
گاهي آنقدر حالمان خوب است و قبراق و 
سرحاليم که مي توانيم سخت ترين کارها را 

انجام دهيم بدون آنکه خم به ابرو بياوريم و 
آنقدر دلمان خوش است و کودک درون مان 

فعال است که کوچکترين چيزها ما را به 
وجد مي آورد، اما امان از وقتي که حوصله 

هيچ کاري را نداريم و دلمان مي خواهد فقط 
در گوشه اي بنشينيم و به نقطه اي خيره شويم. 

گاهي علت اين بي حوصلگي و ناتواني را به 
غم ايام حواله مي دهيم و علت آن را در بيرون 

از خود ريشه يابي مي کنيم، غافل از آنکه به 
هم خوردن تعادل در ترشح هورمون ها مسبب 

بروز احساسات ناخوشايند در وجود ما است. 
اگر قبول داشته باشيم که تمام ماهيچه های 

بدن با انجام تمرينات ورزشی قوی تر می شوند 
اين را نيز بايد بپذيريم که مغز هم به عنوان 

اصلی ترين اندام بدن برای قوی تر شدن به 
فعاليت نياز دارد. و يکی از عواملی که در 
کنار ورزش و تحرک مغز را به فعاليت وا 

می دارد، خنده و شادی است. شادی و نشاط 
موهبتی است که تأثير زيادی در زندگی انسان 

و موفقيت و بروز استعدادها و خالقيت او 
دارد. انسان ها در سايه سالمتی و شاد بودن 
می توانند از دوران کوتاه زندگي خود در اين 

جهان فايده هاي زيادي نصيب خود سازندو در 
سالمتي روح و روان خود و نزديکان شان گامي 

موثر بردارند؛ چراکه شادی به انسان اعتماد 

به نفس می بخشد تا بتواند با بهره  گيری از 
توانايی ها و استعدادهای ذاتی خود به عنوان 
يکی از افراد جامعه نقش به سزايی در رشد و 

شکوفايی آن داشته باشد. در اين مجال عواملي 
را بررسی می کنيم که به انسان نشاط می بخشد 

و به او انگيزه ی کافی برای انجام کارها و 
 رسيدن به اهدافش را می دهد.

 هورمون  های شادی زا
آزاد شدن برخی از هورمون ها در بدن به ايجاد 

حس شادمانی کمک می کند از اين رو به آنها 
 هورمون های شادی می گويند که عبارتند از: 

 دوپامين 
اين هورمون ما را قادر می سازد تا هوشمند 

باشيم و برای آينده ی خود برنامه ريزی کنيم. 
همچنين باعث می شود در برابر خواسته هاي 

ناشايست که ممکن است به ما آسيب برسانند 
مقاومت کنيم. اين هورمون از سلول های مغز 
و نخاع ترشح می شود و باعث هدايت سيستم 

مربوط به دريافت پاداش در مغز می شود. برای 
افزايش ترشح اين هورمون در سلوهاي مغز 

بهتر است اهداف کوتاه مدتی برای خود در نظر 
بگيريم و بعد از محقق شدن آن اهداف به خود 

پاداش دهيد تا ترشح اين هورمون در بدنمان 
افزايش پيدا کند. برخی غذاهای حاوی پروتئين 
و نيز ميوه هايي مانند موز، سيب، برخی از انواع 
توت ها و سبزيجاتی مانند ، چغندر و چای سبز 
ترشح اين هورمون ارزشمند را در بدن افزايش 

می دهد. وقتی انگيزه ی کافی برای انجام کارها 
را نداريم و يا افسرده و بی عالقه هستيم و 

قدرت انجام کوچکترين کارها را از لحاظ روحي 
نداريم و قادر به تمرکز نبوده و کارها را بي دليل 
به تعويق می اندازيم، بهتر است به ميزان پايين 

بودن دوپامين در بدنمان شک کنيم و با مصرف 
ميوه ها و سبزيجات و انجام فعاليت هاي ورزشي 

به حفظ تعادل اين هورمون در بدنمان کمک 
 کنيم. 

 سروتونين 
به اين هورمون، هورمون شادی هم می گويند 

که از هيپوتاالموس ترشح می شود. اين 
هورمون  مسئول انتقال اطالعات در مغز است، 

کيفيت خواب را تنظيم می کند  و اثر آرام 
بخش دارد. سروتونين خلق و خو را تنظيم 

می کند، از افسردگی پيشگيری می کند، فشار 
خون را تنظيم می کند. کمبود اين هورمون در 
بدن باعث بی خوابی، مختل شدن خلق و خو، 

احساس غم، افسردگی، رفتار پرخاشگرانه و 
اختالالت خوردن می شود. با انجام فعاليت های 

منظم ورزشی قرار گرفتن در معرض نور 
خورشيد، داشتن خواب کافی و گنجاندن غالت 
و حبوبات به علت داشتن ويتامين ب در برنامه 
غذايی و نيز استفاده از مغزها و جوانه ها سطح 

 سروتونين بدن افزايش می يابد.
 اُکسی توسين 

اُکسی توسين هم نوعی انتقال دهنده ی عصبی 

و هم يکی از هورمون های شادی آور است. 
اين هورمون موجب کاهش استرس و افزايش 

ارتباطات اجتماعی و ويژگی های شخصيتی 
مثبت مانند همدلی، خون گرمی، اعتماد می شود 
و عشق و محبت بين اعضای خانواده، والدين و 
فرزندان را زياد می کند. اين هورمون در دوران 
بارداری و شيردهی در بدن زنان ترشح شده و 

باعث ارتباط عميق تر آنها با نوزادشان می شود 
عواملی که موجب تحريک و افزايش ترشح اين 

هورمون می شود، وقت گذراندن با ديگران، 
خانواده و دوستاِن نزديک است. ويتامين هايی 
مانند ويتامين »د« و »ث«،  منيزيوم که در 

اسفناج، برگ چغندر، تخم کدو حلوايی، بادام 
درختی، آووکادو، شکالت تلخ و موز يافت 

می شود، سطح اکسی توسين بدن را افزايش 
 می دهند.
 استروژن 

استروژن هورمونی است که از غدد جنسی 
ترشح می شود وبه شکل گيری سروتونين کمک 

می کند و مانع استرس و ثابت شدن خلق و 
خوی فرد می شود. عواملی که می تواند در 

ترشح اين هورمون موثر باشد دوری از استرس 
است و پرهيز ازمصرف دخانيات و ورزش 

منظم است. استرس درعدم تعادل دو هورمون 
استروژن و پروژسترون موثراست. همچنين 

مصرف سيب و گيالس،  هويج، گوجه فرنگی، 
گندم و برنج و تخمه آفتابگردان به افزايش 

 سطح اين هورمون در بدن کمک می کند .
  پروژسترون 

هورمون پروژسترون سبب بهبود کيفيت خواب 
و مانع از اضطراب و تحريک و نوسانات خلق 
وخو می شود. استرس بيش ازحد و نداشتن 

رژيم غذايی سالم سطح اين هورمون را کاهش 
می دهد. سطح هورمون پروژسترون در زنان با 
افزايش سن کاهش می يابد. برای متعادل نگه 

داشتن اين هورمون الزم است به جای درمان و 
استفاده از قرص های هورمونی به خود مراقبتی 
و مصرف غذای سالم ودوری از استرس بپردازيم 

. 
يادمان باشد که با شاد بودن و شادی بخشيدن 

به ديگران می توانيم دوران زندگی خود را 
در آرامش و خوشنودی سپری کنيم. کسی 

می تواند ديگران را شاد کند که خود شادی را 
قرين لحظه های زندگی خود کرده باشد.  انجام 

فعاليت های ورزشی مناسب، خوردن غذاها 
و ميوه ها و سبزيجات مفيد ، حمام آب گرم 
گرفتن ، سپری کردن بخشی از اوقات روز با 

افراد خانواده و عشق ورزيدن به آنها کمک 
به ديگران، همگی ميتوانند در افزايش ترشح 

هورمون های شادی بخش تأثيرگذار باشند و به 
شما احساس رضايت مندی از انسان بودن خود 

بدهد.
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به کام ایران
تیر طالیی که ایران از قبال جنگ روسیه اوکراین بدست آورد

می گذرد.  برجام  ننگین  امضای سند  از  امروز شش سال 

بوده  هیچ  آورده اش  قبل  دولت  مسئولین  خود  گفته  به 

روحانی  آقای  دولت  به  داشتیم  نقد  و  انتقاد  ما همیشه  و 

پنج  و  این آدرس غلط است  برجام و می گفتیم که  سر 

آمریکا هیچ  یعنی  ها  تبع کدخدای آن  به  و  به عالوه یک 

که  در شرایطی،  مگر  نمی آید  کوتاه  مواضع خود  از  وقت 

مذاکره  و  رفتند  انتقادها  این  همه  با  روحانی  آقای  دولت 

اما در آن زمان  را دیدیم که هیچ...  نتیجه اش  و  کردند 

بگویم  البته  بودند  برجام  منتقد  که  بودند  آدم  سری  یک 

برجام  منتقد  زمان  آن  بود، چون  که همه اش کشک 

فرموده  به  برجام هستند.  ولی حاال در حال وصول چک 

نظام  ناموسی  مسائل  سر  بر  ما  خامنه ای)مدظله(  امام 

هنوز  ما  و  آنها حساس هستیم.  روی  و  کنیم  نمی  مذاکره 

دشمن  با  مذاکره  اساسًا  چون  هستیم  برجام  به  منتقد 

ما فرو  تا آخر در بدن  را  توانسته خنجرش  که هر وقت 

یا به  کرده و زخم خودش را زده نمی شود مذاکره کرد 

نمی شود  تروریست  جنتلمن های  با  مسلمین  ولی  قول 

اندکی  اعتقادی،  این مسائل  از  و حال جدای  مذاکره کرد 

جهانی  استکبار  با  مذاکره  چرا  که  کنیم  بررسی  علمی 

دلیل  به  اسالمی  جمهوری  شدن  تحریم  هست.  ثمر  بی 

به  تحریمی هست  کارهای  و  و ساز  قانون ها  یک سری 

هیچ  آمریکا  غیره.  و  یوترن  کاتسا،  ای سی،  های  اسم 

برند  بین نمی  از  را  این ساز و کارها  قانون ها و  این  وقت 

از  را  اینکه کل کشور شما  اول  به دوصورت؛ صورت  مگر 

قوانین  و  و کارها  این ساز  اینکه  ببرد و صورت دوم  بین 

به یک  این تحریم ها فقط  اثر کردن  بی  بی اثر شود، که 

صورت هست و آن هم مقاوم سازی در مقابل حضور 

در  بنزین  تولید  آن  موفق  نمونه  عرصه ها.  همه  در  دشمن 

بنزینی  تحریم های  آمریکا  شد  باعث  که  می شود  ایران 

این  و  بگذارد  را کنار  بود  اعمال کرده  ایران  که علیه 

کننده  از یک کشور مصرف  ایران  باعث شد  مقاوم سازی 

کننده  و صادر  کننده  تولید  به یک کشور  کننده،  وارد  و 

بشود.  تبدیل 

تحریم های  آمریکا  که  ندارد  امکان  این دو صورت  از  غیر 

کنار  را  است  اعمال کرده  ایران  علیه  که  را  ظالمانه خود 

از دولت  کنیم  التماس می  و  داریم  تقاضا  بگذارد. در آخر 

دوباره  که  رئیسی  دکتر  حجت االسالم  مردمی  انقالبی 

به  و دل  نکند  بی ثمر  را در هزارتوی مذاکرات  کشور 

و بی  بال محل  این چک  نبندد، چون  برجام  وصول چک 

اینکه  مگر  نمی شود،  وقت وصول  هیچ  و  است  صاحب 

به دو مورد  قوی شویم و تنها راه قوی شدن کشور 

پیر  راهنمایی های  به  دادن  اول گوش  مورد  است؛  وابسته 

مورد دوم  و  امام خامنه ای)مدظله(  ما، حضرت  مرید  و 

نگاه  و  راه تمرکز  از  و فقط  ایران، که فقط  مقاوم سازی 

میشود.  قوی  ایران  است،  پذیر  امکان  داخل کشور  به 

والسالم.

۹۸مکانیک ترکاشوند  هادی  محمد   

جنگ روسیه و اوکراین عالوه بر روسیه، برای ایران 
آمریکا  اوکراین،  به  نظامی  حمله  با  دارد.  سود  هم 
جلب  روسیه  به  توجهش  غرب  ابرقدرت  عنوان  به 
می شود، همین مسئله باعث کاهش حضور آمریکا در 
منطقه می شود. طی سال های اخیر آمریکا هزینه های 
هنگفتی را در منطقه کرده است، اما با توجه به روبه 
رو شدن غرب با یک تهدید سیاسی-نظامی از جانب 
 روسیه، آمریکا ناچار به ورود به ماجرای اوکراین است.

قدرت  گسترش  با  اخیر  سال های  طی  ایران 
شدن  تبدیل  دنبال  به  خود  سیاسی  نفود  و 
است. منطقه  در  مطلق  قدرت  یک   به 

معنی  به  منطقه  در  ایران  سیاسی  قدرت  افزایش 
دادن  رخ  با  است.  بیشتر  متحدان  کردن  پیدا 
می شود:  مخابره  پیام  این  جهان  به  اتفاق،  این 
است. شرق  در  برتر  قدرت  سومین  اکنون   ایران 

ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی همیشه به دنبال 
خود،  سیاسی  توان  افزایش  با  که  است  بوده  این 
هم  و  کند  کم  منطقه  در  را  خود  دشمنان  نفوذ  هم 
کند. استفاد  بازدارنده  قدرت  یک  عنوان  به  آن   از 

در  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاسی  توان  افزایش 
است؛  بوده  اهمیت  با  و  مفید  بسیار  اخیر  سال های 
ابزار سیاسی  عنوان  به  تحریم که همیشه  مثال  برای 
می شود. بی اثر  است  بوده  آمریکا  استفاده   مورد 

نمونه دیگر آن جنگ دیپلمات ها است. روسیه و چین 
ایران و  این نکته که  به  ابر قدرت شرق  به عنوان دو 

و  است  کارآمد  بسیار  جهان  در  ایران  سیاسی  قدرت 
 اینکه منطقه بدون ایران قابل کنترل نیست پی برده اند.

در  سختی  جدال های  همیشه  کشور  سه  این 
آمده اند. بیرون  سربلند  اغلب  و  داشته  غرب   مقابل 

کوچکی  مسئله  کشور  یک  در  سیاسی  قدرت 
آینده  برای  را  جامعه  یک  بقای  امر  این  نیست، 
بود. آن  خیال  بی  نباید  پس  می کند   تامین 

دهد  می  رخ  کشور  یک  اطراف  در  که  اتفاقاتی 

باید  پس  دارد،  کشور  آن  بر  فراوانی  های  تاثیر  قطعاً 
برد. اتفاقات  این  از  را  سود  بیشترین  تا  کرد   دقت 

نفوذ ایران در منطقه و در کشور هایی نظیر افغانستان، 
ترکمنستان، یمن، عمان، قطر، عراق، سوریه، فلسطین، 
ابزار کارامد و مناسب بشمار  آذربایجان و... قطعاً یک 
میرود و استفاد درست از آن برای کشور مفید خواهد 
بود. ایران نمی تواند از این ابزار صرف نظر کند. حسین 
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بحث خودم را پيرامون توسعه، 

با طرح سوال هايی مطرح می 
کنم، سپس با توجه به سواالت، 

جواب هايی را ارئه می کنم. اولين 
سوالی که می توان در رابطه با 

مبحث توسعه بيان کرد، آن است 
که مفهوم توسعه و توسعه يافتگی به 

 چه معنا است؟
-مفهوم توسعه و توسعه يافتگی 
دارای يک بار معنايی و مفهومی 
بسيار سنگين است، به گونه ای 
که اگر بخواهيم به خوبی به آن 

بپردازيم نيازمند زمان و محتوای 
بسيار زياد تری خواهيم بود، ليک 

آنچه که اين جا می توان بدان اشاره 
کرد آن است توسعه در عام ترين 

معنا به مفهوم رشد اشاره دارد، 
چيزی شبيه مترادف پيشرفت؛ يا 
در تعريف ديگر شايد بتوان آن را 
به حرکت از وضعيت موجود برای 
رسيدن به مطلوب دانست و يا در 

تعريف ديگر که بسيار قريب به 
مفاهيم ارزشی است بتوان توسعه را 
عبور کردن از واقعيات زندگی برای 
 رسيدين به حقايق زندگی دانست.

با همه اين تعاريف آنچه که آشکار 
و مبرهن است آن که در توسعه، 
ما خواهان تغيير وضعيت موجود 

هستيم. پس توسعه با محافظ کاری 
در تضاد است. توسعه با شفاف 

نبودن و گوناگون سخن گفتن و 
گوناگون شيوه و روش تغيير دادن 

مخالف است. در مکتب توسعه، 
لحظه ای و گذرا تصميم گرفتن 

مردود است. در مکتب توسعه 
معموال تصميمات بلند مدت و 

 عاقالنه هستند.
ما با تعاريفی که با هم فرا گرفتيم 

تا حدودی متوجه و مطلع از مفهوم 
کانونی توسعه شديم و پی به مرز 

باريک بين اصالحات و توسعه برديم 
. 

لذا شايسته است قبل از ورود به 
بحث رهيافت های تحصيل توسعه 

و توسعه گرايی در يک جامعه 
تا حدودی اين دو مفهوم، يعنی 
اصالحات و توسعه را از هم جدا 

کنيم؛ اين دو مفهوم نه دو مفهوم 
متضاد هستند و نه دو مفهوم 

مترادف، اين دو مفهوم، دو مفهوم با 
 بار معنايی متفاوت با هم هستند.

به گونه ای که شايد بتوان رابطه 
توسعه و اصالحات را يک رابطه از 

نوع عموم و خصوص مطلق دانست 
به گونه ای که امکان دارد هر توسعه 
ای ، اصالحات باشد اما امکان ندارد 

 که هر اصالحی توسعه باشد. 
يا اينکه به اين تفاوت اشاره کرد 
که عمدتاً در مفهوم توسعه ، ما 

شاهد خلق سيستم جديد  و 
زيرسيستم های مورد نياز آن هستيم 

که عناصر جزئی خاص خود را به 
همراه دارد. اما  پديده اصالحات 

معموالً در سيستم های خلق شده 
اتفاق می افتد؛ برای ايجاد تغييرات و 

 تحوالت.
يا تفاوت ديگر اينکه اصالحات در دو 
جهت ارزشی اصالحات مفيد و مضر 

يا خوب و بد حادث می شود اما 
توسعه همواره با رشد مثبت همراه 

 است.
ممکن است برای خواننده ی متن، 
اين سوال پيش آيد که آيا توسعه 
نيروها و انرژی های نظامی، توسعه 

 ای مفيد هستند؟
بهترين جواب به اين سوال آن است 

که از آن جهت که توسعه نظامی 
گری به جهت حفظ امنيت خود 

است مفيد است ليکن شيوه استفاده 
 غلط است که نيازمند اصالح است.

دومين سوالی که می توان در رابطه 
با مبحث توسعه بيان کرد، آن است 

که رهيافت های تحقق توسعه و 
 توسعه يافتگی چگونه است؟

به طوری کلی برای رسيدن به 
 توسعه دو رهيافت وجود دارد 

يک رهيافت، رهيافت عام و جامعه 
 محور است و 

رهيافت ديگر، رهيافت خاص و 
 نخبگان محور است. 

به گونه ای که در توضيح رهيافت 
اول يعنی رهيافت جامعه محور، 

بازيگر نقش اول آحاد جامعه هستد؛ 
کسانی که به عنوان شهروند يک 

جامعه شناخته می شوند. کسانی که 
در جامعه حيات اجتماعی و زيستی 

 دارند. کسانی که حق رای دارند.
لذا ابزار توسعه در رويکرد جامعه 

محور رای و انتخابات است. 
نيازی نيست که توضيح دهيم به 

چه ميزان رای و انتخابات آزاد، 
فعاليت های حزبی، نظام پاسخگويی 

منصف، رقابت های سالم، امکان 
مطرح کردن نقد و وجود رسانه های 
مستقل از دولت در رهيافت جامعه 

 محور مهم و حياتی هستند.
در رهيافت جامعه محور معموالً 

اقليتی از مردم و جامعه آگاه شده، 
به تدريج اکثريتی از جامعه را بيدار 

 و آگاه خواهد کند.
معموالً در رويکرد جامعه محور 
مسئله ارتباط با دنيای بيرون و 
جهان بين الملل بسيار حساس 

است چرا که آگاهی ها و انتقادات در 
طول زمان در نتيجه مقايسه ها بوده 
است و مقايسه نيز نتيجه ارتباطات. 
مقايسه ها نيز معموال در عرصه های 

عينی و قابل حس و مشاهده  
حکومت داری اتفاق می افتد نه 

عرصه و اليه های زير و غير قابل 
 محسوس جامعه و حکومت.

اگر بخواهيم نمونه تاريخی برای اين 
رهيافت بياوريم می توانيم به نهضت 

مشروطه مراجعه کنيم. زمانی که 
ايرانی ها برای نخستين بار با جامعه 

بين الملل جديد و به خصوص 
 جامعه غربی آشنا شدند.

از عباس ميرزا تا دانشجويان و تجار 
و منورفکران، همگی زمانی پی 

به ضعف جامعه ايرانی بردند که 
از نيروهای جديد، از انديشه های 
جديد، از جهان بينی های جديد، 
و در يک کالم از توسعه شکست 

 خوردند.
لذا به طور محسوس در تاريخ ايران 

از زمان حمله روسيه به ايران و 
رويارويی عباس ميرزا با روس ها، 

زمزمه ها و همهمه هايی برای تغيير و 
تحول در ايران ايجاد شد که نتيجه 
آن نهضت شکست خورده مشروطه 

 شد.
البته می توان درس هايی از نهضت 

 مشروطه گرفت از جمله اينکه:
۱- برای دستيابی به توسعه خلق 
سيستم کارآمد علمی بسيار مهم 
است سيستمی که نظام تشويق و 

 تنبيه کارآمدی داشته باشد.
۲- مسير رسيدن به توسعه حرف 
زدن و يا جلسه برگزار کردن و يا 

بيانيه نوشتن نيست مسير رسيدن 
 به توسعه بسيار مهم است.

۳- برای رسيدن به توسعه بايد 
با جامعه جهانی ارتباط داشت 

و تجربيات آنها را به طور دقيق 
مطالعه کرد و تنها به کتب ترجمه 

 شد در کشور اکتفاء نکرد.
۴- برای رسيدن به توسعه بايد به 

اجماع رسيد اجماعی بر يک آگاهی 
درست و علمی سپس نيرو ها و 

انرژی مرکزی را به سمت هدف و يا 
 اهداف همگرا، همسو و همکالم کرد.

بد نيست نمونه موفق رهيافت 
جامعه محور کشور هند را در اينجا 

مطرح کنيم کشوری که از بعد 
از جنگ جهانی دوم به سرعت 
يک نظام سياسی دمکراتيک و 
مردم ساالر بنا کرد، کشوری که 
 امروز پارلمان بسيار قوی دارد.

اما بررسی مبسوط رهيافت دوم 
يعنی رهيافت نخبگان محور، در 

اين رهيافت کانون و هستۀ توسعه 
هيئت حاکمان هستند. همان 

کسانی که می توان از آن ها با 
عنوان های مختلفی مثل نخبگان 
 ابزاری يا نخبگان سياسی نامبرد.
معموال در اين رهيافت عملکرد 

هيئت حاکمه بسيار مهم است. بد 
نيست بدانيد اين رهيافت نه تنها 

جامع ترين رهيافت حال حاضر در 
کشور های جهان سوم است، بلکه 

 تنها رهيافت کار آمد نيز است .
چرا که در کشور های جهان سوم 

عموما به خاطر عدم رشد شخصيتی، 
افراد بسيار مستبد هستند )ريشه 
در گذشته استبدادی دارد( بسيار 

خودخواه، خودبين، خودمحور و خود 
 بزرگ بين هستند.

معموال با کوچکترين انتقاد شديد 
 ترين واکنش ها را نشان می دهد.

همواره به فکر محکوم کردن ديگران 
 و تشويق خود هستند.

معموال تنبل و بی برنامه هستند در 
 کار ها دقت نمی کنند.

مسائل را يا حل نمی کنند تا تبديل 
به بحران شوند يا با شيوه علمی 

 آن ها را حل نمی کنند.
در جوامع جهان سوم معموال مسائل 

پيش بينی نمی شوند لذا کنترل و 
 مديريت نيز ضعيف است.

در کشور های جهان سوم معموال 
ما شاهد پديده ای هستيم که افراد 
منافع فردی و گروهی و يا قوميتی 

خود را به منافع ملی و کالن ترجيح 
می دهند چرا که هنوز فاصله زيادی 

 تا کشور  شدن دارند.
برای اين مورد بد نيست به آمار 

ساختار اجتماعی جمعيتی قومی 
ايران در سده نوزدهم نيم نگاهی 

 کرد:
 ۱-ايرانيان:۱۲.770.000
فارس ها 8.۲00.00کرد 

ها۲.000.000-بلوچ ها500.000-
مازندرانی ها500.000-

گيلکی ها500.000-بختياری 
ها۴00.000-لر ها۴00.000-تالشی 

ها75.000-هزارها۱0.000-افغان 
 ها۱0.000-سايرين۱75.000

 ۲-ترک زبانان:5.۱۳0.000
آذری ها۴.000.000-قشقايی 

ها500.000-شاهسون 
ها۱۴0.000-ترکمن ها۲00.000 

تيموری ها۳0.000-افشار 
ها۲00.000-جمشيدی ها۳0.000-

 سايرين۳0.000
۳-اعراب:دسته بندی از اعراب در 

حال حاضر انجام نشده و يک کليت 
 محسوب شدند

667.000 
 ۴-غير مسلمانان:

۳78.000 
آسوريان۲0.000 ارامنه۱90.000-

يهوديان60.000-
 زرتشتيان۱6.000-بهائيان۱9۲.000

در يک کالم کشور های جهان 
را  اينکه عقالنيت  به علت  سوم 

را  عقالنيت  مراتب  و  نپذيرفته اند 
طی نکرده اند، معموال الزم دارند 
که از باال به آنها ابالغ هايی انجام 

شود همان چيزی که می توان 
به آن عنوان استبداد مشروع را 

اطالق کرد و بد نيست بدانيد يک 
استبداد مشروع در يک کشور 

بهتر  و  مفيد تر  قطعا  جهان سومی 
نامشروع است.  از يک دمکراسی 
و عقالنيت در کشور های جهان 

با  سوم حاصل نمی گردد مگر 
و مفروضات غير  پنداشته ها  نقد 

 عقالنی.
ساختار  عقالنيت  از  غير  البته 

مؤثر  نيز  قومی  و گوناگونی  قومی 
بوده است.

1400علوم  ادیبی  محمد جواد 
سیاسی

 عبور از واقعیات زندگی برای رسیدن به حقایق زندگی

شش سال بر هیچ


