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افزایش چندبرابری آبونمان تلفنهای فعال و غیرفعال چرا؟

آش نخورده و دهان سوخته!
فاطمه ایراننژاد

 افزودن آیتم« خدمات مکالمه صوتی» حتی بهروی قبض
تلفنهای قطع نیز از تصمیمهای جالب مخابرات است

خواسـته یـا ناخواسـته پـای تکنولـوژی به
زندگیهایمـان بـاز شـده اسـت و بالطبـع
هزینههایـی را هـم ،دنبـال خـود بـه یدک
میکشـد .امـروزه تقریبـاً تمـام ارتباطـات
در بسـتر فضای مجـازی ،مکالمـات تلفنی
و یـا ارسـال پیامـک میسـر میشـود .در
ایـن کـه شـاهرگ حیاتـی ارتباطـات ،در
دسـتان شـرکت مخابـرات اسـت هیـچ
شـکی نیسـت ولـی ایـن کـه مهم باشـی و
کار بـه دسـتت باشـد و خـودت هـم بدانی
کـه مهمـی ،در واقـع بسـیاری از مواقـع به
جـای خدمترسـانی عادالنـه ،اسـبابی را
فراهـم میکنـد که بسـاط سوءاسـتفاده به
راه میافتـد .اسـبابی که دسـت مشـترکین
را در حنـا میگـذارد و چـارهای ندارنـد جز
آنکـه بـه سـاز و نـاز مخابـرات برقصنـد .با
سـیار و همراه،
افزایـش تعداد خطوط تلفن ّ
گرچـه اسـتفاده از همتـای خانهنشـین و
ثابتـش قـدری کاهـش پیـدا کـرد ،ولـی
بـا اتصـال بـه مودمهـا و ایفـای نقـش در
زمینـه تأمیـن وای فـای و مسـیر اسـتفاده
از اینترنـت ،ماهانـه بـه یکـی از مهمتریـن
و ضروریتریـن هزینههـای سـبد خانـوار
تبدیـل شـد .ولـی اخیـرا ً قبضهـای جدید
تلفـن ثابت ،مهمـان ناخواندهای هـم دارند.
مهمانـی که معلوم نیسـت در کدام جلسـه
تصویب شـد ،تأییدیه گرفت ،محاسـبه شد

و چگونـه خـودش را در جمـع هزینههـای
تلفـن جا کـرد و ۲۰هزار تومـان به مجموع
مبلـغ قبوض افـزود.
هزینـه جدیـدی کـه حتـی بـه تلفنهـای
بالاسـتفاده کـه قطـع بودهانـد نیـز رحـم
«آش نخـورده
نکـرده و مصـداق جملـه
ِ
و دهـن سـوخته» اسـت .حـاال فرقـی
نمیکنـد تحـت عنـوان آبونمان یـا همان
هزینه اشـتراک و یا با نـام خدمات مکالمه
صوتـی! ..البتـه کدام مکالمـه صوتی معلوم
نیسـت! گرچـه شـاید خیلیهـا ایـن
مبلـغ ۲۰هـزار تومـان را در مقابـل سـایر
هزینههـای زندگیهـای پُرخـرج امـروزی،
ناچیـز قلمـداد کنند ولی وقتـی این قطره،
قطرههـای ۲۰هـزاری جمع میشـوند قرار
اسـت درآمـ ِد وانگهـی دریا شـدنش دقیقاً

هنوز برخی شهروندان در مسیر اتصال
خیابانهای بدرجنوبی و شمالی زندگی میکنند

| یکی از واحدهای مسکونی در مسیر اجرای
طرح /عکس :دانیال خلیفه ای ،نگارستان |

بازگشایی نیمهکاره

گروه شــهر :در خبرهــای این
هفته آمده بود با حضور شــهردار و
مسووالن عمرانی شورا و شهرداری
عملیات بازگشــایی آن قسمت از
خیابان بَدر که مانع از اتصال شمال
و جنوب این خیابان است آغاز شد.
خیابان بَدر در حد فاصل بلوار دکتر
صادقی و بلــوار ولیعصر(عج) قرار
دارد .کاری که ضرورت اجرای آن
بارها در رسانهها از جمله نگارستان
بیان شــده بود اما خبری از انجام
آن به دلیل مشکالت تملک مسیر
و یا کســری بودجه نبــود .اکنون
امــا حرکت اولیه در بازگشــایی و
اتصال بدرجنوبی و شــمالی که از
طرحهای بایگانی شــده شهرداری

است یک اقدام خوب و قابل تقدیر
به حساب میآید چرا که اگر تمام
و کامل اجرا شــود دسترسیها به
خیابانهای شمالی ابنسینا و بلوار
ولیعصر(عــج) را بــرای جنوبیها
تسهیل میکند.
اما نقدی که البته در شــروع این
بازگشایی وجود دارد داستان ناتمام
تملک کامل این محور است و طبق
گــزارش خبرنگار مــا که در محل
حضور پیدا کرده بود هنوز یکی دو
خانه مسکونی در مسیر وجود دارد
که در آن زندگــی میکنند .حال
ســوال این است چگونه خبر اقدام
به بازگشــایی این خیابان منتشر
میشود در حالی که همین دو خانه

صـرف کدام بخـش از مخابـرات و خدمات
بـه مشـترکین شـود .شـاید پرداخـت یک
آبونمـان بـرای فـردی کـه یک خـط تلفن
ثابت دارد سـخت نباشـد ولـی تصور کنید
کسـانی را کـه بـه اقتضـای شغلشـان
مجبورهسـتند از چنـد خـط تلفـن ثابـت
برای شـرکت یا ادارهشـان اسـتفاده کنند.
اینهـا چقـدر بایـد آبونمـان پرداخـت
کننـد؟ حـاال بمانـد کـه برخـی از ایـن
خطـوط ممکـن اسـت قطـع باشـند .ولـی
ایـن کـه بـه تلفنهای قطـع و بالاسـتفاده
و یـا حتـی به خطوطـی که فقط بـه مودم
وصل هسـتند و مکالمهای بـا آنها صورت
نمیگیـرد هم ،ایـن هزینهها تعلـق بگیرد
جـای تأمـل دارد!.
حـاال برویـم سـراغ ضـرب و تقسـیم و

مســکونی کام ً
ال در مســیر اجرای
طرح قرار دارند و مانعی بر اجرای
طرح میباشند .آیا بهتر نبود برای
اجرای کامل تملک باقیمانده مسیر
انجام میشــد آنگاه ماشینآالت
شهرداری به محل میرفتند؟ .تنها
پاسخ برای این سوال میتواند این
باشد که شــهرداری خواسته است
جدیت خود را در اجرای طرح برای
ّ
صاحبان خانههای مسکونی موجود
در محل نشــان دهد وگرنه اصوالً
اجرای یک پروژه زمانی میسر است
که مقدمات اجرای آن کام ً
ال مهیا و
اِن ُقلتی پیرامونش نباشد.
یادآور میشود این طرح شهرداری
از مهمترین طرحهای درخواســتی
مردم بوده و اکنون قریب  8ســال
اســت که از تصویب آن در شــورا
و شــهرداری میگــذرد ولی هیچ
اقدامــی در اجرای ایــن مصوبه به
دالیلی نشــده اســت .دلیل اجرا
نشدن این طرح شهری طی  8سال
گذشته همانطور که قب ً
ال نوشتیم
موضــوع عــدم تخلیــه و رضایت
ســاکنین محــل در قیمتگذاری
خانههای مسکونی ،کمبود بودجه
و احیانــاً نبود مدیریــت الزم در
گذشــته عنوان شده که امیدواریم
اکنون که  5خانه مســکونی به دو
خانه تقلیل پیدا کرده است مابقی
نیز با رضایتمندی خانههایشان را
تخلیه و دست شــهرداری را برای
اجرای این پروژه باز بگذارند.

صفرهـای جلـوی منابـع جدیـد درآمـدی
شـرکت مخابـرات را بشـمریم .در یـک
حسـاب سرانگشـتی اگـر بـه ازای ۸۰
میلیـون جمعیـت ،تعـداد خطـوط تلفـن
ثابـت در بخـش خانگـی را  ۲۰میلیـون
و تعـداد خطـوط اداری و سـازمانی را ۱۰
میلیـون در نظـر بگیریـم ایـن افزایش ۲۰
هـزار تومانـی ،ماهانـه  ۶۰۰میلیـارد تومان
را روانـه جیـب مخابرات خواهد کـرد .حاال
میخواهیـم بدانیـم محل هزینه کـرد این
درآمـد ناقابـل دقیقـاً کجاسـت؟!
اگـر قـرار اسـت تغییـر جدیـدی در
خدمترسـانی بـه مشـترکین صـورت
گیـرد و احتمـاالً بـا مبلـغ هنگفتـی که به
جیبشـان واریـز میشـود مـا هـم مثـل
بسـیاری از جاهـا از خدمـات آن چنانـی
بهرهمنـد شـویم بـه مـا هـم بگوینـد ،تـا
بدانیـم و بـا بیانصافی قضاوتشـان نکنیم.
ولـی اگـر به هر دلیلـی نظیر سـو مدیریت،
بحـران مالی و یـا احتمـاالً برنامهریزیهای
غیراصولـی کـه چشـمانداز خوبـی داشـته
ولـی غلـط از آب درآمدهانـد ،سـازمانی بـا
کمبـود بودجـه مواجـه شـود قرار نیسـت
بهایـش را به ایـن صورت تأمیـن کنند .آن
هـم در قالـب چارچوبهایـی کـه بـه نظـر
میرسـد زیربنای قانونی مناسـبی نـدارد و
اگـر هـم دارد ،نیازمنـد تجدیـد نظر اسـت.
باید بگوییـم جبران کمبود بودجه مخابرات
بـا آیتمهایـی نظیر خدمـات مکالمه صوتی
و یـا آبونمان به مخابرات ،بیشـتر شـبیه به
یک گلریزان اجباری اسـت ،تـا پرداخت در
قبـال دریافت خدمـات! البتـه ناگفته نماند
کـه ایـن هزینههـای تحمیلـی از جانـب
مخابـرات در زمینـه خدمـات تلفـن ثابـت
و یـا ارتباطـات سـیار ،تنهـا بـه همیـن جا
ختـم نمیشـود .بسـیاری از پلتفرمهـای
پُرمصرف اینترنت نیز فیلترشـد ،بسـتههای
خریـداری شـده و بلا اسـتفاده سـوخت
شـد و یـا بسـتههای بـا حجـم کمتـر و

یـا ارزانتـر هـم ارائـه نشـد کـه نشـد و در
واقـع کاربـران بسـته خریدنـد و اسـتفاده
نکردنـد و آب هـم از آب تکان نخورد.گرچه
وعدههایـی هـم دادنـد و برخـی مسـؤولین
بـا بزرگنمایـی زیـاد چندیـن بـار مدعـی
شـدند کـه بسـتههای اینترنـت سـوخت
شـده ،ذخیـره و بـه مشـترکین بازگردانده
میشـود ،ولـی انـگار ایـن وعدههـا فقـط
نپُرکنـی بود تا قـدری روحیه
جملات دها 
مشـترکین را حفـظ کنـد و مشـوق آنهـا
باشـد بـرای خریـد بسـتههای اینترنـت
بعـدی! ..کـه مبـادا خریدشـان کم شـود و
منابـع مالـی ایـن سـازمان از دسـت بـرود.
بـه هـر حـال روزهـای خوشـی بـرای
مخابـرات و یـا اپراتورهای تلفـن همراه در
حـال رقـم خـوردن اسـت .تمـام کمیهـا
و کاسـتیهای کار ،پشـت مصلحـت در
قطعـی شـبکهها پنهـان شـده اسـت،
سـرعت پاییـن اینترنت حتی در اسـتفاده
از پلتفرمهـای داخلـی و مـورد تأییـد هم،
توسـط هیچکـس پیگیـری نمیشـود
و بـا تمـام ایـن مشـکالت و نقایـص
خدمترسـانی ،آنچـه سـهم مشـترکین
اسـت افزایـش هزینههاسـت در مقابـل
خدمـات دسـت و پـا شکسـته بـا حداقـل
کیفیـت ممکـن! بـه نظـر میرسـد کـه
هزینـه اسـتفاده از اینترنـت بنـا بـه عادت
و حتـی لـزوم زندگیهای امـروزی بعضاً از
نـان شـب هـم واجبتـر شـده اسـت.
بایـد بگوییـم کـه پرداخـت ایـن هزینهها
از پـول خرید بسـتههای اینترنت سـوخت
شـده و بالاسـتفاده ،افزایـش تعرفههـای
مکالمـه صوتـی و هزینـه ارسـال پیامک و
اخیـرا ً نیـز افزایـش چنـد برابـری آبونمان
و محاسـبه نـرخ خدمات مکالمـه صوتی و
لحـاظ کردن آن حتـی در فیش تلفنهای
ثابـت قطـع شـده ،در واقـع بیشـتر شـبیه
«آش کشـک خالهای اسـت که بخوری
بـه ِ
پاتـه نخـوری هـم پاته».

در نشست مدیران گل گهر و شرکتهای
حاضر در منطقه صورت گرفت؛

رونمایی از سند
چشمانداز ۱۴۱۰

نشستی با عنوان «آینده گلگهر از دیدگاه استراتژیک»
با حضــور مدیرعامــل ،معاونین و مدیــران گلگهر و
شــرکتهای منطقه و نیز مدیران ارشد شهرستان در
سالن پردیس آن شرکت برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی و امور بینالملل گلگهردر
این گردهمایی از ســند چشــمانداز  ۱۴۱۰گلگهر
رونمایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گرفت .در این
نشست ابتدا مدیرعامل شرکت گلگهر طی سخنانی
با تأکید بر اینکه پروژهها ،اقدامات و طرحهای توسعه
گلگهر همواره بر اســاس برنامههای استراتژیک این
شــرکت مســیر خود را پیموده ،گفت :پس از تنظیم
و اجرای ســند چشــمانداز  ۹۸گلگهر ،در دورههای
متفاوت برای توسعه فراز و نشیبهای زیادی بهوجود
آمد اما همواره ســعی شده بر ســندهای چشمانداز
پایبند باشیم تا مسیر خود را به خوبی طی کند.
مهندس عتیقی افزود :پس از این شما جوانان به عنوان
مدیــران و نقشآفرینان حال و آینده منطقه باید برای
تحقق این چشــمانداز ،تالش کنید و نگذارید توســعه
تغییر کند چــرا که گلگهر میتواند در تحقق ســند
چشــمانداز الگویی برای کشور باشد .در این مراسم که
با ســخنان رئیس حوزه قضایی شهرستان و تقدیر وی
از تالشهای گلگهــر در عرصه تولید و اقتصاد همراه
بود ،حجتاالسالم والمسلمین محمدی ،مدیران گلگهر

یک نکته از این معنا...

راحتی به دلی برسان

شهســوار صادقی :یکی از عرفا گفته بود راههای رسیدن به خدا متعدد
اســت ،ولی بهترینش این اســت که راحتی به دلی برســانی .از منظر
روانشناسی نیز ما زمانی حالمان خوب میشود که بکوشیم حال دیگران
خوشبختی فردی وجود ندارد .انسان عبارت
و اطرافیانمان را خوب کنیم.
ِ
است از ارتباطات انسانی .به میزانی که حال دیگران را خوش کنیم ،حال
خودمان هم خوش میشود( .محمد امین مروتی)
آلفرد آدلر (روانشــناس مشهور اتريشى) در کتاب «طبیعت انسان» ،به
بيمــاران اندوهگين خود مىگفت :اگر از اين نســخه پيروى كنيد ظرف
١٤روز معالجه خواهيد شد .هر روز فكر كنيد چطور مىتوانيد يك نفر را
خوشحال كنيد .زيرا انديشه خوشحال كردن ديگران ،ما را از تفكر درباره
خودمــان باز مىدارد و بزرگترين عامل نگرانى ترس و اندوه انديشــيدن
درباره خود اســت .شادمانى انسان و شادمانى ديگران به يكديگر بستگى
دارد .ارســطو به اين نوع برخورد «خودخواهى روشنگرانه» مىگويد .تنها
چيزى كه مىشــود از يك انســان توقع داشــت و بهترين تحسينى كه
مىشود از يك انسان كرد اين است كه او همنوعى خيرخواه باشد ،بتواند
با ديگران دوســتى برقرار كند و در عشق و ازدواج شريك حقيقى باشد.
الزم نيست ُمصلح اجتماعى باشيد كه بتوانيد دنياى بهترى بسازيد ،بلكه
همينكه دنياى خصوصى خودتان را بهتر كنيد ،خدمت بزرگى كردهايد.

نگاه

فردا؛ آغاز ماراتن رقابتهای
جذاب قهرمانی جهان در قطر

بیست و دومین دوره جام جهانی این هفته در قطر آغاز میشود و این کشور
کوچک که اقدام به تأسیس ورزشگاههای متعدد و مدرنی برای برگزاری
جام جهانی کرده ،طی این مدت باید از  32تیم حاضر و صدها هزار تماشگر
فوتبال پذیرایی کند .با وجود همه انتقادها در انتخاب این کشور برای این
جام ،این رویداد برای قطر یک دستاورد بسیار بزرگ محسوب میشود و
جایگاه این کشور را در منطقه و جهان تثبیت میکند .تجارت فردا با درج
این مطلب اضافه کرد 47 :سال قبل که در تهران کلنگ احداث یکی از
بزرگترین ورزشگاههای آسیا بر زمین زده شد ،اهالی قطر که شمال تا
جنوباش را میشد دو ساعته با یک خودرو پیکان طی کرد تازه جشن
استقالل گرفته بودند .آنروزها این همسایه جنوبی از چند روستا در یک
خط ساحلی تشکیل شده بود و مردمانش با ماهیگیری ،صید مروارید و
دامپروری روزگار میگذراندند .سرمایهگذاری صحیح در منابع عظیم نفت و
گاز ،مسیر این کشور را تغییر داد و باعث شد قطر به کشوری در حال توسعه
با درآمد سرانه شگفتانگیز تبدیل شود تا جاییکه اکنون میتواند میزبان
بزرگترین و پُرهزینهترین تورنمنت جهانی فوتبال شود.

نوشتههایی از َسرِ دلتنگی
محمدعلی آزادیخواه
را فرماندهان جبهه تولید و اقتصادی دانســت و افزود:
ما معتقدیم مدیران معدنی و صنعتی هر چه در جبهه
اقتصادی و تولید فعال باشــند و پشــتیبانی شوند ،در
جبهههای دیگر کشور ،اثرات مثبتاش دیده میشود.
در ادامه دکتــر فوالدگر رئیس هیأت مدیره شــرکت
گلگهر نیز در این مراسم راه برون رفت از شرایط موجود
را تولید دانست و گفت :از بعد اقتصادی ،حمایت از تولید
بهترین راه توسعه و بهبود شرایط است و از بعد اجتماعی
نیز تولید با اشتغالزایی میتواند بیکاری را بهبود بخشد
و جامعهای که در حال تولید باشد ،جامع ه پویایی است و
بهترین راه امیدوارکردن جوانان و جامعه نیز تولید است.
معــاون امور اقتصادی اســتانداری کرمان نیز در این
گردهمایی طی ســخنانی اظهار داشــت :کسانی در
اقتصاد موفقتــر خواهند بود که پیشبینی بهتری از
آینده داشته باشند و بتوانند با برنامههای بلندمدت و
کوتاهمدت آینده را بسازند.
دکتر حسین مهرابی با تقدیر از توجه مدیران منطقه
گلگهر به آینده و چشــمانداز ،افزود :گلگهر روند و
مسیر حال به ســوی آینده را به خوبی در حال طی
کردن اســت و بایســتی با برگزاری بیشــتر اینطور
نشستهایی مدیران منطقه را با سندها و برنامههای
این چنینی که در چشمانداز تأثیر دارند ،بیشتر درگیر
کنند تا به دیدگاه بلند مدیران در اجرای بهتر پروژهها
کمک کند.

 آدم حسابی ،تفاوت را اختالف نمیداند.
 دنیا ،مانند اسبی است که ما بیخیال و بیتفاوت
بر آن سواریم و از اینکه کجا میبردمان ،خبر نداریم.
 وعدهی رادمردان ،اگر نســیه هــم به نظر آید،
همیشهی خدا نقد است.
 عزیز با تمیزم! عالم باش و عاقل که علم گنجی است نابود نشدنی و
عقل لباسی است نفرسودنی.
 عزیز ارجمندم! عقل و منطق داشته باش که از عقلت همیشه بهرهها
میبری و با منطق و بیانت به همنوعانت سودها میرسانی.
شیطانی َرشک بُردن و حسادت کردن و َح َسد َورزیدن بپرهیز
 از کار
ِ
یت ََرکاند.
که باروتِ حسادت ،قلبت را م 
 بهترین و با ارزشترین دارایی انسان ،داشتن عقل سلیم است.
عقل َســلیم انســانها ،وجود ُصلح و سِ لْم و
 آشــکارترین نشــانهی ِ
نوعدوستی است.
روشنضمیری از نیکنفسی و پاکنهادی انسان است.
 پاکدلی و
ْ
« غول ْ َدنگ»ها چون نمیخواهند امروزی باشند ،قرنهاست که کتاب
صلحشــان ناخوانده مانده اســت( .غول ْ َدنگ [صفت فارسی مرکب] :غول
تَشَ ْنگُ ،قلْتَشَ ن ،آدم قد بلند بد ترکیب ،شریر و فتنهجو و فتنهانگیز).
 تنها از آب روان و پوینده میتوان نشانی سرچشمهاش را پرسید.
 صف ِر تنهایِ تُهیدست ،همه آبرو و ارزشش به همنشینی با دیگر اعداد است.
 عزیزم! خزندهی ْ
خاک خفت مباش ،پرنده باش و بگذار حتی سایهات
هم مثل برق و باد روی زمین پرواز کند.
 در با خدا بودنها ،بســیاری از ما دعا و نیایش نمیکنیم ،بلکه فقط
التماس میکنیم.
 تیر شهاب ،نور را در گوش نامتناهی شب فریاد میکشد.

شهر
برخی خبرها از فروش مواد غذایی نظیر
تن ماهی و غذاهای فله در مدارس خبر میدهند

ن .محمدی

خوراکیهای نامناسب
در بوفه مدارس

شاید این پاراگراف بهانهای باشد تا متولدین
دهههــای 50و 60را به فضــای روزهای
کودکی ببرد .همان روزگاری که برای رفتن
به مدرسه و بیدارشدنمان ،خبری از قربان
صدقه رفتن و نوازش نبود .خودمان مثل
ســاعتهای کوکشده درســت در لحظه
مقرر چشممان باز میشد ،از جا میپریدیم
و با اشتیاق رخت مدرســه میپوشیدیم.
هیچ کــس در کیفمان ظرف غذا یا لقمه
میانوعــده نمیگذاشــت .ولــی آن قدر
مســتقل بارمان آورده بودند ،که خودمان
یک لقمه ســاده نان و پنیر یا چند میوه را
همراهمان به مدرسه میبردیم.
آن روزها نــه خبری از پول توجیبی بود و
نــه بوفه کوچک و حقیر مدرســه ،رنگ و
لعاب وسوســه انگیزی داشت .ولی با همه
کمبودها و سادگیهای دوران تحصیل ،من
باز هم طعم بکرایــی و نارنگیهایی را که
سر کالس درس آرام در جامیزی با دست
پوســت میگرفتم و بین همکالسیهایم
تقســیم میکــردم ،بــا تمــام امکانات و
لذتهــای دانشآموزان امــروزی عوض
نمیکنم .نارنگیهایی که وقتی اولین زخم
را با انگشــت روی پوســتش میانداختم،
عطرش همه کالس را پُــر میکرد .معلم
بــوی نارنگی را خوب حــس میکرد ولی
متوجه نمیشــد که مجرم همان شاگرد
اول مؤدب کالس اســت که در ردیف جلو
نشسته و معموالً هویتش همیشه مخفی
میماند! نمیدانم ،شــاید هم معلم مچم را
گرفته بود ولی بــه روی خودش نمیآورد.
حاال ما کودکان دیروز ،والدینی شدهایم که

دلمان میخواهد فرزندانمان لذت امکاناتِ
تغییر زمانه را بچشند .گاهی وقتها هم راه
را اشتباه میرویم و فکر میکنیم در صورتی
پدر و مادرهای وظیفه شناسی هستیم که
فرزندمان را با جیب پُر از پول به مدرســه
بفرستیم که مبادا یک خوراکی لذیذ ببیند،
دلش بخواهد ولی پول خریدش را نداشته
باشد.
از آغاز مهرماه و با گذر از دوران کرونا ،روال
حضوری تحصیل دانشآمــوزان به حالت
عادی برگشــته است .دانشآموزانی که در
مدت حدود سه ســال آموزش دست و پا
شکسته مجازی ،اغلب دچار مشکالتی نظیر
اضافه وزن نیز شدهاند ،فرزندانی که به سالح
صفحات دیجیتال هوشمند گوشیها ،مسلح
هستند و بیشتر اوقاتشان به جای ورزش،
بازی ،شــیطنتهای کودکانه و دویدن ،به
یک گوشه نشستن و پیمودن مجازی طول
و عرض باند اینترنت میگذرد .پیشــامدی

که شــاید به مذاق بســیاری از خانوادهها
خوش بیاید ،چرا که آرامشــی را بر فضای
خانه حاکم میکند و خبری از بریز و بپاش،
شلختگی و حتی سر و صدا نیست .خالصه
این که کودکان الغر ،بد غذا ،بازیگوش و پُر
سرو صدای قبل از کرونا ،به فرزندان تپل و
آرامی تبدیل شدهاند که غرق در بازیهای
رایانهای آزارشــان به هیچ کس نمیرسد
و هــر آن چه را کــه در ظرف میگذاری
جلویشان مثل ُربات به دهان میبرند و آن
قدر محو صفحه هوشمندشان هستند ،که
اص ً
ال متوجه نیستند چه میخورند و چقدر
میخورند؟ ما هم خوشــحال و شــاد ،که
بشــقاب خالی شده است و آب زیر پوست
فرزندمان دویده است.
البته فقط این فرزندان نیســتند که تغییر
کردهاند .ما والدین نیــز برخی عادتهای
خــوب قبل از کرونــا را فراموش کردهایم.
عادتهایــی مثــل ســحرخیزی ،تهیــه

متأسفانه در بوفه یکی از دبیرستانهای پسرانه شهر ،توسط
سرایدار مدرسه ،کنسرو بادمجان و تن ماهی با هم مخلوط شده در
بشقاب ریخته شده و در کنار یک نان به فرزندان دلبندمان فروخته
میشود ،تا به جای صبحانه نوش جان کنند .صحنهای که در این
دبیرستان زیاد دیده میشود نوجوانان نان به دستی است که در
جمعهای چند نفره اطراف بشقاب حاوی تن ماهی و بادمجان حلقه
زدهاند و با اشتها صبحانه را میل میکنند و لقمه را به همدیگر
تعارف .البته خیال والدین هم راحت است که بوفهدار مدرسه
خوراکی مناسبی در اختیار فرزندش خواهد گذاشت غافل از اینکه
آنچه وجود ندارد همین خوراکی مناسب است

صبحانههــای ســالم و مقوی و یــا آماده
کردن لقمههای مناسب جهت میان وعده
فرزندانمان برای بردن به مدرسه.
عادت بد دیگری که بعضــی از ما والدین
به آن دچار شــدهایم این اســت کهکام ً
ال
خیال خودمان را راحت کرده و با گذاشتن
مبلغی پول در جیب فرزندمان ،مسؤولیت
تهیه میان وعده او را ،بر دوش بوفه مدرسه
میگذاریــم .بوفههایی که اغلب توســط
سرایداران مدارس مدیریت و اداره میشوند.
حال تصور کنید که بوفه مدرسه پُر باشد از
خوراکیهای وسوسهانگیز که اغلب مصرف
آنها هم برای ســامتی مفید نیســت،
یک فروشــنده که میخواهد جنس مغازه
کوچکش در گوشه مدرسه به فروش برسد
و کودکانــی که بدون نظارت والدین اجازه
دارند هر چه که در بوفه موجود باشد و اراده
کنند را بخرند و بخورند .مسلماً تصور بچهها
بر این اســت که همه آن چه در مدرسه به
فروش میرسد برای خوردن آنها مناسب
است و مجاز به خریدش هستند .نمیدانم
تاکنون شــنیدهایدیا نه؟ ولــی باید بگویم
متأســفانه در بوفه یکی از دبیرستانهای
پسرانه شهرمان سیرجان ،توسط سرایدار
مدرسه ،کنسرو بادمجان و تن ماهی با هم
مخلوط شــده در بشقاب ریخته شده و در
کنار یک نان به فرزندان دلبندمان فروخته
میشــود ،تا به جــای صبحانه نوش جان
کنند .صحنهای که در این دبیرستان زیاد
دیده میشود نوجوانان نان به دستی است
که در جمعهای چند نفره اطراف بشقاب

حاوی تن ماهی و بادمجان حلقه زدهاند و با
اشتها صبحانه را میل میکنند و لقمه را به
همدیگر تعارف.
البتــه خیال والدین هم راحت اســت که
مدرسه تغذیه مناسبی در اختیار فرزندش
خواهد گذاشــت .حال دو حالــت دارد ،یا
اینکه کنســروها به طــور دقیق و اصولی
جوشــانده شــده و به صورت داغ سِ ــرو
میشــود و در اختیار دانشآمــوزان قرار
میگیــرد ،که البته بعید اســت این اتفاق
بیفتــد و یا این کــه این ســرایدار عزیز،
جز دســته افرادی اســت که اعتقادی به
جوشاندن کنسروهای خوراکی ندارند و این
اقدام را از دسته ادا و اصولهای بیخود و به
عبارت دیگر سوسول بازی میدانند .که اگر
فروشنده بوفه مدرسه جزو دسته دوم باشد
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هر لحظه امکان دارد فاجعه رخ دهد .تصور
کنید خدایی ناکرده یکی از این کنسروها
آلوده و سمی باشد ،آن وقت میتواند یک
جمع چند نفره از نوجوانان را مسموم کند.
آن هم نه مسمومیتی که با یک سرم و چند
آمپول رفع و رجوع شــود ،بلکه دردی که
خطر مرگ را هم به دنبال خواهد داشت.
باور نادرســت دیگر این است که میتوان
تمام کنســروهای خریداری شــده را یک
بار جوشــاند و در قفســههای بوفه چید و
بعدا ً با خیال راحت استفاده کرد ،ولی باید
بدانیم که سرد شدن دوباره کنسرو و بسته
بودن درب آن میتواند مجددا ً فرصت رشد
و ترشــح ســم را به میکروب بدهد .پس
کنسروی که مدت ۲۰دقیقه جوشانده شده
باید بالفاصله به صورت داغ مصرف شود.
حــال برویم ســراغ بقیــه خوراکیهای
غیرمجازی کــه در بوفه مــدارس عرضه
میشــوند .لقمههــای دستســاز ،نظیر
ساندویچهای سوسیس ،همبرگر ،کالباس
و یــا ژامبون ،کــه در بیــن دانشآموزان
خصوصاً دبیرســتانیها طرفداران زیادی
دارد .البته باید یک نکته را متذکر شویم و
آن این که ،فروش ساندویچهای این چنینی
سودی حدودا ً دو برابر مبلغ هزینه شده را
روانه جیب فروشندگانش خواهد کرد .حاال
فروشنده راضی از ســود مناسب ،خریدار
هم راضی از لذت خوردن ســاندویچی که
شــاید در جمع خانواده خوردنش به دلیل
مضر بودن برای سالمتی ممنوع باشد .البته
خوراکیهای غیرمجاز دیگر نظیر نوشابه،
پفک ،چیپس و یا مــواد غذایی فله بدون

 گرچه وظیفه نظارت بر کار بوفه مدارس بر عهده واحدهای
بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی است
ولی باید قبول کنیم که بازدید و نظارت مداوم و هفتگی توسط
مهندسین بهداشت محیط به دلیل مشغلههای زیاد و کمبود نیرو،
از جانب معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
امکانپذیر نیست ،از این رو آنچه میتواند اسباب اصالح مشکالت
و تأمین سالمت مواد غذایی موجود در بوفه مدارس را فراهم کند
تبدیل رابطه دوستانه مدیریت و مسؤول فروش ،به ارتباطی
در چارچوب قانون و رعایت مقررات بهداشتی است
تا سالمت بچههای مردم تضمین شود وگرنه....

3

بستهبندی مناســب که فاقد تاریخ تولید،
انقضا و یا برچســب بهداشتی هستند نیز
در بوفهها به راحتی در اختیار دانشآموزان
قرار میگیرد .باید قبول کنیم که یک سوی
ماجرای فروش مواد خوراکی در بوفههای
مدارس بر روابط بین مدیران و سرایداران
استوار است .رابطهای آن قدر دوستانه و یا
به خیال خودشان دلسوزانه که سبب شده،
نظارت کافی بر روند کار بوفهها صورت نگیرد
و اغلب با این توجیه که سرایدار چندرغاز
حقوق میگیــرد و نمیتوانــد جوابگوی
ک خرج
مخارج زندگیاش باشد ،بوفه کم 
زندگیاش محسوب شده و نظارت بر کار
فــروش و کیفیت مــواد خوراکی از جانب
مدیر و یا مربی بهداشــت مدارس را کام ً
ال
کمرنــگ میکند .در واقع قســمت اعظم
انرژی ســرایدار ،به جای انجام امور محوله
مدرسه و نقش سرایداری ،صرف زرق و برق
و رسیدگی به امور بوفهای میشود که بی
قانونی
دردســر و بدون عبور از مسیرهای
ِ
دریافت کارت بهداشتی و سایر ملزومات و
مکتوبات اداری ،سرایدار را به فروشندهای
تبدیل کرده اســت که مشتری ثابت چند
صد نفری دارد .مشتریهای دست به نقد
و بیدردســری که اغلب هرچه دستشان
بدهی میخرند و خوشحال هستند از خرید
دلچسبی که با سلیقه خود و بدون نظارت
والدین انجام دادهاند.
گرچه وظیفه نظــارت بر کار بوفه مدارس
برعهده واحدهای بهداشت محیط معاونت
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی است ولی
باید قبول کنیم که بازدید و نظارت مداوم
و هفتگی توسط مهندسین بهداشت محیط
به دلیل مشــغله و کمبود نیــرو ،از جانب
معاونت بهداشــتی دانشکده علوم پزشکی
ســیرجان امکانپذیر نیســت .ولی آنچه
میتواند اســباب اصالح مشکالت و تأمین
سالمت مواد غذایی موجود در بوفه مدارس
را فراهم کند تبدیل رابطه دوستانه مدیریت
و مسؤول فروش ،به ارتباطی در چارچوب
قانونی است .البته ناگفته نماند که والدین
خود به راحتی میتوانند نقش نظارتی مؤثر
و دقیقی بر ســامت خوراکیهای عرضه
شده داشته باشــند و نقش انجمن اولیاء
و مربیان نیز به عنوان نمایندگان مسوول
استحکام رابطه خانه و مدرسه ،در این مورد
انکارناپذیر است.

4
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ندا حاجابراهیمی
درج دو یادداشت توسط همکارانم
در شــماره گذشــته نگارســتان
پیرامون موادمخدر مرا برآن داشت
مصداق این پدیده مخرب اجتماعی
را در یــک گزارش میدانی از زاویه
دیگر مرور کنم.
این روزها شما هم بخشی از نسل
جوان را حتماً دیدهاید که بعضاً در
گوشــهای از پارک و فضای ســبز
نشسته و سیگار به دست ،دودش
را به ریههایشان میفرستند .مث ً
ال
همین دیروز ،چند پسر نوجوان را
دیدم که با ژست آدم بزرگها ،لبه
ســکو نشســته بودند و نفری یک
ســیگار بین انگشــتان دستشان
بود .یکی از آنها ته ســیگارش را
روی زمین انداخت و با ته کفشش
آن را خاموش کرد !.با چشمانی از
حدقه درآمده نگاهشان کردم .اگر
چه نــگاه متعجبم آنها را به خود
آورد ،اما آن قدر عادی رفتار کردند
که انگار اشتباه از من است !.بدون
اینکه چیزی بگویم از کنارشان رد
شدم .ولی سواالت زیادی ذهنم را
درگیر کرد .مثــ ً
ا این که چرا این
نسل در این سن ،دست به سیگار
شــدهاند؟ اگر اینگونــه رفتارها
اقتضای ســن بلوغ است که امثال
ما هــم ایــن دوران را گذراندهاند.
مسلماً مشــکالتی ک ه این نسل با
آن دست و پنجه نرم میکنند ما
را بیشتر درگیر کرده بود .تازه رفاه
و امکاناتی که بچههای این نســل
توسط پدر مادرها برایشان فراهم
میشود را ما نداشــتیم .از طرفی
نسل کنونی اکثرا ً تک فرزند و نهایتاً
دو فرزند هســتند و مثل ماها در
خانههای شــلوغ ،با تعداد فرزندان
زیاد بــه دنیا نیامدهانــد .عالوه بر
این تحصیالت والدین نسل جدید
معموالً کمتر از لیســانس نیست.
پس علــت روی آوردن پســرها و
دخترهای نوجوان بــه اعتیاد چه
میتواند باشــد؟! این را البته قبول
داریم که به همین نســبت در این

علت روی آوردن پسران و دختران کم سن و سال به اعتیاد چیست؟!

های نوجوان
ی
سیگار
به
دست
ِ

ســالها ،هر روز گونهای جدید از
موادمخدر به انواع قبلی آن اضافه
شــده به طوری که سیگار و ناس
را به پیش پــا افتادهترین مخدرها
تبدیل کرده است!.
دیگر در باور عمــوم حتی تریاک
وهروییــن هم ،نه تنهــا به عنوان
مخدرهــای خطرنــاک به شــمار
نمیروند ،بلکه متأسفانه با اوجگیری
بیماری کرونا حتی شیره تریاک به
عنوان آنتی بیوتیکی معرفی شد که
میتوان برای خالص شــدن از شر
کرونا به آن متوسل شد !.در حالی
کــه خبر مرگ چند نفــر به علت
استعمال شیره تریاک منتشر شد
تا بدانند اینجوریها هم نیست!.
اکنون امــا به دورانی رســیدهایم
کــه برخیهــا طالــب مصــرف
مخدرهای ســنتی هستند و حتی
ســوپرمارکتها ،عالوه بر ســیگار

و نــاس ،محــل فــروش برخــی
مخدرهــای ســنتی ،صنعتی و یا
حتی متادون هم شدهاند .متادونی
که آثار شــومش را چند شــماره
قبــل مرور کردیم .عــاوه بر این،
اکثر خانوادههــای مصرف کننده
مخدرهــای ســنتی ،خواســته یا
ناخواسته با ســهیم کردن جوانان
خود در محفلشــان بر دامنه این
معضالت میافزایند (!).
ایــن رونــد دقیقــاً در مقابــل
خانوادههای بســیار سختگیری
قرار دارد که برای راحتی وجدان
خویش و شــانه خالــی کردن از
زیــر بــار مســئولیت روشهای
صحیح تربیتی ،با انواع شــگردها
و کنترلها ســعی میکنند تا او را
از شر وسوسههای مخاطرهآمیزی
از این دســت دور نگه دارند ،در
حالی که چنین کنشــی ،واکنش

بدتری را در پی خواهد داشــت و
چنین رفتاری تنها باعث میشود
فرزندشــان تبدیل بــه دروغگوی
ماهری شــود ،که انــرژیاش به
جای ساختن آینده ،صرف فرار از
کنترل ناصحیح خانواده و ذرهبین
والدین شود.
◄ سختگیریهای بیمورد
متأسفانه والدین زیادی هستندکه
بــا ســختگیریهای بیمــورد و
همچنین عدم سواد کافی در رابطه
با ســن بلوغ ،اشتباهات بزرگتری
را مرتکب میشــوند .بســیاری از
والدین نمیدانند در چه زمانی چه
رفتاری با فرزندان داشته باشند ،به
همین دلیــل نمیتوانند در مقابل
زیادهخواهیهای فرزندانشــان در
این سنین و نابهنجاریهای مربوطه
واکنش درســتی نشــان دهند .بر

این اســاس ،یا با سختگیریهای
بیدلیــل و یــا زیــادهروی در آزاد
گذاشــتن فرزندانشــان ،باعــث
انحرافات بیشتری خواهند شد .به
هــر روی چنین رفتارهایی به جای
پناهگاهی اَمن ،کانــون خانواده را
تبدیل بــه حریمی نااَمن میکند و
نوجوان و جــوان را در دام افرادی
میاندازد که برای کســب ســود
بیشتر خود ،آنها را قربانی میکنند.
اکثریت این افــراد نیز همانهایی
هســتند که به عنوان دوست وارد
حریم نوجوان و جوان میشوند ،از
اعتمادش سوءاستفاده میکنند و در
نهایت او را به سمتی سوق میدهند
که در دام مخدرها گرفتار شود .اگر
سری به کافههای درون شهر بزنید،
شیلنگ قلیان را در دست نوجوانان
خواهید دید و باید بگویم مِه غلیظ
درون برخی کافهها که به مشامتان
میخورد ،دود قلیان و ســیگار هم
نیست بلکه مخدرهای سنگینتری
اســت که حتی بوی آن را نخواهید
شناخت مگر این که در این زمینه
مجرب باشــید .اما فروشــندگان
موادمخدر هم از آن دسته آدمهایی
هستند که اگر از آنها درباره وجدان
و انسانیت بپرسید خواهند گفت :به
هر حال معتــادان مصرف میکنند
و اگر از مــا نخرند ،از جای دیگری
تأمین میکنند!! در حالی که همین
عده برای جذب مشــتری و فروش
انواع موادشان ،ابتدا مخدر جدید را،
بهتر و کم عارضهتر از مواد مصرفی
قبلی معرفی میکنند و ســعی در
فــروش آن دارند .ایــن خریداران
نیز که عمدتــاً هم نوجوان و جوان
هستند برای بهترشدن حالشان به
مخدر سنگینتری روی میآورند!!
چنــدی پیش ،وقتی بــرای خرید

به ســوپرمارکتی مراجعــه کردم،
مستقیماً با چنین موردی برخورد
کردم .فروشنده بدون این که متوجه
حضور من باشد ،جوانی را که برای
خرید متــادون یا ناس بــه آنجا
آمده بوده ،متوجه وجود شیشه در
فروشگاه کرد که حتی اگر استفاده
هم نمیکنــد ،از این پس مصرف
کننده شیشه باشــد !.چه جوانانی
کــه از این راه به نابودی کشــیده
شــدهاند و چه پدر و مادرهای مث ً
ال
باسوادی که به جای کسب اطالعات
بیشــتر در مورد فرزندپروری ،زیر
بار مسئولیت نرفته و به جای رشد
اعتماد بهنفس فرزندشــان ،از روی
بیحوصلگی یا بیســوادی او را به
حال خــود رها کردنــد و در زمان
نابودی فرزندشان به تنها چیزی که
اندیشــیدند این بود :من که برایش
چیزی کم نگذاشتم!
◄ استفاده از کمپهای ترک
اعتیاد
البته در این سالها کمپهای ترک
اعتیــاد زیادی به وجــود آمدهاند
تا راهی باشــد بــرای نجات از این
بیمــاری مهلک و خانمانســوز و
مرهمی باشد بر زخمهای والدینی
که فرزندشان جلوی چشمانشان
از دست میرود.
یادم میآید سال پیش مادری براي
نجات تنها پســرش از کمپ ترک
اعتیاد به دفتر نشریه مراجعه کرده
بــود ،در مصاحبه با پســر متوجه
شــدیم که در این کمپ ،به جای
کمک به تــرک ،معتادین را مورد

آزار و شکنجه قرار داده و دردهای
دیگــری را هــم بر آنــان تحمیل
میکنند .پس از اطالعرســانی در
مورد مشــکالت ایــن کمپ ،که
در جــاده نیریز از توابع اســتان
فارس قرار داشت ،بازدیدی توسط
مسئولین ذیربط صورت گرفت که
منجر به تعطیلی این کمپ شد.
در سیرجان نیز چندین کمپ ترک
اعتیاد دایر است که اغلب زیر نظر
پزشک ،خدمات ترک اعتیاد را ارائه
میکنند از جملــه کمپ «تولدی
دوباره» که قب ً
ال گزارشی از آن چاپ
شد یا کمپ ترک اعتیاد «آشیان»
که از جمله کمپهایی اســت که
توسط دکتر غالمرضا جهانشاهی؛
متخصص اعصاب و روان مدیریت
میشــود .علیرغم همــه تالشها
برای گفتگو با وی در مورد روشن
شدن روشهای مورد استفاده برای
ترک در این کمــپ ،به دلیلی که
وی کمبود وقت عنــوان کرد ،باز
هم نتوانســتیم با او صحبت کنیم
که اگر این گفتگو انجام میشــد
میتوانست تریبونی باشد تا پزشک
مســؤول کمپها ،تمــام ابهامات
و ســواالتی را کــه در ذهن برخی
همشهریان ایجاد شده پاسخ دهد
و اعتماد به کمپها را بیشتر کند
تا شــاید ابزاری باشد برای بازیابی
دوباره سالمت بیماران معتادی که
جایی برای ترک اعتیادشان ندارند.
◄ کمپها چگونه باشند؟
چندی قبل یــک گزارش در یکی
از نشریات استان خواندم که بابت

 اصوًال فرد معتاد مانند یک فرد بیمار است
و مهمترین نکته برای نگهداری فرد بیمار ،رعایت بهداشت
میباشد .برخی از معتادان با بیماریهای مختلفی
درگیر میشوند .بنابراین در کمپهای ترک اعتیاد انجام
مراقبتهای الزم به منظور عدم شیوع بیماری
بسیار اهمیت دارد

عدم رعایــت بهداشــت و یا عدم
رســیدگی خوب بــه مددجویان
مربــوط بــه یکــی از کمپهای
شهرستانی گالیه کرده بود.
اصوالً فرد معتــاد مانند یک فرد
بیمــار اســت و مهمتریــن نکته
برای نگهداری فرد بیمار ،رعایت
بهداشــت میباشــد .برخــی از
معتادان بــا بیماریهای مختلفی
درگیــر میشــوند .بنابرایــن در
کمپهای تــرک اعتیــاد انجام
مراقبتهــای الزم به منظور عدم
شیوع بیماری (بهخصوص اکنون
که بسیاری مردم پس از ویروس
کرونا با آنفلوانزا دست و پنجه نرم
میکنند) بســیار اهمیت دارد .در
آن گزارش از کمبــود امکانات و
بســترهای الزم ترک اعتیاد نیز
گالیه شده بود .مهمترین امکاناتی
که باید مراکز ترک اعتیاد داشته
باشند یک محیط آرام و دلنشین
اســت تا بیمــاران انگیــزه کافی
برای ترک داشــته باشند .فضای
مناســب کمپ ترک اعتیاد باعث
میشــود افــراد بیمــار و حاضر
در آن احســاس حقارت نداشته
باشند و هر روز برای زندگی بهتر
امید کسب کنند .همچنین افراد
معتاد باید بتوانند با دوســتان و
آشنایان خود دیدار داشته باشند
تا به این فکر کننــد که خانواده
و دوستانشــان برای آنها ارزش
قائل هســتند .معمــوالً در کمپ
تــرک اعتیاد خصوصــی خدمات
منحصر به فردی نسبت به مراکز
عمومــی و دولتی ارائه میشــود.
خدمــات رفاهی و تفریحی که در
کمپ ترک اعتیاد خصوصی ارائه
میشــود ،برای روحیــه بیماران
مناسبتر است .تخت ،تلویزیون،
لوازم ورزشــی و بدنسازی ،زمین
فوتبال ،میز پینگ پونگ ،فوتبال
دســتی ،منوی غذایی متنوع و....
تمامی این امکانات کمک میکند
تا یک فرد معتاد به زندگی عادی
خود برگــردد و روحیــه خود را
ترمیم کند.
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گسترش دامنه ویروس آنفلو انزا

عوارض واکسن
از شایعه تا واقعیت

گـروه حـوادث :فصـل ،فصـل
آنفلوآنزاسـت و در حالـی که میتوان
گفـت کرونـا نفسهـای آخـرش را
میکشـد و آمـار ابتلا و مرگومیـر
ناشـی از ایـن ویـروس در کشـور هر
روز کمتر میشـود ،امـا درمانگاههای
سـطح شـهرها با تجمع افـراد زیادی
با عالیم سـرماخوردگی مواجه اسـت
کـه بـه گفتـه متخصصـان بیمـاری
شـایع ایـن روزهـا آنفلوآنزاسـت ،نـه
کرونا.
بـه گـزارش «شـهروند آنالیـن»
رئیـس مرکـز مدیریـت بیماریهای
واگیـر وزارت بهداشـت هفتـه
گذشـته بـا بیـان اینکـه حـدود 30
مـورد مرگومیـر آنفلوآنـزا از ابتـدای
امسـال تاکنـون داشـتهایم ،اعلام
کـرد با وجـود اینکه امسـال شـیوع
آنفلوآنـزای نـوع  Aزودتر از گذشـته
رخ داده همچنـان انتظـار میرود که
ن یـا اسـفندماه ادامه داشـته
تـا بهم 
باشـد .یکـی از بهتریـن راههـا بـرای
جدی
محافظت در برابـر این بیماری ّ
فصلی ،تزریق واکسـن آنفلوآنزاسـت.
امـا اگـر شـما یـا یکـی از عزیزانتان
واکنش و عوارض واکسـن آنفلوآنزا را
تجربه کرده باشـید ،ممکن است این
سـوال برایتان مطرح شـود کـه «آیا
ممکن اسـت با زدن واکسـن آنفلوآنزا
بیمار شـوید؟» .واکسـن را باید زمانی
تزریـق کنید که هیـچ عالیم بیماری
در شـما وجود نـدارد.
خانمـی با صدای گرفته و سـرفههای
شـدید از تجربـه واکسـن آنفلوآنـزا و
ابتلا به بیمـاری در فاصله یک هفته
بعـد از آن میگوید«:مـن واکسـن را

کـه زدم هیـچ عالیم سـرماخوردگی
نداشـتم ،حتـی دو سـه روز بعـدش
هـم همـه چیـز عـادی بـود و عالیم
نداشـتم .ولـی از یـک هفتـه بعـد
عالیم بیماری شـروع شـد با بدندرد
شـدید ،سـرفه و گلـودرد هـم بـه آن
اضافـه شـد ».او ادامـه میدهد وقتی
بـه دکتـر مراجعه کردم بـه من گفت
آنفلوآنـزای خفیف گرفتـهای و تصور
اینکـه با زدن واکسـن بـدن در برابر
ایـن ویـروس ایمن میشـود ،اشـتباه
اسـت .همـان واکسـن باعـث شـد
بیمـاریام چندان شـدید نباشـد.
بـا ایـن حـال پزشـک متخصـص
دیگـری از تجربـه شـخصی خـودش
بـه من گفت«:بعـد از تزریق واکسـن
آنفلوآنـزا ،به آنفلوآنزای شـدید مبتال
شـده و حتـی مدتـی در بیمارسـتان
بسـتری شـده اسـت».

 واکسـن نمیتوانـد عامـل
بیماری باشـد
یـک متخصـص بیماریهـای عفونی
بـه صراحـت عنـوان میکنـد کـه
واکسـن ،ویـروس زنـده نیسـت و
عامـل بـروز عالیـم بیمـاری نخواهد
بـود« .واکسـن آنفلوآنـزا دقیقـاً
مثـل واکسـن کروناسـت و ویـروس
بسـیار ضعیـف و غیرفعـال وارد بدن
میشـود .بـه همیـن دلیـل تصـور
اینکـه افـراد بـا زدن واکسـن مریض
میشـوند ،اشـتباه اسـت».
ایـن متخصـص بیماریهـای عفونی
یـادآور میشـود واکسـنها پوشـش
صددرصـدی در برابـر ابتلا ندارنـد و
نبایـد انتظـار داشـت بعد از واکسـن

دیگـر بیماری سـراغ آدمهـا نمیآید.
دکتـر یونسـیان تأکیـد میکنـد:
«همزمانـی ابتال به بیمـاری و تزریق
واکسـن تصادفـی اسـت و ایمنـی
ناشـی از واکسـن برای تشکیلشـدن
در بـدن ،بـه مـدت زمـان دو هفتـه
تـا یـک ماهـه نیـاز دارد و آنتیبادی
سـریع تولیـد نمیشـود».

 چالـش مهدها و مـدارس با
پیـک آنفلوانزا
اصـوالً ویروسهایـی مثـل کرونـا
یـا آنفلوانـزا در مـدارس و یـا مهدهـا
بیشـتر از جاهـای دیگـر انتشـار
مییابـد و لـذا از ایـن رو مدیـران
مـدارس و مهدها و مربیان بهداشـت
مـدارس (اگر مربی بهداشـت داشـته
باشـند) برای رعایت مسائل بهداشتی
و وادار کـردن دانشآموزانشـان برای
این امر ،بیشـتر از دیگران مسـوولیت
دارنـد .از طرفـی خانوادههایـی کـه
فرزنـد یـا فرزندانشـان گرفتـار ایـن
ویـروس هسـتند در ایـن هفتههـا
کـه آنفلوانـزا بیـش از سـایر ماههای
سـال زمینـه انتشـار دارد چنانچـه
عالیـم این ویـروس را دارند به خاطر
بچههـای مـردم آنها را چنـد روزی
به مدرسـه نفرسـتند.
 واکسـنزده و نـزده فـرق
چندانـی نـدارد
جـدی متخصصـان کـودک،
توصیـه ّ
تزریـق واکسـن آنفلوانـزا بـه کودکان
زیـر  6سـال اسـت تـا ایمنی نسـبی
در برابـر ویروسهـای فصلـی در
بدنشـان تشـکیل شـود .بـا ایـن
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حـال در برخـی از مـوارد قبـل از
اینکـه واکسـن بخواهـد آنتیبـادی
ایمنسـاز بـدن را شـکل بدهـد،
بسـیاری از کودکانـی کـه حتـی
واکسـن آنفلوانـزا را دریافت میکنند،
عالیم سـرماخوردگی پیـدا میکنند.
ایـن اتفـاق میتوانـد تصادفی باشـد،
امـا زمانـی کـه مـوارد در ماههـای
شـیوع بیمـاری فصلی زیاد میشـود،
ایـن سـوال را مطـرح میکنـد که آیا
عوارض واکسـن میتوانـد عامل بروز
بیمـاری شـدید در کـودکان شـود؟
متخصص بیماریهـای عفونی اطفال
در واکنـش بـه این احتمال یا شـبهه
آن میگویـد« :این که واکسـن باعث
بـروز بیمـاری بهویژه بیماری شـدید
شـود ،گـزارش نشـده و منطقـی هم
نیسـت .کسـی کـه واکسـن میزنـد
ممکـن اسـت درد در محـل تزریـق
داشـته باشـد یـا کمـی درد عضالنی
پیـدا کنـد ،امـا اینکه واکسـن عامل
بروز بیماری شـدید شـود ،احتمالش
بسـیار ضعیف اسـت».
وی ایـن همزمانی را تصادفی میداند
و میگویـد« :شـاید ایـن افـراد در
آسـتانه بیمـاری بودنـد و واکسـن
را زدنـد ،یعنـی اگـر واکسـن هـم
نمیزدنـد عالیـم بیمـاری در آنهـا
مشـاهده میشـد .بـه طـور کلـی در
فصل شـیوع بیمـاری آنفلوانـزا ،دیگر
تفـاوت چندانـی بیـن واکسـنزده

و نـزده وجـود نـدارد و همـه در
معـرض ابتال قـرار دارند .بـا این حال
کسـانی کـه واکسـن زدهانـد بیماری
خفیفتـری را تجربـه میکننـد.
وقتـی افراد واکسـن میزننـد حداقل
دو هفتـه طـول میکشـد تـا بـدن
شـروع بـه تشـکیل آنتیبـادی کنـد
و ایـن خودایمنـی ماههـا بعـد کامل
میشـود .بـه گفتـه رحمانـی وقتـی
کـودکان و بزرگسـاالن اوایـل پاییـز
واکسـن آنفلوانـزا میزنند ،بدنشـان
در اواخر پاییز و در طول زمسـتان در
برابـر ایـن ویـروس ایمن میشـود».
 چـرا واکسـن آنفلوانزا مهم
ا ست ؟
ِ
محافظت
واکسـن آنفلوانزا بهتریـن
در دسـترس همـه در برابـر بیماری
آنفلوانزاسـت .اگرچه گونههای غالب
آنفلوانـزا بهطور مـداوم هر سـال در
حـال تغییـر هسـتند ،امـا دریافـت
واکسـن آنفلوانـزا همچنـان خطـر
ابتلا بـه بیمـاری شـدید ناشـی از
هرگونـه آنفلوانـزا را کاهش میدهد.
بـه همین دلیـل ،کارشناسـان مرکز
کنتـرل و پیشـگیری از بیماریهای
آمریکا ( )CDCواکسـن آنفلوانزای
سـاالنه را بـرای همـه افـراد  6ماهه
بـه بـاال توصیـه میکننـد تـا خطر
ابتلا بـه بیمـاری را کاهـش داده و
از سـرایت آن به دیگـران جلوگیری

کنـد .برخـی از افـراد ممکـن اسـت
واکنـش آلرژیک واقعـی به ترکیبات
واکسـن آنفلوانـزا را تجربه کنند که
با عـوارض جانبی معمولـی متفاوت
اسـت .در مـورد آلـرژی بـه واکسـن
آنفلوانـزا ،چند عالمت خـاص وجود
دارد کـه بایـد مراقـب آنهـا بـود،
بـه خصـوص اگـر شـما یـا یکـی از
عزیزانتـان ً
قبلا واکسـن آنفلوانزا را
دریافـت نکـرده باشـید :ضربان قلب
تند ،دشـواری در تنفس ،سـرگیجه،
گرفتگـی صدا ،رنگپریدگـی و تورم
اطـراف چشـم یا لب .هر یـک از این
عالیـم ممکـن اسـت نشـاندهنده
واکنـش آلرژیک به واکسـن آنفلوانزا
بـوده و نیـاز بـه مراقبـت فـوری
پزشـکی داشـته باشـد .کسـانی
کـه بـه تخممـرغ آلـرژی دارنـد یـا
بـه برخـی مـواد دیگـر موجـود در
واکسـن ،بیشـتر احتمـال دارد کـه
نسـبت بـه تزریق آن واکنش نشـان
دهند.
ایـن مقالـه تأکیـد میکند بـه طور
خـاص ،عدم تزریق واکسـن آنفلوانزا
خطـر ابتلا بـه بیمـاری شـدیدتر،
بستریشـدن در بیمارستان و مرگ
را در مـوارد نـادر افزایـش میدهـد.
ایـن مسـأله بهویـژه در افـرادی کـه
سیسـتم ایمنـی ضعیفـی دارنـد،
ماننـد زنـان بـاردار و افـراد مسـن
بیشـتر صادق اسـت.

گـروه حـوادث :مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران گفـت :در
صـورت عـدم کاهش مصـرف گاز خانگی و تجاری احتمـال قطع گاز صنایع
و اعمـال محدودیت بیشـتر برای نیروگاههای کشـور وجـود دارد .به گزارش
ایسـنا ،محمدرضـا جوالیـی با بیان اینکـه از  ۱۰روز گذشـته تاکنون میزان
مصـرف بخـش خانگـی و تجـاری  1/5برابـر افزایـش یافتـه اسـت ،اظهـار
کـرد :طبیعتـاً ایـن میـزان کسـری بایـد از جـای دیگـری جبران شـود چرا
کـه تولیـد دیگـری وجـود ندارد لـذا باید بـا اعمـال محدودیت ،راهـی برای
تأمیـن سـوخت کشـور لحـاظ کـرد .وی با بیـان اینکـه جبران ایـن میزان
کسـری گاز بایـد از طریقی انجام شـود ،گفت :اکنون مقـداری از این کمبود
را از طریـق مدیریت تأمین گاز صنعت سـیمان جبـران میکنیم ،بهگونهای
کـه سـوخت دوم کـه مـازوت اسـت را بـه ایـن بخـش تحویـل دادهایـم تـا
تولیـد متوقف نشـود ،مقـدار دیگـر را از طریـق مدیریت میـزان مصرف گاز
نیروگاههـا کنتـرل میکنیم.
مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران افـزود :اگـر بازهـم نیاز شـود،
مقـداری را از طریـق ذخیـره خطوط لولـه تأمین میکنیـم و در صورت نیاز
بیشـتر ،بایـد روی مصـارف واحدهـای صنعتی مدیریت داشـته باشـیم .وی
گفـت :میزان اعمال محدودیت بسـتگی به افزایش مصـرف خانگی و تجاری
دارد ،پیشبینیهـا نیـز حکایـت از ایـن دارد کـه طـی یک هفتـه آینده هوا
سـردتر شـود و در قبال این سـرد شـدن اگر مصرف افزایشـی باشـد شـروع
محدودیتهـا اسـتارت میخورد.

فرمانده انتظامی استان کرمان:

زیرساختها برای جمعآوری
معتادین متجاهر متناسب نیست

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت :متأسـفانه زیرسـاختها بـرای
ً
اصلا متناسـب نیسـت و تنهـا دو
جمـعآوری و درمـان معتادیـن متجاهـر
کمـپ مرکـز مـاده  ۱۶و اردوگاه کرامـت را داریـم کـه جوابگـو نیسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،سـردارعبدالرضا ناظـری روز پنجشـنبه در دیـدار معاون
سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر کشـور اظهار کـرد :در اسـتان کرمـان حضور
معتادین متجاهر و سـرریز این افراد را از اسـتانهای دیگر داریم .وی افزود:
سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر اعتبـار الزم را تأمین کرده تا بخشـی از اردوگاه
کبوترخـان بـرای نگهداری معتادیـن متجاهر بهرهبرداری شـود و با این کار،
میتوانیـم  ۲۰۰۰نفـر را نگهـداری کنیم.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمان گفـت :حلقه مفقـوده در درمـان معتادین
متجاهـر ایـن اسـت کـه بعـد از درمـان رهـا میشـوند و چرخـه معیوبـی
داریـم.وی تصریـح کـرد :باید با همکاری سـازمانهای دیگـر از جمله فنی و
حرفـهای ،اداره کار ،صنایـع و معـادن بـرای بازگرداندن این افـراد به زندگی
اقدامـات الزم صـورت بگیـرد .ناظری اظهـار کرد :عمده سـرقتهای ما خرد
اسـت که توسـط معتادیـن متجاهـر و افاغنه صـورت میگیـرد و امیدواریم
سـفر معـاون سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر به اسـتان کرمـان دسـتاوردهای
خوبـی بـرای این حوزه داشـته باشـد.
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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

در نشست خبری سرمربی تیم ملی ایران
با خبرنگاران خارجی چه گذشت؟

حواشی جامجهانی و زیرکی کارلوس
مهمتریــن رویداد فوتبالــی جهان در حال
رقم خوردن اســت و تیم ملی فوتبال ایران
برای ششــمین بار در ایــن رقابتها حاضر
شده است .مسابقات جام جهانی قطر از فردا
یکشنبه شروع میشــود و در حساسترین
مســابقه از روز دوم ،تیم ملی فوتبال ایران
عصر دوشنبه به مصاف انگلیس میرود.
حضور تیم ملی با توجه به اتفاقات اخیری که
در ایران رخ داده ،از لحاظ سیاسی و فرهنگی
برای بسیاری از رسانههای دنیا مورد توجه
است .شــرق در گزارشــی از حواشی این
جام و تیم ملی ایران نوشــت :همین دالیل
باعث شد مســئوالن ورزش ایران نسبت به
حساسیتهای موجود در قطر واکنش نشان
دهند .آنها از بازیکنان تیم ملی خواستهاند
به عنوان نماینده ایران مراقب رفتارشان در

جام جهانی باشــند و به موضوعی به غیر از
فوتبال و صعود از گروه فکر نکنند .واقعیت
این است که با هر تدبیر و اندیشهای سخت
است که بتوان سرمربی و بازیکنان تیم ملی
ایران را از سؤاالت غیرفوتبالی در این زمینه
با حضور خبرنگاران و رسانههای بینالمللی
دور نگه داشــت .نمونهاش همین چند روز
قبل بــود که کارلوس کــیروش در اولین
کنفرانــس خبریاش در قطر با دو ســؤال
غیرفوتبالی روبهرو شــد که با زیرکی خاص
خودش ،هر دو را پاسخ داد.
او ابتدا در پاســخ به خبرنگار انگلیســی که
پرسیده بود با توجه به شرایط خاص موجود
در ایران آیا بازیکنــان تیم ملی در این جام
جهانی حق نشاندادن اعتراضشان را دارند
یا خیر گفت« :در ایران ،دقیقاً مثل کشــور

درسهایی از اعتراضات
يکي از الزامات مديريتي ،این اســت که مديريت يک جامعه
بايد به طور مداوم رضايت کلــي جامعه را اندازهگيري کند و
واکنــش مؤثر و مداخله مثبت در قبــال ميزان و عوامل مؤثر
در رضايت را داشته باشــد؛ اين رفتار در صورتي که به تغيير
مداوم سياستها و با روشنگري صادقانه همراه باشد ،ميتواند
فرآيند بهبود دائمي رضايت را در پي داشــته باشــد؛ به بيان
ديگر ،ميتوان گفت پژوهش رضايتســنجي و ساير مطالعات
اجتماعي ،سياســي ،فرهنگي ،اقتصادي و ،...ابزارهاي شنيدن
صداي افکارعمومي هســتند و رضايت ســنجي ميتواند به
عنوان مکانيســمي خودکار و مبناي عمل هوشــمندانه براي
سياست پژوهي و سياســتورزي در راستاي بهبود شرایط و
جلب رضايت عمومي باشد تا سيستم مديريت دچار غافلگيري
و تبعات ناشــي از آن مثل بروز و تشــديد اعتراضات در ابعاد
و موضوعات مختلف نشــود .اين در واقع در علم سياســت به
دريافت «بازخور» معروف است؛ اطالعاتي که صاحبان اقتدار
در پاسخ به خط مشيهاي خود دريافت ميکنند ،ارزيابي دقيق
از روند بازخور ،براي حصول اهداف صاحبان اقتدار و حراست

شما انگلیس رفتار میشــود .همانطورکه
شما به روح فوتبال در چارچوب قوانین فیفا
احترام میگذارید و بر اساس این اولویتها و
ارزشها اظهارنظر میکنید {بازیکنان ایرانی
هم چنین میکنند} .همــه حق دارند نظر
خودشــان را بگویند .مث ً
ال شماها (بازیکنان
شــاغل در لیگ انگلیس) رســمی دارید که
در ابتــدای بازیها زانو میزنید ،بعضی افراد
موافق این رفتار هستند و بعضی دیگر موافق
نیستند .در ایران هم شرایط دقیقاً همینطور
است .اما این مورد که تیم ملی ایران درگیر

از نظام سياسي ضروري است( /مونتي پالمر ،نگرشي جديد به
علم سياســت .)1389 ،پس؛ درس نخست اعتراضات ،کاوش
در رضايت عمومي ،اندازهگيري مستمر آن و واکنش مثبت و
اهميت دادن و تغيير سياستها يا رفتارها و بعضاً روشنگري در
قبال آنها ،براي دستيابي به رضايتمندی بیشتر است.
برخورد با وعدههای دروغین
گرچه ملت همواره درخواســتهاي معيني دارد که بايد به
آنها توجه داشــت و در قانون اساســي ايران در فصل سوم
تعيين شده اســت؛ اما بايستي همواره مراقب بود تا کميت
درخواســتها آن چنان اضافه نشود که اضافه ظرفيت و يا
«بار اضافي» بر دوش نظام سياسي تحميل شود.
«ديويد ايســتون» از صاحب نظران علوم سياســي در اين
زمینه بر اين باور است که اگر درخواستها نسبت به ظرفيت
صاحبان اقتدار و رژيم سياســي در اجراي مؤثر آنها ،فزوني
يابــد ،نارضايتي حاصل به تشــديد تقاضا و کاهش ســريع
حمايتها منجر شــده و موجب به خطــر افتادن يک نظام
سياسي ميشود و اينجاســت که بايد «نقش دروازهباني»
براي افــراد و نهادهايي منظور کرد که وظيفه آنها ،تحديد
و تصفيه انواع و تعداد تقاضاهايي اســت که به نقطه تصميم
صاحبان اقتدار و اصل ميشود/.همان منبع
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چنین مســائلی اســت ،موضوعیتی ندارد.
بازیکنان فقط یک چیز در ذهن دارند که آن
جنگیدن برای رسیدن به دور دوم بازیهای
جام جهانی است».
کیروش در این کنفرانس خبری با ســؤال
دیگری هم روبهرو شــد که شــاید از قبل
انتظارش را میکشید .او در پاسخ به سؤالی
دیگر که پرسیده و عنوان شد که «آیا شما
با این موضوع که نماینده ایران در این جام
جهانی هستید و این کشور حقوق زنان را زیر
پا میگذارد ،مشکلی ندارید؟» که او در پاسخ

متأســفانه در دهههای اخير ،شايد به ندرت ،چنين سياستي
اعمال شــده ،بلکه مدام بر وعدهها و انباشــت «بار اضافي» بر
دوش نظام سياســي اصرار شده است؛ مثال بارز اين نظر ،ايام
برگزاري انتخابات اســت که وعدههاي مختلفي داده ميشود
کــه قابليت اجرا ندارند و به نوعــي میتوان گفت فريب افکار
عمومي است؛ اما سئوال اينجاست که چرا با وعدههاي دورغين
برخورد نميشود؟ و چرا هیچ مقامی در این رابطه بازخواست
نمیشــود؟ .شايد مسئوالن امر کمتر به تبعات آنها واقفند و
با تفکر و عمل مقطعي و زود بازده ،ناخواســته به اضافه شدن
درخواســتها ،انتظارات و بار اضافي بر دوش نظام سياســي
کمک ميکنند .ناگفته پيداست که يک نظام سياسي ،مؤظف
به کاربرد خردمندانه سياستها و مديريت کارآمد است تا بتواند
به درخواستها و نيازهاي منطقي جامعه پاسخ دهد و طبيعي
اســت که اين درخواستها ،در زمره بار اضافي قرارنميگيرند،
اينکه طي سالهاي اخير در اکثر شاخصها درجا زدهايم ،لذا
وضعيت فعلي ،نتيجه و پيامد ناکارآمدي است؛ گمشدهاي است
که بايد هر چه سريعتر آن را جست ،پيدا کرد و بهکارگرفت.
پس ،درس دوم ،پاسخگويي عملي و بهينه به درخواستهاي
منطقي و مرســوم مردم ،پرهيز از وعده دهيهاي بيشمار و
نامحــدود ،تحديد درخواســتهاي اضافي از طريــق افراد و

به خبرنگار انگلیســی گفت« :به من چقدر
پول میدهید تا به این ســؤال شما جواب
بدهم؟ شما یک شرکت خصوصی هستید،
به من برای پاســخ به این سؤال چقدر پول
میدهید؟ بروید و با رئیستان صحبت کنید.
جام جهانی که تمام شد ،اگر پیشنهاد مالی
شما خوب باشد ،دراینباره بعد از جام جهانی
صحبــت میکنم ».کــیروش در ادامه هم
فراموش نکرد به شرایط اجتماعی انگلیسیها
اشــاره کند و خطاب به خبرنگار مذکور با
زیرکی خاص خودش گفت« :فکر میکنم بد
نباشد شما اول به کشور خودتان بپردازید و
در مورد وضعیت پناه جویان در انگلیس فکر
کنید» .به هر روی جام جهانی است و هزار
و یک حاشیه برای تیمهای شرکت کننده و
باید صبر کــرد و دید کارلوس کیروش که
پس از صعود ایــران به جام جهانی قطر به
تیم ملی ایران اضافه شد برای اینکه نشان
دهد اضافه شدن او به تیم چقدر تأثیر داشته
آیا میتواند اندیشــههایش را برای دور نگه
داشتن تیم از حاشیهها و صعود به دور بعد
اجرایی کند؟

نهادهاي مسئول در يک رابطه برابر ،تعاملي و روشنگرانه با ملت
و کاهش بار اضافي بر دوش نظام اســت؛ هرگونه تعلل در اين
مدت ،شايد در کوتاه مدت برخي از مسئوالن را خُ شنود کند،
اما در بلند مدت بر بنيانهاي نظام سياسي فشار مضاعف وارد
ميکند ،بار اضافي ميتواند بســتر نارضايتي ،توسعه انتقادات،
بروز اعتراضات و حاد شدن مسائل متعدد ناشي از آنها باشد.
مرزبندي میان اعتراض و اغتشاش
در اينباره بايد توجه داشــت که خشــونت صرفاً خشونت
فيزيکي نيســت و بايد از هرگونه خشونت کالمي ،ارعاب،
تهديــد و تحقير نيز دوري کرد کــه اينها ،در واقع مظاهر
خشونت مدرن هستند .آنچه که متأسفانه کمتر به آن توجه
ميشــود ،تحقير افراد و گروهها و طرفین درگیر اســت که
بيترديد نفرتآفرين بوده و کرامت انساني یکدیگر را تهديد
ميکند؛ از ســویی بايد بسياري از مســئوالن و افراد داراي
تريبون ،نحوه گفت و گــو با جامعه را بدانند و بدانند که با
مردم خود سخن ميگويند و نه با رعيت و پيروان کام ً
ال تابع،
از سویی طرف مقابل نیز باید در شعارها و رفتارها ،حرمت ها
را نگه دارد .بر این اساس پرهيز از خشونت ،دوري از تحقير
و توجه به کرامت انســاني و پاس داشتن حرمتها ،درسی
است که باید آن را آموخت و بهکار برد /.منبع :آرمان ملی

ستون آخر

جنجال یک فایل صوتی

انتشــار فایل صوتــی رعنا رحیمپور ،خبرنگار بیبیســی فارســی
کــه محتوای مکالمــه او و مادرش درباره حوادث اخیــر ایران بود،
واکنشهای بســیاری در فضای مجازی برانگیخت .واکنشهایی که
در نهایت این خبرنگار را مجبور کرد تا با انتشــار مطلبی در صفحه
شــخصی خود در اینســتاگرام بنویســد که«:ایران را برای همیشه
در خودم کشــتم» .رحیمپور در این فایل صوتــی میگوید« :چیز
نگرانکنندهای که دیروز شــنیدم این است که رؤسای شبکه ایران
اینترنشنال دستور دادهاند که در این شبکه فقط با رهبران احزاب در
ایران مصاحبه شود ...احزاب ُکرد ،احزاب لر ،احزاب عرب ...این جای
ایران دموکراتیک که نمیخواهند،
نگرانی دارد .کشــورهای منطقهِ ،
اگر در ایران دموکراسی شود و زنان راه بیافتند حقوقشان را بگیرند،
اولین جایی که وحشــت میکند عربستان است .اینها که به دنبال
آیندهی ایران نیســتند .اآلن شروع میکنند به زدن به طبل جدایی،
اینها یک ایران تکهپارهی تضعیف شده میخواهند».
رعنا رحیمپور خود اذعــان کرد که این مکالمه او با مادرش بوده و
نمیداند از چه طریقی به بیرون درز کرده اســت .انتشــار این فایل
صوتی باعث شــد تا وی نســبت به آن واکنش نشان دهد و در یک
استوری اینستاگرامی بنویسد«:در ساعات گذشته بخشی از مکالمه
خصوصی من و مادرم منتشر شــده .تنها احتمالی که به ذهن من
میرسه اینه که صدای ویدئوچت ،از طریق شنود خونه موبایل پدر
و مادرم در تهران یا خونه و موبایل من در لندن ضبط شده .طبیعیه
که من در گفتگوی خصوصی با پدر و مادرم شــاید حرفهایی بزنم
که هرگز علنی نمیزنم .حرفهایی که عوامل جمهوری اسالمی به
طور گزینشــی منتشر میکنند .من به همه خبرنگاران فارسیزبانی
کــه در خارج از ایران علیرغم فشــارهای متعدد حکومت ،در حال
خبررسانی هستند احترام میگذارم .انتشار و بازنشر این فایل صوتی
بر خالف خواســت من و نقض حریم خصوصــی من و والدین من
بوده اســت !».داستان رعنا رحیمپور زمانی بیشتر روی آنتن خبرها
رفت که اصالت فایل صوتی او تأیید شــد تا شــبکه اینترنشنال در
گزارشــی به بیبیسی و خبرنگاران آن حمله کند و خواستار اخراج
رعنا رحیمپور از آن شــبکه شود .هجمهها علیه مجری بیبیسی تا
حــدی باال رفت که او صفحه اینســتاگرام و توئیتر خودش را پاک
کرد و تلویحــاً از کار خبرنگاری اعالم کنارهگیری نمود .با توجه به
وابســتگی مالی شبکه اینترنشنال به دســتگاه اطالعاتی سعودی و
ماجرای قتل جمال خاشقچی که یکی از دالیل آن فاش کردن منبع
مالی شبکه ایران اینترنشنال بود ،حذف فیزیکی و یا هر اتفاقی برای
رعنا رحیمپور از سوی پشتپرده این شبکه محتمل شده است.
در همین حال ســخنگوی وزارت امور خارجــه ایران درباره امکان
بازگشت این مجری شــبکه  BBCکه از سوی شبکه اینترنشنال
تهدید شده اســت ،گفت :اگر او بخواهد میتواند به ایران بازگردد.
وزیر خارجه در نشســت خبــری ،درباره امکان بازگشــت وی که
از ســوی ایران اینترنشنال تهدید شــده بود ،گفت :اگر او بخواهد
به ایــران بازگردد این امکان وجود دارد و شــهروندان ایرانی برای
بازگشت به ایران هیچ ممنوعیتی ندارند .حاشیههای اینترنشنال به
همینجا ختم نمیشود چرا که ممنوعیت ورود خبرنگاران ورزشی
این شبکه به جام جهانی قطر برای تهیه گزارش از سوی این کشور
دردس ِر تازه این شبکه رسانهای است.

