
زنگ خطر  براي صنعت آلمان
برلین براي اولین بار در یك نسل

 کسري تراز تجاري ثبت کرد 

پیتر بروك، از مهم ترین چهره های تئاتر قرن بیســتم، به تازگی در 
نود و هفت سالگی درگذشت. بروك در سال ۱۹۵۲ در لندن متولد 
شــده بود و پس از پایان تحصیالتش در آکســفورد سرپرســت 
«رویال  شکسپیر» شد و بخش مهمی از اعتبار و شهرت او نیز به 
دلیل اجراهای درخشــانی است که در سال های حیاتش از آثار 

شکسپیر به روی صحنه برده بود...

پیتر بروك و نمایش شرقي
چهره ای ابدی برای تئاتر قرن بیستم
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در «شرق» امروز  می خوانید: چراغ سبز فدراسیون جهانی به رفع محرومیت جودوی ایران؟ پایان مدیریت مردم بر محالت  و یادداشت هایی از  حسین حقگو، آرمان فرهادی، امیر عربی، بهروز غریب پور

اتحاد جماهیر شوروی تازه فروپاشیده بود، مدت زیادی 
از حضور جان میجر در جایگاه نخست وزیر جدید بریتانیا 

نمی گذشت و اینترنت هم شامل چند کامپیوتر رومیزی 
بود که تعداد انگشت شماری آزمایشگاه را به هم متصل 

می کردند. آخرین بار که آلمان در سال ۱۹۹۱ با کسری 
تجاری مواجه شده بود...

 وضعیت مســکن در تهران و کالن شــهرها تحت تأثیر شرایط 
اقتصــادی کالن و عدم کنتــرل تورم که تورم حــد اعالی خودش 
را در کاالی باارزشــی مثل مســکن نشــان می دهــد، کم کم ابعاد 
جدیدی را به خودش گرفته اســت. به این معنــا که تعداد زیادی 
از هم وطنانمان در تهران و کالن شهرها که نیازمند مسکن هستند، 
به ویژه زوج های جوان، اجاره نشــینان و افراد با درآمد ثابت، قدرت 
خرید یا اجاره واحدهای مســکونی را کم کم از دست می دهند یا از 
دســت داده اند و جالب این اســت که اگر آمار چند دهه گذشته را 
بررســی کنیم می بینیم که به طور مکرر در کالن شهرها که بیشترین 
بحران مســکن در آنهاست، مسکن تولید می کنیم و بعضا بیشتر از 
نیاز هم تولید می کنیم، ولی این نوع تولید مسکن آن نیاز و تقاضای 
مؤثر را جواب گو نیســت. پس ایراد در جای دیگری اســت که باید 
بــه آن توجه کرد. به اعتقاد من اقدام ملی در امر مســکن نیازمند 
نگاهی تخصصی، همه جانبه، آینده نگر و قانونی اســت، اســتفاده 
از تجربیات قبلی خودمان در کشــور، چه تجربیات بنیاد مســکن و 
چه تجربیات مســکن مهر و همچنین تجربیات دیگر کشورها برای 
جواب گویی به مســکن کم درآمدها بسیار الزم است و اگر این کار را 
نکنیم و این جمع بندی و نگاه تخصصی را نداشــته باشیم ممکن 
است مکررا دچار خطا شویم و یک خطا را چند بار تکرار کنیم و به 

مشکالت بیشتری دامن بزنیم.
بــه اعتقاد من مشــکل مســکن و به ویژه برای قشــر کم درآمد 
بایــد از طریق نگاه شهرســازی و توجه به موضــوع اقتصاد کالن 
حل شــود. به این معنی  اســت که وقتی متقاضیان مسکن، قدرت 
خرید ندارند، مشکل اصلی قیمت تمام شده مسکن است و قیمت 
تمام شده مسکن شــامل ساخت، هزینه های ســاخت، هزینه های 
مقدماتــی صدور پروانه و هزینه قیمت زمین اســت و وقتی که ما 
در کالن شــهرها محدودیت عرضه زمیــن را داریم، به این معنا که 
نمی توانیم زمین دولتی در محدوده کالن شهرها به متقاضیان ارائه 
کنیم، طبیعتا این فشــار روی شــهرهای جدید و شهرهای اقماری 
اطراف کالن شهرهاســت، ضمن اینکه ما در شــرایط اقتصادی ای 
هستیم که این شــرایط اقتصادی عواملی را به ما تحمیل می کند؛ 
برای مثال شــرایط نامناســب برای ســرمایه گذاری یا شرایط ناامن 
اقتصادی ســرمایه ها را به ســمت مکان های امن هدایت می کند، 
مکان هایی که از گزند تورم به دور باشــند و بتوانند این نوســانات 
تورم را پشــت سر بگذارند. در کشــور ما از دیرباز سرمایه گذاری در 
امر زمین و مســکن به عنوان یک ســرمایه گذاری امن شناخته شده 
اســت و مردم آن را به عنوان مکانی که خیلــی راحت تر می تواند 

گزند نوسانات اقتصادی را پشت سر بگذارد، می شناسند.
نکتــه دیگری که باید بــه آن توجه کنیم اینکــه دری در نظام 
مدیریت شــهری مــا از اواخر دهه ۶۰ -پس از جنگ- باز شــد که 
براســاس آن دولت منابع و کمک هایش را از شــهرداری ها قطع 
کــرد با این توجیه که شــهرها خود باید منابعشــان را تأمین کنند 
و ایــن موضــوع امروز بــه وضعیت حادتری رســیده اســت که 
حادبودن شــرایط در ایجاد عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های 
شــهرداری ها خودنمایی می کند و به بهانه های مختلف این گپ 
بین درآمدها و هزینه ها یا اصطالحا کســری بودجه شــهرداری ها 
از محــل فروش دارایی هــا و مایملک  و از همــه مهم تر واگذاری 
تراکم مازاد بــر برنامه آن هم در بخش های تجاری و مســکونی 
دارد تأمین می شــود که این کار تبعات جبران ناپذیری دارد؛ یعنی 
شــما برنامه ای را تحت عنوان برنامه راهبردی ۱۰ســاله یک شهر 
مصوب می کنید و بعد برای اینکــه از آن عبور کنید پول می گیرید 
و آن پــول را هزینه جــاری و هزینه اداره امور شــهر و هزینه های 
پرسنلی و طرح های عمرانی و... می کنید، درحالی که همین اقدام 
آن قدر پرهزینه است که شما مشابه آن را تقریبا در جاهای معقول 
دنیــا نمی بینید، یعنی در جاهایی که قانون حاکمیت دارد و به هر 
صورت ضوابط قانونی و شهرســازی حاکم است، آن را نمی بینید 
و بی توجهی به آن به اشــکال مختلف خودش را نشان می دهد. 
کســانی که این ایــده را تعقیب می کنند، معموال بهانه شــان حل 
مشــکل مسکن است و فکر می کنند با دادن مجوز بیشتر و فروش 
تراکم بیشــتر طــرف تقاضا را می توانیم جــواب دهیم و عرضه را 
در مقابل تقاضا بیشــتر کنیم، درحالی که تجربیات نشــان می دهد 
ما در دوره هایی خیلی بیشــتر از تقاضا مسکن تولید کرده ایم، ولی 
باز هم آنهایی که متقاضی مســکن بودند سرشان بی کاله مانده و 
به آنها مســکنی نرسیده اســت. در حقیقت در بازار فروش تراکم 
اصلی ترین بازنده گان طبقات ضعیف هســتند، چــون این یکی از 
عوامل افزایش قیمت زمین و مســکن است. ما مطالعاتی در سال 
۹۹ در شــهرداری تهران انجام دادیم و این نشان می دهد از روزی 
که فروش تراکم آغاز شــد، شــهرداری چیزی حدود هفت درصد 
از گردش ســرمایه در بخش مسکن در تهران را دریافت می کرد و 
این میزان دریافتی از گردش ســرمایه در بازار مسکن به دو درصد 
کاهــش پیدا کرده اســت. در حقیقــت اصلی ترین بازنــدگان این 
گردش سرمایه شــهروندان تهرانی و خود شهرداری است، ارزش 
واقعی تراکم در شــهرها تقریبا معادل ارزش واقعی زمین در هر 
نقطه ای اســت که این امر مورد تقاضاست و می خواهد به صورت 

مجوز واگذار شود...
ادامه در صفحه ۴

بازنشســتگان جامعه ایرانی در کف مطالبات خود از نظر هرم 
مازلو، گرفتار آمده اند. هرم مازلو مشــهورترین هرم درباره نیازهای 
انسانی است. این هرم که بسیار مشهور است، ابتدایی ترین نیازهای 
انســانی را در پایین هرم، از تغذیه تا بهداشت و درمان و تحصیل، 
ازدواج، اشــتغال و کار و... مطرح می کند و در کف این هرم درآمد 
هر انســانی اعم از کارگــر، کارمند و... و بازنشســته باید در حدی 
باشــد که نیاز او را در درجه اول برای تداوم بقا و تغذیه و خوراک 
مناسب تأمین کند، حداقلی برای زنده بودن و ادامه بقا. شوربختانه 
میلیون ها بازنشســته و خانواده های آنان در شــرایط کنونی کشور 
در کــف هرم مازلو مانده اند و گاهی حتــی از تأمین قوت الیموت 
خود و خانواده هایشان بازمانده اند! آنها کف خیابان را برای تأمین 
نیاز بسیار ابتدایی مازلویی برای ادامه زندگی شان انتخاب کرده اند. 
ایــن کف واقعا حیرت آور و اندوهبار اســت. آخر بعد از ۳۰ ســال 
کار و در مــواردی حتی بیشــتر، بیایی کف خیابــان و داد بزنی که 
«سفره هایمان خالی اســت». این یعنی درماندگی در کشوری که 
دومین منابع ســوخت گاز دنیا را دارد و دارای منابع بسیار سرشار 
نفت، حتی بعد از ســال ها استخراج است. اگر نظریه هانا آرنت را 
درباره گرسنگان و تهیدستان و اعتراض آنها به گرسنگی به کناری 
بگذاریم، شــرمندگی برای جامعه و دولت هایــی می ماند که باید 
بــا مدیریت های مؤثــر و کارآمد ضمن تأمین نیازهــای ابتدایی نه 
گسترده بازنشستگان، تمامی منابع غنی را از یک سو و سرمایه های 
انسانی را از سوی دیگر حفاظت و مدیریت می کردند. دردآور است 
که بگوییم دولت، مردم را مانند نیازمندان کم درآمدی تصور کرده 
کــه با اقداماتی نظیر یارانه یا با افزایش مســتمری بازنشســتگان 
کم درآمــد و کنارگذاشــتن بازنشســتگانی که انــدک دریافتی ها و 
حقوق و دســتمزد بیشتر از ۳۰ ســال کار و خدمت شان از دیگران 
بیشــتر در کف همان هرم مازلو حرکت کند و بازنشســتگان را به 
صدقه بگیرانی تبدیل کند که گویا اینان بیشــتر از ۳۰ ســال در هر 
عرصه ای کار و تالش نکرده اند. اینکه بازنشســتگان در هر گروهی 
کــف خیابان را به صدقه بگیری و تأمیــن نان در حداقل اندازه اش 
ترجیح داده اند و مروج نظریات هانا آرنت شده اند، موجب تأسف 
برای دولتی اســت که وعده هایش بلند اما اقداماتش حتی در حد 

کف «هرم مازلو» نبوده است! 
ادامه در صفحه ۵

اقدام ملی مسکن
و طرح یک سؤال غلط!

کف مطالبات بازنشستگان 
و هرم مازلو

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

 
جامعه شناســی به دنبال فهم کنش متقابل بین افراد است. در 
رویکرد جامعه شناســی خرد، مســائل کالن نتیجه رفتار متقابل 
افــراد در نظر گرفته می شــود. از منظر جامعه شناســی، آگاهی، 
شناخت و هویت از رهگذر کنش متقابل افراد شکل می گیرد، اما 
در کنش متقابل مســئله ای وجود دارد که تبعاتی هم در سطح 
خرد و هم در ســطح کالن جامعه به دنبال دارد. بســیاری از ما 
با افرادی که بیشــتر شبیه خودمان هســتند کنش متقابل داریم؛ 
بــه این دلیل کــه بهتر فهــم و درک می شــویم. این گونه تصور 
می شــود افرادی که شبیه ما هســتند، بهتر ما را می فهمند؛ این 
مهم ترین دلیلی اســت که افراد تا حدی شبیه به هم در سالیق و 
عالیق برای کنش متقابل ارائه می کنند. اما آیا افرادی که شــبیه 
ما هســتند ما را بهتر درک می کنند؟ پاســخ به این پرسش را به 
مجالــی دیگر موکول می کنم. هرچه کنــش متقابل بین افرادی 
که گمان می کنند تا حدی شــبیه هم هستند بیشتر باشد، فرصت 
کمتــری برای تعامل بــا دیگران که ناآشــنا تر هســتند خواهند 
داشــت. گاهی این کنش متقابل بر اســاس شــباهت ها افراطی 
می شــود که به معنای قطع کنش متقابل با دیگران اســت. در 
فضای دانشــگاه بارها با چنین مســئله ای مواجه بــوده ام و در 
میان دانشــجویان دهه هشتادی بیشتر به چشم می خورد؛ رابطه 

بین دوستان همفکر و با ســالیق و ارزش های مشترک. این افراد 
چنان سرگرم کنش در گروه خود هستند که از تعامل با گروه ها و 
افراد دیگر با ارزش هــا و هنجارهای متفاوت در می مانند. تعامل 
با فراد دیگر دشــوار اســت؛ زیرا دوســتان نزدیک نیــاز به وقت، 
تعهــد و وفاداری دارند. کنش متقابل بــا افراد دارای ارزش ها و 
هنجارهای مشــترک، به دلیل درک و فهم متقابل، هرچه بیشــتر 
باشــد در تجربه همدیگر بیشــتر سهیم می شــوند و ارزش ها و 
هنجارهایشــان تقویت می شــود؛ در نتیجه ممکن است افراد را 
از دیگران و ناآشــنایان جدا کند و تفاوت ها قابل فهم نشــوند که 
در ایــن میان، تعامل و ارتباط منظمی برای شــناخت تفاوت ها و 
تمایزها برقرار نمی شود. به قول برایان فی در کتاب فلسفه علوم 
اجتماعی، سهیم شــدن در اندیشه ها و عقاید هرچه بیشتر دشوار 
می شــود. نتیجه اینکه دیگران و نآاشنایان نه تنها متفاوت به نظر 
می آیند، بلکه عجیب و شاید کجرو، بیمار یا بد ذات در نظر گرفته 
شوند. در چنین وضعیتی ممکن است قوم مداری تقویت شود؛ به 
این معنا که افراد فکر می کنند اندیشه، فرهنگ و رفتار آنها مرکز 
و کانون جهان و حقیقت مد نظر آنها همیشــگی و جهانی است. 
 برایان فی می نویســد ما به اندیشــیدن برحســب آنچه در کنش 
متقابل یاد گرفته ایم گرایش داریم و برای اکثر ما دشــوار اســت 
که اعالم کنیم دیگرا ن متفاوت اند. در چنین شــرایطی این تصور 
به وجود می آید که آنچه ما فکر یا رفتار می کنیم، درســت است 
و فکر و رفتار دیگران نادرســت. آنها برخطا هستند چون با آنچه 
ما انجام می دهیم فرق دارند. بدون کنش متقابل با ناآشــنایان و 
کسانی که تصور می کنیم چندان شبیه ما نیستند، درک تفاوت ها 
بســیار سخت می شود و چون درک نمی کنیم آنها را حقیقی هم 

تلقــی نمی کنیم. عدم تمایل به امر ناآشــنا در بحث های علمی 
در حوزه علوم انســانی و اجتماعی نیز در بین دانشجویان وجود 
دارد. بــرای برخی دانشــجویان اگر مطالب علمی آشــنا به نظر 
برســد یا با تجربه زندگی آنها همسو و همخوان باشد، عالقه مند 
می شــوند اما به بحث هایی که تفکــرات، ارزش ها و هنجارها یا 
عادت واره آنها را به چالش می کشــد، عالقه نشــان نمی دهند یا 
تالشی برای فهم آن نمی کنند؛ درحالی که اساسا علوم اجتماعی 
در مقابل عقل ســلیم و امر طبیعی و بدیهی شــده شکل گرفته 
اســت. در چنین وضعیتی مسئله نحوه مواجهه با دیگری مطرح 
می شــود. هرچه کنش متقابــل درون گروهی پیوســته بازتولید 
شــود و با دیگراِن نا آشــنا و متفاوت کمتر کنــش متقابل برقرار 
شــود، عیب های دیگران برجســته تر و فضلیت هــای خودمان 
مبالغه آمیز تر می شــود. گاهی ممکن اســت دیگران به افرادی 
فاقد حقوق تبدیل شــوند و درک آنها روزبه روز دشــوارتر شده و 
اساسا گشودگی به دیگری ناممکن می شود. اینکه با چه کسانی 
کنش متقابل داریم در اینکه چه کســی هســتیم، چه می کنیم و 

چــه باورهایی داریم تأثیر خواهد گذاشــت. در 
چنین مواقعی تفاوت ها درک نمی شــوند. افراد 
به چنیــن کنــش متقابلی عــادت می کنند اما 
نتیجه آن ممکن اســت به تضعیف دموکراسی 
منجر شود. هر سیاســت و برنامه  ای که امکان 
کنش متقابل با دیگران نا آشــنا را محدود کند، 
باید مورد بازبینی قرار گیرد. در جامعه متکثر و 
متنوع ایران الزم اســت افراد به تعامل و کنش 

متقابل با قومیت ها و تفاوت ها تشویق شوند.

یادداشت

خودمان و دیگری

شهردار سابق تهران
پیروز حناچی

  مینو بدیعی

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری 

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

«شرق» امتیازدهی تأهل و فرزندآوری را «شرق» امتیازدهی تأهل و فرزندآوری را 
در ارائه تسهیالت و فعالیت های دولتی بررسی می کنددر ارائه تسهیالت و فعالیت های دولتی بررسی می کند

جایی برای مجردها نیستجایی برای مجردها نیست
بایکوت مجردهابایکوت مجردها

محسنی اژه ای در بازدید از دادسرای شهید مقدس، خطاب به مسئوالن و دست اندرکاران قضائی تأکید کردضرورت احترام به خانواده متهمان 

به  سادگی همین تیتر، اینجا جایی برای مجردها نیست؛ سال های سال 
بود که بار نگاه های فرهنگی به تجرد، در برخی اقشار جامعه، بر دوش 
دختران و پســران مجرد ســنگینی می کرد و به تازگی در راستای تجرد 
آگاهی بخشی شــده بود. همچنین، در ســال های اخیر به تازگی عموم 
جامعه بر این امر واقف شــده بودند که مســائل اقتصادی و معضالت 
معیشتی چالش بزرگی بر ســر راه ازدواج است. در این شرایط، تجرد 
که انگار هنجارشــکنی خودخواسته جوانان اســت، بار دیگر زیر فشار 
قانون گذاری ها قرار گرفت و دختر و پســر مجرد، طردشــدگان حقوق 
شهروندی شــدند. در واقع بار دیگر پررنگ تر از گذشــته، انزوای افراد 
مجرد به بهانه تحقق افزایش جمعیت رقم خــورد. پس از آنکه امتیاز 
تأهــل و فرزندآوری در عضویــت هیئت  علمی دانشــگاه ها مطرح و 
خبرساز شــده بود، این برنامه به آزمون استخدامی آموزش و پرورش 

نیز رسید. 

آن طور که در خبرها گفته شــده، به اســتناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و براســاس 
مندرجــات صفحــه ۵ دفترچه راهنمای ثبت نــام نهمین دوره آزمون اســتخدامی و به تبــع آن آزمون 
اســتخدامی اردیبهشــت ۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده است به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو 
درصد و مجموعا حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه شود. اختصاص این 
امتیاز مشــروط به این مسئله است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند او باالی ۲٫۵ 
درصد نباشــد. خرداد ۹۳ بود که در راستای تحقق افزایش جمعیت، طرح ها و برنامه های متفاوتی ارائه 
شــد و در آنها توجهی به مجردها نشــده بود. در آن زمان گفته شــد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی طرحی تهیه کرده که در صورت تصویب نهایی آن در صحن مجلس، سازوکارهایی برای تأمین 
مسکن متأهالن اندیشیده شده و دولت، مکلف به تأمین حداقل ۵۰ درصد هزینه ازدواج جوانان می شود؛ 
همچنین استخدام افراد مجرد در هیئت  علمی دانشگاه ها و در آموزش و پرورش به عنوان معلم ممنوع 
می شود. شاید زمزمه های ابالغ شرط تأهل در امور استخدامی و سایر فعالیت های دولتی، در آن زمان به  

طور جدی شنیده شده اما پیش از آن نیز برخی فعالیت ها به  شرط تأهل امکان پذیر بود. 
این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

گزارش «شرق» از ماجرای مسدود شدن 
همراه بانک برخی اتباع خارجی ساکن ایران

رشد بدهی های دولت نه تنها ادامه دارد بلکه 
به استقراض از چین و روسیه رسیده است

همچنان سرگردانی

سرکشی دوباره کرونا

 ویزا نمی دهند؟چرا به ورزشکاران ایرانی

دردسرهای بدهکاری
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  این عکس متعلق به هنگامه فهیمی است که برشی از تهران در سال های گذشته را نشان می دهد


