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روزنامه نگار

در خبری شــنیدیم نماینــده جمهوریخواه
طرح استیضاح جو بایدن را به اتهام «اقدامات
مفسدانه در اوکراین و سوء استفاده از قدرت
بــرای اجازه دادن به فرزندش در گرفتن پول
نقد از روسیه و چین» ارائه داد.
یعنــی ایــن نماینــده جمهوریخــواه خانم
"مارجــوری تیلور گرین" که از آن نســوان
الرجال تندروســت طرح اســتیضاح بایدن
را یــک روز پس از ورود وی به کاخ ســفید
مطرح کرد .در واقع نگذاشــتند این بدبخت
درســت روی صندلی ریاســت کاخ ســفید
بنشــیند ضد حالها به وی آغاز شــد .البته
چه بســا این کارها از ســر دلســوزی باشد.
خصوصــا که این بابا یعنی جو بایدن با تقلب
رئیس جمهور شــد! هنوز حتی برای شورای
نخبگان ما هم صحــت انتخابات مورد تایید
نیست اما خب در کار سیاست خارجه و امور
فرنگیهــا دخالتی نمیکنیــم هر چند ضد
ترامپ تیتر زیاد رفتیــم اما قصد دخالت در
کار آنها را نداشتیم.
نکته دیگر اینکه این اتهام مفســدانه آقازاده
بایدن در اوکراین چرا تکذیب نشــد؟ اساسا
چرا پشــت ســر برخی آقا زادههــا این همه
حرفه؟ صد رحمت به مــا "مفلس زادگان"
که حرفی پشت ســرمان نیست! قدر مسلم
شــاید این اتهامــات باعث تخریــب روحیه
هواداران بایدن در همه جای دنیا هم بشــود.
حتی سرخورده بشــوند که چرا یک آدمی با
ایــن چهره به ظاهر مهربــان آقازادهاش باید
تو زرد از آب درآید؟ شــاید هم بیچاره بایدن
خبر ندارد و جناب هانتر بایدن بیاذن باباش
کاری کــرده؟ باالخــره امکان فســاد مالی
آقازادهها بیاذن پدر وجود دارد.
قبــا هم گفتم چــرا در آمریکا بــا آن همه
اهن و تلوپ یک شورایی جهت بررسی صالحیت
کاندیداها ندارد که یک آدمی که آقا زادهاش
در اوکراین و روسیه فســاد مالی دارد تایید
نشود؟ آه که چقدر موضوع فساد مالی هانتر
بایدن در انتخابات مطرح شــد کســی توجه
نکرد و ادعا کردند :این اتهامات بیهوده است و
پروژه تخریب رقیب را کلید زدند .حتی برخی
ساده لوح شــعار میدادند":هر چی باشه بزار
باشه فقط ترامپ دیگه نباشه"! لذا در انتخاب
بین گزینههای بد و بدتر ،بد را انتخاب کردند!
بحث گزینه بد و بدتر شــد ما هم بارها بین
انتخاب گزینه بد و بدتر همین کار را کردیم
مثال در انتخاب گزینــه بدتر یعنی تخممرغ
شــانهای  52هزار تومان گزینه بد تخممرغ
شانهای  38هزار تومان را انتخاب میکنیم!
دیالوگ

پرواز اندازه آدمو برمــا میکنه هرچی باالتر
میری باال و باالتر میری دنیا از دید تو بزرگتر
میشه و تو از دید دنیا کوچکتر!
شوق پرواز  -یداهلل صمدی

کتیبهای ۱۰هزارساله
در چهارمین مکان
پادشاهیجهان

تصویری از یــک کتیبه قدیمی در تگرگ که
باعث جذب گردشــگران به آن مکان شده در
فضای مجازی منتشر شــده است.به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،جوبا و شوایمیس در حائل
از مهمتریــن مکانها و مقاصد گردشــگری
در کویر اســت که در طول ســال ،بســیاری
از بازدیدکننــدگان و گردشــگران داخلی و
خارجی برای دیــدن این مکان زیبا به آن جا
ســفر میکنند .تصویری که در ادامه مشاهده
ی سنگی
میکنید مشهورترین نقاشی و حکاک 
در جوبا را نشــان میدهد که یک شکل کامل
از انســان با بازوهای نازک و برجستگی بدن
روی آن حکاکی شــده اســت و قدمت آن به
بیش از  ۱۰هزار سال قبل میرسد .این کتیبه
شــاهدی بر تمدن بشــری در تگرگ در نظر
گرفته میشــود ،زیرا این آثار از قدیمیترین
مکانهای بشــری اســت .این مــکان غنی
از صحنههایــی از زندگــی روزمره انســانها
و ارگانیســمهایی اســت کــه در این منطقه
زندگی میکنند .شایان ذکر است که سازمان
بینالمللی میراث جهانی،یونسکو ،نقاشیهای
صخــرهای در منطقه تگرگ پادشــاهی را در
فهرست میراث جهانی قرار داده است و به این
ترتیب چهارمین مکان پادشاهی ثبت شده در
فهرست میراث جهانی است.

بحسن و خلق و وفا کس بیار ما نرسد
ُ
اگر چه حسنفروشان بجلوه آمدهاند
تفسیر :حافظ این شعر را تقدیم به کسانی میکند که به برخی مقامات
دولتی حرفهای عجیب میزنند و با این حرفها «حســن فروشــی»
میکنند!

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
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توزیع :تلفن09128197782 :
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تشویق بازیگر تلویزیون برای خرید خانه در دبی!
آفتاب یزد گروه شــبکه :ترغیب مردم به
خرید خانه در دبی ،توســط ســید جواد
هاشمی بازیگر کشورمان حاشیه ساز شد .او
که در یک ویدئو تبلیغاتی ظاهر شده است،
میگوید«:همیــن بغل بیخ گوش خونتون،
رفتید دبی خونهها رو ببینید؟ واقعا الیف
استایل خونههای دبی با هیچ جای دنیا قابل
قیاس نیست قبول دارید؟ ...میتونه شرایط
ویژه برای خریــد خونه تو اونجا رو براتون
فراهم کنه .برید بخرید و حالشــو ببرید.
بچههاتون هم دعاتون میکنن».
او حتما به خوبی میدانــد در این اوضاع
اقتصادی مردم چگونه روزگار میگذرانند،
حال چگونه مردم را ترغیب به خرید خانه
آنهم در دبی میکند؟ البد فقط چون الیف
استایل خانههای آنجا با هیچ جای دنیا قابل
قیاس نیست یا از اینکه از این رهگذر ارزهای
زیادی از کشــور خارج شود سود میبرد!
از همین رو اینکه چــرا این بازیگر چنین
تبلیغی را پذیرفته جای سوال دارد .البته
سید جواد هاشمی بعد از انتقادهای بسیار
به او بابت ایــن تبلیغ از مردم عذرخواهی
کرده است.نکته اینجاست تبلیغی شده و
پولی در جیــب این بازیگر رفته پس دیگر
عذرخواهی از چه باب است؟
> این ویدئو خیلی حرف داشت

در این راستا پیمان مولوی ،اقتصاددان در
کانال تلگرامی خود نوشــت« :وقتی دیدم
آقای هاشــمی در حال تعریف از امالک...
است نا خودآگاه فکر کردم شوخیست …
به قول دوستی منتظر بودیم تیری بخورد
و شهید شــود! اما تیر آخر را زمانی زد که
گفت برید خونــه بخرید و حالش را ببرید!
بچههایتان هم دعایتان میکنند!» بهگزارش
تجارت نیوز ،او در ادامه به تجربه خود اشاره
کرده و نوشته است« :من با خود اندیشیدم
که چقدر من …بــودم که یک بار نگفتیم
پولتان را ببرید انگلســتان و یا سوئیس و
یا اسپانیا! وقتی شــریک اسپانیایی گفت
ایرانیان خیلی دوســت دارند در اسپانیا
خانه بخرند تو چرا اقــدام نمیکنی و ما را
معرفی نمیکنی ،گفتــم این یعنی خروج
پول از کشــور ،کار من نیست .جاهایی که
کار کردیم و شرکت داشتیم و داریم و تمام
زورمان را زدیم پــول بینالمللی خارجی
بیاید در این مملکت! این ویدیو خیلی حرف
داشت… خیلی»
> حیف ایران!

از ســوی دیگر عصر ایران طی یادداشتی
به قلــم جعفر محمــدی در این خصوص
نوشته است «:سید جواد هاشمی ،بازیگر
ســینمای ایران که با وصف "ارزشــی"
شناخته میشود ،اخیرا ً در تبلیغ شرکتی
که خانههای دبی را میفروشــد مشارکت
کــرده و ایرانیها را دعوت کــرده که در
این شهر عربی ،خانه بخرند و تاکید کرده
که اگر ایــن کار را بکنید ،بچه هایتان هم
دعایتان خواهند کرد .این تبلیغ ،جنجال
زیادی را به دنبال داشته است؛ سیدجواد

سید جواد هاشمی تبلیغات را انجام داد و عذرخواهی کرد

بار وکالی مهاجــرت ،پررونق خواهدبود
و طیارههایمان پر از مســافرانی خواهد
بود که میروند تا بــه وطن بازنگردند ولو
با چشــمانی گریان و دلهایی شکسته!
سید جواد هاشــمی را بیخیال شوید...
حیف ایران!»
> واکنش کاربران

هاشمی و تبلیغ برای دبی؟! به قول "نقی
معمولی" در سریال پایتخت" :مگه میشه؟
مگه داریم؟!" پاسخ این است :بله! میشه
و داریم .میتوان ســید جواد هاشــمی را
نکوهید که چرا برای دبــی تبلیغ کرده و
حتی این جملهاش که گفته "الیف استایل
خانههای دبی با هیچ جای دنیا قابل قیاس
نیست" را به سخره گرفت .اما من بیش از
این که به سیدجواد و الیف استایل خانههای
دبی فکر کنم ،دلم به درد میآید که چرا به
روزی افتادهایم کــه رفتن از ایران به یک
دغدغه فراگیر تبدیل شــده است؟ ایرانی
که زمانی در قعر کشورهای مهاجر فرست
بود ،اینک سال هاست که باالی این جدول
جاخوش کرده است و این در حالی است که
نه مانند افغانستان و سوریه درگیر جنگایم
و نه مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی
دچار فقر ذاتی هستیم .تنها حکایت دبی
هم نیست؛ دبی هم دارد مانند بسیاری از
کشــورهای دیگر برای جذب سرمایههای
ایرانی رقابت میکند .مگر همین چند ماه
پیش نبود که خبرگزاری رسمی جمهوری
اســامی (ایرنا) خبر داد کــه ایرانیها
رکورددار خرید خانه در ترکیه شــدهاند؟
چقدر ایرانی در این سالها جالی وطن گفته
و با انگیزه "به هر آن کجا که باشــد به جز
این سرا ،سرایم" از استرالیا در شرق عالم
تا کانادا در غرب جهان پراکنده شدهاند؟!
واقع ًا در چند درصــد از هواپیماهایی که
از ایــران به خارج میرونــد ،مهاجری که
میرود تا برنگردد ،وجود ندارد؟!تازه! آنان
که رفته اند ،رفتهاند و تکلیف شان مشخص
است؛ میلیونها ایرانی و مخصوص ًا جوان،
یا در صدد رفتن هستند یا در حسرت آن!
مقصر این وضعیت ،نه سید جواد هاشمی
که کسانی هســتند که با تصمیم گیریها
و اقدامات نابخردانه شان در سطوح ارشد
مدیریتی ،ایران ما را به جایی برای "فرار"
و نه "قرار" تبدیل کرده اند:
این وضعیت "هوا"یی اســت که تنفس
میکنیم و به ویژه در شــهرهای بزرگ،
حسرت یک دم اکسیژن خالص به دلمان
مانده اســت؛ "آب" که میبینیم ،دلمان
میلرزد که دارد تمام میشــود و یادمان
میافتد که حتی ذخایر اســتراتژیک آب

تاریخ مجازات انســانهای خطاکار تقریبا همزمان با توسعه
زبان نوشــتاری حدود  1750ســال پیش از میالد مسیح در
شهر بابل مطرح شد و در همین راستا نخستین زندان نیز در
امپراطوری رومیان ساخته شد که قدمتی بالغ بر  2600سال
دارد .البته با گذر زمان عالوه بر اضافه شدن زندانهای بیشتر
در کشــورهای مختلف ،نوع کاربــری آن نیز تغییر پیدا کرد.
برخی از آنها با بدترین غذاها و شــدیدترین مجازات ،کاری
میکردنــد که زندانیها آرزوی مرگ کننــد و برخی دیگر با
رفتاری مالیمتآمیز تنها آزادی زندانیان را میگرفتند .تغییر و
توسعه پیدا کردن زندانها در قرن کنونی هم وجود داشته که
این امری کامال طبیعی است .اما چیزی که در این میان باعث
تعجب و شگفتی میشود ،زندانهایی هستند که رنگ و بویی
از زندان ندارند و برخی از مجرمین شاید زندگی راحتتری را
هم در آنها به دست بیاورند.

را از اعماق زمین هم اســتخراج کرده اند؛
برای یک کار عادی در ادارات ،باید کفش
آهنی داشت و زیر میزی و رومیزی داد ،در
دادسرا و دادگاه دلت میلرزد که آیا حقت
را خواهی گرفت یا اتفاق دیگری میافتد؟
ســطح علمی دانشگاه نزولی شده است و
کشور پر شده از دکترهای بیسوادی که با
مدرکشان پز میدهند و پول درمیآورند،
مدارس ،محلی شدهاند برای ربایش کودکی
و نشاط کودکان و نوجوانان ،رسانههایمان
شیر بییال و دم و اشکم هستند ،هر روز
مسئولی حرفی میزند که دنیا به ما بخندد،
مصوبات مجلس مان و کارهای دولتمان
هم که اظهر من الشــمس انــد ،درآمدها
اندکانــد و قیمتها لحظهای باال میروند
و ارزش پول ملی پایین میآید ،کسی که
بخواهد کارآفرینی و اشــتغالزایی کند ،به
چنــان روزگاری گرفتارش میکنند که به
غلط کردن میافتــد ،روابط مان با جهان،
همواره در سطحی باالتر از معمول ،متشنج
است ،ریاکاری سکه رایج جامعه شده است
و اخالقیات درگیر افولی تاریخی ،شــغل
و ثبات شــغلی و تشــکیل خانواده برای
خیلیها رویاســت ،خانه دیگر حتی یک
رویا هم نیســت و خودرویی که در دنیای
امروز ،جزو اقالم پیش پا افتاده محسوب
میشــود ،دغدغه ایرانیها شده است و...
پس چرا میلیونها نفر نروند و بیشــتر از
رفتگان در آرزوی رفتن نباشــند؟! پای
صحبتشــان هم که مینشینی میگویند
که مگر چندبــار زندگی میکنند؟ و حتی
آنان که در میانسالیاند با حسرت پاسخت
میدهند :از ما گذشــت ،الاقل برویم که
بچههایمان زندگی کنند و به قول سیدجواد
هاشمی ،دعاگو شوند! مگر چقدر آدم داریم
که بتوانند بروند و نروند تا کشورشــان را
بسازند و مدام نامردی و نامرادی ببینند و
باز هم نروند و بمانند و باز نامردی و نامرادی
ببینند و نروند و باز ...مگر یک انسان چقدر
تاب و توان دارد؟! تــا زمانی که عقالنیت
به تصمیــم و کارهایمان بازنگردد و هر که
بیشتر شــعار دهد و جلوه گری کند ،بر
صدر نشیند و بیشتر قدر بیند ،اوضاعمان
همین هست که هست و ایرانیها در ترکیه
و امارات و ...خانــه خواهند خرید و کار و

افــرادی که در اندونزی در دوران شــیوع کرونا
ماســک نزنند از ســوی پلیس بالــی اندونزی
دستگیر شده و مجبور میشوند تا کف خیابان
 50بار شنا رفته و جریمه نقدی پرداخت کنند.
زدن ماســک از سال گذشته در کشور اندونزی
اجباری شده و با شیوع گسترده بیماری کرونا
رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز افزایش یافته
اســت .به گزارش رکنا ،در پی آخرین دســتور
مقامات عالی در جزیره بالی اندونزی افرادی که
ماسک نمیزنند توسط ماموران پلیس متوقف
شده و عالوه بر پرداخت جریمه نقدی مجبورند
کف خیابان ۵۰بار شنا رفته و ورزشهای سنگین
و سخت را با نظارت ماموران پلیس انجام دهند.
در این میان گردشــگران نیز مســتثنی نبوده
و مجبورنــد تا این تنبیههای ســخت را انجام
دهند« .گوستی آگونگ» از مقامهای امنیتی در
ایــن باره گفت :در روزهای اخیر تعداد زیادی از
گردشگران بدون ماسک بوده و بوسیله ماموران
پلیس متوقف شــدهاند .افراد خاطی مجبور به
پرداخت جریمه ۷دالری و ورزشهای سنگین
هستند تا بار دیگر بدون ماسک به خیابان نیایند.
این در حالی اســت که مقامات اندونزی هشدار
دادهاند که خارجیانی که مقررات را رعایت نکنند
به زودی به کشورشان دیپورت میشوند.

رکورد شکنی مرد هندی
با حضور در قفس مارهای سمی

مردی در هند با حضور سه روزه خود در قفسی
با ۷۲مار سمی رکورد گینس را از آن خود کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران « ،نیالم کومار»کومار
پس از گذراندن ۷۲ســاعت با ۷۲مار سمی در
قفســی شیشــهای و بدون هیچ آسیبی رکورد
گینس را ثبت کرد .رکورد ثبت شــده قبلی از
سوی «پیتر سنیماریس» از آفریقای جنوبی را
بود که  ۵۰ساعت را با ۱۸مار سمی سپری کرد.
با وجود مخالفت مقامات محلی با آنچه او قصد
انجام آن را داشــت ،کومار این اقدام شجاعانه را
انجام داد و به آرزوی خود رسید .بعد از این تجربه
موفقیت آمیز اشتیاق کومار به مارها بیشتر شد،
زیرا او عادت داشــت مارهایی را که به خانه اش
نزدیک میشدند ،صید کند و آنها را به طبیعت
پرتاب کند تا در معرض خطر کشته شدن از سوی
مردم محلی قرار نگیرند.کومار یک پارک مار در
حیاط پشتی منزل خود ایجاد کرد و به توسعه
برنامههایی برای ایجاد یــک پارک مار واقعی با
یک مرکز تحقیقاتی برای مطالعه حیوانات فکر
میکند .به گفته این مــرد هندی ،ثبت رکورد
جدید گینس فقط نوعی دستاورد بود که برای
جذب ســرمایهگذاران مورد نیاز برای ایجاد این
مرکز الزم بود.

زندان های الکچری دنیا

در یک ســلول شخصی دوران حبسش را سپری خواهد کرد
این زندان که تنها  20ســال از تأسیسش میگذرد در ایالت
کالیفرنیا واقع شــده و به عنوان لوکستریــن زندان آمریکا
شناخته میشود.
> اونومیچی ،ژاپن

میتوان به زندان آورد!

> سانتا آنا ،آمریکا

معموال زندانهای آمریکا فضــای صمیمی و راحتی را برای
مجرمین در نظر نمیگیرند ،اما شــرایط در زندان ســانتا آنا
ی متفاوتتر دنبال میشــود .چرا که مجرمین با پرداخت
کم 
مبلغی حدود  40.000در ســال میتوانند اقامت خود را در
زندانی مجهزتر و آزادتر ســپری کنند .در سانتا آنا به همراه
داشــتن گوشــی و لبتاپ آزاد خواهد بــود و اجباری برای
پوشیدن لباس فرم وجود نخواهد داشت .همچنین هر زندانی

اما حضور ســیدجواد هاشمی در چنین
تبلیغی بــرای مخاطبان عجیب و غیرقابل
توجیه بوده اســت .از همین رو اقدامش
با بازتابهــای منفی از ســوی کاربران
شبکههای اجتماعی روبه رو شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است:
«سیدجواد هاشمی هستند سلبریتیای که
در این اوضاع اقتصادی و کمبود ارز و بحران
مسکن ملت را تشــویق به فرار سرمایه و
سرمایهگذاری در دبی میکند ».
کاربر دیگــری هم گفته اســت« :جامعه
سیدجواد هاشــمی را به عنوان هنرمندی
مذهبی میشناســد؛ و ایــن قضاوت هم
ناظر به ایفای نقشهای مثبت وی در طول
سالیانی دراز بوده است .حال سوال اساسی
این است که تکلیف الگوپذیری جوانان از
این مر ِد ارزشــی سینمای ایران ،در بزنگاه
تناقض میان بَرساخت رسانهای و شخصیت
ِ
حقیقیاش چیست؟»
دیگری نوشت«:میخواین بچه هاتون دعاتون
کنن؟ برید از مشــاور امالک ســیدجواد
هاشــمی تو دوبی خونه بخرید ...المصب
حداقل میدادی یکی دیگه تبلیغ کنه».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد «:از
کلیات این ویدئو باخبر نیستم .اما مجموعه
فعالیتهای اخیر ســید جواد هاشمی مرا
عمیقا آزرده و دلسرد کرده».
کاربران دیگر نوشــته اند «:هندلکننده
ِ
امــاک دبی برای ایرانیها ،کامال
اون برند
با شناخت و تیزبینی ،سیدجواد هاشمی رو
انتخاب کرده؛ سیدجواد سفیر برند نیست،
هم ه شما سفیران این برند شدید « ،».بله
دوستان ارز از کشــور خارج کنید چون
الیف استایل خونههای دبی با هیچ جا قابل
قیاس نیست!»« ،مگه خونه الیف استایل
داره؟»« ،جــواد هاشــمی خیلی وقته که
تنزل کرده مدتهــا نون ظاهر و ادعاهایش
را میخورد»« ،سید جواد هاشمی از الیف
اســتایل دبی میگه و برای سرمایهگذاری
در اونجا تبلیغ میکنه .یاد دیالوگ آلیس
در ســرزمین عجایب افتادم ،میگه:خیلی
خوب میشد اگه واسه تنوع هم که شده یه
چیزی با عقل جور در میومد»« ،سید جواد
هاشــمی برای خرید خانه در دوبی تبلیغ
میکند! آخرش هم با همان ادبیات خودش
میگویــد «بچههاتون رو هــم ببرید که
دعاتون میکنند» این فقط نشون میده که
آخرین روزنهها برای جلوگیری از فروپاشی
فرهنگی و اقتصادی در حال تاریک شدن
هســت!»« ،این ســیدجواد هاشمی چی
داره میگه!؟ بریم دبی برا بچههامون خونه
بخریم؟ ما تو دهستان مون هم برا بچه مون
نمیتونیم خونه بخریم!»

جریمه ورزشی و نقدی
برای ماسک نزدن

احترام به افراد مو ســفید و سالخورده از واجبات فرهنگ ژاپن
اســت که از آداب غــذا خوردن تا حتــی زندانهای آن دیده
میشــود .اونومیچی نام زندانی ویژه برای سالمندان است که
تنها افراد  70ســال به باال به آن فرستاده میشوند .مجرمین
زنــدان اونومیچی که معموال به خالف ســنگینیهم مرتکب
نشدهاند ،بیشتر از یک نگهبان به یک نگهدار نیاز دارند .زیرا در
این زندان مامورین ،رژیم غذایی و دستورات پزشکی الزم برای
مجرمین را با دقت پیادهسازی میکنند و هر کدام از زندانیان را
در سلولی نسبتا بزرگ که دارای میز ،دوش ،سرویسبهداشتی،
تلویزیون و ســایر امکاناتی که به صورت شخصی ارائه میشود
در اختیار دارند.
> زندان پندوک بامبو ،اندونزی

بازداشــتگاه پُندوک بامبو واقع در جزیره زیبای جاوا به جرئت

یکی از مجهزترین زندانهای جهان اســت که تنها برای زنان
ایجاد شــده اســت .زنانی که به این زندان محکوم میشوند
شانس ســپری کردن خود در یک محیط سبز را دارند که در
آن ســالنهای زیبایی ،سلولهای مجهز به تهویه هوا ،یخچال
شخصی و  ...برایشــان در دسترس است ،حتی شوهای فشن
هم هر از گاهی در زندان پندوک بامبو برگزار میشــود .البته
این زندان الکچری ظرفیت محدودی داشته و کمتر از 400نفر
شانس محکوم شدن در آن را خواهند داشت.

> زندان هر مجستی ادیول ،اسکاتلند

> زندان سن آنتونیو ،ونزوئال

در سن آنتونی ِو ونزوئال واژه زندان و پارتی به یک معنا خواهد بود.
عمال تنها محدودیت زندانیان ســن آنتونیــو محرومیت از
آزادی و ارتباط با دنیای خارج از زندان است و غیر از این دو
سپری کردن اوقات در زندان سن آنتونیو هیچ تفاوتی با یک
زندگی بیدغدغه و سرخوشــانه ندارد .زندانیان سن آنتونیو
فرصت استفاده از  4استخر عمومی بزرگ ،استفاده از گوشی
همراه ،میز بیلیارد و باربکیو را خواهند داشت .زندانیان حتی
فرزندان خود را هم میتوانند به زندان بیاورند و در کنارشان
وقت بگذرانند .غیر از خارج شــدن از زندان هر کار دیگری
در سن آنتونیو ممکن است حتّی با کمی پول کنسرت را هم

هر مجســتی ادیول یک زندان خصوصی است که همانند یک
مدرســه عمل میکند .چرا که یکی از مهمتریــن اهداف این
زندان پــرورش و علمآموزی به مجرمین اســت .در این زندان
ادیول اســکاتلند زندانیان  40ساعت آموزش هفتگی در برنامه
دارند که شامل ورکشاپهای کاربردی و آموزشهای متنوعی
است که زندانیان با توجه به عالقه خود آن را انتخاب میکنند.
عالوه بر این ،آموزشهای کاربردی زندانیان فرصت اســتفاده از
زمین فوتبال ،میز بیلیارد ،اتاقی مجهز به کامپیوتر و تلویزیون را
خواهند داشت /.خبرآنالین

