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گروه سیاســت: رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت 
و مقابلــه با کرونا، با بیــان اینکه یکــی از برنامه های 
فاصله گذاری هوشمند شــروع کسب و کار هوشمند در 
تهران است، گفت: هر کســب وکار کم ریسکی که قرار 

است کار خود را شروع کند...

گروه اقتصاد: معموال آمارهای مشــترک اقتصادی بین 
بانک مرکزی و مرکز آمار اختالف دارند و شاخص های 
محاسبه شــده در بانک مرکــزی باالتر و بــه حقیقت 
نزدیک تــر اســت؛ به همین دلیل هــم از آذر ۹۷ دولت 

ترجیح داد اگر بناست آماری...

روند 
مدیریت ناپذیر گرانی ها

مردم نشان دادند نیازی
 به بگیر و ببند نیست

معاون مرکز آمار ایران در گفت وگو با «شرق» توضیح می دهد حسن روحانی:

دست ودل بازی در رأی 
اعتماد و استیضاح

مرور بخشی از کارنامه مجلس دهم
 در آخرین روزهای آن

کارنامه بدون دستاورد مجالس اصولگرا  برای کارگران
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تأخیر 13روزه در اعالم 
نتایج تست کرونا

چرا سردار ایرانى از 
روسیه دل نمى کند؟

پشت پرده اخراج
 17 دانشجوى ایرانى

 از مجارستان

درخواست یک قاضی 
برای مجازات خود

اسکی روی دستمزد

فروردین ، ماه بزرگ ترین 
زمین لرزه های تاریخ

در هنگامــه بحــران کرونــا و 
بارش های  پی درپــی  موج هــای 
شدید و وقوع ســیالب در مناطق 
مختلف کشــور، یک مخاطره که 
غفلــت از آن آســیب پذیری مــا 

را بســیار باال خواهد برد، زمین لرزه اســت. در تاریخ 
ایران بزرگ ترین زلزله های ثبت شــده، زمین لرزه های 
بوده انــد. مهم ترین زمین لــرزه ای که  فروردین مــاه 
تهران کنونــی را با تخریب مواجه کرده، ۱۹۰ ســال 
قبــل، زمین لــرزه ۲۷ مارس ۱۸۳۰ میــالدی -هفتم 
فروردین ۱۲۰۹شمسی- چهار سال قبل از درگذشت 
فتحعلی شاه قاجار بوده است. بزرگای این زمین لرزه 
در دهه های اخیر ۷٫۲ برآورد شد و این آخرین زلزله با 
بزرگای بیش از ۷ در نزدیک ترین فاصله به محدوده 
کنونی شــهر تهران اســت. این زلزله شــمیرانات و 
دماوند را به طور کامل ویــران کرد و فقط در دماوند 
۵۰۰ کشــته برجای گذاشــت. این زلزلــه به احتمال 
فراوان بر اثر جنبایی گسل مشا رخ داده است و یکی 
از شواهد مهم آن احتماال زمین لرزه بزرگ مبارک آباد 
آبعلی در جاده هراز اســت. بر اثــر این زمین لرزه در 
تهــران بســیاری از خانه هــا فروریختنــد و ۳۰۰ نفر 
کشــته شــدند. تاالر بار عام کاخ گلستان و بخشی از 
بازار تهران و مسجد شــاه و از عمارت های اعیانی و 
ســاختمان ســفارت بریتانیا از جمله ساختمان های 
معروف خســارت دیده بودند. دقیقا دو سال بعد در 
۲۷ مــارس ۱۸۳۲ میــالدی -هفتــم فروردین ۱۲۱۱ 
شمســی- زمین لــرزه ای بــه مرکزیت شــمیرانات و 
دماوند اتفاق افتــاد که در تهران و ری نیز خانه های 

بسیاری آسیب دیدند. 
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روزگار کرونایی چگونه می گذرد

تاکنــون،  نوجوانــی  زمــان  از   
پادزهــری یافته ام کــه زهرهای 
جهــان و روزگار را بــر جانم اگر 
بی خطر نمی کند، کم اثر می کند، 
با خواندن تاریخ و متون عرفانی 
در هر دوره توانســته ام از هجوم رنج های جانگزا 
آرامشــی زودگذر بیابــم تا یکباره عنــان اختیار از 
دســت نرود. در تحمل تهیدستی و تنهایی دوران 
کودکــی تا آشــوب های گمراه کننده جوانســالی، 
درگیری با وقایع خوف انگیز استیصال خانه نشینی 
و بیم مــرگ رویارو در جنگ و انقــالب و بیماری 
و عوارض کالنســالی، همواره بــه خوانش تاریخ 
برگشــته ام که با من می گوید: نترس، خود را نباز! 
ایــن جهان ناهمــوار کی بر مــدار آرزوی مردمان 
می گشــته که تو در آن بهبودی خــود و بهروزی 
دیگران را چشــم می داری؟ روزنامــه تاریخ ایران 
و کارنامــه جهان ُپر اســت از جنگ ها و غارت ها، 
انواع بالها و فاجعه های بشری که همه کمابیش 
می دانیم و البته، به فراخــور موقعیتی که داریم، 
وحشــت ستم و غارت و ســلطه ویرانگر حماقت 
را بــدان بارنامــه ننگیــن می افزاییــم. متن های 
رندانــه عرفانی مان که از دل ایــن تاریخ خونبار و 
روزگار تعصــب ذلت بــار بیرون آمــده، گریزگاه و 
ناگزیری هــای خردمندان عزلت گزین را از آشــوب 
زمانه و زمان بازتاب می دهد و در یک شبیه سازی 
هم زمانی، با همدلی فروتنانه تســکین می دهدت 
که: دال! همین است که هست تا بوده چنین بوده! 

جواد مجابى

ادامه در صفحه ۸

شاه  نخست وزیرِ خود شدبا  کمک علم 
  اسداهللا علم  از  کودتای ۳۲  تا  پایان نخست وزیری اش  

روزگار کرونایي 
خصولتي ها

گروه اقتصاد، لیال مرگن: یک شــرکت خودروســازی 
خــط تولید مواد ضدعفوني کننده دســت و ســطوح 
را راه اندازي کرده اســت. این غول خودروسازي تنها 
مجموعــه خصولتي نیســت که در بحــران همه گیر 
کرونا به حوزه اي غیرتخصصي وارد مي شــود. برخي 
صنایع دیگر نظیر گروهي از برندهاي لوازم خانگي که 
به دلیل شرایط رکود حاکم بر بخش صنعت کشور و 
تشدید تحریم ها پیش از این زیان دیده بودند، با ایجاد 
تقاضاي ســربار براي مــواد ضدعفوني کننده پس از 

شیوع کرونا وارد این حوزه شده اند. ضمن آنکه برخي 
دیگــر از شــرکت هاي خصولتي هم مشــغول به کار 
تولید ســایر مایحتاج مورد نیاز کرونا نظیر لباس هاي 
ایزوله کادر پزشکي شده اند. اگرچه به ظاهر این اقدام 
شــرکت هاي خصولتي پســندیده و در راستاي تأمین 
نیازهاي مردم است اما آیا به راستي خطوط تولید مواد 
شــوینده و بهداشتي موجود نمي توانســتند نیازهاي 
کشور را تأمین کنند و حتما باید نیروي کمکي وارد این 
عرصه مي شد.                                ادامه در صفحه ۵

آینده سیاسی 
پساکرونایی 

اصالح طلبان

یادداشت

با خشم به ویروس بنگر

در این شــرایط ویروســی چگونه بایــد بود؟ این 
ویروس را چگونه باید نگریســت؟ ایــن ویروس که 
بی هوا آمــده و زندگی همه را فلج کــرده؛ مرزها را 
بسته، کســب وکار را کســاد کرده، اعتماد را ربوده و 
وسواس و جنون به جانمان انداخته است؛ ویروسی 
که ما را از هم ترسانده، ما را به قاتالن معصومی بدل 
کرده که ناخواسته همدیگر را به کام مرگ می فرستیم 
و وادارمان کرده در پیاده رو به محض دیدن کسی که 
از روبه رو می آید، مسیرمان را عوض کنیم و از سمت 
دیگــر برویم... . انگار همه در حال یک جور عملیات 
انتحاری ناخواســته ایم و بمبی – ویروســی- به ما 
وصل اســت که می تواند جان خودمان و دیگری را 
بگیرد. کرونا نه جان دارد که بشود با او سخن گفت و 
نه درمان که بشود از خانه تن به راحتی بیرونش راند. 
ناخوانده آمده و حضور منحوسش را بر سطوح پهن 
کــرده و دارد پدر آدمیزاد را درمی آورد اما گریز از باور 
هستی نفرین شده اش و حتی آن را به فال نیک گرفتن، 
کم کــم دارد خودش به کنــش بحث برانگیزی بدل 
می شــود؛ مثال عده ای می گوینــد چه خوب که حاال 
تمام بشریت باهم سر موضوعی متحد شده اند ! کجا 
تمام بشــریت سر موضوعی متحد شــده اند؟ هنوز 
شاخ وشانه کشــی های قدرت مداران در جهان ادامه 
دارد، جنگ مداران به راه خود ادامه می دهند و هنوز 
مرزبان ها با بی رحمی قســاوت بارتری از ویروس ها 

به مهاجران حملــه می برند. اتفاقا این ویروس دارد 
ثابت می کند که میل به قدرت از مرگ قوی تر است. 
یا مثال این حرف که حاال طبیعت دارد نفسی می کشد 
و نوبت انسان اســت که پا پس بکشد و خانه نشین 
شــود هم می تواند یکی از همــان گریزهای حاصل 
از ناتوانی انســان برای پذیرش واقعیت باشد. کسی 
بــه ته این حرف فکر کرده؟ اگر قرار اســت طبیعت 
واقعا نفســی بکشــد، ما باید منقرض شــویم و این 
«ما» فقط همســایه ما نیست که باید منقرض شود 
تــا ما در هوای پاک نفس بکشــیم. دقیقــا «ماییم» 
که باید منقرض شــویم؛ بچه های ما، پدر و مادر ما، 
محبوب و معشــوق و همســر ما. اگر هم منقرض 
نشــویم، چه فایــده دارد که امــروز طبیعت نفس 
بکشــد و فردای کرونا با قوای بیشتری به آن حمله 
کنیم و انتقام خانه نشــینی هایمان را دوروزه از خاک 
و آب وهوا بگیریم؟ یا این ایده که کرونا باعث شــده 
بنشــینیم در خانه و کمی خودنگری کنیم و وقت را 
با خانواده بگذرانیم هم عمیق نیســت و فقط برای 
کســانی کاربرد دارد که حساب بانکی قابل اعتمادی 
دارند. چطور می شود با گرسنگی و بی کاری در خانه 
نشست و مســیر تکامل روح را از سر گذراند؟ چطور 
آدم هــای عصبی کالفه در یک خانه با هم بنشــینند 
به مراقبــه و از بودن این ویروس شــادمان باشــند 
که به آنها فرصت خودشناســی داده اســت؟ آمار 
خرید اســلحه در آمریکا باال رفته اســت. یعنی سیر 
خودشناســی – که طبعا باید باعث صلح با خود و 
دیگری شود- دارد معکوس عمل می کند. آمارهای 
طالق هم گویا باال رفته و این یعنی روان های افسرده، 

جان های مضطرب، کنارهم بودن های زورکی. 

یادداشت

به بهانه انتشار سندى درباره ُکردشناسى در فضاى مجازى

در روزهــای کرونایی اخیر در فضای مجازی شــاهد 
فضا سازی گروهی از وابســتگان به جریانی بودیم که به 
بهانه انتشار سندی طبق روال مرسوم خود در صدد غوغا 
و هیاهو هســتند. بهانه سندی اســت مشعر بر سفارش 
دولت در ســال ۱۳۱۶ به ســه نفر از معاریــف ایرانی و 
غیرایرانی یعنی والدیمیر مینورسکی، شیخ محمد مردوخ 

و رشــید یاســمی برای تدوین کتاب هایی در اثبات اینکه 
کردها از عناصر ایرانی قدیم و جزء الینفک ایران هستند، 
این گروه در تالش بودند تا غوغایی بسازند! و شاید از ِقَبل 
این غوغا بتوانند خرمنی ضدایرانی بچینند؟ با اشــاره به 
پاره ای از اظهارات آنها ضروری دانســتم چند نکته را که 

برای اهل دانش و فرهنگ تکراری است، یادآور شوم: 
۱- دانــش ُکردشناســی از ابتدای تأســیس در مراکز 
علمــی و دانشــگاه های اروپایی از قــرن هجدهم یعنی 
بیش از یک ســده پیش از نامه یادشــده، همواره بخشی 
از زیرمجموعه هــای دانش ایران شناســی بــوده که در 
دانشــگاه های اروپا فعالیت داشــته و البته در مطالعات 

محققــان و دانشــمندان ایــن مؤسســات همــواره بر 
ایرانی بودن تبار و ریشه ها و اسطوره ها و زبان ها و فرهنگ 
و ســنت های کردها تأکید شده اســت. این تأکید و توجه 
که مبنایی علمی دارد یک ســده پیش از ظهور رضاشاه 
آغاز شــده و همچنان استمرار داشته اســت؛ دراین باره 
نیم نگاهی به کتاب مقدمه ای بر کردشناســی در اروپا و 
منابع بی شــمار دیگر این ســخن را هویدا می کند. البته 
جدای از محققان ایران شــناس و کردشناس که همواره 
بر تبار ایرانی کردها تأکید داشــته اند، بســیاری از رهبران 
احزاب کرد از گذشته تا امروز بر «ایرانیت قدیم کردها» یا 

ریشه ایرانی کردها  تأکید کرده اند. 
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برای تهیه  سررسید با شماره های 
تماس بگیرید۸۸۹۰۳۵۴۸ - ۰۹۱۲۳۰۲۵۷۱۹

 سررســید «فرهنــگ، هنر و رســانه» ویژه ســال ۱۳۹۹ روزنامه شــرق منتشــر شــد. این سررســید، ویژگی های 
منحصربه فردی نسبت به سررسیدهای معمول دارد و اطالعات آن در تمام سال، مورد استفاده اهالی فرهنگ و 
هنر و  روزنامه نگاران قرار خواهد گرفت. بسیاری از مناسبت های این سررسید برای نخستین بار است که در قالب 

یک سررسید منتشر می شود، همچنین۵۰ چهره تأثیرگذاِر قرن نیز با انتشار تصویرشان معرفی شده اند.

قابل توجه هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران 
مدیران و مخاطبان فرهیختٔه روزنامه شرق

@sharghdaily

به
 تلگرام شرق 

بپیوندید

خبـر به  وقت شرق

ص

محاسبه شــده در بانک
نزدیک تــر اســت؛ به هم
ترجیح داد اگر بناست آ

«شرق» از  ورود شرکت هاي دولتي به تولید مواد ضدعفوني کننده گزارش مي دهد

مصطفی معین: مردم دیگر 
حوصله و تحمل دعوای بین 
جناح های سیاسی را ندارند


