
چرا التهابات را باید 
جدی گرفت؟

بیانیه جمعی از اقتصاددانان درباره ریشه های 
اقتصادی اعتراض های اخیر

شرق: به مناســبت هفته نیروی انتظامی سردار حسین اشتری، 
فرمانــده فراجا با تنی چند از علما و مراجــع دیدار و گفت وگو 
کردند. با توجه به مرگ مهسا امینی و حوادث و اعتراضات پس 
از آن بدیهی بود که موضــوع محوری دیدارهای مذکور به این 

مسئله اختصاص داشته باشد.

آیت اهللا جوادی آملی:  انتظار این است 
که جلوی غارت و اختالس  نجومی 

بعضی از مسئولین گرفته شود

گزارشی از دیدار فرمانده فراجا با مراجع
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در «شرق» امروز  می خوانید: بیانیه پزشکی قانونی درباره مرگ مهسا امینی، عزت اهللا ضرغامی خطاب به شهرداری تهران: در تولید غم استادیم   و یادداشت هایی از  علی اصغر  سید آبادی،  ترانه یلدا، مهدی زارع

جمعی از اقتصاددانان ایران از جمله محمدمهدی 
بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد 

و مسعود نیلی در نامه ای سرگشاده به ریشه اقتصادی 
اعتراض های اجتماعی پرداختند. 

بــه باور مارکس، حتی یک دولــت مداخله گر هم قادر نخواهد 
بود که تضاد طبقاتی و نابرابری های بنیادی را کاهش دهد. مارکس 
چون مارکسیســت نبود، هرگز اســیر دگماتیسم نشد و مهم تر آنکه 
او در پی ایجاد طبقه جدید از مارکسیســت های خودکامه اقتصادی 
برنیامــد اما آنچه اتحاد جماهیر شــوروی بعد از مــرگ لنین با آن 
مواجه شد، طبقه ای جدید بود که اقتصاد را در انحصار خود داشت. 
با پیروزی انقالب اســالمی و روی کارآمــدن دولت های انقالبی، این 
رؤیا در جامعه قوت گرفت که طبقات کارگر و آسیب پذیر از حمایت 
حداکثری دولت ها و نهادهای انقالبی برخوردار شــده و در آینده ای 
نه چندان دور فقر از سیمای جامعه زدوده خواهد شد. این مطالبات 
چنــان پرتوان بود که انتظــار می رفت اســتراتژی همه دولت های 
انقالبی زدودن فقر از جامعه باشــد اما با گذشت دهه ها نه تنها این 
رؤیا محقق نشــد بلکه چهره فقر عریان تر از پیش عیان شــد. شاید 
آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق یکی از دالیل مهم به فراموشی 
سپرده شــدن این آرمان انقالبی بود؛ جنگی که در طول آن و پس از 
آن، طبقه ای را به وجود آورد که بعید بود در شــرایط دیگر متولد و 
تثبیت شــود. ریشــه های اجتماعی این طبقه جدید را باید در طبقه 
فرودست جست وجو کرد؛ همان طبقه ای که با انقالب روی کار آمد. 
همان گونه که آریستوکرات ها از میان جامعه کشاورزان و بورژواها، 
از میان بازرگانان و پیشــه وران پدید آمدنــد، طبقه جدید اقتصادی 
کنونی نیز از میان همین طبقات فرودســت شــکل گرفت. طبقه ای 
که دیگر فرودســت نیست و نســبتش را با این طبقه از دست داده 
و حتی اگر اغراق نباشــد، می توان گفت ایــن طبقه جدید از طبقه 
فرودســت کنونی سلب مالکیت هم کرده اســت. طبقه جدید که 
درصدد بــود جامعه ای بی طبقه، مولد و کارآمــد ایجاد کند، بیش 
از هر چیز خود طبقه ای قوی شــد کــه دیگر طبقات جامعه را کنار 
گذاشــت. این طبقه جدید در کنار دولت هایی که سر بر می آوردند، 
با حمایت نهادهای رســمی به یگانه طبقه اقتصادی تبدیل شد که 
از توانایی اثرگذاری بســیار بر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
در جهــت حفظ منافع خود برخوردار بود و گاه در تصمیمات مهم 
کشــور نقش تعیین کننده ای داشت. اگر به تاریخ جمهوری اسالمی 
و ســال های آغازین آن بنگریم، خواهیم دید برای نویسندگان قانون 
اساســی، زدودِن چهره فقر و مبارزه و مقابله با سرمایه داری تا چه 
میــزان از جایگاه مهمی برخوردار بوده اســت و بــا اینکه بین این 
نویسندگان اختالف نظرهای شــدیدی وجود داشته اما آنان در یک 
هدف همداســتان بودند که آن مخالفت با سرمایه داری بود. البته 
در نگاه نویسندگان قانون اساسی تمایزی اساسی بین سرمایه داری و 
مالکیت خصوصی وجود داشته است. آنان سرمایه داری را مذموم 
و مالکیت خصوصی را مشــروع قلمــداد می کردند. این طرز تلقی 
یا اختالف نظر در اداره اقتصاد کشــور به تعبیر «ایوا لیال پسران» به 
دو نحله  فکری متفاوت در اقتصاد سیاســی انجامید: بازارگرایان و 
دولت گرایان. دســت بر قضا هر دو این نحله ها در یک چیز اشتراک 
نظر داشتند؛ پرهیز از سرمایه داری و حمایت از توده های آسیب پذیر. 
دولت گرایان درصــدد افزایش اقتدار دولــت و نهادها و بنیادهای 
رســمی بودند و می پنداشــتند این دولت ها هستند که بدون رقیب، 
نهادها و بنیادها را مدیریت و سازماندهی خواهند کرد. این برداشت 
در روزهای آغازیــن انقالب چندان دور از انتظــار نبود اما واقعیت 
امر نشــان داد اختــالف و رقابت بیــن دولت گرایــان و بازارگرایان 
برای دســتیابی به اریکه قدرت بود، وگرنه هیچ کدام آنان مخالفت 
اساسی با ســرمایه داری نداشــتند. از طرف دیگر، ایده و سازوکار یا 
بدیلی برای مواجهه با ســرمایه داری در نظر نگرفته بودند و گمان 
نمی کردند ســرمایه داری مقتدرتر از آن اســت که با مخالفت های 
افواهی و ظاهرسازانه  آنان از میدان به در برود. درواقع دولت گرایان 
و بازارگرایان بیش از آنکه با ســرمایه داری ســر عناد داشته باشند، 
می خواستند دســت دیگران را از منابع سرمایه و قدرت کوتاه کنند. 
از این رو اوایل انقالب سرمایه گذاری خارجی و واگذاری امتیازات به 
کشورهای قدرتمند غربی و شرقی، آماج تندترین انتقادات و حمالت 
آنان با اســم رمز «اســتقالل اقتصادی» بود. اما دست آخر، هر دو 
جریان مقهوِر ســرمایه داری شدند. به تعبیر مارکس «سرمایه داری 
نمی تواند به گونه ای عمل کند که منطق ســرمایه داری را تضعیف 
کنــد. ســرمایه داری نمی تواند برخــالف منافع بلندمــدت طبقه 
سرمایه دار عمل کند. هر شکل نهادی که دولت تحت سرمایه داری 
ممکن اســت به خود بگیرد، در اصل یک دولت سرمایه داری باقی 
می ماند. مهم تر از همه تأمین رفاه واقعی جمعیت گسترده کارگران 
و بیان نیازهای واقعی آنها با ساختار اقتصادی سرمایه داری ناسازگار 
است». آنچه امروز شاهد آن هســتیم، پیروزی سرمایه داری است، 
گیرم از نوع و جنسی متفاوت؛ یعنی پیروزی سرمایه داری بر ایده های 
انقالبی که قرار بود حامی توده های ســتمدیده باشــد. با گذشــت 
دهه ها دیگر عیان شده است که با سازوکارهای سرمایه داری وطنی، 
آن هــم از جنس و جنم ســرمایه داری رانتی و مافیایی نمی توان به 
مقابله با ســرمایه داری جهانی رفت. ماهی بزرگ، ماهی های ُخرد 
را می بلعــد و مبارزه  ماهی های ُخرد در شــکم ماهی بزرگ مقابله 
با سرمایه داری نیســت، بلکه یاری رساندن به قوای هاضمه جهان 
سرمایه داری اســت. اشــتباه فاحش دولت گرایان و بازارگرایان که 
بعدهــا اصولگرایان و محافظه کاران ســنتی شــدند، ایــن بود که 

سرمایه داری را جدی نگرفتند و بدیلی برای آن پیدا نکردند. 
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اگر به یاد داشته باشید، سه سال پیش درست در همین ایام، دو 
نفر از مســئوالن که از قضا ملبس به لباس روحانیت هم هســتند، 
در سخنانی خواستار آن شــدند که نیروی انتظامی، فضای جامعه 
را برای زنانی که به اعتقاد آنان حجاب شــرعی را رعایت نمی کنند، 
ناامن کند. همان موقع یادداشــتی با عنوان «قانون را رعایت کنیم» 
در این مورد نوشــتم که درخواســت از نهادی که وظیفه اش حفظ 
امنیت جامعه اســت برای ایجاد ناامنی، بــه دالیلی متعدد کاری 
به شــدت نســنجیده و خطرناک اســت. اول آنکه این درخواســت 
غیرقانونی اســت، دوم اینکه وقتی نمایندگان حاکمیت قانون را به 
کناری می نهند و نیروی انتظامی را به ایجاد ناامنی دعوت می کنند، 
دانسته یا ندانسته، دیگران را هم به زیرپا نهادن قانون و ایجاد ناامنی 
تشــویق کرده اند و سوم که از همه مهم تر است، این است که ایجاد 
ناامنی یک سویه نمی ماند . برای من بسیار عجیب بود که خواستاران 
ایجاد ناامنی و همچنین حامیان آنان در ســاختار قدرت، موضوعی 
به این سادگی و همچنین خطیر بودن آن را متوجه نشدند و البته به 
هشداری هم که داده شد، به هیچ وجه توجهی نکردند. تنها شانسی 
که در این میان برای دو ســوی ماجرا وجود داشــت، آن بود که  آن 
خواســته چندان مورد توجه قرار نگرفت و خوشبختانه در آن ایام، 
نیروی انتظامی کشــور چیزی بیشــتر از آنکه در این ایام در برخورد 
با بانوان انجــام می داد در پیش نگرفت. اما ایــن پایان کار نبود؛ با 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ســال گذشته و یکدست شدن 
حاکمیت، شــاهد آن بودیم که زمینه اجرای آن خواســته فراهم و 
چند ماه پس از اســتقرار دولت جدید، آن ایده عملیاتی شد. با ورود 
نیروی انتظامی برای انجام آنچه ســه سال پیش از او خواسته شده 
بود، تعارضات دو ســوی ماجرا هم خود را نشــان داد و با وجودی 
که دلسوزان کشور مکرر هشدار دادند چنین رویه ای به ایجاد و بروز 
بحران خواهد انجامید و نویسنده این سطور هم در چندین یادداشت 
حتی پیش بینی کرد که تعارضــات اجتماعی در این موضوع با این 
اتفاقاتی که هر روز در سطح شهرها رخ می دهد و بعضی از تصاویر 
آن به دید عموم می رســد، چندان دور نیســت، همچنان ناشنیده و 
نادیده گرفتن این هشدارها ادامه یافت تا آنچه وقوع آن کامال مشهود 
بــود، رخ داد. اینها را گفتم تا به موضوع اصلی برســم. حال پس از 
یک سال که از یکدست شدن حاکمیت گذشته، به نظر می رسد برای 
همه روشــن شده باشد که این یکدســتی نه تنها منافعی به همراه 
نداشته، بلکه در همه ابعاد کشور را با مسائلی، چه در داخل و چه 
در خارج از کشــور، روبه رو کرده که شواهدی نیز برای برون رفت از 
آن دیده نمی شود. در داخل کشور، برعکس وعده های داده شده، نه 
از یک میلیون خانه خبری هست، نه یک میلیون شغل، نه کاستن از 
تورم و نه آن پهنای باند وعده داده شده در دوره انتخابات و حاال هم 

ایجاد و بروز بحرانی اجتماعی.
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بحران طبقه جدید

آیا عقالی قوم کاری خواهند کرد؟

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

روز گذشــته تصویر دو آتش ســوزی در فضــای مجازی 
منتشــر شــد؛ یکی به ســاختمانی در پارک ارم مربوط بود 
و دیگــری در پخــش زنده بــازی فوتبال اســتقالل و فوالد 
در ورزشــگاه آزادی، نشــان از انتشــار دود غلیظ در اطراف 
ورزشگاه می داد که به یک مکان نزدیک دِر شرقی ورزشگاه 

مربوط می شد.
درباره آتش سوزی پارک ارم، به نقل از مهر، جالل ملکی، 

ســخنگوی آتش نشانی شــهرداری تهران، با اشاره به وقوع 
حریق در یک ســاختمان متروکه در پارک ارم گفته اســت: 
در حال حاضر حریق اطفا شــده و خوشــبختانه این حادثه 

مصدومی در پی نداشته است.
 جــالل ملکی از اطفای حریق در یک ســاختمان قدیمی 
چهار طبقه در پارک ارم خبر داده و گفته اســت: در محوطه 
پارک ارم یک ســاختمان قدیمی چهار طبقه که متروکه بود، 

به  دلیل بی احتیاطی کارگران از قســمت سقف دچار حریق 
شد و بر همین اساس دود زیادی آن محدوده را فراگرفت.

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهــران 
خاطرنشان کرده است: بالفاصله دو ایستگاه به محل حادثه 
اعزام شــدند و در حال حاضر حریق اطفا شــده اســت. این 
ساختمان در محل تردد شهروندان قرار ندارد و خوشبختانه 

هیچ مصدومی بر جای نماند.

تظاهــرات بعد از نمــاز جمعه هشــتم مهرماه عیــدگاه زاهدان 
و درگیری هــای پــس از آن، بــا کمال تأســف، منجر به کشــته و 
زخمی شــدن جمعی از هم وطنان شد و آســیب های جانی، مالی 
و حیثیتی به جا گذاشــت. هرچند این حوادث از ســوی مراجع و 
رســانه های رســمی به عنوان برنامه ریزی و اقدامات تروریست ها 
و تجزیه طلبــان روایت شــده، اما این توصیف جامــع و کاملی از 
واقعیت نیســت و صورت مسئله درست تعریف نشده است؛ چون 
سهم ضعف تدابیر مدیریتی در جلوگیری از برانگیخته شدن خشم 
مردم و ناتوانی در پیشــگیری و مدیریــت نرم اعتراضات و از همه 
مهم تــر، نحوه تدبیر برای حفظ جان انســان ها، حفاظت از اموال 
و اماکن عمومی و مراقبت از بهانه و سوءاســتفاده عوامل بیگانه 
دیده نشده است. وقتی صورت مسئله دقیق تعریف نشود، راه حل 

درست از آن استخراج نخواهد شد و مردم و حکومت هر دو ضرر 
می کنند.

جرقه وقایع تلخ روز جمعه زاهدان از آنجا زده شــده که بیش از 
یک ماه قبل از آن، در شهرستان چابهار، شایعه تعرض یک مسئول 
نیروی انتظامــی، به یک دختر بلوچ داغ می شــود. این خبر فارغ 
از صحت و ســقم آن، بین مردم پخش و به صورت غیررســمی و 
گوش به گوش، در سراسر اســتان منتشر شده است. به این ترتیب، 
غرور و غیرت ناموســی مــردم برانگیخته می شــود. این در حالی 
است که انتظار بود از ســوی مدیران سیاسی و مسئوالن انتظامی 
اســتان و شهرستان، ماجرا به سکوت برگزار نشود و در  موقع خود 
اطالع رسانی شــفاف از درستی و نادرســتی خبر و از نحوه اقدام 
نیروی انتظامی نسبت به فرد متهم صورت گیرد. اما غافل از آنکه 
این خبر روح و روان مردم را به هم ریخته بود، قضیه با بی تفاوتی 
برگزار شــده اســت. هم زمان با انباشت خشــم مردم از این خبر، 
مرگ مرحومه مهســا امینی فضای کشور را برانگیخته و بستر بروز 
عکس العمل ها در اســتان سیستان  و بلوچســتان را مضاعف کرده 
بود. هرچند نفس خبر منتشرشــده نیز به اندازه کافی و به تنهایی 
استعداد تحریک افکار عمومی استان را داشته است. باالخره ابتدا 

روز سه شــنبه پنجم مهر، عده ای به فرمانــداری و اماکن عمومی 
چابهار حمله کرده و در ادامه روز جمعه هشــتم مهر، تظاهرات 
جمعــی از نمازگــزاران اهل ســنت زاهدان، منجر بــه درگیری و 
جان باختن عده ای شــده و از این مرحله، ناآرامی ها به سطح شهر 

زاهدان کشیده شده و اتفاقاتی افتاده که بسیار ناگوار بوده است.
اگرچه ارتکاب و دامن زدن به خشــونت از ســوی هرکس و از هر 
طرف، مردود و محکوم است که در جای خود باید رسیدگی شود، 
اما در ایــن مقطع چنانچه با این رویداد تلخ با شــیوه درســت و 
منطقی رفتار نشــود و ضمن توصیف دقیق از شروع درگیری، علل 
و عوامل قبل و حین حادثه و نحوه مدیریت آن روشن و ریشه یابی 
نشود و راه های ترمیم تبعات اجتماعی و سیاسی این واقعه تدبیر 
نشود، شکاف اجتماعی را عمیق تر خواهد کرد . به ویژه باید توجه 
داشــت که در این نوع حوادث، با وجود امکان سوءاستفاده بیشتر 
بیگانگان، باید شــبهه ها برطرف و سره از ناسره تفکیک شود؛ زیرا 
قاطبه مردم اســتان سیستان و بلوچســتان و قوم بلــوچ، مردمی 
وطن دوست هستند و هیچ نســبتی با تروریست ها و تجزیه طلبان 

ندارند و ضروری است مرزها روشن شود.
ادامه در صفحه ۵

خبر

یادداشت

آتش سوزی در ۲ نقطه در تهران

پیشنهاد تشکیل هیئت برای بررسی حوادث زاهدان

احمد غالمی

مهرداد احمدی شیخانی

سیدمحمود حسینی *

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

آغاز سال تحصیلی روزهای پر التهابی را در دانشگاه های کشور رقم زده است؛ اما حتی پیش از این رویدادها هم دانشگاه ها 
در ایران یکی از مهم ترین مراجع به حساب می آمدند که سرمنشأ تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی شده بودند.

اعمال سیاســت هایی در دانشگاه ها در سال های گذشته، موجب شده بود دانشگاه از مرجعیت خود فاصله بگیرد. این سیاست ها همه  جنبه های 
حیات دانشــگاه در اجتماع ایرانی را فرا گرفته و تأثیر زیادی در نگرش عمومی به دانشــگاه ها دارد. پر بیراه نیست اگر این روزها به فساد دانشگاهی در 
ایران اشاره کنیم که از جنبه حیات علمی دانشگاه ها تا نقش اجتماعی شان در جامعه را در بر گرفته است. به بهانه اول مهر تالش کردیم در گفت وگو 
با دکتر مقصود فراستخواه وضعیت علمی دانشگاه ها و رواج فساد در دانشگاه  را بررسی کنیم. مقصود فراستخواه معتقد است آنچه امروز به عنوان 
«نادرســت کاری علمی» در دانشــگاه های ایران رواج دارد، نتیجه ســیطره نهاد حکومت بر دانشگاه اســت. او می گوید وقتی تصمیم های سیاسی بر 

دانشگاه ها حاکم می شود، طبیعی است که دانشگاه نمی تواند به ذی نفعان اجتماعی پاسخ دهد.

  ضرورت استقالل دانشگاه
 برای رشد کیفیت علم برای رشد کیفیت علم  

رئیس جمهور از موافقت رهبر انقالب برای اصالح سیاست های کلی نظام خبر داداجازه اصالح

آیت اهللا اعرافی: هرگز نفی اشکاالت و ضعف ها را نمی کنم، قطعا  اصالح 
برخی رفتارها و برنامه ها ضرورت دارد

بررسی سناریوی فساد علمی و سیطره نهاد دولتبررسی سناریوی فساد علمی و سیطره نهاد دولت
 بر دانشگاه در گفت و گو با مقصود فراستخواه بر دانشگاه در گفت و گو با مقصود فراستخواه

شــرق: چراغ هــای خاموش ســالن های نمایــش و بی توجهی 
مخاطب به آنچه این روزها روی صحنه می رود، روایت مشترک 
اهالی تئاتر اســت. اجراهای نیمه کاره گروه های نمایشی اتفاقی 
اســت که بیش از پیش توجه برانگیز شــده و مدیران سالن های 
نمایش هم همه چیز را به گذر زمان واگذار کرده اند.  چهارم مهر 
روابط عمومی تئاتر شهر در اطالعیه ای ضمن قدردانی از تمامی 
گروه های نمایشــی مستقر در تئاتر شــهر که آثار نمایشی خود را 
در تاالرهای مختلف مجموعه روی صحنه برده اند، اعالم کرد بر 
اســاس آنچه در خبر صبح روز دوشنبه چهارم مهر به رسانه ها 
ارســال شــد، بنا بر این بود که اجرای عمومی آثار نمایشــی در 
تاالرهای اصلی، چهارسو، سایه، قشــقایی و کارگاه نمایش تئاتر 
شهر از روز چهارشنبه ششم مهر پیش روی مخاطبان قرار گیرد...

سنگ اندازی عربستان

 صدای نسل جدید را بشنویم  
و با آنها گفت وگو کنیم

«شرق» وضعیت سالن های نمایش در روزهای اخیر را 
بررسی می کند

 دیگر سرگرمی معنا ندارد

۴

۲

سعودی ها اهرم فشار نفتی علیه احیای برجام را   فعال کردند

گفت وگو با  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

این گزارش را در صفحه  ۱۱ بخوانید این گفت و گو را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: سهند تاکی، شرق

حسن یزدانی  دقیقه ای 
۲۰۰ میلیون تومان؟

۹


