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دوسوم کارمندان تا پانزدهم فروردین سرکار نروند

روحانی همچنان مخالف تعطیلی سراسری!

گزارش "مردم ساالری آنالین" از مهمترین رویدادهای سالی که گذشت

امرداد، از استعفا تا بازداشت در خصوصی سازی
مانیا شوبیری

سازمان  رئیس  استعفای  شایعه  ماه  امرداد  اواسط  از 
مشاور  می چرخید،  دهان  به  دهان  سازی  خصوصی 
پوری حسینی  از مرخصی یک هفته ای  اما  این سازمان 
آن  از  حکایت  نیز  زنی ها  گمانه  برخی  می کرد.  صحبت 
وزیر  همراه  به  پوری حسینی  حضور  از  بعد  که  داشت 
اقتصاد در مجلس شورای اسالمی و اعتراض نمایندگان 
مجلس به عملکرد او در این سازمان، وی رسما استعفای 

خود را به وزیر تقدیم کردده است.
خصوص  در  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  نیز  پیشتر 
خصوصی  سازمان  ریاست  از  حسینی  پوری  برکناری 
نوشته  نامه ای  دارایی  امور  و  اقتصادی  وزیر  به  سازی 
بودند و در خصوص عملکرد نامناسب سازمان خصوصی 
نسبت  نمایندگان  نامه  در  داشتند.  گالیه هایی  سازی 
و  سازی  خصوصی  سازمان  نامناسب  عملکرد  به 

واگذاری های صورت گرفته مواردی ذکر شده بود.
 23 چهارشنبه  صبح  یعنی  حواشی  این  از  بعد  مدتی 
پوری  استعفای  اقتصاد،  وزیر  که  رسید  خبر  ماه  امرداد 
پذیرفته  خصوصی سازی  سازمان  ریاست  از  را  حسینی 
است، اما درست همان شب خبر بازداشت رئیس سابق 
سازمان خصوصی سازی از سوی دستگاه قضایی کشور 
نیز منتشر شد. اما ماجرا از چه قرار بود؟ در دی ماه 97 
جمع  در  تهران(  )دادستان  دولت آبادی  جعفری  عباس 
خبرنگاران گفته بود که به زودی به حوزه خصوصی سازی 
می کنیم.  آغاز  را  خودمان  بررسی های  و  می کنیم  ورود 

ای ایران )1369 ناصر تقوایی(

کار  برای  ایران« جایزه می گرفتم،  »ای  باید سر  من   -
کردن با فهیم ترین کارگردان سینمای ایران، استاد ناصر 
تقوایی. من برای بازی در این فیلم که ساختش دو سال 
طول کشید، تنها 195 هزار تومان پول گرفتم، اما این 

فیلم به بخش مسابقه هم نیامد. )اکبر عبدی(
»اي ایران« ساخته ناصرتقوایي در سال 1368، یکي 
سال  دهمین  مناسبت  به  که  است  فیلمي  چند  از 
پیروزي انقالب اسالمي سفارش داده شد. او که پیش 
از این »ناخدا خورشید« را در کارنامه داشت، حاال با 
سفارشی  اثری  شود  می  که  داد  می  نشان  فیلم  این 
که  تقوایي  نبود.  دهنده  سفارش  بند  در  و  ساخت 
با  کار  در  را  خود  تبحر  ناپلئون«  جان  »دایي  قبالدر 
ایران«  »اي  در  بود،  داده  نشان  طنزآمیز  مضامین 

استبداد و دیکتاتوري را به هجو مي کشد.
سرود  و  شعر  و  موسیقی  به  تازه  نگاهی  تقوایی  فیلم 
از  را  انقالبیون  و  کرده  پرگوهر«  مرز  ای  ایران،  »ای 
روز  آن  سینمای  تیپیکال  شده  پذیرفته  های  قالب 
ایران بیرون آورده است. در این ساختارشکنی همین 
تصویر  به  کراواتی  انقالبیون  بار  اولین  برای  که  بس 
کشیده می شوند. اما این فیلم نه به وزن سازنده اش، 
این  شاید  نشد.  دیده  اش  درونی  ارزش  اندازه  به  نه 
روزها فرصت خوبی باشد برای دیدن داستان انقالب 
از یک زاویه دیگر و نقش آفرینی غالمحسین نقشینه 

)دایی جان ناپلئون( در یک نقش متفاوت. 
میراث  سرود  این  »فارسی:  یادماندنی:  به  دیالوگ 
فرهنگیه آقا! حاال شما برداشتی شعر رو عوض کردی، 
تو  بزرگ  استاد  اون دوتا  رو عوض کردی، روح  آهنگ 
این  آقا،  آقا! سرودی سوتفاهم شده  گور داره میلرزه 
بهترین سرودیه که داریم، بنده هم دارم تجلیل میکنم 
این  بودیم  بچه  الف  یه  و شما  بنده  فارسی:  اونا...  از 
سرود رو میخوندیم.... سرودی: ولی امروز این بچه ها 
ها...  نیمکت  این  روی  نشستن  شما  و  بنده  جای  به 
اس....  فاصله  خیلی  ها  بچه  این  و  بچگی  اون  بین 
به  نگاه  یه  سرودی:  نمیشه...  کهنه  هنر  فارسی: 
اون کوه ها بکنید، انگار داره یه اتفاقی می افته نه؟ 
این  تموم  دادن  تکون  به  کرده  شروع  بزرگ  زلزله  یه 
این سرود هم الزمه که کمی  نمیکنی  فکر  سرزمین، 

جابجا بشه؟ سرود اولین شعریه که انقالب میگه!«

ویژه نوروز    

حسینی  پوری  پیرامون  حواشی  که  بود  زمان  همان  از 
افزایش یافت و گمانه زنی ها در خصوص تخلفات و فساد 
در دوره  مدیریت او در سازمان خصوصی سازی رخ داده 

است.
مدت زیادی نگذشت که قاضی سراج نیز از واگذاری های 
قوت  حواشی  و  کرد  گالیه  سازی  خصوصی  سازمان 
بیشتری گرفت. سراج در بهمن 97 نیز به تخلفات انجام 
شده در واگذار های انجام شده در بخش خصوصی اشاره 
کرده و از تشکیل پرونده های سنگینی در این خصوص 
بود. وی همچنین  داده  بازرسی خبر  ویژه  اداره کل  در 
به پرونده دشت مغان اشاره و گفته بود: دشت مغان 27 
واگذاری  باید  کرده  مشخص  قانون  است،  هکتار  هزار 
مرتبط  درزمینه  فعالیت  سابقه  و  اهلیت  دارای  افراد  به 
اما فردی که  باشند،  و دارای مناعت مالی در آن زمینه 
این دشت به او واگذار شده است در زمان واگذاری یک 
هزار و 35۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود. 
اتهام اخالل در نظام اقتصادی  به  به گفته رسانه ها وی 
توسط  دولتی  و  اموال عمومی  تضییع گسترده  و  کشور 
شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران 

بازداشت شده بود.
برگزاری  به  می توان  ماه  این  مهم  رویدادهای  دیگر  از 
علی  محمد  عفو  امرداد،  پنجم  در  شورایاری  انتخابات 
نجفی در 23 امرداد و برکناری مدیر عامل ایران خودرو 

در 3۰ امرداد اشاره کرد.

پیشنهادهای سینمایی برای 
روزهای خانه نشینی 

موسی حسن وند
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ایران در رده چهارم جان باختگان کرونا در جهان

صدور حکم جلب مدعی طب اسالمی در گیالن 

١٢کشته و دو مفقود در سیل بهاری

سخنگوی وزارت بهداشت امروز )سه شنبه( اعالم کرد که در طول 2۴ ساعت گذشته، 122 نفر 
بیماری در  این  از دست دادند و مجموع درگذشتگان  را  به خاطر کرونا جان خود  ایران  دیگر در 

کشور به 193۴  نفر رسید. 
به گزارش مردم ساالری آنالین، همچنین تعداد مبتالیان به این بیماری در ایران به 2۴811 نفر 
رسیده است. این دحالیست که از امروز، آمار ابتال به کرونا به تفکیک استانها اعالم نشده و وزارت 

بهداشت قصد ندارد این آمار را اعالم کند!
طبق آخرین آمار جهانی تاکنون 381هزار و 739 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال شده اند که از 
این تعداد 16 هزار و 558 نفر جان خود را از دست داده اند.  چین به عنوان مبدأ شیوع این ویروس 
با 81 هزار و 171 مبتال، در رده نخست جهان قرار دارد؛ بعد از چین، کشورهای ایتالیا، آمریکا، 

اسپانیا و آلمان به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار دارند.
ایتالیا با افزایش ۴ هزار و 789 مبتال در 2۴ ساعت گذشته، با 63 هزار و 927 مبتال بعد از چین 
بیشترین مبتالیان را دارد. همچنین کشته  های این کشور دو برابر کشور چین است؛ تاکنون 6 هزار 

و 77 ایتالیایی جان خود را بر اثر کرونا از دست داده اند.
بعد از ایتالیا، آمریکا به مجموع ۴6 هزار و 1۰5 نفر رسیده و تاکنون 582 نفر در این کشور جان 
خود را بر اثر کرونا از دست داده اند. کشورهای اسپانیا و آلمان نیز به ترتیب با 35 هزار و 136 و 
29 هزار و 56 مبتال در رده های بعدی قرار دارند و ایران نیز در رده ششم قرار دارد؛ هرچند تعداد 
جان باختگان در ایران بیش از آمریکا و آلمان است و از نظر تعداد مرگ و میر، ایران در رده چهارم 

جهان قرار دارد.

در پی مرگ یکی از بیماران عیادت شده توسط یک فرد معمم مدعی 
طب اسالمی که با ادعای درمان بیماران کرونایی وارد بخش قرنطینه 
بیمارستان انزلی شده و بدون رعایت مسائل بهداشتی صورت بیماران 
را با عطر آغشته کرده بود، حکم جلب این فرد متخلف از سوی مقام 
قضایی استان گیالن صادر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این فرد 

متخلف با وجود ممنوع المالقات بودن بیماران کرونایی، با همکاری فردی که به طور موقت در 
آن مجموعه در زمینه تیمم افراد فوت شده همکاری داشت با استفاده از غفلت ماموران حراست 
بیمارستان وارد بخش شده و بر بالین بیماران حاضر و از اقدام خالف اصول بهداشتی خود مبنی 
امر  این  شدن  مشخص  از  پس  بود.  کرده  تهیه  فیلم  محلولی  با  بیماران  صورت  کردن  آغشته  بر 
بالفاصله با ارسال مستندات و مدارک برای دادسرای ویژه روحانیت و دادستان استان گیالن این 

موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و دستور جلب نامبرده توسط مقام قضایی صادر شد.

اساس  بر  شنبه  سه  امروز  صبح  دقیقه   ٨:٣٠ ساعت  تا  کشورگفت:  اورژانس  سازمان  سخنگوی 
از جمله هرمزگان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، قم،  آمارهای دریافت شده ١١ استان 
گیالن، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، مازندران، سمنان و کرمان درگیر حوادث جوی شده اند.   

وی با بیان اینکه این حوادث تا کنون ٢١مصدوم بر جای گذاشته است، گفت: 
متن کامل را در www.mardomsalari.ir بخوانید.

رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 
کلی  تعطیلی  با  دیگر  بار  شد،  برگزار  شنبه  سه  امروز  که 
مخالفت کرد؛ هرچند قرار شد رویه ای اتخاذ شود که تا نیمه 
فروردین دوسوم کارمندان دولت در مرخصی و یک سوم در 
کار باشند. اما برای بعد از پانزدهم فروردین تصمیمی اتخاذ 

نشده است.
به گزارش مردم ساالری آنالین، حسن روحانی گفت: در مورد 
کارمندهای دولت، حاال نیروهای مسلح رویه و مقررات خود 
را دارند و ابالغ می کنند اما نسبت به کارمندهای دولت اینجا 
بحث شد که کل کارمندهای دولت 2میلیون و ۴5۰ هزار نفر 
از  است.  کارمندها  این  جمعیت  میلیون   2.5 حدود  یعنی 
این تعداد یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر از اول اسفند کارشان 
و دانشگاهها  و پرورش  آموزش  را تعطیل کردند یعنی بخش 
تعطیل شده و سر کار نمی رفتند و یا اگر هم می رفتند بطور 
شغل های  که  هستند  هم  افرادی  عده  یک   . بود  محدود 
حساسی دارند و نیازمندی های عمومی را تامین می کنند آنها 
باید سر کارشان باشند و باید به فعالیت ادامه دهند جمعیت 

زیادی از اینها در بخش های بهداشت و درمان و نظام سالمت 
کار می کنند که حدود 5۰۰ هزارنفر هستند، آنها باید کارشان 
آن  باید  که  هستند  شهرداری ها  در  تعدادی  دهند.  انجام  را 
بخشی که نظافت شهر را بر عهده دارند کار خودشان را انجام 
دهند و این ضروری است. بخشی از افراد حدود 5۰۰ هزار 
نفر یا کمتر یا بیشتر هم در مشاغلی هستند که می شود یک 
سوم آنها مشغول کار شوند و دوسوم تا 15 فروردین هم سر 
کار نیایند، بنا شد که در این زمینه به طور گردشی این کار 
انجام بگیرد و همیشه حدود یک سوم سر کار باشند و دوسوم 
در مرخصی باشند تا از این دوران عبور کنیم. این هم تصمیم 

دیگری بود که در این جلسه اتخاذ شد.
فقط  را  فروش  مراکز  برخی  تعطیلی  همچنین  روحانی 
قبال  که  مواردی  به همه  نسبت  و گفت:  کرد  تمدید  روز  دو 
تعطیلی آنها را اعالم کردیم از جمله برخی از مراکز فروش 
که نه فروشگاههایی که مواد غذایی می فروشند بلکه آنهایی 
بنا شد  بود  اعالم شده  فروردین  تا 13  آن  تعطیلی  که قبال 

تعطیلی همه اینها تا 15 فروردین ادامه پیدا کند!

 
"وضعیت کرونایی" و مسئله وظیفه شناسی 

در "حوزه عمومی"
عبدالرحمن حسنی فر

بیش از یک ماه است جامعه ایران  در سطح خرد و کالن آن به نحو عمومی درگیر بحران کرونا 
شده است. بعد از گذشت این مدت، می توان از مفهوم "وضعیت کرونایی" استفاده کرد."وضعیت 
کرونایی" یعنی شرایطی ناگهانی که باعث تغییراتی در زندگی فردی و اجتماعی شده است و 

بخاطر طوالنی شدنش مستلزم تدبیر و تامل است.
دلیل پرداختن به موضوع "وضعیت کرونایی" به عنوان یک مفهوم)concept(، استنباط استمرار 
این وضعیت تا ماه های آینده )سه ماه آینده( از یک طرف و ضرورت فهم این موقعیت و لزوم تامل 

و برنامه ریزی متناسب با آن در اسرع وقت از طرف دیگر است.
آنچه استنباط می شود این است که بحران  کرونا با دیگر بحران ها فرق دارد؛ چرا که اینگونه به 
نظر می رسد فهم از نوع و نحوه کنشگری و فعالیت در این موقعیت، دچار سختی ها و پیچیدگی 
هایی است.همانگونه که همه می دانند در حال حاضر مدارس و دانشگاه ها بسته شدند؛ همه 
مجامع و گردهمایی های آیینی )رسمی و غیر رسمی( ممنوع شدند؛ امکان قرنطینه و متوقف 
کردن رفت و آمدهای متفاوت ضروری و غیرضروری وجود ندارد؛ ادارات و سازمان ها به صورت 
محدود و مقطعی باز می شوند؛ همه فعالیت های حوزه عمومی، جزئی و کم شده است. این حالت 
تعلیق، قاعدتا نمی تواند برای مدت طوالنی )بیش از تعطیالت عید(  ادامه داشته  باشد و باید با 
تامل و تمهید مقدمات به احیا آنها به نحو دیگری پرداخت. در بغرنج بودن وضعیت تردیدی نیست 
ولی اگر داستان اسفند ادامه پیدا کند ممکن است  مشکالت و بحران های فرهنگی و اجتماعی 

جدیدی بر جامعه ما تحمیل شود.
از بحران های احتمالی ناشی از عدم فعالیت در حوزه عمومی، محدود شدن دنیای ذهنی آدم ها 
است. فعالیت چه در معنای ایجابی و مثبت آن و چه در معنای سلبی و منفی آن باعث شکل 
گیری "جامعه" می شود و اگر این عرصه فعالیت، قطع یا خیلی محدود شود باعث تعطیلی حوزه 
عمومی)public sphere(  و محدود شدن دنیای ذهنی افراد و بی خاصیت شدن "جامعه" می شود.
دیدن فیلم ، انجام بازی ها و سرگرمی های داخل خانواده، خواندن کتاب و انجام فعالیت های 
حوزه خانه، راهکاری برای مدت محدود چند روز است و برای مدت طوالنی تر الزم است کنشگری 
در عرصه عمومی جدی تر گرفته شود؛ واال انزوا، عدم درک دنیای واقعی، ندیدن پیچیدگی های 
ارتباطات و نفهمیدن گره های دنیای واقعیت و غیره بر ما تحمیل می شود. به عنوان مثال و به طور 
کلی راهکارهایی چون راه اندازی آموزش، انجام فعالیت های گروهی، طراحی نظام کار  و فعالیت 
و برقراری ارتباطات جمعی با برنامه ریزی متناسب با "وضعیت کرونایی" الزم است صورت گیرد و 
این اقدام در راستای وظیفه شناسی در حوزه عمومی در این موقعیت خاص و البته پیچیده به 

مثابه یک مسئله است.

سرمقاله

در حالی که سفیر ایران در فرانسه از ارسال دومین محموله سازمان پزشکان بدون 
مرز و احداث بیمارستان سیار در اصفهان خبر داده بود، علیرضا وهاب زاده مشاور 
با اجرای طرح  از پزشکان بدون مرز،  توئیتر نوشت: ضمن تشکر  وزیر بهداشت در 
مسلح،  نیروهای  درمانی  ظرفیت  تمام  از  استفاده  نیز  و  کرونا  با  مقابله  ملی  بسیج 
فعال نیازی به برپایی تخت بیمارستانی توسط نیروهای خارجی نیست و این حضور 

منتفی است!
سازمان پزشکان بدون مرز اعالم کرده بود تیمی متشکل از 9 متخصص مراقبت های 
ویژه پزشکی کادر درمان در مرکز استان اصفهان مستقر خواهد کرد. آرش نجیمی، 
پزشکان  سازمان  گفت:  دوشنبه  نیز  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
بدون مرز در حال احداث و راه اندازی بیمارستان صحرایی مقابله با کرونا با ظرفیت 
با هزینه  بیمارستان  این  امین در کالنشهر اصفهان است.  بیمارستان  ۴۸ تخت در 
سازمان پزشکان بدون مرکز احداث می شود و بیمارستان امین زیرساخت هایی مانند 

عجیب اما واقعی

بالتکلیفی پزشکان بدون مرز در ایران

شبکه برق را برای آن تامین می کند.
میشل اولیویه الشاریته، یکی از مسئوالن سازمان پزشکان بدون مرز در این رابطه 
گفته بود: تجهیزات پزشکی و لوازم مورد نیاز برای برپایی این بیمارستان سیار 
توسط بخش لجستیک سازمان پزشکان بدون مرز به ایران ارسال شد. یک گروه 
سیار  بیمارستان  راه اندازی  منظور  به  متخصصان،  و  پزشکان  از  متشکل  نفره   9
و کمک به مداوای بیمارانی که در شرایط ویژه و وخیم قرار دارند، به ایران اعزام 
شده است. این بیمارستان سیار به منظور افزایش ظرفیت درمانی ایران در بخش 

مراقبت های ویژه راه اندازی می شود.
پزشکان بدون مرز )MSF( یک سازمان مردم نهاد برای کمک های انسان دوستانه 
برخی  در  و  کرد  آغاز  ایران  در  را  خود  فعالیت  میالدی   1991 سال  از  که  است 
حوادث مانند زلزله بم و سیل های لرستان، گلستان و خوزستان فعالیت داشته 

است. اما حاال در ماجرای کرونا دچار بالتکلیفی شده اند.


