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هنگام درنگ است
تحليل وضعيت سياسي كشور درگفت و گو با محمدرضا تاجيك 

امير جديدي / اعتماد

دريغا كه دكتر محمدامين قانعي راد اس��تاد 
جامعه شناس��ي زود و بي هنگام اين جهان را 
وداع گفت و به ملكوت پيوست. مرگ چنين 

خواجه نه كاري است خرد. 
دكتر قانعي راد دانش��مند ممت��ازي بود. او 
روحي بلند و چش��مي گش��وده ب��ه اوضاع 
زمان و مس��ائل جامعه و كشور داشت و فارغ 
از تعلق ها و مصلحت انديش��ي هاي كوته بينانه مي خواس��ت اين 

مسائل را دريابد. 
اس��تعداد اين را هم داشت كه با احتياط دانش��مندانه قدم در راه 

انديشه اصالح اجتماعي بگذارد. 
فيلس��وف و ش��اعر تماش��اگرند اما كار دانش��مند ب��ه خصوص 
دانشمند علوم انس��اني و اجتماعي صرفا تماشاگري نيست. آنچه 
كارل ماركس در باب پراكس��يس گفت اگر از زوائد ماترياليس��م 
تاريخي پاك شود ش��ايد تعبير مناس��بي براي علم جامعه باشد 

يعني علمي كه در آن نظر نمي تواند بي تعلق به عمل باشد. 
دكت��ر قانعي راد مي خواس��ت مس��ائل جامعه كنون��ي را به قول 
ماكس وبر با تفهم و نه صرفا با تبيين دريابد. شايس��ته اس��ت كه 
كارنامه علمي او را دوس��تان و ش��اگردانش تدوي��ن كنند. آنچه 
اكنون مس��لم مي نمايد اين اس��ت كه او با تعلق خاط��ر به علم و 

پژوهش زندگي كرد. 
اقتضاي تعل��ق به عل��م و معرفت، س��ادگي و ف��راغ از تكلفات و 
كوته بيني ها و مصلحت انديش��ي هاي ش��خصي و گروهي است و 

انصافا دانشمند فقيد واجد اين اوصاف بود. 
اي��ن ضايعه را ب��ه خان��واده گرام��ي و هم��كاران و دوس��تان و 
شاگردانش و به همه دانشگاهيان و اهل دانش تسليت مي گويم و 

شادي روان او را در پناه رحمت و غفران الهي مسالت دارم. 

مرگ چنين خواجه نه كاري است خرد
نگاه روز

رضا  داوري اردكاني

اس��تاد دكتر س��يدمحمدامين قانع��ي راد در 
چش��م و ديده همكاران، عالم��ان اجتماعي و 
دانشجويان؛ دانش��مندي صاحب فكر، خالق، 
متعهد، مسووليت پذير، جدي، باوقار، بي پيرايه، 
بصير، ش��جاع، دغدغه مند و بزرگ منش بود. او 
دانش��مند تمام عيار جامعه شناس��ي ايران بود 
چراكه او هم عالمي توانا و هم نقش آفريني موثر 
و پرفايده بود. در بين جامعه شناس��ان ايراني نوشته ها، بيانات و عمل 
او بيش از هر جامعه ش��ناس ايراني ديگر بر اهتمام دستيابي به بينش 
جامعه ش��ناختي در نزد دانش پژوهان و عالقه مندان جامعه شناس��ي 
اصرار دارد. او به همان س��ان كه به ارتقاي دانش و علم جامعه شناسي 
در پلكان و مرزه��اي دانش مي انديش��يد به اصالح و تغيير س��ازنده 
جامعه از پنجره اس��تفاده از اين دان��ش نيز اهتم��ام مي ورزيد.قطعا 
تجرب��ه كاري و در كنار دكتر قانع��ي راد بودن، خاص��ه در دوره هيات 
مديره انجمن جامعه شناس��ي ايران كه خود دوران سخت و پرمشكل 
فعاليت انجمن بود، در خود نكات و تجارب ارزش��مندي دارد. دانش، 
قوت استدالل، صراحت بيان، اس��تقالل و روشن بودن هدف در او اين 
آمادگي را به وجود آورده بود كه به استقبال هر پرسشگر و مطالبه گري 
در عرصه هاي رس��مي و غيررس��مي؛ حكومتي و غيرحكومتي رفته 
و دغدغه و مطالب��ه اجتماعي جامعه ايران و نهاده��اي علمي را با آنها 
با قوت تمام بيان و مطرح كند. افزون بر اين انديش��مندي دانا، مسلط 
و آش��ناي به حوزه هاي مختلف ب��ود. زماني كه طرح و ش��كل گيري 
گروه هاي تخصصي و علمي ذيل انجمن جامعه شناس��ي مطرح شد 

چنان مواجهه و امعان نظر علمي و راهبردي با هركدام 
از اين گروه ها داش��ت كه گويا خ��ود متخصص در هر 

كدام از اين گروه ها است. براي او مش��اركت حداكثري و موثر عالمان 
اجتماعي ايران زمين در انجمن جامعه شناسي ايران هدفي كليدي بود. 

شجاع و اثرگذار
ياد
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غالمرضا  غفاري 

آتش ب��س در افغانس��تان از روز 27 ماه رمضان 
آغاز ش��د و تا دو روز بعد از عيد فطر اعالم شد و 
پيش��نهاد دهنده اوليه آن نيز دولت ب��ود كه با 
اس��تقبال طالبان همراه ش��د. در واق��ع زمينه 
براي چنين آتش بس��ي وجود داش��ت، چرا كه 
گروه هاي غير افغان مانند داعش، لش��كر طيبه 
و القاعده، تواناي��ي و قدرت مانورش��ان بيش از 
گذشته ش��ده اس��ت و طالبان از اين موضوع چندان راضي نيست چرا 
كه نمي خواهند نيروهاي خارجي مداخالت شان در افغانستان بيشتر 
شود. از سوي ديگر عيد فطر در جامعه افغانستان مقبوليت بسيار بااليي 
دارد و به عنوان يك عيد اصلي به حس��اب مي آيد كه پنج روز تعطيل 
هستند و مانند عيد نوروز لباس هاي نو مي پوشند و مردم به ديدو بازديد 
يكديگر مي روند. زمينه اجتماعي اعالم چنين آتش بس��ي براي هر دو 
طرف بس��يار مهم بود و دو طرف توانس��تند براي افزايش نفوذ بيشتر 
در ميان مردم بهره برداري كنند. در خارج از افغانس��تان نيز ش��وراي 
امنيت سازمان ملل و بيشتر كشورهاي عضو از اين پيشنهاد استقبال 
و دو ط��رف را تش��ويق كردند تا از خش��ونت براي رس��يدن به اهداف 
خود خودداري كنند. در عين حال اخيرا نيز رييس س��تاد مش��ترك 
ارتش پاكستان سفري به افغانس��تان داش��ت كه با آقاي اشرف غني 
رييس جمهور و عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي دولت افغانس��تان ديدار 
كرد. اين موضوع نيز به نحوي توانست شرايط را براي برقراري آتش بس 
فراهم كند و به خوبي اجرايي ش��ود. موضوع ديگري ك��ه در اين بين 
مطرح مي شود انتخابات ش��وراهاي شهر در شهرستان هاي افغانستان 

اس��ت. اين موضوع براي هر دو طرف زمينه اي را ايجاد 
مي كند كه بيش از گذشته در انتخابات مشاركت داشته 

باش��ند و افراد مورد نظر خود را در مراجع قانوني كش��ور تثبيت كنند. 
انتخابات نيز بهانه اي شد تا تلطيف فضا بيش از پيش صورت گيرد. 

بيم و اميدهاي يك آتش بس
جهان
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محسن روحي صفت

»انكار«؛ واكنش معم��ول و معروف بس��ياري از 
مسووالن اس��ت. فرقي نمي كند مس��وول كدام 
نهاد و دستگاه دولتي يا حكومتي باشند. فرض بر 
اين نيست كه درصدي محض رعايت احتماالت 
لحاظ شود و مسوول، مثال در پاس��خ بگويد: »در 
حال بررسي هس��تيم.«از ظهر جمعه كه »موالنا 
طيب مالزهي« امام جمعه اهل تسنن ايرانشهر در 
حضور فرماندار اين شهر و مردم موضوع دستگيري فردي متهم به ربايش 
و آزار و اذيت چند زن را مطرح كرد ش��ايد عدد »۴۱« در صحبت هاي او 
نقطه عطفي از وسعت و بزرگي يك جرم بود اما نكته عميق تر و بزرگ تري 
هم در خود داشت؛ احتمال سكوت و عدم شكايت قربانيان. در بسياري از 
جرايم »آمار سياه« وجود ندارد. مثال در جنايت قتل؛ به ازاي كشف جسد 
و بررسي ش��واهد و ادله اثبات قتل يك فقره قتل ثبت مي شود و آمار در 
اين جرم خطاي اندكي دارد. اما در برخي جرايم »آمار س��ياه« وجود دارد 
زيرا قربانيان جرم به داليل مختلفي از طرح موضوع و اقامه دعوا خودداري 
مي كنند. همين وضعيت مي تواند آسيب شناسي و بسترشناسي وقوع آن 
جرم را دچار اختالل كند و در امر مبارزه پليسي نيز متوقف كردن مرتكب 
را به تاخير بيندازد. براي مثال در كشور ما اگر خداي ناكرده فردي به سراغ 
خريد مشروبات الكلي برود و فروشنده برس��رش كاله بگذارد يا تركيبي 
كشنده يا كوركننده به او بفروشد به سراغ ش��كايت و اقامه دعوا نمي رود 
زيرا خود عمل خريد و استعمال مشروبات الكلي جرم است. بنابراين اگر 
كالهبرداري و س��اير جرايم در چنين موضوعي رخ دهد آم��ار وقوع آن 
نمي تواند عددي واقعي را به ما نش��ان دهد زيرا ممكن است بسياري، از 

ترس مجازات خود به سبب اس��تعمال و خريد، به سراغ 
قانون نرفته باشند و دعوايي ثبت نكرده باشند. اما جرايمي 

ديگر هست كه در آن »آمار سياه« مي تواند بيشتر و بزرگ تر باشد و دليل 
آن مساله حرمت و آبرو است. 

اهميت جلب اعتماد قربانيان جرم
جامعه
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سينا قنبرپور 

پشت پاي طالبان 
به صلح

با وجود اعالم ادامه 
آتش بس يك طرفه از سوي 
دولت، طالبان آن را رد كرد
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مهاجرت به 
مشهد  براي فتح 

2بهارستان

 آخرين تحركات
 جبهه پايداري 

وضعيت جديد جامعه ما
نكته اصلي ك��ه وجود 
دارد تمايز بين انسجام 
ميان نيروهاي سياسي 
و همبستگي اجتماعي 
اس��ت. بس��ياري فكر 
مي كنند كه همبستگي 

اجتماعي نداريم و... 

سرمقاله

تقي آزاد ارمكي
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راه حل سياسي يا راه حل سياستي

در ارزيابي هاي��ي كه از 
سوي افراد و گروه هاي 
مختلف از مش��كالت 
كشور صورت مي گيرد، 
هرك��س در ذهن خود 
به تركيبي از دو دسته 
مساله سياسي، )اعم از 
داخلي و خارجي( و سياس��تي )شامل مسائل 
تخصصي در حوزه ه��اي مختل��ف و در راس 
آنها 6 اب��ر چالِش تعيين كنن��ده( مي پردازد و 
براي هر كدام وزن هايي قائل مي ش��ود. برخي 
معتقدند مساله اصلي كشور سياسي است و تا 
در اين زمينه توفيقي حاصل نشود، راه حل هاي 
پيش��نهادي در حوزه هاي سياستي، پشت در 
اتاق هاي تصميم گيري مي مانن��د. در مقابل، 
برخي انتظار دارند كه فارغ از »هر وضعيتي«، 
مشكالت سياستي حل شوند و كشور در مسير 
شكوفايي قرار گيرد. مسائل سياسي، معموال 
دش��وارتر از نظر تصميم گيري، اما س��اده تر از 
نظر درك هس��تند و برعكس، مس��ائل اصلي 
سياس��تي، هم به لح��اظ درك پيچيده ترند 
هم به لحاظ تصميم گيري دش��وارتر. در همه 
جاي دنيا، رس��الت اصلي سياس��ت، باز كردن 
راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي 
راحت و بس��يار رواِن اقتصاد اس��ت. به عبارت 
ديگر، سياس��ت جاده اس��ت و اقتصاد خودرو. 
جاده براي عبور خودرو س��اخته مي ش��ود نه 
براي متوق��ف كردن آن. اقتص��اد حتي اگر در 
مسيرهاي بس��يار هموار حاصل از رفتارهاي 
سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكالت و نشيب 
و فرازهاي مختص به خود دس��ت به گريبان 
خواهد بود، چه رس��د به اينكه سياس��ت  هم، 
س��از مخالف بزند. سياس��ت صريح و خشن 
اس��ت اما اقتصاد لطيف و زودرنج. سياس��ت، 
معموال مسيرهاي مختلف و متعدد ورود را باز 
مي كند تا اقتصاد بتواند انتخاب هاي مختلف را 
امتحان كند. اما اگر به جاي ايفاي اين نقش، راه 
را محكم بسته و هيچ روزنه اي براي عبور باقي 
نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمي توان انتظار 
معجزه داشت. راه حل سياسي براي ما در غالب 
موارد، تنه��ا به مجموعه اي از بل��ه يا خيرهاي 
البته بس��يار تعيين كننده محدود مي ش��ود. 
در مقاب��ل، راه حل ه��اي سياس��تي نيازمند 
طراحي هاي پيچيده و بررسي هاي كارشناسي 

در خور ابعاد مشكالتند. 

تريبون آزاد

مسعود   نيلي
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نگاه به مردم به جاي نگاه به دولتمردان

علي كريمي مردم را به نخريدن اجناس گران دعوت كردسوژه روز
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بهسا  گشت
66596370

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 9/م/97  دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی مازندران
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        نگاهي به تكنولوژي 
كمك  داور ويدئويي: 
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      يك اتفاق غير منتظره:
ژان لوك گدار و ابراهيم گلستان 

15در يك قاب

          39 سال پس از صدور فرمان 
عفو عمومي امام خميني)ره( 

صورت گرفت: تهيه طرح
 براي عفو مجرمان سياسي 
3و بازگشت ايرانيان به وطن
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كدام دشوارتر، كدام مهم تر؟

دستور وزير كشور براي 
بررسي دقيق ابعاد 
حادثه ايرانشهر  3


