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موج گرمای بیسابقه در جهان رکورد چند دهه اخیر
خود را شکست و آتشسوزیهای ناشی از این گرما،
برخی از شهرهای کشــورهای دنیا همچون ایتالیا و
یونان را وادار به تخلیه ســکنه خود کرد .دهههاست،
محققان نقش تغییرات آبوهوایی را در ایجاد مشکالت
دیگری همچون بارانهای شــدید ،آتشسوزیها و
خشکسالی ،با دقت بررسی کرده و بارها به دنیا هشدار
دادهاند .سالهاست آنها با استفاده از شبیهسازیهای
کامپیوتری و مشاهدات شرایط آبوهوا به این نتیجه
رســیدهاند که تغییرات آبوهــوا و گرمایش جهانی
وضعیت فعلی را بدتر هم خواهد کرد.
تغییرات آبوهــوا موجب داغتر شــدن امواج گرما و
رویداد مکرر آنها میشود .بنابر تأیید دانشمندان تغییر
اقلیم سازمان بینالملل ( ،)IPCCاین وضعیت در بیشتر
مناطق دنیا مشاهده شده است.
انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای انسانی،
سیاره زمین را حدود  ۲ ,۱درجه سلسیوس گرمتر از
دوره پیش از صنعتی شدن جهان کرده است .این پایه
گرما بدین معناســت وقتی هوا با موج گرمای شدید
مواجه میشود ،دمای زمین بیشتر هم میشود.
بنابه گفته محققان هواشناســی ،بــه دلیل تغییرات
آبوهوایی مداوم ،هر موج گرمایی که امروز شاهد آن
هستیم ،در آینده داغتر شده و در عین حال پیدرپی
رخ خواهد داد .در واقع اگر در گذشــته احتمال بروز
گرمای شــدید ۱ ،از  ۱۰بود ،اکنون حدود ســه برابر
شده است .این روزها به دلیل گرمای بسیار زیاد کره
زمین ،شاهد سیل در نقاط مختلف دنیا ،از جمله چین،
بنگالدش و برخی از استانهای کشورمان ایران ،مانند
سیستان و بلوچستان هســتیم .گرمای بیش از حد
زمین موجب بارانهای سیلآسا میشــود .در واقع
وقتی هوا گرم میشود ،رطوبت بسیاری به خود جذب
میکند و در نتیجه ابرهای توفانی قبل از اینکه تبدیل
به باران شــوند« ،سنگینتر» میشــوند و در نتیجه
بارش سیلآسا خواهند داشــت .بهطور مثال ،اخیرا ً
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خطری که جهان را در سال  ۲۰۴۰تهدید میکند؛

گرما در کمین هوا و سیل مترصد زمین!

عکس  :شیا نیوز

عملیات ساخت بزرگترین مرکز تخصصی درمان
ناباروری ( )IVFشرق کشــور در بیمارستان فوق
تخصصی رضوی مشهد آغاز شد.
مراسم آغاز ســاخت این مرکز تخصصی با حضور
مالک رحمتی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی،
اعضای هیئت مدیره بیمارستان رضوی و جمعی
دیگر از مسئوالن و پزشکان ،برگزار شد .فاز نخست
این پروژه شامل ســاختمانی دو طبقه با سه هزار
مترمربع زیربنا و بهرهگیری از امکانات و تجهیزات
بهروز پزشکی دنیا خواهد بود که پیشبینی میشود
تا ۱۵ماه آینده به بهرهبرداری برسد .این مرکز شامل
بخشهــای کلینیکی ،اجرایــی ،اتاقهای عمل،
جنینشناسی ،نمونهگیری و ...خواهد بود و عالوه
بر زوجهای کشــورمان ،به متقاضیان غیر ایرانی
که در طول سال به مشهدالرضا سفر میکنند نیز
خدماترسانی خواهد کرد .قائم مقام تولیت آستان
قدس رضوی در مراســم آغاز عملیات اجرایی این
پروژه اظهار کرد :یکــی از مهمترین دغدغههای
تولیت معزز آســتان قدس رضوی در چند ســال
اخیر ،پرداختن به مقوله رشد جمعیت با استفاده از
طرحهای تشویقی بوده ،بهویژه تجهیز مرکزی که
در آن ،مشکل زوجهایی که عالقمند به فرزندآوری
هستند اما به دالیل پزشــکی این امکان را ندارند
با تازهترین روشهای درمانی حل شــود .رحمتی
افزود :متاسفانه تعداد زوجهایی که مشکل ناباروری
دارند قابل توجه است و بایستی برای حل مشکل
آنها و کمک به افزایش نرخ رشد جمعیت با استفاده
از آخرین دســتاوردهای علم روز ،به سمت درمان
مؤثر این زوجهــا حرکت کــرد .وی تصریح کرد:
بنابراین درمان ناباروری به دلیل شــرایط نگران
کننده جمعیتی کشور مسئله بسیار مهمی است
که باید در کانون توجه مدیران این حوزه قرار بگیرد.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی افزود :این
سیاستدرهیئتمدیرهبیمارستانرضویپیگیری
و اقدامات کارشناسی آن انجام شده است و امروز
شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگترین مرکز
تخصصی درمان ناباروری شــرق کشور هستیم.
رحمتی ادامه داد :ســاختمان این مرکز با حدود
 700میلیارد ریــال اعتبار احداث خواهد شــد و
بخشــی از تجهیزات این مرکز توسط بیمارستان
رضوی و بخشی از آن نیز از طریق واردات تجهیزات
پیشــرفته انجام میشــود .وی گفت :بزرگترین
وظیفه ما در مجموعه گروه سالمت بنیاد بهرهوری
موقوفات آستان قدس رضوی ،بهرهگیری از دانش
روز و تجهیزات دانشبنیان ،برای کمک به درمان
مؤثر زوجهای ناباروری اســت کــه عالقهمند به
فرزندآوری هســتند و با توجه به پیشــرفت علم
پزشــکی میتوانیم به آنها کمک کنیم و این کار
در افزایش نرخ رشــد جمعیت نیز اثرگذار خواهد
بود .رحمتی همچنین گفت :این مرکز تخصصی
با تمرکز روی حل این مسئله و اســتفاده از کادر
درمانی متخصــص ،ماهر و توانمند ،بســیاری از
مشــکالت و موانع فرزندآوری را رفع خواهد کرد.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه
گفت :بیمارستان  ۳۵۰تختخوابی فوق تخصصی
رضوی ،در بخشهای مختلف به مجاوران و زائران
امام رضا علیه الســام خدماترســانی میکند و
توجه به راهاندازی مجتمعهای تخصصی همچون
کلینیک تخصصی دندانپزشــکی «غدیر» ،یکی
از سیاستهای کاربردی ،حرفهای و ارزشمند این
بیمارستان اســت .وی ادامه داد :این مجتمعهای
تخصصی بیمارستان رضوی میتوانند حرفهایتر،
تخصصیتر و سریعتر ،بیماریها را درمان کنند و
به نظر میرسد با توجه به نیاز بیماران کشورهای
همســایه به ویژه زائرین غیرایرانی امام رضاعلیه
السالم به ارائه چنین خدمات پیشرفته پزشکی در
بیمارستان رضوی ،از خدمات مرکز درمان ناباروری
نیز استقبال خوبی خواهد شد .رحمتی گفت :در
برنامه سه ساله بیمارستان رضوی راهاندازی چندین
مجتمع تخصصی درمان سرطان و درمان ناباروری
در دستور کار قرار دارد که امیدواریم اولین آنها تحت
عنوان مرکز تخصصی درمان ناباروری در زمان مقرر
افتتاحشود.دکترفریدوننوحیرئیسهیئتمدیره
بیمارستانرضوینیز ساخت مرکز تخصصیدرمان
ناباروری را یکی از بزرگتریــن اقدامات با توجه به
شرایط فعلی کشور برشمرد و اظهار کرد :این مرکز
در راستای اجرای سیاست جوانی جمعیت کشور،
خدمات بسیار ارزندهای به زوجین نابارور ارائه خواهد
داد و موجب ثبات و پایداری زندگی زناشویی آنها
خواهدشد.همچنیندکترمحسنمحورمدیرعامل
بیمارستان رضوی گفت :این مرکز درمان ناباروری،
همچون یک مجموعه بیمارستانی کوچک در حوزه
مسائل خانواده اســت که درمان ناباروری ،یکی از
مهمترین خدمات آن به شمار میرود.

دســتورالعمل اجرایی بند (ه) تبصره  ۹قانون بودجه سال  ۱۴۰۱کل
کشور ۱۱ ،عنوان طرح پژوهشی از محل اعتبارات هزینهای سال جاری
استان اعالم شد.
رحمانی افزود :متقاضیان حقوقی با اولویت بومی دارای رزومه و سوابق
فعالیتهای پژوهشی در زمینههای مطرح شــده میتوانند تا تاریخ
پنجم مهرماه  ۱۴۰۱با مراجعه به سامانه پژوهشهای توسعهای استان

به آدرس  research.yazdmporg.irنسبت به دریافت فرمت پروپوزال
اقدام و پس از تکمیل آن به همراه رزومه خود به دبیرخانه سازمان ارسال
کنند .وی با تاکید بر اینکه به درخواستهای پس از تاریخ مشخص شده
ترتیب اثر داده نمیشود ،گفت :تدوین شرح خدمات هر طرح با در نظر
گرفتن ماهیت موضوع و مالحظات مربوطه بر عهده متقاضیان بوده و
جامع و کامل بودن شرح خدمات ارسالی نیز دارای امتیاز است.

محمد رضا رجائی
محقق و پژوهشگر اجتماعی

بخشهایی از چین فقط در یــک روز  ۶۳۵میلیمتر
بارش داشتند .این مقدار باران معموالً در طول یکسال
میبارد .گرما در برخی مناطق کره زمین ،اثری متفاوت
میگذارد و بهجای بارش ،موجب خشکسالی میشود.
البته دانشــمندان برای درک اینکه چگونه تغییرات
آبوهوایی موجب خشکسالی میشود ،بررسیهای
متعددی انجام دادهاند.
برخی از مناطق در گرمای شدید دچار خشکی بیش
از حد میشوند .مث ً
ال ،دمای گرمتر غرب ایاالت متحده
آمریکا ،موجب بهســرعت آب شدن یخها و در نتیجه
بخار شدن آبها میشود .یا در شــرق (شاخ) آفریقا،
روزهای بارانی فصل بهار بــه آبهای گرمتر اقیانوس
هند وابسته است و وقتی هوا بیش از حد گرم میشود،
باران پیش از اینکه به این بخش از آفریقا برســد ،در
اقیانوس سرازیر میشود .این مساله باعث خشکسالی
در این بخش از آفریقا میشود .موجهای شدید گرمایی

و خشکسالی ،آتشسوزیهای محیطهای جنگلی را
شدیدتر کرده و حتی تا دهها هزار هکتار جنگل طعمه
آتشهای خانمانسوز میشوند .در واقع گرمای زیاد،
رطوبت موجود در گیاهان را گرفته و آنها را تبدیل به
سوخت کرده و آتش را گستردهتر میکند .بهطور مثال
امسال صدها هزار هکتار از جنگلهای ایالت نیومکزیکو
در آمریکا ،بر اثر آتشسوزیهای کنترلنشده ناشی از
گرمایش زمین ،سوخت و از بین رفت .یا سال گذشته
حدود نیم میلیون هکتار از جنگلهای اروپا در آتش
سوختند.
اگرچه تعداد توفانهــا در مقیــاس جهانی افزایش
چندانی نداشته ،بررسیها نشان میدهد توفانهای
اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام مرکزی شدت گرفته
است .همچنین شــواهد نشــان میدهد شدت این
توفانها بســیار شدیدتر از قبل اســت تا جاییکه به
خشکی هم میرســند .در واقع آبهایی که از سوی
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دریا بر اثر توفان به سمت خشکیها سرریز میشوند،
گاهی اوقات مخربتر از خود وزش تند باد هســتند.
تگزاس و کارولینای جنوبی و شمالی در ایاالت متحده
در ســالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸میالدی تجربه این نوع
توفان را داشتند و سیلهای ناشی از توفانهای دریایی
میلیاردها خسارت به این مناطق زد.
افزایش دمای دریاها و اقیانوسها عالمت نگرانکننده
دیگری از تغییرات آبوهوا و گرمایش جهانی اســت.
دهههاست که اقیانوسها بیشتر حرارت اضافی موجود
در اتمسفر را درســت مانند اســفنج به خود جذب
میکنند .در واقع  ۹۳درصد از گرمای حاصل از گازهای
گلخانهای از دهه  ۷۰میالدی تاکنون وارد اقیانوسها
شده است .این گرمای زیاد موجب آسیب به اکوسیستم
دریا و مرگومیر جمعی گونههــای مختلف آبزیان و
همچنین مهاجرت آنها میشود .این وضعیت عالوهبر
موجودات دریایی ،از نظر اقتصــادی به مناطقی که
زندگیشان به دریا وابسته اســت ،صدمه میزند .از
آنجاییکه گرما باعث منبسط شدن موادی چون آهن
میشود ،تمام زیرساختهای مهم مناطقی که گرمای
شــدیدی را تجربه میکنند ،صدمه میبینند .امکان
انفجار ترانسفورماتورهای قدرت و شروع آتشسوزی یا
خاموشیهای گسترده وجود دارد .خطوط آب ممکن
است ترکیده و آب شــرب کافی از بین رفته و منطقه
دچار کمآبی شود .همچنین موج گرمای شدید میتواند
خطوط راهآهن را هم تحت تأثیر قرار دهد و خطر خروج
قطار از ریل را بهوجود آورد .ترکهای عمیق آسفالتها
ناشی از گرمای شــدید به خیابانهای اصلی شهرها
صدمه میزند.
بنابه گفته محققان ،چنانچه انســان در برابر انتشــار
گازهــای گلخانــهای و گرمایش جهانی احســاس
مسئولیت نکند ،جهان تا سال  ۲۰۴۰و  ۲۱۰۰میالدی،
به ترتیب  ۵ ,۱و  ۳درجه سلسیوس گرمتر میشود و
تمام پدیدههای دیگر از جمله ســیل و آتشسوزی و
مشکالت زیستمحیطی هم شدت میگیرند.

عکس نوشت

عکس نوشت

دیدارمدیرکلامورمالیاتیاستانقموهیاتهمراهباحجتاالسالمذالنورینمایندهمردم
قم در مجلس شورای اسالمی.
منبع:نسلفردا

اجرای طرح جهادی تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در خیابان امام.

بر اساس جدیدترین فهرست طبقهبندی مهرهداران
کشور مشخص شــد که حدود  ۱۰۰گونه مهره دار در
خطر انقراض ۱۶۰ ،گونه حفاظت و حمایت شــده و
بقیه گونهها در شــرایط عادی قرار دارند .در این میان
یوزپلنگ در صدر جدول قرار دارد.
انســان همواره برای زندگی به محیط زیست و تنوع
زیستی موجود در آن وابسته بوده است ،به عبارتی بشر
برای رفع نیازهای خود از ابتداییترین تا باالترین آن به
منابع طبیعی متکی است ،در سراسر دنیا هم میلیونها
نفر از طبیعت امرار معاش میکنند ،قطعاً این وابستگی
به مرور مشــکالتی را برای گونههای زیستی از جمله
گیاهان و جانوران ایجــاد میکند به طوری که حیات
بخش زیادی از آنها در معــرض نابودی قرار میگیرد،
چون گونههــای جانوری برای ادامــه حیات به محل
امنی برای زندگی نیاز دارند که متاســفانه ما انسانها
برای نیازهای خود حتی به خانه و کاشانه آنها هم رحم
نمیکنیم و با توسعه شهرها و روستاها حیوانات را خانه
خراب میکنیم.
با ادامه این روند وقتی به آمارهای نهادهای بین المللی از
وضعیت گونههای جانوری و حتی گیاهی نگاه میکنیم
بسیار نگران کننده است ،بر اساس دادههای فهرست
سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت ()IUCN
بیش از  ۱۰هزار گونه از مهــرهداران در معرض تهدید
انقراض هستند .آمارها نشان میدهد بیش از  ۴۱درصد
از دوزیستان ۲۶ ،درصد از پســتانداران ۲۱ ،درصد از
خزندگان و  ۱۳درصد از پرنــدگان جهان در معرض
تهدید انقــراض قرار دارند ،این وضعیت در کشــور ما
هم بهتر نیست به طوری که بنا به گفته معاون محیط
زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط
زیســت ،بیش از  ۱۰۰گونه جانوری مهره دار در خطر
انقراض ،حدود  ۱۶۰گونه حفاظت شده و حمایت شده
و بقیه گونهها هم در شرایط عادی قرار دارند.

منبع:نسلفردا

 ۱۰۰گونه مهرهدار کشور در خطر انقراض؛

یوزپلنگ اینجا صدر نشین است!

حسن اکبری در این باره به ایرنا گفت :در قانون شکار
و صید تکلیف شده که وضعیت حفاظتی مهره داران
کشــور را طبقه بندی کنیم ،البته این کار در گذشته
یعنی حدود  ۲۰سال پیش انجام شده بود اما آن زمان
جمعیت حیات وحش ،وضعیت زیستگاهها و تهدیدات
متفاوت بود و گونهها به صورت کلی طبقه بندی شده
بودند؛ با توجه به اینکه آن دوره اطالعات سازمان محیط
زیست نیز درباره گونههای مختلف جانوری محدودتر
بود از این رو بیشتر گونههای برجسته و مهم را در این
طبقه بندیهای لحاظ کرده بودند.
وی افزود :با توجه به اهمیت موضوع حفاظت از گونهها،
وضعیت پراکنش گونههــا ،تهدیدات ،روند جمعیتی،
تخریب زیستگاهها و مخاطراتی که گونههای مختلف
را تهدید میکند این فهرست باید به نسبت اطالعات
جدید سازمان محیط زیســت به روز میشد ،بر این
اســاس و با توجه به این اطالعات مطالعهای با کمک
دانشگاهها و مراجع علمی انجام شد همراه با یک سری
اطالعاتی که در کشور وجود دارد ،جمع آوری و مورد
نظر خواهی کارشناســان قرار گرفت و در نهایت طی
یک سری جلسات متوالی در دفاتر تخصصی سازمان
فهرست مهره داران کشور به روز شده است.
اکبری ادامه داد :در تهیه این فهرست مهره داران در سه
طبقه در خطر انقراض ،حمایت و حفاظت شده و عادی
تقسیم شدند ،این طبقه بندی هم مالک برخوردهای
قضایی است یعنی وقتی متخلفی دستگیر میشود با
توجه به اینکه آن حیوانی که شکار شده در کدام طبقه
قرار میگیرد ،مجازات متفاوتی برایش در نظر گرفته
میشود ،یعنی یک کاربرد مهمی در برخورد با تخلفات
قضایی دارد از طرف دیگر هم مبنای برخی سیاســت

گذاریها و تصمیم گیریها در سازمان حفاظت محیط
زیست قرار میگیرد چون گونههایی که در خطر انقراض
قرار دارند از اولویت باالتری بــرای هزینهکرد ،برنامه
ریزی و توجه حفاظتی برخوردار هستند.
وی اظهارداشت :بر اســاس این فهرست بیش از ۱۰۰
گونه جانوری مهره دار در خطــر انقراض ،حدود ۱۶۰
گونه حفاظت شده و حمایت شــده و بقیه گونهها هم
عادی طبقه بندی شدند ،البته عادی بودن به این معنا
نیست که ارزش حفاظتی ندارند؛ ما معتقدیم که تنوع
زیستی و همه اشــکال حیات ارزشمندند ،حق حیات
دارند و جزو اکوسیستم محسوب میشوند اما ما برای
اینکه بتوانیم هزینههای خود را مدیریت کنیم و برخورد
با تخلفات قضایی متناسب با شرایط آن گونه اتفاق بیفتد
این طبقه بندی انجام شده است .اکبری گفت :با توجه
به این فهرست در میان پســتانداران گونههایی مانند
یوزپلنگ ،خرس سیاه ،گورخر ایرانی ،گوزن زرد ایرانی،
پلنگ ،شوکا ،روباه ترکمنی ،گربه پاالس ،گربه شنی،
فک خزری ،گاو دریایی ،انواع دلفینها و انواع نهنگها
گونههای در خطر انقراض قرار دارند.
وی افزود :همچنین خرس قهوهای ،مرال ،سیاهگوش،
کاراکال ،کل و بز ،انواع آهو ،جبیر ،شــاه روباه ،کفتار،
سنجاب ایرانی ،شنگ ارواســیایی ،شنگ میانرودان،
خفاش نعل اسبی ،خفاش انگشت دراز ،گربه جنگلی،
گربه وحشــی ،رودک عســلخوار ،روباه شنی ،سمور
جنگلی ،ســمور ســنگی ،رودک (گورکن) ،سنجاب
زمینی ،آســیای صغیر ،خفاش گوش پهــن اروپایی،
خفاش نعل اسبی مدیترانهای ،خفاش جنگلی بزرگ
و موش صحرای هیرکانی جــزو گونههای حمایت و
حفاظت شده هستند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان
حفاظت محیط زیســت گفت :در میان پرندگان نیز
گونههایی مانند کشیم گوش دار ،پلیکان خاکستری،
باکالن گلو ســیاه ،باکالن کوچک ،غاز پیشانی سفید
کوچک ،عروس غاز ،اردک مرمری ،اردک سرحنایی،
اردک بلوطی ،اردک دم دراز ،اردک سرســفید ،عقاب
ماهیگیر ،هما ،کرکس ســیاه ،کرکس پشت سفید،
کرکس مصری ،عقاب دریایی دم سفید ،عقاب دریای
پاالس ،عقاب طالیی ،عقاب شــاهی ،عقاغب خال دار
بزرگ ،عقاب صحرایی ،عقاب دشــتی ،قرقی ،طرالن،
شاهین بلوچی ،الچین ،باالبان ،بحری ،شاهین ،دلیجه
کوچک ،سیاه خروس ،بلدرچین ،درنای سیبری ،میش
مرغ ،هوبره آسیایی ،خروس کولی اجتماعی ،گیالنشاه
شرقی ،گیالنشــاه خالدار ،کاکایی پاسیاه ،آب شکاف،
قمری معمولی ،فاخته خــاوری و جغد برفی در خطر
انقراض قرار دارند.
وی ادامه داد :در میان خزنــدگان گونههایی از جمله
گوگوی خال پلنگی ،سوسمار خاردم مصری ،بزمچه،
افعی لطیفی ،افعی خالدار ،افعی کوهرنگی ،افعی شاخدار
دم عنکبوتی ،افعی شاخدار ایرانی ،افعی البرزی ،کفچه
مار (مار کبری) کبرای ســیاه ،انواع الک پشــتهای
دریایی ،الک پشت فراتی ،انواع مارهای دریایی ،تمساح
پوزه کوتاه ایرانی (گاندو) و در میان دوزیستان گونههای
سمندر لرستانی ،سمندر خال زرد (کردستانی) سمند
آذربایجانی و وزغ تالشی در خطر انقراض قرار دارند.
وی درباره اینکه در مجموع چند گونه مهره دار در کشور
وجود دارد توضیح داد :آمارها نشــان میدهد چیزی
حدود  ۱۳۰۰گونه مهره دار در کشور وجود دارد البته
نظرات متفاوت است ،مث ً
ال در پرندگان عدهای پرندگان
عبوری را جزو گونههای کشور فرض میکنند و عدهای
این را قبول ندارنــد از این رو از لحــاظ آمار در برخی
گونهها یک سری اختالفات وجود دارد.

شــخصیتهای اجتماعی در مقاطع گوناگون
زندگی بــر اثر علل و عوامل مختلف سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگی گاهی با افــرادی مواجه
میشوند که از لحاظ تربیت خانوادگی یا فضیلت
فرهنگــی تهی بــوده و براثر عدم ســازندگی،
رذیلتها و اعمال مذموم را از خویش نزدودهاند.
لذا گاهی ســنگ اندازان با توجیهات واهی به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برخوردهای
تأســف برانگیز پرداخته و تا حد امکان با شایعه
پراکنی و کارشکنی آنان را برای مدتی از اهداف
آرمانی خویش دور ســاخته و یا حتی متوقف
مینمایند .بدین جهت یــک الگوی اجتماعی
بایــد در همه موقعیتهــا و مکانهــا به ویژه
شرایط حساس محافظی زبده بوده و خود را در
نابسامانیها و گرفتاریهای زندگی حفظ نماید.
او برای این کار باید دو نمود را مورد بررسی قرار
داده و بکار گیرد -1 :شناخت  -2کاربرد.
در مرحله اول برای مقابله با کارشکنیها و سنگ
اندازی ها شناخت و اندیشه گرایی در مورد آنان
ضروری اســت چرا که :عدم شناخت آنان مانع
وصول هرگونــه راهکاری اســت؛ برخالف آن
شناخت و کاربرد راهکار آن دو اصل مسلم عدم
شکست و رسیدن به سرانجام بهروزی است .با
هم این اصل مسلم (شناخت و کاربرد راهکارها)
را براساس طبقه بندی مخالفان میخوانیم؛
 )1کارشکنان
گاهی یک شــخصیت فرهنگی ،سیاســی و یا
اقتصادی در محیط خانه ،اجتماع و دانشــگاه با
کارشکنان بی فرهنگ مواجه میگردد در چنین
مواقعی ابتدا باید به کارشکنیهای آنان ترتیب
اثر نداده و به سادگی از آن بگذرد چرا که «کسی
به سگ مرده لگد نمیزند».
شکسپیر میگوید« :دشــمنان بسیار دارید که
نمیدانند چرا دشمن شما هستند ولی همچون
سگهای ولگرد هنگامیکه رفقایشان بانگ بردارند،
آنان نیز بانگ برمی دارند»]1[ .
آنگونه که مشاهیر جهان در آمارهای مختلفی که
در این زمینه تهیه شده است ،ترسیم نمودهاند به
علت آنکه شخصیتها ترتیب اثری به کارشکنی
کارشکنان نمیدهند آنان پس از مدتی دست
از کارشــکنی برداشــته و دوباره آن شخصیت
فرهنگی و یا سیاسی به ســبک عادی زندگی
بازگشته و با سرعت و سبقت به حرکت خویش
ادامه میدهد.
بد نیســت بدانید که :اگر کارشــکنیها جنبه
جدیتری به خــود گرفته باید به بررســی آن
پرداخته و با برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت
و دراز مدت درصدد رفع آن برآئیم.
 )2سنگ اندازی ها
عده دیگری که میتوانند در برابر شخصیتهای
طبقات مختلف جامعه نقش مذموم ایفا کنند؛
عده قلیل به اصطالح سنگ اندازی هستند که با
فرصت شناسی عمل خالف اعتقاداتی را مرتکب
میشــوند که با ارزشهای شــخصیت و الگوی
جامهعه منافات دارد .به عبارت دیگر؛
افرادی هستند که به علت اختالف عقیده و یاعدم
سازندگی خود با شخص شهیری مخالفت کرده
و او را در تنگنا قرار داده و به اصطالح به ســوی
او ســنگ اندازی میکنند تا بلکــه بتوانند او را
متوقف نمایند .در چنین مواردی شخصیتهای
اجتماعی خونســردی خویش را حفظ نموده و
بدون آشفتگی و تزلزل با آن سنگ اندازان ارتباط
برقرار نمــوده و با نصایح ارزنده خــود آنان را از
اعمال اسف انگیزشان بازمی دارند؛ و در مرحله
آخر تا حد امکان خواســتههای آنان را برآورده
میسازند .به قول مثل انگلیسی« :از عالیترین
ســاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی
است [.»]2
 )3شایعه پراکنی
در میان ملل گوناگون تعداد قلیلی که از ارزشهای
انسانی و مکارم اخالقی برخوردار نبوده و فرهنگ
ملی و مذهبــی را نیز نمیدانند بــه علل واهی
که از رضیلت های انسانی سرچشمه گرفته ،با
شخصیتهای آن ملتها به مخالفت پرداخته
و با جســارت هرچه تمامتر به شــایعه پراکنی
میپردازند ،تا آنان را با بحران مواجه سازند.
من به نوبه خود در طول عمرم از ســامت تن و
روان برخوردار بودهام و هرگز مریض نشدهام .ولی
در سالهای دور تعدادی کارشکن به علل واهی
که زر ،زور و تزویر عامل اصلــی آن بود با تبانی
و بواسطه پول و پارتی و رابطه شایعاتی به طرق
مختلف ساخته و مردم را تحت تأثیر آن قرار داده
بودند ،اما من در آن موقعیت به واسطه وسایل
ارتباط جمعی مانند مقاله ،مصاحبه و ارســال
خبر کارشکنان را از کارشکنی بازداشته و سپس
با سرعت و سبقت تالشی بس بزرگ برای الگو
بودن داشتهام .بدین جهت است که گفتهاند؛
با دشمن و دوست گر شدی نرم چو موم
چون نقش نگین شوی مکن شرم چو موم
با خصم همیشه باش سرسخت چو سنگ
با دوست همیشه باش دل نرم چو موم
بنابراین در چنین مواقعی برترین راهکار جهت
آنکه مردم تحت تأثیر شایعات آنان قرار نگیرند،
عدم تزلزل در روحیه شخصی و پایداری در برابر
شــایعه پراکنان بوده و در مرحله آخر بررسی
برترین راه مقابله با این پدیده شوم میباشد.
[ .]1ذوالفقاری ،غالمحسین ،رهنمون ،ص .354
[ .]2همان منبع ،ص .356

