با هشیاری رسانهها پیچاندن جامعه ممکن نیست
پیگیری فراکسیون جوانان مجلس
در خصوص دانشجویان ستارهدار ادامه دارد
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دولت و
مانور واقعی زلزله
شورای سردبیری

یکی از نخســتین و ماندگارترین نظریهها درباره
پیدایــش دولت ،نظریهای اســت کــه تنظیم
جامعه را خاســتگاه دولت میدانــد .دولتها از
دل نیاز بــه برقراری روابط بیــن اجزای جامعه
پدیــد آمدنــد و قدرتشــان حاصــل تکامل
آنهــا به عنــوان اعمالکننده نظــم و عرف بود،
بــدون آنکه عادالنه یا معقولبــودن ماهیت این
نظم و عــرف ،در لــزوم پدید آمدن آنهــا تأثیر
داشته باشد.
حضور و وجــود دولتها در جریان زندگی عادی
کمتر حس میشود .در عرصه اقتصاد نیز در طول
زمان و به شــکل بطئی تأثیر آنها را میتوان دید.
فقط در هنگام رخدادهایی فوقالعاده اســت که
تحرک آنها کامال به چشم میآید :جنگ ،شورش
و بالیای طبیعی عمده.
عمدهترین عرصهای کــه دولتها بدون اعصاب
فشــرده عملکرد خود را به نمایــش میگذارند،
زمان بروز بالیا و حوادث طبیعی اســت :در این
وضعیــت ،کل جامعه با موضــوع درگیر و تحت
تأثیر آن است ،معموال بیپناه است و نمیداند چه
بایدش کرد ،و بــه راهنمایی و آگاهی از موقعیت
ســخت محتاج اســت .بنابراین اولیــن وظیفه
دولتها در چنین مقاطعــی بهکارگرفتن توان
برای رفع نیاز اطالعاتی جامعه ،توزیع راهنمایی
و اطمینانبخشــی مردم به این است که خطر تا
چه حد آنها را تهدید میکند و چه باید بکنند که
سطح تهدید افزایش نیابد.
ماجرای زلزله روز چهارشنبه گذشته را به مثابه
یک مانور غیربرنامهریزیشــده رایگان باید دید،
برای دســتگاههای دولت به مثابــه ضامن نظم
و امنیــت ،و برای مســئوالن خانوارها به عنوان
اولین پناه و نخســتین مدیر اعضای کوچکترین
واحدهای جامعه.
بــا آنچــه رخ داد ،متأســفانه در ایــن آزمون
سیســتم هشــدار ســریع و مدیریــت بحران
دولت و مدیریتهای کوچکتــری مثل مدیران
مجتمعهای مســکونی و محدودتر از آن ،اولیای
خانوادهها ،نمره باالیی نمیگیرند.
ازمیانخبرها

نامه کارشناسان اطالعاتی آمریکا
به ترامپ:

ایران حامی تروریسم نیست

جمعی از کارشناسان اطالعاتی آمریکا در نامهای
به ترامپ با ابراز نگرانی نسبت به اظهارات دولت
او که ایران را حامی اصلی تروریســم میخواند،
تأکید کردند که حامی تروریسم اکنون عربستان
است نه ایران.
صفحه 8را بخوانید

روزنامه
«جامعهفردا»
در رسارس
استانهای کشور
منایندگی فعال
میپذیرد.
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زلزله بدون تلفات ،مدیریت بحران و رفتار مردم را زیر ذره بین برد

آزمون تهران

عاقبت صنوف تولیدی
به کجا ختم میشود؟

تعطیلی 18772واحد
صنفی در چهار ماه
چند ســالی اســت که از کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی و افزایش اهمیت
درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران صحبت میشود .این سیاست موجب شده
است که حتی با وجود فروش بیشتر نفت پس از توافق برجام ،درآمدهای نفتی
سهم کمتری در بودجه داشته باشــند و بهجای آن سهم درآمدهای مالیاتی
افزایش پیدا کند .بر این اســاس سهم درآمدهای نفتی در الیحه بودجه سال
 97کاهش قابــل توجهی پیدا کرده ،درحالی که درآمدهای مالیاتی
10
نسبت به ســالجاری  12هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

وزیر ارشاد برای اکران نشدن
«عصبانی نیستم» تذکر گرفت

نمایندگان مجلس :انتظار
نداشتیم عقبنشینی کنید

13

دود غلیظ آتشسوزی تاالب میقان
هوای اراک را به وضعیت ناسالم برد

میقان ،طعمه طمع شکارچیان

صبح جمعه ،تاالب میقان که در این فصل سال ،میزبان هزاران قطعه پرنده است،
دچار آتشسوزی شدیدی شده و آنطور که مقامات محیطزیست به «جامعه
فردا» میگویند؛ نزدیک به  5درصد از  30درصد نیزارهای تاالب دچار
آتشسوزی شده است که بررســیها برای یافتن علل آن ادامه دارد4 .

زندگی در رنگ قرمز تهران پایتخت نشین ها هم درست مثل دیگر شهروندان ایرانی در استان های کرمانشاه و کرمان ،زیستن در سبک تازهای از زندگی را آغاز کردند  .آنها در شرایطی به پیشواز زمستان رفتند که در میان اخبار و شایعات مختلف زلزله،
چهارشنبه شب را در آلودهترین هوای پایتخت به صبح رساندند .زندگی در ِ
رنگ هشدار برای تهرانیها بعد از یک قرن دوباره آغاز شده است .عکس :روح اهلل وحدتی  /ایسنا

مدیران بحران و
جامعه فردا :خوشامدگویی
ِ
مردم تهران به زلزله پایتخت ،قابل دفاع نبود و
تهران همچون شهری بی دفاع با زلزله ای که
یک چهارم جمعیت ایران آن را احساس کرده
بودند ،تنها ماند .این یک حکم کلی نیســت.
نگاهی به موج اخبار و شایعات و گفتههای ضد
و نقیضی که از چهارشــنبه شب آغاز و حتی
تا امروز که شنبه است نیز ادامه دارد ،یادآور
همان کلیشه معروف است که ما در بحران ها
بحران مدیریت بحران میشویم .و حال
دچار
ِ
باید پرســید که مدیران و مردم پایتخت در
آزمون مهم تهران چه نمرهای دشت کردهاند؟
ســاعت  ۲۳:۲۷چهارشــنبه شــب تهران
با زلزله ای نســبتا شــدید لرزید .این زلزله
در اســتانهای البــرز و قــم و همچنین در
بخشهایی از قزوین  ،گیالن و استان مرکزی
نیز احساس شد .زلزله ای که نزدیک به یک
چهارم جمعیت ایران آن را احساس کرده اند
در شه ِر درندشتی چون تهران چگونه مدیریت
و اطالع رسانی شد؟ در حالی که شبکه های
خبری تلویزیــون در حال پخش برنامه های
روتین خود بودند ،کانــال های خبری ریز و
درشت ،پیش از همه وارد عمل شدند و خبر
زلزله  5.2ریشــتری را منتشر کردند .شبکه
خب ِر تلویزیــون با تاخیر چنــد دقیقه ای به
اطالع رسانی محدود در این زمینه پرداخت،
اما حتی نتوانســت به این پرسش پاسخ دهد
که چرا با وجود آنکه محل وقوع زلزله را کرج
اعالم کرده اســت ،تمام گزارشگرانش را به
خیابانهای تهران فرستاده .استانداری تهران،
ستاد مدیریت بحران کشور ،خبرگزاری های
رسمی ،ستاد مدیریت بحران تهران و  ...همه
و همه اخباری در این زمینه منتشر کردهاند،
اما هیچ رســانه ای نیســت که بتوان گفت
مسئولیت سازمانی انتشار اخبار بحران را بر

عهده دارد و نتیجه آنکه ،بازار داغ شایعات ،به
بحرانی که میتوانست به سادگی کنترل شود،
رنگ و بویی دیگر داد.
دقایقی بعد از اعالم رســمیخبر زلزله ،نقل
قول های یکی از مصاحبه های چند ماه اخیر
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دوباره
دست به دســت شــد .نجار میزان آمادگی
پایتخت در برابر زلزله هــای بزرگ را ناچیز
و غیر قابل قبول دانســته و گفته بود ،زلزله
تهران ،امنیت ملی ما را به مخاطره میاندازد.
مدیران
اینها در حالی است که به نظر میرسد
ِ
بحران کشور در چنین شرایطی باید مسئول
ریختن روند
آرامش شهروندان باشند نه برهم
ِ
معمولی زندگی روزمره.
نیم ســاعت بعد از زلزله ،هنــوز هیچ مقام
رســمیای درباره آن اظهارنظــر نکرده که
کانالهــای خبــری از احتمال بــروز زلزله
های قوی تر خبر میدهند .رییس ســازمان
پیشگیری و مدیریت بحران تهران در گفت
و گو با مهر ،این خبــر را تایید میکند :پس
لرزه ها ادامه دارد و همه دستگاه ها همچنان
آمادهباش هستند .هنوز مشخص نیست که
زمین لرزه  ۵.۲ریشــتری زلزله اصلی بوده یا
خیر .با این حســاب ،مرد ِم نگــران کجا باید
بروند؟ چرا مدیران بحــران به جای هرگونه
اظهارنظــری ،بــه معرفی مــکان های امن
نمیپردازند و وقتی دست به کار معرفی این
مکان ها میشوند که مردم یا در ماشین های
خود کنار اتوبانها مانده اند یا پشت د ِر سوله
های مدیریت بحران ،به در میکوبند؟
هجوم آغاز میشود .در کانال های تلگرامیاز
الگوی زلزله کرمانشــاه یاد میشــود و مردم
میترســند که نکند این آخرین زلزله نباشد.
از خانه فرار میکنند در حالی که آلودگی هوا
از مرز  180گذشــته ،دماســنج ،سرمای هوا

را نشــان میدهد و شــایعات افزایش قیمت
بنزین ،پمپ بنزین ها را شــلوغ کرده اســت.
استاندار تهران پیشنهاد خروج مردم از تهران
را مطرح میکند ،خبری که  12ســاعت بعد
توسط خود او تکذیب میشود .انتشار چنین
نقل قولی در کانال های تلگرامیکافی اســت
که تمام اتوبانهای خروجی تهران به ســمت
شمال و غرب کشور قفل شود .ریزش کوه در
جاده چالوس ،هشــدارهای دیرهنگام پلیس
راه (در گفت و گو با شــبکه خبر) و نامشخص
بودن اطالعات دقیق ،باعث میشود که بخش
عمدهای از مردم به سمت منطقه ای حرکت
کنند که کانون زلزله بوده اســت« :مشکین
دشت».
اگرچــه جالل ملکی بــه تلویزیون میگوید
تا یک ســاعت بعــد از زلزله ،گزارشــی از
خســارتهای تهران به سازمان آتش نشانی
نرسیده اما خسارت اصلی جای دیگری ست.
تلفنها قطع شــده اند و وزیر ارتباطات تنها
کاری که میکند درخواســت از مردم برای
کوتاه کردن مکالمات تلفنی اســت .بیست
دقیقه بامداد یعنی حدودا یک ســاعت بعد
از زلزله ،مهر گزارش میدهد ســیل مردم،
کــرج را قفل کرده و تــازه  10دقیقه پس از
آن اســت که پلیس راهور تهران از تهرانیها
میخواهد شــریان های اصلــی پایتخت را
خالی کنند .اما نه فقط شــریان های شــهر،
بلکه  5دقیقه بعد معلوم میشــود نیروهای
امدادی به خاطر مــوج جمعیت نمیتوانند
به مصدومــان جــاده چالوس رســیدگی
کنند.
جالب اما اینجاست که نادی ،مدیریت بحران
استان تهران ســاعت  1و دو دقیقه به شبکه
خبر پیغام میدهد مردم در ترددهایشــان از
ماشین استفاده نکنند.

زندگی شــبانه در پارک ها و حاشیه اتوبانها
شروع شده است و وزیر ورزش یک ساعت و نیم
بعد از زلزله دستور باز کردن در تمام مجموعه
های ورزشی شــهر را صادر میکند .بنابراین
دسترسی به تلویزیون و شبکه خبر محدودتر
از قبل میشــود .کانال های خبری ،اظهارات
رئیــس مرکز زلزله نــگاری کشــور را مدام
منتشــر میکنند که «گسل اشتهارد توانایی
زلزله بزرگتــری را هم دارد» و البته که جمله
« احتمال میرود که زلزله بزرگتری رخ دهد».
مهدی رحمتی ،رییس پایگاه اطالعات لرزه ای
کشور هم مزید بر علت میشود و در پارکهای
شهر جای ســوزن انداختن نیست ،چه رسد
به باز بــودن معبری برای عبــور خودروهای
امدادی .در این میان شهرداری تهران به صدور
یک بیانیه اکتفا میکند آن هم در شرایطی که
نزدیک به سه ســاعت از زلزله گذشته است.
رییس سازمان مدیریت بحران هم بر التهاب
موجود میافزاید ،یک بار چهارســاعت بعد از
وقوع زلزله و با ادای این جمله که «امیدواریم
خداوند مــا را بــا امــر بزرگتــری امتحان
نکند ».جالب اینجاست که نجار به این سوال
«مهر» پاســخ نمیدهد نقاط امن در تهران
چه مناطقی هســتند و به جــای آن مردم را
بیشتر تهییج میکند که در «حاشیه جاده ها،
پارکها و معابر» استقرار داشته باشند.
عمق بــی برنامگی در اطالع رســانی بحران
را میتــوان از همین نکته ســنجید که خبر
تعطیلی تهران و کرج 3 ،و چهاردقیقه صبح
روی خروجی خبرگزاری هــا قرار میگیرد
یعنی وقتی که مردم ،الاقل سه ساعت و نیم
را در هوای سرد و آلوده شهر ،با انواع و اقسام
شایعات شب نشینی کرده اند و در حالی که
در تلگرام به دنبال خبرهای زلزله میگردند،
به شلنگ قلیان ها پک میزنند.

مخالفت با نمایش «آشغالهای دوستداشتنی»
برای هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر

جامعه فــردا :علیرغم قانونی بــودن مراحل و فرآیندهــای ثبت نام در
جشنواره بینالمللی فیلم فجر و دارا بودن پروانه نمایش ،فیلم «آشغالهای
دوستداشتنی» محسن امیریوسفی که چندوقت پیش در کنار فیلمهای
رفع توقیفی قرار گرفت ،به هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر ارائه نشد .این
فیلم پیش از این نیز چهار بار برای حضور در جشــنواره فیلم فجر و یک بار
هم برای حضور در جشنواره جهانی فجر درخواست داده بود ،اما هیچ وقت
در هیأت انتخاب جشــنواره فیلم فجر بررسی نشــد و در نهایت مسئوالن
جشنواره زیر بار حضور آشغالهای دوست داشتنی در جشنواره فیلم فجر
نرفتند؛ اتفاقی کــه علیرغم امیدواریها برای عدم تکــرار آن ،اینبار هم
تکرار شــد .این فیلم که محصول ســال  91اســت ،در دوران احمدینژاد
نتوانست مجوز پخش بگیرد.
«آشغالهای دوستداشــتنی» در دوره مدیریت جواد شمقدری بر حوزه
سینمایی دولت دهم مجوز ساخت گرفت ،ولی وقتی نسخه قابل نمایش فیلم
آماده شد و قرار بر صدور مجوز نمایش بود و به رغم آنکه تمام جزئیات فیلم
در سناریوی مصوب وجود داشت و امیریوسفی چیزی اضافه بر فیلمنامه را
به تصویر نکشیده بود شمقدری عقبنشینیو تنها تأکید کرد« :من تردید
ندارم با توجه به شرایط سیاســی که حاکم است ،در دولت بعدی این فیلم
ممیزی بیشتری خواهد داشت» که این اتفاق هم افتاد و مشکالت این فیلم
حل نشد.
آشغالهای دوست داشتنی چند وقت پیش در کنار  4فیلم دیگر رفع توقیف
شــد و قرار بود که با ثبت قرارداد روی پرده سینماها بیاید ،اما همچنان این
فیلم برای اکران ثبت قرارداد نشده و وضعیت نامشخصی برای اکران دارد.
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