
شب غبارآلود «شریف»
با دانشجویان محصور در دانشگاه شریف

 به شدت برخورد شد

بسیج دانشجویی دانشگاه شریف: برخورد خشن و 
قهرآمیز با دانشجویان عمیقا و قویا محکوم است

رئیس دانشگاه شریف: حضور نیرو های 
غیر دانشجوی امنیتی خارج از دانشگاه  تصمیمی 

بیرونی توسط نهاد های مربوطه بوده است 

شرق: اعتراضات اخیر در کشور تفاوت های جدی و معناداری با 
ادوار پیشــین دارد که مهم ترین آن به حضور پررنگ قشر جوان 
و حتی نوجوان بازمی گردد. در این بین حضور پررنگ دانشــگاه 
و دانشــجویان هم جــای تأمل دارد. اگرچه بــه دلیل خاصیت 
و ماهیت دانشــگاه اساســا دانشــجویان نمی توانند نسبت به 

تحوالت جاری در جامعه...

سیاسی باشیم اما سیاست زده نباشیم
نگاهی به اعتراضات مدنی در گفت وگو با جالل ساداتیان

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۷ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ اکتبــر   ۴     ۱۴۴۴ ربیــع االول   ۷     ۱۴۰۱ مهــر   ۱۲ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید: زنان افغان قربانی می شوند  تا سازمان های خیریه پولدار شوند؟، رقابت نزدیك رؤساي جمهور فعلي و سابق برزیل در دور اول انتخابات ریاست جمهوري   و یادداشت هایی از  محمود معتقدی، قادر باستانی 

 تورم باال یکی از مهم ترین عالئم بیماری در اقتصاد است. 
در واقع نشانه تورم باال در اقتصاد به مثابه تب یا عفونت است 
که می تواند اثبات کند فردی دچار بیماری شده . اقتصاد ایران 
ســال های سال اســت که گرفتار تورم باال اســت و این نشان 
می دهد که بیماری مزمن شده و چنانچه به صورت اساسی و 

اصولی درمان نشود، می تواند بحرا ن آفرین باشد.
متأسفانه ســال های سال است که ریشــه های بحران در 
اقتصاد کشــور چاره اندیشــی نشــده اند و دولت ها به صورت 
مقطعــی و کوتاه مدت مســائل را رفع و رجــوع کرده اند و به 
 همین  دلیل مشکالت اقتصاد ساختاری حل نشده و به صورت 
مزمن درآمده اند. تورم باال از جمله این موارد است و نکته ای 
کــه درباره تورم باالی اقتصاد ایران می توان گفت، این اســت 
که نرخ باالی تورم ناشــی از افزایــش تقاضای کاال و خدمات 
نیســت و هم زمان با کاهش قدرت خریــد و کاهش تقاضای 
کاال و خدمات، رشــد تورم رخ می دهد که این مسئله وخامت 
شرایط تورمی را می رساند. درواقع باید گفت که اقتصاد ایران 
از شــرایط تعادل خارج شــده   و راه حل موقت دولت ها برای 
حل مقطعی مشکالت شــان چــاپ پول بوده که به تشــدید 

بحران دامن زده است.
از نظر مــن مهم ترین عامل تورم مزمــن در اقتصاد ایران، 
بهره وری پایین اســت. شــما می بینیــد که بر اســاس اعالم 
مراجع رســمی کشور، میانگین رشــد نرخ بهره وری در چهار 
دهه گذشته صفر بوده اســت. از سوی دیگر بررسی کنید که 
با وجود شــش برنامه توســعه برای کشــور، چند درصد این 
برنامه ها محقق شــده است؟ بسیار غم انگیز است که بگوییم 
میــزان تحقق این برنامه های توســعه هرگز بیشــتر از ۳۲ تا 
۳۳ درصد نبوده اســت؛ بنابراین باید گفت که تورم محصول 
همیــن بی برنامگی ها و بهره وری پاییــن در تمام بخش های 
اقتصادی و ارکان اجرائی است. درواقع باید گفت بی برنامگی 
و ادعاهای غیرعلمی در عرصه سیاســت گذاری اقتصاد کشور 
به حدی است که دولت سیزدهم در ادعایی اعجاب آور اعالم 
کــرد که حــذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانــی فقط چهار قلم 
کاال را گران می کند! این تنها یک مثال از بی شــمار اشتباهات 
اجرائی اســت که در عرصه اقتصاد وجود داشــته و نشــان 
می دهد فهم سیاست گذاران از اقتصاد کشور تا چه حد است؟ 
بنابراین وقتی مطالعه و فهم از اقتصاد در این ســطح است، 

نباید انتظار داشت که در اقتصاد کشور معجزه رخ دهد.
باید اشــاره کــرد که راه حــل برون رفــت از این شــرایط 
تصمیمات سخت است که سیاست گذاران حاضر به اتخاذ آن 
نیستند. به همین دلیل است که می بینیم تصمیمات مقطعی 
مانند افزایش قیمت نان یــا بنزین و ارز و... در کوتاه مدت کار 
می کنــد و در بلندمدت مشــکل باقی می مانــد و در بر همان 
پاشــنه می چرخد. متأسفانه باید گفت که این مشکالت مزمن 
و حل نشــده اقتصاد ســبب شده که خروج ســرمایه از ایران 
شــدت بگیرد و ظرف اقتصاد مدام کوچک و کوچک تر شــود. 
این در حالی اســت که شاهدیم کشــورهای همسایه و حتی 
کشــورهای کوچکی مانند قطر، جمهوری آذربایجان، امارات 
و... مدام در حال جذب ســرمایه خارجی هستند؛ اما این روند 
در ایران معکوس شده و روزبه روز شاهد خروج بیشتر سرمایه 
از کشور هستیم. بنابراین وقتی نرخ رشد سرمایه گذاری منفی 
باشد و اقتصاد مولد نیست، نمی توان انتظار افزایش اشتغال 
و تقویت عرضه را داشــته باشــیم و به تبع آن تورم صعودی 
خواهد شــد. در حقیقت در اقتصاد غیرمولد شــغل بیشتر و 
درآمد بیشــتر وجود ندارد؛ در نتیجه قدرت خرید مردم پایین 
اســت و از آن ســمت عرضه کاال و خدمات نیــز پایین بوده و 
باعث تورم می شــود. این خالصه وضعیتی است که می شود 
برای شرایط اقتصادی کشور و دالیل صعودی بودن نرخ تورم 
ترسیم کرد و باید گفت تا وقتی ریشه ها درمان نشوند، اقتصاد 
کشــور رو به بهبودی نخواهد رفت.  با این اوصاف باید گفت 
کــه اقتصاد ایران بــرای نجات از تورم مزمنی کــه گرفتار آن 
است، چاره ای ندارد جز آنکه بهره وری را در تمام بخش های 
اقتصادی باال ببرد و ســرمایه خارجی جلب کرده و با تسهیل 
شرایط کسب وکار مانع از خروج سرمایه از کشور شود تا بتواند 
ضمن تقویت تولید و بخش عرضه، اشــتغال نیز ایجاد کرده 
و توان خرید مصرف کننــده را نیز افزایش دهد که با توجه به 
شــرایط موجود و گرفتاری های مناسبات روابط خارجی تقریبا 

ممکن به نظر نمی رسد.

درد مزمن تورم
سـرمـقـالـه

تحلیلگر اقتصادی
هادی حق شناس

دربــاره وقایع اخیــر، دلســوزان، منتفعیــن، بدخواهان و... 
داخلــی و خارجــی، انبوهــی از اظهارنظرهــا و تحلیل ها را از 
زوایــای گوناگون ارائه کرده اند. این موجز تــالش دارد تا وقایع 
اخیر را که ظاهرا در چند ســال اخیر بارها پدیدار شــده اند، در 
ســطحی کاربردی و عمیق تر درک و تحلیــل کند. یادآوری یک 
«امــر بدیهی» پر بیراه نیســت؛ اینکه یگانــه و اصلی ترین وجه 
تمایز انســان از دیگر موجودات «خرد» است. به بیانی، آرامش، 
امنیت، رفاه، توسعه، عدالت، آزادی، اخالق و... از دستاوردهای 
اجتناب ناپذیر «فعلیت خرد انســانی» اســت. اینکه  «زیســت  
انســانی منهای خرد، سراسر خشــونت و ناامنی خواهد بود». 
بدون هیــچ قیدی، آرامــش و امنیت اجتماعی، تابــع و برایند 
کیفیت نظم حقوقی مستقر در یک جامعه است. اگرچه مبحث 
قانون و قانون اساســی بســیار فراتر از توان و مجال یک موجز 
است، با این وجود، تبیینی بسیار کلی و مختصر از مفاهیم قانون 

و قانون اساسی ارائه می شود.
قانون؟ از نظر مفهومی معطوف به وضعیتی اســت که در 
آن، «شــرایطی خاص یک عامل (انسانی یا از هر نوعی) را مقید 
به شکل خاصی رفتار کند یا اساسا به شکل خاصی باشد». برای 
مثال، عناصر تشــکیل دهنده یک میز، یک ماشین، یک ساختمان 
و... ملزم به رفتار مشخص و تعیین شده هستند، به عبارتی، باید 
به شــکل خاصی کنــار هم قرار بگیرند. یا بــرای اینکه یک فرد 
انســانی یک هدف خاص را محقق کند، الزاما باید به یک شیوه 
منظم و بر طبق یکســری قواعد و اصول رفتار کند. یا حرکت و 
هســتی یک جسم آسمانی تابع یکسری قواعد فیزیکی است. یا 
یک عنصر در یک ســاختار شیمیایی ملزم به رفتار طبق یکسری 
قواعد شــیمیایی اســت. یا به منظور موفقیت در شکار  یک ببر، 
شــیر، پلنگ و... الزاما و به ضرورت باید به یک شکل قاعده مند 
رفتار یا عمل کننــد. یا برای تولید یــک کاالی صنعتی، مدیران 
و نیروهای یک واحد صنعتی الزاما باید به شــکل قاعده مندی 
رفتــار کنند. یا به منظور تحقق عدالــت، آرامش، رفاه، امنیت و 
پرچیدن فقر، ظلم، درد و رنج و... اجتماعی، مدیریت شــهری، 
اســتانی و کشــوری، الزاما و به ضرورت باید به شیوه قانون مند 

رفتار و عمل کنند  و... .
بنا بر تعریف فوق از چیستی مفهوم و پدیده قانون، کارکرد 
قانون در عرصــه اجتماعی، «تنظیــم و هدایت همکاری» 
اعضــای یک گروه، شــهروندان یک جامعــه، نیروهای یک 
نهاد اقتصادی، آموزش، دفاعی و... به منظور تحقق اهداف 
مشــترک است. پرسشی که پاســخ به آن ضروری است  این 
اســت که چرا شــهروندان به «منظور همــکاری»، خود را 
مقید به پذیــرش و تبعیت از قانــون می کنند؟ «همکاری» 
میان شــهروندان (انسان ها) بنیاد و شــالوده مدنیت است. 
به بیانی بســیار کلی، «موجود انســانی به عنوان یک پدیده 
کامال اجتماعی و نه طبیعی، دســتاورد مســتقیم همکاری 

اجتماعی است».
ادامه در صفحه ۵

دوگانه قانون و قانون اساسی
یـادداشـت

کورش الماسی

۱- آقــای رئیســی در گفت وگوی اخیــر خود با صداوســیما ضمن 
اشــاره به دیدارها و مالقات های خود با ســران کشورهای مختلف 
در ســفر به نیویــورك و «رغبت بســیار زیــاد» این کشــورها برای 
فعالیــت اقتصادی و همــکاری و تعامل با ایــران، از گزارش خانم 
پزشك شــیرازی مقیم آمریکا ســخن گفت که «با تکیه بر آمارهای 
بانک جهانی، پیشــرفت های جمهوری اســالمی را با پیشرفت های 
کشورهای اروپایی مقایسه می  کرد که در همه شاخص ها حکایت از 
پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران می  کرد که علی رغم تحریم ها 
به دســت آمده است». ایشان در ادامه گفتار خود نیز بر «فعال بودن 
حوزه هــای تجاری و اقتصادی» تأکید داشــت و اینکه «صدها واحد 
تولیدی نیمه فعال و تعطیل به چرخه تولید بازگشــتند و همه اینها 
برای این اســت که فضای کشــور، امروز فضای کار و تالش و تولید 
اســت، دشــمن هم این را می  بینیــد و به همین 
دلیل فتنه گــری می  کند تا کشــور را دچار اختالل 
کنــد که این اتفــاق نخواهد افتــاد». ضمن اینکه 
نمی توان این ادعاها و تصاویر ارائه شــده را رد کرد 
و بــا منفی بافی، منکر واقعیت حرکت اقتصادی و 
اجتماعی کشور شــد، اما تصویری یکسره مثبت و 
بانشاط نشان دادن از وضعیت امروز جامعه ایران 
نیز صحیح نیســت. چنانکه یکی، دو شب قبل از 
این ســخنان آقای رئیســی، در همان صداوسیما، 
یك کارشناس برجسته جامعه شناسی که مدت ها 

با مرکز اســتراتژیك ریاســت جمهوری همکاری داشته، تصویری از 
وضعیت اقتصــادی و تأثیرات تحریم ها بــر مؤلفه های اقتصادی و 
زندگی و کار و کسب مردم آن هم به نقل از یك نهاد رسمی حاکمیتی 
(مرکز پژوهش های مجلس) ارائه می دهد که بسیار هشداردهنده و 
متفاوت با تصویر آقای رئیســی است. تصویری که به خوبی می توان 
بخشــی از علل بــروز حوادث اخیر را در آن دیــد. ازجمله آنکه «ما 
در طول دهه ۹۰ یک افول اقتصادی وحشــتناک را تجربه کردیم. این 
افول در حدی اســت که اگر تا ســال ۱۴۰۵ سالی هشت درصد رشد 
اقتصادی داشــته باشــیم، تازه به جایی می رسیم که سال ۹۰ بودیم 
و این غیرممکن اســت! این جامعه ۶۰ درصد شــاغالنش پوشــش 
بیمه ندارند. این جامعه دچار ۱۸٫۴ درصد فقر مطلق اســت، یعنی 
از هــر پنج نفر، یکی در فقر مطلق به ســر می برد و... همین جامعه 
در ۱۰ سال گذشته میزان برخورداری ثروتمندترین دهک به فقیرترین 
دهکش از ۱۱ برابر شــده ۱۴ برابر؛ یعنی نابرابری هم گسترش یافته 
اســت... در جایی داریم زندگی می کنیم که در فاصله سال های ۸۰ 
تا ۹۷، در ســال ۱۳۸۰، ۸۰ درصد تجارت ما با ۲۳ کشور بوده است. 
رســیدیم به جایی که در ســال ۹۷، ۵۴ درصد تجارت کشــور با سه 
کشور بوده اســت (چین، عراق، امارات)... از نظر اقتصادی به مردم 
فشار آمده است، درحالی که جمعیت کشور ۱۰ میلیون افزایش یافته، 
۴۰ درصد درآمد ســرانه اش را از دست داده است. میانگین تورم در 
جهــان در ســال ۲۰۱۸، ۲٫۴ درصد بوده و تــورم بلندمدت ایران ۲۰ 
درصد بوده و فقط سه کشور ونزوئال، زیمبابوه و آرژانتین تورم بیشتری 

داشته اند» (محمد فاضلی، برنامه شیوه، ۷/۴)
۲- ســوی دیگر مســئله، نوع نگاه جامعه به مســائل و مشکالت 
امروز کشــور است. متأسفانه در جریان اعتراضات اخیر چنین تصور 
می شــود که می توان با یك حرکت اعتراضی، تغییرات ســاختاری 
را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی سامان داد. چنین 
فرضی اشتباه است و جز به هرچه بحرانی ترشدن وضعیت فعلی 

نمی انجامد. این نه ناشــی از حب و بغض و منافع خاص گویندگان 
این واقعیت بلکه بر مبنای تجارب تاریخی این سرزمین و نیز تجارب 
سایر کشورها و تحقیقات و پژوهش های برجسته علمی است. یکی 
از مهم ترین این پژوهش های قابل دســترس برای عموم کتاب «در 
سایه خشونت» نوشته داگالس نورث و تعدادی دیگر از اقتصاددانان 
صاحب نام اســت. این اثر در یك چارچوب نظری مشــخص مبتنی 
بــر تأثیر نحوه توزیع رانت بر توســعه جوامع مختلف، به بررســی 
تحوالت در ۹ کشــور (بنــگالدش، کنگو، هند، کره جنوبی، شــیلی، 
مکزیك، فیلیپین، زامبیا و موزامبیك) می پردازد و نشان می دهد این 
کشــورها در روند تحوالت خود با چه عارضه هایی مواجه بودند و 
درنهایت امروز در چه وضعیتی به سر می برند. نویسندگان کتاب در 
جمع بندی و با توجه به اعتراضات «بهار عربی» که در زمان انتشار 
کتاب در جریان بود، چنین نتیجه می گیرند که «تمرکز بر گذار از یك 
نظام دسترسی محدود به یك نظام دسترسی باز (بدون درنظرگرفتن 
گام های ضروری دیگر) بیشــتر می تواند به شکست منجر شود... و 
بعید است برون داد یك درگیری انقالبی، دموکراسی مدرن و توسعه 
اقتصادی باشــد... داشــتن نگاهی متنوع تر و واقع بینانه تر نســبت 
به مســئله اول توســعه یعنی افزایش عملکرد یك جامعه شاید 
پیش شــرطی برای انتظارات واقع بینانه و ســازنده درباره تغییرات 
ممکن باشــد و فرایند توســعه را به پیش ببرد». بر این اســاس به 
نظر می رسد به جای کتمان واقعیت از سوی مقامات دولتی و ارائه 
تصویری نادرســت از وضعیت امروز کشور یا نگاه اتوپیایی به آینده 
از ســوی معترضان، باید حرکت شتابنده به  سوی اصالحات واقعی 
اقتصادی و سیاسی را در چارچوب یك برنامه مشخص علمی آغاز 
کرد. نه با نفی دیگری و عادی و رو به جلو نشــان دادن کشــور نه با 
دم دســت دانســتن آرمان های آزادی و پیشرفت، کار ملك و میهن 
سامان نمی گیرد بلکه فقط کار، خراب تر و تحول توسعه ایران عزیز 

دور و دورتر می شود.

یـادداشـت

درك واقعیت

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

خانواده محترم حیدرى
ضایعه درگذشت عموى بزرگوارتان را خدمت شما 

تسلیت عرض کرده، آرزوى صبر براى شما و غفران و 
رحمت الهى براى آن مرحوم از ایزدمنان خواستارم.

غالمحسین جاللى فرد

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت اهللا خامنــه ای فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز 
(دوشنبه) در مراسم مشــترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افســری نیروهای مسلح در سخنان 
مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند: با صراحت می گویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی 

و دنباله روهای آنهاست. 
مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث کامال قوی ظاهر شد و در آینده نیز هرجا که الزم باشد، 
شجاعانه وارد میدان خواهد شد. رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، به دلیران و قهرمانان 
دفاع از اسالم و ایران درود فرستادند. فرمانده کل قوا سپس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند. رهبر انقالب اسالمی در این مراسم در سخنان 
مهمی درباره حوادث اخیر کشور گفتند: در این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران 
در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کامال قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود. حضرت آیت اهللا خامنه ای تأکید کردند: در 

آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند، آنکه بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن ایران است. 

  با ایران قوی مخالفند  

اجاره بهاتنگنای شدید 
قدرت خرید کارگران دیگر کفاف خرید و اجاره خانه در پایتخت را نمی دهد

رهبر انقالب با اشاره به حوادث اخیر و با تأکید  بر این که آمریکا رهبر انقالب با اشاره به حوادث اخیر و با تأکید  بر این که آمریکا 
و صهیونیست ها فقط با جمهوری اسالمی مخالف نیستندو صهیونیست ها فقط با جمهوری اسالمی مخالف نیستند

درگذشت دختر جوان حادثه تلخی بود و دل ما را سوزانددرگذشت دختر جوان حادثه تلخی بود و دل ما را سوزاند

شکســت پرســپولیس در هفته هفتم رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال ایران تبعات زیادی دارد؛ این تیم که در خانه میزبان رقیب 
تبریــزی  بود، در روزی که اصال نشــانی از قدرت همیشــگی اش 
نداشــت، بازی را بعد از مدت ها واگذار کرد تا سه امتیاز را از کف 
بدهد. با این حال، نه شکســت پرسپولیس بلکه اظهارات سروش 
رفیعی، بازیکن شــیرازی این باشــگاه و البتــه یحیی گل محمدی 
ســرمربی این تیم، پس از بازی، حســابی خبرساز شده است. هر 
دو در کنار دیگر بازیکنان و اعضای کادر فنی پرســپولیس اعتقاد 
داشــتند که فوتبال اصال برایشــان اهمیت نداشته و مهم نیست 
که چه نتیجه ای رقم خورده اســت. پِس حرف های این دو چهره 
پرسپولیســی، کدهای زیادی نهفته است که یحیی از آن به عنوان 
یــک اتفاق غیرطبیعی کــه نمی تواند درباره اش حــرف بزند، یاد 
کرد و ســروش رفیعی هم با اشاره به زنگ ها و فراخوان هایی که 
صــورت گرفته، کمی بــه حل کردن معمای موجــود کمک کرده 
اســت.   سروش رفیعی، هافبک خالق باشــگاه پرسپولیس بعد از 

بازی با تراکتور در میکسدزون روبه روی خبرنگاران ایستاد. 

صندلی بازی در بهشت
موانع وکال برای ورود به 

پرونده  بازداشتی های اخیر
صراحت سروش 

خاموشی تاج

۱۰

۸

واکنش اعضای شورای شهر تهران به جابه جایی 
مدیران در شهرداری تهران

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۳ بخوانید

  عکس: پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری

در ستایش حرمت ها
گفت وگو  با مسعود جعفری جوزانی

درباره وضعیت سینما، انحصارگرایی و رانت

۶


