مقام معظم رهبری:

رئیسجمهوري در ضیافت افطار با ورزشکاران:

جمهوری اسالمی
با اقتدار کامل ایستاده است

زنان باید در صحنههاي ورزشي
حضور فعال داشته باشند

مهــر :در بیستوســومین روز از ماه مبــارک رمضان،
جمعی از خانوادههای شــهدای مرزبانی سپاه ،ارتش
و نیــروی انتظامــی بههمراه جمعــی از خانوادههای
شــهدای مدافع حــرم و وزارت اطالعــات ،عصر روز
گذشته با حضرت آیتاﷲ خامنهای...،

پایگاه اطالعرساني ریاستجمهوري :رئیسجمهوري
شــامگاه یکشــنبه در ضیافــت افطار با ورزشــکاران،
همگان را به اتحاد و تالش در مســیر توســعه و رونق
ایران اســالمي فراخوانــد و تأکید کــرد» :اکنون دیگر
انتخابات به پایان رسیده و رقابتهاي انتخاباتي...

صفحه ۲

صفحه ۲
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شلیک موشکهای سپاه از کرمانشاه و کردستان به تروریستهای تکفیری در دیرالزور سوریه

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

حمله موشکی سپاه

واکنش آیتاﷲ مکارمشیرازی به حسن روحانی

دموکراسی از روی
ناچاری است

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

اعضاي جدید شورا
و قطار از ریل خارجشده تهران
صفحه۲

شــهر تهــران را بــه چــه
میشناســیم؟ به تونــل توحید،
برج میالد ،آپارتمانهای فرشــته
و ولنجــک یا به باغ ملی ،خیابان
ســی تیر ،کوچهباغهای شمیران
و خانــه امامجمعــه؟ تصویــری که نســل جدید
ســاکنان شــهر با شــنیدن نام تهران به ذهنشان
متبادر میشود چیســت؟ الگوی توسعه شهری در
تهران بر کدام مزیت بنا شــده است؟ شهر تهران به
ســاکنانش چه چیزی میدهد کــه متمایز از دوبی،
استانبول و باکو اســت؟ شهر تهران سالهاست که
با الگویی فاجعهبار توســعهیافته است .این اشتباه
مصیبتبار در توسعه شهر تهران فقط به مدیر فعلی
آن برنمیگردد...

صفحه ۳
هشدار رسایي به اﷲکرم:

در ﺷﯿﻮه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮐﻨﯿﺪ

پروندهاي براي سالمرگ دکتر علي شریعتي

گرفتار در چنگك
آزادي و عدالت

صفحه ۳
بررسی تبعات خروج از شورا برای تصدی مسئولیتی دیگر
در گفتوگوی »شرق« با محمدجواد حقشناس

به مردم برمیخورد

هادي خانیکي» :حاضر نادیدنی« و »غایب همیشه حاضر«
علی طهماسبی :شریعتی بهدور از حب و بغض
شریعتی به روایت عابران خیابان شریعتي

صفحه ۱۷

دولت ،استداللي براي
تفکیك وزارتخانهها ندارد
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ راه

زﻫﺮا اﺣﻤﺪىﭘﻮر*

ادامه در صفحه ۱۷

صفحه ۱۵

همین صفحه و صفحات  ۶و ۷

یک قرن بازی
با وزارتخانهها

ﻋﮑﺲ :رﺋﻮﻓﻪ رﺳﺘﻤﯽ ،ﺷﺮق

ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺳﻌﯿﺪه ﺷﻔﯿﻌﯽ
صفحه ۴

احیاي وزارت بازرگاني سال
 ۹۰به اقتصاد ضربه ميزند
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد دوداﻧﮕﻪ
صفحه ۵

ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﮕﺮ

ﺣﺮف اول

ظرفیتهاي سیستانوبلوچستان
را دریابیم
ﺳﺎﻻر ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻨﯽ
اســتان سیستانوبلوچســتان
بزرگترین اســتان کشور و در عین
حال محرومتریــن و مغفولترین
آنها نیز هســت .یکــي از عجایب
ما این است که این استان »عزیز«
را همواره در زمــان انتخابات به یاد ميآوریم و پس
از آن ،تا انتخاباتي دیگر یا حادثهاي تروریســتي آن را
به فراموشــي ميســپاریم .مردم محروم این استان
به وعده انتخاباتــي یارانهاي نه گفتنــد .رفتاري که
پیش از ایــن در رفرانــدوم خرداد  ۱۳۹۵ســوئیس
شاهد آن بودیم ۷۸ .درصد مردم این کشور به یارانه
بيقیدوشــرط دوهزارو  ۲۰۰یورویــي در ماه نه گفته
بودند .این رخداد نشــان از ســطح دانش سیاسي و
شعور مردم محروم اســتان دارد .صحبتهاي اخیر
مولوي عبدالحمید در یک همایش پس از انتخابات
یــک بار دیگر ســطح آگاهــي ملي و سیاســي یکي
از مهمترین نخبگان سیاســي آن دیــار را به نمایش
گذاشــت و توجهات زیادي را جلب کرد.سال گذشته
به دعوت وزارت علوم و دانشگاههاي زاهدان و زابل
به همراه عدهاي از اســتادان علوم سیاســي و تاریخ
ســفرهایي به زابل و زاهدان داشتیم .یکي از برکات
مهم این سفر ،آشنایي با فعاالن سیاسي و نویسندگان
آن منطقــه بود که با تصورات قالبي ما متفاوت بود.
زابل و به طور کلي شــمال اســتان درگیــر مبارزه با
»دیو« خشکسالي است و بخش بزرگي از پروژههاي
توسعه و آمایشي را متوقف کرده است.

سوســن شــریعتي :براي پاســخدادن به شــریعتي و
مســئله دوران تکلیف و تعریف ســه گزاره باید روشن
باشــد و نیست :شــریعتي همچون »متفکر«» ،دوران«
و »مســئله« .بر اســاس تعریــف از این ســه موضوع
اســت که ميتوانیم از گسســت یا تــداوم میان خود و
شــریعتي ســخن بگوییم.دوره چیســت و چه مالکي
را براي تشــخیص پایان و آغازش ميتوان برشــمرد؟
دوره تمامیتــي ارگانیک اســت؟ )درکي هگلي .همان
نگاهي کــه فوکویاما را به صدور حکــم بر پایان تاریخ
داد؟( سیســتمي هموژن است؟ )عناصري درهمتنیده
و داراي تمي دروني یکدســت و یکپارچه .درک کانتي
از دوره( دوره عبارت اســت از یک گرایش؟ تنش میان
امر دیروزي و توســعه و میل به گشــودگي که موجب
این یا آن گرایش کالن ميشــود و نامش ميشود این یا
آن دوره؟ دوره را آیا ميتوان با مفهوم اپیستمه تعریف
کرد؟ سیستمهاي مفهومي ،یکدستي فرهنگي؟ تعریف
دیگري از دوره این امــکان را فراهم ميکند تا ما دوره
خود را از دوره شــریعتي منفــک و داراي تفاوتهاي
رادیــکال ندانیم و بتوانیم نتیجــه بگیریم که همچنان
در ذیــل یک دوره قرار داریم و آن تعریف فیلســوف و
مورخ آلمانــي  droysenدرایزن ،از دوره اســت؛ دوره
همچون »پروســه« .دوره در این نگاه سیســتم بســته
نیســت ،هموژنیته و یکدســتي نیســت ،تمامیتي که
بســط ميیابد و به پایان ميرســد و از نو آغاز ميشود
نیســت؛ بلکه دوره عبارت است از »:تنش میان عناصر
همزمان و گشــودگي به ســمت غیر قابل پیشبیني؛
همزیســتي الیههاي متعدد زمان یــا ناهمزمان؛ تنش
بیــن فردانیتهاي فرهنگي ،فکــري ،اقتصادي ،بومي
و امــورات عام و جهانشــمول .در این نگاه برشهاي
زماني و شــمارش تفاوتهایشــان عمدتــا واحدهاي
اندازهگیريانــد و جنبه انتزاعي و ســاختگي دارند .این

تعریــف از دوره شــباهت زیادي به نگاه شــریعتي در
توضیح و تعریف شــریعتي از دوراني که در آن به سر
ميبرده اســت دارد .شــریعتي پروژه خود را بر اساس
تعریــف از دوران طرحاندازي ميکند :از زمان بومياي
که به آن گرفتار اســت و زمانــه عامي که نامش زمان
جهاني است .زمان بومياي که دستخوش ناهمزماني
تاریخي و تقویمي است )زمان فرهنگي قرون وسطایي
و زمان تقویمي قرن بیســتمي( و جهانشــمول و امر
جهانياي که امروزه نامش جهانيشــدن است و مراد
جهانيشــدن تکالگویي نظم ســرمایهداري .این نگاه
انتقادي و گفتوگــوي تنشآلود با زمانه ،گفتمان او را
از تختهبند زمانه خودشدن مصون ميدارد و او را تا ما
امتداد ميبخشد.با این تذکرات و عليرغم این تداوم ما
مجبور به ذکر تفاوتهاي زمانه خود و شریعتي هستیم.
همین چهل سال اخیر .ميتوان چنین برشمرد:
 لیبراسیون لیبرالیزم .کاپیتالیزم جهاني شده .تمرکزو گسترش ســرمایه ،منطق آزادشده سرمایه .تضعیف
دولتها و بدلشدنشــان به آنتنهاي پیشــبرد منطق
ســرمایه .عملکردهاي جدید جهانگشــایي از طریق
خلق مناطق آزاد بيدولت  zonageبه جاي دولتهاي
دستنشــانده قبلي و به قصد کنترل منابــع و انرژي؛
وضعیتــي کــه منجر بــه ازبینرفتن احســاس تعلق
بــه هویتي تعریفشــده یا مرکزیتي ملي یــا قدرتي به
نام دولت شــده اســت .همه مرزهایي کــه بهگونهاي
مصنوعي بعد از جنگ جهاني اول در منطقه خاورمیانه،
مالک مشروعیتدادن به ملتها شده بود امروزه از بین
رفتهاند و کاپیتالیســم جهانيشده با خلق مناطق آزاد
و موجودیتهاي بالتکلیف و دربهدر توانســته است با
خرج کمتري ،دسترسي به منابع طبیعي و ثروت جهان
را براي خود ممکن کند .امروزه ما شــاهد شکلگرفتن
دوباره الیگارشــي جهاني هستیم .باز اقلیتي که مالک

ادامه در صفحه ۴

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺟﯿﮏ
ﺿﺎﯾﻌﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻋﺰﯾﺰﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ
و ﻣﻐﻔﺮت دارﯾﻢ .ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق

ارتبـاطبا روزنـامهشـرق
SHARGHLINE
@ SHARGHDAILY.IR

اکثریت منابع جهان شدهاند۱۰) .درصد جمعیت جهان
صاحبــان  ۸۶درصد منابــع جهان هســتند۴۰.درصد
صاحب ۱۴درصد منابع جهان هســتند و نامشان طبقه
متوسط شــهري و بیشتر متمرکز در کشورهاي اروپایي.
ميمانــد  ۵۰درصد ،دومیلیــارد از جمعیت جهان که
فاقد ســرمایهاند؛ نــه مصرفکننده بازار هســتند و نه
به ارتش کار پیوســتهاند ،نه دولــت متمرکزي دارند و
دســتخوش دربهدري سیاسي ،جغرافیایي و اجتماعي
شــدهاند و اکثرا متمرکز در مناطق خاورمیانه و آفریقا
و (...عوارض فرهنگي :این بسطیافتن منطق سرمایه و
تحمیل مدل واحد توســعه بيتردید آنچه را به همراه
آورده است مرگ اکوسیســتمهاي فرهنگي ،بدلکردن
تکثر فرهنگي به مونوکولتور ،خلق تمدن فلهاي است.
در این بالتکلیفي طبیعي اســت کــه همگان به دنبال
تعریــف تعلقهاي جدید هســتند .از همان  ۴۰درصد
طبقه متوســط شهري متمرکز در کشــورهاي اروپایي
تــا  ۵۰درصــد پرولتاریاي دربهدر در مناطق آزادشــده
جهــان .ميماند دو نوع انتخاب :پیوســتن به باندهاي
گانگستري تا احیاي پیوندهاي قوم و قبیلهاي باستاني،
خلق سرزمینهاي جدید با اربابان جدید )سنتگرایي،
بنیادگرایــي و ...همگــي بــه تعبیر بدیــو در واکنش،
حسرت یا کین نســبت به غرب مهاجم (.و دست آخر
ناسیونالیسمهاي رنگ به رنگ.
از ناسیونالیســمهاي رنگارنگ اروپایي تا قومگرایي
و هویتگرایيهــا عکسالعملي در مناطق آزادشــده
آنارشــیک؛ همــان موقعیتي که شــریعتي پیشبیني
ميکنــد» :تا خوردن بر روي خود« ،تــرس از دیگري یا
تشــبه و پناهبردن به قويتر .تردیدي نیست که در این
جهان جهانيشده راهحلهاي بومي ناممکن است .در
خود خزیدن است .عکسالعملي است .جهانشمولي
که کاپیتالیزم جهاني تعریف ميکند نیز پاسخگو نیست.

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﺳﺘﺎريﻓﺮ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻬﯿﻤﻨﯽ ،ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻮﻣﻨﯽ
ﻋﺒﺎس ﺷﺎﮐﺮي ،ﻋﻠﯽ ﻋﺮب ﻣﺎزار ﯾﺰدي
ﺣﺠﺖ اﷲ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻣﻬﺪي رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن

ما در جهانِ بحرانزا
زندگی میکنیم
صفحه ۱۰

ﯾﺎدداﺷﺖ
باید ســومي ساخت .راه سوم پناهبردن به ناسیونالیسم
است یا تعریف انترناسیونالیسمي دیگر است؟ ضرورت
همچنان همان اســت :خویشــتني دیگر بــراي خلق
انترناسیونالیســم دیگر .موقعیت امروز نشان ميدهد
نــه تنها غیبت عدالت ،آزادي را در خطر مياندازد و ما
با »دموکراسيهاي خالي« روبهرو ميشویم که اساسا
غیبت عدالت منشــأ بحرانهاي هویتي نیز ميشــود و
موجبات جهشهاي ژنتیکي هویتي ميشود.
با احتســاب همه این مالحظات پاســخ شــریعتي
براي تنش دوران ما چیست؟چه ربطي میان شریعتي
 ۴۰ســال پیش با امروز ميتوان برقرار کرد؟ شــریعتي
متفکري است که از همان  ۴۰سال پیش درگیر تعریفي
متفاوت از خویشــتن است .خویشــتني گرفتار در میانه
چنگک آزادي و عدالت و در پي معنایي استعالبخش
بــراي درنغلتیدن به ابســورد زمانه .دوران شــریعتي
با دوران ما فرق اساســياي ندارد .شــریعتي متفکري
اســت که دوران خود را زندگي کرده و تالش کرده آن
را مفهومسازي کند.
پاســخ او چیســت؟ ســاختن بومي دیگر به قصد
خلق انترناسیونال یا یونیورسلي دیگر از طریق تعریف
خویشتن .امروزه ما به همان دردي دچاریم که شریعتي
از آن صحبت کرد :ناراضي از بينظمي جهان و ناراضي
از زمان بومي خویش .هســته ســخت پروژه شریعتي
همین عدم رضایت است و تالش براي پیداکردن ربطي
جدید میان این دو ) (individualite-universelاز طریق
بازتعریف هر دو .خویشتني گرفتار و قرار گرفته در میان
چندزمانيهاي متعدد :زمان شخصي ،زمان اجتماعي
و زمان درازمــدت فرهنگي-تاریخي .زمان شــخصي
)کویــري( که بيربط اســت به اجتماع ،دســتخوش
تنهایي است ،سراسیمگي دارد میان شرق و غرب ،قرار
گرفته است در یک ناهمزمان اگزیستانسیالیستي.

ادامه در صفحه ۱۹

ﺟﻨﺎبآﻗﺎي ﺧﺴﺮو ﻗﻨﺒﺮي) ﺗﻬﺮاﻧﯽ(

گفتوگو با داریوش مهرجویی درباره رمانهایش

هشدار درباره بازگشت به عقب
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻃﻮﻃﯿﺎﯾﻰ  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﺸﺎورزى
کارنامــه بخــش کشــاورزی
در دولــت یازدهــم بدونتردید از
کارتهای برنــده انتخاباتی آقای
روحانی بهشمار میآمد .دستیابی
به برتــری صددرصــدی در تولید
گندم و  ۳۰درصدی شــکر و ...تنها در خالل سالهای
 ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۵متأثر از تغییر نســبی سیاســتهای
کالنی بود کــه در این مدت صــورت گرفت .همواره
در هر کشوری همبستگی نزدیکی بین بازار مصرف و
بخش تولید وجــود دارد .اما اتاق فرمان این دو حوزه
در ســالهای طوالنی از گذشــته بهطور جداگانه در
وزارتخانههای بازرگانی و کشاورزی قرار داشت .ارتزاق
فزاینده بودجههــای عمومی از درآمد نفت و ماهیت
فوریتــی بازار مصرف در مقایســه بــا فرایند تدریجی
حــوزه تولید ،این پیوند را به رابطهای معکوس تبدیل
کرده بود .تمایل دولتها نیــز در زمینه کنترل تورم و
وجود درآمد نفتی موجب بهانزوارفتن تدریجی بخش
تولید شده بود .در دهههای  ۵۰تا  ۸۰نالههای مستمر
تولیدکننــدگان با ســوت کشــتیهای واردات درهم
آمیخته و ملودی درام ورشکستگی بخش کشاورزی
را پژواک میداد .این ملودی از ورای سروصدای تغییر
کاربری اراضی تنها به گوش آنانی میرسید که آینده
بیتولید را مینگریســتند .ارائه الیحه »قانون تمرکز«
در سال  ۱۳۹۱و تصویب آن در سال  ۱۳۹۲برای کنترل
بازار مصــرف و با انگیــزه حمایت از تولیــد داخلی،
روزنههای امید را گشود.
ادامه در صفحه ۱۷

ﺑﺮاي درج ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد در وﺑﺴﺎﯾﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
دومین روزنامه پر بازدید
ایران در فضاي مجازي
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