
اين روزها كه جامعه ايراني متاثر از زلزله دردناك غرب 
كشور همدل و همراه شده است و تمام گروه ها و طبقات 
اجتماعي فارغ از قوميت و موقعيت براي كمك به مردم 
آسيب ديده از زلزله باهم همراه شده اند سياستمداران 
همچنان بر تفاوت ها و اختالفات شان اصرار مي ورزند و 
آن يكدلي كه در جامعه موج مي زند به دنياي سياست 
نرس��يده اس��ت. خبرها را كه دنبال مي كنيم از يكسو 
احساس مس��ووليت طيفي از مردم، از دستفروش چهارراه وليعصر تهران تا 
تاجران متمول اصفهان��ي را مي بينيم كه نمي توانند ب��ه درد هم وطن خود 
بي توجه باش��ند و از س��وي ديگر حساس��يت همين مردم را به كاستي هاي 
سياستمداران مش��اهده مي كنيم.براي مثال مكالمه يك مسوول در جمع 
زلزله زده ها و حاش��يه هاي مجازي پس ازآن، بست نش��يني در حرم حضرت 
عبدالعظيم حسني و انتقاد تند يك مقام مهم از مقام مهم ديگر درباره مسكن 
مهر خبرهايي اس��ت كه در كنار درد و رنج سرما و بي خانماني مردم زلزله زده 

مخابره مي شود. 
اي��ن دو نوع خبر همزمان باهم حساس��يت و توجه اف��كار عمومي را به خود 
جلب كرده و درست به دليل همين هم زماني است كه مي توان فهميد زلزله 
كرمانشاه در عين برانگيختن همدردي كم سابقه  در ميان مردم؛ حساسيت 
آنها به سياستمداران را هم دو چندان كرده است. اين حساسيت و زير سايه قرار 
نگرفتن سياست ذيل مصيبت، نشان دهنده تحولي شگرف در ساحت اجتماعي 
كشور است. درواقع اتفاقي افتاده است؛ اتفاقي كه باعث شده مردم بالفاصله 
نسبت به جنس دستور فرمانده سپاه براي كمك به زلزله زده ها يا صحت وسقم 
مكالمه وي موضع بگيرند يا با وجود آگاهي از موقعيت آقاي وحيد حقانيان در 
بيت رهبري از باب رحم اهلل من اهدي الي عيوبي به ايش��ان متذكر مي شوند 
كه ادبيات و لحن كالم ش��ان در نقد آقاي جهانگيري هيچ سنخيتي با بينش 
و منش رهبري و مديران دفتر معظم له ندارد. اين مردم در اين شرايط حتي 
براي احمدي نژاد هم راه حل دارند و در همين فضاي مجازي به او و همراهانش 
توصيه كردند كه انضباط و آرامش ش��خصيتي خود را حفظ كرده و اين روند 

مجازي به خبرهاي  را ادامه ندهند. اين واكنش هاي اجتماعي ِ
واقعي سياسي يك پيام بيشتر ندارد؛ اينكه جامعه مدني، بخش 
خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد امروز ايران چنان استحكام 

و بلوغ و تشخصي پيدا كرده كه ديگر در ذيل قدرت حاكميت و نهادهاي اصلي 
قرار نمي گيرد.  

سبقت جامعه از سياست
سياست

كرمانشاه قهرمان، درد زياد ديده اس��ت. چه در دوران 
جنگ، چه از رن��ج محروميت و ح��اال در حادثه زلزله. 
مهرباني، غيرت و ميهن دوستي مردمانش اما، اين خطه 
پهلوان پرور را همچنان سرافراز نگه داشته است. آنچه از 
همبستگي ملي در كمك به زلزله ديدگان سرپل ذهاب، 
قصر شيرين و شهرها و روستاهاي اطراف شان در چند روز 
گذشته رخ داده است، موضوع اين نوشته نيست. نيازهاي 
ضروري مردم و لزوم توجه دولت به رفع آنها نيز همچنين. از نخستين ساعات 
اين حادثه به اين فكر بودم كه براي كمك به رفع آالم مردم ش��ريف زلزله زده، 

چه پيشنهاد موثر و قابل انجامي مي توانم ارايه كنم. 
۱- بيست و سومين نمايش��گاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي اوايل سال 
آينده در تهران برگزار مي شود. عمده ش��ركت هاي نفتي ايراني و بسياري از 
شركت هاي خارجي در اين نمايشگاه غرفه مي گيرند. نمايشگاهي با بيش از 
۳۰ ميليارد تومان گردش مالي كه سود هنگفتي هم دارد. اول اينكه پيشنهاد 
مي كنم هيات مديره محترم ش��ركت ملي نفت اي��ران طي مصوبه اي، بخش 
مهمي از سود نمايشگاه سال آينده را در راستاي مسووليت اجتماعي خود براي 
كمك به زلزله ديدگان استان كرمانشاه اختصاص دهد. دوم آنكه مي تواند طي 
مصوبه اي اجازه دهد تا شركت هايي كه مايلند، به صورت اختياري، ۱۵ تا ۲۰ 
درصد بيش از هزينه تعيين شده براي اجاره غرفه شان پرداخت كنند، اين مبلغ 
هم با نظارت دقيق براي كمك به زلزله زدگان كرمانشاه اختصاص يابد. آنگاه 
شركت هايي كه اين ۱۵ تا ۲۰ درصد را پرداخت كرده اند با يك نشان ويژه براي 
همه بازديدكنندگان مش��خص شوند. در ضابطه نمايشگاه هم آورده شود كه 
وزير نفت يا مديرعامل شركت ملي نفت حتما از اين غرفه ها بازديد مي كنند و 
شايد هم دقايقي بيش از ديگر غرفه ها در آنجا توقف كنند. نفتي هاي خصوصي 
براي كمك هدفمند و جمعي بيشتر مي توانند از اين حركت استقبال كنند. 
اين الگو مي تواند در ساير نمايشگاه هاي مستقل نفتي نظير نمايشگاه هاي اهواز، 
كيش، شيراز و نمايشگاه هايي كه در حاشيه كنفرانس هاي نفتي تهران برگزار 

مي شود نيز اجرا شود. 
۲- بخش��ي از پروژه ه��اي نفت��ي از جمله يك پ��روژه لرزه ن��گاري از منطقه 

سرپل  ذهاب دور نيست. كمك هاي جمع شده نفتي ها مي تواند 
هم در اختيار بنياد مسكن قرار گيرد تا بر سرعت مسكن سازي 

در مناطق زلزله زده بيفزايد يا اينكه تحت نظارت اداره مسووليت هاي اجتماعي 
شركت نفت و مركز بهداشت و درمان...

كمك نفتي ها به كرمانشاه 
اقتصاد

مجيد حقدوست/ مهر ۲ و ۳

پس لرزه  سياسي
ويديويي از وحيد حقانيان كه خبرساز شد 

 در نشست وزراي امور خارجه
 ايران، روسيه و تركيه به دست آمد

توافق در تمام مسائل كليدي

فصل همدلي، نه نزاع
»سياست« دري ندارد كه بشود 
بس��ت و راه عواطف و احساسات 
را بدان س��د كرد. م��ا همه گاهي 
تح��ت تاثير »ج��و« حرف هايي 
مي زنيم و كارهايي مي كنيم كه 
بعدا از آن پش��يمان مي ش��ويم. 
سياس��تمداران زيرك و هوشيار 
هم گاهي ناخواس��ته تابع هيجانات زودگذر مي شوند و 
حرف هايي مي زنند و كارهايي مي كنند كه براي ش��ان 
»گران« تمام مي شود. داس��تان هاي زيادي نقل شده، 
روايت ه��اي زيادي به تاري��خ راه پيدا ك��رده، خودمان 
نيز در اين ۳۰، 4۰ سال ش��اهد حرف ها و حديث هايي 
بوده ايم كه همه شان گواهي مي دهند قدرت و قوت افراد 
به »خويشتنداري« است. عقل و ش��رع هر دو، ما را امر 
كرده اند كه از هيجانات و احساسات تبعيت نكنيم و در هر 

شرايطي تبعات قول و فعل مان را محاسبه كنيم. 

الياس حضرتي

سرمقاله
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تلفات ناش��ي از زلزله غرب كش��ور به غايت غم انگيز و 
ناگوار است و انسان را بي قرار و غرق در اندوه مي كند. اين 
روز ها ايرانيان س��وگوار از دست دادن عزيزاني هستند 
كه به ناگاه نقاب خاك بر چهره گرفتند و با رفتن ش��ان 
بغض و اش��ك را ميهمان خانه هاي مان كردند. در برابر 
مش��يت الهي و قضاي روزگار جز تس��ليم و تضرع چه 
مي توانيم بكني��م و جز اميد به رحم��ت حضرت حق 
و تشريك مس��اعي چه راهي پيش پايمان هس��ت؟ به خانواده و بازماندگان 
صميمانه تسليت عرض مي كنيم و سرسالمتي مي دهيم و متواضعانه غبار غم 

از چهرشان پاك مي كنيم. 
پيرامون زلزله كه همه جا در كمين ما نشس��ته اس��ت و تاكنون سيلي هاي 
س��خت به صورت مان نواخته است سخن بسيار است. در اينكه ما در برابرش 
بي دفاع هستيم و متاسفانه چاره كار نمي كنيم و بي اغراق دست روي دست 
گذاشته ايم تا چه پيش  آيد هم انكاري نيست. در اين زمينه نكات جدي و مهم 
و بزرگي وجود دارد كه پس از ايجاد ثبات در مناطق زلزله زده و فروكش كردن 
دامنه بحران اگر عمري باقي بود بيان خواهد ش��د. هرچند در كشور ما همه 
مسائل از ريز تا درشت موج وار عمل مي كنند و به سرعت از يادها مي روند ولي 
همان گونه كه ديديم و جراحت تيغ زلزله را بر جان خود لمس كرديم حوادث 
طبيعي هرگز با ما شوخي ندارند و درست در زماني كه انتظارش را نداريم همه را 
غافلگير مي كنند و ناگهان انبوه خسارات مادي و معنوي بر سرمان آور مي شوند. 
اما در اين ميان و پس از زلزله سرپل ذهاب پديده اي رخ داد كه ضرورت دارد 
اندكي به آن بپردازيم و در اطرافش سخن بگوييم. با اينكه مدت هاست عالوه 
بر كارشناسان و جامعه شناسان مشاهدات ميداني هم از كم رنگ شدن اخالق 
جوانمردي و گذشت و نوع دوستي در جامعه ما حكايت دارد ولي موج عظيم 
همدلي و همدردي و مسابقه پرشور و شعور كمك به هموطنان زلزله زده چنان 
ارتفاع گرفت كه ناظران را متعجب ساخت. مردم از فقير تا غني از كارگر گرفته 
تا دكتر و مهندس و ورزش��كار و هنرمند و دانشجو و پير و جوان و زن و مرد و 
كودك و بزرگ صحنه هاي زيبايي از مهرباني و ياريگري و ايثار آفريدند كه جز 
تحسين و خضوع در مقابل آنان و اظهار عجز از تشكر بايسته و شايسته كاري 

از دست مان بر نمي آيد. از سوي ديگر مراكز دولتي و حكومتي 
هم فراهم آمدند و چه بس��يار كه باالتر از مسووليت ش��ان به 

وظيفه ش��ان رنگ اخالق و جوانمردي و انس��انيت زدند. هالل احمر خوش 
درخشيد، ارتش ملت را غرق در ستايش كرد و سپاه سنگ تمام گذاشت. 

ازحماسه ها تا معركه گيري ماجراجويان!
جامعه

محمد كاظمي

هفته گذشته گزارشي تحت 
عنوان »ايران در قعر جدول 
ش��كاف هاي جنسيتي« در 
روزنامه ش��هروند منتش��ر 
ش��د كه حاصل گفت وگو با 
برخي از فعاالن و مسووالن 
ح��وزه زنان درب��اره آخرين 
گزارش مجمع جهاني اقتصاد اس��ت. براساس اين 
گ��زارش: »ايران جزو چهار كش��ور انتهاي جدول 
شكاف جنسيتي است و ما باالتر از كشورهاي چاد، 
سوريه، پاكس��تان و يمن قرار داريم. اين در حالي 
اس��ت كه رتبه عربستان س��عودي، مااليا و لبنان 
در ش��اخص  ياد ش��ده باالتر از ايران است. به گفته 
مع��اون بين الملل معاون��ت امور زن��ان و خانواده، 
مجمع جهاني اقتصاد رتبه كشورها را در 4شاخص 
اقتصاد، آموزش، س��المت و مش��اركت سياس��ي 
بررسي كرده و براساس اين گزارش، رتبه ايران در 
شاخص اقتصاد برابر با ۱4۰ بوده است: »همچنين 
رتبه ايران نسبت به مجموع كشورهاي دنيا )۱44 
كش��ور( در زمينه آموزش را ۱۰۰، سالمت ۱۳۵ و 
مشاركت سياسي زنان را ۱۳6 اعالم كرد. « آن طور 
كه مديركل بين الملل معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري گفته، در مقايسه با  سال گذشته 
رتبه ايران يك درجه كاهش يافته است: »در  سال 
۲۰۱6 ميالدي رتبه ايران بين ساير كشورها ۱۳۹ 
بود. رتبه كشور ما در سال گذشته در شاخص اقتصاد 
۱4۰، آموزش ۹6، سالمت ۹۸ و مشاركت سياسي 
۱۳6 بوده است. مقايسه رتبه ايران در  سال ۲۰۱6 
و ۲۰۱۷ ميالدي نش��ان مي دهد كه در ۲ شاخص 
آموزش و سالمت با كاهش رتبه شديد مواجه بوديم. 
در  سال ۲۰۱۷ در حوزه آموزش 6 رتبه و در شاخص 

سالمت ۳۷ رتبه كاهش داشته ايم.«
به ج��ز مدي��ركل ام��ور بين الملل معاون��ت امور 

زنان رياس��ت جمهوري؛ معاون س��ابق امور زنان 
رياس��ت جمهوري ني��ز ب��ا مالحظاتي مف��اد اين 
گزارش را تاييد كرده اند، در حالي كه يكي ديگر از 
خانم هاي جامعه شناس به نقد اين گزارش پرداخته 
و اعتق��اد دارد كه »من به هيچ وجه ب��ه اين آمارها 
اعتقاد ندارم. ما در مقام كس��اني كه در اين جامعه 
زندگي مي كنيم و داريم جوامعي را مي بينيم مثل 
افغانستان، پاكستان، عراق، عربستان يا حتي تركيه 
كه هيچ كدام ش��ان شرط اصلي جامعه مدني را كه 
يك طبقه متوسط و مترقي است، ندارند. در حالي 
كه ما در جامعه ايران اين را داريم ولي اين كشورها 
ندارند. هيچ كدام از اين كش��ورها در ۲۰۰ س��ال 
گذش��ته با چنين تس��اهلي در بين مردم از لحاظ 
پذيرش ديدگاه هاي مختلف مانند مذاهب مختلف 

و... روبه رو نبوده اند.«
به نظر مي رس��د كه آماره��اي مذكور در خصوص 
وضعي��ت زنان ايران درس��ت نيس��ت. ب��راي رد 
اين گزارش ش��ايد لزومي ندارد كه مدعي ش��ويم 
تهيه كنندگان آن سياسي برخورد مي كنند، هرچند 
غيرممكن نيست كه سياسي هم برخورد كنند، ولي 
شواهد عمومي و حس شهودي نشان مي دهد كه 
وضع زنان در ايران بهتر از آن چيزي اس��ت كه در 
گزارش مزبور آمده اس��ت. به ويژه بخش مهمي از 
زنان ايران كه جزو طبقه متوس��ط و باالي جامعه 
هستند در موقعيت بهتري از آنچه در گزارش آمده 
قرار دارند. ولي مس��اله اصلي ما شايد اين رتبه ها و 
مقايس��ه با ديگر كشورها نباش��د. ما به جاي آنكه 
خود را با ديگران مقايسه كنيم تا ببينيم پيشرفت 
كرده ايم يا پس��رفت، بهتر است نگاه مان را از درون 

متوجه اين مساله كنيم و مساله را 
به گونه ديگري ببينيم. 

واقعيت اين اس��ت كه رشد و توسعه اجتماعي بايد 
متوازن و هماهنگ باشد. 

مساله زنان
نگاه روز
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رضا زندي مجتبي حسيني عباس عبدي

خبر درگذش�ت جناب آقاي مهندس رسول مهرپرور، عضو ارشد ش�ورای مركزی حزب اعتماد ملی  موجب 
تاسف و تاثر گرديد. ضمن تسليت صميمانه و ابراز همدردی  از پيشگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 

واسعه الهی و برای شما و خانواده  محترم؛ صبر و شکيبايی مسالت می كنيم.

 اناهلل و انااليه راجعون

حجج االسالم: رسول منتجب نيا، محمدرضا نوري شاهرودي، عباسي فرد، محمدباقر ذاكري، ابوالفضل شکوري،   رحمت اهلل بيگدلي، سيدمهدي موسوي، نبي اهلل كمري، احمد مازني، هاشمي
سركارخانم ها : كروبي، بدرالسادات ميرموسوي، اعظم سقطي، نجمه گودرزي، مهرانگيز مروتي، عليزاده، فاطمه رحمتي،  سميه طهماسبي،هنگامه شهيدي
 آقايان: ابراهيم اميني، اسماعيل دوستي ،محمدعلي افشاني، سيدرحيم ابوالحسني، اسماعيل گرامي مقدم، محمدرضا اسالمي، كامران احمديان، رضا اميدوار،  فريدون الهياري، رضا انصاري
  محمدعلي امامي، محمدتقي ايراني،  يوسف بسنجيده، كرم بشارت، محمدعلي پوركريمي،  سيدكامل تقوي نژاد، محمدصادق جوادي حصار، محمد جليليان، احد جمالي،   سيدمهدي جوادي
  محمدجواد حق شناس، رضا حجتي، محمد حائري، سيداحمد حسيني، رحمت اهلل خسروي، محمدرضا خباز، جواد اطاعت، راستگو، رفيعي،  محمود رئوفي،  مهدي رسول پناه، محمد روشن
  حسن رباطي، ولي اهلل رعيت،  سوادكوهي، مرتضي سراجي، علي اكبر عسگري، قربانعلي قائمي ،   محمدرئوف قادري، يغمور قلي زاده، محمد قمي، حسين كروبي
  حسن كريمي،  حسن كريميان، ذبيح اهلل كريمي، كزازي، محمد ولي كارگر، علي اصغر كشاورز،   سيدجواد موسوي ، ميرسليم، محمودي، مهدي مازني، عبدالحسين مقتدايي
   سيدرضا نوروززاده، حجت نظري، محمدرضا ناصري شوهان، مجيد نصيري،  محمدولي  ولدبيگي، حجت طهماسبي،ناصرالدين قاضي زاده،  محسن رفيعي فر، حميد عزيزيان
  رضا ولدبيگي،علي حيدري نجات، مرتضي جمال پور، يونس آبساالن،علي محمد علي پور، رسول موذن،محسن ذبيحي، عبدالحسين هزارخاني،مصطفي مختاري،علي پرستاري
 فيروز محمودي،عبدالرضا  قالوند، ركبعلي كشاورز، روح اهلل خليل ارجمندي و الياس حضرتي

سخنگو و رييس مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجهخانواده محترم مهرپرور
مصيبت درگذشت پدر بزرگوارتان را تسليت گفته و براي آن مرحوم 
غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترمتان صبر و سالمتي 

آرزومنديم. 

 جناب آقاي بهرام قاسمي

الياس حضرتي- سيدعلي ميرفتاح - سارا معصومي


