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ایام انتخابات ریاســت جمهــوری روزهای اوج 
وعده های دولتمردان امروز ایران بود. در آن روزگار 
بدون اینکه کنتور کنترلی باشد، وعده های عجیب 
و غریب داده می شــد: حل مشکل بورس ظرف سه 
روز، ساخت چهار میلیون مسکن برای مردم، ایجاد 
ســاالنه یک میلیون شغل، تک رقمی کردن تورم و 
.... این وعده ها همچنان که مشخص بود بدون هیچ 
پشتوانه ای بیان می شــد اما بعد از تشکیل دولت 
توسط ابراهیم رئیسی و کاندیداهای پوششی همراه، 
واضح بود که باید درباره این وعده ها توضیح دهند. 
موضوع مســکن به عنوان یکــی از چالش های 
اصلی و بزرگ مردم، در طول دو سال گذشته بیش 
از پیش مردم را آزار داده اســت. افزایش بی سابقه 
قیمت مســکن و به تبع آن اجاره خانه به اندازه ای 
اســت که ظرف دو سال گذشــته بسیاری از اجاره 
نشین ها مجبور به تغییر محل اسکان خود و انتخاب 
آپارتمان کوچک تر یا در منطقه ای پایین تر شده 
اند، حاشــیه نشینی در شهرهای بزرگ و بخصوص 
تهران افزایش یافتــه و حتی معضالتی مثل اجاره 
پشــت بام و اسکان دو خانواده در یک آپارتمان هم 
شکل گرفته که نشــان دهنده اوج مشکل مسکن 

برای خانواده های فاقد مسکن است. 
واضح است که با این وصف، پیگیری وعده »یک 
میلیون مسکن در سال« یا »ساخت چهار میلیون 
مســکن در چهار سال« از ســوی مردم و رسانه ها 
دنبال می شود و البته پاسخ های دولت در این مدت 

به این پیگیری ها مثال زدنی و عجیب بوده است. 
شاید بتوان گفت که این موضوع باعث برکناری 
یک وزیر هم شده است. مرحوم رستم قاسمی پیش 
از اســتعفا یا برکناری اش با تاکید بر این که روند 
کار در اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید سرعت 
بخشــیده شود، گفته اســت قرار نیست سالی یک 
میلیون مسکن ساخته شود. او همچنین می گوید: 
تا پایان دولت باید ۲ میلیون مســکن ساخته و به 

بهره برداری برسد.
اما آمار و عملکردها نشــان مــی داد که همین 
اندازه هم ممکن نیســت! این وزیر از ابتدای سال 
1401 مــورد انتقاد دولت و مجلس بود. بیماری او 
هم مزید بر علت شــده بود و بخشــی از دولت هم 
به دنبال برکناری او به شــکل اســتعفای اجباری 
بود، امــا آن مرحوم زیربار نمی رفــت و همین امر 
باعث حاشــیه هایی ناگوار شد. نهایتا دولت مجبور 
شــد بدون اســتعفای او اعالم کند که وزیر جدید 
به مجلس معرفی خواهد شــد و پس از آن رســتم 
قاسمی اســتعفا داد و البته بعد از مدت کوتاهی هم 
درگذشــت. اما اتفاق مهم در جلسه رای اعتماد به 
وزیــر تازه افتاد. مهرداد بذرپاضش که مدتها نامش 
به عنوان کاندیدای وزارت خانه های مختلف مطرح 
بود، باالخره توانســت سهم خود را از دولت رئیسی 
بگیرد و به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 
به مجلس معرفی شد اما در جلسه رای اعتماد، آب 
پاکی را روی دستان وعده »چهار میلیون مسکن« 
ریخت و اعالم کرد که توان مالی ساخت 4 میلیون 

مسکن وجود ندارد.

بذرپاش با بیان اینکه هزینه ســاخت 4میلیون 
مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور است، گفت:  

4 میلیون مســکن با متراژ 100 مترمربع برای هر 
واحد، معادل 400 میلیون متر مربع مســکن است 
که برای ســاخت آن متــری ۷ میلیون تومان، نیاز 
مالی داریم که حدود ۲ هزار و ۸00 همت )۲۸00 
هزار میلیارد تومان( خواهد شــد؛ در واقع، ۲ برابر 
بودجه کل کشــور در ســال 1401 برای ساخت 

مسکن پول نیاز داریم.
 بذرپــاش گفت: وزارت راه و شهرســازی برای 
تامین منابع مالــی ۲ هزار و ۸00 همت چه کاری 
انجام دهد؟ مجلس حتما وقتی قانون جهش تولید 
مسکن را تصویب کرد، این مالحظات و مفروضات را 
در نظر داشته است اما هم  اکنون همه متخصصان و 
صاحب نظران اتفاق نظر دارند که این طرح با مشکل 

تامین منابع مالی مواجه است. 
پس از آن نیز محمد مخبــر معاون اول رئیس 
جمهور ســعی کرد این وعده را به شــکل دیگری 
پایان دهد و البته این بار مردم مقصر این امر شدند! 
وی پس از اظهار نظر بذرپاش درباره اقدامات دولت 
برای تامین مالی ســاخت مســکن، گفــت: اینکه 

مسکن ســاخته شود یا بســازیم با یکدیگر تفاوت 
دارد؛ دولت باید بخشی را بسازد و بخشی دیگر نیز 
باید ساخته شود، ما می توانیم به مردم زمین دهیم 
تا خودشــان مسکن بسازند، زیرا در قشری از مردم 
ایــن ظرفیت وجود دارد. اما حرف اصلی را یک ماه 
بعد و در دی ماه گفت ؛ اینکه در هیچ کجای دنیا، 
دولت مسکن نمی سازد و مردم باید مسکن بسازند! 
به این ترتیب وظیفه ســاخت 4 میلیون مسکن به 

گردن مردم افتاد!
پیــش از آن، علــی نیکزاد ، نائــب رییس اول 
مجلس هم در ۳1 تیر ماه از وعده ساخت 4 میلیون 
مسکن در شــانه خالی کرده و در این رابطه گفته 
بود : در رابطه با مســکن هیچ مشاوره ای در زمان 
انتخابات از جانب بنده به جناب رئیس جمهور انجام 

نشده است.
نیکزاد با اشــاره به وعده دولت مبنی بر ساخت 
یک میلیون مسکن در سال اشــاره کرد: شائبه ای 
مبنی بر اینکه وعده ســاخت یک میلیون مســکن 
در سال توســط دولت آقای رئیسی از جانب بنده 
پیشنهاد شده است وجود دارد که بنده این موضوع 
را به صراحت تکذیب می کنم و در رابطه با مسکن 
هیچ مشاوره ای در زمان انتخابات از جانب بنده به 

جناب رئیس جمهور انجام نشده است.
پس از این اظهارات و با توجه به تجربه یک سال 
و نیمه دولت به نظر می رسید که دولتمردان الاقل 
دیگر چیزی درباره وعده  »چهار میلیون مســکن« 
نخواهند گفت اما چنین نیست و همچنان خودشان 

درباره این وعده سخن می گویند! 
 رئیسی در چهاردهم اسفند و در مراسم واگذاری 
۲۳هزار مسکن به خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد: وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن وعده 
شــخصی نیست بلکه نیاز کشــور و تکلیف قانونی 
اســت امروز نهادهای انقالب اسالمی بسیج شده اند 
این مشکل را حل کنند و همکاری خوبی بین همه 

نهادها و دولت وجود دارد.

سرنوشت بالتکلیف وعده 4 میلیون مسکن توسط دولت

امکان پذیر نیست یا مردم باید بسازند؟!

مسکن در طول دو سال گذشته بیش از 
پیش مردم را آزار داده است. افزایش بی 
سابقه قیمت مسکن و به تبع آن اجاره 
خانه به اندازه ای است که ظرف دو سال 
گذشته بسیاری از اجاره نشین ها مجبور 
به تغییر محل اســکان خود و انتخاب 
منطقه ای  در  یــا  تر  کوچک  آپارتمان 

پایین تر شده اند

سوم خرداد فاجعه ای آبادان را عزادار کرد، فاجعه 
ای که به نظر می رســد می توانست و می تواند در هر 
شــهر ایران به وقوع بپیوندد. در آن زمان پنح ســال 
و نیم از فاجعه آتش گرفتن و فرو ریختن ســاختمان 
پالسکو در تهران می گذشت، فاجعه ای که می توانست 
زنگ خطر را برای عموم مســئوالن به صدا درآورد و 
نشان دهد که فاجعه چقدر نزدیک است. از آن زمان 
ســخنان زیادی درباره ایمن سازی ساختمان ها بیان 
شــده اســت و اگرچه تمرکز در این باره در پایتخت 
بوده است، اما در عمل هیچ اتفاقی نه در پایتخت و نه 
در ســایر شهرستانها در این خصوص رخ نداده است. 
واقعیت این است که نه تنها ساختمان های قدیمی در 
اقصی نقاط کشــور ایمن نیســتند بلکه متاســفانه 
ساختمان های زیادی هم در کشور ساخته شده اند که 
در آنها متاسفانه استاندارد ساخت رعایت نشده و آنها 
هم می توانند باعث بروز فاجعه شوند، اتفاقی که روز 

گذشته در آبادان افتاد. 
ســوم خرداد اگرچه برج متروپل در آبادان به طور 
کامل فرو نریخت اما آوار شــدن بخشی از آن باعث 
کشته و زخمی شدن تعدادی از شــهروندان آبادانی 
شد. طبق گفته اهالی، شدت این حادثه به قدری بود 
که ســاختمان های اطراف به شدت لرزید. این حادثه 
همچنین به تعدادی از خودروهایی که در محل حاضر 
بودند خسارت وارد کرد. نکته مهم ماجرا اما این بود 
که این برج نه یک ساختمان قدیمی، که ساختمانی 
بود که هنوز به پایان نرســیده بود! و همین نشــان 
می داد که در این فاجعه هــم باید پای اهمال کاری 
و قانون شکنی را دید. اینکه این ساختمان 10 طبقه 
در منطقه ای شــلوغ و با وجود خیابان تنگ ساخته 
شــده ، آن هم به گونه ای که قبل از پایان ســاخت، 
ریزش کرده است، نشان می دهد که هیچ استانداردی 
در ساخت آن رعایت نشده است . بعضی از افراد محلی 
در فضای مجازی همان زمان نوشتند که از یک سال 
هشدارهایی درباره ناایمن بودن و غیر استاندارد بودن 
این ساختمان داده می شــد اما توجهی به آن نشده 
است.  بروز چنین فاجعه هایی، لزوم برخورد قاطع را با 
ساخت وسازهایی که بدون رعایت استاندارد و گاهی 
با زد و بندهای غیرقانونی ســاخته می شود، بار دیگر 
تاکید کرد. به نظر می رســد نحوه بررسی قضایی این 
موضوع و تســریع در صدور حکم قاطع متخلفان از 
قانون و اطالع رسانی آن به مردم می تواند روند چنین 

ساخت و سازهایی را در کشور کاهش دهد.  
در روزهای اول سخنان بســیاری درباره حسین 
عبدالباقی مالک و سازنده متروپل گفته می شد؛ اینکه 
چه زد و بندهایی داشــته و چه شریک هایی داشته 
اســت. از همان روز اول از مرگ وی در ماجرای فرو 
ریختن ساختمان سخن گفته می شد و بعد هم جنازه 
ای شناسایی شد و دفن شد اما بسیاری از مردم باور 

نداشتند که عبدالیاقی مرده است!
حواشــی ماجرای برج متروپــل اگرچه ادامه پیدا 
کرد: برادر حســین عبدالباقی در پارکینگ خانه اش 
به گلوله بسته شــد و درگذشت و بعد از چندماه بار 

دیگر باقیمانده ســاختمان فروریخت و یک نفر دیگر 
هم کشته شد، سپس دادگاه متهمان این فاجعه برگزار 
شــد و تمامی ۲1 متهم پرونده به اتهام قتل شبه عمد 
ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی ساختمان 
منتهی به قتل 4۳ نفر )۳۶ مرد و ۷ زن( و مصدومیت 

1۳ نفر، به ۳ ســال حبس تعزیری و پرداخت دیه به 
خانواده و ورثه جانباختــگان حادثه، اقامت اجباری، 
انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال 
و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم 

شدند.
با همه این احوال این ماجرا باعث نشد که داستان 
ساختمان های ناایمن، چه قدیمی و چه نوساز جدی 
گرفته شــود! قبل از این ماجرا بارها درباره خطرات 
ناایمن در تهران تذکر داده شــد بود و حداقل از 1۲9 
ساختمان بزرگ و در آستانه خطر سخن گفته شده 
بود که لیست آن در دســترس است اما هنوز حتی 

اعالم هم نشده است!
 نیمه آذرماه سال 1400 کامران عبدولی، معاون 
پیشگیری ســازمان آتش نشــانی در یک گفتگوی 
تلویزیونی اعالم کرده بود: از سال 9۷ تاکنون ۳۳ هزار 
ساختمان ناایمن شناسایی شده است که اگر در این 
ســاختمان ها حریق رخ دهد، گسترش آن قطعی و 

احتمال درگیری کامل آن وجود دارد. 
وی در پاســخ به میزان ساختمان های نا ایمن در 

وضعیت قرمز نیز گفت: هم اکنون 1۲9 ساختمان در 
شرایط پرخطر قرار دارند و بحرانی محسوب می شوند. 
این ســاختمان ها در چندین مرحله دستورالعمل ها 
و اخطار های آتش نشــانی را دریافت کــرده اند، اما 
پیشرفت کار از نظر اجرای ضوابط ایمنی آتش نشانی 

ضعیف بوده است.
بعد از فاجعه متروپل و با توجه به تجربه پالسکو، 
دو روز قبل یکبار دیگر معاون حفاظت و پیشــگیری 
حریق سازمان آتش نشانی اعالم کرد: از زمان حادثه 
پالسکو 1۲9 مورد ســاختمان با وضعیت بحرانی از 
نظر ایمنی شناسایی شده است. تعداد زیادی از مراکز 
درمانی جزو این دســته از ســاختمان های پر خطر 

هستند که به دالیلی نمی توان از آنها نام برد.
این ســخنان باعث شــد در همــان زمان رئیس 
کمیسیون شهرســازی شورای شــهر تهران از لزوم 
انتشار اسامی 1۲9 ساختمان بسیار پرخطر پایتخت 
ســخن بگویــد. وی در تذکر پیش از دســتور خود 
در جلسه شــورای شــهر تهران با بیان این که 1۲9 
ساختمان بســیار پرخطر در تهران وجود دارد که از 
شهرداری می خواهم براساس اهمیت این ساختمان ها 
و میزان حضور و مراجعه شهروندان، رسیدگی به آن 
را در دســتور کار قرار دهد، گفت: باید ایمن ســازی 

گودهای رها شده در دستور کار قرار گیرد.
پس از آن سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهر تهران گفت که لیست ساختمان های نا 
ایمن شهر تهران را منتشر خواهندکرد و در این باره با 

هیچ فردی تعارف ندارند.
بــا همه این احوال، پــس از هفت ماه، در دی ماه 
خبر رسید شــهردار تهران مدعی شده است لیست 
ساختمان های ناایمن هیچگاه وجود خارجی نداشته 
است! در آن زمان زاکانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
گفت: مدتی اســت که اقدامــات الزم در حوزه ایمن 
سازی ســاختمان های سطح پایتخت در ۲۲ منطقه 
شــهر تهران آغاز شده و اصل کار شهرداری در حوزه 
ساختمان های ناایمن شناسایی است؛ چرا که لیست 
ساختمان های ناایمن هیچ وقت وجود خارجی نداشته 

است.

متروپل فروریخت اما کسی عبرت نگرفت!  

ساختمان های ناایمن ؛ از آبادان تا تهران 

فاجعه متروپل آبادان باعث نشد که داستان 
قدیمی و چه  ناایمن، چه  ســاختمان های 
نوساز جدی گرفته شود. قبل از این ماجرا 
بارها درباره خطرات ساختمان های ناایمن 
در تهران تذکر داده شــد بود و حداقل از 
129 ســاختمان بزرگ و در آستانه خطر 
سخن گفته شده بود که لیست آنها هنوز 

هم اعالم هم نشده است

»فرزنــدان ۵400 نفر از مســئوالن دولت در خارج 
از کشــور هســتند. مســئوالن ما حقوق و درآمد 
جمهوری اســالمی را دوســت دارند ولــی تابعیت 
کشورهای خارجی را می خواهند؛ اگر آمریکا دشمن 
اســت فرزندان مســئولین آنجا چه می کنند؟« این 
ســخنان هاجر چنارانی نماینده نیشابور  در مهرماه 
گذشته حرف دل بســیاری از مردمی است که این 
روزهــا با تعجب بــه فاصله عجیب بین شــعارها و 
عملکرد مســئوالن و مدیران کشــور نگاه می کنند. 
کســانی که گاه و بیــگاه مردم را دعــوت به صبر، 
تحمل فشــارهای اقتصادی و درک شرایط حساس 
کنونی می کنند؛ اما حاضر نیستند که فرزندان خود 
را در این شــرایط نگاه دارند و اتفاقا به کشورهایی 

می فرستند که آن را دشمن می دانند! 
با آماری که این نماینده مجلس داده اســت معلوم 
اســت که این موضوع عمومیت داشته و مربوط به 
افراد معدودی در دایره مســئوالن کشــور نیست. 
اگــر زمانی رســانه های اصولگرای فقــط به حضور 
فرزند معصومه ابتکار توجه داشــتند یــا اگر بنا به 
شنیده ها حضور فرزند علی الریجانی در کشورهای 
متخاصم عامل رد صالحیت او در انتخابات ریاســت 
جمهوری شــد، باید گفت که حضور ۵400 آقازاده 
در کشــورهایی که عموما مجموعه استکبار جهانی 
دانسته می شود به معنای این است که اگر مسئولی 
پیدا شود که فرزندش خارج از کشور نباشد باید او را 

جزو استثناها بدانیم! 
جالب اینجاست که در سال 1401 چند خبر مرتبط 
با این موضوع در فضای رســانه ای و مجازی باعث 
توجــه بیش از پیش مــردم به این موضوع شــده 
اســت. اولین مورد با یک توئیت تبلیغاتی از ســوی 
دبیر شورای اطالع رســانی دولت در اواسط شهریور 
ماه آغاز شد. گویا ماموریت برای مانور روی »گشت 
ارشاد مدیران« یکی از شعارهای معطل مانده رئیسی 
باعث شد که وی اعالم کند: »اخیرا فرزند یک معاون 
وزیر برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی ویزا 
گرفته بود و قصد خروج داشــت که به محض اطالع 
رئیس جمهور دستور صادر شد: اگر فرزند رفت، پدر 
هم برود! گذشت آن دوران که افتخار مقامات عالی 
دولت، اقامت فرزندانشــان در خارج از کشور باشد. 

مسئوالن مراقب گشت ارشاد باشند.«
اما ایــن ادعای تبلیغاتی آنطور کــه دولتی ها تصور 
می کردند جواب نداد! بالفاصله بعد از این ادعا، اعالم 
شــد فرزند انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری به کانادا رفته است! این موضوع 
قابل تکذیب نبود و توضیحاتی که داده شــد، نشان 
داد که کامال درست است. انسیه خزعلی و همسرش 
ســعی کردند با توضیحاتشان این موضوع را توجیه 
کنند اما هر توضیحی به بدتر شــدن شــرایط برای 

آنها منجر شد. 
انســیه خزعلی در رشته توئیتی آن را تائید کند اما 
موضوع سفر پسرش را » تقویت فعالیت های دانش 

بنیان« عنوان کند. وی نوشــت: »گذشت آن دوران 
که مســئوالنی مثل کوه پشــت فرزنــدان خویش 
می ایســتادند و صراحتا از مهاجــرت و زندگی آنها 
در خارج از کشــور دفاع می کردند. اما امروز... برخی 
بــا ذوق زدگی از مهاجرت فرزنــد اینجانب گفتند؛ 

درحالی که ســفر موقت کاری ایشان جهت توسعه 
و پشتیبانی مجموعه دانش بنیانی است که در ایران 
با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال است و 
خوشــبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی 
در ماه های آینده به کشور باز میگردد. اگرچه ایشان 
متاهل و مســتقل اســت ولی هرگز قصد مهاجرت 
نداشــته اند. بی شــک... بسترســازی برای تقویت 
فعالیت های دانش بنیان جاری در کشور، برخاسته از 
تعلق به وطن و مسئولیت پذیری است. اعضای دولت 
مردمی و انقالبی به آرمان های انقالب و سیاست های 

دولت وفادار بوده و خواهند بود.«
سوء اســتفاده از شعار سال برای توجیه مسافرت یا 
مهاجــرت فرزند معاون رئیس جمهــور به کانادا، از 
طرفی ســوژه طنزهای بسیار شــد و از طرف دیگر 
این انتقاد را به دولتی ها وارد ساخت که آنها مسائل 
مربوط به خود را به راحتی توجیه می کنند اما برای 
بعضی از افراد قوانین سفت و سختی می گذارند تا از 
آن بهــره برداری تبلیغاتی کنند. مگر معاون وزیری 

که برای پسرش ویزا می ساخته، نمی توانسته بگوید 
که ســفرش داشن بنیانی است؟ و آیا رئیس جمهور 
از او پرســیده که چرا پسرت می خواهد سفر کند؟! 
دستور مطلق رئیسی طبیعتا باید شامل حال انسیه 

خزعلی معاون خودش هم بشود!
عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب در واکنش 
به ســخنان انســیه خزعلی در باره علت مهاجرت 
فرزندش نوشت: چرا برخی انتظار دارند که ادعاهای 
آنــان در مورد خود و خانواده هایشــان را مردم باید 
باور کنند؟ در حالی که تجربه قبلی خالف صداقت 
را نشــان داده.بــه عــالوه چرا خودشــان ادعاهای 
فرزندانشان را می پذیرند؟ در حالی فرزندان می دانند 
در فضای ریاکاری والدینشــان طاقت شنیدن حرف 
درســت را ندارند. رحمت اله بیگدلی، فعال سیاسی 
اصالح طلب نوشــت: »من اگر جای آقای رئیســی 
بودم خانم خزعلی را نه به خاطر اقامت پســرش در 
کانادا، بلکه به خاطر این نوع سوء استفاده سخیف از 

نامگذاری سال عزل می کردم!«
داســتان اما به خواهران خزعلی ختم نشــد. اعالم 
معرفی زاهدی وفا سرپرســت ســه ماهه وزارت کار 
و رفاه اجتماعی به عنوان وزیر پیشــنهادی دولت به 
مجلس یکبار دیگر موضوعی مشابه خواهران خزعلی 
شــکل داد. اما یــک عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس ضمن رد ادعای طرح شده در فضای مجازی 
درباره دوتابعیتی بودن فرزندان وزیر پیشنهادی کار 
در توضیــح این مطلب گفت: در این موضوع، من از 
شخص آقای زاهدی وفا ســوال کردم، وی توضیح 
داد که هرچند همزمان با دوران تحصیلش در کانادا 
به عنوان دانشــجوی بورســیه وزارت علوم و اقامت 
در آن کشــور فرزندان ایشان نیز در آن زمان متولد 
شده اند، اما ایشان هیچ اقدامی برای اخذ تابعیت برای 
آنها نکرده اســت و این فرزندان هیچگاه کد تامین 
اجتماعی کشور کانادا را نداشته و در کانادا نیز اقامت 
ندارنــد و حتی پس از پایــان دوران تحصیل پدر و 
بازگشــت به ایران هیچ ســفر خارجی بجز عتبات 

عالیات نداشته اند.

فرزندان ۵4۰۰ نفر از مسئوالن دولت در خارج از کشور هستند

فرزندان مسئوالن در کشور دشمن چه می کنند؟ 

 باید گفت که حضور 5400 آقازاده 
در کشورهایی که عموما مجموعه 
می شود  دانسته  جهانی  استکبار 
به معنای این است که اگر مسئولی 
پیدا شــود که فرزندش خارج از 
کشور نباشد باید او را جزو استثناها 

بدانیم!

روز یازدهم اردیبهشــت ســال 1401 خبر تولد 
ســه توله یوز ایرانی، امیدها برای احیای گونه در 
معــرض خطر یوزپلنگ ایرانی را زنده کرد؛ همان 
یوزپلنگی که در جام جهانی ۲014 برای نخستین 
بار روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران نقش بست 
و تالشــها برای مقابله با انقراض این گونه ایرانی 
جدی تر شد. اما همان گونه که اوایل سال 1401، 
تولد تولــه یوزها مردم ایران را خوشــحال کرد، 
اواخر ســال، خبر مرگ آخرین توله یوز که پیروز 
نام گرفته بود، مردم را اندوهگین ساخت و سیلی 
از انتقاد از ســوءمدیریت مسئوالن در شبکه های 

اجتماعی و رسانه ها به راه افتاد. 
تولــد، زندگی و مــرگ پیروز آنقدر بــرای افکار 
عمومی مهم بود که مرور خبرها و تماشای عکسها 
و فیلمهای آن در این ده ماه به بخشی از زندگی 
مردم تبدیل شــد و مردم با وجود تمام مشکالت 
ماههای اخیر خود، با حساسیت، وضعیت پیروز را 
دنبال می کردنــد. حتی ترانه معروف »برای...« از 
شــروین حاجی پور که امسال جایزه گرمی  را هم 
دریافت کرد در بخشــی به پیروز اشاره کرده بود: 

»برای پیروز و احتمال انقراضش...«.
امــا پیروز، توله یوز ایرانی چگونه متولد شــد؟ از 
ســال 1۳90 پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 
شــروع شــد. مادر پیروز، ایران نام داشت. ایران 
توله یوز هشت ماهه ماده ای بود که طی همکاری 
مشــترک یگان حفاظت محیط زیست و پلیس 
امنیت از قاچاقچیان حیوانات کشف و به پردیسان 
منتقل شــد. این توله یوز در زمان کشف از سوء 
تغذیه رنج می بــرد و در کنار آن به علت جدایی 
زودهنگام از زادگاه خود، بســیاری از مهارت های 
بقا را فرا نگرفته بود. دو سال بعد و در اردیبهشت 
9۸ اعالم شــد که ایران رفتارهای جفت گیری از 

خود نشان می دهد.
تالش بــرای انجام لقــاح طبیعی بیــن ایران و 
یوزپلنگ نر 10 ســاله ای به نام فیروز از ابتدای 
ســال 1400 آغاز شد. ســرانجام طی جفتگیری 
بین ایران و فیروز، ســه توله یوز متولد شدند که 
هر ســه نر بودند. از همان ابتــدا، مادر، توله ها را 
تحویل نگرفت. مراحل شناساندن توله ها به مادر 
ســه روز طول کشــید اما نتیجه نداد و سرانجام 
توله ها از مادر جدا شــدند و در شرایط قرنطینه 
قرار گرفتند و غذادهی دســتی آغاز شد. دو توله 
اول در روزهای اول تلف شــدند و پیروز با تالش 
متخصصین زنده ماند. دلیل اصلی تلف شدن توله 
اول طبق گفته رئیس دامپزشــکی کشــور نقص 
ژنتیکی و چسبندگی ریه و دلیل تلف شدن توله 
دوم اســتفاده از شیر بی کیفیت بود. پس از تلف 
شدن توله دوم، ســازمان حفاظت محیط زیست 
یک دامپزشــک متخصص یوزپلنگ هــا از آفریقا 
را دعــوت کرد، پیتر کالــدول به ایران آمد و پنج 

روز شــرایط توله ســوم را زیر نظر گرفت، شیر و 
مکمل های مخصوصــی را با خود آورد و تیمارگر 

توله شروع به تغذیه کردن توله با این مواد کرد.
سپس پیروز به پارک پردیسان تهران که شرایط و 

امکانات مناسب تری نسبت به توران داشت منتقل 
شــد تا بتوان از این طریق از تلف شدن توله یوز 
سوم جلوگیری کرد. وظیفه اصلی مراقبت از پیروز 
را علیرضا شــهرداری پناه بر عهده داشت. او که 
مربی جانورشناســی و فعال محیط زیستی است 
10 ماه از زندگی خود را وقف پرورش پیروز کرد 
و حتی شــبها در کنار پیروز می خوابید. قرار بود 
پیروز پــس از دوازده ماهگی به پارک ملی توران 
منتقل شــود اما بیماری، موجب شــد به دوازده 

ماهگی نرسد.
پیروز که به دلیل مشــکالت گوارشی و کلیوی، 
در روزهای آخر به بیمارستان دامپزشکی مرکزی 
منتقل شده بود کارش به دیالیز کلیه هم کشید. 
امیر مرادی رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی، 
ساعاتی پیش از تلف شدن پیروز در ویدئویی گفته 
بود: »بعد از اینکه پیروز به بیمارستان منتقل شد، 
با اقدامات انجام شــده سعی کردیم عالیم بالینی 
و فیزیولوژیک حیوان را ثابت نگه داریم. وضعیت 

خوب نبود بالفاصله اقدامات درمانی را آغاز کردیم 
و سعی شد شرایط آنزیم کلیوی و عوارض ناشی 
از باال رفتن آن کنترل شــود کــه آن را مدیریت 
کردیم. ارزیابی ها انجام و جمع بندی این شد که 
به علت های مختلف دیالیز برای حیوان خطرناک 
اســت و از آنجا که مادرش ایران هم باردار است، 
از این رو امکان خونگیری از ایران هم ممکن نبود 
چون امکان داشت به حیوان شوک وارد شود. اما 
بعد از انجام یک ســری اقدامات، جمع بندی شد 
که می توان پیروز را دیالیز کرد.« اما دیالیز نتیجه 

نداد و پیروز تلف شد. 
مرادی گفت: از دست دادن پیروز و عدم اثربخشی 
تمام تالش هایی که تیم درمان برای نجات حیوان 
انجام داد باعث تاســف من و تمام همکاران است 
و از همه عذرخواهی می کنیم که نتوانســتیم این 

حیوان را نگه داریم.
یک ماه پیش از مــرگ پیروز، روز نهم بهمن ماه 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان سمنان، 
از جفت گیــری موفق مجدد فیــروز و ایران، دو 
یوزپلنگ در اسارت پارک ملی توران بعد از حدود 
یک سال خبر داد. او گفت: البته این هنوز به معنی 
بارداری »ایران« )مادر پیروز( نیست و باید مراحل 
بعــدی بارداری مانند »النه گزینی« و »تشــکیل 
جنین« و دیگر مراحل بارداری توسط کارشناسان 
بررســی شود. او با بیان اینکه برنامه ریزی کامل و 
دقیقی برای تکرار پروژه تکثیر یوزها در اســارت 
در پــارک ملی توران صورت گرفته و همه تدابیر 
به صورت علمی و فنی با پیش بینی همه احتماالت 
در این زمینه اندیشــیده شده ابراز امیدواری کرد 
این جفت گیری منجر به بارداری »ایران« شود و 
بهار آینده دومین مرحله از پروژه تکثیر در شرایط 
نیمه اسارت یوزهای تورانی با تولد توله های جدید 
با موفقیت انجام شود. شاید تولد توله جدیدی از 
فیروز و ایران، بتواند امیدها برای حفظ یوزپلنگ 

ایرانی را پررنگتر کند. 

تولد و مرگ توله یوز ایرانی؛ از اردیبهشت تا اسفند

برای »پیروز« و انقراضی که نزدیکتر شد

تالش برای انجام لقاح طبیعی بین ایران 
و یوزپلنگ نر 10 ساله ای به نام فیروز 
از ابتدای سال 1400 آغاز شد. سرانجام 
فیروز، سه  و  ایران  بین  طی جفتگیری 
توله یوز متولد شــدند که هر ســه نر 
بودند. از همان ابتــدا، مادر، توله ها را 
تحویل نگرفت و پس از سه روز توله ها 

در شرایط قرنطینه قرار گرفتند 


