد 

نســـتوه در مجال این نوشته نمی گنجد، لذا تنها به طرح برخی از ویژگی 

هاي فکري ایشـان بســنده می کنیم تا راهی براي شناخت غیر شعاري و 

غیر کلیش هاي از ایشان باشد . 

تفکر طالقانی در پیوند دو اندیشــــــه ي بنیادین شکل میگیرد؛ آزادي و 

اســتقالل. در کنار این دو و دوشــادوش آنها نیز توحید و یگانگی خداوند 

است ،که این ها با هم در اندیشـه ي طالقانی قسـط، مســاوات، عدالت و 

شورا را نتیجه می دهد .روایت طالقانی از مسئله توحید محصـور در مبارزه 

علیه بت پرســـتی نمیماند، بلکه توحید را رهایی از هر نوع انقیاد و بند می 

بیند. توحید را چنان میبیند که  گونه اي اراده تشـریعی است تا برخی مردم 

بر برخی دیگر حاکم و ارباب نشوند. وي مبارزه در جهت نفی خودکامگی و 

ســـلطه را قدم برداشـــتن در جهت توحید میداند. از همین رو بر خالف 

بسیاري از روحانیون، احترامی ویژه براي مصدق قائل بود؛ زیرا تالش وي 

در جهت از بین بردن استیصال خارجی و استبداد داخلی را در جهت توحید 

می دانست.ایشان در کتاب اسالم و مالکیت با نقد هویت صنفی و طبقاتی 

روحانیون در سایر ادیان و هم دست خواندن آنان با سـالطین و اشـراف و 

ثروتمندان این هویت صنفی را نقد می کند .از دید وي روحانیت در اسـالم 

طبقه اي خاص و ممتاز نبوده است و امتیازات نفســــانی، حقوقی و مالی 

خاصی نداشته و سرشت ملکوتی آنان را نفی میکند. در دیدگاه ایشــــان 

صفات مشـــخص روحانی در اسالم دو چیز است: یکی عدالت و دیگري 

قدرت اجتهاد در دین. 

وي در اجتهاد را بر همگان باز دانســته و آن را حق انحصـــاري طبقه ي 

روحانی نمی داند. پس از فوت آیت اهللا بروجردي نظر ایشان در خصـوص 

مرجعیت این بود که شوراي فتوایی در یکی از مراکز علمی تشـکیل شود؛ 

زیرا معتقد بود تشخیص اعلم در تمامی مسائل و فروع دین در هر 

عصر و زمانی کاري مشکل یا محال است.

وي علیرغم اینکه اسالم را از سیاست جدا نمیدانست،

 به نفی حکومت طبقاتی و حق اختصاصی روحانیت

 براي حکومت میپرداخت و با استناد به

 آیات قرآن و خطاب (ناس) حکومت را حق همه ي

 مردم می دانست و تنها کسی بود که در

 بحث خبرگان قانون اساسی معتقد بود که

 همه ي طیفهاي سیاسی باید در این

 مجلس شرکت کنند.
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این محرومیت ها و محدودیت ها ،سرکوب ها و  بازگذاشتن دست کارفرمایان در جهت به بردگی گرفتن کارگران و بی توجهی مســــــئولین به درخواست 

آنهاست  که کارگران را به اعتراض وا می دارد و نه تحریک دشمن. 

و آنچه موضوع را بغرنج تر و پیچیده تر میکند بی توجهی طبقه ي متوسط به این قشر مظلوم و ستمدیده است. سالهاست که قشـر متوسط تمام تالشش را به 

کار گرفته که به طبقه ي ابر ثروتمند جامعه تبدیل شـــود و به اصـــطالح عوام الکچري تر جلوه کند و در این میان نه تنها هویت خود را از یاد برده بلکه به 

بخشی از جامعه ي خود نیز کامال بی توجه شده است. مسـئله اي که میرحسـین موسوي  سال ها پیش خطرش را به ما گوشزد  و سوالی را تحت این عنوان 

مطرح کرد : که چرا  عکس کودکان فقیر دیگر مانند اول انقالب اثر گذار نیست؟

به نظر نویســنده همه ي آنچه که گفته شد از یک عامل منشــا میگیرد و آن فقدان روحیه ي عدالت خواهی در مســـئولین و حتی مردم است که منجر به 

گسـترش فقر و فالکت در سطح جامعه گشـته است. مقوله اي که یکی از اساسی ترین پایه هاي حکومت اسالمی است و در قرآن همانند آیه ي ابتداي این 

نوشته بارها به آن اشاره شده و تنها راه برون رفت از این شرایط در نظرگرفتن عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی است.

به امید روزگاري بهتر براي کارگران و مستضعفان
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