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

آبان با طعم تلخ بنزین و اعتراض
مانیا شوبیری

بامداد 24 آبان خبری منتشر شد که همگان را غافلگیر 
کرد. خبری که از چند ماه قبل شایعات آن منتشر شده 
بود. در متن خبر آمده بود که از 24 آبان ماه قیمت هر 
لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ 
تومان خواهد بود. طرح اصالح قیمت بنزین تصمیمی 
بود که توسط سران سه قوه گرفته شده بود. نمایندگان 
بازگشت  یا  تغییر  طرح  ساعت   48 از  کمتر  در  مجلس 
اما مقام معظم رهبری در  آماده کردند،  را  بنزین  قیمت 
ابتدای جلسه  درس خارج فقه در حمایت از این تصمیم 
گفتند: سران قوا به پشتوانه کارشناسی تصمیمی برای 
از  بعد  شود.  عمل  تصمیم  آن  به  باید  و  گرفته اند  کشور 
حمایت رهبری از طرح تصویبی سران قوا جلسه بررسی 

طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
آبان  از روز 24  ناگهانی  افزایش  این  به  اعتراضات مردم 
در  را  کشور  سراسر  اعتراضات  این  موج  و  شد  آغاز  ماه 
برگرفت. اعتراضات در ابتدا نسبتًا مسالمت آمیز بود، اما 
به تدریج به خشونت کشیده شد. بانک ها زیادی به آتش 
کشیده شد. به مراکز تجاری حمله شد، اموال بسیاری 

به غارت رفت و افراد زیادی دستگیر شدند. 
آمار   98 آبان  شدگان  کشته  و  دستگیرشدگان  از  گرچه 
برخی  اما  نیست،  دسترس  در  و  نشده  اعالم  رسمی 
آمارهای پراکنده حکایت از آن دارد که قریب به 7۵درصد 
نیز  بقیه  و  بودند  بیکار  اخیر  ناآرامی  از دستگیر شدگان 
از  درصد   8۰ همچنین  کارگری.  جامعه  به  متعلق  اکثرًا 
آنها زیر ۳۰ سال سن داشته و 7۵ درصد نیز تحصیالتی 
صدها  و  استان   29 داشتند.  دیپلم  زیر  و  دیپلم  حد  در 
شهر دستخوش ناآرامی های پس از افزایش قیمت بنزین 
شدند. در این میان حواشی زیادی نیز در سراسر کشور 
مطرح شد، اما در خصوص هیچکدام توضیحات شفافی 
داده نشد تا حوادث آبان 98 همچنان برای همگان در 

هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.
بعد از پایان حوادث آبان افکار عمومی همواره به دنبال 
بوده  بازداشت شدگان  و  کشته  دقیق  آمار  شفاف شدن 

طعم گیالس )1376 عباس کیارستمی(

- تفاوت و شباهت کار ما کارگردان ها با روان شناسان 
در این است که کارگردان، در سطح جامعه معضالت را 
می بیند و نقطه درد را نشان می دهد ولی همان جا رها 
می کند و از اینجا به  بعد، حیطه او نیست. این جامعه 
به درمان درد  از تشخیص،  روانپزشکی است که پس 

هم می پردازد. )کیارستمی(
سینمای  آشنای  نام  کارگردان  فیلم  پرافتخارترین 
ایران، یکی از فیلم های دیده نشده اوست. شاید اگر 
بخواهیم از سینما )به عنوان عنصری برای سرگرمی( 
دو  یکی  جز  کیارستمی  آثار  در  را  آن  کنیم،  صحبت 
فیلم )مثل گزارش یا کپی برابر اصل( پیدا نکنیم. اما 
طعم گیالس هم علیرغم کمبودهایی در عرصه سینما 
داشتنی  دوست  فیلم  دادن  خرج  به  حوصله  کمی  با 

خواهد بود.
دیالوگ به یادماندنی: » می دونم که شما به این فکر 
من معتقد نیستید. شما فکر می کنید خداوند خودش 
به انسان جون داده، هر وقتم الزم شد، می گیره. اما 
یه موقعی می رسه که انسان دیگه خسته اس، نمی تونه 
به مسائل خودش عمل کنه.  منتظر بشه که خداوند 
این  حال  هر  به  کنه.  می  عمل  راسًا  خودش  دیگه 
باید  بعدم  خودکشی.  می گن  بهش  که  چیزیه  همون 
فرهنگ نامه  برای  فقط  رو  خودکشی  واژه  که  پذیرفت 
داشته  کاربردی  یه  جا  یه  باید  باالخره  که،  نیاوردن 

باشه.«

ویژه نوروز    

اصرار  امر  این  بر  بارها  مجلس  نمایندگان  حتی  است، 
تعویق  به  موضوع  این  بهانه ای  به  هربار  اما  داشته اند، 

افتاده است.
دسترسی  بنزین  قیمت  افزایش  به  اعتراضات  شروع  با 
به اینترنت در کشور قطع شد. قطعی سراسری اینترنت 
ادامه  تا ۳ آذر ماه  و  آبان ماه شروع شد  از 2۵  ایران  در 
کشور  ملی  امنیت  شورای  دستور  با  کار  این   داشت. 
روز  ده  حدود  در  انجام  شد.  ارتباطات  وزارت  توسط  و 
اینترنت بین المللی از دسترس کاربران خارج شد و تنها 
گزارش  به  بنا  بود.  دسترس  قابل  اطالعات  ملی  شبکه 
اوج  در  ایران  در  اینترنت  دسترسی  میزان  بالکس،  نت 
قطعی ها به 4 درصد کاهش یافته  بود. محدودیت زدایی 
دادن  دسترسی  با  آبان   ۳۰ پنج شنبه  از  اینترنت  از 
و  شد  آغاز  ادارات  و  شرکت ها  دانشگاه ها،  برخی  به 
که  آذر   2 از  یافت.  تعمیم  خانگی  کاربران  به  مرور  به 
اینترنت دسترسی  به  از کاربران خانگی  بیشتری  تعداد 
یافته اند، نت بالکس گزارش داد که میزان دسترسی به 

اینترنت  به ۶4٪ رسیده است.
محدودیت اینترنتی، ضرر و زیان زیادی را برای کشور در 
بر داشت. برآوردهای سایت های داخلی نشان می دهد 
که در روزهای قطع شدن اینترنت اقتصاد ایران خسارتی 
9۰۰ میلیارد تومانی را تجربه کرده است، اما نت بالکس  
برآورد کرده  را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر  این رقم 
کرده  تلخ  را  ملت  کام   98 آبان  تلخ  رخدادهای  است. 
است، اما ما همچنان امیدوار هستیم تا بیش از این دیر 
نشده است با شفاف سازی، اتهامات رفع شود، مجرمین 
نگذارید  کاش  شود.  دلجویی  مردم  از  و  شوند  محاکمه 

جای زخم آبان روی دل ها بماند...
به  توان  می   98 آبان  دیگر  مهم  رخدادهای  دیگر  از 
ترتیب به کشته شدن ابوبکر البغدادی، درگذشت اعظم 
طالقانی، توقف تعهدات برجامی ایران، مرگ ۱۵ کودک 
ای بی در ایران به علت تحریم و دستگیری سلطان فوالد 

اشاره کرد.

پیشنهادهای سینمایی برای 
روزهای خانه نشینی 
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بعد از عبور از کرونا، ما کجا خواهیم بود؟

رضا محبی طالقانی
آیا نسل انسان، تحت تاثیر کرونا تغییر خواهد کرد؟ اگر شرایط فعلی به 
مدت یکسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و طبیعت چگونه 

خواهد بود؟ ماتیاس هورکس و همکارانش در مرکز پژوهش های وابسته به موسسه رابرت کخ 
در آلمان، به این سواالت بصورت بی وقفه فکر میکنند و تحقیقات گسترده ای را برای پاسخ 
به این پرسش ها آغاز کردند.  بی شك جهان امروز تحت اثر این فراگیری ویروس، در حال 
تغییر است. فارغ از تبعات تلخ و کشنده ی این اپیدمی، نیمه ی دیگر این اتفاق اما شنیدنی 
ست. هورکس و همکارانش به سه سر فصل اساسی اشاره میکنند. اگر کرونا تا یکسال مهمان 
ی  تازه  رفتار  شاید  که  رخدادهایی  بود.  خواهیم  شگرفت  تغییراتی  شاهد  باشد  سیاره  این 

انسان آینده باشد:
١- کرونا فرهنگ مراودات و تعامالت اجتماعی را تغییر میدهد. جمع های دوستانه کوچکتر 
دلتنگی  میدهد.  مجازی  و  دیجیتال  تصاویر  به  را  خود  جای  افراد  فیزیك  و  حضور  میشود. 
ها بیشتر میشود و آهسته آهسته این سیطره تلفن ها و دنیای اینترنت، جای خالی افراد و 
عزیزانمان را پر خواهد کرد. انسان، موجودی ست که در طول فرهیختگی اجتماعی اش، 
نیاز به مراودات و ارتباطات حضوری و دیده شدن ها دارد. دنیای بعد از کرونا، شاید میزها و 

صندلی های خالی بسیاری باشد که از حضور ها خالی ست. 
٢- این ویروس به ما یادآور میشود که سمت روشن تکنولوژی چقدر حیاتی ست. شاید انساِن 
پس از کرونا باید بیش از هر چیز وامدار تکنولوژی باشد. سیستم آموزش انسانی تغییر خواهد 
آینده علم و  از  تازه ای  اینترنت، سرفصل  کرد. ویدئو کنفرانس ها و آموزشهای تحت شبکه 
و  انتقال علم مجهز خواهند شد  ابزار  به جدیدترین  ناچار  به  تمامی مدارس  آموزش است. 
تعاریف بسیاری از علوم آموزشی دچار تحولی بزرگ خواهد بود. این اتفاق میتواند به صورت 
و  درسی  کتب  چاپ  جهت  بسیاری  های  جنگل  نابودی  از  مستقیم،  بعضأ  و  مستقیم  غیر 

آموزشی در سراسر سیاره محافظت کند. 
٣- کرونا، به طرز شگفت انگیزی میانگین مطالعه افراد سیاره را در یکسال افزایش خواهد 
داد. انسان های زیادی برای زنده ماندن مجبور به یادگیری و خواندن خواهند شد. قرنطینه 
های درمانی ویروس تاج، کتاب های دیجیتال و خاك خورده ی کتابخانه ها را جان دوباره 
به شکل قابل توجهی رشد خواهد داد.   را  تاج، هنر و خالقیت فردی  خواهد داد.  ویروس 
هورکس معتقد است در یکسال، صنایع دستی و هنرهای مبتنی بر فرد، یك رنسانس تازه را 

تجربه خواهد کرد.
مرکز مطالعات بیولوژیك میشیگان، متشکل از یك تیم تحقیقاتی محیط زیست شامل بیش از 
پنجاه دانشمند در زمینه محیط زیست و بیماری های بیولوژیکی، نظر جالب دیگری دارند:

"کرونا، حیات بیولوژیك سیاره را متحول خواهد کرد."
- کاهش بیش از ٢٠٠ میلیون متر مکعب گازهای گل خانه ای و دی اکسید کربن. 

- پایین امدن دمای کره زمین در آینده ی نزدیك
- حفظ بقای بیش از هفتصد گونه ی گیاهی و جانوری در صورت حفظ این وضعیت به مدت 

یکسال
-آسمان های آبی تر 

- کاهش چند صد میلیون تن زباله ی پالستیکی 
- افزایش چشمگیر بهداشت عمومی

و مجامع بهداشت در سراسر  و احیای سندیکاها  بودجه های هنگفت جهانی  - اختصاص 
جهان برای حفظ انسان

- بهره مندی عمومی تر کشورهای فقیر دنیا از بهداشت و آموزش 
- و در نهایت باور پذیر تر بودن این دیدگاه که انسان مالك این سیاره نیست. تغییر این نگاه 

برای بقای نسل بشر حیاتی ست. 
برد.   نام  سیاره  این  عمیق"  تنفس  "یك  بعنوان  کرونا  از  تحقیقاتی،  تیم  این  ارشد  دانشمند 
جایی که شاید حیات سیاره آبی به این اتفاق نیاز شدیدی داشت. و پرسش نهایی شاید این 
است که آیا کووید ١٩ میتواند آن حلقه ی گمشده ی دفاعی این سیاره در برابر موجودی به 

نام انسان باشد...؟!

سرمقاله

تذکر توئیتری کواکبیان به رسانه مدعی اداره جامعه:
درخواست هاي لغو تحریم های آمریكا علیه ایران را 

منعكس کنید

یكشنبه، اولین واریزی کمک معیشتی ۹۹

مصطفی کواکبیان رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس در توییتر خود نوشت: چرا 
در رسانه انحصاري مدعی اداره جامعه ! خبري ازدرخواست لغوتحریم های ظالمانه آمریکاعلیه 
ایران برای مهار کرونا نیست!؟ نامه 8 کشور به دبیرکل سازمان ملل، نامه 9عضو کنگره آمریکا به 
مقامات این کشور ،نامه ۳۳8سازمان مردم نهاد،کمپین جهاني »نه به تحریم آمریکا« و اقدامات 

هنرمندان و شهرداران ایرانی و...

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: مرحله پنجم کمک های معیشتی دولت و اولین واریزی در سال 
99 ساعت 24 یکشنبه ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. دهم هر ماه یارانه 
پرداخت شده  مردم  به  معیشتی دولت  بسته  از  دوره  تاکنون چهار  میشود.  واریز  معیشتی  کمک 
حساب  به  فروردین   ۱۰ یکشنبه   24 ساعت  معیشتی  کمک های  از  مرحله  پنجمین  است  قرار  و 
خانوارهای  به  دولت  معیشتی  حمایتی  طرح  بابت  پرداختی  مبلغ  شود.  واریز  خانوار  سرپرستان 
یک نفره ۵۵ هزار تومان، 2 نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳8 هزار تومان، چهار نفره ۱72 هزار 
تومان و پنج نفره و بیشتر 2۰۵ هزار تومان واریز می شود. این درحالیست که بسیاری از مردم که 
خود را واجد شرایط دریافت کمک معیشتی میدانند، از عدم واریز مراحل قبلی کمک معیشتی 

دولت انتقاد کرده اند.

قرار شده است از بامداد امروز جمعه، تا روز پانزدهم فروردین، قوانین سختگیرانه تری درباره 
محدودیتهای تردد در ایران اجرا شود. حکایت نوشدارو بعد از مرگ سهراب است!

به گزارش مردم ساالری آنالین، چهل روز از اعالم نخستین مورد کرونا در ایران سپری شده 
و یک ماه از آن زمان که آقای روحانی گفته بود از شنبه همه چیز به روال عادی خواهد بود 
گذشته است. اگر دولت روحانی از همان روزی که قرار بود همه چیز عادی شود، به جای ساده 
انگاری موضوع، محدودیتهای بیشتری اعمال می کرد، شاید این روزها ما هم مثل چین، 
روزهای سخت کرونا را گذرانده بودیم. اما دولت روحانی ابتدا به زور و زحمت راضی به تعطیل 

کردن مدارس و دانشگاهها شد و البته راضی به تعطیل کردن هیچ جای دیگر نشد! 
عید نوروز بهترین فرصت برای ایجاد محدودیت و کنترل کرونا بود، اما نه تنها هیچ ممنوعیتی 
برای سفر ایجاد نشد، بلکه در همان اسفندماه، هم بخشی از آزادراه تهران – شمال افتتاح 
شد، هم آزادراه همت – کرج تکمیل شد و اتفاقا آقای رییس جمهوری شخصا برای افتتاح 
آن حضور یافت! مراکز خرید بزرگ و پاساژها هم زمانی تعطیل شد که خریدهای عید تمام 
نوروز، ظهر ششم  برای روزهای کاری  اول فروردین! حتی تصمیم گیری  یعنی  بود؛  شده 

"مردم ساالری آنالین" بررسی می کند:

افزایش آمار کرونا، 
حاصل 40 روز 

ساده انگاری
فروردین اعالم شد، یعنی دو روز پس از یازگشایی ادارات در سال جدید! آن هم نصفه و 
نیمه و ناقص! حتی یک پیشبینی دقیق از میزان ابتال به کرونا در ایران وجود نداشت و 
وقتی هم آقای روحانی تایید کرد هفتاد درصد مردم به تدریج کرونا می گیرند، باز هم 
هیچ اقدام عملی برای کنترل اوضاع انجام نشد تا ایران، هم از نظر تعداد مبتالیان به 
کرونا و هم از نظر تعداد جان باختگان کرونا، در زمره پنج کشور صنعتی دنیا قرار گیرد!  
به این فهرست ساده انگاری ها، شما هم می توانید موارد بیشتری اضافه کنید. واقعیت 
این است که دولت با ساده انگاری، فرصتهای زیادی را برای کنترل کرونا از دست داد. 
اگر کرونا رشد کند – که فعال آمار، نشاندهنده رشد کروناست و روز پنجشنبه رکورد مرگ 
می  را  خود  مسوولیت  فعلی  دولت  آیا   – شکسته شد  ایران  در  روز،  یک  در  کرونا  اثر  بر 
پذیرد؟ مسوولیت تاخیر در اعالم کرونا؟ مسوولیت تاخیر در تعطیلی و ایجاد محدودیت 
به خاطر کرونا؟ مسوولیت ضعف در مدیریت کرونا؟ و مسوولیتهای دیگر؟ مردم، این بار 
بی رحمانه تر از قبل عملکرد مسووالن را قضاوت خواهند کرد. فقط خدا کند برای این 

تصمیمات سختگیرانه، خیلی دیر نشده باشد.

آمار مبتالیان کرونا تا ظهر ۸ فروردین

 ۱44 نفر دیگر در ایران جان باختند
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با "مردم ساالری آنالین" اعالم کرد: 

جزییات افزایش قیمت خرید تضمینی گندم
در  این  شد،  گندم  واردات  به  مجبور  کشور  که  یافت  کاهش 
برای کشور حدود  واردات هر کیلوگرم گندم  حالی است که 
به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  وی  دارد.  هزینه  تومان  ۳هزار 
اتفاقات سال گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس بر اساس 
هر  برای  را  7۰۰تومان  و  2هزار  قیمت  شده،  تمام  هزینه 
در  دولت  اقدام  گفت:  بود  داده  قرار  مدنظر  گندم  کیلوگرم 
زمینه افزایش قیمت گندم به 2 هزار ۵۰۰تومان گام مثبتی در 
جهت حمایت از کشاورزان است و از سوی دیگر مانع از حضور 
دالالن در بازار و خروج غیرقانونی این محصول استراتژیک از 
ابراهیمی همچنین معتقد است که افزایش  کشور می شود. 
باعث  جاری  زراعی  سال  در  گندم  تضمینی  خرید  قیمت 
امیدوار  داخلی  تولیدات  از  کشور  نیاز  تامین  به  تا  می شود 
باشیم هرچند در زمینه تامین کودشیمیایی مشکالتی وجود 
دارد. وی معتقد است که اگر این افزایش قیمت زودتر اتفاق 
افتاده بود شاهد کاشت بیشتر گندم توسط کشاورزان بودیم. 
نماینده مردم شازند در پایان این تاکید کرد که افزایش قیمت 
با  خرید تضمینی گندم به 2هزار و ۵۰۰ تومان قطعا همراه 
رضایت کامال کشاورزان نخواهد بود، اما می تواند گام موثری 

برای دستیابی به یک رشد قابل قبول باشد.

دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعالم کرد: 
دیروز  ظهر  از  و  آزمایشگاهی  قطعی  های  یافته  اساس  بر 
)7فروردین( تا امروز )8 فروردین(، 292۶ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱9 در کشور شناسایی شدند و در مجموع، تعداد 
بیماران مبتال شده به کووید۱9 در کشور تا 8 فروردین 99 
تا  خوشبختانه  یافت.  افزایش  مورد   ۳2۳۳2 به  کشور  در 
کنون ۱۱۱۳۳ نفر از بیماران مبتال به این بیماری، بهبود 
طول  در  متاسفانه  گفت:  وی  اند.  شده  ترخیص  و  یافته 
24 ساعت گذشته ۱44 نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 
از وجود 2۳78نفر  امروز  تا  و  دادند  از دست  را  جان خود 
در کشور محروم شده ایم. 289۳ نفر از بیماران در وضعیت 
شدید این بیماری قرار دارند. افراد سالم، مشکوک و مبتال 
salamat. سامانه  در  را  خود  وضعیت  حتما  کووید۱9  به 
نیاز مورد مراقبت و درمان  تا در صورت  gov.ir ثبت کنند 
گذاری  فاصله  طرح  امروز  از  گفت:  جهانپور  گیرند.  قرار 
ویروس  انتقال  زنجیره  قطع  هدف  با  کشور  در  اجتماعی 
اجرایی  با مشارکت دستگاه های  و  به صورت جدی  کرونا 
مرتبط آغاز شده که در فاز اول تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و 

در صورت نیاز، قابل تمدید خواهد بود.

با تصویب هیئت وزیران قیمت تضمینی خرید گندم به ازای هر 
کیلوگرم، مبلغ 2۵ هزار ریال تعیین و با اختصاص تسهیالت 
برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال 99 موافقت 
شد. در مهرماه قیمت خرید تضمینی گندم 22 هزار ریال به 
ازای هر کیلوگرم محصول تعیین شده بود که این مساله انتقاد 
قیمت  گذشته  سال  داشت.  پی  در  را  کشاورزی  تشکل های 

تضمینی خرید گندم از کشاورزان ۱7 هزار ریال بود.
منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  سخنگوی  ابراهیمی  علی 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
خرید  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  آنالین"  ساالری  "مردم  با 
قیمت  افزایش  گفت:  کشاورزان  مطالبه  و  گندم  تضمینی 
از مطالبات گندم کاران  گندم در سال گذشته همواره یکی 
نشست های  در  کشاورزی  کمیسیون  دلیل  همین  به  بوده 
مختلف این موضوع را پیگیری کرد. ابراهیمی افزود: قیمت 
تومان   7۰۰ و  ۱هزار  گذشته  سال  در  گندم  تضمینی  خرید 
از کشاورزان گندم  بود، همین قیمت باعث شد که بسیاری 
شده  برداشت  گندم های  و  ندهند  سیلوها  تحویل  را  خود 
شازند  مردم  نماینده  گفته  به  شود.  دام ها  علوفه  به  تبدیل 
قدری  به  گذشته  سال  در  کشور  گندم  استراتژیک  ذخایر 


