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  شغل و درآمد یا اینترنت رایگان؟ با مسائل شوخی نکنیم

آب حیات یا حیاط؟

سلبریتى ها نه بازیچه اند و نه بازیگردان! 

رسول بهروش
روزنامه نگار

یکی از اتفاقات خبرساز این روزها آن است که آذري جهرمی 
به کسانی که در این هفته ازدواج کنند،  وعده داده تا پایان سال 
می توانند از اینترنت رایگان بهره مند شوند. کامال قابل درك است 
که وزیر  ارتباطات صرفا در محدوده اختیارات خودش تسهیالتی 
را براي ترغیب جوانان به ازدواج در نظر  گرفته باشد و از این جهت 
نمی توان همه مشکالت جدي و ساختاري جامعه را متوجه یکی 
مثل او دانست،  اما در عین حال پشت چنین اظهارنظرهایی، بیم 
«آسان نمایی» مسأله وجود دارد. این که تصور کنیم با  اقداماتی 

مثل اهداي اینترنت رایگان به تازه مزدوجین یا عدم ثبت طالق 
در یک روز خاص از سال  می توانیم به تحکیم بنیان خانواده در 

ایران کمک کنیم، بیش از حد خوشبینانه و سهل گیرانه است.
در بســیاري از مباحث اجتماعی کشور، جاي خالی برخورد 
جدي و اصولی با مسائل توي ذوق می زند.  نکته، بسیار ساده   تر 
از آن است که حتی نیاز به گفتن داشته باشد. آن چه جوانان را 
به شکل واقعی ترغیب به  تشکیل خانواده می کند، برخورداري 
از حداقل تمکن و توانایی مالی است، نه اینترنت رایگان! طبیعتا 
 جوانی که بتواند کار کند و پول در بیاورد، شوق بیشتري خواهد 
داشت که میل طبیعی اش براي تشکیل  زندگی را پی بگیرد و بر 

آن جامه عمل بپوشاند. 
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در روزنامه نگارى و نوشتن یادداشت به ما توصیه مى کنند 
براى تاثیرگذارى بیشتر و با هدف این که خود را از مخاطب جدا 
نکنیم، تذکرها و یادداشت هاى انتقادى به مردم را اول شخص 
جمع بنویسیم؛ یک جورى که یعنى من نویسنده هم داراى آن 
عیب و ایراد هستم و حاال دارم براى شماى خواننده مى نویسم 
که بیا با هم این نکته را مرور کنیم و با هم به راه راست هدایت 
شویم! ولى این جا از این خبرها نیست؛ مِن نویسنده با کسانى 
که سوژه اصلى این یادداشت هستند، هیچ شباهتى احساس 
نمى کنم که بخواهم اول شــخص جمع برایشان به کار ببرم. 

نخیر! از این جا به بعد با شما هستم.
«آقا شــیر آب رو ببنــد. خانوم چــرا در حیــاط رو با آب 
[مى شــویى] مى شــورى؟» شــما چندبــار در روز چنین 

صحنه هایى را مى بینید؟ اصال شــما شــنونده این جمله ها 
بوده اید یا گوینده آن؟ بى تفاوت از روى آب رها شده در خیابان 
و پیاده روها پریده اید یا با بحث و منطق توانسته اید شیر آبى 
را ببندید؟ بى تفاوتى درد اســت، اما درد جایى به استخوان 
مى رسد که قیافه حق به جانب همسایه ها و شهروندانى را باید 
نظاره کنى که آب شرب را راهى خیابان ها و فاضالب مى کنند. 
فرقى ندارد صاحبخانه باشــند یا نگهبان هاى ســاختمان، 
ســاکن منطقه خوش آب وهواى شمال  شهرند یا کوچه هاى 
تنگ و ترش جنوب  شهر، ماشین مى شویند یا دلشان گرفته 
و مى خواهند حیاط را صفایى بدهند. بــراى همه آنها هیچ 

اهمیتى ندارد که آب را صرف چه کارى مى کنند. 
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سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

 «نتایج نظرسنجى ملى مرکز افکارسنجى دانشجویان 
ایران( ایسپا) که در روزهاى 17 و 18 تیر 98 به صورت 
تلفنى با جامعه  آمارى شهروندان کل کشور (اعم از شهر 
و روستا) انجام شده، نشــان مى دهد 82,2 درصد مردم 
موافق انتشار اخبار و تصاویر  زندگى شخصى هنرمندان 
و افــراد مشــهور در شــبکه هاى اجتماعــى مجازى و 
رسانه هاى عمومى نیســتند و 15,8 درصد پاسخگویان 
 موافق این امرند.» اما واقعیت این است که فقط دیدگاه 

افراد در این میان تاثیرگذار نیست. چرا که از یکسو اگر 
کســى راغب به  موضوعى نیست مى تواند آن را پیگیرى 
نکند و از دیگرسو سهم این افراد چندان اثرگذار در کل 
موضوع نیســت و واقعیت موجود  در کشور چیز دیگرى 

را نشان مى دهد! 
البد مى پرسید چرا این نظرسنجى تلفنى دردى را دوا 
نمى کند و آمار و ارقام درســتى را متوجه ما نمى سازد 
و با این همه دنیاى  ســلبریتى ها و بازارشــان روز به روز 
رونقش افزون تر مى شــود و براى همین هم هســت که 
نهادهاى نظارتى برایشــان خط و نشــان مى  کشــند و 

دلواپسان آمار درآمدهایشان را رو مى کنند. 
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تسهیل کسب وکار را جدى بگیریم
ســردار حســین رحیمى، رئیس 
پلیــس پایتخــت دربــاره وضــع 
تاکسى هاى اینترنتى و جذب راننده 
از ســوى این تاکســى ها مى گوید: 
«تاکسى هاى اینترنتى قبل از جذب 
راننده حتما باید هماهنگى هاى الزم 
را با پلیس اماکن داشــته باشند، تا 
بررسى هاى الزم در مورد صالحیت 
رانندگان قبل از آغاز فعالیت شــان 
انجام شــود. پلیس روى این موضوع 
حساسیت ویژه اى دارد، چراکه وقتى 
قرار است راننده این تاکسى ها، زنان 
و فرزندان مردم را جابه جا کند، حتما 
باید  صالحیــت الزم را نیز داشــته 

باشد.»
رئیــس پلیس پایتخــت در مورد 
افــرادى که در کنــار خیابان جذب 
اسنپ و تپسى و ... مى شوند نیز معتقد 
اســت: «این افراد نیز بعد از ثبت نام و 
پیش از آن که فعالیت شان را به عنوان 
راننده آغاز کننــد، باید صالحیت و 
سوابق شان بررسى شــود و به تایید 

پلیس برسد.»
با رواج و رونق تاکسى هاى اینترنتى 
حساسیت نســبت به عملکرد این 
خدمت جدیــد و افرادى کــه در آن 
مشــغول به کارند هم افزایش پیدا 
کرده. این تاکســى ها، هم به عنوان 
شغلى تازه و یک استارت آپ، دستاورد 
فناورى هاى نوین محسوب مى شوند 
و هم به عنوان پدیده اى اجتماعى نیاز 
به قانون گذارى و نظارت دارند. پیش 
از این هم چند بار از طرف شهردارى 
و ســازمان حمل ونقــل و ترافیک و 
تاکســیرانى مواضعى گرفته شده و 
نظراتى اعالم شــده مبنى بر این که 
تاکســى هاى اینترنتى باید زیر نظر 
یک سازمان عمومى یا دولتى فعالیت 
کنند، مجوز بگیرنــد و قواعد تازه اى 
برایشــان وضع شــود. صحبت هاى 
ســردار رحیمى را هم در همین فضا 
مى شود دید و تحلیل کرد. متاسفانه 
جنس این نظــرات برآمده از نگاهى 
قدیمى به ســوژه هاى تازه اســت. 

نگاهى که مى گوید هر اتفاق جدیدى 
مى افتــد، باید برخوردى ســنتى با 
آن داشــت، باید برایش چفت وبست 
محکمى گذاشــت تا از مسیر خارج 
نشــود. درحالى که شــیوه هاى تازه 
مدیریت شــهرى و سیاســت هایى 
که مدیــران ارشــد کشــور به آن 
اعتقاد دارنــد، کوچک کردن دولت و 
دســتگاه هاى اجرایى و برون سپارى 
کارهاســت. چیزى که امروز سردار 
رحیمــى از آن صحبــت مى کنند، 
بازگشت به شیوه هاى گذشته است. 
این که هرکس مى خواهد کارى انجام 
دهد، برود در نظمیه کاغذ بگیرد، که 
صالحیتش طبق پروسه اى سخت و 
طوالنى بررسى شود که مجبور باشد 
بارها خواهــش و تمنا کند و در صف 
بایســتد و کپى مدارکــش را ببرد و 

بیاورد.
پلیس اگر براى بررسى صالحیت 
رانندگان شــهرى بر مواردى تاکید 
دارد، مى تواند بگوید که خود مدیران 
مشاغل آنها را لحاظ کنند و پلیس به 
نظارت بسنده کند. ما در ایران براى 
پلیس آن قدر وظیفه ســاخته ایم که 
وظایف اصلى یعنى حفظ جان و مال 
مردم و مراقبت از امنیت شهروندان 
در میــان این وظایف احاطه شــده 
است. به اینها باید وظایفى را که خود 
پلیس براى خود برجســته مى کند 
و هر روز هم فهرســت آن طوالنى تر 
مى شود، افزود. این که نیروى انتظامى 
ما چه اصرارى دارد در میان این همه 
کار بر زمین مانده زحمات بیشترى 
براى خود ایجاد کنــد و این که چرا با 
مدیریت کردن ایــن وظایف به خود 
شهروندان ســپرده نمى شود، سوال 
بى پاســخى اســت. مجوز، مجوز و 
مجوز. واقعا خود مسئوالن زحمتکش 
نیروى انتظامى و دیگر نهادها از این که 
کوچکترین فعالیتى در جامعه نیاز به 
مجوزهاى متعدد و پردردســر دارد، 

ناراضى نیستند؟
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از ال پاسو تا دیتون

   29,8 درصد ایرانیان اعالم کرده اند که تمایل به زندگى در خارج از کشور دارند، پیش بینى 
مى کنیم میزان تمایل مردم پس از شرایط اقتصادى قبلى، بیشتر هم شده باشد




