
سرمقاله

این تناقض رفتاري را چگونه حل کنیم؟
برخی از تناقضات رفتاري در جامعه مــا وجود دارد که 
شناخت علل شــکل گیري یا توصیف و تبیین آنها بسیار 
مهم است. جامعه اي که رفتارهاي متناقض در آن چشمگیر 
باشد، حتما دچار یک مشکل جدي است. در این یادداشت 
به یکی از جلوه هاي این تناقض اشــاره می شود. هر چند 
ممکن است رفتار مورد اشاره به لحاظ فراوانی زیاد نباشد، 
ولی به علت اهمیت مســأله، بازتابی از تناقضات رفتارى و 

پایان ناپذیر در جامعه ما است.
تقریبا اتفاق نظر است که میزان اعتماد عمومی در جامعه 
ایران کمتر از اندازه اي است که براي یک زندگی آرام به آن 
نیاز داریم؛ بویژه اعتماد تعمیم یافته که شــامل اعتماد به 
حکومت و سایر مردم می شود. بیشترین اعتماد به اعضاي 
خانواده اســت، ولی اعتماد به حکومت و دولت و نهادهاي 
عمومی و نیز اقشــار گوناگون مردم و نیز ارزیابى از وجود 
ارزش هاى اخالقى مثبت نزد مردم به نســبت کم اســت. 
براي نمونه پیمایش ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان در  سال 
1394 نشان می دهد که ارزیابی هاي مردم از ویژگی هاي 
اخالقی  دیگران خیلی منفی است. براي مثال کسانی که 
ویژگی «گذشت» را در مردم کم و خیلی کم می دانند، بیش 
از 6 برابر کسانی هســتند که این ویژگی را نزد مردم زیاد و 
خیلی زیاد می دانند. یا کسانی که معتقدند ویژگی تقلب و 
کالهبرداري به میزان زیاد و خیلی زیاد در میان مردم رایج 
است، حدود 7 برابر کسانی هســتند که این ویژگی را نزد 
مردم کم و خیلی کم می دانند! درواقع 68 درصد پاسخگویان 
این ویژگی را نزد مردم زیــاد و خیلی زیاد می دانند و فقط 
8/9 درصد آن را کم و خیلی کم می دانند. نســبت مذکور 

براي رواج دروغگویی، بیش از همه و حدود 9 برابر است.
جامعه اي که تا این حــد نگاه منفی به دیگران دارد، باید 
در برابر رفتارهاي آنان نیز با احتیاط مواجه شود و هر چیزي 
را به سادگی نپذیرد. در حالی که سویه دیگر ماجرا چنین 
نیست. در گزارش حوادث روزنامه ها می خوانیم که یک نفر 
محکوم به حبس ابد از داخل زندان و از طریق تماس تلفنی 
با شماره هاي تصادفی اقدام به کالهبرداري می کرده است. 

وي در گفت وگویى صریح ماجرا را اینگونه تعریف می کند: 
«سوال: چطور از مردم کالهبردارى مى کردى؟

پاسخ: نقشه نخ نمایى که خیلى ها انجام مى دهند و هنوز 
خیلى ها فریب آن را مى خورند. باورتان نمى شود اگر بگویم 
رئیس بیمارستان و کارمند بانک و حتى وکیل فریب این 
نقشــه را خورده اند. براى اجراى این نقشه فقط نیاز است 
اسم برنده  شدن را ببرى. از پشــت میله هاى زندان شروع 
به شــماره گیرى مى کردیم، براى مان فرقى نمى کرد چه 

شماره اى باشد؛ شانســى شماره مى گرفتیم. اوایل پیامک 
مى دادیم اما االن زنگ مى زنیم؛ چون کالســش بیشــتر 
است. مى گفتیم از رادیو جوان و همراه اول تماس مى گیریم 
و شما برنده شده اید. آنها را با این ترفند به پاى دستگاه هاى 
عابربانک مى کشاندیم و قبل از هر کارى از آنها مى خواستیم 
پرینت حساب بگیرند. بعد مى گفتیم دو رقم دو رقم از سمت 
راست مبلغ موجودى را بخوانند. وقتى از موجودى باخبر 
مى شدیم، ابتدا مى گفتیم دو تا صفر وارد کنند و مبلغى که 
حدودا 10  هزار تومان کمتر از موجودى بود را مى گفتیم که 

وارد دستگاه کنند و بعد هم پول واریز مى شد.
سوال: بیشترین پولى که از این راه کالهبردارى کردید، 

چقدر بود؟
پاسخ: یادم نمى آید اما 300  میلیون در حساب مان بود.

سوال: از چه کسانى کالهبردارى مى کردید؟
پاســخ: فرقــى نمى کــرد. فقــط جالبــى ماجــرا 
این جا بــود که افــراد تحصیلکــرده تا دلتــان بخواهد 
مى شــدند.» تماس هــا  و  پیامک هــا  ایــن  خــام 

اکنون می توانیم بپرســیم که چرا مردمی کــه تا این حد 
نسبت به وجود صداقت و گذشت در دیگران بدبین هستند 
و یا گمان می کنند که کالهبرداري رواج زیاد دارد، در برابر 
یک ترفند ساده لوحانه فریب می خورند و نه تنها اصل ماجرا 
را باور می کنند، بلکه به بدترین شکلی نیز به خواسته هاي 
کالهبردار تن می دهند و با تصور یک خیال واهى و رسیدن 
ساده به پول کالن حساب خود را خالی می کنند؟ چنین فرد 
مالباخته اي چگونه و با چه روحیه اي حاضر می شود که برود 
و شکایت کند؟ او باید از طمع ورزي و حماقت خود شکایت 
کند یا از کالهبرداري طرف مقابل؟ اگر در یک جامعه کامال 
سالم هم باشیم و به دیگران اعتماد کامل هم داشته باشیم، 
باز هم نباید فریب چنین ترفندي را بخوریم؛ چه رســد به 
اینکه در جامعه اي باشیم که میزان اعتماد در آن کم است 

و دیگران را دروغگو و کالهبردار مى دانیم.
شاید این تناقض را بتوان به نحوي حل کرد؛ به این صورت 
که آن نگاه منفی به دیگران تا حدي بازتاب همین ویژگی 
زیاده خواهی هاي ما اســت. این کالهبرداري ها از کسانی 
انجام می شــده که اتفاقا پول کافی و زیادي هم در حساب 
خود داشته اند، نه در حســاب پس انداز بلندمدت که قابل  
برداشت نیست، بلکه در حساب پس انداز کوتاه مدت و جاري 
خودشان که می توانسته اند به راحتی و از طریق کارت آن را 
برداشت کنند. هنگامی که افراد بی نیاز و تحصیلکرده ما تا 
این حد ساده انگاري می کنند و فریب می خورند، باید فکري 

به حال جامعه خود کنیم.
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   صفحه 8

 هجوم داعش سکانسى بود از تبلیغات فیلم به وقت شام سکانسى حیرت انگیز که قرار بود مردم را 
در فضاى فیلم قرار داده و آنها را به دیدن فیلم ترغیب کند، اما باعث شوکه شدن آنها شد

 هاشم تفکرى بافقى: باید انفجار انجام مى دادیم اما ما را لو  دادند
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بمب داعشى کوروش 
چگونه خنثى شد
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فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر

 بعد از حمیدرضا صدر و عادل 
فردوسى پور،  جواد خیابانى هم

به جمع مترجمان پیوست

 نمایندگان سینماى ایران هر دو با طى 
مسیرى متفاوت تولید شده اند؛ هم سه 
رخ پناهى و هم همه مى دانند فرهادى  

مولفان
فوتبال

دوئل دو ایرانى
در کن
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حادثه

سرنوشت مبهم
دو غواص جان باخته 

در خلیج فارس

   صفحه 12

   گفت وگوى «شهروند» با خانواده 
دو غواصى که در اعماق آب هاى قشم 

تسلیم مرگ شدند

صفر عاشقى

برگزاری مراسم شب شعر 
«ماه بدون مرز» با حضور 

دبیرکل جمعیت هالل احمر 

با زبان فاخر شعر براى 
فرهنگ نوع دوستى 

تالش کنید

   صفحه 6

سیاست

رهبر معظم انقالب
در یکی از جلسات

درس خارج فقه بیان کردند: 

 اهمیت درس قرآن 
و تدّبر در آن جزو 

حرف هاى الزم است
   صفحه 2

اقتصاد

شهرهاى کوچک 
پناهگاه تبهکاران 

مالى 

   صفحه 4

   یکى از مدیران سابق ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز از پشت پرده پولشویى 
در ایران به «شهروند» توضیح مى دهد 

   گردش مالى در برخى از شهرهاى 
کوچک شهرهاى جنوبى کشور از چند 

صد میلیارد هم گذر مى کند

گفت وگو با پدر آرات حسینى، کودکى که از 9ماهگى 
ورزش کردن را شروع کرد و حاال رکورددار مسابقات 
ژیمناستیک در کشورهاى خارجى است

نابغه  4 ساله ایرانى

Everywhere for everyone
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شــهروند| نماینده ولى فقیه در جمعیــت هالل احمر 
جمهورى اسالمى ایران اعتقاد به خدمت به خداوند و انگیزه 
الهى داوطلبــان هالل احمر ایران را نقطــه تفاوت داوطلبان 

صلیب سرخ در جهان و جمهورى اسالمى دانست.
حجت االسالم و المســلمین معزى در گفت وگو با ایکنا، با 
اشاره به فرارسیدن 18 اردیبهشت و روز جهانى صلیب سرخ 
و هالل احمر، اظهار کرد: در جهان بیش از 189 کشــور عضو 
نهضت صلیب سرخ و هالل احمر هســتند که به انسان ها در 
شرایط مختلف خدمت مى کنند و در تالشند که از رنج و آالم 

آنان کم کنند.
وى دربــاره تفاوت جمعیــت هالل احمر ایــران با دیگر 
سازمان هاى داوطلبانه جهان، تفاوت را در انگیزه هاى خدمت 
دانست و عنوان کرد: انگیزه عملى که انسان ها را از رنج دیدن 
مى رهاند، آنان را از زیر آوار بیرون کشیده یا در میدان جنگ و 
هنگامه سیل از شدت آسیب وارده به آنان مى کاهد، عموما در 
تمامى جهان صورت مى گیرد، اما این که ما با چه هدفى این کار 
را انجام مى دهیم، تفاوت را بین ما و سایر جهان روشن مى سازد. 
آیا فقط براى این که کار خیر را دوست داریم یا انسان را دوست 
داریم، یا این که در جهان مى خواهیم نمونه باشیم، یا این که 
براى رضاى خدا و قربت الــى اهللا مى خواهیم این کار را انجام 

دهیم؟
حجت االسالم والمســلمین معزى افزود: آنچه آموزه هاى 
دینى و اسالمى به ما مى آموزد، این است که اگر قصد براى خدا 
باشد، افرادى که ایثار و فداکارى مى کنند، جان دیگران را بر 
خود مقدم مى دانند و خود را به خطر مى اندازند، نه پاداشــى 
مى خواهند و نه سپاسى؛ فقط و فقط براى خدا کار مى کنند؛ 

این ویژگى آنان را ممتاز مى کند.
 وى عنوان کــرد: در ایران یک میلیون جوان در ســازمان 
جوانان و بیش از 700 هزار داوطلب در دستگاه هاى مختلف 
داوطلبى فعالیت مى کنند، ضمن این که خّیرینى که هالل را 
واسطه اى مى دانند بین خود و نیازمندان، از آموزه هاى دینى 
آموخته اند که در راه خدا و براى خدا حرکت کنند و آن صدقه 
و خیرى ارزش دارد و ماندگار مى شود که براى خدا باشد. تمام 
عبادات ما هم براى همین است. نماینده ولى فقیه در جمعیت 
هالل احمر بیان کرد: خداوند آدمى را که به بندگان خدا نیکى 
مى کند، دوســت دارد. بر همین اســاس و با این دید، اعمال 
داوطلبان هالل احمر خدمت به بنــدگان خداوند بوده و این 
اعتقاد و نیت ها کار را ارزشمند مى کند. در هر کجاى دنیا هم 
اگر کمک به هر انسانى براى تقرب به خداوند متعال و براساس 

امر خداوند باشد، همین ارزش را پیدا مى کند.
وى تأکید کرد: انفاق در راه خداوند کار ارزشمندى است؛ 
دیگران را بر خود مقدم دانستن کار بسیار پسندیده اى است؛ 
ایثار کردن و دیگران را بر خود مقدم دانســتن از آموزه هاى 
دینى اســت که اصول چهارگانــه هالل احمر یعنى کاهش 
درد جامعه، برقرارى صلح و دوستى، با ارزش دانستن کرامت 
انسان ها و تالش براى سالمت جامعه همگى بر این آموزه هاى 
دینى منطبق است. مقام معظم رهبرى در حکمى که به بنده 
ابالغ فرمودند، اهداف و اصول هالل احمر را منطبق با تعالیم 
اسالمى دانستند؛ این همان چیزى است که کار ما را ارزشمند 

مى کند.

شهروند| رئیس مجلس شوراى اسالمى در نطق 
پیش از دستور جلسه علنى دیروز، هفته هالل احمر را 

به همه سختکوشان هالل احمرى تبریک گفت. 
دکتر على الریجانــى، رئیس مجلس شــوراى 
اسالمى در نطق پیش از دستور جلسه علنى دیروز، 

هفته هالل احمر را به همه سختکوشان هالل احمرى 
تبریک گفت.

دکتر الریجانى با اشاره به فداکارى هاى فعاالن این 
عرصه از خدمات آنهــا در حوادث مختلف قدردانى 

کرد.

به مناسبت هفته هالل احمر و در نطق پیش از دستور 

رئیس مجلس شوراى اسالمى از سختکوشان هالل احمر قدردانى کرد

نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر عنوان کرد: 

اصول و اهداف هالل احمر 
منطبق با آموزه هاى دینى

و قرآن است


