وزیر صمت در
یک قدمی استیضاح

برخی گروهها و مقامات عراق
خواستار شدند

دولت در آستانه
دومین ترمیم

مجازات شرکای عراقی
ترور سردار سلیمانی
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رسانه ملی هر روز ابداع تازهای از خبرسازی را
به کارنامه خود اضافه میکند

افزایش احتمال ورود اوکراین
به اتحادیه اروپا اختالفات را تشدید کرد

جابهجاییمرزهای
دروغگویی

تقابل مسکو  -واشنگتن
در فاز شدید

همدلی| تشدید رویارویی ایاالتمتحده آمریکا
و روسیه ،آینده روابط بینالملل را با تهدیدات
گســتره جدیدی مواجه کرده اســت .این در
حالی اســت که وضعیت فعلی روابط روسیه و
آمریکا هماکنون در پایینترین سطح قرار دارد،
تا آنجا که معاون شــورای امنیت روسیه آن را
در ح ِد صفر مطلق ،دانســته است .در همین
حال باوجودآنکه دو کشور ،پیشتر تمایل خود
را برای مذاکراتی جدید بر سر تمدید معاهده
کاهش تسلیحات استراتژیک جدید (استارت
جدید) اعالم کرده بودند...
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نمایندگان شکایت از مصوبات
دو شورای عالی را ممنوع کردند

مجلس علیه
عدالت اداری
2

گوناگون

 8فصلها،نسلهاواینچلوسنیمسوخته
 8برگشتهام از سفر ،سفر از من برنمیگردد
 8عبدالعزیزفرمانفرماییان؛معماربناهای
مدرن ایران
 8نامه نانوشته آدمی
 8ترمیم سلولهای قلب پس از سکته
با ژندرمانی
 8بانوی رکابزن مشهدی تاریخساز شد
 8سالروز کشتار پرونیستها در فرودگاه
بوئنوس آیرس
یادداشت

سال هفتم _ شماره  8 _ 1960صفحه _ قيمت  2000ناموت

همدلی| صداوسیمای جمهوری اسالمی یا آنگونه
که خود دوســت دارد خوانده شــود «رسانه ملی»
روزهــای عجیبی را میگذراند .نــه ازآنجهت که
مهمترین چهرهها قید همکاری بــا آن را زدهاند و
نه ازآنجهت که مردم سمتوســوی نگاهشان را از
شــبکههای آن برگرفته و جذب رسانههایی دیگر
شــدند ،بلکه ازآنرو که این رســانه بزرگ جثه و
کوچکمغز بیش از گذشته به «دروغ» متوسل شده
است .سخنان معاونت سیاسی خود درباره سوریه را
در دهان رونالدو فوتبالیست مشهور جهان میگذارد
و مردی را از خیابانهــای آبادان پیدا میکند از او
میخواهد که در دروغگوییاش شریک باشد و بگوید
که تازه از زیر آوار بیرون آمده است .این رسانه فربه

همدلی به بهانه آغاز فصل تابستان
بررسی میکند

پاسخ به شبهات رسانه ملی درباره نیروی هوایی
در گفتگوی سرتیپ «محمد عتیقهچی» با همدلی:

سفر؛ دور از دسترس
خانوارها

راه نفس صدام را بستیم

همدلی| وقتی قیمــت ،نان ،مــرغ ،لبنیات و
لوازمخانگی و اجاره مســکن و  ...باال میرود فراتر
رفتن هزینه سیروسفر که در اولویتهای بعدی قرار
میگیرد اجتنابناپذیر است .فشار اقتصادی ،سفر به
مفهوم سنتی آن را همراه با بلیت قطار یا هواپیما به
تفریحاتی لوکس تبدیل کرده است.
4

اگرچه در دو دهه اخیر کم دروغ نگفته ،اما این روزها
مرزهای دروغگویی را جابهجا کرده است .روایتی از
ناکارآمدی و دروغگویی این رسانه در ادامه میآید:
ما متولدین دهه شــصت عمرمان به روزگاری که
چهرهها و ســتارههای پیش از انقالب در تلویزیون
ملی ایران حضور داشــتند قــد نمیدهد اما خوب
یادمان هست دورانی را که نامهای بلندی همچون
مرضیه برومند ،ایرج طهماسب ،حمید جبلی ،فاطمه
معتمدآریا ،بعدترها رضا عطاران ،پرویز پرســتویی
و در همین اواخر عادل فردســیپور در رسانه ملی
برنامههای پربینندهای تولید میکردند و بهاصطالح
کارهایی میساختند کوچهخلوتکن!
شرح در صفحه 7

همدلی از افزایش طالق در سنین باال
گزارش میدهد

جدایی به وقت سالمندی
4

محسنی اژهای اعالم کرد؛

امورنمایشی
در قوه قضاییه ممنوع!
2

وزیر کشور:

مردم در حاشیه
قرار گرفتند

مصوبه جدیدافزایش اجارهبها؛ قانونی که ضمانت اجرا ندارد

شوخی تلخ  25درصدی
با مستاجران

دفاع از شریعتی در برابر دروغپردازی
محمود درگاهی
استاد دانشگاه

میگویند که ســید ابراهیم نبوی ششماهه به دنیا آمده است،
این اســت که همیشــه در هر کاری عجله میکند .مث ً
ال وقتیکه
میخواست رشته تحصیل دانشــگاهی خود را انتخاب کند ،روی
شــهرتی که جامعهشناسی در آن ســالها پیداکرده بود و نیز به
گمان اینکه شــریعتی هم جامعهشناسی خوانده است ،با عجله و
بیهیچ پرسوجویی رشته جامعهشناسی را انتخاب کرده بود؛ در
حالی که اگر عجله نمیکرد و از خود شــریعتی میپرسید یا حتی
قدری با تفکر او آشنایی داشــت ،میدانست که شریعتی در یک
جلســه گفتوگو که نوار آن تکثیر و پخششــده بود ،به انتقاد از
جامعهشناســی دانشــگاهی پرداخته و آن را دانشی خام و حتی
بیفایده خوانده اســت! او در این گفتوگــو ،مخاطبان خود را از
تحصیل در جامعهشناسی بر حذر میدارد و میگوید که بعضیها
به گمان اینکه من جامعهشناســی خواندهام ،روی به این رشــته
آوردهاند.
سید ابراهیم بیخبر از این ماجراها و فقط به اشتیاق شبیه شدن
به شــریعتی ،به تحصیل در جامعهشناسی روی آورد؛ اما وقتیکه
در ســالهای بعدازآنقالب ،به دلیل وضعیــت پیشآمده ،هجوم
گستردهای علیه شریعتی آغاز شــد و ستاره اقبال جامعهشناسی
هم افول کرد ،ســید ابراهیم باز هــم عجله کرد و بیهیچ تدبیر و
تأملی ،با شــریعتی و جامعهشناســی قهر کرد و با شتاب پاشنهها
را کشــید و راهی دیگر در پیش گرفت و قصد آن کرد که رشــته
آبرومندتری را انتخاب کند .در همین روزها بود که به ســراغ پیر
پرتجربهای رفت که همهچیز را در خشــت خام میدید و ســید
ابراهیم خواســت که راز این کشــف و کرامــات را از او بیاموزد و
غفلتهای گذشــته را جبران کند و پسازآن او هم همهچیز را در
خشــت خام ببیند! (ر.ک :خشت خام ،گفتوگوی سید ابراهیم با
احســان نراقی) با این وصف قرینهها نشــان میدهد که او در این
کار هم سرخورده و ناکام ماند و از خشت خام نراقی هم آبی برای
او گرم نشد ،در نتیجه روی از او هم برگردانید تا باز هم سراغ یک
مشــغولیت نان و آبدارتری را بگیرد و قید هر گونه فکر و اندیشه
و کشــف و کرامات را یکجا بزند! و آنگونه که فرجام کار او نشان
میدهد ،سرانجام سر از استنداپ درآورده است.
در مطالبی که او علیه شریعتی نوشته ،جز پراکندهگویی و آشفته
نویسی چیز دیگری دیده نمیشــود! نه طنز دارد و نه یک حرف
جدی .افزون بر این ،نوشــتهاش نشان میدهد که سید ابراهیم نه
از اندیشــه و آثار شریعتی اطالعی دارد و نه از آن چیزهایی که در
نوشــته خود برشمرده است! و این رطب و یابس ها چیزی نیست
جز تخلیــه کینه و ترکاندن بغض! با ایــن وصف ازآنجاکه ممکن
اســت دروغهای بیپایه آن برای مخاطبانی که با اندیشه و آرای
شریعتی آشنایی ندارند ،ناشناخته بماند؛ الزم است که روی برخی
از آنها قدری تأملکنیم.
-1ســید ابراهیــم با اشــاره به وضعیــت پیشآمــده در ایران
بعدازآنقالب ،میگوید که شــریعتی جامعــه ایران را چندین قرن
عقب برده اســت و همین یک ادعا بیاطالعی او را از تاریخ ایران
و ریشــههای انقالب و نیز گستره اندیشههای انقالبی در دهههای
پیش از انقالب ،نشان میدهد .شــریعتی چگونه توانست یکتنه

رژیم سیاســی یک کشــور را تغییر دهد؟ باآنکه سید ابراهیم در
اوایل کار قدری هم جامعهشناسی خوانده ،اما گویا از ابتداییترین
اصــول آنهم اطالعی ندارد و – مثل بســیاری از ردیه نویســان
شــریعتی  -نمیداند که تغییرات اجتماعــی را انبوهی از عوامل
و انگیزههــا فراهم میآورند و نه یکتن بهتنهایی! ســالها پیش
از آنکه شــریعتی سخنرانی در ارشاد را آغاز کند ،همه عرصههای
فکری-اعتقادی جامعه ایران آتش زیر خاکســتر بود .هم دانشگاه
در فضایــی ملتهب و ناآرام فرورفته بــود ،هم بازار ،هم حوزه .هم
اقشــار سنتی علیه وضع موجود میکوشیدند ،هم انبوهی از اقشار
تحصیلکرده و غیر ســنتی .هم ادبیات و شعر و داستان و ترجمه
و حتــی ادبیات کودکان ،رویاروی رژیم ایســتاده بود ،هم منبر و
مسجد و غیر آن! این آتش زیر خاکستر حداقل از نیمقرن پیش از
شریعتی و از روزهایی مانده بود که آرمانهای مشروطه و بعدازآن
نهضــت ملی ،لگدکوب کودتاگران شــد و مردم ایــران این وهن
تاریخی را تبدیل بهنوعی خاطره قومی کردند و آن را سالبهســال
با خود کشــیدند و تا آستانه انقالب سال  57آوردند و آنگاه انتقام
آن را یکجــا از کودتاگــران گرفتند .در این ماجرای ریشــهدار و
دورودراز ،شریعتی فقط یکی از تأثیرگذاران بود و تردیدی نیست
که این اتفاق در نبود شــریعتی هم  -دیر یا زود – پیش میآمد،
اما در شــکلی دیگر ،یعنی قدری سنتیتر؛ و تأثیر شریعتی در آن،
جز تزریق نواندیشی و روشــنفکری چیزی نبوده است که آنهم
در ســالهای بعد ،اندکاندک از اندیشه حاکم زدوده شد و البته،
هرچه بود ،نگاه به دین را در ایران معاصر تغییر داد!
امــا در تعبیری دیگر ریشــه قضایا از این هــم دورتر میرود و
آن اینکه روحانیت شــیعه ،چند صدسال تئوری حکومت اسالمی
پرداخته است و در حقیقت از همان سالهایی که به غیبت کبری
شــناخته میشود ،سران تشیع طرح حکومت ریختهاند و بهتدریج
آن را تئوریزه کردهاند .آنــان حکومت حقیقی را از آن امام غایب
دانســتهاند و خود را نایــب او و در نتیجه ،صاحــب اصلی آن؛ و
چون در دورههای آغازین غیبت ،امکان دســت یافتن به حکومت
برای آنان وجود نداشــته ،آن را به دورههای بعد و به هنگام فراهم
شــدن شــرایط الزم انتقال دادهاند .در دورههای بعد نیز ،هرگاه
شــرایط گسترش تفکر شــیعی فراهم آمده و قدرتهای سیاسی
گرایشهای شــیعی نشــان دادهاند ،روحانیت شــیعه زمامداران
سیاســی را گماشتگان خود دانســته و حکومت آنان را وکالت از
خود و در نتیجه مشــروع شــمردهاند .این نکتههای بدیهی را هر
کس که قدری با تاریخ ایران آشنا باشد ،خواهد دانست .همچنان
که حتی مورخان غربی هم آنها را دیده و نشان دادهاند .از آخرین
نوشــتههایی که به بررسی حکومت و سیاست در اسالم پرداخته،
نوشتهای است از آنتونی بلک با نام اندیشه سیاسی در اسالم .بلک
مینویسد که فقیهان شیعه «تمام مناصب و شئون اعتباری امام را
برای فقیه ثابت شمردهاند(».بلک )218،و «اداره کشور را از وظایف
حتمی فقها و نواب اسالم در عصر غیبت دانستهاند(».همان)265،
و حتــی با همه حمایتی که از مشــروطه کردهانــد؛ «آن را نوعی
غصب مقام امام خواندهاند(».همان )263،البته برای ما همه اینها
بدیهیاتی است که شکل کاملترش را در نوشتههایی مانند تنزیه
االمه دیدهایم و نیازی به روایت از امثال بلک نیســت ،اما انســان
وقتی اینگونه نوشــتهها را در برابر نوشتههای امثال سید ابراهیم
میگذارد ،از بیسوادی روشــنفکران وطنی احساس سرافکندگی
ادامه در صفحه ۵
میکند!
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یادداشتها
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یادداشت

مدیریت ایرانی؛ بازیچه البی ،قربانی سیاست
غالمحسین رنجبرها
مدرس دانشگاه

هرچند ذائقه ملت شــریف ایران با بحرانزایی مکرر و شــنیدن اخبار رویدادهای
با طعم تلخ ،ســازگار شده است لیکن چهره دلخراش رخداد متروپل ،روح و روان
ایرانیان میهندوســت و هموطن پرست را آزرده ساخته و همدردی انسانی اکثریت
مردم را بهشــدت برانگیخته اســت .حادثه ویرانگر متروپل گرچه محلی بود ،لیکن
وجهــه و چهره ملی یافت و از حالت محلی و ملی هم پا فراتر گذاشــته و انعکاس
رسانهای جهانی هم بر آن مترتب شد.
فروریزی متروپل در بوته قضاوت
-1ســرانجام به یک پدیده پر نماد تبدیل شد-1 :نماد تاریکخانه فساد اداری-2 .
نماد احاله شــدن و فضاحت پدیده کارشناسی و ناکارآمدی امر نظارت -3 .کاستن
از وجدان کاری پرسنل اجرایی  -4انتصابهای با تخصص غیر مرتبط و بعضاً عاری
از تخصص واقعی!
متروپل محصول چه رویکردی است؟
-2اما متروپل محصول چه رویکردی است؟ مصائب متروپل ،مظهر خودزنی ملی و
سرمایه سوزی ناشی از خودشیفتگی در مدیریتها و بهویژه امضاهای طالیی ارزیابی
میگردد .مبادی صدور مجوز و نظریه تخصصی و کارشناســی و نظارت ،مربوط به
پروژههای متروپل ،سد مخرب گتوند ،پتروشیمی میانکاله ،تملک شخصی و فروش
جنگل ملی چندهزارســاله هیرکانی واقع در شــمال ،مجوزات سد مارون  2و سد
فاجعهآمیز چمشــیر کهگیلویه (کپی سد گتوند) و انتقال و غارت آب میان حوزهای
با هفت کانال از سرچشمههای کارون مظلوم و خشککردن دستوری هورالعظیم...
حاصل کمرنگ شدن اصول فنی مهندســی و سلب استقالل رای جایگاه مطالعات
کارشناســی و جایگاه رای نظارت ،کاهش وجدان کاری پرســنل و وجود مدیران با
تخصص غیرمرتبط ،همزمان با هم تلقی میگردد ،وقتی ســاختار و شــانیت اصول
مهندســی در همه حوزهها ،سیاسی شده و تابع دستور ،قدرت ،رانت ،منافع فردی
و مافیاها میشوند و شــاخص انتصابات اداری در همه سطوح؛ ایدئولوژی ،قومیت،
سیاســت و عدم شایستهســاالری اســت و ایضاً درصد باالیی از مدیران سر جای
خودشان نیستند ،مثل رئیس محترم راهآهن ایران به نام میعادصالحی که نه سابقه
کاری در حوزه راهآهــن دارد و نه تخصص مرتبط در این حرفه؛ النهایه نتیجهاش،
ســوانح پر تلفات و وقوع حادثه در پی حادثه و پرورش هزاران مافیای عبدالباقی و
پیدایش انواع فجایع پر مخاطره و مرگبار در آتیه اســت .به گفته لسانالغیب« :هر
کسی آن درود عاقبت کار که کشت».
-3اساســاً از پیامدهای رکود تورمی و اقتصاد فروپاشــیده و فروریختن وجاهت و
سرمایه اجتماعی هر حاکمیتی ،وقوع تسلسل بحرانها و تشدید تلفات انسانی ناشی
از حوادث غیرمترقبه اهماز منشأ انسانی یا منشأ غیرانسانی است.
-4متأسفانه ،ایران رتبه ســوم و به تعبیری دیگر ،رتبه ششم در جهان در عرصه
درصد وقوع بالیا و مخاطرات طبیعی را دارد و اما مســجل شــده اســت در انواع
حوادث غیرمترقبه طبیعی ،از ۴۳نوع مخاطره زیانبار غیرانسانی (طبیعی)؛ ۳۲نوع
مخاطره همواره مهمان جغرافیا و اقلیم ایران بوده اســت .مثل زلزله ،آتشفشان و
فرونشســت؛ ناشــی از فرایند و دینامیک درون زمینی و تگرگ ،بهمن ،رعدوبرق،
خشکســالی ،بوران ،ســونامی ،ســرما و گرمای غیرمتعارف و بیشازحد؛ متأثر از
فرایندهــای دینامیک برون زمینی .ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد ولی ســه
درصد تلفات انسانی ناشی از سوانح و بالیای طبیعی را به خود اختصاص داده است.
-5خاطرنشــان میشود که تحقیقاً و قیاســا در ایران و کشورهای همتراز ایران،
تلفات حوادث غیر مترقبه ،شــش برابر تلفات انسانی نسبت به کشورهای پیشرفته
بیشــتر است .به تفســیر گویاتر ،شش برابر شــانس زنده ماندن در ایران نسبت به
قبلهگاههای آقازادهها کمتراست.
ادامه در صفحه ۵

دفاع از شریعتی دربرابر دروغپردازی
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محمدجواد پهلوان
مدرس دانشگاه

اقتصادی که ســالم اســت خاصیت خود مراقبتی دارد و ابزارهای نظارتی در
صورت لزوم میتوانند در این اقتصاد کارکرد مؤثر داشته باشند؛ اما در یک اقتصاد
رانتی ،بیمار و دچار فسادهای ریزودرشت ،نهتنها اهرمهای نظارتی مؤثر نیستند،
بلکه میتوانند شرایط را آشفتهتر هم کنند.
مصداق و معیار عینی این موضوع را ما این روزها شــاهد هســتیم .وضعیت
مســتأجران کشورمان بسیار خطیر اســت و بهنوعی میتوان گفت آنان زیر بار
افزایش عجیبوغریب اجارهبها کمرشــان خمشده است .همین چند روز پیش
خبری در رسانهها آمد که آه از نهاد هر انسانی برمیآورد.روزنامهنگاری که نگران
میزان چند برابری افزایش اجارهبهای منزل خود بود ،از حجم باالی اســترس و
اضطراب شــب که خوابید دیگر صبح بلند نشد و به دیار باقی شتافت.به همین
راحتی و تلخی!
این دولت نیز مثل دولتهای قبلی در چنین مواقعی بهقصد مداخله در بازار
واردشده تا بتواند قدری شرایط را کنترل کند .گام اصلی دولت سیزدهم در این
راســتا تصویب محدودیت رشد 25درصدی اجارهبها در تهران و 20درصدی در
شهرستانهاست .موافقان این مداخله میگویند همانطور که در کشورهای دیگر
دنیا مثل کانادا دولت با مداخله مقابل هرجومرج بازار اجارهبها ایستاد در کشورمان
نیز دولت میتواند با دستور ،ابالغیه و قانون ،شرایط را به نفع مستأجران متحول
کند .لیکن مثل روز روشن اســت تجربههای موفق در کشورهای توسعهیافته
اقتصادی در ایران پاسخگو نیست و به نتیجه نمیرسد.
گواه این مدعا تجربههای دولتهای پیشین است .از بازار اجارهبها گرفته تا بازار
ارز هر زمان دولت مداخله کرد شرایط وخیمتر شد یا اگر بهبودی هم حاصل شد
موقتی بود .این در حالی اســت که در اقتصادهای پیشرفته دنیا تالش میشود
دولت ناظر باشد نه مداخلهگر و اگر هم نیاز به مداخله شد این دخالت ضابطهمند
و علمی با بیشترین و حداکثرترین اثرگذاری است.
همیناالن که افزایش 25درصدی اجارهبها مصوب شــده و به تایید سران قوا
رسیده هم مشــاوران امالک و هم صاحبخانهها راههای دور زدن این قانون را
ابداع و اجرایی کردهاند .رسیدن به این موضوع دشوار نیست .یک تماس با یک
مشاور امالک گرفته و بگویید موجر هستید و میخواهید خانهتان را اجاره دهید.
حداقل سه مسیر برای دور زدن قانون پیش پای شما گذاشته میشود تا بتوانید
هرچقدر که زورتان میرسد میزان اجارهبها را افزایش داده تا از تورم عقب نیفتید.
عرضم اینجاست که مشکل اصلی جای دیگری است.حتی اگر بزرگترین
و معتبرترین اقتصاددانان دنیا هم در این سیســتم اقتصادی قرار گیرند راه
بهجایی نمیبرند .نیــاز به جراحی اقتصادی داریم البته نه این جراحی که
در حال اجراست.

