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شماره 4433

گردشگران آلمانی در اصفهان

یادداشت

راه توسعه
از وین تا شیر گاه
[الهام صادقی ]

فجایعی مانند زلزله ،سیل و  ...ابعادی دارند که گستردگی
حقیقی آن ،امرو ِز روز به ش��دت تحت تأثیر رسانه است .
رس��انههایی که ب��ه ابعاد ای��ن فجایع ،ط��ول ،عرض و
ارتف��اع م��د نظر خود را م��ی دهند و مجازی میش��وند
برحقیق��ت رخ داده  .چیس��تی رس��انه در روزگار
مدرن و پس��ا مدرن مبحثی گس��ترده اس��ت و خارج از
بح��ث ما ،اما بی ش��ک ابعاد وس��یع رس��انه و گونههای
خ��اص و گاه��ا ناش��ناس آن ،حتی برخورد مفس��رین و
تحلیلگ��ران را با هر رخ��دادی تحت تأثی��ر عمیق خود
قرار می دهد ،چه برس��د به تأثی��ر آن بر مخاطبان عام .
سیل اخیر که در شمال ایران رخ داد ،خود مصداقی است
ب��ر این مورد ،یک فاجعه و ابع��اد حقیقی اش و ابعـــاد
رسانه ای آن و چگونگی برخورد مردم و مسئوالن با آن .
ش��اهدان عینی و جس��تجوگران حقیقی حقیقت ،ابعاد
فاجعه را وسیع می دانند و غیر قابل چشم پوشی و نیازمند
تحلیل و تفسیر و بازنگری در زمینههای زیست محیطی،
هواشناس��ی ،مدیریت بحـــران و البت��ه و صـــد البته
جـــامعه شناسی .
جس��تجوگران در فض��ای مج��ازی و اهالی ش��بکههای
اجتماعی و آنان که نه به دنبال خبری موثق ،بلکه به قصد
گش��ت وگذاری مجازی ،اخبار این سیل را دنبال کردند،
اساس��ا با ابعاد فاجعه کاری نداش��تند و تنها نتیجه اش
برای آن��ان چند عکس و فیلم و به قول خودش��ان چند
" الیک " بیشتر بود که در کنار پرداخــــتن به مذاکرات
 5+1و ش��ــادیهای آگاهانه و غیرآگاهانهش��ان بر این
موفقیت و پیروزی ،نیم نگاهی هم به س��یل داش��تند و
به کش��ته ش��دن هموطنانش��ان و البته ندیدن خطری
که از بیخ گوش اکثرش��ان گذش��ت  .مسئوالن نیز چون
نمیخواس��تند ش��ادی پیروزی مذاک��رات را تلخ کنند،
هرکجا که نشستند از ابعاد قابل چشمپوشی و ناچیز این
اتفاق گفتند و نوش��تند  .مدیران و مسئوالن هواشناسی
و راه��داری و پلی��س راه و مدیریت بحران و چه و چه و
چ��ه نیز هر ک��دام تقصیر را به گردن دیگ��ری انداختند
و بان��گ " ک��ی بود ؟ کی ب��ود ؟ من نبودم ! " ش��ان را
هر گوش شنوایی شنید ،مگر آنان که گوش به سویی دیگر و
چشم به سویی دیگر داشتند .
ابعاد حقیقی این فاجعه ،حتی اگر کش��ته شدن یک نفر
باش��د و ویرانی یک خانه ،باز هم وسیع است و غیر قابل
چشم پوشی  .چه رسد به فاجعهای که هیچ آمار درستی
از کش��ته شدگان و ناپدید ش��دگانش در دست نیست و
این بسیار بدتر و زشت تر از فجایعی نظیر زلزلههای بم و
رودبار و  ...است ،چرا که در این مورد همه ما چون کبک،
سرمان زیر برف است ،فقط برفهایمان از آسمانهایی
متف��اوت باری��ده اس��ت وگرن��ه در کب��ک بودنم��ان
تفاوتی نیست .
ما کبکیم چرا که وقتی هموطنان مان را س��یل می برد
م��ا به جای کمک رس��انی ،دوربین و موبایل به دس��ت،
ایس��تاده ای��م و حداکث��ر واکنش��مان ،فری��اد اس��ت و
فیلمب��رداری ب��رای صفح��ه ش��خصی م��ان در ف�لان
شبکه اجتماعی .
ما کبک هس��تیم چ��را که میزان انتش��ار همین فیلم و
عکسه��ا و میزان موض��ع گیری عمومی ما نس��بت به
فاجعه ،آنچنان کوچک و کم و قابل چشم پوشی است که
هیچ مس��ئولی را به پاسخگویی وا نمیدارد ،هیچ نهادی
را به رس��یدگی مجبور نمی کند و م��ا تنها صحنههایی
از فروریختن س��اختمانهای چند طبقه س��اخته ش��ده
در حریم رودخانهها و صحنههایی از غرق شدن ماشینها
و آب ب��ردن م��ردم را به اش��تراک می گذاری��م ،آن هم
بیهـــیچ مطالبهای !!!
و نهایتا مس��ئوالن نیز در این بازار کساد مطالبه مردمی،
فقط عملکرد خود را توجیه می کنند و اش��تباهی را که
"ش��اید" وقوعش را بپذیرند ،به گردن دیگری می اندازند
و فرافکن��ی می کنند و کوچک انگاری  .آنان که پیش یا
پس از فاجـــعه ،در کشته شدن مردمان و ویرانی خانهها
و در راه ماندن مسافران و غرق شدن ماشینها و غیره و
غیره دخیل بوده اند ،هر یک کوتاهی خود را به گونه ای
توجیه می کنند که برای فهمیدن فرارشان از پاسخگویی،
الزم نیست خیلی دقیق شد و تحلیل کرد .
و نهایت��ا اینکه ش��ادی پس از مذاک��رات  5+1و پیروزی
تی��م مذاکره کنن��ده کش��ورمان برای همه ما ش��یرین
ب��ود ولی م��ا باید یادمان باش��د ک��ه راه توس��عه از ژنو
و وی��ن و ل��وزان و  ...نم��ی گ��ذرد ،بلکه راه توس��عه از
ش��یرگاه و ک��ن و چال��وس و  ...می گذرد ت��ا در فاجعه
بع��دی ( ک��ه انش��اءاهلل دور ب��اد  ) .م��ا یاری رس��ان
هموطنانمان باش��یم ،نه به اش��تراک گذار نابودیش��ان .
راه توس��عه از مطالبه م��ردم از دولتمردان و مس��ئوالن
می گذرد تا در س��یل بعدی تلفات کمتر شود و به صفر
برسد ،که نابودی یک نفر و یک خانه هم زیاد است برای
کش��وری که هر یک نفرش ،یک ارتش را حریف است و
پیروز هر میدان .

سودوکو

چادره��ای رنگارن��گ ب��ه س��ر میکنن��د و در صح��ن
امام رضا (ع) عکس دس��تهجمعی میاندازند ،برایش��ان
تن��وع لباس اس��ت و جالب میآید .آن را دوس��ت دارند
و از پوش��یدن آن اس��تقبال میکنند .به گزارش ایس��نا،
در داخ��ل هواپیم��ا مهمانداره��ای آلمان��ی هم حجاب
دارند ،روس��ریهای س��فید با روپوشهای آبی روش��ن،
چه��ار روز س��فر هوایی در ای��ران را با این لباسها س��ر
کردهاند ،برایشان حکم یونیفرم دارد و آزاردهنده نیست.
 34آلمانی سفرشان را با هواپیمای مخصوص گردشگری
از گرجس��تان آغاز کردند و بعد از دیدن تاجیکس��تان و
ازبکس��تان به ایران رس��یدند ،توقف نخست در مشهد و
تنها مکان مورد بازدید در این شهر هم حرم امامرضا (ع)
بود.عب��اس پیرمرادی��ان ،راهنم��ای ای��ن گردش��گران
آلمان��ی در اینب��اره میگوی��د :حی��اط ،کاش��یکاریها،
معم��اری و بزرگی ح��رم امام رض��ا (ع) ،آنچنان به نظر
این گردش��گران قابل توج��ه بود که به یقین رس��یدند
امام رضا (ع) برای ایرانیها خیلی مهم است .او اضافه میکند:
تردد دائم و زیاد مردم در حرم ،آن همه شلوغی و حضور
مس��لمانانی از دیگر کش��ورها این گردشگران را متعجب
کرده ب��ود .مقصد بعدی این گروه در ایران ،اصفهان بود،
راهنمای آلمانیزب��ان آنها میگوید :دو روز در اصفهان،
یعنی اهمیت این ش��هر برای گردشگران خارجی .آنها
تمام آثار تاریخی این ش��هر را دیدند و از تجمع این همه
زیبایی و هنر در یک ش��هر ابراز حیرت کردند .آنها مثل
تمام گردشگران دیگر تحت تاثیر برخورد و مهماننوازی
ایرانیه��ا قرار گرفتند و از غذاه��ای ایرانی رضایت کامل

اب��راز کردند .پیرمرادی��ان ادامه میدهد :ب��ه دلیل تنوع
غذایی که یک راهنما میتواند در تور تامین کند ،تاکنون
گردش��گری را ندیدهام که از خ��وردن غذای ایرانی اعالم
نارضایتی کرده باش��د .من در این سفر کوتاه سعی کردم
برنام ه غذایی متنوعی را برای آنها داش��ته باشم .وی در
ادامه به بازدید این  34نفر از ش��هر ش��یراز میپردازد و
میگوید :با آنکه کل س��فر آنها در ش��یراز به تماشای
تخت جمش��ید و باغ دلگشا خالصه ش��د،اما همین هم
برایش��ان جالب بود .حتی تع��دادی از آنها که به کمک
عصا حرکت میکردند س��عی کردند این بخش از سفر را
از دس��ت ندهند .او یادآور میش��ود :گردشگران خارجی

جامعه

این روزها اخباری که منتش��ر می شود نش��ان از افزایش خشونت و عصبانی
بودن مردم دارد و به نظر می رسد تحمل مردم پایین آمده و برای کوچکترین
مورد درگیری ایجاد می ش��ود .آمار قوه قضائیه هم نش��ان می دهد که بها ِر
امس��ال ١٠ ،جرم اول یعنی ضرب و جرح عمدی ،توهین به اش��خاص عادی،
سرقت مستوجب تعزیر ،ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ،تخریب عمدی ،تهدید،
کالهب��رداری ،تص��رف عدوانی ،خیان��ت در امانت و مزاحمت تلفنی ،رش��د
 15درصدی داشته است.همچنین دو ،سه روز پیش معاون اجتماعی و پیشگیری
قوه قضائیه دراین باره گفت« :آرامش مردم پایین رفته و آنها در مقابل کمترین
مش��کل واکنش و رفتار خشونتآمیز نش��ان میدهند .درگیری و استفاده از
ابزارهای خاص مثل چاقو و س�لاح گرم در رفتار مردم غیرقابل انکار اس��ت،
متاسفانه امروز شاهد استفاده از سالح گرم در منازعات هستیم به طوری که
مردم در اولین لحظه از وقوع یک منازعه از س�لاح گرم اس��تفاده میکنند».
جامع��ه شناس��ان معتقدند یک راه برای کاهش خش��ونت و درگیری در بین
مردم این اس��ت که مجازاتها باید بعد بازدارندگی و رعب و وحش��ت داشته
باش��ند و مجازاتها هرچند کم ارزش ،باید اجرا شوند و از صدور مجازاتهای
طوالنی و جرایم س��نگین انجام نش��دنی پرهیز شود.از س��وی دیگر واکنش
مردم نس��بت به اخباری مانند کشف جنازه سربریده پسربچه  10ساله مقابل
خانهش��ان در خیابانی در تهران ،جوانی ۲۰ساله در سیسخت با چاقو به جان
زنبرادرش افتاد و او را کش��ت ،قتل پس��ر معتاد با ش��لیک یک گلوله توسط
جامعه

رئیس کمیته امداد :در غزه پارک نساخته ایم

رئیس کمیته امداد
ام��ام خمین��ی(ره)
ضم��ن اش��اره ب��ه
اینک��ه ای��ن نه��اد
هیچگاه ب��ه دنبال
اح��داث پ��ارک در
غ��زه نبوده اس��ت،
گفت :مـــقا یــسه
ساختمان امداد در
سوهانک با کاخ درست نیست ضمن اینکه ما تصمیم خود را برای جابهجایی
از این س��اختمان گرفتهایم.به گزارش فارس ،س��ید پرویز فتاح با اش��اره به
ارزیابی فعالیت کمیته امداد در  36سال گذشته خاطر نشان کرد :خوشبختانه
فعالیت این مجموعه در این س��الها مثبت ارزیابی میشود که البته همانند
س��ایر دس��تگاهها نیز با نواقصی روبهرو بوده و ما وظیفه داریم نقاط ضعف و
مثب��ت را شناس��ایی کنیم .فتاح با تاکید بر اینکه کمیته امداد مس��ئول رفع
فقر در جامعه نیس��ت ،بیان داش��ت :ما به فقرا و نیازمن��دان ارتباط داریم و
مسئولیم حمایتهایی را از این افراد داشته باشیم .وی اظهار امیدواری کرد:
دولت و مجلس بتوانند خط فقر را برای دس��تگاههای حمایتی مشخص کنند
تا این دستگاهها نیز بتوانند در ارائه خدمات به مددجویان موثرتر عمل کنند.
فتاح در ادامه این برنامه به افزایش ایمنی صندوقهای صدقات اش��اره کرد و
گفت :علیرغم افزایش ایمنی این صندوقها ،ما به دنبال توس��عه صندوقهای
صدق��ات الکترونیکی هس��تیم و هم اکنون  15درص��د از صندوقهای ما به
صورت الکترونیکی شده است .وی اضافه کرد :کمیته امداد در سالهای اخیر
هیچگاه ب��ه دنبال وارد کردن خودروهای لوکس نبوده و نخواهد بود .رئیس
کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه با تاکید بر این که ما هیچگاه به دنبال
احداث پارک در غزه نبودهایم و نخواهیم بود گفت:این س��خن اشتباهی بود
که به دروغ در یکی از روزنامهها منتش��ر ش��د و ما هی��چ گاه برنامهای را در
این بخش نداشتهایم .وی همچنین با اشاره به پرداخت وامهای قرضالحسنه
ب��ه مددجویان خاطر نش��ان ک��رد :این وامها فق��ط در اختی��ار مددجویان
تحت پوش��ش امداد قرار میگیرد.

ارقام از  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود .

پاسخ سودوكو (شماره )1592

که به ایران س��فر میکنند ،مطالعات زیادی دربار ه تخت
ی ِروند ظاهرا
جمشید دارند و معموال وقتی به دیدار آن م 
خاطراتش��ان را زنده میکنند .این گروه که چهارش��نبه
شب گذشته ( 25ش��هریور) ایران را به مقصد ارمنستان
ت��رک کرد ،طبق آنچ��ه راهنما روایت میکند ،از س��فر
کوتاهمدت خود به ایران نارضایتی نداش��تند .او میگوید:
فقط ترافیک س��نگینی که باعث شد وسیل ه نقلیه آنها
با تاخیر برس��د یا ناهماهنگی کوچکی ک��ه برای اقامت
در یک��ی از هتلها پی��ش آمد ،برخ��ی از آنها را کمی
ش��اکی کرده بود .البته آنها گردش��گران پولداری بودند
که ب��ه ازای هزینههایی که پرداختند توقعاتی داش��تند.

در هر حال ترافیک از اختیار ما خارج است ،برای همین تمام
س��عی به کار گرفته ش��د تا آنها ناراض��ی ایران را ترک
نکنند که این اتفاق هم افتاد .ورود نخس��تین هواپیمای
اختصاصی گردش��گری به ایران نتیج ه س��فر تحقیقاتی
راهنمای این گروه آلمانی در س��ال گذشته به کشورمان
بوده اس��ت .پیرمرادیان توضیح میده��د :راهنمای این
گروه آلمانی که ش��خصی کامال ش��ناخته شده در عرصه
گردش��گری است ،سال گذشته یک س��فر تحقیقاتی به
ایران داش��ت و این تور هوای��ی را ترتیب داد .او در پایان
این س��فر نیز اعالم کرد؛ تصمیم دارد سال آینده همین
برنامه را با گروه دیگری اجرا کند.

سودوكو (شماره )1593

چرا کامنتهای مردم پر از خشم شده است؟

یک جامعهشناس :روحیه خونخواهی مردم زیاد شده است

پدرش در سیمون بولیوار ،بازداشت دزد ۲۰سالهای که در شیراز ،شبانه بدون
لباس ،وارد خانههای مردم میش��د و به زنان تجاوز میکرد هم جای نگرانی
دارد چون اغلب کاربران پیش��نهاد انتقام به ش��یوه داعش ،اعدام با ش��کنجه،
زجر کش کردن و  ...را داده بودند.اما چرا نظرات مخاطبان اینقدر رنگ خشونت
دارد و چ��را م��ردم ب��ه دنبال انتقام هس��تند؟ حس��ینی اس��تاد دانش��گاه و
جامعهشناسگفت:متاسفانهباوجوداعدامخالفکاران،قاچاقچیانوقاتالندرطول
این س��الها نتوانستیم میزان خش��ونت را در جامعه کاهش دهیم و با وجود
مجازاتهای خش��ن ،با رشد آسیبهای اجتماعی در جامعه مواجه هستیم .او
گفت :در سالهای گذشته قاچاقچیان بیشماری اعدام شدند .با اینحال تعداد
معتادان و قاچاقچیان کم نشد و این نشان می دهد که با نشان دادن خشونت
نمی توانیم آس��یبها را کم کنیم و باید فکر دیگری برای آن کرد .حس��ینی
گفت :خش��ونت از فحاشی تا قتل را ش��امل می شود و متاسفانه تمام سطوح
آن در جامعه ما وجود دارد و برای همین طبق آمار پزش��کی قانونی آمار آن
باالس��ت .حسینی گفت :آسیبهای اجتماعی زنجیروار هستند و باید بررسی

شود که چرا یک نفر کیف قاپی یا قتل می کند و مردم باید خودشان را جای
س��ارق یا کسی که مرتکب جرم و قتل شده بگذارند تا بهتر بتوانند موضوع را
درک کنند هرچند قتل و س��رقت در هیچ ش��رایطی درست نیست .او ادامه
داد :وقتی مردم ما برای فردی که س��ر پس��ر بچه ای را برید تجویز به کشتن
با ش��کنجه یا از نوع داعش می کنند نشان دهنده افزایش روحیه خونخواهی
در میان مردم است که این اصال نشانه خوبی نیست .حسینی گفت :البته این
قاتل هم فردی عادی نبود و احتماال شیشه مصرف می کرده و وقتی این افراد
بدون هیچ کنترل اجتماعی در جامعه رها باش��ند احتمال این خشونتها هم
وجود دارد.
او ادامه داد :کشور ما مملو از پیامهای خشونت است که بی شک بر رفتار مردم
تاثی��ر منفی دارد ،برای همین مردم در یک دعوای کوچک هم ذهنیت انتقام
و پیروزی دارند .او برای رفع خش��ونت زدایی در جامعه پیش��نهاد داد اساتید
دانشگاهی و کسانی که در حوزه فرهنگی هستند باید خشونت زدایی کنند و
این کار ابتدا باید کالمی باشد.
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