
دور زدن با پرچم انگليس يك مس�ئله ريز و 
حاش�يه اي اس�ت كه حتي تبديل كردن آن 
به س�ؤال و بازتولي�د ك�ردن آن و همچنين 
س�ؤال كردن درباره آن خطاي فاحش است. 
ايراني ها اينگونه نيستند؛ با تمام تفاوت هايی 
كه دارند، محال اس�ت بخواهن�د از يك تيم 
خارجي حماي�ت كنند.  »بعد از س�وت پايان 
بازي بيرون بريزي�د و برضد تيم ملي ش�عار 
دهيد« يا »بعد از باخت ايران با پرچم انگليس 
و امريكا دور پيروزي بزني�د و در خيابان هاي 
ش�ادي كني�د. « اينه�ا و صدها م�ورد ديگر، 
دستوراتي است كه در جريان بازي هاي جام 
 جهاني از سوي رسانه ها و شبكه هاي مجازي 
معاند و بيگانه برضد تيم مل�ي ايران تبليغ   و 
تالش شد به نحوي بين اين تيم فوتبال و مردم 
ايران اختالف ايجاد شود؛ ش�يوه اي كه البته 
نظرسنجي اخير اسيپا نشان مي  دهد به هدف 
خود نرس�يده و فقط حدود 5 درصد از افراد 
جامعه كه پيگير مس�ابقات فوتبال هستند، 
اع�الم كرده اند از پيروزي تيم انگلس�تان در 
برابر تيم ايران خوش�حال ش�ده اند. عددي 
كه هر چند ناچيز اس�ت، ولي وقتي به سابقه 
ايرانيان كه هويت  ملي بخش مهمي از فضاي 
عمومي زندگي آنهاست نگاه مي  كنيم، موضوع 
مهمي مي  نمايد. براي بررسي زواياي مختلف 
اين ماجرا به سراغ نادر صادقيان جامعه  شناس 
رفته  اي�م و در گف�ت  وگ�وي »ج�وان« با اين 
استاد دانش�گاه به اين موضوع پرداخته ايم. 

دليل اينكه بخش ناچيزي از جامعه، 
يعني حدود 5 درص�د از آنهايي كه 
پيگير مس�ابقات فوتبال هس�تند، 
گفته ان�د از پي�روزي تي�م فوتبال 
انگلس�تان در برابر تيم ملي ايران 
خوش�حال شده اند، چيس�ت؟ اين 
موضوع مي  تواند چ�ه تبعاتي براي 

جامعه داشته باشد؟
براي پاسخ به اين پرس��ش بايد اول به اين سؤال 
پاسخ داد كه چرا در چند دهه گذشته شاهد چنين 
پديده اي در كشور نبوده ايم. پديده هاي اجتماعي 
بر همديگر تأثير و تأث��ر و رابطه هاي ديالكتيكي 
دارند. در همه حوزه ها اقتصاد، فرهنگ، سياست 
و اجتماع تأثي��ر مي  گذارند و تأثي��ر مي  پذيرند. 
ما اگر اين روابط را درس��ت نبيني��م و بخواهيم 
تك  محوري فقط به يك سوي قضيه نگاه كنيم و 
فقط با يك رويكرد روانشناسي مردمي و توده اي 
به آن بپردازيم، بحث نارس��ا و ناق��ص مي  ماند. 
اگر بخواهيم پيش داوري و جانب��داري كنيم يا 
گرايش هاي خ��اص چه نفي و چه س��لبي و چه 
ايجاب��ي و ايدئولوژيك داشته باش��يم، كاًل ابعاد 
بحث چيزهاي ديگري مي  ش��ود.  در جامعه اي 
كه طي دو، س��ه ماه اخير به  شدت و عميقاً دچار 
تشنج اس��ت، اينها روي همه پديده ها از جمله 
در امر ورزش تأثير مي  گذارد. هر چند في  نفس��ه 
نبايد موضوع ورزش اين چنين سياس��ي شود، 
ولي واقعيت اين اس��ت پديده هاي اجتماعي با 
خوشايند يا بايد و نبايد افراد و جريانات سياسي 
جلو نمي  رود، سازوكارها و مكانيسم هاي دروني 
خ��ودش را دارد.  زماني كه جامع��ه با اين تنش 
روبه رو اس��ت و 70روز اس��ت ان��واع تنش ها را 
مي  بين��د، اين رفتار ب��ر روح و روان اف��راد تأثير 
مي  گذارد، همه چيز از كانال و جايگاه طبيعي و 
نرمال خودش خارج مي  شود. وقتي جامعه دچار 
يك دو قطبي توأم با تنش مي  شود، اساساً ديگر 
بحث هاي عقالني، توجيهي و تحليلي از جايگاه 
خودش خارج مي  ش��ود و مخاطب خودش را از 
دست مي  دهد. جامعه نبايد به اين مرحله تنش 

مي  رسيد، ولي وقتي كه به اينجا رسيد كمترين 
كار رسانه اين است كه اين مسئله را تشديد نكند. 
با اتهام  زني هاي طرفين كاري ن��دارم، ولي بايد 
دست  كم با ناديدن خيلي از مسائل اين موضوع 
را تشديد نكرد و اين حالت حيدري نعمتي را در 

روند منفي خود بزرگ نكرد. 
در ش�رايطي كه هوي�ت ملي بخش 
مهمي از سازوكار جامعه را تشكيل 
مي  ده�د، وقت�ي بخش�ي از جامعه 
اينگونه خ�ود را منفك از آن هويت 
مل�ي مي  داند چه سرنوش�تي براي 

خود رقم مي  زند؟
اساس��اً باورپذيري موضوع مطرح اس��ت. وقتي 
بخش��ي از جامعه اعتماد را از دست داده، يعني 
س��رمايه اجتماع��ي آن ب��ه  ش��دت مخدوش 
شده است، اين يعني يكسري از پيش فرض هاي 
ما مورد ترديد و تأمل اس��ت، يعني االن قرائت، 
تفس��ير، درك، برداش��ت و باور از همين مقوله 
ملي گرايي نيز حالت ديگر پيدا كرده است، مثالً در 
مقطع هشت ساله جنگ چرا مردم پاي كار بودند؟ 
چون واقعاً دفاع را ملي و ميهني ما  به  ازاي بيروني 
داشت و عناصر دروني آن تناقض نداشت، االن اين 

مسئله از زوايه ديد اين افراد اينگونه نيست. 
بايد ديد آغازگر سياس��ي بحث كجاست؟ تيمي 
كه راه مي  افتد با يك جريانات سياس��ي ش��روع 
به مقابله مي  كن��د، اين پيامدها را ه��م دارد،  به 
همين دليل من مي  گويم كه به دنبال علت ها و نه 
معلول ها برويم، اين تيم مي  توانست كار خودش 
را بدون جنجال، رس��انه اي ك��ردن، تبليغات و 
واريز كردن اين وجه در حساب اين و آن جريان 
سياس��ي خاص پيش ببرد، ول��ي وقتي چنين 
رفتاري مي  كند، طبيعتاً طرف مقابل هم موضع 
مي  گيرد؛ به نظر مي  رسد در آغاز اين موضوع به 
شكل نامطلوبي مصادره به مطلوب شده و ادامه 
آن چنين واكنش هايي را ايج��اد مي  كند و اصاًل 
علت خارج از تيم است و شايد خيلي ربطي به تيم 

هم نداشته باشد. 
مي فرمايي�د كه ش�ايد نش�ود اين 
واكنش ه�ا را از دي�دگاه ضدملي و 
غيرملي نگاه   كرد، ولي مس�ئله اين 
اس�ت كه وقتي فردي از باخت تيم 
ملي كش�ور خ�ودش در براب�ر تيم 
ديگ�ري حماي�ت مي  كن�د، اولين 
برداش�ت ي�ك برداش�ت ضدملي 

است. 
همه افرادي كه با هم ديالوگ دارند بايد در مباني 
با يكديگر به اش��تراك برسند، ببينيم آيا مسئله 
ملي بودن يا نبودن هس��ت يا نه. ب��ه زعم بنده 
مسئله ملي بودن نيست و همه خودشان را ملي 

مي  دانند. 

يعني حت�ي آن ف�رد هم ك�ه براي 
پيروزي انگليس خوشحالي مي  كند، 

خودش را غيرملي نمي  داند؟!
در مورد خوش��حالي براي انگليس و مانند آنها، 
يك پديده جزئی است و كسي هم آنها را جدي 
نمي  گيرد، عرض من اين است كه بحث منازعه 
سياسي است؛ جبهه و س��نگر بزن بزن فقط در 
خيابان كه نيست، در رس��انه هم دارند همديگر 
را به شكل جدي مي  زنند. وقتي دعوا شد به قول 
معروف حلوا تقس��يم نمي  كنند. عرض من اين 
است كه مسئله ملي بودن يا نبودن نيست، شما از 

هر كسي بپرسيد، نمي  گويد من ملي نيستم. 
حتي اگر رفتاري كه نشان مي  دهد 

مخالف ملي گرايي باشد؟
رفتارش بهانه و يك نمادي براي اعالم مخالفت 
سياسي است، او مي  خواهد بگويد من ملي هستم 
و طرف مقابل من ملي نيست و او دارد از رفتار ملي 
سوءبرداش��ت و مصادره به مطلوب مي  كند و آن 
كسي كه در شروع به كار  بر تنور سياسي ماجرا 
دميده بيشتر مبني و منشأ اين تنش شده است. 

اگر اين بحث سياسي نمي  شد، به زعم بنده اين 
مقدار تنش نداشت  وسط دعوا يك تيمي هدايت 
مي  شود تا سمت يك جريان سياسي برود، يعني 
بگرد تا بگرديم، خب معلوم است كه طرف مقابل 

هم بيكار نمي  نشيند. 
اگر بخواهيم موضوع را كمي از نظر جريان  شناسي 
نگاه كنيم، شاهد بوديم درباره تيم ملي ايران از 
چند سال گذشته خيلي از تالش ها انجام شد كه 
فدراسيون ايران محروم ش��ود، تيم ملي ايران از 
جام  جهاني حذف شود، بازيكنان در جام  جهاني 

بازي نكنند و مواردي از اين دست. 
اينها مسائل حاشيه اي است كه اصاًل قابل جدي 
گرفتن نيست، ولي وقتي كه تيم مي  رود مسئله 

چيز ديگري است. . . 
وقت�ي چني�ن فضايي ايجاد ش�ده 
همي�ن فض�ا نمي  توانس�ت موجب 
ش�ود كه هر رفتاري توسط اين تيم 
سياسي ش�ود؟ فقط همين ديدار با 
رئيس جمهور موجب سياسي شدن 

تيم بود؟ 
آن فضاس��ازي در تعامالت رس��مي نبوده است، 
حوزه رس��انه هاي اجتماع��ي را كه نمي  ش��ود 
كنترل كرد. هر كس��ي هر چيزي كه مي  خواهد 
مي  نويسد و آن را نمي  توان كاري كرد، ولي يك 
تيمي كه رسميت دارد و يك مجموعه دولتي كه 
رس��ميت دارد، عماًل كار پروپاگاندايي ورزشي 
انجام مي  دهند؛ قرار دادن اين دو مسئله كنار هم 
قياس مع  الفارق است.  در فضاي رسانه هر كسي 
هر چيزي بخواهد مي  گويد كما اينكه تا آن حد 
هم تأثيري نداشته است، كما اينكه مطرح شد و 

فيفا هم خيلي صريح نظر خ��ود را اعالم كرد. به 
نظر من مي  رسد يك مقداري آن جريان، برگ اول 
دومينويي بود كه زده شد و مديريت سنجيده اي 
در آن نبود، چون پيامدهاي آن را نينديش��يده 
بودند، قضيه را پروپوالريز قطبي كرد و تش��ديد 

يك تنش را كليد زد. 
شاهد هستيم فوتبال كه به عنوان 
يك�ي از عوام�ل وح�دت جامع�ه 
محسوب مي  شود، اكنون در بخشي 
هر چند محدود وارد يك دو قطبي 
ش�ده، در آين�ده در خص�وص اين 

موضوع چه اتفاقي خواهد افتاد؟
در مورد آينده شناس��ي بحث، مس��تقيماً اين 
يك متغير تابع است؛ يعني به ميزاني كه تنش 
اجتماعي كاهش پيدا كند، اين مس��ئله نيز به 
كانال طبيعي و نرمال خ��ودش برمي گردد و به 
ميزاني كه اين اتفاق نيفتد، نمي  توان خوش  بين 
بود، يعني اگر اين در جريان و نرم خودش بيفتد 
روي همه حوزه ها از جمله ورزش تأثير مي  گذارد 
و همه چيز از جمله فوتبال بر سر جاي خودش 
مي  آي��د، در غير اين صورت خيلي بعيد اس��ت 
بتواند به روند متعارف خ��ودش بازگردد براي 
اينكه آن متغي��ر تأثيرگ��ذار و آن عامل علي و 
اصلي خارج از حوزه ورزش و فوتبال است، ولي 
به شدت در همه حوزه ها از جمله اينجا تأثيرگذار 
است. به ميزاني كه آن محور اصلي روي فرايند 
متعادل بيايد به ش��دت روي هم��ه حوزه هاي 
ديگر از جمله ورزش تأثير مي  گذارد، در غير اين 

صورت بعيد است. 
اينكه يك ع�ده اي آمده ان�د براي 
پي�روزي تيمي كه تيم ملي كش�ور 
خودش�ان را برده ابراز خوش�حالي 
و  رفت�ار  طبيعت�ًا  مي  كنن�د، 
بازخوردهاي�ي را در جامع�ه ايجاد 
مي  كند، آيا اين كار تبعات ضد ملي 

براي كشور ندارد؟
اين مسئله آنقدر ريز و حاشيه اي است و اينقدر 
غير مهم است كه حتي تبديل كردن آن به سؤال 
و بازتولي��د كردن آن و همچنين س��ؤال كردن 
درباره آن خطاي فاحش است. ايراني ها اينگونه 
نيستند با تمام تفاوت هايی كه دارند محال است 
يك ايراني بخواه��د از يك تيم خارجي حمايت 
كند، ولي ش��دت عصبانيت در اين حد اس��ت، 
مقداري هم اين البه  اله��ا از دو طرف بعضي ها 
هس��تند براي اينكه قاعده بازي را به هم بزنند، 
چنين كارهاي��ي را انجام مي  دهن��د و قضيه را 

خيلي تشديد مي  كنند. 
در مجموع مردم ايران اصاًل اينگونه نيستند كه 
بيايند از يك تيم بيگانه حمايت كنند، ولي وقتي 
در حوزه ميداني طرف براي اعمال فش��ارهاي 
مس��تقيم حداقل از بعضي از جه��ات محدود 
است، خشونت خود را به هر وجهي كه از دستش 
بربيايد، نشان مي  دهد البته اين چيزي كه من 
ديدم هم در حد يكي، دوت��ا از اين اقدامات بود 
و چيزي نيست كه بخواهيم روي آن كار كنيم، 
چون بازتوليد آن است. البته واقعيت اين است كه 
تنش وجود دارد و بايد اين را به رسميت شناخت. 
اين معضل وجود دارد و راهكار مي  طلبد وگرنه 
هي با كش  وقوس تش��ديد مي  ش��ود. براي اين 
مس��ئله بايد ديد كه اخت��الف چگونه قابل حل 
است، نه اينكه مخالف چگونه قابل حذف است، 
اين دو مسئله زمين تا آسمان فرق مي  كند، تا اين 
فرمول در نيايد اين داستان به سادگي به پايان 

نخواهد رسيد. 
اين رفتار را مي  توانيم دماس�نجي 
از جامعه هم ف�رض كنيم و با چنين 
رفتارهايي ميزان شدت تعارض در 

بخشي از جامعه را اندازه بگيريم؟
اين يك س��وي قضيه اس��ت. باال و پايين داريم.
حكومت و حاكميت و به ويژه دولت يك  س��وي 
قضيه اس��ت. نظام تعاملي، تفاهم��ي و مفاهمه 
برقرار نشده است و اينها نمي  توانند با هم به درك 
مشتركي برسند و نمی توانند  اصاًل حتي به يك 
ديالوگ نظام مند و گفت  و گوي قابل فهم برسند و 
هيچ مكانيسمي نيست. وقتي اين مكانيسم هاي 
ارتباطي را حذف مي  كنيم دعوا، تنش و تش��نج 
مي  ش��ود و اين فقط مربوط به يك بخش جامعه 

نيست و دو سويه است. 
آن زماني كه وقت داش��تيم بايد اي��ن كار انجام 
مي  شد. اين مسائل بايد باز مي  شد، اين ملت همان 
ملتي است كه در گذشته خيلي متعارف در حمايت 
از تيم ملي رفتار مي  كردند، اينكه چرا االن عده اي 

اينگونه شده اند را بايد بررسي كنيم. 
در مجموع فكر مي  كنم به جاي اتهام  زني، انگ  زني 
و از پيش مقصر دانستن با يك ديالوگ عقالني و 
ديالوگ اقناعي و منطقي و با يك لحن غيرگزنده و 
با اين ادبيات بايد پيش برويم، غير از اين به معناي 
تشديد تنش است. بايد چهارتا كارشناس بيايند 
و از همه طرف حرف ها شنيده شود، امروزه يك 
سويه حرف زدن ديگر جواب نمي  دهد و االن در 
عصر ارتباطات چندس��ويگي اتفاق افتاده است؛ 
تيترهاي تهييج گرايانه يا تخريب گرايانه نيز فقط 

بنزين ريختن روي آتش است. 

884984403سرويس اجتماعي
خوشحالی از باخت ایران

ریزتر از آن است که مسئله جامعه شناسان باشد

جامعه شناسي طرفداران برد و باخت تيم ملي فوتبال ايران در گفت  و گوي »جوان« با يك جامعه  شناس

 مديرعامل شركت تداركات پزشكي هالل احمر ايران از افزايش چهار 
برابري توليد دارو و تجهيزات مربوط به دياليز در هالل احمر خبر داد. 

 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها گفت: ساخت 
200 هزار خوابگاه متأهلي براي دانشجويان با كمك دستگاه هاي مرتبط 

مورد موافقت قرار گرفته است. 
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر لزوم صدور مجوز استخدام 
پرستاران از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور تأكيد كرد و گفت: 
در حال حاضر ۴0 هزار دانش��جوي پرس��تاري در حال تربيت داريم و 

نگران كمبود پرستار نيستيم. 
 بازرس كل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسي كل كشور گفت: 
سازمان بازرسي كل كش��ور به كمبود تجهيزات پزشكي ورود كرده و 
در اين خصوص هفته گذش��ته به صورت مكتوب از سازمان غذا و دارو 
خواسته برنامه پيشگيرانه تأمين تجهيزات پزشكي خود را براي ماه هاي 

آينده اعالم كند. 
 مدير كل نظارت، ارزشيابي و اعتبار بخش��ي سازمان نظام پزشكي 
از آغاز به كار س��امانه تابلوي مط��ب و دفتر كار جهت س��اماندهي و 
يكپارچه سازي تابلو مطب پزش��كان از اول آذر ماه امسال و به صورت 

سراسري  خبر داد. 

سردار سليماني:
47 سازمان جاسوسي 

در آشوب اخير نقش داشتند
دش�من در حوادث اخير به دلي�ل عاجز مان�دن در عرصه جنگ 
س�خت، به اس�تفاده از جن�گ ن�رم و تركيبي ب�ا اولوي�ت نبرد 
رس�انه اي و عمليات رواني ب�ه منظ�ور فريب ملت ب�زرگ ايران 
روي آورد و ۴۷ س�ازمان جاسوس�ي در اين زمينه فعال ش�دند. 
سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفان در پانزدهمين 
اجالس مجمع بسيجيان استان تهران اظهار كرد: دشمن در حوادث اخير به 
دليل عاجز ماندن در عرصه جنگ سخت، به استفاده از جنگ نرم و تركيبي 
با اولويت نبرد رسانه اي و عمليات رواني به منظور فريب ملت بزرگ ايران 
روي آورد و ۴7 سازمان جاسوس��ي در اين زمينه فعال شدند.  وي با بيان 
آنكه امريكايي ها در طول سال هاي گذشته به دنبال تسلط مجدد بر ايران 
بودند، گفت: يكي از تاريك ترين فرازهاي دوره س��لطنت پهلوي، كودتاي 
2۸ مرداد و ورود امريكا به صحنه سياست ايران و جايگزيني اين كشور با 
انگلستان و تسلط بر منابع ايران بود كه پيروزي انقالب اسالمي اين تسلط 
را از امريكايي ها گرفت. به همين دليل آنان همواره س��عي كردند مجدداً 
روي منابع كشور ايران مسلط شوند.   رئيس سازمان بسيج مستضعفان با 
ذكر آنكه ملت بزرگ و مقتدر ايران همواره آگاهي و هوش��ياري خود را در 
حوادث گوناگون نشان داده است، تصريح كرد: به رغم توطئه ها و فتنه هاي 
سنگين دشمن و تمركز آنان   روي استفاده از مشكالت و نارضايتي ها، اما 
ملت بزرگ ايران دشمن را ناكام گذاشت؛ به همين دليل امريكايي ها و رژيم 

صهيونيستي به شكست خود اعتراف كردند. 
سردار سليماني در خصوص خويشتنداري در اغتشاشات اخير بيان كرد: 
در حوادث اخير، با صبر و خويش��تنداري ميان فريب خوردگان و افراد 
آموزش ديده دشمن تفكيك قائل شديم. افتخار نظام جمهوري اسالمي 
مديريت فتنه به گونه اي بود كه دش��من مأيوس ش��ود.  وي در رابطه با 
قرار گرفتن ايران در مسير رشد و پيش��رفت گفت: مؤسسات مطالعات 
راهبردي معتبر دنيا در رابطه با رشد اقتصادي ايران آمارهايي را منتشر 
كرده اند. اقتصاد رو به رشد و پيشرفت ايران براي دشمن بسيار دردآور و 
شكننده است.   رئيس سازمان بسيج مستضعفان با بيان پيشرفت ايران 
در زمينه هاي مختلف از جمله در زمينه درمان س��رطان با ژن درماني 
و حوزه نانو عنوان كرد: امريكايي ها و رژيم صهيونيس��تي در مؤسسات 
مطالعاتي خود بيان كرده اند كه جمهوري اسالمي ايران تحقق ايران قوي 
را از مسير علمي و فناوري برنامه ريزي كرده است كه به منظور مقابله با 
اقدامات ايران در حوزه علمي و فناوري بايد اين كشور را تحريم و درگير 

اغتشاشات و ناامني كنيم. 
سردار سليماني با بيان آنكه دستاورد مردم در انقالب اسالمي، استقرار نظام 
اسالمي، برهم خوردن هندسه، جغرافيا و مفهوم قدرت در دنيا بود، گفت: 
امروز امريكايي ها فاقد توانايي اعمال قدرت هس��تند، چون با حركت امام 
راحل و مردم با عظمت ما، مفهوم قدرت در دنيا تغيير پيدا كرد.  وي در رابطه 
با اقدامات ايران در گام دوم انقالب اسالمي ذكر كرد: نظام مقدس جمهوري 
اس��المي ايران بايد در گام دوم انقالب اسالمي تكامل و فرايند رسيدن به 
تمدن نوين اسالمي را طي كند. رهبري در خصوص مراحل رسيدن به تمدن 
نوين اسالمي مي فرمايند كه هم اكنون انقالب و نظام اسالمي تحقق يافته و 
براي رسيدن به تمدن اسالمي، تحقق دولت و جامعه اسالمي نيز الزم است.   
رئيس سازمان بسيج مستضعفان افزود: تحقق جامعه اسالمي در گرو تحقق 
دولت اسالمي است و به همين خاطر تالش دشمن طي سال هاي اخير اين 
بوده كه دولت اسالمي در جامعه ما محقق نشود.  سردار سليماني در پايان 
گفت: در مسير تحقق دولت اسالمي، الزم است تا ظرفيت هاي مردمي را نيز 
به ميدان بياوريم. تشكيل شوراهاي محلي و مجامع استاني و شهرستاني 

يكي از مهم ترين قدم ها براي تحقق اين مسئله است. 

سجاد آذری
  گفت  و گو

حسین سروقامت

به احترام سفيد پوشاني
 که مطالباتشان جدي گرفته نمي شود!

ارزش و قيمت آدم ها در بزنگاه ها و انتخاب هايش��ان روش��ن مي شود. 
بعضي آدم ها اما هميشه انتخاب شان متفاوت از ديگران است. نمونه اش 
پرستاران و سفيدپوشان عرصه سالمت كه با انتخاب اين شغل خود را 
در معرض خطر و استرسي هميشگي قرار داده اند و شغلشان بيشتر از 

آنكه يك شغل براي كسب درآمد باشد، يك عشق است. 
عشق به همنوع و بيماران رنجوري كه در تندباد بيماري و فرسودگي، 
شكننده و آسيب پذير مي شود، اما اين قشر سفيد پوش هم سال هاست 
مطالباتي دارند كه تاكنون محقق نشده اس��ت. قان��ون تعرفه گذاري 
خدمات پرس��تاري مصوب س��ال ۸6 است كه سال هاس��ت از سوي 
پرس��تاران پيگيري مي شود، اما تاكنون به ثمر نرس��يده و آنچه اخيراً 
تحت عنوان اجراي قان��ون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري در حال 
اجرايي شدن است مورد تأييد پرستاران نيس��ت و حتي موجب شده 
نه فقط شكاف ميان پزشك و پرستار ترميم نشود، بلكه شكاف ها ميان 
پرستاران هم تشديد شود! به گونه اي كه تاكنون فقط و فقط پرداختي 
كارانه با اجراي طرح تعرفه گذاري به پرستاران بخش دولتي پرداخت 
شده و از سوي ديگر شكاف ميان پرداختي ها به گونه اي است كه به جاي 

جلب رضايت پرستاران با نارضايتي آنها همراه بوده است. 
از سوي ديگر پرس��تاران كشورمان با فش��ار كاري شديدي مواجهند. 
طبق استانداردهاي جهاني بايد به ازاي هر هزار نفر، حداقل سه پرستار 
داشته باشيم، اما در حال حاضر تعداد پرستاران در كشور ما نصف اين 
استاندارد حداقلي است. در چنين شرايطي بديهي است كادر درمان و 
به طور خاص پرستاران كه مسئوليت مراقبت هاي پزشكي را بر عهده 
دارند، دچار خستگي و فرسودگي شغلي ش��ده و ممكن است نتوانند 
وظايف خود را به درستي انجام دهند. اين خستگي و فرسودگي شغلي 
روي راندمان كاري پرس��تاران تأثير منفي مي گذارد و حتي مي تواند 
موجب افزايش مرگ و مير بيماران ش��ود! طبق آمارها چيزي حدود 
100 هزار پرستار بيكار هس��تند و به همين تعداد پرستار بايد به نظام 
سالمت كشور تزريق شود تا بتوانيم به حداقل استانداردهاي پرستاري 
دست پيدا كنيم. با وجود اين و به رغم ورود و مطالبه رهبري به مسئله 
اس��تخدام پرس��تاران تازه نفس و اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري، در طول يك سال گذش��ته نه فقط نيروي تازه اي استخدام 
نشده است، بلكه قراردادهاي چيزي نزديك به 25 هزار پرستار طرحي 
و پرستاران داراي قراردادهاي موقت ۸9 روز تمديد نشد تا نظام سالمت 

عماًل با اين تعداد پرستار خداحافظي كند !
ماجرا به همين جا ختم نمي شود و پرستاراني كه انگيزه هايشان را براي 
حضور در كشور خود و خدمت به هموطنانشان از دست بدهند، شايد 
ترجيح دهند به ديگر كشورها مهاجرت كنند. مهاجرت پرستاران اگر 
چه كمتر از مهاجرت پزشكان مورد توجه قرار گرفته است، اما يكي از 
موضوعات مهمي است كه موجب ش��ده در اين حوزه با چالش مواجه 
شويم. از كش��ورهاي حاشيه خليج فارس تا كش��ورهاي اروپايي همه 
و همه مي توانند مقصد پرستاران ايراني باش��ند؛ كشورهايي كه براي 
ارتقاي استانداردهاي خدماتي ش��ان به دنبال جذب پرستاران بيشتر 
هستند و از س��وي ديگر امكانات و درآمدهاي بيش��تري را براي اين 
سفيدپوشان تضمين مي كنند. از سوي ديگر در اغلب كشورهاي دنيا 
فاصله درآمدي پزشك و پرستار در نهايت دو تا سه برابر است نه دهها 
برابر! خروجي مطالبات بر زمين مانده پرستاران و به كارگرفته نشدن 
آنها در كشور خودشان مي شود 2هزار و 500 پرستاري كه ساالنه جالي 
وطن مي كنند و به كشورهاي ديگر مي روند تا آنچه را در كشور خودشان 

از آنها دريغ شده است، به دست بياورند. 

به آمارهاي زير به چشم خريدار نگاه كنيد. 
به چشم خريدار؟ بله. . . با ششدانگ حواس جمع؛ درست مثل 

يك خريدار!
68 درصد كاربران اينترنت از ش�بكه هاي اجتماعي استفاده 

مي كنند كه 89 درصدشان بين 18 تا 29 سال سن دارند. 
فيسبوك با 1/۷ ميليارد كاربر، گسترده ترين شبكه اجتماعي 

است!
اينستاگرام 600 ميليون كاربر فعال دارد كه ۴5 درصد آنان را 
زنان تشكيل مي دهند. 60 درصد كاربران 18 تا 3۴ ساله بوده، 

روزانه ۷0 ميليون تصوير را به اشتراك مي گذارند. 
توئيتر 31۷ ميليون كاربر دارد كه روزانه 500 ميليون توئيت را 

با هم تبادل مي كنند. 
يوتيوب يك ميليون كاربر فعال دارد و هر دقيقه ۷2 ساعت فيلم 

در آن آپلود مي شود. 
دوستان! آنكه جوانان سرزمين خويش را به »جهاد تبيين« فرا 
مي خواند، باخبر از عمق فاجعه اي است كه دارد رخ مي دهد. در 

»عصر حيرت« او را دريابيم!
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  شهروند – تهران: دخترم در پايه دبستان مدرسه ابتدايي 
ابرار منطقه 1۴ تهران مشغول به تحصيل است. اين مدرسه از 
نظر امكانات در سطح پاييني قرار دارد. اولياي دانش  آموزان هم 
چندين بار به وضعيت اين مدرسه اعتراض كرده اند. به طور مثال 
براي جش��ن تكليف از مدير مدرس��ه درخواست مراسم جشن 
تكليف كرديم كه گفت هزينه آن زياد است و مدرسه بودجه اي 
ندارد. مدير به اولي��ای دانش آموزان گفته اس��ت بودجه اي كه 
آموزش  و  پرورش براي مدرسه اختصاص مي دهد كفاف نمي كند. 
طوري شده است كه وسايل گرمايشي مدرسه خراب شده و مدير 
از دانش آموزان درخواست كرده است براي اينكه مريض نشوند، 
لباس گرم بپوشند. حتي مايع دستش��ويي سرويس بهداشتي 
مدرسه هم به عهده اولياي دانش  آموزان اس��ت. چرا بايد همه 
مخارج از اوليا  گرفته شود؟ مگر اسم اين مدرسه دولتي نيست؟ 
پس دولت چه نقشي در اين قبيل مدارس برعهده دارد؟! دولت 
و وزارت آموزش  و  پرورش هرازگاهي اعالم مي كنند كه نبايد به 
صورت اجبار از دانش  آموزان مبلغي دريافت ش��ود، اما در عمل 
تمام مخ��ارج مدرس��ه را اوليا پرداخت مي كنن��د؛ فقط حقوق 
معلمان و مدير مانده است كه با همين روش ادامه بدهند تأمين 
قسمتي از آن هم بر عهده اوليا مي افتد! وزارت آموزش  و  پرورش 
به موضوع رس��يدگي كند. اس��م مدرس��ه را قيد كردم كه اگر 

احساس تكليف كردند، الاقل به مدرسه سر بزنند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 09190968530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88۴98۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

فعاليت ۱۰۵۰ مرکز 
»خدمات سالمت در منزل« در کشور

موض�وع گس�ترش ارائه خدم�ات پرس�تاري مراقب�ت در منزل 
اي�ن روزها و ب�ا توجه به افزايش س�ن س�المندي جامع�ه ايراني 
و افزاي�ش ب�روز بيماري ه�اي غيرواگير كه ممكن اس�ت س�بب 
ب�روز برخ�ي از كار افتادگي ه�ا ش�ود، ا همي�ت بس�يار باالي�ي 
يافته اس�ت. خدمات�ي ك�ه ب�ا چالش هاي�ي نظير عدم پوش�ش 
بيم�ه اي، ورود اف�راد متخل�ف و پرس�تارنما ب�ه ح�وزه هم�راه 
اس�ت و بايد هر چه س�ريع تر نس�بت ب�ه رف�ع آنها اق�دام كرد. 
رضا رس��تگار، رئيس انجمن صنفي مديران مراكز خدمات پرستاري 
در منزل با اشاره به اينكه برخي مراكز و افراد پرستارنماي بدون مجوز 
از طريق فضاي مجازي وارد حيطه ارائه خدمات پرس��تاري در منزل 
شدند و مشكالتي براي مردم ايجاد كردند، گفت: بالغ بر هزارو50 مركز 
خدمات س��المت در منزل در ايران فعال اس��ت كه خدمات درماني و 
پرستاري را در منزل ارائه مي كنند، اما موانع زيادي بر سر راه ارائه اين 

خدمات وجود دارد. 
وي افزود: بخشي از اين موانع به موضوع مجوزها و ارائه خدمات و بخشي 
ديگر هم به مراكز و افراد پرستارنمايي باز مي گردد كه بدون مجوز و از 
طريق فضاي مجازي وارد اين حيطه شدند و مشكالتي براي مردم ايجاد 
كردند. از مردم تقاضا داريم مجوز اين افراد را از طريق انجمن يا معاونت 

درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي  بررسي كنند. 
رئيس انجمن صنفي مديران مراكز خدمات پرستاري در منزل توسعه 
مراكز خدمات پرستاري را به دليل حركت جامعه به سمت سالمندي 
ضروري خواند و اظهار كرد: ما به ازاي ه��ر 50 هزار نفر بايد يك مركز 

خدمات پرستاري ايجاد و مراكز را هم تخصصي تر كنيم. 
رستگار بحث كمبود نيروي پرستار، ماليات و تعدد مجوزها را از جمله 
چالش ها و موانع ارائه خدمات پرستاري در منزل عنوان كرد و گفت: اين 
بخش، جزو بخش هاي كارآفريني حوزه س��المت است و در ايام كرونا 
هم كمك زيادي به خط مقدم مبارزه با كرون��ا كرد و نيازمند حمايت 

بيشتري از طرف مسئوالن است. 
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