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 در صفحه 6 بخوانید
اقبال محمدپور

 در صفحه 7 بخوانید

سندرم صندلی گهواره ای و آچمز کرونا
ســندرم )عالیم، نشــانگان( صندلــی گهــواره ای )صندلی 
مادربزرگی( حکایت از این دارد که بسیاری از ما در محیط کار 
یا زندگی غیرکاری، ممکن است مشغول انجام کارهایی باشیم 
که نتیجه ای در برندارند. در این شــرایط حرکت می کنیم، اما 
پیش نمی رویم، درســت مثل یک صندلی گهواره ای که تکان 
می خورد، امــا از جایش حرکت نمی کند. حالتی که در ظاهر 
فعل و انفعاالتی رخ می دهد ولی در شــرایط بهبودی حاصل 
نمی شــود و این تغییرات ظاهری و ایستا است. این سندرم را 
اضافه کنید به پاندمی)جهان شمولی( ویروس کرونا تا متوجه 

شوید دچار یک نوع آچمز)بن بست( در شرایط شده ایم.

فعالیت فرهنگی ارومیه در انحصار تفکری خاص
فرهنــگ از نظر متخصصان این حــوزه مجموعه ای از باورها، 
دانش هــا، هنرهــا، قوانین، اخالقیات، عــادات و هر آنچه که 
فرد بــه عنوان عضوی از جامعه  خویش فرا می گیرد، اســت.

انتقاِل درســت فرهنگ به نسل بعد با وراثت و ژنتیک صورت 
نمی گیرد، بلکه با آموزِش درســت اســت کــه حفظ بقایش 
صورت می پذیرد و به بهتر شدن آن می انجامد. بنابراین فعال 
فرهنگی کســی اســت که بتواند در زمینه هایی که بیان شد 
دانــش کافی را فرا گیرد و آنهــا را در عمل نمایان کند، چرا 
که فقط فراگرفتن به صورت تئوری و بالقوه نمی تواند ثمرات 

مناسبی را همراه داشته باشد...

آرام حسن زاد
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گفتگو با سایمه خاکپور

بهزاد دودکانی

فرهاد خرمی

آخرین میخ ها بر تابوت ترامپ

معرفی نخبگان علمی

کیش بایدن مقابل پوتین
با مهره ی اردوغان

ضرورت تبدیل روستاهای بزرگ
 به شهر- دیزج مرگور

راه اندازی کسب و کار اینترنتی

با دستان خالی

»صدسالگی یک فریاد« تراژدی 
تلخ از زندگی ارامنه و ُکردها

نڤیسەر: فەرزانە سادقیپوور

د ھەژمــارا بــەرێ )ھەژمــار ١٨ان(ا کۆڤــارێ دە مــە 
بانــدۆرا پرتووکخواندنــێ ل ســەر بیر و ھزر و ژیانێ 
ئانی زمان و ئاماژە ب ھن تایبەتییێن گرینگ و فەیدێن 
پرتــووک و پرتووکخواندنــێ د ژیانــێ دە کــر. د وێ 
ھەژمارێ دە ئەمێ ل ســەر رۆال پرتووکخوەندنێ د 

ھن وارێن ژیانێ دە و سەرنایا وێ راوەستن..
ھەر مرۆڤەک ب قاســی تێگھشــتنا خوە دکارە بژی. 
گەر فێمکرن و تێگھشــتن ل بەر ســینۆرێ جەھالەتێ 
بە، دێ ژیان ژی وسا بە. وەک ئەم دبینن ل رۆژھالتا 
ناڤیــن یــەک ژ ســەدەما پرســگرێکێن کووریێن ھەیی 
ژی نەزانین و جەھالەتە، دەرباسکرنا ڤێ کریزێ تەنێ 
ب پێشخستنا فکر و رامان و زانیاریان گەنگازە. لەورە 
دڤــێ پرتــووک وەرن خوەنــدن و ئاســتا خوەنــدن و 

پێزانینان وەرن پێشدەخستن و گەشکرن.
وەکی دیار رۆژا ٢٣یێ نیســانێ ژ ئالییێ ئونەســجۆیێ 
ڤە وەکە رۆژا پرتووکێیا جیھانی ھاتیە دەستنیشانکرن. 
ئارمانــج ژ ڤێ دەستنیشــانکرنێ ئەوە کــو گوھدانەکە 
تایبــەت و بەرفــرەھ ب پرتــووک و پرتووکخوەنییــێ 
وەرە کرن. ھەروھا زانین و رەوشەنبیری ل جیھانێ 
بــەالڤ ببــن و تێکەڤــن ئاســتەکە بلنــد کو ئــەو جھێ 

گوھدانێ و خوەدی باندۆر بن. 
لێبەلــێ دۆســت و ھۆگرێــن خوەندن و کتێبــان، ھەر 
رۆژەکێ ژ تەمەنێ خوە وەک رۆژا کتێب و خوەندنێ 

دبینن.
ت تشــتەک وەک پرتــووکان ئاســۆیێن نــوو و ھزر و 
رامانێــن جــودا ل پێشــیا خوینەرێــن خــوە ڤەناکــە. ب 
شــێوەیەکە ســەمبۆلیک، جیھانێ رۆژەک ژ کتێبێ رە 
دیــار کریــە، و ھەمــوو کــەس و ملــەت ھەوجەدارێ 
پرتــووک و خوەندنــێ نــە، لێ ژ ھەر کەســی بێھتر، 
بــن  د  وان  وەالتــێ  پرانیــا  ھیــن  کــو  کــورد  گەلــێ 
دەســتێ نەیــاران دەیــە و زمانــێ وان ژی قەدەخەیە، 
ھەوجــەدارێ ڤــێ یەکێ نــە. ب تایبەت ژی پێویســت 
دکــە ھەری زێــدە جــوان وەک کــو تیــێ فێربوونــێ 
بــن، پرتــووکان بخوینــن. پرتووک و کتێــب و پێ رە 
وەک  دبــن  رە  بندەســت  گەلێــن  ژ  خوەنــدن  ژی 
دەرمانکەرێــن نەخوەشــیێن بێدەرمــان. گــەر مرۆڤ 
پێشکەتن و زانەبوونا خوە بخوازە، پێویستە پرتووکان 
بخوینــە.ژ بەر کــو خوەندنا پرتووکان یــەک ژ رێیێن 
ھەری گرینگ ژ بۆ پێشکەتن و زانەبوونا مرۆڤانە. ت 
خواندنەک ب قاسی خوەندنا پرتووکەکێ ب باندۆر و 
ماییندە نینە. مەبەست ژ پرتووکخواندنێ، خوەندنێن 
ئــازاد و خوەندنــا وان پرتووکانە کــو رۆلەکە گرینگ 

د ژێھەلبرنا ئاستا ئاگاھی و چاندا جڤاکێ دە ھەنە.
مرۆڤــان ژ پرتووکخوەندنــێ ئارمانجێن تێڤەل ھەنە، 
ھنەک ژ بەر پەروەردەھییێ یان پەیداکرنا کار یان ژ 
بۆ بھۆراندنا دەما خوە یان ژ بۆ ســتاندنا ئالیکارییێ 

پرتووکان دخوینن.
- پرتووکخواندن و سیستما پەروەردەھییێ.

د پــەرگاال پەروەردەھییێیــا دەولەتــێ دە ت رۆلەکــە 

تایبــەت ژ بــۆ خوەندنا پرتووکان نەھاتیــە دابینکرن و 
تەنــێ ئەلەقەیــەک فیزیکــی و بەرژەوەندیخوازانەیــا 
خوەندەڤانان ل گەل پرتووکان ھەیە. خوەندەڤان ب 
باشــی دێھنــا خوە نادنە ل ســەر مژارێــن پرتووکان، 
تەنــێ  و  دگــرن  ئەســاس  ئەزبەرکرنــێ  سیســتەما 
ســەرکەفتنا ل ئەزموونــان ئەســاس دگــرن لــێ ئەڤ 
سیســتەم چ فەیدەیەک نینە و مرۆڤان ل پێش ناخە، 
لەومــا پشــتی قەتاندنــا دەورا پەروەردەھییێ دووری 
چانــدا خوەندنــێ دکەڤــن و مێژیــێ خــوە تەنــێ د 
قالــب دە دھێلــن و ئێــدی پرتــووک نابە بەشــەک ژ 

پێویستییێن ژیانا رۆژانەیا روھێ وان و جڤاکێ.
ژ بۆ چارەســەرییا ڤێ بابەتێ دڤێ ب رێیەکە گونجاو، 
پرتووکخوەنــدن ببــە چانــدەک و پرتووکخــوەدن د 

ناڤ خوەندەڤان و جڤاکێ دە ببیتە چاندەکە گشتی.
تێکلــداری ژ بۆ رێیێــن چاندیکرنا خوەندنــا پرتووکان 
کو پێویســتە بەشا پەروەردەھییێ سەری لێ بدە ژی 
دڤــێ پرتووکخوەنــدن، تەکنیــک و گرینگیێــن وێ ببە 
یــەک ژ مادەیێــن خوەندنــێ. دڤــێ ھەر ژ دبســتانێن 
ســەرەتایی ڤە پرتووکان ب زارۆکان بدن ناساندن و 

خوەدن. - پرتووک و تۆرێن جڤاکی..
د سالێن داوین دە ب پێشکەتنا زانست و تەکنۆلۆژییێ 
و ب ھاتنــا تۆرێــن جڤاکــی د ناڤ ژیانــێ دە پرتووک 
و پرتووکخوەنــی ھاتنــە ژبیرکرنێ و گەلەک کەســان 
و  مەدرەســە  و  دەرس  ب  تەنــێ  پرتووکخوەنــی 
زانینگــەھێ ســینۆردار کرنــە لێبەلــێ دەمەکــە درێژا 
وەختــێ خــوە ب درێژاھییــا چەنــد ســاەتان ب تۆرێن 

جڤاکی ڤە مژوول دبن.
د ڤــێ ســەردەما کــو دنیایــا ئاشــۆپییا تۆرێــن جڤاکی 
بنگەھینێــن  پێدڤییێــن ھەری  ژ  یــەک  ڤەگوھەســتیە 
مرۆڤان، ھەروھا بوویە ئاموورەک ژ بۆ دەرباســکرنا 
دەبــارا ژیانــا گەلــەک کەســان و رۆلەکــە پــر گرینگ 
و پێدڤــی د نــاڤ گەلھەیــا جوانــان دە ھەیە، گەلەک 
مەبەســتا  ب  نــە  باوەرییــێ  ڤــێ  ســەر  ل  کارنــاس 
گھیشــتن ب ئارمانجێــن خــوە د وارێــن تێڤــەل دە 
وەکــی پەروەردەھییــا چانــدی و فکرییــا جڤاکێ، دڤێ 
بکارانینەکە باش و کێرھاتی ژ وێ وەرە برن. ھەرچەند 
وەکی خوویایە دنیایا ئاشــۆپی و پرتووکخوەنی وەک 
دژبەرێــن جــددی تێــن زانین و گەلەک کــەس دنیایا 
ئاشــۆپییا تۆرێــن جڤاکــی وەک دژمنێن ســەرەکەیێن 
چانــدا پرتــووک و پرتووکخوەنییــێ دزانــن، لێبەلــێ 
ھنەک کەس ژی ل ســەر ڤێ باوەرییێ نە کو دکارن 
ڤــێ مەترســییێ ڤەگوھزینن دەرفەتەکە ســوودمەند 
ژ بــۆ بەرفرەھکــرن و گەشــەپێدانا چانــدا پرتووک و 
پرتووکخوەنییێ.  ھن کارناســان ل سەر ڤێ باوەرییێ 
نــە کــو دکارن تێکلییێــن ئارمانجــدار د ناڤبەرا تۆرێن 
جڤاکــی و پرتــووکان دە پێــک بینــن و تۆرێــن جڤاکی 
ژ بۆ داناســین و بەالڤکرنــا چاندا پرتووکان بکار بینن. 
پرتووک و تۆرێن جڤاکی دژبەرێن مەترســیدار ژ بۆ 
ھەڤ نینــن، ژ بــەر کــو ئــەم دکارن ژ ھەردویــان، ژ 
بۆ گەشــەپێدان و پێشدەبرنا ئاستا پێزانینێن گشتییێن 
سوودمەند ژ جڤاکێ رە و ھەروھا بەرفرەھکرنا چاندا 
گشتی بکار بینن. ھەروھا دڤێ پالنرێژی ژ بۆ بکارانینا 

ڤــێ دەرفەتــێ ب مەبەســتا پاراســتن و بەرفرەھکرنا 
چانــد و پەروەردەھییێــن جڤاکێ وەکــی گرنگیدانا ب 
ئەنجامــدان.د  وەرن  پرتووکخوەنییــێ  و  پرتــووک 
قــادا پرتــووک و پرتووکخوەنییێیــا  تۆرێــن جڤاکــی 
دە دەرفەتەکــە پــر باش چێ بوویە کو بێتر و باشــتر 
بــەرھەم و پرتــووکان بــدن ناســاندن و خوینــەران 

تەشویقی ب کڕین و خوەندنا وان بکن.
و  پرتــووک  ژ  جوانــان  نفشــێ  دوورکەتنــا 
پرتووکخوەنییــێ مەترســیدارە و ئاســتا ئەالقەیــا وانیا 
ل ھەمبــەر خوەندنێ لــەوازە و زێدە ب تەکنۆلۆژیێ 
رە دەمــا خــوە دەرباس دکن. گــەرە د ڤی واری دە 
د  ھەروھا  وەرن  پێــک  بنگەھیــن  دەستپێشــخەرییێن 
تۆرێن جڤاکی دە گەلەک پێزانینێن چەوت، نەراســت، 
ب شــک  تێنە جیبجیکرن کو ت جاری نکارن دەوســا 

خوەندنا دوروستا پرتووکان بگرن
 ئیــرۆ مــرۆڤ ل شــوونا پرتــووکان تەنــێ د دەســتێ 
جوانــان دە تەلەفــۆن، ئپــۆد و ھود، دبینــە. ئەالقەیا ژ 
بــۆ پرتــووکان کێــم بوویە. جــوان دبێژن ئــەو ب رێیا 
ئینتەرنەتێ دخوینن، لێ ئاگاھیێن د ئینتەرنەتێ پرانی 
نووچەیێن گەرم و لەزن. ئەڤ وەک پرتووکان نابن. 
لــەورە ھەری کێــم رۆژێ ســەاتەکێ دڤــێ پرتــووک 

وەرە خوەندن.
- پرتووک و رۆال مالباتان

و  پاراســتن  د  مالباتــان  ســەرەکەیا  و  گرینــگ  رۆال 
پێشدەخستنا چاندا پرتووکخوەنییێ. 

گرنگیــدان و رێزگرتنــا پرتــووک و پرتووکخوەنییــێ 
و  مالباتــان  مەدیایــا  بکارانینــا  ئەیارکرنــا  د  دکارە 
نفشــێ زارۆک و جوانــان دە بانــدۆر ھەبــە و د ڤــێ 
پرۆسەسێ دە رۆال بێھەمپایا مالباتان گەلەک گرینگ 
و ئەساســییە. ژ بــۆ پاراســتن و پێشدەخســتنا چانــدا 
پرتــووک و پرتووکخوەنییــێ و رێڤەبرنــا پەیوەندییــا 
زارۆکان لگــەل تۆرێــن جڤاکــی، د ســەری دە مالبــات 
پێشــەنگن و یەکەمیــن و گرنگتریــن بنگەھ)بنیاد( ژ بۆ 
پەروەردەھییا شــیانا پرتووکخوەنییا زارۆک و جوانان 

تێن ھەسباندن.
دێ و باڤێــن پرتووکخوان زارۆکێن پرتووکخوان ژی 
ھەنە. دەما کو دێ و باڤ ئەدەت ب خوەندنێ ھەنە 
و پشــکەک ژ وەخت و خەباتێن خوەیێن رۆژانە ژ بۆ 
خوەندنــا پرتــووک و کۆڤار و پێزانینێــن دن تەرخان 
دکن، زارۆکێن وان ژی د دەمەکە زوو دە ڤێ رێباز 
و ئەدەتــێ ھەز دکــن و دپەژرینن و ئەو ژی دکەڤنە 
ل ســەر ریا دێ و باڤێن خوە و ڤی ئەدەتی دگرن و 
بــەردەوام دکن. ھەروھا پرتووکان ناس دکن و ھین 
دبن کو پرتووکخوەندنێ د ژیانێ دە رۆلەکە چقاس 

گرینگ و پێویست ھەیە. 
لێکۆلینــەک د ســاال ٢٠١٠ان دا ئیســبات دکــە کو ئەم 
چقاسی زێدەتر ژ بۆ زارۆکان پرتووکان بخوینن، وێ 
ئەوقاس تەۆریا زێھنا وان بھێزتر ببە و باقلتر ببن، 
وێ ل گــەل ھاوردۆرا خــوە زێدەتــر ل ھەڤ وەرن و 

ھێزا تێگھیشتنا وان خورتتر ببە.
گــەرە مالبــات د ناڤا مالێ دە پێگەھەکــە تایبەت ژ بۆ 
پرتــووکان ھەبــن کــو زارۆک ژی، ژ گرنگییا بنگەھین 

و بلنــدا پرتووکــێ و دنیایــا تــژی ژ ئاشــتی و ئارامییــا 
وێ ئــاگاھدار ببــن. دڤێ پێگەھا پرتووکێ د ناڤا مال و 
مالباتــان دە دیــار و بلند بــە کو ئەو وەکی پێدڤییەکە 
چانــدی و بنــرخ وەرە دیتــن و د پێگەھەکە تەیبەت و 
بلنــد دە جــیھ بگــرە. ھەکە ھەر وەکــی کو مرۆڤ ل 
تەلەڤیزییۆنــێ دنێــرن و فیلــم و بەرنامەیێــن تەیبەت 
تەماشــە دکن، وەرزشــێ دکــن، گوھدارییــا مووزیکێ 
دکن، دچنە پیاسەکرنێ و سەرگەرمییێن دنێن ژیانێ، 
پرتووکخوەنــدن ئادەتەکــە رۆژانــە نەبــە، دڤــێ ئەو 
رێبــاز و ئــەدەت وەرە گوھەرتــن، و مالبات پشــکەک 
ژ دەمــا خوەیــا رۆژانــە ژ بــۆ پرتووکخوەندنــێ ژی 

تەرخان بکن.
- سەرانە و رێژەیا خوەندنا جیھانی 

ســەرانە ئانگۆ رێژەیا خوەندنێ، لێکۆلینا ناڤگینا دەمێن 
خوەندنا کەســەکێ/ی د درێژاھییا شــەڤ و رۆژەکێ 
دەیــە. ھەلبــەت ئــەڤ یەکینەیــا ھەســباندنێ جارنــا ل 
گــۆری ھەژمــارا پرتووک و ھەژمــارا رووپەلێن کو ژ 
ئالییــێ ھەر کەســەکێ/ی ڤــە ھاتیە خوەنــدن ژی تێ 
بکارانین. ھەروھا ڤێ نموونەیێ د  دەمێن دابینکرییێن 
جیاواز دە، وەک میناک رێژەیا خوەندنا ساالنەیی ژی 
بــکار تینــن. دابینکرنــا رێژەیــا خوەندنــێ، وەکــی ھەر 
ڤەکۆلینــا ســەرژمارییەکە دن پێویســتی ب جڤاکەکــە 
ســەرژمارییێیا تایبەتی ھەیە کو ب تەڤاھییا جڤاکێ ڤە 

وەرە گەلەمپەریکرن. 
ئاســتا خوەندنــێ د دنیایــێ دە پیڤانەکــە ئەشــکەرە ژ 
بۆ ھەسباندنا رێژەیا پرتووکخوەنییا مرۆڤێن جڤاکێیە.
چانــدا پرتووکخوەنییــێ د رەوشــا ئیرۆیینــا ئیرانێ دە 
تنینــە و پرتــووک پــر کێم تێنە خوەنــدن، ھەژمارەکە 
کێمــا کەســێن جیــاواز و خوەندایێن جڤاکــێ، ل گۆری 

سەلیقەیێن خوە پرتووکان دخوینن.
ســالێن  ژ  کــو  ئامارێــن  و  لێکۆلیــن  ھن  گــۆری  ل 
دەرباســبوویی ھاتنــی وەشــاندن و ل گــۆر راپۆرێــن 
جیھانییێــن بەالڤبوویی، رێژەیــا خوەندنێ ل ئیرانێ ژ 
ســەدی ١٣ دەقــە د رۆژێ دەیــە و تەنــێ ژ ســەدی 
٥٨ێ گەلھەیــا ئیرانێ خوەندنێن ژ خەینی پرتووکێن 

دەرسی ھەنە کو ئەو رێژەیەکە پر کێمە.
لێبەلێ ل گۆری ھن لێکۆلینێن بەربەالڤ و ھاردەست، 
ھندوســتان د خوەندنــا پرتــووکان دە ل جیھانــێ د 
رێــزا یەکــەم دەیــە. ھەر وەالتیەکە/ی ھندوســتانێ د 
ھەفتەیەکێ دە ب گشتی ١٠ ساەت و ٤٢ دەقیقەیان 
پرتــووکان دخوینە. ھێژایی گۆتنێیە کو ژ ســەدی ٧٤ 
گەلھەیا ھندوســتانێ ســەوادا خوەندن و نڤیســاندنێ 

ھەنە کو ژ رێژەیا ناڤگینا جیھانی ژی کێمترە.
د رێزا دویەم دە تایالند تێ و د ھەفتەیەکێ دە دەما 
خوەندنــێ ل ڤــی وەالتــی ٩ ســاەت و ٢٤ دەقیقەیــە. 
تایالنــدی گەلــەک ژ خوەندنــا پرتووکێــن کاخــەزی 
و چاپبوویــی ھەز دکــن. ژ ســەدی ٨٨ گەلھەیــا ڤــی 

وەالتی ژ پرتووکێن چاپبوویی بکار تینن. 
د رێــزا ســێیەم دە چیــن جــیھ دگــرە و  وەالتــی د 
ھەفتییێ دە ٨ ســاەتێن خــوە ژ بۆ خوەندنا پرتووکان 
تەرخان دکن. ل چینێ ژ سەدی ٩٦.٣ کەسێن خوەندا 
ھەنــە.  رێــزا چــارەم فلیپیــن )٧ ســاەت و ٣٦ دەق(، 
رێزا پێنجەم مسر ) ٧ ساەت ٣٠ دەق(، رێزا شەشەم 
چەکیــا )٧ ســاەت ٢٤ دەق(، رێــزا ھەفتەم ســوێد )٧ 
ساەت ٦ دەق(، رێزا ھەشتەم فرانسا )٦ ساەت و ٥٤ 
دەق(، رێزا نەھەم ھونگارا )٦ ساەت و ٤٨ دەق( و 

رێــزا دەھەم ئەرەبســتانا ســوودی )٦ ســاەت و ٤٨ 
دەق(یە

باندۆرا خوەندنا پرتووکان ل سەر بیر و ھزر و ژیانێ

آزاد یوسفی راد

تا لحظه تنظیم این یادداشــت، دســت کم شهردار 
ارومیه و دو تن از مدیران شهرداری مناطق و جمعی 
از کارکنان این نهاد در حوزه ها و سمت های مختلف 
دســتگیر و یا بازداشت موقت شده اند و رسیدگی به 
پرونده )های( تخلف آنان در مراجع قضایی در جریان 

است.
برای شــروع ماجرا بد نیســت بدانید که شهرداری 
ارومیه از نظر چارت کشــوری، یک شهرداری درجه 
۱۱ است )درجه بندی شــهرداری ها براساس درآمد 
و جمعیت از ۱ تا نهایتاً ۱۲ تقســیم بندی می شود( 
به زبان دیگر تمام درآمدها و بودجه های آن توســط 
خــود شــهرداری و از جیب شــهروندان آن تامین 
می شــود. عمده منابع تأمین ایــن بودجه های چند 
ده میلیاردی، شــامل دریافت هزینــه بابت ا عطای 
پروانه های  ســاخت، عوارض و خدمات، فروش تراکم 
و اجاره امالک و اموال و ... اســت. شاید بگویید خب 
چه اشکال دارد! نهایتاً این منابع در راستای خدمات 
شهری و حقوق پرســنلی که در خدمت شهروندان 
هســتند پرداخت می شــود! اگر این چنین باشد که 
باید نیز باشــد هیچ ایرادی بر آن وارد نیســت! اما 
وقتی صحبت از فســاد و اختالس در چنین نهادی 
و از چنین منابعی به میان می آید بد نیســت کارگر 
روزمزدی را تصور کنید که پس از ۲۰ سال دوندگی، 
به زور توانســته آجر و خشت یک خانه ۶۰ متری را 
روی هم بگذارد و برایش پروانه ساخت بگیرد و نهایتا 
هزینه های خدمات آن را به شهرداری پرداخت کند!
 ادامه در صفحه 2

سهم شورای شهر و شهرداری ارومیه

 در گسترش فساد چیست؟

     سـرمقاله

میالد احمدزاده

واکاوی جرم و جنایت از منظر جامعه شناسی و حقوقی )4(

عظیم عثمانیان رضا سلیمانی

تبعات انتساب
 عناوین  نامطلوب

  به زیست گاه های انسانی 

بررسی زمینه های
 وقوع جرم در جامعه
از منظر روانشناسی

گفتگو با ناصر عجمی
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آزاد یوسفی راد - سردبیـــر

تا لحظه تنظیم این یادداشــت، دســت کم شهردار 
ارومیه و دو تن از مدیران شهرداری مناطق و جمعی 
از کارکنان این نهاد در حوزه ها و ســمت های مختلف 
دستگیر و یا بازداشــت موقت شده اند و رسیدگی به 
پرونده )های( تخلف آنان در مراجع قضایی در جریان 

است.
برای شــروع ماجرا بد نیســت بدانید که شــهرداری 
ارومیه از نظر چارت کشــوری، یک شهرداری درجه 
۱۱ اســت )درجه بندی شهرداری ها براساس درآمد و 
جمعیت از ۱ تا نهایتاً ۱۲ تقســیم بندی می شود( به 
زبان دیگر تمام درآمدها و بودجه های آن توسط خود 
شــهرداری و از جیب شــهروندان آن تامین می شود. 
عمده منابع تأمین این بودجه های چند ده میلیاردی، 
شامل دریافت هزینه بابت ا عطای پروانه های  ساخت، 
عوارض و خدمــات، فروش تراکــم و اجاره امالک و 
اموال و ... است. شــاید بگویید خب چه اشکال دارد! 
نهایتاً این منابع در راســتای خدمات شهری و حقوق 
پرسنلی که در خدمت شــهروندان هستند پرداخت 
می شــود! اگر این چنین باشد که باید نیز باشد هیچ 
ایرادی بر آن وارد نیست! اما وقتی صحبت از فساد و 
اختالس در چنین نهادی و از چنین منابعی به میان 
می آید بد نیســت کارگر روزمزدی را تصور کنید که 
پس از ۲۰ سال دوندگی، به زور توانسته آجر و خشت 
یک خانه ۶۰ متری را روی هم بگذارد و برایش پروانه 
ســاخت بگیرد و نهایتا هزینه هــای خدمات آن را به 
شــهرداری پرداخت کند! برای مصارف چنین منابع 
مالــی و بودجه ای، باید نهایت دقت و نظارت را به کار 
گرفت تا ریالی از آن جابه جا نشده و صرفاً برای توسعه 
همه جانبه شهر و رفاه عمومی و بدور از سیاسی کاری 

و جناح و باندبازی هزینه شود.
در این بین و برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده ای، 
قانون گذار، جهت صیانت از حقوق شهروندان و نظارت 
بر دخل و خرج شهرداری، نهادی به نام »شورای شهر« 
که اعضای آن با رأی شــهروندان و به عنوان نماینده 
آنان انتخاب می شــوند را تعریف کرده است. شورای 
شهر به عنوان نهادی انتخابی، سه وظیفه بسیار مهم 

و ذاتی دارد؛ یک: انتخاب شهردار و عزل او، 
دو: تصویــب بودجه، اصالح و متمم بودجه ســاالنه 
شــهرداری و موسســات و شــرکت های وابســته به 
شــهرداری و همچنین تایید صــورت جامع درآمد و 

هزینه شهرداری 
و ســوم: نظارت بدون حد  وحصر بر تمام سازمان ها، 
شــرکت ها و ادارات وابسته به شهرداری در هر سطح 
تصمیم گیــری و اجرا، ســایر وظایف شــورا در حول 
همین وظایف اصلی تعریف می شــوند، بر این اساس 

پرداختن به آن خارج از حوصله مخاطب است.
فلذا در نگاه اول انگشــت اتهام به سمت همین نهاد 
اســت، مجموعه ای که می بایســت در امــر نظارت و 
تأیید صورت درآمدهای شــهرداری بســیار دقیق و 
جدی باشد و خود را در برابر ریال به ریال هزینه های 
شهرداری مسئول و امانت دار بداند. لیکن با نگاهی به 
ساختار شورای شهر ارومیه در سه دوره اخیر به نقش 
حاشیه ای و عمدتاً نمایشی این نهاد می توان پی برد. 
در ســومین دوره فعالیــت شــورای شــهر با حضور 
آقایان، جلیلی، فتاحــی، اصغرزاده، گرامی، فرهودی، 
حضرت پــور و خانم هــا منصوری، شــیرزاد و مبین، 
پــس از سلســله اتفاقاتی که منجر بــه انصراف و رد 
کاندیداهای شــهرداری شــد. نهایتا پروسه انتخاب 
شهردار با کاندیداتوری اصغرزاده و حضرت پور از بدنه 
خود شــورا کلید خورد. در این رقابت، حضرت پور با 
کســب ۵ رای در مقابل اصغر زاده با ۴ رای بر کرسی 
شــهرداری ارومیه تکیه زد و این منصب مهم را با تا 
به امروز به نام خود سند زد! فارغ از ماهیت رأی هایی 
که او در آن دوره کســب کــرد و البته درجای خود 
محل بحث و تأمل اســت، برای درک چگونگی تداوم 
قدرت حضرت پور و حفظ کرسی شهرداری، باید نیم 
نگاهی به جریان انتخابات شورای شهر در دوره های 
چهارم و پنجم که حکم شهرداری او به صورت پی در 
پی و علی رغم کاندیداتوری افرادی دیگر، مهر تمدید 

میخورد داشته باشیم.
حضرت پــور در دوره های چهارم و پنجــم انتخابات 
شــورای شهر، مســتقیماً در جریان انتخابات دخالت 
داشــت. او در هر دو دوره اقدام به انتشــار لیســت 
انتخاباتــی کرد و با بازیگری خوبــی که در صحنه و 
پشــت صحنه آن داشت، توانست اکثریت و حدنصاب 
الزم از همراهان و هم پیمانان خود را وارد ساختمان 
ســرخ شــورا کند. برهمین اســاس عمدتاً مخالفان 
حضرت پور همواره در نقدهایشان، نهاد شورای شهر را 
»شــورای شهرداری« می خوانند، لقبی که بی شباهت 

به کارکرد آن نیست.
این دخالت شــهردار و بی هوا اگر سخن نگفته باشیم 
مجموعه طویل و عریض شهرداری ارومیه در جریان 
انتخابات و مسائل سیاسی، صرفا به انتخابات شورای 
شــهر محدود نشــده و در دوره های دهم و یازدهم 
مجلس شورای اســالمی نیز، تمام توان و انرژی این 

تیم صرف فرزند خوانده شــهردار شــد و نهایتا فارغ 
از تخصص، تجربــه و توانمندی هایش، راهی مجلس 
شورای اســالمی شد و این امر باعث افزایش قدرت و 
نفوذ هرچه بیشتر خود شهردار در سطوح عالی تر شد.

تجمیع قدرت در شــهرداری ارومیــه و عدم گردش 
آن در دوره ای ۱۲ ســاله، باعــث فربه شــدن ابعاد 
شــهرداری شــده اســت. تاجایی که گاها فرماندار و 
مدیران اســتانی در حاشــیه اقدامــات و برنامه های 
مرتبط و حتی غیرمرتبط با مســئولیت آقای شهردار 
قرار می گیرند. در این بیــن، آنچه باید مجددا بر آن 
تأکید شــود، موضع گیری اعضای شورای شهر نسبت 
به این دستگیری هاســت! تا بدین لحظه صرفا توسط 
برخی از اعضای شورا، سخنانی در راستای حمایت از 
فسادســتیزی و در قالب بازی با کلمات و استفاده از 
ادبیاتــی که در ذهن مخاطب بی اطالعی و عدم نقش 
آنان را تداعی می کند، مخابره شــده است، لیکن باید 
به تمام اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری، چه 
آنان که ترجیح دادند ســکوت کننــد و چه آنان که 
از خود ســلب مســئولیت نمودند، این سخن صریح 
از حضرت علی)ع( را یادآوری کرد »کســی که ظلم 
می کند و کســی که با او همکاری دارد و کســی که 

بدان رضایت دارد، »هرسه« شریک اند.« 
فارغ از مباحث اعتقادی، از نظر چارت اداری، اساســاً 
نبایــد با وجــود تعریف نقش ها و قــدرت بی چون و 
چرای شــورای شــهر در امر تصویب بودجه و نظارت 
گسترده بر دخل و خرج آن، فساد در سطح گسترده 
در سیســتم شــهرداری، در جریان باشد! اگر چنین 
نباشــد پس ایراد در قدم نخست در ساختار شورای 
شــهر اســت که اعضای آن عموماً در ارومیه ترجیح 
می دهند در قامت یک جنگجو و مبارز هویتی و مدنی 
ظاهر شــده و سخنان پوپولیســتی سر دهند و از آن 
سو از نقش و مسئولیت خود غافل شوند! ترکیبی که 
در ســال های اخیر سعی دارد با موج سواری قومیتی، 
عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول خود را بپوشانند و در 
تمام این سال ها صدها فرصت بی نظیر به نفع توسعه 
و آبادانی و از همه مهم تر وحدت و همدلی شهروندان 
ارومیه را در ســایه جنگ هــای زرگری قومی خود بر 
باد داده اســت و حتی درمراحلی چالش های امنیتی 
برای این شــهر  ایجاد کرده و سرمایه گذاران زیادی 

را فراری داده اند.
حمایــت چشــم بســته و صدالبته با دالیل پشــت 
پرده شــورای شهر از شــهردار در شرایطی که حتی 
عــرف و قانون، ایجــاب می کند تا پس از بازداشــت 
موقت شــهردار، می بایســت از او عبور کرد و فردی 
دیگر را به عنوان سرپرســت شــهرداری انتخاب کرد 
خــود مصداقی عینــی از ارادت فراقانونی این نهاد به 
شــهردار اســت. البته در این بین نباید تر و خشک 
باهم سوزانده شــوند و الزم است گریزی به سخنان 
علیزاده امامزاده رئیس پیشین شورای شهر در گفتگو 
با خبرگزاری تســنیم بزنیم آنجا که صراحتا می گوید 
طبق قانون، شــهردار حق یک ساعت غیبت در پست 
خود بدون ابالغ به شــورای شهر و تعیین جانشین را 
ندارد اما اکنون هیچ ابالغی درکار نیست و شورا برای 
جلوگیری از ســردرگمی مدیریت شهری، موظف به 
تعیین سرپرست اســت اما رئیس شورا )بخشایشی( 
حتی اجازه برگزاری رای گیری برای تعیین سرپرست 
و عزل شهردار را نمی دهد. او در این گفتگو صراحتا از 
رویه ای که شورای شهر در برخورد با شهردار در پیش 

گرفته است ابراز تاسف می کند.
نقطــه عطف دعواهای زرگری قومی اعضای شــورا و 
همچنین نهاد شــهرداری که به واسطه به کارگرفتن 
رسانه ها و متخصصان تبلیغاتی و عملیات روانی، یدی 
طوالنی در برجسته ســازی و ایجاد اختالفات قومی 
دارد، آن اســت که تا به امروز در آستانه هر انتخاباتی 
با توســل به بهانه های مختلــف و اگر بهانه ای نبود با 
طراحی یک پوستر، بنر، اِلمان، مصاحبه و سخنرانی، 
ســعی در ایجاد فضای دوقطبــی قومی می نمودند تا 
از نردبــان آن فضا، مجــدداً همان افــراد ناکارآمد و 
عمومــاً خنثی کرســی های خود را حفــظ کنند! اما 
اگر شــهروندانی کــه گول این بازی هــا و دعواهای 
زرگــری را می خوردند و تا به امــروز نیز می خورند و 
متأســفانه تعدادشان هم کم نیســت، نیم نگاهی به 
تعداد آرا و حمایت مطلقــی که حضرت پور)که خود 
را لیدر هویت طلبی معرفی می کند( در این سه دوره 
از اعضای »ُکردزبان« شورا گرفته و یا در همان جلسه 
فوق العاده ای که روز پس از بازداشــتش برگزار شد و 
مجددا همان حمایت مطلق تکرار شــد، بیاندازند، به 
عمق این دومینوی منحــوس و فریبنده پی خواهند 

برد و با طناب آن ها به قعر چاه نخواهند رفت.
 ســخن آخر آنکه در جریان مبارزه با فساد در سطح 
مدیریت شهری ارومیه، باید مصلحت اندیشی ها کنار 
گذاشــته شود و در راستای توســعه و آبادانی شهر و 
جلوگیــری از تضییع بیت المال و حق الناس که حتی 
خداوند نیز از بخشــش آن اظهار عجز نموده است با 
اقتدار با فســاد و مســببین آن در هر سطح و مقامی 
برخورد شود، شهروندان ارومیه به اندازه کافی هزینه 
دعواهــای زرگری و تبلیغات دروغینی که برای ثروت 
انــدوزی عده ای اندک ســرداده می شــود را با عقب 
ماندگی در شاخص های توسعه ای پرداخت نموده اند، 
دیگر زمان آن اســت که ورق به نفع عدالت، توسعه، 

همدلی و مبارزه شدید با مفسدین بازگردد.

   سـرمقاله

نقش ها و مسئولیت ها؛

سهم شورای شهر و شهرداری ارومیه
 در گسترش فساد چیست؟

تو در من زنده ای، مــن در تو، ما هرگز 
نمیمیریم - به قلم یک شهروند

مــدت قصیــری اســت که دســتگیری 
شهرداران و اجزاء متصل به آن خبر دسته 
اول گفتمان های مجازی شده است. نکته 
قابل توجه نه صحت این اخبار بلکه برآورد 
کردن تغییراتی اســت کــه در  مطالبات 
جامعه مدنی صورت گرفته است، چرا که 
صحت این اخبار تاثیر اساســی بر کاهش 

فسادهای نجومی نخواهد داشت.
فســاد پدیده ای پیچیده کــه با توجه به 
به روش های متفاوتی  ژئوپلیتیک مناطق 
مورد بررســی قرار می گیرد. فساد زمانی 
جلوه گر می شــود که مؤسسات ضعیف و 
نظام اقتصادی منحرف شــده باشــد، در 
جوامعی که شــفافیت و پاسخگویی کم و 
محدود و در مقابل ابهام و تردید باال باشد 
انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر 
و گهــگاه متناقض شــکل خواهد گرفت 
یعنی«وجود قوانین و رویه های متفاوت و 

فاقد نظام اداری صحیح و کارآمد« 
شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز 
آن و از همه مهم تر چگونگی پیشــگیری 
و یــا مبارزه بــا آن می تواند بســتگی به 
تقســیم قدرت، ســاختار سیاسی  نحوه 
و اجتماعــی، میزان قدرت و مســئولیت 
سیاست مداران، میزان آزادی بیان، میزان 

آزادی نقد قدرت و... داشته باشد.
مشــارکت سیاســی یکی از شاخص های 
توسعه سیاســی-اجتماعی جوامع  عمده 
تلقی می شــود، مشارکت سیاسی جوانان 
بــه عنــوان بزرگ ترین گــروه اجتماعی 
برای کنــدی روند فســاد و پویایی روند 
مطالعه گری از اهمیــت خاصی برخوردار 
است. توســعه ســازمان های مردم نهاد، 
فعالیت رسانه ها، حضور و فعالیت سمن ها 
در عرصــه رعایت حقوق شــهروندی در 
نظام هــای اداری و رصدکردن تک به تک 
جزئیات تا حد زیادی از پیشروی و توسعه 

فساد و تبعیضات پیشگیری خواهد کرد.
اگر بخواهیم به بخش کوچکی از فســاد 
بپردازیــم می توانیــم بــه فرهنگ غالب 
شــده در جامعه اشــاره کنیم، فرهنگ یا 
ذهنی.ساختارگرایان  نرم افزار  بگویم  بهتر 

مدعی اند که این ساختار است که فرهنگ 
را می ســازد در حالی که فرهنگ گرایان 
معتقدند که این فرهنگ است که ساختار 
را خلق می کند، جدای از این دو مقوله در 
واقع جداکردن نفوذ فرهنگ از سازمان ها 
امکان پذیــر نخواهد بود یعنی وجود چند 
قــوم و فرهنگ در یک اســتان بر تمامی 
ساختارهای فرهنگی و باالخص طبقه های 
ســازمانی آن تاثیر خواهد گذاشت، زبان 
غالب بر دیگر زبان ها حس برتری و مالکیت 
خواهد داشت و جمعیت قابل توجهی که 
در تحکیم و امنیت مرزها نقش به سزایی 
داشــته اند را از کوچک ترین حقوق فردی 
اجتماعی و شهروندی محروم خواهد کرد.
بعد از گذر از بیتوته انتخابات مجلس که 
نتایجی نداشــت جز: )چند قطبی شــدن 
فضای انتخاباتی و تبدیل شدن آن به یک 
صحنه نمایشی درام با پارادوکس، مزایده 
تریبون به ســوی کمیت و عدم توجه به 
کیفیــت، به انحراف کشیده شــدن افکار 
عمومی، دور کردن جامعه مدنی از مسیر 
مطالعه گری، خالی ماندن میدان و جوالن 
دادن مخالفیِن هم زیســتی مسالمت آمیز 
و در آخــر درماندگــی( و نزدیک شــدن 
بــه انتخابات شــورای شــهر ولوله ای در 
گروه های مجازی و فعالین مدنی شــکل 
گرفــت، افــت و خیــزی در نگرش های 
انتقادی کــه یکی از نتایجــش باالرفتن 
افق دید معدود اندیشــه ورزان سیاسی و 

اجتماعی بود.
پیشنهاد تشکیل مصاحبه مطبوعاتی 
در  ارومیه  شــهر  شورای  اعضای  با 
ســاله   ۳ عملکرد  نحــوه  با  رابطه 
آنها  نظارت  چگونگی  و  گذشته شان 
بر انتصابــات اخیر صورت گرفته در 

شهرداری
شورای شــهر مهم ترین نهاد محلی است 
کــه مدیریــت را به دو شــکل نظارت و 
تصمیم گیری اعمال می کند، لیکن برخی 
از این وظایف آن چنان کلی و مبهم است 
که توان مطالبه گــری را از جامعه مدنی 
می گیرد، از جمله نظــارت بر هزینه ها و 

عملکرد شــهرداری که باید هر ۶ ماه به 
صــورت مصاحبه های مطبوعتی به اطالع 
عموم برســانند. مکانیزم شــوراها بعد از 
گذشــت ســال ها هنوز تعریف نشــده و 
نظارت موردی اســت، ســکوت و موضع 
ممتنع اعضای شــورای شــهر در مقابل 
تبعیض و فســادهای مالی گســترده به 
گونه ای که حاضر نیستند هزینه صراحت 
بیــان و ابراز نظر خود را بپردازند، حداقل 
کاری است که یک نماینده می تواند انجام 
دهد. شــاید مشــکل اصلی ورود مدیران 
شهری به مسائل سیاسی و یا شاید هدف 
رســیدن به جایگاه ها و مجامع باالدستی 
باشــد که آنها را از انجام وظایف خود دور 
می کند. نهادی که با رأی مســتقیم مردم 
انتخاب می شــود اما مردم نمی توانند به 
صورت مســتقیم بر عملکردشان نظارت 
داشته باشند. تاکنون هیچ نهاد یا هیأتی 
بر کار اعضای شــورای شهر و تصمیمات 
آنها »به صورت مســتقیم« نظارت نکرده 

اســت و شــاید به همین دلیل است که 
در شــهرداری ها تخلفات بســیار صورت 
می گیرد. یک خالء جدی که به آن توجه 

نمی شود.
۴۲ پســت مدیریتی که تنها یک پســت 
آن به جمعیتی تعلــق گرفت که حداقل 
۴ نماینده این شــهر از فیلتر رأی شــان 
از تجربه کردن  گذشــته اند، نخبگانی که 
پســت های مدیریتی محــروم مانده اند و 
چه بسا همین نیروهای تازه نفس بتوانند 
نقش بسزایی در پیش برد و پیشرفت اداره 
امور داشته باشــند. اینکه چرا شهروندان 
ُکرد در بافت مدیریتــی جایگاه به حقی 
ندارند و آیا نشســت خبری در شهرهای 
چنــد قومیتی امکان پذیر اســت یا خیر؟ 
بایــد به صورت ریشــه ای و بــا توجه به 

فاکتورهای عینی به آن پرداخته شود. 
امــا نکته حائز اهمیتی که باید در ابتدای 
کار به آن توجه شود درک درست از مبانی 
عدالت خواهی و  آشنایی با موضوعات مورد 
مطالبه اســت، یعنی فراگرفتن آنچه که 
باید از مسئوالن امر خواست. گزینه بعدی 
نحوه مطالبِه آنچه که در نتیجه مباحثه و 
نقد ســازنده شکل گرفته است)به حاشیه 
کشیده شدن مطالبات اصلی در گروه A و 
A(. به جای اینکه همیشه طلبکار باشیم 
با کمک گرفتن از نخبگان، کارشناســان 
و متخصصین متعهد یک مطالبه گر قوی 
باشیم. مشارکت نیروهای مدنی به صورت 
خودجوش یکی از نشــانه های برافراشتن 
پرچــم آرمان خواهی بــه دور از فضایی 
تنش زاســت، هر چقدر که آستانه تحمل 
و میــزان پذیرش نابرابــری و بی عدالتی 
یک جامعه پایین و در مقابل آن مقاومت 
در برابر آن بیشــتر باشد تحقق عدالت و 
برابری امکان پذیرتــر خواهد بود. جامعه 
چنــد قومیتــی و اهمیت نقــش آن در 
سونوشت یک منطقه واقعیتی انکارنشدنی 
است. باید سعی شــود با ایجاد همگرایی 
میان دو اقوام اصلی این شــهر، تهدیدات 
تنــوع قومــی را به فرصت بــرای جامعه 
تبدیل کرد، نبایــد بگذاریم درگیری های 
قومیتی ابزار انحصارطلبی حلقه های فساد 
شــود تا منافع ملی فــدای منافع فردی 

نشود. ادامه دارد.      ..

سیداد شیرزاد
کارشناس حقوق

اعالم نظر شــورای اســالمی شهر ارومیه 
دربــاره وقایــع اخیــر در شــهرداری و 
دســتگیری شــهردار ارومیــه و اقدام به 
اســتعالم تلفنی دوباره از دســتگاه های 
قضایی و امنیتی از ســوی شورای شهر، 
ناظران آگاه و دلسوز را به تعجب واداشته 

است.
اصــوال در نهادهایی کــه تصمیم گیری، 
اجماع،  هم اندیشــی،  مشــورت،  حاصِل 
رأی گیــری و انتخاب، تنفیــذ و تفویض 
اختیــارات و در مرحله بعد از آن نظارت، 
بازخواست و اســتیضاح و در نهایت عزل 
است کل مجموعه در قبال نتایج درخشان 
ر حاصله، مســئول و پاسخگو است  و مکدَّ
در نتیجه حتی اگر از ســر نیک اندیشــی 
و حســن نیت قائل به عدم شــراکت و یا 
معاونت اعضای شــورا در جرایم احتمالِی 
اقتصــادی و عمومــی شــهردار باشــیم 
نمی توان مســئولیت سیاسی و اجتماعی 
آنهــا را در عدم انجام درســت وظیفه ی 
نظــارت و بازخواســت شــهردار نادیده 

انگاشت.
تصمیــم بــه عدم انتخــاب شــهردار یا 
سرپرســت به جای حضرت پــور در وهله 
اول ناشــی از واردشدن شوکی ناگهانی و 
غیرقابل انتظار از برخورد به جا و ضروری 
نیروهــای امنیتــی با آقــای حضرت پور 
نیز  زودتر  می توانست  که  است)تصمیمی 
گرفته و اجرا شــود( چرا که از مواضع و 
اعضای شورای شهردار)نه شورای  بیانات 
شــهر( در طی ســال های اخیر مشخص 
بــود که چنین بــه آنها القا شــده بود و 
آنها نیز بــه نوبه ی خود درصدد القای آن 
بودند که آقای شــهردار حاکم بالمنازع و 
فصل الخطاب شهر در همه مسائل و موارد 
هســتند لهذا روی دادن چنین اتفاقی با 
وجــود هرگونه عملکــرد و اقدامی برای 
شــخص ایشــان ممکن نیســت. لذا این 
شــوک و در مرحله ی بعدی ترس از روند 
پرونده شهردار، اعضای شورای شهردار را 
به سوی این تصمیم رهنمون شده است.

وظیفه قانونی شورای شهر به تصریح ماده 
۸۰ قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شــوراهای اســالمی کشــور و انتخــاب 
شــهرداران )مصوب ۱۳۷۵ با اصالحات و 

الحاقــات بعدی تا ۱۳۹۶( در تبصره ۴ به 
گونه ای آشــکار تصریح به »فصل الخطاب 
بــودن« تصمیــم شــورای شــهر بدون 
استعالمات ادعایی متأخر از سوی بعضی 

از اعضای شورای شهر است.
تبصره ۴ - دوره خدمت شهردار در موارد 

زیر خاتمه می پذیرد:
 الف - استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب - برکناری توســط شــورای شــهر با 
رعایت مقررات قانونی.

ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.
 د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت 

شهردار به تشخیص شورای شهر.
حــال این کــه بعضی از اعضای شــورای 
شهر تشخیص این موارد بخصوص موارد 
مربوط به آیین نامه احراز تصدی پســت 
شــهردار را، منوط به اســتعالم دوباره از 
دســتگاه های امنیتی و قضایی می دانند، 

جای بسی شگفتی بیشتر است.
مگر نه این اســت که شــهردار ارومیه با 
دستور دادستان محترم و اقدام ضابطین 
قضایی )وزارت اطالعات( دســتگیر شده 
اســت و می دانیم که ایشــان بــه عنوان 
»مطلع« احضار نشده و به عنوان »متهم« 

دستگیر شده است.
آیا دستگیری ایشــان با توجه به سابقه، 
نفوذ و بدون مستندات کافی تحقق وقوع 

جرم انجام گرفته است؟
می دانیم که این گونه دستگیری ها با توجه 
به موقعیت کالن شــهری چون ارومیه و 
حساسیت هایی که وجود دارد، در نهایت 
دقت وسواس از سوی دستگاه های امنیتی 
و قضایی صورت می پذیرد تا شــهر دچار 

حواشی بی پایان سیاسی نشود.
از سوی دیگر، شرایط احراز سمت شهردار 

طبــق آیین نامــه اجرایی شــرایط احراز 
سمت شــهردار مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۱۱ به 

شرح زیر است:
 مــاده ۱- کســانی را می توان به ســمت 
شــهردار انتخاب نمود که دارای شرایط 

زیر باشند:
 الف - تابعیت جمهوری اسالمی ایران

ب - حتی المقدور متأهل و دارای حداقل 
)۲۵( ســال سن و )۵( سال سابقه اجرایی 

در موقع انتخاب شدن.
پ- انجام خدمــت وظیفه عمومی ) دوره 
ضرورت( یا داشتن معافیت دایم در زمان 

صلح.
ت - اعتقاد به مبانی جمهوری اســالمی 

ایران و قانون اساسی.
ث - دارابودن حسن شهرت.

ج - داشتن توانایی جسمی و روحی برای 
انجام کار.

چ - نداشــتن محکومیــت کیفــری که 
مســتلزم محرومیت از حقــوق اجتماعی 

باشد.
ح - دارابــودن تحصیالت و تجربه .... الی 

آخر
و در ماده ۴ این قانون، تصریح شده است:

  شورای اســالمی شهر به محض آن که از 
فقدان یکی از شــرایط مندرج در بندها و 
تبصره های ذیل ماده )۱( و مواد )۲( و)۳( 
ایــن آیین نامه در شــهردار منتخب  خود 
مطلع شــود، باید در اولین جلسه عادی 
یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل 
می شــود به موضوع رسیدگی و تشخیص 
خــود را اعم از صحت یا ســقم مطلب  به 
مرجع صدور حکــم انتصاب اعالم نماید، 
مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی 
موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک 

از شرایط، حکم انتصاب را  ملغی می نماید.
یعنی شورای شهر یگانه مرجع تشخیص 

موارد مندرج در ماده ۱ آیین نامه است.
سوال مهم این جاســت آیا با توضیحات 
فوق، اکنون تحقق بند )ث( یعنی حســن 
شــهرت و بند )ج( ایــن آیین نامه یعنی 
داشــتن توانایی جســمی و روحی برای 
انجام کار، باتوجه بــه حوادث اخیر برای 
اعضای محترم شــورای شهر محرز شده 
اســت که خویــش را ملزم بــه برگزاری 
جلســه برای بررسی دســتگیری ایشان 

نمی بینند؟
مگر نه ایــن که طبق اظهــارات یکی از 
اعضای محترم شورای شهر، آقای حضرت 
پور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ طی یک نامه 
محرمانه به اســتاندار محترم، خواســتار 
بازنشستگی خویش شده است. آیا همین 
نامه و مــوارد فوق دلیــل موجهی برای 
انتصاب سرپرست از سوی شورای اسالمی 

شهر نیست؟
از ســوی دیگر در روزهای گذشته بعد از 
دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۴ شورای 
فوق العاده  بالفاصله طی جلســه ای  شهر 
سرپرســتان این مناطق را منصوب کرد، 
در حالــی که وضعیت آنها کاماًل شــبیه 
دستگیری اخیر شهردار ارومیه است. آیا 
برای شهرداری  انتصاب سرپرســت  عدم 
ارومیه باعث تعجب و شــگفتی چند باره 
نیســت در حالی که ایــن دو مورد کاماًل 

مشابه یکدیگرند.
مضــاف بر آن، در مــاده ۳ این آیین نامه 

می خوانیم:
»شــهردار باید از تاریخ اشــتغال به کار 
تا زمانی که در این ســمت انجام وظیفه 
می نماید در داخل محدوده قانونی شــهر 

ساکن باشد«
یعنی یکــی از مــوارد آیین نامــه احراز 
شرایط سکونت در شهر برای رتق و فتق 
امور اســت  که به طریق اولی دستگیری 
شهردار و طی مراحل بازجویی و نافی این 

ماده، برای اجرای وظایف قانونی است.
انتظار می رود وزارت کشور با توجه به ماده 
۶ آیین نامه که نظارت بر حســن اجرای 
آیین نامه احراز سمت شهردار را از وظایف 
وزارت کشــور می داند، رأســاً ورود کرده 
و شواری شــهر ارومیه را ملزم به اجرای 
آیین نامه شــرایط احراز تصدی ســمت 
شهردار نموده و با انتصاب سرپرست برای 
شهرداری، بیش از این امور جاری مردم، 
دستگیری  سیاســی  حواشی  دستخوش 
شــهردار و حوادثی که قطعاً در آینده با 
روشــن شدن ابعاد پرونده رخ خواهد داد، 

معطل نماند.

چگونه یک مطالبه گر هوشیار باشیم

مصلحت اندیشی به نام قانون مداری
 نـگاه
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آرام حسن زاد
کارشناس ارشد روابط بین الملل

مقدمه
بازی شــطرنج، بازی برد- باخت اســت و احتمال کمی 
وجود دارد که دو طرف به امتیازات مساوی یا به اصطالح 
شطرنج، » پات« دست یابند. عرصه ی سیاست بین الملل 
نیز بمانند بازی شطرنج فاقد یک قدرت فائقه ی مرکزی 
که دو طرف را به تساوی یا صلح دعوت کند، است و برد-

باخت جوهره ی اصلی این بازی واقعگرای ماکیاولیستی 
اســت که دولت ها بازیگران اصلی آن هستند. روسیه و 
آمریکا بعنوان دو قطب قدرت در سیســتم بین الملل در 
حال کشمکش بر سر کیک قدرت در خاورمیانه و شمال 
آفریقا هستند. پوتین این شطرنج باز قهار روسی در برابر 
آمریکا برای نصیب شــدن هر چه بیشــتر از این کیک 
در پی وابســته کردن اردوغان بعنوان مهره ای سنگین 
در معادالت بازی، به خود اســت. آیا پوتین و بایدن در 
این بازی شطرنج، اردوغان را به مهره ی سرباز در مقابل 
همدیگر تبدیل ســاخته یا اینکه این اردوغان است که 
مستقل از روسیه و آمریکا در پی گسترش حوزه ی نفوذ 
خود از دریای ســرخ تا آســیای مرکزی و قفقاز است؟ 
در این مقاله ســعی می کنیم به این سواالت پاسخ داده، 

نهایتا نتیجه گیری از روند پژوهش استخراج کنیم.
مانور بایدن بر اردوغان

در  بازی پوتین-بایدن، اردوغان بعنوان مهره ی ســرباز 
وفــادار و پایبند بــه پوتین، بازی می کنــد. وی بدلیل 
خرید سیستم دفاعی اس۴۰۰ از پوتین، آمریکا را آزرده 
خاطر ســاخته و دولت جدید ایاالت متحده در واکنش 
به این اقدام اردوغان، در اولین اقدام سیاســت خارجی 
خود بر اهرم فشــار و تحریم بر ترکیه اقدام خواهد کرد 
اما اردغان با پشــت گرمی پوتین ممکن است در مقابل 
آمریکا مقاومت کند. چالش اصلی سیاســت خارجی جو 
بایدن )رئیس جمهور منتخب( ممکن اســت کنار آمدن 
با رجــب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و مدیریت 

روابط واشنگتن-آنکارا باشد.
اردوغان، که از ســال ۲۰۰۲ در بیــش از دوازده دوره 
انتخابات سراسری در ترکیه پیروز شده است، در داخل 
کشــور با چالش های متعددی روبرو اســت: در حوزه ی 
اقتصاد، رشد اقتصادی ترکیه در اثر همه گیری کووید۱۹ 
در حال کاهش است و ســوءمدیریت در امور مالی این 
کشــور به ضعف اقتصادی بیشــتر دامن زده است و در 
حوزه ی سیاســی نیز مسئله کردها به عاملی دست و پا 
گیر برای اردوغان در این بازی، تبدیل شــده اســت. بر 
این اساس، اردوغان قبل از هر چیز با مشکالت داخلی و 
یک پایگاه پشــتیبانی خنثی در داخل کشورکه همراه با 
مخالفت هوشیار و فزاینده مخالفان داخلی کشور همراه 
اســت، روبه روســت. این اختالفات داخلی می تواند به 
اهرمی در دســت بایدن برای متقاعد ســاختن اردوغان 
بمنظور دوری از روســیه باشند. و در حوزه ی خارج نیز 
آنکارا درگیر در ســوریه، لیبی و قفقاز جنوبی، جاییکه 
بیــش از پیش پهلو به پهلوی همکار روســی خود قرار 

گرفته، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. 
مانور اردوغان در بازی 

از »رئیــس ابــدی« به »اســتاد ابدی«: رهبــران قرن 
بیســتم ترکیه معروف به »کمالیســت«، پس از اولین 
رئیــس جمهور این کشــور)مصطفی کمال آتاترک( که 

جمهوری ترکیه را در ســال ۱۹۲۳ تأسیس کرد، معتقد 
بودنــد که میراث آتاترک در طی یک هزار ســال آینده 
نیز از بین رفتنی نیســت. به عنــوان یک رهبر انقالبی، 
آتاترک تا زمان مرگ در سال ۱۹۳۸ بر ترکیه حکومت 
کرد اما میراث وی، از جمله سیســتم سیاسی اروپایی و 
سکوالریســتی که دین را به راحتی به حوزه خصوصی 
تنزل داد، تا قرن بیست و یکم - تا زمان ظهور اردوغان 
- زنده ماند. پیروان قرن بیســتم آتاترک با افتخار به او 
برچسب »EBEDI SEF« )رئیس ابدی( زدند. اردوغان 
مهمترین رهبر ترکیه از زمان مرگ آتاتورک در ۹ دهه 
گذشته است. وی در کمتر از یک دهه اسالم را به عنوان 
اصل هدایت کننده سیاســت ترکیــه تبدیل و با هدف 
جهت گیری غربی بمنظور دســت یابی به »دیپلماســی 
چند محوری«، عناصر اصلی سیســتم سیاسی آتاترک 
را از بین برد. اردوغان بازیگر اصلی در این انقالب اســت 
و بیش از همه از فروپاشی آن رنج خواهد برد. همانطور 
که رهبر انقالبی جدید ترکیه، اردوغان، توسط مریدانش 
باعشق »REIS« )اســتاد( نامیده می شود، تا زمانی که 
زنده باشــد، با وجود بیماری همه گیر کووید۱۹ و رکود 
اقتصادی یا چالش هایی که روسیه در عرصه ی سیاست 
خارجی ایجاد کرده است، بر ترکیه حکومت خواهد کرد. 

اردوغان بعنوان«استاد ابدی« ترکیه مطرح است.
اردوغان از جنبش اســالم سیاســی، که بــه طور کلی 
هدف آن اســتفاده از قدرت دولت برای اسالمی کردن 
یک جامعه از باال به پایین اســت، اســتقبال کرد. او به 
سکوالریســم به عنوان اخالق مسلط نیروهای نظامی و 
امنیتی ترکیه پایان داده اســت. افسران ارتش، که قسم 
می خوردند از سکوالریســم آتاترک دفاع خواهند کرد، 
اکنون قبل از نبرد در سوریه و یا سایر نبردها، به سبک 
اســالمی و بصورت مشــترک نماز را اقامه می کنند. در 
سیاســت خارجی نیز، وی فراتر از مرزهای ترکیه اقدام 
نموده و آنکارا را به شــرق و خاورمیانه گســترش داده 
اســت، این کار از همسایگان بالفصل ترکیه مانند عراق 
و ســوریه شروع شــده و در حال فراگیری بیشتر است 
اینگونــه که در ســال های اخیر، آنــکارا در جنگ ها و 
درگیری ها از سوریه تا لیبی و همچنین ایجاد پایگاه های 
نظامــی در امتداد اقیانوس هند و خلیج فارس نیز ابایی 

نداشته است.
بازی پوتین در جبهه ی اردوغان - گولن 

تــالش ناکام کودتــای ترکیه در ژوئیــه ۲۰۱۶ نگرش 
اردوغان را نســبت به مخالفان دموکراتیک خود بدبین 
ســاخت و بالفاصله پس از شکســت ناگهانی کودتا، او 
با اســتفاده از قدرت تازه به دســت آمده خود، سرکوب 
گســترده ای را علیه مخالفان خود آغاز کرد. تالش برای 
کودتا علیه اردوغان ارتبــاط وی با فتح اهلل گولن را که 
متحد ســابقش بود، تبدیل به درگیری شــدیدی کرد. 
اردوغــان و گولن نزدیک به یک دهــه متحد بودند، اما 
اردوغان با اســتفاده از کودتای گولن علیه خود توانست 
مخالفان خود را بترساند، نهادهای دموکراتیک را از بین 
ببرد، کنترل و توازن ایجاد کند و ارتش کمالیست را کنار 
بزند. استعفای دسته جمعی فرماندهان ارتش ترکیه در 
سال ۲۰۱۱ ماهیت خودپردازانه روابط اردوغان و گولن 
را به منصه ظهور رســاند و موجــی از حوادث را بدنبال 
خود داشــت، که اوج آن در تالش برای کودتای ۲۰۱۶ 

منجر شد. بعد از سال ۲۰۱۱، اردوغان و گولن هر کدام 
می خواســتند ترکیه را به تنهایــی اداره کنند که یک 

مبارزه برای قدرت خام بود. 
در دسامبر سال ۲۰۱۳، پلیس و دادستان های همسو با 
گولن، ادعاهای فساد علیه اردوغان و اعضای خانواده اش 
مطــرح نمودند و مکالمات ضبط شــده غیرقانونی بین 
اردوغان و پسرش و با دیگران را برای عموم افشا کردند. 
اما اردوغان در پی دستگیری و آزار و اذیت گولنیست ها 
در سراســر کشور، این دادســتان ها و پلیس ها را تنزل 
داده و دستگیر کرد. حرکت بعدی گولن: کودتای ۲۰۱۶ 
علیــه اردوغان بود. طبق نظریه زیگموند فروید در مورد 
»نارسیسیزم)خودشیفتگی( تفاوت های کوچک«، هرچه 
دو نفر بیشــتر به هم شــباهت داشته باشــند، پس از 
مخالفت با هم، بیشــتر از یکدیگر متنفر می شــوند. این 
شدت خصومت همان اتفاقی اســت که بین اردوغان و 
گولن بعد از ســال ۲۰۱۱ و حتی بیشــتر از آن پس از 
ســال ۲۰۱۶ رخ داده است. این دو نفر بیش از اینکه از 
دیگر بازیگران سیاسی در ترکیه متنفر باشند، از یکدیگر 

متنفر هستند. 
پوتین با درک پویایی سیاسی منحصر بفرد ترکیه، پس 
از کودتا از طرفداری همزمــان از هر دو جناح اردوغان 
و گولن امتناع کرد و اردوغــان را انتخاب نمود. در این 
بین رئیس جمهور روسیه دریچه ای استراتژیک در طرح 
کودتا دید: فرصتی برای دستیابی به اردوغان برای عمق 
بخشــیدن به اختالفات و عمیق تر کردن اختالفات بین 

آنکارا و واشنگتن.
پوتین بازیگر سه بعدی شطرنج)سوریه،  لیبی،  قره باغ(
پوتین از تالش کودتا علیه اردوغان برای بدســت آوردن 
قلب او اســتفاده کرد و ترکیه را از واشــنگتن بیشــتر 
دور ســاخت. رئیس جمهور روســیه اولین رهبری بود 
که پس از کودتای شکســت خــورده، با اردوغان تماس 
گرفــت و همچنین او را برای دلجویی به جلســه ای در 
سن پترزبورگ دعوت کرد. اولین سفر اردوغان به خارج 
از کشــور پس از تالش کودتا علیه او نه به واشــنگتن 
برای دیدار با رئیس جمهور ایاالت متحده باراک حسین 
اوباما یا به بروکســل برای اجالس حمایت از ناتو، بلکه 
به پایتخت شاهنشــاهی روســیه بود، جایی که رئیس 
جمهور روسیه از ترکیه اســتقبال کرد. تصور کنید که 
این مســئله از نظر رابطه اردوغان بــا پوتین چقدر باید 
اطمینان داشته باشد که نه تنها مشکالت او با مسکو در 
ســوریه به پایان رسید، بلکه رئیس جمهور روسیه نیز از 
اردوغان و معادالت جدید سیاســی آنکارا-مسکو با یک 

آغوش گرم حمایت کرد.
پوتین اقدامات ناســنجیده ای انجام نمی دهد اگر از من 
بپرســید که پوتین کی و کجا پیشنهاد فروش سیستم 
دفاع موشکی اس -۴۰۰ ســاخت روسیه را به اردوغان 
داده اســت) می دانید که این فروش شــکافی دائمی در 
روابط ایاالت متحده و ترکیه ایجاد کرده است( می توان 
گفــت: که این پیشــنهاد و معامله در جلســه ی ســن 
پترزبورگ و در ســال ۲۰۱۶ انجــام گرفت. پوتین یک 
شطرنج باز ۳ بعدی است در حالی که،  تاکتیکی و کوتاه 
مدت در بازی و حرکــت دادن مهره ها عمل می کند، از 
نظر اســتراتژیک و بلند مدت بــه موفقیت های زیادی 
دســت می یابد، وی از ســفر اردوغان به سن پترزبورگ 

برای تقسیم دومین ارتش بزرگ ناتو) ترکیه( علیه رهبر 
اتحاد)ایاالت متحده( اســتفاده کــرد، بنابراین به هدف 
تاریخی روســیه که ایجاد اختالف در بازوان قدرت ناتو 

بود، دست یافت. 
در مورد ســوریه در سال۲۰۱۶ و پس از کودتا، پوتین و 
اردوغان بر ســر تقسیم قدرت در سوریه اقدام به امضای 
توافق نامه هایی با مضمــون »معامالت موقت« نمودند 
و در ایــن بین ایــاالت متحده را پــس از کودتا در این 
معامالت نادیده گرفتنــد، اردوغان و پوتین اغلب با هم 
در ارتباط بودند و در هر مکالمه تلفنی، پوتین چیزی را 
از اردوغان در ســوریه گرفت، غالباً پوتین در ازای اجازه 
دادن بــه اردوغان برای تضعیــف نیروهای مدافع خلق 
)YPG( در روژآوا که متحد آمریکا بودند، روســیه حوزه 

منافع خود در سوریه را گسترش داد. 
بمانند ســوریه، پوتین از جنگ داخلی لیبی برای ایجاد 
یک آســیب پذیری استراتژیک برای آنکارا استفاده کرد. 
پوتین، این بــار با بازی در آتش بــازی و بعنوان آتش 
نشــان وارد عمل شد. در اوایل ســال ۲۰۱۹، به لطف 
افزایش حمایت ترکیــه از دولت طرابلس در لیبی، این 
دولت از لحاظ بین المللی به رســمیت شناخته شد، به 
نظر می رســید جنگ در لیبی می توانست به پایان خود 
نزدیک شــود و اردوغان بعنوان قهرمــان دولت جدید 
طرابلس مطرح شــود اما پوتین ساکت نماند و تصمیم 
گرفت در تابســتان ۲۰۱۹ وارد تئاتر جنگ شــود. در 
ابتدا از ژنرال هفتر در قالب مزدوران، معروف به »ارتش 
واگنر« حمابت نمــود، و این ارتش را در قبال مزدی به 
جنگ با دولت مورد حمایت اردوغان در طرابلس تحریک 
کرد و هفتر را بــه تهدیدی مرگبار برای دولت طرابلس 
تبدیل ســاخت. در دسامبر ۲۰۱۹، پایتخت لیبی تقریباً 
در اختیار هفتر قرار گرفت. اردوغان پی برد که اگر هفتر 
طرابلس را تصرف کند منافع اصلی او در لیبی در معرض 
تهدید قرار می گیرد و پیمان دریایی لیبی را با آنکارا پاره 
خواهد کرد، و همچنین به اردوغان گوشزد خواهد کرد 
که بدهی دوران قذافی یــا قراردادهای جدید و قرارداد 

آتش بس را نیز فراموش کند.
پوتین در این بین به یک آتش نشان تبدیل شد و در ۱۳ 
ژانویه میزبان »کنفرانس صلح« در مســکو بود. اگرچه و 
نه چندان تکان دهنده، این کنفرانس نتوانست آتش بس 
پایــدار برای پایــان دادن به جنگ ایجــاد کند، پوتین 
- یک بازیکن شــطرنج اســتراتژیک که در پیوند دادن 
درگیری ها سرآمد است، و در وابسته ساختن کشورهایی 
که در چنین درگیری هایی به سر می برند، دارای مهارت 
خاصی است، این نکته را بی تردید به اردوغان گفته بود: 
اگر »پیشــنهادات« پوتین را به او در سوریه رد کند، یا 
فروش S-۴۰۰ را لغو کند، اوضاع آنکارا در لیبی می تواند 
بمراتب بدتر شود. در بحران قره باغ نیز پوتین در جنگ 
ارمنســتان و آذری ها در قفقاز جنوبی دخالت کرد، و با 
هــدف برقراری آتش بس بین آنکارا متحد باکو و ایروان، 
یک بار دیگر روسیه را به عنوان توازن دهنده این جنگ 
شریک منافع ترکیه در یک منطقه جنگی دیگر قرار داد. 

پوتین و مهره ی اردوغان
اردوغــان و پوتین به طور موثر و همزمان در ســه تئاتر 
جنــگ مختلف، با یکدیگر مخالفت و همکاری می کنند. 
واقعیت این اســت که روابط روســیه و ترکیه ماهیتی 

نامتقارن دارد. با این اوصاف، پوتین آگاه اســت که باید 
اردوغان را راضی نگه دارد. اگرچه رهبر روســیه ســهم 
بیشتر کیک قدرت در ســوریه می خواهد، اما در نهایت 
نمی خواهــد پیچ ها را بــر اردوغان خیلی تنگ ســازد. 
سیاست پوتین از سال ۲۰۱۶ بر یک اصل اصلی هدایت 
می شــود، اینکه »هرگز نباید ترکیــه را کاماًل بیگانه و 
منزوی کرد«. پوتین می خواهد آنکارا را هرچه بیشتر به 
مســکو نزدیک نگه دارد، و همزمان تا حد ممکن از ناتو 
دور ســازد. من معتقدم که اردوغان از مالقات با پوتین 
در سن پترزبورگ در آگوست ۲۰۱۶، به پوتین به عنوان 
محافظ خود بها و اعتبار داده اســت. به هر حال، پوتین 
اعتبار خود را به عنوان محافظ رهبران تهدید شــده در 
سطح جهان، از اسد در دمشق گرفته تا نیکالس مادورو 
در کاراکاس، ثابــت کرده و بعنوان ناجی این رهبران در 

برابر آمریکا ظاهر شده است. 
اردوغان، مهره ی پوتین یا بایدن

اردوغان در بازی پوتین-بایــدن بعنوان مهره ای خواهد 
مانــد و اینکه مهره ی پوتین یا بایدن باشــد طبیعتا به 
مســئله ای برای اردوغان تبدیل شده و اردوغان بایستی 
عقالنیت  به خرج داده و تصمیم بگیرد که آیا همچنان 
مقید به پوتیــن بماند یا اینکه بایــدن و رفع تحریم ها 
و اقتصاد شــکوفا را انتخاب کنــد؟ توانایی اردوغان در 
حرکت همزمــان مهره هــای بــازی پوتین-بایدن، در 
صفحه ی سیاســی شــطرنج به وضعیت اقتصاد ترکیه 
بستگی دارد. اقتصاد در واقع پاشنه آشیل اردوغان است. 
 )AKP( از ســال ۲۰۰۲، وی و حزب عدالت و توســعه
در انتخابات عمدتا بر اســاس بستر رشد اقتصادی قوی 
پیروز شده اند. شهروندان ترک در سال ۲۰۱۳ بیکاری ۸ 
درصدی را تجربه کردند. با این وجود، در ســال ۲۰۱۸، 
اقتصاد وارد رکود شــد و در اوایل سال ۲۰۱۹، علی رغم 
خروج از رکود اقتصادی، بیکاری به ۱۴ درصد رســیده 
بــود. با تضعیف لیــر، افزایش بدهــی خارجی و اندک 
ذخایر ارزی، اقتصاد ترکیه قبل از شــروع شیوع بیماری 
کووید۱۹ در اوایل ســال ۲۰۲۰ در وضعیت شکننده ای 

به سر می برد.
نتیجه گیری

من معتقدم که اردوغان دانشــجوی باهوش سیاســت 
ایاالت متحده اســت. او به خوبــی می داند که چگونه با 
هر رئیس جمهور ایاالت متحده شاخ بازی کند و از نظر 
سیاسی تبدیل به همان چیزی شود که روسای جمهور 
آمریــکا می خواهند در همتای ترک خود ببینند. از نظر 
بوش، اردوغان یک »مسلمان مومن« بود. اردوغان برای 
اوباما به عنوان »دریچه ای به جهان اســالم« عمل کرد. 
اردوغان در دولت ترامپ  دوســتدار معامله بود و ترامپ 
را به عنوان یک شــریک معامله برای خود قرار داد. در 
مورد بایدن نیز می تــوان گفت: در صورتیکه اردوغان با 
تضمین آمریکا نســبت به حمایــت از مواضع ترکیه در 
سوریه، لیبی و آسیای مرکزی از وابستگی خود به پوتین 
بکاهد، می تواند به شریک متواضع آمریکا تبدیل گردد. 
در بازی شطرنج پوتین-بایدن، اردوغان این سرباز بازی، 
در خدمت بایدن به نرمی و احتیاط بازی خواهد کرد اما 
در نهایــت به پوتین پایبند می ماند. بر این اســاس، من 
شــک ندارم اردوغان حداقل در کوتاه مدت به هر آنچه 

بایدن آرزو کند، تبدیل خواهد شد.

 

راحله چترسفید
دانشــجوی دکترای روابط بین الملل 

دانشگاه شهید بهشتی تهران

پیــروزی پرزیدنت جو بایدن بــا واکنش های مثبتی در 
ایــران همراه بود. چه واکنش از ســوی افکار عمومی و 
چه مقامات سیاســی. این تصور پر رنگ شد که با روی 
کار آمــدن جو بایــدن، برجام نیز بــه وضعیت قبل از 
ترامپ بازخواهد گشت. برجام و آینده ی آن هم از منظر 
حقوق بین الملل قابل بررسی است و هم از منظر روابط 

بین الملل.
در اینجا با توجه به تخصص نگارنده، تنها از لحاظ روابط 
بین الملل بررسی می شود. آنچه از سنت سیاسی ایاالت 
متحــده آمریکا قابل درک اســت این اســت که اصوال 
جمهوری خواهان به دنبال پیگیری سیاست های تهاجمی 
در عرصه سیاست خارجی هستند که از این گروه به بازها 
نیز یاد می شود. در سمت دیگر مسئله، دموکرات ها قرار 
دارند که بر خالف جناح اول، خواهان صلح و گســترش 
روابط انسان دوستانه با ســایر دول هستند. از این گروه 
به کبوترها یاد می شــود. )رجوع کنید به تعاریف بازها و 
کبوترها( اما بگذارید فارغ از این تقســیم بندی و اینکه 
دموکرات ها یا جمهوری خواهان با توجه به مبانی نظری 
و اصولی که به آن پایبند هســتند، چه سیاست هایی را 
دنبال می کنند،  با بهره گیری از تئوری/مصداق یا مفهوم/

مصداق به مســئله پاســخ داده شــده و چند سناریوی 
محتمل مطرح شــود. چرا که در عرصه ی علوم انسانی 
و باالخص علوم سیاســی و روابط بین الملل چیزی بنام 
تحلیل قطعی وجود نــدارد. پیچیدگی رفتار دولت ها به 
عنوان بازیگران اصلی روابــط بین الملل ارائه ی تحلیلی 
دقیق را منتفی می ســازد. با این حــال با بهره گیری از 
تاریخ، تئــوری و داده های موجود می توان تا حد زیادی 
دست به تخمین های نســبتا قوی زد. در این نوشتار پا 
به پای تئوری، روابط احتمالی ایاالت متحده با ایران در 

دوران جو بایدن مورد بررسی قرار گیرد. 
 تئوری هــای روابــط بین الملل در خصــوص همکاری/

تعارض چه می گویند؟
تئوری، ظرف و قالبی اســت که بــا ریختن داده در آن 
می توان تحــوالت را توضیــح داد. پس بــرای توضیح 
مســئله ی ذکر شــده نیازمند شــناخت و به کارگیری 
تئوری های روابط بین الملل هســتیم. تئوری های روابط 
بین الملل دیدگاه های متفاوتی نسبت به موضوع تعارض 
و همــکاری در عرصه ی نظام بین الملــل دارند و اینکه 
از زاویــه دید کدام تئوری به این مســائل بنگریم مهم 
اســت. طبق نظر لیبرال ها، فونکسیونالیست ها و در کل 
ایده آلیست ها در روابط بین الملل، علی رغم اینکه عرصه  
نظــام بین الملل عرصه منازعه و تعــارض و عدم اعتماد 
اســت، می توان تا حدود زیادی بر ایــن بی اعتمادی و 
تعارض فائق آمده و با ســایر دولت ها وارد همکاری شد. 
طبق این رویکرد، در روابط میان دولت ها، بازی با حاصل 
جمع، مثبت اســت و برد یکی به معنای باخت دیگری 
نیست و به اصطالح، بازی برد- برد است. پس طبق این 
رویکرد در ترسیم رابطه ایران- ایاالت متحده در صورت 

وقوع همکاری، منافــع حاصل از این همکاری به هر دو 
طرف تعلق می گیرد. در طرف مقابل، رویکرد رئالیســم 
قرار دارد کــه در مقابل رویکرد قبــل موضع می گیرد. 
در اینجــا، بازی با حاصل جمع صفر اســت. رئالیســم 
یکــی از رویکردهای آمریکا در حوزه سیاســت خارجی 
نیز هست. در عمل، بســیاری از مقامات ایاالت متحده 
آمریکا اقدامات شــان را منطبق بر این رویکرد می دانند. 
رئالیسم شــاخه های مختلفی دارد و به مسائلی همچون 
قدرت، امنیت، بازدارندگــی، عقالنیت بازیگران و منافع 
می پــردازد. طبق این رویکرد، محیط بین الملل محیطی 
است شر، آنارشیک و اقتدارگریز. در این محیط، دولت ها 
در پی حفظ موجودیت خود هســتند. به عالوه دولت ها 
در انجام یک عمل، انعقاد یک قرارداد و در کل در رفتار 
با سایر دولت ها، سود و زیان را در نظر می گیرند و تالش 
می کنند با تکیــه بر عقالنیت رفتار کننــد. با توجه به 
اینکه رئالیســم، انشــعابات مختلفی دارد برای دوری از 
کلی گویی، بر رئالیســم تدافعی تمرکز می شــود که هم 

قابلیت توضیح سیاســت خارجی را دارد و هم می تواند 
در تحلیل رابطه  ایران- ایاالت متحده به ما کمک کند. 
یک بازی برد-باخت: بازگشــت به برجــام در مقابل از 

دست دادن توازن قدرت و بازدارندگی ایران
در این نکته که سیاست خارجی جو بایدن با آنچه دونالد 
ترامپ پیگیری می کرد، تفاوت خواهد بود، هیچ شــکی 
نیســت. اما حتی در صورت بازگشــت بایدن به برجام، 
شــاهد یک بازی برد- برد کــه در آن ایران نیز رضایت 
کافی داشته باشد نخواهیم بود. چرا که اوال وزنه و قدرت 
دولت ها را باید در به کرسی نشاندن خواسته هایشان در 
نظر گرفت. به عالوه طبق اصول رئالیسم، دولت ها تحت 
هر شرایطی به دنبال تامین امنیت و منافع ملی خویش 
هســتند. لذا هر دولتی که از قدرت بیشتری برخوردار 
باشــد سهم بیشــتری نیز از این معادله خواهد برد. جو 
بایــدن علی رغم آنکه خواهان ایســتادن در مقابل ایران 
نیســت، ولی در مســئله ی برجام با احتیاط و عقالنیت 
رفتــار خواهد کرد. چه از نظــر جمهوری خواهان و چه 
از نظــر دموکرات ها ایران بازیگری اســت پر چالش در 
منطقه ی خاورمیانه که نیاز به کنترل دارد. بر این اساس 
انتخاب جو بایدن به معنای بهبود وضعیت نیست و تنها 
ممکن اســت تیم بایدن در چارچوب آنچه برای برجام 
تعیین شــده بود به وضعیت قبــل بازگردد که این تنها 
بخشی از مســئله را حل می کند. احتمال می رود دولت 
بایدن بتواند با کاهش برخی تحریم های اقتصادی ایران 
و تسهیل صادرات کاالهای بشردوستانه به ایران، تنش ها 
را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. ولی عملی شــدن 
ایــن اقدام)امتیاز برای ایران( به آســانی محقق نخواهد 
شــد مگر آنکه ایاالت متحــده در ازای تعلیق برخی از 
برنامه های مرتبط با فعالیت های هســته ای این امتیاز را 
بدهد که در این صورت هم بازی برد- برد نیســت چرا 
که برداشتن تحریم های اقتصادی در ازای تعلیق برنامه 
هسته ای ایران به معنای کاهش قدرت بازدارندگی ایران 

در مقابل غرب در بلندمدت است. 
بازگشــت بایدن به برجــام در کنار اروپا نــه به معنای 
صلح طلب بــودن وی و تالش برای احیای ســازش در 
سطح بین المللی و کاهش تنش بلکه به این معناست که 

ایاالت متحده آمریکا نه تحت رهبری حزب دموکرات نه 
تحت رهبری حــزب جهموری خواه تمایلی به رهاکردن 
یــک بازیگر )از نظر آنها خطرناک( در منطقه خاورمیانه 
نــدارد. این عقالنیت در زمان ترامپ زیر ســوال رفت و 
بســیاری از اصول رئالیستی در سیاست خارجی آمریکا 
را زیر پا گذاشت. تیم بایدن برخالف تیم ترامپ احتماال 
به این عقالنیت رسیده باشد که عدم بازگشت به برجام 
و اعمال فشارهای بیشتر به ایران به معنای افزایش توان 
بازدارندگی و توازن قدرت ایران اســت که در بلندمدت 
توان مقابله بــا این بازیگر را از آمریکا می گیرد. از طرف 
دیگر بازگشت به این توافق برای ایران اگر چه بردی به 
اندازه ی برد طرف مقابل نیست ولی با توجه به تاثیرگذار 
بودن تحریم ها بر ســاختار اقتصاد، این بازگشت عقالنی 
اســت و با محاسبه سود و زیان، بیشتر سودمند است تا 

مضر. 
با تمام توضیحات ذکر شده، باید موانع زیر را در بازگشت 

به برجام مورد توجه قرار داد:
۱. تا پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی زمان 
زیادی باقــی نمانده و تیم بایدن باید تالش کند در این 
فاصله ی اندک وضعیت را به حالت عادی بازگرداند چرا 
کــه با روی کار آمدن کابینه جدید در ایران، مشــخص 
نیست تحوالت، مسیر توافق را به کدام سمت سوق دهد. 
تــا قبل از پایان دادن به توافق برجام، اراده سیاســی و 
عملــی برای پایبندی به مفاد آن از ســوی ایران وجود 
داشــت. اما بعد از اقدامات دونالد ترامپ مشخص نیست 
تا چه اندازه دولت بعدی در ایران این اراده را دارا باشد.
۲. تیم جو بایدن با البی های اسرائیلی، عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی روبه رو خواهد بود که از همان ابتدا 
نیز به شدت با این توافق مخالف بودند. موفقیت در این 
البی گری می تواند یکی از این موانع باشد که هر چند با 
قاطعیت نمی توان موفقیت آمیز بودنش را تایید کرد ولی 

بی تاثیر نیست.
۳. چالش دیگر برای ورود سریع آمریکا به توافق با ایران، 
تحریم هــای جدید دولت ترامپ اســت که اخیرا هجده 
بانــک ایرانی را تعیین کرده تا با اعمــال تحریم بر این 
بانک ها ایران را از سیســتم مالی جهانی جدا کند. هدف 
از این تحریم هــا یک پیام و هدف روشــن دارد: ایجاد 
بی ثباتی در اقتصاد ایــران و پیچیدگی ارتباط بایدن با 

ایران. 

کیش بایدن مقابل  پوتین با مهره ی اردوغان 

پیروزی جو بایدن و تاثیر آن بر حوزه سیاست و اقتصاد ایران
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حکیم بصیرت
خبرنگار

امــروزه با وجود گســترش آموزش هــای همگانی و 
رســانه های جمعی، انسان ها به اشــکال مختلفی در 
درصدد تکامل تربیت و رواج هنجارهای مناســب در 
جامعه هســتند تا بتوانند خود را از گزند آثار روانی 
و فیزیکی بسیاری از جرائم که شاید حتی ناخواسته 

پیش آیند محفوظ بدارند.
بدون شک پیوند افراد در یک جامعه ناگسستنی است 
و تبعات رفتار یا عملکرد یک شخص چه مثبت، چه 
منفی بر عموم آن جامعه اثرگذار خواهد بود. حال اگر 
عملکرد شــخص در ابعاد بزرگی صورت گیرد، دامنه 

آن نیز گسترده تر خواهد بود.
باتوجه به افزایش پرونده های قضایی و جرائم متعدد 
در جامعه و لزوم توجه هر چه بیشتر به مقوله جرم و 
نوع تاثیر و بازخورد آن در جامعه، به ریشــه های این 

پدیده باید بیشتر پرداخته شود.
به صورت کلی، دالیل و عوامــل فراوانی در رابطه با 
وقوع جرم وجود دارد و کشــور ما نیــز از بروز جرم 
و جنایت در امان نبوده اســت، در همین راســتا با 
رضا عبــداهلل زاده دانش آموخته حقــوق و دانش پژوه 
جامعه شناســی سیاسی به گفتگو نشســتیم تا این 

مسائل را بهتر واکاوی کنیم.
از او پرســیدیم که چه عواملی در بروز رفتارهای یک 

فرد در اجتماع تاثیرگذار است؟
آیا نظم اجتماع بیشــتر از قوانین یا نوع هنجارهای 

جامعه تاثیر می گیرد؟
نوع جرائــم در حوزه قوانین قضایــی چگونه تعریف 

می شود؟
دیدگاه جامعه شناسان و حقوقدان ها نسبت به موضوع 

جرم و جنایت چیست؟ 
آثار فــردی و اجتماعی بــزه کاری در جامعه چگونه 

است؟
*تعریف از جرم و تاثیرات آن در هر جامعه ای 

متفاوت است
رضــا عبداهلل زاده در ابتدا با تبییــن تعاریف جرم در 
جوامع مختلف و نوع جامعه ی مورد مطالعه، می گوید: 
یک تعریف کلی و خالصه از جرم این اســت که این 
عمل خالف نظم اجتماعی اســت، اما ســواالتی که 
مطرح می شــود این است؛ یک: تعریف نظم چیست؟ 
دو: تعریف از اجتماع چیســت؟ ســه: چه شــخصی 
در مورد اینکه این رفتار خالف نظم اجتماع اســت، 

قضاوت می کند؟
تحقیقی که بر روی جرم به عنوان یک مقوله مستقل 
شکل گرفته، این است که با حقوق، با جامعه شناسی، 
با روانشناسی و هم با فرهنگ و بسیاری از موارد دیگر 
ارتبــاط دارد و همه اینها نتیجتا یک تعریف خاص از 
نظم، جرم و قضاوت باتوجه به تعریف و استنباط خود 

از جامعه ارائه می دهند.
مثال یک جامعه ایدئولوژیک مبنای تعریف آن از جرم 
ارزش های موجود در بطن این ایدئولوژی اســت، یا 
یک جامعه دینــی رفتارهای خالف نظم اجتماعی و 
رفتارهای خالف دســتورات و اوامــر دینی و الهی را 

جرم تلقی می کند.
بر این اســاس اگر رفتاری به عنــوان مثال در قانون 
آیین دادرســی کیفری یا در قانون مجازات اسالمی 
مقرر شــده اســت به این صورت که هر فعل یا ترک 
فعلی که خالف نظم عمومی، قانون و دستورات الهی 
باشد به عنوان جرم شــناخته می شود. یعنی در این 
بین حق النــاس و حق الهی مطرح می شــود، برای 
همین تعریف از جرم در جامعه دینی متفاوت با یک 
جامعه غیردینی اســت و نمی توان یک تعریف مطلق 

برای جرم ارائه داد.
یا خــط قرمز در یــک جامعه لیبرال دموکراســی، 
آزادی های فری اســت، یعنی اگر رفتار یک شخص 
حقــوق و آزادی های فــردی را تهدید کند به عنوان 
مجرم شــناخته می شــود و اینطور تعریف می شود 
که ارزش هــای اجتماعی آزادی های حقوقی و فردی  

هستند و محور تعریف در این جوامع »فرد« است. 
اما در یک جامعه مارکسیستی یا سوسیالیستی تعریف 
متفاوتی از جرم وجود دارد و در تشریح جرم شناسی 
نگاه آنها با جوامع دینی یا لیبرالیستی متفاوت است 
بــه این معنا که در چنین جامعه ای باتوجه به مبنای 
اندیشه مارکسیستی نبرد طبقاتی مطرح است که در 
این نبرد نقطه اصلی مرکــزی و زیربنای آن اقتصاد 
اســت و بر رفتاری متمرکز می شوند که منشأ آن را 
اقتصاد شکل می دهد. به عنوان مثال اظهار می کنند 
که منشــأ جرم فقر اســت یعنی ارزش را در اقتصاد 
می بیننــد و عنوان می کنند که ارزش طبقاتی مابین 
اربــاب و رعیت، مابین کارگر و کارفرما، مابین بورژوا 
و پرولتاریا براســاس اقتصاد یا ســرمایه افراد تعریف 
می شود. چون در نظام سرمایه داری که محل مطالعه 
مارکس و مارکسیســت ها اســت، طبقــه کارگر یا 
فرودســت هرگز به حق خود دست نمی یابد و طبقه 
فرادســت حقوق این طبقــه را ضایع می کند، بر این 
اساس در چنین جوامعی عدالت رعایت نمی شود در 

نتیجه طبقه فرودست مرتکب جرم می شود.
نتیجتا تعریف از جرم در هر جامعه ای متفاوت است.

مثال جامعه شناسی مانند دورکیم که قائل به تقسیم 
کار اجتماعی است، جامعه را مانند یک بدنه می داند 
که اعضای ایــن بدنه هر یک وظیفــه ای را برعهده 
دارند و ایــن جامعه دارای وجدان اجتماعی اســت. 
دورکیم انســانی مذهبی بود و معتقد بود که امورات 
اخالقی و دینی می توانند بــه عنوان راهنمایی برای 

افراد باشــند که از آن بهره گیرنــد و معتقد بود که 
جامعه قبل از فرد وجود داشته است و زمانی که فرد 
پا به این جامعه می گــذارد عامل به وجود آورنده او 
است و به همین دلیل جامعه نیز باید از وی مواظبت 
کند و عوامل متعددی کــه در جامعه وجود دارد بر 
این شــخص اثرگذارند. زمانی که انسان مرتکب جرم 
می شــود )اگرچه جرم جزء ضروریات و بدیهیات هر 
جامعه ای است چون جامعه قبل از فرد وجود داشته 
است(، مقوله ای به نام وجدان جمعی به میان می آید 
که در ارتکاب جرم یک فــرد این وجدان جریحه دار 
می شــود و چنین فردی را شایسته مجازات می دانند 
که در پی آن وجدان جمعی باید به آرامش برســد و 
چون فردی با تفکرات اجتماعی بوده است جامعه را 
تقدم بر فرد می دانســت اما اذعان می کرد که جامعه 
نیــز به دلیل ارتکاب جرم فرد باید ســرزنش شــود 
چون عوامل ارتکاب جرم مــواردی هم چون تربیت، 
مهاجرت، محیط آموزشــی، محیط اجتماعی، محیط 
کار، ارث، نوع سیاســت، نوع فرهنــگ، نوع اقتصاد 
و... بوده اســت. و حتی قصاص نیز به این دلیل اجرا 
می شود که وجدان جمعی به آرامش دست یابد و اگر 
قصاص اجرا نشــود احتمال دارد التهاب جامعه باقی 

بماند و جامعه به بحران کشیده شود. 
از وی پرســیدم آیا با قصاص موافقید؟ او در پاســخ 
گفــت: دیدگاهی حکیمانه در قرآن وجود دارد اینکه 
هر شخصی یک نفر را به قتل برساند مانند این است 
که همه انســان ها را به قتل رســانده است و از این 
جهت قصاص مجازات خیلی ســنگینی است اما در 
ادامه بیان می کند اگر بخشــش صورت بگیرد بسیار 
بهتر اســت چون هم از لحاظ روانی و هم اجتماعی 
تاثیــرات فراوانی دارد. در ایــن بین مجرم خطرناک 
و عمــدی و البته مجرم اتفاقی وجــود دارد. مبنای 
اندیشه مجرم خطرناک براساس جرم است اما مجرم 
اتفاقی در یک شرایط خاص روانی حادثه ای برای وی 
رخ داده اســت که اینها از نظر من مستحق بخشش 

هستند.
* انگیزه های ارتکاب جرم بر اثر ناهنجاری های 

اجتماعی و نوع برخورد سیاسی
این دانش پژوه حوزه جامعه شناســی سیاسی در نوع 
عوامل موثر در ارتکاب جــرم عنوان می کند: به باور 
من عوامــل تلفیقی نظیر تربیــت، زمینه اجتماعی، 
موقعیت جغرافیایی، تحصیالت، اقتصاد و اشتغال هر 
یک به نوبه در نوع نگرش شخص به جرم و رفتارهای 
وی نقــش دارند. بعضی جرائم وجــود دارند که نظر 
به محاکم قضایی جرم اســت اما شاید در جامعه به 
صــورت یک رفتــار اقتصادی یا تجــارت به آن نگاه 
شــود. و هر عاملی که به عنوان جرم یا خالف ارزش 
اجتماعی، خالف ارزش فرهنگی و خالف ارزش های 
حاکم بر جامعه باشــد می توانــد بر ارتکاب جرم فرد 

موثر واقع شود.
اما اگر یک شــخص خاص مورد مطالعه ما باشد باید 
انســان های متخصص بر روی این فرد مطالعه کنند 
که چه عاملی بیشتر در ارتکاب جرم وی بیشتر موثر 
بوده  اســت لیکن به باور من در جامعه ما همه موارد 
نامبرده اثرگذار هســتند حتی نوع برخورد سیاسی با 
اشخاص مختلف و نوع گزینش های موجود می تواند 
عوامل جرم را فراهم کند. نوع موقعیت قبیله ای فرد 
نیز در یک جامعه ســنتی بی تاثیر نیســت. به عنوان 
مثال میزان شــدت و قبح رفتــاری در یک موقعیت 
جغرافیایی بــه اندازه همان رفتــار در یک موقعیت 
جغرافیایی دیگر نباشد. نتیجتا زمانی که تمامی این 
عوامل بر روی شخص مشخص بررسی شوند می توان 
نظر داد که چه عاملی بیشتر باعث شده فرد مد نظر 

مرتکب جرم شده است.
در نتیجــه به اندازه تمام انســان ها می تــوان انگیزه 
برای ارتــکاب جرم پیدا کــرد. جرم هایی که خالف 
هنجارهای اخالقی، اجتماعی و حاکمیت است. برخی 
از اینها امکان دارد این ارزش اجتماعی را قبیح ندانند 
اما حاکمیت آن را جرم تلقی کند. از نظر حقوقدان ها 
محترم ترین مجرم، مجرم سیاســی اســت چون هر 
مجرمی منافع شــخصی خود را در نظر می گیرد اما 
مجرم یا متهم سیاسی به خاطر منافع جامعه، فکری 
یا عقیدتی از نگاه حاکمیت مرتکب جرم شده است.
* نقش عوامل روانی در بزه کاری یا ارتکاب جرم

وی در ادامــه با توضیحی کوتــاه از عوامل روانی در 
ارتکاب جرم افــراد جامعه عنــوان می کند: موضوع 
روانی را باید یک روانشــناس یا روانپزشــک وارسی 
کند اما برخی از حقوقدان های قرن ۱۸ مطرح کردند 
که عوامل روانی به تنهایی می توانند در موضع گیری 
انســان و ارتکاب جرم اثرگذار باشــند. برخی از آنها 
نیــز معتقد بودند که عوامل روانــی به همراه عوامل 
اجتماعــی و اقتصــادی اثرگذار هســتند. به عنوان 
مثال فقر و بیکاری، نوع شــکل اجتماِع کم جمعیت 
یا پرجمعیت، نوع ارتباط قبیله ای به این معنا که چه 
مواردی از دیدگاه این قبیله ُحسن و چه مواردی قبح 
است می تواند شامل عوامل درونی و بیرونی باشد که 
بر ارتکاب جرم اثر دارند. حتی کســانی که به نظریه 
تکامل باور دارند داســتان ژنتیک را مطرح می کنند 
که انسان با چه نوع تیپ شخصیت و در کدام دوران 
از مقطع تاریخ بستر را برای وی آماده کرده است که 

مرتکب بزه یا جرم شود.
مثال شــخصی مانند لومبروزو )پزشک و جرم شناس 
ایتالیایی( معتقــد بود که جرم را نباید مطالعه کنیم 
بلکه مطالعه ما باید بر روی مجرم باشد یعنی توجه به 

ژنتیک شخص مجرم، قیافه و نوع شخصیت  ظاهری 
وی باعث  می شــود که متوجه شویم این شخص ذاتا 
مجرم اســت یا خیر! یعنی این شخص هیچ اختیاری 
ندارد و صاحب چنین شــخصیت هایی مرتکب جرم 
می شوند. هرچند شــاگردان وی بعد از مدتی نظریه 
وی را اصــالح کردند و گفتند که باید عوامل بیرونی 
یا اجتماعی را نیز در ارتکاب جرم فرد در نظر گرفت.

*انسداد خیال در پی فقر
این کنشــگر اجتماعی با اشــاره به محرومیت و فقر 
مــردم در برخی مناطق عنــوان می کند: محرومیت 
باعث انسداد خیال می شود. و در مقابل انسداد خیال، 
انفجار خیال وجود دارد یعنی با خشونت بارترین وجه 
انتقام گرفته می شــود یعنی محرومیــت باعث این 
می شــود که انســان از حالت نرمال و طبیعی خارج 
شــود. در عین حال که انسداد خیال وجود دارد اگر 
قرار بر خیال کردن باشــد این خیال منفجر می شود 
که تنها موضوع شاید فقر در حوزه اقتصاد نباشد بلکه 
فقر در حوزه فرهنگ و آموزش و سیاست و نوع رابطه 
است یعنی شخص  نمی تواند نرمال فکر کند و فردی 
کــه نمی داند چطور خیال کنــد راه انتقام را هم بلد 
نیســت و واکنش خود به نوع تحقیر یا عمل برآمده 
را نمی داند. پس نمی توان گفت که ارتکاب جرم یک 
فرد تک منبع است بلکه منابع مختلفی باعث جرم یا 

جنایت فرد می شود.
*تقســیم بندی قوانین جزایــی در نظام های 

حقوقی و تعریف  آن ها
در طبقه بندی قوانین؛ نظام حقوقی اســالمی، نظام 
حقوقی مارکسیســتی، نظام حقوقی کاِمن ال و نظام 
حقوقی رومی-ژرمــن وجود دارنــد. در قانون نظام 
اسالمی ایران، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات 
اســالمی و تعزیــرات وجود دارند کــه منابع حقوق 
اسالمی نیز اعم از حقوق مدنی و حقوق جزایی است 
که بخش هایــی از حقوق رومی-ژرمــن نیز در این 
قوانین بهره برده شــده است و مبنای آن تا حدودی 
تغییر یافته اســت. به عنوان مثال آیین دادرســی از 
نظام حقوقی فرانســه و بلژیک و انگلستان بهره برده 
است و چون آیین دادرسی کیفری، کیفیت دادرسی 
بود و نوع مجازات را شــامل نمی شــد، اگر در مقام 
مقایسه باشد نوع مجازات وجرم و تعریف آن از منابع 
اســالمی استفاده و به آن استناد می کنند و حتی در 
برخی موارد عنوان می شود اگر در حقوق، قاضی طی 
صدور رای نتوانســت در قانون مدون پاســخی برای 
موضــوع پیش آمده بیابد در صــدور رأی می تواند از 
منابع و فتواهای معتبر امامیه اســتفاده کند و بهره 
گیــرد یا در احوال الشــخصیه اقلیت ایــن اختیار را 
دارد که از فقه خود اســتفاده کند مثال اهل ســنت 
در موضوع ارث، وصیت، ازدواج و طالق از دستورات 
مذهبی خود می توانند بهره گیرند اما در سایر موارد 
باید از فقه امامیه بهره گیرند و تفاوت آن نیز مشخص 

است چون مبنای آن حقوق اسالمی است.
اما حقوق کامن ال، حقوق عرفی هســتند به این معنا 
که حقوق مدونی به حساب نمی آیند که در کشوری 
مانند انگلســتان، مبنای حقوق آن ها غالبا بر اساس 
عرف اســت به این معنا که اگر موضوعی تازه مانند 
ارتکاب جرم یک فرد، در یکی از محاکم انگلســتان، 
قاضی این حکم را به استناد پنج تا ۵۰ سال گذشته 
کــه در یکی از محاکــم دیگر در این کشــور اما در 
شرایط مشــابه اتفاق افتاده باشد، بر اساس آن حکم 
صادر می کند در نتیجه حقوق عرفی در این کشــور 

جاری است. 
در حقوق رومی-ژرمن که شــامل غالب کشــورهای 
اروپای غربی اســت مبنای آن بر اســاس آزادی های 
فردی و اُمانیســمی اســت که از نظریات فیلسوفان 
قرن های ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ بهره گرفته اند. مثال قرارداد 
اجتماعی ژان ژاک روسو یا اینکه تقسیم کار اجتماعی 
دورکیم یا نگاه های مارکس در بعضی موارد و بسیاری 
دیگر از اندیشمندان سده های قبل اثرگذار هستند و 
مجموعه فلســفه اجتماعی حاکم بر نظام های لیبرال 
در کشــورهای حقوقی رومی-ژرمن بسیار می توانند 
تاثیــر بگذارند اگر چه در حقوق کامن ال نیز نگاه های 
این اندیشــمندان اثرگذار اســت. زمانی که به نظام 
حقوقــی صدور رای نــگاه می کنیــم و دادنامه آنها 
مستدل و مستند یک قانون، ماده ای خاص یا فتوایی 
خاص باشــد، این رأی که به اســتناد فالن رأی در 
فالن تاریخ و توسط فالن قاضی و دادگاه صادر شده 
است و عین این اتفاق یا جرمی مشابه همان رخ داده 
باشد نوع تفاوت قانون کامن ال و رومی-ژرمن را نشان 

می دهد.
در حقــوق جــزای عمومی تعریف شــده که علمای 
اجتماعی و رهبران فکری-فلسفی غربی اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات را کشــف کردند و فردی بودن 
جــرم و مجازات که در نظام حقوقی رومی-ژرمن نیز 
بر این قانون بســیار تاکید شده است می گویند این 
شاه قانون نظام حقوقی است که می تواند تحول پیدا 
کند، یعنی اصل شــخصی بودن جــرم و مجازات این 
اســت که اگر فردی در دوارن باستان مرتکب جرمی 
می شــده خانواده و قبیله وی نیز مجازات می شــد، 
امــا در اصل قانونی بودن جرم و مجازات اگر کســی 
مرتکب جرمی شــود به شــرطی این فــرد مجازات 
می شــود که قانون قبــال این جــرم را تعریف کرده 
باشــد و برای آن مجازاتی نیز تعریف کرده باشد. اما 
جالب اینجاســت که در قرآن کریم هر دو مورد این 
قوانین وجود دارند. فقیهان اسالمی در حوزه حقوق و 

بِیَن َحَتّی نَْبَعَث  ا ُمَعِذّ جزا و جرم شناسی از آیه »ما ُکَنّ
َرُســواًل« اســتفاد می کنند به این معنا که »ما هیچ 
امتی، هیچ شــخص یا فردی را مجــازات نمی کنیم 
اال زمانی که رســوالن خود را مبعــوث کنیم« تا به 
آنهــا تذکر دهند که جرم و مجازات در جامعه به چه 
شیوه ای است و آگاهی را در این مورد همه گیر کنند 
پس از آن اگر شــخصی جرمی مرتکب شد مجازاتی 
نیز برای وی تعیین شــود که این موضوع چالشــی 
مابین فقیهان ایجاد کرده اســت که اگر شخصی در 
یک منطقه دوردست زندگی کند و هیچگونه دستور 
یا انذار اســالمی یا دینی به وی نرسد اکثریت مطلق 
علما بر این باورند که این شــخص نباید بابت جرمی 
که مرتکب شــده مجازات شود و این به اصل قانونی 

بودن مجازات اشاره دارد.
آیه ی دیگری در قرآن وجود دارد که امر می کند »َو 
اَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اُْخَری« به این معنا که »هیچ کســی 
یا هیچ گناهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود« 
یعنی مســئولیت مِن نوعی برعهده خودم اســت و 
شخص ثالث نمی تواند مســئول رفتارهای من باشد 
که دقیقا این نیز به شــخصی بودن مجازات اشــاره 
دارد که این موارد در قوانین نظام جمهوری اسالمی 
منعکس شده است. اما در حقوق اروپاییان نیز دقیقا 
از نگاه سزار بکاریا که در کتاب جرم و مجازات آورده 
اســت و اذعان دارد که هیچ شــخصی را نمی توانیم 
مجازات کنیم قبل از اینکه قانون وضع شــود و اصل 
شخصی بودن جرم و مجازات در اینجا مطرح می شود. 
در حال حاضــر اصل قانونی بودن و اصل شــخصی 
بودن جرم و مجازات جزو اصول حقوقی هســتند که 

همه نظام های حقوقی جهان آن را قبول دارند.
در حوزه حدود که شامل جرم و مجازات هایی می شود 
در فقه بحث شده و برای آن حدی تعیین شده است. 
مثال در ســرقت که حقوقدان ها برای آن حد تعیین 
می کنند یعنی سرقت جرمی است که بر اساس نص 
قرآن کســانی که دزدی می کنند دست آنها را قطع 
کنید، قانون مجازت می گوید که باید برای آن حدی 
در نظر گرفت اما باید در قانون تعریف شــود و اظهار 
می کند که ربــودن مال دیگری به صــورت پنهانی 
بدون اطالع صاحب آن ســرقت است. در کل توضیح 
و تفسیر چنین موضوعی برعهده حقوقدان  ها است. یا 
حوزه شرب خمر و قتل نیز شامل حدود می شود که 
تلفیقی از دیدگاه هــای حقوقی و فقهی برای تعیین 
مجازات آن تعیین شــده اســت. یا موضوعی مانند 
حجاب مجازاتی در قرآن برای آن تعریف نشده است 
و قاضــی در برخورد با این موضــوع عنوان می کند 
که این رفتاری خالف هنجارهای اجتماعی اســت و 
ماده ای برای آن تعریف می کند اما باتوجه به اینکه در 
قانون تعریفی در خصوص این موضوع صورت نگرفته 
اســت و چون مســئله ای دینی می باشد و قرآن هم 
مجازاتی تعریف نکرده اســت قاضی می تواند شخص 

را تبرئه کند.
*فلسفه مجازات اولیا در ارتکاب جرم

ایــن دانش آموخته حقوق در خصــوص نوع مجازات 
اولیا در پی قتل عمدی اظهار داشــت: در این مورد 
قانون از فقه تبعیت می کنــد چون  قتل در موضوع 
حدود قرار می گیــرد و عنوان می کنند که ولی اصل 

اســت و اوالد فرع است چون ولی باعث بوجود آمدن 
فرزند خود شــده یعنی اصل باعث بوجود آمدن فرع 
شده است و اصل به خاطر فرع نباید نابود شود فلسفه 
این موضوعیت است. استدالل های دیگری نیز در این 
حوزه مطرح می شود اما قانون مجازات در کشته شدن 
فرزند یا نوه توسط پدر یا پدربزرگ از فقه تاثیر گرفته 
است و فلسفه ای فقهی دارد اینکه فرد مجرم در این 

مورد مجازات می شود اما قصاصی صورت نمی گیرد.
* برزخ سنت و مدرنیته و سیستم عشیره گرایی

و  سیاســت  دانش آموختــه  عبــداهلل زاده  رضــا   
جامعه شناســی در خصوص برزخی که جامعه امروز 
ما در آن قرار دارد پاســخ می دهد: زمانی که قاعده، 
اصــول یا هنجارهای ثابت یک جامعه در صدد تغییر 
باشــند باید قبل از تغییر به فکر جایگزینی برای آن 
بود؛ بســیاری از این تغییر و تحول ها آگاهانه است و 
بســیاری نیز به صورت جبری رخ می دهند. در حال 
حاضر آگاهی های اجتماعی، وجود رسانه های متعدد 
که شــاید با نوع فرهنگ منطبق نباشــند در حوزه 
اختیار یا نوع تفکر جامعه سنتی نیست. امروزه جعبه  
یا ابزاری جادویی به نام گوشِی همراه، در اختیار تک 
تک افراد جامعه قرار گرفته اســت که اطالعات مورد 
نیاز یا حتی خارج از نیاز خود را می توانند در بیشــتر 
حوزه ها از آن دریافت کنند و بسیار وسیع تر از منبعی 
مانند تلویزیون یا رادیو به صورت نوشتاری، بصری یا 

سمعی از آن بهره گیرند.
بــر این باورم برزخی که جامعه مــا در آن قرار دارد 
یعنی بــرزخ مابین ســنت و مدرنیتــه می تواند در 
بزه کاری یک شخص تاثیرگذار باشد. مثال رفتاری که 
شــاید در ۳۰ سال گذشــته بین جامعه سنتی قبیح 
بوده است اما در حال حاضر قبحی به آن صورت باقی 
نمانده باشــد. به این معنا که شخص در عمل به یک 
رفتار چون فکر می کند قبحی وجود ندارد در نتیجه 
می توانــد انجام دهد و تربیت یا الگوی آن می تواند از 
رسانه نشأت بگیرد، رسانه ای که خارج از محل تربیت 
چنین شخصی بوده اســت و به او القا می شود یعنی 
از بیرون بر وی اثر گذاشته است. به عنوان مثال یک 
بازی کامپیوتری یا یک فیلم که خارج از هنجارهای 
جامعه فرد است می توانند در تغییر رفتارهای فردی 
اثرگذار باشــند. اکثریت جامعه شناسان معتقدند که 
دوران بــرزخ جزو خطرنا ک تریــن دوارن یک جامعه 
است و می تواند حتی بر انســان های بالغ آن جامعه 
نیز تاثیر بگــذارد که نه تنها در حوزه جرم و جنایت 
حتی در حوزه منش اجتماعی یا سیاســی نیز، دچار 
خطاهای اساسی شــوند. در نتیجه باید گفت محیط 
اجتماعی فرد دارای یک ســری ارزش هاســت و این 
ارزش ها قرار نیست در یک جامعه ایدئولوژیک باشد 
بلکه جوامع لیبرال یا آزاد نیز دارای ارزش  هستند اما 

این ارزش ها می توانند متفاوت باشند.
شاید رفتاری که بر اساس تقلید از یک جریان یا یک 
شخص باشد، ارزش های آن شخص در مکان دیگری 
معنا شود و کسانی رفتارهای وی را در محل زندگی 
خــود انجام دهند، بنا به تعریف جامعه این شــخص 
مرتکب انحراف اجتماعی شــده است که این انحراف 
می تواند با نوع جرم متفاوت باشــد و در قانون هیچ 

تعریفی به عنوان جرم از آن ارائه نشده باشد.

واکاوی جرم و جنایت از منظر جامعه شناسی و حقوقی
سرویس مصاحبه
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رضا سلیمانی
کارشناس ارشد روانشناسی

جامعــه در حکــم مهمترین منبــع امنیت 
و فرصــت برای رشــد و بالندگی انســان ها 
جایگاهی مســتحکم پیدا کرده اســت. اگر 
نیاکان ما تحت تاثیر نوسانات طبیعت رشد و 
تکامل یافته باشند در دنیای پس از تشکیل 
اجتماعات بشری و در یک پروسه چند هزار 
ساله که منجر به شکل گیری جوامع پیچیده 
شــده اســت اجتماع جای طبیعت را گرفته 

است.
مــا به عنــوان موجوداتی کــه در گروه های 
بســیار بزرگ دور هم گــرد آمده ایم مجبور 
به رعایــت اصول و قواعدی هســتیم تا این 
گروه ها از هم پاشیده نشوند. محدودیت ها و 
قراردادهای بیشماری بین افراد حاضر در یک 
جامعه ساخته شده اند تا در مقابل تهدیدهای 

محتمل ما را محافظت کنند.
در ساده ترین تعریف می توان گفت جرم نوعی 
از رفتارهای خارج از قراردادهای اجتماعی و 
قوانین حاکم بر آن اســت. در واقع شخصی 
که با رفتارهایش موجبات آســیب رساندن و 
بر هم زدن امنیت در یــک جامعه را فراهم 

می کند جرمی نیز مرتکب شده است.
تاکید این مقاله بر این مفروضه قرار دارد که 
وقتی اجتماع جایی امن باشد و قراردادهایش 
بر اســاس منافع همگانی تنظیم شده باشد 
مســیری هموار برای رشد و بالندگی اعضای 
خودش مهیا خواهد کرد که در نهایت منجر 
به بالفعل شدن بیشترین میزان استعدادها و 

خالقیت ها گردد. 
در هرم معــروف نیازهای مازلــو نیز بعد از 
نیازهای فیزیولوژیک بالفاصله نیاز به امنیت 
خودش را برجســته می سازد. اگر یک فرد از 
نیازهــای اولیه ای مانند خوراک، پوشــاک و 
مســکن بی نیاز گردد فضای موجود را بسیار 
مطلوب یافتــه و در نتیجه برای حفظ آن به 

امنیت نیاز فوری پیدا می کند. 
و  نابهنجار  عوامل موثر در رفتارهــای 

مجرمانه
عوامــل چندگانه ای در وقوع جرم تاثیرگذار 
اســت. درواقع نمی توان بــا قطعیت از یک 
عامل اصلی ســخن گفت. همین امر یکی از 
معضالت اساســی در کنترل و از بین بردن 
جرایم اســت. در ذیل به عوامل عمده ای که 
در روانشناســی اجتماعی مورد نظر هستند 

بصورت مختصری پرداخته می شود.
*عوامــل اجتماعی از قبیــل گفته ها 
یا  و  شــخصًا  دیگران،  کردارهــای  و 
بازنمایی شــده در رسانه های جمعی. بر 
اســاس نظریات بندورا انســان ها رفتارها را 
می توانند فقط با مشــاهده کردن یاد گرفته 
و در موقعیت های مشــابه آنها را بروز دهند. 
وقتی الگوهای موجود در اطراف ما رفتارهای 
نابهنجار و مجرمانه داشــته باشند به راحتی 
زمینه تقلید را فراهم می کنند. هر اندازه که 
جایگاه این افراد باالتر باشــد به همان اندازه 

برای الگوبرداری جذاب تر خواهند بود.
همچنین در معرض خشــونت رسانه ای قرار 

گرفتن یا اثرات شــاهد پرخاشــگری بودن 
می تواند افــراد را برای ارتکاب به جرم آماده 

کند. 
*عوامل فرهنگی از قبیل هنجارهایی که از 
شخص می خواهند در برابر توهین به شرافت 
خود با پرخاشگری و بدون مراجعه به مراجع 

قانونی پاسخ دهند. 
یکــی از موضوعــات بســیار مهــم که ربط 
مســتقیمی بــا فرهنگ مــا دارد را در ذیل 
 CULTURE OF( مفهوم فرهنگ افتخــار
HONOR( باید دســته بندی کرد. فرهنگ 
افتخــار شــامل فرهنگ هایی می شــود که 
در آنهــا هنجارهایی قوی وجــود دارند که 
پرخاشگری را در پاسخ به توهین به شرافت 
شــخص مناســب می دانند. جلوه های اصلی 
دفاع از شــرافت در مقابلــه با دزدی اموال و 
حســادت های جنســی خودنمایی می کنند. 
در این گونــه فرهنگ ها افراد با این باورهای 
معیــوب پرورش می یابند که اگر کســی در 
مقابــل توهین یــا هرگونه تعرض توســط 
دیگران ســکوت کند کاری به دور از شرافت 
و مردانگــی انجام داده اســت و باید با انواع 
برچســب های ناخوشــایند مورد تحقیر قرار 
گیرد. جای خالِی مراجعه به نهادهای قانونی 
در این فرهنگ ها به شــدت محسوس است. 
بی اعتمادی به قانون، عدم آشــنایی با روند 
برخورد قانونی، مراجعه بــه قانون به عنوان 
نمودی از ضعف و ترس و ... در تداوم اینگونه 

فرهنگ ها نقشی اساسی ایفا می کند.
متاســفانه در دوران مدرن نیز عدم مراجعه 
به مراجع قانونی مشــاهده می شود. شاید در 
دوران گذشــته حل و فصل کردن مشکالت 
با پادرمیانی ریش ســفیدان و روحانیان راه 
حل بسیار منطقی و ســودمندی بوده باشد 
ولی در دنیای پیچیده ی کنونی که بسیاری 
از معیارها دگرگون شــده اند حتی می تواند 
موجــب اخــالل در روند صحیــح و قانونی 
رسیدگی به شکایات شود. در نتیجه مشکلی 
که می توانست با یک اقدام ساده قانونی حل 
شود به یک معضل اجتماعی تبدیل می شود 
که منجر به ریخته شدن خون افراد می گردد. 
بارها شــاهد اینگونه رفتارها بوده ایم. به نظر 
می رسد اگر ریش سفیدان به جای همراهی 
و تاکید بر فیصله دادن هــای خارج از دایره 
به خصومت هایی که  قانونی  رســیدگی های 
اتفاقات ناگوار هستند؛  بطور بالقوه آبســتن 
با موازین مــورد قانونی همراهی کنند نتایج 

بهتری نصیب جامعه خواهد شد.
افراد خاصی  *عوامل شخصی: صفاتی که 
را برای ارتــکاب به جرایم آمــاده می کنند. 
نمی توان به مســئولیت فــردی در ارتکاب 
بــه جرایم هــم بی اعتنا بود. شــاید در یک 
مفهوم بندی قابل قبول انســان را ثمره تاثیر 
سه نیرو دانست: طبیعت، تربیت و خود فرد.

افراد بســته به نوع شــخصیتی کــه دارند و 
شــیوه های تفسیر و تعبیر وقایع و شرایط در 
نوع واکنش ها نیز با هــم تفاوت های زیادی 
دارند. یکی از مولفه های شــخصیتی موثر در 
گرایش بــه رفتارهای مجرمانــه را با عنوان 
الگــوی رفتاری نوع A می شناســیم که این 
ویژگی ها را دارند: خودشیفتگی، خصومت جو 
و همیشه در حال عجله. این افراد نمی توانند 
با خصومت به درستی کنار بیایند و در نتیجه 
برای مدت هــای طوالنی می توانند خصومت، 
تنفر یا کینه جویی را بــا خود حمل کنند و 

تحت فشــار این احساســات منفی دست به 
اقدامات نادرســت و گاه خشونت آمیز بزنند. 
در اینجا باید به نکته ظریفی هم اشاره کرد، 
وقتی شــخصی با الگوی رفتــاری نوع A در 
فرهنگ هــای مبتنی بر افتخــار قرار بگیرند 
به راحتی به سمت اقدامات نابهنجار کشیده 

خواهند شد.
یکی دیگر از عوامل شــخصیتی بسیار مهم 
داشــتن اختــالل شــخصیت ضداجتماعی 
است. این اختالل که در خوشه B اختالالت 
شخصیت طبقه بندی می شود بر طبق بسیاری 
از تحقیقات علمی نقــش موثری در ارتکاب 
به رفتارهای مجرمانــه و ضداجتماعی دارد.
کسانی که اختالل شــخصیت ضداجتماعی 
دارنــد مرتکب اعمالی می شــوند که از نظر 
بســیاری از ما نامقبول هستند، مانند دزدی 
از خانواده و دوستان.همچنین بی مسئولیت، 
تکانشــی و فریبکار می باشــند.آنان کسانی 
هســتند که معموال تاریخچه طوالنی نقض 
حقــوق دیگران را با خود یدک می کشــند. 
افراد پرخاشــگری توصیف می شــوند  غالبا 
چون بدون رعایــت نگرانی های دیگران، هر 
طور شده به خواســته خود می رسند)بارلو(. 
همچنین مصرف مواد در بین آنها رایج است.

جهان  از  جنبه هایــی  موقعیتی:  *عوامل 
بیرونــی که بر افــراد تاثیــر می گذارند. در 
دسته بندی این عوامل به محیط جغرافیایی، 
آب و هــوا و میــزان دســترس پذیری بــه 
رفتارهای مجرمانه پرداخته می شــود. اگر در 
جامعه فضایی وجود داشته باشد که شخص 
ارتکاب به جرم را دور از دسترس بداند ناچاراً 
به راه های دیگری خواهد اندیشید که جامعه 

پسند بوده و تبعات ندارد.
یکــی از نظریات قابل بحــث در ذیل عوامل 
موقعیتی به نظریه انتقال برانگیختگی معروف 
است: این نظریه شرح می دهد که انگیختگی 
رخ داده در یک موقعیت می تواند باقی مانده و 
واکنش های هیجانی را در موقعیت بی ارتباط 
بعدی، شدت بخشــد. از این رو، انگیختگی 
ایجادشــده به وســیله گیرکردن در ترافیک 
می تواند احســاس دلخوری از تأخیر در برابر 
دســتگاه کنترل امنیتی فرودگاه را شــدت 

بخشد )زیلمن، ۱۹۹۴(. 
وقتی فردی با خشــم حل نشــده به سمت 
محل کار خود می رود پتانســیل باالیی برای 

نشان دادن رفتارهای آسیب رسان دارد.
*عوامل اقتصادی: در تحقیقات نشان داده 
شــده اســت که اگر مطلوبیت مورد انتظار 
ناشــی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار 
قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می شود که بر 
این اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، 
تــورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم 
می شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم 

و کار قانونی را افزایش می دهند. 
در آخــر باید گفــت اگر جامعــه ای در پی 
رسیدن به جایگاهی شایسته است باید برای 
بهبود وضعیت اعضای خودش بیشــتر تالش 
کرده و امکانات آموزشی، اقتصادی و قانونی 
موثرتری را فراهم آورد. اعتمادکردن به قانون 
با شعار بدســت نمی آید. ابتدا باید ضروریات 
این اعتماد را بوجود آوریم و سپس جامعه ای 
خواهیم داشــت که زندگی کردن در آن به 
قدری رضایت بخش خواهد بود که تمام افراد 
برای حفظ و پیشــرفت آن همکاری خواهند 

کرد.

عظیم عثمانیان
دانشجوی دکتری شهرسازی

ایــن مبحث به دنبــال آن اســت که با 
بازشــمردن و تحلیلــی گذرا بــه پاره ای 
از تاثیــرات متقابــل و موثــر انتســاب  
هنجارشــکنی، جــرم و ضدمطلوب های 
اجتماعــی به محالت و مناطق، روشــن 
شــود که نســبت دادن محالت شهری، 
آبادی هــا و یا تقســیم بندی هایی از این 
صفات  به  انســانی(  قبیل)زیست گاه های 
نامتعــادل و غیراخالقی چه  و رفتارهای 
تبعات و مشــکالتی را برای آن مجموعه 
زیســتی و ســاکنانش به دنبال می آورد. 
نامیده شدن محیط زندگی به ضد ارزشی 
محرز چگونه چون بیماری ریشه داری بر 
کیفیت رفاه و زندگی، شخصیت اجتماعی، 
رونق کســب و کار و... مردم ساکن در آن 
جامعه ریشــه می دوانــد و در مرور زمان 

تاثیر سوء می گذارد.
در هر تقســیم بندی جغرافیایی و به تبع 
اجتماعی-اقتصادی ُخرد از ســطح روستا 
تا محــالت، مناطــق و نواحی شــهری، 
شــهر و اســتان طیف وســیعی از اقشار 
زندگی می نمایند که به ســبب پاره ای از 
ویژگی ها که بیشــتر نیز با سطح درآمدی 
آنان ارتباط مستقیم دارد )به دلیل قیمت 
زمین و هزینه واحدهای سکونتی( در یک 
زمره دسته-بندی می گردند که بیشتر در 
نوشــتار پیش رو، واژه  محله نماینده تمام 
این تقســیم بندی ها به دلیــل روانی فهم 
مطلــب و هم جهت اختصــار و پرهیز از 

تکرار تقسیم بندی ها خواهد بود.
حال وقوع هرجرم، جنایــت و... می تواند 
عواقــب و تاثیراتــی بــه ســبب تبلیغ 
ناخودآگاه و منفی شهروندان کلیت شهر 
چون دودی در چشــم تمام ســاکنان آن 
واحد تقسیماتی محله )مجتمع مسکونی، 

کوی، محله، منطقه و...( برود.
از دیربــاز تاکنون انتقــال پیام حوداث و 
هنجارشکنی های و انتساب و ارتباط دادن 
قضیه به محیط زندگی فرد مجرم )محیط 
وقوع جرم( به ســبب هیجــان در بازگو 
نمودن و شنیدن در بین مردم باب و رایج 
بوده ولی ازآنجایی که ســطح دسترســی 
انتقــال پبام محدود بــوده در جایی این 
انتقال تضعیف و محدود می شــده اســت 
و اواخر تنها قالب رســمی آن در ســطح 
تیــراژ روزنامه هــا، آن هم نیــز با رعایت 
برخی اصول اخالقــی و حرفه ای صورت 
می گرفــت موجود بــود ولی امــروزه با 
توسعه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی و 
دسترسی بخش عمده ای از فرستندگان و 
گیرنده های پیام های این چنینی در بستر 
رســانه های گروهی و جمعی حجم بالقوه 
این اثر نامطلــوب را بی هیچ محدویت و 
بی آنکــه هیچ گونه تبعاتــی در نظرگرفته 
شود بالفعل رســانده و در طول شبانه روز 

در شبکه های اجتماعی )البته بسیاری از 
ســر ناآگاهی از تاثیرات منفی این عمل( 
در حــال بدنــام نمودن محیــط زندگی 
دیگر شــهروندان و دامن زدن و تشــدید 
این معضل هــا هســتند از آن جانب که 
سویه ی تمرکز بر این قضیه و بولد نمودن 
موضوع از سوی شهروندان نسبت به این 
گونه محالت ضعیف درمقایسه با محله ای 
برخــوردار و متنفع از مزایــای اقصادی 
ویژه بسیار بیشــتر می باشد این محالت 
به ســیبل هدف تبلیغــات منفی مبدل 
می شوند برای مثال در یک محله شهری 
کم برخودار و اغلب بافت ناکارآمد شهری 
که در یک یا چند مورد قتل یا جنایتی از 
این دست رخ می دهد آنقدر بازگو می شود 
و قبح زدایی می گردد که چون ملکه ذهنی 
بعنوان صفتی و ویژگی اجتماعی از سوی 
ســاکنان و دیگر شهروندان شناخته شده 
و پــس از معروف و مشــهور گردیدن به 
آن مورد قبول واقع می شــودکه از سویی 
دیگر ایــن تازه کردن زخم باعث ســرباز 
ماندن زخم و عفونت تکرار مداوم جرم در 
موارد متعدد و مشــابه دیگر می شود زیرا 
که ابتدا عادی جلوه دادن هنجارشــکنی 
خود موجب ترغیب دیگر افراد درگیر در 
محیط با جرائم از این دست)به دلیل رفع 
ترس و بی اندیشــیدن بــه عواقب کار( به 
عمل نامطلوب یادشــده می گردد ازسویی 
دیگر نامیــدن یک محله بــه یک صفت 
یــا بزه اجتماعــی گره هــای کار را برای 
و  اجتماعــی هزینه بردار  امنیت  مدیریت 
بغرنج می نماید. البته اشــاره به جنبه های 
اجتماعــی، جامعــه شــناختی، حقوقی، 
قضایی و روانشــناختی در تحلیل پیش رو 
صرفا مقدمه ایســت بــرای ورود و ارتباط 
دادن تاثیرات شان بر بافت، کالبد و زندگی 
شــهری و روشــن نمودن ریشــه زایش 
محالتیست که به لحاظ امنیت اجتماعی 
از ســطح پایینی برخوردار هستند و ورود 
به تک تک مباحث یاد شــده قصد بحث 
نیست و مجالی هم برای واکاوی تخصصی 
آن وجــود نــدارد و تاکید می گــردد با 
پیچیدگی بحث و دخیل بودن بســیاری 
از عوامــل مختلــف از حوزه های متفاوت 
چه بصــورت مســتقیم و چــه بصورت 
غیرمستقیم مداخله و رفع بحران هایی که 
در آغوش آن از جــرم و  جنایت بصورت 
مدام تکرار می شــود کاری بسیار سخت، 
زمانبر و طاقت فرساست. شاید بیشترین 
هــدف متوجه نمــودن عمــوم جامعه از 
اهمیــت موضوع می باشــد که در صورت 
فرهنگ ســازی )و البتــه کمک های همه 
جانبه به محالت مذکور در راستای توسعه 
محلی( و نگاه عادالنه انسانی در ارتباط با 
دیگر شهروندان تا حدی از دامنه اثر سوء 
کاسته شود  زیرا که بسیاری حتی اطالع 
ندارند که نســبت عنوانی ضد ارزش های 
اجتماعی چگونه می تواند زندگی بسیاری 
از ســاکنان را در تمامی ابعاد تحت شعاع 
منفی قــرار دهد که ناامنــی و معضالت 
اجتماعی یک محله و یــا پایین محله ای 
کــه خود به مشــکالت آن دامن می زنیم 
می تواند به مانند بمبی تمام کلیت شــهر 

را تهدید کند.

محله ای که دچار عنوانی ضد ارزشــی در 
سطح شهری شــد امکان ترغیب ساکنان 
جدید برای سکونت در آن بسیار با مشکل 
روبروســت و مهاجرت بین محله ای روند 
عادی خویــش را نمی تواند طی کند که 
بتوان به تاثیرات فرهنگ میهمان در بلند 
مدت جهت تاثیــر موثر و مثبت بر محله 

میزبان امید بست.
و ســوی دیگر ماجرا این است که با عدم 
رغبت دیگران به ســکونت در آن محیط 
قیمت ملــک و اجاره بها در مقایســه با 
میانگین شهر به سرعت نزول پیدا می کند 
و این نیز خود باعث جذب مهمان ناخوانده 
که اقشــار ضعیف فرهنگــی، اقتصادی و 
اجتماعی هستند، می باشند عده ای از آنان 
خود بعلت هزینه کم سکونت و هزینه دار 
نبودن اعمال و رفتارهــای خالف قانون، 
اخالق و ارزش در آن محله)بعلت انتساب 
به صفت ناپسند( تشویق به سکونت و پی 
گرفتن مسیر از پیش تعیین شده خویش 

می نمایند.
بدنامی محله ای)بعنوان مثال محله الت ها، 
محلــه دزدهــا، محله موادفروشــان و...( 
در بلندمدت موجب نوعی ســرخوردگی 
بین ســاکنان گشــته که بی آنکه شریک 
جرمی بوده باشند در تمامی مجازات های 
اجتماعی بی رحمانه ای که جامعه بر آنان 
تحمیل می کند شــریک می شــوند برای 
مثال بخاطــر ذهنیــت نفرت انگیزی که 
بصورت روانی شــکل گرفته کسی حاضر 
نیســت فرزند خــود را به ازدواج کســی 
از افــراد این محــالت درآورد یا با فامیل 
ساکن در آن محل سطح روابط و مراودات 
خویش را می کاهــد و صدها مثال از این 
دست که روابط اجتماعی را که حق مسلم 
و انسانی هر شخص هست را نابود می کند.

  این اثر ســوء ســرخوردگی و لطمه دار 
شدن عزت نفس و شــخصیت اجتماعی 
شانس امید به تغییر در کودکان، نوجوانان 
و جوانــان را کاهش می دهد که ارتباطات 
مستمر هم مدرســه ای، دوستی و از این 
قبیــل را دارند و وقتی متوجه میراث این 
بدنامی محلــه ای که بی اختیــار بر آنان 
ســنگینی می کند می شــوند تا حدودی 
چــون هزینــه آن را در ســطح اجتماع، 
هرچند خود بانــی آن نبوده اند پرداخت 
می کنند در چرخه ای باطل خود نیز وارد 
مسیر ناهنجار یاد شده می شوند که شامل 

مثل آش نخورده و دهان سوخته نشوند.
از نگاهــی دیگــر کمتر کســی حاضر به 
تجارت و خریــد و فروش چه با مردم آن 
محلــه و چه از واحدهای تجاری و صنفی 
آن محله نیســت و با الغر شــدن روز به 
روز پیکر نحیف اقتصــاد محله ای انزوای 
اقتصادی و در نتیجه فقر افزوده می شود.

ما به دنبال نکوهــش نامیدن محله ای به 
اوصاف و عناوین نامناســب چه از طریق 
رســانه ها و چه از دریچــه گفتار مردمی 
هســتیم که بی اطــالع از اثــرات رفتار و 
نگاه شــان موجب ظلم به دیگر شهروندان 
می شــود، که در بلندمدت تمام شــئون 
ســاکن را زیر سلطه برده و فرصت زیست 
سالم و معمول و معقول را ازآنان می ستاند.

بررسی زمینه های وقوع جرم در جامعه
 از منظر ر وانشناسی

تبعات انتساب عناوین  نامطلوب  به 
زیست گاه های انسانی 

ادامه گفتگو با رضا عبداهلل زاده:
از لحاظ فلسفی دو نوع گرایش در تحوالت اجتماعی 
وجــود دارد کــه برخــی معتقدند ذهــن مقدم بر 
واقع)ایده آلیســت( اســت و برخی معتقدند که امر 
واقع مقدم بر ایده)رئالیســت( اســت. ایده آلیست ها 
معتقدند اگر ذهن، ایده، فکر و اندیشه به سوی روش 
یا انتخابــی می رود امر واقع در رفتارهای بیرونی وی 
نمود می یابد و حق تقدم با ایده یا ذهن است که باید 
در این خصوص نگرش اصالح و انگیزه ای یافت شود 
تا نمود پیدا کند. در این راستا هگل بر این عقیده بود 
که منشأ تحوالت و انقالب ها در طول تاریخ بشریت، 
اندیشــه بوده است. اما مارکس و انگلس دقیقا با این 
واســطه که آثار هگل را مطالعه می کنند انقالب های 
جامعه بشــری را در امر واقع بــرآورد می کنند یعنی 
نگاهــی رئالیســتی دارند و تاثیر انقــالب فئودال بر 
کمون اولیه یا انقالب صنعتی بر کشــاورزی را واقعی 
می دانند و انقالب بعدی نیز برعلیه سرمایه داری شکل 

می گیرد تا یک جامعه سوسیالیستی شکل بگیرد.
وی در ادامــه می گوید معتقد به هر دو تفکر اســت 
یعنی امر واقع و امر ایده می توانند اثرگذار باشــند و 
در این مورد کــه جامعه مورد مطالعه، جامعه ُکردی 
و سنتی ما اســت همزمان با تحوالت عظیم بیرونی 
مواجه شــدیم که در دوره ســنتی بعضــی طبقات 
اختیارات وسیعی در تصمیم گیری داشتند و اثرگذار 
بودند که آثار آنها اکنون نیز مشــاهده می شــود. اما 
باید ابزار و شرایط جامعه قبل از هر رخدادی تحلیل 

شــوند. بر این باورم که جامعه ما نه صرفا به واسطه 
طبقات سنتی اداره شود نه جامعه ای است که متاثر 
از راه اندازی گفتمان و تفکری که مبنای آن فلســفی 
باشــد، مدیریت شــود، به این معنا که هنوز به این 
مرحله دســت نیافتیم و در یک دوران برزخ به ســر 

می بریم.
جدالــی مابین عقالنیت و فقاهت در دوران برزخ بین 
ما ایجاد شــده است که این فقاهت بیشتر با سنت و 
آداب عشــیره ای تلفیق شده است و هنوز نتوانستیم 
فقهی که استنباط های عقالنی داشته باشد بر جامعه 
حاکــم کنیم. بر این باورم که طبقــه تحصیلکرده با 
ایجــاد گفتمانی بدون اینکه لطمــه ای به طبقه  های 
گذشــته وارد کند در تعامل با این طبقات و همراهی 
نســل نو بدون اینکه هزینه  سنگینی پرداخت کند از 
این شرایط عبور دهد. بنده به مدارا و آشتی طبقاتی 
معتقدم که هم طبقه های رییس عشــیرت، طبقه ای 
به نام نسل نو و تحصیلکرده را به رسمیت بشناسد و 
هم طبقه نوظهــور تحصیلکرده حقیقتی به نام بافت 
عشیره ای و سنتی را بشناسد و این طبقات با شناخت 
بر این مســائل بتوانند با امورات مواجه شوند. منظور 
این است وقتی که جامعه از لحاظ فکری دچار بحران 
شــود انتظار می رود هرگونه حادثــه ای نظیر جرم و 
جنایت و ناهنجاری های اجتماعی رخ دهد. نسخه های 
متفاوت اندیشــمندان اجتماعی چــه حقوقدان، چه 
روانشناس، چه فیلسوف، چه اقتصاددان و... برای رفع 
بحران و ایجاد شــرایط مساعد اجتماعی است. که در 

ایــن بین مارکس می گویــد »کار« به مانند رگی در 
جریان تاریخ از بدو خلقت و شکل گیری جوامع تا به 
امروز وجود داشته اســت و همواره این »کار« باعث 

شده است رابطه طبقاتی تنظیم شود.
اما میشــل فوکــو در جایگزین کار مقولــه ای به نام 
»گفتمان« را مطرح می کند و اظهار می کند گفتمان 
شــیِء واحد نیســت و می تواند از ابزارهای متعددی 
برای دســتیابی بــه مقصد بهره گیرد و حل گشــای 
مشــکالت در جهت جلوگیــری بســیاری از بز ه ها 
و جنایات باشــد و بــه عنوان مثــال معقتد بود که 
قــدرت فقط رابطه مابین ملــت و حاکمیت یا رابطه 
مابین پلیس و متخلف نیســت بلکه هرگونه رابطه ای 
کــه بتواند بر نگاه یک فرد تاثیــر بگذارد می توان به 
قدرت تعریف کرد، مثال در یک تاکســی رابطه ای به 
عنوان قــدرت مابین راننده و مســافران وجود دارد 
یا در ارتباط های اجتماعــی، رابطه ای مابین میزبان 
و مهمــان وجود دارد. یعنی نمی تــوان این قدرت را 
منحصر کرد و گاهی این قدرت تصنعی اســت. مثال 
تیمارســتان برای ایجاد قدرت مابین روانپزشــک و 
بیمار ایجاد شــده است که فوکو با وجود این تعاریف 
بار دیگــر عنوان می کند که گفتمان می تواند همواره 

بر تحوالت اجتماعی اثر بگذارد. 
در ادامه هابرماس که بــه عنوان مکتبی فرانکفورتی 
معرفی شده اســت هردو جریان قبلی را رد می کند 
و معتقــد به »گفتگو« اســت. گفتگو مابیــن افراد، 
مابیــن دولــت و توده های جامعه، مابیــن دولت ها، 

مابین نهادهای اجتماعی و تمام کسانی که در جهت 
دســتیبابی به سعادت شــهروندان رفتار کنند عامل 
اصلی گفتگو اســت! یعنی اگر گفتگو حاصل شــود 
نتیجــه آن صلح و آرامش و ســعادت را برای جامعه 
بشــریت به همــراه دارد. به باور مــن در این بخش 
گفتگو می تواند نقش اساســی ایفا کند یعنی گفتگو 
مابین طبقه های سنتی و مدرن، گفتگو مابین طبقات 
تحصیلکرده و ارتبــاط بایکدیگر که منجر به تعریف 
معضل های اجتماعی و ارائــه راهکار برای این موارد 
باشــد. که این گفتگو می تواند به این طبقات تجربه  
گرانبهایی بدهد یعنی می تواند از نّیات و دیدگاه های 

یکدیگر آشنا کند و به سرانجام خوبی برسد.
*عوامل موثر در کاهش جرم و جنایت

او در ادامه به نوع ســوال در رابطه با عوامل موثر در 
کاهش جرم و جنایت پاسخ داد: پیشنهادهای متعددی 
وجود دارد و مفهوم آن در هر جامعه با جامعه ای دیگر 
متفاوت است. به عنوان مثال جامعه اسالمی در عین 
حــال که جرم را تعریف می کند، جامعه و ارزش های 
جامعه را نیز تعریف می کند و الگوهای پیشــنهادی 
آن نیز همان مواردی اســت که برای جامعه تعریف 
کرده اســت یعنی چنین باوری دارد اگر نوع تربیت 
بر اســاس اخالق اسالمی باشد می تواند باعث کاهش 
جرم و جنایت شود. نســخه جامعه مارکسیستی نیز 
رفــع تبعیض اقتصادی اســت یعنی فقــر باید نابود 
شود؛ و اذعان می کند جرم زمانی رخ می دهد که در 
نظام ســرمایه داری طبقه بورژوازی بر طبقه پرولتاریا 

ظلــم می کند و زمانی که طبقه پرولتاریا آگاه شــود 
قیام می کند که در نظر طبقه بورژوا جرم محســوب 
می شــود و مجازات می شــوند اما شرط از بین بردن 
این جرم، وجــود عدالت اقتصادی اســت یعنی این 
نبرد که در طول تاریخ وجود داشته است زمانی رفع 
می شود که عدالت اقتصادی شکل بگیرد و با نابودی 
تضــاد طبقاتی یک جامعه سوسیالیســتی جایگزین 
آن می شــود. افرادی که معتقد به آزادی های فردی 
هستند نسخه پیشنهادی آنها این است که زمانی ما 
می توانیم به حداقل یا کمترین میزان جرم و جنایت 
دســت یابیم که حقوق و آزادی هــای فردی، حقوق 
شــهروندی، رفع تبعیض های جنسیتی و بسیاری از 
موارد دیگر رعایت شــوند و افراد در شرایطی برابر از 
لحاظ حقوق اجتماعی بتوانند زندگی کنند و مبنای 
تمام قوانین جامعه بر اساس رفع تبعیض ها در موارد 

ذکر شده باشد.
*جمع بندی

به بــاور من در عین حال کــه ارزش های اجتماعی، 
سنتی و عقیدتی عامل های بازدارنده خوبی در جهت 
ممانعت از جرم اســت، دوعامل اساسی دیگر نیز بر 
کاهــش ارتکاب جرائــم می توانند تاثیرگذار باشــد 
پایبندی به قوانین و مقررات یعنی تلفیقی از  عوامل 
ارزشــی ســنتی-عقیدتی و عوامل قانونی می توانند 
انســان را از ارتکاب جرم منع کنند اما به تفصیل نیز 
بحث شد که زمینه و شرایط نیز باید برای این موارد 

آماده باشد.
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فرهاد خرمی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تبدیل روســتا به شهر باید با نگاه توسعه ای 
باشــد نه نگاه رشد، چرا که تبدیل روستا به 
شــهر کمیت است و کیفیت در آن تغییری 
نمی کنــد. طرح توســعه شــهری، آمایش 
ســرزمین، ناحیه و کالبد شــهری می تواند 
نقشه راهی برای توســعه مناطق روستایی 
و شــهری باشــد و مشــخص می کند که 
کدام مرکز ســکونت گاهی در چارپوب نظام 
سکونت گاه شهری توسعه یابد و کدام روستا 
تبدیل به شــهر شــود. به نظر می رسد در 
تبدیل روستاها به شهر بیشتر نگاه سیاسی 
حاکم اســت تا توجه بــه کارکردهای یک 
روستا و شهر و این نگاه غلط منجر به از بین 
رفتن کانون های تولید در روستاها می شود. 
متاسفانه همین نگاه های غلط موجب شده 
ســهم ۲ درصدی ۴۸۴ شهر از کل جمعیت 
شــهری را به خود اختصاص دهند. این در 
حالی  اســت که چندین شهر جمعیتی زیر 

۲۰۰۰ نفر شکل داده اند.
روستایی  از سکونت گاه های  تعدادی  تبدیل 
به شــهر با هــدف کاســتن از جریان های 
جمعیتی به ســوی شــهرهای بزرگ یکی 
از اســتراتژی های ملــی در دوره های اخیر 
بوده اســت. ولــی مطالعات انجــام گرفته 
نشــان می دهد که در اتخاذ راهبرد تبدیل 
نقاط روســتایی به شــهر، معیار جمعیتی 
نقش چندانی نداشــته است، چرا که تعداد 
زیادی از شــهرهای تازه تأســیس شــده، 
فاقــد معیــار جمعیتی تعریف شــده برای 
شهرشــدن هســتند. البته ناگفته نماند که 
معیــار جمعیتــی نمی تواند بــه تنهایی در 
تفکیــک مکان های روســتایی از مکان های 
شهری پاسخگو باشد و در این میان می توان 
به برخــی معیارها و متغیرهــای دیگر نیز 
اشــاره کرد: عامل نهادی )وجــود نهادها و 
سازمان های اجرایی، قانون گذاری، خدماتی، 

رفاهی و زیرساختی(، معیار کارکردی )سهم 
شــاغالن در بخش های مختلف اقتصادی(، 
معیار برخورداری از ســطحی از پیشــرفت 
و توسعه، وجود ســیمای شهری )در شبکه 
خیابان ها، اســتخوان بندی و ساخت و بافت 
و انسجام کالبدی(، نرخ رشد جمعیت، بافت 
جمعیتی، ســاختار جمعیتی، میزان تراکم 
خالص و ناخالص در روســتا، الگوی کاربری 
اراضی در روستا، وضعیت اشتغال و بیکاری، 
قیمت زمین، فاصله با شــهرها و روستاهای 
بزرگ مجاور، قرار گرفتن در مرکز مبادالت 
و مــراودات اجتماعی و اقتصــادی در یک 
بســتر جغرافیایی و مانند اینهــا. البته این 
مالک ها باید انعطاف پذیر و بر اساس شرایط 

و گرایش های منطقه ای باشند.
در مجمــوع نباید فرامــوش کنیم که عامل 
جمعیت به رغم همه کاستی هایش، در همه 
کشورها اســتفاده می شود و یکی از بهترین 
روش ها برای تفکیک شهر از روستا به شمار 
می آید، چــرا که عامل جمعیت خود آورنده 
و تأمین کننده عوامل و مؤلفه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی دیگری است. به عنوان 
مثال، جمعیت باعث به آستانه رسیدن یک 
سکونت گاه برای بهره مندی از مجموعه ای از 
خدمات و زیرســاخت ها است. بنابراین روند 
شــتاب زده و ناگهانی تبدیل نقاط روستایی 
به شــهر در کشور ما، بدون ایجاد بسترهای 
مناسب در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی 
و زیربنایی عالوه بر افزایش هزینه های بخش 
عمومی به دلیل ناتوانی ساکنان در مشارکت 
مالی، ســبب افزایش توقع و انتظار ساکنان 
ایــن ســکونت گاه ها و تقویت بــاور تالش 
در تبدیل روســتا به شــهر به منظور جذب 
حمایت های مالی و اعتباری برای توســعه و 

عمران نیز شده است.
 اما به اســتناد تبصره ۵ اصالحی ۸۹/۱۲/۴ 
ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقســیمات 
کشوری مصوب ۶۲/۴/۱۵ و اصالحات بعدی 
که اشــعار می دارد روستاهای واجد شرایط 
چنان چــه دارای ۳۵۰۰ نفــر و آیتم هــای 
شهری را داشته باشد شهر شناخته می شود. 
با توجه به اینکه منطقه مرگور با تراکم زیاد، 

جمعیتی بالغ بر ۴۲۰۰۰ نفر را داراســت و 
در راســتای افزایش شاخص های توسعه ای 
منطقه، از جمله توسعه بهداشتی، آموزشی، 
خدماتی، راه هــای مواصالتی و ... در جهت 
خدمات رسانی بهتر به مردم که باعث ایجاد 
روند مهاجرت معکوس از مرکز شهرستان به 
منطقه می گردد و نیز به نوعی باعث کاهش 
معضل حاشیه نشــینی و بــزه کاری خواهد 
شــد که با ارتقاء روســتای بزرگ همچون 
دیزج مرگور به شــهر که حدود ۱۵ درصد 
)۶۲۰۰ نفــری( جمعیت منطقــه را نیز به 
خود اختصاص داده است برای منطقه مرزی 
مرگور و شهرســتان ارومیه، بســیار موثر و 

مثبت واقع خواهد شد. 
همان طور که در پاراگراف دوم نیز اشاره گردید 
که جدای جمعیت باید معیارها و متغیرهای 
دیگری در نظر گرفته شــود. روستای دیزج 
مرگور عالوه بر جمعیت با داشــتن سیمای 
کامال شهری از نظر ســاختمانی، اشتغال و 
ســایر عوامل، دارای ویژگی های خاص خود 
بوده، به طوری که اکثر ســاکنان دائمی آن 
مشاغل کســب، تجارت، صنعت، کشاورزی، 
خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته 
و زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی 
برخــوردار و کانــون مبــادالت اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاســی حوزه جذب 
و نفوذ خود برای منطقه مرگور و روستاهای 

اقماری بوده است.
در چنــد ســال اخیر بــا اجــرای چندین 
برنامه  توســعه ای، امروز شــاهد شکوفایی 
و پوســت اندازی دیزج مرگور در بســیاری 
از حوزه هــا از جملــه در بخــش عمرانی و 
زیرساخت های شبکه شوارع )خیابان ها( که 
مسیرگشایی،  معابر،  آســفالت  بلوار،  شامل 
جدول گذاری، دیوار ساحلی، زیباسازی و ... 
و ارتقاء ســرانه فضاهای ورزشی و درمانی، 
پارک کودک و ســرانه فرهنگی و آموزشی 
)احداث جدید دو باب مدرســه(، ساماندهی 
بــازار هفتگی و درصدد ارتقــاء آن )احداث 
میدان تره بار( بوده و همچنین سرمایه گذاری 
در بخــش کشــاورزی )احــداث چندیــن 
ســردخانه و واحد کشــاورزی و تولیدی(، 
خدمات و گردشگری که تمامی این برنامه ها 
نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان و 
همچنیــن مدیریت قوی تر از دهیاری به نام 
شــهرداری را می طلبد و در آخر برای رفاه 
حال مردم جهت ارائه خدمات ارزنده دولتی 
به روســتاها و جلوگیری از حاشیه نشینی و 
مهاجرت بی رویه روســتائیان منطقه مرگور 
به شــهرها و با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و آینده منطقه ارتقاء روســتای دیزج مرگور 
به شــهر می تواند در تمامی ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاســی تاثیرگذار و 

مفید خواهد بود.

ضرورت تبدیل روستاهای بزرگ به شهر- دیزج مرگور

اقبال محمدپور - مدرس دانشــگاه و 
دانشجوی ترم آخر دکترای تخصصی مدیریت

صندلی  نشانگان(  )عالیم،  سندرم 
مادربزرگی(  )صندلــی  گهواره ای 
حکایــت از این دارد که بســیاری 
از مــا در محیــط کار یــا زندگی 
غیرکاری، ممکن اســت مشــغول 
انجام کارهایی باشیم که نتیجه ای 
در برندارند. در این شرایط حرکت 
می کنیــم، امــا پیــش نمی رویم، 
درست مثل یک صندلی گهواره ای 
که تکان می خــورد، اما از جایش 
حرکــت نمی کند. حالتــی که در 
ظاهر فعل و انفعاالتی رخ می دهد 
ولی در شــرایط بهبــودی حاصل 
نمی شود و این تغییرات ظاهری و 
ایستا است. این ســندرم را اضافه 
پاندمی)جهان شــمولی(  به  کنید 
تا متوجه شــوید  ویــروس کرونا 
دچار یک نوع آچمز)بن بست( در 

شرایط شده ایم.
حدود یک ســال از اعالم رســمی 
اولیــن ابتالی ویــروس کرونا در 
کشور می گذرد)۳۰ بهمن ۱۳۹۸(، 
این  به  ما  مرور عکس العمل هــای 
سیاســی  فرهنگ  مهلک،  پاندمی 
ما را نمایان می سازد، رویدادی که 
مسبوق به سابقه بوده و از روندهای 
آتی نیز حکایت می کند، روندهایی 
بی سرانجام و بدون پشتوانه که به 
نظر می رســد نه قصــد تغییر آن 
را داریــم و نه بــرای تغییر گامی 
برداشته ایم و اما مشکل کجاست؟ 
نخستین گام برای حل یک مشکل 
قبول وجود داشــتن آن مشــکل 
است، رویکردی که همواره در قبال 
همواره  داشــته ایم  مشکالت  بروز 
مشــکل  ۲.وجود  ۱.انکار  شــامل 
۳.برون ســپاری  کم  مقیــاس  در 
عامــل ایجــاد مشــکل و متهــم 
در شــکل گیری  کردن خارجی ها 
آن)تئوری توطئه( و ۴.ادعای حل 
مشــکل با توانمندی داخلی بوده 
است! می توان مثال های بی شماری 

زد: در بحــث حجــاب روزی مــا 
بدحجابــی را کامال نفی می کردیم 
پس دنبال راهکار برای ریشــه کن 
کردنش هــم نبودیم)مرحله یک( 
بدحجابی هست  اعالم کردیم  بعد 
اما صرفا توســط غــرب زده های 
داخلی و قشــر مرفــه جامعه که 
جمعیت قلیلــی دارند)مرحله دو( 
ســپس از نفوذ و تهاجم فرهنگی 
گفتیم)مرحلــه ۳( و نهایتــا ارائه 
را  پیشرفت  ایرانی-اسالمی  الگوی 
برای   )۴ ســاختیم)مرحله  مطرح 
حل مشــکلی کــه انــکارش می 
کردیم؟ یکی از نتایج زیان بار این 
سیاست های نسنجیده بروز پدیده 
عجیــب کمپین چهارشــنبه های 
سفید)بدون حجاب( و پوشش های 
خاصی اســت کــه هرگــز مورد 
تاییــد مردم و نظام نیســت و در 
انتهــا می تواند به ازدواج ســفید 
بیانجامد. این فرآیند معیوب، مخل 
ســرمایه اجتماعی است و خدشه 
جبران ناپذیری بــه اعتماد مردمی 
می زند. در این فرآیند ۴ گانه تنها 
گام چهارم صحیح اســت و بر سر 
جای خود نشســته است اما وقتی 
پیش آیندهای یک رخداد به خوبی 
شناسایی نشــوند پس به احتمال 
نخواهیم  نیــز  را  پس آیندها  قوی 
توانســت پیش بینی کنیم و درک 
ناقصی از چرخه ی شکل گیری یک 
مشکل خواهیم داشت.)خشت اول 
چون نهد معمار کج-تا ثریا می رود 

دیوار کج(
تجربه کرونا نیز روند مشــابهی را 
طی کــرد یعنی در مرحله یک آن 
را انکار کرده و تالش دشمن برای 
عدم شــرکت مــردم در انتخابات 
تلقــی نمودیــم ســپس در گام 
دوم بــا قبول تلویحــی وجود این 
ویروس در مقیاس کم، قرنطینه را 
منســوخ و متعلق به جنگ جهانی 
دانســتیم و در مرحه ســوم آن را 
یک ویــروس بیولوژیک خوانده و 
عامل تغییر ژنوم ایرانی دانســتیم 
و اکنــون کــه از واکســن ایرانی 
کرونــا دم می زنیــم متاســفانه با 
وجود زحمات متخصصین پزشکی 
کشور که در جهان سرآمد هستند 

اعتماد مردمی به آن در پایین ترین 
سطح خود نمایان است. دنیا از ما 
ویروسی  برای  آیا شــما  می پرسد 
واکســن  می کردید  انــکارش  که 
ســاخته اید؟ راهــکار برون رفــت 
از ایــن آچمز سیاســی-اقتصادی 
صندلی  ســندروم  تداعی گــر  که 
گهواره ای اســت چیســت؟ تا چه 
عزیزانمان  باید شاهد مرگ  زمانی 
باشیم؟ چه کسی است که حداقل 
یکــی از افــراد خانــواده، فامیل، 
دوســتان یا حداقل هم شــهری و 
ویروس  این  بــا  را  هم وطن هایش 
از دست نداده باشــد؟ آیا نباید از 
مرحله انــکار گذار کنیم؟ آیا نباید 
مــا نیز یکــی از چــرخ دنده های 
اقتصاد جهانی باشــیم و نه چوب 

الی چرخ آن؟ 
قفل های بروکراسی سیستم اداری 
با کلید شــفافیت و پاســخگویی 
دولت هــا ســهل الوصول خواهــد 
بود و فرهنگ تشــریک مســاعی 
و ملت ســازی می توانــد همگونی 
و یکنواختــی ایجاد کنــد عدالت 
توزیعــی باعــث اعتمــاد عمومی 
می شــود راهکارهای برون رفت از 
منجالب اقتصادی و سیاسی فعلی 
حول محور گفتگوی تصمیم سازان 
نظام با مردم خواهد چرخید و اینکه 
حکومــت تا چه حد قائل به همراه 
کردن مردم با خود باشد و به سان 
آن طبــق روایت »ظلــم همگانی 
عیــن عدالــت اســت« باورمندم 
کــه اگر مشــکالت مان را با مردم 

درمیان بگذاریم بار این مشــکالت 
را به دوش خواهند کشــید و این 
از ســنگینی آن بر دوش حکومت 
خواهــد کاســت ما اگر بــه مردم 
بگوییم کــه توان خرید واکســن 
را نداریم مــردم بهتر از زمانی که 
مخفی کاری سیاسی صورت بگیرد 
با نظام همگام و همراه خواهند شد 
اگر مردم را امین خود بدانیم آنها 
نیز به حاکمیت ما اعتماد و اعتقاد 

خواهند داشت.
شــخصا اعتقاد به یک هم راستایی 
مســئولین  ســطح  در  عمــودی 
نظــام دارم تا صــدای واحدی از 
سیاســت های ما به گوش برسد و 
نیز یک همراســتایی افقی در بین 
مردمی بــا فرهنگ و زبان و ادیان 
را  ایشــان  مختلفی که می شــود 
با یک مدیریــت صحیح فرهنگی 
از تهدیــد تبدیل بــه یک فرصت 
رقابتی  مزیــت  تولید  بــرای  ناب 
نمــود. همچنــان خودمراقبتی و 
بهداشــت بهترین درمان و واکسن 
این بیماری اســت و مــا همانطور 
که شایســته نیســت که انگشت 
به ســوی خارج  اتهام مان همواره 
دراز باشــد شایسته هم نیست که 
به توان جوانان و دانشــمندانی که 
پیشرفت های عظیم هسته ای و نانو 
تکنولوژی و .... را هموار ساخته اند 
بدگمان باشیم و این شکاف صرفا 
با فرهنگ ســازی و شفافیت میسر 

خواهد بود.

هاشم محمودی
کارشناس ارشد اندیشه سیاسی

لجاجــت و اصرار ترامپ و اســتفاده از 
ابزارهــا و اعمال غیر متعــارف، نظیر 
توســل به خشونت و کشاندن درصدی 
از مردم که هنجارهای سیاسی جامعه 
آمریکا را رعایت نمی کنند، موجب بهت 
و حیران سیاســتمداران شاخص از دو 
حزب جمهوری خواه و دموکرات شــد. 
بی شــک تحوالت روزهای گذشته در 
آمریــکا و ورود معترضان کم جمعیت 
به دفاتــر مجالس ســنا و نمایندگان 
در تاریخ این کشــور کم نظیر یا حتی 

بی نظیر است.
در جامعــه آمریکا بعنوان جامعه ای که 
فرهنگ سیاســی نظیر انتخابات، حق 
رأی، دوره ای بودن ریاســت جمهوری 
و گردش نخبــگان در آن  جا افتاده و 
بخشــی از هویت سیاســی این کشور 
اســت، قوانیــن و اراده جمعی فراتر از 
ســلیقه و اراده شخصی است. بنابراین 
در چنین فضایی پایبنــدی به قانون، 
مانع جــدی در برابــر قدرت طلبان و 
انحصارگرایانــی نظیر ترامپ اســت و 
تمام نخبگان سیاسی و عوام در مقابل 
اراده قانون تســلیم و مطیع هســتند. 
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
بــا وجود آنکه بیــش از هفتاد میلیون 
از رأی دهنــدگان آمریکایی به دونالد 
ترامــپ رای داده اند امــا این جمعیت 
هرگز رییــس جمهور مدعــی قدرت 
را در هنجارشــکنی و توسل به اعمال 
این  غیرمتعــارف، همراهی نکــرده و 
امر به عــوام محدود نشــد و نخبگان 
و ســردمداران حزب جمهــوری خواه 
دونالــد ترامپ، نیز از همراهی اقدامات 
شریرانه و اغتشاشــگر کنار کشیدند و 
رییس جمهور  معاون  موضعگیری های 
مایک پنس و سناتورهای ارشدی نظیر 
لیندزی گراهام که بعنوان مشوق اصلی 
دونالد ترامــپ در اعتراض به انتخابات 

شناخته می شدند نشان داد که اراده ای 
قدرتمند در ایــاالت متحده بر ترجیح 
منافــع و مصلحت ملــی و عمومی بر 

منافع حزبی و شخصی وجود دارد.
در سال های اخیر سیاستمداران زیادی 
با اســتفاده از دموکراســی و ابزارهای 
دموکراتیــک به قدرت رســیده اند اما 
پس از باال رفتن از نردبان آن، ســعی 
در انداختــن یا تخریــب آن نموده اند. 
ضربــه زدن بــه دموکراســی امروز از 
درون صنــدوق رأی آغــاز می شــود. 
این روش نســبت به شــیوه ســنتی 
تخریب دموکراســی، پنهانی، فریبنده 
و خطرناک اســت در ایــن روش کاخ 
آتش کشــیده  به  ریاســت جمهوری 
نمی شــود، تانک ها خیابان ها را تسخیر 
نمی کنند و قانون اساســی و انتخابات 
تعلیق نمی شــود و انتخابــات باز هم 
برگزار می شــود امــا خودکامگانی که 
از صنــدوق آرا ســر برآورده اند ضمن 
از  حفظ ظاهــری دموکراســی آن را 
بســیاری  اقدامات  تهی می کنند  معنا 
از ایــن انحصارطلبان منجر به تضعیف 
دموکراسی می شــود که کاماًل قانونی 
اســت، زیرا که قوای مقننه یا دادگاه ها 
ممکن است آنرا بپذیرند مثال زنده این 
امر رجب طیب اردوغان و حزب عدالت 
و توســعه در ترکیه هستند که امروزه 
شــاهدیم که حزب حاکم با در اختیار 
گرفتن قوه قضائیه و سلب استقالل آن 
فضا را به گونه ای مضاعف در راســتای 
نابودی دموکراســی نیم بند این کشور 

سوق داده است.
اما میزان تفــوق انحصارگرایانی نظیر 

ترامپ، اردوغان و پوتین بر دموکراسی 
ارتباطــی مســتقیم بــا قدرتمنــدی 
قانون، ســاختار قدرت، توان نهادهای 
دموکراتیــک، جامعه مدنی و ســطح 
آگاهی جامعه دارد اموری که کامیابی 
پوتین و اردوغان را تسهیل و ترامپ را 

ناکام می گذارد.
با نگاهی به کتاب »آنچه در اتاق اتفاق 
افتاد« نوشته جان بولتون مشاور سابق 
دونالــد ترامپ در امنیــت ملی آمریکا 
براحتی می توان به تک روی، مشــاوره 
رییــس جمهور  لجبازی  و  ناپذیــری 
ترامپ پی برد کــه همین امر موجب 
تعویــض و تغییرهای ناگهانی و زود به 
زود در تیم وی در کاخ سفید می شد و 
مشکالتی را در روندها و روابط سیاسی 
به ویژه در عرصه جهانی به جا گذاشت 
که ایرانیان ملموس ترین آنها را تجربه 

کردند.
اکنون کــه عالی تریــن مقامات حزب 
جمهــوری خــواه و نزدیک ترین یاران 
و همــکاران ترامــپ از وی و اقدامات 
تبــری  نامرســوم اش  و  غیرمعقــول 
جسته اند مبرهن اســت که به خیابان 
کشــیدن کم اندک یــاران کلوپ های 
شــبانه، قمارخانه ها و طرفدارن کشتی 
کج راه به جایــی نخواهد برد و عالوه 
بــر حذف ترامــپ از صحنه ریاســت 
جمهوری ایاالت متحده به حذف وی از 
عرصه سیاسی این کشور منجر خواهد 
شــد و نهایتا شــبه کودتای روزهای 
گذشــته آخرین میخ ها را بر تابوت وی 

در عرصه سیاست کوبید!

سندرم صندلی گهواره ای و آچمز کرونا
دیــدگاه

  آخرین میخ ها بر تابوت ترامپ!

فیلم کوتاه »دست خون« 
بــه کارگردانــی محمــد 
زارع در انجمن ســینمای 
ارومیــه تهیه و  جوانــان 
تدوین شــد.  وارد مرحله 
فیلم  گزارش والت نیوز  به 
به  »دســت خون«  کوتاه 
کارگردانــی محمــد زارع 
شیرازی  جوان  کارگردان 
عبدالعلی  تهیه کنندگی  و 
زارع پــس از بــه پایــان 
پیش  مراحــل  رســاندن 
تولیــد و تولیــد خود در 
بخــش  راژان  روســتای 
ســیلوانای ارومیــه، وارد 
مرحله تدوین شد. تدوین 
این فیلم که در در انجمن 
ارومیه  جوانان  ســینمای 
تهیه شــده است، برعهده 
مریم مهدیزاده خواهد بود.

نگاهــی  خــون  دســت 
موضــوع  بــه  متفــاوت 
شــرافت دارد. بعضی هــا 
اول بازی شــرافت شان را 
می بازند، بعضی  ها وســط 
بازی و بعضی ها هیچگاه...

بازیگران  از  بانگین  رسول 
مطــرح  کارگردانــان  و 
ارومیه، ایفاگر نقش اصلی 
این فیلم اســت. رســول 
بانگین، جعفر پاکنیا، دیار 
صدارت  رضــا  دولتخواه، 
و کاملیــا شــاهین تیــم 
بازیگران فیلم ســینمایی 
می دهنــد. تشــکیل  را 

ســایر عوامــل »دســت 
از: عبارتنــد  خــون« 

کارگــردان:  و  نویســنده 
کننده:  تهیه  زارع،  محمد 
ترجمه  زارع،  عبدالعلــی 
خاکپور،  سایمه  فیلمنامه: 

دســتیار اول کارگردان و 
تمری،  میــالد  برنامه ریز: 
کارگردان:  دوم  دســتیار 
معصومه کیانی خیرآبادی، 
فیلمبــرداری:  مدیــر 
آرمین مــرادی، صدابردار: 
محمد لطفی، دســتیاران 
شهباز،  یوسف  فیلمبردار: 
خورشــیدی،  محســن 
مهدی  رحیمــی،  مهدی 
وهاب  محسن  احمدزاده، 
زاده، تدوین، صداگذاری و 
مهدیزاده،  مریم  گرافیک: 
خلیلــی،  گریم:نگیــن 
دســتیاران گریــم: نگین 
ســلیمانی،  علی  بهــادر، 
پیمان  صحنــه:  منشــی 
علو موانــه، عکاس: دانیال 
طــراح صحنه:  نعمانــی، 
معصومــه  زارع،  محمــد 

طراح  خیرآبــادی،  کیانی 
دولتخواه،  دیــار  لبــاس: 
دســتیار طــراح لبــاس: 
استوری  جاســمی،  سینا 
کیانــی  ســمیه  بــورد: 
خیرآبــادی، مدیرتولیــد: 
فرشــاد محمــودی، امور 
پشــتیبانی: یوسف پرینه، 
فــرزاد  طــرح:  مجــری 
تدارکات:  مدیر  محمودی، 
شــمزین  زاده. شــاهین 

شــایان ذکر اســت دیگر 
مراحل فنی »دست خون« 
از جملــه صداگــذاری و 
موسیقی نیز به زودی آغاز 
خواهند شــد و سازندگان 
فیلــم در تالش هســتند 
فیلــم را بــرای نمایــش 
و  ملی  در جشــنواره های 
کنند. آمــاده  بین المللی 

فیلم کوتاه ُکردی »دست خون«
 وارد مرحله تدوین شد
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میالد احمدزاده

فرهنــگ از نظر متخصصان این حــوزه مجموعه ای از باورها، 
دانش هــا، هنرها، قوانین، اخالقیات، عادات و هر آنچه که فرد 

به عنوان عضوی از جامعه  خویش فرا می گیرد، است.
انتقاِل درســت فرهنگ به نسل بعد با وراثت و ژنتیک صورت 
نمی گیرد، بلکه با آموزِش درســت اســت کــه حفظ بقایش 

صورت می پذیرد و به بهتر شدن آن می انجامد.
بنابراین فعال فرهنگی کسی است که بتواند در زمینه هایی که 
بیان شد دانش کافی را فرا گیرد و آنها را در عمل نمایان کند، 
چــرا که فقط فراگرفتن به صورت تئــوری و بالقوه نمی تواند 
ثمرات مناسبی را همراه داشته باشد زیرا فرهنگ راِه مشترک 
اندیشــه و زندگی انسان است که در نهایت به کنِش مطلوب 

در جامعه ختم می شود.
فعاِل فرهنگی در اجتماع می کوشد عالوه بر اینکه خود را در 
این زمینه ارتقا ببخشــد، یاری رساِن هم نوعاِن خود نیز باشد 
که همگان بتوانند فرهنگ شان را ارتقا دهند که در نهایت به 

مطلوب  شدِن فرهنِگ جامعه می انجامد.
جریاِن فرهنگی و حتی هنری ارومیه در ســال های اخیر فارغ 
از مثبت یا منفی بودِن نتایج آن ســاکن و بی حرکت نبوده و 
فعالیت هایی در این زمینه به تناســب شــرایط جامعه انجام 

شده است.
در اینکــه همه می توانیم در جایگاه یک شــهروند، وظایف و 
مسئولیت های فرهنگی خود را به درستی انجام داده و کمک 

حاِل وضع فرهنگی جامعه باشیم، هیچ شکی نیست اما...
اما کسانی که در این شهر بر این حوزه چنبره زده اند و انحصار 
این حوزه را در دســت گرفته و نام فعال فرهنگی و هنری را 
نیز به یدک می کشــند، تمام تالش شــان این بوده که مسیر 
فرهنگی و هنــری ارومیه را در چارچوب فکری خاصی پیش 
ببرنــد و در خدمت یک نوع تفکر و ایدئولوژی خاص باشــند 
و کســانی که همرنگ این جریان نشــوند به مرور زمان و به 

راحتی کنار گذاشته می شوند.
جریان فرهنگی ارومیه در ســال های اخیر، تماما در خدمت 
هنر بوده و توانســته اقدامات مثبتــی را در این زمینه انجام 
دهد که اجرای تئاتر، برگزاری کنسرت و انجمن های ادبی به 
زبان مادری از ثمرات آن بوده اســت، اما نکته ای این جاست 
که در این جامعه، هنر هم ابزاریســت در خدمِت تفکِر خاِص 

جریاِن فرهنگی!
فارغ از ثمرات مثبِت جریانات فرهنگی در دو دهه اخیر، یکی 
از بزرگترین ایراداِت وارده بــر عملکرِد فعالین فرهنگی، تک 

بُعدی کردِن فرهنگ و خالصه کردن آن در هنر است!
طوری که هرکس با حضوِر حداقلی در تئاتر و کنسرت و... به 
راحتی خود را فعــال فرهنگی می داند و ادعاهای وی در این 

زمینه گوش فلک را کر می کند!
ایراد دیگری که بر این جریان وارد است نه به صورت تئوریک 
بلکه در عمل،  فضا ندادن به مســتعدانی  اســت که می توانند 
نقش پررنگی در پیشــبرد اهداف و ارتقای فرهنگی این شهر 
داشته باشند اما به دلیل تقابِل ایدئولوژیکی که با تفکِر فعاالن 
فرهنگی دارند هرگز نمی توانند آنطور که شایســته  است در 
این زمینه فعالیت کنند و از ســوی دیگر، بولد کردن و بزرگ 
جلوه دادِن اشــخاصی است که پتانسیل و ظرفیت این بزرگی 

را ندارند!
رویکــرد فعالیــن فرهنگی در جامعه باید به نوعی باشــد که 
مبنــای فعالیت شــان منجر به بهتر شــدِن شــرایط و حتی 
دگرگونی شــرایط در تمامی زمینه ها شود نه فقط زمینه ای 

خاص!
بزرگتریــن خأل که در این حوزه وجــود دارد، منفعل بودن و 
نداشتن ایده و نظِر کارساز و مفیِد فعالین فرهنگی در زمینه ها 

و حوزه های غیرفرهنگی است!
پس رویکرد فعالین فرهنگی در جامعه باید به نوعی باشد که 
از حالت انفعالی به رویکرد فعال مبدل شده و با بوجود آوردِن 
نگاهــی راهبردی در تمام ابعــاد فرهنگی جامعه باعث جذب 
نظریه ها و ایده هــای نو و حتی متفاوت با نوع تفکر حاکم در 
این جریان شــوند! و عاملی باشــند برای پیشرفت و ارتقای 

سطح فرهنگ و نوِع تفکِر حاکم بر زندگی عاِم مردم!
بر کسی پوشیده نیســت، یکی از بزرگترین دغدغه های حال 

حاضر جامعه مشکالت اقتصادی است.
آیا در این سال ها اقداماتی انجام شده که تعاملی بین فعالیِن 
فرهنگی و اقتصادی شــکل بگیرد کــه بتوانند فرهنِگ مردم 
در زمینه اقتصــاد، مصرِف بهینه، اشــتغال زایی، درآمدزایی، 

ایده پردازی در این حوزه و... را ارتقا ببخشند؟!
آیــا با توجه به ابزار و امکاناتی که در دســت فعالین اســت، 
اقداماتی برای آگاه ســازی قشــر نوجوان و جــواِن جامعه در 
زمینه هایی کــه گاه به غلط، خط قرمز خانواده ها هســتند، 

انجام شده است؟!
یــا در زمینه تفهیــم کودکان برای نــوع هدف گذاری و قدم 

گذاشتن در مسیِر درست برای ساختن آینده ای مطلوب!
و ده ها ســوالی که در ذهِن مِن شهروند نوعی وجود دارد که 
نمی توانم خود را قانع کنم که به این باور برسم تماِم پتانسیل 

فرهنگی و هنری ارومیه در همین حد است!
در آخــر باید به این نکتــه توجه کنیم، مردمانــی که اکثرا 
تصمیمات احساسی و هیجانی می گیرند باید به لحاظ فرهنگی 
در مســیر درست آموزش ببینند که بتوانند تصمیمات شان را 

در مسیر درست سوق دهند!
امید اینکه فضای فرهنگی و هنری شهرمان از هرگونه تعصب 
نابجا و تفکراِت ناکارآمــد و انحصارطلبی در حوزه فرهنگ و 
هنــر، پاک و عاری گــردد و همه در کنار هــم برای ارتقای 

ارزش های فرهنگی شهر و دیارمان تالش کنیم.

فعالیت فرهنگی ارومیه

 در انحصار تفکری خاص
در ادامــه معرفی نخبــگان علمی طی هر 
شــماره از نشــریه ده نگی وه الت، »ناصر 
عجمی« هفتمین شــخصی اســت که به 
عنوان یک نخبه علمی به حضور مخاطباِن 

فرهیخته معرفی می گردد.
1. معرفــی و مســیر تحصیل)از اول 
ابتدایی و الفبا تا دکتری و این مسیر 

بی پایان(:
ناصر عجمــی متولد ســال ۱۳۵۹ در 
روستای بله سور سفلی از توابع شهرستان 

خوی، استان آذربایجان غربی است.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر دانشجوی 
دکتری تخصصی رشته ژنتیک پزشکی در 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد می باشم. 
تحصیالت ابتدایی را در مدرســه روســتا 
بســیار  معلمان  خوشــبختانه  گذرانده ام. 
خوبی داشــتیم. دوران سه ساله راهنمایی 
)۱۳۷۳-۱۳۷۱( را در مدرسه شبانه روزی 
شهید دستغیب شــهر فیرورق طی کردم. 
مدرســه ای بســیار خــوب با اتمســفری 
کامال درســی. اغلب بچه های این مدرسه 
درســخوان بودند و مدرســه برای مطالعه 
و رعایت نظــم و انضباط قوانین و مقررات 
سفت و سختی داشت. سال اول دبیرستان 
شــبانه روزی  دبیرســتان  در   )۱۳۷۴(
باقرالعلــوم روســتای ایواوغلی طی شــد 
و دو ســال بعدی این مقطع را در رشــته 
علوم تجربی در دبیرســتان شهید مطهری 
شهرستان خوی گذراندم. از دبیران خوب 
و باســواد این مقطع جنــاب آقای رفاهی 
دبیر خــوب ادبیات فارســی و همچنین 
جناب آقــای ملکی دبیر زیست شناســی 
همیشه در خاطرم هســتند. تدریس های 
عالی آقــای ملکــی در عالقمندی من به 
علم ژنتیک بسیار موثر بود. در نهایت دوره 
پیش دانشگاهی را به صورت غیرحضوری 

به اتمام رساندم. 
بعد از خدمت سربازی، در کنکور سراسری 
ســال ۱۳۸۱ شــرکت کردم. متاســفانه 
رتبــه خوبی کســب نکردم و در رشــته 

نور  پیام  دانشــگاه  زیست شناسی عمومی 
خوی قبول شــدم. تجربه خودخوانی دوره 
پیش دانشگاهی برای دوره کارشناسی که 
اکثر دروس خودخوان ارائه می شدند، برایم 
موثر بود. برای مقطع کارشناســی ارشــد 
رشــته ژنتیک را انتخاب کردم. بنابراین از 
همان اوایل دوره کارشناســی به فکر تهیه 
منابع مورد نیاز برای مطالعه در این مقطع 
جناب  راهنمایی های  خوشــبختانه  بودم. 
برایم  بیوفیزیک  اســتاد  دکتر محمدزاده، 
بسیار مفید و کاربردی بودند. سال ۱۳۸۷ 
در رشــته ژنتیک مولکولی دانشگاه شهید 
چمران اهواز پذیرفته شدم. موضوع تزم در 
این مقطع بررســی ژنتیکی بیماری فنیل 
کتونوری در استان خوزستان بود که نتایج 
آن در یکی از مجالت ISI منتشــر شــده 
اســت. ســال ۱۳۹۵ وارد مقطع دکتری 
تخصصی وزارت بهداشت در رشته ژنتیک 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم 
و در حال حاضر مشغول به تحصیل در این 

مقطع می باشم.   
2. مسیر زندگی شما متأثر از چیست؟

در ســطح اول خانواده، دوســتان، محیط 
کالن  نــگاه  در  و  دانشــگاه  و  مدرســه 
وضعیت جامعه همگی به نوعی در مســیر 
زندگی یک فرد می تواند تاثیرگذار باشــد. 
خوشــبختانه معلمان، اســاتید و دوستان 
بســیار خوبی داشته و دارم که به نوعی از 
کمک شان بهره مند شده و می شوم. کتاب، 
مقاالت، مسافرت، محافل علمی می توانند 
دریچه هایی نو برای آدمی بگشــایند و من 

بی نصیب از این دریچه ها نبوده ام.
گام  مسیرش  در  می خواهید  آنچه   .۳

بردارید نامش چیست؟
فکر می کنم تالش برای معنی بخشــیدن 
به زندگی زمینه ای قوی برای تعیین نقشه 
راه مسیر پیش رو فراهم می کند. با هر گام 
و فعالیتی همواره در پی معنی بخشــیدن 
به زندگی بوده و هســتم. فعالیت در حوزه 
ژنتیک پزشــکی و کمک به بیمارانی که از 

نقایص ژنتیکی رنــج می برند و همچنین 
پذیرش  در  بــه خانواده های شــان  کمک 
وضعیت بوجود آمده و سازگار شدن با آن، 
انتظاری است که همیشه از خودم داشته ام 
و امیــدوارم روز بــه روز در این امر موفق 

شوم. 
4. فعالیت ها

تحصیلــی  دوران  فعالیت هــای  اهــم  از 
می توانم به تدریس در مقطع کارشناســی 
دانشــگاه پیام نور خوی از ســال ۱۳۹۰ 
تــا ۱۳۹۵ و ارائه ســخنرانی های متعدد 
در ایــن دانشــگاه، ســخنرانی در دومین 
کنگره ژنتیک پزشــکی ایــران در تهران، 
ســخنرانی در ســومین همایش سراسری 
بیماری هــای غدد و متابولیســم کودکان 
در اصفهان، ســخنرانی در سومین کنگره 
داخلی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشــکی جندی شــاپور اهواز، شرکت در 
دوره مشــاوره ژنتیک جهاد دانشگاهی در 
اصفهان، شــرکت در همایش های متعدد 
مرتبط با حوزه ژنتیک، همکاری در ترجمه 
یکی از کتاب های مرجع ژنتیک پزشکی با 
عنوان ژنتیک در پزشکی تامپسون و چاپ 

مقاالت در مجالت خارجی اشاره کنم. 
5.  تمرکز تحقیقات و برنامه آینده

عالقــه و تمرکز تحقیقاتی بنــده بر روی 
ژنتیکی  بیماری هــای  مولکولی  بررســی 
می باشــد. در مقطع دکتــری تخصصی بر 
روی بررســی علل ژنتیکی ناتوانی ذهنی 
با اســتفاده از فنــاوری توالی یابی نســل 
جدید با راهنمایی استاد ارجمند پروفسور 
عباس زادگان کار می کنــم و امیدوارم در 
ایــن زمینه به نتایج قابل توجهی دســت 
پیــدا کنیم و نتایج مطالعه برای بیماران و 
خانواده ها مفید واقع شــود.  امیدوارم بعد 
از اتمــام مقطع دکتــری تخصصی، بتوانم 
در حوزه خدمات آزمایشــگاهی در زمینه 
تشخیص بیماری های ژنتیکی و همچنین 
فعالیــت در حوزه آموزشــی به هموطنان 

عزیزم خدمت کنم.  

6. سخن آخر
امروزه ژنتیک صرفا یک علم نیســت بلکه 
سبک زندگی است. از تصمیم در رابطه با 
ازدواج و بارداری گرفته تا تولید محصوالت 
تراریخته، تولید مدل های حیوانی به منظور 
اســتفاده از آن در تحقیقات، طراحی دارو، 
تنظیم دوز داروی تجویز شــده و بسیاری 
دیگر از حوزه ها، شــاهد حضــور ژنتیک 
هستیم. به عبارتی همیشه پای یک ژن در 
میان است. با پروژه ژنوم انسان که در دهه 
۱۹۹۰ کلیــد خورد و در ســال ۲۰۰۳ به 
نوکلئوتیدی  توالی  ترتیب  سرانجام رسید، 
ژنوم انسان مشــخص شد و این دستاورد، 
انقــالب عظیمــی در عرصه تشــخیص و 
مدیریت بیماری هــای ژنتیک ایجاد کرده 
است. امروزه به واسطه این دستاورد، مراکز 
متعدد در جهان و همچنین در کشورمان 
خدمات ژنتیک به خانواده ها ارائه می دهند. 
با توجه به اینکه نرخ ازدواج خویشــاوندی 

در کشــور ما باال است، آگاهی عمومی در 
خصوص مسائل مربوط به ژنتیک برای تک 
تک افراد جامعه ضروری می باشد و این امر 
می تواند کمک قابل توجهی در پیشگیری 
از بیماری های ژنتیک بنماید. خوشبختانه 
کشــورمان به لحاظ ارائه خدمات ژنتیک 
پزشکی در سطح بســیار خوبی قرار دارد. 
امیدوارم کســب آگاهی عمومی توســط 
آحــاد مــردم و همچنین توســعه و ارتقا 
کیفیت خدمــات ژنتیک پزشــکی بتواند 
منجر به کاهــش بروز بیماری های ژنتیک 
در کشــور شود. در نهایت جا دارد به پاس 
همراهی و پشــتیبانی همیشگی خانوده ام 
به خصوص پدر و مادر عزیزم ســر تعظیم 
در برابرشان فرود آورم. همچنین از همسر 
مهربانم، خانم راحله چتر ســفید، بســیار 
سپاســگزارم که به یمن وجودشان، برای 
کســب موفقیت های بیشــتر با انگیزه تر و 

مشتاق تر شده ام.

معرفی نخبگان علمی

نڤیسەر: ساییمە خاکپوور
 چیرۆکا ھەڤیێن تێکچوویی

مــن ھەمــوو ھێزا خوە کــۆم کر کو ژ 
مالباتا خوە رە ئیسبات بکم ئەز نە دینم 
نە ژی من ھشــێ خوە ژ دەست دایە، 
لێ مخابن ت کەسەک ژ من فێم ناکە! 
دایێ! باڤۆ! خویشــکێ! بــرا! دەردۆرنۆ 
ھوون چمــا ناپەژرینــن ژیــان نە ئەوە 
کــو ھوون دفکرن؟ وەرن ئەم واتەیێ 
بدن ژیانێ، ژیــان مینا گولەکێیە؛ دڤێ 
ئــەم بێھنــا وێ ســەھ بکن؛ نــاس بکن 
و خوەشــکییێن وێ ببینــن و ژێ ھەز 
بکن، دا کو ھەبوونا مە بێواتە دەرباس 
نەبــە. ھەیف و مخابن گوھدێرێن وان 
گۆتنــان تنەبوون. نارینا خوووشــکا من 
نــە وەک مــن بــوو، ئــەو ھەری زێدە 
ب بــەژن و بــال و بەدەویــا خــوە ڤــە 
داکەتبــوو، ل کــو جــەژن و شــاھیەک 
ھەبوویــا، ل ور بوو. ژ بۆ نارینێ تەنێ 
کێف و شــاھی و سەیران بواتە بوون. 
وەکــی دبێــژن: کێ بــووک با ئەو ژی 
بەربــووک بوو. ڤێجا نە تەنێ خویشــکا 
مــن، بەلکی ھەما ھەما ھەموو کەچێن 

دەردۆرا من وسا بوون. 
یەکــەم رۆژا نــەورۆزێ ئانگــۆ ٢١عــێ 
ئادارێ بوو ھەر کەس ژ بۆ پیرۆزکرنا 
جەژنــا نــەورۆزێ و ھلکرنا ئاگرێ وێ 
دەرکەتبــوو دەرڤەیــی باژێــر. لێ ئەز 
خوەندنــا  دەرنەکەتــم و ب  مالــێ  ژ 
پرتووکەکــێ مــن نــەورۆز پیــرۆز کر 
ھەیا رۆژا من قەدیا. ژ من رە رۆژەکە 
پر خوەش و بواتە بوو و من گەلەک 
مفــا ژ وێ پرتووکــێ وەرگرت، ژ بەر 
کو ب خوەندنا پرتووکان زێدەتر ھایا 
مــن ژ ھەر تشــتی چێدبــوو و مــن ب 
چاڤەکــی دن ل ژیانــێ تەماشــە دکــر. 
من ژ خوە رە خەیال چێدکرن، جارنان 
دبــووم لەھەنــگا پرتووکا کــو دخوینم؛ 
دبــووم ھەڤپــارا خەمێــن وان؛ ب وان 
رە شا دبووم و ب وان رە دگریام. ب 
وی ئاوایی ھەر کو دچوو مەسافەیەکە 
پر مەزن دکەتە ناڤبەرا من و مالباتێ 
و خــزم و دۆســت و ھەڤــالن. وســا 
کــو نــە مــن، نــە ژی وان ت ئەلەقــە 
تشــتەکی ب ھەڤ  بپارڤەکرنــا  بــۆ  ژ 
رە تنەبــوو. ئێــدی ئەز د چارگۆشــەیا 
کــو مــن ژ خــوە رە چێکربــوو، ب تەنا 
ســەرێ خوە مابووم و ھەموو دەمێن 
ژیانــا مــن، دۆســت و کەس و ناســێن 

من بووبوون پرتووکێن من.   

داویــا رۆژێ مالبــات ڤەگەریــان و ب 
روویەکــی خــوەش و گــەش و لگــەل 
وەســتانەکە کــو بێھنــا کێفخوەشــیێ 
ژێ دھات، کەتن ھندورێ مالێ. وســا 
کــو نە پێشــەرۆژ نــە ژی پاشــەرۆژ ژ 
وان رە گرینــگ بــە؛ تەنێ ب دەما کو 
تــێ دە دژیــن و قەداندنــە دە مانــە. 
کــو کەتــن ھنــدور ھەر یەکــی ل گۆر 
فەلســەفەیا خــوە ئەز رەخنــە کرم کو 
چما ب وان رە نەبوومە ھەڤرێ و من 

تەنێتی ھلبژارتیە: 
- ئەڤیــن! کەچــا مــن! تویــێ وھا تێــک 
بچــی، کا ببێــژە دەردێ تە چیێ، ببێژە 

بەلکی چارەیەکێ ژ رە ببینم؟ 
- دایــێ! ئــەز ژ ھالێ خــوە مەمنوونم، 
خەمــا من مالبــات و دەردۆرا منە کو 
نزانن واتەیەکێ بدن ژیانێ، ترســا من 
ئــەوە بێ کو بزانــن رۆال وان د ژیانێ 
دە چیە و بکارن شۆپەکێ ل پەی خوە 

بھێلن بمرن و بچن. 
وەی ماال منێ! خویشکا من ب خوەندنا 
دو ســێ پرتــووکان بوویــە فیلۆزۆف! 
ئەڤینــێ! کا رابــە ھەنەکــێ خوە ب مە 
نەکــە، ســبێ داوەتا پســمامێ مەیە، تو 
ژی رابە جل و بەرگێن خوە ئامادە بکە، 
ئەمــێ ھەرن داوەتێ گۆڤەندێ بگرن، 
دیالنــێ بکــن، مــا ژ بلــی وێ تشــتەکی 
دن ھەیــە؟ ب وان گۆتنێن نارینێ ئەز 
ھیــن زێدەتــر ژ وان بێھێڤــی دبووم 
و من نەدکاری بەرســڤەکێ ژی بدم. 
ھەر رۆژ و ھەر دەم بەرنامەیێن وان 
ئــەو بــوون، ئێــدی ســەبر و ھەدان د 
جانــێ مــن دا نەمابوو. مــن ھەول ددا 
ب خوەندنــا دەرســێن خوە ھنەکی بە 
ژی تشــتێن دەردۆرێ کو ھەموو ژی 
یەکسان و دوبارەکاری بوون، مژوول 
ئەزموونێــن  نەفکــرم.  وان  و ل  ببــم 
زانینگــەھێ ژی نێزیــک بووبوون دڤێ 
مــن ھەری کێــم رۆژێ ٨ ســاەتان ژ 
خوەندنا دەرســێن خوە رە ڤەقەتاندا، 
دەرفەتەکــە پــر باش بوو کــو مالبات 
زێــدە خــوە تەڤلــی تەنێتیا مــن نەکە. 
رۆژا ئەزموونــا یەکەم ئەز دەرباســی 
زانینگەھێ بووم، رۆژەکە ھەری ســار 
و بەرفیــن بــوو. ھەڤالێن مــن ھەموو 
بەنــدا  ل  مــەزن  کەلەجانەکــە  ب 
دەســتپێکرنا ئەزموونێ بوون، ئەز ژی 
تەنــێ روونشــتبووم و ب ھالــێ خــوە 
رە مــژوول بووم کو ژ نشــکێ ڤە من 

دەنگێ رۆژباشا کەسەکی بھیست: 
- رۆژ باش! ئەز دکارم روونم؟ 

- بەلێ! کەرەم بکە! 
- ناڤــێ مــن ئاکامــە، ئــەز ژ بــاژارێ 

شنۆیێ مە. 
- ب ناســینا تە کێفخوەش بووم، ناڤێ 
مــن ژی ئەڤینــە. ب وی ئاوایی ئەز و 
ئــاکام بــوون ھەڤال و مــە ھەڤالتیەکە 
پر خوەش دەست پێ کر. تشتا ھەری 
خــوەش ئــەو بوو کو ئــاکام ژی وەکە 
من ب چاڤەکی ڤەکری و راستبینانە ل 
ژیانێ تەماشــە دکر، ئەو بوو ســەبەب 
ئەم زێدە ھەڤ فێم بکن و ھەڤالتیا مە 
خورتتــر ببە. ئــەم بووبوون رێھەڤال 
و ھەمدەمێــن ھەڤ، ئێــدی ژیانــا من 
ب ھەبوونــا وی و ژیانــا وی ژی ب 
ھەبوونا من ھەڤدو تەمام دکر. تشــتا 
ســەیر ئەو بوو ئەم ھەر دو ژی دژی 
فکــر و ھزرێــن جڤاکــێ بــوون، ئەم د 
وێ جڤاکــێ دە دخەنقین و دفەتســین 
لێ دیســا ژی مە ل بەر خوە ددا. ئەم 
مەســەلەیان  وان  ســەر  رۆژان ل  ب 
داخڤیــن کا گەلــۆ وێ چــاوا چارەســەر 
ببە. لێ ئەم دو کەس بوون جڤاک ب 
ھەزاران کــەس. مومکن نەبوو ئەم د 
دەمەکە نێز دە بگھێژن ئەنجامەکێ. 
تەڤلــی  خــوە  زێــدە  مــە  بــەر وێ  ژ 
تەڤگەرێــن وان نەکــر و ئەم ب کار و 
بــار و ئەڤینــا کــو وەکــی ڤۆلکانەکێ د 
دلێ مە دا دفوورکی و مە نەدھیشت 
بــوون.  مــژوول  رە  ھلــدە  ســەری 
مــە ھەر دویــان بــاش دزانــی د وێ 
بەلەنــگازی و ھەژاریا ھزرییا جڤاکێ و 
سەردەما کو ئەم تێ دا ژیان دکن، ت 
ئەڤین ناچن ســەری و کول و کەسەر 
و ھەســرەتا کێلیەکــێ کو دو ئەڤیندار 
بــکارن ب ئارامــی، بــێ کــو تــرس و 
خۆفەک ل پێشــەرۆژێ ھەبن، سەرێ 
خوە بکوتن ھەڤ و دەنگێ دلێن ھەڤ 
ببھیــزن تونەبوو. وەک خەنجەرەکە 
کۆڤ، وەک مرازا بووکا چاڤێن وێ ل 
پشــت پەردەیێ مایی، وەک کارخەزاال 
کۆڤی، وەک چووکا ل ســەر ســێویان، 
ئەم سەرشۆر و بێدەنگ مان و مە ب 
ســاالن ل ناڤــا چاڤێــن ھەڤ نھێری و 
ئاگرێ کو کەتبوو دلێن مە ژ ھەڤ رە 
ئەشکەرە نەکر. ھەتا کو ئەز رۆژەکێ 
پــێ ھەســیام ئــاکام رێیەکــە دوور و 
درێــژ و بــێ ڤەگەر دایە پێشــیا خوە و 

چوویە ... .
ئەرێ! مالوێرانێ! ئەز ئیرۆ پێھەسیام 
ھەڤــال و ھەمدەمــێ مــن، دۆســت و 
دژمنــێ جانــێ مــن، رۆنیــا چاڤێن من، 
ھێڤیــا پێشــەرۆژا من، ھەڤپــارێ ئەڤینا 
دلــێ منێ وێــران، نیڤێ مــن بخوە رە 
بریــە و چوویــە بــێ کــو خاتــر ژ مــن 

بخوازە!

نڤیسکار: ئۆزال ئه سکه ند رزاده

گەلــۆ ھەتــا چ رادەیەکــی زمان و شارســتانی 
گرێدایــی یێکــن و زمــان د ژیانــا مرۆڤان دە 

چقاس گرینگە؟
دییــارە ھەر ژ دەســتپێکا ژیانــێ دا مرۆڤــی 
ھەول دایــە کــو ب ئاوایەکــی ھزر و رامانێــن 
خوە دەربازی نفشــێن پاشــەرۆژێ بکە. کو ل 

ئەردنگاریا مەزۆپۆتامیایێ.
ئاالڤێــن نڤیســینێ کو وێ یێکێ نیشــان ددەن 
کو ٣٤٠٠ سال بەرێ زایینێ ھاتینە بکار ئانین 
ھەر وســا بەرھەمێــن مینــا ئەفســانەیا ئینانــی 
ئاداپــا و داســتانا گلگەمێــش بەیانگــەرێ ڤــێ 

چەندێ نە.   
ھەرڤھا د پرتووکێن ئاسمانی دە ژی ئاماژە 
ب گرینگیــا زمــان ھاتیــە کــرن کــو د قورآنا 
پیــرۆز دە یێکــەم پەیــڤ و ھەڤــۆک بەھســا 
خواندنــێ دکــە کــو گرێدایی زمانــە و دبێژە 

»ئێقرە« یانی بخوینە.  
ھەر ڤھا د رووپەال ٥١٧

َوأُنَثی  َذَکٍر  ـن  َخَلْقَناُکم مِـّ َّا  إِن النَّــاُس  أَیَُّها  یَا 
َوَجَعْلَناُکْم ُشــُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم 

َ َعِلیٌم َخِبیٌر. ِ أَتَْقاُکْم إِنَّ اهللَّ ِعنَد اهللَّ
ئــەی مــرۆڤ مە ھوون خەلــق کرن ژ مێر و 
ژنەکــێ ب ناڤــێ ئادەم و ھەڤــا ئو مە ھوون 
رەف ب رەف و رەنــگ ب رەنــگ ئافراندنــە 
کــو ھەڤ دوو نــاس بکــن و ھەر کــەس ب 
ژیــێ  ھنــدری و دەرڤەیــی  تەیبەتمەندیێــن 
دن بــێ ناس کــرن و جڤاک وەرە ئاڤاکرن د 

ئایەتەکە دن دە دبێژە. 
»و ما ارسلنا ِمن رسوِل اّل بِلساِن قوِمه« 

مــە ت پێخەمبەرەک بــۆ جڤاکەکێ نەرێکریە 
کو زمانێ وی زمانێ وێ جڤاکە نەبە. 

وێ ئایەتــێ دە دیار دبە کو خوەدا ب زمانێ 
ھەر پێخەمبەرەکێ گەل ئاخڤتییە و سەر ھەر 
کەســێ فەرز کریە کو ژ بۆ زمانێ ھەڤ رێز 
بگــرن و مافــێ یێــک بــن پێ نەکــن. ھەرڤھا 
زانایێــن زمان ناســیێ بانــدۆرا زمێــن ل ســەر 
فۆرموولێن، رامانی، دیرۆکی، سۆســیۆلۆژی، 
ئەتیمۆلــۆژی،  پەروەردەیــی،  ســایکۆلۆژی، 
مۆرفۆلۆژی، سەنتاکس، فۆنەتیک، فیلۆلۆژی، 
رێزمانی، خالبەندی و... ددن دەســت نیشــان 

کرن، کو زانایێ مەزنە ھەڤدەم
ویتگنشــتایین دبێــژە: زمانــێ مــن جیھانا منە 
و جیھانــا مــن زمانــێ منە. و ھادگــەر دبێژە 
زمــان مــاال ھەبوونێیــە. دێڕیــدا ژی دبێــژە 
نــە ئاالڤەکــە کــو ئــەم ب کار تینــن  زمــان 

بەلکــی ماتاریالەکــە کــو ئــەم ژێ ژێ بوونە. 
ھەروســا ئیبراھیــم ئســماییلپوور د پرتــووکا 
پــەروەردێ دا دبێــژە مــرۆڤ  فەلســەفە و 
بێیــی زمــان و ئاخڤتــن ناھێتــە نــاس کرن کو 
واتە مرۆڤی ناســنامە و وەرار و کەسایەتی و 
کــول خــەم و ژیان و ئازادی و... د زمانی دە 
سەرگرتی کرنە. ژ بەر وێ ئەساسێ ئەندازە 
و ھەڤکێشــیا ھشــمەندی و بــکار ئینانــا مێژی 
ژی گرێدایــی زمانــێ وی یــە و زانایێ مەزن 
یاسپرێس. دەمۆکراسی و ھێڤۆژ و تەربیەتێ 
بھەڤــرە دبینە و جڤاکێ بێــی وان ناتەمام و 
کێمــاس دبینــە. ھەروھا برێز ڤیل دورنێت د 
پرتــووکا چێژ  وەرگرتن ژ فەلســەفەیێ ڤھا 

قاال شارستانیەتێ دکەت و دبێژە. 
شارســتانی پێکەھاتەیــەک ژئەولــەھی. چانــد. 
دبێــژە  کــو  ئازادیێیــە  پــەرگال.و  و  نیــزام 
ئەولــەھی ا سیاســی و ئــازادی. ب رێــکا ئەخ 
الق و زاگۆنــان پێــک تــێ. و ئەولەھیــا نزام و 
پەرگالێ ب رێکێن ھلبرینا سامانێن مینا دەخل 
و دان و ئالگۆریا سامانانێن بن ئەرد و گشتی 
نیشــتیمانی پێــک تێــت. و ئەولەھیــا چانــدی 
پێویســتی ب رێکێن راگە ھشــتنا و راگوھۆزیا 

زانست و ھونەر و ئێرف ئەدەتانە. 
ھەلبــەت رۆال ھەری ســەرەکە ژ بــۆ راھندنــا 
وان ھێمانــان زمەنــە و رۆال ســەرکە دگێــرە 
کــو بێیــی زمــان و پــەروەردێ تــو رێــک ژ 
بــۆ راغــۆزی وان ھێمانــان گرینــگ نینــن کو 
گجــان دیۆئــی دبێــژە گــەر دەمۆکراســیەتێ 
تنــێ وارەکــی سیاســی ھەبە و دەربــازی ناڤ 
گۆشــت و خویــن و الشــێ مرۆڤــان نەبە وی 
چاخــی وێ ژ ناڤ ھەرە. بەلکــی پرەوەردەیە 
کــو وێ رۆلــێ دلیــزە و دەمۆکراســیێ دەر 

بازی ناڤ الش و خوینا جڤاکی دکە. 
ھێمانــان  ھەمــی  وان  گرتنــا  بەرچــاڤ  ب 
گۆتنێــن کــو ســەبارەت ب گرینگیــا زمــان د 
ژیــان و جڤاکــێ دا تێــن گۆتــن کــو دیــرۆک 
ژی بەیانگــەرێ وێ چەندێیــە کــو خاال ھەری 
سەرەکە د ژیانا مرۆڤانیا رۆژانە دا زمانە و ت 
تشت نکارا رۆال زمان بگێڕە کو د ماکەزاگۆنا 
کۆمارا ئســالمیا ئیرانێ دە ژی ژبۆ پرەوەردا 
ئاســایی  و  پێیویســت  زکماکــی  زمانــێ  ب 
ھاتیــە دیتیــن و زاگــۆن ھاتێنــە  دەستنیشــان 
کــرن و وەک مافــەک جڤاکــی ھەتیــە تۆمــار 
کــرن لــێ مخابن ھەتــا نھا ژ ئالیێ دەســتەیا 
پەروەردیــێ ڤه ئــەو یێک نەھاتیە جی ب جی 
کرن و گەلەک ئاستەنگی دەر  دکەڤن پێشیا 
چاالکڤانــێ وی واری دە و ژ ئالییــێ رێقــه بــه 
ریا چاندی ھونەری تو ھێســانکاری و گرینگی 
پێدانــا زمێــن نەھاتنە ئەنجــام دان ب تایبەت 
ل پارێزگــەھا ئوورمیــێ ناڤەنــدا پارێزگەھا و 
باژارێن مینا ســەلماس خۆی ماکوو ھەتا نھا 
ت ھێســانکاری ژ بۆ جڤینەک وێژەیی نەھاتیە 

کرن.

چیرۆکێن کوردی
 ژ بۆ ھینبوونا زمانێ کوردی

پەروەردە و زمانێ
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بانوی مترجــم ارومیه ای در ادامه ترجمه های متنــوع و موفق خود، این 
بــار کتابی از زندگینامه هنرمند فقیِد ارمنی کاراپت خاچو را به فارســی 
برگردانده اســت و معتقد اســت کــه ترجمه ارتباطی مســتحکم میان 

ملت هایی که با زبان و فرهنگ یکدیگر آشنایی ندارند ایجاد می کند.
گفتگوی خبرنگار گروه رســانه ای والت با ســایمه خاکپور از پیشگامان 

عرصه ترجمه در شهر ارومیه را در این قسمت بخوانید بخوانید.

1. از او پرسیدیم ترجمه های متعدد از کتاب های مختلف ادبی به 
شما چه انگیزه ای می دهد؟ 

ســایمه خاکپور اینطور پاسخ داد: همانطور که می دانید آشنایی مخاطبان 
یک زبان بــا آثار ادبی بزرگ در زبان های دیگر به واســطه ترجمه اتفاق 
می افتــد. مطالعه ایــن آثار معموال از این حیث که بــه خواننده در مورد 
ادبیات و فرهنگ زبان مبدأ وســعت دید می بخشد، شیرین و لذت بخش 
اســت و البته تاثیر قلم مترجم و مهــارت او در انتقال مفاهیم کتاب زبان 
مبدأ، کمتر از خالق اثر نیست. ترجمه ارتباطی مستحکم میان ملت هایی 
که با زبان و فرهنگ یکدیگر آشــنایی ندارند ایجــاد می کند و برای من 
معرفــی زبان و ادبیات ُکردی به هموطنان غیــر ُکرد زبانم در درجه اول 

اهمیت قرار دارد.
2. چرا کتاب صدســالگی یک فریاد را جهــت ترجمه جدیدتان 

انتخاب کردید؟ 
صدســالگی یک فریاد زندگینامــه هنرمند فقید ارمنــی کاراپت خاچو 
می باشد که هر آنچه را که باید در تاریخ ثبت می شد و به نسل های بعدی 
انتقال می یافت را در خود گنجانده اســت. یعنی تاریخ، تاریخی که نوشته 
نشــده، تاریخ شفاهی، تاریخی که با بیان آن، از فراموشی و نابودی نجات 
یافته و با مطرح کردن آن، دیگر به یک میراث ملی تبدیل شــده اســت. 
کاراپت خاچو خود نیز دیگر جزئی از تاریخ شــده است. او کسی است که 
قدرت آواره کننده گی و ویران کنندگی تاریخ را بهتر از هرکسی می داند. 
در کتاب صدســالگی یک فریاد، کاراپت خاچو ســخن و ترانه هایی که با 

سرگذشت انسانی رقم خورده اند را با ابزارهای دنگبژی بازگو می نماید.
ارامنــه و ُکردها هموار در جوار هم می زیســته اند و پس از قتل عام بزرگ 
ارامنه، خانواده های بســیاری از ُکردها به خانواده های آواره ارمنی کمک 
نمودند و گاها فرزندان آنان را به فرزندی قبول نمودند تا از کشته شدنشان 
جلوگیری کننــد. کاراپت خاچو نیز خودش یکــی از ارمنی هایی بود که 
ُکردها به کمک او شــتافتند و او نیز تا آخر عمرش با صدای دلنشــینش 

ترانه های ُکردی را در تاریخ این دو ملت ثبت نمود.
ایــن کتاب ده ها قتل عام و آوارگــی و تراژدی زندگی ارامنه و و ُکردها را 
با تمام جزئیات در خود ثبت کرده اســت. می تــوان این کتاب را یکی از 

برگزیده ترین کتاب های تاریخ دانست.
۳- ویژگی های این کتاب چیست؟ 

پرداختن به هنر دنگ و دنگبــژی و تاریخ آن و نحوه ی بازگویی وقایع از 
زبــان دنگبژ کــه با مهارتی خاص وقایع تاریخی را با صدا و آوازی شــیوا 
زنده نگاه داشــته شــده و در حافظه ها حک می گردد. حوادث بی شماری 
در ترانه های دنگبژی پنهان اســت که دنگبژ آنها را روایت می نماید. آنچه 
بیشــتر اهمیت دارد این است که بیشتر تاریخ ُکردها به صورت شفاهی و 
از طریق همین دنگبژها زنده نگه داشته شده است. بی شک کاراپت خاچو 
یکی از نامدارترین دنگبژهایی اســت که با سیســتم َسر یا به بیانی دیگر 

صدای )حافظه( ترانه سرایی کرده است.

4- بخشی از این کتاب را برای ما بازگو کنید؟
 بــرای من همــه بخش های این کتــاب حتی کلمه به کلمه اش بســیار 
ارزشمند است، اینک می خواهم بخشی کوتاه از این کتاب را که دلم را به 

شدت به درد آورد، بازگو کنم:
۹۵ ســال اســت که به زبان ُکردی آواز می خوانم. برای ُکردها می خوانم. 
در سرزمین ُکردها پدر و مادرم را به قتل رساندند. آنها را جلوی چشمان 
بــرادر و خواهرهایم به قتل رســاندند. پس از آن هم در مراســم بزرگان 
عشــیره های ُکرد حضور داشتم و برای آنها سال های طوالنی آواز خواندم. 
شــیخ سعید برای ُکردها قیام کرد. ُرما َرش )دولت عثمانی( شیخ سعید و 
یارانش را به دار آویخت و نابودشــان کرد، برادر من! برای همین هم درد 
و غصه های من زیاد شــدند. در سن ۲۵ ســالگی، شبی به راه افتادم و به 
کردســتان سوریه رفتم. در ســوریه به دیدار ُکردهای آنجا رفتم. در شهر 
قامشلو و َحَســکه ماندم. پسرم ِسروپ در آنجا به دنیا آمد. در آنجا هم با 
ُکردها رفیق شــدم. با دنگبژهای آن منطقه دوست شدم. اکنون ۵۶ سال 
اســت که به ایروان آمده ام. باز هم برای ُکردها و به زبان ُکردی می خوانم. 
من در ایروان هســتم ولی روح و فکر و دلم آنجاست، رفیق! همانطور که 
می بینی هرچند زبان مادری من ارمنی اســت، ولی نمی توانم به درستی 
این زبان را حرف بزنم. من ارمنی هســتم، ولی یاران و همراهان من ُکرد 

هستند.

سرویس مصاحبه

»صدسالگی یک فریاد« تراژدی 

تلخ از زندگی ارامنه و ُکردها صالح الدین نحویی در شهرســتان ارومیه، روســتای 
میــرداود بخــش برادوســت در خانــواده ای دامــدار 
و کشــاورز متولــد شــده اســت و تحصیــالت ابتدایی 
و متوســطه خــود را در محلــه چهاربخــش ارومیــه 
گذرانــده و دوره دبیرســتان را در ھنرســتان نــادر 
علیــزاده بــه پایان رســانده و توضیــح می دھد بنا به 

دالیلی موفق نشده است که به دانشگاه راه یابد.
او بــا بیــان اینکــه در آن زمــان عالقــه شــدیدی بــه 
یادگیری زبان مادری و نوشــتن شــعر داشــته است، 
می گویــد: بــه دلیــل ارتبــاط نداشــتن با دنیــای ھنر 
کــردی  کتــب  نبــودن  و شــاعران و در دســترس 
کرمانجی، آشنایی آن چنانی با دستور زبان کردی و 
نوشتن شعر نداشته است اما بعد از چند سال انتظار 
باالخــره در ســال ۸۵ جهــت یادگیــری زبــان کردی 
کرمانجی به موسسه احمدخانی مراجعه کرده و در 
آنجا توسط خانم شیلر امراه نژاد آموزش ھای الزم 
را فراگرفته است و از آن به بعد موفق به نوشتن 
شعر شد و به این نتیجه رسیده است که اگر شاعر 
تنور عشق در دلش شعله ور نباشد شعر او نقص دار 

و بی روح خواھد شد.
صالح الدیــن نحویــی در وصــف شــعر و نوشــتن آن 
اذعــان می کنــد: عشــق به زبــان و ادبیــات مادری و 
عشــق به طبیعت و فصل ھای رنگارنگ ســال و عشق 
به خاک و وطن ھمه در نوشتن شعر تاثیر بسزایی 
دارند، عشــق به شــهر زیبایم ارومیه مرا تشــویق به 
نوشتن شعری بنام »ئورمیه وه التئ من« نمود که 
اکنــون در ارومیــه و کردســتان ترکیه این آھنگ به 
صورت جداگانه در دو کلیپ متفاوت ســاخته شــده 

است.
او می افزاید: شــعر نوشــتن صدای احســاس و روح 
یک شــاعر اســت، شعر گاھی دل ھا را مملو از غم و 
اندوه و گاھا شــعر دل ھا را شــاد و خوشحال و حتی 
روح انســان ھا را مســت می نمایــد، شــعر آفرینشــی 
اســت کــه از مغز و ھوش انســان حرکــت نموده و 
بــا واژه ھــا زنده می شــود و بــه زندگی شــاعر معنا 

می دھد.
این شاعر خوشنام ارومیه ای در وصف نوع اشعارش 
عنوان می کند: شــاعر در طول زندگی خود بیشــتر 
از مشکالت و معضالت اجتماعی می نویسد و من نیز 
بارھــا در مــورد کولبران و زلزله زدگان بی ســرپناه 
و یــا کــودکان قربانی جنگ با گروه ھای تروریســتی 
و تکفیری شــعر نوشــتم و دل غم دار خود را از راه 

نوشتن شعر خالی از درد نموده ام.
او در ادامه می گوید: ھر شاعر با بکارگیری ھوش 
و مغز خود و ھمچنین فکر و خیاالت خود با قلمش 
اثــری بــر روی کاغــذ می آفرینــد که بعضــی از این 
اثرھــا زبانــزد خــاص و عام شــده و ارزشــمند باقی 
می مانند برای مثال شعری نوشتم بنام »خوزیکا صد 
خوزیکا« که از این شــعر در کردســتان ترکیه کلیپی 

با ارزش و جذاب ســاخته شــده و اکنون این آھنگ 
بــا صدای ده ھــا خواننده کرد در یوتیوب بارگذاری 
شــده و بســیار شــهرت یافته اســت و در حال حاضر 
نیــز بیــش از ٨٠ شــعر مــن در ارومیــه و خــارج از 

مرزھا به آھنگ و ویدیو کلیپ تبدیل شده اند.

زمانێ کوردی
زمانێ خەلکێ رە بلبل

کوردیا خوە گێژ و ھێرە
زمانێ خوە رە رۆڤیە
زمانێ خەلکێ رە شێرە
تو ب زمانێ دایکێ 

ھەم سەربلند ھەم شانازی
زمانێ بییانی تە رە

نە مەدھە و نە ھنێرە
زمانێ خوە زندی بکە
نەھێلە ئەو بن ئاخ ببە

ھین بوونا وێژەیا خەلکێ 
تە رە بێ فەیدە و خێرە

یان زمانێ کوردی ھین بە
یان ژی ھەرە گۆرستانێ
کی زمانێ خوە ژ بیر کە
مرن وی رە وەکە زێرە
زمان بۆ ھەر نەتەوەکێ
ناسنامەیە ،رھ و جانە

با خوەدێ ژی ئەو روورەشە 
یێ زمانێ خوە نە فێرە

 در معرفی این کتاب آمده اســت: »میترا دختر جوانی است 
که مادرش را از دســت داده و با نامــادری و پدرش زندگی 
می کند. میترای داستان ارتباط خوبی با نامادری اش ندارد و 
دچار یک سری مشکالت می شود، اما با گذشت زمان و وقوع 
اتفاقاتی جدید، نامادری اش به رفتار اشتباهش پی می برد و 
نظرش نســبت به میترا عوض شــده و او را بعنوان دخترش 
می پذیرد. میترا در این داســتان گاه خندان است و گاه زار و 
گریان. اما در مقابل همه نامالیمات زندگی استوار می ایستد 

و مقاومت می کند.«
فرزانه هناره خلیانی متولد ارومیه و ســاکن بندر ماهشهر در 
استان خوزستان اســت. وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
رشته اقتصاد از دانشــگاه اقتصاد و مدیریت ارومیه، خانه دار 
و عالقمند به نویســندگی و طراحی سیاه قلم و شیرینی پزی 

است.
فرزانه هناره با بیان اینکه از دوران دبیرســتان به نویسندگی 
عالقه پیدا کرده اســت، می گوید »بازگشت فروغ« را در سن 
۱۸ سالگی و بر اساس یک سری دغدغه های فکری و ذهنی 
شــخصی خودش نوشته اســت، اما فرصت ویرایش و چاپ 
کتــاب برایش پیش نیامده بود تا اینکه مدتی پیش با اصرار 
مربی طراحی  و تشویق و همراهی همسرش برای انتشار آن 

اقدام کرد.
هناره در توضیح الهام گرفتنــش از دغدغه هایش می افزاید: 
در واقع هر شــخصی ذهنیات مختص به خود را دارد که در 
وجودش شکل گرفته و باعث شکل گیری یک سری اتفاقات 
می شوند. این ذهنیات ممکن است شامل هر چیزی از ایده ای 
بزرگ گرفته تا کوچک باشند که هر شخص با توجه به ذهن 
خالقی که دارد می تواند از آنها برای پیشرفت در زندگی اش 

استفاده کرده زندگی جدیدی برای خود خلق کند.
این نویسنده می گوید نوشته دیگری هم دارم که هنوز اقدام 
به انتشــارش نکرده و بر ادامه فعالیت در عرصه نویسندگی 

مصمم است.

رمان »بازگشت فروغ« 
به نویسندگی »فرزانه هناره« منتشر شد

معرفی شاعـران 

بهزاد دودکانی- کارشناســی ارشــد مهندسی 
نرم افزار، برنامه نویس و دیجیتال مارکتر

مهمتریــن دلیلــی کــه چنیــن عنوانی را 
بــرای این مقاله انتخاب کــردم این بود که 
اعالم کنم واقعا با دســتان خالی هم امکان 
راه اندازی یک کســب و کار اینترنتی وجود 
دارد. بــا شــما خواهم بود در یکســری از 
مقاالت راه اندازی کسب و کار اینترنتی تا به 
شما کمک کنم که در هر شغل و صنفی که 
باشید و یا حتی شغل خاصی نداشته باشید، 
کســب و کار اینترنتی خودتان را راه اندازی 

کنید آن هم با دستان خالی !!!.
شــاید با خود فکر کنید که دارای شــغلی 

هســتید که امکان راه اندازی کســب و کار 
اینترنتــی در آن وجــود نــدارد و ماهیت 
شــغلی تان به شکلی می باشد که نمی توانید 
محصول یا خدمات تان را در محیط مجازی 

ارائه دهید!
امــا آیا واقعا این امکان برای شــغل شــما 
وجود ندارد؟! آیا واقعا نمی توانید ســهمی از 
این بازار گسترده و بی پایان اینترنت داشته 

باشید؟!
من بــرای همین اینجا هســتم که در این 
ســری از مقاالت به شــما آموزش دهم که 
چطور در کنار کاســبی فیزیکی تان بتوانید 
کاســبی اینترنتی تان را نیز راه اندازی کنید 
و درآمدی پایدار برای کسب و کارتان ایجاد 

کنید.
در ابتــدا تعریفی از کســب و کار اینترنتی 

داشته باشیم:
کسب و کار اینترنتی:

تقریبــا به هر گونــه فعالیتــی در اینترنت 
که منجر به درآمدزایی شــود کســب و کار 
اینترنتی می گوییم اما به شــرط داشتن دو 

ویژگی: 
۱. صاحب اصلی کسب و کار، خودتان باشید.

۲. درآمد به دســت آمده از کســب و کار، 
پایداری کامل داشته باشد.

با بررسی این ۲ ویژگی متوجه می شویم که 
به هر درآمدی از اینترنــت نمی توان گفت 

کسب و کار اینترنتی!
برای روشن شدن موضوع مثالی می آورم:

فــرض کنید که یــک شــخص در یکی از 
شبکه های اجتماعی دارای اکانتی باشد و در 
آن خدمات یــا محصوالت خود را به فروش 
می رساند آیا این شخص صاحب یک کسب 

و کار اینترنتی می باشد؟
خیر! دلیل: 

هــر دو دلیــل و ویژگی های کســب و کار 
اینترنتی را نقض می کند.

- این شــخص صاحب یا مالک آن شــبکه 
اجتماعی نمی باشــد و به دالیل مختلفی از 
جمله بسته شــدن اکانت، فیلتر شدن شبکه 
اجتماعــی و ... امکان از بین رفتن آن وجود 

دارد.
- درآمــد این کســب و کار نمی تواند برای 
همیشه پایدار باشد چون هر شبکه اجتماعی 
یک مدت محبوب است و به دالیل مختلفی 
از جمله فیلترینگ، پیدایش رقیب جدید و 
بهتر و دالیل مختلف دیگر ارزش و قدرت آن 
کم رنگ تر می شود همانند سایر شبکه های 

اجتماعــی که قبــال اســتفاده می کردیم و 
محبوبیت زیادی داشــتند ولی با فیلترشدن 

آنها از چرخه محبوبیت فاصله گرفتند.
اما اگر شــما یک وب ســایت داشته باشید 
کــه در آن محصوالت خودتــان و یا حتی 
محصوالت سایر فروشــنده های دیگر را به 
فروش برسانید شما صاحب یک کسب و کار 

اینترنتی هستید.
لذا نتیجه می گیریم کســب و  کار اینترنتی 
کسب و کاری اســت که خودتان صاحب و 
مالــک اصلی آن هســتید و درآمد پایدار و 

همیشگی از آن خواهید داشت.
قبل از واردشدن به مباحث راه اندازی کسب 
و کار اینترنتی می خواهم به بررســی درآمد 
یکســری از کسب و کارهای اینترنتی موفق 
ایرانی بپردازم که اهمیت و ارزش فعالیت در 

این راستا را هرچه بیشتر نمایان کند.
تمایــل ندارم از کســب و کارهای اینترنتی 
موفــق خارجی مثال بزنــم بلکه می خواهم 
دقیقــا از کســب و کارهای ایرانــی مثال 
بزنم که با همین قوانین و شــرایط موجود 

در کشــورمان و با همین مشــکالت عدیده 
اقتصادی و تحریم ها و کلیه مشکالت موجود 
توانسته اند به درآمد ها و موفقیت های خیلی 

بزرگی دست پیدا کنند.
- دیجی کاال:

گزارشــی از فروش یک روز عادی در دیجی 
کاال که خود سایت دیجی کاال در گزارشات 

سال ۹۸ رسما اعالم کرده است:
- تعداد بازدید از وب ســایت و اپلیکیشن:   
۵۴۰۰۰۰۰ )پنج میلیــون و چهارصد هزار 

بازدید(
- متوسط زمان هر بازدید سایت و اپلیکیشن: 

۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه
- مشتریان جدید: ۱۲۰۰۰ نفر

- تنوع کاالیی اضافه شده: ۳۱۵۴ کاال
- تعداد کاالی سفارش داده شده : ۳۰۰۰۰۰ 

)سیصد هزار کاال(
دیجی کاال در یک نگاه:

- ۲۶۰۰۰۰۰۰ )بیســت و شــش میلیون( 
بازدید کننده ماهانه

- ۲۰۰۰۰۰۰ )دو میلیون( تنوع محصول 
- ۴۰۰۰ فرصت شغلی مسقیم
- ۶۱۰۰۰ کسب و کار ایرانی

- ۴۹۶۰۰۰ تومان )چهارصد و نودو شــش 
هزار تومان( متوسط مبلغ هر سفارش

با یک حســاب سرانگشتی ساده و ضرب ۲ 
مقدار تعداد سفارشــات روزانه در متوســط 
مبلغ هر ســفارش می توان به فروش روزانه 
این وب ســایت پی برد. در ایران هر کسب 
و کار اینترنتی پتانســیل تبدیل شــدن به 
دیجــی کاال و امثــال آن را دارد دلیل آن 
هم وجود جمعیتــی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر 
می باشد که بازار بزرگی را در فضای اینترنت 
پوشــش می دهد و تعداد وب ســایت های 
فروشگاهی یا خدماتی موفق خیلی کم بوده 
و این سیگنالی مثبت برای راه اندازی کسب 
و کار اینترنتی می باشــد و با توجه به اینکه 
ما در ابتدای این مســیر هستیم لذا هزاران 
وب ســایت ارائه خدمت یا فروش محصول 
و ... توانایی رشــد و شکوفایی را در این بازار 
بزرگ خواهند داشت. در این مقاله از سری 
مقاالت راه انــدازی کســب و کار اینترنتی 
سعی شد شما عزیران با مقدمات این زمینه 
آشنا شــده و در ادامه مقاالت شما را کامال 
حرفــه ای و کاربردی آموزش خواهم داد که 
کســب و کار اینترنتی خودتان را راه اندازی 
کرده و سهمی از این بازار بزرگ را به کسب 

و کارتان اختصاص دهید. فقط شروع کن!

راه اندازی کسب و کار اینترنتی 

با دستان خالی!


