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چهره - سیروس الوند - ۱۳۷۴
فریدون بهنام (ابوالفضل پورعرب):

 به این می گن دالر ...  زبون بین الملل. 
دالر بده، سفید و سیاه حرفتو می فهمن. 

تلخه، زشته، می دونم، اما این قانون دنیاس.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

نبرد تن به تن ایرانیان با تورانیان

ایرانیان را اندیشــه رهایی و گذشتن از خون سیاوش نبود، نه شاه از خون پدر 
می گذشــت و نه فرزندان این ســرزمین ریختن خون شــاهزاده ایرانی را، آن هم 
به گونه ای ناجوانمردانه و کت فروبســته، پذیرا بودند؛ چرا که در سرشت ایرانی 
گرامیداشــت میهمان نه یك آیین بلکه تکلیفی اعتقادى بود و سیاوش میهمان 
تورانیان بود و میهمان را گوســپندوار به بند کشیدن و گوسپندوار به مذبح بردن 
و سر بریدن، پلیدترین حرکتی بود که می توانست از یك انسان برآید. روز دیگر که 
آواى شــیپورها و ناى ها از هر دو سپاه، آسمان رزمگاه را به لرزه درآورد و از نعل 
اسبان زمین به ستوه آمد، پیران به دو برادر خویش لهاك و فرشیدورد گفت: «از 
هر دو شما می خواهم در نبرد شرکت نکنید، بر سر کوه روید به تماشا و اگر سپهر 
گردون از ما مهر برید و گره بر چهره افکند، شتابان به توران بازگردید که از تخمه 
و پشــت خاندان ویسه کس به جاى نمانده و همه کشته شده اند و تنها شما دو 
تن به جاى مانده اید». آن گاه سه برادر یکدیگر را در آغوش کشیدند، زار گریستند 
و ســینه از اندوه خویشــان خالی کردند. پیران با دلی آکنده از کینه، خروشان به 
آوردگاه گام نهاد و چون به پیشــاپیش ســپاه ایران آمد، گودرز را در برابر خویش 
بدیــد و به او گفت: «اى پهلوان پرخرد، تا کجا این همه رنج را بر خود و بر ما روا 
می دارى، چه ســودى براى روان سیاوش دارد که از توران زمین دود برآورده اى؟ 
در آن گیتی، سیاوش جایی آرام یافته، آیا نمی خواهی آرام  گیرى؟ سپاه دو کشور 
همه تباه شدند، دیگر بس است گاِه آن فرا رسیده که دست از کین خواهی بشویی. 
جهان سراسر بی مرد شده و من از این همه نبرد گرم، دلسرد گشته ام، اگر اندیشه 
بازگشت ندارى، به جاى آنکه دو سپاه در هم آمیزند، من و تو در این دشت کین، 
با یکدیگر هماورد شویم و اگر من به دست تو کشته شدم، تو از سپاه توران کینه 
مجو و سران سپاه به نزد تو آمده، پیمان کنند و جان خویش را گروگان گذارند که 
دیگر متعرض خاك ایران نخواهند شــد و اگر تو به دست من کشته شدى، مرا با 
ســپاه تو دیگر پیکارى نیست و از من نیز آنان را آزارى نخواهد بود». گودرز چون 
این سخنان بشنید، ابتدا یزدان پاك را ستود و سپس از شهریار کیخسرو یاد کرد و 
پاسخ گفت: «سخن تو را شنیدم، با من بگو از ریختن خون سیاوش چه سودى به 
افراســیاب رسید که چون گوسپندى سر او را ببرید که خون به دل ایرانیان کرد و 
پس از کشتن سیاوش بر ایران تاخت و آن همه ویرانی به جاى گذاشت و سیاوش 
به ســوگند تو به توران زمین وارد شــد و تو ناجوانمردانه سر او را به باد دادى و 
با آنکه گیو تو را به ایران فراخواند تا این نبرد را پایانی باشــد، نه تنها به فریب او 
را نوید دادى که در این باره اندیشــه خواهی کرد بلکه از افراسیاب یارى جستی تا 
جنگ را به ژرفاى خاك ایران بکشانی و آرزوى من از یزدان پاك این بود که روزى 
تو به نزد من آیی و مرا به نبردى تن به تن فراخوانی و من در پیران سالگی آماده ام 
بی سپاه بر یکدیگر بیاویزیم». بدین گونه گودرز و پیران به این پیشنهاد رسیدند که 
هریك از ســپاه خود ده پهلوان را برگزینند، به روبارویی و سرانجام پیران و گودرز 

با هم درآویزند و پایان کار هرچه باشد، دو سپاه به خانه هاى خویش بازگردند. 
با این پیشــنهاد، گیو و گروى زره هم رزم شــدند، همان ناجوانمردى که ریش 
ســیاوش به دســت بگرفت و ســر او را از تن جدا گرداند و هــم رزم فریبرز، برادر 
ســیاوش را کلباد ویســه نهادند و در برابر رهام، فرزند گودرز؛ بارمان و سیامك با 
گرازه و گرگیِن نبرد آموخته و میداِن رزم دیده با اندریمان و بیژن، فرزند گیو با رویین 
گرد و زنگه شــاوران با «اوخواست» و برته با کهرم و «فروهل» با زنگله و هجیر و 
ســپهرم و سرانجام گودرز کشــواد با پیران. هر دو سپهبد با دلی پر از کینه سوگند 
خوردنــد هیچ یك در نبرد بر آن دیگرى پشــت نکند و دو ســپاه تنها نبردها را به 
تماشــا بایستند. در دو سوى سپاه، دو بلندجاى بود که از آن فراز به روشنی رزمگاه 
در جوالنگاه نگاه رزمندگان بود و قرار گذاشتند هر رزمنده اى که بر پهلوان دشمن 
پیروزى جســت، درفشی در آن بلندى از سوى ســپاه رزمنده پیروز برافراشته شود 
و پیران نیز نشــانه را پذیرا شــد. آن گاه به هامون روى آوردند به عزم خون ریختن. 
نخســتین نبرده از سوى ایران، فریبرز، فرزند شاه کاووس و برادر سیاوش بود که به 
ســان شیر، دلیرانه بی هراس پاى به میدان گذارد و در پیشاروى او کلباد بود که او 
نیز با دلی پرکینه به پیشاروى فریبرز شتافت با کمانی به زه کرده و باران تیر بود که 
بر فریبرز فرو ریخت. شاهزاده ایرانی سپر بر سر کشید و از گزند تیرها در امان ماند و 
هم زمان اسب خویش به جنبش آورده، به سوى کلباد شتاب گرفت و دست تقدیر 
آن چنان توانی به فریبرز بخشید که چون شمشیر او فرود آمد، تن کلباد به دو نیمه 
شــد تا کمرگاه و چون کلباد از اسب فروغلتید، فریبرز از پشت زین به زمین جست، 
بند زره او بگشــود و با کمند کیانی او را بر اسبش ببست و به سوى سپاه خروشی 
برآورد که پیروزى از آن ســپاه ایران گشته اســت و با آواى خروش فریبرز، از سپاه 
ایران فریاد شادى برخاست و ســپاه توران در سکوتی غمین فرو رفت و اگر آوایی 
بود، آه ســردى بود که از ژرفاى سینه ها برخاســت و به نجوا به یکدیگر گفتند از 
خاندان ویسه یکی دیگر کشته شد و دست تحسر و اندوه بر یکدیگر ساییدند. فریبرز 
می دانســت پیروزى از آن او خواهد شد؛ چراکه با این اندیشه و نگاه پاى در میدان 
گذارده بود که او جانب راســتین را داراست و کلباد در جاى باطل ایستاده و کلباد 
نیز می دانست از سوى سپاهی به رزم آمده که به ستم واالترین چهره ایرانیان را از 
پاى درآورده اند که باور بر باطل بودن، دســت توانا را ناتوان و پاى پرتوان را سست 

می گرداند؛ اما آیا دیگر پهلوانان را این گونه نگاه به رزمگاه بوده؟

۱۳۲ سال تا برابری جنسیتی
سی ان ان: پس از همه گیری، پیشرفت زنان در سراسر جهان متوقف شده است. در سطح 
جهانی، تنها ۶۸٫۱ درصد از شکاف جنسیتی برطرف شده است، اکنون ۱۳۲ سال طول می کشد 
تا زنان به برابری جنســیتی در سراسر جهان برسند. شرایط کنونی از بهبود حداقلی نسبت به 
سال ۲۰۲۱ خبر می دهد. بر اساس شاخص شکاف جنسیتی جهانی مجمع جهانی اقتصاد که 
چند روز پیش منتشــر شد، پیش از همه گیری صد سال برای رسیدن به برابری جنسیتی زمان 
نیاز داشتیم. این اتفاق از جهات مختلف حائز اهمیت است؛ چرا که زنان و دختران فرصت های 
مشارکت کامل در جهان را از دست می دهند و جهان هم به همان اندازه از توانایی های آنان 
برخوردار نمی شود. این توقف پیشرفت در زمانی رخ داده که اقتصاد جهانی دچار تحول شده 
است، با افزایش تورم، صحبت از رکود اقتصادی و تغییر بزرگ در نحوه عملکرد برخی بازارها 

و کسب و کارها مطرح است.
سعدیه زاهدی به عنوان یک کارشناس تحلیلی معتقد است: «اگر بخواهیم می توانیم راه 
خود را از این مجموعه بحران های کنونی پیدا کنیم. اکثر این بحران ها نیازمند سرمایه گذاری، 
نبوغ انســانی، خالقیت انســانی و تنوع استعدادها هســتند». او امیدوار است که این داده ها 
به عنــوان «یک فراخوان برای اقــدام» عمل کند. طبق این آمار که از ســال ۲۰۰۶ جمع آوری 
می شــوند، جزئیات برابری جنسیتی را در چهار دسته مشارکت اقتصادی و فرصت، پیشرفت 
تحصیلی، سالمت و بقا، و توانمندسازی سیاسی ارزیابی کرده است. طبق تحقیقات مشکالت 
اقتصادی است که سبب شده تا پیشرفت زنان معکوس شود. در سراسر جهان، زنان در سال 
۲۰۲۰ فعالیت خود را به عنوان نیروی کار ترک کردند تا از کودکان و سایر بستگان خود در خانه 
مراقبت کنند و بسیاری از آنها هنوز به محیط کار بازنگشته اند – و برخی در تالش بسیار هستند 
تا بتوانند جایگاه قبلی خود را به دست آورند. زاهدی می گوید: «الگویی که در طول همه گیری 
ایجاد شده، هنوز باقی مانده و تغییر نکرده است». مثال کشور آمریکا با سه پله افزایش نسبت 
به ســال گذشته در رتبه بیست و هفتم این فهرســت قرار گرفت؛ اما تنها یک پله باالتر از سال 
۲۰۱۵ اســت. آن سال برای آخرین بار این شــاخص مورد ارزیابی آکسیون این شرکت تحلیل 
داده قرار گرفته اســت. هرچند تغییرات زیادی در جایگاه کشورها رخ نداده است؛ اما مثال در 
کشور آمریکا نسبت به سال ۲۰۰۶ در شاخص ورود زنان به سیاست تغییراتی رخ داده؛ هرچند 
این داده ها قبل از لغو حق ســقط جنین از ســوی دادگاه عالی آمریکا به دست آمده است. با 
حذف این حق به نظر می رســد جایگاه اقتصادی زنان دچار کاهش شود. در میان ۱۴۶ کشور، 
شکاف های بهداشتی و آموزشــی بین زنان و مردان فاصله نزدیکی دارند و به ترتیب با ۹۶ و 
۹۴ درصد این برابری بین جنســیت ها رخ داده است؛ اما وقتی صحبت از مشارکت اقتصادی 
و توانمندســازی سیاسی می شود، شکاف  بین مردان و زنان بســیار بیشتر است. ایسلند با ۹۱ 
درصد تحقق برابری جنســیتی در رأس این داده ها قرار دارد. این کشور اسکاندیناوی بیش از 
۹۰ درصد شــکاف جنســیتی خود را کاهش داده اســت - و برای دوازدهمین سال متوالی از 
مجموع ۱۴۶ اقتصاد در شــاخص جهانی شکاف جنسیتی در ســال ۲۰۲۲ در صدر قرار دارد. 
همســایگان نزدیک ایســلند، فنالند، نروژ و سوئد در بین پنج کشــور برتر هستند. فنالند با ۸۶ 
درصد و نروژ با ۸۵ درصد، نیوزیلند ۸۴ درصد و سوئد با ۸۲ درصد توانسته اند برابری جنسیتی 
را به دست بیاورند. پنج کشور برتر در سال های گذشته رتبه خود را حفظ کرده اند؛ اما لیتوانی 
و سوئیس از بین ۱۰ رتبه اول خارج شده اند و نیکاراگوئه و آلمان جایگاه های قبلی خود را به 
دســت آورده اند. جالب اینجاست که رواندا، نیکاراگوئه و نامیبیا در این مسیر موفقیت خود را 
به شــکلی ادامه داده اند و با شاخص های ۸۱ درصد توانسته اند در رتبه های بعدی باشند. در 
واقع تنها چهار کشور در ۱۰ کشور برتر خارج از اروپا هستند: نیوزیلند (چهارم)، رواندا (ششم)، 
نیکاراگوئه (هفتم) و نامیبیا (هشــتم). روانــدا از زمانی که برای اولین بار در ســال ۲۰۱۴ در 
فهرست قرار گرفت، هر سال در بین ۱۰ کشور برتر قرار می گیرد - و امسال یک پله در رتبه بندی 
صعود کرده و همچنین در جنوب صحرای آفریقا پیشتاز است. باالترین نمرات زیرشاخص آن 
در پیشــرفت تحصیلی و سالمت و بقا (به ترتیب ۰/۹۶ و ۰/۹۷۴) است و شکاف جنسیتی در 
آموزش عالی را ۲٫۹ درصد کاهش داده و برابری را در آموزش اجباری حفظ کرده اســت. در 
مشــارکت اقتصادی و فرصت، رواندا یکی از ســه اقتصادی است که در سال ۲۰۲۲ برابری را 
در مشــارکت نیروی کار به ثبت رسانده است (در کنار سیرالئون و بوروندی). در توانمندسازی 
سیاســی کشور نیز برابری در سطوح وزارتی و پارلمانی را به ثبت رساند. همچنین نیکاراگوئه 
پیشــرفت رو به رشدی را از سال ۲۰۲۱ نشــان می دهد و اکنون به جایگاه هفتم رسیده است. 
در این میان نامیبیا نسبت به سال گذشته دو پله سقوط کرده است. عملکرد آن در زیرشاخص 
ســالمت و بقا از سال ۲۰۱۴ بدون تغییر باقی مانده اســت؛ اما سطوح کمتری از برابری را در 

شاخص های مشارکت اقتصادی و فرصت نسبت به سال ۲۰۲۱ گزارش داده است.

پادکست فارسی بی پالس
پادکست فارســی «بی پالس» از قدیمی ترین پادکست های فارسی 
در حــوزه کتــاب به شــمار می آید که علــی بنــدری، روایتگر این 
پادکست خالصه کتاب غیرداستانی است. بی پالس با هوش باالی 
علــی بنــدری روایت کتاب هــای غیرداســتانی را بــا لحنی کامال 
صمیمانه بیان می کند و تیم تولید محتوای حرفه ای او، مفهوم این 

کتاب ها را برای مخاطب ساده سازی می کنند.
اپیزود پیشنهادی: Innate مغز باشخصیت

در این اپیزود راوی درباره کتاب کوین جی میشل در ارتباط با انسان، طبیعت و تربیت انسان صحبت 
می کند. اگر کمی انســان کنجکاوی باشــید، هنگام معرفی خود به دیگران در ارتباط با ویژگی های 

فردی خود کنجکاو می شوید؛ اینکه چرا فردی خجالتی هستید، چرا 
انســان محتاطی هســتید یا... . این اپیزود به طور کلی به تفاوت بین 
تربیت و طبیعت انســان می پردازد؛ اینکه منظور از طبیعت چیست 
و جدال بین فهم تربیت و طبیعت انسان چگونه است. برای شنیدن 

این پادکست تصویر زیر را اسکن کنید.

زنان

در جای جاِی قوانین و مقررات کشور برای شهروندان حق 
و حقوقی پیش بینی شــده اســت. کافی است نگاهی به 
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با عنوان 
«حقوق ملت» بیندازیم تا با فهرستی از این دست حقوق 
روبه رو شویم؛ تساوی حقوق شهروندان، حمایت یکسان از 
سوی قانون، حقوق زنان و مادران، منع تعرض به افراد و 
تفتیش عقاید، آزادی بیان، منع سانسور و تجسس، آزادی 
تجمعات، آزادی انتخاب شــغل، حــق دادخواهی، اصل 
برائت، منع شــکنجه، منع هتک حرمــت زندانیان و... اما 
بدیهی اســت صرف وجود این حقوق بر روی کاغذ کافی 
نیســت و همواره احتمال نقض از سوی مقامات اداری و 
قضائــی وجود دارد. در فصل دهم بخش تعزیرات قانون 
مجازات اســالمی (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) 
مواردی از این رفتارها جرم انگاری شده است؛ سلب آزادی 
و حقوق مقرر در قانون اساســی جمهوری اسالمی، عدم 
استماع شــکایت فردی که توســط ضابطین دادگستری 
به شــکل غیرقانونی بازداشــت شده اســت، ممانعت از 
رســاندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح، بازداشت 
یــا تعقیب جزایــی افراد خــالف قانون توســط مقامات 
قضائی، سوء استفاده مأمورین از مقام و منصب خود، آزار 
و اذیت بدنی برای گرفتن اقرار، ورود بدون اجازه به منزل 
شهروندان، استراق سمع، بازداشت غیرقانونی و... . قضات 
نیز در مقام دادرسی موظف به رعایت حقوق بنیادین افراد 
هســتند؛ مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساســی: «هرگاه در اثر 
تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق 
حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کســی 
گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن 
است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران 
می شــود و درهرحال از متهم اعــاده حیثیت می گردد». 

عــالوه بر این اعمالی از ســوی قضات ممکن اســت رخ 
دهد که به عنوان «تخلف انتظامی» قابل تعقیب اســت. 
«قانون نظارت بر رفتــار قضات» (مصوب۱۷/مهر/۱۳۹۰) 
این تخلفات را برشمرده اســت؛ اهمال در انجام وظایف 
محوله، اعالم نظر ماهوی پیش از صدور رأی، رفتار خارج 
از نزاکت حین انجام وظیفه، خروج از بی طرفی در انجام 

وظایف قضائی، رفتار خالف شأن قضائی.
اگر حقوق شهروندان از ســوی مقامات مورد تعرض 
قرار گرفت، راه دادخواهی است، اما چگونه نقض حقوق 
شــهروندی را اثبــات کنیم؟ قانون مدنــی در ماده ۱۲۵۷ 
تکلیف بــار اثبات دلیــل را معین کرده اســت: «هرکس 
مدعی حقی باشــد باید آن را اثبات کنــد...». فرض کنیم 
به شهروندی در زمان بازداشت توسط مقامات قضائی یا 
پلیس بی حرمتی شود، برای اثبات ادعای خود چه راهی 
دارد؟ بازهــم قانون مدنی به عنوان مــادر در ماده ۱۲۵۸ 
دالیل را به ترتیب اهمیت در پنج بند فهرست کرده است؛ 
اقرار، اســناد کتبی، شهادت، امارات و قسم. بسیاری از این 
کوتاهی ها هنگام دادرســی رخ می دهــد؛ فرض بگیریم 
در زمان برگزاری جلسه رســیدگی به پرونده ای حقوقی، 
یکــی از طرفین اظهاری کند که طرف دیگر بخواهد از آن 
بهره برداری کند، در اینجا اصحاب دعوی حق دارند نوشتن 
عیــن این اظهارات را از دادرس بخواهند و او مطابق ماده 
۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مکلف به درج عین عبارات 
است. در صورت خودداری دادرس چه باید کرد؟ به شکل 
عادی قاضی به تخلف خود اقرار نمی کند، اعتراض ما در 
صورت جلســه نیامده تا به عنوان سند به آن استناد کنیم، 
موکل به جهــت ذی نفع بودن نمی تواند شــهادت دهد، 
طرف اختالف حاضر به ادای گواهی به نفع ما نیســت و 
درنهایت منشی حاضر در جلسه نیز تحت امر رئیس خود 

است و حاضر به ادای گواهی علیه او نخواهد شد.
اولین قدم طرح شــکایت از مقام اداری یا قضائی در 
مرجع صالح اســت. در مورد تخلفات قضات، دادســرای 
انتظامــی قضات برای رســیدگی به موضــوع صالحیت 
دارد. این دادســرا در تهران، خیابان خیام، ساختمان کاخ 

دادگستری واقع شده است. در مورد کارکنان اداری، مرجع 
صالح هیئت رســیدگی به تخلفــات اداری هر وزارتخانه 
یا ســازمان اســت. اما اگر جرمی رخ داده باشــد، اصوال 
شــکایت باید در دادســرای محل وقوع جرم طرح شود. 
در مورد جرائم نیروهای نظامــی و انتظامی نیز بر مبنای 
مــاده ۱ «قانون مجــازات نیروهای مســلح» (مصوب ۹/
دی/۱۳۸۲)، دادســرای نظامی مستقر در سازمان قضائی 
نیروهای مسلح به تعقیب متهم می پردازد. هرچند صرف 
شکایت ادعاست و الزم است مستند به دلیلی باشد، گاهی 
خود می تواند به عنوان قرینه ای مورد توجه قرار گیرد. اگر 
اصال شکایتی ثبت نشود، به مرحله دوم یعنی اثبات ادعا 
(جــدای از امکان یا امتناع آن) نمی رســیم. درصورتی که 
شاهدی در محل حضور داشته باشد، معرفی او به مرجع 
رسیدگی کننده بســیار اثرگذار خواهد بود. البته بهتر است 
مراجع رســیدگی کننده بــه ناقضین حقوق شــهروندان، 
دشــواری مستندسازی توسط شــاکی را بپذیرند و در این 
زمینه تحقیــق کننــد. درحالی که نظام دادرســی مدنی 
بســیاری از کشــورها تالش قاضی برای تحصیل دلیل را 
منع کرده اســت، مــاده ۱۹۹ قانون آیین دادرســی مدنی 
بــه قاضی این اختیار را می دهد که عالوه بر رســیدگی به 
دالیل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی 
که برای کشــف حقیقت الزم باشد، انجام دهد. حال چرا 
در صورت نقض حقوق شــهروندان که در مواردی مانند 
زندانــی در حبس، امکان هیچ گونه مستندســازی وجود 
ندارد، مقام رســیدگی کننده برای کشف حقیقت کوشش 
نکند؟ در تبصره۳ دســتورالعمل اجرائــی بند ۱۵ قانون 
احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شهروندی 
(مصوب ۳۰/آبــان/۱۳۸۳ رئیس قوه قضائیه) پیش بینی 
شــده اســت: «دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به 
انتشــار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی 
پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رســانه های گروهی، 
جراید کثیراالنتشــار و پایگاه (ســایت) اطالع رسانی اقدام 
می نماید». بعد از حدود ۱۸ ســال، هنوز موردی از اجرای 

این مقرره دیده نشده است.

نقض حقوق شهروندی را چگونه اثبات کنیم؟

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

معرفى پادکست

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

بزرگداشت «ابوالقاسم سرحدی زاده»
در مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی

بزرگداشــت  آییــن 
ســال  دومیــن 
«ابوالقاســم  درگذشــت 
عنوان  با  ســرحدی زاده» 
مرکز  در  قهرمان»  «مبارز 
بــزرگ  دائره المعــارف 
اســالمی برگزار می شود. 
روابط عمومی  گزارش  به 
دائره المعــارف  مرکــز 
بــزرگ اســالمی، در ایــن برنامه کاظــم موســوی بجنوردی، اکرم 
شیخ حســنی، کاظم اکرمی، فرشــاد مؤمنی، محمد سالمتی، حسن 
عابدجعفری، علی ربیعی، احمد مسجدجامعی، علیرضا محجوب، 
علی اکبر صالحی، محســن تقی آبادی، اصغر قریشــی و محمدرضا 

علی حسینی سخنرانی خواهند کرد.
این مراســم پنجشــنبه ۲۳ تیر از ســاعت ۹:۳۰ تــا ۱۳ در مرکز 
دائره المعارف بزرگ اسالمی به نشانی نیاوران، کاشانک، نرسیده به 
سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰ برگزار می شود. گفتنی است مقرر بود 
در این مراســم، محمد پیران، از مبارزان سال های پیش از انقالب و 
از اعضای حزب ملل اســالمی نیز سخن بگوید که شامگاه دوشنبه، 
بیســتم تیر، به  سبب ســکته قلبی در ۷۸ ســالگی دار فانی را وداع 
گفــت. به همین مناســبت، کاظم موســوی بجنوردی، رئیس مرکز 
دائره المعارف بزرگ اســالمی، پیام تســلیتی نوشت که در فرازی از 
آن آمده اســت: «شادروان محمد پیران مرد مبارزی بود که همیشه 
بــرای مبارزه در راه وطن آماده هرگونه فــداکاری بود و او که برای 
مبارزه مســلحانه به حزب ملل اســالمی پیوســته بود، در دادگاه 
پنجاه وپنج نفره نظامی همراه با هفــت نفر دیگر محکوم به اعدام 
شــدند که با گرفتن یک درجه تخفیف، به حبس ابد تبدیل شــد. او 
بیش از سیزده سال در زندان سیاسی ستم شاهی در کمال شهامت 

و مردانگی سپری کرد و همیشه پیِر دلیِر زندان بود».

خبر

بشردوست...

در ســالیان اخیر کشور ما با چالش های بزرگ در 
عرصه بهداشــت و درمان روبه رو بوده که غالبا هم 
از منظر خدمت رسانی به مردم از آنها سربلند بیرون 
آمده اســت. اگرچه زمزمه های موج جدید امیکرون 
مجدد به گوش می رسد، اما همچنان دستاورد های 
مبارزه با کووید، هم در قالب مدیریت و درمان بیماران 
و هم در بحث پیشگیری با واکسیناسیون، از برگ های 
زرین تاریخ معاصر بهداشت و درمان کشور است که 
اگرچه برای خود کادر درمان خاطرات شیرینی به جا 
نگذاشته اســت اما مردم و بیماران نمی توانند از آن 
انتقاد غیرمنصفانه داشته باشــند. در بعد آموزشی 
و تأمین نیروی انســانی نیز نســبت به سال های قبل 
گسیل پزشکان متخصص و فوق تخصص به مناطق 
مختلف کشور کامال ســیر صعودی داشته و باز هم 
با وجود فشــار های سنگین بر پزشکان و کادر درمان 
طرحی، برای مردم یک خدمت بزرگ و غیرقابل انکار 
بوده اســت. اما در بحبوحه همین بسیج جمعی و 
فعالیت های ارزشــمند، همچنــان گروه های مبهم 
و بی ســروصدایی در دانشــگاه های علوم پزشــکی 
رؤیت می شــوند که در قالب یک فدراسیون بزرگ تر 
جهانی در کشور در حال اشاعه فرهنگ بشردوستی 
و با نام اقدامات بشردوســتانه در حال رســیدگی به 
مشــکالتی چون «تبعیض جنســیتی در سیر بالیای 
طبیعــی در منطقه مدیترانه شــرقی» هســتند، اما 
اساسا در هیچ بحران بهداشــتی و درمانی کشوری 

حضور فعال ندارند. خاطرم هست در زمان تحصیل 
این جانب در دانشگاه، یکی از زیرمجموعه های همین 
فدراسیون جهانی انجمن های علمی با اهداف کامال 
بشردوســتانه اقدام به نقل و انتقال دانشجویان بین 
کشــور های مختلف می کرد، البته از کشــور ما فقط 
خروجی داشتیم و کسی پزشک بشردوست خارجی 
فعالی ندید که وارد کشــور شــود و مشکلی را حل 
کنــد. تازه همان بشردوســتانی که از کشــور خارج 
شــدند تا معضل های بهداشتی جهانی را حل کنند 
بعدا عکس هایشان از ورزشگاه های فوتبال و والیبال 
درآمد و در برگشت، از همین اقدام شبه بشردوستانه 
رزومه ساختند و االن در دانشگاه های آمریکا و کانادا 
بیــش از پیش جان بر کــف در حال دوست داشــتن 
بشر هســتند! و برای پزشــکان کف خیابان سیستم 
بهداشــت و درمان (!) که اکنون در مناطق محروم 
خدمت می کنند این ســؤال باقی ماند که عضوگیری 
این ارگان های غیردولتــی چگونه بود، بودجه اش از 
کجا می آمد و چرا فقط قشــر خاصی از دانشجویان 
پزشــکی توفیق خدمت بشردوستانه در این ارگان ها 
را داشته و دارند و البته این نهادهای انسان دوست و 
انسان ساز چرا هرگز در چالش های داخلی بهداشت 
و درمان کشور حضور ندارند و بالفاصله پس از پایان 
تحصیل ســر از کشــورهای دیگر درمی آورند. البته 
شــاید قضاوت ســطحی از فعالیت این ارگان ها کار 
درســتی نباشد و قطعا باید تاریخ و فعالیت های این 
ارگان ها بررسی شود و یک طرفه به قاضی نرویم، اما 
متأسفانه گزارشــی از عملکرد چندساله این گروه ها 
حتی در ســایت های منتســب به خودشان موجود 
نیســت. خالصه اینکه کما فی السابق نیروی انسانی 
اســلحه خاموش و مظلوم بهداشت و درمان کشور 
اســت، اما در دل همین نیروی انســانی گویا بعضی 

بیشتر نیروی انسانی هستند.
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