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 ۲ | سیاست گذاری اجتماعی

از ابتـدای سـال ۹۷ تاکنـون شـاهد اعتراضـات کارگری از گوشـه و کنار ایران هسـتیم. 
اعتراضاتـی کـه توجـه نسـبتًا گسـترده ای را نیز به خـودش جلب کرده اسـت. با نزدیک 
شـدن بـه پایان سـال نیز خبرهای ناخوشـایندی کـه در واکنش  به ایـن اعتراضات بوده 

اسـت به گـوش می خورد.
غالـب اعتراضـات صـورت گرفتـه در ایـن چنـد مـاه گذشـته از جنـس معیشـتی و 
درآمـدی اسـت کـه با بحرانی شـدن وضعیت کالن اقتصادی کشـور نیز شـاهد تشـدید 

ایـن اعتراضـات هـم بودیم.
در ایـن بیـن توجـه بـه مطالبـات کارگـران نیـز حائـز اهمیـت اسـت. کارگرانـی که به 
گفتـه خودشـان نـه تنهـا برای برانـدازی نظام به میـدان نیامده انـد بلکه به دنبـال مطالبه 
حقـوق از دسـته رفتـه شـان هسـتند.پرداخت معوقات گسـتره،پرداخت حـق بیمه ها و 

افزایـش سـطح دسـتمزد تنهـا گوشـه ای از مطالبات برحـق این کارگران اسـت.
درشـماره دوم سیاسـت گذاری اجتماعـی، تاریخچـه سـازمان بین المللـی کار بـه عنوان 
موضـوع اصلـی انتخـاب شـد. در ادامه بـا وضعیت روز کارگـری کشـور و بحران های 

آن، سـعی کردیـم نگاهـی کوتـاه به ایـن مسـئله بیندازیم. 

دومیـن شـماره نشـریه سیاسـت گـذاری اجتماعـی قـرار بـود انتهـای آبـان ماه منتشـر 
شـود. امـا بـه دلیـل مشـکالت سـخت افزاری و نـرم افزاری کـه از سـمت کالن و خرد 
رخ داد، ایـن مهـم بـه تأخیـر افتـاد. بعضـی از یادداشـت ها و اخبـار تغییـر کـرد و در 

نهایـت توانسـتیم شـماره دوم را در اسـفندماه ۹۷ منتشـر کنیـم.
سـعی کردیـم کـه اشـکاالتی کـه در شـماره اول داشـتیم را مرتفـع کنیم؛ اما بدون شـک 
همچنـان سرشـار از ایرادیـم. پـس در صورتی کـه انتقاد و پیشـنهادی داریـد، لطفا با ما 

در میـان بگذارید.
در انتهـا، ذکـر ایـن نکتـه نیـز اهمیـت دارد کـه نشـریه ای کـه سـعی کنـد بـا مخاطبش 
همـراه باشـد و نیـاز مخاطبـش را رفع کنـد، نیازمند بـه کار تیمی و تالش مسـتمر دارد. 
در صورتـی کـه تمایـل دارید در شـماره های آتی با سیاسـت گـذاری اجتماعـی همراه 

شـوید، بـا مـا در تماس باشـید. اطالعـات تماس در شناسـنامه آمده اسـت.

سرآغاز



پس از جنگ طبقه کارگر ایران “
تضعیف  پیشینی  صورت  به 
و  اجتماعی  های  شد.زمینه 
سیاسی، فروپاشی شوروی، پیش 
نئولیبرالی  های  سیاست  تاختن 
ریگان و تاچر در سطح جهانی 
و سیاست های تعدیل ساختاری 
به  را  آن  زمینه  پیش  ایران  در 
از  زدایی  آورد.مقررات  وجود 
نیروی  سازی  کار،ارزان  قانون 
توان سازماندهی  کار و کاهش 
این  کار  دستور  در  کارگران 

سیاست ها قرار گرفته بود.

“
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ــۀ  ــران مجموع ــات کارگ ــکل گیری اعتراض ش
و  اهــواز  هفت تپــۀ  صنعــت  و  کشــت 
بــه  اینــک  کــه  مطالباتــی  بــر  پافشــاری 
نظــر نویــن می نمــود و حتــی منجــر بــه 
ــن  ــد؛ همچنی ــمی ش ــانه های رس ــش رس واکن
ــه  ــف جامع ــار مختل ــتگی اقش ــالم همبس اع
کارگــران  و  معلمــان  دانشــجویان،  نظیــر 
ــات و  ــن اعتراض ــت ای ــور، اهمی سرتاسرکش
ــد. ــم آن را نشــان می ده ــزوم بررســی و فه ل

بسترهای شکل گیری
ــا اعتراضــات و  پیــش از انقــالب، کارگــران ب
ــات گســتردۀ خــود توانســتند برخــی  اعتصاب
ــادی فروپاشــی نظــام  ــن شــرایط م از مهم تری
ســلطنتی را فراهــم کننــد و در بامــداد انقالب، 
بــا گســترش اعتراضــات خــود طیفــی از 

ــد. ــرح کنن ــری را مط ــات کارگ مطالب
ــورژوازی  ــالب، خرده ب ــال های اول انق در س
و دســتگاه روحانیــت حاکــم اندک انــدک 
بخش هــای انقالبــی بــزرگ دیگــر، یعنــی 
طبقــۀ کارگــر، زنــان و طبقــۀ متوســط جدیــد 
ــویی در  ــد. از س ــود خوان ــاف خ ــه مص را ب
ســاحت حقوقــی، بــا مطرح کــردن شــوراهای 
ــر  ــدن ه ــرای برچی ــه را ب ــالمی کار زمین اس

ــری  ــتقل کارگ ــاد مس ــکل و نه ــندیکا، تش س
ــاحت  ــر در س ــوی دیگ ــد. از س ــم کردن فراه
خصیصه هــای  برخــی  و  جنــگ  سیاســی، 
نهادهــای  ســرکوب  امــکان  پوپولیســتی 
ــزاب و  ــا اح ــورد ب ــری و برخ ــتقل کارگ مس
گروه هــای مخالــف را فراهــم کــرده بــود. 
بزرگ تریــن حــزب  در ســاحت سیاســی، 
چــپ )تــودۀ اکثریــت( بــا خوانشــی غلــط از 
ــه  مارکسیسم-لنینیســم و اولویــت بخشــیدن ب
ــا  ــارزه ب ــر مب ــم در براب ــا امپریالیس ــارزه ب مب
اســتبداد داخلــی، در برابــر ســرکوب نهادهــای 
ــان  ــه نش ــی منفعالن ــری واکنش ــتقل کارگ مس
دادنــد و زمینــه را بــرای دوره ای از مــوج 

ــاختند. ــم س ــرکوب فراه س
همــان طــور کــه گفتــه شــد در ســاحت 
اقتصــادی، طبــق قانــون اساســی، اقتصــاد 
دولتــی )تحــت مالکیــت عمومــی و زیــر نظــر 
ــت  ــی )تحــت مالکی ــت( و اقتصــاد تعاون دول
در  بــا  می بایســت  یــا عمومــی(  تعاونــی 
ــاد  ــوم اقتص ــم دوس ــت ک ــتن دس دست داش
بــر بخــش خصوصــی چیــره می شــد؛ در 
حالــی کــه در ایــن ســال هــا شــاهد چیرگــی 
ــی  بخش هــای مختلــف خصوصــی رانتی)رانت
خصولتــی(  یــا  نظامــی  رانتــی  و  دولتــی 

تاریخچه سندیکا و بسترهای شکل گیری اعتراضات، خواسته ها و مطالبات
محمد خانی

دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی عالمه طباطبایی

هفت تپه
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از  نتیجــه  ایــن  اساســًا  ایــم.  بــوده 
ــی  ــترهای اجتماع ــرکوب بس ــالل س خ
قدرت گیــری کارگــران و تأثیــر آنــان در 
نفــی و کنارگــذاری هــر شــکلی از ادارۀ 
شــورایی و برخــی روندهــای دیگــر بــه 

ــد. ــود آم وج
ــران  ــر ای ــۀ کارگ ــگ، طبق ــس از جن پ
شــد.  تضعیــف  پیشــینی  به صــورت 
سیاســی،  و  اجتماعــی  زمینه هــای 
پیش تاختــن  شــوروی،  فروپاشــی 
و  ریــگان  نئولیبرالــی  سیاســت های 
تاچــر در ســطح جهانــی و سیاســت های 
تعدیــل ســاختاری در ایــران پیش زمینــه  
ــی  ــود آورد. مقررات زدای ــه وج آن را ب
ــروی کار  ــازی نی ــون کار، ارزان س از قان
ــران   ــازماندهی کارگ ــوان س ــش ت و کاه
در دســتورکار ایــن سیاســت ها قــرار 

ــود. ــه ب گرفت
اصــل  از  نویــن  بــه زودی خوانشــی 
مطــرح  شــد  اساســی  قانــون   144
چیــزرا  همــه  خصوصی ســازِی  کــه 
مــی داد،  قــرار  خــود  دســتورکار  در 
و  آمــوزش  تــا  کارخانه هــا  از 
ــۀ  ــت. حلق ــکن و فراغ ــت و مس بهداش
نیــاوران در اصــل بــازوی مشــورتی، 
ــوج  ــن م ــک ای ــک و تکنوکراتی آکادمی
ــی  ــه در تمام ــود ک ــازی ب خصوصی س
دولت هــای پــس از جنــگ تــا حــد 
زیــادی چیرگــی داشــت. بخش هــای 
مختلــف دولتــی و عمومــی جامعــه 
شــدندو  خصوصی ســازی  به ســرعت 
هرگونــه مقاومتــی در هم شکســته شــد.

تاریخچۀ سندیکا و اعتراضات
ــه  ــتانی ک ــت باس ــهری اس ــه ش هفت تپ
دشــت  قســمت  حاصل خیزتریــن  در 
خوزســتان قــرار گرفتــه اســت. شــهری 
ــارور.  ــای کشــاورزی ب ــار زمین ه در کن
ــت  ــت و صنع ــۀ کش ــران مجموع کارگ
 86 و   85 ســال های  در  هفت تپــه 
ــران خــود را انســجام  اعتراضــات کارگ
بازگشــایی  خواســتار  و  بخشــیدند 
ســندیکای کارگــری خــود شــدند )کــه 
ــش  ــود(. بی ــده ب ــال 53 ایجــاد ش در س
از 2500 کارگــر در نامــه ای بــر ایــن 
ــس  ــد و پ ــرده بودن ــد ک ــت تأکی خواس
از اعتراضــات و مبــارزات بســیار، در 
ســال ۷8 ســندیکاری کارگــری کشــت 
ــد.  ــایی ش ــه بازگش ــت هفت تپ و صنع
از  )یکــی  نجاتــی  علــی  بــه زودی 
بازداشت شــدگان کارگــری اخیــر( در 
به همــراه چهــار عضــو  همــان دوره 

ــغ  ــام تبلی ــه اته ــرۀ ســندیکا، ب هیئت مدی
علیــه نظــام بــه یــک ســال حبــس و ســه 
ســال محرومیــت از تمامــی فعالیت هــای 

ــدند. ــوم ش ــری محک ــی و کارگ صنف
اعتراضــات  دوبــاره   ،۹6 ســال  در 
کارگــران هفت تپــه توجــه رســانه ها 
را بــه خــود جلــب کــرد. تصاویــر، 
کارگرانــی را نشــان مــی داد کــه بــا 
ــود را  ــات خ ــته، اعتراض ــروروی بس س
پیــش می بردنــد. خواســته های آنــان 
در ایــن دوره از اعتراضــات و اعتصابات 
حقوق هــای  بازپرداخــت  گســترده، 
دو  پاداش هــای  و  بن هــا  و  معوقــه 

ــود.  ــل ب ــال قب س
ــس  ــال ۹۷ و پ ــات در س ــن اعتراض ای
ــگ و  ــاه، رن ــری دی م ــش سراس از جنب
بــوی دیگــری بــه خــود گرفــت. اینــک 
کارگــران عــالوه بــر خواســت پرداخــت 
حقــوق معوقــۀ خــود، بــا مطالباتــی وارد 
ــن دورۀ  ــه در ای ــد ک ــده بودن ــدان ش می
ــن  ــی نوی ــری، مطالبات ــات کارگ اعتراض
بخش هــای  دیگــر  بــا  نیــز  و  بــود 
همســوبود:  جامعــه  معتــرض 
رونــد  بــا  مقابلــه  و  شــورایی  ادارۀ 

. ی ز صی ســا خصو
کارگــران ایــن بــار بــا صورت هــای 
شــعارهایی  بــا  پوشانده نشــده 
دیگــر  و  همکاران شــان  مشــخص، 
بخش هــای جامعــه را بــه اتحــاد بــا 

خــود فرامی خواندنــد و بــا کشــاندن 
و  خیابان هــا  بــه  خــود  اعتراضــات 
جامعــه،  اقشــار  دیگــر  دخیل کــردن 
ــات  ــه اعتراض ــازه ای ب ــوی ت ــگ و ب رن

خــود بخشــیدند.
مختلــف  دوره هــای  گســترش  بــا 
و  هفت تپــه  کارگــری  اعتصابــات 
ــه  ــف جامع ــای مختل ــت بخش ه حمای
ــا  ــه ب ــژه مقابل ــان، به وی ــات آن از مطالب
ــی )از  ــات اجتماع ــازی حی خصوصی س
کارخانه هــا تــا آمــوزش و بهداشــت 
و مســکن و فراغــت( و نیــز لــزوم 
ادارۀ شــورایی )دســت کم بخش هــای 
عمومــی و دولتــی جامعــه(، برخوردهای 
امنیتــی گســترش یافــت و بــه بازداشــت 
و شــکنجۀ اســماعیل بخشــی، بازداشــت 
ــگار زن و  ــک خبرن ــی و ی ــی نجات عل
تهدیــد و احضــار بیســت نفــر از فعــاالن 

ــد. ــر ش ــری منج کارگ

راهی که باید رفت
ــان  ــا هم ــت ب ــات در نهای ــن اعتراض ای
ــا  ــدا ب ــه از ابت ــدند ک ــه ش ــدی مواج س
آن روبــه رو بودنــد. ســد اختنــاق و 
اســتبداد داخلــی. نیروهایــی کــه در 
ابتــدا و در شــرایط جنگــی توانســته 
فرصت طلبــی  شــرایط  در  بودنــد، 
ــزاب  ــا و اح ــی از گروه ه ــکار برخ آش
و فضــای پوپولیســتی حاکــم، نیروهــای 
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کارگــری را درهــم شــکنند و بــا یــاری 
ــف ســرکوب و در هــم  بازوهــای مختل
شکســتن نهادهــا و تشــکل های مســتقل 
ــازی خــود را  ــه ت ــری فضــای یک کارگ
فراهــم کننــد؛ اینــک در شــکل دو جناح 
ســرمایه داری رانتــی حاکــم )جنــاح 
ــاح  ــی و جن ــی دولت ــرمایه داری رانت س
ــته   ــی( توانس ــی نظام ــرمایه داری رانت س
ــه را در  ــراد جامع ــی از اف ــد برخ بودن
منافــع خــود شــریک کننــد و بــا پرچــم 
اجتماعــی  حیــات  خصوصی ســازی 
ــت  ــۀ خواس ــود را به منزل ــت خ خواس
تمامــی جامعــه، بــه نــام منافــع عمومــی 

ــد. ــش ببرن ــی پی ــع مل و مناف
کــه  اعتراضــات سراســری  بی شــک 
جامعــه  مختلــف  بخش هــای  اینــک 
ــوای  ــدون محت ــد، ب در آن حضــور دارن
ــی،  ــکل-بندی های گروه ــی )ش اجتماع
نهــادی و ســندیکایی( می توانــد بــه 
شورشــی بــزرگ امــا پوپولیســتی راه برد 
ــری جناحــی  ــرای قدرت گی ــه راه را ب ک
راســت و ســرکوبگر بــاز می کنــد. از 
ــدون  ــات ب ــن اعتراض ــر ای ــوی دیگ س
ــورایی  ــک )ادارۀ ش ــوای ایدئولوژی محت
جامعــه بــر بخش هــای تحــت مالکیــت 
عمومــی و دولتــی( نیــز بــه همــان 

ــد. ــد ش ــار خواه ــت دچ سرنوش
ــز  ــر را نی ــی دیگ ــن دو ضرورت ــا ای ام
مقابلــه  خواســت  می کشــد،  پیــش 

ایجــاد  گســترده،  خصوصی ســازی  بــا 
ادارۀ  و  کارگــری  نهادهــای  و  تشــکل ها 
شــورایی تحــت رهبــری حــزب یــا ارگانــی 
ــا اقشــار ناراضــی  ــد ب ــه هم پیون ــی ک انقالب
ــتگی  ــت و همبس ــف اس ــرض مختل و معت
بــا آنــان را در دســتور کار خــود قــرار 
می دهــد، هــم از چیره شــدن بخش هــای 
و  شــوراها  در  ســازش گر  و  ارتجاعــی 
ــد  ــری می کن ــری جلوگی ــکل های کارگ تش
و هــم امــکان تغییــرات بنیــادی ســاختاری 
ــق  ــرای تحق سیاســی و اجتماعــی الزم را ب

ایــن مطالبــات فراهــم می کنــد.
ــی و  ــاد سیاس ــک تض ــر، این ــوی دیگ از س
اجتماعــی پیــش رو در بســترهای مختلــف 
نشــان  مختلفــی  به شــکل های  را  خــود 
می دهــد: در بســتر اجتماعی-سیاســی در 
ــکل  ــود را به ش ــی خ ــکل اعتراض ــر ش ه
ســرکوب و بازداشــت گســتردۀ فعــاالن 
)از  مختلــف  حوزه هــای  در  اجتماعــی 
زنــان،  معلمــان،  تــا  زیســت  محیــط 
کارگــران، دانش آمــوزان، راننــدگان کامیــون 
ــد؛ در بســتر  ــور و....( نشــان می ده و تراکت
دوره هایــی  به شــکل  را  خــود  سیاســی 
مختلــف  اســتیالهای  و  انتخابــات  از 
ــاح  ــان دو جن ــه ذی نفع ــد ک ــان می ده نش
ــی آن  ــران اصل ــم بازیگ ــرمایه داری حاک س
هســتند و منافــع طبقاتــی خــود را به منزلــۀ 
منافــع عمومــی و خیــر عمومــی همــۀ 
ــران  ــی ای ــات اجتماع ــار و طبق ــراد، اقش اف

بازنمایــی می کننــد؛ در بســتر  اقتصــادی 
خصوصی ســازی  به شــکل  را  خــود 
ــازی  ــی، ارزان س ــات اجتماع ــتردۀ حی گس
اقشــار  تهی دست ســازی  و  کار  نیــروی 
مختلــف جامعــه نشــان می دهــد. ایــن 
تضــاد اینــک به شــکل تضــادی عمــده 
ــرای  ــری ب ــه جهت گی ــت ک ــده اس در آم
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــن تضــاد می توان ــع ای رف
بســترهای اجتماعــی، صنفــی و سیاســی 
موجــود، راه را بــرای بازگردانــدن آمــوزش، 
فراغــت، مســکن و بهداشــت همگانــی 
و دردســترس بــرای اقشــار مختلــف و 
ادارۀ شــورایی جامعــه همــوار کنــد. در 
واقــع، جریــان تحول خــواه ایــران کــه 
ــای  ــز و تالش ه ــن تبری ــام مجاهدی در قی
حیدرعمواغلــو در دفــاع از مشــروطه و 
نیــز نخســتین جمهــوری سوسیالیســتی 
ــان  ــرزا کوچک خ ــری می ــه رهب ــران )ب ای
ــدن  ــت ملی ش ــا در نهض ــی( و بعده جنگل
ــه  ــور یافت صنعــت نفــت و انقــالب 5۷ تبل
بــود، اینــک راه خــود را بایــد از مســیر حــل 
ایــن تضــاد بگشــاید و مســیر دموکراســی و 
ــی، اقتصــادی و سیاســی  تحــوالت اجتماع
ایــران را بــا هژمونــی طبقــۀ کارگــر و زنــان 

ــاید. ــران بگش ای



نسـبت بیـن سیاسـت گذاری اجتماعی و 
مـددکاری اجتماعـی عمـوم و خصوص 
مطلـق اسـت. سیاسـت گذاری اجتماعی 
مـددکاران  فعالیـت  بـرای  کلـی  بسـتر 
مـددکاران  و  می کنـد  فراهـم  اجتماعـی 
نیـز از ایـن بسـتر سیاسـت گذاری تأثیـر 

می پذیرنـد.
بیـن  نسـبت  می تـوان  زاویـه  دو  از 
سیاسـت گذاری اجتماعـی و مـددکاری 

کـرد: بررسـی  را  اجتماعـی 
بسـتری  در  اجتماعـی  مـددکاران   )1
خـأ  در  و  می کننـد  کار  سیاسـتی 
نیسـتند. در نتیجـه، زمینـۀ سیاسـتی بـر 

اسـت. تأثیرگـذار  کارشـان 
و  اجتماعـی  سیاسـت گذاری   )2  
و  ارزش هـا  در  اجتماعـی  مـددکاری 
اصـول زیربنایـی نقـاط مشـابهی دارند. 
عدالـت اجتماعـی و برابـری اجتماعـی 
از نقـاط مشـترک این دو حوزه هسـتند.
به معنـای  اجتماعـی  عدالـت  تحقـق 
دسـتیابی بـه برابـری اجتماعـی یـا رفـاه 
سیاسـت گذاری  اهـداف  از  اجتماعـی 
اجتماعـی قلمـداد می شـود. در مبحـث 
اجتماعـی،  برابـری  به سـمت  حرکـت 
بـا مفهـوم ایجـاد تغییـر مثبـت مواجـه 
می شـویم کـه از رئوس سیاسـت گذاری 
علـوم  مجموعـۀ  در  اجتماعی اسـت. 
و  فهـم  شـناخت،  به دنبـال   اجتماعـی 
تبییـن پدیده هـا و آسـیب های اجتماعـی 
اجتماعـی  سیاسـت گذاری  در  هسـتیم. 
اسـتفاده  پدیده هـا  ایـن  از  می خواهیـم 
کنیـم تـا در جامعـه تغییـر مثبـت ایجـاد 
کنیـم و مانـع روندهـای منفـی شـویم. 
در دسـتورکار مـددکاری اجتماعـی هـم 
از تغییـر به سـمت وضعیـت بهتـر بحث 

آنچه در همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار گذشت
شیوا آقایی

دانشجوی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی عالمه طباطبایی

نسبت سیاست گذاری اجتماعی و مددکاری اجتماعی

همایـش ملی مـددکاری اجتماعی و توسـعۀ پایـدار )از نظریه 
تـا عمـل( به همـت سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا همـکاری 
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی 22 و 23 آبان مـاه برگزار شـد. این 
همایـش دوروزه در سـالن حجـاب، متعلق به کانـون پرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانـان، در جریان بـود. موضوع یکی از 
پنل هـای ایـن همایش، مـددکاری اجتماعی و سیاسـت گذاری 
اجتماعـی بـود. دکتـر تاج مزینانـی در ایـن پنل دربارۀ نسـبت 
اجتماعـی  مـددکاری  و  اجتماعـی  سیاسـت گذاری  بیـن 
سـخنرانی کردنـد. متـن پیش رو گزیـده ای از سـخنرانی دکتر 

تاج مزینانـی در ایـن همایـش اسـت.

حـوزۀ  در  جامعـه ای  کـه  زمانـی 
سیاسـت گذاری اجتماعـی بـا خأ مواجه 
اسـت، مددکاری اجتماعـی به عنوان یک 
نقـش می توانـد این خـأ را جبـران کند. 
اجتماعـی مطلـوب  در غیـاب سیاسـت 
بـار حل مشـکالت روی دوش نهادهایی 
و  آسـیب ها  می خواهنـد  کـه  می افتـد 
حـل  پسـینی  به صـورت  را  مشـکالت 

. کنند
بـرای  را  نقـش  پنـج   1۹۹5 در  مایـرز  
اسـت: برشـمرده  اجتماعـی  مـددکاران 

1( مـددکار اجتماعـی به مثابۀ متخصص 
اجتماعی سیاسـت گذار 

2( مـددکار اجتماعـی به مثابـۀ کارگـذار 
تغییـر در محیـط خارجـی کار

3( مـددکار اجتماعـی به مثابـۀ کارگـذار 
تغییـر در محیـط داخلـی کار

کانـال  به مثابـۀ  اجتماعـی  مـددکار   )4
سیاسـتی انتقـال 

خـود  به مثابـۀ  اجتماعـی  مـددکار   )5
سـت سیا

ریـس  و همکارانـش بر اسـاس تحقیقی 
کـه در سـال 2005 انجـام دادنـد، به این 
اجتماعـی  مـددکاران  رسـیدند؛  نتیجـه 
سیاسـت گذاری  حـوزۀ  در  بایـد  حتمـًا 

اجتماعـی آمـوزش ببیننـد.
امـروزه الزم اسـت از ظرفیت مـددکاران 
اهـداف  پیشـبرد  بـرای  اجتماعـی 
سیاسـت گذاری اجتماعی اسـتفاده شـود. 
ایـن مهم نیازمنـد مهارت و دانشی اسـت 
گـروه  آموزشـی  برنامـۀ  در  بایـد  کـه 

شـود. گنجانـده  اجتماعـی  مـددکاری 

سیاسـت گذاری  واقـع  در  اسـت.  شـده 
بـرای  را  محیطـی  و  بسـتر  اجتماعـی 
اجتماعـی  مـددکاران  خدمت رسـانی 
ممکـن  گاهـی  البتـه  می کنـد.  فراهـم 
سیاسـت گذارانه  محیـط  همیـن  اسـت 
شـود.  مـددکاران  خدمت رسـانی  مانـع 
مـددکاری اجتماعـی ظرفی اسـت بـرای 
سیاسـت گذارانه،  اهـداف  پیشـبرد 
مـا  بـرای  تأمل برانگیـز  نکتـۀ  بنابرایـن 

ظرفیتی اسـت. چنیـن  از  اسـتفاده 
چـرا مـددکاران اجتماعـی باید به سـمت 

مسـائل سیاسـتی حرکـت کنند؟
تحلیـل وضعیـت شـرایط امـروز جامعۀ 
از  بسـیاری  ریشـۀ  می دهـد،  نشـان  مـا 
کالن  سـطح  در  اجتماعـی  آسـیب های 
اسـت . پـس توجـه مـددکاران نیـز بایـد 
از سـطوح خـرد و میانی متوجه سـطوح 

شـود. کالن 

لزوم توجه به عمل سیاستی 
عمل سیاسـتی، مجموعـه ای از مهارت ها 
جهـت تغییر سیاسـت اسـت. مـددکاران 
و  باشـند  باکیفیـت  بایـد  اجتماعـی 
کسـب  را  مهارت هـا  از  مجموعـه ای 
کـرده باشـند. در ایـن صـورت می توانند 
سیاسـت هایی را پیشـنهاد دهنـد یـا برای 
دسـتیابی به اهـداف عدالـت اجتماعی و 
اقتصـادی در سیاسـت ها تغییراتـی ایجاد 
کننـد. بـرای ایفای چنین نقـش مؤثری از 
سـوی مددکاران اجتماعـی، رویکرد فرد 
در محیـط و رویکـرد سیسـتمی مبنـای 

تئوریـک قـرار می گیـرد.

کار  بر  سیاستی  محیط  چطور 
مددکاران اجتماعی تأثیر می گذارد؟
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پی ریزی بنیادهای عدالت اجتماعی
ترجمه:

شیوا آقایی )دانشجوی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی عالمه طباطبایی(
علی رضا چمن زار )دانشجوی کارشناسی تعاون و رفاه اجتماعی(
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ســـازمان بین المللی کار، آژانس تخصصی ســـازمان ملل اســـت که با مســـائل حوزۀ کار و اشتغال  
ســـروکار دارد. اهداف اصلـــی آن ترویج حقوق کار، تشـــویق فرصت های کاری شایســـته، بهبود 
تأمیـــن اجتماعی و تقویت گفت وگو دربارۀ مســـائل حوزۀ کار اســـت. این ســـازمان، جایزۀ صلح 

نوبل را در ســـال 1۹6۹ دریافت کرد.



رشد صنعتی

با ورود به قرن بیستم دنیای کار به طور 
انتقال  جریان  کرد.  تغییر  چشمگیری 
بخش  به  کشاورزی  بخش  از  کارگران 
شتاب  بی سابقه ای  سرعت  با  صنعتی، 
و  نامساعد  اغلب  کار  شرایط  گرفت. 
افزایش  حال  در  استثمار  و  بود  نابرابر 
و  کار  محل  از  بازدید  و  سرکشی  بود. 
مکانیسم های پاسخ گویی کارفرما ضعیف 

بودند و بروز فاجعه های صنعتی رایج.

چرا سازمان بین المللی کار ایجاد شد؟

در آغاز قرن نوزدهم تغییرات بسیاری فرایند ایجاد سازمان بین المللی 
کار را کلید زدند. مانند گسترش صنعتی شدن، وقوع جنگ ها و انقالب ها.

80% از زنان شاغل
این میزان از زنان در انگلستان، 
تنها در پنج حوزۀ کاری کم درآمد 
شاغل بودند؛ یعنی: منسوجات، 
خانگی،  خدمات  کشاورزی، 

خرده فروشی و صنایع دستی.

2 میلیون کودک
تعداد تخمینی کودکان کار 
در ایاالت متحده در 1۹10 

است.

بیســـتم قرن  طول  در  کار  شـــرایط 
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2000
در  ثبت شده  انفجارهای  تعداد 
سال های  بین  ایاالت متحده 

1880 و 18۹0 است.

5 سال
سن کوچک ترین کودکی که در 
یکی از معادن آمریکا در 1885 

کار می کرد.

52 ساعت
هفتگی  کاری  ساعت  میانگین 
کارخانۀ  در  که  کارگرانی 
تِرای اَنگل ِشرت ِویست نیویورک 

در 1۹11 کار می کردند.

1099 معدنچی
اثر  در  که  معدنچیانی  تعداد 
باختند  جان  گردوغبار  انفجار 
را   1۹06 سال  آن  پی  در  و 
فاجعۀ  به عنوان  فرانسه  در 

کوهستانی ُکقییِق  شناختند.

350.000 هزار
تعداد کارگرانی که در اولین روز 
جهانی کارگر در 1886 اعتصاب 
کردند و 8 ساعت کار روزانه را 

طلب کردند.

10 پوند
که  ایمنی  نقض  جریمۀ 
کاخییِری   ِسن ِهن یِد  صاحب 
در    )Senghenydd Colliery(
از  پس  کرد.  پرداخت  ولز 
معدنچی   43۹ انفجاری  اینکه 

7 ماه
ماه های عملیات صنعتی است که  تعداد 
شبه نظامیان محلی و نگهبانان شرکت های 
اعتصاب  علیه  تالفی  برای  درگیر 
از  قبل  دادند،  انجام  کلرادو  معدنچیان 
اتفاق   1۹14 در  لودلو«  »قتل عام  آنکه 

بیفتد. 
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برنامه کار جهانی

کار نقش مهمی در دستورالعمل سیاسی 
در  در کشورهای  به ویژه  سرتاسر جهان 
ماهیت  درک کردن  داشت.  توسعه  حال 
افزایش  حال  در  کار  بازار  به هم پیوستۀ 
بود. همچنین نیازی جهانی برای همکاری 
جهت حفاظت از کارگران شناسایی شد 
که  کشورهایی  شد[  گرفته  ]تصمیم  و 
رقابت  در  پیشرفته اند  اجتماعی  به لحاظ 

بازارهای جهانی حفظ شوند. 

جنگ و انقالب

در 1۹1۹، جنگ جهانی اول ]با امضای[ 
علیه  اما  پایان رسید.  به  معاهدۀ ورسای 
انقالب مداوم و جنگ داخلی در روسیه 
در  اجتماعی  ناآرامی های  گسترش  و 

اروپا امضا شد.
ملل  سازمان  و  کار  بین المللی  سازمان 
از  جدایی ناپذیر  بخشی  به عنوان  متحد 
اولین  این  شدند.  تشکیل  صلح  روند 
سازمان های  ایجاد  با  که  بود  تالشی 
جهانی به مشکالت سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی جهان پراخت تا همکاری های 
بین المللی ترویج شوند و گسترش یابند.

اساسنامه سازمان بین المللی کار

قانون  کمیسیون  را   ILO سازمان  اساسی  قانون  اولین 
بین المللی کار در اجالس صلح در 1۹1۹ تهیه کرد. مقدمۀ 

آن اصول سازمان را مشخص می کند.
“ صلح جهانی و پایدار تنها در صورتی ایجاد می شود که بر 

اساس عدالت اجتماعی باشد.“
“  شرایط کار با چنین بی عدالتی ها، سختی ها و محرومیت هایی 
شده  ناآرامی هایی  ایجاد  باعث  مردم  از  زیادی  تعداد  برای 
است که صلح و توازن جهان را به خطر انداخته است؛ و 

این شرایط باید سریعًا بهبود پیدا کند. “
“ شکست خوردن هر کشوری برای پذیرش شرایط انسانی 
کار مانعی بر سر کشورهای دیگر است که مایل به بهبود 

شرایط در کشورهای خود هستند.“
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عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی و شرایط انسانی کار را نمی توان به 
دست آورد در شرایطی که کارگران برای شنیده شدن 

صدایشان تالش می کنند.
اساس سازمان بین المللی کار بر پایۀ نظامی است که 
به هرکدام از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 
یک صندلی در میزگرد ها  دهد تا آن ها بتوانند به طور 
را  کار  استانداردهای  و  کنند  بحث  هم  با  آشکار 

توسعه دهند.
این نظام سه جانبه گرا نامیده می شود و از مشخصه های 

این سازمان تا به امروز است.

تنظیم استانداردهای بین المللی کار، هستۀ اصلی فعالیت های سازمان بین المللی کار است. آن ها قصد دارند فرصت های 
زنان و مردان را برای به دست آوردن کار شایسته ارتقا بخشند تا شرایط آزادی، عدالت، امنیت و کرامت را تجربه 

کنند. در دو سال اول تأسیس سازمان 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد.

پیمان نامه ساعات کار )صنایع(، 1919 )شماره 1(

اولین پیمان نامۀ سازمان بین المللی کار تغییر 
و  به هشت ساعت در روز  کاری  ساعات 
48 ساعت در هفته در صنایع بود. کاهش 
اصلی  خواسته های  از  یکی  کاری  ساعات 
بوده  سال ها  برای  کارگری  اتحادیه های 

است.

پیمان نامه بیکاری، 1919  )شماره 2(

سازمان  تالش  نخستین  پیمان نامه  این 
مشکالت  با  مقابله  برای  کار  بین المللی 
حمایت اجتماعی است که بخشی از آن به 
دلیل نیاز به فرستادن سربازان پس از اتمام 

جنگ به بازار کار است.

پیمان نامه حمایت از مادران، 1919  )شماره 3(

یکی از اولین اولویت های سازمان بین المللی 
کار، تصویب استانداردهایی برای محافظت 
این  از  هدف  بود.  کار  محل  در  زنان  از 
با  قرارداد، تضمین مرخصی اجباری همراه 
حقوق برای زنان، شش هفته قبل و بعد از 

زایمان است.

پیمان نامه کار شبانه )زنان(، 1919  )شماره 4(

این کنوانسیون کار زنان را در ساعات 10 
شب تا 5 صبح ممنوع کرد و در دورانی که 
برابری جنسیتی هنوز هدفی بسیار دور بود، 

به عنوان یک اقدام حمایتی مهم دیده شد.

پیمان نامه حداقل سن)صنایع(، 1919 )شماره5(

این پیمان نامه اولین اقدام بین المللی دربارۀ 
کودکان  کرد  اعالم  که  بود  کودکان  حقوق 
زیر 14 سال نباید در صنایعی مانند معدن، 
کار  حمل ونقل  یا  ساخت وساز  کارخانه ها، 

کنند.

پیمان نامه کار شبانه نوجوانان، 1919  )شماره 6(

کارگران  برای  را  شبانه  کار  پیمان نامه  این 
زیر 16 سال ممنوع کرد و تنها بعضی صنایع 
 18 زیر  کارگران  از  استفاده  اجازۀ  خاص، 

سال را داشتند.

کار اســـتانداردهای  اولیـــن 

   سیاست گذاری اجتماعی | ۱۱



 ۱۲ | سیاست گذاری اجتماعی

وز اصول بنیادین امر

کشور   18۷ کار  جهانی  سازمان  در  امروزه 
طریق  از  صلح  به  دستیابی  هستند.  عضو 
سازمان  اصلی  هدف  هنوز  اجتماعی  عدالت 
در  همچنان  کار  بین المللی  سازمان  است. 
اقتصادی  بحران  و  سریع  جهانی سازی  برابر 
می شود  پایه ای خود هدایت  اصول  با  شدید 
و به تعهد خود در قرن بیست ویکم نیز ادامه 

می دهد.

آلبرت توماس و اعضای اولیه

آلبرت توماس از 1۹1۹ تا 1۹32 اولین مدیر 
سفر  زیاد  او  بود.  کار  بین المللی  سازمان 
می کرد و اغلب به دنبال حمایت از کارگران، 
راستای  در  سیاست مداران  و  کارفرمایان 
زمانی  در  داشت  قصد  او  بود.   ILO اهداف 
که بسیاری از کشورها رژیم های دموکراتیک 
نداشتند، اتحادیه های کارگری آزاد را ترویج 
تعداد  توماس  ریاست  دوران  طی  در  کند. 
کشور   54 به  کشور   44 از  عضو  کشورهای 
حاضر  نمایندگانی  قاره،  پنج  هر  از  و  رسید 

بودند.

منبع متن و تصاویر: وبسایت سازمان بین المللی کار
www.ilo.org
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کتــاب »نظــام آموزشــی و ســاختن ایران 
ــن  و  ــی از مهم تری ــک یک ــدرن« بی ش م
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن کتاب های جامع تری
نــگاه به  نظــام آموزشــی مــدرن در ایران 
ــه  ــاب ک ــن کت نگاشــته شــده اســت. ای
ماحصــل بیــش از پانــزده ســال تحقیــق 
ــده را  ــت خوانن ــری« اس ــد مناش »دیوی
ــرد و  ــار می ب ــه دورۀ قاج ــود ب ــا خ ب
شــرایط اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی 
ــی  ــد. چرای ــف می کن آن دوره را توصی
ضرورت یافتــۀ  بســتر  چگونگــی  و  
)اعــم  ســنتی  آمــوزش  در  تغییــر 
را  حــوزوی(  و  مکتب خانــه ای  از 

به خوبــی بــه تصویــر می کشــد.
مناشــری در ایــن کتــاب مراحــل، نحــوه 
و نقــش ورود نظــام آموزشــی مــدرن در 
تحــول جامعــۀ ایرانــی را در چهــار دورۀ 
تاریخــی بررســی می کنــد: دورۀ قاجــار 
پهلــوی  رضــا  دورۀ   ،)1158-1304(
محمدرضــا  دورۀ   ،)1304-1320(
انقــالب  و   )1320-135۷( پهلــوی 
مراحلــی   .)135۷-13۷0( اســالمی 
ــه  ــاز ب ــاس نی ــی احس ــا چگونگ ــه ب ک
فراگرفتــن فنــون نظامــی مدرن، آشــنایی 
ــزام دانشــجویان  ــد و اع ــوم جدی ــا عل ب
ایــران بــه غــرب آغــاز شــد و در ادامــه 
ــی  ــک ایران ــتین پلی تکنی ــر نخس امیرکبی
یــا همــان مدرســۀ دارالفنــون را تأســیس 

کــرد. 
»مناشــری«  متــن  مســیِر  ادامــۀ  در 
بیــداری  جنبــش  بــه  را  خواننــده 
ــپس  ــروطه و س ــش مش ــان، جنب ایرانی
مشــروطه  دوم  و  نخســت  مجلــس 
ــاری  ــی اجب ــام آموزش ــه نظ ــرد ک می ب
فراگیــر در قانــون اساســی مشــروطه 
گنجانــده می شــود؛ پایــه ای می شــود 
نظــام  قانونــی  جایگزینــی  بــرای 
آمــوزش مــدرن و مدرســه به جــای 
حــوزوی.  ســنتی  مکتب خانه هــای 
بــه  نویســنده  بعــدی  در فصل هــای 
بیــان رابطــه و فلســفۀ آموزشــی مدنظــر 
پهلــوی اول، پهلــوی دوم و انقــالب 
ــم  ــدگاه حاک ــردازد و دی ــالمی می پ اس
ــان  ــک بی ــه تفکی ــر ســه دوره را ب در ه

می کنــد. 
آنچــه از خوانــدن ایــن کتــاب به دســت 
ضرورت هــای  شــناختن  می آیــد، 

نوشته دیوید مناشری 
میترا جعفری 

دانشجوی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی عالمه طباطبایی

»نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن« 

ــن  ــت. ای ــی اس ــام آموزش ــر در نظ تغیی
نظــام در ادامــۀ نقش آفرینــی خــود بــرای 
و  برنامه ریــزی  ایــران،  مدرنیزاســیون 
سیاســت گذاری های بعــدی و فلســفۀ 
تعریفــی- بعضــًا متفــاوت بــا ضــرورت 
ــر داده و  ــیر راه را تغیی ــه- مس ــاز اولی نی
از دســتیابی بــه اهــداف خــود بازمانــده 

اســت.
کتــاب  ایــن  دیگــر  مهــم  ُحســن 
تبارشناســی  در  می تــوان  را 
 ، آمــوزش  خصوصی ســازی 
مدرک گرایــی  آمــوزش،  کاالیی شــدن 
و منزلــت اجتماعــی افزون شــدۀ توســط 
آن، دانســت. کاری کــه شــاید خــود 
ــن  ــق و تدوی ــان تحقی ــنده در زم نویس
ــن کار نداشــته  ــرای ای ــاب تالشــی ب کت

اســت. 
ــر محمدحســین بادامچــی مترجــم   دکت
خــود  کار  اتمــام  از  پــس  کتــاب 
ــد مناشــری وارد  ــه کار دیوی ــی ب نقدهای
ــش  ــن نق ــه نادیده گرفت ــد. از جمل می کن
»بیگانــگان« و »مقاصــد اســتعماری« آنان 
ــران  ــی ای ــام آموزش ــدن نظ در مدرن ش
ــوزۀ  ــژه در ح ــی، به وی ــورت غرب به ص
ــرور آنچــه  ــی اســت. او م ــوزش عال آم
در دوران پهلــوی اول و دوم گذشــت 
بیان نکــردن  در  تعمــدی  مــروری  را 
می خوانــد!  پــرده  پشــت  مقاصــد 
اینجــا بایــد گفــت: بالعجــب از حافظــۀ 
زمــان  در  کــه  مترجــم  کوتاه مــدت 
ترجمــه فرامــوش کــرده )یــا شــاید 
ــد(  ــوش کن ــته فرام ــداً خواس ــم تعم ه
ــی  ــوزش عال ــز آم ــتین مرک ــه نخس آنچ
به شــیوۀ  دارالفنــون(  )پلی تکنیــک 
مــدرن و غربــی را ضرورتــی ملــی-
داشــته های  فاصلــۀ  ســاخت  میهنــی 
آن روز ایرانیــان در زمینــۀ علــوم بــا 
دیگــر کشــورهای ســرآمد آن روزگار 
ــی(  ــی عثمان ــیه و حت ــان، روس )اروپایی
ــر(  ــاری )امیرکبی ــگان درب ــه نخب ــود ک ب
و اشــراف قاجــار )شــاهزاده عبــاس 
ــوی مدرن شــدن  ــه تکاپ ــرزا و...( را ب می
ــالح  ــه اص ــاختار از جمل ــالح س و اص
حــوزوی  و  مکتب خانــه ای  مــدارس 

ــت. انداخ
ــه  ــوان ب ــه می ت ــی ک ــه نقدهای  از جمل
کار مناشــری وارد کــرد ایــن نکته اســت 

معرفی کتاب

کــه مدرن شــدن و آزادی را متــرادف بــا 
ــد،  ــان دی ــا هم ــته و ب ــم دانس لیبرالیس
ــران  ــی ای ــیون آموزش ــد مدرنیزاس رون
ــن  ــد. همی ــرار می ده ــی ق را موردبررس
نیروهــا و  از  باعــث شــده  رویکــرد 
تأثیرگــذاری  نقــش  کــه  گروه هایــی 
عمومــی  آمــوزش  اجباری شــدن  در 
و رایگان شــدن آن در قانــون اساســی 
ــد  ــا غیرعم ــداً ی ــتند عم ــروطه داش مش

ــت.  ــرده اس ــور ک عب
از  باعــث شــده نخســت  نتیجــه  در 
ــاد  ــه از اتح ــا ک ــۀ لیبرال ه ــت جبه تقوی
ــت  ــی از روحانی ــش بزرگ ــار و بخ تج
ــار  ــر قاج ــد و دوم تغیی ــود آم ــه وج ب
بــه پهلــوی و سیاســت های اتخــاذی 
هــر دو شــاه پهلــوی کــه ریشــه در 
فلســفۀ آمــوزش از نــگاه آن هــا داشــت 
ــۀ  ــداف اولی ــاز انحــراف از اه و زمینه س
ایــران  آموزشــی  نظــام  مدرن شــدن 
آموزشــی  نظــام  از  اســتفاده  )یعنــی 
ــازی  ــرل و یکسان س ــزار کنت ــوان اب به عن
ــمانش دور  ــود، از چش ــهروندان( ش ش

ــود. ش

نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن
نوشته: دیوید مناشری

و  بادامچـی  محمدحسـین  ترجمـه: 
مصلـح عرفـان 
نشر سینا،13۹۷
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مرشـــد میشـــو )Morshed Mishu( هنرمند بنگالدشـــی 
 )Golbal Happiness( پروژه ای با عنوان شـــادکامی جهانـــی
را شـــروع کرد که عکس های دلهـــره آور و ناراحت کننده 
ناشـــی از جنـــگ را به نوعی نشـــان دهد کـــه جهانی 

بدون خشـــونت می تواند باشـــد.
به  اندیشـــیدن  از  به ما نوعـــی دیگر  این آثار هنـــری، 
جهـــان را هدیه می کنـــد. جهانی زیبا، آرام و شـــاد که 
تصـــور کردنش در جهان کنونی، شـــاید ســـخت تر از 

باشـــد. می رســـد،  نظر  به  که  آنچه 
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خبر رافه
دورهاول،شماره2|اسفندماه97|اینخبرنامهضمیمهنشریهسیاستگذاریاجتماعیمنتشرمیشود.

Welfare news

 نمایندگان مجلس ایران با تصویب بندی در الیحه بودجه دولت 
را موظف به حذف یارانه نقدی سه دهک باالی جامعه کردند

به گزارش خبر رفاه و به نقل از ایرنا نمایندگان در ادامه جلسه علنی شنبه هفته گذشته مجلس، بندهای الحاقی 
تبصره 14 الیحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کردند.

نمایندگان در این بند الحاقی، دولت را موظف کردند که با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار، نسبت 
به شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.

همچنین در مصوبه ای دیگر مقرر شد به منظور تحقق کامل ردیف )3( دریافتی های )منابع( جدول فوق، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده )48( قانون محاسبات عمومی و با اعالم شرکت دولتی تابعه 
به  وصولی  منابع  کند.  اقدام  مشترکان  از  مذکور  قبل شرکت  سنوات  مطالبات  وصول  به  نسبت  نفت،  وزارت 

خزانه داری کل کشور واریز شود.

پرداخت  به  رضوی  قدس  آستان 
مالیات مکلف شد 

به گزارش خبر رفاه، نمایندگان مجلس ایران در 
مصوبه   روز 4 اسفند خود آستان قدس رضوی، 
ستاد  و  مسلح  نیروهای  اقتصادی  های  بنگاه 
به  مکلف  آینده  سال  از  را  امام  فرمان  اجرایی 

پرداخت مالیات کردند.
بندهای  بررسی  پی  در  مجلس  مصوبه  این 
بودجه  الیحه  درآمدی  بخش   9 تبصره  الحاقی 

سال 98 بررسی و تصویب شده است.

آمادگی ایران برای صادرات دارو به 
ونزوئال

معاون  با  دیدار  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
و  دارو  صادرات  برای  ونزوئال  خارجه  امور  وزیر 
تجهیزات به این کشور اعالم آمادگی کرد./ایسنا

جزئیات دخل و خرج خانوارهای شهری در سال 9۶ نشان می دهد
۷ میلیون خانوار بدون هیچ عضو شاغل

بانک مرکزی خالصه ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران برای سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش »دخل و خرج« خانوار نمونه را برای سال 
139۶ به تصویر می کشد. به عبارتی دیگر از یک طرف سطح درآمد متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع درآمدی را روایت می کند و از طرف دیگر سطح هزینه ها و 

ترکیب سبد هزینه ای خانوار نمونه را به شکل کمی ترسیم می کند.
در این میان، با بررسی سبد هزینه ای خانوار می توان دریافت هزینه مسکن افزایش پیدا کرده اما سهم هزینه های خورد و خوراک تقریبا ثابت مانده، به دلیل اینکه در 
دهک های پایین درآمدی، خورد و خوراک، حداقلی است؛ بنابراین عمال امکان کاستن از هزینه های خورد و خوراک وجود ندارد، اما نکته درخور توجه این است با اینکه 
از سهم هزینه های خوراکی در سبد مصرفی خانوار کاسته نشده، اما سرانه مصرف اقالم خوراکی حیاتی به شدت کاهش پیدا کرده است. تأمین هزینه های خوراکی 
در سال گذشته، ۲3 درصد از مجموع هزینه های هر خانواده )به طور متوسط( را به خود اختصاص داده که اگر سلسله آمارها را بررسی کنیم، در دهه 9۰ تقریبا با یک 
واحد درصد کاهش یا افزایش ثابت مانده است، اما مقایسه سرانه مصرف کاالهای خوراکی از ابتدای دهه 9۰ تا پایان سال 9۶ نشان می دهد هر خانوار به طور متوسط 
برای از پس هزینه ها برآمدن، از میزان مصرف خوراکی کاسته است. درحالی که در سال 9۰ هر خانواده به طور متوسط حدود 14۶ کیلوگرم برنج مصرف کرده، این 
رقم در سال 9۶ به 1۰۶ کیلوگرم رسیده است. سرانه مصرفی شیر نیز به شدت کاهش پیدا کرده و از 1۶۶ کیلوگرم در سال 9۰ به 1۲۶ کیلوگرم در سال 9۶ رسیده 
است، یعنی هر خانواده به طور متوسط سال گذشته در مقایسه با سال 9۰ حدود 4۰ کیلوگرم از مصرف شیر ساالنه خود کم کرده است. میزان مصرف سرانه گوشت 
قرمز خانوارها نیز به نسبت سال 9۰ حدود 1۰ کیلوگرم کاهش داشته و میزان مصرف سرانه نان نیز از 3۵۶ کیلوگرم به ۲98 کیلوگرم رسیده است. تمامی این اعداد 

و ارقام کاهشی نشان دهنده تضعیف امنیت غذایی خانوارها در دهه 9۰ است.
درمجموع آنچه از میان آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی که البته فقط درباره خانوارهای شهری است و اگر جامعه روستایی را نیز اندازه گیری می کرد، با آمار باالتری 
نیز روبه رو بودیم، می توان دید، افزایش نابرابری، شکاف بیشتر طبقاتی و نزدیک شدن خانواده های بیشتری به خط فقر است. باتوجه به تورم و گرانی کاالهای مصرفی 

در ماه های اخیر، می توان انتظار داشت که این روند با شدت بیشتری تدوام خواهد داشت. / میدان



باغات تهران در معرض انقراض 
در  تهران  باغات  اینکه  بیان  با  تهران  شهر  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  عضو 
معرض انقراض قرار دارند، خواهان تثبیت باغ های با بیش از ۵۰۰۰ متر مربع در تهران 

شد.
سید آرش حسینی میالنی با بیان اینکه اکنون آن باغات زیبا و ارزشمند، جای خود 
را به تعدادی ساختمان با مناظر بتنی، سنگی و شیشه ای داده  است که آمار متفاوتی 
از تخریب باغات در چندین دهه که به نام نسل” توسعه سیمان محور” گذاشته شده، 
نقل شده است گفت: اما شکی نیست این تخریب باغات را تنها با فاجعه ای چون زلزله 
می توان مقایسه کرد. زلزله ای که ظرفیت تاب آوری شهرمان را در برابر تغییرات اقلیمی 

در آینده ای نزدیک کاهش داده است.
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دلیل افزایش قیمت خودرو از زبان وزیر صنعت 

یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
وزیر صنعت، معدن و تجارت علت موج جدید گرانی خودرو را 
احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و 
هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپرده های بانکی 
تصمیم  نیز  مجلس  صنایع  کمیسیون  کرد.  اعالم  خودرو  به 
راهکارهای  ارائه  و  بازار  رصد  برای  ویژه  کمیته ای  گرفت 

پیشنهادی به مجلس تشکیل دهد.

شستا  روحانی:   
 98 سال  در 

واگذار می شود.

جلسه ای  در  روحانی 
که ۶ اسفند با وزیر و 
مدیران وزارت تعاون، 
اجتماعی  رفاه  و  کار 
می  گفت:  داشت 
واگذاری  در  که  دانم 
برخی  شستا،  های 
کنند  می  کارشکنی 
تأکید  وجود  این  با 
و  من  درصدی  صد 
مقام معظم رهبری بر 
واگذاری شستا است.

واکنش های  از  برخی 
را  مجازی  فضای 

می توانید بخوانید:

پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  بهداشت  وزارت  بازنشستگان  تجمع 
مقابل مجلس

خدمات  مدیریت  قانون  تبعیض  بدون  و  دائمی  اجرای  خواستار  کنندگان  تجمع  این 
کشوری شدند. همچنین آنها که خود را فعاالن صنفی پیشکسوتان وزارت بهداشت 
کامل  بیمه  اختصاص  لزوم  بر  می نامیدند  پزشکی  علوم  دانشگاه های  بازنشستگان  و 

درمان، همترازی با حقوق شاغالن و داشتن رفاه اجتماعی تأکید کردند. / ایسنا



از “ جامعـه  کـه  شـرایطی  در 
یک سـو بـا نمایـش ثروت های 
اقشـار  سـمت  از  بـادآورده 
سـوی  از  و  جامعـه  مرفـه 
دیگـر بـا پدیده هایـی همچون 
گورخوابـی،  کارتن خوابـی، 
و  بـدن  اعضـای  فـروش 
تن فروشـی و مـواردی از ایـن 
قبیـل مواجـه باشـد، احسـاس 
تبعـات  می توانـد  محرومیـت 
اجتماعـی و سیاسـی جدی تری 

در پـی داشـته باشـد.

“
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آیدین محمدی
دانشجوی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی عالمه طباطبایی

نگاهی به مسئله فقــــر
و  اجتماعــی  مســئله  یــک  به عنــوان  فقــر 
پدیــده ای پیچیــده و چندبعــدی کــه جنبه هــای 
مختلــف حیــات اجتماعــی را تحــت تأثیــر 
ــون  ــر در کان ــای اخی ــد در دهه ه ــرار می ده ق
مباحثــات اصلــی توســعه و سیاســت گذاری 
اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت. در ابتــدا تأکیــد 
ــت های  ــادی در سیاس ــد اقتص ــه رش ــر مقول ب
مربــوط بــه فقرزدایــی غلبــه داشــت؛ کــه 
ــدی  ــرِ  درآم ــای فق ــلط رویکرده ــه آن تس نتیج
ــر  ــا فق ــه ب ــای مقابل ــت ها و برنامه ه ــر سیاس ب
ــاحتی و  ــًا تک س ــا اساس ــن رویکر ده ــود. ای ب
یک بعــدی هســتند کــه تأکیدشــان بــر درآمــد یــا 
ــا  ــف توانایی ه مصــرف اســت و ســطوح مختل
نـــادیده  می گیرنــد   را   افــراد  قابلیت هــای  و 
ــخصی از  ــطح مش ــه س ــتیابی ب ــرف دس و ص
درآمــد، گویــای تضمیــن دسترســی بــه کاالهــا 
نیازهــای  تأمیــن   و  موردنیــاز   خدمــات  و 
ــت  ــر نیس ــوار موردنظ ــا خان ــرد ی ــی ف اساس
ــم  ــب در عل ــنت غال ــر 1384، 256(. س )راغف
اقتصــاد توجــه خــود را معطــوف بــه متغیرهایــی 
همچــون تولیــد ناخالــص ملی یا ثـــروت مـــلی 

ــه   ــه چگون ــه این ک ــه ب ــدون توج ــد بـ می کن
ــر  ــر آن ب ــوند و تأثی ــع می ش ــع توزی ــن مناب ای
زندگــی آحــاد انســانی چیســت. ایــن رویکــرد 
ازآنجایی کــه از عـــوامل مهــم دیگــری  کــه  
بــه رفــاه و آزادی انســان کمــک می کننــد- 
همچــون بهداشــت عمومــی، آمــوزش و تعلیــم 
و تربیــت همگانــی غفلت مـــی ورزد،  نـــاقص و 

ــان، 252(. ــت )هم ــم اس عقی
در ســال 1۹۷4، بانــک جهانــی بــا انتشــار 
مجــدد   »توزیــع   عنــوان  تحــت  گزارشــی 
ــه  ــه اگرچ ــرد ک ــد ک ــد« تأکی ــا رش ــراه  ب هم
سیاســت های توزیــِع مجددِ ثـــروت ســودمندند 
ــد  ــاي رش ــت های ارتق ــا سیاس ــی ب ــا به تنهای ام
ــالف  ــاس برخ ــن اس ــر ای ــتند . ب ــازگار نیس س
ــد  ــان رشـ ــت می ــان می رف ــر گم ــه پیش ت آنچ
اقـــتصادی و کاهــش فقــر و نابرابــری رابطــه ی 
مســتقیمی وجــود نــدارد. همچنیــن بــا توجــه به 
اهمیــت مســئله ی فقر، دهــه 1۹80 دهــه »فقرای 
ــا  ــگ ب ــه »جن ــه 1۹۹0 ده ــده« و ده فراموش ش
ــز در  ــی  نی ــک  جهان ــد. بان ــذاری ش ــر« نام گ فق
ــر را  ــال 2000 فق ــی س ــعه جهان ــزارش توس گ
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ــاه  ــرش در رف ــِت غیرقابل پذی محرومی
ــامل   ــه  ش ــی کند ک ــف مـ ــان  تعری انس
محرومیــت اجتماعــی و محرومیــت 
گــزارش  می شــود.  فیزیولوژیکــی 
مذکــور بــا تأکیــد بــر نقــش حکومــت 
و نهادهــا بــرای مبــارزه بـــا فـــقر ســه  
ــا،  ــود فرصت ه ــاسی بهب ــحور اسـ مـ
تســهیل تـــوانمندسازی و افـــزایش 
درنهایــت  برمی شــمارد.  را  امنیــت 
ــال  ــن س ــان در همی ــور جه 1۹0 کش
اعالمیــه ی هــزاره ســوم توســعه را 
ــدف از  ــن ه ــه اولی ــد ک ــا کردن امض
ــر  ــش فق ــت گانه آن کاه ــداف هش اه

ــود. ب
گفــت  می تــوان  به طورکلــی 
اقتصــاد  در  کالســیک  رویکردهــای 
ــر روی  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــد ه ــا تأکی ب
درآمــدی،  و  اقتصــادی  جنبه هــای 
محرومیــت  و  فقــر  ابعــاد  ســایر 
در  امــا  گرفته انــد؛  نادیــده  را 
ــاد  ــح ابع ــرای توضی ــد ب ــای بع دهه ه
گســترده تری از پدیــدۀ فقــر مفاهیمــی 
ــی و  ــر قابلیت ــانی، فق ــر انس ــون فق چ
فقــر چندبعــدی نیــز مطــرح شــدند که 
ابعــاد گســترده تری از فقــر و تأثیــر آن 
بــر حیــات فــردی و اجتماعــی انســان 

را نشــان مــی داد.
شــاخص فقــر  انســاني  متشــکل از 
ــش و  ــر، دان ــول عم ــاخص ط ــه ش س
ــول  ــي قابل قب ــطح زندگ ــي و س آگاه
اســـت و مـــحرومیت افراد از تحصیل، 
امکانــات و تســهیالت اقتصــادي و 
بهداشــتي و همچنیــن طــول عمــر 
پاییــن نشــان دهنده ی فقــر انســاني 
ــکاران 13۹3،  ــان و هم ــت )حمیدی اس

.)41-3۹
آرای  در  ریشــه  کــه  قابلیتــی  فقــر 
آمارتیاســن دارد فـــراتر از درآمـــد بــه 
اختیار و قـــدرت عـمل  و تصمیم گیری 
ــه  ــی ک ــن معن ــردازد. بدی ــردی می پ ف
ــا  ــد ی ــرد دارای  درآم ــت ف ــن اس ممک
ــرکت   ــکان ش ــا از ام ــد ام ــواد باش س
یــا  سیاســی  آزاد  فعالیت هــای  در 
ــه  ــی ب ــن دسترس ــی و همچنی اجتماع
ــع اقتصــادی مـــحروم  ــات و مناب امکان
باشــد و درنهایــت نتوانــد قابلیت هــای 
خــود را بــه کارکــرد تبدیــل کنــد؛ 
ــی آن  ــر قابلیت ــث فق ــن در بح بنابرای
ــر  ــوع از فـــقر مدنظــر  اســـت  کــه ب ن
محرومیــت از قابلیت هــای فــردی و 
اجتماعــی تکیــه دارد و فقــر را نـــاشی 
ــه  ــد ک ــی می دان ــدان قابلیت های از فق
ــت  ــروج از وضعی ــع خ ــت مان در نهای

فقــر می شــوند.
تعریــف دیگــری از فقــر در غالــب فقــر 
ــال 2010   ــد. در س ــه ش ــدی ارائ چندبع
بــرای  اولیــن  بــار در گــزارش توســعه ی 
انســانی به جــای شــاخص فقــر انســانی 
)HPI( از شــاخص فـــقر  چندبعــدی  
محققیــن  شــد.  اســتفاده   )MPI(
ــن شــاخص  ــد ای ــل معتقدن ــازمان مل س
ــت .  ــر اس ــی کامل ت ــاخص های قبل از ش
ــه  ــامل س ــدی ش ــر چندبع ــاخص  فق ش
ــودکان و  ــر ک ــالمت )مرگ ومی ــد: س بع
ــل   ــال های  تحصی ــوزش )س ــه(، آم تغذی
ــرده در  ــام ک ــودکان ثبت ن ــعداد  کـ و تـ
زندگــی  اســتانداردهای  و  مــدارس( 
)دارایی هــا، منــزل، آب، بــرق، امکانــات 
بهداشــتی و ســوخت آشــپزی( اســت و 

ــته  اســت . ــار گذاش ــد را کن ــد درآم بع
شــاهد  به مرورزمــان  ترتیــب  بدیــن 
فقــر  ادبیــات  در  وســیعی  تغییــرات 
ــد  ــم کــه هــر یــک ســعی کرده ان بوده ای
ابعــاد دیگــری از ایــن پدیــده را روشــن 
ــه  ــر موردتوج ــر کمت ــه پیش ت ــد ک کنن
ــز  ــران نی ــروز در ای ــت. ام ــرار می گرف ق
بــه دلیــل شــرایط سیاســی، اقتصــادی و 
همچنیــن بحران هــای زیســت محیطی 
ضــروری اســت تــا مســئله ی فقــر 
ــی  ــای اصل ــی از اولویت ه ــوان یک به عن
سیاســت گذاری اجتماعــی مدنظــر قــرار 
دوره  در  و  انقــالب  از  پیــش  گیــرد. 
ــی  ــدات نفت ــود عای ــوی دوم باوج پهل
فــراوان مقابلــه بــا فقــر توفیــق چندانــی 
ــز  ــالمی نی ــالب اس ــس از انق ــت. پ نیاف
ــری  ــه تأثی ــون ازجمل ــل گوناگ ــه دالی ب
ــال ها  ــول س ــپ در ط ــان چ ــه گفتم ک
مبــارزه بــر فضــای سیاســی کشــور 
ــز  ــی نی ــت اجتماع ــث عدال ــت بح داش
ــدان سیاســت گذاری مطــرح شــد  در می
و در قانــون اساســی بازتــاب پیــدا کــرد 
امــا آنچــه در عمــل اتفــاق افتــاد تعمیــق 
فقــر و همچنیــن تــداوم آن در میــان 
درحالی کــه  بــود.  بعــدی  نســل های 
در ســال های اخیــر شــاهد اختــالف 
اقشــار  بیــن  در  درآمــد  چشــم گیر 
مختلــف جامعــه و افزایــش انباشــت 
ــم،  ــات فرادســت بوده ای ــروت در طبق ث
ــزان برخــورداری  ــی و می ــت زندگ کیفی
ــات رفاهــی  طبقــات فرودســت از خدم
ــه  ــش  یافت ــی کاه ــزان قابل توجه ــه می ب
ــه  ــت ب ــات فرادس ــد طبق ــت. درآم اس
ــی از  ــادآورده ناش ــای ب ــل فرصت ه دلی
ــی از  ــای ناش ــورداری از فرصت ه برخ
رانــت بــا شــتاب بیشــتری رشــد یافتــه 
ــت  ــد اکثری ــش درآم ــا افزای ــت، ام اس

اســت  بــوده   انــدک  بســیار  جامعــه 
ــن  ــرای تأمی ــردم ب ــوده م ــه ت به طوری ک
ــود در  ــی خ ــای اساس ــیاری از نیازه بس
تنگنــا قرارگرفته انــد. برخــی از اقــالم 
غذایــی مثــل گوشــت قرمــز از ســبد 
ــت  ــده اس ــذف ش ــا ح ــیاری خانواره بس
و برخــی اقــالم نیــز به ســختی قابــل 
تهیه انــد، بــا ایــن وصــف ســوءتغذیه 
ــودکان  ــن ک ــژه در بی ــردم و به وی ــن م بی
ــا  ــام ســالمت را ب ــده نظ ــد در آین می توان
ــازد. از  ــرو س ــر روب ــی جدی ت چالش های
ســوی دیگــر بســیاری از خدمــات  رفاهــی 
ــر  ــه پیش ت ــوزش ک ــت و آم ــل بهداش مث
ــل  ــه دلی ــن می شــد ب ــت تأمی توســط دول
از  افسارگســیخته  خصوصی ســازی های 
ــارج  ــد خ ــای کم درآم ــترس خانواره دس
ــود  ــه خ ــر به نوب ــن ام ــت. ای ــته اس گش
ــزان  ــترش می ــر گس ــی ب ــه عامل ــل ب تبدی
ــانی  ــان کس ــی در می ــت اجتماع محرومی
شــد کــه از درآمــد کم تــری برخوردارنــد. 
ــا  ــو ب ــه از یک س ــه جامع ــرایطی ک در ش
ــمت  ــادآورده از س ــای ب ــش ثروت ه نمای
ــر  ــوی دیگ ــه و از س ــه جامع ــار مرف اقش
ــی،  ــون کارتن خواب ــی همچ ــا پدیده های ب
گورخوابــی، فــروش اعضــای بــدن و 
قبیــل  ایــن  از  مــواردی  تن فروشــی و 
محرومیــت  احســاس  باشــد،  مواجــه 
می توانــد تبعــات اجتماعــی و سیاســی 

ــد. ــته باش ــی داش ــری در پ جدی ت

منابع
حمیدیـان، اکـرم، عزیـز حزبـاوی و حسـن رضـا 
یوسـفوند )13۹3(، فقـر، نابرابـری، طبقـه متوسـط 
در ایـران، فصلنامـه توسـعه اجتماعـی، دوره نهـم، 

شـماره 1.
راغفـر، حسـین )1384( فقـر و سـاختار قدرت در 

ایـران، فصلنامـه رفـاه اجتماعی، شـماره 1۷ .
 غفـاری، مجتبـی )13۹3( راهکارهـای کاهش فقر: 
رهیافتـی در اقتصـاد نهادگرایـی، برنامـه ریـزی و 
بودجـه، زمسـتان 13۹3، سـال نوزدهـم، شـماره 4.
غالمرضـا غفـاری، رضـا امیـدی )138۹(، چرخش 
مطرودیـت  سـازه  بـه  فقـر  از  نظـری  و  مفهومـی 
برنامه ریـزی رفـاه و توسـعه  اجتماعـی، فصلنامـه 

اجتماعـی، شـماره 4.
صمیمی فـر  قاسـم  سـید  و  وحیـد  محمـودی، 
فقـر  اندازه گیـری  روش هـای  و  مفهـوم   ،)1384(
و نابرابری/فقـر قابلیتـی، فصلنامـه رفـاه اجتماعـی، 

.1۷ شـماره 
فقـر  درآمـدي،  فقـر   ،)13۹3( ابراهیمـي  مهـدي 
تحـول  روندشناسـي  اجتماعـي:  طـرد  و  قابلیتـي 
مفاهیـم در بررسـي فقـر و محرومیـت، فصلنامـه 

.45 شـماره  اجتماعـی،  تأمیـن 
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هرسـال  دسـامبر   10 تـا  نوامبـر   25 از 
به مـدت  16 روز، نارنجی اسـت و برای 
محـو خشـونت علیـه زنـان اختصـاص 
از  شـکلی  زنـان  علیـه  خشـونت  دارد. 
خشـونت بـر مبنـای جنسـیت اسـت که 
بـرای محـو و از بین بردنش پیـش از هر 
چیـزی الزم اسـت کـه دانـش جنسـیتی 
خـود را باال ببریم. کلیشـه های جنسـیتی 
را بشناسـیم و به دنبـال اصـالح باورها و 
رفتارهـای سکسیسـتی )جنس گرایانـه یا 
جنسـیت زدۀ( خود و اطرافیانمان باشـیم 
و بدانیـم زندگـی امـن و آرام بـه چـه 
شـکل اسـت و چـه چیزهایـی در رفتـار 
باعـث سـلب  مـا و دیگـران،  و گفتـار 
ایـن امنیـت و آرامـش در زندگـی  زنان 
می شـود. مـا بایـد بدانیم  خشـونت علیه 
زنـان، موضوعـی جنسـیت محور اسـت 
و  خشـونت  از  شـکل  ایـن  بررسـی  و 
انـواع مختلـف آن، با بررسـی خشـونت 
به شـکل کلـی و عام این مفهـوم متفاوت 
اسـت. اگـر عنصـر جنسـیت را در ایـن 
می توانیـم  نـه  بگیریـم،  نادیـده  مسـئله 
ایـن مسـئلۀ مهم را درسـت بشناسـیم و 
نـه می توانیـم بـرای محوشـدنش قدمـی 
برداریم. خشـونت علیه زنان، پنج شـکل 
شناخته شـده دارد کـه  16 روز نارنجـی 
فرصـت خوبی اسـت تـا برای شـناخت 
خشـونت ها،  ایـن  مختلـف  مصادیـق 
بـه  را  آگاهی مـان  و  شـویم  حسـاس تر 

دیگـران هـم منتقـل کنیم.

 خشونت روانی-کالمی
در بیـن انـواع  خشـونت خانگـی علیـه 
زنـان، ایـن شـکل از خشـونت باالترین 
تعریفـی  ارائـۀ  شـاید  دارد.  را  فراوانـی 
یک خطـی از آن کار سـختی باشـد اما به 
همـۀ زنـان ازآنچـه فکـر می کنیم بسـیار 
نزدیک تر اسـت. گذشـته از انواع توهین، 
تحقیـر، تمسـخر، عیب جویـی، تهدیـد، 
سـرزنش، امرونهـی و... کـه شـخص را 
انـواع و  تحت فشـار روانـی می گـذارد، 
اقسـام عبارت هـا و جمالتـی کـه ممکن 
اسـت در قالـب طنـز، لطیفـه، توصیـف 
دلسـوزی  و  به بهانـۀ خیرخواهـی  یـا  و 
بیـان شـود و محتوایـی  در حـق زنـان 

نجمه واحدی
دانشجوی ارشد مطالعات زنان عالمه طباطبایی

انواع  خشونت علیه زنان را بشناسیم

جنسـیت زده و سکسیستی 
زنـان  می توانـد  دارد، 
روانـی  به لحـاظ  را 

بگـذارد. تحت فشـار 

 خشونت اجتماعی
شـکل  ایـن  از  منظـور 

خشـونت، خشـونت در اجتماع 
محدودکـردن  منظـور  نیسـت! 

هـر  بـه  فـرد  اجتماعـی  روابـط 
شـکلی اسـت. تعیین کـردن اینکـه 

رفت و آمـد  در  کسـانی  چـه  بـا  زن 
باشـد یا نباشـد یا در عرصۀ اجتماعی 

تـا چه حد فعال باشـد و حضورداشـته 
باشـد، می توانـد مصداقـی از خشـونت 
و  رشـد  از  ممانعـت  باشـد.  اجتماعـی 
مصادیـق  از  یکـی  زن،  خودشـکوفایی 
شـامل  کـه  اسـت  اجتماعـی  خشـونت 
منـع زن از اشـتغال، ادامـۀ تحصیـل و... 
می شـود. این شـکل از خشـونت سومین 
رتبـه را در انواع خشـونت در ایران دارد.

 خشونت اقتصادی
نیازهـای  از  زن  محروم کـردن 
مـادی اش، در اختیارگرفتـن درآمـد زن، 
آسیب رسـاندن یـا تصـرف در امـوال زن 
یـا سوءاسـتفادۀ مالـی از او مصادیقـی از 
خشـونت اقتصـادی علیـه زنـان اسـت. 
اگـر مقولـۀ کار خانگـی رایـگان که زنان 
در همـۀ خانه هـا انجـام می دهنـد را هـم 
متوجـه  کنیـم،  اضافـه  معادلـه  ایـن  بـه 
گسـترده ای  اقتصـادی  سوءاسـتفاده های 
می شـود  زنـان  همـۀ  از  تقریبـًا  کـه 

شـد. خواهیـم 

 خشونت فیزیکی
در  را  رتبـه  دومیـن  فیزیکـی  خشـونت 
انـواع خشـونت های خانگـی علیـه زنان 
در  اسـت و همچنـان  داشـته  ایـران  در 
را  مـا تصـورش  ازآنچـه  بیـش  جامعـه 
می کنیـم رخ می دهـد. خشـونت فیزیکی 
زیـر می شـود:  بـه زن شـامل مصادیـق 
ضرب وجـرح،  جسـمانی،  آزارواذیـت 
زندانی کـردن،  سـوزاندن،  مـو،  کشـیدن 
اخـراج از خانـه، محروم کـردن از غـذا، 
سـیلی یـا لگـد یا مشـت زدن، کشـیدن و 

هـل دادن، محکـم کوبیـدن در، به هـم زدن 
سـفره و میـز غذا، شکسـتن اشـیای منزل 
و ناامـن کـردن فضـا. دربـارۀ خشـونت 
فیزیکـی باورهای نادرسـت زیادی دربارۀ 
مردان خشـونت گر وجـود دارد. همچنین 
»فنـر خشـونت« در اینجـا اهمیـت خـود 
را نشـان می دهـد کـه امیـدوارم در ایـن  
16 روز نارنجـی دربـارۀ آن هـا اطالعـات 

کنیم.  کسـب 

 خشونت جنسی
آزار  یـا  از سوءاسـتفاده  بـه هـر شـکلی 
البتـه  کـه  می شـود  گفتـه  زنـان  جنسـی 
فقـط هـم شـامل تجاوز یـا رابطۀ جنسـی 
بلکـه  نمی شـود.  خشـونت  بـا  همـراه 
در  گاهـی  کـه  آزارواذیت هـای خیابانـی 
مثـل  می دهـد  رخ  عمومـی  فضاهـای 
از  مصادیقـی  نیـز  و...  دسـتمالی کردن 
خشـونت های جنسـی علیه زنان هسـتند. 

ایـن 16 روز فرصـت مغتنمی اسـت تا ما 
از مصادیـق عینـی ایـن انواع خشـونت ها 
بگوییـم و بنویسـیم و جامعـه را دربـارۀ 
عواقـب خشـونت علیـه زنـان کـه آثـار 
مخرب روحی و جسـمی و جنسـی برای 
زنـان دارد آگاه کنیـم تا جامعه ای سـالم تر 

و خانه هایـی امن تـر داشـته باشـیم.



فاطمه صدقی زاده
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در زمـــان جنـــگ جهانـــی دوم، یک 
با موســـولینی،  اروپایـــی  خبرنـــگار 
به  و  کـــرد  مصاحبه ای  ایتالیـــا،  رهبر 
او گفـــت: »جنـــاب موســـولینی، من 
هشـــت ماه است که در کشـــور ایتالیا 
ســـیاحت می کنـــم. در کارخانه هـــا، 
و  بی معلومات  بیمـــار،  فقیر،  کارگران 
کشـــاورزان  مزارع،  در  عقب افتاده اند؛ 
و زارعـــان همین وضـــع را دارند؛ در 
مؤسسات آموزشـــی و پرورشی همین 
گفته  اما شـــما  را می بینـــم.  وضـــع 
بودیـــد که ما یـــک ایتالیای شـــکوفا 
نمی بینم!«  مـــن  آورده ایـــم،  پدیـــد 
بود:  گفتـــه  پاســـخ  در  موســـولینی 
ایتالیایی های  نگفتـــم  مـــن  »خانـــم! 
شـــکوفا، شـــما رفتیـــد ایتالیایی ها را 
دیده اید، مـــن ایتالیا را به شـــکوفایی 

. » م! نده ا رسا
در هـــر تصمیم گیـــری و انتخابـــی، 
 )vision( چشـــم اندازی  معمـــوالً 
بـــرای  کـــه  هســـتیم  متصـــور 
چشـــم انداز  این  بـــه  نزدیک شـــدن 
انتزاعـــی و احصانشـــدنی، اهدافـــی 
که  می شـــوند  تعییـــن   )purpose(
دســـت یافتنی هستند. مســـیری که ما 
را به این اهداف می رســـاند، رســـالت 
خوانده   )mission( مأموریـــت  یـــا 
می شـــود؛ رســـالت چیزی است که ما 
را از وضـــع کنونی )state( و از خالل 
ارزش های فعلی مـــان )values( عبور 
می دهـــد و بـــه اهدافمان می رســـاند 
کـــه در جهت چشـــم انداز بزرگ تری 
جامعه شناســـان  که  هرچقدر  اســـت. 
وظیفـــۀ ترســـیم وضـــع فعلـــی و 
دارند  را  ارزش هایمـــان  شناســـاندن 
دانشـــمندان  و  اجتماعی  فالســـفۀ  و 
علـــوم اجتماعـــی می تواننـــد دربارۀ 
چشـــم اندازها صحبـــت کننـــد، این 
وظیفـــۀ سیاســـت گذاران اجتماعـــی 
اســـت کـــه اهـــداف را برگزینند و 
رســـیدن  برای  را  جامعه  ماموریـــت 
نمایند.  طراحـــی  اهـــداف  ایـــن  به 
در این نوشـــتار ســـعی کرده ام از دو 
سیاســـت گذاری،  در  عمـــده  چالش 
به نوعی  و  کنـــم  ارائه  صورت بنـــدی  
ورود  برای  باشـــم  داشـــته  مقدمه ای 
به نوشـــتار ســـریالی که بناســـت به 

ویم به ترکستان است؟ چرا این ره که می ر
محمدحسین انصاری

دانشجوی کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون عالمه طباطبایی

شادکامی و سیاست گذاری عمومی 

شـــادکامی نـــگاه کند؛ به عنـــوان یک 
اصطـــالح )term( جدید در حکمرانی 

و سیاســـت گذاری عمومـــی.

برد،  بـــه خرابات  اول: ره  چالش 
پرهیزکار عابد 

باشـــند؟  باید  چگونه  چشـــم انداز ها 
یعنـــی چه؟  شـــکوفایی یـــک ملت 
آزادی،  اســـتقالل،  مثـــل  مفاهیمـــی 
معنایی  چـــه  پیشـــرفت  یا  توســـعه 
دارنـــد؟ سال هاســـت در کشـــور ما 
حاکمیت  متعـــدد  تریبون هـــای  از  و 
می شـــنویم،  چیزهایی  چنین   )State(
مبارزه  مثـــل هالل شـــیعی،  مفاهیمی 
انقالب،  صـــدور  جهانی،  امپریالیزم  با 
نابودی اســـرائیل و...؛ در واقع ســـران 
چشـــم انداز ها،  ســـاختن  با  حکومت 
هدف گذاری هـــا و سیاســـت گذاری ها 

می کنند. جهت دهـــی  را 
آیـــا چنیـــن چشـــم اندازهایی منطقًا 
یک  اندازهـــای  چشـــم  می تواننـــد 
دولت-ملـــت باشـــند؟ فـــرض کنید 
که کشـــوری بـــا همـــان تعریفی که 
از اســـتقالل داریم وابســـته اســـت و 
همین  مـــردم  اما  نـــدارد  اســـتقالل 
کشـــور وابسته به نســـبت یک کشور 
آرامش  هســـتند،  شـــادتر  مســـتقل 
از  امیدوارترنـــد،  دارنـــد،  بیشـــتری 
از  دارند،  بیشـــتری  زندگـــی رضایت 
رفـــاه و عدالـــت اجتماعی بیشـــتری 
را  کشـــوری  حال  برخوردارند.  نیـــز 
تعاریف،  طبـــق  که  بگیریـــم  نظر  در 
کشـــور  این  مردم  اما  دارد  اســـتقالل 
هیچ کـــدام از ایـــن ویژگی هایـــی که 
مردم آن کشـــور وابســـته داشـــته اند 
را ندارند؛ کدام ارزشـــمندتر اســـت؟ 
دســـت  شـــیعی  به هالل  کنید  فرض 
یافتیم یـــا انقالبمان را صـــادر کردیم 
اگر همۀ  نابود شـــد؛  نیز  اســـرائیل  و 
این هـــا بـــه قیمـــت این باشـــد که 
عدالت  امنیت،  آرامش،  امید،  شـــادی، 
از مردم ســـلب  اجتماعـــی و رفاه را 
بوده  درســـتی  جهت دهی  آیـــا  کنیم، 
اســـت؟ حتـــی وقتی در یک ســـطح 
دولت- چشـــم اندازهای  از  پایین تـــر 

در  یعنـــی  می شـــویم،  وارد  ملـــت 
اســـت  الزم  هدف گذاری ها،  ســـطح 

بپرســـیم.  خودمان  از  را  ســـؤال  این 
همه شـــمول  هدف  یک  مثـــال  برای 
کشـــورها رشـــد اقتصادی است. اگر 
اقتصادی و  فرضًا رســـیدن به رشـــد 
به  ناخالـــص داخلی  تولید  باالرفتـــن 
به لحاظ  مـــردم  که  باشـــد  قیمت  این 
به لحاظ  شـــوند،  فرســـوده  جسمانی 
روانـــی عصبی و افســـرده باشـــند، 
شـــادی عمیقی تجربـــه نکنند و تفرج 
باشند،  نداشـــته  کافی  اســـتراحت  و 
فرضـــًا کـــه اولین قـــدرت اقتصادی 
این  ســـود  کسی  چه  باشـــیم؛  جهان 
منکر  نگارنده  می بـــرد؟  را  اولین بودن 
توســـعۀ اقتصادی نیســـت و ضرورت 
آن را بـــرای رســـیدن بـــه کیفیـــت 
بیرونـــی زندگی و حتی فشـــار برای 
کشـــورمان  مردم  بر  را  بیشـــتر  تولید 
که خوگرفتـــه به تنبلی هســـتیم الزم 
می داند؛ امـــا اگر فرضًا مـــردم تکانی 
خوردنـــد دولت تکانی خـــورد و به 
رشـــد اقتصادی معقولی رســـیدیم، آیا 
مـــی ارزد روان مـــردم را جهت تولید 

کنیم؟ آزرده  بیشـــتر 
بـــر فـــرض مثـــال گفته می شـــود 
برســـیم«  توســـعه یافتگی  بـــه  »باید 
چه  چه؟  یعنـــی  توســـعه یافتگی  این 
تعریفی از توســـعه یافتگی وجود دارد؟ 
حتـــی اگـــر روی مصـــداق صحبت 
کنیـــم برای مثـــال وقتـــی می گویند 
کشـــورهای توســـعه یافته در واقـــع 
اســـکاندیناوی،  به کشـــورهای  دارند 
انگلســـتان، فرانســـه، آلمـــان و تـــا 
حـــدی ایتالیا و کانـــادا و از آن طرف 
اشاره  کره  و  استرالیا، ســـنگاپور  ژاپن، 
می کننـــد. در ادبیات سیاســـی هم در 
که  می گفتند  مکـــرراً  انقـــالب  اوایل 
اســـالمی« شـــویم.  »ژاپن  می خواهیم 
اســـت  توســـعه یافتگی  همان  این  آیا 
اگر  باشـــیم؟  داشـــته  مدنظر  باید  که 
قیمت این توســـعه یافتگی این باشـــد 
رود،  بـــاال  خودکشـــی ها  نـــرخ  که 
مصـــرف داروهای اعصـــاب و روان 
بیشتر شـــود، افســـردگی و بی معنایی 
از  رضایـــت  و  گـــردد  دامن گیـــر 
زندگی هـــا کاهـــش یابد؛ آیـــا همان 
می خواســـتیم؟  ما  که  اســـت  چیزی 
البته منظـــور را از توســـعه یافتگی در 



   سیاست گذاری اجتماعی | ۲۳

این چارچـــوب درک می شـــود، و این 
ســـؤال ها به معنـــی انکار دســـتاوردها 
مصداق های  که  وقتی  صدالبته  نیســـت. 
عمومی توســـعه بیشتر باشـــند بهداشت 
و  آمـــوزش  اســـت،  بیشـــتر  عمومی 
آزادی های  اســـت،  بیشـــتر  فرهیختگی 
سیاســـی، شـــخصی و فـــردی نیـــز 
بیشـــتر اســـت. این نوشـــتار منکر این 
موضوعات نیســـت اما اگـــر به خودمان 
بیاییـــم و ببینیـــم، مردم  کشـــورمان به 
انقراض کمـــی و کیفی دچار شـــده اند 
مثل  مفهـــوم  چنـــد  کـــه  آن  بـــرای 
سوسیالیســـم یا لیبرالیســـم آن باال بماند 
و ما هشـــتاد میلیون انســـان را فرسوده، 
خســـته دل، زخم دیـــده و رنج کشـــیده 

کنیم؟  چـــه  آنگاه  کرده ایـــم؛ 

چالش دوم: فریب انتزاع مفاهیم
طراحـــی  کـــه  دیگـــری  موضـــوع 
سیاست گذاری  آن  به تبع  و  چشـــم انداز 
چشـــم اندازها  به ســـمت  نیـــل  برای 
را تهدیـــد می کنـــد، چرخیدن پاشـــنۀ 
مفاهیـــم بـــر روی انتزاع اســـت بدون 
آن که فهـــم دقیقی از آن وجود داشـــته 
باشـــد. برای مثـــال مفهوم »ایـــران« بر 
برســـاخت  یک  »ایرانی هـــا«  خـــالف 
یا  اســـت  انتزاعی  مفهومـــی  اســـت، 
مفهـــوم »نظام« یک مفهوم مبهم اســـت 
می خواهیم  »مـــا  نشـــده.  تعییـــن  که 
نظـــام / ایران را بـــه اعتال برســـانیم« 
از  منظور  کـــه  نمی کند  مشـــخص  ابداً 
نیز مثل  مفاهیم دیگـــری  آن چیســـت. 
جامعـــه، فرهنـــگ، تمدن، نظـــام، دین 
و ایدئولـــوژی چیزهایـــی هســـتند که 
اجتماعی و کســـانی که  سیاســـت گذار 
را  هســـتند  سیاســـت ها  این  تحت تأثیر 
این ها  مفهـــوم  مـــا  می دهند.  فریـــب 
را درک نمی کنیـــم و صرفـــًا بـــه فهم 
بین االذهانـــی که در جامعـــه وجود دارد 
اعتمـــاد می کنیـــم و اکثراً چـــوب این 
اعتمـــاد را نیز می خوریم. داســـتانی که 
ابتدای نوشـــتار مطرح کردم صورتی  در 
از همین چالش اســـت، ســـخنرانی  های 
حکومت ها  رهبـــران  سیاســـت مدارن، 
حکومت هـــا،  مخالفـــان  حتـــی  و 
اپوزســـیون ها، انقالب های توده و از این 
دســـت تالش هایی که قدرت را نشـــانه 
دربارۀ  صحبـــت  از  سرشـــار  گرفته اند 
مفاهیمـــی اســـت که هیـــچ چارچوب 
نظری و معیار مشـــخصی بـــرای تدقیق 
تیپیکال،  به صـــورت  ندارد.  وجود  آن ها 
صحبـــت از اتوپیا و جامعـــۀ آرمانی که 
و  دارد  ذهن خودشـــان وجود  در  صرفًا 
برای  کافی  اکثراً  متأســـفانه دســـت مایۀ 
سیاســـی  یارکشـــی های  و  عامه  تهییج 

آکنده  سراســـر  ملت هـــا  تاریخ  اســـت. 
از فریـــب سیاســـت مداران اســـت؛ هگل 
در جایـــی از »عقل در  تاریـــخ« می گوید: 
این  تنها  »معیـــار داوری رهبران سیاســـی 
اســـت که بدانیـــم چه انـــدازه آرمان کلی 
قـــوم خویش را بـــا آرزوهای شـــخصی 
هزینه  متاسفانه  و  کرده اند.«  ســـازگار  خود 
پرداخت می کنند. را، مردم  این ســـازگاری 

چه می توان کرد؟
راه حلـــی که به طـــور عمـــده می تواند به 
این  بدهد  پاســـخ روشـــنی  این دغدغه ها 
اســـت که برویم به ســـمتی که این مفاهیم 
برای  »ترجمه پذیر  مفاهیمـــی  به  را  انتزاعی 
فرد انســـان« تبدیل کنیـــم. در این صورت 
مفاهیمی که بناســـت به عنوان چشـــم انداز 
گیرد  قـــرار  و هدف جامعـــه و حکومت 
شـــد.  خواهد  فهم پذیر  انســـان  فرد  برای 
به خصوص  و  در جهان  مشکل رشـــته های 
در ایـــران این اســـت که درگیـــر مفاهیم 
می شوند  مشـــخصی  تعریف  بدون  غامض 
اســـت و   )Operational( نه عملیاتی که 
روا ن شناســـی   .)Quantitative( کمی  نه 
تـــا آنجا کـــه به علـــوم طبیعـــی نزدیک 
شـــده این مشـــکل را در خود حل کرده 
اســـت اما در علوم سیاســـی، جامعه شناسی 
و سیاســـت گذاری عمومـــی همچنان این 
مشـــکل پابرجاســـت. بـــرای حـــل این 
کنیم  حرکت  به ســـمتی  باید  منطقـــًا  ایراد 
که عـــالوه بر شـــناخت دقیـــق وضعیت 
ســـنجه های  با  و  مشـــخص  به طور  فعلی 
دقیقی  و  مشخص  کیفیت  با  احصاشـــدنی، 
اهداف را ترســـیم نماییم. در این میان باید 
ســـنجه های انسانی توســـعه یابند و درک 
کنیـــم که قرار اســـت فرد زیســـت کننده 
در جامعـــه را بـــه چه نقطه ای برســـانیم. 
همـــان طور که روان شناســـی امـــروز در 
دنیا بیشـــتر به سمت روان ســـنجی می رود، 
اجتماعی  سیاســـت گذاری  و  جامعه شناسی 
بایـــد بـــر روی مفاهیـــم ســـنجش پذیر 
ســـرمایه گذاری کنند. شـــاید این ســـؤال 
مطرح شـــود کـــه مفاهیِم کیفِی انســـانی 
ظرفیت ســـاخت این ســـنجه ها را ندارند. 
نباید  این  اما  این دغدغۀ درســـتی اســـت 
بـــه این معنا باشـــد که چـــون نمی توانیم 
این هـــا را انـــدازه بگیریم برویـــم و برای 
مثال تولیـــد ناخالص داخلـــی را بگذاریم 
هـــدف اصلی جامعـــه چـــون می توانیم 
انـــدازه بگیریم. اگـــر معیاری برای  آن را 
ما  نیســـت، شـــاید وظیفۀ  آن  اندازه گیری 
به عنوان دانشـــجویان علـــوم اجتماعی این 
کما  بســـازیم  معیارهایی  که چنین  باشـــد 
اینکـــه این کار در بســـیاری از کشـــورها 

است.  شـــده  انجام 
شادکامی:  »سیاســـت  کتاب  انتها،  در  مایلم 

تحقیقات  از  مي توانـــد  حکومت  آنچه 
جدیـــد در باب بهـــروزي بیاموزد« را 
باک،  را درک  کتـــاب  این  کنم.  معرفی 
دانشـــگاه  ســـابق  رئیس  و  حقوق دان 
هاروارد نگاشـــته اســـت کـــه هم به 
کمک  ما  فـــردی  تصمیم  گیری هـــای 
می کنـــد و هـــم به ما کمـــک می کند 
جامعه ای  در چه  که  شـــویم  متوجه  تا 
زندگـــی می کنیم و سیاســـت مداران ما 
در چـــه فضایی قرار دارنـــد. اما آنچه 
در این کتـــاب مدنظر نویســـنده قرار 
برآوردن  کـــه  اســـت  نگاه  این  دارد، 
بهـــروزی و شـــادکامی را بـــا تغییر 
دنیـــای بیرون طلب می کند و بخشـــی 
از آنچـــه در بیرون بایـــد تغییر کند را 
سیاســـت مداران  عهدۀ  بر  به درســـتی 
می گـــذارد. ایـــن کتـــاب راه حلـــی 
با  می تواند  کـــه  می دهـــد  ارائـــه  را 
پاســـخ هایی  پذیرفتنـــی،  دلیل هـــای 
بـــه دغدغه هـــای مطرح شـــده بدهد؛ 
برای  از جمله ســـاخت ســـنجه هایی 
کـــه چرا  این  و  کیفـــی  معیارهـــای 
بایـــد ایـــن معیارهای کیفـــی مبنای 
سیاســـت گذاری ها  و  تصمیم گیـــری 
قرار بگیرنـــد و مبنای ما بـــرای ادامۀ 

ایـــن نوشـــتارها خواهد بود. 

سیاست شادکامی
نوشته:درک باک

ترجمه: نرگس سلحشور
نشر نگاه معاصر، 13۹6

محتـــوای این نوشـــتار، عمومًا از ســـخنرانی ها، 
گفتگوهـــا و درس گفتارهـــای اســـتاد ملکیان 
اینجانب صرفا جمع  و  اســـت  شـــده  استخراج 
بنـــدی مطالب پراکنده و صور ت بنـــدی آن را بر 

عهده داشـــته ام.
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هر روزه در خبرها و مصاحبه ها و رسانه ها 
واژه  یا ترکیب هایی به کار می رود که در 
کاربردشان  نحوه ی  و  معنا  و  صورت 
غرابتی احساس می شود و آنچه خواننده 
و شنونده در آغاز از آن ها می فهمد، اغلب 
همان نیست که گوینده و نویسنده اراده 
کاربردهاست:  ازاین گونه  است.  کرده 
آسیب پذیر،  اقشار  آزادسازی،  تعدیل، 
منطقه ی آزاد، خصوصی سازی، مشارکت 
ریزش  دانشگاهی،  آموزش  در  مردمی 
کارگران  انسانی،  نیروی  تعدیل  نیرو، 
غیرانتفاعی،  مدارس  تعدیل شده، 
غیرمتمرکز  مردمی،  نمونه ی  مدارس 
واگذاری  آموزش وپرورش،  کردن 
خودیاری،  مردم،  به  آموزش وپرورش 
مضاربه ای،  شرکت های  زدایی،  مقررات 
خودکفایی  خبری،  هماهنگی  همیاری، 

و...
غرابت  و  معمول  معنای  از  عدول  البته 
از  دوره ای  در هر  زبانی،  کاربردهای  در 
زندگی زبان محسوس است. زبان همیشه 
در تاریخ تحول خود بر همین روال رفته 
است. همیشه واژهای منسوخ شده است؛ 
واژهای ساخته شده است؛ واژه ای از رواج 
است.  یافته  شیوع  واژه ای  است؛  افتاده 
ترکیبی از معنایی به معنایی گراییده است. 
با اصطالح و معنا صورتی به ضرورت و 
زبان  به گستره ی  تازه  ایجاب های  بر  بنا 
افزوده شده است. اما غرابت کاربردهایی 
ویژه ای  گونه ی  از  است  من  منظور  که 
است. و به سبب دخالت های اراده رایانه 
و  تاکتیک ها  در  گرایشی  و  چرخش  با 
عقاید یا سیاست گذاری ها و عملکردهای 

محمدمختاری)1321-1377(
زبان به کام سـیـ ـا سـ ـتـ

به  می دهد.  رخ  زبان  در  سیاست  اهل 
همین سبب نیز از قاعده و روال معمول 
وجه  دست کم  یا  جداست،  زبان  تحول 

خاصی از آن است.
کاربردها  این گونه  در  مختصر  تأملی 
و  پیدایش  از  غرض  که  می دهد  نشان 
رواج آن ها، بیش از هر چیز، به فراموشی 
با  که  است  معناهایی  و  واژه ها  سپردن 
یا  و  نیستند؛  سیاسی  اولویت  در  دیگر 
به  روزمره،  و  رایج  زبان  در  حضورشان 
عملکردهای  و  سیاست گذاری ها  سود 
معنایی شان  بار  پس  نیست.  سیاسی 
اقتصادی  سیاسی-اجتماعی-  ازلحاظ 
از دایره ی کاربرد  ایجاب می کند که  و... 
مقابل،  در  و  رانده شوند؛  بیرون  روزمره 
واژه هایی  و  ترکیب ها  و  اصطالح ها 

متفاوت جایگزین شود و اشاعه  یابد.
و  غیرانتفاعی  مدارس  مثاًل  ازاین رو 
غیرمتمرکز  و  مردمی  نمونه ی  مدارس 
واگذاری  و  آموزش وپرورش  کردن 
تکرار  با  و...  مردم  به  آموزش وپرورش 
می یابد  رواج  و  می رود  کار  به  تأکید  و 
را  رایگان  آموزش  جای  حقیقت  در  تا 
با  خصوصی  و  ملی  مدارس  و  بگیرد 
و  یابد  گسترش  بخصوصی  سرمایه ی 
کسانی  اختیار  در  را  آموزشی  امکانات 
قرار دهد که از امکان مالی برخوردارند. 
هم چنان که مشارکت مردمی در آموزش 
دانشگاهی یا بهداشت با صنعت و معادن 
بخش  شدن  سپرده  معنای  به  نیز   ... و 
معدن  و  بهداشت  و  دانشگاهی  آموزش 
و صنعت و... به سرمایه داری خصوصی 
است. درست با همین منظور و با همین 

خودکفایی  کاربرد  که  است  سیاست 
معنای رها شدن  به  مطبوعات،  درباره ی 
آن ها به امان سازوکار بازار است و تعیین 
تکلیف فرهنگ در نظام عرضه و تقاضا 

به دست عالمت دهی قیمت ها.
از  مردم  آن که  برای  ترتیب  همین  به 
و  شوند  باخبر  خود  واقعی  موقعیت 
گفته  ننالند،  گرانی  از  بی خبرانه  چندان 
گرانی  هست  اکنون  آنچه  که  می شود 
است  بوده  دیروز  آنچه  بلکه  نیست، 

ارزانی کاذب بوده است.
از  متأثر  که  سازی  زبان  سیاست  این 
است،  جهانی  پراگماتیسمی  الگوهای 
و  می گراید  ریشه ای تر  مسائل  به  گاه 
مثاًل با ارتقاء سطح و مقام مردم به اقشار 
آسیب پذیر، آنان را از سیطره ی تحقیرآمیز 
و اهانت بار عنوان هایی چون پابرهنگان و 
محرومان و کوخ نشینان و مستضعفان و... 

می رهاند.
رخ  بامزه تری  واژه گزینی های  هم  گاهی 
پیشنهاددهندگان  گویی خود  که  می دهد 
نیز از بامزگی پیشنهاد خود خبری ندارند. 
درنتیجه رفقا یا رقبایشان مجبور می شوند 
کنند.  واقف  شیرین کاری شان  به  را  آنان 
چنان که چندی پیش گفته شد برای پرهیز 
از ربا در نظام بانکداری، باید از کاربرد 
و  سود  چون  ترکیب هایی  و  واژه ها 
کارمزد و... خودداری کرد و به جای آن ها 

ضریب تورم را به کار برد.
این  که  زبان شناسی  نقد  شاید  به هرحال 
بند  در  و  است  شده  باب  خیلی  روزها 
بررسی  در  نیست،  زبان  اجتماعی  ابعاد 
بسامد کاربرد دو واژه ی عدالت و تعدیل 
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خاطری  دغدغه ی  چندان  نوشته ها،  در 
نداشته باشد و دربند این نباشد که تعدیل 
درست با همین تاکتیک و سیاست به جای 
نیز  سبب  همین  به  است.  نشسته  عدالت 
که  باشد  سرگرم  بررسی هایی  به  می تواند 
به تعدیل دو واکه ی آ و ای  مربوط است 
بودن یک  تعدیل و خشن تر  در عدالت و 
واکه و مالیم تر بودن واکه ی دیگر و غیره.

آشکارا  زبان  اهل  اجتماعی  زندگی  اما 
نشان می دهد که رواج تعدیل و آزادسازی 
یک  بر  و...  جهانی  بازار  در  ادغام  و 
استراتژی اقتصادی مبتنی است که سودی 
در رواج و تکرار واژه ی عدالت نمی بیند. 
معنای  به  جهانی  عرف  در  واژه  این 
بازار  سازوکار  و  سرمایه داری  حاکمیت 
عملکرد  در  است.  خصوصی سازی  و 
با  است  مترادف  نیز  داخلی  چندساله ی 
دست  گذاشتن  باز  و  دروازه ها  گشودن 
بازار  به  کشور  تبدیلی  و  واردات  دالالن 
غیرضروری  و  مصرف  کاالهای  مکارمی 
آسیا  کشورهای شرق  بنجل  گاه  و  لوکس 

و...
که  سازی  زبان  این  از  نمونه  آخرین 
تعدیل شده  کارگران  ترکیب  خوانده ام 
نخست  بار  که  کارگرانی  نه  به یقین  است. 
آن را شنیده اند معنایش را دریافته اند و نه 
دیگر هم زبانان ما که عالقه مند به سرنوشت 
ملی و دربند بهبود زندگی زحمتکشان این 
سیاسی- کاربرد  در  دقت  اما  کشورند. 
با  که  می دهد  نشان  ترکیب  این  اجتماعی 
یک تاکتیک اندیشیده و القای سیاست ویژه 

مواجهیم که در زبان مجسم شده است.
سیاست های  پی  در  که  است  این  ماجرا 
تعدیل، باید شماری از مؤسسات اقتصادی 
واگذار  خصوصی  بخش  به  تولیدی  و 
که  تولیدی  کارگاه  جدید  مدیریت  شود. 
یعنی  سپرده شده،  خصوصی  سرمایه ی  به 
سرمایه ی  منافع  حافظ  باید  تعدیل شده، 
اقتضاهای  به  بنا  پس  باشد.  خصوصی 
را  کارگاه  انسانی  نیروی  باید  خود،  واحد 
نیز تعدیل کند. ازاین رو عده ای از کارگران 
را مازاد تشخیص می دهد و آنان را اخراج 
می کند. اما اخراج نه در شأن کارگران عزیز 
است و نه به صالح تبلیغی سیاست. پس 
برای آن که موازنه ی روان شناختی جامعه بر 
هم نخورد و احساسات کارگران جریحه دار 
پدید  عمومی  افکار  در  آشفتگی  و  نشود 
تأثیر منفی اخراج کارگران کاهش  نیاید و 
و  می گذارند  میدان  به  پا  زبان سازان  یابد، 
پیدا  تعدیل  باسیاست های  متناسبی  ترکیب 

می کنند و به رسانه ها می سپارند.
اخراج  زبان  از  اخراج  کلمه ی  در حقیقت 
می شود تا از تأثیر منفی تصفیه ی کارگران 
معنای  از  حال  بااراده ی  کند.  جلوگیری 
محل، اصطالح مربوط به مؤسسه به کارگر 

چرخش  با  پس  می شود.  منسوب  مؤسسه 
آنگاه در  زبان، مشکل سیاست حل می شود. 
روزنامه ها می خوانیم که باید برای من عقیده 
ندارم که همه ی اهل زبان و نقد زبان شناسی، 
خوش رویانه تمام این جابه جایی ها و تعدیل ها 
و واژه پردازی ها را تأیید می کنند و از چرخش 
سیاست،  کام  به  جامعه  زبان  بی وقفه ی 
متأسفانه  که  می کنم  گمان  اما  آسوده خاطرند. 
این گشتن زبان در کام سیاست، بی دخالت و 
یاری برخی از اهل زبان، خواه فرهنگستانی و 
خواه غیر فرهنگستانی، نیز به سادگی صورت 

نمی پذیرد.
اهل زبان در اینجا البته همان متخصصانی اند 
و  واژه ها  و  ترکیب ها  چنین  می توانند  که 
موردنظر  داللت های  برای  را  اصطالح ها 
اهل سیاست بیابند. درنتیجه روزبه روز بیشتر 
این راه عرصه ی فرهنگ  از  عرصه ی زبان و 

را، به گرو سیاست ها درآورند.
اهل  یا  زبان شناس  هر  که  نیست  شک  البته 
زبانی به سابقه ی گرایش انسانی خود می داند 
انقالب  آرمان های  از  تبلوری  عدالت  که 
سیاست های  نمایانگر  تعدیل  و  است  بوده 
نتواند  است  ممکن  بااین همه  است.  امروزی 
جابه جایی کاربرد این دو واژه را در حوزه ی 
نظریه ای ناب خودارزیابی کند. اگرچه عده ای 
معتقدند که اگر نظریه ی ادبی به جای درگیری 
ازجمله  )و  قدرت  نظام  یک  مفروضات  با 
را  مفروضات  آن  آن(،  زبان سازی  دستگاه 

تقویت کند، بی طرف نمانده است.
هنگامی که زبان به هر شکلی به اراده ی سیاست 
بچرخد، فرهنگ دستخوش سیاست می شود. 
و  می شود  چیزی  انسان ها  حیات  واقعیت 
آنگاه  دیگر.  چیزی  فرهنگشان  زبانی  تظاهر 
ویژه بر  سیاست  یک  تأثیرهای  گسترده ترین 
زبان حاکم می شود که دیگر نادیده گرفتن آن 

چشم فروبستن بر حقایق است.
اولین  بگردد،  سیاست  کام  به  زبان  وقتی 
چیزی  است.  زبان  شدن  ریاکارانه  نتیجه اش 
می شود.  اراده  دیگر  چیزی  و  می شود  گفته 
گفت:  فرانسوی ها  قول  به  نمی توان  دیگر 
گربه، گربه است. چون همواره واژه ای هست 
که معنای معهودش را ازدست داده است؛ و یا 
بی آنکه  است.  گرفته  خود  به  دیگری  معنای 
در این جابه جایی، ضرورتی فرهنگی، هنری، 
درنتیجه ی  باشد.  کار  در  اجتماعی  تاریخی، 
یک باره  آدم  که  است  تصمیم هایی  چنین 
می بیند به خیلی چیزها میگویند گربه، جز به 
خود گربه. شغال و سگ و موش هم می شوند 
گربه؛ و این مسخ زبان است و مسخ فرهنگ 
است. و مسخ فرهنگ به مسخ آدمی می انجامد. 
در چنین وضعی است که آدم از فریاد و فغان 
فرهنگی  »تهاجم  سر  بر  خروش  و  خشم  و 
با خود می اندیشد که  و  شگفت زده می شود. 
مثاًل  معنای دیگری  نیز در  را  »تهاجم«  نکند. 
به  »حذف«  و  »منع«  سیاست  اعمال  به قصد 

کار می برند. وگرنه چرا در برابر این همه 
مسخ معنایی و مفهومی که با الگوبرداری 
زبان سازی های  و  منافع  و  سیاست ها  از 

بیگانگان صورت می پذیرد، خاموشند؟
به هرحال تشابهی که در آغاز میان برخورد 
فرهنگی با زبان و برخورد سیاسی با زبان 
به چشم می خورد، مانع درک افتراق آن ها 
نیست. فرق سیاست و فرهنگ در برخورد 
را  واژه ها  اولی  که  است  این  در  زبان  با 
را  همه  تا  می کند  تصفیه  افراد  مانند  نیز 
به شکل خود درآورد. هر واژه و معنای 
ناساز با تبلیغات و اهداف و برنامه ها را 
درحالی که  می کند.  اخراج  روز  زبان  از 
تنوع  به  و...  راه هنر و دانش  از  فرهنگ 
کاربردهای  و  معناها  و  واژه ها  کثرت  و 
گوناگون استعاری، کنایی و... می نگرد و 
در  درنتیجه  می افزاید.  آن ها  گستره ی  بر 
فرهنگی، هم واژه هست و هم  برخورد 
پیوندها و ترکیب های گوناگون آن. و از 
این راه غنای زبان و غنای فرهنگ برقرار 

می ماند.
اختالف  بارز  وجوه  از  یکی  ممیزی 
با  برخورد  در  فرهنگ  و  سیاست  میان 
که  می گیرد  تصمیم  سیاست  است.  زبان 
واژه جای  فالن  نرود.  کار  به  واژه  فالن 
هرگز  فرهنگ  آن که  حال  بنشیند.  دیگر 
و  رشد  بیاید.  کنار  ممیزی  با  نمی تواند 
است.  آزادی  مستلزم  فرهنگ  اشاعه ی 
پس اساسش بر حضور همه ی نمودهای 
تبلور  هنری  خالقیت  است.  فرهنگی 
یک  گوناگون  اجزای  و  گونه ها  حضور 
تحقق  آزادی  در  جز  و  است  فرهنگ 
دایره ی  کردن  محدود  هرگونه  نمی یابد. 
واژه ها و کاربرد معناها و مفاهیم، محدود 
کردن دامنه ی خالقیت نیز هست. واژه ی 
ممنوع، کم کم به موضوع ممنوع، کتاب 
می رسد.  ممنوع  قلم  سرانجام  و  ممنوع 
چنان که پیش از انقالب دامنه ی واژه های 
ممنوع که در بخشنامه ای از سوی اداره ی 
ممیزی ارائه شده بود، سرانجام به فهرستی 

از نویسندگان ممنوع القلم انجامید.
جهت  در  تاکتیکی  هر  سبب  همین  به 
خبر  خواه ناخواه  زبان،  کنترل  یا  تعدیل 
قطعًا  که  می دهد  خاصی  استراتژی  از 
نمی تواند استراتژی فرهنگ باشد. فرهنگ 
بلکه  نخواهد شد.  هیچ گاه عین سیاست 
این سیاست است که در اعتالی انسانی 
کوششی  هیچ  بگراید.  فرهنگ  به  باید 
هم در یکی قلمداد کردن آن ها به نتیجه 
اصلی  خاصیت  زیرا  رسید.  نخواهد 
و  زبان  اصلی  خاصیت  مثل  فرهنگ 
انسان،  درست همچون خاصیت حضور 
و  یک شکلی  یا  هم شکلی  از  ماندن  دور 

گسترش یافتن در تنوع و کثرت است.
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خصوصـی؛  بخـش  و  دولتـی  بخـش 
را  دوگانـه  ایـن  مـا  کـه  مدت هاسـت 
از  گفـت  می تـوان  تقریبـًا  می شـنویم 
هـر زبانـی به شـکل های مختلـف. ایـن 
خصوصـی،  بخـش  و  دولـت  دوگانـۀ 
دوگانـۀ آزادی و ارتجـاع اسـت. هایـک 
در کتـاب »راه و رسـم بردگـی« هرگونه 
اشـتباه  را  بـازار  در  دولـت  دخالـت 
می دانـد و اسـتدالل می کنـد کـه دخالت 
محـدود  را  انسـان ها  آزادی  دولـت 
و  دیکتاتـوری  بـه  کار  و  کـرد  خواهـد 
اسـتبداد خواهد کشـید. در جبهـۀ مقابل 
بخـش خصوصـی و بازار آزاد اسـت که 
امـروز  )البتـه جهـان  نیسـت  ارتجاعـی 
نشـان می دهـد حرف هـای هایـک هیـچ 
نـدارد(.  هیتلـر  بـا حرف هـای  تفاوتـی 
دوگانـه  ایـن  بـه  کمـی  اسـت  خـوب 
آزاد  بـازار  اقتصاددانـان  حرف هـای  و 
بیاندیشـیم و کمـی دربـارۀ ایـن دوگانـۀ 
دولـت و بخـش خصوصی در مناسـبات 
تولیـد سـرمایه داری فکـر کنیـم. بحـران 
دموکراسـی در جهان و بحـران اقتصادی 
2008 پوچـی ایـن دوگانـه را برمالکرده 
نظـام  در  کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت. 
سـرمایه داری یعنـی نظامی کـه بر تملک 
ابـزار تولید، انباشـت و اسـتثمار اسـتوار 
اسـت، دربـارۀ دموکراسـی سـخن گفتن 
افسـانه ای بیـش نیسـت. هـر دولتـی در 
اسـت  ارتجاعـی  سـرمایه داری  نظـام 
چراکه خود نظام سـرمایه داری ارتجاعی 
خصوصی سـازی  طرفـداران  اسـت. 
دولـت  دربـارۀ  طـوری  آزاد  بـازار  و 
از  دولـت  گویـا  کـه  می گوینـد  سـخن 
آسـمان نـازل شـده اسـت و مناسـباتی 
فـارغ از مناسـبات درون اجتمـاع دارد، 
ایـن سـخن حتـی یـک کـودک را نیـز 
بـه خنـده می انـدازد. مارکـس در کتـاب 
»هجدهـم برومـر لوئـی بناپارت« نشـان 
می دهـد که دولـت و حاکمیـت در واقع 
و  هسـتند  طبقاتـی  نزاع هـای  محصـول 
صدالبتـه تابـع طبقـۀ پیـروز. دولـت در 
بیشـتر  جایـگاه  دو  سـرمایه داری  نظـام 
سـرمایه دار  جایـگاه  خـود  یـا  نـدارد 
جاده صاف کـن  یـا  می کنـد  اشـغال  را 
سـرمایه می شـود. در بخـش دوم یعنـی 
سـرمایه  جاده صاف کـن  کـه  آنجـا 
اسـت قـرار نیسـت حتمـًا بـه نفـع فـرد 
سـرمایه دار عمـل کنـد. در اینجـا منافـع 
بـه  اسـت  ناچیـزی  قربانـی  سـرمایه دار 

ابراهیم چراغی
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هستی دولت

پـای خـدای سـرمایه. در اینجاسـت کـه 
فریـاد آزادی طلبی اقتصاددانـان بازار آزاد 
و  بـدل می شـود  بـه سـکوتی مرگ بـار 
ابزارهای دموکراسـی سـرمایه به وسیله ای 
تبدیـل  خشـونت  مشـروعیت  بـرای 
می شـود. از لغـت دموکراسـی که جورج 
بـوش به بهانـۀ آن افغانسـتان و عـراق را 
بـه خاک و خـون کشـید و زمیـن بایری 
نئولیبرالـی در منطقـه  برنامه هـای  بـرای 
فراهـم کنـد تـا صنـدوق رأی کـه کاله 
شـعبده بازی فاجعـه اسـت. به هیچ وجـه 
توسـط  توطئـه ای  بگویـم  نمی خواهـم 
افـراد و دولت ها درکار اسـت. می خواهم 
بگویـم ما بـا سـازوکار و منطقـی طرفیم 
از  بیـرون  نمی توانـد  دولتـی  هیـچ  کـه 
آن عمـل کنـد. کتـاب »هجدهـم برومـر 
لوئـی بناپـارت« و »سـرمایه« پر اسـت از 
قوانینـی کـه دولت هـا بـر علیـه کارگران 
و بـه نفع سـرمایه داران تصویـب کرده اند 
یـا بـه نفـع سـرمایه. امـا  اقتصاددانـان 
شـکل  ایـن  بـه  را  مسـئله  به هیچ وجـه 
بـازار  قتصاددانـان  چراکـه  نمی بیننـد. 
آزاد پدیده هـای اجتماعـی را در کلیـت 
تاریخـی خود در نظـر نمی گیرنـد، آن ها 
اقتصـاد ماننـد نجـوم اسـت.  می گوینـد 
بـه جایـگاه خورشـید دسـت  مـا  مگـر 
می زنیـم که بـه قوانیـن اقتصادی دسـت 
بزنیـم؟ بـه ایـن معنـا دولـت هـم طبیعی 
اسـت و بـه طـور ذاتـی میـل بـه ارتجاع 
دارد و باید به وسـیلۀ سـازوکارهای بازار 
کنتـرل شـود و البتـه از قوانیـن بـازار نیز 
حفاظـت کنـد. اینجـا جایـی اسـت کـه 
دوسـتان مـا از هیتلـر هم بدتر می شـوند. 
نداشـت  نازی هـا کسـی حـق  مـرام  در 
اصالـت خونـی آریایـی را بهـم بزند. در 
مـرام اقتصاددانـان کسـی نبایـد در نظـم 
مقـدس و طبیعـی بـازار دخالـت کنـد. 
گویـا در نـگاه این دوسـتان ما مناسـبات 
بـازار ماننـد دولـت از هـوا آمـده ولـی 
بالقـوه  ارتجاعـی و یکـی  بالقـوه  یکـی 
ضامـن آزادی اسـت. امـا حـاال کـه بازار 
مقـدس اسـت هر دسـتی کـه بخواهد در 
بـازار دخالـت کنـد باید قطع شـود و هر 
قانـون و خواسـته ای کـه طالـب دخالت 
دولت اسـت نفی کننـدۀ آزادی اسـت. به 
ایـن معنا دموکراسـی اگر بر ضـد قوانین 
بـازار آزاد عمـل کند محکوم بـه نابودی 
اسـت. در اینجـا سـرمایه داری همه چیـز 
را قربانـی می کنـد، دموکراسـی کـه جای 

خـود دارد. پـس تا اینجا بر ما مشـخص 
شـد کـه دولت بـه طـور ذاتـی ارتجاعی 
ومنطقـی  وضعیـت  در  بلکـه  نیسـت. 
ارتجاعـی  اسـت کـه دولـت  ارتجاعـی 
می شـود. خـود دوسـتان طرفـدار بـازار 
آزاد نـه در پـس و نـه در پشـت پـرده 
بلکـه در نوشـته های خـود می خواهنـد 
دولـت بـا خشـونت و به قول خودشـان 
بـا قاطعیـت بـه سـرکوب کسـانی اقدام 
بـازار  درنظـم  می خواهنـد  کـه  کنـد 
مداخلـه کننـد. ایـن ارتجاع بـه دولت ها 
در  سـرمایه داری  نمی شـود؛  ختـم 
همه چیـز مرتجـع اسـت. به طـوری کـه 
ایـن خشـونت و ار تجاع بدن هـای ما را 
نیـز در برگرفته اسـت. الگوهایی سـاخته 
بایـد  و پرداختـه شـده کـه مـا ناگزیـر 
انتخابشـان کنیـم، اصاًل گزینـه و انتخابی 
وجـود ندارد حتـی بد و بدتری نیسـت! 
یک چیز بیشـتر نیسـت، همیـن و همین، 
درسـاحت سیاسـت تفاوتی بین هیالری 
و ترامـپ وجـود نـدارد. همان طـور که 
تفاوتـی  احمدی نـژاد  و  روحانـی  بیـن 
اصالح طلـب  و  اصول گـرا  نیسـت، 
نـدارد، یکی اسـت. کار به جایی رسـیده 
اسـت که رأی دادن و انتخابـات به تکرار 
فاجعـه و اسـتمرار آن بدل شـده اسـت. 
آیـا فاجعـه از دل دولت ها بـر می خیزد؟ 
یـا حماقـت وسـاده لوحی افـراد چنیـن 
فاجعه هایـی را رقـم می زنـد؟ خیـر ایـن 
عروسـک های  بزرگ کـردن  تحلیل هـا 
ایـن  تمـام  اسـت،  خیمه شـب بازی 
بـر  تولیـدی  مناسـبات  از دل  فاجعه هـا 
آن  ذاتـی  براینـد  فاجعـه  کـه  می خیـزد 
اسـت. در اینجاسـت که دولـت می تواند 
تغییـر جایـگاه دهـد و از سـرمایه دار بـه 
شـود.  بـدل  سـرمایه  جاده صاف کـن 
چیـزی بیشـتر از ایـن اتفـاق نمی افتـد. 
مگـر اینکـه کل ایـن منطـق و سـازوکار 

دگرگـون شـود.
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 2- محدود کردن عبارت

اگــر ماننــد مثــال قبــل دربــاره ی سیاســت گذاری اجتماعــی 
ــه بیمــه   ــوط ب ــد اطالعــات مرب ــا می خواهی ــد ام جســتجو می کنی
را از دامنــه ی جســتجو حــذف کنیــد، کافیســت از عالمــت منهــا 

ــد. اســتفاده کنی
مثال: سیاست گذاری اجتماعی-بیمه

3. این یا آن

با اســـتفاده از عملگِر OR گـــوگل می فهمد بـــه دنبال یکی یا 
چند مـــورد، از بین چندین مورد هســـتید و خـــود را ملزم به 
یافتن ســـایت هایی که همه ی عبـــارات تایپ شـــده را در بر 

دارنـــد، نمی داند.
مثال: رفاه اجتماعی یا تامین اجتماعی

4. واژه هایی خاص در متن

اگر بـــه دنبال برخـــی واژه های خـــاص در متـــن و محتوای 
ســـایت ها هســـتید اما نمی خواهید آن واژه ها لزومـــا کنار هم 
باشـــند از عبارت :allintext اســـتفاده کنیـــد و کلمات مورد 

نظـــر را بدون فاصله پـــس از آن تایـــپ کنید. مثال:
allintext: social policy security

6. واژه هایی در عنوان

اگـــر در جســـتجوی محتوایی بـــا عنوانی خاص هســـتید از 
:allintitle اســـتفاده کنیـــد. مثال:

allintitle: Social Policy

5. واژه هایی در متن و در دیگر قسمت ها

اگـر هدفتـان یافتن سـایت هایی شـامل واژه ای در متـن و واژه های 
دیگـر در قسـمت های دیگـر سـایت ماننـد عنوان یا آدرس اسـت، 
اولـی را بـدون فاصلـه پـس از :intext و دومـی را پیـش از آن 

بیاوریـد. مثال: 
policy intext: social Security

7. واژه هایی در عنوان و دیگر قسمت ها

حـال اگـر هدفتان یافتـن کلمه)هـا( ی خاصی در عنـوان و کلمات 
دیگـری در متـن یـا آدرس سـایت های مختلف باشـد می توانید از 
:intitle اسـتفاده کنیـد و کلمـه ی خـاص را بـدون فاصلـه پس از 

آن و کلمـات دیگـر را پیـش از آن تایپ کنیـد. مثال: 
policy intitle: social Security

8. واژه ها در آدرس سایت
بـرای یافتـن صفحاتـی شـامل عبـارت خاصـی در آدرس  اینترنتی 

شـان از :allinurl )بـدون فاصلـه( اسـتفاده کنیـد. مثال: 
allinurl:social policy

9. اطالعات مرتبط با یک سایت
اگـر بـه دنبال اطالعاتـی مرتبط با یک سـایت خاص کـه هم اکنون 
بـا آن کار می کنیـد هسـتید، از نام سـایت:related اسـتفاده کنید. 

      related: Engare.Net:مثال
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1. مشخص کردن عبارت

اگـــر در گوگل بـــه دنبـــال محتوایی با موضـــوع خاص، مثال 
سیاســـت گذاری اجتماعی )Social Policy( هســـتید، با قرار 

دادن آن در گیومـــه به نتایج بهتری می رســـید.
مثال: »سیاست گذاری اجتماعی« 



11. سایت های مرتبط با یک سایت

اگـر بخواهیـد سـایت های مختلفـی را کـه بـا یـک سـایت خاص 
ارتبـاط دارنـد و بـه عبارتی بـه آن سـایت لینک داده انـد، پیدا کنید 
بایـد از دسـتورِ :link بـه همـراه نام سـایت اسـتفاده کنیـد. هرچه 
نام سـایت مـورد نظر دقیق تر باشـد، نتایـج محدودتـر و دقیق تری 

نمایـش داده می شـود. مثال: 
link: Engare.Net

12. واژه های مشابه یا مترادف

فـرض کنیـد به دنبـال محتوایی شـامل یک کلمه ی خاص هسـتید 
و همزمـان مایلیـد کلمـات مشـابه و مرتبـط بـا آن کلمـه هـم در 
جسـتجوی تان پوشـش داده شـوند، بـرای ایـن منظور از نشـان ~ 

پـس از کلمـه ی مـورد نظر اسـتفاده کنیـد. مثال: 
Social policy ~Social Security16. واژه های جاافتاده

حتمـا برایتـان پیـش آمـده کـه کلمـه ای از یـک جمله، شـعر، نقل 
قـول یـا ... را فرامـوش کرده ایـد. اگرچـه ایـن روزهـا گـوگل بـه 
حدی هوشـمند اسـت که عبارت و جمالت مشـابه را به سـرعت 
بـه نمایـش می گـذارد ولـی اگـر عبـارت مـورد نظر آنقـدر خاص 
بـود کـه روش معمـول کمکـی نکـرد، بـا اسـتفاده از عالمـت * 

می توانیـد آن کلمـه را پیـدا کنیـد.
 مثال:  تنت به ناز * نیازمند مباد

14. اخبار مربوط به مکان خاص

اگـر بـه دنبـال اخبـار مربـوط بـه مکانی خـاص یـا اخبـار رویداد 
خاصی در مکان مورد نظر هسـتید از دسـتور :location اسـتفاده 

کنیـد. مثال: 
poverty location: iran

15. نوع خاصی از داده

خاصـی  فرمـت  جسـتجوی تان  نتایـج  بخواهیـد  اسـت  ممکـن 
داشـته باشـد، مثـال بـه شـکل پاورپوینـت تنظیـم شـده باشـد. در 
ایـن صـورت بـرای محـدود کـردن نـوع و فرمـت محتـوا باید از 

کنیـد. مثـال:  اسـتفاده   filetype: تعدیل گـر 
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نگاهی بر آرای مایکل سندل، با تأکید بر کتاب عدالت: کار درست کدام است؟
مرتضی پرویزن

آیا آزادی فردی باید حد و حدودی داشته باشد؟
آیا بازار آزاد منصفانه است؟

ما مالک خودمان نیستیم!
گویا احساس نگرانی درباب اینگونه مسائل امروزه به واسطه ی چیرگی بازار آزاد، بی ربط و تصنعی می نماید طوری که امر اجتماعی به مثابه  سرزمین 
عجایب بسی غریب جلوه می کند و هر آنچه مجال حضور می یابد در وادی بازار رنگ می بازد. بازار نوعی خاص بودگی )سوبژکتویته( را نوید می دهد 
که به واسطه ی میانجی مصرف محقق شده است و آنقدر در فرآیند مصرف عطش دنباله داری بر فرد غلبه می کند که مفهوم اراده در فرایند مصرف 
دچار دگردیسی می شود که نفی سوژه را به دنبال دارد. وقتی انسان حاضر شد به صورت وسیله ای برای بزرگداشت خدایی فاقد عدل و محبت درآید 
دیگر آماده بود که به قبول نقش خادم یک ماشین اقتصادي و سرانجام پیشوایی چون هیلتر تن دهد. اینگونه انسان نیز نفس خود را به عنوان کاالیی 
براي فروش عرضه می کند. حال این نفس کاذب که در عصر جدید لباس بندگی خدا را بر تن کرده بود در دوران جدید در نقش بندگي اجتماع ظاهر 
شد. به باور مایکل سندل، چیرگی اندیشه بازاري بر دیگر ارزش های جامعه و نگاه اقتصادی به زندگی، با پرورش فضیلت در شهروند ناسازگار است. 
در جامعه بازار محور فضیلت، دوستي، نزاکت و شجاعت در معرض خطر پولی شدن قرار مي گیرد. سندل متأسف است که از ما می خواهند همه 
ارزش های پیشین، اخالق، مذهب و حتی احساسات خود را کنار بگذاریم و آنگاه انتخاب کنیم. او می گوید در چنین وضعي، امکان برقراري عدالت 
نیست. عدالت، بی قضاوت رخ نمی نماید و قضاوت نیز بدون درنظر گرفتن ارزش ها و فرهنگ های متکثر در جامعه ممکن نیست. جامعه عادل را تنها 
با بیشترین سود یا تأمین آزادي نمی توان ساخت، بلکه براي رسیدن به جامعه عادل باید با هم درباره معناي زندگی خوب استدالل کنیم و فرهنگی 

پذیرای اختالف نظرهایی که ناگزیر پیش می آید، پدید آوریم.
به باور سندل، نابرابری فرسایش فضیلت مدني و خیر جمعي را به دنبال خواهد داشت و از این رو دولت باید برای جلوگیري از فرسایش و آشفتگی 
جامعه خدمات عمومی رایگان را افزایش دهد. او بر آن است که نباید بگذاریم بازار، هنجارهای حاکم بر نهادهاي اجتماعي ما را دگرگون کند؛ باید 
بحثی همگانی درباره مرزهای اخالقی بازار داشته باشیم. عدالت به عنوان عالی ترین فضیلت در بستر آزادي امکان پذیر است، عدالت و آزادی به صورت 
توامان بر مشارکت افراد در امور خود تاکید دارد. به باور سندل، باید به چشمان هم با احترام و عشق نگاه کنیم و حرفهایمان را با صراحت بزنیم؛ باید 
به باورهاي مذهبی و اخالقي دیگران گوش بسپاریم؛ بیاموزیم، انتقاد کنیم و درگیر شویم. چنین است که عدالت میسر می شود. این گفتمان جمعي، 

چه بسا که به توافقی هم نینجامد، ولي در درازمدت موجب پدید آمدن جامعه ای عادل می شود.

برای هماهنگی و ثبت نام در حلقه مطالعاتی خاستگاه عدالت اجتماعی، با شماره 09366387334 آقای محمدی تماس بگیرید.

13. نوع خاصی از داده

خاصـی  فرمـت  جسـتجوی تان  نتایـج  بخواهیـد  اسـت  ممکـن 
داشـته باشـد، مثـال بـه شـکل پاورپوینـت تنظیـم شـده باشـد. در 
ایـن صـورت بـرای محـدود کـردن نـوع و فرمـت محتـوا باید از 
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انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی برگزار میکند:
حلقه مطالعاتی در باب واکاوی خاستگاه عدالت اجتماعی
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