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سرمقاله

 مرور تاریخ؛ راهی برای 
عبور از مراحل دشوار

ولی اهلل شجاع پوریان- سال 1401 با 
همه فراز و فرودهایش به پایان رســید، 
ســالی که به جرات می تــوان گفت به 
تلخــی در حافظــه جمعــی ایرانیان به 
عنوان ســالی ســخت و البته تلخ ثبت 
خواهد شد، به رســم مالوف در روزهای 
پایانی ســال، بر آنچه گذشت و آن چه 

پیش روست نگاهی می افکنیم:
1- ســال 1۳401 تنهــا بــرای مــردم و 
صنــوف و اقشــار و گروه هــای اجتماعی 
سخت نبود، اهالی رســانه نیز امسال سال 
سختی را گذراندند، افزون بر گرانی کاغذ و 
هزینه های چاپ و اداره رسانه های مکتوب، 
تذکرات مکرر و احضاریه های متوالی نفس 
رســانه های منتقد را بریده بــود، هرچند 
در نهایت با درک درســت دادگاه رسانه از 
ماهیت فعالیت رســانه غالب احضاریه ها و 
شــکایات با رای منع تعقیب پایان خوشی 
داشــته، امــا بازخواســت های پی درپی و 
رفت وآمدهای مکرر به دادگاه رسانه، فعاالن 
رســانه های اصالح طلب را خسته، دلزده و 
مایوس کرده، که امید اســت در ســال  نو 
شاهد اصالح این فرآیند و پایان این ماجرا 

باشیم.
2- اتفاقات تلخ سال 1401 برای جامعه 
شناســان و فعاالن سیاســی اقتصادی، 
قابل پیش بینی بود؛ نصایح دلســوزانه و 
تلنگرهای متعدد دلســوزان نظام نادیده 
گرفتــه شــد. همان ها که شــکل گیری 
نارضایتی هــای مردمــی را دور از ذهن 
تدبیری  اگر  اینکه  نمی پنداشــتند، کما 
اندیشیده نشود، خیلی زود این ناآرامی ها 
از ســر گرفته خواهد شد و باز روز از نو 
و روزی از نو و شــکل گیری شرایطی که 
برون رفــت از آن هر بار ســخت تر قبل 
خواهد شد. فقط با قدری تدبیر و تساهل 
از بســیاری از اتفاقات تلخ امســال قابل 

پیش گیری بود.
۳- جامعــه ایــران در چند دهه گذشــته 
نشــان داده بــه بلــوغ فکری و سیاســی 
مطلوبی رســیده است، بدین معنی که اگر 
تنها قدری اندیشــه اصــالح و تحول را در 
دولتمردان ببیند، از بســیاری از مطالبات 
حداکثــری خود دســت خواهد کشــید. 
مطالبــات فعلــی جامعه ایــران مطالبات 
پیچیده و غیرقابل تحققی نیســت، گرچه 
نمی توان منکر نقش آفرینی دشــمنان در 
برخی ناآرامی ها و اتفاقات تلخ داخلی بود...
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یادداشت

مصدق؛ سرمشقی  برای منافع ملی
علی مندنی پور- گذرِ زمان در رویارویی 
با رویدادهای ریز و درشت و تلخ و شیریِن 
زندگی فردی و اجتماعــی ،چه خوب به 
ماآموخته اســت که با گفتگــو و تعامل و 
بهره گیری اصولی از ساز وکار ِخرِد جمعی 
در قالِب منطق و قانون و بدون بهره گیری 
ازابزارِ خشــونت و تهدید به داغ و درفش 
و دشنام وناســزا و بدگویی و سنگ پرانی 
و اهانت و دشــمن تراشی و پرچم سوزی 
و آرزوی مــرگ برای ایــن وآن ، و دادن 
بهانه به دسِت دیگران می توان با کم ترین 
هزینه، سایه ی سنگین و نفس گیِر صاحباِن 
قــدرت و زورگو را در هر جامه و جایگاه از 
چنگ اندازی و تجاوز به حقوِق ملّت ها برای 
همیشــه کوتاه کرد.2۹ اسفند 1۳2۹نماِد 
پیــروزی اراده مــردم، در دفــاع به حّق و 
قانونــی از منافِع و مصالح ماِم میهن با قّد 
و قامتی برافراشته، در برابر انگلستان این 
پیِر اســتعمار و اَبَرقدرت وقــت، برون داد، 
پیاِم ماندگار و ثمره ارزشــمنِد تاریخ این 
مرز و بوم است.در این مسیر زنان و مردان 
میهن پرستی در به ثمر رساندِن نهضِت ملّی 

کردن صنعت نفت ایران نقش داشته اند. 
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به امید آشتی ملی در ۱۴۰۲
محســن صنیعی- در روزهای پایانی ســال 1401 قرار داریم و  چنــد روزی تا آغاز 
نــوروز 1402 و بهــار طبیعت  باقی نمانده اســت. با مروری بر حوادث ســال، در می 
یابیــم که جامعه ایــران از بحران های مختلف در همه حوزه های اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی رنج می برد. دهه هاســت جامعه ایران دچــار تعارضات درونی بوده 
اســت. به طرق مختلف، به نام نظام و انقالب و خودی و ناخودی، بســیاری را از صحنه 
خارج کرده ایم. مهم ترین بحران سال 1401 که مهم ترین تعارض نیروهای داخلی را به 
نمایش می گذارد را می توان در اعتراضات چند ماهه پاییز امســال مشاهده کرد. از یک 
طرف حاکمیت و از طرف دیگــر، نیروهای معترض در کف خیابان و نیز تظاهرات های 
ایرانیان خارج که اعتراض خود را به طرق مختلف به نمایش گذاشــتند. جریان ســوم، 
جریانی اســت که راه حل را در تغییرات مســالمت آمیز دنبال می کند. همین جریان، 
مجموعه اصالحات با اســتفاده از ظرفیت های موجود در ساختار قانونی و قانون اساسی 
تا تغییرات و بازنگری قانون اساســی با رجوع به آرای عمومی را شامل می شود. جریان 
چهارم، البته جریانی اســت که به ظاهر خاموش و خاکستری است، ولی این جریان نیز 
برای تغییرات، حاضر به فروریختن ســاختارها نمی باشــد. متاسفانه، در این تعارضات، 
شــاهد حضور جریان هایی هستیم که خود را حق مطلق می داند و دیگران را فاقد حق 
و حقوق، و در نتیجه تنوع گســترده ای که در جامعه ایران وجود دارد را به رســمیت 
نمی شناســند. آیا جریان حامی حاکمیت، حاضر به رســمیت شناختن دیگر جریان ها 
اســت؟ در همین جریانات شــاهد هســتیم که چگونه، به نام دفاع از نظام و انقالب، 
حقوق مردم به رســمیت شناخته نمی شود، از جمله حدود شش ماه است که واتس اپ 
و اینســتاگرام - دو پلتفرمــی که با زندگی، ارتباطات و معیشــت مردم پیوندی جدی 
دارند - فیلتر هســتند وهیچ مســئولی در قبال پیامدهای منفی آن احساس مسئولیت 
نمی کند. حاصل این فیلترینگ، از دست رفتن بسیاری مشاغل زنان و جوانانی است که 
در نظام حرفه ای کشــور موقعیتی به دست نیاوردند. البته شبکه فروش فیلترشکن، به 
درآمدهای هنگفت صدها میلیاردی دست یافته است. متاسفانه در بیانیه هایی که به نام 
دفاع از نظام و انقالب، منتشر می شود، تو گویی که فقط نویسندگان بیانیه در حقانیت 
هستند و دیگران در سمت باطل ایستاده اند. اما از طرف دیگر، در میان نیروهای برانداز 
هم هیچ نشانه ای از پذیرش نیروهای دیگر وجود ندارد. آیا آنان حاضر به پذیرش حقوق 
اجتماعی نیروهای سنت گرای مذهبی هســتند؟ جامعه امروز ایران، نیازمند به روحیه 
پذیــرش تنوع های موجــود در جامعه ایران اعم از گرو هــای فرهنگی، مذهبی، دینی، 
عقیدتی، سیاســی، قومی و زبانی اســت. جامعه امروز ایران، نیازمند بازگشــت به روح 
جمهوریت واقعی به کشور است. جمهوریتی که بنا بود به شکل جمهوری های متعارف 
دنیا باشــد که در آن همه مردم به شــکل احزاب و گروه ها و رسانه ها در عزل و نصب 
صاحبان قدرت نقش دارند و همه دارای حقوق برابر در انتخاب شــدن و انتخاب کردن 
هســتند. برای رســیدن به این مرحله، جامعه ایران نیازمند یک گفت وگوی ملی است. 
اگر در این روزها، سخن از بهبود روابط با کشورهای منطقه و حتی امریکا و حل مساله 
هسته ای مطرح می شــود که سخن کامال به جایی است. ولی از آشتی در خارج مهم تر، 
آشــتی در داخل است. امید آن که سال 1402، ســال آشتی و گفت وگوی ملی باشد. 
سالی که همه مردم احساس کنند که در یک خانه زندگی می کنند، و در موقعیتی برابر.

یادداشت

قشر خاکستری و شهروندی فعاالنه
علی خورسند جاللی- ابتدای امر باید به یک تعریف مشترک از قشر خاکستری رسید. 
توده عظیمی از مردم که کنش گری سیاسی و اجتماعی ندارند، را قشر خاکستری گویند و 
منطبق بر ادبیاِت عامه سیاسی کشور، اکثرا منفعل و خاموش از آن ها یاد شده است.اما برخی 
فالسفه علم سیاست معتقدند »مهم ترین بخش زندگی هر انسان کنش گری اجتماعی و 
سیاســی انسان است« که در توده های عظیمی از مردم جامعه امروز ما محقق نمی شود. 
سیاست را نباید وسیله ای برای رسیدن به یک هدف پنداشتف بلکه کنش گری باید هدف 
غایی زندگی انسان باشد، اما در جامعه امروزی هدف مشترک اکثریت، اقتصاد است.توده های 
مردم در الیه ها و طبقاِت مختلف جامعه، دچار بی تفاوتِی سیاسی و بی اعتنایی به اجتماع 
شدند که این معضل همه گیر را می توان منوط به بحران هویت دانست. اگر بپرسیم فالن 
آدم کیست؟ برای توصیفش از شغل، دارایی، درآمد و میزان ثروتش صحبت به میان آورده 
می شود یا افرادی را قطع به یقین دیده اید که از کودکان یا نوجوانان می پرسند: در آینده 
می خواهی چکاره شوی؟ و این تمثیل ها، ادله ماست برای آنکه بگوییم هویت افراد در قشر 
خاکستری هویتی مبتنی بر اساس اقتصاد تعریف شده، نه هویتی بر اساس سیاست. برای 
قشر خاکستری امر سیاسی به یک مسئله جانبی و فرعی بدل شده و سیاست خالصه شده 
در دیدن اخبار و تحلیل های دم دستی در مهمانی و دورهمی ها. در یونان باستان هویت 
افراد جامعه در کنش گری اجتماعی و سیاسی شــان تعریف می شد. سیاست ابزار اقتصاد 
نبود، بلکه اقتصاد وسیله ای بود برای سیاست. هدف عامِه جامعه از تحصیل و کسب ثروت، 
سیاست ورزی بهتر بود. به گونه ای که قصد داشتند با قدرت بیشتری در زندگی اجتماعی 
حضور داشته باشند. یکی دیگر از دالیل پدیداری معضل فوق الذکر، فردگرایی افراطی است. 
فردگرایی ای که در لیبرالیسم رجحان و فضیلت تلقی می شود، اما در اینجا به سبب افراط، 
مورد طعنه و مالمت نویسنده قرار می گیرد. همه افراد در قبال خانواده خود دلسوز و مسئول 
هســتند اما زمانی که در چارچوب جامعه قرار می گیرند، در قبال افراد جامعه و آنچه در 
جامعه در حال رخ دادن است، به بیماری بی تفاوتی دچار می شوند. بیگانگی و بی تفاوتی با 
جامعه باعث از بین رفتن هویت جمعی خواهد شد و از آن جایی که هویت جمعی ارتباطی 
تنگاتنگ با دموکراسی دارد و در مسیر رسیدن به دموکراسی که غایت آن تصمیم گیری از 
طریق رقابت سیاسی است، مبتال به تزلزل خواهیم شد. درنتیجه بدون وجود هویت جمعی 
یا چیزی که آن را برخی فالسفه سیاسی وحدت ملی می نامند ، دموکراسی نمی تواند شکل 
بگیرد . نظر به اینکه ، دموکراسی از شاخص های اصلی جامعه مدرن و دموکراسی خواهی 
دارای پیشــینه ای یکصد و خرده ای ساله در کشور ماست و مدینه فاضله دموکراسی و 
دموکراسی خواهان ، جایی است که رضایت همگانی برای تمام حکومت شوندگان وجود 
داشته باشد ؛ فلذا جمیعا موظفیم زیر ساخت های رسیدن به دموکراسی ، که وحدت ملی 
و هویت جمعی من جمله آن هاست ، را اشاعه دهیم . به عبارت دیگر جامعه احتیاج به 
شهروندی فعاالنه دارد . شهروندی ، پویاترین مفهوم جامعه مدرن تلقی می شود و با طرح 
این مطالبه که “با همه افرادجامعه باید به طور یکسان رفتار شود” و از طرفی دیگر با درک 
دقیق اینکه “همه ما در قبال یکدیگر مسئولیم” می توان تعریف شهروندی فعاالنه را بهتر 

استنباط ، و به سمت آن حرکت کرد .
در نهایت امر می بایست از مبدل شدن به فردی اقتصادی ، که بی توجه به سیاست )معنای 

نظری آن( است دوری بجوییم و همچنین از فردگرایی افراطی اجتناب نماییم.
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گذر از سال سخت
 آیا فقط تقویم تغییر می کند یا سیاست ها 

و رویه های داخلی وخارجی نیز دستخوش تحول خواهند شد؟
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نگاهی به کارنامه بورس در سالی که گذشت 

 سال پر تالطم
 بازار سرمایه 

همدلــی| بازارهــای پایتخــت در آخرین 
روزهای سال همچنان نوسانی اند. بورس در 
سالی که گذشت بیشترین افت و خیز را در 
این میان تجربــه کرد. به طوریکه از ابتدای 
امســال تا پایان خرداد تعداد 585میلیارد 
و ۳10میلیــون انــواع اوراق بهادار به ارزش 
۳422هــزار و ۹66میلیارد ریــال در بیش 
از ۳7میلیون و 668هــزار و 204دفعه طی 
58روز معامالتــی در بــورس اوراق بهادار 
مورد معامله قرار گرفت.این درحالی اســت 
که تعداد 55میلیارد و 716میلیون واحد از 
صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش کل بیش از 848هزار 
و 74۹میلیارد ریال نیز در این مدت معامله 
شده اســت. این یعنی شــاخص بورس نیز 
در ایــن 58روز، با 172هــزار و ۳82واحد 
افزایش، معادل 12.61 درصد رشــد کرده 
اســت و به رقم یک میلیــون و 5۳۹هزار و 
6۳2واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در 
این مدت با 75هــزار و 18۹واحد افزایش، 
معادل 21.5۹درصد رشــد کرد و در پایان 
ســه ماه نخســت امســال رقم 42۳هزار و 
457واحد را به نمایش گذاشــت. شــاخص 
بــازار اول هم بــا 10۳هــزار و ۳45واحد 
افزایش در این مــدت به رقم یک میلیون و 
167هزار و 456واحد و شاخص بازار دوم با 
417هزار و ۹۹4واحد رشد به عدد 2میلیون 
و ۹77هزار و 42۳واحد رســیدند که به این 
ترتیب شاخص بازار اول با ۹.71درصد رشد 
و شاخص بازار دوم با 16.۳2درصد افزایش 

همراه شدند.
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الگویی برای مبارزه ومذاکره
 مصدق چگونه نمایندگی مجلس و نخست وزیری را

 برای ملی شدن نفت به کار گرفت؟

همدلی| »به نام ســعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلــح جهانی، امضاکنندگان ذیل 
پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعالم شود. یعنی 

تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارگیرد.«
این متن پیشــنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیســیون مخصوص نفت با محوریت دکتر 
محمد مصدق در مجلس شورای ملی ایران در 17 اسفند 1۳2۹ به مجلس ارائه شد و در 24 اسفند 
1۳2۹ در مجلس شورای ملی تصویب گردید. کمی بعد یعنی روز 2۹ اسفند 1۳2۹ مجلس سنا نیز 

این پیشنهاد را تصویب کرد تا به قانونی تبدیل شود برای »سعادت ملت ایران.«
این اتفاق اگرچه نیفتاد و نفت هیچ گاه برای ایرانیان ســعادت به دنبال نداشت، اما روز 2۹ اسفند 

به نمادی تبدیل شد برای مبارزه مردم و دولتمردان برای »منافع ملی.«
سال هاســت این روز یک نماد دارد و آن دکتر محمد مصدق بود که چندی بعد از آن روز، نفر اول 
اجرایی کشــور شد و در قلب مردم ایران نشســت، به طوری که برای نخست وزیری اش به خیابان 
آمدند و شهید دادند و شاه را مجبور کردند که او را به نخستوزیری بپذیرد. اما روزگار بازی دیگری 

برایش در آستین تعبیه کرده بود، پر از تلخی، ناکامی، مرارت و افسردگی.
مصدق چگونه رهبر ملی شدن نفت شد؟

پس از شــهریور 1۳20 و برکناری رضاشــاه برخی از قید وبندهای فعالیت سیاسی برداشته شد و 
موضوع نفت؛ به عنوان ثروت ملی ایرانیان، مورد توجه مردم قرار گرفت و روابط اســتعماری حاکم 
بر آن به ویژه حقوق ویژه حکومت انگلستان سبب خشم و بیداری مردم شد. در پایان دهه 20 که 
این جنبش شــکل منسجم گرفت، دکتر محمد مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که 
به »نهضت ملی شدن نفت« معروف شد، هدایت می کرد و در راس مبارزات ملی شدن صنعت نفت 
ایران قرار داشــت. با رشد جنبش ملی شدن نفت، محافل وابسته برای سرکوب جنبش تالش های 
تازه ای را آغاز کردند و هم زمان، فشــارهای سیاسی و اقتصادی از جانب انگلیس فزونی گرفت و با 
اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس، این فشــارها ابعاد نظامی یافت. در چنین موقعیتی کارگران با 

اعتصاب ها، موقعیت دکتر مصدق را مستحکم تر کردند.
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 مرور تاریخ؛ راهی برای عبور
 از مراحل دشوار

 ســال 1401 با همه فراز و فرودهایش به پایان 
رسید، سالی که به جرات می توان گفت به تلخی 
در حافظه جمعی ایرانیان به عنوان سالی سخت 
و البته تلخ ثبت خواهد شــد، به رسم مالوف در 
روزهای پایانی ســال، بر آنچه گذشــت و آن چه 

پیش روست نگاهی می افکنیم:
شرح در همین صفحه   

   ولی اهلل شجاع پوریان
    مدیر مسئول

 مصدق؛ سرمشقی
 برای منافع ملی

   علی مندنی پور
    حقوق دان

 به امید آشتی ملی
 در ۱۴۰۲

   محسن صنیعی 
    مدرس دانشگاه

 قشر خاکستری 
و شهروندی فعاالنه

ایران نیازمند شهروند 
اندیشه ورز و اثربخش

   علی خورسند جاللی
    فعال رسانه

   محمدعلی نویدی
    مدرس دانشگاه
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