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حریق و انفجار در کلینک سینا شمیران تهران
 19کشته و  24زخمی بر جا گذاشت

رقص آتشین مرگ
در اتاق عمل
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فرمانده کل ارتش:

نرخ بهره اقتصاد منفی  ۲۰درصد است

چه نمایشگاههای هنریای در پایتخت دایرند؟

پدافند هوایی وابستگی
به خار ج از کشور ندارد

ضرورت فعال شدن
دیپلماسی راهها

از نمایشگاههای برخط
تا دیوارهای گالری

صفحه 2
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صفحه 4

اقتصاد روی خط وعده

گروه بازارو سرمایه  -شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال قبل،
تحریم و افزایش سرسامآور قیمتها در بازارهای مختلف منجر به چالشهای بسیاری
برای اقشار مختلف جامعه به خصوص خانوارهای کمدرآمد شده است .مجموع مشکالت
گفته شده آسیبهای اجتماعی بسیاری را بر خانوادهها تحمیل کرده ،اقتصاد کشور را به

سرمقاله

علرضا صدقی

خطر انداخته و ما در این میان روزبهروز شاهد کوچکتر شدن سفرههای مردم هستیم.
البته باید اشاره کرد که گاهی وعدهها ،راهکارها و سیاستهایی برای حمایت از خانوارها
در دستور کار قرار میگیرد .اما آیا این سیاستها و وعدهها میتواند درمان درد معیشت
خانوراها باشد؟
شرح درصفحه 10

فرصتهایی که دریغ میشوند
مجموعه رویدادها و اتفاقاتی که این روزها گریبانگیر
ایران و ایرانی شده از چنان فراوانی کمنظیری بهره
میگیرند که مجال اندیشیدن را از آدمی سلب میکند.
کافی است فرصتی به دست آید و کسی همین چند
ماه گذشته را بازخوانی کند .روند اتفاقات و سرعت
فرآیندهای ناخوشایند به اندازهای است که انسان
ایرانی چون بوکسوری متأثر از ضربههای فراوان ،تنها
در رینگ مبارزه زندگی گیج میزند و حتی قدرت دفاع
ندارد.
در این میانه برای کاهش میزان آسیبها و رفع
حداقلی دغدغهها و نگرانیها هیچ راهی جز مواجهه
همدالنه و همراهی حداکثری مجموعه حاکمیت با مردم
وجود ندارد .موضوعی که میتواند دستکم فرصتهایی
قابل اعتنا را برای جامعه فراهم آورد .ابتداییترین و
جدیترین راهبرد در این مواجهه همدالنه ،بدون تردید
مخابره صحیح ،دقیق و بی کم و کاست واقعیتها
است .مسئلهای که به نظر میرسد در این چند ماهه
از سوی نهادهای مختلف حاکمیتی از مردم دریغ شده
است.
به عنوان نمونه میتوان به مسئله شیوع ویروس
کرونا در کشور اشاره کرد .اعوجاجهای فراوان و متکثری
که بدون هیچ دلیل منطقی در مخابره خبرهای مرتبط
با کرونا در کشور رخ داد ،نمونه بارز فرصتسوزی و
تعمیق حس خسران و ناامیدی است.

رئیسجمهوری :کاه را کوه کردن از مشکالت
کشور گرهای باز نکرده و هنر نیست

در بیانیه اجالس مجازی فوقالعاده کشورهای ضامن صلح آستانه ،از سوی ایران ،روسیه و ترکیه مطرح شد

تعهد قوی تهران ،مسکو و آنکارا به استقالل
و تمامیت ارضی سوریه

دعوت روحانی از گروههای
سیاسی به وحدت و تعامل
صفحه 2

صفحه 11
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«ابتکار» رابطه مستقیم میان اجرایی شدن وعدهها و اعتماد عمومی را بررسی کرد

رئیس مجلس در پیامهای جداگانه به مقامات
بینالمللی خواستار ورود به مسئله فلسطین شد

دیپلماسی پارلمانی قالیباف
علیه طرح «الحاق»
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

خبر

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

گزارش وزیران امور خارجه ،بهداشت
و رئیس بانک مرکزی به هیئت دولت
در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست رئیس جمهوری
برگزار شد ،وزیر امور خارجه گزارشی را از مسائل مورد بررسی در جلسه
شورای امنیت و روند انزوای آمریکا در جهان ،ارائه داد.
به گزارش ایسنا ،در جلسه روز چهارشنبه همچنین رئیس کل بانک
مرکزی و وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز به ترتیب درخصوص
وضعیت اقتصادی کشور و حادثه آتشسوزی در مرکز درمانی سینا اطهر
تهران ،به هیئت وزیران گزارش دادند و رئیس جمهور دستورات الزم را در
هر مورد صادر کرد.
در ادامه جلسه ،اعضای دولت به بحث و بررسی پیرامون برخی از
پیشنهادات دستگاه های اجرایی پرداخته و آنها را به تصویب رساندند.
هیئت وزیران با اختصاص مبلغ  ۱۰میلیارد ریال اعتبار بصورت هزینهای
و تملک داراییهای سرمایه ای بابت تسویه تنخواه به منظور جبران
خسارات ناشی از وقوع سیل در اردیبهشت سال جاری به اماکن مسکونی و
تأسیسات زیربنایی مناطق شهری و روستایی ،اسکان موقت ،تأمین وسایل
اولیه زندگی و رفع مشکالت به وجود آمده در تأسیسات زیربنایی ،پل ها و
معابر در برخی از مناطق استان اصفهان ،به بنیاد مسکن انقالب اسالمی
اختصاص یافت.
دولت همچنین بنیاد مسکن انقالب اسالمی را موظف کرد ضمن نظارت
فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی ،گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر
سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور
ارسال کند.
دولت در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهسازی فضاهای
سکونتی و نوسازی مسکن روستایی ،با افزایش سقف تسهیالت فردی
اعطایی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی موافقت کرد.
به موجب این تصمیم ،سقف فردی تسهیالت مذکور برای  ۲۰۰هزار واحد،
مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال در سال  ۱۳۹۹تعیین شد.
هیئت وزیران همچنین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را مکلف کرد
نسبت به تعیین بانکهای عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیالت طرح
ویژه نوسازی و بهسازی  ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر
 25000نفر با ضمانت سفته زنجیره ای در سال  ۱۳۹۹اقدام کند.
سود سهم متقاضی برای این تسهیالت ( )۵درصد است و سازمان برنامه
و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم
متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی
و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیالت
موضوع این تصویبنامه را تضمین و تعهد می نماید که هزینههای یاد شده
را پس از اعالم بانک مرکزی از محل منابع مصوب مربوط در قانون بودجه
سنواتی به بانک های عامل پرداخت نماید .این تضمین نافی مسئولیت
بانک های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای /07م99/
دانشــگاه علــوم پزشــکی و
خدمــات بهداشــتی درمانــی مازنــدران
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مسئوالن باید در استفاده از ماسک پیشقدم باشند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که
مسئوالن باید به عنوان الگو در استفاده از ماسک و رعایت
پروتکلهای بهداشتی پیش قدم بوده و مردم را تشویق کنند
تا استفاده از ماسک را جدی بگیرند.
محمد صالح جوکار در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
ضرورت استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی
از سوی مردم و مسئوالن و شرکت در پویش «من هم
ماسک میزنم» ،بیان کرد :اگر بخواهیم از بالی ویروس
کرونا خالص شویم چارهای جز استفاده از ماسک و رعایت
پروتکلهای بهداشتی نداریم .مادامی که زنجیره انتقال

ویروس قطع نشود به هیچ عنوان نمیشود این ویروس
را شکست داد .وی در ادامه اظهار کرد :تنها با رعایت
پروتکلهای بهداشتی میتوانیم با این ویروس مقابله
کنیم .همان طور که مقام معظم رهبری تاکید داشتند
تصمیمات ستاد ملی کرونا باید از سوی همه بخشها
و آحاد جامعه اجرا شود و همه الزم است در چارچوب
تصمیمات این ستاد حرکت کنیم .برای فرهنگ سازی به
منظور استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی
باید شناخت کافی درخصوص این ویروس به مردم داده
شود .نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی تصریح

یادداشت
امین جمشیدزاده*
در علم پزشکی جراحی قلب باز روشی است که در آن جراح قفسه سینه
را به منظور جراحی بر روی قلب باز میکند .این عمل میتواند برای درمان
بیماریها و مشکالت مختلف قلبی مورد استفاده قرار گیرد به واسطه عمل باز
قلب «بای پس» با باز کردن یک مسیر ،جریان خون به قلب بهبود مییابد؛
جراح ابتدا برشی  ۸تا ۱۰اینچی در قفسه سینه ایجاد میکند و برای دسترسی
به قلب تمام یا بخشی از استخوانهای قفسه سینه را برش میدهد ،هنگامی
که قلب مشاهده شد بیمار ممکن است به دستگاه بای پس قلب و ریه
متصل شود که دستگاه خون را از قلب دور میکند به طوری که جراح
بتواند عمل را انجام دهد؛ برخی از روشهای تازهتر از این دستگاه استفاده
نمیکنند .اکنون با آغاز به کار پارلمان یازدهم همزمان با سال پایانی دولت
بسیاری از نمایندگان بر خالف آنچه رئیس پارلمان در نخستین نطق پیش
از دستور خویش گفته بود این مجلس بنای تقابل با دولت را ندارد اما حاال
گویا بسیاری از آنها و بههه ویژه حلقه زنار احمدینژاد و گروه پایداری قصد
مچگیری دارند که دو هفته پیش وزیر فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش را
در صحن بهارستان فتیله پیچ کردند و به تازگی در سودای جراحی باز سیاست
دولت تدبیر و امید هستند و بر این باور هستند که به دلیل اینکه تحریمها را
دولت افراطی و یکجانبهگرای دونالد ترامپ با خروج یکطرفه از برجام را مجدد
اعمال کرده است سیاست هستهای و دیپلماسی وزارت خارجه دولت اشتباه
بوده است که اگر چه برای اثبات این ادعای خویش دلیل یا دالیل قانع کننده
برای تنویر افکار عمومی و خواص و احزاب و قاطبه مردم جامعه ندارند و با
توجیه و شعار و بلند کردن صدا که نمیشود آسیبشناسی ساختاری کرد.
شناخت این نکته که هرگونه ضرورت اخالقی از ضرورت «چاره اندیشی»
بر رنج و درد مایه میگیرد .شبیه اتخاذ راهبرد «استراتژی» اقتصاد مقاومتی
به پیشنهاد رهبر انقالب برای مقابله با تحریم های ایاالت متحده که در ۱۸
اردیبهشت  ۹۷با خروج یکجانبه خویش از معاهده بینالمللی برجام که با ۶
قدرت برتر جهان تدوین و امضاء شده بود و باعث یک تروریسم تمام عیار
اقتصادی و پزشکی علیه ملت نستوه و قهرمان و دولت تالشگر و خدوم
تدبیر و امید شد .بر همین اسلوب و شیوه دولت مطابق ضابطه مبتنی
بر اصالت سودمندی در شرایط تحریم و کرونا توأمان با هم که میگوید:
«هدفتان باالترین مقدار خوشی یا خوشبختی برای بیشترین عده باشد».
یا به سخن کوتاهتر« ،خوشی یا خوشبختی را به حداکثر برسانید ».با شرایط

کرد :مسئوالن به عنوان الگو باید پیش قدم شده و از
ماسک و وسائل بهداشتی استفاده کنند .سپس باید از
مردم تقاضا کنیم برای حفظ سالمتی خود به پروتکلهای
بهداشتی توجه داشته و از ماسک استفاده کنند.
وی در ادامه تاکید کرد :بیتوجهی به پروتکلهای
بهداشتی هزینههای سنگینی را در آینده برای کشور رقم
میزند .باید همگان استفاده از ماسک را جدی تلقی کنند.
افرادی که در استفاده از ماسک کوتاهی میکنند به حقوق
مردم تعدی کرده و در حق خود و دیگران ظلم میکنند
باید با این افراد برخورد شود .رئیس کمیسیون امور داخلی

کشور و شوراها اضافه کرد :همان طور که مردم در پیک
اول این ویروس همکاری شایستهای داشته و بدون هیچ
اقدام قهری و برخورد قضایی خود پروتکلها را رعایت
کردند ،در این مقطع نیز شایسته است که مردم به میدان
آمده و پروتکلهای بهداشتی را جدی تلقی کنند.
گفتنی است حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
در جریان جلسه چند روز گذشته ستاد ملی مقابله با
کرونا از قراردادن محدودیتهای جدید از جمله اجباری
شدن ماسک در مکانها سرپوشیده و محلهای تجمع
خبر داد.

جراحی باز سیاست دولت
صعب و دشوار اقتصادی در خالل تورم و گرانی و افزایش ضریب جینی و
پایین آمدن و کوچک شدن قدرت خرید و جیب مردم آن مسئله که پیشتر
در باال آمد جای به این ضابطه میسپارد که بیان میکند «کمترین مقدار رنج
قابل اجتناب برای همه» یا به صورت کوتاهتر« ،رنج و درد را برای جامعه به
حداقل برسانید ».این ضابطه ساده به باور بنده میتواند به یکی از مبادی
بنیادی سیاست اجتماعی و همگانی بدل شود هر چند که اذعان میکنم
که تنها اصل نخواهد بود؛ بالعکس اصل«خوشی یا خوشبختی را به حداکثر
برسانید ».به نظر میرسد مستعد ایجاد دیکتاتوریهای خیرخواهانه باشد.
«انقالب کوبا» باید متوجه باشیم که از نظر اخالقی ،رنج و خوشی را نباید
قرینه یکدیگر دانست .به عبارت دیگر افزایش خوشی در همه حال به مراتب
کمتر از یاری رسانی به محنت کشان و سعی در جلوگیری از رنج و درد
ضرورت و فوریت دارد .افالطون بر این عقیده بود که دولت باید خودبسنده
باشد و خودبسندگی اقتصادی را وجهه نظر قرار دهد وگرنه حکمرانان به
تاجران وابستگی پیدا خواهند کرد یا خودشان تاجر خواهند شد؛ درست شبیه
اختصاص ارز نیمایی ۴۲۰۰تومانی به تجار بازرگان در دولت تدبیر و امید
که اکنون بانک مرکزی در بوق و کرنا کرده و به آنها پیام میدهد که تا آخر
تیر بدهی خود را دولت عودت دهند .این برنامه دولت را منصفانه میتوان
توتالیتر توصیف کرد و شالوده آن بر جامعهشناسی مبتنی بر اصالت فرهنگی
و تمدنی استوار است .اما هدف افالطون که از وی سخن به میان آوردیم
ساختن دولت کاملی است که در آن هر شهروند به راستی خوشبخت باشد
و این پرواضح و مبرهن است که در بهترین دولت افالطون فرد معمولی و
عادی به آن سعادتی که به طبیعتش تعلق میگیرد دست مییابد و بنیان
و شالوده این دولت ،تصور «نیکی مطلق و عدالت مطلق است ».وقتی از
عدالت سخن میگوییم مقصودمان واقعا چیست؟ تصور نمیشود این قبیل
مسائل اهمیت خاصی داشته باشند یا اصال پاسخ قطعی به آنها امکان پذیر
باشد زیرا چنین اصطالحاتی همیشه به معانی مختلف به کار میروند .با این
حال مراد غالب ما از عدالت ،به ویژه کسانی که دیدگاه کلی آزادیخواهانه و
بشر دوستانه دارند ،چیزی بر این منوال باشد -۱ :توزیع برابر بار شهروندی
«منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید» یعنی آنگونه محدودیت ها که
در زندگی اجتماعی در مورد آزادی الزم است -۲ .رفتار مساوی با شهروندان
در برابر قانون،البته به شرط آنکه  -۳قوانین تبعیضی یا خود اندیش درمورد
هیچ شهروند یا گروه یا طبقهای «که جامعه ایرانی یک جامعه طبقاتی

گریز است» قائل نگردند-۴ .بیطرفی محاکم عدلیه و -۵برخورداری از سهم
مساوی ،نه تنها از بار بلکه از مزایایی که هر شهروند به علت عضویت در
یک کشور میتواند دریافت کند .اگر افالطون چنین معنایی از عدالت اراده
میکرد ،ادعای نویسنده این نوشتار دایر بر اینکه برنامه او صرفا توتالیتر است
یقینا صحت نمی داشت و حق با تمام کسانی بود که سیاست درنظر افالطون
بر بنیان و شالودهای قابل قبول و بشر دوستانه پیریزی شده است .اما
واقعیت این است که مفهوم و معنایی که وی از عدالت ارائه میدهد چیزی
کلی و متفاوت است .مقصود افالطون از عدالت چیست؟ بر این باورم که
او در جمهوری ،اصطالح عادل یا عادالنه را به معنایی مترادف با آنچه به
منفعت و مصلحت بهترین دولت است به کار میبرد .منفعت و مصلحت
دولت تدبیر و امید چیست؟ این است که با حفظ تقسیمات خشک و اکیدا
طبقاتی که گفتیم جامعه ایرانی یک جامعه طبقاتی گریز است ،هرگونه تغییر
را متوقف میکرد .اگر در این مثال حق با بنده باشد آنگاه باید نتیجه گرفت
که افالطون با طلب عدالت ،برنامه سیاسی خود را در حد توتالیتاریسم یله
و رها میسازد و باید نتیجه بگیریم که الزم است از این که صرفا تحت تأثیر
الفاظ واقع شویم ،به دور و برحذر باشیم .بنیاد شهر بر طبیعت آدمی و نیازها
و نارساییهای آن است؛ در جامعه هرکس تنها باید به کار خود بپردازد و
آن کاری است که سرشت او طبیعتا ً و به بهترین وجه با آن متناسب است.
با این وصف که همه کس باید سرش به کار خودش باشد؛ نجار فقط باید
نجاری کند و کفاش کفش بدوزد و کشاورز کار زراعت خود را انجام دهد و
پزشک طبابت کند نه جای این افراد عوض شود و مثل االن که هرکس دست
در النه زنبور کند و بدون تخصص و اطالعات الزم و کافی در بورس سهام
بخرد و سرمایه گذاری به زعم خود کند و فردا که سر از رخت بردارد سرمایه
اش بر باد رود حاال یک عده ای هم این وسط منفعت ببرند.البته شاید اگر
دو کارگر جای طبیعی خود را با هم عوض کنند زیان چندانی نداشته باشد
ولی اگر هرکسی که طبیعتا ً کارگر «یا عضو طبقه کاسب» است وارد طبقه
مرفه در جامعه شود یا مرفهی بدون داشتن شایستگی به طبقه مهندسان
و متخصصان درآید و مهندس هم وارد بورس شود این تغییر پنهان به
قهقهرایی اقتصاد خواهد انجامید و جامعه وقتی از عدالت برخوردار میشود
هر یک از طبقات باال که در مثال ذکر شد به کار خویش بپردازند که تلفیق و
همپوشانی آنها باعث دیسیپلین ،هارمونی ،دیزاین و تعادل در جامعه شود.
* فعال سیاسی اصالحؤطلب

