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یک گفت وگو
محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

گفتو گو با نایبرئیسمجلس:

کرونا عقبماندگی دولت
الکترونیک را آشکار کرد

نایب رئیس مجلس با تاکید براین که کرونا نشان
داد عقبماندگی پــروژههــای دولــت الکترونیک
تا چه میزان آسیب زاســت گفت :تبادل مــدارک
پزشکی میان بیمار و پزشک و حتی داروخانهها و
کادردرمانخودبهعاملیبرایشیوعویروسکرونا
بدل شده که خود نمونهای از آسیبپذیری جدی
جامعهدرنبودزیرساختدولتالکترونیکدربخش
بهداشتودرماناست .سیدامیرحسینقاضیزاده
هاشمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خراسان
استفادهازدولتالکترونیکوارائهخدماتبهصورت
غیرحضوری را ضامن سالمت کارکنان دولــت و
گیرندگانخدماتبیانواظهارکرد:توجهبهتوسعه
دولت الکترونیک درشرایط کنونی از ضروریات
است .او همچنین در بخش دیگری گفت :خطای
تصمیمگیریدرمدیریتکالنهمچنینسببشد
پیکرهمدافعانسالمتآسیبجدیببیند،بهطوری
که عالوه بر تقدیم صدها شهید خدمت ،پیش بینی
میشوددرآیندهاینزدیکشاهدفرسودگیشغلیو
استهالکانرژیکادردرمانوپزشکیباشیم.قاضی
زادههاشمیگفت:رجوع
مجدد انبوه بیماران به
بیمارستانها براثر
ابتال به کرونا تراژدی
دیگرومحدودیتهایی
در حــوزه درم ــان ایجاد
کردهاست.

یک توئيت
خبر خوش وزیرآموزش و پرورش
برای معلم ها

یک عکس
حال و هوا و روحیه خسته همه ما این روزها،
موضوعی نیست که کسی بخواهد یا بتواند
آن را نبیند یا کتمان کند ،این خشم طبیعت
یا هر نامی که برایش بگذاریم آن طور که گفته
می شــود به ایــن زودی ها  دست از سرمان
برنمیدارد،پسمراقبخودمانباشیم

عشقسهراب،گلولهداغوخونخشایار!

گفتوگو باشاهدانعینینزاعخونینسعادتآبادوبررسیآسیبشناسانه عللافزایش نزاعوخشونتها
مصطفی عبدالهی – سوناتای مشکی وسط
خیابانترمزمیزندورانندهکهرنگلباسآستین
کوتاهشهمانندخودرواشمشکیاست ،دست
به اسلحه پیاده می شود .یکی دو تیر اول را که
شلیک می کند ،سرنشینان عقب سوناتا هم
پیاده می شوند تا تعداد تیرهایی که به سمت
سرنشینانجکمشکیروانهمیشودبیشترشود.
لحظاتیبعدیکیفریادمیزند«:بدوبذارشتوی
ماشین».منظورشجسمغرقهدرخونیاستکه
دوگانگستردیگرمعرکهزیرلگدگرفتهاند؛ کشان
کشان او را روی صندلی عقب سوناتا می گذارند
و به سرعت از معرکه می گذرند .همزمان که
خودروی مشکی و سرنشینانش صحنه را ترک
می کنند ،دو چیز خودنمایی می کند  :دو لکه
خون به جای مانده روی آسفالت و دو شهروندی
کهتماشاگرایناتفاقهستند....
ماجرای تیراندازی خونین هفته گذشته در
منطقه سعادت آباد تهران ،اگرچه می تواند فقط
یک حادثه باشد و بس ،اما بار دیگر این زنگ خطر
را به صدا در می آورد که خشونت و این گونه بروز
هولناکآندرجامعهبهیکیازآسیبهاینگران
کنندهاجتماعیتبدیلشدهاست.
▪ماجرا از چه قرار بود ؟

بر اســاس آن چه تاکنون اعــام شــده ،ماجرای
درگــیــری هفته گذشته ســعــادت آبــاد تهران،
درگیری سهراب و خشایار بر سر دختری بود که
گویا عشق سهراب بوده و همراه خشایارکه در
نهایت به خشم و خونریزی می انجامد .جزئیات
بیشتر این حادثه را مسئوالن انتظامی و قضایی
بررسیورسیدگیخواهندکردومسببانحادثه
به جزای خود خواهند رسید ،اما آن چه دلهره آور
استرعبووحشتناشیازاینگونهاتفاقاتتلخ
استکهجامعهرادرگیرخودمیکند.
▪ماوشاهدانعینی

به طور قطع روایت این ماجرا به نقل از شاهدان
عینی مارا بیشتر با حال و هوای تگزاسی آن روز
لعنتی سعادت آباد آشنا می کند .بنابراین خیلی
گشتیم تا بتوانیم با شاهدان عینی این ماجرا
همکالمشویموبهدنبالآنآسیبهایاجتماعی
را بررسی کنیم  .با چندنفر در فضای مجازی
ارتباط گرفتیم که روایــت هایشان به واقعیت
نزدیک بود اما جالب این جا بود که برخی از آن ها
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تحلیل
دکترمصطفی اقلیما /
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی

سیاست های غلط ما
و این جنایت ها

از همین ماجرا هم قصد کاسبی داشتند؛ چیزی
کهخودیکآسیباجتماعیدیگراست.
مامیخوایمیهگزارشکارکنیمدربارهاینکهاین
خشونتهاچقدرجامعهرونگرانومضطربمی
کنه.میخوایمتجربهشماازحادثهسعادتآبادرو
همداشتهباشیم.
+منپولمیگیرممصاحبهمیکنم،چونبیکارم.
ماکهنمیدونیماطالعاتشماتاچهاندازههست
و به درد ما می خوره یا نه  ،اجازه بدین اول درباره
اون صحبتکنیم.
 +جامع و کامل اطالعات دارم ،شماره کارت
میدم 300،تومنبریزتاتوضیحبدم!
▪وحشتناکبود

امــا یکی از شاهدان عینی آن ماجرا حاضر به
گفت وگو با ما می شود ،با این شرط که نامی از او
ذکر نکنیم و با این امید که شاید با حرف زدن او
اضطراب و نگرانی اجتماعی ناشی از این حادثه
شنیدهشود«:بادوستامدورهمجمعشدهبودیم
کهیهوصدایفحاشیازخیابونبلندشد،فحشای
ناموسی میدادن به همدیگه ،رفتیم دم پنجره که
ببینیمچهخبره؟اولقمهکشیدهبودنوهیاسم
یهدختررومیآوردن.یکیشونمیگفت«تواون
رودزدیدی و ُبرشزدی».اصالشرایطعادینبود،
شده بود عین تگزاس و انگار داشتن با هم دوئل
می کــردن .اولش فقط داد می زدن اما بعدش
یکی شون تفنگش رو در آورد .دو سه تا تیر هوایی
شلیک کرد و بعدش هم به طرف اون یکی تیر زد.
بعدازتیراندازیهمیکیروانداختنتویماشین
و بردن ،یکی دیگه هم تیر خورده بود اما اون قدر
ترسیدهبودمکهمتوجهنشدمچیکارشکردن.
قبلرفتناونهاپالکماشینرودستکاریکردن

تا کسی شماره پالک رو بر نداره .من و دوستام از
ترسسرمونرودزدیدهبودیمکهنکنهیهوییمارو
دمپنجرهببینن.همهشونرفتهبودنوبعداپلیس
اومد.مردمپایینجمعشدهبودنوباپلیسحرف
میزدناماماترسیدهبودیمونرفتیمپایین.بعداز
اون روز هنوزم وقتی می خوام برم توی خیابون،
می ترسم که نکنه یهو یکی مثه اونا بیاد تفنگ در
بیارهوتیراندازیکنه».
▪آمارنگران کنندهنزاعها

حادثه هفته گذشته سعادت آباد ،یکی از اتفاقات
تلخ اجتماعی بود که به دلیل تیراندازی صورت
گرفته در آن ،خبرش به همگان رسید و نگاه ها را
بهویدئویمنتشرشدهازآنجلبکرد.اماحقیقت
ایناستکهشرایطبروزخشونتوخشمدرجامعه
نگران کننده تراز این حرف هاست و بدون شک
باید برای تسکین این درد اجتماعی هوشیارتر
بود .آمار های رسمی پزشکی قانونی هم عمق
این زخم را بیشتر نشان می دهد .فقط بدانیم در
سه ماه ابتدایی امسال 146 ،هزار و  353نفر به
دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند :
 44هزار و  632زن و  101هزار و  721مرد.
آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی در  12ماه
سالگذشتههمهمینقدرتلخاست 574:هزار
و  961نفر مراجعه کننده ،شامل  187هزار و
 153زن و  387هزار و  808مرد .تازه بماند که
این ها فقط شامل مواردی است که به مراجعه به
پزشکی قانونی منجر شده و احتماال مواردی از
نزاع نیز وجود دارد که در جایی ثبت نشده است.
همهاینهانشانمیدهدکهبایدبرایحلمسائل
اجتماعیموجودفکریریشهایکردوبهسادگی
ازکنارآنهانگذشت.

مسائل اجتماعی موجود ،مسائلی فردی
نیست ،بلکه مشکالت نــاشــی از محیط
اجتماعی اســت که در بلند مــدت به وجود
می آید و در بلند مدت هم قابل حل خواهد
بــود .از ســوی دیگر آسیب هــای اجتماعی
موجود معلولی از علت هاست و باید به دنبال
دالیلبروزآنبود.
پرخاشگری و دعواهایی هم که در جامعه
می بینیم معلولی از هزار علت است .علت
اول به خــانــواده بر می گــردد ،وقتی پــدر و
مادر در جامعه دچار مشکل باشند و مثال
امنیت شغلی نداشته باشند ،فشار وارد
به آن ها به خــانــواده و فرزندشان منتقل
می شود .بعد از آن ،فرزند آن ها وارد جامعه
می شود و حاال عالوه بر فشارهای موجود در
خانه ،تحت تاثیر فشارهای جامعه و مدرسه
هم قرار می گیرد .مثال معلمی که حقوق
مناسبی نــدارد سر دانــش آمــوز فریاد می
زند ،تبعیض رفتار معلم با دانش آموزی که
وضع مالی خوبی دارد هم او را دچار خشم
می کند .به مــرور این شرایط روی او تاثیر
می گذارد و شخصیت اش را شکل می دهد.
او از ابتدای تولد دزد و شــرور نبوده ،بلکه
شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه او را
به ایــن سمت بــرده اســت .ما هستیم که با
سیاست های غلطمان زیرساخت های الزم
را در جامعه ایجاد نکردیم و اکنون آسیب
های اجتماعی گسترده شده است .حاال هم
اگر سازمان یا نهادی بخواهد این مسائل را
سامانبدهد،شاید 50سالزماننیازباشد،
چرا که این مسائل یک شبه به وجود نیامده و
یک شبه هم قابل حل نیست .دروغگویی،
زورگــویــی ،بیکاری ،تبعیض ها و مسائلی
از این دست ،از جمله مسائل امروز جامعه
ماست که باید به فکر حل آن باشیم.

5
گزیده

ماجرای غیبت آذری جهرمی
گــروه اجتماعی -حــرف و
حــدیــث هــا دربـــــاره غیبت
حــدودســه هفته ای آذری
جهرمی وزیــر ارتــبــاطــات با
حضور مجددش در جلسه
هیئت دولت وارد فاز جدیدی شد .ماجرای این
حرف و حدیث ها از زمانی آغاز شد که فعالیت وی
در فضای مجازی متوقف شد به طوری که آخرین
توئیت او  ۱۶تیر و آخرین پست اینستاگرامیاش
 ۱۸تیر بــود و پــس از آن خبری از او نشد .او
 18تیر در اینستاگرام نوشت  « :و سه روزه که
با مریضی اجبارا خانهنشین شــدم .درد قفسه
سینه و سرفههای خشک و بیحالی شدید .رفتم
بیمارستان و تست کرونا دادم که منفی بود.
سیتی اسکن هم گرفتم که نشون میداد ریههام
درگیر بیماری نیست »...به هر روی در روزهای
اخیر برخی فعاالن رسانه ای در توئیتر به شایعات
متفاوتی درباره او اشاره کردند از جمله این ادعا
که «درگیری لفظی میان دادستان کل کشور و
آذری جهرمی رخ داده است» و برخی هم غیبت او
رابیارتباطبامقاومتاودربرابرفیلتراینستاگرام
مطرح کردند که البته دربــاره این مــوارد هنوز
توضیحی از سوی وزارت ارتباطات یا قوه قضاییه
ارائه نشده است .این خبر حاکی است ،انصاف
نیوزدوروزقبلنوشتکه«آذریجهرمیاکنوندر
محل کار خود مشغول به فعالیت است».

ورود کمیسیون اصل ۹۰به پشت
پرده های برزخ کنکور
گــروه اجتماعی -ایــن شائبه در روزهــای اخیر
مطرح شد که مافیای کنکور که مقصود از آن
موسسات کنکوری هستند ،با تحرکات و اعمال
نفوذشان مانع از تصمیم سازی درست و به هنگام
در بدنه تصمیم گیر کشور برای کنکور شده اند.
اکنون رئیس کمیسیون اصل  90تاکید کرده
است که این کمیسیون به مداخالت غیرقانونی
جریان های پشت پرده در برگزارشدن یانشدن
کنکور رسیدگی می کند .پژمانفر در این باره به
خانهملتگفت:درارتباطباموضوعکنکورمسائل
مختلفی مطرح است از جمله جریان های پشت
صحنهبرایبرگزارشدنیانشدنکنکورمداخالتی
می کنند .این مداخالت غیرقانونی است حتما
بایدباآنبرخوردشودو یکیازمسائلیاستکهدر
کمیسیونبهآنرسیدگیمیکنیم.

