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آلوده  هوای  گودرزی:  مظاهر 
کالن شهرها  هویت  به  تبدیل 
شده است، به ویژه با آمدن فصل 
قبل  از  بیشتر  هوا  آلودگی  سرما 
امسال  زمستان  و  پاییز  می شود، 
هم استثنا نیست و انتظار آلودگی 
در ماه های پیش رو انتظار عجیبی 
نخواهد بود؛ اما مرگ ۲۱ هزار نفر 
در سال گذشته به دلیل مرگ های 
نشان  هوا  آلودگی  به  منتسب 
است.  کمین  در  بحران  می دهد 
بحرانی که برای رهایی از آن باید 
مرکز  سرپرست  اما  کرد  کاری 
سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی 
گفت وگویی  در  زیست،  محیط 
به خبرآنالین می گوید: »با دست 
آلودگی  مسأله  نمی شود  خالی 
این  متن کامل  را حل کرد.«  هوا 

گفت وگو در ادامه آمده است.
با شروع فصل سرما وضعیت 
چگونه  امسال  هوا  آلودگی 

خواهد بود؟
موقع  هر  اخیر  سال های  در 
می شویم  مواجه  دما  کاهش  با 
به خصوص در مواقعی که سرعت 
باد برای انتقال هوا مناسب نیست 
شهرها  در  هوا  آلودگی  شاخص 
افزایش پیدا می کند، امسال هم از 

این مسأله مستثنا نیست.
آلودگی  سال ها  این  در  اما 
این طور  است،  شده  بیشتر  هوا 

نیست؟
منابع  سال ها  این  در  ببینید 
آلودگی  متحرک  منابع  و  ثابت 
اضافه  خودروها  مانند  هوا 
حداکثر  گذشته  سال  شده اند، 
رده  از  فرسوده  هزار خودرو   ۲۴
هنوز  درحالی که  شدند  خارج 
فرسوده  ما  خودروهای  از  خیلی 
هستند، از ۲۵ میلیون خودرو در 
میلیون   ۶.۵ حدود  چیزی  کشور 
خودرو فرسوده هستند و باید از 
میلیون   ۱۲ از  شوند،  خارج  رده 
شماره گذاری  موتورسیکلت 
آن ها  درصد   ۹۰ به  نزدیک  شده 
موتورسیکلت های فرسوده هستند 
خودروی  یک  برابر  چندین  که 
دارند،  آلودگی  انتشار  استاندارد 
که  شده  سبب  مسئله  همین 
هوا  آلودگی  شدت  به  سال  هر 
از  بیش  همین طور  شود.  افزوده 
توان اکولوژیکی شهرها در آن ها 
بارگذاری  از  داریم،  بارگذاری 
صنعت گرفته تا جمعیت، با توجه 
به اینکه مصرف انرژی ایران سه 
حدود  است،  جهانی  نرمال  برابر 
بر  هم  انرژی  تولید  درصد   ۹۴
در  است،  فسیلی  سوخت  پایه 
هم  هرچقدر  وضعیتی  چنین 
شود  استاندارد  آلودگی  انتشار 
اما اثر تجمیعی آن ها در وضعیت 
آلودگی  با  را  ما  هوا  وارنگی 

زیادی مواجه می کند.
آلودگی  درباره  سال هاست 
حل  راه  می شود  صحبت  هوا 

این مسئله چیست؟
موازات  به  باید  موضوع  چند 
این که  یکی  برود،  پیش  هم 
حمل  ناوگان  نوسازی  و  توسعه 
و نقل عمومی انجام شود، تولید 

چه  استاندارد  سوخت  توزیع  و 
برای صنایع  چه  و  برای خودرو 
نیروگاه های  توسعه  شود،  انجام 
وابستگی  کاهش  و  تجدیدپذیر 
فسیلی  سوخت  نیروگاه های  به 
بگیرد،  قرار  کار  دستور  در 
فنی  معاینه  خودروها  بر  عالوه 
منازل،  موتورخانه های  برای 
و  ادارات  تجاری،  ساختمان های 
اقدامات  این  شود؛  انجام  صنایع 
و  انرژی  مصرف  کاهش  سبب 
درکنار  اما  می شود.  آالینده ها 
یکسری  گفتم،  که  بایدهایی 
یعنی  دارد،  وجود  نبایدها 
کارهایی که نباید انجام داد، مانند 
برخی  اجرای  و  تصویب  عدم 
تشدید  به  منجر  که  پروژه هایی 

آلودگی هوا می شوند، پروژه هایی 
که سبب افزایش مصرف انرژی، 
افزایش جمعیت، بارگذاری بیشتر 
سبب  که  برنامه هایی  صنعت، 
می شوند  بیشتر  جمعیت  جذب 
شکل  را  داخلی  مهاجرت  یعنی 
برنامه ها  این  تمام  در  می دهند، 
شهرها  شود،  تجدیدنظر  باید 
شوند  محور  خودرو  نباید  دیگر 
و حمل و نقل عمومی پاک باید 
اگر  حتی  البته  کند.  پیدا  توسعه 
سوخت و خودروی استاندارد هم 
داشته باشیم با توجه به بارگذاری 
مضاعفی که انجام دادیم آلودگی 
تعداد  اگر  داشت،  خواهیم  هوا 
منابع انتشار آلودگی زیاد باشد و 
نداشته  انتقال هوا وجود  ظرفیت 

باشد آلودگی هوا قطعی است.
امسال  پاییز  می شود  گفته 
بارش های کمتر از نرمال داریم، 
آیا این مسئله روی بیشتر شدن 

آلودگی هوا تاثیر دارد؟
ببینیـد بارش هـا بیشـتر بر روی 
کاهـش ذرات معلـق تاثیـر دارد، 
آن هـم به طـور موقـت، چیـزی 
هـوا  آلودگـی  کاهـش  بـه  کـه 
کمـک می کنـد جریـان وزش باد 

. ست ا
با پدیده ای  در سال های اخیر 

به نام ریزگردها مواجه شده ایم، 
ریزگردها  پیش رو  ماه های  در 
هوا  آلودگی  روی  بر  اثری 

دارند؟
منشا  ریزگردها  این  اما  بله، 
داخلی و خارجی دارند. خاطرتان 
به  تهران  که  روزی  چند  باشد 
به  شد  تعطیل  ریزگردها  دلیل 
کانون  بود،  داخلی  منابع  خاطر 
آن ها سمت قزوین، آبیک، تاالب 
این تاالب  البرز بود،  صالحیه در 
تقریبًا دارد خشک می شود، وقتی 
باد عمومی وجود داشته باشد که 
این ذرات خیزش پیدا کنند و بعد 
شوند  هدایت  افقی  باد  کمک  با 
هستیم،  ریزگردها  ظهور  شاهد 
و  داخلی  کانون های  بنابراین 

پیدا  افزایش  ریزگردها  خارجی 
کرده است.

می شود این کانون ها را کنترل 
کرد؟ حداقل کانون های ریزگرد 

که داخلی هستند؟
درخصوص  مثاًل  می شود؛  بله 
ریزگردها  خارجی  کانون های 
بتوانیم  تا  دارد  دیپلماسی  به  نیاز 
این کانون ها را مدیریت کنیم، اما 
تنها در کانون های خارجی  نه  ما 
کانون های  مدیریت  در  بلکه 
موفق  هم  ریزگرد  تولید  داخلی 
نبودیم، باید بپذیریم در خصوص 
مقابله با بیابان زایی و جلوگیری 
از تخریب سرزمین خیلی تالش 
زیر  صالحیه  تاالب  نکردیم، 
برایش  اما  است  تهران  گوش 
کاری نکردیم، انگار در سال های 
باید  حاال  و  کاشتیم  باد  گذشته 
و  قابلیت  به  کنیم،  درو  طوفان 
توجه  سرزمین  محدودیت های 
دریاچه  اطراف  االن  نکردیم، 
باغات سیب،  از  است  پر  ارومیه 

چراکه توجه نداشتیم.
به  هوا  آلودگی  وضعیت  چرا 

این مرحله رسید؟
بهینه آب  این که مدیریت  برای 
که  آبی  ندارد،  وجود  کشور  در 
فرض  هرز  آب  را  است  جاری 

می کنیم و بالفاصله برای آن سد 
می زنیم، درحالی که این آب هرز 
منطقه  اکوسیستم  برای  و  نیست 
آب  از  را  منطقه  وقتی  است، 
محروم می کنیم تخریب سرزمینی 
از آن شاهد  اتفاق می افتد و بعد 
طوفان های گرد و خاکی هستیم. 
هم  کشور  سبز  فضای  طرفی  از 
از  زیادی  بخش  نیست،  مناسب 
فضای سبز که کارکرد جلوگیری 
از  داشتند  را  ذرات  نشر  باز  از 
خشکی  کشور  ما  رفته اند.  بین 
اما متاسفانه همه برنامه ها  هستیم 
به سمت وسویی است که انگار ما 
الگوی  هنوز  داریم،  آب  فراوانی 
خیلی  نداریم،  مناسب  کشت 
راحت محصوالت پر آب کشت 
را  محصوالت  همین  و  می کنیم 
درحالی که  می کنیم،  صادر  هم 
با  متناسب  محصوالتی  می شود 
اقلیم هر منطقه کشت کرد، باید از 
دیگر ظرفیت ها مانند گردشگری 
منطقه  هر  ثروت  تولید  در  هم 
گردشگری  مانند  کرد،  استفاده 
تخریب  را  ما  منابع  که  طبیعی 
به  صنعت  توسعه  اما  نمی کند، 

منابع کشور آسیب می رساند.
دارد  امکان  هوا  آلودگی  آیا 
شهری را غیرقابل سکونت کند؟
آب  آلودگی  مانند  هوا  آلودگی 
را  آن  می شود  نیست،  خاک  و 
برطرف کرد، آلودگی هوا راه حل 
دارد، بنابراین اگر راه حل های آن 
بین  از  هوا  آلودگی  شود  انجام 
آلودگی  این که یک  مگر  می رود، 
که  شود  ایجاد  اتمی  و  شیمیایی 

اثرات آن ماندگار باشد.
در  ایران  هوای  آلودگی 

وضعیت بحرانی است؟
درخصوص  بهداشت  وزارت 
مرگ ومیرهای منتسب به آلودگی 
هوا در ۲۷ شهر کشور و جمعیتی 
مطالعه ای  نفر  میلیون   ۳۵ حدود 
مطالعه  نتیجه  است،  داده  انجام 
هزار   ۲۱ نزدیک  می دهد  نشان 
نفر از بزرگساالن در سال ۱۴۰۰ 
از  ناشی  هوای  آلودگی  دلیل  به 
ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون 
ناشی  خسارت  شده اند،  فوت 
 ۱۱.۳ حدود  چیزی  هم  آن  از 
است،  شده  برآرود  دالر  میلیارد 
کند  پیدا  ادامه  شرایط  همین  اگر 
تبدیل به بحران می شود، اما باید 
ابزارهای اجرای قانون هوای پاک 
جنس  از  هم  بیشتر  شود،  فراهم 
منابع  به  نیاز  یعنی  است،  هزینه 
مالی دارد، از توسعه حمل و نقل 
عمومی گرفته تا تجهیز نیروگاه ها 
و از رده خارج کردن خودروهای 
فرسوده نیاز به پول دارد، با دست 
را  هوا  آلودگی  نمی شود  خالی 
حل کرد. برای نجات کالنشهرها 
شهرها  سایر  باید  هوا  آلودی  از 
از  مهاجرت  تا  کنند  پیدا  توسعه 
آن ها شکل نگیرد، وقتی مهاجرت 
به شهرهای بزرگ نباشد مصرف 
انرژی در این شهرها کاهش پیدا 
می کند و با یک مدیریت مستمر 
کنترل  را  هوا  آلودگی  می شود 

کرد.

دین اوخو آت! یایین گیزلت!!

حمید آرش ازاد

نه دیرآقاجان؟!
شاعــر اقـا! بیـر بـویـور، سن ده بـو حالت نه دیر؟
چـوخ بئـلـه دونقـولـداماق، بونجا سفاهت نه دیر؟
هئی دئیی نیب، سؤیله دین »حق سؤزه یوخ مشتری«
بـیلـمـه مـی سن دونـیـادا، اصلــی حقیقت نه دیر؟
قــبله ن ایتـیـبـدیر اگـر، تقصیــری تک سن ده دیر
بــیر بئــله آه و فغــان، بونــجا شکــایت نه دیر؟
شعــری ائــله سرمــایـا، اونـال مقـام -پـول قازان
چـون کی قیزیش میش بازار، بس بو بطالت نه دیر؟
آل، بـو یـومـورتـا، بو دوز، سن ده بوال، سن ده یئی
سوفـرا آچیـق، بـول یئمه ک، ایندی قناعت نه دیر؟
گـؤر نئچــه جـور »انجمن« شـهـرده بـرپا اولوب
سن ده تـپیـل، شعـر اوخو، گؤزله مه، دعوت نه دیر؟
ـّه وئـریـرلـر مـدام، جـایــزه گـؤی دن یاغیر سکـ
سن یـولـون اؤیـره ن فـقـط، بیل کی طرقت نه دیر
ائـت قـلـمـی دستـمــال، جــؤهـری ده بوللو یاغ
یـاغــال مقــام اهلــینــی، گؤستـر ایـرادت نه دیر
گــؤردون اگر بیر »مدیر« یا کی »رئیس« اؤپ الین
کـورنـش ائـله، چوک دیزه، بو قورو قامت نه دیر؟
کیــم دئیــیـری: اؤپسه ال، مـوردار اوالر بیر آغیز
شایعــه دیـر، تئـز - تئز اؤپ، تاخیره علت نه دیر؟
بیــر پـارابـاش الردا توک، هم ده بئــیین آزجادیر
چون کی رئیس دیر طرف، بس داها صحبت نه دیر؟
بنــزه ده سن بـاشالریــن »شئر« بـاشینا، ایش بیتیب
اونــدا گــؤره رسن مـقـام، هم ده کی ثروت نه دیر
اونــدا مقـامـات اوالر شعــر - هنــر حــامی سی
اثبــات اوالر عــالمــه دوزگــون حمایت نه دیر؟!
هــم او زمــان، هــم بوگون، سّکه آلیب بعضی لر
یالتــاغا وار مشتــری، سورمــا بو عادت نه دیر؟!
هئــچ بئلــه یـوخـسول الرا، آج الرا فــکر ائیله مه
خلــق نه دیــر؟ ائل نه دیـر؟ کوتله نه، مّلت نه دیر؟!
بونــالرا کــیم یازدی شعر، عؤمرو بویو آج قالیب
»آرش« اوالردان بیــری، گؤرکی، حماقت نه دیر؟!

عکس
تاریخ گردی

دهنده  نشان  کس،  هر  رفتار  نوع  شفقنا: 
شخصیّت فکری و روحی اوست. برخوردهای 
حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله، در اجتماع 
و با قشرها مختلف، می تواند الگوی شایسته ای 
این  در  باشد.  اسوه«  »رسول  آن  پیروان  برای 
بخش چند نمونه و موضوع مورد توّجه ما قرار 

می گیرد:
* تفّقد و احوالپرسی

و  »پیروان«  وضع  و  حال  از  »پیشوا«  آگاهی 
خانه  به  زدن  سر  و  مشکالتشان  از  خبرگیری 
هایشان نیز از اسباب نفوذ در دلهاست. رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله از یاران خود غافل نمی 
ماند و رابطه ها را همچنان زنده و قوی نگاه می 
داشت. به روایت امام علی علیه السالم: هر گاه 
کسی از برادران دینی اش را سه روز نمی یافت 
)و در جمع مسلمانان نمی دید( سراغ او را می 
برایش  بود،  سفر  در  و  غایب  اگر  پس  گرفت. 
دعا می کرد؛ اگر شاهد و حاضر در شهر بود، به 
دیدارش می شتافت و اگر بیمار بود، به عیادتش 
می رفت. این نشان دهنده رابطه ای صمیمی با 
زیردستان است و مقتضای »اخّوت دینی« همین 

یکدلی و صفا و محبّت است.
* مردمی زیستن

می  نزدیک  مردم  به  را  حضرت  آن  آنچه 
کردند،  می  »خودی«  احساس  او  با  و  ساخت 
رفتار مردمی و اخالق متواضعانه و دور از تکّلف 
او بود. با آنکه از نظر فکر، علم، عصمت، پاکی 
و فضایل روحی و معنوی، در سطحی باالتر از 
باافق معنویّت و کمال  افراد عادی  بود و  مردم 
وجودی او فاصله های بسیار داشتند، اما نحوه 
معاشرت و برخورد رسول خدا صلی اهلل علیه 
آله مردمی بود، هم در حرف زدن در سطح  و 
مردم سخن می فرمود، هم در معاشرت، با توده 
چنان  ساخت:   می  افق  هم  را  خود  اهلل،  خلق 
بودیم که هرگاه در خدمت او می نشستیم، اگر 
شروع می کردیم به سخن گفتن در یاد آخرت، 
با ما در همان موضوع صحبت می کرد، و اگر به 
دنیا می پرداختیم، او هم با ما از دنیا سخن می 
گفت و اگر از خوردنی و نوشیدنی می گفتیم، 
آن حضرت هم درباره همان با ما به سخن می 
پرداخت. این نهایت مردمی زیستن آن بزرگوار 
بود و خود را تافته ای جدا بافته از مردم نمی 

دانست )اگر چه در واقع، چنان بود(.
* مراعات حال دیگران

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مظهر رأفت 
الهی و نسبت به مؤمنان »رؤوف و رحیم« بود، 
این رأفت و رحمت، در موارد بسیاری از رفتار 
و سیره اش متجّلی بود، حتّی در نماز و خطبه 
و سخنرانی. به فرموده امام علی علیه السالم:کاَن 
َو کاَن اقَْصَر النّاِس  اَخفَّ النّاِس َصالًه فی تَمامٍ 
ُخطبًه َو اَقلَُّهْم َهَذراً«. )در نماز جماعت و جمعه( 
می  کمال  و  تمام  را  نمازش  که  حال  عین  در 
خواند، نمازش از همه سبک تر و خطبه اش از 
همه کوتاه تر بود و حرف های بیهوده و بی ثمر 
در سخنانش نبود. گاهی که در نماز صدای گریه 
کودکان به گوشش می رسید، نماز را سریع تر 
می خواند و به پایان می برد تا مادر آن کودک، 
به فرزندش برسد. رسول خدا صلی اهلل علیه و 
آله با آن که اغلب، نمازهای مغرب و عشاء را 
یا  سفرها،  در  گاهی  ولی  خواند،  می  فاصله  با 
فوری  کاری  که  آنگاه  یا  بارانی،  های  در شب 
داشت، مغرب را دیر و عشاء را زودتر میخواند 
و بین دو نماز جمع می کرد و میفرمود: هر که 

رحم نکند، به او رحم نمی شود.
*روحیّه بزرگواری

گذرد،  در  دیگران  خطای  از  انسان،  که  این 
بر  را  کسی  بپذیرد،  را  افراد  عذرخواهی 
خواسته  نکند،  مالمت  و  سرزنش  لغزش هایش 
ذکر  و  چینی  سخن  به  نکند،  رّد  را  کسی 
معایبدیگران گوش ندهد، دست و دل باز و اهل 

جود و کرم باشد و … همه نشانه هایی از روح 
با عظمت و اخالقی کریمانه و بزرگوارانه است 
اهلل  یاد شد، در رسول خدا صلی  آنچه  و همه 
علیه و آله جلوه گر بود و درباره آنها احادیث 
امیر  نقل حضرت  به  است.  شده  نقل  متعّددی 
آله  و  علیه  اهلل  صلی  خدا  رسول  السالم:  علیه 

در  مردم  همه  از  و  تر  بخشنده  مردم  همه  از 
دیگر  حدیث  در  و  بود.  بزرگوارتر  معاشرت، 
می  معذرت  او  که  را  کسی  عذرخواهی  است: 

طلبید، قبول می کرد.
هرگز بدی را با بدی پاسخ نمی گفت، بلکه 
را  آنان  و  گذشت  درمی  مردم  های  بدهی  از 
توصیه  )که  صفح  و  عفو  حالت  و  می بخشود 
یِّئَه بِالسیّئِه َو  قرآن است( داشت:»َوال یَْجِزی السَّ
لِکْن یَْعُفو َو یَْصَفُح«.  انس بن مالک نقل می کند 
نه  روایات،  بعضی  در  )و  سال  هشت  من  که 
و  دادم  انجام  را  پیامبر خدا  سال( خدمتگزاری 
هرگز نشد که یک بار هم به من بفرماید که چرا 
یا مالمت  عیبجویی  کار من  بر  و  چنین کردی 
و سرزنش کند! دوست داشت که دلی سرشار 
از صفا و محبّت نسبت به یاران داشته باشد و 
های  لغزش  و  ها  بدی  او  در حضور  اینکه  از 
و  چرکین  دل  را  او  ساخته،  مطرح  را  دیگران 
ناراحت نسبت به اصحابش کنند، منع می کرد 
یکی  درباره  شما،  از  کدام  هیچ  فرمود:  می  و 
گوشم  به  و  نگویید  من  به  چیزی  اصحابم  از 
و  ناخوشایند  گزارشهای  منظور  )البته  نرسانید 
دارم  دوست  من  که  چرا  هاست(  جویی  عیب 
هرگاه نزد شما بیرون می آیم، سینه و دلم نسبت 
به اصحابم، سلیم و بی غل و غش باشد. روشن 
است که شنیدن معایب دیگران، خاطر انسان را 

مکّدر کرده، صفای دل را می برد.
* صبوری و تحّمل

معاشرت،  اخالق  و  اجتماعی  مدیریت  در 
برابر  در  و صبوری  ها  تندی  و  بر جفاها  صبر 
از  دیگران،  خشن  های  حرف  و  نامالیمات 
رسول  حضرت  است.  موفّقیّت  عمده  عوامل 
صلی اهلل علیه و آله این خصلت ها را در اوج 
خود دارا بود.این صبوری، به خصوص نسبت به 
غریبان و ناآشنایان و تازه واردین بیشتر بود، چرا 
که آنان بیشتر می بایست جذب خلق و خوی 
واالی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و مجذوب 
مقام  که  آنان  شدند.  می  اسالم  آسمانی  آیین 
معنوی و عظمت آن حضرت را نمی دانستند، 
در سخن گفتن، چیز خواستن، برخورد کردن، 
گاهی گستاخانه و بی ادبانه رفتار می کردند، اّما 
رفتار واال و حسن خلق نبوی از حّدت و شّدت 
آن می کاست و شیفته »مکارم اخالق« آن رسول 
السالم می  اسوه می شدند. حضرت علی علیه 
فرماید: »یَصبُِر لِْلَغریِب َعَلی الَجْفَوهِ فی َمنِْطقِِه و 

َمسألَتِِه، َحتّی اْن کاَن اصحابُُه لَیَستَْجلِبُونَُه«.

 ۱۴ ساعت  در  رویداد۲۴: 
 ۳۰ دوشنبه  روز  دقیقه   ۲۶ و 

روز  با  هم زمان   ۱۳۷۳ خرداد 
عاشورا بمبی در حرم امام هشتم 
شیعیان منفجر شد که باعث شد 
زخمی  و  نفر   ۲۶ باتختن  جان 
شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد. ماده 
انفجاری بیش از ۱۰ پوند تی.ان.
تی بود و دقیقا باالی محل ضریح 
شدت  و  بود  شده  گذاشته  کار 
آن به حدی بود که اعضای بدن 

سر،  همچون  زائران  از  تعدادی 
شده  جدا  انگشت  و  پا  دست، 

همچون  رواق ها  بیشتر  سطح  و 
و  دارالسعاده  دارالحفاظ،  رواق 
نیز گنبد اهلل وردیخان، گنبد حاتم 
خانی و بخش وسیعی از دیوار ها 

را پوشانده بود.
مسئولیت  ایران  مسئوالن 
سازمان  متوجه  را  بمبگذاری 
اما  دانستند  خلق  مجاهدین 
را  چیزی  چنین  سازمان  این 

نپذیرفت. چند ماه پس از حادثه 
تعدادی  ایران  اطالعات  وزارت 
و  نحوی  مهدی  از جمله  مظنون 
کرد  دستگیر  را  رحمانی  علیرضا 
مسببان  آن ها  که  کرد  اعالم  و 
بمب گذاری در حرم بودند. بنا به 
ادعای وزارت اطالعات، دستگیر 
به  مسیحی  کشیش  دو  شدگان 
هایک  و  دیباج  مهدی  نام های 
هوسپیان مهر را نیز به قتل رسانده 
با  ماجرا  از  روایتی  چنین  بودند. 
شد.  مواجه  جدی  تردید های 
معتقد  سیاسی  چهره های  برخی 
مجاهدین  سازمان  معرفی  بودند 
در  انفجار  عامل  عنوان  به  خلق 
ندارد.  واقعیت  خاص  مورد  این 
قتل  گفته شد  بعد هم  چند سال 
آن دو کشیش کار عناصر خودسر 
ردیف  در  و  اطالعات  وزارت 
قتل های زنجیره ای بوده است که 
یکی به جرم ارتداد و دیگری به 
ظن مخالفت با جمهوری اسالمی 

به قتل رسیده بودند.
نشریه  یک   ۱۹۹۵ سال  در 
یک  که  کرد  اعالم  پاکستانی 
متعصب  مذهبی  ساله   ۲۴ جوان 
از  یکی  که  عبدالشکور  نام  به 
یوسف  رمزی  نزدیک  دستیاران 

از اعضای القاعده است، به انجام 
کرده  اعتراف  بمب گذاری  این 
اتهامات  به  یوسف  رمزی  است. 
بمب گذاری  جمله  از  گوناگون 
در مرکز تجارت جهانی در سال 
دوره  آمریکا  در  هم اکنون   ۱۹۹۳

حبس ابد خود را می گذراند.
به  علی مطهری در مصاحبه ای 
کرد:  اشاره  چنین  موضوع  این 
حرم  در  انفجار  موضوع  »در 
نیز   ۷۳ سال  در  )ع(  رضا  امام 
ابهاماتی مطرح است و الزم است 
صورت  روشنگری  آن  درباره 
قتل های  موضوع  در  بگیرد. 
اتفاقاتی  چنین  نیز  زنجیره ای 
آن  که  گفت  می توان  و  افتاد 
حفظ  مساله  نظر  از  نیز  موضوع 
نظام از همین قماش است. آنجا 
اینکه  برای  ما  که  می گفتند  هم 
را  روشنفکران  و  دگراندیشان 
از  را  آن ها  از  نفر  بترسانیم، چند 
بین می بریم. مساله قتل داریوش 
همین  از  نیز  همسرش  و  فروهر 
قتل  به  بود. مساله تصمیم  جنس 
نویسندگان )شانزدهم مرداد سال 
حامل  اتوبوس  ماجرای  در   )۷۵
ارمنستان  به  سفر  در  نویسندگان 

نیز به همین شکل بود.«

بمب گذاری در حرم امام رضا ابهام درباره مسببین آن

شروع فصل آلودگی با افزایش سرمای هوا

مردم سرگردان 
 آنتی بیوتیک   در داروخانه  ها

اینبار  دارو  کمبود  آیدا صالحی: مشکل همیشگی 
برای بیماری های ساده و فصلی مانند سرماخوردگی 
فراگیر شده است. این معضل حاال وارد فاز جدید 
قرص ها و شربت های آنتی بیوتیک، به خصوص برای 
بیمار  که  ایرانی  خانواده های  است.  شده  کودکان 
و  هستند  سرگردان  کشور  داروخانه های  در  دارند 

دغدغه ی پیدا کردن داروهای نسخه خود را دارند.
درهمین باره سید علی فاطمی، نائب رئیس انجمن 
قیمت  افزایش  علت  درخصوص  ایران  داروسازان 
بی رویه داروها، بیان می کند: »مشکل کمبود داروها 
دارو  قیمت  افزایش  البته  است،  داخلی  نوع  برای 
یک  ما  شد.  انجام  دیرهنگام  ولی  بود  الزم  واقعا 
و  داشتیم  دارویار  طرح  اجرای  با  قیمت  افزایش 
خیلی از شرکتها به افزایش قیمت اعتراض داشتند. 
اگر ما همان زمان افزایش قیمتها را اعمال می کردیم، 
کارخانه ها  نمی شدیم.  مواجه  داروها  کمبود  با  االن 
سویی  از  کنند.  تولید  نمی توانستند  و  بودند  زیانده 
چون کارخانه های ما عمدتا سهامی عام هستند، باید 
با  ماه  مهر  در  دولت  باشد.  پاسخگو  سهامداران  به 
ماه مرداد و  افزایش قیمت ها موافقت کرد و ما دو 
کارخانه ها  زمان  آن  در  دادیم.  از دست  را  شهریور 
تولید نکردند یا تولیدشان کم شد. نتیجه این کاهش 
تولید هم در آبان ماه خود را نشان داد. این قطعا یک 
سوتدبیری بود که باید زودتر پیشگیری می شد. اگر 
واقعا افزایش قیمت نیاز نبود، چرا در مهر ماه با آن 
موافقت شد و اگر الزم بود چرا زودتر انجام نشد؟«
سبب  آنتی بیوتیک  به خصوص  دارو  کمبود  حاال 
واردات  دامن  به  دست  دیگر  یک بار  دولت  شده 
بهداشت،  وزارت  سخنگوی  پاک آیین،  پدرام  شود، 
آنتی بیوتیک  انواع  تن   ۵۰ واردات  از  گذشته  روز 
در  ایران  داروساران  انجمن  رئیس  نایب  داد.  خبر 
»اکنون  می کند:  عنوان  دارو  واردات  به  واکنش 
بعد مرگ سهراب  دارو  دارو همانند نوش  واردات 
می کرد.  واردات جبران  با  زودتر  باید  دولت  است. 
هفته  دو  و  کردن  تعلل  ماه  دو  هم  کار  این  برای 
قلم  هشت  کرد  موافقت  بهداشت  وزارت  پیش 
آنتیبیوتیک به صورت فوریتی وارد کشور شود. حال 
خارج  گمرک  از  و  کشور  وارد  آنتی بیوتیک  اینکه 
برای  طوالنی  زمان  برسد،  مردم  دست  به  و  شود 
اولیه  مواد  کمبود  اصلی،  علت  می شود.  صرف  آن 
نبوده زیرا بسیاری از شرکت ها مواد اولیه داشتند اما 
تولید نکردند. چراکه با قیمت آنتی بیوتیک ها مشکل 
داشتند. پیش از این ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی بود و ۹ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده، عدد بزرگی نبود اما 
زمانی که ارز ترجیحی تبدیل به ارز نیمایی شد، این 
۹ درصد مالیات عدد قابل توجهی شد. ۱۵ درصد 
خاطر  همین  به  کرد.  گرانتر  را  دارو  قیمت  تقریبا 
بسیاری از شرکت ها اصال توان مالی خرید مواد اولیه 
را نداشتند. آنچه اخیرا سندیکای تولیدکنندگان دارو 
گفته است این بود که ۶۰۰ میلیون دالر مواد اولیه در 

گمرک هست ولی ما نمی توانیم خرید کنیم.«

بایدها و نبایدها برای پیامبر در مدیریت اجتماعی

اجتماعی


