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

دی، خداحافظ ای داغ بر دل نشسته
مانیا شوبیری

سال  ماه  پرحادثه ترین   98 ماه  دی  آبان،  حوادث  از  بعد 
بود. بامداد 13 دی ماه ایران با خبر ترور سردار حاج قاسم 
سلیمانی به بهت و غم فرو رفت. ساعتی نگذشته بود که 
ارتش آمریکا اعالم کرد ترور سردار با دستور مستقیم دونالد 
است.  گرفته  صورت  متحده  ایاالت  رئیس جمهور  ترامپ 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران، ابومهدی المهندس قائم مقام حشدالشعبی 
عراق و 8 همراه ایرانی و عراقی این دو فرمانده جبهه مقاومت 
در نزدیکی فرودگاه بغداد به وسیله موشک های پهپادهای 
پورجعفری،  به شهادت رسیدند. وحید زمانی نیا، حسین 
شهروز مظفری نیا و هادی طارمی همراهان ایرانی سردار 
سلیمانی بودند که در این اقدام تروریستی آمریکا به شهادت 
برای  باشکوهی  تشییع  مراسم  ایران  تا  عراق  از  رسیدند. 
شهدای ترور برگزار شد. تشییع پیکر و وداع با این شهدا در 
عراق در شهرهای کاظمین، بغداد، کربال و نجف و در ایران در 
اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان با حضور جمعیتی میلیونی 
صورت گرفت. اما در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در 
کرمان، ازدحام جمعیت باعث شد بیش از 60 نفر جان خود 

را از دست بدهند و تعدادی نیز راهی بیمارستان شوند.
پیکر شهید سلیمانی در کرمان، زادگاه سردار هنوز به خاک 
سپرده نشده بود که بامداد 18 دی ماه درست در ساعت 
1:۲0 بامداد که سردار سلیمانی و همراهانش به شهادت 
انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی  بودند،  رسیده 
اسالمی در عملیاتی با عنوان »شهید سلیمانی« و با شلیک 
به   ،313 فاتح  و  قیام  طرح  بالستیک  موشک  فروند   13
پایگاه آمریکایی عین االسد عراق که مقر فرماندهی نیروهای 

آمریکایی در منطقه به حساب می آید، حمله کردند.
پایگاه  به  فراوانی  خسارات  از  خبر  مختلف  رسانه های 
هیچ  پنتاگون،  گزارش  بنابر  اما  می دادند،  عین االسد 
آمریکایی در این حمله کشته نشد. مقامات امنیتی عراق نیز 
از عدم تلفات نیروهای عراقی در این حمله خبر دادند. ترامپ 
هم در سخنرانی رسمی خود بعد از حمله ایران به عین االسد 
مدعی شد که هیچ یک از نیروهای آمریکایی یا عراقی در این 
حمله آسیبی ندیده اند. ترامپ همچنین آسیب های وارده 
به تأسیسات و ساختمان ها را ناچیز دانست. در این میان 
رویترز نیز گزارش داد که براساس ارزیابی های اطالعاتی، 
ایران به طور عمدی طوری هدف گیری کرده بود که نیروهای 

آمریکایی را مورد اصابت قرار ندهد.

رقص در غبار )1381 اصغر فرهادی(

- وقتي سریال تلویزیونیم را تمام کردم خیلي خوش 
و  کارگرداني  مجوز  کوتاهي  زمان  در  بودم،  شانس 
تهیه کننده اي  با  پروانه ساخت گرفتم و در عین حال 
ابتدا هم قصد  از  نگاه فرهنگي داشت کار کردم.  که 
اما  نداشتم  را  و رکورد شکن  فیلم تجاري  ساخت یك 
همه ي تالشم این بود که بیننده تا آخر، فیلم را دنبال 
کند و به همین دلیل فیلم قصه دارد و به حالت یکي 

بود، یکي نبود روایت مي شود. )اصغر فرهادی(
اسم اصغر فرهادی با جدایی نادر از سیمین و درباره 
شاید  تر  جدی  های  کننده  دنبال  خورده،  گره  الی 
چهارشنبه سوری و شهرزیبا را هم به یاد بیاورند، اما 
همه  از  اتفاقا  که  است  فیلمی  فرهادی  فیلم  اولین 
کمتر دیده شده ولی شکل روایت و قصه تقریبا همان 
البته  و  داراست  نیز  را  متاخر  فرهادی  های  جذابیت 
دارای همان مولفه های فیلم های فرهادی نیز هست. 
یک  است.  افتاده  اتفاق  گذشته  در  که  زخمی  یعنی 
شده،  انتخاب  درست  چیزش  همه  که  عاشقانه  قصه 
هم دختر و هم پسر غیرآشنا و یک بازی فوق العاده از 
فرامرز قریبیان و سکانس هایی که به شدت تماشاچی 
را درگیر خود می کند. اگر این فیلم را ندیده اید این 

روزها فرصت خوبی برای دیدن آن است.
به  دارم  دوِست  »ریحانه:  یادماندنی::  به  دیالوگ 
ُترکی چی می شه؟ نظر: دوِست دارم؟ والله... دوِست 
دارم سه مدله؛ یه مدل هست که این ترک ها می گن 
تازه  که  اینا  که  هست  هم  مدل  یه  ایستیَرم.  چوخ 
اومدن تهران می گن دوِست دارم. یه مدلم این آدمای 
باکالس هستن که می گن آی الو یو! ریحانه: تو چی 

می گی؟
نظر: من؟ من چوخ آی الو یو!...

ویژه نوروز    

خبرگزاری فارس نیز چند ساعت پس از شروع حمله، به نقل 
از »یک مقام آگاه« در سپاه پاسداران انقالب اسالمی نوشت 
که »تلفات این حمله، 80 کشته و حدود ۲00 نفر زخمی 
بوده است.« امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی که اجرای عملیات را برعهده 
داشته، با وجود تأیید این شمار تلفات گفت »می توانستیم 
آسایشگاه و محل استقرار نیروها را هدف قرار دهیم، اما به 
دنبال کشتن افراد نبودیم بلکه در صدد ضربه زدن به ماشین 
جنگی و مرکز فرماندهی و کنترل آنها بودیم.« حاجی زاده 
تاکید کرد که اگرچه ما در این عملیات دنبال کشتن کسی 
نبودیم، با این حال در طی این عملیات حتمًا ده ها نفر کشته 

و زخمی شده اند«. 
سپاه  هوافضای  نیروی  موشکی  حمله  از  پس  ساعاتی 
پاسداران به پایگاه آمریکایی عین االسد یک فروند هواپیمای 
بوئینگ اوکراینی دقایقی پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی 
)ره( در نزدیکی تهران سقوط کرد و 1۷9 سرنشین آن جان 
ابهامات  ابتدایی  ساعات  همان  از  که  حادثه ای  باختند. 
تلخ  اتفاق  این  از  بعد  روز  به همراه داشت. چند  را  زیادی 
زلینسکی  والدیمیر  و  کانادا  نخست وزیر  ترودو  جاستین 
رئیس جمهور اوکراین خواهان بررسی همه ابعاد این ماجرا 
شدند. مسئوالن سازمان هواپیمایی ایران که گفته می شد 
از واقعیت ماجرا اطالع نداشتند ابتدا به تکذیب احتمال 
برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی پرداختند، اما سرانجام 
را  ماجرا  واقعیت  که  شد  صادر  بیانیه ای  ماه  دی   ۲1 در 
مشخص کرد. واقعیتی که کاش واقعیت نداشت. در بیانیه 
بروز خطای  اثر  بر  بود که  آمده  نیروهای مسلح  ستاد کل 
انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مسافربری اوکراینی 
شهادت  به  موجب  متاسفانه  که  گرفته  قرار  اصابت  مورد 
رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از 
اتباع خارجی شده است. ساعاتی پس از این بیانیه امیرعلی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با عذرخواهی به خاطر این اشتباه سهوی سپاه به 
ارائه توضیحاتی درباره این ماجرا پرداخت. در این حادثه تلخ 
از میان 1۷9 سرنشین و خدمه این هواپیمای مسافربری 
ایرانی بودند و 3۲  نفر  آنها جان باختند، 1۴۷  که تمامی 
نفر از اتباع کشورهای کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و 
انگلستان. داغ رخدادهای این ماه هرگز از یاد نخواهد رفت و 

بر دل تمامی ملت ایران خواهد ماند.

پیشنهادهای سینمایی برای 
روزهای خانه نشینی 
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قرنطینه و ساخِت دولت در ایران

سید قائم موسوی
کرونا متغیِر ناخواسته و تحمیلی در ابعاد مختلف زندگی انسان ها شده است. 
بدون توجه به جوانِب امور فارغ از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک 

روند خود را طی می کند و نوعی از یکسان سازی های بدوی ایجاد کرده است. وسواسی عجیب 
به جان همه انداخته، از فیزیکال تا ذهنی و روانی!

شاید مهمترین درسی که کرونا به همه آموخته این است که باید »مرا دریابید، آنگونه که هستم«! 
به من نگاه پدیدارشناسی داشته باشید! مرا ببینید فارغ از رنگ و تعلق سیاسی-ایدئولوژیک! 
کرونا ثابت کرد که نمی توان با توجیهات سیاسی و انگ های باندی-جناحی پدیده ها را نادیده 
گرفت. کرونا حاِق بسیاری از ایده ها و نقش های فانتزی را برمال کرد. به نظر می رسد کرونا 

محشری به پا کرد قبل از آنکه محشر به پا شود. چیزی در مایه های ُمثل افالطون!
در این بین قریب به اتفاق کشورها و از جمله ایران خودمان مسئله را سبک گرفتند و با نگرش های 
سطحی کروناِی مجهول را در چرخه ی فرمول های روتین به بازی گرفتند. از دسیسه ی دشمن 
برای نشانه رفتن مشارکت مردمی تا مصنوع دیگران مطابق ژنوم ایرانیان. آقای روحانی از شنبه 
ای خبر می داد که روند زندگی در کشور عادی می شود، هفته ها گذشت و شنبه نیامد! هر چه 
جلوتر آمدیم، عمق قضیه برای سیستم بیشتر آشکار شد. تمامی مدعیان سعادتمندِی هر دو دنیا 
در کسری از زمان غیب شدند و هجمه ی بحران قشر پزشکی کشور را به شدت در محک آزمایشی 

بزرگ قرار داد. بدون اغراق آنها ایثار کردند و متولی گذار میمونی در کشور شده اند. 
به  زمانی طوالنی  از گذشت  بعد  و  اپیدمی شروع  انکار و سبک شمردِن  از  استراتژی دولت 
مقررات سختگیرانه منتهی شد. در این بحران و بحرانهای مشابه دستگاه تصمیم سازی از 
دو مقوله مهم رنج می برد. یکی عدم تناسب سیر روند امور و اتخاذ تصمیمات بایسته! یعنی 
همیشه مطالعه پیرامون مسئله و رسیدن به جمع بندی در بازه ای فراتر از وقت معمول زمان 
می برد. تصمیمات، بهینه و به موقع نیستند! دیگری اینکه بواسطه ساخت دولت تصمیات 
اتخاذی در عمل از قدرت اجرایی الزم برخوردار نیستند. به عبارتی رونِد مدیریت کالن در 

عرصه تئوریک و پراتیک توامان دارای مشکل است.
یکی از مهمترین علل این امر به خاطر نامشخص بودن ساخِت دولت در جمهوری اسالمی 
است. دقیقًا مشخص نیست ساخت دولت چیست! دولت کدام است؟ لیبرال، رفاهی، مطلقه، 
تئوری های مختلف  وادی  در  دولت  بودن  و شناور  ابهام  گر، سوسیالیستی... همین  تنظیم 
و متضاد باعث قفل شدن سیستم در گردنه های حساس می شود. بخش رفاهی در تالش 
است تا منویات خودش را پیش ببرد، بخش لیبرال در تالش است تا قواعد بازار آزاد را اعمال 
کند و امیدوار به دست نامرئی »آدام اسمیت« است، بخشی قائل به قوه ی قهریه و تعیین نرخ 
های اجباری از باال است و قس علیهذا... پیشران ها روند امور را به جهت های نامتوازنی سوق 
میدهند. روندهایی که بعضا متضاد و متداخل هستند و صرفًا انرژی های یکدیگر را هدر می 
دهند. سیستم به سان ماِر حداقل دو سری شده است که هر یکی به سمتی در حرکت است. بر 
همین اساس است که دولت روحانی در ابتدا متوسل به اصول اخالقی می شود. در مورد یارانه 
همین راه را رفت و به نتیجه ای نرسید. از همه می خواهد در خانه بمانند. ولی برای کسانی که 
در خانه نمی مانند نسخه ای ندارد. از همه می خواهد در خانه بمانند اما ادارات را تعطیل نمی 

کند. وقتی مردم ببینند ادارات دایرند، مشتاق به پیگیری امورشان می شوند.
می داند تنها راه خروج از بن بست، قرنطینه عمومی است اما بیهوده مقاومت می کند، وقتی ناچار 
می شود تقالیی می کند ولی در عمل هم قادر نخواهد بود آنها را اعمال کند. از قواعد قرنطینه 
و تکالیف آن می هراسد. قرنطینه بار مالی بسیاری دارد. آنچه دولت را در بحران ها در بن بست 
قرار می دهد، ساخت ضعیف دولت است. دولت زیرساخت های قدرت یا ظرفیت قدرت را ندارد. 
دولت در پروسه ی تصمیم گیری از ضعف مفرطی در رنج است و در عمل به کوهی از قدرتهای 
نامرئی می خورد که قادرند تصمیمات آنرا اگر نه مانع شوند، حداقل لوث کنند. دولت در ظاهر 
دارای اقتدار و متولی آن است ولی در عمل یکی از بازیگران کنشهای عملیاتی است. دولت از 
دوگانه ی مسئولیتها-اختیارات در عذاب است. تناسبی بین این دو وجود ندارد. مسئولیت ها فراتر 

از اختیارات است. مادامیکه فکری اساسی برای آن نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

سرمقاله

رهبر معظم انقالب:
شما جانبازان، مجاهدان فداکار و شهیدان زنده اید

کواکبیان مطرح کرد:
هشدار در مورد باال بودن نسبت جانباختگان به 

مبتالیان کرونا در ایران

جانباز،  روز  و  علیه السالم  اباالفضل العباس  حضرت  هاشم  بنی  قمر  سعادت  با  والدت  سالروز  در 
رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی از مقام شامخ جانبازان انقالب اسالمی تجلیل کردند. 
حضرت  بنی هاشم  قمر  والدت  روز  است:"  شرح  این  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  پیام  متن 
ابی الفضل العباس سالم الله علیه را که تا ابد مفتخر به پرچمداری کربالست به جانبازان عزیز کشور 
که نامشان مفتخر به تقارن با این روز است، تبریک عرض میکنم. شما جانبازان، مجاهدان فداکار 
و شهیدان زنده اید. چشم و دل شما با پاداش الهی روشن خواهد شد ان شاءالله. از خداوند متعال 
برای شما و خانواده های صبورتان که خدماتشان در شمار برترین حسنات است، سالمت، عزت، 

ثبات قدم و عافیت نیکو مسألت میکنم."
همه ساله در روز جانباز، هیأتهایی از طرف رهبر معظم انقالب اسالمی در تهران و شهرستانها برای 
تجلیل از جانبازان سرافراز به منازل آنان و آسایشگاهها مراجعه می کردند که امسال به دلیل شیوع 
این  اجتماعی،  فاصله  رعایت  بر  مبنی  درمان  و  بهداشت  امور  مسئوالن  تأکیدات  و  کرونا  ویروس 

دیدارها ملغی شد.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در توییتی نوشت:  به رییس جمهور یادآور می شوم 
متاسفانه نسبت جانباختگان کرونا به مبتالیان ایرانی باالی ۷٪ یعنی باالتر از همه کشورهاست)به 
جز ایتالیا واسپانیا(البته این نسبت برای آلمان وآمریکا زیریك و دو درصد است ضمناازمخالفان قبلي 

قرنطینه قم واماکن مذهبي متعجبم که امروزه متقاضي عمل شدیدتر دولت شده اند!؟

معاون وزیر بهداشت پاسخ داد:

 چرا در ایران قرنطینه انجام نشد؟

دکتر ایرج حریرچی، مسئول ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا درباره دلیل عدم اعالم 
قرنطینه در ایران توضیح داد. حریرچی امروز یکشنبه گفت: چیزی که از قرنطینه در ذهن مردم 
شکل گرفته است با نام خارجی الک داون در کشور چین انجام شده است. البته در نظر بگیرید 
این نوع قرنطینه زمانی در آنجا اجرایی شد که حدود پنج میلیون نفر از شهرهای آلوده این کشور 
خارج شده بودند. فکر می کنید آیا مردم ما تحمل این را دارند که به آنها بگوییم به هیچ عنوان از 
منزل بیرون نیایید و به طور کلی تر آیا ما این توان را داریم که اقالم ضروری زندگی برای آنها را تهیه 
کرده و به درب هر منزل تحویل دهیم؟ این نوع از ماندگاری در منزل به عنوان قرنطینه در ذهن 
مردم شکل گرفته است. البته اکنون در کشورهای اروپایی نیز قرنطینه با استثنائاتی در حال انجام 
است؛ اول آنکه تردد به سوپرمارکت ها برای تهیه اقالم ضروری زندگی مجاز است. همچنین افراد 
می توانند برای مراقبت از افراد پیر و یا کودکان به شکل محدود از منزل خارج شوند. از سوی دیگر 
ورزش های انفرادی و بیرون بردن حیوانات خانگی به شکل محدود قابل قبول است. پس این فکر 

باید اصالح شود که شهرهای جهان به طور کلی تعطیل شده اند.

وی همچنین گفت: خوشبختانه اکنون شهرهای پرشیوع نسبت به گذشته روند نزولی 
ابتال را در پیش گرفته اند. البته این به معنای از بین رفتن بیماری در آن شهر نیست بلکه 
تعداد موارد بیماری کاهش یافته است. اینکه گفته می شود برخی بیمارستان ها ظرفیت 
کافی ندارند باید در نظر گرفت که با چیدن قطعات پازل کنار یکدیگر می توانیم نتیجه را 
ببینیم. در دستورالعمل های موجود در صورتیکه 80 درصد تخت های بیمارستانی پر شده 
باشد ما از آن تحت عنوان بحران یاد می کنیم. این در حالیست که ۲0 درصد تخت ها 
خالی هستند. اکنون در گیالن بیمارستان ها شلوغ هستند اما نگران تعداد جدید بیمار 

برای بستری نیستیم.
حریرچی در خصوص وجود تناقضات در برخی اظهارنظرها هم گفت: مطالعات ما در زمینه این 
بیماری نوپدید شاید در کوتاه مدت نتیجه ندهد و یا بسیاری از موارد منتشر شده از مطالعات 

برداشت غلط باشد که این موضوع سبب می شود برخی تناقضات در اظهارنظرها مشاهده شود.
متن کامل را در www.mardomsalari.ir بخوانید.

عوامل کشتار خرس در ارومیه دستگیر شدند
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در پی دریافت خبری در خصوص آزار، اذیت و کشتار یک قالده خرس قهوه ای در یکی از 
روستاهای غرب شهرستان ارومیه، ماموران انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست به محل روستا اعزام شده و افراد عامل را در حدود ۲۴ ساعت 
دستگیر و برای بررسی بیشتر تحویل مقام قضایی دادند. به گزارش ایرنا وی گفت: طبق قانون این افراد حق شکنجه و آزار و اذیت این حیوان 
را نداشتند و باید به محض مشاهده آن در محیط روستا موضوع را به ماموران یگان حفاظت استان اطالع می دادند. در راستای حفظ گونه های 
جانوری، به خصوص گونه های در معرض خطر، ماموران یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف زیست محیطی طبق ضوابط و مقررات 
زیست محیطی برخورد می کند. شایان ذکر است روز جمعه یک فایل ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که طی آن چند نفر از اهالی روستایی 
در ارومیه اقدام به شکار، آزار و در نهایت کشتار یک قالده خرس قهوه ای کرده بودند. خرس قهوه ای جزو خرس های در معرض انقراض و بومی 

این استان است که هنگام بارش برف و باران از زیستگاه خود به دامنه کوهها روانه می شود.


