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وضعیت بارش و دمای کشور در ماه های آینده

رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی از نوسانات دمایی طی روزهای باقی مانده 
اردیبهشت خبر داد و گفت: بارش های خرداد و تیر ۹۸ در حد نرمال 
خواهد بود اما پیش بینی می شود که دمای هوا در خرداد و تیر یک تا دو 
درجه بیشتر از حد نرمال باشد. ایمان بابائیان در مورد پیش بینی وضع 
هوای کشور در سه هفته باقی مانده از ماه جاری )اردیبهشت( به ایسنا 
گفت: در هفته دوم اردیبهشت میانگین بارش در سطح کشور در محدوده 
کمتر از نرمال پیش بینی می شود اما در هفته های سوم و چهارم در اغلب 
مناطق کشور بارش ها در حد نرمال خواهد بود البته در همین بازه زمانی 
در استان های حاشیه البرز و شمال غرب کشور میزان بارش ها به بیش از 

نرمال گرایش دارد.
پیش بینی بارش نرمال برای خرداد ۹۸

وی با بیان اینکه در خردادماه سال جاری بارش کشور در بیشتر مناطق 
در محدوده نرمال خواهد بود، اظهارکرد: در ماه بعد در بخش هایی از 
استان های حاشیه زاگرس مرکزی و شمال غرب کشور بارش در محدوده 
بیش از نرمال پیش بینی می شود. افزون بر اینها، شرایط بارش در ماه 
ابتدایی فصل تابستان )تیر ۹۸(، مشابه خردادماه خواهد بود. هرچند که 

مقدار بارش نرمال کشور در تیر ماه قابل مالحظه نیست.
دمایی  وضعیت  مورد  در  ادامه  در  اقلیم شناسی  پژوهشکده  رئیس 
کشور طی هفته  آتی اظهار کرد: با اینکه در هفته ابتدایی اردیبهشت، 
میانگین دمای کشور سه تا چهار درجه کمتر از نرمال بود اما در هفته دوم 
اردیبهشت این وضع تعدیل می شود، به طوری که در نوار ساحلی دریا خزر 
میانگین دما در حد نرمال و در سایر استان ها دمای هوا یک تا سه درجه 

کمتر از نرمال خواهد بود.
وضع دمایی ایران در هفته های سوم و چهارم اردیبهشت

به گفته بابائیان، در هفته سوم اردیبهشت، دما در جنوب شرق دو تا 
سه درجه و در سایر مناطق یک درجه بیش از نرمال پیش بینی می شود، 
همچنین در هفته چهارم اردیبهشت، میانگین دمای هوا در شمال شرق 
در حد نرمال خواهد بود اما در سایر استان ها به یک درجه بیش از دمای 
معمول فصل می رسد. وی همچنین به پیش بینی وضع دمایی خردادماه 
اشاره پرداخت و گفت: میانگین دما در خردادماه در شمال غرب و غرب 
کشور یک تا دو درجه بیش از حد نرمال و در سایر مناطق حدود یک 
درجه بیش از نرمال خواهد بود همچنین میانگین دمای هوا برای تیر ۹۸ 
در سطح کشور در حد نرمال تا یک درجه بیش از آن پیش بینی می شود.

رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی در بخش پایانی گفت وگو با اشاره به 
وضعیت بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 7 اردیبهشت ماه 
۹۸ ، اظهارکرد: میانگین بارش کشور از ابتدای سال زراعی ۹۸-۱۳۹7 تا 7 
اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۹۴ میلی متر بود که نسبت به سال گذشته و بلندمدت 
به ترتیب ۱۴۱ و ۴۵ درصد افزایش داشت. بیشترین افزایش بارش نسبت 
به میانگین به مقدار ۱۰۶، ۹۹ و ۹۴ درصد به ترتیب در استان های ایالم، 
لرستان و گلستان و کمترین افزایش به مقدار ۲.۴، ۶.۲ و ۱7.۴ درصد به 
ترتیب در استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و اردبیل ثبت شده 
است البته با وجود افزایش بارش رخ داده در تمامی استان های کشور 
در مقایسه با بلندمدت، به دلیل توزیع ناهمگون بارش ها، بخش هایی از 
استان های کشور از جمله کرمان و سیستان و بلوچستان، بارش کمتر از 

نرمال دریافت کردند.

افزایش ۲۰ درصدی مرگ ناشی از سوءمصرف 
موادمخدر

در سال گذشته ۳۶7۲ نفر بر اثر سوءمصرف مواد و عوارض ناشی از آن 
در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با سال قبل از 
آن که آمار تلفات ۳۰۵۶ نفر بود، افزایش ۲۰.۲ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در سال گذشته 
از کل تلفات اعتیاد، ۳۲۱۳ نفر مرد و ۴۵۹ نفر زن بودند که در مقایسه 
با تعداد درگذشتگان در سال ۹۶ به ترتیب ۱۹.۳ درصد در مردان و ۲۶.۴ 
این اساس در سال گذشته  بر  افزایش نشان می دهد.  درصد در زنان 
استان های تهران با ۹۰۰، فارس با ۳۳۶ و خراسان رضوی با ۲۸۰ متوفی، 
بیشترین و استان های خراسان جنوبی با ۶، گلستان با ۱۹ و ایالم با ۲۰ 
متوفی، کمترین آمار مرگ بر اثر سوءمصرف مواد را داشته اند. طبق این 
گزارش، این در حالی است که مرگ بر اثر سوءمصرف مواد محرک با 
۳۳۲ مورد،  ۹ درصد از کل مرگ های ناشی از سوءمصرف مواد را به خود 
اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد کاهش را 
نشان می دهد در حالی که مرگ ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در همین 
مدت منجر به مرگ ۳۳۴۰ نفر شده است که افزایش ۲۴.۱ درصدی را 

نسبت به سال ۹۶ نشان می دهد.

تقویت پلیس کوهستان در تفرجگاه های پایتخت
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از حضور پلیس کوهستان و پارک 

در تفرجگاه های پایتخت خبرداد.
سردار کیوان ظهیری در گفت وگو با ایسنا، درباره اجرای طرح امنیت 
و انضباط اجتماعی در سطح پارک ها و کوهستان های پایتخت، اظهارکرد: 
یکی از بخش های ما در طرح امنیت و انضباط اجتماعی پلیس که از هفته 
گذشته در سراسر پایتخت به مرحله اجرا درآمده پلیس کوهستان و پارک 
است که ما در استای انجام بهتر مأموریت ها، این دو یگان را تقویت کردیم 
تا حضور گسترده ای در سطح بوستان ها و همچنین کوهستان های پایتخت 
داشته باشند. وی درباره اینکه حضور پلیس در این مناطق چطور خواهد 
بود؟ گفت: حضور مأموران ما مقتدرانه خواهد بود و قطعاً اجازه برهم زدن 

آرامش شهروندان در این فضاها را نخواهیم داد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره امکانات مورد نیاز برای پلیس 
پارک نیز به ایسنا گفت: در این خصوص وسایل و تجهیزاتی را درخواست 
داده ایم که به زودی آنها را خواهیم گرفت، از طرفی دیگر نیروهای ما نیز از 

آمادگی خوبی برخوردار هستند.
ظهیری در پاسخ به اینکه آیا با مواردی مانند سگ گردانی در پارک 
هم برخورد خواهد شد؟ تصریح کرد: با اوباشگری و برهم زدن آرامش و 
هرآنچه که ارتکابش در سراسر کشور جرم بوده یا سبب وحشت و ترس 

شهروندان شود، برخورد خواهیم کرد.

اخبار
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نمایشگاه کتاب تهران به نیمه خود رسیده است. تامل دقیق 
تر در ماهیت و ساختار بزرگترین اتفاق فرهنگی سال ایرانیان؛ 
نشانه های آشکاری از وضعیت امروز فرهنگی ایران به دست 

می دهد.
پروسه برگزاری یک رویداد فرهنگی با استقبال باال در شهر 
تهران، بدون اندیشیدن به راهی که از طریق آن بتوان وجوه و 
نیازهای نمایشی و الکچریسم فربه در فرهنگ عمومی این شهر 
را پاسخ گفت، از همان ابتدا محکوم به شکست است. در دل 
چنین پروسه ای مسئوالن فرهنگی، دست اندرکاران این رویدادها 
و مدیران میانی و… همه دنبال یک »نتیجه مطلوب« از نمایشگاه 
هستند که آن هم چیزی نیست جز استقبال عددی گسترده، 
رضایت عام از بودن در فضایی راحت و آسایش فیزیکی، دامن 
زدن به رونق بازار محصوالت فرهنگی والبته فروش حداکثری 
و…. اینها به دست نمی آید جز با رعایت قواعدی که بتواند وجوه 
و نیازهای قدرتمند موجود در فضا و فرهنگ عمومی را پاسخ گفته 
و مخاطبان و توده را به این رویدادها جذب کند و چیزی به نام 

نمایشگاه کتاب از همین جا زمین گیر می شود.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با این عنوان پرطمطراق از روز 
چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است. این بزرگترین رویداد 
فرهنگی عمومی در سطح کشور است که هر سال بازدیدکنندگان 
و خریداران متعددی را به مصلی تهران می کشاند. امسال نیز 
نمایشگاه با فضاهایی مشابه این چند سال در حال برگزاری است 
و به نیمه نرسیده مشخص است که مسیر آن تا انتها چگونه 
برای  جالبی  بسیار  نمونه  تهران  کتاب  نمایشگاه  بود.  خواهد 
مطالعه آن چیزی است که در سالهای اخیر در فضای فرهنگ 
ایرانی در حال غلبه یافتن و پیدا کردن راهی برای تسلط و غلبه 
است. در این نمونه کم و بیش با ایجاد فضاهایی تبلیغاتی و 
ظاهرگرایانه فرهنگی برای جذب مخاطبان نه تنها توسط خود 
از  بلکه توسط بسیاری  تهران،  نمایشگاه کتاب  برگزارکنندگان 
فرهنگ«  »کنشگران  عنوان  به  انتشاراتی ها  دست اندرکاران 
مواجه هستیم. از این بدتر، حتی ما در تولید و انتشار محتوای 
کتاب هم، که باید بسیار جدی تر، فرهنگی تر، انسان مدارانه تر و 
چالش برانگیزتر از این فضاهای موقتی و نمایشی و تا حد زیادی 
نامیمون و  بازی  باشد، متأسفانه دچار چنان  لوس و مبتذل 
جلفی شده ایم که در مواقعی ناامیدی اصحاب فرهنگ و قلم 

جدی سراسر کشور را به بار آورده است.
زندگی مصرف زده و تفاخرجویانه طبقه متوسط تهرانی کماکان 

در صدر است
گشت و گذاری کوتاه در نمایشگاه کتاب تهران به راحتی نشان 
می دهد که ما در چه وضعیت گیج کننده و ناامیدکننده ای قرار 
داریم. به طور متناوب در هر حرف الفبای انتشارات ها؛ غرفه های 
انتشاراتی هایی را می بینیم که با پذیرش یک فضای مسلط کامالً 
بازاری-تجاری، و نه فرهنگی، کتاب های »خوشگل« انواع و اقسام 
سلبریتی های ریز و درشت در فضاهای حقیقی و مجازی را با 
بزک دوزک ها و رنگ و لعاب های »بیا و ببین« به دست مخاطبانِ 
عموماً جوان کتاب می رسانند که توصیف حدود سطحی بودگی 

آن ها هم از هر کسی، از جمله صاحب این قلم برنمی آید.
آن سوی دیگر پر مخاطب نمایشگاه هم تقریباً چنین وضعیتی 
به  و  عاشقانه  اصطالحاً  کتاب های  عرضه  قصه  است.  برقرار 
نه  است؛  داغ  بسیار  کن!«  خوب  »حال  آنها  مخاطبان  قول 
هر عاشقانه ای، از آنها که پر از تصویرها و روایت های آبکی از 
»دلگیری دم غروب« و »لذت قدم زدن کنار ساحل« و »دو 
فنجان چای روی میز چوبی یک کافه تاریک« و »دود کردن 
یک نخ سیگار در هوای حسرت دیدار« و شبیه این ها است؛ 
کتاب هایی بزک شده با برخی نمادهای نخ نما و از ریخت افتاده 
روشنفکرانه و متعلق به زندگی مصرف زده و تفاخرجویانه طبقه 
متوسط تهرانی که به خودی خود برای اثبات سطحی و جلف 
و  تار  و  تیره  عموماً  عکس هایی  حاوی  می کند!  کفایت  بودن 
نورپردازی های از مد افتاده و ژست های »مکش مرگ ما« ی 

دهه های پایانی قرن پیش و صدها ادا و اطوار تقلیدی دیگر!
طبق آخرین آمار در سه روز اول نمایشگاه بیش از نیم میلیون 
تراکنش مالی صورت گرفته است. رقم مهیج و امیدوارکننده ای. 
اما نگاهی به غرفه های شلوغ نمایشگاه به روشنی نشان می دهد 
که بازار کتاب در ایران با چه زنده است؟ مراکز نشر بازاری شده ما 
کتاب های عامه پسند را با تیراژهای باال به حلق توده فرو می کنند 
و نوعی تفاخر ساختگی و مصرفی را رواج می دهند و بیچاره 
توده ها هم با یک نمایش و تفاخرجویی مضاعف، همین بنجل ها 
را می خرند، با آنها عکس می گیرند، در صفحات مجازی شان 
منتشر می کنند و در زیرش از »لذت یک غروب دلگیر با یک 

یا عاشقانه نویس« حرف  فنجان چای و کتاب فالن سلبریتی 
قربانیان  قربانی هستند؛  بیشتر  اینها  می زنند. درست است، 
فرایندها و ساختارهایی که مسئوالن تولید و بازتولیدشان هرگز 
به طور کامل شناخته نمی شوند، محترم باقی می مانند و در 
یک مصونیت رسانه ای رسمی قرار دارند. اما باید تصدیق کرد 
که آن مصونیت و احترام کاذب، نتیجه مستقیم همین حجم 
از بالهت های انتشاریافته و رسمیت یافته در فرهنگ عمومی 
جامعه ما نیست. برقرار بودن آن احترامات و مصونیت ها شدیداً 
وابسته و متأثر از همین وضعیت مبتذل در فرهنگ عمومی و 
توده ای و لوث شدن عناصر جدی فرهنگی و فکری است که با 

مطالعات کتاب های جدی به دست می آید.
هضم نهادها و رسانه های فرهنگی و انقالبی با منطق نمایش 

و بازار
این تنها اتفاقی نیست که در نمایشگاه کتاب تهران در حال 
رخ دادن است. بیایید از منظر دیگری به این پروسه که در آغاز 
روی آن تاکید کردیم، نگاه کنیم؛ »پروسه ای که مجبور است 
برای مواجه شدن با استقبال باال، وجوه و نیازهای نمایشی و 
الکچریسم فربه در فرهنگ عمومی موجود را پاسخ گوید«. این 
وقتی دریابیم در  تناقض می انجامد؛  به  نقطه  فرایند در یک 
بسیاری از فرایندهای مدیریتی و سازمانی در عرصه فرهنگ، 
همان مدیران و دست اندرکاران عرصه ها و کنش های فرهنگی 
که امروز به رعایت قواعد مسلط بر جامعه طبقه متوسط شهری 
و سطحی تهرانی در نمایشگاه کتاب تن داده اند، در طول سال 
و ایام غیر از برگزاری آن رویدادهای اصطالحاً فرهنگی )مانند 
نمایشگاه کتاب( همه هم و غم شان تالش برای رخنه در آن وجوه 
و نیازهای فربه موجود در فرهنگ عمومی طبقه متوسط شهری و 
تغییر یا سامان دادن آن بوده است. همه تالش های که نهادهای 
فرهنگی در طول سال برای سامان دادن به فرهنگ عمومی در 
ایران انجام می دهند اینجا به یکباره وجه نمادین خود را نشان 
می دهد. همه تالش ها در موقعی که باید خود را نشان دهد و 
در عمومی ترین عرصه خود را عرضه کند نهایتاً با منطق بازار به 
کناری می رود، نهایتاً جز همایش و نشستی دهان پرکن چیزی از 
آنها باقی نمی ماند و نهایتاً به تثبیت سلطه همان طبقه متوسط 
به باالی تهرانی می انجامد؛ در کجا؟ در نمایشگاه کتاب تهران که 

مردم واقعاً به میدان مصرف فرهنگ می آیند.
در چنین بساطی است که شاهدیم کسانی که در پی نوعی 
مقابله با امر تثبیت شده و عینی موجود بوده اند، حاال بنا بر 
منافعشان می آیند به خود آن امر متقابل تن داده و خودشان 
استحاله  یک  اینگونه  می کنند  تبدیل  آن  از  بخشی  به  هم  را 

ایدئولوژیک در امر متقابل یا متضاد را به نمایش می گذارند.
نسبت رسانه های رسمی و فضاهای ظاهراً فرهنگی که گه گاه 
وصف »انقالبی بودن« را هم با خود یدک می کشند، هم در 
همین جا معنی می شود. چندی پیش یکی از مدیران رسانه ای 
کشور در اظهارنظری عجیب از سلبریتی های موجود در فضاهای 

رسانه ای کشور تمجید کرده بود و حضور آنها را مغتنم شمرده 
اظهارنظرات  البه الی  در  که  بود  این  قضیه  جالب  نکته  بود! 
این مسئول رسانه ای به خوبی می شد تشخیص داد که او به 
طور ناخودآگاه در حال سخن گفتن از وجوه ابزاری و سودمند 
برای حفظ و پیش بردن وضعیت موجودی است  سلبریتی ها 
دیگر  و  مقام مسئول  تنها مختص همان  و  تنها  که سودش 

صاحب منصبان هم جنس او است.
شاخ های اینستاگرامی و صف های طویل مشتری

اوضاع تا حد زیادی ناامید کننده است. فقط کافی است به 
این فکر کنیم که چرا یکی از شلوغ ترین و پرمخاطب ترین اوقات 
در نمایشگاه کتاب تهران را که از قضا در مصالی بزرگ تهران 
هم برگزار می شود، برای زمانی است که اصطالحاً یک »شاخ 
اینستاگرامی« قرار است بیاید کتاب اولش که حاوی مجموعه ای 
از »دل نوشته« های بی معنی اینستاگرامی است را امضا کند!؟ 
به این فکر کنیم که چه می شود صفی طویل برای گرفتن امضا از 
یک »شاخ« تشکیل می شود و صفحات اجتماعی ده ها و صدها 
جوان این شهر استوری هایی منتشر می کنند و در آن ها می گویند 
بیش از یک ساعت است که در صف امضا از »امیرعلی« نامی 
ایستاده اند، ولی هنوز نیامده است؛ تازه در پایین پستشان با 
برجسته کردن عنصر »انتظار«، هشتگ می کنند: »امیرعلی بیا 

بیرون!«
تنها  که  است  شناخته نشده ای  شاخ  و  سلبریتی  تازه  این 
است،  کرده  منتشر  اینستاگرامی اش  پست های  از  کتاب  یک 
حوزه ها  در  قوا  تمام  با  که  جوان«  »رامبد  مانند  چهره ای  نه 
و عرصه های مختلف و رسانه های رسمی و مجازی و… پیش 
می رود و حاال از به خاطر حرکتی نمایشی تبلیغاتی راهش به 
نمایشگاه کتاب تهران در مصلی افتاده است. کتاب عکسی از یک 
مسابقه عکاسی حاوی تصاویر ارسالی کاربران اینستاگرام منتشر 
می شود و داوری نهایی برای انتخاب عکس ها کسی نیست جز 

شومن »خندوانه«!
به هر حال این پروسه متناقض و کج و معوج همچنان 
مسلط است و پیش می رود و هنوز هم نگرانی خاصی را 
ایجاد نکرده است. حتی وجود چنین پدیده ها و پروسه های 
نمی شود،  محدود  فرهنگ  حوزه  به  تنها  تناقض باری، 
از این تناقضات رنج  اقتصاد، جامعه و سیاست ما هم 
کنشی  عنوان  به  انتخابات  زمان  وقتی  مثالً  و  می برند 
سیاسی و اجتماعی که از قضا به شکلی تنگاتنگ با امر 
چهره های  می رسد،  است،  مرتبط  هم  اقتصاد  بنیادین 
سیاسی و ایدئولوژیک خود را به رنگ مردم و همجنس با 
فضای عمومی درمی آورند، نمایشی مضحک با امر متضاد 
و متقابل بازی می کنند، شعارهای رنگ و وارنگ خوشایند 
به »نتیجه مطلوب« و »رضایت  تا  نزد عموم می دهند 
حداکثری از خویش« برسند و پس از انتخاب، عمیق ترین 
فاصله ها را با همان فضای عمومی و مردم و… می گیرند و 

در نتیجه همان وضعیت قبلی بازتولید می شود.
تردید برای حضور در سیاست و اجتماع و البته فرهنگ

تکرار چنین وضعیت هایی در جامعه ایرانی حاال به مراحل 
سرنوشت سازی رسیده است. تا جایی که به وضعیت سیاسی 
اجتماعی مربوط می شود در فضای عمومی، وضعیت به نوعی 
به گزینه انفعال عمیقاً فکر می کند. در حوزه فرهنگ هم این 
وضعیت در بسیاری از بزنگاه های مهم صدق می کند؛ رویدادهای 
فرهنگی در ذهنیت عمومی به عنوان رویدادهایی منفعت طلبانه 
تفسیر می شود و گسست میان فرهنگ عمومی و سازمانی را 
عمیق و عمیق تر می کند. در این وضعیت سوژه های جدی، و نه 
سخیف و مبتذل فرهنگی و اجتماعی حاضر در فضای عمومی در 
خصوص این رویدادها با یک تردید بنیادین مواجه می شوند و 
این به فضای منفعالنه و گاه شدیداً سلبی منجر می شود و امروز 

دیگر می توان گفت »شده است«.
رویدادهای  دست اندرکاران  و  مسئوالن  که  بزنگاه هایی  در 
اصطالحاً فرهنگی در حین برگزاری آن رویدادها تالش می کنند 
»حس  تجربه  و  درک  برای  عمومی  فضای  و  فرهنگ  آنچه 
خوشایند« »رضایت مطلوب« و… به آن نیاز دارد، در دسترس 
قرار دهند و این رویدادهای فرهنگی را به مثابه »بستری که برای 
همه خوشایند و رضایت بخش است« تعین ببخشند، کنشگران 
فرهنگی نسبت به وجوه نمایشی، مصرفی، منفعت طلبانه و حتی 
مزورانه این رویدادها آگاه شده و نسبت به آن دچار تردیدهایی 
جدی و نظری و همچنین نوعی تشویش در انتخاب یک راه عملی 

هستند؛ اینکه با این نمایشگاه چه گونه برخورد کنند؟
این تردید و تشویش زمانی شکلی حاد پیدا می کند که فضاهای 
تبلیغاتی حول این رویدادهای اصطالحاً فرهنگی تالش می کنند 
به کسانی که به نمایشگاه نیامده اند، القا کنند که »چیز مهم 
از دست داده اید!«.  را  / کول و…  / رضایت بخش  / خوشایند 
تبلیغاتی که علی رغم پنهان کردن واقعیت عریان، تالش می کنند 
سر همان چهره ها و کنشگران فرهنگی را شیره بمالند و اصطالحاً 
آنها را احمق فرض می کنند؛ در این زمینه تبلیغ به ضد تبلیغ 
بدل می شود و فاصله ها را بیشتر و بیشتر می کند. حاال این 
بازاری را بگذارید در کنار فضاهای تبلیغاتی  فضای تبلیغاتی 
عمومی و مردمی در همان شئونات حیات بورژوایی تهران: حرف 
و حدیث های مخاطبان عشقِ نمایشگاه، آدم های خوره کتابِ 
عاشق پائولو کوئیلو، آدم های پالس در راسته کتابفروشی های 
انقالب و زیر پل کریمخان و شیفته عکس فنجان در کنار کتاب 
بر روی یک میز چوبی و… که در دوره برگزاری نمایشگاه کتاب 
در تهران علی رغم خوشحالی و کول بودن شان، مدام در حال 
نوعی القای این حس هستند که کسانی که اینجا نیستند، چیز 
مهم و خوشایندی را از دست داده اند! همه اینها وضعیت را به 
شکلی تقابلی به نوعی انفعال و حتی تحریم چنین رویدادهایی 
می کشاند و فاصله ای پرناشدنی میان کنشگران اصلی فرهنگ و 

فضای عمومی ایجاد می کند.
بدین ترتیب به نظر می رسد از یک وجه نمادین، پرسش از 
»چگونگی« مواجهه با نمایشگاه« بسیار جدی تر از حضور چند 
نفر بیشتر یا کمتر در یک رویداد فرهنگی است. این پرسش 
از آنجا بسیار جدی است که ما را به بروز نوعی کنش تقابلی 
)مبتنی بر انفعال( در حوزه فرهنگ واقف می سازد، درست مانند 
آن تقابلی که ممکن است با موضوع انتخابات ریاست جمهوری 

و… شکل گرفته باشد.
این مسئله اگر چه در مواقعی نتیجه برخی از حواشی، مثالً 
برگزاری نمایشگاه در »مصالی تهران« بوده و ما تقابل با آن را 
در فضای عمومی، با لطیفه هوشمندانه »برگزاری نماز جمعه در 
دانشگاه! برگزاری نمایشگاه کتاب در مسجد!« شاهد بوده ایم، اما 
این مهمترین وجه این قضیه نیست. تقابل با رویدادهای فرهنگی 
برگزار شده توسط نهادهای دولتی و سازمانی، در پی نوعی اتخاذ 
رویکردهای ایدئولوژی زده که در درازمدت گسست های عمیقی 
بین توده و نهادها برقرار کرده، ایجاد شده است. از سوی دیگر 
آن دوگانگی مزورانه هم بر عمق این گسست ها افزوده و باعث 
شده که عموم این رویدادها نزد ذهنیت عمومی به عنوان نوعی 
برنامه های ایدئولوژیک تعین بیایند که ضامن حفظ وضعیت 
موجود و منافعی هستند که از مناسبات و روابط ناسالم تغذیه 
از  می کنند. راه به نتیجه رسیدن آن هم دامن زدن به نوعی 
تحمیق توده ها و اولویت سازیهای کاذب نزد آنها است تا مسائل 
اصلی و فرهنگی جامعه ایرانی از دیدرس دور بماند و مطالبات و 
پرسشگری ها به حداقل برسد. به نظر می رسد نهادهای فرهنگی 
جمهوری اسالمی باید به این مسئله بنیادی به طور جدی فکر 

کنند و راهی برای توجیهش بیایند.

 پدیده کمبود زن، دردسر نوظهور جهان
 تغییرات فرهنگی و سیاستگذاری های اعمال شده در برخی از کشورهای 
جهان در رابطه با زادو ولد و کنترل جمعیت، به رواج »پدیده کمبود زن« و 

دردسر در برخی از کشورهای جهان منجر شده است.
عوامل  پسر،  و  دختر  نوزاد  تولد  و  تعیین جنسیت  در  ایرنا،  گزارش  به 
مختلفی از جمله علل ژنتیکی، جوان یا مسن بودن مادران، ملیت و بیماری 

ها دخالت دارند.
اما آن چه در سال های اخیر فراتر از این قاعده علمی بر تعیین جنسیت 
دخالت داشته است، فرهنگ و سیاستگذاری های حاکم بر کشورها است که 
خانواده ها را به داشتن فرزند پسر ترغیب کرده است؛ سیاستگذاری هایی که 

با فراهم شدن امکان سقط مبتنی بر جنسیت همراه بود.
این مساله به همین جا ختم نشد و افزایش غیر طبیعی نرخ جمعیت پسران 
نسبت به دختران در جهان، پدیده کمبود زن را رقم زده که این تناقض تناسب 
در جمعیت دو جنس در ۱۲ کشور جهان مشاهده و باعث دردسر آنان شده 

است.
در همین راستا، مجله »Le Figaro« به استناد از مقاله منتشره در مجله 
علمی )PNAS( ضمن اعالم این موضوع که جهان امروز، با کمبود فاجعه 
بار ۲۳.۱ میلیون زن مواجه است، آورد: این پدیده در کشورهای هند و چین 
برجسته تر است چرا که بین سال های ۱۹7۰ و ۲۰۱7، در تناسب با ۱۱.۹ 
میلیون پسر ۱۰.۶ میلیون دختر به دنیا آمده است. بر همین مبنا،در چین، 
پرجمعیت ترین کشور جهان تعداد مردان ۳۴ میلیون بیشتر از تعداد زنان 

است.
نتیجه  گیری های این پژوهش هم نشان می دهد ادامه این روند باعث شده 
امروزه نسبت جنس پسر به دختر ۱۱۸ به ۱۰۰ شود، به این معنی که از هر ۲۰۰ 
نوزاد به دنیا آمده، ۱۰۵ نوزاد پسر است، این در حالی است که تنها جزئی از 

جهان بشریت که قادر است نسل جدیدی از انسان ها را ایجاد کند، زنان زیر 
۴۵ سال هستند و تعداد آن ها به تدریج رو به کاهش است.

یکی از دالیل ظهور این پدیده که در کشورهای آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، 
گرجستان، هنگ کنگ، هند، کره جنوبی، مونته نگرو، تایوان، تونس و ویتنام 
هم موارد آن مشاهده می شود، سیاست هر خانواده یک کودک و سقط جنین 
انتخابی عنوان شده است که باعث شده خانواده ها با دانستن جنسیت جنین 

در صورتی که دختر باشد، کودک را سقط می کند.
حال آن که این کمبود دردسرساز شده و عواقب اجتماعی و اقتصادی زیادی 
به همراه دارد به این معنا که این پدیده  جمعیتی باعث مشکالت روحی و 
حتی رشد خشونت در جامعه می شود و اکثر مردها به دلیل کمبود زن ازدواج 

نمی کنند و صاحب فرزند نمی شوند.
در پاره ای موارد هم این کمبود جمعیت زنان و مازاد شدن جمعیت مردان، 
باعث می شود که زنان بخواهند از طریق ازدواج با مردانی که مقام اجتماعی 
مناسبی دارند، خود را در جامعه باال بکشند. همچنین این امر باعث می شود 
که افرادیکه از وضع اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و تحصیل نکرده اند، 

نتوانند به راحتی تشکیل خانواده دهند.
 تعییرات فرهنگی، مهاجرت و توسعه علم و فناوری، دامن زننده پدیده 

کمبود زن
فرهنگ  غلبه  نقش  و  نیست  آسیایی  کشورهای  مختص  که  ای  پدیده 
پسردوستی و توسعه علم و فناوری برای تعیین جنسیت قبل از بارداری هم به 

آن دامن زده و کشورهای اروپایی را درگیر کرده است.
پدیده کمبود زن در ایسلند آن جا که برای هر ۱۰۰ زن ۱۰۴ مرد و در کانادا 
آن جا که تعداد مردان ۲۵۰ هزار نفر بیش از زنان و به همان نسبت ۱۲۰ هزار 

مرد بیش زنان در نروژ است، احساس می شود.
بر اساس آمارهای رسمی، در فنالند هم ۲۵۶ هزار مرد بین ۲۵ تا ۵۴ سال 
نامزد یا همسر ندارند و دولتمردان نیز نمی دانند که چه روشی را برای کاهش 

این اختالف جنسیتی به کار گیرد.
محققان، مهاجرت زنان به دیگر کشورها را از دیگر دالیل اصلی این شکاف 

جنسیتی عنوان می کنند.
به عنوان نمونه زنان ایتالیایی برای کار و درس خواندن به کشورهای دیگر 
مسافرت می کنند از این رو مردان ایتالیایی نیز با این دردسر مواجه هستند.

مهاجرت آوارگان هم عامل شکاف جنسیتی در سوییس و سوئد شده که بر 
اساس آمارهای دولتی، در حال حاضر تعداد مردان سوئد ۱۵هزار نفر بیش 

از زنان است.

گزارشی از نیمه ابتدایی نمایشگاه کتاب

از صف اینستاگرامی ها تا هضم انقالبی ها؛ نشانه های جدید فرهنگی

روزنامه صبح ایران


