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دریا قدرتی پــور: صدای زن حجم  اتاق  را پــر کرده . یکی رو، 
یکــی زیر، دو تا خالی، یکی آبی... موســیقی یکریز قالی بافان 
با صدای زن ُجفت می شود تا ِخفت ِخفت فرش بافته شود.

ایــن دومیــن قالی ای اســت که طــی شــش ماه در حال 
بافته شــدن اســت. تالش و تقالیی که متوقف نمی شــود تا 
فرش ها بافته شــود و زن ها باید بیــن تمام تار  و پودهایی که 

بافته می شود، تاب بیاورند.

ریحانه شانه اش را فشار می دهد و آخی از ته دل می گوید 
و باز قامت الغر و خمیده اش چفت می شــود پشــت قالی. 
قالی باف ها اســتراحتی ندارند؛ از چهار ساعت نشستن پشت 
دار ممکن اســت تنها ۲۰دقیقه ای بتوانند تــوی کارگاه دراز 
بکشــند. آن هم اگر بشود. ریحانه از ۱۴سالگی پشت دارهای 
قالی بزرگ شده، او حاال ۲۵ سال دارد از همان سال ها جای 
مادرش را گرفته، آســم نگذاشــته فاطمه، مادرش کارش را 

تمام کند، خانه نشــین که شــده جایش را بــا ریحانه عوض 
کرده. انگشــت اســتخوانی ریحانه با ظرافت می پیچد الی 
چله خشــک دار و با بازی قشنگی خفت ها را مرتب و سریع 
می زند. یک رج که بافته می شــود، نوبت دفتین زدن اســت. 
حرکت باید ســریع و یکنواخت باشــد. زن ها به نوبت دفتین 
می زنند. ســنگین اســت و اگر یک نفر بخواهــد طول قالی 
را دفتین بزنــد، از کت و کول می افتد. طولی نمی کشــد که 
گلبرگی ســرخ در میان گلبرگ های سبز قالی رخ می کشد و 

ریشه می دواند.
زن ها به اندازه هشت ســاعت یا بیشتر اینجا کار می کنند. 
بعضی هایشان حتی بیشتر از هشت ساعت می مانند. صاحب 
کارگاه به کسانی که بیشــتر می مانند پاداش می دهد، همین 
باعث شــده که کارگاه هیچ وقت از زن ها خالی نشود. کارگاه 
تشکیل شــده از یک محفظه که قبال به عنوان پارکینگ از آن 
اســتفاده می شده، ســه دار قالی و دقیقا ۲۰ زن و دختر را در 
خود جــای داده، نور کارگاه دو تا مهتابی اســت، یکی زرد و 
یکی ســفید که قدرت چندانی برای روشن کردن حجم کارگاه 
ندارند. شش دار قالی در ردیف های سه تایی موازی با هم به 
دیوارها تکیه داده شده و تنها نوری طبیعی که پارکینگ را به 
بیرون وصل می کند، از پنجره کوچکی وارد می شود و ستونی 

شده به موازییک های خاکستری رنگ.
کارگاه دم گرفته و گرم اســت. یک کولر دستی قرار است 
تمــام حجم این اتاقک ۶۰متری را خنــک کند اما آن طور که 
باید و شــاید کارایی ندارد. بوی نا و ترشــی تمام کارگاه را پر 

کرده است.
روی هریک از قالی ها چهار یا پنج زن شــانه به شانه هم 
نشسته اند و یکریز نقشه ها را می خوانند. خیلی هاشان سابقه 
طوالنی تری دارند؛ اعظم یکی از آنهاســت و ۱۴ ســال است 
قالی می بافد. اول خودش به شــکل مســتقل قالی کوچکی 
داشــته و همان را می بافته اما وقتی برایــش صرف نکرده، 
ترجیح داده توی کارگاه های کوچک و بزرگ مشــغول شود: 
«راضی نیســتیم هیچ کداممان» انگشــت میانی اش را نشان 
می دهد، ســرخ و متورم اســت. ادامه حرفش زمانی اســت 
که دیگــر به ما نگاه نمی کند. خیره می شــود به انگشــتش 
که مثل شیشه شفافی صورتی شــده است: «با این دست ها 
دیگر نمی توانم. آرتروز و بیماری ریه و چشــم را هم که دیگر 

حرفش را نزن».

کارگران کم درآمد
«مجبوریــم». زن دیگری می گوید کــه با فرزند کوچکش، 

صبح تا بعدازظهرش را اینجا می گذراند.
زهــرا وقتی قالی باف شــد کــه حادثه شــوهرش را از او 
گرفت، حاال یک زن سرپرســت خانوار است با سه بچه قد و 
نیم قد: «تقریبا از هشــت صبح می آیم اینجا، اگر تا هشــت یا 
هشت ونیم شب بمانم، تقریبا ۱۵۰ هزار تومان عایدم می شود. 
این برابر اســت با اینکه دیگر برایم نه شانه می ماند نه دست 
و گردن. شــب که به خانه می روم، تمام اســتخوان هایم درد 

می کند. باالخره کم و بیش می آیم».
کارگاه نه اســتاندارد است و نه نور کافی دارد. نمور است 
و نمناک و بــوی کهنگی می دهد. میزان پرداخت دســتمزد 
فرش بافان بر اســاس رج بافتی، متفاوت اســت؛ بستگی به 

فرش ها دارد که ابریشمی باشند یا عادی.
البته به نســبت و اندازه کارگاه ها تعــداد کارگران زن هم 
متفاوت انــد، گاهی در یک کارگاه ۱۰۰ تا ۱۲۰ بافنده مشــغول 
می شــوند تا صنعت فرش دســتباف اصفهــان همچنان با 

چشم هایی که به تار و پودش گره می خورد، زنده بماند.
در کنــار آنها دختران جوانی هســتند که هیاهوی جوانی 
را با لچک و ترنج ها تقســیم کرده اند و دیگر شــوری برایشان 

نمانده است، گویی خالصه شده اند پشت دارها.
کارگاه هایی که اغلب در شــرایط غیربهداشــتی است و با 
توجه به دســتمزدهای پایین معموال قشر محروم را در خود 
جای می دهند. حاج ناصــری کارفرمای یکی از این کارگاه ها، 
خودش کارشــناس فرش و از کسانی اســت که در برخی از 
ایــن کارگاه ها کارفرماســت: «قبول دارم که دســتمزد کمی 
عاید قالی بافان می شــود اما این را هم بگویم که ما نیز درگیر 
دالالن هســتیم، آنها قالی ها را به قیمت ناچیز از ما می خرند 

و چند برابر می فروشند».
ســرش را پایین می اندازد و می گوید: متأســفانه برخی از 
کارگاه ها شــرایط فاجعه باری دارند و میزان درآمدشان بسیار 
پایین اســت و به همین خاطــر مزد کارگران هم بســیار کم 
می شود. در کنار این موضوع «هیچ مرجع مشخصی در قبال 
قالی بافان پاسخ گو نیست و این مسئله نیز ناشی از پراکندگی 

مراکز قالی بافی در سطح کشور است».
دالالن و سهم اندک قالی بافان

با تمام این مشــکالت زن ها می آیند. برای همان دستمزد 

کم هم ســر و دست می شــکنند تا از زندگی جا نمانند. آنها 
که باشــند، رنگ ها در هم ادغام می شــود، گل و بوته هایی با 
پیچ و تاب و منظم در قلب قالی جا می گیرد تا ســهم کوچکی 
هم به آنها برســد. ســهم بیشــتر را دالالن می برنــد و زنان 
قالی باف قربانی چرخه معیوبی می شــوند که هیچ نظارتی 
بر آن نیست. آنها نان می خواهند و تا زمانی که بتوانند پشت 
دارها دوام بیاورند، می توانند بچه هایشــان را سیر نگه دارند. 
اغلب آنها زنان سرپرست خانواری هستند که با همین حقوق 

قالی بافی روزگار می گذرانند.
دارهــا بیشــتر در کارگاه هایی در بخش های پایین شــهر 
برپا می شــود. کارفرماها می دانند در این قســمت شهر زنان 

سرپرست خانوار زیادند.
دار مصوبه مجتمع ها بر گردن حقوق بگیران

۲۰ ســال پیش در روزهــای اول بهار، قانــون حمایت از 
تأســیس و اداره مجتمع هــای بــزرگ و متمرکــز قالی بافی 
تصویب شد، با اینکه این قانون با کمی و کاستی های بسیاری 
روبه رو بود اما همان کافی بود که هنرمندان قالی باف بتوانند 
از حداقل حقوق انســانی خود بهره بگیرند؛ اما این قانون به 
شــکل جدی اجرا نشد و کسانی که قدرت چانه زنی نداشتند، 
زیر بار این مصوبه له شــدند؛ چراکه هیچ یــک از امتیاز های 
قانونی اســتخدام کشــوری  یا تأمین اجتماعی به آنها تعلق 
نمی گرفت.  در واقع این مســئله باعث شــد کــه این افراد به 
نوعی در گره های  کور و پیچیده حمایت نشــدن اســیر شوند، 
نه مرخصی های قانونی داشته باشند و نه بتوانند در صورت 
بیمارشــدن به جایی مراجعه کنند و این در حالی اســت که 
تمامی مباحث تشــویقی در رابطه با فرش های دســتباف به 

صادرکنندگان این صنعت ختم می شود.
در رابطه با زنان قالی باف دو آمار وجود دارد، رسمی هایی 
که می گویــد: بیــش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور از 
طریق این صنعت امرار معاش می کنند و بخشــی از آنها هم 
زنان هستند و غیررســمی ها که می گویند: بیش از ۹۰ درصد 
کارگران شــاغل در صنعــت قالی بافی و گلیم بافــی را زنان 
تشــکیل می دهند، نیمی از آنها کمتر از ۱۶ ســال دارند و بین 
۱۲ تا ۱۶ ســاعت در روز کار می کنند و غم انگیزتر اینکه بیش 
از ۱۰ نوع بیماری های مختلف تنفســی، پوستی، استخوانی و 
عضالنی، ســردردهای شدید و ناراحتی های چشمی در میان 

این دختران نوجوان شناسایی شده است.

کارگران قالی باف به قدر جان کندن گره می زنند

زنان روی دار

ســحر طلوعی: وقتی به فاصله تنها چند هفته تعداد موارد ابتال به آبله میمونی 
چند برابر و پای این بیماری ویروسی به ده ها کشور جهان باز شد، سازمان بهداشت 
جهانی به این نتیجه رســید که وضعیت اضطراری اعالم کند. واقعیت این است 
که میان مشــاوران و متخصصان همکار سازمان بهداشــت جهانی برای اعالم 
وضعیــت اضطراری اختالف رأی وجود دارد. برخــی از آنها می گویند وضعیت 
هرگز آن قدرها بد نیســت و همه گیری مشــابه کووید ۱۹ به چشم نمی خورد که 

سازمان بهداشت جهانی مجبور به اعالم وضعیت اضطراری شود.
اما برخی دیگر معتقدند اعالم وضعیت اضطراری باعث می شود دولت ها با 
جدیت بیشتری موضوع را پیگیری کنند و منابع مالی مورد نیاز را برای کنترل این 
بیماری اختصاص دهند. برایند این اظهار نظرها و اختالفات باعث شد تا سازمان 
بهداشــت جهانی سرانجام تصمیم بگیرد بیانیه  ای هشدارآمیز درباره شیوع آبله 
میمونی صادر کند؛ بیانیه ای که پیش از آن درباره همه گیری کووید ۱۹ صادر شده 
بود و همچنان معتبر اســت. این هفتمین بار است که سازمان بهداشت جهانی 

وضعیت اضطراری اعالم می کند.
تعداد موارد ابتال به آبله میمونی چقدر است؟

به گزارش ســازمان بهداشــت جهانــی در حال حاضر تعداد افــراد مبتال به 
ویروس آبله میمونی بیش از ۱۶ هزار نفر اعالم شــده اســت. بررســی ها نشان 

می دهد سر و کله این ویروس در ۷۵ کشور جهان پیدا شده است.
تعداد افراد مبتال به این بیماری در ایاالت متحده تا ســه هزار نفر اعالم شده 
اســت. در میان آنها نام دو کودک هم ثبت شــده اســت. کارشناسان معتقدند 
تعداد موارد ابتال با توجه به عملیاتی شــدن آزمایش ها بیشتر هم خواهد شد. در 
انگلیس بیش از دوهزار و ۲۰۰ مورد مبتال به آبله میمونی شناســایی شده است. 
آمار منتشر شــده از اســپانیا هم تقریبا با آمار انگلیس برابر است. بقیه موارد در 

دیگر کشورها مشاهده و ثبت شده است.
آبله میمونی در چه جوامعی گزارش شده است؟

هرچند آفریقا در سال ۱۹۵۸ خاستگاه بروز آبله میمونی در میان میمون های 
در اســارت و سپس در سال ۱۹۷۰ در میان انســان ها بوده است؛ اما بررسی های 
امروز نشــان می دهد بخش عمده موارد ثبت شــده در خارج از مرزهای آفریقا، 
در میان جامعه مردان همجنس گرا دیده می شــود. این اتفاق و مشــابهت آن با 
بروز اولیه ویروس HIV باعث شــده است تا موافقان اعالم وضعیت اضطراری 
ســازمان بهداشت جهانی بگویند هرچند این وضعیت دیر اعالم شد  اما دیر بهتر 
از هرگز اســت. موافقان هشــدار معتقدند زمان برای جلوگیری از شــیوع آبله 
میمونی از دســت رفته اســت  اما دولت ها باید برای مهار و کنترل گسترش این 

بیماری دست بجنبانند.

چه راهکارهایی برای مهار گسترش این بیماری توصیه شده است؟
با توجه به اینکه ویروس آبله میمونی از انواع نادر خانواده های آبله اســت، 
برای کنترل و تســکین عالئم و درمان، معموال از داروها و واکســن  هایی که برای 
ویروس آبله تولید شــده اســت، استفاده می شــود. به جز آن، واکسن جینیوز که 
جدیدتر و ایمن تر هم ارزیابی شــده، در آمریکا مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. 
همچنیــن داروهایی هم برای درمان و تســکین آبله میمونی تجویز می شــود؛ 
از جمله داروی تکوویریمات که این روزها عرضه آن با مشکل روبه رو شده است.
به طور کلی یکی از مهم ترین چالش ها برای مهار این ویروس و فرایند تسکین 

عالئم، عالوه بر زمان، کمبود واکسن  و دارو است.
تفاوت آبله میمونی در جوامع آفریقایی و دیگر کشورها چیست؟

بــا اینکه بررســی ها و مطالعات هنوز کامل و دقیق نیســت  اما در جدیدترین 
گزارش های منتشر شده از موارد ابتال به آبله میمونی نشان می دهد تفاوت هایی 
از بروز عالئم بیماری در میان افراد متعلق به جوامع آفریقایی و دیگر کشــورها 

وجود دارد.
در جوامــع آفریقایی مثل نیجریه و کنگو که ویروس آبله میمونی بومی بوده 
است، عالئمی مثل سردرد، کمر درد، درد عضالنی، تب و سرفه در فرد مبتال بروز 
می  کند. پس از دو هفته بثورات پوســتی نیز روی دست ها،  صورت و پاها و شکم 

پدیدار می شود که در بیشتر موارد بیمار پس از گذراندن دوره خوب و آثار پوستی 
رفع می شود.

امــا در مــوارد اخیر ابتال و خــارج از مرزهای آفریقا خاصــه در آمریکا، کمتر 
عالئمی از تب و ســردرد گزارش شــده و به جای آن، بثورات پوستی در نزدیکی 
نواحی تناســلی دیده شــده یا زخم هایی در گلو، مجاری ادراری و راســت روده 

گزارش شده است که بسیار دردناک است.
آبله میمونی منجر به مرگ می شود؟

مطالعات در جوامع آفریقایی خاســتگاه ویروس آبله میمونی نشان می دهد 
مواردی از مرگ و میر مبتالیان به این ویروس گزارش شده است؛ هرچند که موارد 
منجر به فوت بر اثر این بیماری کم اســت. یکی از دالیلی که باعث شــده تالش 
برای جلوگیری از شــیوع این ویروس به تأخیر بیفتد، شاید همین موضوع است؛ 
اما کارشناســان می  گویند پرســش  های زیادی درباره آبله میمونی مطرح است 
و به درســتی معلوم نیســت جهش های ژنتیکی رخ داده در ژنوم این ویروس از 
ســال ۲۰۱۸ تا امروز تا چه حد بر ســرعت انتشــار و انتقال آن مؤثر بوده است. 
تنها موضوع مشــخص این است که در هفته های اخیر بر تعداد مبتالیان به آبله 
میمونی افزوده شــده است. با این حساب آبله میمونی راحت تر از قبل گسترش 

می یابد.

دیر بهتر از هرگز است!
چرا سازمان بهداشت جهانی برای شیوع آبله میمونی وضعیت اضطراری اعالم کرد؟

 در حالی که پنج روز از مرداد ۱۴۰۱ می گذرد، تا لحظه انتشــار این خبر همچنان 
حقــوق و مزایای تیرماه همه پرســنل دانشــگاه پیام نور اعــم از اداری و اعضای 
هیئت علمی (به اســتثنای نیروهای شــرکتی ) زیر مجموعه دانشگاه واریز نشده و 
این موضوع باعث گله مندی و انتقاد شــدید پرسنل شــده است. در همین ارتباط 
اداره کل روابط عمومی دانشــگاه در اطالعیه ای ابراز امیدواری کرده اســت کسری 
اعتبارحقــوق تیرمــاه کارکنان دانشــگاه از ردیف تبصــره ۱۴ (موضوع هدفمندی 

یارانه ها) تأمین شده و تا چهارشنبه پنجم مرداد واریز می شود.
بــه گزارش خبرنگار دانشــگاه، بحران مالی از ســال ۱۳۹۶ دانشــگاه پیام نور 
را تهدیــد می کند کــه کاهش جمعیــت دانشــجویی، افزایش حقــوق اعضای 

هیئت علمــی، زیان ده بــودن تعــدادی از مراکز و واحدها در اقصی نقاط کشــور و 
کاهش درآمدهای اختصاصی (غیرشهریه ای) از مهم ترین دالیل تأخیر در پرداخت 
حقوق ماهانه پرســنل دانشگاه اعالم شده اســت. درعین حال، قطع کامل مزایای 
غیرمســتمر کارکنــان اداری از جمله اضافــه کاری، کاهش حــق مدیریت، ایاب و 
ذهاب، غذا، حق الزحمه امتحانات، عدم اعمال مدارک تحصیلی مقاطع باالتر و... 
باعث شــده برخی از کارکنان تقاضای بازنشستگی پیش از موعد یا انتقال به سایر 

دستگاه ها را داشته باشند.
مشاورت عالی دانشگاه پیام نور هم اکنون با سیدعلی علم الهدی (برادر همسر 

رئیسی) است.

حال و احوال این روزهــای جامعه ایران به ما این نکته را دیکته و تحمیل 
می کنــد که باید ابتدا تصمیمی بزرگ از اصالح نظام مدیریتی با افرادی دارای 

تخصص و برنامه ریزی برای ثبات مدیریتی اتخاذ شود.
وضعیت موجود عــالوه بر هزینه های تحمیل شــده ناکارآمدی بر جامعه 
امروز، ســبب می شــود در درازمدت هــم سیاســت گذاری های غلط حتی بر 
زندگی چند نســل تأثیرگذار باشــد. اصطالحا آیندگان به ناچار در «دام مســیر 
طی شــده» قرار می گیرند.  متأسفانه فقدان تصمیم بزرگ برای ایجاد روندهای 
شایسته ســاالرانه به عنوان یک نقیصه در نظام اداری ایــران از زمان پیدایش 
دولت مدرن وجــود دارد. هرچند در این میان گاهی چهره های درخشــانی در 
این ۶۰ ســال در جایگاه های مدیریتی قرار گرفتــه  و اتفاقا در مقاطعی اثرگذار 
هم بوده اند؛ اما به لحاظ فقدان سیســتم با ثبات و نبود ســنت نهادینه شــده 
شایسته ســاالری، این افراد یا به سرعت از گردونه خارج شده  یا در برخی موارد 

حتــی تنبیه و مجازات هم شــده اند. در دهه ۴۰ شمســی، یــک تیم مدیریتی 
متشکل از ســه نفر سیاســت گذار توانا اقدامات مؤثری را سامان دادند که در 
نهایت به سرنوشــت های غم انگیز دچار شدند. خاطرات ابوالحسن ابتهاج در 
این زمینه خواندنی است و این بی سامانی سیاسی و مدیریتی و این نوع رفتارها 

کماکان در تاریخ ایران مشاهده می شود.
یافته هــای متعدد صاحب نظران توســعه بــر ایجاد یک ســاختار و نظام 
شایسته ســاالر برای برون رفت از دام عقب ماندگی تأکید می کنند؛ حتی برخی 

این امر را مقدم بر ایجاد دموکراسی ایدئال می دانند.
به نظر می رســد ایجــاد یک اجماع بزرگ و قاعده ای ســخت برای اصالح 
نظام مدیریتی، حفظ ســرمایه های انســانی و به دور نگه داشتن نظام اداری از 
بازی های سیاســی اجتناب ناپذیر است؛ به ویژه در شرایط کشور ما که تغییرات 

دولت ها شبیه به دگرگونی های شبه انقالب صورت می گیرد.

گله مندی کارکنان دانشگاه پیام نور: حقوق ها واریز نشد!

مصائب مدیریت و سرنوشت مردم
ادامه از صفحه اول
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