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گرينويچ

موضع قدرت کارگران انگلستان
 

لندن:  هــزاران کارگر معترض پــس از راهپيمايی 
در لندن و انتقاد از کاســتی های دولت برای کاهش 
هزينه های زندگی وزير حمل ونقل را تهديد به عزل 
کردند. به گــزارش اينديپدنت، تی يوســی، کنگره 
اتحاديه های صنفی، که صدها اتوبوس را برای آوردن 
تظاهرکنندگان از سراسر بريتانيا به لندن هماهنگ 
کرد، خواستار اقدام هايی ازجمله »افزايش دستمزد 
مناســب برای کارگران بخش دولتــی« و حداقل 
دستمزد 15پوندی شدند. رهبران اتحاديه در ميدان 
پارلمان سخنرانی کردند و خواهان افزايش دستمزد، 
افزايش ماليات ثروتمندان و شــرايط کاری بهينه 
شدند. آنها همچنين از اعتصاب های اتحاديه کارگران 
راه آهن، دريانوردی و حمل ونقل )آرام تی( که هفته 
آينده برگزار می شــود حمايت کردند. فرانســيس 
اوگريدی، دبيرکل تی يوسی گفت: »من ديده ام که 
گرانت شاپس، وزير حمل ونقل، کارگران راه آهن را 
تهديد کرد که آنها ]با اين کار[ خودشــان را بيکار 
می کنند.« »خب اشتباه می کنيد آقای شاپس؛ اگر 
به بدتر کردن اوضاع ادامه بدهيد، در انتخابات بعدی 
اين شماييد که بيکار خواهيد شد.« اوگريدی افزود: 
»بگذاريد اين را به بوريس جانسون بگويم: حق نداری 
تورم را گردن کارگران بيندازی.« »حق نداری، آن هم 
بعد از يک دهه رياضت اقتصادی، خصوصی سازی و 

کاهش حقوق بگويی ما بايد بيشتر رنج بکشيم.« 

پناهگاه باشیم
خبرسازی شيء نقره ای  در مريخ

 

نیويورك: مريخ نورد »پشتکار« ناسا تصويری غيرمنتظره 
را از روی سطح ســياره مريخ به زمين مخابره کرد که يک 
شــیء براق فويل مانند چســبيده به يک صخره را نشان 
می داد. دانشمندان ناســا می گويند اين جسم نقره فام که 
بين 2 صخره در محل دهانه جزرو به چشم می خورد، نشانگر 
وجود حيات بيگانه در اين سياره نيست و در واقع يک زباله 
فضايی است که از زمين به آن جا منتقل شده است. به گفته 
گروه اداره کاوشگر در مقر ناسا، اين تکه براق فويل بخشی 
از پتوی حرارتی است که مريخ نورد ناسا به هنگام فرود در 
15ژوئن سال2021 استفاده کرده است. اين پتوی حرارتی 
برای محافظت از آسيب دمايی به سفينه به هنگام ورود به 
جو مريخ استفاده شده بود. آزمايشگاه پيش رانش جت ناسا 
با در کنار هم قرار دادن اليــاف و آلياژهای مختلف در اين 
بخش، يک اليه محافظتی به دور فضاپيما ايجاد کرده بود که 
وظيفه آن تنظيم دمای فضاپيما و جلوگيری از وارد آمدن 
آسيب به خصوص در هنگام فرود بود.البته خبر تکميلی تر را 

می توانيد در صفحه دانش و فناوری بخوانيد.

آتش گرفتن کمپ پناهجويان جزيره لسبوس يونان، برنده جايزه سال يونیسف اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

خواستگاری زنانه

چرا مردها فقط به خواســتگاری 
زن ها می رونــد و زن نمی تواند از 
مرد خواستگاری کند؟ بايد گفت هيچ منعی بر خواستگاری 
کردن زن از مرد وجود ندارد؛ اما اين يک عرف جاافتاده است 
که مردان اقدام به درخواست ازدواج و پيشنهاد همسری به 
زنان بکنند و سنتی الهی است که از ابتدای خلقت پايه گذاری 
شــده و ربطی به ملتی خاص يا فرهنگی خــاص ندارد. در 
داستان خلق آدم و حوا می خوانيم که چون نگاه آدم به حوا 
افتاد گفت: خدايا! اين مخلوق زيبا کيست که ديدنش موجب 
انس و آرامش من می گردد؟ خداوند فرمود: اين مخلوق من 
است. آيا مايلی که همدم و همراهت باشد و با تو سخن گويد؟ 
و چون آدم پاسخ مثبت داد خداوند نيروی شهوت را در وی 

قرار داد و فرمود: حاال او را از من خواستگاری کن.
اين سنت طبيعی در عالم حيوانات نيز به طور غريزی نهاده 
شده است. معموال اين جنس نر اســت که به انواع وسايل، 
گاهی با جلوه  گری و گاهی بــا قدرت نمايی و گاهی با راندن 
حريف از معرکه ســعی می کند عواطف و احساســات ماده 
را به ســوی خود جلب کند تا به عنوان جفت انتخاب شود. 
يعنی آنجا هم اين نر است که دارد خواستگاری می کند. اين 
قاعده در اکثر حيوانات اهلی و وحشــی وجود دارد. شيران 
جنگل، وقتی فصل انتخاب همسر می شود گرد ماده ای جمع 
می شــوند و آن قدر با هم زد و خورد می کنند تا آنکه شــير 
قوی تر، همه حريفان را از صحنه به در  کند و مقبول شير ماده 
 شود. طاووس و بوقلمون و بســياری از حيوانات ديگر برای 
انتخاب جفت، خود آرايی می کنند و با باز و بسته کردن پرها 
زيبايی شان را به رخ می کشــند تا ماده آنها را انتخاب کند. 
کبوتر نر آنقدر طلب نياز می کند و نالــه می زند تا ماده اش 
را به سمت خود جلب کند. در ماهی های آکواريومی هم که 
در بسياری از خانه ها هست انواع مختلف و اشکال گوناگونی 
برای دلبری نران و خواســتگاری و قبوالندن خود به ماده ها 

مشاهده می کنيم.
نظام خلقت اينطور خواسته است که مرد، صاحب خواسته 
و نياز باشــد و زن مظهر جلوه و ناز. يعنی مرد بايد به آستان 
زن برود و برای جلب رضايت او امتياز بدهد و زن بايد شمعی 
طاقچه نشين باشد که مرد را به عنوان پروانه به حضور بپذيرد. 
اين بهترين ضامن عزت زن و جبران کننده ضعف جسمانی او 
در مقابل قدرت مرد است و همين باعث حفظ تعادل و توازن 
کشش ها و مايه حرمت داشتن زن نزد شوهر خواهد بود. وقتی 
مرد با دنيايی از نياز به خواستگاری زن رفت و زن با دنيايی از 
ناز به خواسته او پاسخ مثبت داد، مرد ملزم می شود تا در قبال 
اين محبت و عشق، خواسته های او را بپذيرد،  با او به محبت 
و احترام رفتار کند، نيازهای مادی و معنوی اش را برآورد و 
تأمين کند،  او را بی پشتوانه و رها نگذارد، در مقابل ديگران از 
او حمايت کند و به عنوان شريک زندگی و همراهی مهربان 
در غم و شــادی با وی همراه باشد. چه آنکه براساس شرايط 
روحی و فيزيکی حاکم بر خلقــت زن و مرد، اين طبيعت و 
خصلت مرد است که تکيه گاه باشــد و اين نياز طبيعی زن 
است که تکيه گاهی داشته باشد. اين نظام طبيعت و قانون 
خلقت است که بر پايه نيازها،  ظرافت ها و ظرفيت های زن و 

مرد بنا نهاده شده است.
اکنون و در اين زمانه که اين ســنت حسنه و صحيح جاری 
است، متأسفانه زنان اين همه مورد ظلم و تحقير و ناسپاسی و 
آزار روحی و جسمی قرار می گيرند؛ حاال اگر شرايط به عکس 
بود و زنان بايد از مردان خواستگاری می کردند و مردان با ناز 
و افاده به خواسته آنان تن درمی دادند که شوهری شان را بر 
عهده بگيرند، چه اتفاقی می افتاد؟ آيــا اين يک برگ برنده 
برای مرد نبود که به قدرت جســمی او اضافه و ظلم به زنان 

مضاعف شود؟
درست است که خواستگاری زن از مرد هيچ اشکال شرعی 
ندارد اما واقعا آيا عواطف زن پذيرای اين معنی هست؟ پاسخ 
منفی اســت چون اين فطرت يا اين غريزه، همه براســاس 
حکمتی طراحی شده که می تواند عمدتا ناظر بر آبرومندی 
زن و وزانت و ارزشــمندی وی به عنــوان موجودی ظريف، 
احساس مند و باعزت باشد. برخالف شئونات مرد نيست که 
از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و به سرعت سراغ 
ديگری برود و اين کار را آنقدر تکرار کند تا به مطلوب خود 
برســد درحالی که واقعا روحيه و احساس ظريف و شکننده 
زن - که بايد نازپرورده باشــد و بر روح و روان مرد حکومت 

کند - هرگز تحمل شنيدِن نه  را ندارد.
البته موارد نادر و اســتثنايی و حتی رفتــار عرفی خاص در 
منطقه ای خاص، موجب ترديد در اين قاعده نمی شود؛ چه 
آنکه ما نظام عمومی جهان و اصل کلی را می بينيم و وجود 
موارد استثنايی را نافی قاعده کلی نمی دانيم. به قول شهيد 
مطهری که می گويد اين يک قاعده است که مردان خشن و 
اهل رزم آفريده شــده اند و زنان ظريف و اهل بزم. اما گاهی 
مردانی ديده می شــوند که از زنان ظريف تــر و بزمی ترند و 
همينطور زنانی که از مردان خشــن تر و رزمی تر. ولی اينها 
موارد نادر و استثنايی هســتند که هرگز قانون کلی را نقض 

نمی کنند.

تابستان که می شود همراه 
بــا تغيير زاويه خورشــيد، 
گرمای نفســگير هم سراغ 
شــهر می آيد. اجداد ما که تازه شهرنشــين شده 
بودند، تابستان که می شد می رفتند ييالق. ييالق 
معموال در دامنه های خنک کوهستان ها بود. با گرما 
نمی جنگيدند، از آن فــرار می کردند. در خانه های 
قديمی و سنتی 2عامل مهم برای خنک نگه داشتن 
خانه ها استفاده از کوران و دوری از تابش مستقيم 
آفتاب بود. ديوارهای بلند خشتی حياط مرکزی را 
در سايه نگه می داشتند و پنجره های روبه رو کوران 

و خنکی ايجاد می کردند.
ما شهرنشــين های امروزی اما سبک زندگی مان 
به گونه ای نيســت که بتوانيم 3ماه تابســتان را از 
چرخــه کار و زندگی حذف کنيــم. خودمان بايد 
برويم ســر کار. بچه هايمان بايد بروند مدرســه يا 
کالس. صاحبخانه اجاره خانه می خواهد و باالخره 
بايد يک جوری با گرما مدارا کنيم. نمی توانيم هم 
به خانه های قديمی کوچ کنيم چون همه شــان يا 

تخريب شده اند يا کافه و هتل.
اگر بالکن يا پنجره ها اجازه نصب سايبان های افقی 
بدهند، برای مقابله با تابش شديد آفتاب اين بهترين 
راهکار اســت. ايجاد ســايه و تبديل آفتاب به نور، 
می تواند گرمايی که وارد خانه می شــود را تعديل 
کند. البته خيلی از ساختمان ها برای نصب سايبان 
روی نما، اجازه نمی دهند. در واقع اينها از دســته 

تصميماتی هستند که در مرحله ساخت بايد گرفته 
شوند. اگر نتوانيم از سايبان افقی استفاده کنيم با 
نصب سايبان های حصيری عمودی در بالکن ها و 
در جبهه داخلی برای پنجره هايی که تابش شديد 
آفتاب دارند می توانيم نور ورودی به خانه را تعديل 
کنيم. مسدود کردن درز پنجره ها نيز اهميت دارد. 
در زمستان مهم است که گرما را بتوانيم داخل خانه 
نگه داريم. در تابســتان مهم اين است که مانع از 
ورود گرما بشــويم و با صرف انرژی کمتر بتوانيم 
خانه را خنک کنيم يا خنکی را در داخل خانه نگه 
داريم. بنابراين کنترل درزبندی پنجره ها و مسدود 
کردن روزنه های بين ديوار و پنجره از اين نظر کمک 
می کند. با صرف هزينه ای بيشتر می توان پنجره های 
معمولی را به دوجداره تبديل کرد و به اين ترتيب 
تبادل انرژی بين بيرون و داخل خانه را کمتر کرد. 
راه حل ديگر استفاده از پرده های مناسب است. پرده 
می تواند نور و گرما را جذب کند. برچسب هايی نيز 
به عنوان عايق حرارتی وجود دارند که روی شيشه 
نصب می شوند و می توانند تا حدودی مانع از ورود 
گرما به ساختمان شوند. تغيير چيدمان مبلمان هم 
يکی از راهکارهای ساده است. با قرار دادن گلدان ها 
در مسير نور و گرما)که البته بايد به نوع گياه و نياز 
نوری آن هم توجه شود( می شود از تماس مستقيم 
مبلمان و فرش با نور آفتاب جلوگيری کرد. اگر خانه 
حداقل در 2جهت مختلف پنجره داشته باشد با باز 
نگه داشتن پنجره ها می شود از کوران هوا استفاده 
کرد و بدون استفاده از سيســتم سرمايش خانه را 

خنک کرد. 

مان

شیدا اعتماد

خانه  تابستانی

تقويم / زادروزعدد خبر

 آقای بازیگر

می گفت: »اولین شبی که پیش پرده خواندم، 
تماشاخانه کشور بودم، سال1320، جنگ دوم 
جهانی. از شــوق توی خیابان ها می دويدم و 
گريه می کردم.« حرف زدن عادی اش هم مثل 
لحن صدايش در فیلم هــا بود، صدايی که انگار 

صاحب دنیاست.
»من عزت ام. عزت انتظامی. تقريبا 65ســال 
است که بازی می کنم، نه بازی نمی کنم، زندگی 
می کنم.« تاريک روشن صبح در اتاق کوچکش 
در خانه ساکت خود در قیطريه مطالعه می کرد. 
می گفت: »من عاشق کتابم.« توی کتابخانه اش 
همه جور کتابی پیدا می شد. بعد اگر فیلمنامه ای 
در دست داشت، مشغول تمرين می شد. فیلمنامه 
را آنقدر می خواند و با آن زندگی می کرد تا همه 
نقش را از آن خود کند. می خواند، تمرين می کرد 
و می نوشت، آنقدر در حاشیه فیلمنامه می نوشت 

تا تمام صفحه سیاه می شد.
می گفت: »وقتی همه فیلمنامه، حتی ديالوگ های 
پرسوناژ مقابل را از بر کنم، آن وقت می فهمم که 
تقريبا آماده ام.« جلوی دوربین ديگر پايش درد 
نمی کرد. جلوی دوربین پر از انرژی بود. جلوی 
دوربین انتظامی 1320 بود. شايد به سن و سالش 
نمی آمد اما از خیلی از جوان هــا پرکارتر بود. 
می گفت: »حاجی واشنگتن را از بقیه فیلم هايم 
بیشتر دوســت دارم. هر وقت آن را می بینم، 
ناخودآگاه گريه ام می گیــرد.« در روز اگر وقت 
آزاد پیدا می کرد، ايمیل هايش را چک می کرد 
و به سايت های خبری سر می زد. موبايلش مرتب 
زنگ می خورد، از اين خبرگزاری و آن روزنامه. 
می گفت: »موسیقی کالسیک را دوست دارم.« 
زنگ موبايلش چهار فصــل ويوالدی بود. برای 
استراحت صندلی سفید حیاط پر برگ و درخت 
خانه را از همه جا بیشتر دوست داشت. می گفت: 
»40سال است اينجا هستم. اين خونه و حیاط 
و کتاب ها رو با هیچی عوض نمی کنم.« خانه پر 
است از کتاب، لوح سپاس، جايزه و عکس های 
بزرگ و کوچکی که بعد از رفتن انتظامی، موزه ای 
را تشــکیل داده اند. موزه ای پر از صمیمیت و 

مهربانی.

حافظ

ديده ما چو به امید تو درياست چرا
به تفرج گذری بر لب دريا نکنی

از منظر حقوق بين الملل واژه ها و اصطالح هايی 
کــه گويــای مهاجرت اجبــاری از ســرزمينی 
به ســرزمين ديگر هســتند هر يک بــا ديگری 
فرق های اساســی دارند اما از منظر اخالقی همه 
آوارگان، پناهجو ها، پناهنده هــا و مهاجرانی که 
سقف شان آسما ن  اســت و فرش شان زمين يک 
معنا بيشــتر ندارند و آن نياز مبرم آنها به مامن و 
پناهگاه است. از هر صد نفر جمعيت جهان يکی 
پناهجوســت و در پی جنگ، تعقيــب يا فجايع 
 طبيعی خانه و کاشانه  اش از ميان رفته و حاال برای

 بيســت و يکمين ســال مجمع عمومی سازمان 
ملل متحــد او را به عنوان پناهجو می شناســد. 

»کنوانســيون ژنو« پس از جنــگ جهانی دوم 
حفاظت از فرد و وظايف جهان شمول در اين زمينه 
را توضيح می دهد. اين کنوانســيون دربرگيرنده 
تعريف مفهوم »پناهنده« و اصل هايی اســت که 
اخراج يــا بازگرداندن چنين انســانی را ممنوع 
می کند. بــرای نمونه ماده33 اين کنوانســيون 
تصريح می کند که هيچ پناهنده ای را نمی توان به 
منطقه ای بازگرداند که زندگی يا آزادی او را تهديد 
می کند. به بهانه بيستم ژوئن روز جهانی آنها مثل 
بسياری از کارفرما های وطنی پناهگاه پناهجو ها 
باشيم. همچنين اگر در اطراف خود با پناهجويانی 
برخورد داريم که مثل هــر پناهجوی ديگری در 
جهان بيش از باقی افراد آن جامعه زير بار تبعيض 
هستند و چه بسا جدی گرفته نمی شوند بد نيست 
يک آمار بين المللــی را در اين باره به حافظه مان 
بسپاريم تا اگر ســپر بالی او نشــديم دست کم 

سبب ساز ظلم به او نشويم؛ فقط کافی است بدانيم 
براساس ارزيابی »سازمان بين المللی مهاجرت« 
تا سال2050 ميالدی بين 150 تا 200 ميليون 
انســان در نتيجه تغييرات اقليمی آواره خواهند 
شد. خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها، گردبادها 
و سيل ها نتيجه مستقيم تغييرات اقليمی اند و اين 
مورد در کشور های در حال توسعه بيشتر خواهد 
بود. اين پيش بينی آماری در حالی اســت که در 
گذشته هم برای نمونه طی سال2014 ميالدی 
و پس از اشغال عراق توســط داعش اين کشور با 
2.2ميليون نفر جمعيت که مجبور به ترک کشور 
شدند، در شمار 5کشور نخست مبدأ پناهجويان 
قرار گرفت. ســپس نيمی از جمعيت سوريه در 
جريان درگيری های داخلی، از کشور گريختند. 
همچنين يک سوم جمعيت ســودان جنوبی در 

حدود 1.3ميليون نفر کوچ کردند.

برای ما که در شهر زندگی می کنيم و 
آب لوله کشی داريم، شايد چندان قابل 
درک نباشد که عده ای از هموطنانمان در روستاها نه تنها آب لوله کشی ندارند، 
بلکه برای اينکه در روز چند ليتر آب داشته باشند بايد کيلومترها راه بروند و از 
چاه يا رودخانه آب بردارند. يا شايد اصال متوجه نشويم که در فالن دشت زمين 
نشست کرده و چاه ها خشک شده اند و قنات ها ديگر آبی ندارند و ذخاير سدها 
رو به کاهش است. برای همين است که عده ای بی خبر از خشکسالی و بی آبی 
چند سال اخير، همچنان در مصرف آب اسراف می کنند و به راحتی آب را هدر 
می دهند. حاال که تابستان و فصل گرما از راه رسيده و قاعدتا در اين ايام مصرف 
آب هم افزايش خواهد داشت، صرفه جويی در مصرف آب اهميتی دوچندان 
پيدا می کند. آنطور که سخنگوی آب کشور می گويد، 6درصد از مشترکان 
بيش از حد مجاز آب مصرف می کنند. به همين دليل مسئوالن وزارت نيرو 
تصميم دارند برای مقابله با مشترکان بدمصرف، آب اين دسته از مشترکان را 
به صورت موقت 3 تا 4 ساعت در روز قطع کنند و اگر روند خود را تغيير ندهند، 
تا انتهای پايان پيک به طور کامل آب اين مشــترکان قطع می شود. شايد بد 
نباشد بدانيد که امسال وضعيت ذخاير سدهای 
تهران بحرانی است و از آنجا که زمستان و 
بهار امسال بارندگی زيادی نداشتيم، 
احتماال تابستان ســختی از لحاظ 
کمبود آب پيش رو خواهيم داشت 
و برای مقابله با بحران کمبود آب 
هم، بهتريــن راه صرفه جويی 

است.

دغدغه

فاطمه عباسی

قطعا  قطع

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

نويد فرامرزياننگاه
روزنامه نگار

هـمـيشـــه 
هم اشــک ها 
مايــه خير نمی شــوند. آنهــا وقتی 
شفابخش و ســرورانگيزند که قبل 
از فروريختن مدت زيادی در ســينه 
بجوشــند و ســپس فرو ريزند. اول 
بسيار شديدند، ولی رفته رفته آرام تر و 
شيرين تر می شوند و خستگی گنگ و 
مالل آور ما را می زدايند... ولی هستند 
اشک هايی که سردند، اشک هايی که 
با خّســت فرومی ريزند و قطره قطره 
مثل بــار گرانی بی حرکــت بر قلب 
ســنگينی می کنند و از دل به بيرون 
می تراوند، بی آن که نشاطی ببخشند 
يا تســکين بدهند. اينها اشک های 

نيازند. کســی که آنها را فرو نريخته 
بدبخت نبوده است. ایوان تورگنیف

رودين

آخر مصور
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