
پریسا فروزمند

صفحه ها و شــبکه های اجتماعی 
از نخستین ســاعات بامداد جمعه 13 
دی ماه که خبر شهادت سردار سپهبد 
قاسم ســلیمانی و همراهانش در عراق 
منتشر شد، رنگی دیگر گرفت. هر ایرانی 
فارغ از هر جناح و دیــدگاه، عکس و نام 
این قهرمان ملی را زینت بخش ورودی 
صفحات اجتماعی خود قــرار داده و در 

رثای این بزرگ مرد مرثیه ای نشاندند.
حاال مــردم ایــران یک بــار دیگر 
یکپارچگی خود را نشان دادند و در مراسم 
تشییع جنازه این سردار ملی سنگ تمام 
گذاشتند. خیابان های منتهی به میدان 
آزادی تهــران مملــو از جمعیت بود تا 
جایی که حمل ونقل عزاداران به سختی 

امکان پذیر شد. 
بســیاری معتقدند بدرقه پرشــور 
سپهبد قاسم ســلیمانی در ایران اتفاق 
عجیبی اســت که از اهواز شروع شده و 
صدها هزار نفر را گرد هم آورده است. به 
گفته شاهدان در اهواز و مشهد حضور 
مردم میلیونی و بی سابقه بوده و در تهران 

هم به اوج خود رسیده است. 
تــا جایی کــه جامعه شناســان و 
مسئوالن اعتراف کردند این شهرها تا به 
 حال چنین جمعیتی را به خود ندیده اند 
و می تــوان از آن به عنوان یــک اتفاق 
نادر یاد کرد که در تاریخ ایران همیشه 
ماندگار خواهد شــد. بنا بر گفته های 
صاحب نظــران، آمریــکا هرگز تصور 
نمی کرد ملت ایران تا این اندازه متحد و 
همدل،  هنوز یکپارچگی خود را از دست 
نداده و برای حفظ ارزش هایشان اهمیت 

قائل  باشند. 
 سلیمانی همچون آرش

 برای ایران
بســیاری از مردم ایران حاج قاسم 
ســلیمانی را قهرمان ملــی می دانند و 
به او لقب نجات دهنده ایران از دســت 
داعــش می دهنــد. امــان اهلل قرایی 

مقدم، جامعه شــناس هم همین نظر 
را دارد. او معتقد اســت قاسم سلیمانی 
برای ایرانیــان همانند آرش اســت. او 
در گفت وگو با توســعه ایرانی تصریح 
کرد: »مردم ایران قاســم سلیمانی را 
»قهرمان ملی« می دانند. او برای مردم 
ایران آرش کمانگیر است.« او در میان 
صحبت هایش این شــعر را می خواند: 
»آری جان خود در تیــر کرد آرش، کار 
صدها هزار تیغ شمشــیر کرد آرش.« و 
همچنین می گوید باید به جای آرش از 

نام قاسم استفاده کنیم. 
از نظر او قاسم سلیمانی سردار ملی و 
میهنی است؛ درست مانند آرش کمانگیر 
که مرز ایران و توران را مشــخص کرد، 
قاســم ســلیمانی هم  مرز ایران را امن 
کرد و باعث شــد تا جامعه ایران امنیت 
داشــته باشــد. تا زنان و دختران ما در 
کنار فرزندانشان آسوده زندگی کنند. 
او دست داعشیان را از ایران کوتاه کرد به 
همین دلیل برای مردم ایران یک انسان یا 
سردار معمولی نیست و همین دلیل شده 
تا مردم از هر جناح، با هر عقیده و باور، با 
هر دین و مذهب و قومیت یک صدا نامش 
را فریاد بزنند. از آذربایجان تا سیستان و 
بلوچستان، از خوزستان تا تهران همه او را 
قهرمان ملی و سالله پاک وطن می دانند 
و وقتی موضوع به اینجا کشیده می شود 
دیگر موافق و مخالف وجود ندارد. بحث 
کشور و ایران به میان می آید و همه در 

کنار هم قرار می گیرند. 
قرایی مقــدم در ادامه بیان می کند: 
»در این مقام جوانان و ســالخوردگان 
کدورت ها و ناراحتی ها را کنار می گذارند 
و دیگر مســئله خوش آمدن و خوش 
نیامدن نیســت، همه برای وطن جمع 
شــده اند. برای وطن میلیون ها نفر به 
خیابان آمده اند و از دانشــگاه تهران تا 
میدان آزادی را ســیاه پوش کرده اند و 
سردار را روی دست بردند. این موضوع 
شوخی نیست؛ روی دست مردم تشییع 
شدن در سال های اخیر بی سابقه است 

و این پــاداش پاســداری از وطن و یک 
قهرمان ملی است.«

همه چیز قابل پیش بینی بود
این جامعه شناس در بخش دیگری 
از صحبت های خود خاطرنشــان کرد: 
»مردم ایران با حضور پرشور به ترامپ 
تودهنی زده اند. این مــرد دیوانه گفته 
است که میراث فرهنگی ما را به نابودی 
می کشاند اما از این خبر ندارد که خود را 
مانند اسکندر در جهان بدنام می کند. 
مردم ایران به کسی اجازه نمی دهند به 
کشورشان دست درازی کند یا بخواهد 

با فرهنگش وارد جنگ شود.« 
بنا بر گفته های او این شور و حرارت 
مردم نسبت به سپهبد سلیمانی قابل 
پیش بینی بود. قرایی مقدم افزود: »هم 
ملت عراق و هم ایران در ذهنشــان او را 
به 40 سال رشادت و سرباز وطن بودن 
می شناسند. او هم در جبهه های جنگ 
حضور داشــت و هم 21 سال در جبهه 

عراق فعالیت می کرد. چند روز پیش با 
یکی از کارمندان سازمان ملل صحبت 
می کردم او در مورد قاســم ســلیمانی 
می گفت که در میان کارمندان سازمان 
ملل هیبت و ابهتی خاص داشت. مقام و 
منزلت قاسم سلیمانی بی مثال بود و همه 
به او احترام می گذاشتند. او می گفت همه 
کارمندان سازمان می دانستند که امنیت 
و رها شدن از دست داعش تنها از عهده 
سردار سلیمانی بر می آید و به دنبال هیچ 
چیزی جز سرفرازی ایران نیست. پس با 

این اوصاف مشخص است که مردم دل در 
گرو مهر او دارند و این روز و این صحنه ها از 
قبل قابل پیش بینی بود که مردم چنین 
شکوهمند او را بدرقه کنند.« از نظر این 
جامعه شناس چنین تشییعی در تاریخ 

ایران بی سابقه خواهد بود. 
همبستگی با همه تضادها

قرایی مقدم همچنین معتقد است 
که کنار هم بودن ملت در چنین روزی 
نشانی از همبســتگی و انسجام جامعه 
است. به نظر او اینکه گفته می شود این 
روزها کشور انسجام خود را دست داده 
درست نیست و مردم نشــان دادند که 
وقتی پای وطن به میــان بیاید همه در 
کنار هم خواهند بود چراکه حاال بحث 
همبســتگی و قدردانی از قهرمان ملی 
به میان آمده اســت و حاال کشــور ما 
همبسته تر از همیشــه، با همه تضادها 
برای تشــکر از یک قهرمان در کنار هم 

قرار گرفته اند. 
او در انتهــای صحبت هایش به این 
نکته اشــاره می کند: »ملــت ایران در 
جانب داری و حمایــت از قهرمان ملی 
سنگ تمام گذاشــتند و از سوی دیگر 
انسجام و هویت و پاسداری از قهرمان ملی 
افزایش یافته است. همین دلیلی است تا 
سرمایه اجتماعی هم باال برود و پیامی 
که تشییع سردار سلیمانی می دهد این 
است که مردم ایران متوجه این می شوند 

که چه کسی به آن ها خدمت می کند.
 مردم نشان دادند اگر کسی به آن ها و 
وطن خدمت خالصانه  و جانفشانی کند به 
او احترام می گذارند و از خونش به راحتی 
نمی گذرند. با امید اینکه سایر مسئوالن 
هم راه سردار ســلیمانی را ادامه دهند 
و اطمینان داشته باشــند مردم آن ها را 
فراموش نمی کنند درصورتی که تنها 
به فکر مال و منال نباشند و هدف آن ها 
خدمت به مردم و امنیت و آرامش ملت 

ایران باشد.«
دنیا مبهوت این بدرقه تاریخی

اما این اتحاد و تشــییع پرشور تنها 
نظر جامعه شناســان ایرانی نیســت. 
تمام دنیا مبهوت ایــن بدرقه تاریخی و 
انسجام ایرانی ها شده اند. به گزارش ایلنا، 

تیژیانا چیاواردینی، فرهنگ شــناس و 
روزنامه نگار ایتالیایی نوشت: »من بیش 
از 1۵ سال است که با ایران سروکار دارم 
و قباًل انتظار داشتم حضور گسترده ای 
در مراسم تشییع پیکر سلیمانی را شاهد 
باشــیم اما هرگز چنین چیزی را تصور 
نمی کردم. گذشــته از تبلیغات، ایران 
اکنون یک ملت متحد را به همه جهان 

نشان می دهد.«
و در آخر اینکــه واکنش مردم ایران 
در مقابل اقدام اخیر آمریــکا حاکی از 
این است که سردار ســلیمانی  فارغ از 
گرایش های سیاسی برای همه فردی 
قابل احترام اســت؛ سرداری متواضع و 
فروتن که علیرغم اینکه می توانســت 
در داخل کشــور در منصب های بزرگ 
بنشــیند، جهاد و برقراری امنیت برای 
وطن را ترجیح داد. شخصیت کاریزمایی 
که در حوزه دفاعــی و امنیتی موفق و 
منشأ اثر بود. شاهد مدعا این که نشریه 
آمریکایی، او را جــزء 10 مرد تأثیرگذار 
در حوزه بین الملل اعالم کرد. حال که 
شهادت قاسم سلیمانی عرصه ای برای 
نمایش انسجام و وحدت ایرانیان شده 
اســت، مردم باید بیش ازپیش بر حفظ 
این دستاورد تالش کنند و اجازه ندهند 

وحدت شان خدشه دار شود.
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یک مسئول تشریح کرد:
اینترنتی شدن داروخانه ها و 

آینده شغلی داروسازان
مدیر گروه اقتصاد 
و مدیریــت دارویــی 
دانشــکده داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با اشاره 
به نقش داروخانه های 

اینترنتی در آینده شغلی داروســازان و با تأکید بر 
اینکه نقش داروساز با اینترنتی شــدن داروخانه  
کمرنگ نمی شــود؛ حوزه هــای کاری نوین برای 
داروسازان و زیرساخت ها و بســترهای الزم برای 
اینترنتی شدن داروخانه ها را تشریح کرد. به گزارش 
ایسنا، حمیدرضا راســخ با اشــاره به رشد سریع 
تکنولوژی های جدیــد در دنیای امــروز و با بیان 
اینکه جامعه امروز برای به کارگیری فّناوری های 
جدیدی مانند اسنپ، خودروهای برقی و استفاده از 
کارت های بانکی به جای پول نقد حق انتخابی ندارد، 
گفت:  به بیان دیگر نمی تــوان با این موج دیجیتال 
مقابله کرد و تحت تاثیرآن قرار نگرفت؛ در این میان 
داروخانه های اینترنتی نیز به عنوان بخشی از این 
تکنولوژی نوین موجی به وجود می آورد که جامعه 
تنها می تواند روند آن را آهســته کند، ولی قادر به 
متوقف کردن آن به طور کامل نخواهد بود. لذا باید 
از این شرایط به نحو بهینه استفاده کنیم. او بابیان 
اینکه اینترنتی شدن داروخانه ها نقش داروساز را 
در جامعه کمرنگ نمی کند، تأکید کرد: داروساز باید 
مهارت های خود را در حوزه دیجیتال تقویت کرده 
و خود را برای آینــده آماده کند. عضو هیئت علمی 
دانشکده داروسازی شهید بهشتی با اشاره به برخی 
از مالک هــا و ویژگی های الزم داروســازان برای 
حضور در فضای اینترنتی، گفت: داروســاز باید از 
قدرت مشاوره ای خود به جای قدرت خدمات بیشتر 
استفاده کند. نگاه داروساز نباید الزاماً به داروخانه  
متصل شــود؛ چراکه داروســاز در دوره آموزشی، 
ارائه خدمات متعدد در حوزه مدیریت بیماری ها را 

آموخته و باید از آن ها استفاده کند.
    

نصب تجهیزات پلیسی بر 
خودروهای شخصی ممنوع است

رئیــس پلیــس 
راهنمایــی و رانندگی 
استان از برخورد پلیس 
با خودروهای شخصی 
کــه از چراغ هــای 
 LED چشــمک زن

اســتفاده می کنند، خبر داد. به گزارش ایســنا، 
سرهنگ سید علی حسینی با تأکید بر عدم استفاده 
رانندگان از چنین تجهیزاتی اظهار کرد: ممکن است 
برخی شهروندان، این گونه وسایل را عامل زیبایی 
و اسپرت شدن خودروی خود تلقی کنند، اما باید 
توجه داشــته باشــند که این تجهیزات تنها برای 
استفاده پلیس و نیروهای امدادی است و هرگونه 

سوءاستفاده از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی 
در پایان با تأکید بر توقیف خودروهای شــخصی 
مجهز به تجهیزات پلیســی افزود: برابر آئین نامه 
راهنمایی و رانندگی، پلیس در صورت مشــاهده 
این گونه تخلفات، با متخلفان برخورد قانونی کرده و 
پس از جریمه و توقیف خودرو، رانندگان متخلف را با 
تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.

    
 ورود سامانه بارشی به کشور 

از روز چهارشنبه
بنابراعالم ســازمان هواشناســی بعدازظهر 
چهارشنبه ســامانه بارشــی از غرب وارد کشور 
می شود. به گزارش ایلنا، بر اساس پیش بینی های 
کلی سازمان هواشناســی، طی روزهای آینده در 
استان  های سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و 
شرق هرمزگان، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید 
موقت و در استان های کردستان، کرمانشاه و جنوب 
آذربایجان غربی، بارش پراکنده پیش بینی می شود. 
گفته می شود امروز تا ظهر چهارشنبه، جوی آرام 
در غالب مناطق کشور خواهیم داشت. بعدازظهر 
چهارشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور شده و 
در استان های واقع در شمال غرب، غرب، برخی نقاط 
جنوب غرب و استان های واقع در دامنه های زاگرس 
و البرز مرکزی، سبب بارش برف و باران و وزش باد 
شدید موقت و در مناطق جنوبی، سبب بارش باران، 
گاهی رعدوبرق خواهد شد. روز پنجشنبه در غالب 
مناطق کشــور به جز مرکز و جنوب غرب، بارش ها 
ادامه خواهد داشت که روز جمعه بارش ها در جنوب 
و جنوب شرق کشور تشدید می شود. همچنین در 
سواحل دریای خزر، شــمال غرب و بخش هایی از 
استان های کرمانشــاه و کردستان، بارش پراکنده 
باران و بــرف رخ خواهــد داد؛ طــی دو روز آینده 

خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج است.

از گوشه و کنار تحلیل امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس از حضور باشکوه مردم در بدرقه سردار

مردمجانفشانیوخدمتخالصانهراپاسمیدارند

یادداشت

حجت نظری، عضو شورای شهر تهران

مطلبي که بعضاً درباره مسئول اصلي در حوزه کاهش 
آلودگي هوا و حتي ترافیک مطرح مي شود، خیلي وقت ها 
ذهن ها را به سمت مدیریت شهري هدایت مي کند، ولي 
واقعیت این است که دســتگاه های زیادي در این حوزه 
مسئولیت دارند که بعضاً به نادرست در مدیریت شهري 
خودمان ذهنیت ها را به سمتي برده ایم که در جامعه تصور 
مي شود مشــکل آلودگي هوا را باید مدیریت شهري حل 
کند. حتي سال گذشته که به واســطه نزوالت آسماني و 
تغییرات جوي هواي تهران بهتر شده بود چند بار معاونت 

وقت حمل و نقــل و ترافیــک تهران ابراز داشــت بهبود 
وضعیت هواي تهران به خاطر اقدامات مدیریت شــهري 
مشخصاً در طرح کاهش آلودگي هواي تهران انجام داده 
است، اما بنده در صحن علني شورا و حتي در گفت و گو با 
خبرنگاران اذعان کردم بهبود وضعیت هواي تهران ارتباط 
مستقیم با تغییرات جوي دارد و اقدامات مدیریت شهري 
شاید توانسته اندکي وضعیت را بهتر کند ولي اینکه تمام 
کاهش آلودگي هواي تهران را ناشــي از مدیریت شهري 
بدانیم حرف درستي نیست. ســایر دستگاه ها هم در این 
حوزه مســئول اند و به مســئولیت خود تا به امروز عمل 
نکرده اند. در این رابطه باید ســه نکته را لحاظ کنیم. اول 

اتفاقاتي اســت که در دوره قبلي مدیریت شهري افتاده، 
به خصوص ساخت وسازهایی که در مبادي ورودي هواي 
تهران و مشخصاً در منطقه 22 انجام شده است و باعث شده 
هواي در درون شهر تهران به خوبي نتواند جابه جا شود و 
این باعث تشدید آلودگي هوا شده اســت. دومین اتفاق 
این بود که در دوره قبلي مدیریت شــهري اولویت بندی 
طرح هاي شهري به درستی صورت نگرفت و به جای اینکه 
ما شاهد توسعه حمل و نقل عمومي باشیم شاهد آن بودیم 
که چند هزار میلیارد تومان براي احداث پل طبقاتي صدر 
اختصاص یافت که اگر همین میزان بودجه به حمل و نقل 
ریلي اختصاص می یافت، ما می توانســتیم شاهد افتتاح 

یک خط جدید مترو با دســت کم 1۵ ایستگاه باشیم. لذا 
در دوره ای که شــهر تهران داراي درآمدهاي مناســب و 
فراوان بود این اولویت بندی به درســتی انجام نشد. نکته 
سوم آن است که در دولت قبل یا فعلي، دولت سهم خود 
را از پایتخت بودن تهران پرداخت نکرده اســت و بودجه 
قانوني را که باید براي توسعه حمل و نقل عمومي در شهر 
تهران اختصاص دهد، پرداخت نکرده است. اگر مجموعه 
این عوامل را کنار هم بگذاریم به این نتیجه مي رسیم که 
مدیریت شــهري تنها بازیگر بهبود وضعیت آلودگي هوا 
نیست، اگر روزي وضعیت هواي تهران بهتر شود، مدیریت 
شــهري یگانه بازیگر بهبود وضعیت آلودگي هوا نخواهد 
بود. انتظار مي رود یا از طریق مجلس، بازیگران این حوزه 
را کم کرده و محدود کنیم یا تمام بازیگران را دور یک میز 
بنشانیم و مجاب کنیم که همه دست به دست هم بدهند تا 

وضعیت آلودگي هواي تهران را بهتر کنیم.

برج های منطقه۲۲ راه  ورود هوا را  گرفته است

»مردم نشان دادند اگر 
کسی به آن ها و وطن خدمت 

خالصانه و جانفشانی  کند، 
به او احترام می گذارند و از 

خونش به راحتی نمی گذرند. 
با امید اینکه سایر مسئوالن 

هم راه سردار سلیمانی را 
ادامه دهند.«

امان اهلل قرایی مقدم، 
جامعه شناس در گفت وگو با 
توسعه ایرانی: »مردم ایران 
قاسم سلیمانی را “قهرمان 

ملی” می دانند. او برای 
مردم آرش کمانگیر است.« 
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