
اگر تلفن همراه يا كيف ش�ما را بدزدن�د و قرار 
باشد براي پيدا كردن سارق به كالنتري يا دادگاه 
شكايت كنيد، ممكن است هيچ وقت آن سارق 
را پيدا نكنيد؛ در حالي كه قانون از شما حمايت 
مي كن�د و تمام تالش�ش را ب�راي پي�دا كردن 
س�ارق انجام مي دهد، اما اين كار آساني نيست 
و ممكن اس�ت هيچ وقت به نتيجه نرسيد! حاال 
تصور كنيد كه قرار اس�ت ي�ك كار غيرقانوني 
انجام دهيد و هيچ كس هم قرار نيس�ت از شما 
حمايتي كن�د؛ اين داس�تان افرادي اس�ت كه 
رؤياي اروپ�ا را در س�ر دارن�د و مي خواهند به 
صورت غيرقانوني از كش�ور خارج ش�وند، اما 
در نهايت با ب�اور وعده ه�اي دروغ  قاچاق برها، 
جان و مالش�ان را از دست مي دهند و هيچ كس 
هم نيس�ت كه به فريادشان برس�د. اروپا هم با 
شل كن س�فت كن هاي عملي  -قانوني خودش، 
مهاجران را به كام مرگ مي كش�اند. كشورهاي 
اروپايي در باغ س�بز را نش�ان مي دهند و دم از 
حمايت از حقوق مهاجران مي زنند، اما تا عده اي 
به اميد واهي راهي كشورهايشان مي شوند، يا 
تبصره جديدي به قانون هايشان اضافه مي كنند 
يا در عم�ل قان�ون خودش�ان را دور مي زنند و 
مهاج�ران را به عم�ق درياها حوال�ه مي دهند. 

به تازگي عكسي از صدها كوله پشتي منتشر شده 
و گفته مي ش��ود كه مربوط به مهاجراني است كه 
در دريا غرق ش��ده اند، مهاجراني كه به قاچاق برها 
اعتماد كرده بودند و به جاي رسيدن به اروپا، به آن 
دنيا رسيده اند. صاحبان اين كوله هاي پشتي حتي 
فكرش را هم نمي كردند كه قرار است سرنوشت شان 
به اينجا ختم ش��ود و در دريا غرق شوند؛ روزي كه 
آنها كوله پشتي شان را با هزار اميد و آرزو پر كرده بود 
نمي دانستند  قرار است اين كوله پشتي در كنار كوله 
پشتي همس��فرانش تلنبار ش��ود و عكسي از تنها 

يادگاري به جامانده از آنها ثبت شود. 
اميد و گاهي اميد واهي به آينده اي بهتر باعث شده 
كه عده اي، جانشان را كف دستشان بگيرند و بدون 
فكر به عاقبت تصميم شان، قمار كنند و جانشان را 
ببازند.  خطر غرق شدن در دريا، بسته شدن مرزهاي 
كش��ور ميزبان و از همه بدتر سوء  استفاده  دولت ها 
و قاچاق ب��ران از مهاجران و پناهجوي��ان، از جمله 
مشكالتي است كه بر س��رراه مهاجران غيرقانوني 
قرار مي گيرد، اما گوش مهاجران غيرقانوني به اين 
حرف ها بدهكار نيس��ت، زيرا كه رؤياي رسيدن به 
اروپا آنقدر در ذهن شان ريشه كرده كه به حرف هاي 
قاچاق برها گوش مي دهند و در نهايت به زندگي شان 

پايان مي دهند. 
به دليل موقعيت جغرافيايي تركيه كه يك نقطه مهم 
اتصال آسيا و اروپا و به عبارتي شرق و غرب است، هر 
ساله، صدها هزار نفر از افرادي كه به دنبال رسيدن 
به غرب هستند، از اين كشور عبور مي كنند. اين افراد 
كه اغلب به صورت غير قانوني توسط قاچاقچيان وارد 
كشور تركيه مي ش��وند در ابتدا در ساختمان هاي 
فروريخته اسكان داده مي  شوند و تا زماني كه هزينه 
خود را به طور كامل به قاچاقچيان پرداخت نكنند 
در بند آنان خواهند بود. اين در حالي اس��ت كه در 
اكثر مواقع مهاجراني كه از طريق راه هاي قاچاقي 
به تركي��ه مهاجرت مي كنند در مس��ير جان خود 
را از دس��ت خواهند داد و اگر هم شانس ياري شان 
كند و سالم به تركيه برسند نيز مجبورند به صورت 
غيرقانوني و با دستمزدهاي بسيار پايين كار كنند. 

 دروغ هاي عجيب قاچاق برها
امين يكي از افرادي است كه قصد خروج غيرقانوني 
از كشور را داش��ت، اما منصرف شده اس��ت. او كه 
30 سال دارد، درباره دروغ قاچاق برها به خبرنگار 
»ج��وان« مي گويد: »خيلي ها هس��تند كه بدون 
هيچ تحقيقي حرف قاچاق برها را باور مي كنند و به 
حساب آنها پول مي زنند، خيلي هاي ديگر نيز تا ته 

خط مي روند و جانشان را از دست مي دهند.«
او درباره نحوه فعاليت قاچاق برها مي گويد: »برخي 
از قاچاق برها در گروه هاي تلگرامي مشتري هايشان 
را پيدا مي كنند. كافي است كه بدانند يك نفر فكر 
رفتن از كش��ور را در س��ر دارد، آن وقت است كه با 
دروغ هايشان آن شخص را وسوسه مي كنند. مثاًل 
مي گويند كشورهاي اروپايي در حال حاضر به دليل 
مش��غول بودن به ويروس كرونا و تأمين واكس��ن 
موردنياز، خيلي گرفتار و مشغول هستند، بنابراين 

االن زمان خوبي براي رفتن به آنجاست، در صورتي 
كه به دليل شيوع كرونا در دنيا، كنترل بيشتري روي 

رفت و آمد مرزها صورت مي گيرد.«  
 كشتي هايي كه يا غرق مي شوند يا در وسط 

راه بنزين تمام مي كنند!
اين ج��وان 30 س��اله ادام��ه مي دهد: »ب��ه هر راه 
غيرقانوني براي س��فر از كش��وري به كشور ديگر 
»گيم« مي گوين��د. قيمت گيم كش��تي تركيه به 
ايتاليا بين 4هزار تا 7هزار يورو است، اما گاهي پاي 
دالل هم وسط مي آيد و قيمت به 12هزار يورو هم 
مي رس��د!« امين درباره مسافران غيرقانوني كه در 
وسط سفر جانشان را از دست مي دهند، مي گويد: 
»معموالً در كش��تي ها تا 150 نفر مسافر هم سوار 
مي كنند كه يا اواس��ط راه غرق مي ش��وند يا اينكه 
كشتي دچار نقص فني مي شود، اگر هم از اين مرحله 
عبور كنند و وارد آب هاي آزاد ش��وند هم به دليل 
اينكه كشتي تحمل وزن اين تعداد مسافر را ندارد، از 
وسط نصف مي شود و از آنجايي كه دور از دسترس 

است نيز مسافران غرق مي شوند.«
او ادامه مي دهد: »مسير از زمان سوار شدن به كشتي 
تا رسيدن به ايتاليا پنج روز مي شود و اين در صورتي 
اس��ت كه هيچ مش��كلي پيش نيايد، مثاًل كشتي 
خاموش نش��ود يا بنزين تمام نكند يا غرق نشود! 
البته كشتي كه نه، در واقع يك قايقي كه شبيه به 
لنج است و مس��افر را به مقصد نمي رساند، اما پول 
خيلي خوبي به جيب قاچاق برها مي رود. عالوه بر 
اين هيچ مس��افري نمي تواند روي عرشه بايستد و 
هوا بخورد، بلكه بايد در قسمت پايين كشتي بنشيند 
و پنج شب هم نشسته بخوابد، كه البته اكثرشان به 

مقصد نمي رسند.«
 مس�افران مي ميرند، قاچاق بره�ا پول به 

جيب مي زنند!
امين با اشاره به سختگيري هاي اخير دولت تركيه 
مي گويد: »پيش از سختگيري هاي دولت تركيه در 
هر ماه دو تا سه گيم به مقصد مي رسيد،اما در حال 
حاضر كه اروپ��ا به تركيه پول داده ت��ا مانع از ورود 
مهاجران شود، طي هشت ماه اخير سه تا چهار گيم 

به مقصد رسيده است!«
اين جوان 30 س��اله با بي��ان اينكه گيم كش��تي 
فق��ط ب��ازي ب��ا ج��ان مس��افران اس��ت، اظهار 
مي دارد: »قاچاق برها از اين راه كلي سود مي كنند، 
چون كه براي آنها رس��يدن مسافر يا مردن او هيچ 
اهميتي ندارد و تنها پول براي آنها مهم اس��ت كه 
به آن مي رس��ند. تصور كنيد يك گيمي كه 150 
نفر مس��افر دارد و از هر نفر هم 7هزار يورو گرفته 
باشد، چيزي حدود يك ميليون دالر سود به جيب 

قاچاق برها مي برد.«
 آمارها چه مي گويد؟

طبق آخري��ن آمار وب س��ايت معتب��ر مهاجرين 
گمش��ده در چن��د ماهه  نخس��ت س��ال 2020 
ميالدي 2هزارو507 نف��ر از پناه جويان جان خود 
را ازدس��ت داده اند، اين در حالي است كه اين رقم 
فقط متعلق به جان باختگان در مرز اروپا اس��ت و 
نه كل دني��ا! همچنين س��ازمان جهاني مهاجرت 
در آخرين  ماه س��ال2019 خبر از ورود 76هزار و 

558مهاجر غيرقانوني از مسير دريا به اروپا داده كه 
البته به نسبت زمان مشابه در سال2018 كاهشي 
13درصدي داشته است، اما بخش مهم اين خبر آن 
است كه تا پايان سال2019 بيش از هزار و 71نفر 
در مسير رسيدن به كشوري در اروپا و در مجموع 
2هزار و573 نفر مهاجر غيرقانوني در جهان جانشان 
را از دست داده اند. اين آمار هم نسبت به سال2018 
كاهشي 55درصدي داشته اس��ت، اما اين كاهش 
چيزي از سنگيني تراژدي مرگ مهاجران غيرقانوني 
كم  نمي كند، به ويژه به اين دليل كه بخشي از اين 

آمار را كودكان و خردساالن تشكيل مي دهند. 
اگر چه به دليل متنوع بودن راه هاي قاچاق انسان، 
آمار دقيقي از تعداد و ملي��ت مهاجران غيرقانوني 
كه توسط قاچاقچيان به كشورهاي مختلف منتقل 
مي ش��وند در جهان وجود  ندارد، اما در فهرس��ت 
كشورهايي كه آمار قاچاق مهاجر از آنها قابل توجه 
است، نام ايران هم ديده مي شود. بر اساس گزارش 
بانك جهاني، بيش از  1/5ميليون ايراني به كشورهاي 
مختلف جهان مهاجرت كرده اند كه سهم پناهجويان 
ايراني در اروپا، افرادي كه عموماً براي مهاجرت از 
راه هاي غيرقانوني و از قاچاقچيان كمك مي گيرند، 
بيش از 56هزارنفر برآورد شده است. در سال هاي 
اخير گزارش هاي زيادي در رس��انه هاي داخلي و 
خارجي درباره قاچاق ايراني ها به تركيه و يونان يا 
ورود غيرقانوني ايراني ه��ا به بريتانيا، آلمان و ديگر 

كشورهاي اروپايي در اخبار منتشر شده است. 
يونان در س��ال هاي اخير به دروازه اصلي مهاجران 
غيرقانوني و پناهجويان سرتاسر جهان براي ورود به 
اروپا تبديل شده است و مسير رسيدن به يونان براي 
قاچاقچيان انسان، به ويژه از مبدأ ايران يا افغانستان، 
تركيه اس��ت. به گفته اداره حفاظ��ت از مرزهاي 
خارجي اتحادي��ه اروپا، تركي��ه اصلي ترين مقصد 
قاچاقچيان پناهجويان است، زيرا اين كشور از قانون 
عدم دي پورت مهاجران غيرقانوني برخوردار است و 
همين موضوع باعث شده تا اين كشور براي مهاجران 

به سكوي پرش به اروپا تبديل شود. 
 چه بايد كرد؟

دكتر سيدحسين موس��وي فر، مدير گروه حقوق 
بين الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائيه درباره 
علت فعالي��ت قاچاق برها و غرق كردن مس��افران 
غيرمجاز ب��ه خبرنگار »ج��وان« مي گويد: »قانون 
مقابله با قاچاق انس��ان از س��ال 1383 در مجلس 
مصوب شد و در س��ال 1398 نيز اليحه اصالح اين 
قانون از سوي دولت به مجلس ارسال شده است، اما 
متأس��فانه اقدامات جدي براي ريش��ه كن كردن 

فعاليت قاچاق برها مشاهده نمي شود.«
موس��وي فر ادامه مي دهد: »اه��داف قاچاق برها با 
اهداف مسافران غيرقانوني يكسان نيست. قاچاق برها 
فقط به پول فكر مي كنند و هيچ ارزشي براي جان 
مسافران قائل نيستند، بنابراين يا باعث غرق شدن 
اين افراد در دريا مي شوند يا اينكه مسافران بي پناه 
را مجبور به انجام اقدامات غيرقانوني و غيرانساني 
مي كنند، حت��ي گاهي برخ��ي از قاچاق برها براي 
رس��يدن به پول بيش��تر اعضاي بدن اين افراد را 

مي فروشند!«

مدير گروه حقوق بين الملل و حقوق بشر پژوهشگاه 
قوه قضائيه درباره راهكار مقابله با سفرهاي غيرقانوني 
اظهار مي دارد: »در قدم اول بايد قانوني كه مصوب 
شده است به صورت جامع و كامل اجرا شود و تمامي 
دس��تگاه هاي مربوطه توجه، حساسيت و تمركز 
بيشتري روي مقابله با قاچاق انسان داشته باشند، 
در قدم بعدي نيز الزم است تا فرهنگ سازي انجام 
شود.« او درباره ضرورت فرهنگ سازي براي مقابله 
با قاچاق برها بيان مي كند: »اخيراً فيلم، س��ريال يا 
مستندي درباره مهاجرت هاي غيرقانوني و عاقبت 
آن نديده ام. اين عدم آگاهي بخش��ي به مردم يك 
ضعف بزرگ اس��ت، زيرا كه مسافران غيرمجاز كه 
رؤياي رفتن به اروپا را دارند بايد بدانند كه تصورشان 
از پهن كردن فرش قرمز و پذيرايي از آنها در كشور 
مقصد، حقيقت ندارد و هيچ خبري از خوشبختي اي 

كه مي خواهند به جست وجوي آن بروند، نيست.«
 تبليغات وسوس�ه كننده آنها، دست روي 

دست گذاشتن ما!
موسوي فر از عملكرد ضعيف رسانه ها انتقاد مي كند 
و مي گويد: »قاچاق برها كه فعاليت شان غيرقانوني 
است به كار خود مسلط هستند! زيرا كه آنها براي 
مشتريانشان رؤيابافي مي كنند و چنان با آب و تاب 
از زندگي در اروپا مي گويند كه هر كسي براي رفتن 
به اين سفر هر چند غيرقانوني ترغيب مي شود. در 
مقابل اما رس��انه هاي ما هيچ اقدام مؤثري براي به 
تصوير كشيدن حقايق مهاجرت غيرقانوني انجام 
نمي دهند! به همين دليل قاچاق برها مش��تريان 
زيادي را به دام مي اندازند و از اين راه پول هاي زيادي 
به جي��ب مي زنند.« مدير گروه حق��وق بين الملل 
و حقوق بش��ر پژوهش��گاه قوه قضائيه به تبليغات 
گسترده خريد ملك و سرمايه گذاري در كشورهاي 
ديگر اشاره مي كند و اظهار مي دارد: »اخيراً تبليغات 
زيادي براي سرمايه گذاري و خريدن ملك در تركيه 
و كشورهاي اروپايي ديده مي شود، در صورتي كه 
مشخص است آنهايي كه سرمايه گذاري هاي كالن 
به خصوص ملكي انج��ام داده اند ج��زو متضرران 
قطعي خواهند بود.« او با بيان اينكه واقعيت زندگي 
در كش��ورهاي ديگر به لحاظ فرهنگي، اجتماعي 
و سياس��ي كاماًل متفاوت از آن رؤيايي اس��ت كه 
مسافران در ذهنشان دارند، مي گويد: »تا ديرتر از 
اين نشده، مس��ئوالن بايد تمهيدات جدي در اين 

زمينه بينديشند و اقدامات مؤثري انجام دهند.«
موسوي فر با اشاره به اينكه بس��ياري از افراد از سر 
ناآگاهي ب��ه قاچاق برها اعتم��اد مي كنند، تأكيد 
مي كند: »آگاهي بخشي به مردم از طريق رسانه ها و 
به خصوص صدا و سيما تبليغات گسترده قاچاق برها 
را بي اثر مي كند. بنابراين ما بايد به مردم نشان دهيم 
كه چند درصد از مسافران غيرمجاز توانسته اند زنده 
به مقصد برسند؟ و آنهايي هم كه زنده رسيده اند به 
كجا رسيده اند؟ توانستند شهروند آن كشور شوند يا 
در اردوگاه زندگي مي كنند؟ ما بايد به مردم نشان 
دهيم كه اين سفرهاي غيرقانوني، افراد را بي وطن، 
بي خانمان و بي هويت كرده است و از آنجايي كه هيچ 
راه بازگشتي ندارند نيز بايد در اردوگاه ها و با شرايط 

بسيار بدي روزهايشان را بگذرانند.«
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غرق در رؤیای اروپا
مهاجران غيرقانوني به قاچاق بران اعتماد مي كنند، اما به جاي رسيدن به اروپا، به آن دنيا مي رسند

 ايران به جمع شش كشور صاحب فناوري ساخت »ميكروسي تي« 
پيوست.»ميكروسي تي« يك دستگاه سه بعدي با تصويربرداري دقيق 
است كه دستگاه توسط متخصصان ايراني در پژوهشكده فناوري ها و 

تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ساخته شده است. 
 اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي در نامه اي به رئيس 
دستگاه قضا خواستند كه در درخواست از رهبر معظم انقالب نسبت 
به عفو زندانيان زن و به طور ويژه زندانيان زن سرپرست خانوار يا زنان 

داراي فرزند بذل توجه ويژه صورت گيرد. 
 دادستان كل كشور با حضور در زندان تهران بزرگ ضمن بازديد از اين 
مركز، مشكالت قضايي زندانيان را مورد بررسي قرار داد. بازديد صورت گرفته 
در پي گزارش رئيس سازمان زندان ها در جلسه مسئوالن عالي قوه قضائيه 
مبني بر وجود زندانيان بالتكليف و دستور رئيس قوه قضائيه به دادستان كل 
كشور براي رسيدگي به اين موضوع انجام شد. همچنين دو داديار دادسراي 

ديوان عالي كشور در زندان بزرگ تهران مستقر مي شوند. 

حسین سروقامت

آغاز به كار سامانه ثبت نام سالمندان
جامانده از واكسيناسيون

رس�يدن به قله موج چهارم كرون�ا و كاهش روند ش�يوع در اكثر 
استان هاي كشور خبر اميدوار كننده اين روزهاست. حاال با كاهش 
تعداد شهرهاي قرمز كرونايي مجوز فعاليت دو هفته اي مشاغل گروه 
يك و دو براي شهرهاي قرمز و نارنجي صادر شده است. با سرعت 
گرفتن تأمين واكسن، روند واكسيناسيون كرونا هم بسامان تر شده 
و روز گذشته س�امانه salamat. gov. ir براي ثبت نام جاماندگان 
دريافت واكس�ن كروناي سالمندان 80 س�ال به باال به طور رسمي 
فعاليت خود را آغاز كرد تا اين پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها با مراجعه 
به سامانه و ثبت نام در نوبت دريافت واكسن قرار بگيرند. متولدين 
س�ال هاي ۱3۲0 به قبل مي توانن�د در اين س�امانه ثبت نام كنند. 
عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه اين ستاد 
يك خبر خوب داشت؛ رس��يدن به پيك يا قله بيماري و عبور از موج 
چهارم. به گفته رئيسي روند كلي شيوع بيماري در كشور نزولي است، اما 
با توجه به اينكه اوج بيماري بسيار بلند بود؛ با وجود روند نزولي هنوز 
ميزان بيماران بستري بيمارستان ها زياد است.  معاون بهداشت وزارت 
بهداشت ادامه داد:»روند در 26 استان كاماًل نزولي است و در پنج استان 
گرچه نزديك به قله هستيم، اما هنوز روند نزولي سرعت نگرفته است.«

 تردد در شهرهاي زرد هم 500 هزار تومان جريمه دارد
وي استان هاي خراسان شمالي، آذربايجان شرقي، هرمزگان و تهران را 
نيازمند مراقبت بيشتر دانست و درباره ممنوعيت تردد بين استاني اينگونه 
توضيح داد:» در ارتباط با تردد بين استاني در روزهاي منتهي به عيد فطر از 
سه شنبه ) 21 ارديبهشت( ساعت 2 بعد از ظهر تا شنبه )25 ارديبهشت( 
12 ظهر منع تردد در همه شهرها با رنگ هاي قرمز، زرد و نارنجي داريم.« 
به گفته رئيسي ادامه جريمه تردد در شهرهاي قرمز يك ميليون تومان، 
در شهرهاي نارنجي 500 هزار تومان تعيين شده و تردد در شهرهاي زرد 

هم كه قباًل جريمه نداشت، حاال 500 هزار تومان آب مي خورد. 
 مجوز ۲ هفته اي فعاليت مش�اغل يك و دو در شهرهاي قرمز 

و نارنجي 
با عبور از قله موج چهارم كرونا محدوديت فعاليت مشاغل هم دستخوش 
تغييراتي شده است. رئيسي درباره اين تغييرات گفت:» درباره فعاليت 
مشاغل در شهرهاي قرمز فقط مشاغل گروه يك و در شهرهاي نارنجي 
مشاغل گروه يك و دو فعال بودن كه تصميم گرفته شد مشاغل گروه 

يك و دو در شهرهاي نارنجي و قرمز به مدت دو هفته فعال باشند.«
  ثبت نام سالمندان 80 سال به باال جامانده از واكسيناسيون 
 روز گذشته س��امانه salamat. gov. ir باز شد تا افراد باالي 80 سال 
كه از واكسن كرونا جا مانده اند، وارد سامانه شده و شماره تلفن خود يا 
همراهشان و كد ملي خود را ثبت كنند. زمان و محل تزريق واكسن از 
طريق پيامك به تلفن همراه اعالمي ارسال خواهد شد. در حال حاضر 
در سامانه مذكور براي متولدين سال هاي 1320 به قبل امكان ثبت نام 
فراهم شده است.  طبق اعالم وزارت بهداش��ت، در روزهاي آتي ساير 
گروه هاي سني سالمندان جهت واكسيناسيون فراخوان خواهند شد، اما 
نوبت واكسيناس��يون جاماندگان حتي در صورت اع��الم گروه بعدي 

واكسيناسيون نمي سوزد تعداد كافي واكسن براي آنها وجود دارد. 
  تعيين تكليف برگزاري آزمون هاي سراسري

رئيسي در مورد برگزاري آزمون ها هم گفت:» كنكور سراسري در تاريخ 9و 
10و 11و 12 تير ماه برگزار خواهد ش��د. ساير آزمون ها مانند كارشناسي 
ارشد ناپيوسته در 6و 7و 8 مرداد ماه برگزار مي ش��ود، آزمون كارداني به 
كارشناسي ناپيوسته 22 مرداد، آزمون كانون وكال 25 تيرماه، آزمون نظام 
مهندسي 13و 14 و 15 مرداد ماه برگزار مي شود.« به گفته آقاي سخنگو 
آزمون هاي تحت نظر وزارت آموزش پرورش نيز آزمون پايه نهم حضوري 
و از تاريخ 27 ارديبهش��ت تا 24 خرداد ماه و آزمون پاي��ه دوازدهم نيز به 
شكل حضوري از تاريخ 27 ارديبهشت تا 24 خرداد ماه خواهد بود. آزمون 
سنجش ملي پايه ششم در 25 ارديبهشت به شكل حضوري برگزار مي شود 
و آزمون سمپاد در تاريخ 20 و 21 خرداد برگزار مي شود و آزمون مرحله دوم 
المپيادهاي علمي دانش آموزان در تاريخ 24 تا 26 ارديبهشت و مرحله دوم 
آن 23 تا 25 خرداد به صورت حضوري خواهد بود. آزمون هاي استخدامي و 

آزمون ها با تعداد كم نيز در موعد خودش برگزار مي شود. 
  واردات 9 ميليون دوز واكسن به زودي 

روند تأمين واكسن كرونا رفته رفته س��رعت مي گيرد. حجت االسالم 
حسن روحاني، رئيس جمهور در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره 
به برنامه واكسيناسيون در كشور  گفت:» در روزهاي آينده يك ميليون 
دوز ديگر و اوايل خرداد 8 ميليون دوز ديگر در اختيار ما قرار مي گيرد.« 
طبق گزارش ها، متعاقب مالقات محمد جواد ظريف با همتاي چيني 
و توافقات اوليه صورت گرفته در آن مالق��ات و تالش هاي وزارت امور 
خارجه، عالوه بر يك ميليون دوز واكسني كه هفته گذشته از چين وارد 
ش��د، به زودي حجم قابل توجهي از واكسن كرونا وارد كشور مي شود. 
كريم همتي، رئيس جمعيت هالل احمر كشورمان از ورود 9 ميليون 

دوز واكسن كرونا طي يك ماه آتي به كشور خبر داد. 

علم بهتر است يا ثروت؟ طوطي وار پاسخ داديم علم!
خداي من؛ چه مقايسه اي... قياس مع الفارق!

هر آن كس ز دانش بََرد توش�ه اي/  جهاني اس�ت بنشسته در 
گوشه اي

استاد ش�فيعي كدكني را مي شناس�يد؟ اس�تاد تماِم ادبيات 
فارسي دانشگاه تهران... شاعر قطعه شنيدني »به كجا چنين 

شتابان«!
روزي در دفتر گروه نشس�ته بود كه تلفن زنگ خورد. نگهبان 

دانشگاه بود. گفت دكتر زرياب خويي تشريف آورده اند. 
استاد شفيعي كدكني سراسيمه خود را به در  دانشگاه رسانده، 
مهمان دانشمندش را در آغوش كشيد. س�پس رو به نگهبان 

كرده، گفت:
-  هر جا زرياب خويي اس�ت، آنجا دانش�گاه تهران است. ما و 
دانشگاه تهران نيازمند دكتر زرياب هستيم، نه اينكه ايشان 

نيازمند ما باشند!
... شاهد چنين صحنه اي به خود جرئت مي دهد كه بپرسد علم 

بهتر است يا ثروت؟!
بي جهت نيس�ت گفته اند »ق�در زر زرگر شناس�د، قدر گوهر 

گوهري!«
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   کوله پشتي مهاجراني که در دريا غرق شده اند

»سياست زدگي مشاهير« 
آفت زندگي اجتماعي

در تاريخ اينگونه بوده كه افراد به تدريج داراي 
فضائلي مي ش��دند و اگر بخت با آنها همراه 
مي بود، احتماالً پيامد آن شهرت هم مي بود. 
به تدريج اين روند تغيير ياف��ت و ابتدا افراد 
شهره مي شدند، سپس ارزش ها و فضائلشان 
شناخته مي شد ، اما اكنون افراد فقط مشهور 
مي ش��وند و همين خود به تنهايي ارزش به 
حس��اب مي آيد! اين شخص س��لبريتي نام 

دارد و متأسفانه سلبرتي يا فرد مشهور، به صرف مشهور بودنش اجازه دارد 
دنياي خود و ديگران را مانند همان فيلمي ببيند كه در آن به ايفاي نقش 
مي پرداخته، قباًل مقابل دوربين ول��ي اكنون در دنياي واقعي. يعني اجازه 
دارد به همان راحتي مقابل دوربين فيلمبرداري، دانشمند بشود، پزشك 
بشود، جامعه شناس بشود و هر كار كه خواست بكند آنگاه نه تنها هيچ كس 
هم معترض وي نمي شود، بلكه همه از وي حرف شنوي هم خواهند داشت. 
دانيل بورس��تين م��ورخ امريكايي مي گويد: »س��لبريتي ها ن��ه به خاطر 
اكتساباتشان، بلكه تنها به خاطر شهرتشان سلبريتي مي شوند«. در قرن 
گذشته طبق تحقيقات )حد فاصل سال هاي 1900 تا 2010 ( توجه مردم به 
دانشمندان به نصف تقليل يافته است، اما در عوض توجه به سلبريتي ها بيش 
از دو برابر شده است! درآمد آنان آنقدر نجومي شده كه فوربس مي نويسد: 
يك سلبريتي در كشور امريكا در سال 2017 نزديك به 130 ميليون دالر 
درآمد كسب كرده است، ولي درآمد يك دانشمند محقق ساالنه برابر با تنها 

77هزار دالر است!
 »identification« تأثير سلبريتي بر مخاطب از مسير فرايندي به نام
همانندسازي رخ مي دهد. مخاطبان در اين فرايند مراحل همانندسازي را 
طي مي كنند؛ يعني شروع به اعتقاد داش��تن مي كند به ارزش ها، عقايد و 
رفتارهايي كه توسط فرد سلبريتي به تصوير كشيده مي شود و در نهايت 
آن اعمال و رفتارها را به عنوان اعمال و رفتاِر خود حقيقي ش��ان در پيش 
مي گيرند. افراد به احتمال زياد با چهره هاي مشهوري كه از نظر سني به آنها 
نزديك تر هستند، همذات پنداري مي كنند. اين افراد مشهور داراي دو نوع 
قدرت خاص هستند. توانايي هاي روشن كردن مسائل و اقناع مخاطبان. 
رس��انه هاي اجتماعي يكي از رايج ترين زمينه ها براي مش��اهير در مورد 

موضوعات خاص يا رويدادهاي سياسي هستند. 
اما موضوع چه زماني خطرناك مي ش��ود؟ وقتي پديده نفوذ مش��اهير در 
سياست، يا »سياست زدگي مشاهير« را شاهد باشيم. اين كار عملي است 
كه شخص برجسته اي از شهرت خود به عنوان سكويي براي تأثيرگذاري 
بر ديگران در مسائل سياسي يا ايدئولوژي استفاده مي كند. افراد مشهوري 
مانند ستارگان س��ينما، ورزشكاران حرفه اي، موس��يقيدانان و ستارگان 
تلويزيون له يا عليه احزاب سياسي، نامزدها و موضوعات سياسي تبليغات 
مي كنند. به عنوان نمونه مي توان به حمايت اپرا وينفري و جورج كلوني در 
انتخابات رياست جمهوري باراك اوباما در سال 2008 و خوانش آهنگي از 
سوي موسيقيدان امريكايي هنك ويليامز جونيور در حمايت از مبارزات 

انتخاباتي جان مك كين در همان انتخابات اشاره كرد. 
 قضي��ه گاه��ي از اين مرحل��ه هم فرات��ر م��ي رود و بس��يار خطرناك تر 
مي ش��ود؛ انتقال از فرش قرمز به س��الن هاي ق��درت! پي��ش از پيروزي 
در انتخابات رياس��ت جمه��وري 2016 اي��االت متح��ده، دونالد ترامپ 
رئيس جمهور تاجر و شخصيت تلويزيوني بود كه به طور فعال در فاكس نيوز 
براي بحث در مورد سياست ظاهر مي شد و از نامزدهاي سياسي حمايت 
مي كرد. يك سلبريتي ديگِر سياستمدار رونالد ريگان است. او از گوينده راديو 
به بازيگر هاليوود، سپس به فرماندار كاليفرنيا و در نهايت به رئيس جمهوري 

اياالت متحده تبديل شد. 
نگراني هاي مختلفي درباره مش��اركت س��لبريتي ها در سياس��ت مطرح 
شده است. به گفته جان اس��تريت، يكي از اصلي ترين انتقادات به دخالت 
افراد مشهور در سياست، زماني است كه افراد مشهور وارد قدرت شوند. وي 
دليل اصلي دغدغه پست گرفتن هاي افراد مشهور را فقدان ويژگي هاي الزم 
براي نمايندگي مردم دانسته است. نانوشته نبايد گذاشت كه حتي بهترين 
افراد سلبريتي در نهايت ممكن اس��ت به الگويي بد براي مخاطب تبديل 

مي شوند، زيرا رفتار آنها اغلب در متن »زندگي عادي« نمي گنجد. 
فقط به عنوان يك نمونه، آيا وضعيت كنوني معيش��ت ما تابعي اس��ت از 
انتخاباتي با پيروي از عالمان و دانشمندان يا پيروي از سلبريتي هاي غالباً 
فاقد تحصيالت و داراي زندگي هاي غير عادي و الكچري كه امروز خود هم 

غالباً از انتخابشان پشيمانند؟

محمد جواد حاجي پور

در سيالب رخ داده در روزهاي اخير، شش 

ابراهيم مشيریان
متخصص برق كشته شدند! وزير نيرو هم   سرک

در اين خصوص گفت آنها جانشان را فدا 
كردند تا به 300 نف��ر برق برس��انند،اما همين وزي��ر كه مديريت 
رودخانه ها هم بر عهده اوست، نمي گويد چرا بايد براي برق رساندن، 
عده اي جان فدا كنند و طعمه سيالب شوند؟! در حالي كه پيش از اين 
اساتيد دانشگاه ها در گزارش��ي مفصل، راهكارهاي مقابله با سيل و 

سيالب را به نهاد رياست جمهوري ارائه داده بودند. 
بارش هاي رگباري اخير، ناگهاني نبود و س��ازمان هواشناس��ي هم 
پيش بيني كرده بود اين بارش هاي سريع و زياد سبب وقوع سيالب 
در مناطق مختلف خواهد شد. حتي هواشناسي پيش بيني كرده بود 

كه برخي از بارش ها طي دهه هاي اخير بي سابقه خواهد بود. 
هفته گذش��ته ح��دود 500 ميليارد تومان خس��ارت س��يالب به 
محورهاي مواصالتي مختلف وارد ش��د. س��يالب مهي��ب فقط در 
شهرستان گناباد خساراتي در حدود 85 ميليارد تومان برجا گذاشت. 
شش برق كار هم در استان كرمان به دليل بي توجهي وزارت نيرو جان 

خود را از دست دادند. 
مجموع اتفاقات رخ داده صداي اعتراض دبير ستاد مديريت سيالب 
دانشگاه فردوسي مشهد را هم در آورد. دكتر محمد تقي دستوراني در 
كانال تلگرام خود با بيان اينكه آقاي وزير چرا مي گوييد اينجا جز آنكه 
جان بسپارند، چاره نيست؟ مگر ميدان جنگ است؟! نوشت: » سيل 
چاره دارد و جلوگيري از خسارت هاي سيل نيز چاره دارد و گرفتار 
نشدن مردم و به خصوص مأموران متخصص چاره دارد! جان را جايي 
فدا مي كنند كه چاره اي جز فداكاري نيست. آن مأموران البته كه در 
راه انجام وظيفه كشته شدند و احترام خون ش��ان بر همه ما واجب 
است، اما لطفاً بي مباالتي در مديريت سيالب ها را با واژه هاي مقدس 
نپوشانيد. اين عزيزان بي آنكه الزم باشد فداكاري كنند، مي بايد برق 
آن 300 نفر را وصل مي كردند. اگر فدا شدند، مسئوليت جانشان بر 
عهده كساني است كه با گذش��ت دو سال از سيالب هاي سرتاسري 

بهار 98 هنوز هيچ كاري نكرده اند.«
وي با انتقاد از بي توجهي به گزارش ملي سيالب نوشت: »آقاي وزير 
از رئيس جمهور بپرسيد چه بر سر گزارش مبسوط و مفصلي آمد كه 

ايشان تحت عنوان گزارش ملي سيل از ما خواستند و ما گروه عظيمي 
از دانشگاهيان و متخصصان سراسر كشور بيش از شش ماه تالش و 
آن را آماده كرديم و تحويل داديم! گزارش ملي سيالب به هيچ دردي 

نمي خورد اگر به اقدام ملي براي مديريت سيالب نينجامد. 
من در سطح دولت و وزارتخانه شما نمي دانم چه بر سر آن گزارش 
ملي س��يالب آمد،اما در سطح استان خراس��ان رضوي مي دانم كه 
هيچ نشد! ما به موازات آن گزارش ملي در سطح استان خود نيز يك 
گزارش تهيه كرديم، مشتمل بر 10 فصل كه 50 استاد دانشگاه دهها 
ساعت روي آن وقت  صرف كردند تا مهيا شد. سپس آن را به رئيس 
دانشگاه فردوسي مشهد داديم. قرار بود آن گزارش به استانداري برود 

و بعد بر اساس آن اقداماتي انجام شود. هيچ نشد!«

گزارش سيالب را هم باد برد!

زهرا چیذري 

نسخه نویسی الکترونيک
 در روستاها

از اول خرداد ماه بيمه شدگان روستايی نيازی به دفترچه نخواهند 
داشت.

مديركل دفتر مديريت خدمات سالمت عمومی سازمان بيمه سالمت 
ايران با اشاره به آغاز نسخه نويسی، نسخه پيچی و ارجاع الكترونيك در 
سطح مراكز روس��تايی گفت: از اول خرداد ماه بيمه شدگان روستايی 
نيازی به دفترچ��ه نخواهند داش��ت. محمدرضا ميرزاي��ی بيان كرد: 
يكی از اقدامات مهم سازمان بيمه س��المت ايران در سال 1400 آغاز 
نسخه نويسی، نسخه پيچی و ارجاع الكترونيك در ارائه خدمات سطح 
يك است كه اين موضوع به عنوان يكی از مواد اصلی در تفاهم نامه قيد 
ش��ده و از اول خرداد ماه نيازی به دفترچه بيمه روستايی برای ويزيت 
نخواهيم داشت و بيمه شدگان می توانند خدمات دارويی و پاراكلينيك 

را نيز به صورت الكترونيك دريافت كنند.
ميرزايی گفت: توجه و فرآيند مثبت س��ازمان به خدمات سطح يك و 
پرداخت بهنگام و منظم تيم پزشك خانواده موجب شده است كه جذب 
پزشكان در روستاها بيشتر شود، به طوری كه در حال حاضر نزديك به 7 
هزار و 80 پزشك خانواده، بيش از 5 هزار و 650 كارشناس و كارشناس 
ارشد مامايی و نزديك به 2 هزار دندانپزشك در برنامه روستايی مشغول 
خدمت رسانی هستند كه اين رقم باالترين عدد همكاران تيم سالمت 
طرف قرارداد سازمان بيمه سالمت در سطح 4 هزار و 117 مركز جامع 

سالمت روستايی و شهری در 15 سال گذشته است.


