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ریحانــه یاســینی مثل بعضی از مــا بچه های متولد دهــه 70 نویســندگی را از نوجوانی با 
وبالگ نویســی شــروع کرد. همان نوشته های وبالگی او را به رســانه ها رساند. اولین قدم های 
کشف جهان رســانه را در رادیو برداشت و سال های دبیرستانش در مسیر مدرسه و صداوسیما 
گذشت. نه تحصیل مانع کار کردنش شده بود و نه کار و نوشتن از درس و مشق انداخته بودش. 
با همین میل و اراده، دانشجوی دانشگاه تهران شد. دانشجوی رشته ای که دوستش داشت و 

مرتبط بود با نوشتن و قلم زدن و روزنامه نگاری.
ورودی 91 رشــته علوم ارتباطات دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران بود. عالقه به 
نوشتن را با چاشنی تحصیالت و میل به آموختن آمیخت تا مثل همیشه بهتریِن خودش باشد: 
یک روزنامه نگار که جز استعداد و عالقه، دانش رسانه ای هم دارد. همین هم شد. در 27سالگی 
روزنامه نگار باتجربه ای شد، قلم جذابی داشت و ذهنی دغدغه مند که هم رسانه را می شناخت 
و هم احوال جهان را. سختکوشی، انگیزه ها و دغدغه هایش از او یک زن روزنامه نگار ساخت که 
در اوج جوانی تجربه سال ها خواندن، آموختن و کار کردن داشت. تجربه ای که آسان به دست 

نیامده بود بلکه حاصل خواستن بود و دویدن و توانستن.
همان اولین ســال های دانشــجویی بود که کارآموز هفته نامه »صدا« شــد. حق التحریری 
گزارش می نوشــت و چم وخم کار در مطبوعــات را یاد می گرفت. ریحانــه در »صدا« ماندنی و 
روزنامه نگار حوزه اقتصادی و اجتماعی این هفته نامه شــد. »مرگ زیردســتان فرشتگان« تیتر 
گزارش تحقیقی مهمی بود که به بهانه مرگ عباس کیارســتمی و درباره خطاهای پزشــکی در 
ایران نوشــته بود؛ گزارشی که خودش آن را یکی از مهم ترین نوشته هایش در هفته نامه »صدا« 

می دانست.
بعد از دو ســال حضور در »صدا«، در آخرین ســال دوره کارشناســی، کار در پایگاه خبری 
اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی تهران را به عنــوان خبرنگار آغاز کــرد. همکاری 
طوالنی مدتش با ماهنامه »آینده نگر«، وابســته به اتاق بازرگانی، را هم از همان ســال ها شروع 
کرد. مدتی دبیر سرویس گزارش این ماهنامه بود و در ادامه هم همچنان با »آینده نگر« همکاری 
می کرد. در همین مدت بود که با یک برنامه هاردتاک تلویزیونی به صداوســیما رســید. برنامه 

هانیه کلهر
روزنامهنگار
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»اکســیر« در سال 95 از شبکه سه سیما پخش می شــد و ریحانه سردبیرش بود. برنامه ای که 
با هدف اصالح ســبک زندگی و در راســتای ارتقای ســالمت و خودمراقبتی ساخته می شد و 

مخاطبان بسیاری داشت.
اما ســال 95، ســال یک موفقیت تحصیلی هم بود. رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد رشته 
ارتباطات شــد تا دو، سه سال دیگر هم دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی بماند. کارشناسی 
ارشــد را با دفاع از پایان نامه ای با عنوان »مطالعه میــدان روزنامه نگاری تحقیقی در مطبوعات 
ایــران« به پایان رســاند. از همان ابتــدای ورود ریحانه به دنیای روزنامه نــگاری، روزنامه نگاری 
تحقیقی دغدغه اصلی اش بود. گزارش هایش در نشریات و خبرگزاری ها قالب تحقیقی داشت 
و حوزه پژوهش او هم همین سبک روزنامه نگاری بود. حوزه ای که دغدغه ها و رویاهای بسیاری 

هم برای پژوهش در آن داشت و هم برای توسعه این قالب ژورنالیسم در ایران. 
هم زمان با تحصیل در مقطع ارشد وارد تحریریه روزنامه »ایران« شد. اشتیاق و دغدغه نوشتن 
گزارش های تحقیقی را در این روزنامه پی گرفت. »بســاط ارتزاق کنار خیابان« گزارشی درباره 
دست فروشی در ایران، گزارش »افشای مافیای گوشت«، و گزارش »خاموشی چراغ کودکی با 
زوزه تندباد محرومیت« درباره ناهنجاری های اجتماعی در مناطق حاشیه پایتخت، از مهم ترین 
گزارش های تحقیقی ریحانه یاســینی بود که در روزنامه »ایران« چاپ شد و بازتاب گسترده ای 
پیدا کرد. انتخاب سوژه های مهم و پرداخت دقیق و پژوهشگرانه آن ها مهم ترین ویژگی های این 

گزارش ها بود که موجب ماندگاری و مورد توجه قرار گرفتنشان شد.
از تیرماه 98 کارش را به عنوان خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا آغاز کرد و یک سال بعد از 
آن سردبیر بخش چندرسانه ای ایرنا )ایرنا24( شد. سردبیری جوان ولی باتجربه که در همان 
اولین روزهای فعالیت در تحریریه ایرنا24 شایستگی هایش را نشان داد. ریحانه یک تحریریه 
جوان و همدل ساخت. تحریریه ای که همیشه آرزویش را داشت. خبرنگاران و روزنامه نگارانی 
را گرد هم آورد تا کنار یکدیگر کار کنند، با هم بســازند، از هم بیاموزند و رشــد کنند. تحریریه 
14نفره ای که هرچند روزنامه نگاران باتجربه ای داشــت اما بعضی هایشــان ســابقه و تجربه 
کمتری داشتند، اما ریحانه به آن ها اعتماد کرد، به درستی تحریریه اش را مدیریت کرد و کار را 

به بهترین شکل پیش برد.
شــاید کمتر کسی فکر می کرد یک روزنامه نگار جوان در اولین تجربه سردبیریش تا این حد 
بر کار مســلط باشد؛ جز تسلط بر متن، بر تصویر هم اشراف داشته باشد، تدوین و موسیقی را 
خوب بشناسد و حتی در بخش های فنی کار ویدیوژورنالیسم هم حرفه ای باشد. ریحانه پیش تر 
و بیشــتر روزنامه نگار حوزه اقتصادی و اجتماعی بــود، اما از حوزه های دیگر هیچ وقت بی خبر 
نبود. صبح به صبح، عالوه بر مرور اخبار روزنامه هــا و خبرگزاری های داخلی، اخبار مطبوعات 
خارجی را هم رصد می کرد. از اکونومیست و گاردین تا بلومبرگ، رویترز و مابقی را می خواند و 

تحلیل می کرد تا نه از خبری بی خبر بماند و نه سوژه ای را از دست بدهد.
جز تسلط، رمز موفقیتش در ایرنا24 توانایی چشمگیرش در پیش بردن کار و رفاقت کردن 
با اعضای تحریریه بود. همان قدر که حواســش به انتخاب سوژه، نگارش متن، انتخاب تصاویر 
و موسیقی، جزئیات تدوین، تیترنویسی و... بود، حواسش به احوال همکارانش هم بود تا مبادا 
از خستگی یا غم کسی غافل شود. در کار دقیق بود و در رفاقت بی نظیر؛ و همین از او انسانی 
کاربلد و کامل می ساخت. حتی اگر نقص و کمبودی پیش می آمد یا سوءتفاهم و دلخوری ایجاد 
می شد، با مدارا با مسئله مواجه می شد. گاهی هم اگر از کوره درمی رفت، دائما به رفتارش فکر 
می کرد که اگر تند رفته جبران کند، مبادا کسی از او دلخور بماند و از فضای کارش دل زده شود.
ریحانــه یاســینی با دغدغه های ریز و درشــت، ســری پر از فکــر و ایده و دلی پر از شــور و 
شــوق زندگی و کار 12 سال در رسانه های مختلف کشــور کار کرد، نوشت و ساخت. ریحانه با 
نوشــته هایش نشان داد که چه اســتعداد و توان بی نظیری در روزنامه نگاری دارد. در یک سال 
حضورش در مقام ســردبیری توانایی های بیشــتری از خودش نشــان داد و حسرت بزرگ تری 
بر دل مطبوعات ایران گذاشــت؛ حســرت حضور یک روزنامه نگار توانمنــد که جز قلم خوب، 
مهارت در انجام پژوهش، ســواد و آگاهی از جهان رسانه ها، توانایی مدیریت یک تیم رسانه ای 
را هم داشت. اگر بود حاالحاالها پی سوژه های مهم می گشت، از ضرورت وجود روزنامه نگاری 
تحقیقی می گفت، با عشق به دانستن می خواند و می آموخت، با جسارت می نوشت، با مهارت 

یک تحریریه را هدایت می کرد و با مهر و رفاقت تمام قد کنار همکارانش می ایستاد.
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غم گساری، در تنهاترین محیط ها و شخصی ترین لحظات هر 
انسانی ممکن است. می توان ساعت ها در گوشه ای نشست 
و بی حضور کسی و کسانی،  اشک ریخت. می توان موسیقی 
را پلی کرد و دقایق طوالنی عقده های دل را خالی کرد. نگاه 
کردن به یک عکس یا تماشای هزاران باره یک فیلم می تواند 
لحظات دل انگیزی از غم خواری را برای هرکســی رقم بزند. 
حداقل تجربه 40 روز گذشــته ام نشــان می دهد برای گریه 
کردن هیچ مقدمه و موخره ای نیاز نیست. هرجایی و در هر 
شرایطی، در ترافیک،  در پارکینگ و هرجایی که بخواهید و 

بتوانید، اشک از دیده جاری می شود. 
غــم این روزهای من این نیســت که چطــور گریه کنم. 
تقریبا هرجا که خواســتم اشکم جاری شد. اشک تنها یک 
بروز بیرونی از احساســی اســت که به هرشکلی خودش را 
عیان می کند. اشــک ریختن در فــراق ریحانه عزیزم هم به 
یک برنامه روزانه زندگی من بدل شده اســت. کوچک ترین 
گالیه ای از این وضعیت ندارم. اشــک تنها نماد اســت، از 

اینکه بدون او زندگی چقدر جانکاه و کمرشکن است. 
امــا این روزها غصــه بزرگ تــری دارم. غمی کــه دلم را 
زیر باری ســنگین و تحمل ناپذیر در خــود مچاله می کند. 
گوشــه ای از قلبم را خراش می دهد و بی مباالت ساعت ها و 

ساعت ها ادامه می یابد و آن قدر ظالمانه می تازد که احساس 
می کنــم بدون توســل به قــرص و داروی تســکین بخش، 

چاره ای برای مهار زدن به آن ندارم. 
واقعیــت این اســت که شــاکله زندگی مــن و ریحانه را 
یک عنصر می ســاخت: »خنده های بســیار به موضوعات 
بی شــمار« بــه زبانی مشــترک از طنــز رســیده  بودیم که 
می توانستیم به هرچیزی بخندیم. به موضوعات عادی، به 
مسائل پیش پاافتاده و هرآنچه که از نظر و نگاه دیگران لوث 
و بی معناســت. اما برای من و او اتفاقاتی سرشــار از خنده 

بودند. 
ســاعت ها در ترافیــک می ماندیــم و بــه همه چیــز که 
پیرامونمان را می ساخت می خندیدیم. از تمام شدن بنزین 
ماشــین تا گرفتاری لحظات ســخت پیدا کــردن جاپارک. 
برای هر لحظــه ای تکیه کالمی اختــراع کرده بودیم، برای 
هــر مواجهه ای معنایی ســاخته بودیم که اگر به آن اشــاره 
می کردیم، در لحظه لبخند که نه، ریســه بــرای هردوی ما 

اتفاق می افتاد.
ایــن روزها زیــاد گریه می کنــم. در همــان تنهایی ها و 
بی کســی های اطرافم. اما عجیب اســت که مدام ذهنم به 
اینجا کشــیده می شــود که از این پس بدون ریحانه چطور 

باید بخندم. به چه چیزی بخندم؟ 
خندیــدن مثل گریه کــردن نیســت. در تنهایی ممکن 
نیست و به یاری وفادار نیاز دارد. به کسی که در دل و جانت 
نفوذ کرده  باشد و کلماتت را بفهمد. رابطه میان من و ریحانه 
از ابتدایی ترین روزهایش با همین خنده شروع شد. همان 

بار اولی کــه دیدمش، همان چند لحظه اول که به صحبت 
با هم نشستیم، زبان طنز مشــترک میان هر دوی ما شکل 
گرفت و به لحظه ای ادبیات مشترک خندیدن در هر دوی ما 
ظهور کرد. از همان روزها تا وقتی که حلقه عقد به دســتان 
هردوی ما چسبید تا حتی روزهایی که جر و بحث می کردیم 
و کارمان به دعوا می کشــید، همیــن خنده ها نجات بخش 
می شــدند. وســط پیچیده ترین لحظات زندگی مان وقتی 
دنبال خانه خریدن بودیم و پول نداشتیم، وقتی در کارهای 
روزانــه خودمــان درمانده بودیــم، وقتی دیروقــت به خانه 
می رســیدیم و شام نداشــتیم، وقتی گرفتاری اطرافمان را 
احاطــه می کرد، چند تکیــه کالم معنادار بــرای هردوی ما 
وجود داشــت که به ســرعت لحظات غمنــاک را به لبخند 

بکشاند.
حاال من تنهاترینم. کسی را ندارم که با او بخندم. کسی 
نیســت که زبان طنز مشــترک با او داشته  باشم. دیگر همه 
لحظات ســخت زندگی واقعا سخت اســت. از اینجا به بعد 
زندگی با من شــوخی ندارد. حرفش را صریح و رک می زند. 

زمختی لحظاتش را به هر روشی در دل و جانم می نشاند. 
آخریــن تصویری کــه از او دارم، ســاعت 5 و 30 دقیقه 
صبح مقابــل ترمینال 2 فــرودگاه مهرآباد اســت. وقتی از 
ماشین پیاده شد که به سمت فرودگاه برود، با لبخند گفت: 
»ببین هواپیما ســوار شدن خودش پنجاه درصد لذت سفر 
است.« نمی دانم چرا به جای اینکه یک لبخند ساده بزنم، 
با صــدای بلند خندیدم. این آخرین خنــده من در 40 روز 

گذشته بود. 

بهراد مهرجو
روزنامهنگاروهمسرریحانه
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برای ریحان

این روزها همه کارها ســخت تر از چهل روز پیش شده اند. 
انــگار خطــی میان تقویــم ما کشــیده و زمان را بــه دو بخش 
نامســاوی تقســیم کرده اند: قبل از چهارشــنبه دوم تیرماه، 
بعد از چهارشــنبه دوم تیرماه. کارهای سخت بسیاری بود که 
باید انجام می دادیم. مثال به گلدان هــای جامانده در آن اتاق 
انتهایی ایرنــا آب می دادیم. مثال با آخرین عکس ها و حرف ها 
و دســت خط های به جامانده از دوستمان، روبه رو می شدیم یا 

گاهی هم سراغش را از خاک های بی صدا می گرفتیم.
پای صحبت خانواده ریحانه نشستن هم یکی دیگر از همه 
کارهای نیمه دوم ســیاه تاریخ جهان کوچک ما بود. حاال باید 
با آن هــا از روزهای نبودن دختر 28ساله شــان حرف می زدیم 
بی آنکه کاری از این دست های سیمانی بربیاید. باید از داغی 
که روی سینه آن ها انگار سنگین تر از خط کش هایی است که 
می توانند اندازه بگیرند، می شنیدیم تا بنویسیم؛ که تو عاشق 

نوشتن بودی. 

J  ...روزی که قلبم ریخت
 مادرش حال قدیم را ندارد. با پرکشیدِن ریحانه اصال دیگر 
آدم ســابق نشــده. با اینکه چندماه پیش به سوگ خواهرش 
نشســته، اما داغ ریحانه جگرش را ســوزانده است که به قول 
سایه، »وین چنین بر جگر سوختگان/ داغ بر داغ می افزاید؟« 
فرشته افشــون، مادر ریحانه یاســینی حرف هایش را این طور 

شــروع می کند: »اصل اتفاق را باور ندارم. مــی روم و می آیم و 
به زندگی مشغولم اما گویی قفل شــده ام.«و یکراست می رود 
ســراغ روز اتفــاق و اینکه »مــا خیلی بد متوجه شــدیم و خبر 
خیلی سریع آمد. کاش آن قدر زود خبررسانی نمی شد. کاش 
 یکروز که نه، حتی یک ســاعت به من امید می دادند. گوشــی 
را که باز کردم تلگرام را دیدم که نوشــته بــود واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران در آذربایجان غربی. قلبم ریخت. دستم می لرزید. 
حتی نمی توانســتم گوشــی ام را باز کنم که خواهرش، مبینا 
جیغ کشــید و فغان کرد. آن قدر خبر ناگهانی بود که من اصال 
باور نکردم. شــش ماه پیش که خواهرم را از دســت دادم، خوِد 
ریحانه چقدر برنامه ریخت و ســناریو چیــد که به من گفتند و 
تازه او که مبتال به کرونا بود. هنوز هم خبر ندارم که چه شــده 
و دلــم می خواهد بدانم چه اتفاقی افتاده و چه بر ســِر دخترم 

آمده است.«

J  ریحانه ذوق رفتن به ارومیه داشت
اما مادر روایت می کند از دوشــنبه عصر که ریحانه به خانه 
پدری رفت و چقدر برای ســفر ذوق داشت که »دریاچه ارومیه 
احیا شــده و می خواهیم برویم برای خبررسانی اش.« بچه که 
بــود به ارومیه رفته بودیم و یک عروســک ســبز برایش خریده 
بودیــم. گفــت: "مامان یادت هســت اون عروســک ســبز رو 
خریــدی؟" ازدواج کــه کرده بود هفته ای یکی،  دو شــب به ما 
ســر می زد. این طور نبود که همیشه اینجا باشد اما حاال انگار 
هیچ کس در این خانه نیســت. حتی وقتی شلوغ هم هست، 

انگار خالی است.«
و ادامــه داد از ماجــرای آن  شــِب آخــر: »عاشــق این بود 

چنــد روز تعطیلی پشــت هم باشــد که ســفری با شــوهرش 
بروند یا بــه کارهای خانه برســد. ریحانه معموال سه شــنبه ها 
می آمــد خانه مــان، امــا آن هفته دوشــنبه آمد. آن شــب مثل 
فرشــته ها شــده بود. خیلی حرف نزد و ســرش توی گوشــی 
بود. شــام برایش قرمه سبزی با سبزی شمالی پختم که خیلی 
دوســت داشت. بعد از شــام، رفت اتاقش و صدای لپ تاپش را 
می شــنیدم. نمی دانم چرا آن شــب آن قدر پریشان بود. صبح 
با هم صبحانه خوردیم و گفتم:"پنج شــنبه، ســال باباحاجیه، 
بیــا." گفت:"مامان فردا صبح می خوایم بریم دریاچه ارومیه." 
و گفت:"مامان دوماه دیگه سومین سالگرد ازدواجمه. دارم فکر 
می کنم چهارمین ســالگرد ازدواجمون، چقدر از آدم هایی که 
توی عروسی مون بودن، دیگه نیستن.« و نمی دانستم یک روز 
بعدش خــودش هم دیگر نیســت. آن روز گفت که "من اســم 
مهســا رو دوست داشــتم، اما فقط شما به من می گی مهسا." 
ناراحــت بود که روز تولدش یعنــی ١۶ آذر با روز فوت خاله اش 
یکی شده و من هم گفتم:"من تولدت رو به قمری می گیرم که 
فردای روز مادر به دنیا اومدی و ریحانه شدی." روز خاصی بود 

و حرف های خاصی زدیم.«

J  آخرین سه شنبه  بدون آیت الکرسی
قــرار از مــادر ریحانــه رفتــه اســت. او با بغضی کــه مدام 
می خورد، می گوید: »همیشــه وقتی از خانــه بیرون می رفت 
آیت الکرسی و چهارُقل می خواندم ولی آن روز هیچ یک از این 
کارها را نکردم. نمی دانم چرا. دوبار آیت الکرســی خواندم و تا 
وســطش رفتم اما کار پیش آمد و رها کردم. هربار می خواست 
ســفر برود می گفتم صدقه بگذار و رســیدی، به من زنگ بزن. 

مائده امینی، حمیدرضا محمدی
روزنامهنگار

گفت وگو با خانواده یاسینی درباره فقدان ریحانه و آنچه این روزها بر آن ها می گذرد 

شهر خالی شد
تو مگر چند نفر بودی؟ 
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سه شنبه شب یعنی شِب قبل از ســفرش، ساعت ٩و نیم زنگ 
زدم. غش غش می خندید. توصیه هایی کردم و گفت:"خیالت 
راحت. با هواپیما می ریم و می آیم و هتل هستیم." این آخرین 
حرف ما بود. صبح چهارشنبه پیام دادم "رسیدی؟" اما جواب 

نداد و هنوز هم جواب نداده است.«
او از ایــن چهل روِز پس از ریحانه گفت که »خیلی ســخت 
گذشت بر من و اصال نمی دانم چگونه زنده ام! به قول معروف، 
شب و روزمان یکی شده است و و زندگی مان سیاه.« و ناراحت 
بــود از بعضی حرف ها که »در فضای مجازی مطرح می شــود 
و اذیتم می کند. می گویند ریحانه وصیت نامه نوشــت. ریحانه 
اهل وصیت نامه نبود. او ُپر از شــور و شــوِق زندگی بود و امید 
داشت. البته آنچه نوشــت و توییت کرد در واکنش به از دست 
دادِن نزدیــک به هــِم پدربزرگ و مادربــزرگ و خاله اش بود که 
حتمًا رویش اثر گذاشته بود. فرزند من نرفت که بمیرد. او رفت 
تا امید را به مردم نشان بدهد. بچه من رفت که بگوید این خاِک 
نفرین شده درســت می شود. چون همیشه دنبال حل مشکل 
بود و برای من، مثل مادر  و معلم و مشــاور. اصاًل برای همه مان 
این طور بود. وقتی خواهرم رفت او بود که زندگی را دوباره زنده 
کرد، ولی من حاال هیــچ کاری نمی توانم بکنم. اگر این اتفاق 
برای مــن افتاده بود، ریحانه هم به زندگی خودش می رســید 
و هــم به پــدر و خواهرش. ایــن چهل روز همه اش بــه ریحانه 
فکر می کنــم. گاهی زنگ می زنم به محل کارش یا گوشــی را 
برمی دارم ببینم پیامی نداده یا زنگی نزده. خیلی برایم سخت 
اســت باورش و درکش. باورم نیســت که ریحانه دیگر نیست. 
نمی دانم چرا این قدر زود رفت. می گویم به خوابم بیا، نمی آید. 

عذاب آور است که به خواب دیدن دیگران دلخوش هستم.«

J  همیشه جلوتر از سنش بود
فرشته افشون با اشــاره به این نکته که چقدر رفتن ریحانه 
زودهنگام بود، یادآور شــد که دخترش در همه مقاطع زندگی 
انگار عجله داشت و »حتی به دنیا آمدنش هم معجزه بود. زیبا 
بود و باهــوش و فعالیت هایش در همان نــوزادی هم زود بود؛ 
پنج ماهه که بود چهاردست وپا می رفت و هشت ماهگی راه افتاد 
و یک ســالش که شد یک شعر را کامل می خواند. خوش خط و 
خوش صحبــت بود و ســوگلِی خانوادۀ من و پــدرش. همه جا 

محبوب بود.«

مــادر ریحانه حرف هایــش را تکمیل می کند: »عاشــق 
نوشــتن بــود. از سیزده ســالگی در وبالگ می نوشــت و از 
پانزده ســالگی بــه رادیوجــوان می رفــت. برخــالف خیلی 
از مادرهــای دیگــر، در نوجوانــی با او مشــکلی نداشــتم و 
خیلــی هم خــوب و به دور از حاشــیه بــود. از بچگی دنبال 
ایــن بود کــه صدایــش را بشــنوند و در آن ســن، که حتی 
شناســنامه اش عکس نداشت، با هم به رادیو می رفتیم و من 
منتظــرش می ماندم چــون اوایل حتی راهــش نمی دادند.
می گفت:"مامــان اجــازه بده خودم برم. اینــا به من می گن 
تو بچه ای." اشــک می ریخت و می گفت:"کاش بیست وپنج 
سالم بود و خیلی کارها را خودم می کردم." عجله داشت برای 
بزرگ شــدن. جلوتر از ســنش بود. هیچ وقت با او مخالفتی 
نمی کردم چون می دانســتم منطق دارد. مقید بودم کالس 
زبــان هم برود. در درس و زبان و کارش موفق بود و همیشــه 
ســرم باال بود، چون همه از او تعریف می کردند. در دانشگاه 

هم شاگرداول بود و رتبه یک کنکور ارشد ارتباطات.«
و بعد به ســراغ ازدواجــش رفت: »بــرای ازدواجش، وقتی 
همسرش را معرفی کرد، هیچ دغدغه ای نداشتم چون مطمئن 

بودم انتخابش بهترین اســت و واقعًا هم بهترین بود. کارهای 
ازدواجش خیلی ســریع پیش رفت و همه تعجب می کردیم. از 
خواســتگاری تا عقد یک ماه شــد. نه به دنبال حاشیه بود و نه 
در پی تجمالت و تشــریفات. برای دل خودش زندگی می کرد. 
لباسی که دلش می خواست پوشید. با شوهرش خوب زندگی 

کردند و خوشبخت بودند.«
و البتــه »راضــی ام به رضای خدا که خــوب زندگی کرد اما 
عمرش، عمــِر ُگل بود. عامالن و مســببانش را به خدا واگذار 
کردم. همه شــان آدم هــای پوچ و بی آبرویی هســتند. آنها اگر 
می توانستند کارشان را انجام دهند، وضعیت محیط زیست ما 
این نبود. نمی دانم حتی چرا این بچه ها را به تونِل نیمه ساخته 
بردند یا با ماشــین بدون ترمز، راهی جاده ی نا امن کردند. ما 
این بچه ها را با عشق بزرگ کردیم و به راحتی پرپرشان کردند.«

J حاال چطور باید از آن کوچه گذشت؟
»نام گذاری خیابانی به نام ریحانه و مهشاد، دردی از ما دوا 
نمی کند.« این حرف ها را مادرش با دودلی می زند، چون شاید 
ریحان از جاودانه شــدن نامش خوشــحال باشد. او می گوید: 
»رســم شده در کشور ما، که وقتی عزیزی را از دست می دهیم 
خیابــان یا کوچه ای به نامش می کنیــم. ولی حاال من چگونه 

عبور کنم از آن خیابان که چشمم به اسمش نیفتد...؟«

J  ریحانه حتما به سفری طوالنی رفته، برمی گردد
جنس بغض در آدم ها فرق می کند. ســوگ فرزند می تواند 
زخم های نابرابری به بازمانده ها بزند. حســین یاســینی، پدر 
ریحانه، با صدای لرزان و گرفته، حرف هایش را این طور شروع 
می کند: »امیدوارم روزگار امروز ما، قســمت هیچ کس نشــود. 
روزهای اول شــوک بسیار سنگینی به خانواده من وارد شد که 
ما هنوز از این شوک خارج نشده ایم. نمی دانم چطور این چهل 
روز را دوام آورده ایــم. من که باور نمی کنــم ریحانه در این دنیا 
نباشد. مدام فکر می کنم که حتما به سفر رفته یا سرش شلوغ 

شده. فکر می کنم برمی گردد.«
او دربــاره حال و هــوای خودش می گویــد: »من با مفهوم 
بهشت زهرا رفتن غریبه ام.در هیچ جای تصوراتم نمی گنجد که 
این بچه من اســت که آنجا خوابیده است. راستش تمامی این 

چهل روز در همین ناباوری گذشته است.«

برای ریحان
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برای ریحان

J  از خواسته هایش کوتاه نمی آمد
»همــه تصویرهای ریحانه در ذهن من روشــن و ماندگارند 
امــا چیــزی که هرگــز از یــادم نمــی رود، تصویــر خنده های 
اوست.«حســین یاسینی که حاال صدایش مقطع شده، ادامه 
می دهد: »ریحانه همیشــه خندان و امیدوار بود. او همیشــه 
راهی برای رســیدن به هدف هایی که بــرای خود تعریف کرده 
بود، می ســاخت و هیچ وقت از خواسته هایش کوتاه نمی آمد. 
حاال باید چه کار کنیم...؟ ما مانده ایم و یک دنیا خاطره...« او 
ادامه می دهد:»یادم می آید یکبار وقتی دو یا ســه سال داشت 
با مادرش در راه ســفر به گلپایگان بودیــم. ریحانه هم در بغل 
مادرش نشسته بود و من رانندگی می کردم که این بچه ناگهان 
تصمیم گرفــت به بغل من بیایــد. هرچه گفتیم بابــا در حال 
رانندگی اســت به خرجش نرفت و آن قدر پافشــاری و بی تابی 
کرد که ماشــین را کنار جاده زدیم تا مــن او را برای دقایقی در 
آغوش بگیرم. آرام که شــد توانســتیم مســیر را ادامه دهیم و 

رضایت داد که به بغل مادرش برگردد.«
پــدر ریحانــه ایمــان دارد که دختــرش، دختــری خاص 
بود. برای این گزاره شــاهد مثال های بســیاری می آورد. مثاًل 
می گوید: »حتی دنیا آمدن ریحانه شبیه معجزه بود. دکترهای 
مختلــف می گفتند این بچه نباید به دنیــا بیاید چراکه ممکن 
است چشم های مادرش آسیب ببیند. چندین و چند دکتر فوق 
تخصــص به ما تاکید کردند که نبایــد بگذاریم این بچه به دنیا 
بیاید تا اینکه پزشکی پیدا کردیم که به ما این اطمینان خاطر 
را داد که می توانیم ریحانه را به دنیا بیاوریم. خواســت خدا بود 
دخترم به دنیا بیاید. مثل ماه زیبا بود. در خانه مهسا صدایش 
می کردیم اما چون در روز تولد حضرت فاطمه به دنیا آمده بود، 

نامش را گذاشتیم در شناسنامه ریحانه.«

J  نه دلجویی کردند، نه عذرخواهی
پــدر ریحانه هــم در خالل حرف هایش تاکیــد می کند که 
ســازمان محیط زیست تنها به فرســتادن تاج گل و چسباندن 
بنر تسلیت اکتفا کرده و کســی از این سازمان یا ستاد احیای 
دریاچــه ارومیه نــه از اعضای خانواده عذرخواهــی کرده و نه 
دلجویــی: »ما شــکایتمان را ثبــت کرده ایم. به هیــچ عنوان 
از حــق قانونی مان نمی گذاریــم. وکیل ما پیگیــر امور دختر 
ازدست رفته مان است. آن ها باید جواب گوی اعمالشان باشند. 

اما بدانید صبر مردم ایران هم حدی دارد.«
حســین یاســینی از لطف بســیار مردم تشــکر می کند و 
می گوید: »شاید همین چیزها ما را زنده نگه داشته است. افراد 
بسیاری برای گفتن تســلیت یا آمدند خانه یا با من، مادرش، 
خاله هــا و عمه هایش و... تماس گرفتند. چنــد روز بعد از این 
اتفاق، از یکی از روستاهای اطراف نقده با من تماس تصویری 
گرفتند. آن شــب دیدم که تعداد بســیاری از اهالی آن روستا 
دور هم جمع شــده بودند تا به ما تسلیت بگویند. این عزیزان 
در این میان حرفی زدند که بســیار مــرا تحت تاثیر قرار دادند. 
بزرگ این روستا، پیرمردی 85ساله بود که گفت: ما شرمنده ایم 
که این اتفاق در محدوده زندگی ما افتاده اســت. راستش این 
خیلی برای من تسلی بخش بود. من خودم را الیق این لطف ها 

نمی دانم، این ها همه لطف خدا به ریحانه است.«

J ندیدی عروسکم درد می کشد؟
پدر ریحانه انگار با استخوانی در گلو می خواهد به ما بگوید 
که ریحانه چقدر اهل زندگی کردن بود: »یک بار ماشین ریحانه 
را برده بودم تعمیرگاه. در فرآیند تعمیر ماشینش،عروسکی که 
از آیینه آویــزان کرده بود افتاده بود زمین و خاکی شــده بود. 
هیچ وقت یادم نمی رود، ماشین را که تحویل گرفت به من زنگ 
زد و گفت: "بابا! عروســکم افتاده زمین، نفهمیدی؟ نشنیدی 
صدات می کرد؟ ندیدی دارد درد می کشد؟" می خواهم بگویم 
دختــر من با همه چیز ارتباط برقرار می کــرد و از همه جزئیات 

زندگی و همه داشته هایش لذت می برد.« 

J  نمی توانم از فعل گذشته استفاده کنم
ریحانه را اگر از نزدیک می شــناختید، امکان نداشــت نام 
»مبینا« را از دهانش نشــنیده باشــید که همیشه دلش پیش 
خواهــرش بود و مــدام از او حرف می زد و دغدغــه آینده او را 
داشــت. مبینا حاال در 17ســالگی، داغدار شــده است. او با 
شــبیه ترین صدا به ریحانه، آغاز به صحبت می کند: »بگذارید 
که خواهرم را به نامی که بیشــتر به آن شباهت داشت، مهسا، 
صدا کنــم، چراکه واقعا مثل مــاه بود. مــن نمی توانم از فعل 
گذشته برای خواهرم اســتفاده کنم. من همیشه می دانستم 
و می دانم که بزرگ ترین دغدغه اش من بودم. همیشــه نگران 

حال من بود.«

مبینا برای آدم هــا رنگ انتخاب می کند: »مهســا گلبهی 
اســت. رنگ آرامی که به همه چیز رنگ می بخشــد و همه جا را 
قشــنگ می کند. اغــراق نمی کنم... او تنها کســی بود که در 
ســخت ترین لحظات زندگی من کنارم بود و قبل از اینکه برایم 

خواهر باشد، دوست و مادر بود.« 

J  هنوز با ازدواجش کنار نیامده بودم
مبینا بیشتر از پدر و مادرش در شبکه های اجتماعی حضور 
دارد. مثــل خیلی از ما. او درباره آنچه این روزها بیشــتر از غم 
بزرِگ نبــودن ریحانه آزاراش می دهد، می گوید: »قضاوت های 
بی رحمانه و پیام هــای تندی که این روزهــا دریافت می کنم، 
رنج بســیاری به من وارد می کند. خواهر من آزادانه حقیقت را 

می نوشت و من تا همیشه به این افتخار می کنم.«
او ادامــه می دهــد: »پیش از این روزها، بــرای من بدترین 
اتفاقی که افتاده بود، ازدواج کردن مهســا بود. من در روزهای 
اوایل نوجوانی دوســتی در مدرسه نداشــتم و به عشق دیدن 
خواهرم به خانه برمی گشتم. شــب ها وقتی از سرکار می آمد، 
مرا بغل می کرد و می گفــت: »زود انرژی منفی ها را بده بیاد.« 
همیشــه این کار را می کرد. اما ســال 97، ازدواج مهسا باعث 
شد که من به افسردگی یک ساله ای فروبروم چرا که جایش در 
خانه خیلی خالی تر از تصور من بود. من هیچ وقت به نبودنش 
عــادت نکردم. آن روزها، روزهای خیلــی بدی برای هردوی ما 
بود اما بدتر از این روزها نبود... ای کاش مثل این یکی، دوساله 
هنوز ســهم من هفته ای یکی، دو بار دیدنش بود نه این هرگز 

ندیدنش...«

J ...برای آرزوهای ریحانه
مبینا خودش به خوبی می داند که می تواند تجسم آرزوهای 
خواهرش باشد. مثال می گوید: »من همیشه دوست داشتم که 
اقتصاد بخوانم و برای شــروع کارم پیش مهســا باشــم و از او یاد 
بگیرم. وقتی مرحله اول المپیاد قبول شدم، او برایم یک استوری 
در اینســتاگرام گذاشــت و نوشــت: "یک روز این دختر، در یک 
کشــور توسعه یافته کســب و کار خودش را راه می اندازد و از من 
دعوت می کند که پیشــش کار کنم."مبینا تاکید دارد که »امروز 
هم قرار اســت من همان مســیر را بروم. خاطرات بــدم را اینجا 

می گذارم و می روم دنبال آرزوهایم تا مهسا را خوشحال کنم.« 
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برای ریحان

کلمــه تنهــا پناهگاه ماســت. همان ســنگری که تو 
جوانی و جانت را به آن ســپردی.  ولی حاال کلمه ها هم 
دیگر نمی تواننــد آراممان کننــد. خاکریــز فروریخته و 
دیگر بی پناه شده ایم. مســعود بهنود بعد از فوت شاملو 
گفت که »کلمه یتیم شــد.« اگر شاملو پدر کلمه بود، ما 
روزنامه نویس ها هم مسلک خودمان را داریم. کلمات ما 
شعر نمی شود اما شاعِر بی استعاره و تلمیح هستیم برای 
رنج هــا و دردهای بی پناهان. حاال که خودمان دردمند و 
رنج کشیده و بی پناه هســتیم، چرا کلمه یاری نمی کند 
که این چند ســطر را بنویســم؟ آن قدر بی وفا شده است 
که مجبور شــده ام به جای موضوع نوشته، درباره اصل 

»نوشتن« بنویسم.
J 

در فیلــم »خیلی دور، خیلی نزدیــک«، پدری که جراح 
مغز و اعصاب است و متوجه تومور بدخیم پسرش می شود، 
دســت هایش را به نشانه عجز باال می آورد و می گوید: »چرا 
از ایــن دســت ها که جــان خیلی هــا را نجــات داده کاری 

برنمی آید؟«
او سراسر اســتیصال بود و من حاال معنی واقعی برخی 
کلمه هــا را درک کرده ام. می دانم »عاجــز« کجا مفهومش 
کامل می شــود یا »استیصال« چگونه به اوج معنا می رسد. 
این حس و این کلمه ها بیشــتر از هر زمــان دیگری به من 
نزدیک شــده اند. در ایــن بزنگاه که باید مهم ترین نوشــته 
عمرم را بنویســم، چرا از این دست ها کاری برنمی آید؟ چرا 
کلمه ها غریبه شده اند؟ مگر این جمع های متغیر حروف که 
قادرند بیش از بی نهایت ترکیب بسازند، همان هایی نیستند 

که نصف عمر بی ثمرم را برایشــان جــان کندم؟ چرا در این 
موقعیت این قدر از ذهنم فاصله گرفته اند؟

J 
مهسا جان! تو فرزند کلمه بودی. در همان دوره کوتاهی 
که روزگار مجال داد، بهترین اســتفاده را از این ترکیب های 
حروف کــرده ای. از حق گروه های آســیب دیده جامعه در 
برابــر کم کاری هــا و بی تدبیری ها دفاع کــرده ای و از آن ها 
مهم تــر در مقابل تکبر و تفرعِن قیم مآبانه ایســتادی. حاال 
خــودت قربانی یکــی از همان ها شــده ای.  چقدر از کلمه 
»قربانی« برای موقعیت های مختلف اســتفاده کرده ایم اما 
جای اصلی اش اینجاســت. ظرف معنایی این کلمه را هم 

تازه شناخته ام.
J 

ریحانه جان! تو هم مثل همه نزدیکانم احتماال می دانی 
کــه راهکار غیرارادی من در این مواقــع، »فرار از موقعیت« 
است. تو حتما از من قوی تر هستی که در ماجرای از دست 

دادن خاله ات توانستی کلمه ها را استخدام کنی و چندین 
متن درباره عزیزت بنویسی. منطق من که از سر ناتوانی ام 
شــکل گرفته، می گوید: چرا باید با واقعیت روبه رو شــوم و 
آن را بپذیرم؟ می خواهم تا همیشــه از واقعیِت نبودنت فرار 
کنم. مگر نســیان چه ایرادی دارد که همــه باید به هوش و 
باحافظه باشیم؟ اصال من با »حقیقت« بهتر کنار می آیم تا 
»واقعیت«. در وادی حقیقت هم تو در کنار مایی. جمالتی 
که خلق کرده ای حاضرند. برای ما که بنده کلمه هســتیم، 
این حقیقت کوچکی نیســت که مطالــب و آثارت زنده اند. 
چت هایــی که با همــان منطِق فرار، هنــوز جرئت نکرده ام 
سراغشان بروم هم هست. خودت هم هستی اما سرشلوغ 
شــده ای و یادی از من نمی کنــی. فقط نمی دانم چرا چند 
بار که آمدم خانه ات، آنجا هم نبودی. حتما کار داشــتی که 
من و بهراد به سبک قدیم ها، هم نشینی مجردی مان برقرار 

شده است.
J 

در آخریــن بــاری که رفتم بــه خانــه ات، روی کتابخانه 
روبه روی تخته وایت بردی که کارهای هفته آینده ات را آنجا 
نوشته ای، یک مجســمه ویلوتری روی قفســه افتاده بود. 
آمدم بلندش کنم تا بایستد اما فقط بدنش ایستاد و سرش 
روی قفســه باقی ماند. سر از بدنش جدا شده اما در همان 
حال، قلِب از سینه درآمده اش را رها نکرده است. تو را آنجا 
ایستاده دیدم و فهمیدم آن تصویر لعنتی که از بهشت زهرا 
در ذهنم رژه می رود، واقعی نیســت. قلب تپنده و سرخت 
آنجاســت و میان دستانت می درخشد. نمی خواهم نگاهم 
را باالتر ببرم. من با ســر کاری ندارم. دلم پیش دلت اســت 

همان جا وسط دستان پرتوانت.
دِل بزرگ داشــتن یعنی همین. یعنی ســر نداشتن هم 

بی اهمیت است.
به نام و حرمت کلمه، شهادت می دهم که تو طعم عشق 

را چشیده ای. پس تا همیشه زنده ای.

محمد عدلی
روزنامهنگار

            به نام کلمه
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روزی که برای اولین بار وارد کالس شــد، بی اختیار به او 
خیره شــدم. نمی دانم بابت ظاهرش بــود که به هیچ کدام 
از دخترهــا نمی مانســت، یــا به خاطر درخشــش عجیب 
چشــم هایش؟ ظاهر دخترهــا و خانم هایی کــه به کالس 
می آیند از ســه  شکل خارج نیســت؛ یا خیلی آالمدند و به 
خودشان خیلی می رسند، یا با چادر و حجاب کامل اسالمی 
هســتند یا خیلی معمولی و ساده. ریحانه جور تازه ای بود. 
مانتو نپوشــیده بــود، پیراهن خوش دوخــت بلندی به تن 
داشت که آســتین های بلندش تا مچ دست را می پوشاند، 
روی مچ ها تورِی ظریفی داشــت که یقه بلند پیراهن هم با 
همان تور تزیین شــده بود. پارچــه پیراهنش پر از گل های 
ریز شــاداب بود. هدبند ظریفی پیشــانی را تا مرز روسری 
خوش فرمی که معلوم بود برای گره زدنش وقت صرف شده، 
می پوشاند. چشم هایی که هوش از آن می تراوید فقط به درِد 

یک چیز می خورد:
فیلم نامه نویس شدن...!

معمواًل یکی از اولین خواهش های من از بچه ها دقت در 
مشاهده گری است. از آن ها می خواهم که پشت سرشان هم 
چشم داشــته باشند، فیلم نامه نویس  باید در کسری از ثانیه 
ببیند و به ذهن بسپارد. باید بشنود و به ذهن بسپارد. وقتی 
ریحانه گفت که خبرنگار است، و وقتی اولین گزارش هایش 
را خواندم، دریافتم که آن چشــم ها بــرای همین کار آفریده 
شــده اند. اولین کارهای کالسی را با تمرین گزارش نویسِی 
توصیفی آغاز می کنم. ریحانه پیش از کالس انبوهی گزارش 
توصیفی نوشــته بود. با این همه گزارشــی را کــه باید برای 

کالس می نوشت نمی آورد، و نمی گفت چرا. وقتی در کالس 
از کنار گذاشتن »کمال گرایی« به عنوان یک وسواس فکری 
که در اولین قدم ها ممکن است آفت کار شود صحبت کردم، 
به او نگاه کردم، ریز خندیــد. خودش بود! ریحانه کمال گرا 
بود. ســخت راضی می شــد از خودش و از دیگــری. بعد از 
کالس گپ زدیم. گفتم کمال یک نقطه مشــخص نیســت. 
قله دماوند نیست که فتحش کنی و تمام. کمال جاده است، 
مسیر است، رفتن است و صیرورت. از موراکامی حرف زدیم 
که می گفــت فقط با خودش رقابــت می کند. گفتم همین 
گزارش آخری را که ازت خواندم می گذارم به حساب تکلیف 
کالس. گزارش توصیفی درجه یکی نوشته بود، اگر درست 

به خاطر داشته باشم در مجله »آینده نگر«. 
ریحانه تجربه 88 را پشت سر داشت. اهل درد بود، عمیقًا 
نگران توسعه ایران بود. تجربه شکست سیاسی یادش داده 
بود که توســعه جز از راه آموزش امکان پذیر نیست. انساِن 
توســعه یافته می تواند توســعه پایدار را ممکــن کند. وقتی 
گفــت می خواهد با بهــراد مهرجو ازدواج کنــد گل از گلم 
شــکفت. اگر ریحانه دخترم بود ـ که بود ـ نمی توانستم فکر 
کنم انتخاب بهتری می شــد کرد. بهراد هم از دانشــجویان 
قدیمم بود که به قول اســتاد: باالی ســرش ز هوشمندی/ 
می تافت ســتاره بلندی.  با چه ذوق و شــوقی کارهاشان را 
انجام می دادند. یکی دو جلســه غیبت داشت، می دانستم 

گرفتار است، خودش این متن را فرستاد:
سالااام استاد عزیز 

تو شــیش ماه گذشــته، یکی از حســرت های من این 
بود که هر هفته پنج شــنبه ها به شــلوغ ترین شکل ممکن 
می گذشــت. بــه لطــف ســنت های تموم نشــدنی و تقید 
شــدید خانواده ها یک هفته خواســتگاری بود، یک هفته 
بله بــرون، یک هفتــه عقد و... هربارم چــون در طول هفته 
فرصت نداشتیم می افتاد پنج شنبه. این شد که من آرامش 

پنج شنبه هام و چند ساعت دل دادن به شنیدن از قصه ها و 
قصه گویی رو از دســت دادم، بعد از این داستانا هم افتادیم 
رو دور تنــد و بدوبــدوی جور کــردن کارها کــه بازم همش 
الجرم می افتاد آخر هفته تااااااا برســیم بــه این آخر هفته 
اصلــی تو تمام ایــن هفته ها یک هفته پنج شــنه نبوده که 
حسرت نخورده باشم. دنبال هر کاری که می رفتیم برای هر 
خریدی، وقتی بهراد دنبال این بود که وسیله های قصه دار 
پیدا کنه، یاد شــما می افتادم. مثــل اینکه به راحتی راضی 
به انتخاب لوســتر نمی شــد و وقتی همه بازارها رو گشت، 
یه شب که فکرشو نمی کرد از انتهای یه فروشگاهی لوستر 
مــورد عالقه اش رو پیدا کرد و بعدش گفت: »حاال نوری که 
خونه مون می بریم، براش یه قصه نوشته شده«. بدون شک 

تو تبلور این اشتراک ما برای قصه ها، شما مؤثر بودید.
J 

ازدواج و اداره زندگــی چنــان گرفتارش کرد که دو ســه 
طــرح درجه یکی را که داشــت عماًل فرامــوش کرد. گاهی 
که زنگ مــی زد می گفت عذاب وجــدان دارم! دلداری اش 
مــی دادم، اهمیــت کاری را کــه مشــغول انجامــش بــود 
یادآوری می کردم. اما در خلوتم دل شکسته می شدم وقتی 
می دیدم اســتعدادهای قدر اول آموزش دیده ای چون او به 
خاطــر تنگنای اقتصادی امکان به ثمر رســاندن طرح ها و 

فیلم نامه هایشان را ندارند... .
دوســت نــدارم بــه پایانــش فکــر کنــم. کاش زندگی 
شاه پی رنگی با پایان بســته نبود. دوست دارم پایان ریحانه 
باز باشــد. آرزوهایش به بار بنشیند، امتداد ریحانه بهروزی 
و توســعه ایران را ببیند تا خشــمش به خنده بدل شود. آن 
خشــمی که در تک تک کلماتش احساس می شد، کلماتی 
که ناکارآمدی، نامردمی و خیانت را نشانه می گرفت. دوست 
دارم امتدادش وقف عشق و آرامش باشد. همان عشقی که 

به همسرش، خانواده اش و مردمش می ورزید.

فرهاد توحیدی
فیلمنامهنویس

به درِد فیلم نامه نویس شدن می خورد
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سال 94 بود و تازه از هفته نامه »صدا« بیرون شده بودم 
)فعل درست است و گویای وضعیت(. بهراد مهرجو دفتری 
داشــت و مرا دعوت کرد تا زمانی که سروسامانی بگیرم، از 
آن دفتر اســتفاده کنم. آنجا بود که برای اولین بار با ریحانه 

یاسینی آشنا شدم؛ دختری جوان و پرشور. 
بهراد هم گه گاهی ســر می زد و بر کارها نظارت می کرد. 
ســرم در کار خودم بود و راستش کمی هم اذیت بودم چون 
افراد دفتر سیگاری نبودند! اما همان جا بود که متوجه عالقه 
ریحانه به بهراد شــدم. ریحانه در ابراز احساساتش برون گرا 
بــود اما بهراد برعکس او، بســیار تودار و خســیس در ابراز 
احساسات. چیزی بروز نمی داد و من پیش خودم می گفتم 
چرا این بهراد احمق متوجه عالقه ریحانه نمی شود. چیزی 
نگفتم تا شبی که با بهراد در کافه ای مشغول صحبت بودیم 
و بهراد بی هوا گفت: راســتی غفاریان! دارم ازدواج می کنم 
و مثل همیشــه خنده ریزی کرد. لبخنــدی زدم و گفتم: با 
ریحانه یاسینی؟ از تعجب زد زیر خنده و گفت آره. تو از کجا 
خبــر داری؟ گفتم از همان روزهایی که به دفترت می آمدم 

متوجه عالقه زیاد ریحانه به تو شده بودم. 

گذشت و گذشــت تا شــبی که ریحانه زنگ زد و قراری 
گذاشــت در دفتر من. به او پیشنهاد شــده بود که سردبیر 
ایرنا24 شــود و آمده بود که برای قبول پیشنهاد، نظر من را 
هم بداند. آن زمان، شش ماهی می شد که از ایرنا هم بیرون 
آمده بودم. خوشحال شدم که این پیشنهاد به او شده بود. 
وقتی خودم ســردبیر ایرنا24 بودم می خواستم از او دعوت 
به همکاری کنم که یادم نیســت که ایــن کار را کردم یا نه. 
به هر حال نظــرم را به او گفتم. از ســختی های کار در ایرنا 
برایش گفتم که می دانســت. به نظرم خوب بود که کســی 
مانند ریحانه سردبیری آنجا را قبول کند. در همان جا به این 
نتیجه رســیده بودم که خبرنگاران جوان توانایی بیشتری 

برای انطباق با رسانه های جدید دارند. 
در آخر صحبتمان به او گفتم کار در ایرنا بســیار سخت 
اســت چرا که رسانه رسمی است و دســت خبرنگار را برای 
گزارش می بندد. دولت هم به زودی عوض می شود و قطعًا 
امثال تو را در آنجا تحمل نخواهند کرد. چرا با بهراد صحبت 
نمی کنی که چنین کاری را در بخش خصوصی راه اندازی 
کند و همان جا کار کنی؟ یادم هست خیلی محکم گفت به 
عنوان همسر بهراد هیچ وقت حاضر نیستم در مجموعه ای 
که او مدیر اســت کار کنم. نمی دانم این جمله را هم گفت 
یا من از حرفش ســریع این جمله را برداشت کردم که »من 

هویت مستقلی از بهراد دارم.« 
عشــق ریحانه به بهراد یک عشــق مدرن بــود. واقعًا او 

را دوســت داشــت اما هویت خــود را مســتقل از او تعریف 
می  کرد. چیزی که از ریحانه به یاد دارم همین است که یک 
خود )self( مستقل داشــت که دایم در پی بروز و تعالی آن 
بود. آدمی نبود که در رابطه عاشــقانه خــودش را فراموش 
کند. به نظرم سرشــت عشــق مدرن همین است که دو نفر 
با شخصیت های مستقل همدیگر را دوست داشته باشند. 
خــوش به  حال بهراد. بودن با کســی ماننــد ریحانه، آدمی 
مســتقل و عاشــق، یکی از بهتریــن و نادرترین تجربه های 
زندگی اســت و همین سوگواری من برای بهترین دوستم را 

دوچندان می کند. 
در روزهای بعد از فوت دردناک ریحانه، مدام به این فکر 
می کردم که کاش روی پیشــنهادم اصــرار می کردم. کاش 
قبول کرده بود که کاری با بهــراد خارج از ایرنا راه بیندازد. 
کاش به ایرنا نرفته بود که اگر نرفته بود این اتفاق ناگوار هم 
نمی افتاد. اما نه! ریحانه، اگر پیشنهاد من را قبول می کرد 
دیگر ریحانه نبود. اگر عاشــق بهراد نبود، اگر همسر بهراد 
نبود، به احتمال زیاد پیشنهاد من را قبول می کرد چون هر 
کاری با بهراد قطعًا جذاب تر از کار سردبیری در ایرنا است. 
اما تصمیمش برای رفتن به ایرنا24، تصمیمش برای رفتن 
به آن سفر لعنتی، همه و همه ریشه در شخصیت مستقلش 
داشت که هماره در پی بروز و تعالی اش بود. همین است که 
فکر می کنم اتفاق ناگوار فوت او نمونه ای از تراژدی عشــق 

مدرن بود.

متین غفاریان
روزنامهنگار

برای ریحانه
عاشق و مستقل
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برای یک معلم هیچ چیزی به اندازه دیدن رشد و بالندگی 
و موفقیت شــاگردانش در عرصه های مختلف زندگی موجب 
خشنودی و خوشحالی نمی شود و هیچ چیز هم به اندازه خبر 
از دســت دادن آنها که ســرمایه های معنوی و فکری جامعه 
هســتند، ناامید کننده و اندوه بار نیســت. تجربه نشان داده 
اســت که بسیاری از دانشجویان پس از اتمام تحصیالتشان، 
در حوزه های مختلف اجتماعی مشــغول فعالیت می شوند و 
برای خودشــان پایگاه اجتماعی باالیی کســب می کنند. آن 
دانشجویی که امروز سر کالس یک معلم نشسته است، فردا 
یا با او همکار خواهد شد یا در نقش های اجتماعی دیگری به 
رشــد و پیشرفت جامعه کمک خواهد کرد. دانشجویان رشته 
ارتباطات که اغلب از همان زماِن دانشجویی، به خصوص در 
دوره های تحصیالت تکمیلی در رســانه های کوچک و بزرگ 
فعال هستند که دیگر حسابشــان جداست. ریحانه یاسینی 
یکــی از همین دانشــجویان بود که همزمــان با تحصیل، در 
رســانه فعال بود و فعالیت هــای جانبی مرتبــط دیگری هم 

داشت. 
روزی یکی از دانشــجویان ارتباطــات با من تماس گرفت 
و از جانب یکی از کارگردانان مشــهور ســینما مرا به تماشای 
اکران خصوصی فیلمش دعوت کرد. نامش را پرسیدم. گفت 
ریحانه یاسینی و ادامه داد ترم بعد با شما کالس دارم. غروب 
فــردای آن روز در ســالن نمایــش فیلم و پیش از اکــران او را 
مالقات کردم. با من نشســت تا تنها نباشــم و کمی با هم در 
مورد فیلمی که قرار بود ببینیم و کارگردانش صحبت کردیم. 
دختری فعال، متین، بسیار مودب و عالقه مند به سینما بود. 

هم نشــینی با او در آن غروب برایم دلنشین بود. ترم بعد او را 
ســِر کالس دیدم. با همان رفتار و منشــی که قبال دیده بودم 
و به دلم نشســته بود. در کالس زیاد حرف نمی زد، اما وقتی 
چیزی می گفت، ســنجیده و از روی دانش بود. گاهی غیبت 
داشت و گاه سر کالس چهره اش نمایشگر خستگی بود. آن 
زمان نمی دانســتم که تا چه اندازه روزنامه نگار فعالی اســت. 
اما بــود، در حالی که در آن روز اکران فیلم هیچ اشــاره ای به 
فعالیت های رســانه ای خودش نکرده بود. در واقع از خودش 

سخن نگفته بود. 
روزی که خبر درگذشت او را در اثر سانحه واژگونی اتوبوس 
حامل خبرنگاران محیط زیســت شــنیدم، ناخــودآگاه تمام 
خاطراتی که از او در ذهن داشتم برایم زنده شد. خبر شوک آور 
و تکان دهنده ای بود. دوســتان و همکارانش که بســیاری از 
آنها دانشجوهای دوســت و هم کالسش بودند در شبکه های 
اجتماعی ولوله ای به پا کرده بودند. پیام ها و دل نوشــته های 
آنها در ســوگ دوست، همکار و رفیقشان بسیار جانسوز بود. 
آنها هم با رفتن ریحانه گویی بخشی از وجود خود را از دست 
داده بودند. غم و اندوه درگذشت ناگهانی و جان گداز ریحانه 
از یک طرف و غم و غصه دوستان و هم کالسی هایش از طرف 

دیگر، بسیار دلخراش بود. 
ریحانه یاســینی، دختر فعال فرهنگی و دوستدار محیط 
زیســت، قربانی بی توجهی به جوانان تالشگر و سرمایه های 
ملی ایران شــد. اتوبوسی که واژگون شــد، فقط به مسافران 
خود آســیب نزد، بلکــه داغی بر دل جامعــه روزنامه نگاری و 
رسانه اِی ایران و فعاالن این عرصه گذاشت که به این زودی ها 
فرامــوش نخواهد شــد. امیدوارم خواســت به حــق خانواده 
ریحانــه، دوســتان او و جامعــه روزنامه نگاری بــرای مجازات 
مقصران بروز این حادثه، محقق شود تا در آینده دیگر شاهد 
بــروز چنین حوادث دلخراشــی بــه خاطر بی مســئولیتی و 

سوء مدیریت نباشیم. 

اعظم راودراد
استادگروهارتباطاتدانشگاهتهران

سعید ارکان زاده یزدی
روزنامهنگار

 نقطه اتکا روزنامه نگار فعال سال های دانشجویی
در دنیای بدون بزرگ تر

در این یک ســال آخر، تقریبًا هر روز ریحانه را می دیدم. 
گاهی درباره کار بحث می کردیم و اینکه چطور می شــود از 
این هزارتوی رســانه ای، محتوایی را سالم تر و دست نخورده 
بیرون کشید و منتشــر کرد. جوان تر بود و حوصله و انرژی 
بیشــتری داشــت برای مجادلــه و بــازی درآوردن به قصد 
نجات کارهایی که تیمش درست می کرد. آدم های قدیمی 
روزنامه نگاری و رسانه هایشان را شناخته بود و تاریخ این حرفه 
را می دانســت و در عمل با محدودیت ها و سنگ اندازی ها 
آشنا شده بود و مسیر را درست تشخیص داده بود. اگر برای 
طی این مسیر فرصت بیشتری می داشت، آینده درخشانی 
در انتظارش بود. با اینکه برای روزنامه نگاری سراسر شور و 
نشــاط بود، واقع گرایی اش هر روز بیشتر می شد و خودش 
تلخ تــر؛ از آن تلخی هایــی که برای این شــغل و زندگی در 
این ُملک الزم اســت. چند روز پیــش از رفتنش، در آخرین 
پستی که در اینستاگرام گذاشته بود، نوشته بود ما بزرگ تر 
نداریم و به حال خودمان رها شــده ایم. درســت می گفت؛ 
نه تنها در روزنامه نگاری و کار رســانه بزرگ تری نداریم و رها 
شده ایم، که در زندگی جمعی هم رهایمان کرده اند. هر روز 
بالهای بزرگ تر به سرمان می آید و گیج می زنیم و خودمان 
بایــد کورمال کورمــال بگردیــم و راهمان را پیــدا کنیم. در 
چنین شــرایطی ریحانه غنیمتی بود. نقطه اتکای دوستان 
و همکاران و عزیزانش بود. تالش می کرد حواسش به همه 
باشد و جزئیات را فراموش نکند و گره از کار آدم ها باز کند یا 
دســت کم کمکشان کند تا گره باز شود. دریغ و افسوس که 

خیلی زود از میان ما رفت. یادش در دل ها زنده باد.
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رفتن ها وزن دارند؛ از دســت دادن هــا هم، ای کاش ها 
هم. بعضی از رفتن ها کمر آدم را خم می کند، می شود دلیل 
اشک های بی هوا؛ می شــود خیره شدن ممتد به نقطه ای 
که نگاه می کنیم اما نمی بینیم؛ می شــود کابوس شــب و 
روزمان؛ به ویژه اگر جایی برای »ای کاش« باقی مانده باشد.
آنهایی کــه از ریحانه دورتر هســتند نمی دانند، آنها که 
نزدیک ترنــد، مثل پدر و مــادرش، مثل مبینــا، مثل بهراد 
ـ که مرغ شــب خوانش را از دســت داده ـ قطعــا تاریخ های 
جذاب تــری همچون تاریــخ تولد و تاریخ ازدواج در گوشــه 

ذهنشان دارند، برای خاطره بازی ها و اشک ریختن ها.
بــرای من اما تــراژدی دیگری روی صحنه اســت؛ پرده 
اول این نمایش تلخ، به عصر دوم تیرماه ١٣٩٩ برمی گردد 
که به ساختمان شــقایق آمده بود تا ایرنا٢4 را زنده کند، و 
پرده آخر، به عصر دوم تیرماه ١4٠٠ می رسد که یک غریبه 

تلفنش را جواب داد و گفت »متاسفم«.
او یک ســال کنار ما بود، نه یک ســاعت بیشتر، نه یک 
ســاعت کمتر؛ اما به اندازه ده ها ســال جای خودش را باز 
کرده بود؛ 28 ســال بیشتر نداشــت اما هم شر و شور یک 
دختر ١٧ ســاله را داشت و هم متانت و پختگی یک زن 5٧ 
ســاله را. روز اول برای قبول کردن سردبیری شک داشت، 
گفت شاید االن برای سردبیری زود باشد، گفت نمی خواهم 
مثــل فواره باال بــروم، گفت نمی دانم چقــدر فضا برای کار 
کردن فراهم است؛ اما خیلی زود برای سواالتش جواب پیدا 

کرد؛ ای کاش پیدا نمی کرد.
همان طور کــه موقع تایپ کردن، مغز و دســتش با هم 
مســابقه می گذاشتند، خودش هم در زندگی کاری، با سن 
و سالش رقابت می کرد؛ سوال مشخص بود و جواب روشن: 
دختری که در ١4 سالگی برنامه رادیویی داشته، چرا در ٢٧ 

سالگی سردبیر نباشد؟
قصد بت ســاختن از ریحانه را ندارم، اما با شناختی که 
در طول یک سال حاصل شد، یقین دارم فرزند خوبی برای 
پــدر و مادرش، خواهــر خوبی برای مبینا و همســر خوبی 
برای بهراد بود؛ اما در زندگی کاری ـ که انتظار اســت من از 
آن منظر صحبت کنم ـ به جرئت می توان گفت ارزش افزوده 
ریحانــه یاســینی برای روزنامه نــگاری ایران بیشــتر از یک 
روزنامه نــگار بــود؛ او در کوتاه ترین زمــان، تیمی حرفه ای 
و پویا برای ایرنا٢4 تشــکیل داد و به فرم و محتوایی رســید 
که بــه جرئت می توان گفت ایرنا٢4 با حضــور او به یکی از 
پیشروترین تیم های تولید محتوا در ایرنا و سایر رسانه هایی 

که محتوای ویدیویی داشتند، تبدیل شد.
هوش، ذوق، سواد، جســارت، خالقیت، سختکوشی، 
مســئولیت پذیری و پویایــی از داشــته های او بود و همین 
صفــات، به اضافــه دغدغه مندی، او را به یــک روزنامه نگار 

پیشگام تبدیل کرده بود.
ایرنــا٢4 در فاصلــه دوم تیرمــاه ســال ١٣٩٩ تــا دوم 
تیرماه ١4٠٠ یک نســل بــود؛ یک نســل آرمان خواه، که 
بــه حداقل هایــی از روزنامه نــگاری دلخــوش بــود و برای 
تاثیرگذاری تالش می کرد؛ نماد این نسل، ریحانه یاسینی 

بود.

اسماعیل داودی
روزنامهنگار

جواد دلیری
روزنامهنگار

در تکاپوی »کار جدی«

ریحانه یاسینی یک روزنامه نگار بااصول بود. برای نوشتن 
آیین و روش خودش را داشــت. هرچیزی را نمی نوشــت و 
به هر ســوژه ای نمی پرداخت. در تحریریه آرام و آهســته در 
تکاپــوی موضوعی بود تا به قول خودش »کار جدی« کند.  
وقتــی با او صحبــت می کردید، می گفت ســوژه باید نان و 
آب داشته باشــد؛ یعنی صرفه داشته باشد تا روی آن وقت 
بگــذاری. به درد و حــال مردم بپردازد. گرهی بازگشــاید و 
رازی را بشکفد. می گفت باید کار باکیفیت کرد و هر مطلب، 
باارزش و پرمحتوا باشــد.  ســِر نترسی داشــت. خالقیت 
داشــت و بــه روز بــود. نه فقط در متــن و کاغــذ و چاپ کار 
می کرد، که سوشــال مدیا و فضای آنالیــن را هم بلد بود. او 
یک روزنامه نگار با مهارت چندگانه بود.  می گفت جایی باید 
ماند که اثرگذار باشی. به قول معروف غر می زد اما غرهایش 

بامعنا بود و مهم و راهگشا.
دغدغه اش روزنامه نگاری تحقیقی بود و همیشه آرزویش 
به ســرانجام رســاندن ســوژه ای تحقیقی. وقتی سوژه ای 
چنین می یافت انگار دنیا را به او داده بودند. ذوقی داشــت 
بی حد و حصر. در آموختن نمی ایســتاد اما از یاددادن  فرار 
می کرد. ریحانه یاســینی، روزنامه نگاِر مودب و آرام و ساکِت 
تحریریه که در رفاقت و دوســتی زبانزد بود و مهرورز. او اهل 
مماشات و دورویی و پشت پرده نبود. هرچه بود خودش بود 

و ظاهر و سادگی اش.
ریحانه رفاقت را بلد بود.
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چنــد روز بعــد از ســانحه مرگبــار واژگونــی »اتوبــوس 
خبرنگاران«، خبر واژگون شــدن »اتوبوس ســربازمعلمان« 
منتشر شد و داغ بود که پشت داغ بر دل مردم ایران نشست. 
در مراســم یادبود همــکاران خبرنگارم، ریحانه یاســینی و 
مهشاد کریمی، مســئوالن دولتی بسیاری حضور یافتند تا 
شاید بتوانند مرهمی بر درد خانواده هایشان باشند اما مگر 

داغی چنین ناگهانی مرهمی دارد؟
نمی دانم در مراســم مرگ ســربازمعلمان هم کســی از 
مسئوالن برای همدردی با خانواده هایشان حضور یافت یا 

نه! 
در مراسمی که به مناسبت یادبود همکارانم برگزار شده 
بود با تعدادی از همراهان مشورت کردم و پرسیدم حاال که 
مســئوالن بلندپایه دولتی حضور دارنــد اعتراضی به نحوه 
برخوردهایی که بعد از حادثه به خصوص از ســوی عیســی 
کالنتری، رئیس سازمان حفاطت محیط زیست شده است، 
شــاید بد نباشد. پاسخ شنیدم که مگر خودشان نمی دانند 
وقتی موضوع چنین رســانه ای شده است. دیدم که حرف 
حســاب اســت و تنها راه بیان اعتراض خود را ترک مکانی 
دانستیم که قرار بود عیسی کالنتری در آن حضور پیدا کند.
بعــد از آن بارهــا و بارها بــه موضوع فکر کــردم و هربار 
پاسخی نیافتم، چون اگر من یا حتی همکاران درگذشته ام 
بــه هریک از مقامات حاضر در مراســم یادبود که حتی وزرا 

و کابینه دولت را هم شــامل می شــد، درخواست مصاحبه 
می دادیــم، بایــد از هزارتوی هماهنگــی و نامه نگاری های 
مرسوم می گذشتیم تا شاید و شاید دقایقی بتوانیم بخشی 

از سؤاالت مردم را از آنها بپرسیم. 
در نهایت جمله ای معروف و تلخ به ذهنم می رســید که 
»خبرنگاِر خوب، خبرنگاِر ُمرده اســت«. اگر غیر از این بود 
مسئوالن دولتی برای شــرکت در مراسم یادبود خبرنگاران 
صف نمی کشــیدند و یا قطعــه ای ویژه به نــام اهل قلم در 
بهشــت زهرا به وجود نمی آمد. من و بسیاری از همکارانم، 
خبرنگاری را نه تنها یک شــغل، بلکه یک رسالت می دانیم 
و به رکن چهارم دموکراســی بودِن رســانه و خبرنگار اعتقاد 
داریــم. باور کنید ما خود را چشــم و گوش مــردم و جامعه 
می دانیــم و هدفی جز اصــالح و بهبود اوضــاع نداریم اما 
کافی ا ست بخواهیم نه با یکی از وزرا، نه با معاونانشان، بلکه 
تنها با مسئول اطالع رســانی یا روابط عمومی وزارت خانه یا 
سازمانی، تماس بگیریم تا مصاحبه ای انجام شود، آن وقت 
است که کمتر کسی تلفنش را جواب می دهد و خبرنگار با 

دِر بسته روبه رو می شود.
بگذریم. یک سالی بود که با ریحانه یاسینی همکار بودم، 
دقتش در انتخاب کلمات یکــی از نکات مثبت او در انجام 
رسالتش بود و بعد از مرگش مطالبی از او را که ندیده بودم، 
خواندم و به این مهم بیشــتر پی بــردم. چند روز پیش برای 
انجام کاری به ســازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری رفتم 
و در حیــاط آنجا دو نهال دیدم که به یاد مهشــاد کریمی و 
ریحانه یاسینی کاشته شده بود. روحم از دیدن نامشان در 
کنار ســبزی نهال ها آرام شــد و به جرئت می گویم یادشان 

همچنان در بین ما سبز است و راهشان پررهرو.

راضیه علیپور
روزنامهنگار

دو نهال سبز برای دو همکار

بعد از رفتنت
همه چیز تکراری است

ایــن روزها همه از خاطرات مشــترک چندروزه و شــاید 
چندماهه شان با تو می نویسند ریحان؛ همه مرور می کنند 
بخشــی از خوبی ها و لطافت وجودت را که به آن ها نمایان 
کردی. هر طرف را که نگاه می کنی چیزی جز عکس هایت 
بــه چشــم نمی آیــد؛ عکس هایــی کــه کاش جزئیــات 
هرکدامشــان را نمی دانســتم. ریحانه، این روزها تبدیل به 
تیتر اول خبرگزاری هایی شده ای که روزگاری با هوشمندی 

همیشگی ات برای آنها تیتر یک انتخاب می کردی. 
مــن اما چه بگویم از این 9 ســالی که بر ما گذشــت که 
لحظه لحظه آن تو بودی؛ اصال هرچقدر به این 9 سال نگاه 
می کنم از روز اولش تا همین دوم تیرماه کذایی همه اش تو 
بــودی ریحان و حاال این آدم ها بــه من می گویند دیگر تو را 

نمی بینم... .
تویی که »اشــبه الناس« به من بودی و هربار از یادآوری 
این موضوع دلمان غنج می رفت، از داشتِن هم در این کره 
خاکی با هفت میلیارد و اندی جمعیت. مگر آدمیزاد چندتا 
رفیِق امن در زندگی اش پیدا می شــود کــه بتواند بی ترس 
از قضــاوت شــدن نقابــش را جلــوی آنها زمین بینــدازد و 

واقعی ترین و عریان ترین خودش را نمایان کند؟ 
ریحــان، مگر تو نبودی که هفته قبــل پیام دادی »کلی 
حرف دارم باهات« و این روزمرگی های لعنتی اجازه آن قرار 
را به ما نــداد؛ و دیگر هرگز نمی دهد. ریحانه من بی شــک 
می میرم در حسرِت شــنیدن آخرین حرف ها و کلماتی که 

می خواستی ادا کنی و نشد... . 
من قلبم پاره پاره ســت ریحانه؛ و حــاال از آن وقت هایی 
است که تو باید می بودی تا برایت تعریف کنم چه بر رفیقت 
گذشــته در این روزهــای کابوس وار لعنتی. بعــد از رفتنت 

همه چیز تکراری است.

شاهد حالج نیشابوری 
روزنامهنگار
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خاک ســرد است. خاطرات و یادها را با خودش می برد. 
زیر یک مشت خاک آوار می کند. خاصیت مرگ همین است. 
تکه ای از زندگی را برای همیشه می برد. چال می کند. ما اما 
در دنیای زندگانیم. ما به مدد نیروی اعجاب برانگیز زندگی، 
خاطراتمان را نجات می دهیم. نمی گذاریم مرگ آنها را از ما 
بگیرد. ما به خاطر می آوریم و تا وقتی که به یاد داشته باشیم 

چیزی از چنگمان بیرون نمی رود.
و ریحانه یاســینی از جنِس همین ازیادَنَرَوندگان است؛ 
اصال مگر می توان آن همه شور را از یاد ُبرد؟ آن همه زندگی 
را؟ آن همه شــوق برای نوشتن را؟ آن همه تالش برای خوب 

بودن را و برای حرفه ای بودن را؟
ریحانه یاســینی روزنامه نگاری بود که گرچه ســال های 
زیادی روزنامه نگارِی حرفه ای نکرد، اما در همان سال های 
کم هم آن قدر حرفه ای کار کــرد، آن قدر متعهدانه قلم زد و 
آن قدر یادگاِر خوب از خود بر جای گذاشــت که بعید است 
تا همیشــه  دور، خــودش، نامش و قلمش فراموش شــود. 
راستش را بخواهید من همیشــه می ترسیدم، می ترسیدم 
که آنهایی که دوستشــان داریم، آنها کــه خوب ترند، زودتر 
برونــد. واقعیــت هم این اســت که آدم ها خیلی بیشــتر از 
آنکه فکــرش را می کنیم یا از راه دور می بینیمشــان ارزش 
دارند. اینکه آدم ها، همان ها که عمرشان را گذاشتند برای 
زیباتر کردن دنیای ما، خیلی بیشتر از آنچه هست، محتاج 
توجه اند. اینکه ما آدم ها همیشــه یک  چیــِز خیلی بزرگ را 
توی زندگی فراموش می کنیم. یک  چیِز خیلی ارزشــمند را 
که توی همهمه و هیاهوی پرصدای این روزهایمان دارد هی 
کمرنگ و کمرنگ تر می شود. واقعیت این است که ما انسان 
را نمی بینیم. ارزشــش را قدر نمی گذاریم. گاه به شمارمان 
نمی آید انســانیت. یعنی توی حساب و کتاب هایمان، توی 
تعریــف و تمجیدهامان حســابش نمی کنیم. هرچقدر هم 
دم از ایــن واژه پرطمطراق بزنیم و توی بوق و کرنا کنیمش، 
انــگار همیشــه یک چیزی کممــان می آیــد. از دل و جان 
نیست انگار. چقدر روِح این کلمات، این بی وفایی های ما، 
به ریحانه می خورد؛ همان روزنامه نگاری که معلوم نیســت 
چند سال باید بیاید و برود تا یکی چون او به دنیایمان بیاید 

و جهانمان را جایی زیباتر برای زندگی کند.
حیفــم می آید این را هم نگویــم؛ ریحانه با همه  چابکی 
و شــور و شــوقش برای کار، پایش را نمی کوبید روی دیگر 
واژه ها، آرام از رویشان قدم برمی داشت چراکه ریحانه ای که 
من می شــناختم، اساسا عادت به خودنمایی و شلوغ کاری 
نداشت، کارش و تعهدش و حرفه اش بود که شناسنامه اش 

بود.
همین ســبک زندگــی اش هم بــود که حتــی در مرگ 
هــم او را رها نکرد؛ یکهو یک روز که ســرمان توی هزارتوی 
زندگی گرم بود، چمدان که نــه، کتاب و دفتر و قلم هم نه، 

هیچ چیزش را برداشت و رفت.

پژمان موسوی
روزنامهنگار

مرضیه نورعلی
عکاس

ما خاطرات 

را نجات می دهیم

زندگی کردن را بلد بود

از زمانــی که به یاد دارم شــنیده بودم دنیــا بی ارزش و 
فانی اســت، هیچ چیزی ندارد که بتوان به آن دل بست که 
مانا و پایدار باشد، و همواره توصیه ای بود به غرق نشدن در 

دنیا...
به عوض آن زندگی قشنگ بود و هست، اما به این شرط 

که آن را بلد باشی...
و ریحانه... ریحانه زندگی کردن را بلد بود...

عمر رفاقتم با ریحانه شاید کوتاه بود اما این قدر بود که به 
آن دل ببندم، این قدر بود که بخواهم این دلبستگی پایدار 
بمانــد، این قدر بود که حاال بعد از رفتنش برایم ثابت شــود 
دنیا که بــی ارزش بود اما دنیای بی رفیق، هیچ چیز نبوده و 

نیست... هیچ چیز، حتی بی ارزش...
یادم هست از اولین بار که دیدمش چیزی که برایم تعریف 
شد از او،  حجم زیادی از شور زندگی در کالمش بود و انرژی 
بی پایانش برای بهتر شدن حال آدم ها. در جمع ما همیشه 
در هر بحثی، تجربه و حرفی شنیدنی داشت. برایم همیشه 
دختــری بود که به هنگام گفتــن از زندگی برق عجیبی در 
نگاهش بود که کمتر در کســی دیده بودم... شور و امیدی 
بی اندازه و جســارت و شجاعتی که در سن و سال او ندیده 
بــودم. ریحانه مــا زندگی کردن را بلد بود و برای قشــنگ تر 
شــدن همین دنیای بی ارزش برای آدم ها، تالشش را کرده 
بود. شک ندارم جایگاه و قراری بهتر از اینجا نصیبش شده، 

هرچند که برای دلتنگی ما پایانی نیست... .
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خوانا ترین وجه اشتراک من و تو شاید همین بود. یادت 
هســت؟... آخر یکی از گپ های طوالنی مان به این نتیجه 
رســیدیم که ما به نوشــتن زنده ایم. اصال تنهــا دارایی مان 
همین اســت: »کلمــه«. افتخــار می کردیم بــه قلم مان و 

جوانی مان. افتخار می کردیم و پز می دادیم. 
اشــتباه بود ریحانــه! کلمات همیشــه نمی توانند همه 
احســاس آدم را منتقل کنند. چطور می شــود از همه آنچه 
پشــت پلک ها، توی داالن های مغز،  گاهی گوشــه قفســه 
ســینه یا گاهی در امتداد ساق های پا می گذرد،  نوشت؟... 
حداقل من که کم آوردم. شاید اگر تو بودی مثل همیشه ی 
خودت باز می جنگیدی، آن قدر که راهی پیدا کنی. من اما 
بی سالحم در مواجهه با مفهومی که این قدر به تو نمی آید: 
»مرگ«. من اما دستم خالی است و  دلم پر. چقدر الکنم...!
اشتباه از ما بود ریحانه. کدام جوانی؟ ما را در خیابان ها 
با گلوله، میان آســمان ها با موشک، در جاده ها با ارابه های 
مرگ،  می ِکشــند و می ُکشند و آن ها که بازمی مانند بیچاره 

و درمانده تر از آنی می شــوند کــه کاری کنند. مثال من این 
روزها مــدام از حجم معصوم زیرخاک رفته ات، می پرســم: 
ارزشــش را داشت این شغل که عاشــقش هستیم؟ ارزش 
جوانــی ات را؟ ارزش لبخندت بــا آن دندان های مرتب را؟ 
ارزش مژه های بلند چشم های روشنت را داشت؟ بعد بهانه  
می گیرم که مگر بلند شــوی... مگر دوباره به دنیا بیایی... 

عاشق چیزهای بهتری شویم... .
اشتباه بود ریحانه. کدام تعهد؟ کدام عشق؟ لحظه  های 
عجیب بســیاری بعد از تو مرا تجربه می کنند. مثال ناگهان 
خشم در تنم تیر می کشد که آن ها بی انصاف تر و بی شرف تر 
از آن بودند که برای رقم زدن فاجعه ای ـ که بر اســاس روایت 
سخنگوهای خودشان، پنجاه درصد تقصیر به گردنشان بود ـ 
حاضر به عذرخواهی و پیگیری باشــند. اما مثل باران های 
تابســتانی عجیب این روزهای بعد از رفتنت، تنها لحظه ای 
بعد می روم در موضع عجیب اندوه. مچاله می شــوم. اشک 
پشت پلک هایم دیواری تار می سازد که استیصالی عجیب، 
آرام آرام مرا ببلعد. مدام از خود خسته گیجم می پرسم: »اگر 

تو مرده بودی، ریحانه برایت چه می کرد؟...«
فکر هــا توی ســرم پا می کوبنــد. کشــدار،  بی هدف، 
گزنده. حرفم نمی آید. انگار استخوانی در گلو نگه  داشته  
باشــم تا برگردی. گاهی فکر می کنم مگر می شــود دیگر 

صدای نازک تیزت با آن شــیوه عجیب ادای »ســین« در 
گوشــم نپیچــد؟ یا مگر می شــود دیگر برای پیــدا کردن 
تحریریه های تازه با هم مشــورت نکنیــم و زمین و زمان را 
به هم ندوزیم؟ گاهی قلبم مچاله می شود که یعنی دیگر 
برایم ســلفی نمی فرســتی؟ دیگر درباره ابروهایم چیزی 
نمی گویی؟ و هزار ســوال که هرکدام انگار به لبه چاقویی 
نشســته و به قلب نه من، که همه ما، همه ما به قول رعنا، 

بازماندگان بیچاره ات، فرو می رود... .
اصــال این ها را فرامــوش کن. اگر بخواهــم از جزئیاتی 
که مثل خوره روی خواب و بیداری ام چنبره زده بنویســم، 
حتما این یادداشت به پایان نمی رسد و نیروی انگشت هایم 
تحلیل می رود... تو بلند شو!  دیگر اشتباه نمی کنیم... من 
قول می دهم. کلمات را پشت سر می گذاریم. جوانی مان را 
دودستی می چسبیم. دیگر بی گدار به آب نمی زنیم... هیچ 
فکر کردی که خانه جدیدت چقدر برازنده ات نیست؟ بلند 
شــو ریحان... پیام های آخرم را آبی کن! و بعد آسمان من و 
آسمان همه ما را... بیا دوباره به دنیا بیاییم؛ عاشق چیزهای 

بهتری شویم... .

عنوان یادداشت، 
سطری از یک شعِر  سیدعلی صالحی است.

مائده امینی
روزنامهنگار

اشتباه از ما بود
 که خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم
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اگر همه چیز خوب پیش می رفت من باید این جمالت را 
یکــی ، دو هفته بعدتر در پایان 13 ماه کار و رفاقت با ریحانه 
می نوشــتم؛ خطاب به خودش. نه مثل حاال درباره او و سه 

 هفته بعد از رفتنش.
نمی خواهم اینجا از رفاقتمــان بگویم که البته در جای 
خودش گفتنی زیاد دارد؛ به هرحال از نگاه خیلی ها شاید 
11 مــاه و 12 روز برای ســنجش عیار رفاقــت زمان زیادی 
نباشــد اما این زمان به قدر کافی 
طوالنی هســت که بشود عیار کار 
با یک نفر را محک زد. برای همین 
می خواهم بیشتر از تجربه خوبم در 

کار با ریحانه بگویم.
بارهــا در ایــن مــدت از خودم 
پرســیدم کدام ویژگی تا این اندازه 
کار بــا او را در این یک ســال برایم 
خوشــایند کرده بــود؟ گمان کنم 
مهم ترین آنها وفادار ماندن به آیین 
روزنامه نگاری بــود. ریحانه با همه 
فراز و فرودها و نامهربانی های این 
حرفه، اما از معدود کسانی بود که 
ایمان داشت هنوز هم می شود کار 
کــرد. روز اول که گفتــم برای من 
تجربه جدیــد ویدئوژورنال و نحوه 
مواجهه ام با موضوعات مهم است، 
گفت: »خیالت راحت! قرار نیست 
ایرنا24 روابط عمومی دولت باشد؛ 
با کمک هم کار حرفه ای خودمان 
را می سازیم.« این قدر این جمالت را باورپذیر گفت که درجا 
گفتم هســتم. و خدا می داند بــرای پایبند ماندن به این دو 
جمله چقدر انرژی صرف کرد و صرف کردیم. درست است 
که گاهی هم زورمان نرســید اما در اغلب وقت ها توانستیم 
از این ســاختار بوروکراتیک فرسوده و از بایدها و نبایدهای 
رنــگ به رنگش عبــور کنیم. انصافا ســهم ریحانــه در این 
بخش از همه بیشــتر بود. او حلقه واســط میان آن ساختار 
و روزنامه نگارانی بود که نه می خواستند کارمندی باشند که 

صرفا ساعت کاری شان را ُپر کنند و بروند و نه مثل برخی به 
دنبال نان و آبی از ِقبل کارهایی که می سازند.

تنها ابزارش کلمه بود. ســاعت ها بــرای متقاعد کردن 
مدیران باالدســتی و پذیرفتــن کارها به همان شــکلی که 
ساخته شده بودند چانه زنی می کرد و نزدیک به همان میزان 
هم وقت می گذاشت برای اینکه دغدغه های آنها را طوری به 
تحریریه منتقل کند که هم کار انجام شود و هم خط قرمزها 
آن کار را شهید نکنند. شخصیت حرفه ای اش آن قدر بزرگ 
شــده بود که اهمیــت کار تیمی را درک کنــد. برای همین 
تک تــک اعضای گــروه برایش ارزشــمند بودنــد. تک روی 
نداشت. بکن و نکن نمی کرد و در حوزه ای که تجربه کمتری 
داشــت به درســتی کار را واگذار می کــرد. ریحانه موفقیت 
تک تک اعضای گروه را عینا موفقیت خودش می دانســت 
و برای همین رویه اش برخالف رویه نسبتا رایج کسانی بود 
کــه کار ِگل را به خبرنگار می ســپارند و ویترین کار را به نام 
خودشان تمام می کنند! از هر پیشنهاد جدید و خالقانه ای 
از طرف هرکســی که بود استقبال می کرد. به وقتش البته 
قاطــع بود هرچنــد در رفتارش هیــچ ردی از یک دندگی و 
پافشــاری غیرمنطقی وجود نداشــت. بــه فراخور اهمیت 
موضوعات ممکن بود چندین  روز را صرف گفت و گو با شما 
درباره یک مبحث مورد اختالف کند اما در نهایت نتیجه آن 
چیــزی بود که هردو آن را پذیرفته بودید. برای همین حتی 
چالش های کاری هم بــا او جذاب بود. در کنار همه این ها 
او قلب وســیعی داشــت و خــوب می توانســت کار و روابط 
انسانی را با هم بیامیزد. مثال از قبل یادش بود که امروز تولد 
چه کســی است و او چه دوست دارد و چطور او را خوشحال 
کند و یا باید با ُگل و یک یادداشت سراغ چه کسی برود تا به 
او یادآوری کند بیش از این عزادار عزیزش نباشد و به زندگی 
بازگردد. راســتش من در زندگی کاری ام هیچ کس را ندیدم 
که به اندازه ریحانه به این ظرافت ها آگاه و مســلط باشــد. 
کاش آن اتوبــوس مرگ ریحانه را از ما نمی گرفت که به قول 
ســیدعلی صالحی عزیز، »مرگی از این دســت... جز مات 
ماندن در خاموشی رخسار دیگری ندارد/ دست دانایان از 
همه جا و همه چیز و همه کس کوتاه است/ شکایت کجا بریم 

به این روزگار بی هرکجا؟«.

زینب صفری
روزنامهنگار

برای ریحانه که رفتنش هرروز 
باورناپذیرتر می شود
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»من از یادت نمی کاهم...«
نیما یوشیج

از خیلــی قبل تر هم را می شــناختیم. از وقتی او و من، 
هردو روزنامه »ایران« بودیم. او سرویس اقتصادی بود و من 
ســرویس فرهنگی. رفاقت خاصی نداشــتیم. وقتی آمدم 
ایرنــا، او یک هفته قبل تر از من آمده بود، باز هم ســرویس 
اقتصادی. ســنش زیاد نبــود امــا اقتصادی نویس قهاری 
بود. حوزه اش را دوســت داشت و تحت اشرافش بود. هردو 
عضــوی از یک جمــع صمیمــی از بچه های ایرنــا بودیم. 
دیدارهایمان بیشــتر شــده بــود اما نه عمیق. تا آنکه شــد 

سردبیر ایرنا٢4؛ مجموعه چندرسانه ای ایرنا.
٩ تیــر ١٣٩٩ به مــن پیــام داد و گفت: »پایــه ایرنا٢4 

هســتی؟« مرا برای ســرویس فرهنگی آنجــا در نظر گرفته 
بــود. خالصه راضی ام کرد به آنجا و مــن به لطف او، تقریبا 
ســه  هفته بعد آنجا بودم. حاال دیگر هرروز و هر لحظه با هم 
حرف می زدیم. خیلی زود، دیگر همکار نبودیم، شده بودیم 
رفیق، رفیق نزدیک. حرف هایمان، حرف کار نبود فقط، از 
زندگی می گفتیم، زندگی شخصی خودمان. همیشه طرف 
مشــورتم بود. وقتی مشــکلی و مســئله ای داشتم، حرف 
می زدیــم و راهنمایی ام می کرد. وقتــی پدربزرگم بیمار بود 
مدام حالش را می پرســید و وقتی درگذشت، مدام حال مرا 

و مادرم را.
ریحانه اما حواســش نه فقط به من، که به همه بچه های 
تحریریه بود. اصال نمی دانم چطور بین آن همه کار، کســی 
از یادش نمی افتــاد. می خواهم بگویم ریحانــه برای من و 
بقیه، فقط سردبیر نبود، رفیق بود، خواهر بود. اصال سردبیر 
باید این جور باشــد. خودش هم می گفــت همه اش که کار 
نیســت. ما داریم با هم زندگی می کنیم. آن هم او که شاید 
روزی ١٢ ســاعت کار می کرد. تقریبا بــا هم چراغ تحریریه 
را روشــن و خاموش می کردیم. حتی آن سه شنبه شِب آخر 

که بــا هم بیرون رفتیم. کارهای آخر هفتــه را گفت و رفت، 
رفت که رفت. او که سرشــار از شور زندگی بود و چقدر مفت 
از کف مان رفت پرپر شــد. او که امیِد آینــدۀ روزنامه نگاری 
ایران بود. در همین یک  ســال تجربه سردبیری، نشان داد 
که چقدر خــوب می تواند مدیریت کند و چقدر درســت به 
حوزه های مختلف تســلط دارد. او حتی در اصول و اسلوب 
نوشــتن هم درجه یک بود. او در همه چیز اعال بود، اتمام  و 

اکماِل همه چیز. کوتاه سخن آنکه او در ایرنا٢4 شکوفا شد.
حاال دارم فکر می کنم به آن  چهارشــنبه که در یزد بودم، 
زنــگ زد و گفت از شــنبه، دبیــر تحریریه ایرنــا٢4 باش. و 
چقدر خوشــحالم که به من اعتماد کرد. این برایم یک  دنیا 
می ارزد. اما حاال »چه کنم با دل تنها... چه کنم با غم دل«. 
او رفت »تا برفراز این شــب غمناک/ امید روشــنی را/ با ما 
نــگاه دارد...« اما همین بس که نامش و یادش، »روشــنم 

 می دارد.«

عنوان یادداشت، وام دار سطری از شعر »یادگار خون 
سرو« سروده هوشنگ ابتهاج: »کیوان ستاره شد«.

حمیدرضا محمدی
روزنامهنگار

برای ریحانه یاسینی 
و به احترام یک  سال رفاقت تمام عیارش
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در فرهنگ فارســی عمیــد جلــوی واژه  »هم دم« 
هم نفــس؛  ]مجــاز[  صفــت(  )اســم،  نوشــته اند: 
هم صحبت؛ مونس؛ همنشــین. همان چیزی که ما 
به هم سزاوار می دانســتیم. یک شبی، ریحانه ُپسِت 
جان داری نوشت و از ُویســی گفت که وقتی در بلوار 
کشــاورز قدم می زدم و برای خــودم آواز می خواندم، 
ضبــط کــردم و برایــش فرســتادم؛ نوشــته بــود که 
»"هم دم"بودن، چیزی جز این اســت؟ هم دم بودن و 
امنیت داشتن آن قدر که هر روز از تمام لحظه هایمان 
حــرف  بزنیــم؛ از اشــتیاق ها، شــادی ها، گریه هــا، 
تناقض های زنانگی، استقالل داشتن و همسر بودن، 
عاشــق ماندن، از آرزوها و خاطره ها و اســتدالل ها و 

حتــی از حســادت ها و ترس هایمــان، از فقدان ها و 
عزاداری مــان، از مرگ و بیماری، از شــکایت هایمان 
از عزیزترین هایمــان، از همه چیز و همه لحظه ها؛ که 
هیچ کِس هیچ کِس دیگر در آن راهی ندارد و هیچ کس 
آن قدر "امن" نیست که بتوان از هر لحظه ای بی آنکه 
تــرس از قضاوت هــا و واکنش هــای بعــدی داشــته 
باشــی، برایش حرف بزنی و بعــد، راهی پیدا کنی.« 
و همیــن واژه هایی که از کالم خــودش وام گرفته ام، 
قطعا شــیواترین تعریف ما برای ما بود؛ هم دمان امن 
و امینی که از روزگاری دور در خاک جوان هم ریشــه 
کردنــد، قدم به قدم با هم برگ و بــار دادند تا روزگاری 
که وقت پا رو پا انداختن شد به تن هم تکیه کنند؛ به 

عهد رفاقت و خواهری، سایه ای باشند.
حاال چند چهارشــنبه از آن چهارشنبه می گذرد. 
مدام دســتم می رود ســمت نام کســی که هر لحظه 
از هرچیــزی می توانســتم برایــش بنویســم و خالی 
برمی گردد. بــه خاطرم می ســپارم در اولین فرصت 

برایش هزار چیز تعریف کنم، به طرفه العینی از ســر 
تا پا یخ می کنم که دیگــر نمی توانم. قلبم با روز قرار 
گذاشــته ســاعت شــش و هفت عصر که شــد ـ  مثل 
همان ســاعتی که خبر عزیمتش داشت گوش شهر 
را پر می کــرد ـ یک آن به خودش بیایــد، مکث کند، 
از جای خالــی اش یخ بزند، بشــکند و َتَرکش را تازه 
کند، بعد َســرخورده به تپش ادامه بدهد. حاال چند 
چهارشنبه اســت که دیگر خیلی کارها را نمی توانم؛ 
آدم بدون هــم دم خیلــی کارهــا را نمی تواند بکند. 
انیــس آدم که کوچ کند به عدم، آدِم بازمانده بیچاره 
می شــود. راســتش من پیش تر هم مرگ دیده  بودم، 
ـ حتی عزیزترین هایشان ـ  ولی رفتن هیچ کدامشــان 
برایــم این طوری نبود. ریحانه رفتــه و تکه ای از خود 
مــن را با خودش برده؛ تکه ای کــه ماِل خودش بود، 
به خودش تنیــده بود، به وجــود او آمیخته بود. آدم 
بدون تکه های رفته اش هم شــاید باز آدم باشد، ولی 

دیگر آدم نیست.

رعنا شمس
نویسنده

ای هم دم، ای مرهم، ای خِط سرنوشتم...
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برای منی که همیشــه عادت داشــتم ریحانه متن هایم 
را اصالح کند، نوشــتن از او شاید دشوارترین کار باشد. آن 
 هم در شرایطی که دیگر او نیست تا دستی به سِر متن هایم 
بکشد. بگوید شروعش را این گونه جذاب تر کن یا پایانش با 
این جمله بهتر می شود. همیشه نظراتش شفابخش بود و به 

تن بی جان کلماتم، جانی دوباره می داد. 
ریحانــه برای آموختن زمان می گذاشــت. برای آموزش 
نیــز. در تحریریه او، هــر روز نکته ای جدیــد برای آموختن 
وجود داشت؛ از نکات نگارشی و حرفه ای گرفته تا زندگی. 
مثل سرپرســت یک گروه کوه نوردی، همیشــه یک گام از 
مــا جلوتر بــود. با این حال، نگاهش به پشــت ســرش نیز 
بود و دســت ما ـ که عضوی از گروهــش بودیم ـ را می گرفت 

و باال می کشــید. به قول مرضیه: »ریحانه بهتریِن آدم ها را 
کشــف می کرد و کمک می کرد تا به بهترین خود برســیم و 

توانایی های خود را بشناسیم.«
اگر کتابی می خواند یا فیلمــی می دید که نکته تازه ای از 
آن می آموخت، حتما به ما هم توصیه می کرد تا آن را بخوانیم. 
شیفته پادکســت های احسان عبدی پور بود. یادم می آید یک 
روز به من گفت عبدی پور بخوان، گوش بده، شیرین می نویسد 
و شــیرینی اش بر دل مخاطب می نشــیند. می گفت شاید در 
این روزهای ســیاه بیشتر از یک گزارش خشِک خبری، مردم 
نیاز به حرفی صمیمانه داشته باشند، از حال که همه باخبریم، 

بیا از امید به فردا بنویسیم، از فردای بدون کرونا. 
اما حاال که تو نیستی ما فردا را می خواهیم چه کار؟ به چه 
امید داشته باشیم؟ خودت می گفتی که من هنوز امیدوارم 
وقتی واکسیناسیون شروع شد، عزیزانی که به خاطر کرونا از 
دست داده ایم، بازگردند. حاال عزیز ازدست رفته ما، تویی. آن 

هم نه به خاطر کرونا، بلکه به خاطر بی مسئولیتی.  
نگار می گوید کاش می شــد زمان را بــه عقب برگرداند. 

کاش می شــد هیچ وقت ســوار آن اتوبوس نشد. کاش... . 
من به آخریــن چت هایمان نگاه می کنم. با خودم می گویم 
کاش زمان به عقب برمی گشت. برای اینکه هنوز حرف های 

ناگفته زیادی بین من و تو مانده بود. 
آخرین روزی که دیدمت با خودم گفتم روزی به این دختر 
می گویم که تو به صورت ذاتی هنرمندی. خیلی زیبا می توانی 
رنگ ها را کنار هم بچینی، آن طورکه ظاهرت بیشتر به یک اثر 
هنری شبیه باشد تا به لباســی روزمره برای سر کار. یا روزی 
بگویم ضرب انگشتانت روی کیبورد بیشتر به ضرب انگشتان 
یک موزیسین می ماند. بی راه نیست که نوشته هایت این قدر 
دلنشین و آهنگین است. یا تشکر کنم به خاطر اینکه ما را باور 
کردی. ما دخترکان دهه هفتادی را از زیر سایه دهه شصتی ها 

بیرون آوردی و نشان دادی ما هم می توانیم. 
و حرف های فراوان دیگری که فکر می کردم حاال حاالها 
برای گفتن آن وقت هست اما دریغ و حسرت همیشگی، که 
ناگهان چقدر زود دیر می شــود! در حالی که حرف های ما 

هنوز ناتمام مانده است. 

عاطفه داودی
روزنامهنگار

تو نیستی ما فردا را می خواهیم چه کار؟
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از آدم ها که می گویم از چه می گویم؟ شاید از دنیایی 
که کوچک بودنش در ذهن نمی گنجد نام ها و چهره های 
بســیاری هــر روز از کنارت عبــور می کنند بــدون اینکه 
آن ها را بشناســی و حتی کلمه ای بینتان رد و بدل شده 
باشد. دســت تقدیر، زمان یا شــاید هم تصادف، هرچه 
نامش بگذاری، ممکن اســت آن آدم یا آدم ها را نزدیکت 
 کند؛ چیزی از آن ها می آمــوزی و اگر زمان اجازه بدهد، 
می توانند برایت به دوستی قدیمی تبدیل شوند. ریحانه 
یاسینی برای من یکی از همین افراد است، تا جمله ها که 
به سختی دستم می رود فعل »بود« را انتهای این توصیف 

بگذارم.
سال 139۶ بود؛ همه چیز به ظاهر سر جای خود. نه 
خبری از کرونا و نه عادی شــدن خبــِر مرگ. چند نفری 
از مــا در قامــت جوانانــی جویای تجربه پشــت صندلی 
سرویس هایی از روزنامه »ایران« جای خوش کرده بودیم. 
ریحانه هم تابســتان همان ســال به ســرویس اقتصادی 
روزنامه »ایران« اضافه شد. او را این گونه به خاطر می آورم؛ 
خبرنگاری که کمتر حرف می زد و بیشتر غرق در نوشتن 
و پرداختــن به گزارش هایی تحقیقی بود. از آن دوره تنها 
همین ویژگــی و البته صدای تندتند تایپ کردنش را، که 

اکثر مواقع در تحریریه می پیچید، به خاطر دارم.
فراز و فرود روزگار یا شــاید هم قصد تجربه بیشتر، 
ما را یکی یکی از پشــت صندلی های روزنامه »ایران« 
بلند کرد و هرکدام در تحریریه های دیگر و یا به کارهای 
مرتبــط دیگر مشــغول شــدیم؛ تا تابســتان 1399 و 
تحریریــه ایرنا24. کاری چندرســانه ای که شــباهت 
زیادی به جنس کار کاغذی نداشت. هنوز یک ماهی 
از شــروع کارم نگذشــته بود که تیم مجموعه پوســت 
انداخــت. حــاال از آن نام های ســه ســال و نیم قبل، 
دوباره چند نفر را زیر ســقف آن تحریریه یافته بودم از 

جمله ریحانه یاسینی.
 انــگار نوبــت بــه مرحلــه ای رســیده بــود، تــا آن 
ناآشنایی های چند ســال قبل به یک همکاری تمام عیار 
و پرتجربه تبدیل شــود. هرچند دیگر زمان شــبیه ســال 
139۶ نبود؛ مرگ انگار تعقیب مان می کرد. هرکداممان 
نگاه سهمگین مرگ را در آن یک سال کذایی و بعدترش، 
تجربــه کردیم. با این حال، غِم چهره های مشــهورتر را با 
ساختن کار برایشان به حالی بهتر بدل می کردیم و برای 

غم های شخصی تر، خودمان پناه یکدیگر بودیم.
ریحانــه در این بیــن اوج حس زندگــی تحریریه بود. 
ســردبیر و یا دقیق تر بگویم، انســانی که جان و زیســتن 
برایش اهمیت داشــت؛ وقتی آمار روزانه مرگ و میر کرونا 
باالتــر می رفــت، به میــان تحریریه می آمــد و با صدایی 
پر از دغدغــه و نگران می گفت: »امــروز حتی 40 نفر از 
دیروز بیشتر شــده! باید کاری بکنیم. بچه ها ایده بدید! 

می شــه حتی یک موشــن ســاخت که به مردم هشــدار 
بده چه جور رعایت کنــن.« دغدغه  و نگرانی اش در تمام 
حوزه هایی که به آن اشــراف داشــت دیده می شد. و در 
کنار ایــن دغدغه های کاری، همیشــه بهانه ای داشــت 
تــا حال همه را تغییر دهــد. از تاریخ تولد بچه ها گرفته تا 
غافلگیر کردنشان به مناسبت های گوناگون ریحانه البته 
یک مشــوق تمام عیار هم بــود. به خاطــر دارم که وقتی 
تصاویر به کاررفته در پروژه قرن ایرنا، که بسیار هم برایش 
انرژی گذاشــته بود، نظرش را جلب می کــرد با صدایی 
کــه جدیت و هیجان را کنار هم داشــت، می گفت: »این 
خیلــی عالی بــود!« شــنیدن همین یک جملــه از زبان 
ســردبیری حرفه ای و کاربلد، انرژی برای کارهای بعدی 

را جفت وجور می کرد.
حــاال امــا ریحانه هم به جمع بســیاری کــه ترک مان 
کرده اند، پیوســته. باورش حتی پس از گذشت یک ماه 
سخت است. روزی که شــیده اللمی ما را تنها گذاشت، 
ایــن جمله ریحانه در ذهنم حک شــد: »ایــن مرگ ها به 
ظاهر برای ما ســرد می شــه، اما به مرور زمــان اندوهی 
عمیــق رو به جا می گذاره.« اما باور دارم در مورد ریحانه، 
چیــزی در کنار ایــن اندوه عمیق به زیســتن خود ادامه 
خواهد داد و حتی متعادلش خواهد کرد. چیزی همچون 
روح بلنــد زندگی که او در همــان دوره کوتاه به تحریریه 
ایرنا24 دمید. و مطمئنم آن روح زندگی ورای تجربه هایی 
که خلق کــرد در فرازهای بعدی کار، همــراه من و البته 

تک تک همکارانش خواهد بود.

مهدی نوروز
روزنامهنگار

اندوهی عمیق برای یک روح بلند
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از اورژانس بیمارستان نقده بیرون می آیم. پرستاری صدا می کند: »خانم! شونه تون...« گیج 
و گنگ برمی گردم نگاهش می کنم. اشاره اش به زخم عمیق روی شانه ام است. پس بار سنگیِن 
برگشــتِن بدون او را روی شــانه ام ندیده! بی تفاوت می گذرم. همان موقع هم می دانستم که این 
زخم خوب می شود و دهن کجی می کند به این بار سنگین، که تا آخر عمر بر دوش خواهم کشید. 
بعد از یک ســال همکارِی شــیرین، عجیب نبود که از ابتدای این سفر ناتمام، وقتی کنار هم 
در اتوبوس می نشــینیم، فارغ از مسائل کاری بیشتر از خودمان حرف بزنیم. و این طوری رفاقت 
در این رابطه پررنگ تر شــود تا بعدًا خاطره  این یک روز، طوری متفاوت از آن یک ســال قلبم را پر 

از حسرت کند.
یک ســال همکار بودیم. او ســردبیر بود. اما کدام ســردبیری در خالل  

صحبت هــای کار، به چشــم های آدم نگاه می کنــد و غصه  ناگفتنی 
درون آن ها را می بیند و می خواهد کمک کند؟! او عالوه بر دانش و 
تجربه  روزنامه نگاری، سرشار از هوش بود. سخن به میان نرسیده، 
آن را می فهمید و نمی گذاشت برای رساندن منظورت خیلی به 
زحمت بیفتی برای انتقال دانش و تجربه اش، سخاوتمند بود و 
هرجا هم الزم بود، برای شــنیدن و پذیرفتن نظر مخالف، گوش 
شــنوا داشت. حضورش طوری پررنگ و پر از شور و انگیزه بود که 
انگار بخواهد در این مدت کم، بیشترین و بهترین تأثیر را روی همه 

بگذارد.
از وقتی متوجه شدم که این همکاری به پایان نزدیک می شود، هر روز موقع رفتن از تحریریه 
احســاس دلتنگی می کردم. قصد داشتم برای او یک هدیه بگیرم. برای هرآنچه در این یک سال 
از او آموختــم، برای لحظه هایی که ســاخت تا با عشــق و انگیزه کار کنم و پیشــرفت کنم، برای 
سختگیری هایی که باعث شد گزارش هایم بهتر شود. قصد داشتم از او تشکر کنم و بنویسم »برای 
ریحانه یاسینی عزیز، که با جدیت مهربانی می کند«. اما مگر انتخاب چنین هدیه ای آسان بود؟ 
برای اویی که به مناسبت تولد و عید، با سلیقه  بی نظیری، خاص ترین ها را به همه  ما هدیه می داد. 
فکر می کردم خیلی بد اســت که دیگر نمی توانیم با هم کار کنیم. چه می دانستم زندگی، پایانی 
بدتر برای این تحریریه تدارک دیده است؟ چه می دانستم زندگی آدم را می چرخاند و می چرخاند 
تا در یک سالی قرار دهد که شبیه هیچ سالی از زندگی اش نبوده و با کسی آشنایش می کند که 
شــبیه هیچ کس... و بعد در هیاهوی حادثه، وقتی یکدیگر را ســفت چسبیده ایم، طوری از هم 
جدایمان کند و باز بچرخاند و بچرخاند تا برای همیشــه او را گم کنم و باقی بمانم با حســرت و 
خاطره های یک سال و یک روز متفاوت. به همان تحریریه برگردم و هرچقدر چشم به در بدوزم، از 

راه نرسد. خبری از صدایش، قدم هایش، خنده هایش، تشرهایش نباشد. 
حاال در این تحریریه همه چیز گواه نبودِن اوست. در و دیوار، عکسش هایش را به رخ می کشد 
تا ثابت کند او دیگر نیست. اما وقتی شروع به کار می کنم همه چیز متفاوت می شود. هرآنچه در 
این یک  سال از او آموختم، با صدای خودش در گوشم تکرار می شود. او در خط به خط نوشتنم 

حضور دارد. حضور ریحانه یاسینی برای من پایان نخواهد داشت.

نگار اکبری 
روزنامهنگار
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J از هولناکی سوگ تا پذیرش فقدان
علی نوروزی، روان کاو و مشاور

ســوگ یکی از مهم ترین مســائل در حیطه ســالمت 
روان است. ســاالنه بیش از 50 تا 55 میلیون انسان، در 
سراســر کره زمین داغدار می شوند. مهم ترین مسئله در 
ســوگ این اســت که افراد در مرحله اول، بتوانند بزرگی 
و دردناکــی اتفاقــی را کــه رخ داده بپذیرنــد. در مرحله 
دوم بتواننــد تعادلی بیــن تنهایی خودشــان و غصه ای 
که در تنهایی تحمل می کنند، بــا قرار گرفتن در جمع و 
دریافت حمایت های عاطفــی از جمع، به وجود بیاورند. 
در مرحلــه بعــدی هم موضوع مهم این اســت کــه افراد 
بتواننــد به زندگی عادی و روزمره خــود بازگردند. اما این 
مهم، با شناخت مراحل سوگواری، دسترس پذیرتر است. 
مراحلی که نقطه آغازش شــوک، ُبهت و ناباوری  اســت، 
به طوری که فرد نمی توانــد اتفاقی را که برایش رخ داده 
بپذیرد و در موارد بســیار نادری افرادی هستند که از این 

مرحله خارج نمی شوند. 
ســوگواری در مرحلــه دوم، با جســت وجو کــردن و طلب 
معاملــه کردن از رخــدادی که برای فرد متوفــی پیش  آمده و 
ســوگواران او کــه می خواهند بدانند چرا چنیــن اتفاقی رقم 
خورده است، جلو می رود. این درواقع نقطه ای  است که سوگ 
در شکلی از خشــم ظهور می کند. پس از این، سوگ به یأس 
و افســردگی می انجامد. گو اینکه حلقه ســوگواران در تونلی 
تاریکی بدون هیچ نور و روزنه ای از امید، گیر افتاده باشند. بعد 
از این مرحله به مرور زمان، نوعی پذیرش و بازسازمان یافتگی 
که نتیجه پذیرش فقدانی ا ســت که فرد تجربه می کند، ایجاد 

می شــود و فرد به مرور زمان می تواند به زندگی گذشته و نظم 
ســابق برگردد و برای زندگی و آینده خــود دوباره برنامه ریزی  
کنــد. در آخرین مرحله، ســوگ هویت تازه ای بــرای فرد رقم 
می زند. به نحوی که فرد متوجه می شود که تجربه تکان دهنده 
سوگ، احساس و افکاری تازه و رفتاری نو در وی تشکیل داده 

و او را به فرد کامال جدیدی تبدیل کرده است.
 ایــن روند درواقــع پذیرش فقدان را به کمــک زمان برای 
سوگواران تسهیل و میسر می کند. فردی که فقدانی را تجربه 
می کنــد باید بداند کــه این وضعیت دردنــاک و واقعی، تنها 
از رهگذر زمان اســت که قابل تحمل می شــود. زمان در این 
شــرایط اهرمی اســت که حجم باالی این درد را به مرور قابل 
فهم و پذیرش می کند. بخش دیگری که تاب آوردن فقدان را 
ممکن می سازد، این است که انسان با پیش بینی آینده ای که 
در آن از احساســات غلیظ سوگش کاسته شده و به آرامش و 
رهایی دست یافته، در نهایت می تواند از سوگواری به سالمت 
گذر کند و بــه این ترتیب پذیــرش فقدان، آســان تر خواهد 
شــد. همچنین در مثالی از سوگ منتهی به بازگشت به عالم 
سالمت روان، می توان چنین شــرح داد: فردی همسرش را 
از دست می دهد و مدتی سوگواری می کند. در این دوران کار 
نمی کند و همکاران و دوســتانش به دیدنش می آیند، او هم 
بعد از مدتی شــروع به فعالیت می کند اما احســاس می کند 
که دیگــر توانایی انجام کارهای روزمره خــود را ندارد و دیگر 
انگیزه ای هم بــرای ادامه حیات در خود نمی بیند. به همین 
خاطر دیگر به فرزندانش رسیدگی نمی کند و بعد از یک سال 
منزوی تر و نسبت به انجام وظایف و اعمال اجتماعی ضعیف تر 
می شــود. اما فرد دیگری در موقعیتی مشابه، همسرش را از 

نازنین افتخار
روزنامهنگار

سوگ، این یگانه واقعیت و حقیقت زندگی که نه می توان از 
آن گریخت و نه می توان جلودارش شد و نه می توان زمان را به 
عقب برگرداند و به پای ثانیه ها افتاد تا تو را، تا او را، تا ما را از آن 
نجات داد. ســوگ و سوگ تنها روی هستی ا ست که برخالف 
تولد هرگز نمی توان ترمزش را کشــید و به محض شکل گیری 
اولیــن نطفــه  حضور، حرکت به ســوی آن ناگزیر اســت. بگو 
ریحانه جان، بگو کدام ســوگ است که »بهنگام« باشد؟ کدام 
مرگی، به حق اتفاق می افتد؟ اگر تو زنی هشتادســاله بودی، 
بیمار بودی، امیدها و برنامه هایت را به سرانجام رسانده بودی 
و بعــد می رفتی، آیا ســوگواران کمتری به جا می گذاشــتی؟ 
نمی دانم پاســخت به این ســؤال به اندازه آری گفتن به مرگ 
و سر کشــیدن جام شــوکران، سهل اســت یا نه. اما می دانم 
رفتنــت، تلخی بی پایانی را زیر زبان یارانت به یادگار گذاشــته 
اســت. چشیدن و مزه کردن زهری مدام که هر روز و هر روز به 
کام ما می رود و رنجی که چون آتشی به استخوانمان می زند. 
اما چاره چیســت؟ چطور از تو بگوییم و بپذیریم که نیستی؟ 
چطــور روی دیوارها، تیرهای چراغ بــرق، روی در ورودی، در 
چهارچوب قابی، تو را محصور ببینیم و نپاشیم از هم؟ چطور 
با این اضطراب و فقدان در البه الی سطور، در گوش های ما که 
به صدای ضربه  مالیم و سریع انگشت های تو روی صفحه  کلید 
عادت داشــت، به خود بقبوالنیم که تو رفته ای؟ این فقدان تا 

کجا جانمان را می سوزاند و این سوگ را چگونه پایانی ست؟
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»واقعــا زندگــی هرلحظــه چیزی تــو مشــتش داره که 
غافل گیرمون کنه!« هربار که اتفاقی غیرمترقبه در تحریریه 
می افتــاد، این جملــه را با خنده به ریحانــه می گفتم. حاال 
رفتنــش اما، غیرمترقبه ترین اتفاق تمام روزهایی اســت که 
تحریریه از سر گذرانده است و با استخوانی در گلو می نویسم 

که به راستی زندگی هرآن می تواند بی رحم تر از پیش شود.
از عزیزت نوشتن، بیش از آنکه نوشتن از آن عزیز باشد، 
گویی نوشــتن از خود توســت. آن  هنگام که تو را فهمیده، 
به تــو اعتماد کرده، برای شــادی و آسایشــت تالش کرده، 
باعث رشــد تو شــده و در یک  کالم، کنارت ایستاده  است. 
ویژگی هایی که ریحانه تمامشان را داشت و همین ها ایرنا24 
را به غریب ترین تجربه ی کاری زندگی مارکوپولویی من بدل 

کرده  بود.
تــازه آمده  بودم ایرنــا24 و هنوز زبانی مشــترک بینمان 
شکل نگرفته  بود. چند روز که گذشت، موظف شدم گزارشی 
میدانی تهیه کنم. عالقه  بی انــدازه  ام به حضور در میدان و 
لمس اتفاقات، باعث شده  بود که پیش از ریحانه هم کسان 
دیگــری از گزارش هــای میدانی ام تعریف کننــد؛ اما هرگز 

آن پیام بلندباالی انگیزه بخشــش پس از انتشــار گزارش از 
خاطرم نمی رود که با این جمله تمام می شد: »گزارش هات 
کشــف دارن دختر!« از آن روز شده   بودم مامور گزارش های 
میدانی تحریریه، همان کاری که تنها ریحانه می فهمید برایم 
چــه لذتی دارد که آفتاب داغ تیرماه و ســرما و برف نیمهی 

زمستان را به خاطرش به جان می خریدم.
از میان تمام گزارش هــای میدانی ای که برای مجموعه  
ایرنــا24 تهیه  کرده  بودم، دو گزارش راجع به مرگ و ســوگ 
اســت. یکی از ســنگ های قبر و دیگری درباره ی بازار گل 
بهشــت زهرا. روزی کــه داشــتیم پیکر عزیــزش را به خاک 
می ســپردیم، لحظه لحظــه  تهیــه  ایــن گزارش هــا از نظرم 
می گذشــت. یادم آمد که گزارش بــازار گل با آنچه ما تصور 
می کردیــم خیلــی تفاوت داشــت. مجبــور شــدم دوبار به 
بهشت زهرا بروم و به  اندازه  آماده سازی سه  گزارش هم برای 
تدوینش وقت گذاشتم. این هم ویژگی مختص ریحانه بود که 
به ســوژه هایت اعتماد کند، به تو زمان آزمون و خطا بدهد و 
فرصت پرداخت مناسب به موضوعات. بعد که کار تمام شد، 
از قالب سردبیر تحریریه بیرون بیاید، جامه  دوستی تن کند، 
کنارت بنشــیند و باهیجــان از کارت تمجید کند و تو پیش 
خودت فکر کنی که »آیا واقعا این گزارش تمام این چیزهایی 

را که ریحانه می گوید در دلش دارد؟«
تمام گزارش هایی که با هم کار کردیم،  از نظرم می گذرند 
و با هرکدام هزار خاطره یادم می آید. رفتارهایی از ریحانه که 
شاید برای او ناخودآگاه بودند، اما برای من یادآور روزهایی اند 
کــه تمام هم وغمــش را در تحریریه می گذاشــت که در کنار 

پیش بردن کار از احواالت شخصی مان نیز غافل نشود.
به نظر من، میان این همه اما آنچه ریحانه داشــت و باید 
فریــادش زد تا همچــون میراثی به گوش تمام رســانه داران 
تاریخ برســد، اعتماد او به خبرنــگاران تحریریه بود. ریحانه 
اگرچه ســن کمی داشــت، امــا مانند مــادری باحوصله به 
ایده های تک تک ما گوش می داد و همه  تالشــش را برای به 

ثمر نشاندنش می کرد.
حاال بیشــتر از یک ماه اســت کــه تحریریه ایرنــا24 از 
»ســالم صبح به خیر« های آهنگین اول وقتش، از کیک ها 
و قهوه های عصرگاهــی و از تمام چیزهای خوب دیگر تهی 

شده  است. دردا و دریغا.

طاهره رضایت
روزنامهنگار

دریغ و درد
برای ریحانه که »شرح غمش به 

وصف نخواهد شدن تمام« 

دست می دهد، پس از مدتی سوگواری به این نتیجه می رسد 
که ناچار است به محل کار بازگردد. برای او مهم ترین موضوع 
آن اســت که چطور فرزندان خــود را با وضعیت فعلی تطابق 
دهــد و شــرایطی را فراهم کند کــه آن ها بتواننــد به زندگی 
عادی خود بازگردند. او تالش می کند تا ارتباطش را با دنیای 
اطراف دوباره به حالت اول بازگرداند. پس با عضویت در گروه 
افرادی با مشکل مشابه، هیجانات خود را تخلیه می کند و در 
جست وجوی این است که دریابد که افراد با شرایطی درست 
مثــل او، چگونه بــا غم و درد و رنج خود کنــار آمدند تا به این 

ترتیب بتواند پیروزمندانه به زندگی روزمره خود بازگردد. 
همان طــور که می بینیــد در این مــورد مهم ترین موضوع 
این اســت که افراد بتوانند با برقرار کردن تعادلی صحیح بین 
تنهایــی و دریافت حمایت اجتماعی، بــه زندگی عادی خود 
بازگردنــد و از این رو فقدان را برای خود قابل پذیرش کنند. به 
طور کلی کسانی که از دست می دهیم، زنده هستند تا زمانی 
که قصه هــای آن ها را روایت می کنیم. روایــت کردن آن ها ـ به 
جای ســرکوب صحبت از آن ها ـ ممکن اســت ابتدا احساس 
بدی را در ما برانگیزد و غم و درد را موقتًا به شکل حاد افزایش 
دهد. اما همچون بیماری که برای بهبود نیاز به تزریق دارو دارد 
و درد آن را برای رســیدن به ســالمتی پایدار به جان می خرد، 
روایت ها حال بازماندگان سوگ را در بلندمدت بهتر می کند و 
تجربه ســوگواری سالم تری را برایشان رقم می زند. کسانی که 
از دســت داده ایم با ما هســتند تا زمانی که در یاد ما باشند و 
این گونه می توانند به حیات خود ادامه دهند. البته روایتگری، 
به معنی این نیست که مداوم و هر ساعت به ازدست دادگانمان 
فکر کنیم بلکه به این معنی ا ست که در زمان های مناسبی از 
عالیق آن ها، خواسته ها، آرزوها و برنامه هایشان بگوییم. این 
روایتگــری به ما کمک می کند که ســوگ و فقدان را بفهمیم، 
مشــکل را بپذیریم و به مرور زمــان حتی حضور فردی را که به 
ســوگش نشســته ایم در کنار خود حس کنیم. در نهایت آنچه 
که تکلیف انسان را با مرگ مشخص می کند، یافتن معناست. 
معناهایی که برای هریک از ما منحصر به فرد و یکتاست اما به 
ســوگواران دست یاری می رساند تا با سوگشان مواجه شوند و 
فقدان عزیز ازدســت رفته را از خالل »معنا« که برایش متصور 

هستند، بپذیرند.
عنوان یادداشت برگرفته از شعر اسماعیل از رضا براهنی است
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»در کشور ما دیگر توجیه اقتصادی ندارد که روی زمینی 
که هر متر آن یک میلیون تومان قیمت دارد، کار نســاجی 
کرد. و سهامداران چیت سازی هم با دید اقتصادی تصمیم 
به تعطیلی و تخریب چیت سازی گرفتند. « علی صدیقی، 
در ســال 1390 این جمله را  درباره کارخانه »چیت سازی 
ری« کــه تعطیل شــده و در حــال تخریب بــود، گفته بود. 
صدیقی یکی از مدیران ســابق این کارخانه از سال 13۶0 
تا 1370 بود و چنین اســتداللی داشت: »کارشناسان یک 
کارخانه را موجودی زنده توصیف کرده اند و در همان حال 
قائل به مرگ صنعتی هم هســتند. یعنــی کارخانه ای بعد 
از گذر از دوران جوانی و میانســالی به دوران پیری رســیده 
و ســپس می میرد، چنین روندی برای چیت سازی ری نیز 

اتفاق افتاد.«
در ابتدای دهه 90، موج گرانی مسکن تازه شروع شده 
بود. میانگین قیمت مســکن متری 1.8 میلیون تومان در 
تهران بود و یکی از دالیل تعطیلی و البته تخریب کارخانه ای 
در جنوب شــهر تهــران، صرفــه نداشــتن کار تولیدی در 
زمین هــای باارزش بود. اگرچــه در ابتدای دهه 90، چیت 

ری بــرای همیشــه تعطیل شــد، اما ناقوس مــرگ آن یک 
دهه پیش و در ســال 1381 بلند شده بود، زمانی که بعد از 
خصوصی ســازی، 1700 کارگر آن یک ســال بدون حقوق 
رها شــده بودند. کارگرانی که البتــه در کوران مصادره های 
انقالبی، سرنوشت شــان از دســت خودشــان که سهامدار 

کارخانه بودند، خارج شده بود.

J شروع بزرگ ترین کارخانه چیت سازی ایران
سال 132۶، سه برادر کورس، به نام های کاظم، حسن 
و عیسی با تأسیس کارخانه چیت سازی ری، صنعت تولید 
پارچه در ایران را راه اندازی کردند. یک روایت می گوید این 
کارخانه پیش از انقالب، 2500 کارگر داشت، روایتی دیگر 
نیز تعداد کارگران آن را 3۶00 نفر اعالم می کند و البته گفته 
می شــود که در دوران اوج، این کارخانه تعداد ۶ هزار کارگر 
را هم ثبت کرده بود. البته در میان  این کارگران ایرانی، 350 

کارگر بنگالدشی نیز حاضر بودند.
 در ســال های بعد، 3 کارخانه چیت سازی دیگر نیز در 
ایران تاســیس شــد که دیگر هیچ وقت در صنعت نساجی 
ایران، همتای آن ها پدید نیامد. محمدصادق فاتح، یکی از 
ســهام داران کارخانه چیت  ری بود امــا او در اوایل دهه 30 
ســهامش را فروخت و برای خودش، کارخانه چیت ســازی 

جهــان را راه انداخــت. کمــی بعــد دولــت هــم کارخانه 
چیت ســازی تهران را راه انــدازی کرد، خانــواده مقدم هم 
چیت ســازی ممتاز را در خیابان فدائیان اســالم شــهرری 
راه  انداخــت اما هیچ کدام آن ها هیچ وقت به پای چیت  ری 

نرسیدند.
چیت سازی ری زمانی بزرگ ترین کارخانه نساجی ایران 
بود. این کارخانه 52 هزار دوک ریســندگی داشت. هر سه 
مرحله ریسندگی، بافندگی و رنگرزی در این کارخانه انجام 
می شــد. کارخانه 1400 ماشین بافندگی داشت. روزی به 
طور متوســط 120 هزار متر پارچه در این کارخانه رنگرزی 

و تکمیل می شد.

J قدرت اتحادیه ها
در دوران اوج چیت ســازی ری، فقــط تولید صنعتی در 
اوج نبود. بلکه فعالیت هــای اتحادیه ها چه برای کارگران و 
چه برای کارفرماها هم در اوج بود. بر اساس اطالعات کتاب 
»سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران«، در سال 1339 
کارخانه نساجی تهران، یزد، کاشان و... سندیکای صاحبان 
نساجی تشکیل دادند که بر اساس حق رأی نسبت به تعداد 
ماشــین آالت ریســندگی، بافندگــی، رنگرزی، چــاپ و... 
انجام شد. حسن کورس، که سرمایه گذار و مؤسس اصلی 

گزارِش منتشرنشده ریحانه یاسینی درباره  سرنوشت چیت سازی ری، پیر نساجی ایران

چرا کارخانه ای با ۲۵۰۰ کارگر از نفس افتاد؟

ریحانه یاسینی
روزنامهنگار

ریحانه یاســینی از ابتدای راه اندازِی هفته نامه  »شــنبه های شــرق«، عضو اصلی تحریریه و شــورای نویسندگان آن بود. 
ریحانه در این هفته نامه، صفحه ای را اداره می کرد با عنوان »داستان یک ِبَرند« که هر شماره به سرنوشت یکی از نام های 
معتبر صنعتی ایران که به ورشکســتگِی اجباری گرفتار آمده بود می پرداخت. گزارشــی که در ادامه می خوانید، آخرین 
گزارش ریحانه یاســینی اســت درباره »چیت ســازی ری« که به علت توقف همکاری تحریریه با روزنامه »شــرق« به دلیل 

دیدار مدیران مطبوعات با سیدابراهیم رئیسی، هرگز منتشر نشد...
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کارخانه چیت  ری بود، ریاســت این سندیکا را هم بر عهده 
داشت.

اما در آن ســو، کارگران هم اتحادیه داشــتند. بر اساس 
اطالعات کتاب »کوشــندگان کارگری«، کارگرهای کورس 
هم اتحادیه کارگران چیت سازی ری را تشکیل داده بودند. 

مهری  گیلک پور، نماینده کارگران زن بود.
او در ســال 1331 برای زنان بــاردار و بچه دار اتاقی را از 
کارفرما گرفت و به کودکان شــیر خوار اختصاص داد که هر 
2 ســاعت یک بار برای شــیردادن کودکان استفاده شود. 
برای مادران شــیرده کارخانه نیز سهم شــیر روزانه گرفت. 
ایــن حقوق که بــرای اولین بار در تاریخ جنبــش کارگری و 
سندیکایی گرفته شد، تا قبل از کودتای سال 1332 برقرار 

بود.
البته حکومت پهلــوی با اتحادیه این کارخانه مشــکل 
داشــت و بارها از صاحب کارخانه خواســت کــه با کارگران 
برخورد کند و یا فهرســتی برای اخــراج کارگران به کارخانه 

می فرستاد.
چنــد ماه پیش از کودتای 28 مــرداد 1332، در زمانی 
کــه کارگــران تحصن کــرده بودند، شــهربانی در یورشــی 

هماهنگ شده با صاحبان کارخانه، به تحصن کارگرها حمله 
کرد. آن ها حتی از ارتش هم کمک گرفتند. یکی از کارگرها 
در جریــان این یــورش جان خود را از دســت داد و چندین 

کارگر دیگر هم از جمله مهری گیلک پور، به زندان افتادند.
 اما در سال ها و دهه  های بعد، اتحادیه کارگران تا زمانی 
که حتی صاحب ســهام کارخانه شدند، برقرار بود. با رونق 
تولیــد منســوجات در دهه 50 تعداد 2 هــزار و 500 نفر از 
کارگران این کارخانه ســهام چیت ری را به مبلغ هر ســهم 
هزار ریال خریداری کردند که این مبلغ به صورت ماهانه از 
حقوق کارگران کسر و به حساب سازمان گسترش و مالکیت 

واریز می شد.

J خصوصی سازِی مرگ بار
در کــوران مصادره هــای ابتــدای انقــالب، کارخانه 
چیت ســازی ری هم، به بنیاد مستضعفان رسید. حسن 
آقاجانی، نماینده حقوقی 2 هزار و 500 کارگر سهامدار 
این کارخانه در سال  1392 به ایرنا گفته بود: »هیچ یک 
از کارگران سهامدار در آن برهه از مصادره کارخانه اطالع 
نداشتند و حتی در سال 13۶8 مبلغ 180 میلیون ریال 

توســط اینجانب به عنوان نماینده سهامداران چیت ری 
بــه عنوان مبلغ باقی مانده از مالکیت ســهام کارگران به 
ســازمان گســترش و مالکیت پرداخت و مفاصا حساب 
دریافت شــد. اما  بنیاد مســتضعفان و جانبازان ســهام 
کارخانــه چیــت ری را که هر ســهم آن در ســال 1353 
بــه ارزش هزار ریال بــود،  به قیمت هر ســهم یک ریال 

فروخت.«
مدیریت کارخانه چیت ســازی ری، در دهه ۶0 و 70 بر 
عهــده مدیران دولتی بود. اما آن ها نه از پس تولید صنعتی 
برمی آمدند و نه می توانستند که حقوق کارگران را پرداخت 

کنند.
به همین دلیل، بنیاد مستضعفان به فکر خصوصی سازی 
کارخانه  بزرگی افتاد که از ابتدا، خصوصی و پررونق بود. اما 
روند خصوصی ســازی آن، تیر خالص بــرای کارگرانی بود 
که چندین دهه، صبح های زود رخت کار می پوشــیدند و با 

سوت کارخانه چیت سازی، به جنوب تهران می رفتند.
به گفتــه نماینده حقوقــی کارگران چیت ســازی ری، 
این کارخانه در ســال 1379 یک جانبه به ســه نفر فروخته 
شــد. آقاجانی گفته است: »بنیاد مستضعفان کلیه بدهی 
کارخانه چیت ری را نیز عهده دار شــد و مبلغ 200 میلیون 

تومان نیز به خریداران این کارخانه وام پرداخت کرد.«
در این معامله اضافه بر زمین 15 هکتاری کارخانه چیت 
ری تمامی ماشــین آالت کارخانه، ۶00 دســتگاه ماشــین 
بافندگــی و اموال دیگــری از جمله ۶ دســتگاه جرثقیل و 
30 دســتگاه خودرو و یک انبار پر از مواد شیمیایی رنگ به 

خریداران واگذار شد
 کارگــران ســهامدار چیــت ری هم در طول ســال های 
1380 تــا 1382 بارهــا در اعتراض به فــروش غیرقانونی 
کارخانه در مقابل مجلس و بنیاد مستضعفان تجمع کردند.

2 ســال بعد از خصوصی ســازی، بنیاد کارخانه را پس 
گرفت. دوباره آن را به یک نساج فروخت و البته حتی بعد از 
این هم در سال 1384 با افزایش سرمایه، 91 درصد سهام 
را به نام خود زد. در سال 1385 هم با تشکیل هیئت تسویه، 
کلیه کارکنان کارخانه چیت ری بازخرید و بازنشسته شدند و 
در اوایل دهه 1390، کارخانه چیت سازی ری برای همیشه 

متروک شد.
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اگــر یک هواپیما از ملبورن اســترالیا با بار گوشــت گرم 
گوســفندی پرواز کنــد و در فــرودگاه امام تهــران به زمین 
بنشیند، هزینه تمام شده برای هر کیلو، 5.8 یورو می شود. 
از فروردین ماه امسال هم گوشت جزو کاالهایی دسته بندی 
شــده که با ارز 4200 تومانی وارد می شوند. با این حساب، 
قیمت تمام شــده هر کیلو گوشــت در بــدو ورود، 24 هزار و 
3۶0 تومان است. بعد از واردات، گوشت می تواند با افزایش 
قیمتی بین 10 تا 15 درصد، توزیع شود. با حساب افزایش 
15 درصدی، گوشــت گرم وارداتی از استرالیا، باید کمتر از 
کیلویی 30 هزار تومان به دســت مصرف کننده برســد. اما 
در هفته های اخیر، قیمت گوشت با نوسانات زیادی همراه 
بوده و از مرز 100 هزار تومان هم عبور کرده است. تحقیقات 
گســترده »ایران« نشــان می دهد که بــرای توزیع این کاال، 
شبکه ای در میان چند نفر شــکل گرفته و آنها برای واردات 
و توزیع گوشــت، با هم شراکت دارند. در حال حاضر به طور 
رســمی، نزدیک به 100 واردکننده مجوز واردات گوشت با 
ارز 4200 تومانی دارند اما بررسی در میان منابع مختلف به 
ویژه فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نشان 

می دهــد که کمتر از 5 شــرکت، بخش عمــده واردات را در 
دست گرفته اند. شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت هایی 
را کــه آنها وارد می کنند، ابتدا بــه 4 مرکز تحویل می دهد تا 
آنها بنابر سهمیه تعریف شده در میان فروشگاه های مختلف 
توزیــع کنند. ایــن واســطه گری ها، وضعیت گوشــت را به 

غائله ای در نیمه دوم سال 97 تبدیل کرده است.

J  واردات با ارز ۴2۰۰ تومانی، فروش با ارز ۱5 هزار
تومانی

بر اســاس اعالم بانــک مرکزی، قیمت گوشــت قرمز و 
گوشــت ماکیان در بهمن ماه امســال نسبت به بهمن سال 
گذشته، 92 درصد افزایش داشته است. تورم 92 درصدی 
تقریبًا دو برابر شــدن قیمت ها را نشان می دهد. »ایران« در 
بخش اول گزارش تحقیقی وضعیت گوشــت که سه شــنبه 
هفته گذشــته، 30 بهمن، منتشــر شــد، اثبات کرده بود: 
»قاچــاق دام زنــده که این روزهــا به عنــوان مقصر اصلی 
گرانی گوشــت از آن صحبت می شــود، تنها 10 درصد در 
گرانی گوشت تأثیر داشته است. برجسته سازی این مسأله 
در اخبار، تالشی ســازمان یافته برای پنهان کردن فساد در 
بخش های دیگر تولید، تأمین و توزیع گوشت است.« بر این 
اساس، علت 80 درصد از گرانی گوشت را باید جای دیگری 
جســت وجو کرد. تحقیق های »ایــران« از منابــع میدانی 

مطلع، آمارهای منتشرشــده و اســناد به دست آمده، نشان 
می دهد که »انحصار توزیع« و »واردات و توزیع شــبکه ای« 
عوامل اصلی هســتند که غائله گوشت را با عبور قیمت ها 
از 100 هــزار تومــان ایجاد کرده انــد. بعد از گران شــدن 
گوشــت داخلی برای تأمین بازار، واردات گســترده گوشت 
گرم گوسفندی از کشــورهای مختلف به خصوص استرالیا 
و روسیه آغاز شــد. اما از میانه تیرماه امسال، مسئول های 
مختلف تعزیراتی از تخلف در واردات گوشــت و فساد 778 
میلیــون دالری صحبت می کردند. بررســی اســناد بانک 
مرکزی هم نشــان می دهد که تا 12 مهر امســال، تنها یک 
شــرکت بیــش از 35 میلیــون و 700 هزار یــورو ارز 4200 
تومانی برای واردات گوشت دریافت کرده بود. با وجود تمام 
این ها، فعالیت های شبکه ای برای واردات و توزیع به نحوی 
پیش رفت که گوشت قرمز 92 درصد گران شد. نرخ مصوب 
برای هر کیلو گوشت گرم استرالیایی، 34 هزار و 800 تومان 
است که با احتساب سود 15 درصدی بعد از واردات تعیین 
شــده است. اما طی یک ماه اخیر، در بازار خرده فروشی ها 
این گوشــت با قیمتی میان 70 تا 95 هــزار تومان فروخته 
شد. اگر میانه 85 هزار تومانی در نظر گرفته شود، هر کیلو 
گوشــت با حدود 50 هزار تومــان اختالف قیمت به فروش 
می رســد. بر اساس سندی که »ایران« به دست آورده، تنها 
طی یک بازه زمانی 3 روزه، ۶7 هزار و 182 کیلوگرم گوشت 

گزارش تحقیقی ـ  میدانی روزنامه »ایران« از شبکه توزیع انحصاری

افشای مافیای گوشت

»افشای مافیای گوشت«، عنوان یکی از گزارش های ُپرسروصدا و درخشاِن ریحانه یاسینی بود که دوشنبه، ششم اسفند 
۱397 در صفحه چهاِر روزنامه »ایران« منتشر شد. نظر به اهمیت روزنامه نگارِی تحقیقی که او یکی از سردمدارانش در 

میان روزنامه نگاران نسل جوان بود، متن کامل این گزارش بازنشر می شود.

ریحانه یاسینی
روزنامهنگار
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از استرالیا بارگیری و وارد ایران شده بود، با احتساب عایدی 
50 هزار تومانی روی هر کیلوگرم، شــبکه شریکی واردات و 
توزیع، نزدیک به 3 میلیارد و 3۶0 هزار تومان به دست آورده 
است. این عددها، تنها مربوط به گوشت های بارگیری شده 
از اســترالیا می شــود. از طرفی دیگر، برخــی گزارش های 
میدانی نشــان می دهد که یکی از بزرگ ترین شــرکت های 
واردکننده، طی دو ماه گذشته حداقل شبی 30 تن گوشت 
وارد می کرده است. بر این اساس، تنها از این محل شبی 1 
میلیارد و 500 میلیون تومان عاید شــبکه  و شرکایی که در 
این میان از واردات تا عرضه قرار دارند، می شود. این میزان 
عایدی، تنها برای یک ماه به 4 میلیارد و 500 میلیون تومان 
می رســد. اکنون 4 ماه اســت که قیمت گوشــت، مرزهای 

عجیب گرانی را رد کرده است.
از طرفی دیگر بررسی از منابع مطلع بخش خصوصی، 
نشــان می دهد که قیمت تمام شده واردات گوشت به ایران 
از اســترالیا، 5.8 یورو می شــود. یک عضو انجمن صنایع 
غذایی ایران می گوید: »ما به مقامات مســئول گفته ایم که 
با قیمت تمام شــده 5.8 یورو می توانیم گوشت از استرالیا 
وارد کنیــم اما جواب داده اند که نیــازی ندارند.« از طرفی، 
واردات گوشــت تنها باید با دالر 4200 تومانی انجام شود و 
با ارز آزاد اجازه واردات ندارد. این در حالی اســت که حتی 
اگر گوشــت در یک ماه گذشــته با دالر 12 هزار تومانی هم 
وارد می شد، قیمت هر کیلوی آن بعد از واردات و با افزایش 
قیمت 15 درصــدی، نهایتا 80 هزار تومان می شــد. طی 
ماه های اخیر، میلیون ها یورو ارز 4200 تومانی برای واردات 
گوشت اختصاص داده شده است. با این حساب، می توان 
گفت گوشت هایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده اند، در 

بازار با قیمت ارزی حدود 15 هزار تومان فروخته شده اند.

J  از فساد 778 میلیون دالری در تابستان امسال تا
دستگیری ۴ نفر در هفته گذشته

در میــان صحبت های افراد مســئول و مطلــع، بارها به 
ماجرای قاچاق گوشــت پرداخته شــده اســت. 2۶ تیرماه 
ســال 91 که موج قبلی بحران ارزی و تنگنای تحریم ها در 
کشور ایجاد شده بود، مباحثی مشابه امسال درباره بعضی 

از اقــالم غذایی مطرح می شــد. در آن زمــان، خبرگزاری 
فارس در گزارشی به نقل از میرقاسم مؤمنی، رئیس انجمن 
دوســتی ایران و برزیل از انحصار واردات گوشــت در دست 
5 نفر نوشــته بود: »مسئولیت واردات را 5 نفر که خودشان 
واردکننده  هستند به عهده دارند. چنین شرایطی وضعیت 
مونوپلی در واردات گوشــت ایجاد کرده و اجازه نمی دهند 
افراد دیگری به پروســه واردات گوشت از برزیل وارد شوند. 
نتیجه آن می شود که بازار بدون رقابت مانده و گوشتی که از 
برزیل وارد کشور می شود، نسبت به کشورهای دیگر 2 هزار 
و 300 دالر گران تر اســت. افرادی هســتند که برای این که 
منافعشان به خطر نیفتد، اجازه پایین آمدن قیمت گوشت 
را نمی دهند. بحث منافع 700 تا 800 میلیون دالری است 
که باعث شــده برخی نتوانند به راحتــی از آن عبور کرده و 
منافع خود را فدای منافع مردم کنند.« امســال هم از اوایل 
تابســتان با شــیب آرام افزایش قیمت گوشــت، بحث های 
جدی زیادی درباره سوءاستفاده ارزی مطرح شد. در تیرماه 
رئیس شورای تأمین دام از تخلف واردکنندگان گوشت با ارز 

دولتی خبــر داده بود. ایرنا در 13 تیر با اعالم این خبر و بر 
اســاس فهرســت دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی 
نوشــته بود: »در این فهرست اســامی ۶3 شرکت در بحث 
واردات گوشت گرم گوســفندی با ارز دولتی آمده است که 
بیشــترین میزان تخصیص ارز با رقمــی بالغ بر 17 میلیون 
و 77 هزار و 80 یورو به شــرکت »آ.م.ش« اختصاص دارد و 
سه شرکت بزرگ واردکننده گوشت گرم گوسفندی و صاحب 
نشــان، در مجموع بیش از 13 میلیون و 474 هزار و 39۶ 
یــورو ارز دولتی دریافــت کرده اند.« بعــد از آن هم منصور 
پوریان، رئیس شــورای تأمین کنندگان دام زنده، 10 مرداد 
امسال در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان گفته بود: 
»شنیده ها حاکی از آن است که 11 شرکت به جای واردات 
گوشــت قرمز 778 میلیــون دالر ارز به جیــب زدند که این 
رقم بســیار هنگفتی اســت و نظارت دستگاه های ذی ربط 
را می طلبد.« پیش از آن، سیدیاســر رایگانی، ســخنگوی 
ســازمان تعزیرات از تشــکیل پرونده 11 شرکت واردکننده 
گوشــت بــا ارز دولتی به خاطــر عدم ایفــای تعهدات خبر 
داده و گفته بــود: »پرونده 11 شــرکت متخلف واردکننده 
گوشــت قرمز گوسفندی با سودجویی 778 میلیون دالری 
به ســازمان تعزیرات حکومتی ارســال شــده اســت. بنابر 
اطالعات بانک مرکزی و ســازمان حمایت از اول دی 95 تا 
5 فروردین امسال، این شرکت ها با وجود دریافت ارز دولتی 
هیچ مدرکی ارائه نکرده اند که آیا در قبال دریافت ارز گوشت 

وارد کرده اند یا خیر؟«
بعد از این اظهارات، از این پرونده و روند رسیدگی به آن 
هیچ خبر دیگری منتشــر نشــد. در آخرین بررسی قضایی 
از غائله گوشــت، عبــاس جعفری دولت آبادی، دادســتان 
تهران چنــد روز پیش اعالم کرد: »اولیــن پرونده در رابطه 
با گوشــت قرمز در شعب ویژه تشکیل شــده است. در این 
رابطه دو نفر از ســتاد تنظیم بازار اســتان تهران و دو نفر از 
سایر دستگاه های مرتبط با تأمین و توزیع گوشت بازداشت 
شــده و پرونده آنهــا در حال تکمیل تحقیقات اســت.« بر 
اساس گزارش خبرآنالین از چهارمین نشست کمیته مقابله 
با گران فروشی، دادستان تهران »انحصار در توزیع« را یکی 
از دالیل اصلی گرانی گوشــت عنــوان کرده بود. همچنین 

www.ion.ir و www.iran-newspaper.com ببینید و بخوانیدایران عصر را در  
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دورانموقتتطبیق
اگــر فــرد نامعقــول و نامتعارفــی به  نــام دونالــد ترامپ 
رئیس جمهــوری امریــکا نمی شــد، روند »عادی ســازی 
روابــط تجــاری و اقتصــادی« میــان ایــران و جهــان - که 
وعــده برجام بود - با ســرعت و کیفیت مناســبی تحقق 
می یافــت. فضــای کســب وکار در داخــل کشــور ســامان 
می یافــت، موانع پیش روی صــادرات رفته رفته برچیده 
می شــد، فــروش نفت بــه ســطح بهینه خود می رســید، 
موانــع روانــی کار بــا ایــران بــرای شــرکت های خارجــی 
تبــادالت فنــاوری، علمــی  و  انتقــال  برطــرف می شــد، 
و  ســرمایه گذاران  و  می گرفــت  ســرعت  دانشــگاهی  و 
شــرکت های بــزرگ - مانند زیمنس، مرســک، بوئینگ، 
توتــال، تویوتــا، ایرباس، رنو و پژو - فعالیت های خــود را با بازدهی خوبی آغاز 
می کردنــد. ســپس با طی زمــان، »منافع مشــترک اقتصــادی« میــان ایران و 
جهان چنان شــکل می گرفت و تثبیت می شد که بازگشت تحریم  را دست کم 
تــا چنــد دهــه غیرممکن می ســاخت. طبیعتــًا، در داخل کشــور هــم تحوالت 
به گونــه ای شــکل می گرفت که بازیگران مختلف سیاســی نیــز در ممانعت از 
ِاعمال اصالحات الزم در نظام بانکی و پولی کشــور توجیه کم تری می یافتند، 
دســتکاری در بازار ارز میســر نمی بود و - با شفاف ســازی و عادی سازی فضای 
کســب وکار - دســت مافیا و کاســبان تحریــم رفته رفتــه از اقتصاد کشــور کوتاه 
می شــد. ضمن اینکــه بازار داغ تحریــف واقعیت ها - ماننــد تحریف در مورد 
برجــام و ضــرورت انعقــاد آن - مشــتریان کم تری بــه خود می دیــد! در واقع، 
برجام می توانست به کشور فضای تنفسی دهد تا بتدریج زیرساخت های الزم 
برای یک »اقتصاد مقاومتی« واقعی و ریشــه دار آماده و مهیا شــود و ایران در 
مســیر ارتقای قــدرت و نفوذ خود با موانع کم تری گام بــردارد. در مقطعی که 
برجام مذاکره می شــد، رسیدن به این چشم انداز و گام برداشتن در جهت آن 
نیز سیاست کالن مناسبی بود که قوه مدبره و کلیت نظام با آن همراهی کرد.

امــا تاریــخ و وقایع همیشــه به آن ســرعت و کیفیت کــه می خواهیم پیش 
نمی رود! فردی در ایاالت متحده ســکان ریاســت جمهوری را به دست گرفت 
که در ســه ســال اول زمامداری خود تقریباً تمامی توافق ها و حتی معاهداتی 
را که مجلس ســنای کشــورش با دو ســوم آرا به تصویب رســانده بود - بدون 
هیچ توجیه حقوقی و منطقی - فسخ کرد و از این رو فضای جدیدی بر روابط 
بین الملل حاکم ســاخت. یعنی اقدامــات نامعقول و غیرمنطقی این رئیس 
جمهــوری نامتعــارف و نامعقــول فقــط دامــن ایــران و برجــام را نگرفت! از 
اتحادیــه اروپــا تا چین، از کره جنوبــی تا کانادا، از مکزیک تــا ژاپن، از صنعت 
اتومبیل تا صنایع فلزات و از معاهدات زیست محیطی تا معاهدات نظامی، 
همــه درگیر جهان بینی منحــط و اقدامات جنون آمیز سیاســتمدار نوظهوری 
شــدند کــه - بــه زعــم هم حزبیــان خــود - کوچک تریــن درکــی از مناســبات 
بین المللی و حتی منافع کشور خود نداشت. در نتیجه، تمام بازیگران دولتی 
و غیردولتی در جهان مجبور به بازبینی سیاست های خود، باز تعریف روابط 

خود با امریکا و بازآرایی مناسبات کاری و تجاری خود شدند.
طبیعتــًا، دولــت ایــران هــم - کــه بایــد در فضــای جدیــد، عالوه بــر همه 
چالش ها، به خنثی ســازی ســنگین ترین هجمه  تحریمی امریکا نیز بپردازد - 
به جــای »تثبیت روابط اقتصادی با دولت های و شــرکت های جهان« مجبور 
به تطبیق خود با شــرایط جدید شــد. به عبارت دیگر، خروج امریکا از برجام 
روند »عادی سازی« را - که وعده برجام بود - از بین نبرد، اما آن را به تأخیر 
انداخــت و بالطبــع دولت ایران را مجبــور کرد تا برای رســیدن به این هدف، 

به جای فاز »تثبیت« به فرآیند »تطبیق« روی آورد.
طبیعتاً فرآیند »تطبیق« هم - چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی 
- بدون چالش و مانع نبوده اســت. در ســطح بین المللی دســتگاه دیپلماسی 
ایــران بایــد - با وجود روابــط دیرینه تاریخی و راهبردی میــان اروپا و امریکا و با 
وجود تمام اختالفات اساســی میان ایران و کشــورهای غربی بر ســر مناســبات 
منطقه ای و برنامه موشکی - دولت های اروپایی را به همسویی با ایران، اتخاذ 

تدابیــر حقوقی و ایجــاد ســازوکارهای مالی برای 
خنثی ســازی تحریم هــای امریــکا ترغیب ســازد.
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 » حیات شبانه در تهران« تاچه اندازه 
مفید خواهد بود؟

پیشنهاد بهزاد نبوی به  اصالح طلبان و اصولگرایان میانه رو

ائتالفعلیهتندروها
اصالح طلبان به جای جدا کردن خرج خود از دولت، 
تندروی ها را افشا کنند
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مفهــوم شــکاف و فاصلــه را بــه کار بــرد. عمیق شــده که دیگــر نمی تــوان براحتی معتقد است شــکاف تفاوت نسلی چنان از تضــاد و تعارض نســلی حرف می زند و تثبیت خود ندارد. اما دکتر شــیری اساسًا آمــده اما جایــگاه و قــدرت و ثروتی برای را تثبیــت کند و بخشــی که بــا زمانه پیش و قــدرت و ثروتی کــه دارد، می تواند خود 

و اســت؛ نســل هایی کــه کمتر درکــی از هم ایــن دو تحلیل درواقع دو روی یک ســکه  می فهمنــد  را  یکدیگــر  کمتــر  و  دکتر شــیری این وضعیت را به این شکل است جایگاهی هم برای او درنظر بگیرد. شدید به همدلی دومی نیاز دارد و حاضر طبیعی جامعه و پیشــگیری از تکانه های حاال اولی احســاس می کند برای پیشــبرد اســت و دیگــری خــارج از ایــن دایــره امــا حال یکی نزدیک به هسته قدرت و ثروت نســبت به هم همدلــی نشــان می دهند؛ دارنــد 
تحلیل می کند:

و یک بحــث اخالقی اســت. درحال حاضر »اینکــه این تغییــرات خوب اســت یا بد،  گنــگ  همــه  بــرای  تغییراتــی  و غبارآلود اســت. چون جامعــه جامعه ای چنیــن  شــرایط  و  زیرســاخت ها  کــه  بــا نبــوده  مواجهــه  بــرای  را  الزم  الزم را نداشته مسخ می شود.«شــرایط نوین داشته باشــد و چون شرایط پتانســیل های 

هنجارهــای نمی کند. چون جامعه در شــرایط طبیعی بــودن و بد بــودن اینجا خیلی معنایی پیدا شــکاف نســلی خــوب اســت یــا بــد. خوب چنیــن وضعیتــی اســتفاده کنــم و بگویــم نمی توانیــم از کلمــات خــوب یــا بــد برای به تعبیر خود او تضاد نســلی دارد: »خیلی وی همین تحلیل را برای شــکاف نسلی یا  از  نمی توانــد  کســی  پیش بینــی نیســت و ایــن تغییــر و تضــاد شــیری در ادامه با بیــان اینکه آینده قابل شرایط معنای خاصی ندارد.«خاصی تبعیت کند و خوب و بد هم در این نیســت 

یافــت، نســلی در رونــدی کــه درحال طی شــدن  خواهــد  ادامــه  همچنــان  معیدفــر وی بعد از یک مسیر پرپیچ و خم تحلیل یعنی دوگانگی و هویت های مجازی.«لحــاظ اجتماعــی دچــار بحــران هســتند مســخ و بهــم ریختگــی و آشــفتگی و بــه و سیاســی ندارند و از نظــر فرهنگی دچار در زمینــه اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی می کند نسلی است که یگانگی و همسویی بــرای اداره جامعــه در آینده پرورش پیدا خاطــر همین اســت که نســل جدیدی که فرهنگی هم  ســو و هم جهت نیســت. به حــوزه اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و ایــن رونــد متکثــر هــم هســت یعنــی در به صورت جهشــی و سریع اتفاق می افتد. می شــود. ایــن رونــد اواًل روندی اســت که می گوید: »این روندی اســت که دارد طی اســت  تئــوری  بــه  شــناختی  اقتصــادی جامعــه  نظــر  »از  می شــود:  کــه نزدیــک  طــوری  داریــم  شــکاف  گروه هــای که آینده را غیرقابل پیش بینی می کند.«را مطالعه می کنیم به شرایطی می رسیم این چهار جنبه دینامیزم تحوالت نســلی کســانی کــه هیچ قدرتــی ندارنــد. وقتی از اســت. کســانی که قــدرت زیــادی دارند و توزیــع قــدرت حالــت دوگانــه پیــدا کرده ســوی قطبی شــدن پیش می رویم یعنی را اداره می کنــد. از نظــر سیاســی هــم بــه اســت و طبقات باال و پایین، دارد جامعه شــده و طبقــه متوســط درحال فروپاشــی جامعــه بــه دو قطــب دارا و نــدار تبدیــل فوق العــاده  بــا  تاریخــی  شــکاف  بــه  پیــران مختلفــی از جوانــان و میانســاالن و پیران چــه  و  میانســاالن  و  جوانــان  برابــر  مشخص، گسترده و قابل اعتنا داریم؟بــه جوانــان ســپرده شــود، آیــا برنامــه ای شــود و صندلی هــا یکــی پــس از دیگــری قرار اســت زخم ها ترمیم شــود، دلجویی برده، به صحنه مشارکت برگردد، حاال که شــدن از غــم روزگار ســر در موبایــل فــرو اصلــی جامعــه که بــرای ســرگرمی و دور تصحیح شــود، حاال که قرار است سرمایه اما حاال که قرار اســت ساختارها بازبینی و اســاس چنین شــکافی را نادیده بگیریم. قــرار می دهــد و... نمی توانیــم از ریشــه و موقعیــت را در ســمت ییالقــی ایــن خط ســمت بیابانی و گروه قلیلــی از صاحبان کــه بخش عمــده ای از نســل جــوان را در نســل های قدیم، چه به شکاف اقتصادی شــکاف نســلی میــان نســل های جــوان و دیگــری اعتقــاد داشــته باشــیم، چــه بــه در 

بــه نوشــته های جهانگــردان،  بزنیــد اگــر ســری  سیاســتمدارانی  یــا  در مستشــرقان  سیاســی  مأموریت هــای  به دلیــل  نســلی در دوره پهلــوی اول از ایــران بازدید کرد، انجمــن حــکاکان و نقاشــان انگلیــس که قدیــم- به ایران آمد یا فرد ریچاردز عضو معاون ســفیر امپراطوری پروس –آلمان کــه در زمــان ناصرالدیــن شــاه به عنــوان در نوشــته های هاینریش بروگش آلمانی خانه پدر می سازد.« این جمله به روشنی و خــود خانه ای از نو و چه بســا محقرتر از را بــه حال خود رها می کند تا ویرانه شــود خانــه پدر بماند و آن را آباد کند، بلکه آن »در ایــران هیــچ فرزندی عالقــه ندارد در نوشــته ها تکــرار شــده رو به رو می شــوید: کنند، با یــک ترجیع بند که تقریبًا در همه عمومــی و تعامالت اجتماعــی را واکاوی کرده انــد الیه هــای عمیق تــری از فرهنگ دوران مختلف بــه ایران آمده اند و تالش کــه  شــکاف  کــه  دارد  آن  از  جامعــه حکایــت  در  عمیقــی  شــکل  بــه  پیشــرفت ایرانی وجود داشته است.همــواره  الزمــه  البتــه  نســلی  دردســر اســت اما فاصله ای تــا این انــدازه عمیق تفــاوت  نخســتین  اســت.  نســبت نــدارد همچنان کــه نســل های قدیــم نیز کــه نســل پیشــین درکــی از دنیــای آنهــا اینکــه جوانــان همواره این گالیــه را دارند دردسرســاز  کــه  می کننــد  متهــم  را  ســهل انگارند جوانــان  اجتماعــی  ارزش هــای  صندلی هــای بــود مدیــران و تصمیــم ســازان کشــور به ندارند. آیا با این ذهنیت می توان امیدوار نمی فهمنــد و اعتمــاد و اطمینانی به هم دو نســل قدیــم و جدید حــرف یکدیگر را عمیق تــر و فاصله دارتر تــا جایی که دیگر فلوبــر نویســنده فرانســوی می بینیــم امــا نویســنده روس یــا »تربیــت احساســات« کــه در رمان »پــدران و پســران« تورگنیف فاصلــه گرفته اند. همان داســتان قدیمی و زیــاده از حــد بــا ذهنیــت و دنیــای آنهــا بــه  و  کننــد  اعتمــاد  آنهــا جوانــان  بــه  را  مدیریــت  و  تصمیم ســازی 
مرســوم و قابــل تحلیــل اســت در ایــران نسلی به آن شکل که در بسیاری از کشورها استاد دانشگاه معتقد است بحث شکاف دکتــر طهمورث شــیری جامعه شــناس و بسپارند؟

کــه تحلیل قرار دهیم، بایــد بگوییم مکانیزم بخواهیــم ایــن موضــوع را مــورد تجزیه و اجتماعــی در جامعــه ایــران اســت. اگــر دلیــل اصلی آن هم مکانیــزم و دینامیزم و رودر روی نســل گذشــته قــرار می گیرند.  یعنــی نســل های جدیــد متضاد هســتند جاهایی هم تضاد نسلی حرف زد.بزنیــم بلکه بایــد از مغایرت نســلی یا در کمتــر از شــکاف نســلی می توانیــم حرف نســل ها خیلی زیاد اســت. به همین دلیل  »در جامعــه مــا فاصلــه تغییــرات بیــن مغایرت و تضاد نسلی است:ایران اتفاق افتاده نه شــکاف نســلی بلکه بوده انــد. امــا به اعتقــاد شــیری، آنچه در هســتند کــه پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا اتفــاق نیفتــاده اســت و فرزنــدان همانی بــود کــه رشــد و توســعه ای در آن جامعه یکدیگــر زندگــی کنند، بــدان معنا خواهد تغییــر و درنتیجه کمترین شــکاف در کنار اســت و اگر در جامعه ای چند نسل بدون معنای پیشــرفت و ســیر طبیعــی جامعه جامعه شناســان، اساسًا شــکاف نسلی به نســلی اســت.« به اعتقاد وی و بسیاری از شــکل گرفته که موضوعی جدا از شــکاف مثــل تغایــر نســلی و حتــی تضاد نســلی می کند اما در کشــور مــا مفاهیم جدیدی از جنبه هــای مختلف معنــا و مفهوم پیدا دیگر، متوجه چنین شــکافی می شوند که خــود را طــی می کننــد از نســلی بــه نســل معنایی ندارد: »جوامعی که سیر طبیعی  اســت  و عواملــی  روندی اســت که تحوالت نسلی، به دنبال باعث تحوالت نسلی می شود و دینامیزم مجموعــه شــرایط 
ایــن موضــوع می گویــد: خودش دارد.« نسل قدیم یعنی 40 سال پیش. اما امروز کــرده  اســت.ابن خلــدون معتقــد اســت به نو شــدن و میل به تغییر بیشــتری پیدا این تغییرات شدیدتر شده و جامعه میل شــبکه های اجتماعــی و چیزهــای دیگــر، وســایل نویــن ارتباطــی، فضــای مجازی، جلوتر می رویم به خاطر فشار تکنولوژی، که همیشــه آبســتن بحران بــوده و هرچه تغییرات نسلی در جامعه ای شکل گرفته شــرایط جدیدی شــود. از ســویی مکانیزم و از آن حالــت کهــن خــارج شــده و وارد جامعــه می خواســته پوســت اندازی کنــد اعتراضــات زیــادی مواجــه بوده ایم چون ایــن یک قــرن بــا جنبش هــای مختلف و ایران داشــته باشــیم متوجه می شویم در »اگــر نگاهــی بــه تاریــخ 100 ســال اخیــر وی در توضیــح 

آن هم این است که تغییرات بسیار سریع اســتفاده می شد امروز رنگ باخته و دلیل یــا اعــداد ثابتی کــه در جمعیت شناســی آن 40ســالی کــه ابــن خلــدون می گفــت حــس می کنند بــه همین خاطر اســت که و روز بــه روز فاصلــه بــا فرزنــد را بیشــتر برخی از جوانان صاحب فرزند می شــوند آنقدر فاصله ها زیاد شده که در 20سالگی 
مواجــه اخیر نگاه می کنیم با رخدادهای سیاسی، بحــران بــوده. یعنی ما وقتی به 100 ســال گذشــته شــرایط جامعه ما مدام آبســتن بحرانــی اســت، می گویــد: »در 100 ســال وی در ادامه با بیان اینکه شــرایط، شرایط است.« زیــادی  اجتماعــی  و  مثــل بهداشــت و تحصیــالت و جنســیت. امــا شــرایط بودند؟ عواملی ماننــد وضعیت می شــویم. چــه عواملــی باعث بــروز این اقتصــادی  آمده انــد  جدیــدی  عوامــل  و وســایل نوین ارتباطی. یعنی شما بشدت امــروز  اجتماعــی  شــبکه های  تأثیــر  مکانیزیمی اســت که مدام تغییر می کند فضای مجــازی قرار می گیریــد. مکانیزم، تحــت 

و تاریخی نســل های جمعیتــی و جمعیت تاریخی اســت: »البته منظور از نســل های شــکاف تاریخی و شــکاف بین نســل های نیســت، معتقــد اســت ایــن شــکاف یک پــدران و فرزنــدان یــا والدیــن و فرزنــدان اینکه شکاف نسلی به معنای شکاف بین اســتاد دانشــگاه تهــران نیــز بــا اعتقــاد بر دکتــر ســعید معیدفــر جامعــه شــناس و و نو می شود.« پــدران  امــروز  اگــر  نیســت.  چــه موجودیتــی می توانــد از خود داشــته جــوان امــروز اطالق کــرد. مگر این نســل بنابرایــن نباید شــکاف نســلی را به نســل شد این نسل سرمنشأ یک انقالب شود.خود داشت و همین تفاوت بود که باعث نســل چه تفاوت فاحشــی با نسل گذشته نســل انقالب کرد و مشخص است که این من نســل انقــالب بــود و در دهــه 50 این نســبت به زمان گذشته نزدیک ترم. نسل عصــر خودشــان هســتند امــا من بــه آنها تقریبًا نزدیک تر هستم. اگرچه آنها فرزند ســه فرزندم با من دارند. من با بچه هایم داشــتم خیلی بیشــتر از اختالفی است که اختــالف و شــکافی کــه مــن بــا والدینــم بیشتری بود تا بین ما و فرزندان ما. یعنی بوده. اتفاقًا در زمان ما و والدین ما شکاف نمی کننــد پدیده ای اســت کــه از قبل هم مــادران، فرزندانشــان را درک می کنند یا شــناختی 

و در این کشمکش ارزیابی می کند:وی دو عنصر ثروت و قدرت را عامل مهمی بلکه از فرصت ندادن بــه جوانان می داند. به دلیل شکاف بیش از اندازه با نسل پیشین وی مشــکل را نــه در طغیــان نســل امــروز تقابل با نسل قبل خودش بود.«تقابل قرار گیرد، درحالی که نســل من در وارد درگیری شود. عالقه ای ندارد در یک را نادیــده می گیــرد چون عالقــه ای ندارد است که راحت برخی از چیزهای خودش منازعــه ای بوده ایــم؟ ایــن نســل، نســلی قبــل خــودش اســت؟ کجــا شــاهد چنین آیــا ایــن نســل درگیــر منازعــه ای با نســل باشــد و چــه فعالیت و منازعــه ای دارند؟  میانســاالن  حتــی  یــا  ســالمندان  ثــروت جوانانــی داریــم کــه در دهــه 40 و50 گیــر »مــا  و  موقعیــت  صاحــب  و  امــروز چیــزی دارد کــه در برابــر والدین یا نســل رونــد تغییــرات اســت. جــوان امــروز چه جدیــد و باور نداشــتن بــه آن و نپذیرفتن در نســل قبــل و بــه حاشــیه رانــدن نســل است و دلیل آن هم قبضه ثروت و قدرت رانــده شــده اند. شــکاف تاریخــی عمیــق جایــگاه و موقعیتــی. بنابراین به حاشــیه هســتند که نــه قدرت دارند نــه ثروت و نه و در آن جــوان و میانســال و ســالمندانی نســل دیگری که همین نســل امروز است عیــن حال قدرت، ثــروت و جایگاه دارد و و آرزوهــای اولــی در آن دهــه اســت و در دومــی کــه از آن عبــور کــرده اســت. آمال همچنان در دهه 40 و50 گیر کرده و نسل نســل های تاریخی اســت. یعنی نسلی که کنیــم بایــد بگوییــم این شــکاف، شــکاف اگر بخواهیم راجع به شکاف نسلی بحث اشتباه نام آن را شکاف نسلی می گذاریم.نفهمــد که چــه شــرایط بــدی دارد و ما به زندگــی. جــوان امروز ســرش گرم اســت تا دست آورد؛ نه استقالل مالی و نه استقالل نسل جدید هیچ کدام از اینها را نتوانسته به قبــل همچنان در ســیطره خــودش دارد و ندارد چون تمام موقعیت و ثروت را نسل هستند. متأسفانه نســل جوان ما استقالل کرده انــد  کنــد؟ جــوان  انــدام  ایــن فقــدان ثــروت و قدرت و اســتقالل را موبایلش سرگرم است؛ برای اینکه بتواند ســرش را در الک خــودش فــرو بــرده و با قبــل عــرض 
گذشــته گیر کرده و درعین حال با جایگاه می زند؛ بخشــی که همچنان در دهه های گــروه جمعیتــی در جامعــه ایــران حرف دکتــر معیدفر از شــکاف تاریخــی بین دو فراموش کند.«
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یکصندلی،دورؤیاشکاف نسلی ، نخستین مانع سپردن مدیریت به جوانان
تحلیلدانشگاهیان

ازنحوهدخالتجوانان
درمدیریتآیندهکشور

نگاهمسئوالندولت
بهجوانان

ومفهومجوانگرایی

گالیههایجوانان
ازراهپیدانکردن

بهمیزهایمدیریت

جامعهتوسعهیافته
بهجوانتکیهمیکند

بازیگران
دههپنجم

نوبتجوانهاست
اماچگونه؟

شود، آیا برنامه ای مشخص، گسترده و قابل اعتنا داریم؟بگیریم اما حاال که قرار است ساختارها بازبینی و تصحیح و... نمی توانیم از ریشه و اساس، چنین شکافی را نادیده صاحبان موقعیت را در سمت ییالقی این خط قرار می دهد عمده ای از نسل جوان را در سمت بیابانی و گروه قلیلی از جوان و نسل های قدیم، چه به شکاف اقتصادی که بخش اعتقاد داشته باشیم، چه به شکاف نسلی میان نسل های میانساالن و پیران در برابر جوانان و میانساالن و پیران دیگری چه به شکاف تاریخی با گروه های مختلفی از جوانان و 

گزارش نویسیوسف حیدری
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نگوییممردمهمیشهمقاومتمیکنند
پسماچکارهایم؟

ظریف با تأکید بر ضرورت کاهش فشارهای وارد شده بر مردم:

اعضای مجمع متوجه آثار تصمیم خود درباره اف ای تی اف باشند

وزیرجوان
زیرتیغ

علیه آذری جهرمی در دادسرای کارکنان دولت طرح شکایت شد

ورود3ایرباس319بهناوگانهواییایران
مدیرعامــل شــرکت هواپیمایی جمهوری اســالمی ایــران گفت: در شــرایط جنگ 
اقتصــادی و با همه مشــکالت موجود، هواپیماهای این شــرکت ســرافرازانه بدون 

توقف همه پروازهای خود را به مقاصد اروپایی انجام می دهند. 
به گزارش ایرنا، »فرزانه شــرفبافی« در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران از ورود ســه فروند هواپیمای ایرباس 319 
بــه نــاوگان هوایی ایران ایر خبر داد که 380 صندلــی به ظرفیت کنونی اضافه 

می کند.

گزارش ویژه خبرنگار »ایران«

افشای
مافیای
گوشت

- »واردات و توزیع شبکه ای« غائله گوشت 
را ایجاد کرده است، 5 شرکت بزرگ در این 

میان نقش دارند
4

11 تا 14

معاون دادســتان کل کشور خبر داد: حدود 2 هزار نفر از مردم 
اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده اند. 
جــواد جاویدنیا در گفت وگو با مهر ادامــه داد: احتمال می رود 
بعد از بررســی پرونده، حکم انفصــال از خدمات دولتی برای 
وزیر صادر شــود. وی افــزود: علیرغم اینکه تالش شــد در این 
قضیه به نحو مســالمت آمیزی این موضوع حل  و فصل شود 
و وزیــر ارتباطــات بــه اجــرای قانون تمکیــن کند، امــا به دلیل 
اینکــه این کار انجام نشــد طرح شــکایتی علیه وزیــر ارتباطات 
در دادســرای کارکنــان تهــران مطــرح  شــده اســت. جاویدنیــا 
یادآور شد: این طرح شکایت هم از سوی مدعی العموم و هم 

از ســوی 2 هــزار نفــر از مردم اهواز بوده اســت. وی با اشــاره به 
دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات گفت: مردم اهواز از 
وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بســتر امن و الزم برای فضای 
مجازی در کشــور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این 
اســت کــه تعــدادی از جوانان جــذب گروه های تکفیری شــده 
و در نهایــت حادثه تروریســتی رژه نیروهای مســلح رخ داده و 
عزیزان شان شهید شدند. معاون امور فضای مجازی دادستان 
کل کشور خاطرنشان کرد: البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات 

و  اینســتاگرام  مدیــران  هــم  و 
ادامه در صفحه 2تلگــرام طــرح شــکایت کردند. 

6

امروز در »ایران 
جوان« بخوانید:

بازیگران
دههپنجم

- نگاه مسئوالن 
دولت به 

جوانان و مفهوم 
جوانگرایی
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بر اســاس گزارش فارس از این نشست، دولت آبادی گفته 
بود: »از آنجایی که قیمت گوشــت دونرخی شــده اســت و 
مشــکالتی در قیمــت دارد و می تواند در بیــرون گران تر به 
فروش برســد، ممکن است عده ای از کارمندان دستگاه ها 
وسوســه شوند. این که عده ای در دستگاه های دولتی برای 
منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند حتمًا جرم است. 
انتظار داریم دستگاه های دولتی در بخشی که رانت وجود 
دارد و همچنین در رابطه با دوقیمتی گوشــت در بازار آزاد، 

مدیریت بیشتری انجام دهد.«

J  شرکت »آ.م.ش«؛ 35 میلیون و 7۱7 هزار یورو ارز
۴2۰۰ تومانی

بر اساس سندی که وضعیت واردات و توزیع گوشت قرمز 
در بهمن ماه را نشــان می دهد، 4 مرکز اصلی با شرکت های 
واردکننده همکاری و شــراکت دارنــد. واردکننده ها بعد از 
آن که گوشت هایشــان را به کشــور وارد کردند، شرکت امور 
پشتیبانی دام این گوشــت های وارداتی را اول به این مراکز 
تحویل می دهد و بعد آنها با واســطه گری، گوشــت ها را به 
مراکز طرف قراردادشــان تحویل می دهند. شــرکتی که در 
این میان بیشترین میزان واردات را داشته، شرکت »آ.م.ش« 
بوده است. بر اساس اطالعات روزنامه رسمی کشور، متعلق 
به قوه قضائیه، اولین آگهی این شرکت در یِک اسفند سال 
8۶ منتشر شــده و شــرکت هم یک ماه پیش از آن به ثبت 
رسیده است. نام مؤسسین این شرکت، برادران »پ« عنوان 
شده و آدرس اولیه شرکت در مشهد، بلوار وکیل آباد بوده اما 
در سال های اخیر این شرکت به برج ساعی در تهران منتقل 
شده است. صاحبان فروشگاه های پروتئینی در سطح شهر 
تهــران نیز این دو برادر را به خوبی می شناســند و از آنها به 
عنوان ســرمایه دارترین افراد در کار گوشت نام می برند. در 
یک آگهی در تاریخ 23 اسفند 9۶ در روزنامه رسمی کشور 
آمده اســت که: »سرمایه شــرکت از ۶ میلیارد تومان به 12 
میلیــارد تومان منقســم به 200 ســهم ۶0 میلیون تومانی 
افزایش یافته است.« در این تاریخ، حمید و پریسا »خ« هم 
به عنوان رئیس و بازرس شرکت ذکر شده بودند. در آخرین 
به روزرســانی بانک مرکزی از فهرســت دریافت کنندگان ارز 

دولتی، نام شــرکت »آ.م.ش« در بیــش از 175 ردیف آمده 
بود. بر اساس سندی که در اختیار »ایران« قرار گرفته، این 
شرکت تنها در تاریخ 2۶ بهمن ماه نزدیک به 29 تن گوشت 
تازه گوســفندی از اســترالیا بارگیری کرده بــود. برخی از 
فعاالن بازار می گویند که این شــرکت، شبی 30 تن گوشت 

وارد می کند.

J  دپوی »ع«؛ مرکزی برای پخش گوشت های
وارداتی به برخی نهادها

»شرکت »آ.گ.م« بر پایه تجربه و سابقه 40 ساله رئیس 
هیأت مدیره جناب آقای کریم »ب« در زمینه عرضه گوشت 
قرمز به شهروندان تهرانی در مورخ 1388/9/1 تأسیس و 
فعالیت خود را آغاز کرد.« این اطالعاتی است که در سایت 
شــرکت آلین گوشت آمده است. این شــرکت که به عنوان 
دپوی »ع« معروف است، یک مرکز عمده وارد کننده گوشت 
اســت. در سایت آن آمده اســت که از سال 1390 تاکنون، 
همــکاری خــود را با شــرکت »آ.م.ش« و توزیع الشــه های 
وارداتی این شــرکت آغاز کرده است. این مرکز تنها در یک 
روز، نزدیک به 30 تن گوشــت از طریق دو شرکت وارد کرده 
و محــل عرضه آن، 4 تن به میادین میــوه و تره بار، 1 تن به 
هایپراســتار ارم، 2 تن به شــرکت تعاونی مصــرف کارکنان 
وزارت جهاد، 300 کیلو به تعاونی مصرف فرهنگیان، 700 
کیلو به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
3 تــن به قوه قضائیــه و 2 تن به نمایندگی ســپاه حضرت 

محمد بوده است.
بر اساس سندی که »ایران« از واردات گوشت الشه تازه 
گوســفندی در تاریخ 28 بهمن ماه به دســت آورده اســت، 
شرکتی دیگر نیز از مراکز عمده تحویل گرفتن گوشت بوده 
است. این شــرکت 18هزار و 200 کیلوگرم گوشت دریافت 
کرده که تمام آن برای عرضه به میادین تره بار ســطح شــهر 

تهران، کرج و پرند بوده است.

J  آ.پ.پ«؛ شرکِت نایب رئیس انجمن صنفی و«
مرکز توزیع به فروشگاه های زنجیره ای

»شرکت صنایع بســته بندی »آ.پ.پ« پایتخت در سال 

1389 در شــهرک صنعتــی جاجرود در نزدیکــی تهران با 
حدود 150 نفر پرسنل در حوزه بسته بندی و توزیع گوشت 
قرمز و ســفید فعالیت رسمی خود را شــروع نمود. در حال 
حاضر این شــرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت بسته بندی 
گوشــت و مــرغ در تهــران و نیــز بزرگ تریــن تأمین کننده 
فروشــگاه های زنجیره ای تهــران و ســازمان میادین میوه 
و تره بــار با بیش از 1000 نفر پرســنل و بهره گیری از بیش 
از 100 عدد خــودروی یخچال دار فعالیــت می کند.« این 
اطالعاتی اســت که در صفحه اول سایت این شرکت آمده 
است. بر اساس اطالعات روزنامه رسمی کشور در تاریخ 23 
خــرداد 9۶، »م.د« به عنوان رئیس هیأت مدیره و »م.ح« به 
عنــوان نایب رئیس هیأت مدیره این شــرکت برای مدت دو 
ســال انتخاب شدند. در میان اســناد مربوط به این شرکت 
نامی ثبت شده از »ع.ح« به چشم نمی خورد اما فعاالن بازار، 
شخصی به این نام را به عنوان چهره کلیدی و اصلی شرکت 
»آ.پ.پ« در جاجرود می شناســند کــه دفتر آن به خیابان 
بهشتی منتقل شده است. هادی »ح« نیز عنوان مدیرعامل 
این شــرکت را دارد و همچنین نایب رئیس اعضای انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی 
کشــور است. در روزنامه رسمی کشــور در تاریخ ۶ آبان 9۶ 
نیز یک آگهی مربوط به این شرکت چاپ شده که بر اساس 
آن سرمایه شرکت از 1 میلیون، به 2 میلیارد تومان افزایش 
یافته است. بر اساس اطالعاتی که از میزان واردات گوشت 
در تاریخ 28 بهمن ماه اســتخراج شــده، در این بازه زمانی 
این شرکت از دو شرکت واردکننده نزدیک به 30 تن گوشت 
دریافت کرده اســت. نزدیک به 17 تن را شــرکت »آ.م.ش« 
وارد کــرده و شــرکت امــور پشــتیبانی دام بــرای توزیع در 
اختیــار »آ.پ.پ« قرار داده، حدود 13 تن دیگر را هم خود 
شــرکت پشتیبانی دام کشور از محل کشــتار دام های زنده 
رومانی وارد کرده اســت. از این میزان 9852 کیلو سهمیه 
فروشــگاه های شهروند، 4 تن ســهمیه رفاه و 3 تن سهمیه 
ســپه و 13 تن سهمیه فروشــگاه های افق کوروش تعریف 
شده است. در نهایت تنها 5 تن برای عرضه در میادین میوه 
و تره بار در نظر گرفته شده که آن هم به سهمیه تعریف شده 

از انجمن صنفی اختصاص داده می شود.
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J  سهمیه 52 تنی برای انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

در نهایت بر اساس ســندی که »ایران« به دست آورده، 
149 هــزار و ۶84 کیلوگرم گوشــت، برابر با چیزی نزدیک 
به 15 هزار تن گوشــت گــرم وارداتی در بــازه زمانی 2۶ تا 
28 بهمن مــاه بارگیری شــده و تاریخ احتمالــی عرضه آن 
29 بهمن در نظر گرفته شــده بود. بیش از یک سوم از این 
میزان گوشــت، بــه انــدازه 51 هــزار و 802 کیلوگرم برای 
عرضــه در اختیار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و 
بسته بندی مواد پروتئینی کشــور قرار گرفته بود. انجمنی 
کــه به طور کلی تنهــا 38 نفر عضو از صاحبــان بزرگ ترین 
شرکت های بسته بندی پروتئینی دارد. رئیس هیأت مدیره 
آن، مدیرعامــل شــرکت »م.پ« اســت. بــرادر او نیز عضو 
اصلی هیأت مدیره شرکت »ر.پ« است و مدیرعامل شرکت 
»آ.پ.پ« هم عنوان نایب رئیــس هیأت مدیره این انجمن 
را دارد. در میــان 5 شــرکت واردکننــده ای کــه بــه صورت 
اختصاصی گوشت شان به انجمن صنفی تحویل داده شده 
است، 4 شــرکت از روسیه گوشــت وارد کرده و یک شرکت 
از اســترالیا. شــرکت »آ.م.ش«، متعلق به برادران »پ« در 
این دسته، 7200 کیلوگرم گوشــت از استرالیا وارد کرده و 
تمام این مقدار بعــد از تحویل به مرکز انجمن صنفی، باید 
برای عرضه به شرکت »م.پ« داده شود تا این شرکت بعد از 
بسته بندی، آن را به فروشگاه های منتخب برساند. »م.پ«، 
شرکت متعلق به رئیس این انجمن صنفی است. این شرکت 
اگرچه در حوزه بســته بندی و عرضــه محصوالت پروتئینی 
فعالیت می کند اما بر اســاس لیســت بانک مرکزی، 1۶5 
هزار یورو تا تاریخ 12 مهرماه ارز 4200 تومانی برای واردات 

دریافت کرده بود.
از مقدار باقی مانده گوشــت در دســت انجمن صنفی، 
15 تن نیز برای عرضه به میادین میوه  و تره بار سطح تهران 
مــی رود و چیــزی نزدیک به 29 تن هم بایــد در میان کلیه 
فروشــگاه های زنجیره ای سطح تهران پخش شود که البته 
آن هم بر اســاس ســهمیه بندی شــرکت های تابعه انجمن 
اســت. از میــان کل گوشــت های واردشــده در 4 روز آخر 

بهمن ماه، 20.5 تن هم برای استان های خراسان رضوی، 
کرمانشاه و فارس بوده است که آنها با هماهنگی اداره کل 

امور پشتیبانی دام استان ها توزیع می شوند.

J  در 5 ماه اخیر، فهرست دریافت کنندگان ارز
دولتی به روز نشده است

بعد از بحران ارزی امسال و تخصیص ارز 4200 تومانی 
دولتــی بــرای واردات، بانک مرکزی قرار بــود که به صورت 
مستمر فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر 
کند و در چند نوبت این شفاف سازی را انجام داد. در تیرماه، 
فهرســتی منتشر کرد که در آن اسامی شرکت ها به تفکیک 
حوزه، نوع محصول و جمع تمام ارزهای دریافت شــده آنها 
مرتب شده بود. سپس در 7 مهرماه فهرست دیگری منتشر 
کرد و در 12 مهرماه هم اقدام به به روزرســانی این فهرست 
کرد. اما طی 5 ماه اخیر، این فهرســت دیگر به روزرســانی 

نشده و به همین دلیل اطالعات ارزی این گزارش بر مبنای 
ارزهای دریافت شــده در 7 ماهه اول امســال بوده اســت. 
اگرچه در آخرین فهرست دسته بندی محصولی و حوزه  ای 
مشخص نشده بود اما »ایران« با کنکاش در آن دریافته است 
که بیشــترین میزان ارز تخصیص داده شــده برای واردات 
گوشــت، مربوط به شرکت آریا محتشم شــرق بوده است. 
این شــرکت از استرالیا گوشــت وارد می کند و از فروردین تا 
12 مهر امســال، 35 میلیون و 717 هزار یورو به همراه 14 
میلیون و 81۶ هــزار یوآن چین، ارز 4200 تومانی دریافت 
کرده بود. بعد از آن هم شــرکتی که در این حوزه بیشترین 
میزان ارز دریافتی را داشته است، شرکت یگانه رویان شرق 
با دریافتی حدود 15 میلیون یــورو ارز 4200 تومانی بوده 
اســت. از میزان ارز دریافتی آنها و دیگر شرکت ها در یکی، 
دو ماه اخیر که بحران گوشت شدت گرفته است، اطالعاتی 

در دست نیست.
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نه سونامی سالخوردگی در راه است 
 

نه بحران جمعیتی

روز چهار شــنبه 24 بهمن در صفحات اجتماعی روزنامــه ایران مطالبی در ارتباط با 

افزایش جمعیت ســالمند با عنوان »ســونامی ســالمندی در راه است« منتشر شده 

بود. هر چند در این مطلب پاره ای از ابعاد جمعیت  شــناختی ســالمندی به صورت 

نمودار هایی منعکس شــده  بود ولی کلیــت آن فاقد توضیحات دقیق و نگاه علمی 

جمعیت شناسی بود. به نظر می رسد تهیه کنندگان آن مجموعه، صرفاً دغدغه های 

مرتبط با پرســتاری، هزینه ها، مشــکالت مرتبط با نا توانی و معلولیت ســالمندان را 

مطرح کرده اند که البته کار نیکویی اســت. تردیدی نیســت که خانواده ها در ســطح 

خرد و جامعه در ســطح کالن باید برای ســالمندان چنین دغدغه هایی داشــته و به 

دنبال رسیدگی و تأمین نیاز های آنان باشند و رسانه ها نیز باید در این زمینه احساس 

مسئولیت کنند. اما مسأله اصلی این است که تیتر این ضمیمه 4 صفحه ای مطلقاً 

معنای دیگری می داد. آن تیتر این معنا را به ذهن می آورد که بر مبنای محاســبات 

جمعیت شناسی، جمعیت ایران با شتاب در حال پیر شدن است. در حالی که این 

گزاره از اساس اشتباه است و حتی اگر کسانی با داعیه جمعیت شناسی چنین سخنی 

بگویند، سخن گزافی گفته اند و به مبانی این دانش توجه نکرده اند.

بر همین مبنا و اساس الزم است توضیحاتی به شرح ذیل ارائه شود. ابتدا خوب است 

بر این نکته اساســی تأکید کنم که ســالمندی و پیری به مفهوم فردی و بیولوژیک با 

»سالخوردگی جمعیت«، دو مفهوم متفاوت هستند. سالخوردگی جمعیت )همانند 

جوانی جمعیت( یک مفهوم و واقعیت آماری اســت. وقتی در ســاختار سنی )هرم 

ســنی( یک جمعیت، بیش از 15 درصد جمعیت کل، ســن باالی 65 ســال داشــته 

باشند به آن جمعیت »سالخورده« می گویند. ضمناً باید خاطرنشان کرد که تعریف 

سالخوردگی جمعیت تابع»امید زندگی« و متغیر است، با افزایش امید زندگی سن 

شروع سالخوردگی نیز باال تر می رود. در حال حاضر با توجه به سطح امید به زندگی 

در ایران، ســن 65 ســالگی برای شــروع ســالخوردگی مناســب به نظر می رسد. پس 

سالخوردگی جمعیت مبنای آماری دارد و به  این معنا نیست که همه جمعیت پیر 

می شوند. چنین تصوری درست نیست و گاه بر مبنای همین گونه تصورات در عرف و 

نگرش عامه، در عوض سالخوردگی جمعیت عبارت پیری جعیت را به کار می برند. 

در یــک قالب کلی که در ادامه توضیح بیشــتری خواهم داد، وقتی ســطح باروری از 

طبیعی به طرف کنترل شــده می رود، هرم ســنی از پایین جمع شــده و انباشتگی به 

تدریج به سنین باال تر منتقل می شود و نهایتاً در مرحله سالخوردگی جمعیت شکل 

اســتوانه ای را به خود می گیرد. باز تأکید می شود که سالخوردگی جمعیت که مبنای 

آمــاری دارد بــا مفهــوم پیری بیولوژیک متفاوت اســت و این دو نباید با هم یکســان 

به نظر آید. ســالخوردگی یک مفهوم نسبی اســت همان طور که جوانی یک مفهوم 

نسبی است. فی المثل ما در جمعیت شناسی در مقایسه جمعیت یک کودکستان 

با جمعیت یک دبیرســتان می گوییم که جمعیت کودکســتان جوان تر از جمعیت 

دبیرســتان اســت. حال آن که به تــک تک افراد کودکســتان صفت »جــوان« اطالق 

نمی کنیم بلکه آنها را »خردسال« می نامیم. 

در سال 98 قیمت تمام شده آب از دستگاه های اجرایی 

اخذ می شود

نخستین گام دولت برای رهایی 
 

از تله آب ارزان

 مجلس شورای اسالمی در جریان تصویب 

قانون بودجه 1398 مانند ســال گذشته آب 

و بــرق مــدارس را بــا وجود تمــام انتقادات 

رایــگان کرد. در این خصوص روز گذشــته رضا اردکانیــان، وزیر نیرو بار دیگر 

تذکــر داد »رایــگان بــودن تعرفــه آب و برق بــرای مدارس با اصــالح الگوی 

مصــرف تطبیق نــدارد و پیامد های ســنگینی خواهد داشــت.« این درحالی 

اســت که بــه گفته وزیر نیــرو تعرفه مشــترکان پرمصرف آب و بــرق تا پایان 

ســال اصــالح خواهد شــد و بر اســاس قانون، ســال آینــده تعرفــه بهای آب 

مصرفی همه دســتگاه های اجرایی معادل قیمت تمام شــده اخذ می شود. 

برای بررســی ابعاد مختلف این موضوع، گفت و گوی مختصری با عباسقلی 

جهانــی، کارشــناس مدیریت آب انجــام داده ایم. او معتقد اســت که آب و 

برق مجانی مدارس مســئولیت معلمان را سنگین تر خواهد کرد. همچنین 

بــه گفتــه جهانــی جریمــه و افزایــش تصاعدی قیمت هــا می توانــد بهترین 

راهکار فرهنگســازی با اســتفاده از ابزار قیمتی باشــد که دولت آن را از پایان 

سال جاری اجرایی خواهد کرد.
ë 

بــه نظرتان تصمیمی کــه در مجلس بــرای رایگان شــدن آب و برق مدارس 

گرفته شده، چه تأثیری بر برنامه های مدیریت مصرف خواهد داشت؟

قیمــت یکی از ابزارهایی اســت کــه می تواند مصرف را مدیریــت کند. اکنون 

دولت این ابزار را در مدارس از دســت داده و ممکن اســت که با بی توجهی 

بــه  آمــوزش غلــط  بــه صرفه جویــی در مصــرف آب،  مســئوالن مــدارس 

دانش آموزان داده شــود. اما حاال که این موضوع در قانون بودجه ســال آتی 

دیــده شــده بایــد در کالس هــای درس آن را توضیح داد و بــه دانش آموزان 

گفــت که اگر پــول آب اخذ نمی شــود معنی آن بی ارزش بودن آب نیســت. 

نباید اجازه دهیم که این به جامعه سرایت کند.

البته شــنیده می شــود که بر اســاس بودجه 1398 قرار شــده است مدارس، 

بیمارســتان های دولتی و کتابخانه های عمومی نیز در صورت مصرف باالتر 

از الگوی مصرف، مشمول جریمه شوند و تعرفه بهای آب مصرفی معادل 

قیمــت تمــام شــده از آنها اخذ شــود. اگــر این اتفــاق بیفتد امــکان تخلف و 

بدآموزی وجود نخواهد داشت.
ë 

آیا راهکار دیگری برای حمایت از مدارس وجود نداشت؟

بلــه. راه حــل حمایــت از مــدارس می توانســت این باشــد کــه دولت بــه این 

بخــش یارانــه دهد. به ایــن ترتیب که میزان مصــرف اندازه گیری شــود و این 

رقــم در بودجــه منظور و از محل دیگری تأمین شــود. اما این اتفاق نیافتاده و 

از آنجایی که قرار اســت آب و برق مدارس رایگان باشــد، مسئولیت معلمان 

در فرهنگ ســازی دانش آموزان ســنگین تر خواهد شــد. البته در مورد مســأله 

مدیریت آب باید نگاه وسیع تری داشته باشیم و راه حل هایی فراتر از موضوع 

قیمت ارائه دهیم که تقویت آموزش نیز در این بخش تعریف می شود.
ë 

فکر می کنید جریمه هایی که قرار اســت برای پرمصرف ها در نظر گرفته شود 

می تواند تغییری در رفتار مصرفی آنها ایجاد کند؟

جریمه و افزایش تصاعدی قیمت ها راهکار خوبی برای مدیریت مصرف در 

زیرشــاخه ابزار قیمت اســت. این موضوع می تواند به عدالت اجتماعی نیز 

منجر شــود. باید اســتاندارد مصرف آب را در مناطق مختلف در نظر گرفت 

و کســانی که مصرف بیشــتر دارند، مبالغ باالتری از کم مصرف ها بپردازند، 

چراکه احتماالً از آب آشامیدنی درحال استفاده برای مصارفی غیر از شرب 

و بهداشــت هســتند و با پرداخت این جریمه ها شــاید رفتار مصرفی خود را 

اصالح کنند. هرچند که غالب پرمصرف ها جز اقشار پردرآمد جامعه اند.
ë 

به عنوان سؤال آخر؛ به نظرتان کاهش مصرف آب کشور عملی خواهد شد؟

قطعاً اما اقدامات مقطعی و انتزاعی برای مدیریت مصرف کارساز نیست. 

باید مصرف آب را جدی تر بررســی کرد. در برخی از مناطق کشــور می بینیم 

کــه هدررفــت آب حتــی بیشــتر از میــزان مصــرف آب مــدارس آن منطقــه 

اســت. وزارت نیرو باید این موضوعات را با دقت بررســی و به آن رســیدگی 

کنــد. فرهنگ ســازی را باید جدی گرفــت. تأثیر قیمت بــر مدیریت مصرف 

را نفــی نمی کنــم. وقتی یــک چیــز را مجانی می کنیــد، ممکن اســت چنین 

برداشــت هایی وجود داشــته باشــد که ایــن ماده بی ارزش اســت. امــا نباید 

قیمت را تنها راه فرهنگ سازی دانست. 
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محمد میرزاییبازتاب

استاد جمعیت  شناسی دانشگاه تهران 

گزارش تحقیقی - میدانی »ایران« از شبکه توزیع انحصاریافشای مافیای گوشت

اگــر یک هواپیمــا از ملبــورن اســترالیا با بار 

گوشــت گــرم گوســفندی پــرواز کنــد و در 

فرودگاه امام تهران به زمین بنشیند، هزینه 

تمام شده برای هر کیلو، 5.8 یورو می شود. 

از فروردیــن مــاه امســال هم گوشــت جزو 

کاالهایی دســته بندی شــده که بــا ارز 4200 

تومانی وارد می شوند. با این حساب، قیمت 

تمام شده هر کیلو گوشــت در بدو ورود، 24 

هــزار و 360 تومــان اســت. بعــد از واردات، 

گوشت می تواند با افزایش قیمتی بین 10 تا 

15 درصد، توزیع شود. با حساب افزایش 15 

درصدی، گوشــت گرم وارداتی از اســترالیا، 

باید کمتر از کیلویی 30 هزار تومان به دست 

مصرف کننده برسد. اما در هفته های اخیر، 

قیمت گوشت با نوسانات زیادی همراه بوده 

و از مرز 100 هزار تومان هم عبور کرده است. 

تحقیقات گســترده »ایران« نشان می دهد 

کــه برای توزیــع این کاال، شــبکه ای در میان 

چند نفر شــکل گرفتــه و آنها بــرای واردات 

و توزیــع گوشــت، با هم شــراکت دارنــد. در 

حال حاضر به طور رســمی، نزدیک به 100 

واردکننده مجوز واردات گوشــت با ارز 4200 

تومانــی دارنــد اما بررســی در میــان منابع 

مختلف بویژه فهرســت دریافت کنندگان 

ارز دولتــی بانک مرکزی نشــان می دهد که 

کمتر از 5 شــرکت، بخش عمــده واردات را 

در دســت گرفته اند. شرکت پشتیبانی امور 

دام نیز گوشت هایی را که آنها وارد می کنند، 

ابتدا به 4 مرکز تحویل می دهد تا آنها بنابر 

سهمیه تعریف شده در میان فروشگاه های 

مختلــف توزیع کننــد. این واســطه گری ها، 

وضعیت گوشت را به غائله ای در نیمه دوم 

سال 97 تبدیل کرده است.
ë 

واردات بــا ارز 4200 تومانــی، فــروش با ارز 

15 هزار تومانی

بر اســاس اعالم بانــک مرکزی، قیمت 

گوشــت قرمــز و گوشــت ماکیــان در بهمن 

ماه امســال نسبت به بهمن ســال گذشته، 

92 درصــد افزایش داشــته اســت. تــورم 92 

درصــدی تقریبــاً دو برابــر شــدن قیمت ها 

را نشــان می دهــد. »ایــران« در بخــش اول 

گــزارش تحقیقــی وضعیــت گوشــت کــه 

سه شــنبه هفته گذشــته، 30 بهمن، منتشر 

شد، اثبات کرده بود:»قاچاق دام زنده که این 

روزها به عنوان مقصر اصلی گرانی گوشت از 

آن صحبت می شود، تنها 10 درصد در گرانی 

گوشت تأثیر داشته است. برجسته سازی این 

مســأله در اخبار، تالشی سازمان یافته برای 

پنهان کردن فساد در بخش های دیگر تولید، 

تأمین و توزیع گوشت است.« بر این اساس، 

علــت 80 درصــد از گرانــی گوشــت را بایــد 

جای دیگری جســت وجو کرد. تحقیق های 

»ایــران« از منابع میدانی مطلــع، آمارهای 

منتشرشــده و اسناد به دســت آمده، نشان 

می دهــد که »انحصــار توزیــع« و »واردات و 

توزیع شــبکه ای« عوامل اصلی هســتند که 

غائله گوشت را با عبور قیمت ها از 100 هزار 

تومــان ایجــاد کرده انــد. بعد از گران شــدن 

گوشــت داخلی برای تأمیــن بــازار، واردات 

گسترده گوشت گرم گوسفندی از کشورهای 

مختلف به خصوص استرالیا و روسیه آغاز 

شد. اما از میانه تیرماه امسال، مسئول های 

واردات  از تخلــف در  مختلــف تعزیراتــی 

گوشت و فساد 778 میلیون دالری صحبت 

می کردند. بررســی اسناد بانک مرکزی هم 

نشــان می دهــد که تــا 12 مهر امســال، تنها 

یــک شــرکت بیــش از 3۵ میلیــون و 700 

هــزار یــورو ارز ۴200 تومانــی بــرای واردات 

گوشــت دریافــت کرده بــود. با وجــود تمام 

این ها، فعالیت های شبکه ای برای واردات و 

توزیع به نحوی پیش رفت که گوشت قرمز 

92درصد گران شــد. نرخ مصــوب برای هر 

کیلو گوشت گرم استرالیایی، 3۴ هزار و 800 

تومان است که با احتساب سود 1۵ درصدی 

بعــد از واردات تعیین شــده اســت. اما طی 

یــک ماه اخیر، در بازار خرده فروشــی ها این 

گوشت با قیمتی میان 70 تا 9۵ هزار تومان 

فروخته شــد. اگر میانه 8۵ هــزار تومانی در 

نظــر گرفته شــود، هر کیلو گوشــت با حدود 

۵0 هــزار تومــان اختالف قیمــت به فروش 

می رســد. بر اســاس ســندی که »ایــران« به 

دســت آورده، تنهــا طــی یک بــازه زمانی 3 

روزه، ۶7 هــزار و 182 کیلوگــرم گوشــت از 

اســترالیا بارگیــری و وارد ایــران شــده بود، با 

احتســاب عایــدی ۵0 هزار تومانــی روی هر 

کیلوگــرم، شــبکه شــریکی واردات و توزیع، 

نزدیــک به 3 میلیــارد و 3۶0 هزار تومان به 

دست آورده است. این عددها، تنها مربوط 

بــه گوشــت های بارگیــری شــده از اســترالیا 

می شود. از طرفی دیگر، برخی گزارش های 

میدانی نشــان می دهد که یکی از بزرگترین 

شــرکت های واردکننده، طی دو ماه گذشته 

حداقل شــبی 30 تن گوشــت وارد می کرده 

اســت. بر این اساس، تنها از این محل شبی 

1 میلیارد و ۵00 میلیون تومان عاید شبکه  و 

شــرکایی که در این میان از واردات تا عرضه 

قرار دارند، می شود. این میزان عایدی، تنها 

بــرای یک ماه بــه ۴ میلیــارد و ۵00 میلیون 

تومان می رسد. اکنون ۴ ماه است که قیمت 

گوشــت، مرزهای عجیب گرانــی را رد کرده 
است.

از طرفــی دیگر بررســی از منابع مطلع 

کــه  می دهــد  نشــان  خصوصــی،  بخــش 

قیمت تمام شــده واردات گوشت به ایران 

از اســترالیا، 5.8 یــورو می شــود. یــک عضو 

انجمن صنایع غذایی ایران می گوید:»ما به 

مقامات مسئول گفته ایم که با قیمت تمام 

شده 5.8 یورو می توانیم گوشت از استرالیا 

وارد کنیــم امــا جــواب داده انــد کــه نیــازی 

ندارند.« از طرفی، واردات گوشت تنها باید 

با دالر 4200 تومانی انجام شــود و با ارز آزاد 

اجازه واردات ندارد. این در حالی اســت که 

حتی اگر گوشــت در یک ماه گذشــته با دالر 

12 هزار تومانی هم وارد می شد، قیمت هر 

کیلوی آن بعد از واردات و با افزایش قیمت 

15 درصدی، نهایتا 80 هزار تومان می شد. 

طی ماه های اخیر، میلیون ها یورو ارز 4200 

تومانــی بــرای واردات گوشــت اختصــاص 

داده شــده اســت. با این حســاب، می توان 

گفت گوشــت هایی کــه بــا ارز 4200 تومانی 

وارد شــده اند، در بازار با قیمت ارزی حدود 

15 هزار تومان فروخته شده اند.
ë 

از فساد 778 میلیون دالری در تابستان 

امسال تا دستگیری 4 نفر در هفته گذشته

در میــان صحبت هــای افراد مســئول و 

مطلــع، بارهــا به ماجــرای قاچاق گوشــت 

پرداخته شــده اســت. 26 تیرماه سال 91 که 

موج قبلی بحران ارزی و تنگنای تحریم ها 

در کشــور ایجاد شــده بود، مباحثی مشــابه 

امسال درباره بعضی از اقالم غذایی مطرح 

می شــد. در آن زمان، خبرگــزاری فارس در 

گزارشی به نقل از میرقاسم مؤمنی، رئیس 

انجمن دوســتی ایــران و برزیــل از انحصار 

واردات گوشــت در دســت 5 نفــر نوشــته 

بود:»مسئولیت واردات را 5 نفر که خودشان 

وارد کننده  هســتند به عهــده دارند. چنین 

شــرایطی وضعیــت مونوپلــی در واردات 

گوشت ایجاد کرده و اجازه نمی دهند افراد 

دیگری به پروســه واردات گوشــت از برزیل 

وارد شوند. نتیجه آن می شود که بازار بدون 

رقابــت مانــده و گوشــتی کــه از برزیــل وارد 

کشور می شــود، نسبت به کشــورهای دیگر 

2 هــزار و 300 دالر گران تــر اســت. افــرادی 

هستند که برای این که منافعشان به خطر 

نیفتــد، اجــازه پائین آمدن قیمت گوشــت 

 800 تــا   700 منافــع  نمی دهند.بحــث  را 

میلیون دالری اســت که باعث شده برخی 

نتواننــد به راحتی از آن عبــور کرده و منافع 

خــود را فــدای منافع مردم کنند.« امســال 

هم از اوایل تابســتان با شــیب آرام افزایش 

قیمت گوشــت، بحث هــای جــدی زیادی 

دربــاره سوءاســتفاده ارزی مطــرح شــد. در 

تیرماه رئیس شــورای تأمیــن دام از تخلف 

واردکنندگان گوشــت با ارز دولتی خبر داده 

بــود. ایرنــا در 13 تیــر با اعالم ایــن خبر و بر 

اساس فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی 

بانک مرکزی نوشــته بود:»در این فهرست 

اسامی 63 شرکت در بحث واردات گوشت 

گرم گوســفندی با ارز دولتی آمده اســت که 

بیشترین میزان تخصیص ارز با رقمی بالغ 

بر 17 میلیون و 77 هزارو 80 یورو به شرکت 

»آ.م.ش« اختصــاص دارد و ســه شــرکت 

بــزرگ واردکننده گوشــت گرم گوســفندی 

و صاحــب نشــان، در مجمــوع بیــش از 13 

میلیــون و 474 هــزار و 396 یــورو ارز دولتی 

دریافــت کرده اند.« بعــد از آن هم منصور 

پوریان، رئیس شــورای تأمین کنندگان دام 

زنده، 10 مرداد امسال در گفت و گو با باشگاه 

خبرنگاران جوان گفته بود:»شنیده ها حاکی 

از آن است که یازده شرکت به جای واردات 

گوشت قرمز 778 میلیون دالر ارز به جیب 

زدنــد کــه این رقم بســیار هنگفتی اســت و 

نظارت دستگاه های ذی ربط را می طلبد.« 

پیش از آن، سیدیاســر رایگانی، ســخنگوی 

از تشــکیل پرونــده 11  ســازمان تعزیــرات 

شــرکت واردکننده گوشــت بــا ارز دولتی به 

خاطر عدم ایفای تعهدات خبر داده و گفته 

بود:»پرونده 11 شــرکت متخلف واردکننده 

گوشــت قرمــز گوســفندی بــا ســودجویی 

778 میلیــون دالری به ســازمان تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است. بنابر اطالعات 

بانک مرکزی و ســازمان حمایت از اول دی 

95 تا 5 فروردین امســال، این شــرکت ها با 

وجــود دریافت ارز دولتی هیچ مدرکی ارائه 

نکرده اند که آیا در قبال دریافت ارز گوشت 

وارد کرده اند یا خیر؟«

بعــد از ایــن اظهــارات، از ایــن پرونــده 

و رونــد رســیدگی بــه آن هیچ خبــر دیگری 

منتشــر نشــد. در آخریــن بررســی قضایی 

از غائلــه گوشــت، عباس جعفــری دولت 

آبادی، دادستان تهران چند روز پیش اعالم 

کرد:»اولین پرونده در رابطه با گوشت قرمز 

در شــعب ویژه تشکیل شده اســت. در این 

ریحانه یاسینی
خبرنگار

عطیه لبافگفت و گو
خبرنگار

عنوان ســرمایه دارترین افراد در کار گوشت 

نــام می برنــد. در یــک آگهــی در تاریخ 23 

اســفند 96 در روزنامه رســمی کشــور آمده 

اســت که:»ســرمایه شــرکت از 6 میلیــارد 

تومان به 12 میلیارد تومان منقســم به 200 

ســهم 60 میلیــون تومانــی افزایــش یافته 

اســت.« در این تاریخ، حمید و پریســا »خ« 

هــم به عنوان رئیس و بازرس شــرکت ذکر 

شــده بودند. در آخرین به روزرسانی بانک 

مرکــزی از فهرســت دریافــت کننــدگان ارز 

دولتــی، نــام شــرکت »آ.م.ش«در بیش از 

175 ردیف آمده بود. بر اساس سندی که در 

اختیار »ایران« قرار گرفته، این شرکت تنها 

در تاریــخ 26 بهمــن ماه نزدیــک به 29 تن 

گوشــت تازه گوســفندی از استرالیا بارگیری 

کــرده بــود. برخی از فعاالن بــازار می گویند 

که این شــرکت، شــبی 30 تن گوشــت وارد 

می کند.
ë 

پخــش  بــرای  مرکــزی  »ع«؛  دپــوی 

گوشت های وارداتی به برخی نهادها 

»شرکت »آ.گ.م«بر پایه تجربه و سابقه 

40 ســاله رئیس هیأت مدیــره جناب آقای 

کریــم »ب« در زمینه عرضه گوشــت قرمز 

به شــهروندان تهرانی در مورخ 1388/9/1 

تأســیس و فعالیت خود را آغــاز کرد.« این 

اطالعاتی اســت که در سایت شرکت آلین 

گوشت آمده است. این شرکت که به عنوان 

دپوی »ع« معروف است، یک مرکز عمده 

وارد کننده گوشت است. در سایت آن آمده 

است که از سال 1390 تاکنون، همکاری خود 

را بــا شــرکت »آ.م.ش« و توزیع الشــه های 

وارداتــی این شــرکت آغاز کرده اســت. این 

مرکــز تنهــا در یــک روز، نزدیک بــه 30 تن 

گوشــت از طریــق دو شــرکت وارد کــرده و 

محل عرضه آن، 4 تن به میادین میوه و تره 

بار، 1 تن به هایپر استار ارم، 2 تن به شرکت 

تعاونــی مصــرف کارکنــان وزارت جهــاد، 

300 کیلــو بــه تعاونی مصــرف فرهنگیان، 

700 کیلــو بــه ســازمان صنایــع کوچــک و 

شــهرک های صنعتــی ایران، 3 تــن به قوه 

قضائیه و 2 تن به نمایندگی سپاه حضرت 

محمد بوده است.

بر اســاس ســندی که »ایران« از واردات 

گوشت الشــه تازه گوســفندی در تاریخ 28 

بهمن ماه به دســت آورده اســت، شــرکتی 

دیگــر نیــز از مراکــز عمــده تحویــل گرفتن 

گوشــت بوده اســت. این شــرکت 18هزار و 

200 کیلوگرم گوشت دریافت کرده که تمام 

آن بــرای عرضــه به میادین تره بار ســطح 

شهر تهران، کرج و پرند بوده است.
ë 

»آ.پ.پ« ؛ شــرکت نایب رئیس انجمن 

فروشــگاه های  بــه  توزیــع  مرکــز  و  صنفــی 
زنجیره ای

بنــدی  بســته  صنایــع  »شــرکت 

در   1389 ســال  در  »آ.پ.پ«پایتخــت 

شهرک صنعتی جاجرود در نزدیکی تهران 

بــا حــدود 150 نفــر پرســنل در حوزه بســته 

بندی و توزیع گوشت قرمز و سفید فعالیت 

رســمی خود را شروع نمود. در حال حاضر 

این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بسته 

بندی گوشت و مرغ در تهران و نیز بزرگترین 

تأمین کننده فروشگاه های زنجیره ای تهران 

و ســازمان میادین میوه و تــره بار با بیش از 

1000 نفر پرسنل و بهره گیری از بیش از 100 

عدد خودروی یخچالدار فعالیت می کند.« 

ایــن اطالعاتــی اســت کــه در صفحــه اول 

ســایت این شــرکت آمده اســت. بر اساس 

اطالعات روزنامه رسمی کشور در تاریخ 23 

خــرداد 9۶، »م.د«بــه عنــوان رئیس هیأت 

مدیــره و »م.ح« بــه عنــوان نایــب رئیــس 

هیــأت مدیــره این شــرکت برای مــدت دو 

ســال انتخاب شدند. در میان اسناد مربوط 

به این شرکت نامی ثبت شده از »ع.ح« به 

چشم نمی خورد اما فعاالن بازار، شخصی 

به این نام را به عنوان چهره کلیدی و اصلی 

شــرکت »آ.پ.پ« در جاجرود می شناسند 

که دفتر آن به خیابان بهشــتی منتقل شده 

اســت. هــادی »ح« نیــز عنــوان مدیرعامل 

این شــرکت را دارد و همچنین نایب رئیس 

اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 

تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور است.

در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۶ آبان 

9۶ نیــز یــک آگهی مربــوط به این شــرکت 

چاپ شده که بر اساس آن سرمایه شرکت 

از 1 میلیــون، بــه 2 میلیارد تومــان افزایش 

یافتــه اســت. بــر اســاس اطالعاتــی کــه از 

میزان واردات گوشــت در تاریخ 28 بهمن 

ماه اســتخراج شــده، در این بازه زمانی این 

شــرکت از دو شــرکت وارد کننده نزدیک به 

30 تن گوشت دریافت کرده است. نزدیک 

بــه 17 تــن را شــرکت »آ.م.ش« وارد کرده و 

شــرکت امور پشــتیبانی دام برای توزیع در 

اختیــار »آ.پ.پ« قرار داده، حــدود 13 تن 

دیگر را هم خود شرکت پشتیبانی دام کشور 

از محــل کشــتار دام های زنده رومانــی وارد 

کرده است. از این میزان 98۵2 کیلو سهمیه 

فروشگاه های شــهروند، ۴ تن سهمیه رفاه 

و 3 تــن ســهمیه ســپه و 13 تــن ســهمیه 

فروشــگاه های افــق کوروش تعریف شــده 

اســت. در نهایت تنها ۵ تن برای عرضه در 

میادین میوه و تره بار در نظر گرفته شده که 

آن هم به ســهمیه تعریف شده از انجمن 

صنفی اختصاص داده می شود.
ë 

ســهمیه 52 تنــی بــرای انجمــن صنفــی 

کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد 

پروتئینی کشور

در نهایت بر اســاس سندی که »ایران« 

بــه دســت آورده، 1۴9 هــزار و ۶8۴ کیلوگرم 

گوشت، برابر با چیزی نزدیک به 1۵ هزارتن 

گوشت گرم وارداتی در بازه زمانی 2۶ تا 28 

بهمن ماه بارگیری شــده و تاریخ احتمالی 

عرضه آن 29 بهمن در نظر گرفته شده بود. 

بیش از یک ســوم از این میزان گوشــت، به 

انــدازه ۵1 هزار و 802 کیلوگرم برای عرضه 

در اختیار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 

تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور قرار 

گرفته بود. انجمنی که به طور کلی تنها 38 

نفر عضو از صاحبان بزرگترین شرکت های 

بســته بندی پروتئینــی دارد. رئیــس هیأت 

»م.پ«  شــرکت  مدیرعامــل  آن،  مدیــره 

است. برادر او، نیز عضو اصلی هیأت مدیره 

شرکت »ر.پ« اســت و مدیرعامل شرکت 

»آ.پ.پ« هــم عنوان نایــب رئیس هیأت 

مدیره این انجمن را دارد. در میان ۵ شرکت 

واردکننــده ای کــه بــه صــورت اختصاصی 

گوشت شان به انجمن صنفی تحویل داده 

شده اســت، ۴ شرکت از روسیه گوشت وارد 

کــرده و یــک شــرکت از اســترالیا. شــرکت 

»آ.م.ش«، متعلق به برادران »پ« در این 

دســته، 7200 کیلوگرم گوشــت از اســترالیا 

وارد کــرده و تمام این مقدار بعد از تحویل 

به مرکز انجمن صنفــی، باید برای عرضه 

به شــرکت »م.پ« داده شود تا این شرکت 

بعد از بســته بندی، آن را به فروشــگاه های 

منتخب برســاند. »م.پ«، شرکت متعلق 

بــه رئیس ایــن انجمن صنفی اســت. این 

شرکت اگرچه در حوزه بسته بندی و عرضه 

محصوالت پروتئینی فعالیت می کند اما بر 

اساس لیست بانک مرکزی، 1۶۵ هزار یورو 

تــا تاریخ 12 مهرمــاه ارز ۴200 تومانی برای 

واردات دریافت کرده بود.

از مقــدار باقیمانــده گوشــت در دســت 

انجمــن صنفی، 1۵ تن نیز بــرای عرضه به 

میادین میوه وتره بار ســطح تهران می رود و 

چیــزی نزدیک به 29 تن هــم باید در میان 

کلیه فروشگاه های زنجیره ای سطح تهران 

پخــش شــود کــه البتــه آن هــم بــر اســاس 

ســهمیه بندی شــرکت های تابعــه انجمن 

است. از میان کل گوشــت های وارد شده در 

۴ روز آخــر بهمــن مــاه، 20.۵ تن هــم برای 

اســتان های خراســان رضــوی، کرمانشــاه و 

فــارس بــوده اســت کــه آنهــا بــا هماهنگی 

اداره کل امور پشــتیبانی دام استان ها توزیع 

می شوند. 

رابطــه دو نفــر از ســتاد تنظیم بازار اســتان 

تهران و دو نفر از ســایر دستگاه های مرتبط 

بــا تأمین و توزیع گوشــت بازداشــت شــده 

و پرونــده آنهــا در حال تکمیــل تحقیقات 

خبرآنالیــن  گــزارش  اســاس  بــر  اســت.« 

از چهارمیــن نشســت کمیتــه مقابلــه بــا 

گران فروشــی، دادســتان تهــران »انحصــار 

در توزیــع« را یکــی از دالیــل اصلــی گرانــی 

گوشت عنوان کرده بود. همچنین بر اساس 

گزارش فارس از این نشست، دولت آبادی 

گفته بــود:»از آنجایی که قیمت گوشــت دو 

نرخی شــده اســت و مشــکالتی در قیمت 

دارد و می توانــد در بیــرون گرانتر به فروش 

برســد، ممکــن اســت عــده ای از کارمندان 

دستگاه ها وسوسه شــوند. این که عده ای در 

دســتگاه های دولتی برای منافع شــخصی 

ورود به این اقدامات کنند حتماً جرم است.

انتظار داریم دستگاه های دولتی در بخشی 

کــه رانت وجــود دارد و همچنیــن در رابطه 

با دو قیمتی گوشــت در بازار آزاد، مدیریت 

بیشتری انجام دهد.«
ë 

شــرکت »آ.م.ش« ؛ 35 میلیــون و 717 

هزار یورو ارز 4200 تومانی

بر اســاس ســندی که وضعیت واردات 

و توزیع گوشــت قرمز در بهمن ماه را نشان 

می دهــد، 4 مرکــز اصلــی بــا شــرکت های 

دارنــد.  شــراکت  و  همــکاری  واردکننــده 

واردکننده ها بعد از آن که گوشت هایشان را 

به کشور وارد کردند، شرکت امور پشتیبانی 

بــه  اول  را  ایــن گوشــت های وارداتــی  دام 

ایــن مراکــز تحویل می دهــد و بعــد آنها با 

واســطه گری، گوشــت ها را بــه مراکز طرف 

قراردادشان تحویل می دهند. شرکتی که در 

این میان بیشترین میزان واردات را داشته، 

شــرکت »آ.م.ش« بــوده اســت. بر اســاس 

اطالعــات روزنامه رســمی کشــور، متعلق 

به قوه قضائیه، اولین آگهی این شــرکت در 

یک اســفند سال 86 منتشــر شده و شرکت 

هــم یــک مــاه پیــش از آن به ثبت رســیده 

اســت. نام مؤسســین این شــرکت،برادران 

»پ« عنوان شــده و آدرس اولیه شرکت در 

مشهد، بلوار وکیل آباد بوده اما در سال های 

اخیــر این شــرکت به برج ســاعی در تهران 

منتقل شده است. صاحبان فروشگاه های 

پروتئینی در ســطح شــهر تهران نیز این دو 

بــرادر را بــه خوبــی می شناســند و از آنها به 

ë 
گوشت هایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده اند، در بازار 

با قیمت ارزی حدود 15 هزار تومان فروخته شده اند.

ë 
تحقیق های »ایران« از منابع میدانی مطلع، آمارهای 

منتشرشــده و اسناد به دســت آمده، نشــان می دهد که 

»انحصــار توزیع« و »واردات و توزیع شــبکه ای« عوامل 

اصلی هستند که غائله گوشت را با عبور قیمت ها از 100 

هزار تومان ایجاد کرده اند.

ë 
نرخ مصوب برای هر کیلو گوشت گرم استرالیایی، 34 

هزار و 800 تومان است که با احتســاب سود 15 درصدی 

بعد از واردات تعیین شــده است. اما طی یک ماه اخیر، 

اگر میانه 85 هزار تومانی در بازار در نظر گرفته شــود، هر 

کیلو گوشــت با حدود 50 هزار تومان اختالف قیمت به 

فروش می رسد

ë 
یکی از بزرگترین شــرکت های واردکننده، طی دو ماه 

گذشته حداقل شبی 30 تن گوشت وارد می کرده است.  

تنها از این محل شــبی یک میلیارد و 500 میلیون تومان 

عاید شبکه  و شــرکایی که در این میان از واردات تا عرضه 

قرار دارند، می شود. این میزان عایدی، تنها برای یک ماه 

به 4 میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد. 

ë 
 ســخنگوی ســازمان تعزیرات در تیــر مــاه ازپرونده 11 

شرکت متخلف واردکننده گوشــت قرمز گوسفندی با 

ســودجویی 778 میلیون دالری خبــر داده بــود.  از این 

پرونده و روند رسیدگی به آن هیچ خبر دیگری منتشر نشد

ë 
عبــاس جعفــری دولــت آبــادی، دادســتان تهــران 

»انحصار در توزیع« را یکی از دالیل اصلی گرانی گوشت 

عنوان کرده و گفته بود:»دو نفر از ستاد تنظیم بازار استان 

تهران و دو نفر از سایر دستگاه های مرتبط با تأمین و توزیع 

گوشت بازداشت شده اند.«  
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بعد از بحران ارزی امســال و تخصیص ارز 

۴200 تومانــی دولتی بــرای واردات، بانک 

مرکــزی قــرار بــود که بــه صورت  مســتمر  

فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند و در 

چند نوبت این شفاف سازی را انجام داد. در تیرماه، فهرستی 

منتشــر کرد که در آن اسامی شــرکت ها به تفکیک حوزه، نوع 

محصول و جمع تمام ارزهای دریافت شــده آنها مرتب شده 

بود. ســپس در 7 مهر ماه فهرست دیگری منتشر کرد و در 12 

مهر ماه هم اقدام به به روزرســانی این فهرســت کرد. اما طی 

۵ ماه اخیر، این فهرست دیگر به روزرسانی نشده و به همین 

دلیل اطالعــات ارزی این گــزارش بر مبنای ارزهــای دریافت 

شــده در 7 ماهــه اول امســال بــوده اســت. اگرچــه در آخرین 

فهرســت دســته بندی محصولی و حوزه  ای مشــخص نشده 

بــود امــا »ایران« با کنکاش در آن دریافته اســت که بیشــترین 

میزان ارز تخصیص داده شــده برای واردات گوشــت، مربوط 

به شرکت آریا محتشم شرق بوده است. این شرکت از استرالیا 

گوشت وارد می کند و از فروردین تا 12 مهر امسال، 3۵ میلیون 

و 717 هزار یورو به همراه 1۴ میلیون و 81۶ هزار یوآن چین، ارز 

۴200 تومانــی دریافت کرده بود. بعد از آن هم شــرکتی که در 

این حوزه بیشــترین میزان ارز دریافتی را داشته است، شرکت 

یگانه رویان شــرق با دریافتی حدود 1۵ میلیون یــورو ارز ۴200 

تومانی بوده است. از میزان ارز دریافتی آنها و دیگر شرکت ها 

در یکــی دو مــاه اخیر که بحران گوشــت شــدت گرفته اســت، 

اطالعاتی در دست نیست. 

در 5 ماه اخیر، فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به روز نشده استشفافیت

 نرخ مصوب فروش 
گوشت استرالیایی 

34.8
هزار تومان

تأثیر قاچاق دام زنده  در 

گرانی 92 درصدی گوشت 

10
درصد

قیمت تمام شده گوشت 

برای واردات از استرالیا 

5.8
یورو

اختالف قیمت تمام شده 

گوشت وارداتی با قیمت عرضه 

50
هزار تومان

حداقل واردات گوشت روزانه 

یک شرکت از استرالیا 

30
تن 

میزان سودجویی 11 شرکت 

از واردات گوشت در تابستان 

778
میلیون دالر 

عایدی روزانه برخی افراد از 

گوشت وارداتی از استرالیا 

1.5
میلیارد تومان 

بخشی از ارز دریافتی یک 

شرکت برای واردات گوشت

35.7
میلیون یورو 

توزیع گوشت در سطح 

شهرها را به عهده دارند 

4
مرکز اصلی 

گوشت گرم خارجی در روزهای 

آخر بهمن به کشور وارد شد 

15
هزار تن 
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فقدان ریحان

حسن روحانی، رئیس جمهور
حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیســت کشــور در اســتان آذربایجان 
غربــی و جان باختن دو خبرنگار و مجروح شــدن تعدادی از آنــان، موجب اندوه و تاثر عمیق 
گردید. این جانب ضمن تکریم خدمات ارزشمند این خبرنگاران پرتالش رسانه های کشور که 
دغدغه ای جز خدمت به میهن اسالمی را نداشتند، با خانواده های داغ دیده و اصحاب رسانه 
کشــور ابراز همدردی می کنم و از درگاه خداوند متعال برای جان باختگان حادثه علو درجات 
و برای مجروحان آرزوی سالمتی و شفای عاجل دارم. الزم است دستگاه های مسئول ضمن 
دلجویی از خانواده های این عزیزان ســفرکرده، سریعا علل وقوع حادثه را بررسی و نسبت به 

ارائه گزارش آن اقدام کنند.
J 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق

خبر حادثه ســقوط خودرو خبرنگاران و درگذشــت دو عزیز  خبرنگار بســیار تاثرانگیز بود. به 
جامعــه خبرنگاران کشــور و خانواده های داغ دیده عرض تســلیت دارم. امیدوارم دوســتان 

خبرنگار آسیب دیده هرچه زودتر سالمتی خود را بازیابند.
J 

علی ربیعی، سخنگوی دولت 
با ابراز تسلیت از جان و دل، از هرگونه نقصان متصوری پوزش می خواهم. انگار نمی شود غصه 
ما را یک لحظه تنها بگذارد... عصر که در حال رانندگی به سمِت خانه بودم با تماس دوستان 
رسانه ای، متوجه شدم دو تن از دختران محیط زیستی ام، زیستشان جاودانه شده است. قلبم 
پر از درد اســت و بغض رهایم نمی کند. ای کاش این چند هفته زودتر تمام شــود. البته نیک 

می دانم هرکجا که باشی تا انسانیت هست رنج هم هست...

J  
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

بــه خانواده های داغدار دو خبرنگار کشته شــده در حادثه واژگونی اتوبوس در نقده تســلیت 
می گویم. چه عزیزانی پرواز کردند. ان شاءالله مجروحین سالمتی کامل به دست آورند. 

J  
سیدعلی صالحی، شاعر و نظریه پرداز 

دریغا دوستان جوان من، من هم سیاه پوش ندیدِن شما هستم. قلم، کلمه و نوشتن نیز عزادار 
این حادثه اند. مرگی از این دست... جز مات ماندن در خاموشی، رخسار دیگری ندارد. دست 
دانایان از همه جا و همه چیز و همه کس کوتاه است. شکایت کجا بریم به این روزگاِر بی هرکجا؟

J  
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 

از شنیدن این خبر غم انگیز بسیار متاثر شدم. برای آن مرحومه، غفران و رضوان الهی و برای 
شما، همکاران و خانواده داغدار صبر و اجر مسئلت دارم.  

J  
علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور

انا لله و انا الیه راجعون
حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران و درگذشت غم انگیز دو خبرنگار جوان، خانم ها ریحانه 
یاسینی و مهشاد کریمی، که جان خود را در راه حمایت از محیط زیست و آگاهی بخشی در 

آن خصوص از دست دادند، قلب ها را سرشار از غم و اندوه کرد.
این جانب این ضایعه دردناک را به جامعه خبری کشــور به خصوص خبرنگاران حوزه محیط 
زیست، همکاران آن دو عزیز در خبرگزاری های ایسنا و ایرنا و به ویژه خدمت خانواده محترم و 
معزز آن ها تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن دو بانوی درگذشته رحمت و مغفرت و 

تسلیت گفتند ... 
ریحانه و مهشــاد که آســمانی شدند، سیل پیام های تسلیت روانه شــد. جوان تریِن خبرنگاران آن اتوبوس پر کشیده بودند و این خبر آن قدر جانکاه بود که هر دلی را آتش می زد. بیش از 
6۰ نفر از نام های آشنا با خانواده های یاسینی و کریمی ابراز همدردی کردند و به آن ها تسلیت گفتند. ما هم تالش کردیم بخشی از این پیام ها را کنار هم بگذاریم تا شاید دل زخم خورده 

بازماندگان تسلی پیدا کند. اگرچه هیچ کلمه ، جمله یا پیامی برای آن ها که باید با غم مهشاد و ریحانه زندگی کنند، آرام بخش نیست...
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برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم. 
J  

مسعود کرباسیان، ریس شرکت ملی نفت ایران 
برادر ارجمند جناب آقای مهرجو، مشاور محترم مسئولیت اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، خبر دلخراش درگذشــت دو تن از خبرنگاران و اصحاب عزیز رســانه موجب تالم 
آحاد جامعه، همکاران رســانه های جمعی و اینجانب شــد. بدینوسیله ضمن ابراز همدردی 
با خانواده های این عزیزان، درگذشــت سرکار خانم "ریحانه سادات یاسینی" همسر بزرگوار 
جنابعالی را تسلیت گفته و آرزوی صبر و شکیبایی برای تحمل این غم سنگین را برای شما و 
خانواده داغدار، از خدای متعال مســئلت دارم. همچنین، درگذشت تاسف بار این دو بانوی 
موثــر در عرصه خبر را به همکاران داغدار ایشــان در خبرگزاری های وزین "ایرنا" و" ایســنا" 

تسلیت می گویم.«
J 

احسان علیخانی، کارگردان و برنامه ساز 
بهراد جانم، فوت همسرعزیزت باورم نمی شود. آن قدر که نتوانستم تا االن با تو تماس بگیرم. 
نمی دانم باید چه بگویــم. خدا خودش صبر بدهد. اتفاق دردناکــی برای جامعه خبرنگاران 
افتاده است. متاسفانه عزیزان دیگری هم از دست دادیم و تعدادی هم مصدوم شده اند. برای 

آرامش خانواده ها دعا کنیم.
J  

فرزاد حسنی، بازیگر 
بانو ریحانه یاسینی! با تو اکسیر، اکسیر شد. قلم شیرینت و قلب مهربانت...

J  
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 

حادثه غمبار درگذشــت دو خبرنگار پرتالش، خانم ها ریحانه یاســینی و مهشاد کریمی را که 
در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران جان خود را از دست دادند، به خانواده های داغ دیده، 
دوستانشــان در خبرگزاری های ایرنا و ایســنا، و جامعه رســانه ای کشــور تسلیت می گویم. 
همچنین به دوست و همکار خوبمان در اتاق بازرگانی تهران، بهراد مهرجو که در این سانحه 

غمبار همسرش، ریحانه یاسینی را از دست داده، از صمیم قلب تسلیت می گویم.
خانم یاسینی با ماهنامه »آینده نگر«، نشریه اتاق تهران نیز همکاری مداوم و پرثمری داشتند 
و از این جهت ما نیز خود داغدار از دســت دادن همکاری عزیز هستیم. اتاق بازرگانی تهران 
که همواره خود را وامدار خبرنگاران و جامعه خبری می داند، برای تسلی این غم بزرگ در کنار 

خانواده های داغ دیده است و در تحمل این مصیبت با آن ها شریک است.
J  

محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری 
سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در استان آذربایجان غربی و درگذشت دو 
بانوی خبرنگار مایه تاسف و تاثر گردید. این عزیزان برای انعکاس یک موفقیت محیط زیستی 

کشــور به منطقه سفر کرده بودند، اما متاســفانه دچار حادثه شدند و جامعه رسانه ای کشور 
را داغدار کردند. این جانب ضایعه درگذشــت سرکار خانم ها مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی 
را به جامعه رســانه ای، دو خبرگزاری وزین ایسنا و ایرنا، همکاران، بازماندگان و خانواده های 
این دو عزیز، خصوصا همسر مرحومه یاسینی، جناب آقای بهراد مهرجو، روزنامه نگار باسابقه 

مطبوعات کشور تسلیت عرض می کنم.
J  

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
خبر تلخی بود. هردو از خبرنگاران خوب این کشــور بودند؛ نخبه و درخشــان در حوزه  کاری 
خودشان. به همکارانشان در ایرنا و ایسنا تسلیت عرض می کنم. خدا به خانواده هایشان صبر 

و رحمت واسعه بدهد. برای سایر صدمه دیدگان این حادثه هم دعا کنیم.
J  

سعید نمکی،   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با کمال تاســف، بار دیگر در ســانحه ای تلخ دو تن از خبرنگاران عاشِق  محیط زیسِت مظلوم 

کشور را از دست دادیم. 
ضمن عرض تسلیت به اصحاب رسانه و همه آنان که عاشقانه برای حفظ محیط زیست کشور 

تالش می کنند، برای آن دو عزیز غفران الهی و برای همه بازماندگان صبر و تحمل آرزو دارم.
J  

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ضایعه تاسف برانگیز و تلخ درگذشت دو بانوی خبرنگار پرتالش و متعهد خبرگزاری های ایرنا و 
ایسنا، ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی در حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران 

محیط زیست موجب تاثر و تاسف فراوان شد. 
این حادثه دردناک و غم انگیز را به خانواده های گران قدر و داغدار، جامعه رســانه ای کشور به 
ویژه همکاران این دو عزیز صمیمانه تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این 
دو عزیز، رحمت واسعه الهی، برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و برای مصدومان این 

حادثه، سالمت عاجل طلب می کنم.
J  

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش
تعهد و مسئولیت پذیری جامعه رسانه ای کشور و خبرنگاران فکور و صبور که تا پای جان برای 
توســعه و بسط آگاهی در تحرک و پویایی هستند، بر هیچ کس پوشیده نیست. سانحه تلخ و 
ناگوار برای خبرنگاران متعهد و خالق موجب تأســف و اندوه فراوان شد؛ این حادثه غم انگیز 
برای خبرنگاران فقید، باانگیزه و پرتالش، جامعه رســانه ای و خبری کشور و همه آنانی را که 
شاهد سختکوشــی ایشان بودند در سوگی سنگین فرو برد. درگذشــت این دو خبرنگار را به 
خانواده محترم ایشان، اصحاب رسانه و همکاران خبرنگار در آن خبرگزاری های وزین تسلیت 
می گویم و از خداوند ســبحان برای آسیب دیدگان این حادثه ناگوار، سالمتی و شفای عاجل 

خواهانم.
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J   
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

درگذشت تاســف برانگیز دو بانوی خبرنگار و حامی محیط زیســت، خانم ها ریحانه یاسینی 
و مهشــاد کریمی را صمیمانه تســلیت می گویم. همدردی مسئوالن در این گونه مصیبت ها، 
زمانی معنــا پیدا می کند که اقدامات عملی جدی تری برای صیانــت از جان مردم و کاهش 

تصادفات، در دستور کار قرار گیرد.
J  

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان
درگذشت خبرنگاران پرتالش و متعهد خبرگزاری های ایسنا و ایرنا باعث تألم و تاثر فراوان شد. 
این جانب ضمن عرض تســلیت به جامعه خبرنگاران کشــور و خانواده های داغ دیده، صبر و 
سالمتی برای این عزیزان و صحت و عافیت برای خبرنگاران آسیب دیده این سانحه دردناک از 

خداوند متعال خواستارم. روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.
J  

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور
ضمن تسلیت درگذشت دو تن از جوانان و خبرنگاران ارزشمند به خانواده های ارجمند آنان 
و آرزوی ســالمت برای مصدومان، در حدود صالحیت ها و اختیارات خود، علل این حادثه را 
پیگیری می کنم و تالش های الزم برای پیشگیری از وقوع این نوع حوادث دردناک را به عمل 

می آورم.
J  

سازمان ملل متحد در ایران
ما خانواده ســازمان ملل متحد در ایران درگذشــت خانم ها  ریحانه یاسینی و  مهشاد کریمی 
را به خانواده آن ها تســلیت می گوییم و آرزو می کنیم بازماندگان این ســانحه دلخراش هرچه 

سریع تر بهبود یابند.
J  

)IFJ( آنتونی بالنِژر، دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران
متاســفانه دو روزنامه نگار باالترین هزینه را برای انجام کار خود پرداخته اند و از دســت دادن 
آن ها، ما را بســیار شوکه کرده است. برای خبرنگاران زخمی آرزوی بهبودی سریع داریم و به 
خانواده و همکاران ریحانه یاســینی و مهشاد کریمی عمیقًا تسلیت می گوییم. به عالوه ما از 

مقامات ایران می خواهیم تحقیقات کاملی در مورد واژگونی این اتوبوس انجام دهند.
J  

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی
درگذشــت دو تن از خبرنگاران خبرگزاری های ایرنا و ایسنا را در حادثه غم انگیز واژگون شدن 
اتوبوس حامل جمعی از خبرنگاران رســانه های کشــور در ماموریت بازدیــد از دریاچه ارومیه 
تســلیت می گویم و از خداوند رحمان برای آسیب دیدگان این حادثه سالمتی  و شفای عاجل 

می خواهم.

J  
)WFP( برنامه جهانی غذا

مــا به نمایندگی از خانــواده برنامه جهانی غذا )WFP( در ایــران، صمیمانه به خانواده های 
ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی به خاطر از دست دادن عزیزانشان در حادثه دلخراش اتوبوس 
نقده ـ ارومیه، تسلیت می گوییم. همچنین برای سایر روزنامه نگاران آسیب دیده در این حادثه، 

آرزوی بهبودی سریع داریم.
J  

CFWIJ(( انجمن غیرانتفاعی ائتالف برای زنان روزنامه نگار
انجمن غیرانتفاعی ائتالف برای زنان روزنامه نگار ))CFWIJ، با مرگ غم انگیز ریحانه یاسینی 
و مهشاد کریمی در یک حادثه مرگبار ناراحت و خواستار تحقیق فوری و عادالنه در مورد این 
حادثه تلخ اســت. ما امیدواریم که مقامات دولتی ایران، افراد درگیر را مســئول بدانند. ما به 

خانواده های ریحانه و مهشاد صمیمانه تسلیت می گوییم.
J  

منصور غالمی، وزیر علوم 
حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در ارومیه موجب تاسف و تالم گردید.این جانب 
ضمن همدردی با خانواده های محترم جوانان ازدست رفته، مرحومه ریحانه یاسینی و مرحومه 
مهشاد کریمی، این ضایعه دردناک را به خانواده های این دو عزیز و به اصحاب شریف رسانه، 
خصوصا همکاران محترمشــان در خبرگزاری های ایرنا و ایســنا تســلیت می گویم و از درگاه 
خداوند متعال برای زنده یادان، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان و عزیزانشــان، صبر و 
شکیبایی مسئلت می نمایم و برای دیگر خبرنگاران عزیز صدمه دیده در این سانحه نیز آرزوی 

سالمتی و بهبودی دارم.
J  

سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین
دو سانحه مرگبار طی روزهای گذشته ذائقه تلخ ملت ما را تلخ تر کرد.  در میان جان باختگان و 
مجروحان این دو حادثه، جان باختن دو خبرنگار جوان و عزیز، خانم مهشــاد کریمی و خانم 
ریحانه سادات یاسینی که در عرصه اطالع رسانی و فرهنگ با همه مشکالتی که در این عرصه ها 
وجود دارد، خدمت می کردند، موجب دل آزردگی مضاعف شــد. ضمن آرزوی شــفای عاجل 
برای آســیب دیدگان حادثه، به خانواده های محترم و گران قدر کریمی و یاسینی و بازماندگان 
تســلیت می گویم و برای درگذشــتگان از خداوند منان طلب آمرزش و رحمت دارم.  امیدوارم 
مســئوالن ضمن پیگیری جدی حادثه و شناسایی تقصیر دست اندرکاران ذی ربط و برخورد با 

آنان، نگذارند که سختی ها و تنگناهایی که از هر سو بر ملت وارد می آید، بیشتر شود. 
J  

حسن نمکدوست، روزنامه نگار پیشکسوت
تسلیت از صمیم قلب به خانواده گرامی همکاران عزیز ازدست رفته. تسلیت از صمیم قلب به 

همه دوستان و همکاران عزیز روزنامه نگار.
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فقدان ریحان

J  
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانشــکده علوم اجتماعی درگذشت خبرنگاران در حادثه واژگونی اتوبوس در نقده را تسلیت 
می گوید. در این حادثه متاسفانه ریحانه یاسینی، از دانش آموختگان دانشکده علوم اجتماعی 
در مقطع کارشناسی رشته ارتباطات و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دار فانی 
را وداع گفت. دانشکده علوم اجتماعی درگذشت او را که از محققان و روزنامه نگاران فعال در 
زمینه روزنامه نگاری اکتشافی )تحقیقی( بود به خانواده گرامی، اساتید، دوستان و آشنایانش 

تسلیت می گوید و از خداوند متعال برای وی علو درجات مسئلت دارد.
J  

علی الریجانی، سیاستمدار
درگذشت غم انگیز دو خبرنگار جوان، خانم ها ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی که عمر کاری 
و نشــاط جوانی خود را در راه حمایت از محیط زیست و آگاهی بخشی در آن خصوص صرف 
کرده بودند، عمیقًا موجب تاســف و تاثر شــد .این ضایعه دردناک را به جامعه خبری کشــور 
به خصوص خبرنگاران حوزه محیط زیســت، همــکاران آن دو عزیز و به ویژه خدمت خانواده 
محترم آن ها تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن دو درگذشته رحمت و مغفرت و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم.
J  

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی
درگذشت دو تن از خبرنگاران خبرگزاری های ایسنا و ایرنا در حادثه واژگونی اتوبوس در استان 
آذربایجان غربی را به خانواده آنان و جامعه رسانه ای کشور تسلیت می گویم و از درگاه خداوند 

متعال برای آن مرحومان علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر جزیل می خواهم.
J  

حسن فتحی، کارگردان
تسلیت به خانواده های داغدار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، خبرنگاران محیط زیست، که 

در حادثه واژگونی اتوبوس در نقده، جان عزیزشان را از دست دادند.
J  

رضا کیانیان، بازیگر
تسلیت به جامعه خبرنگاران، تســلیت به دوستداران محیط زیست، تسلیت به خانواده های 
داغدار... دو فوتــی و 21 مصدوم در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده. رئیس مرکز 
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفته که علت واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران، 
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه بوده. به همین سادگی!! جاده های ناامن و اتوبوس های 

فرسوده چی؟ چند بار تا به حال نخبگان ما، به همین سادگی به کام مرگ رفته اند؟
J  

رامبد جوان، بازیگر و کارگردان
این بار ته دره پایانی تلخ بود برای گروهی از خبرنگارانی که قرار بود روایتگر پیشرفت پروژه های 

مربوط به احیای دریاچه ارومیه باشــند. این عصر تلخ همه ما را در ســوگ ریحانه یاســینی و 
مهشــاد کریمی، دو خبرنگار جوان خبرگزاری های ایرنا و ایسنا نشاند. بیایید با هم دعا کنیم 

برای صبر و آرامش خانواده های این دو و سالمتی دیگر عزیزان آسیب دیده در این سانحه.
J  

علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
حادثه غمبار جان باختن مهشــاد کریمی، خبرنگار ایســنا و ریحانه یاسینی، خبرنگار ایرنا و 
همچنین مجروح شدن جمعی از خبرنگاران در سانحه واژگونی اتوبوس در جاده ارومیه ـ نقده 
جامعه رسانه ای کشور را سوگوار کرد. با آرزوی صحت و سالمتی برای مجروحان و مصدومان، 
این ضایعه تاســف بار را به خانواده درگذشتگان و اصحاب رسانه تسلیت می گویم، از خداوند 
منان برای خانواده معّزا صبر و برای آن عزیزان ســفرکرده، آرامش روح و رحمت واســعه الهی 

مسئلت دارم.
J  

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی
ضمن همدردی و تسلیت به جامعه خبری، همکاران این عزیزان در این خبرگزاری ها و به ویژه 
خانواده های این عزیزان و آرزوی شــفای عاجل برای مصدومان این سانحه، دستور ویژه ای را 
برای بررسی علل سانحه صادر کردیم. همچنین کمیسیون های ماده های 11 و 12 آیین نامه 
اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی در ســازمان راهداری و حمل 
ونقل جاده ای در کمیسیون ایمنی راه ها مورد بررسی و دستورات الزم برای جلوگیری از وقوع 

سوانح مشابه، ابالغ شد تا با مقصران حادثه برخورد الزم صورت گیرد.
J  

عبدالجواد موسوی، شاعر و روزنامه نگار
چه بگویم. بهراد مهرجو را به شــکل عجیبی دوست داشــتم و دارم. وقتی ازدواج کرد انگاری 
برادرم ازدواج کرده باشــد. ته دلم قرص بود که در انتخابش اشتباه نکرده است. تا این که یک 
روز زنگ زد: اگه وقت داری خانمم یه ســر بیاد پیشــت برای مصاحبه. با کمال میل پذیرفتم. 
آمد. ظاهرا پروژه ای داشــت درباره روزنامه نگاران منتقد و آرمان خواه. گفتم دیر آمدید خانم. 
من حاال یک آرمان باخته ام. درســت مثل بهراد مهربان بــود و خندان و پر از انرژی. تلفنی به 
بهراد گفتم حاال می فهمم چرا این قدر برای ازدواج دست دست می کردی. خندید. و حاال خبر 
آمده است: ریحانه یاسینی که به همراه جمعی دیگر از خبرنگاران محیط زیستی برای تهیه 
گزارشی راهی دریاچه ارومیه بود بر اثر چپ کردن اتوبوس درگذشته است. چه می توان گفت؟ 

جگرم خون است. 
J 

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی
شــنیدن صدای بغض کرده همکاران ریحانه یاســینی و مهشــاد کریمی قابــل تحمل نبود. 
ناخودآگاه دیدم اشــکم جاری است. فکر می کنم خیلی ها این شکلی شدند. تسلیت گفتن 

کافی نیست اما می گویم.
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به قلم ریحان

»نوشتن یادداشت یادبود آن هم کمتر از یک ماه بعد 
از تاریخ جشــن عروســی ای که هرگز برگزار نشد، برای 
عروس زیبای همان جشن، مهشاد، همسر مرحومم« 
به خودی خود آن قدر غم و حرف دارد که رواســت این 

نوشته را همین جا تمام کنم.
شــاید من باید آخرین نفر می بودم برای نوشــتن از 
مهشادی که رفتنش ناباورانه چنان حفره تاریِک عمیق 
و بزرگی در قلب و روحم ســاخت و حاال این نوشــتن را 

برای من به سخت ترین کار هستی بدل کرده است.
پنج سال پیش زمانی که هنوز خبرنگار بودم خنده  
زیبایش در دنیای من گوشــه ای برای خودش ساخت. 
روزها و ماه ها گذشــت، خوب و سخت؛ به خودم آمدم 
و دیدم تمام دنیای من حاال مهشاد است. مهشاد برای 
من ترجمان همان عشــق اســت که همه ســختی ها را 
آسان و ناامیدی را بی معنی و زشتی ها را محو می کند. 
مســیر عاشقی ما سخت بود، زحمت زیاد داشت و این 
باور که کنار مهشاد بودن من را تبدیل به انسان بهتری 
خواهد کرد چنان در وجودم ریشه دواند که همه آینده، 
آرزوهــا، خوشــی ها و انگیزه هــای من فقط با مهشــاد 
معنادار می شــد و حاال چه کنم در این دنیای مبهم پر 
از جای خالی و خاطره و سرشار از اندوه؛ چه کنم با این 

داغی که تا ابد می ماند؟
آنچــه را می گویم شــاید بــه پای قدیس ســازِی یک 
عاشــِق در داغ معشوق نشســته بگذارید، اما من همه 

آنها را که مهشــاد کریمی را می شناختند شاهد و گواه 
می گیرم کــه این دختر را جز با لبخندهای دلنشــین، 
مســئولیت پذیری،  وجــدان،  همدلــی،  مهربانــی، 
دغدغه مندی، شــفافیت و ســادگی نمی شناختند. و 
همه اینهــا بود که حــاال وقتی این مردمان پرحاشــیه 
گذشــته بی ســروصدایش را زیــر و رو می کننــد، جــز 

تحسین و حسرت برایش ندارند.
مهشــاد از ســال 95 کار در رســانه را شــروع کــرد 
درحالی که فعالیت حرفه ای و مسلطش در حوزه محیط 
زیســت شــاید از ســه ســال تجاوز نکرد، اما چه کسی 
اســت که معترف نباشد که در همین مدت کوتاه متاثر 
از همــان دغدغه مندی و وجدان کاری دســتاوردهایی 
تحســین برانگیز و اثراتــی نیکــو از خــودش بــه جــا 
گذاشــت. نمونه اش گزارش تحقیقی و موج ســازی که 
درباره اســتفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها نوشت 
و پی گیری هــای مهمــی که تحت فشــارهای مختلف، 
مسئوالنه به ســرانجام رســاند و نهایتا منجر به توقف 
اســتفاده از مازوت در نیروگاه ها شد. چه شکی وجود 
دارد کــه همین یک مورد افراد زیادی را از خطر ابتال به 
سرطان ناشــی از تنفس دی اکسید گوگرد نجات داد و 

چه جان هایی را حفظ کرد.
زندگــی پــر از برکــت و مهربانی و نشــاط و شــور و 
شــوق مهشــاد زیبای مــن و ریحانه ســادات یاســینی 
بی رحمانه و از ســر بی مســئولتی در حادثــه واژگونی 
اتوبــوس خبرنگاران بــه پایان رســید و داغی عظیم... 
عظیم تــر از چیزی که بتوانید تصــور کنید بر جان من 
و خانواده هایمان گذاشــت. منی که وجــودم آماده بود 
که بار ســنگین مسئولیت زندگی مشــترک با مهشاد 
عزیــزم را برای یک عمــر باافتخار، عاشــقانه به دوش 

بکشــم، نمی توانم بپذیــرم و تحمل کنم کــه این غم را 
بعد از یک ســوگواری تلخ و طوالنــی در قطعه نام آوران 

بهشت زهرای تهران به خاک بسپارم و بگذرم.
حتــی بــاور نمی کنم مهشــادی که می شــناختیم 
بخواهــد بی اثر بمیــرد و فقط داغش را به جــا بگذارد. 
آن بی مسئولیتی، بی کفایتی و بی عرضگی که مهشاد 
و ریحانه را به کشــتن داد و وقیحانه و جسورانه به آنها 
بی احترامی کرد، بعدتر هم دست به جنایت خواهد زد 
و متاسفانه باید بگویم پیش از این هم جان ها و مال های 

زیادی را گرفته بود.
رفقــای رســانه ای مــن، واقعیــت این اســت که اگر 
این شــومی حــاال گریبان مــا را گرفت، مهشــاد من را 
گرفــت و ریحانــه را گرفت، اگر آن مســئول جســورانه 
بی احترامی کرد و اگر آن دســتگاه ســر سوزنی زیر بار 
مسئولیتش نمی رود، باید بگویم به همان اندازه ما هم 

بی مسئولیتی، بی کفایتی و بی عرضگی کردیم.
مهشــاد هم خون تمام مــردم ایران بود و همیشــه 
دغدغه داشــت؛ حاال من تا آنجا که توان داشــته باشم 
قانونی، قضایی و رسانه ای پیش خواهم رفت تا به برکت 
این جان های عزیز ازدســت رفته تا حــد ممکن جلوی 
تکرار داســتان غم انگیز علی ها و مهشــاد های دیگر را 
بگیرم و می دانم دوســتان و همکاران مهشاد و ریحانه 
در این مســیر از ما جلوتر خواهند رفــت. باور دارم این 
مسئولیتی اســت که مهشاد بر دوشــم گذاشته؛ باور 
دارم اگر مهشــاد از این حادثه زنده برمی گشــت برای 

دوستان ازدست رفته اش همین کار را می کرد.
هرچه کنم، این دلتنگی و بغِض دایم رهایم نمی کند 
و بوی عطر مهشــاد و تصویر صــورت پرلبخند زیبایش 

اولین و آخرین تصویر هر روز من هست و خواهد بود.

علی سلطان محمدی
روزنامهنگاروهمسرمهشادکریمی



در روزگاری که روزنامه نویسی به توئیت نویسی محدود شده است، در روزگاری که روزنامه نگاری به پشت میزنشینی 
محدود شــده است، در روزگاری که همه ادارات سایت ســاخته اند تا خبرنگاری را به روابط عمومی تقلیل دهند، 
در روزگاری که ناشــران مطبوعات  ترجیح می دهند بی هزینه، پخته خواری کنند و از تهیه یک بلیت هواپیما برای 
تهیه گزارش پرهیز  دارند، در روزگاری که حکمرانان از گزارش انتقادی یک روزنامه نگار برمی آشوبند، در روزگاری 
که مخاطبان مطبوعات به جای تحلیل و تحقیق به شــایعات عالقه دارند، در روزگاری که  افشاگری مجازی جای 
گزارش تحقیقی را گرفته اســت، در روزگاری که روزنامه نگاران ادبیات را وانهاده و به جای نوشــتن داســتان های 
واقعی، کامنت می گذارند و به زحمت بیش از ســیصد کلمه می نویســند،  در روزگاری که مرجعیت رســانه ای به 
رسانه های خارج نشین فارسی  با پول هنگفت منتقل شده و صداوسیما در خواب است، در روزگاری که روزنامه نگار 
صادر می کنیم، روزنامه نگارانی چون ریحانه یاسینی سعی داشتند  همین جا بمانند، از پشت میزشان بلند شوند، 
خطر  سفر را به جان بخرند و گزارش مستند بنویسند ولو به قیمت جانشان.  ای کاش خونشان هدر نرود و ناشران 
دریابند که روزنامه نگاری مفت نیســت و مخاطبان بپذیرند که روزنامه نگار، چریک نیست و حکمرانان دریابند که 

روزنامه نگار روابط عمومی دولت نیست.  ای کاش سفر بعدی خبرنگاران با اتوبوس یا هواپیمای امن باشد.
ریحانه یاسینی را اولین بار در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دیدم. به دعوت او و دوستانش در انجمن 
علمی ارتباطات با سید نظام الدین موسوی )مدیر خبرگزاری فارس( مناظره کردم و بعد فهمیدم نامزد دوست عزیزم 
بهراد مهرجو است. نمی دانم اول مرا دعوت کردند و بعد نامزد شدند یا برعکس... اما وقتی شنیدم خیلی خوشحال 
شدم. چندی همکار ما بود اما از آن  مهمتر دختری عاشق روزنامه نگاری بود. در گزارش نویسی مهارت داشت و در 
این دوران افول روزنامه نگاری امیدی برای ادامه این حرفه بود و آخر سر جان بر سر دانش و عشق و کارش گذاشت. 
برای پایان نامه اش دو جلســه با هم حرف زدیم. پا به پای بهراد کار می کرد. زوج دوست داشــتنی و عزیزی بودند. 

محجوب بود. برای جدایی شان خیلی زود بود ...
محمد قوچانی
تحریریه ی آگاهی نو درگذشت ریحانه یاسینی را به دوست و همکار عزیز بهراد مهرجو 
تسلیت می گوید.

قربانیان روزنامه نگاری
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