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کارت قرمز جامعه به چه کسانی داده میشود؟

هنر ،نشاط را به جامعه آسیبدیده
برمیگرداند

زهرا کشوری

کارت زردی که مجلس به «علی جنتی» وزیر ارشاد دولت روحانی داد ،نخستین دیدار
رئیس جمهوری با هنرمندان کشور را تحت الشعاع قرار داد .علی نصیریان ،بازیگر
پیشکس�وت آن را نابجا دانس�ت و داوود گنجهای ،نوازنده دعا کرد تا از خدا کارت
زرد نگیریم« .رضا امیرخانی» رماننویس از حس�ن روحانی خواست تا ممیزها را از
لشكر اجنه انتخاب نکند .در این میان هم افکار عمومی میگویند مجلس نگران کارت

جامعه بیکار
علی طیبنیا ،وزیر اموراقتصاد و دارایی از جمله وزرای
دولت یازدهم اس��ت ک��ه از بهارس��تان کارت زرد گرفته
اس��ت .او هش��دار میدهد که بازار کار در شرایط بحرانی
قرار دارد .براس��اس آماری که طیبنیا میدهد ،هم اکنون
 4/5میلیون نفر دانشجو در حال تحصیل در دانشگاههای
کش��ور هستند که بزودی فارغالتحصیل و متقاضی شغل
خواهند شد« :اگر نتوانیم درباره اشتغال این گروهها فکری
کنیم ،بزودی با موج عظیمی از بیکاری در کشور که حداقل
 8میلیون نفر خواهند بود ،مواجه میش��ویم ».مرکز آمار
ایران هم گزارشهای نگرانکنندهای از بیکاری در کش��ور

قرمزی باش�د که جامعه به برخی بهارس�تانیها خواهد داد .کارت قرمزی که در پی
آژیر قرمز بحرانهای اجتماعی صادر خواهد شد .به گفته کارشناسان ،آسیبشناسان،
جامعهشناس�ان و روانشناس�ان ب�روز بحرانهای اجتماعی ماحص�ل بیتوجهی به
«نشاط اجتماعی» در جامعهای است که بحران بیکاری و فقر دارد .بدون شک هنر و
هنرمندان بازیگران اصلی عرصه نشاط اجتماعی هستند.

ارائه داده اس��ت .ای��ن مرکز نرخ بی��کاری را برای جامعه
 12درصد و برای جوانان  26درصد میداند و اعتقاد دارد
که این آمار میتواند هش��داری برای کشور باشد .وقتی به
ای��ن اعداد و ارقام هم تورم  40درصدی و رش��د اقتصادی
 -5/4درصدی اضافه میشود ،این سؤال پیش میآید که
آیا یک ش��به میتوان معضل بیکاری جامعه را حل کرد؟
هیچ کس پاسخ مثبتی به این سؤال ندارد.
آن طور که حس��ن روحانی پیش از رسیدن به پاستور
هم گفته بود ،تعداد کس��انی که در طول  ۸سال گذشته
مشغول به کار شدهاند ،بسیار اندک هستند .براساس آمار
مرکز آمار ،بین س��الهای  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۰رقم ش��اغالن

سالی  14هزار نفر بوده است.
آن ط��ور که حس�نزاده ،رئیس مرک��ز پژوهشها و
مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان هم میگوید نرخ
بیکاری در ایران دو برابر میانگین نرخ بیکاری در دنیاست:
«نرخ بیکاری در دنیا  12/6درصد است که این رقم در ایران
معادل  25درصد است و بیشترین میزان بیکاري در سنین
 20تا  24سال است».
علی جنتی ،وزیر ارشاد هم در گفتوگو با ایران
نس��بت به بیکاران چند میلیونی جامعه هشدار میدهد.
افرادی که هیچ کلیدی نمیتواند در یک دوره کوتاه مدت
آنها را صاحب کار کند .او بیش از هر چیزی روی نش��اط

سارها ,خرقه پوشان خالدار
فرناز حيدري

كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست

عکس :علیرضا هاشمی

س��ار پرندهاي نام آش��نا اما به ظاهر
غريب اس��ت چرا كه دير گاهي اس��ت
حض��ورش در مي��ان هياه��و و ازدحام
ش��هرها گمش��ده .اي��ن روزه��ا ش��ايد
بس��ياري نتوانند اين پرن��ده را حتي از
فاصله نزديك شناس��ايي كنند ،ش��ايد
هم س��ارها آن طور كه سلمان ساوجي
قصيده سراي قرن هشتم گفته از دست
آدميان به فغان افتاده و چاره را همچون
ديگر همنوعان خ��ود در بياعتمادي به
انسانها ديدهاند .اما واقعيت اين است كه
سارها هنوز هم در كالنشهرهاي بزرگ از
جمله تهران حضور دارند .شايد پوشش
زمس��تاني ش��فاف و س��ياه متمايل به
سبزاين روزهاي سارهاي كوچك (حدود
 20س��انتي) ك��ه با خاله��اي كوچك
فراوان و سفيد تزئين شده كمي ذهنها
را خانهتكاني كند و خاطره پرواز س��ريع
پرندهاي مش��ابه را در يكي از پاركهاي
محله زنده كند .به واقع آنچه در زمستان
از اين پرنده مشاهده ميكنيد ،جلوهاي
بارز از تغييرات فصلي اس��ت چرا كه هر
دو جن��س اين پرنده پس از اتمام فصل
زادآوري پرهاي س��بز و سياه براق شان
را ب��ا پره��اي جديد ع��وض ميكنند و
رنگشان قهوهاي  -سياه بدون خالهاي
سفيد ميش��ود .هرچند در برخي كمي
از اين خالهاهمچنان در تابس��تان هم
باقي ميماند.
بنگ��ر ك��ه از كج��ا ب��ه كج��ا
ميفرستمت
س��ارها پرندگان��ي هس��تند كه در
س��طح جهان قلمرو نسبتاً قابل توجهي
را ب��ه خود اختص��اص دادهان��د .آنها را
اغلب ميتوان در اوراس��يا (اروپا و آسيا)
و ش��مال آفريق��ا به ص��ورت بومي پيدا
ك��رد اما دامن��ه اصل��ي زادآوري آنها از
ش��مال چين تا ايسلند و مجمع الجزاير
«آزور» در اقيانوس اطلس امتداد يافته.
جمعيتهاي جنوبي سارها در سرتاسر
اروپا تا مديترانه ،تركيه ،ايران و پاكستان
حض��ور دارند در حالي كه جمعيتهاي
مهاجر شمالي و شرقي در زمستان قلمرو

خود را تا مرزهاي مديترانه ،شمال آفريقا،
كشورهاي حاش��يه خليجفارس ،ايران،
عراق و ش��مال هند گسترش ميدهند.
سار را شايد بتوان پرندهاي جهان شمول
به حس��اب آورد چرا ك��ه مدتها پيش
به كشورهاي نيوزيلند ،استراليا ،جنوب
آفريقا و شمال امريكا معرفي شد و امروز
ديگر اين جمعيتها شرايطي باثبات پيدا
كردهاند .بالهاي كوتاه اين پرنده كوچك
حت��ي پرواز در جزاير فيجي ،جامائيكا و
پورتوريكو را هم تجرب��ه كرده .با وجود
گزارشهای مس��تندي ك��ه از زادآوري
س��ارها در آرژانتين ،جزاير قطب جنوب
و گينه نو به ثبت رسيده ميتوان قلمرو
آنه��ا را با قطعي��ت از اقيانوس اطلس تا
اقيانوس آرام (شرق به غرب) و از كاناداي
مرك��زي تا ش��مال مكزيك (ش��مال تا
جنوب) نيز گسترش داد.
اما جالب اس��ت كه جمعيت س��ارها
در بخشهاي��ي از قلمرو اصلي از جمله
در كش��ور بريتانيا رو به كاهش است كه
احتماالً دليل آن تشديد كشاورزي تجاري
در مقياس كالن است .در ايران اما تعداد
آنها قابل توجه اس��ت و به نظر ميرسد
در حال حاضر نيازي به برنامه حفاظتي
ويژه ندارند.
گردش اهرمهاي اكولوژيكي
عادت سارها به اجتماع در دستههای
چندتايي سبب ميش��ود كه تأثير آنها
در محيط شاخص باشد .به عنوان مثال
خوردن طيف گستردهاي از ميوهها نقش
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عادت سارها به اجتماع در
دسته جات چندتايي سبب
ميش�ود كه تأثير آنه�ا در محيط
ش�اخص باش�د .به عن�وان مثال
خوردن طيف گس�تردهاي از ميوه
ج�ات نق�ش آنه�ا را در پراكنش
دانهه�اي گياه�ي بس�يار پررنگ
ميسازد

آنها را در پراكنش دانههاي گياهي بسيار
پررنگ ميسازد .البته روي نقش آنها در
كنترل جمعيت آفات و حش��رات بسيار
تأكيد ش��ده اما چون س��ارها هر چيزي
را ميخورن��د از اين نظر نبايد خيلي به
آنها اعتماد ك��رد .البته با توجه به نقش
مثب��ت اين پرنده در كنت��رل آفت ملخ
در ش��مال ش��رق ايران هيچ ش��كي در
كنترل جمعيت حشرات و ...از جانب اين
پرنده وجود ندارد .بايد توجه داش��ت كه
حضور سارها معموالً تنها در محيطهاي
بومي اس��ت كه ميتواند به حفظ تعادل
اكولوژيكي كمك كن��د درحالي كه در
اغلب كش��ورهايي كه اي��ن گونه بدانجا
معرفي ش��ده از جمله امريكا و نيوزيلند
مشكالت زيادي هم به بار آورده كه يكي
از آنها افزايش بيرويه جمعيت و تأثير بر
ساير گونههاي بومي خصوصاً داركوبها
بوده.
رمز و رازهاي سارها
س��ارها پرندگاني هم��ه چيزخوار و

اجتماعی تأکید میکند .نشاط اجتماعی که بتواند جامعه
ج��وان و جویای کار را از این س��ختی گ��ذر دهد و در دام
اعتیاد نکش��اند .جامعه جوان و بی��کاری که اوقات فراغت
زیادی دارد .همین مسأله هم باعث میشود تا جنتی بگوید
باید فضای اجتماعی امیدبخش��ی را برای جوانان به وجود
آورد .جوانانی که بتوانند کنسرت بروند و فیلمهای درست
و قوی ببینند.
ام�اناهلل قرایی مقدم ،جامعهش�ناس و اس�تاد
دانش�گاه شهید بهشتی اعتقاد دارد که ریشه بسیاری
از آس��یبهای اجتماعی از جمله اعتیاد از بیکاری نشأت
میگیرد .آن طور که جامعهشناس��ان دیگر هم میگویند:
اعتیاد ،بیکاری و خشونت جامعه را بشدت تهدید میکند.
بیکاری که البت��ه همگان میدانند به ای��ن زودیها رفع
نخواهد شد .حاال افکار عمومی میپرسد که تکلیف جوانی
ک��ه نه کار دارد و نه جایی برای تفری��ح و گذراندن اوقات
فراغت چیست؟ هرچند بسیاری از هنرمندان در دیدار با
روحانی درباره فیلمهایي که توقیف شدهاند ،کتابهایی که
سالهاست در انتظار مجوز چاپ ماندهاند و آلبومهایي که
بیرون نیامده است سخن گفتهاند اما مشکالت به همین جا
ختم نمیش��ود .برای مثال و براساس آمار موجود از هر دو
جوان لرستانی یک جوان بیکار است .جوانانی که تنها تفریح
آنها میتواند دیدن یک فیلم یا ش��رکت در یک کنسرت
باش��د .علی جنتی در گفتوگو با ایران ميگوید« :در
ح��ال حاضر هیچ فیلم توقیفی در کش��ور وجود ندارد اما
کنس��رتها همچنان و بهرغم وجود مجوز در شهرستان
تعطیل ميش��ود ».ب��از هم برای مثال یکی از ش��هرهای
درگیر با تعطیلی کنسرتها شهر بروجرد در لرستان است.
بروجردی که با بی��کاری 40درصد از جوانان تحصیلکرده
خود روبهرو است که هیچ برنامهای هم برای اوقات فراغت
خود ندارند.
بیکاری و ضع��ف مدیریت در پرک��ردن اوقات فراغت
اگرچه دو پدیده به ظاهر مستقل هستند اما میتوان مضرات
بیکاری را با برنامهریزی صحیح برای اوقات فراغت بیکاران تا
حدی خنثی کرد .بنابر این تالش همزمان مسئوالن برای
ایجاد ش��غل و برنامه ریزی برای اوقات فراغت تا حدودی
میتواند نشاط اجتماعی در این جوامع ایجاد کند .اما این
شهر عالوه بر بیکاری برای برگزاری یک کنسرت با مجوز
وزارت ارش��اد هم مشکل دارد .مشکلی که البته از لرستان
ميگذرد و به خوزستان ميرسد .خوزستان را طی ميکندو
به اس��تانهای شمالی ميرس��د .جوانانی که البته در یک
سوی ماجرا پرتگاه اعتیاد آغوش به روی آنها گشوده است.
هرچند آن طور که استاندار گیالن هم ميگوید ،بسیاری
از خانوادههای ایرانی با مشکالت بیشماری دست و پنجه
نرم ميکنند که حضور هنر و برنامههای تفریحی تا حدودی
ميتواند به آنها توانی برای مقابله با مشکالت بدهد.
کتایون ریاح�ی ،بازیگر س�ینما و تلویزیون که
مدتهاس��ت بازیگری را کنار گذش��ته و خیریهای را برای
کمک به افراد نیازمند تأس��یس کرده ،اعتقاد دارد توجه به
هنر ،هنری که مردمی اس��ت در شکلگیری فضای نشاط
اجتماعی نقش بیبدیلی دارد .مسألهای که جامعهشناسان و
آسیبشناسان روی آن مهر تأيید ميزنند .قرایی هم اعتقاد
دارد که پرداختن به موسیقی ملی ،باعث کاهش آسیبهای
اجتماعی میشود« :پرداختن به موسیقی ملی در راستای
تقوی��ت فرهنگ ایرانی برای ترغیب جوانان و نیز باال بردن
امید به زندگی ،شادی و نش��اط آنها کارگشا خواهد بود».
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عل�ی جنت�ی ،وزی�ر ارش�اد در
گفتوگ�و ب�ا ایران نس�بت به
بیکاران پرتعداد جامعه هشدار میدهد.
اف�رادی که هیچ کلی�دی نمیتواند در
ی�ک دوره کوتاه مدت آنه�ا را صاحب
کار کن�د .او بی�ش از هر چی�زی روی
نش�اط اجتماعی تأکید میکند .نشاط
اجتماع�ی که بتوان�د جامعه ج�وان و
جویای کار را از این سختی گذر دهد و
در دام اعتیاد نکشاند

دکت�ر جعفر بوالهری ،عضو هیأت علمی دانش�گاه
علوم پزش�کی تهران هم اعتقاد دارد نشاط اجتماعی و
سالمت ،ارتباط غیرمستقیمی با یکدیگر دارند .کارشناسانی
مثل او معتقدند که وضعیت نشاط اجتماعی در ایران در مرز
هشدار و بحران قرار دارد .به گفته او ،به طور واضحی میزان
استرس و اضطراب در سطوح فردی ،خانوادگی و اجتماعی
باالس��ت و عوامل تهدیدکننده اجتماعی از قبیل بیکاری،
مشکالت شغلی ،مشکالت اقتصادی ،مشکالت حمل و نقل،
آلودگیها و غیره به طور روزمره با مردم در تماس هستند و
میزان نگرانیهای آنان را افزایش میدهند.
این متخصص روانشناسی ،شیوع افسردگی و اضطراب
و بیماریهای ناش��ی از آنه��ا ،روی آوردن به مصرف مواد
مخدر ،دارو و مشروبات الکلی ،کاهش سطح سالمت روانی
و اجتماعی و فقدان حمایتهای جدی از آسیبدیدگان را
از جمله مهمترین تهدیدهای فعلی جامعه در حوزه سالمت
و نشاط اجتماعی عنوان کرد .هشداری که البته به او منتهی
نمیشود و بسیاری از کارشناسان و متخصصان آژیر قرمز
آن را به صدا درآوردهاند.
ریشه این مشکالت ،بیکاری افسار گسیخته جوانان و
بیبرنامگی در تأمین نیازهای روحی و روانی بیکاران است.
بیکاری هنرمندان یا بینشاطی جامعه
در سخنان دکتر روحانی و نیز علی جنتی ،توجه به بعد
اجتماعی هنر پررنگبود .این دولتمردان ،هنر را راهی میانبر
برای ترمیم دردهای ناشی از بیکاری و ضعف نشاط اجتماعی
میدانند.
هنرمندان از جلس��ه خود با رئیس جمه��وری ارزیابی
مثبت��ی دارند که یکی از آنها عل�ی نصیریان از بازیگران
پیشکسوت است .او البته از یک مسأله نگران است« :وقتی از
شروع به کار دولت هنوز پنج ماه نمیگذرد و آن وقت به وزیر

فرهنگ و ارشاد اسالمی کارت زرد نشان میدهند ،به نظرم
کار درست و بجایی نیست و شائبه سنگاندازی پیش پای
چند همان طور که دکتر روحانی
دولت را پیدا میکند .هر 
گفت ،این کارت زردها خیلی هم مهم نیست».
داوود گنجهای نیز با یادآوری این بیت حافظ که «اگر
غم لش��گر انگیزد که خون عاش��قان ریزد /من و ساقی به
هم سازیم و بنیادش براندازیم» تأکید میکند« :این بیت
حکایت امروز ماست ،چرا که این مسئوالن کشور هستند
که باید با هم بس��ازند و مش��کالت عرصه فرهنگ و هنر
ایران را براندازند .وگرنه ما اهالی هنر نه سیاسی هستیم ،نه
بازیهای سیاست را میفهمیم و نه از کارت زرد و قرمز سر
در میآوریم».این هنرمند پیشکسوت با بیان این که آنچه
از اخالق ،دین و آیین کشورداری انتظار داریم ،پنجشنبه
شب در سخنان رئیس جمهور نهفته بود ،میافزاید« :آنچه
ما را آزار میدهد ،خشونت ،فساد و قانون گریزی و پایمال
کردن حقوق مردم است که هنرمندان هم بخشی از آنها
هس��تند .در این راس��تا ما و مسئوالن نباید وظایف الهی،
اخالقی و میهنی خود را فراموش کنیم تا انشاءاهلل از خدا
کارت زرد نگیریم».
داوود گنج��های ضمن این آرزو که همه باید دس��ت
به دس��ت هم دهند تا امیدواری ایجاد شده در جامعه به
سراب تبدیل نشود ،میافزاید« :یادمان نرود برای چند سال
جوانان کشور ناامید شده بودند که این امید از دست رفته
در  24خرداد امسال زنده شد؛ اتفاق خوشیمنی که نباید
بگذاریم به هیچ وجه مخدوش شود».
ام��ا ش��رایط کاری هنرمن��دان و نتیج��ه آن تنها به
هنرمندان منتهی نمیشود .هنرمندان یکی از ارکان اصلی
جامعه برای نشاط اجتماعی هستند .نشاطی که به گفته
مجید رضازاده ،رئیس مرکز توس�عه و پیش�گیری
و درمان اعتیاد بهزیس�تی کشور ارتباط مستقیمی
با س��رمایه اجتماعی دارد« :نشاط اجتماعی به عنوان یک
شاخص مناسب برای بررسی سالمت اجتماعی ،موضوعی
بینرشتهای است و عوامل و مکانیسمهای زیادی بر آن تأثیر
میگذارد».اواعتقادداردافزایشنشاطوشادیکهبااحساس
رضایت همراه اس��ت ،ميتواند در برابر بسیاری از خطرها
که زمینهساز آسیبهای اجتماعی از جمله بیکاری است،
تأثیرگذارباشد.
رئیس مرکز توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی
کشور با بیان این که برنامههایی که با هدف شادیافزایی و
نشاط تهیه میشوند ،میتواند به ارتقاي سالمت اجتماعی
و کاهش آسیبهای اجتماعی منجر شود ،هم ميگوید :در
این مهم فراگیری و در دس��ترس ب��ودن و ارزان بودن این
برنامهها باید مورد توجه قرار گیرد ».سینما ،تئاتر ،موسیقی
و ورزش بخش��ی از عواملی است که نشاط اجتماعی را به
وج��ود ميآورد .در کنار این عوامل همان طور که رضازاده
هم ميگوید« :توانمندی اقتصادی و کاهش فقر از عوامل
مؤثر بر نشاط اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش
آسیبهای اجتماعی است .او همچنین رفتار مدنی و ارتقاي
آن با در نظر گرفتن حق و حقوق افراد در جامعه و رعایت
قانون و مباحث محیط زیست را نیز در این زمینه تأثیرگذار
ميداند ».در نهایت باید گفت نگرانی که هنرمندان به رئیس
جمهوری اظهار داشتند تنها به جامعه هنر محدود نمیشود
و بی توجهی به آن میتواند در سطح جامعه به پدیدههای
اجتماعی و آسیبزا منجر شود که کارت قرمز جامعه تنها
یک واکنش آن است.

یک جـــدول با دو شـــرح
ديرزيست هستند كه عمر آنها گاه به 15
تا  21سال ميرسد .يكي از تكنيكهاي
منحصربهفرد س��ارها اين است كه نوك
بس��ته خود را وارد زمين يا ميوههاي با
پوس��ت س��خت نموده و س��پس آن را
باز ميكنند .با اين كار س��وراخي تعبيه
ميشود كه ميتواند كنجكاوي و اشتهاي
آنها را به خوبي اقناع كند.
س��ارهاي نر براي جل��ب مادهها در
فص��ل زادآوري اغل��ب باله��اي خ��ود
را ت��كان ميدهند ي��ا در الن��ه مادهها
آواز ميخوانن��د يا حتي آش��يانه آنها را
تزئين ميكنن��د .نرها در ه��ر فعاليتي
مادهه��اي خ��ود را همراه��ي ميكنند.
س��ارها به اس��تثناي فصل زادآوري در
دس��تههای ب��زرگ گرده��م ميآيند تا
بتوانن��د خ��ود را از خطر ش��كارچياني
همچ��ون تي��ره ش��اهينيان و گربهه��ا
حفظ كنند .پس ميتوان گفت كه آنها
اجتماع��ي و البت��ه تا حد زي��ادي تابع
پراكنشهاي انساني هستند .بسياري از
ساختمانها و مراكز شهري سالهاست
ك��ه ش��اهد همزيس��تي اين پرن��ده با
انسانهاست.
س��ارها در درجه حرارتهاي  15تا
 40درجه سیلس��يوس دماي بدن خود
را حفظ ميكنند بدون اينكه مجبور به
مصرف انرژي مازاد باشند .آنها حتي در
درجه حرارته��اي كمتر هم ميتوانند
زنده بمانند ولي تحت اين شرايط ملزم
به مصرف ان��رژي ب��راي افزايش درجه
حرارت بدن هستند.
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ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وی�ژه» اس�ت .در ص�ورت تمای�ل به حل دو ش�رح ابتدا یک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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