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همدلی موضوع صدور مجوز شکار حیوانات وحشی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را بررسی میکند

پیشخوان

رقص گلولهها در طبیعت ایران

همدلی| آذر لطفی  -اقدامات این روزهای ســازمان
محیط زیســت بیشتر از اینکه قابل دفاع باشد ،انتقاد و
تعجب اهالی رسانه و دوستداران حیات وحش و محیط
زیست را سبب شده اســت .چراغ سبز به شکارچیانی
اعم از ایرانی یا خارجی برای کشــیدن ماشه اسلحه به
سمت حیواناتی که در فصل زاد وولد قرار دارند ،بهغیر از
خودزنی توجیه دیگری ندارد .صدور مجوز شکار در فصل
زادوولد حیوانات یک بدعت جدید و برخالف رســالت
ســازمانی است که عنوان محافظت از محیط زیست را
یدک میکشد.
همین چند روز پیش بود که خبر شکار یک رأس قوچ
۱۴ساله با افتخار روی پرتال رسمی اداره محیط زیست
یزد قرار گرفت .اداره محیط زیست یزد در صفحه پرتال
رسمی این ســازمان اعالم کرده است« :یک شکارچی
موفق به شــکار یک رأس قوچ با سن  ۱۴سال و طول
شاخ  ۹۲سانتی متر در استان یزد شد».
رســانهها میگویند در همین چنــد روز پیش 105
پروانه شــکار به ازای 7میلیــارد تومان فقط برای اتباع
خارجی از سوی سازمان محیط زیست صادر شده است.
در شرایطی که برخی نسبت به صحت خبر مذکور ابراز
تردید میکردند« .علی تیموری» مدیرکل دفتر حفاظت
و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست
ضمن تایید خبر مذکور با شــدت از آن دفاع کرد و در
پاســخ به اعتراضهاگفت«:معاونت محیط طبیعی این
سازمان در راستای مدیریت اصولی حیات وحش کشور
و بهرهبرداری پایدار و خردمندانه از منابع زیســتی ،به
این نتیجه رســید که پیرو اعمال پنج سال ممنوعیت
شــکار چهارپا (در فاصله ســالهای  1392تا )1396
در زیســتگاههای طبیعی ،بروز و استمرار خشکسالی
در بســیاری از مناطق و استانها ،کاهش ظرفیت برد
زیســتگاههای طبیعی متاثر از خشکسالی و بررسی و
آنالیز نتایج حاصل از سرشــماریهای حیات وحش در
قالب طرح جامع سرشماری ،صدور تعداد معدود پروانه
شکار ،بهترین تصمیم ممکن است».
به گفته او پروانه شکار تنها برای  5استان کرمان ،یزد،
خراسان جنوبی ،خراسان رضوی و البرز صادر شده است.
او میگوید« :برای دو استان خوزستان و گیالن نیز با توجه
به طغیان جمعیت گراز وحشی و آسیبهای گسترده
آنها به مزارع و باغها ،با هدف تعدیل جمعیت این گونه،
تعداد محدودی پروانه شــکار گراز در این دستورالعمل
در نظر گرفته شد ».تیموری میافزاید«:برخالف آنچه در
اخبار برخی رسانهها عنوان شده و متاسفانه با اصرار بیش
از حد بر آن تاکید نیز میشود ،این پروانهها فقط برای
اتباع خارجی صادر نمیشود».
توجیهات عجیب
درحالیکه فعاالن محیطزیســت و شکارچیان بومی

با این اقدام ســازمان حفاظت محیطزیســت در فصل
زاد و ولد حیوانات وحشــی مخالف هستند ،اما دیدگاه
مسئوالن محیطزیست بســیار متفاوت است و معاون
محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست
معتقداست«:خردادماه عموما نه فصل جفتگیری حیات
وحش اســت و نه فصل زایمان! کماطالعترین افراد در
امور حیات وحش هم میدانند که در خردادماه نرهای
گلــه از مادهها و برهها جدا میشــوند .بنابراین افرادی
که به این موضوعات میپردازند ،تعمدا این مســائل را
مطرح میکنند و هدفشان نیز تخریب و زیر سوال بردن
موفقیتهااست».
هر ســال از ابتدای اردیبهشت فصل زادوولد و تولید
مثل گونههای پستاندار علفخوار وحشی آغاز و تا پایان
خردادماه ادامه دارد و از همینرو جلوی شکار شکارچیان
بومی گرفته میشــود ،اما امســال ســازمان حفاظت
محیطزیست در اقدامی قابل تامل پروانه شکار برای ۱۱۰
راس از گونههای کل و قوچ و به تازگی گراز را نیز صادر
کرده است .در شرایطی که با چراغ سبز سازمان حفاظت
از محیط زیســت عرصههای طبیعی کشــور در فصل
زادوولد حیوانات شــاهد جوالن شکارچیان شده است
که فعاالن محیطزیست معتقدند؛ صدور پروانههای شکار
از سوی سازمان حفاظت محیطزیست در فصلی غیر از
فصل مرسوم شکار امری بیسابقه است و هم شکارچیان
بومی نیز بر این باورند که این اقدام ســازمان در فصل
زادوولد حیوانات به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.الزم

به ذکر است که شــکارچیان بومی و سابقهدار از قدیم
براساس یک سنت دیرینه در فصل زادوولد اسلحههای
خود را زمین میگذاشــتند و نه تنها از شکار حیوانات
پرهیز میکردند بلکه حتی اقدام به این عمل را بدیمن
یدانستند.
م
در واقع امضای تفاهمنامهای که بهمنماه سال گذشته
به منظور صدور پروانه شکار میان معاونت محیط زیست
طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی
محیط زیست منعقد شد ،دلیلی برای حضور شکارچیان
خارجی به ایران و شــکار برخی گونهها در استانهایی
چون خراســان رضوی ،خراســان جنوبــی و یزد در
هفتههای اخیر شده است.
صدور بیسابقه پروانههای شکار در فصلی غیر
از فصل مرسوم
مدیر کل ســابق دفتر مشارکتهای مردمی سازمان
حفاظت محیط زیســت درباره مجوزهای شــکار که
به تازگی توســط سازمان حفاظت محیطزیست صادر
شده اســت،به ایلنا گفت :در گذشته تا پایان اسفندماه
مجوزهای شکار در مناطقی که تشخیص میدادند ،تعداد
حیات وحش از ظرفیت منطقه بیشتر است یا گونههایی
وجود دارد که از مرحله زادآوری گذشتند و پیر و فرتوت
شدهاند ،صادر میشد.
«محمــد درویش»با بیان اینکه این اقدام ســازمان
حفاظت محیطزیست و صدور پروانههای شکار در فصلی
غیر از فصل مرسوم بیســابقه است ،خاطرنشان کرد:

شهر

نابودی شهر در نزاع میان مالسازها

عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه شــهر در نزاع میان
مالســازها نابود شده است ،گفت :اگر بتوانیم  2یا  3پروژه غول
پیکر را متوقف و تخریب کنیــم ،به همه این پیام را دادهایم که
رویه تغییر کرده اســت .الهام فخاری (عضو شورای شهر تهران
و رئیس کمیته اجتماعی شــورای شــهر) در گفتگو با خبرنگار
ایلنا ،با اشــاره به تاثیر و پیامدهای مخرب مالسازی بر کیفیت
زندگی ساکنان شهر تهران گفت :وقتی پروژههایی مالسازی رخ
میدهد ،متاسفان ه ذینفعان و ذیصالحان درنظر گرفته نمیشوند
و پرسش اساسی این اســت که اصوال چه کسی ذیصالحان را
تعیین میکند؟ روایت تعاملی شهر و شهروندان قربانی مونولوگ
تحمیلی بین ویترین مغازه و شهروند شده است .وی با اشاره به
ت «تهران امید دارد» با موضوع تاثیر پدیده مالسازی
آخرین نشس 
بر کیفیت زندگی شهروندان ،ادامه داد :عالوه بر پدیده مالمردگی،
شاهد یک نوع منازعه و جنگ میان مالها و مالسازها هستیم.
براســاس مطالعات جامعهشناسان شهری در این نشست به این
موضوع اشاره شد که «خرید کردن» تبدیل به یک تجربه فراغتی
شده و در حال جایگزین شــدن با فعالیتهای جمعی است و
سومین اولویت اهالی تهران برای گذراندن اوقات فراغت تبدیل
شده است.
فخاری با بیان اینکه تالش میکنیم با متخلفان به شکل حقوقی
و قضایی برخورد کرده و رای و خواســته مردم هم همین است،

ی

گفت :برخی از کسانی که با ساخت مالها ،پلها و تونلها به شهر
آسیب زدهاند ،ادعای خدمت دارند و به عمل و سازههایشان افتخار
میکنند.این عضو شورا با تاکید بر ضرورت حمایت مردم از شورای
شهر ادامه داد :مردم از شورا و شهرداری انتظار دارند با این قدرت،
ثروت و رانت مبارزه کنند .اما مطمئن باشید جایی که به ازای هر
نوع پرداختن به گذشته ،تحقیق ،تفحص و پرسش در مورد تخلف
برای شما شاکی خصوصی میتراشند ،کار دشوار بوده و مردم باید
کمک کنند چون مساله ،مساله قدرت سرمایه است.
فخاری با بیان اینکه اگر بناست این روند متوقف شود باید
همه با هم کمک کنیم ،افزود :در تاریخ و سرنوشت تهران روند
ی و تاریخزدایی به چشم میخورد ،برای نمونه یک
خاطرهزدای 
قزاق با به قدرت رسیدن تمام خاطره گذشته شهر را تخریب
کــرد تا حاکمیت خودش را ثابت کند .او دروازههای تهران را
ویران کرد و سعی کرد نمادهای تمدنی پیش از خود را پاک
کند ،اگر بخواهیم این روند متوقف شود باید همه با هم کمک
کنیم.فخاری در انتها تاکید کرد :اگر بتوانیم  2یا  3پروژه غول
پیکر را متوقف و تخریب کنیــم ،به همه این پیام را دادهایم
که رویه تغییر کرده است و این مساله نیازمند حمایت همه
جانبه مردم دارد .در روانشناسی هم مبحث تشویق و تنبیه
جایگزین مطرح اســت و بیان میکند که تشویق و تنبیه از
همدیگرتاثیرمیپذیرند

صدور مجوز شکار از سوی سازمان حفاظت محیطزیست
در چنین فصلی کامال بیسابقه است ،در حالی که تا قبل
از این به شدت سیاستهای سختگیرانهای اعمال میشد
و این پروانهها به شکارچیان محلی داده نمیشد.
وی افــزود :ما در تالش بودیم که با روشهایی مانند
گروههای مشــارکتی بتوانیمNGOها و سازمانهای
مردمنهــاد در این حوزه را جذب ســرمایهگذاری برای
ارتقــای توان تابآوری زیســتگاهها کنیــم و از محل
درآمدهای گردشگری طبیعی یا فروش پروانه شکار این
افراد انگیزه پیدا کنند تا به سرمایهگذاری در این زمینه
ادامه دهند.
درویش با بیان اینکه ســازمان به یکباره وارد ماجرا
میشــود و پروانه شــکار آن هم فقط برای شکارچیان
خارجی صادر میکنــد ،ادامه داد :این اقدام ســازمان
باعث میشــود تا اعتماد عمومی به شدت کاهش پیدا
کند .بیشک با این اقدام سازمان تخلفات بیشتر خواهد
شد و ممکن است شکارچیان بومی اقدام به شکارهای
غیرقانونیکنند که قطعا این اقدام باعث میشــود هم
هموطنان و هم محیطبانان صدمات جدی ببینند.
وی با بیان اینکه تعداد حیات وحش کامال مشخص
است ،چگونه ممکن است که در این مدت متوجه تورم
جمعیت در این مناطق شــده باشند ،تصریح کرد :اگر
صدور مجوز به دلیل افزایش جمعیت بوده ،چرا قبل از
عید و قبل از زادوولد این حیوانات پروانههای شــکار را
صادر نکردند .حتی گفته شــده بود در کنار الشه شکار
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عکس نگیرند و در صفحات مجازی منتشر نکنند تا باعث
حساسیت مردم نشوند.
این فعال محیطزیست خاطرنشان کرد :امیدوارم نظر
مردم برای ســازمان نیز مهم باشد و چنین تصمیمات
خلقالساعهای را نگیرند.
درویش در پاســخ به این سوال که گفته میشود به
دلیل ضعف پوشش گیاهی و کاهش منابع آبی این امر
صورت گرفته ،گفت :برای جلوگیری از کاهش جمعیت
حیاتوحش براثر خشکسالی آبشــخور نصب کرده و
علوفه دســتی به منطقه منتقل میشد و باید سازمان
اجازه میداد ســن باروری حیات وحش به پایان برسد
و سپس پروانه شکار صادر کند.
ســاالنه بین  ۷۰تا  ۸۰تیم شکار وارد کشور
میشوند
«یاشار روســتاییفر» که یک شکارچی است درباره
این اقدام سازمان حفاظت محیطزیست به ایلنا گفت:
براساس آنچه ما شنیدیم تاکنون مجوز شکار ۱۱۰راس
در  ۵نقطه از کشــور از جمله ،یزد ،خراســان جنوبی،
خراسان رضوی و البرز صادر شده است .همچنین بهغیر
از شکار کل و قوچ پروانه شکار گراز در شمال و جنوب
کشــور نیز صادر شده اســت.وی ادامه داد :شکارچیان
نســبت به موضوع شــکار در این فصل نه از دید یک
شــکارچی بلکه از دید یک فرد عادی ناراضی هستند.
یک شکارچی اصوال مانند یک کوهنورد یا فردی که وارد
طبیعت پا میگذارد نیست ،بلکه یک شکارچی فردی
است که برای طبیعت و وحوش دل میسوزاند.
وی بــا بیان اینکه این مجوزها از ســوی ســازمان
حفاظت محیطزیست و به درخواست برخی شرکتهای
جهانگردی و گردشــگری شــکار صادر شــده است،
خاطرنشــان کرد :در داخل کشور شــکارچیان زیادی
را داریم که تمایل دارند دو برابر قیمت را برای شــکار
پرداخــت کنند ،اما نه در این فصــل که فصل زادوولد
حیات وحش است.
روســتاییفر با بیان اینکه ساالنه بین  ۷۰تا  ۸۰تیم
شکار وارد کشور میشوند ،خاطرنشان کرد :شکارچیان
خارجی به همــراه محیطبانان به منطقههای شــکار
میروند و براساس مجوزهایشان تنها حق شکار حیوانات
نر را دارند .اما همانطور که گفتم همه ما شــکارچیان
داخلی معتقدیم که این اقدام در این فصل به هیچ عنوان
قابل توجیه نیست.
اگرچه به گفتــه پرویز آرامنــش مدیرکل حفاظت
محیطزیست خراسان جنوبی شکار چارپایان در خرداد
ماه ،اختاللــی در حیات چارپایان مــاده و برهها ایجاد
نمیکند ،اما ایجاد ناامنی در فصل زادآوری حیات وحش
در زیستگاههای کشور یکی از مشکالتی است که حضور
شکارچیان در مناطق حیات وحش ایجاد میکند.

خانواده

زمان حضور کودکان در «شیرخوارگاه»ها کاهش یافت

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از کاهش میانگین
مدت زمان حضور کودکان بیسرپرست در شیرخوارگاهها به ۱۲
روز خبــر داد .احمد خاکی با بیان اینکه در سال گذشــته ۵۰۱
کودک از شــیرخوارگاهها خارج شدهاند ،گفت ۳۸۳ :نفر از این
تعداد کودک از شیرخوارگاهها یا به خانوادههای زیستی خودشان
و یا به مراکز شــبه خانواده واگذار شده و از شیرخوارگاه خارج
شدهاند.وی با اعالم اینکه میانگین حضور کودکان در شیرخوارگاه
ها به  ۱۲روز رسیده است ،افزود :این درحالیست که در گذشته
مدت زمان نگهداری کودکان در شیرخوارگاهها به  ۶ماه یا حتی
بیشتر نیز میرسید .معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان
تهران در مورد نســبت جنسی پذیرش فرزندخواندگی کودکان
نیزبه ایســنا گفت :تا پایان سال گذشته نسبت پذیرش کودکان
پسر نسبت به دختران  ۶۰به  ۴۰بوده است که این مساله برعکس
ســالهای پیش از آن است .خاکی با اشــاره به تالش سازمان
بهزیستی برای تسهیل شــرایط فرآیند فرزندخواندگی ،تصریح
کرد :سازمان بهزیستی تالش کرده است فرایند فرزندخواندگی
را تسهیل کند و قوه قضاییه نیز تعامل و همکاری بسیار خوبی
در این زمینه با سازمان بهزیستی داشته است به طوری که حتی
توانستهایم یک روزه نیز از دادگاه« ،رای» برای واگذاری کودکی
دریافت کنیم .معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با تاکید بر
اینکه یکی از اهداف سازمان بهزیستی کوچک کردن ابعاد شبه

خانواده است تا تعداد فرزندان حاضر در این مراکز مانند ظرفیت
یک خانواده واقعی شــود ،گفت :پیش از این میانگین ظرفیت
حضور بچهها در این مراکز  24نفر بود که االن به حدود  15نفر
رسیده است .خاکی با اشاره به اینکه ممکن است در تهران مرکزی
با ظرفیت چهار نفر یا مرکزی با ظرفیت  40نفر فعال باشد ،اظهار
کرد :تالش ما این اســت که به صورت میانگین تعداد بچهها در
تمامی مراکز شبه خانواده به حداقل برسد؛ چراکه میدانیم هرچه
تعداد این کودکان کمتر باشــد ،خدمات رسانی به آنها آسانتر
انجام میشود .از سوی دیگر مساله انسانیت ،رشد اخالقی ،هوش
هیجانی و از همه مهمتر مســائل اجتماعی از جمله موضوعاتی
هستند که باید به درستی در بچهها شکل بگیرد؛ به همین دلیل
باید تعداد این فرزندان در مراکز شبه خانواده کمتر باشد.
وی با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی در ارتقای کیفیت ارائه
شــده در مراکز شبه خانواده ،تصریح کرد :در مدت اخیر سازمان
بهزیســتی به دنبال استانداردسازی مراکز شــبه خانواده بوده
است .دستور العمل این فرایند نوشته شده و موفق شدیم در این
زمینه حرکت کنیم .همه مراکز شبه خانواده ای که در طول یک
ســال و نیم اخیر افتتاح شده است با ظرفیت حداکثری  10نفر
بوده اند .اگرچه نگاه ما مرکز زدایی اســت اما برنامه داریم مراکز
شبه خانواده را در مناطق مختلف افتتاح کنیم تا تعداد فرزندان در
این مراکز کاهش یابد.

گوشه

داروهای شفابخشی که کشنده میشوند
داروها در عین تســکین درد و بهبود بیماری ،با عوارضی همراه
هستند که میتوانند مشکالت جدی برای بیماران ایجاد کنند و حتی
آنها را به کام مرگ بکشانند .تنها در ایران ساالنه  ۳۰۰۰نفر به علت
خطاها و عوارض دارویی میمیرند.
«سیناپرس» در ادامه نوشــت :در جعبه هر دارو  -شامل قرص،
شــربت ،آمپول یا پماد  -برگه راهنمایی حاوی اطالعاتی در مورد
دوز تجویز شده ،منع مصرف و عوارض جانبی احتمالی وجود دارد.
بیماران قبل از مصرف دارو حتما این برگه را مطالعه کرده و درصورت
بروز عوارض جانبی ،این مسأله را با پزشک معالج در میان بگذارند.
هیچ دارویی بدون عارضه نیســت .به عنوان مثال ،ســاالنه ۴.۵
میلیون آمریکایی به دلیل عوارض جانبی ناشی از داروهای تجویزشده
به پزشک یا اورژانس مراجعه میکنند.
عوارض جانبی داروها
برخی داروها ممکن است باعث تحریک و ناراحتی معده ،سرگیجه،
سردرد یا تاری دید شوند .یکی از شایعترین عوارض جانبی داروها،
درگیر شدن سیســتم گوارش است .برخی داروها باعث بروز حالت
تهوع یا ناراحتی معده میشوند .برای داروهایی که به صورت خارجی

مورد استفاده قرار میگیرند (پمادها و قطره ها) ،این عوارض میتواند
شامل خارش و سوزش پوست باشد.
واکنشهای آلرژیک ناشی از عوارض جانبی داروها میتوانند شامل
جوشهای پوســتی (بثورات جلدی) تا شــوک آنافیالکتیک (یک
اختالل خطرناک و بالقوه کشنده) باشند.
در صورتی که داروها در دوز تجویزشــده مصرف شوند ،معموال با
عوارض جانبی بسیار کمی همراه هســتند اما تغییر در دوز روزانه
یا تداخل با مواد یا داروهای مصرفی دیگر (بدون مشورت با پزشک
معالج) میتواند در شــرایط حاد حتی منجر به مرگ بیمار شود .به
عنوان مثال ،مصرف مسکنها در کنار نوشیدن الکل میتواند منجر به
مصرف بیش از حد ( )overdoseناگهانی شود.
نسخ ه ناخوانا بیمار را میکشد
بســیاری از افراد باور دارند که پزشکان به دلیل سرعت و عجله،
داروها را با خطی ناخوانا مینویسند و برخی دیگر دلیل این موضوع
را مرموز ماندن حوزه کاری خود و عدم اجازه دخالت بیماران در این
حوزه میدانند .دلیل این موضوع هر چه که باشد ،گویا بد خط نوشتن
نسخهها توسط پزشکان تنها محدود به یک کشور نبوده و در سراسر

جهان رواج دارد.
گزارش سا ل ۲۰۱۵موسسه ملی آکادمیهای پزشکی (�Nation
)al Academies of Science’s Institute of Medicine
آمریکا نشان میدهد که ساالنه  ۴۴هزار گزارش اشتباه مصرف دارو
بر اثر بدخطی پزشکان در این کشور ثبت میشود.
به عنوان مثال در ســال  ۲۰۰۶میالدی ۷۰۰۰ ،نفر در آمریکا بر
اثر اشــتباهات دارویی ناشی از بدی دستخط پزشکان جان خود را
از دست دادند .البته بعید است که تمامی این مورد مرگ ساالنه در
یک کشور بر اثر بدخطی پزشکان باشد و باید مواردی از قبیل خطای
انسانی ،واکنشهای دارویی ،تجویز دوز نامناسب و تعامالت دارویی
بدون اطالع پزشک را نیز در این دستهبندی قرار داد.
مرگ ساالنه  ۳۰۰۰ایرانی به علت خطاها و عوارض دارویی
علــی فاطمی ،نایب رییس انجمن داروســازان ایران گفت :طبق
آمارها و برخی تحقیقات انجامشده ،احتماال ساالنه حدود  ۴۵هزار
نفر در ایران به علت خطاهای دارویی و عوارض ناشــی از آن آسیب
میبینند و متأسفانه حدود  ۳۰۰۰نفر جان خود را از دست میدهند.
دکتر یسنا بهمنش ،دبیر ستاد مرکزی و مرکز ملی اطالعرسانی
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داروها و سموم سازمان غذا و دارو نیز سال گذشته و همزمان با هفته
پیشگیری از مسمومیتها تأکید کرد :آمار باالی مصرف داروها در
جامعه از یکســو احتمال بروز تداخالت دارویی را باال خواهد برد و
از ســوی دیگر ،اشتباهاتی که ضمن تجویز و مصرف دارو به صورت
ناخواســته ارتکاب مییابد ،ممکن اســت بیمار را به سمت مصرف
مقادیر باالتر از دوز درمانی و متاســفانه عوارض ناشی از مسمومیت
با داروها سوق دهد .وی در مورد نقش تجویز اشتباه دارو در مرگو
میر ناشی از مسمومیت گفت :به طور کلی مسمومیت با دارو خیلی
منجر به مرگ نمیشود و از هر  ۱۰۰مرگی که به دلیل مسمومیت
رخ میدهد ۱۴ ،مورد مسمومیت دارویی است.
با توجه به اینکه هیچ دارویی بدون عوارض جانبی نیست ،بنابراین
به بیماران توصیه میشــود که حتما میزان دوز تجویزشده توسط
پزشک معالج را مصرف کنند ،در صورت مصرف داروی دیگر ،پزشک
را در جریان این مســأله قرار دهند و در شرایطی که پس از مصرف
دوزهای ابتدایی دارو با عوارض جانبی مثل سرگیجه ،حالت تهوع یا
هر مشــکل دیگری مواجه شدند ،این موضوع را با پزشک معالج در
میان بگذارند.

فردین علیخواه

جامعه شناس

پنهانکاری و پول همیشه با هم پیوند داشتهاند.
در گذشــته وقتی میخواستند پولشان را بشمارند
دور از چشم دیگران این کار را میکردند .احساس
ناامنی تاریخی ایرانیان در این رفتار مؤثر بوده است.
پدران؛ پشــت به اعضای خانواده پول میشمردند
و معموالً تظاهــر به بیپولی میکردند .میزان پول
همیشه باید از اعضای خانواده پنهان میماند .امروزه
هم برخی از مردان ایرانی ،تحت تأثیر پدران خود،
معموالً به همســر خود نمیگویند که چقدر پول
دارند .با رشد اشتغال زنان و کسب درآمد ،هماکنون
برخی از زنان هم به همسر خود نمیگویند که در
حسابشان چقدر پول دارند! مسئله؛ تالفی نیست.
گویی پول رفتار خاصی را به آدمها تحمیل میکند.
با گسترش ســرمایهداری ،پول جنبه متظاهرانه
هــم به خود گرفت ،چراکــه بعضیها پولدار بودن
خود را به رخ میکشــند .کسب پرستیژ اجتماعی
بهواســطه پولداری قطعــاً در این امــر مؤثر بوده
اســت .تظاهر به پولدار بودن آنقدر ارزش میشود
که بعضیها وضع مالــی خوبی ندارند ،ولی تظاهر
میکنند که پولدارند! تظاهــر به بیپولی و تظاهر
به پولداری برحســب موقعیت ،یکی از ویژگیهای
فرهنگ عمومی ماست.
همیشه درباره پول پرسشهای فلسفی هم وجود
داشته است .در ســالهای دور این پرسش مطرح
بود که آیا پول واقعاً خوشــبختی میآورد؟ امروزه
پرســش از آن است که چهکارهایی را واقعاً با پول
نمیتــوان انجام داد؟ پیشفرض مهم در پرســش
اخیر آن اســت که پول ابزار توانمندی اســت .در
ســالهای اخیر «ایمان به پول» در جامعه ایرانی
افزایش یافته اســت .بعید نیست در سالهای آتی،
در پشــت ماشــینها با جمله «فقط پول» مواجه
شویم.
با رشد رسانههای جمعی و افزایش اطالعات افراد،
شاید عده زیادی نتوانند خوب پول دربیاورند ،ولی بسیار
خــوب میدانند که پول را چگونه باید خرج کرد .این
روزها کم نیستند کسانی که مدام پولدارهای بیسلیقه
را ســرزنش میکنند و با دیدن آنان آه میکشــند و
فکر میکنند که اگر آنان آن مقدار پول داشتند بسیار
بهتر میتوانستند از زندگی لذت ببرند .اساساً یکی از
سرگرمیهای ما ایرانیان محاسبه پول یا درآمد دیگران
است .مث ً
ال اگر به رستورانی میرویم که مشتریهایش
در صف انتظار ایستادهاند یکی از کارهایمان محاسبه
درآمد رستوران و پاسخ به این سؤال است که اگر این
رســتوران متعلق به ما بود با پول آن چه میکردیم؟
در برخــی فرهنگها پــول و مردانگی بــه هم گره
خوردهاند .مردان ،خوب پــول درآوردن را عنصری از
هویت مردانه خود میدانند .معموالً پســران خانواده
اشــتیاق دارند تا اولین درآمد خــود را به رخ خانواده
بکشــند ،چون تصــور میکنند که پــول درآوردن
نشانهای مهم برای گذار به استقالل است .برای همین،
اولین حقوق دریافتی با مهمان کردن اعضای خانواده
به یک شــام همراه است .این؛ درواقع مراسم گذار به
استقالل است.
پول درآوردن زنان بهتدریج اتفاق افتاد و همانطور
که گفته شد پول درآوردن معموالً مسئلهای مردانه
تلقی میشد .شاید به همین دلیل ،برخالف لباس
مــردان ،لباسهای قدیمی زنــان فاقد جیب بود.
امروزه زنان با پول درآوردن اعتمادبهنفس بیشتری
کسب میکنند و اقتدار بیشتری به دست میآورند.
هرچنــد والدیــن آنــان از درآمد دخترانشــان
خوشــحال میشوند ،ولی همه شــوهران از کسب
درآمد همسرشــان خوشــحال نمیشــوند چون
میدانند که باید اقتدارشــان را تقســیم کنند! در
فرهنــگ ایرانی تصور بر آن اســت که مردان پول
درمیآورنــد و زنان فقط پول را خــرج میکنند!
تصوری کلیشــهای که کسب درآمد توسط زنان را
بهکلی نادیده میگیرد.
خواستهها و انتظارات ما در خصوص نحوه خرج
کردن پول در مقایسه با میزان پولی که درمیآوریم
با سرعتی چند برابر در حال رشد است .یکی از نتایج
این وضعیت رشد احساس محرومیت نسبی است
که به نظر میرسد در سالهای اخیر رو به افزایش
است .کم نیستند آدمهایی که به خاطر افزایش این
شکاف ،افسرده ،سرخورده یا عصبانیاند.
بعضیها طاقت آرامآرام رفتن به ســمت پول را
ندارند .میخواهند با ســرعت به پول برسند .مدام
به دنبال راههای میانبرند .به نظر میرسد که نسل
جدیــد ایرانی چنین ویژگــیای دارد .او به دنبال
فرصتهای لحظهای و شــانس برای شــکار پول
است و حوصله تالش برای رسیدن به پول را ندارد.
در گذشته شــمردن پول لذتبخش بود .بعضیها
در خفا پول میشمردند و گویی با پول عشقبازی
میکردند .چون پول را جلوی خودشان میچیدند،
نوازشش میکردند و با لوس کردن خودشان با پول
حرف میزدند .پول برای آنان نه یک وســیله بلکه
خود هدف بود .بــا ورود کارتهای اعتباری ،پول
تبدیل به رقم و عد ِد روی صفحهنمایش شده است.
مدام کارت میکشــیم و بعد پیامک گوشیمان را
چک میکنیم .گویی برخالف گذشــته ،عملکرد و
اثر پول مهمتر از جسم آن شده است.

