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۴۶۱ فوتی جدید کرونا در کشور
دیروز سیماســادات 
الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: از ۲۲ تا ۲۳ 
آبــان ۱۳۹۹، ۱۱ هزار و 
۷۳۷ بیمار جدید مبتال به 

کووید۱۹ در کشور شناسایی و دو هزار و ۹۶۷ نفر از 
آنها بستری شدند. الری ادامه داد: متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۴۶۱ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۴۰ هزار و ۵۸۲ نفر رسید.
    

معلمی که روی تخت بیمارستان 
درس داد و پر کشید

کرونا این بار معلمی 
عاشــق را گرفــت که تا 
آخرین لحظات حیاتش 
به یاد دانش آموزان بود و 
شوق درس دادن داشت. 

مریم اربابی، آموزگار دبســتان با سابقه ۲۲ ساله از 
شهرســتان گرمه پس از روز ها درگیری با ویروس 
کرونا، روی تخت بیمارســتان بــا دانش آموزانش 
وداع کرد. تصویر به جا مانده از این معلم دلسوز که از 
روی تخت بیمارستان به درس دادن دانش آموزان 
مشغول است این روز ها به تصور شماره یک فضا های 

مجازی خراسان شمالی و کشور تبدیل شده است.
    

نام ایران در لیست تولیدکنندگان 
واکسن کرونا

ســازمان جهانــی 
بهداشــت لیســتی از 
کشور هایی که در عرصه 
تولیــد واکســن کرونا 
تالش هایــی را انجــام 

داده اند منتشر کرد که نام ایران نیز در آن به چشم 
می خورد. سازمان جهانی بهداشت توضیح داد که 
این شرکت ها تنها در حال انجام آزمایش های خود 
هستند و به معنای تایید شدن واکسن های کرونا از 

طرف سازمان نیست.
    

توان خرید اتوبوس نداریم
رئیس کمیســیون 
عمــران و حمــل و نقل 
شــورای شــهر تهران با 
بیان اینکه اتوبوســرانی 
پایتخت با بحران مواجه 

است، گفت که بخش خصوصی توان خرید اتوبوس 
با قیمت های باالی ۳ تا ۵ میلیــارد را ندارد. محمد 
علیخانی گفت: اگر بخواهیم شرایط ایده آل را در نظر 
بگیریم، قطعا بخش زیادی از اتوبوسرانی باید تعطیل 
شود و خدمات بخش زیادی از واگن ها نیز باید تعطیل 
شود اما چنین کاری ممکن نیست چون ناوگان حمل 
و نقل در بدترین شرایط نیز باید به خدمات خود ادامه 
دهند. اخیرا، یکصد دستگاه اتوبوس و مینی بوس که 
در کارخانه های داخلی ساخته شدند به ناوگان حمل 

و نقل شهری پایتخت اضافه شد.
    

هشدار پلیس فتا  به  برگزارکنندگان 
کالس های آنالین

ســرهنگ علی محمد رجبــی، رئیس مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ناجا گفت: آموزش آنالین در بسیاری از آموزشگاه ها 
و مدارس بدون تعریف نام کاربر و گذرواژه مناسب 
انجام می شود و هر کسی می تواند وارد شود و برای 
معلم یا سایر دانش آموزان مزاحمت ایجاد کند. این 
آموزشگاه ها باید عالوه بر تأمین امنیت زیرساختی، 
تأمین امنیت کاربران کالس های آنالین را نیز جدی 
بگیرند و با تعریف نام کاربر و گذرواژه مناسب، اجازه 

حضور دیگران را در کالس های آنالین ندهند.
    

مداخالت آموزشی و تغذیه ای 
برای کاهش وزن دانش آموزان 

پروژه ملــی کنترل 
وزن و چاقی دانش آموزان 
به منظــور غربالگــری، 
شناســایی و مشــاوره 
دانش آموزان دارای اضافه 

وزن و چاق از نیمه شهریور ماه و همزمان با بازگشایی 
مدارس کلید خورد و قرار است شش نمره از درس 
تربیت بدنی دانش آموزان به طرح کنترل وزن و چاقی 
اختصاص  یابد. در این طرح که با مشارکت مدیران، 
معلمان و نظارت مربیان درس تربیت بدنی در دست 
اجراست با سنجش شاخص توده بدنی، دانش آموزان 
دارای اضافه وزن و چاقی را شناسایی  و با برنامه های 
مدون و پیش بینی شــده در طول سال تحصیلی، 
نســبت به کنترل وزن و ایجاد سبک زندگی سالم 

آن ها اقدام می کند. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

این روزهــا، در میانه ای که جهان، 
خارج از همه تصوراتش درگیر ویروسی 
کشنده شده است؛ ویروسی که بیش از 
یک میلیون نفر را تا به امروز به کام مرگ 
کشانده و آســیب های مادی و معنوی 
فراوانی به دارایی های بشــر وارد آورده؛ 
شاید شــنیدن واژه »مهربانی« غریب 
به نظر برسد. آن هم زمانی که به آدم ها 
توصیه می شــود هر چه بیشتر از همه 
فاصله بگیرند، از نفس های هم بگریزند 
و صورتشــان را پشت ماسک های چند 

الیه پنهان کنند.
اما فارغ از شــرایط ویژه یک ســال 
اخیر جهان، ۱۳ نوامبر برابر ۲۳ آبان ماه 
چند سالی است که عنوان »روز جهانی 
مهربانی« را بر خود دارد. روزی که توصیه 
شده انسان ها به هم لبخند محبت آمیز 
بزننــد و ناراحتی هــا و دلخوری ها را 

فراموش کنند. 
با این حال برخی معتقدند کمرنگ 
شدن لبخندهای محبت آمیز در ایران و 
فراوان شدن ابروان در هم گره خورده، نه 
به این سال کرونایی و استتار در ماسک ها 
برمی گردد که چند سالی است رخ نشان 

داده است. 
سال گذشــته مؤسسه نظرسنجی 
بین المللــی گالــوپ در تحقیقــی 
عصبانی ترین ملل جهان را در لیستی 
مرتب کرد که بر اســاس آن، ایرانی ها 
جزو پنج ملت اول عصبانی در جهان قرار 
گرفتند. نگاهی بــه افزایش آمار جرایم 
مبتنی برخشونت، عصبانیت، تندخویی، 
خشم و نزاع وتوهین و ضرب و شتم و ... 

در چند سال اخیر شاید تاییدی بر این 
مدعا باشد. 

 شرایطی که نشان می دهد آستانه 
تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش 
یافته و بــا کوچکترین تنش شــاهد 
عکس العمل هــای کالمــی و رفتاری 

خارج از عرف بین افراد هستیم.
حال اگر موضوع کرونا و اســترس، 
دغدغه ها و تبعات ناشــی از آن را هم به 
مسائل عادی بیفزاییم این وضعیت به 
اعتقاد کارشناسان و دست اندرکاران امر 

نسبت به قبل وخیم تر هم شده است.
بیشــتر ما روزانه دوروبرمان شاهد 
بی قراری هــا، عصبانیت هــا، از کوره 
دررفتن ها یا به عبارتی کاهش آستانه 
تحمل مردم و نیز خود هستیم، به طوری 
که با بی اهمیت ترین موضوع که می توان 
با صبر و بی اعتنایی و گذشت از کنار آن 
عبور کرد، بگو و مگوها، کشــمکش ها، 
جدال ها و دعواهای شدید شکل می گیرد 
و گاهی منجر به شرایط جبران ناپذیری 
می شــود و اتفاق هایی رخ می دهد که 

زندگی افراد درگیر را نابود می کند.
 چگونه مهربان باشیم؟

با این شرایط شاید صحبت از مهربانی 
چندان محلی از اعراب نداشــته باشد. 
اما بســیاری از روانشناسان معتقدند با 
یادآوری دائمی این مقولــه به مردم و 
آموزش آن به فرزنــدان و دانش آموزان 
می توان شاهد معجزات بزرگی حتی در 

شرایط سخت و بحرانی بود.
شــاید به همین دلیل باشد که در 
ســال های دور گروهــی از نهاد های 
بشردوســتانه با یکدیگر متحد شدند 
تا مردم را تشــویق کننــد که خارج 
از مرزها، نــژاد و مذهب بــه یکدیگر 
مهربانــی کننــد و هدیــه بدهنــد. 

هدیه هایی مثل کتــاب، لباس، غذا، 
شاخه ی گل و حتی یک لبخند.

 به عقیده روانشناســان رفتار های 
مهربانانه چنــد وجهی دارنــد. نتایج 
پژوهش ها نشان داده است تاثیر مثبت 
مهربانی، بر شــخص مهربان، بیشتر از 
فرد دریافت کننده مهربانی اســت، به 
عبارت دیگر فرد دهنده )مهربانی( از فرد 
گیرنده )مهربانی( خوشحال تر می شود و 
جالب تر اینکه عمل مهربانانه بیشترین 
تاثیر را بر فردی دارد که به صورت اتفاقی 
شاهد این ماجرا بوده است. نتایج چند 
پژوهش نشان داده است، احتمال اینکه 
فردی که شاهد تعامل مهربانانه ای بود، 
عملی مهربانانه انجام دهد، ۷۰ درصد 
بیش از فردی اســت که چنین تعاملی 

را ندیده است.
اما روانشناســان معتقدند؛ بخشی 
از مهربانی هایــی که افــراد به یکدیگر 
روا می داند، به فرهنگ و آداب و رســوم 
یک جامعه باز می گردد، بخشــی از آن 
نشات گرفته از مولفه هایی است که نظام 
سیاسی و اجتماعی و حتی شهری، در 
اختیار شــهروندانش می گذارد و حتی 
بخشی به تصمیم فردی افراد برای تغییر 
در روابطشان منوط است. از هدیه دادن 
به افرادی که دوستشان داریم و لبخند 
زدن به کودکان و تماس تلفنی با دوستان 
و غذا دادن به پرنده ها و حیوانات گرفته 
تا اهدای خون، کاشــتن درخت، زباله 
نریختن در خیابــان و طبیعت، کمک 
کردن به افراد نیازمنــد، بازدید از خانه 
سالمندان و تشکر کردن از افرادی که با 
خدمات خود به جامعه کمک می کنند 
مثل پلیس، پاکبان، آتش نشان، پرستار و 
هزاران مورد دیگر می تواند لیستی باشد 
از مهربانی های کوچکی که می توانیم 

بدون ســختی در حق اطرافیانمان روا 
داریم. با این حال به نظر می رســد این 
روزها بسیاری از ما چنان با مشکالت و 
سود و زیان های خود درگیر هستیم که 

به این موضوعات نمی اندیشیم.
 فاصله گرفتن جامعه 
از مهربانی اجتماعی

جامعه ایرانی و مردمــی که در این 
جامعه زندگــی می کنند ســال های 
سال است که مهربانی را یکی از هزاران 
خصلت نیک خود می دانند و به میزانی 
کــه توانســته اند از آن در تمامی امور 
استفاده کرده اند اما طی چند سال اخیر 
موضوع مهربانی در بین افراد در سطح 
پایینی قرار دارد به صورتی که گاهی به 
ذهن افراد خطور می کند که این مهربانی 
از بین رفته و تبدیل به یک حلقه مفقوده 

در بین مردم شده است.
شــروین دادخواه، جامعه شناس 
و اســتاد دانشــگاه، در خصوص این 
موضوع گفت: »نمی تــوان به صورت 
کلــی گفت جامعــه حــال حاضر ما 
جامعه ای نامهربان اســت بلکه باید 
گفت برخــی از رفتارهای معطوف به 
احسان و کمک رسانی به همنوعان در 
گذشته وجود داشته که در شرایط حال 
حاضر و تعامل در بین افراد و برخی از 

اقشــارها از بین رفته است. درگیری 
یک جامعه با دومینــوی بحران ها در 
ابعــاد گوناگون باعث می شــود افراد 
برای گذر از مشکالت به خودخواهی 
فردی رسیده و با نگاهی فردگرایانه به 
حل معضالت بپردازند که همین امر 
نامهربانی اجتماعی را شکل می دهد«.
به گفته او مهربانی بــا عصبانیت و 
خشونت رابطه معکوس دارد. یعنی زمانی 
که شاهد کاهش مهربانی در جامعه ای 
هستیم، می توانیم گسترش خشونت در 

جامعه را نیز انتظار داشته باشیم.
این جامعه شــناس مشــکالت و 
بحران های اقتصادی را از عوامل اصلی 
افزایش خشونت در کشور عنوان و اضافه 
می کند: »بحران اقتصادی چند ســاله 
اخیر جامعه را به سمت عصبیت هر چه 
بیشتر سوق داده. برخی درگیر معیشت 
روزانه خود شده اند و برخی دیگر به دلیل 
احساس ناامنی اقتصادی به مال اندوزی 
هر چه بیشتر، آن هم به هر قیمتی سوق 

پیدا کرده اند«.
وی با بیان اینکه احساس تبعیض و 
محرومیت در جامعه یکی دیگر از عوامل 
نامهربانی اســت، می گوید: »احساس 
محرومیت، اثرش بیشتر از محرومیت 
است، این مهم خود به خود درگیری و 
تنش ایجاد می کند؛ ضمن اینکه کاهش 
امید به آینده و نگرانــی از آینده مردم را 

عصبانی تر کرده است«.
او ادامــه می دهد: »امــروزه اخبار 
اختالس ها و عدم اطمینان به مسئوالن 
در تصمیم گیری هــا باعــث کاهش 
تاب آوری مردم شده است. یک کارمند یا 
یک فرد کارگر وقتی امید به ادامه کارش 
ندارد که آیا با وجود این مشــکالت در 
سرکارش می ماند یا نه، آن فرد نه می تواند 
برای خانواده اش یک پدر و همسر خوبی 
باشد و نه همکار آرامی در محیط کار و نه 

شهروند مهربانی در خیابان«.
مولفه های شهری و گسترش 

تعامل مثبت
ســوای از مولفه های اقتصادی که 
بســیاری معتقدند در افزایش میزان 
خشــونت در جامعه و کمرنگ شــدن 
مهربانی شــهروندان با یکدیگر نقش 
دارد، دادخواه معتقد اســت؛ آموزش و 

برخی از مولفه های شهری هم می تواند 
کمی از بار سنگین مشکالت اقتصادی 
 بر ابروان گره خورده مردم این کشــور 
را کم کند.  مولفه هایی کــه به اعتقاد او 
در طراحی های شــهرهای مختلف در 
کشور مخصوصا شهرهای مدرن تری 

مثل تهران کمتر به آن توجه شده است.
او می گویــد: »در تهــران شــما 
کمتر فضایــی برای پیــاده روی مردم 
می بینیــد. در همه عرصه هــا عابران 
پیــاده از هجــوم موتورســیکلت و 
ماشــین ها در امــان نیســتند. در 
نتیجه مجــال کمی برای نشســتن 
بی دغدغــه و پیاده روی بی اســترس 
 خانواده ها بــا فرزندان کوچک شــان 
وجود دارد.  در این شــهر اغلب آدم ها 
مجبورند از اتومبیل شخصی استفاده 
کننــد و در نتیجه تعامــل رو  در روی 
آدم ها و لبخندها به هم، به ترافیک دود 
و بوق و چراغ قرمــز و احتمال فحش و 
عصبانیت ختم می شــود. این در حالی 
است که شاید جای این تصویر زشت را 
با یک طراحی درست شهری می شد به 
دویدن کودکانمان در میان کبوترهای 
میادین شهر داد و بیشتر شاهد غذا دادن 

کهنساالن به حیوانات بود«.
به اعتقاد او شــاید چنین مواردی 
کوچک به نظر برسد، اما دیدن این تصاویر 
حتی کارگر خسته ای که از محل کار با 
کوله باری از مشکالت راهی خانه می شود 

را نیز وادار به لبخند می کند. 

فارغ  از فاصله ها و دومینوی بحران ها، مهربان باشیم

 چه عواملی لبخند ایرانیان را کم رنگ کرده است؟

خبر

همزمان با انتشــار خبری مبنی بر تخریب 
آرامگاه میرزا جهانگیرخان صوراســرافیل و 
ملک المتکلمین و تبدیل این مکان به پارکینگ 
بیمارستان لقمان، برزین ضرغامی، مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری تهران این خبر را 

کذب اعالم کرد. 
سال گذشته سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران مقبره تخریب شــده، سرداب و بخشی 
از محل های درحال ریزش را مرمت کرد. البته 
بخشی از اقدامات مرمت نیمه کاره باقی مانده 
اســت و ابزارآالت پیمانکار پروژه در محوطه 

آرامگاه وجود دارد.
در همین رابطه؛ برزین ضرغامی، مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه 
تاکنون ســه اقدام اساســی درباره بازسازی و 
مرمت این مقبره انجام شده است، توضیح داد: 
در این مقبره، یک ســرایدار به همراه خانواده 
اش بیش از پنجاه ســال زندگــی می کردند و 

حتی ادعای مالکیت بخشی از مقبره را داشتند 
که در آن ساخت و ســاز انجام شده بود. در گام 
اول برای این خانواده محل مناسبی تهیه شد و 
سپس فضای اقامت سرایدار تخریب و به فضای 

مقبره افزوده شد.
او افرود: بخــش زیــادی از مراحل مرمت 
و بازســازی قبرهــای موجــود در مقبــره 
ملک المتکلمین به پایان رسیده است و مراحل 

نهایی در دست اقدام است.
مدیرعامل ســازمان زیباســازی در ادامه 
گفت: عــالوه بر اقدامات فوق، شــهرداری در 
راستای ایجاد دسترسی بیشتر و بهتر به مقبره، 
ساختمانی را همجوار با آن خریداری کرد و آن 

را به عنوان قلمرو به این مقبره تاریخی افزود.
ضرغامی بــا بیان اینکــه اقدامات عمرانی 
بیمارستان لقمان هیچ گونه دخالتی در حریم 
مقبره ندارد، توضیح داد: همــکاری و تعامل 
خوبی با مسئوالن بیمارســتان وجود دارد و 

تاکنون چندین جلسه مشــترک برگزار شده 
است. حتی بیمارســتان به تازگی اعالم کرده 
که حاضر اســت بخشــی از فضای پارکینگ 
موتورسیکلت خود را جهت الحاق به مقبره در 

اختیار بگذارد.
با این وجــود فرزانه ابراهیــم زاده، مورخ و 

تهران شناس در مشــاهداتی که روز ۲۱ آبان 
ماه از این مکان داشته، اعالم کرد که نشانی از 
بازسازی دست کم از سه ماه گذشته تا کنون در 
این محوطه وجود ندارد. همچنین دسترسی 
به داخــل محل فقــط از داخل بیمارســتان 
امکان پذیر است. همچنین بر اساس مشاهدات 
ســنگ قبرهای خانواده ملک زاده نیز تخریب 
شده اســت و از پله هایی که پیش از این در این 

مکان بوده نیز خبری نیست.
 مناقشه بر سر مقبره 

دو چهره مهم مشروطه 
ماجرای این مقبره البته مربوط به دیروز و 
امروز نیست و سال هاست محل مناقشه است 
و گروهی در جهت بهره بــرداری اقتصادی و 
عده ای هم به دنبال احیای آن هستند؛ اما هیچ 
کدام از طرفین به موفقیتی نایل نشــده اند. و 
هنوز  مقبره دو چهره مهم مشــروطه خواه در 
تلی از خاک و خاکستر گم شده است. سقف و 
ستون های مقبره ملک المتکلمین خم شده و 
چیزی از سنگ قبر جهانگیرخان صوراسرافیل 

مشخص نیست. 
ن  خــا نگیر جها و  لمتکلمیــن  ملک ا

صوراسرافیل را همزمان با به توپ بستن مجلس 
دستگیر کردند. بعد آنها را به باغ شاه منتقل و 
پس از شکنجه در برابر محمدعلی شاه، اعدام 
شدند. می گویند بعد از اعدام آن دو، پیکرشان 

بیرون از باغ شاه دفن شد.
بعدهــا وارثــان ملک المتکلمین زمین 
آن باغ را خریدند و مقبره ای برای شــهدای 
مشــروطه ســاختند؛ مقبره ای کــه تبدیل 
به مقبره خانوادگــی خانواده ملــک زاده، و 
نوادگان ملک المتکلمین شد. مقبره هرچند 
مدت ها فراموش شد؛ اما ســرپا بود تا زمانی 
که بیمارســتان لقمان حکیم اقدام به تصرف 
بخشــی از این زمین و تخریب دیوار آن کرد. 
به گفته ســرایدار ایــن مکان، یکــی از ورثه 
سال ۱۳۸۵ بخشی از زمین را به بیمارستان 
بخشیده تا آن را مهدکودک کنند و در قبالش 
مقبره را نیز مرمت و حفظ کنند؛ اما آن بخش 
زمین تبدیل به پارکینگ شــد، اتاقک پشت 
مقبره ملک المتکلمین تخریب و ســتون این 
مقبره نیز زیر بار سقف کمر خم کرد. وضعیت 
خطرناکی کــه با کوچک ترین لــرزش تمام 

مقبره را از بین می برد. 

عالرغم گزارش های منتشر شده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران اعالم کرد:

آرامگاه مشروطه، پارکینگ نمی شود 

شروین دادخواه، 
جامعه شناس و استاد 

دانشگاه: »درگیری یک 
جامعه با دومینوی بحران ها 

در ابعاد گوناگون باعث 
می شود افراد برای گذر از 
مشکالت به خودخواهی 
فردی رسیده و با نگاهی 

فردگرایانه به حل معضالت 
بپردازند که همین امر 
نامهربانی اجتماعی را 

شکل می دهد«

۱3 نوامبر برابر ۲3 آبان 
ماه چند سالی است که 

عنوان روز جهانی مهربانی 
را بر خود دارد. روزی که 

توصیه شده انسان ها به هم 
لبخند محبت آمیز بزنند و 
ناراحتی ها و دلخوری ها را 

فراموش کنند
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