
یک عطیه گرانبها
 برای نسل های بعد

در نکوداشت ۲ دهه فعالیت های انجمن علوم سیاسی ایران 

 پایگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبــری: بیانات رهبر 
انقالب اســالمی در دیدار دســت اندرکاران کنگره ملی شهدای 
عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح دیروز در محل 
برگزاری این همایش در شــهرکرد منتشر شد. حضرت آیت اهللا 
خامنه ای در این دیدار با اشــاره به تعبیر امام بزرگوار از عشــایر 

به عنوان ذخایر کشور...

برنامه دشمن القای بن بست و 
کارنابلدی مسئوالن است

رهبر انقالب اسالمی:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۰۹ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۲۲     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۲۲     ۱۴۰۱ تیــر   ۱ چهارشــنبه 
صفحه  ۳همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید:  لزوم بازنگری در قانون مجازات قطع  دست، نان دولت به سفره شهرداری نیامد، برادران لیال اولین توقیفی رسمی دولت سیزدهم   و یادداشت هایی از  محمدتقی فاضل میبدی، امیر عربی، احمد فرهادی و ابراهیم ایوبی

تأسیس انجمن علوم سیاسی بدون شک یک نقطه عطف مهم 
در تاریخ علوم سیاسی ایران است. این انجمن در همین عمر 

کوتاه خود، نقش مهمی در کاهش رنج ناشی از یک نقیصه بزرگ 
ایفا کرده و آن ایجاد فرصت برای شکل گیری جامعه علمی در 

میان استادان و دانشجویان علوم سیاسی کشور بوده است  

پیشــرفت ســه مؤلفه اصلی دارد و زمانی که هر سه در کنار هم 
قرار گیرند می توان از کشــوری قدرتمند سخن گفت. شریعتی الگوی 
پیشرفت جامعه ایران را ذیل سه سمبل در قرآن جست وجو می کند. 
آهــن، کتاب و ترازو. آهن ســمبل قدرت تکنیکی و نظامی اســت که 
جامعه شناســان از آن به عنــوان عقالنیت ابزاری و قــدرت کنترل و 
به خدمت درآوردن نیروی طبیعت یاد می کنند. کتاب مظهر و ســمبل 
تفکر، علم و فرهنگ اســت و ترازو سمبل برابری و عدالت. شریعتی 
معتقد اســت وجود هر سه پایه برای ایجاد جامعه پیشرفته ضروری 
است و نبود هریک باعث ناقص ماندن تعالی جامعه می شود. چنان که 
تاریخ نشان می دهد تمدن ها و جوامع بشری هریک به علت نبود یک، 
دو پایه از این ســه پایه، اساس حیات متعالی و انسانی شان فروریخته 
اســت. از نظر شــریعتی هند آهن (قدرت نظامی) نداشته است و رم 
تــرازو (عدالت) و جای دیگر نه کتاب نه ترازو و نه آهن. کشــورهای 
امروزی را هم براســاس همین ســه پایه می توان دســته بندی کرد. 
پاکســتان آهن را دارد اما کتاب و ترازو را ندارد. افغانستان (به جهت 
حاکمیت سیاســی ناکارآمد) هیچ کدام از سه مؤلفه را ندارد. می توان 
گفت جامعه قدرتمند جامعه ای اســت بر این سه پایه استوار. از نظر 
شریعتی، اگر کشوری هر ســه مؤلفه را داشته باشد، جامعه ای است 
برخوردار و از هرچه گزند اســت به دور خواهد بود. در مقابل، غفلت 
از هریک از عناصر ذکر شده، جامعه را دچار مشکالت اساسی می کند. 
حوزه تمدنی ایران درحال حاضر از آهن برخوردار اســت و هیچ وقت 
نباید از آن غفلت کرد. پس از جنگ تحمیلی هشت ساله سعی کردیم 
در آهن پیشرفت کنیم، به این دلیل که آهن تضمینی برای عدم تهاجم 
ســایر کشورهاســت درحالی که کتاب و ترازو چنین ویژگی ای ندارند. 
هرچقدر کشوری در علم و عدالت پیشرفت کند، تضمینی برای اینکه 
مورد تهاجم ســایر کشورها قرار نگیرد، نیســت. کتاب علم و فرهنگ 
است  اما علم فقط علوم اثباتی و تکنیکی نیست بلکه علوم انتقادی و 
علوم مبتنی بر فهم انسانی را هم شامل می شود. هابرماس اندیشمند 
علوم اجتماعی ســه نوع علم را مبتنی بر سه عالقه انسانی توضیح 
می دهد. عالقه به کنترل و سلطه که باعث شکل گیری علومی مانند 
فنی و مهندسی می شــود. علوم مبتنی بر فهم که ناشی از عالقه ای 
انسانی به فهم دیگران است مانند علوم هرمنوتیکی و فرهنگی. دسته 
سوم علوم انتقادی هستند که ناشی از عالقه انسان به رهایی و آزادی 
است. جامعه ایران از ابتدا متکثر و متنوع بوده است. احترام به تکثرها 
و تنوعات اساس جامعه ایرانی است. فرهنگ در سایه احترام به تکثر 
و تنوعات ذیل قانون اساســی معنا و مفهوم می یابد. ترازو که همان 
عدالت و برابری است، بیش از دو مؤلفه اصلی نیاز امروز کشور است. 
ادامه در صفحه ۸

آهن، کتاب و ترازو
سـرمـقـالـه

گزارش تیتر یک را در صفحه ۳ بخوانید

امروز زادروز عباس کیارســتمی، فیلم ساز مؤلف سینمای ایران و سازنده آثار درخشــانی چون «نان و کوچه»، «زنگ 
تفریح»، «خانه دوست کجاست؟»، «مشق شب»، «زندگی و دیگر هیچ»، «زیر درختان زیتون» و «طعم گیالس» است. 

هنرمندی تأثیرگذار که عالوه بر ســاخت آثاری که شــهرت جهانی دارند، مجموعه هایی از عکس ها، اشــعار و طراحی هایش نظر بسیاری از 
مخاطبان داخلی و خارجی آثارش را به خود جلب کرد. شــش ســال از درگذشت این هنرمند می گذرد و در زادروزش از زاویه نگاه عکاسانی که 
لحظات صحنه و پشــت صحنه آثارش را ثبت کردند، به شــیوه کار عباس کیارســتمی نگاهی دوباره انداخته ایم. «زندگی و دیگر هیچ»؛ اثری که 
کیارستمی در جریان زلزله رودبار مقابل دوربین برد، فیلمی که در جشنواره کن چهل وپنجم جایزه «نوعی نگاه» را به خود اختصاص داد، از جمله 

فیلم های مطرح این فیلم ساز است که تصاویر بیشتری از آن ثبت شده، و همه اینها موضوع محوری این گزارش است.

 شاعری که دلش در قاب پر کشید

تفویض نظارت
بررسی کارشناسی مستثناکردن شوراهای عالی از صالحیت رسیدگی دیوان عدالت 

و مغایرت آن با قانون اساسی

یک مجال با عباس کیارستمی به مناسبت سالروز تولد او یک مجال با عباس کیارستمی به مناسبت سالروز تولد او 

نوشــتن از اتفاقــات عجیب و  غریبــی کــه در فدراســیون 
وزنه بــرداری ایران رخ داده، شــاید امری تکراری باشــد؛ اما 
به تازگــی تغییرات مهمی رخ داده که همچنان حواشــی این 
فدراسیون را داغ نگه می دارد. موضوع مربوط به جدایی علی 
مرادی، رئیس این فدراســیون و معارفه ســجاد انوشیروانی 
به عنوان سرپرست اســت. حضور علی مرادی در فدراسیون 
وزنه برداری به اندازه کافی پرحرف و حدیث شده بود. از تیرماه 
۹۸ تا آخرین روزهــای خرداد ۱۴۰۱، وزنه برداری با حضور این 
رئیس که گویی حق ریاســت را به نام خود زده بود، روزهای 
ناخوشی را سپری کرد؛ از اعتراض به انتخابات گرفته تا شایعه 
سفارش یکی، دو نماینده مجلس برای تداوم کار علی مرادی 
و در نهایت جنجال مهاجرت و پناهندگی یکی، دو ورزشــکار 
زن و ترک اردوی وزنه برداری توســط ورزشــکاران مطرح این 

رشته ورزشی. 

دست انداز دستمزد

از حاشیه های خیابان

حماسه آفرینان بحران 
فراموش شدند؟

پایان پروژه «کوکوسبزی»

۴

۸

۱۱

چرا کارگران و بازنشستگان به حقوق   خود اعتراض دارند؟

اظهارات رئیس جمهور  موجب رنجش جامعه پزشکی شد

دگردیسی های دست فروشی کتاب

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید

  عکس: امیر جدیدی

  سناریوی ائتالف شوم 
در حال شکل گیری است

از «ناتوی عربی» تا «ناتوی عربی -اسرائیلی»
در گفت وگو با مهدی مطهرنیا

۲

تأسیس انجمن علوم سیاســی بدون شک یک نقطه عطف مهم 
در تاریخ علوم سیاســی ایران اســت. این انجمن در همین عمر کوتاه 
خود، نقش مهمی در کاهش رنج ناشی از یک نقیصه بزرگ ایفا کرده 
و آن ایجاد فرصت برای شــکل گیری جامعه علمی در میان استادان 
و دانشــجویان علوم سیاسی کشور بوده اســت. علوم سیاسی مانند 
بســیاری از دیگر از شــاخه های علوم انســانی، در غفلت از ضرورت 
اجتماع علمی شــکل گرفت. درحالی که علــوم به طور کلی و علوم 
انسانی و سیاسی به طور خاص، به شرط وجود ارتباطات علمی قادرند، 
بستر تولید، ترویج و آموزش و پژوهش علمی باشند. در فقدان اجتماع 
علمی، دانشــگاه به یک نهاد بوروکراتیک تبدیل می شود و دانش به 
معنای درست کلمه در آن فهم و تولید و ترویج نخواهد شد. مقصود 
از اجتماع علمی، ارتباط خارج از چارچوب های اداری میان اســتادان 
با یکدیگر و میان استادان و دانشجویان است. وجود فرصت هایی که 
استادان و دانشجویان با یکدیگر ســخن بگویند، به تبادل اطالعات و 
تحلیل   بپردازند، گفت گوهای دامنه دار انتقادی اتفاق بیفتد و در نتیجه، 
وجود شــبکه ارتباطات علمی، صف بندی های متمایز علمی شــکل 
بگیرد. از همین سنخ صف بندی هاســت که علم و منظرگشایی های 
علمی، عامل هویت جویی در فضای دانشــگاه می شــود و مرز میان 
هویت هــای گوناگون، نشــاط، خالقیت و چشــم اندازهای تازه خلق 
می شود. متأسفانه در جامعه دانشگاهی ما، به جای صف بندی های 
علمی، سیاست است که ایفای نقش می کند. استادان در صفوف چپ 
و راست یا طرفداران این یا آن جناح سیاسی، روبه روی هم می ایستند. 
هنگامــی که ایــن صف بندی های مبتنی بر موضع گیری سیاســی، با 

جلب رانت های گوناگون نیز توأم می شــود، دانشــگاه را بیشتر به یک 
بنگاه نزدیک می کند تا یک فضای علمی. استادانی هم هستند که وارد 
این جناح بندی ها و کســب رانت ها نمی شوند و به تنهایی، بی ارتباط 
معنادار با دیگران، ســر در کار شخصی خود دارند؛ به ترفیعات و ارتقا 
می اندیشند و درست مثل یک کارمند بی سروصدا می آیند و می روند. 
البته نباید از وجود اســاتیدی هم چشــم پوشید که به جد کار علمی 
می کننــد و زمان و فرصت زندگی خــود را تماما و به طور حرفه ای به 
دانشــگاه و امور علمی اختصاص داده انــد؛ تک چهره هایی که هیچ 
معنای مشخصی به یک رشته علمی نمی دهند و قادر نیستند به طور 
ساختاری چیزی را دگرگون کنند. تنها وجود یک جامعه علمی است 
که می تواند علم را به عنوان عامل اقتدار در فضای دانشــگاه اســتوار 
کــرده و تعقیب مباحث علمی را به کار و بــار روزانه تبدیل کند. تنها 
به اعتبار جامعه علمی اســت که دانشگاه خصلت متمایز خود از هر 
فضــای بوروکراتیک دیگر را به نمایش می گذارد. جامعه علمی مثل 
هر اجتماع انســانی دیگری، به تدرج واجــد ارزش های اخالقی ویژه 
خود می شــود، سلســله مراتب مبتنی بر وجاهت هــای علمی خلق 
می کند، هنجارهای ارتباطی بر اساس پیشبرد علم تولید می شود، فضا 
عصبیت های ویژه خود را تولید می کند، حریم ایجاد می کند، تشخص 
بخشــی های خود را تولید می کند، عوامل مسبب افتخار و ننگ و عار 
خــود را وضع می کند. خالصه چنان می شــود که هر تــازه واردی به 
فضای دانشگاه یا به محض عضویت در هیئت های علمی، خود را با 
یک فضای ساختاریافته علمی مواجه می بیند. فضای علمی، به شیوه 
خود پاداش می دهد، تنبیه می کند، حاشیه و متن می سازد و این چنین 
تداوم خود را تضمین می کند. در فقدان   یک فضای علمی اســت که 
بخش درخور توجهی از استادان آلوده به فسادهای علمی می شوند، 
از منظر دانشجویان فاقد خصوصیات اولیه یک انسان دانشگاهی اند، 
تقلب هــای عدیده علمی اتفاق می افتد، دانشــجویان به جای انجام 
پژوهــش و نگارش پایان نامه، به بازار حراج پایان نامه رجوع می کنند. 
خالصه این می شود که هست.                               ادامه در صفحه ۵

یادداشت

در نکوداشت ۲ دهه فعالیت های انجمن علوم سیاسی ایران(۷)
یک عطیه گرانبها برای نسل های بعد

محمدجواد غالمرضاکاشی*
 فیگــور آقای کیارســتمی و جنس شــاعرانگی ای که داشــتند 
همیشــه برای ما در هاله ای از رازآلودی بوده و هست. او همیشه 
در قله ای است که دست یافتن به آن چندان آسان نیست. با وجود 
این هر فرد در معاشــرت با او به شــکل ناخودآگاه برای شروع به 
کارکردن تحریک می شد. آقای کیارســتمی عقیده داشتند تنها راه 
فیلم سازشدن از راه فیلم ســاختن زیاد و تالش در این راه است. او 
این احســاس ر ا در درونــت بیدار می کرد تا کار کنــی و بتوانی به 
یک شــکلی خودت را ثابت و ابراز کنی. کیارســتمی هنگام خلق، 
بی نهایت منعطف بود. مثل نقاشــی که قلم مویی دست گرفته و 
دارد فکر می کند تاش را کم رنگ تر بزند یا پررنگ تر. حتی رنگ را هم 
ممکن است عوض کند. او در تمام لحظه هایی که کار می کرد تردید 
داشــت و این تردید بی نهایت از انعطافش می آمد. فرقی نمی کند 
با فیلمی کوتــاه از دوره اولیه اش طرف باشــیم، یا فیلمی از دوره 
مشــهور دهه ۹۰، یا یکی از فیلم های آخرش خــارج از ایران. ما با 
یک رویکرد واحد مواجهیم. با یک کیارســتمی با تمام لجاجت ها، 
بازیگوشــی ها و قیام هایش و از جمله این قیام ها، «استفاده از ابزار 
ســینما، علیه سینما»، جالب ترینش کاری است که با صدا می کند. 

«ســینما، به تصویر اگر تخفیف دهیم، پنجــاه درصد صدا و پنجاه 
درصد تصویر».*

 سینمای او همیشه جایی خارج از چارچوب تنگ و تخت تصاویر 
شــکل می گیرد. سینمای کیارســتمی تمام آن کارهایی است که با 
ســینما نمی کرد. او در تمام فیلم ها بخشــی از وجود خودش را در 
کاراکترها می گــذارد. چیزی از درون دورن خودش. به همین خاطر 
همیشه می خواست عوامل را وارد دنیایی کند که دارد خلق می کند.
یکی، دو روز مانده به پایان فیلم برداری فیلم مثل یک عاشــق 
سکانســی را می گیرند که یک کاراکتر فرعی دارد. زنی در آن بازی 
می کند که همســایه استاد اســت و یک برادر معلول دارد. کسی 
مثل آقای باقری طعم گیالس، پیرمرد خانه دوست کجاست یا زن 
کافه چــی باد ما را خواهد بــرد. کاراکترهایی که می آیند، صحنه را 
شیرین می کنند، فلسفه ای از زندگی می گویند و می روند. زن به استاد 
می گوید دختری آمده و کارت داشــته. می گوید من همیشه تو را از 
پنجره نگاه می کنم و این برایم مثل نســیم خنکی است. صحنه ای 
بسیار زیباست از قناعت و صبوری یک زن در عشقش به مردی که 
هیچ وقت عشــق او را نفهمیده. دیالوگ خیلی شیرین نوشته شده. 
بیشتر از اینکه عاشقانه باشد، بامزه و شیرین است. او ایستاده جلوی 
مونیتور. پالن را می گیرند. وقتی کات می دهد دستیارش را می بیند 
که گوشه ای ایستاده و در سکوت اشک می ریزد. این اولین روز خوب 
او بعد از نزدیک به ۴۰ روز فیلم برداری اســت. روزی که می فهمد 

دستیارش درکش می کند. تمام این مدت درکش می کرده است.
* نقل قول از خود عباس کیارستمی

یادداشت

مرد جوان پشــت پیشخوان مغازه اش ایســتاده بود و از افزایش 
قیمت همه  چیز ســخن می گفت؛ از قیمــت تخم مرغ گرفته تا نرخ 
انــواع رب، از قیمت شــیر و لبنیات تا نرخ نوشــابه و دوغ و.  . . . یک 
مشــتری اعتراض کنان می گفت: این گرانی تــا کی می خواهد ادامه 

پیدا کند؟
در یک فروشــگاه بزرگ در ســالن مواد پروتئینی، کمبود گوشت 
قرمز بســیار بارز بود و در کنار آن، یخچال هایی که قبال مرغ را عرضه 
می کردنــد، خالی از بســته های مرغ بودند. در طرف میوه فروشــی 
بازارچه محلی، همه میوه های تابســتانی نشــان از گرانی داشــتند 
و مصرف کننــدگان کم درآمد و متوســط درآمد، خیره به جعبه های 
میوه های تابستانی که قیمت گران آنها عطش خرید را در چشم های 
خریداران می شکســت .  . . . از این گوشــه به آن گوشه بازار خرید که 
می رفتی، زنجیرهای ســنگین گرانی و تورم کــه ظاهرا نامرئی اند بر 

گردنت سنگینی می کرد.
یادت می آید که مســئله تــورم افسارگســیخته و گرانی اجناس 
معضل یک ساله و دوساله، ۱۰ساله و حتی ۲۰ساله نیست؛ معضلی 
اســت که از کابوس ســیاه شــباهنگام میلیون هــا مصرف کننده به 
در آمده اســت و این روزها در روز روشــن مصرف کنندگان را به پای 
زنجیرهایش کشانده است. چقدر تکان دهنده است که بگویم تقریبا 
از اواخــر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ و در روزنامه کیهان، ســتاد مبارزه 
با گرانی و گران فروشی با حضور گزارشگران و خبرنگاران حوزه های 
اجتماعی و اقتصادی و ســرویس گزارش تشــکیل شــده بود که به 
شــکل ویژه و تخصصی به مسئله گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها 
می پرداخــت. اقتصاددانان و کارشناســان اقتصــادی هرکدام مورد 
خطاب گزارشگران قرار می گرفتند و ده ها راهکار برای مقابله با تورم 
و گرانی ارائه می دادند. تورم فزاینده که تقریبا از اواسط دهه ۶۰ آغاز 
شده و اینک در نخســتین دهه قرن چهاردهم هجری و شمسی به 
معضلی بســیار پیچیده تبدیل شــده و در یک  سال اخیر به اصطالح 
این تورم ســر به آسمان ساییده اســت، معضل بسیار مهم جامعه 
ماســت که گویی هیچ راهکاری ندارد . در همین روزها نقل قولی از 
فریدریش فون هایک، یکی از نظریه پردازان مکتب نئولیبرالیســم را 
می خواندم با این عنوان که «من فکر نمی کنم اغراق باشد که بگوییم 
تاریخ پر از تورم هایی اســت که اغلب توسط دولت ها و دولتمردان 
برای تأمین منافع خودشان مهندسی شده اند». این گفته هایک است 
که جای بررســی و تعمق دارد. هایک که طرفدار خصوصی سازی و 
از ســوی دیگر دولت حداقلی و تعدیل نیروهای انسانی در ساختار 
دولتی اســت، گناه تورم و گرانی را گردن دولت رفاهی جان مینیارد 
کینزی می اندازد که پس از جنگ جهانی دوم کشورهایی که با مسائل 
اقتصادی ناشــی از جنگ روبه رو شده بودند، نظریه دولت رفاهی را 
برای سروســامان دادن به مســائل معیشــتی و اقتصادی جامعه و 
مــردم پذیرفتند  . در دهه های ۵۰ و ۶۰ میالدی، دولت های رفاهی در 
کشورهای اروپایی تا حد زیادی توانستند با مشکالت اقتصادی ناشی 

از جنگ مقابله کنند...
ادامه در صفحه ۴

این مردم آزرده از گرانی
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

مینو بدیعی

به بهانه سالروز تولد او
کیارستمی همیشه و هنوز...

www.sharghdaily.com

مجلس با این کار اختیارات قانون گذاری خود را به دیگر نهادهای موازی تفویض 
می کند و این به شأن مجلس آسیب می زند

این پرونده را در صفحه  ۶ بخوانید

حمزه نوذری
جامعه شناس و استاد دانشگاه

فیلم ساز
مرتضی فرشباف


