
جهانافولامريكارافهمميكند
رضا سراج، تحليلگر مسائل سياسي در توئيتر نوشت: جهان در حال فهم 
افول امريكا و اقرار به اين حقيقت اس��ت! بعد از سخنان دو سال پيش 
استفن والت و سخنان اخير مركل، فوكوياما نيز گفته است: »امريكا رو به 
افول است و خيلي ها در دنيا متوجه اين واقعيت شده اند. امريكا در شرايط 

بسيار بدي قرار دارد و اين به جايگاه بين المللي آن ضربه زده است.«

آقايآخونديآمادهباشند
سيدنظام الدين موسوي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي توئيت 
كرد: خبر خوش اينكه آيت اهلل رئيس��ي امروز مجدداً تأكيد كرد »ترك فعل« 
مسئوالن قبلي بايد پيگيري شود. خبر خوش بعدي اينكه رئيس سازمان بازرسي 
اعالم كرد پيگرد ترك فعل هايي چون بي توجهي به ساخت مسكن ارزان قيمت و 

راه اندازي سامانه هاي قانوني، در دستور كار است. آقاي آخوندي آماده باشند.

كاربزرگسپاهدرپرتابماهوارهنور
كاربري با نام »آدم« در توئيتر نوش��ت: براي پي بردن به بخشي از كار 
بزرگ بچه هاي سپاه توي پرتاب ماهواره نظامي نور فقط كافيه بدونيد 
چين بعد از اين همه سال و بعد از پرتاب ۳۴ تا ماهواره، باالخره اخيراً 
موفق شد توي فناوري GPSماهواره وابستگي خودش به امريكا رو از 

بين ببره! چيني كه نه مشكالت ما رو داشته و نه با تحريم مواجه بوده!

خودكارروپرتكنيدسمتآژانس!
امين نيكدل در توئيتر نوشت: معاون سياسي وزارت خارجه گفته: »آژانس بازي 
بدي رو با ما شروع كرده و با فشار امريكا عليه ما قطعنامه صادر كرده و ممكنه 
پرونده ما به شوراي امنيت ارجاع داده بشه.« به نظرم داره وزارت خارجه كوتاهي 

ميكنه بايد خودكار رو پرت كنه سمت آژانس بگه امضاي كري تضمينه!

   ميالد ميركمالي:
هرجاي دنيا كه تروري صورت مي گيرد يك 
سرش وصل ميش��ه به امريكا. هرجاي دنيا 
كه حرف از مبارزه با تروريسم ميشه رد پاي 
امريكا هم هست. تو اين تفكر اونجايي هم كه 
عماًل و حقيقتاً با تروريسم مبارزه مي كنند، 

مركز تروريسم جهانه.
  پژمان دوستي:

باز هم فتنه در سرزمين فتنه ها! ترور هشام 
الهاش��مي و انداختن آن به گردن حزب اهلل 
عراق بوي توطئه سنگيني مي دهد كه كم 
از خطر جوكرها ندارد. اينها رو كنار حوادث 
نطنز و پروازه��اي گس��ترده هواپيماهاي 
اس��رائيل بر فراز لبنان قرار بدين. هر چند 

به زودي مطمئنم با پاتك ما روبه رو ميشن!
  محمد اميني:

هشام الهاش��مي يك بازوي قوي رسانه اي 

ب��راي مقاومت اس��المي در ع��راق بود كه 
تالش هاي زيادي براي اقتدار بسيج مردمي 
عراق الحشد المقدس فخر العراق انجام داد 
اما مثلث عبري عربي غربي براي جلوگيري 
از تالش هايش او را حذف كرد تا خأل ايجاد و 

ادي كوهن را جايگزين كند. 
  سيدپويان حسين   پور:

در بغداد، هش��ام الهاش��مي از كارشناسان 
امنيتي عراقي توسط موتورسواراني ناشناس 
ترور شد و به شهادت رسيد. بعد از اين ترور، 
گروه تروريستي داعش )بخوانيد بقاياي بعث 
عراق( با انتشار اطالعيه اي، مسئوليت ترور را 
برعهده گرفت. الهاشمي، از تحليلگراني بود 
كه روابط خوبي با حشدالشعبي داشت. مهند 
العقابي از مديران رس��انه اي حشدالش��عبي 
در واكنش به ترور #هشام- الهاشمي ضمن 
تحليل اهداف ترور الهاش��مي و انتساب آن 

به حاميان حض��ور امريكا در عراق، نوش��ته 
كه مرحوم هش��ام الهاش��مي رابطه خوبي با 
گروه هاي مسلح شيعي داشت و اين مسئله 
در جلسات خصوصي از سوي او مشهود بود. 
آمادگي عجيب شبكه هاي تلويزيوني وابسته به 
سعوديه و امريكا در عراق مثل الحدث و الحره 
در پوشش رسانه اي ترور هشام الهاشمي اينقدر 
زياد است كه گمانه اطالع قبلي آنان از اين ترور 
و سناريونويس��ي براي اجراي آتش سنگين 
رسانه اي و عمليات رواني عليه مقاومت عراق را 
تقويت مي كند. رد پاي آمرين و عاملين اصلي 
ترور هشام الهاشمي را بايد در اعتراضات اخير 
مردم عراق به توهين س��عودي ها به آيت اهلل 
سيستاني جس��ت وجو كرد. به نظر مي رسد 
ترور الهاشمي، توس��ط عوامل عربستان و با 
هدف خاموش كردن اعتراضات عراقي ها عليه 

عربستان صورت گرفته باشد.  

  محمد سليمي:
ترور هشام الهاشمي را داعش به عهده گرفته، 
حشدالشعبي هم اولين جايي بود كه تسليت 
گفته! با اين حال رسانه هاي عربستاني دارند 
اينطور القا مي كنن كه انگار حش��د اون رو 
ترور كرده تا ازش علي��ه مقاومت يه جمال 
خاشقچي بس��ازند! چرا؟ تا اعتراضات ضد 

سعودي مردم عراق رو خاموش كنن!
  ردايي:

ارتش سايبري منافق آلباني نشين و مرتبطان 
با سفارت امريكا هم اكنون با تأسيس هزاران 
اكانت در ش��بكه هاي اجتماعي با اس��م و 
تصوير شهداي حشدالشعبي در حال ابراز 
خوشحالي از كشته شدن هشام الهاشمي 
با همان اكانت هاست تا به مخاطب اينگونه 
القا كند كه نيروهاي حشدالش��عبي پشت 

ماجراي ترور هستند. 
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دنياظرفخوبيهاست
آيت اهلل جوادي آملي:

در دنيا يك سلسله خوبي هاست كه دنيا ظرف اين خوبي است، دنيا 
هرگز خوب نيست. مراحل پنج گانه اي كه ذات اقدس الهي در سوره 
مباركه حديد بيان كرد، عده اي از بزرگان مخصوصاً مرحوم شيخ 
بهايي )رضوان اهلل عليهم( خوب تحليل كردند. گفتند ذات اقدس الهي 
ََّما الَْحياُة  دنيا را در همين پنج بخش تفسير كرده است كه فرمود: »أَن
نْيا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زيَنٌة َو تَفاُخٌر بَْيَنُكْم َو تَكاثٌُر فِي الَأْْمواِل َو الَأْْوالِد«  الدُّ
انسان يا كودك است كه به دنبال بازي است يا نوجوان است با يك 
بازي ديگر يا جوان است به بعضي از لهو و لعب ها يا ميانسال است كه 
به پوشيدن لباس هاي خوب و داشتن مسكن خوب و اتومبيل خوب 
يا كهنسال است كه از همه اين لذائذ گذشته فقط مي گويد اين مقدار 
موجودي دارم، اين مقدار فرزند دارم؛ لعب است و لهو است و زينت 
است و تفاخر و تكاثر. فرمود دنيا جاي شريف نيست اما در همين دنيا 
يعني در اين زمان و در همين زمين، مردان بزرگي برخاستند كه 
فرصت كردند كه حضرت فرمود اين دنيا َمتجر اولياست، اگر جهاد و 

عبادت و شب زنده داري است در همين زمين است. 
منبع: كانال تلگرامي »در محضر آيت اهلل جوادي آملي«
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تالش سعودي ها براي »خاشقچي«  سازي »الهاشمي«
واكنش كاربران فارسي زبان شبكه هاي اجتماعي به ترور هشام الهاشمي

به گزارش منابع خبري، ش�امگاه دوشنبه افرادي مسلح »هش�ام الهاشمي« تحليلگر 
سياس�ي عراقي را در منطقه »زيونه« در بغداد ترور كردن�د. بالفاصله پس از اين خبر، 
عناصر باقيمانده از گروهك تروريس�تي داعش با صدور بيانيه اي اين ترور را بر عهده 
گرفتند اما لشكر مجازي مخالفان حشدالشعبي در عراق و منافقين آلباني نشين دست 
به كار ش�دند تا عامالن اين ترور را به ايران ربط دهند. آنها تالش كردند با نشان دادن 

چهره اي مخالف ايران از هش�ام الهاش�مي، اين ترور را به حشدالشعبي نسبت دهند. 
كاربران فارسي زبان ش�بكه هاي اجتماعي اما دست به افش�اي اين توطئه زدند. آنها 
محتواهاي از پيش آماده شده رس�انه اي را كه همزمان با ترور الهاشمي در شبكه هاي 
اجتماعي و رس�انه هاي تحت حمايت سعودي و غرب پخش ش�د، دليلي بر هماهنگي 
بين عامالن ترور و اين رسانه ها دانستند. در ادامه برخي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   سبوي دوست

ابراهيم عليپور در رشته توئيتي نوشت: تركيه 
همس��ايه نه چندان پيش��رفته ما سيستمي 
يكپارچه دارد كه طبق آن كدي ۱۶رقمي به هر 
كاال اختصاص مي يابد كه عالوه بر قيمت، مواد 
اوليه كاال و كشوري كه از آن وارد شده، همه 
و همه در سيستمي مشخص است و هنگام 
خريد تراكنش كارتي با كاالهاي فروخته شده 
تناظر داده مي شود  و به راحتي مي توان ماليات 
مقرر شده را پيگيري و اخذ كرد. در اين صورت 
چيزي به عنوان قاچاق اساساً معني ندارد، زيرا 
در صورت عدم الصاق يك تراكنش به كاالي 
خاصي نيز دولت تركيه ماليات بيشتري را از 
مبلغ تراكنش اخذ خواهد كرد. طرح مشابهي 
موسوم به طرح ش��بنم در چند سال گذشته 

اجرا شد.  اين طرح نواقصي داشت كه به راحتي 
با مشورت كارشناسان قابل رفع بود ولي جناب 
نعمت زاده هنوز مهر تأييد وزارتش خش��ك 
نشده كالً آن را ملغي كرد تا راه قاچاق هموارتر 
و دريافت ماليات س��خت تر از گذشته گردد. 
مبلغ درآمد دولت از محل اخذ ماليات مبلغ 
عجيبي است.   طبق بررسي ها، ايران در صورت 
پايه گذاري سيستم يكپارچه مالياتي و گرفتن 
ماليات هاي پنج سال گذشته مي تواند تمام 
بودجه كش��ور را تا هشت س��ال آينده بدون 
فروش يك قطره نفت تضمين كند. حاال اينكه 
چرا دولت چشم بر چنين درآمدي بسته است 
مي تواند داليلي مثل ناتواني در اجرا يا تعارض 

منافع داشته باشد. 

درآمديكهدولتبرآنچشمبستهاست!

فؤاد ايزدي، عضو هيئت علمي مطالعات امريكاي دانشگاه تهران، با اشاره به تصوير فوق نوشت:  
اينجا امريكاست، مزرعه اي در ايالت ويرجينيا و اين مجسمه هاي رها شده رؤساي جمهور امريكا در 

زباله دان تاريخ.   به ترتيب از چپ به راست: جورج واشنگتن؛  اندرو جكسون و آبراهام لينكلن.

اينجاامريكاست!

اوايل سه شنبه، ۱۴ ماه مي، ما مجدد مطلع شديم كه ايران شبانه دو ايستگاه پمپاژ خط 
لوله شرق به غرب عربستان س��عودي را مورد هدف قرار داده است. اگر چه حوثي هاي 
يمن اين حمله را بر عهده گرفتند اما كساني بودند كه اعتقاد داشتند اين حمله از سوي 
گروه هاي شبه نظامي ش��يعي در عراق صورت پذيرفته است. تفاوتي نداشت در هر دو 
صورت اين گروه ها تحت حمايت و با كنترل ايران راه اندازي شده بودند. اين بار سعودي ها 
به سرعت جزئيات حمله را به صورت رسمي اعالم كردند به همين دليل من هم به سرعت 
در حوالي ساعت هشت و نيم با ترامپ تماس گرفتم. او واكنش آرامي داشت اما گفت: »من 
مي توانم به تو بگويم كه اگر آنها به ما ضربه بزنند، ما به سختي جواب خواهيم داد.« وقتي 
ترامپ كاخ سفيد را به مقصد لوئيزيانا ترك كرد تا تأسيسات جديد صادرات گاز طبيعي را 
افتتاح كند، در كنفرانس خبري، خبرنگاري از او درباره خبر اعزام ۱20هزار نيروي نظامي 
به شرق آسيا پرسيد. ترامپ گفت: »شايعه است.« او اضافه كرد: »اگر هم روزي بخواهيم 
چنين كاري كنيم، ما خيلي بيشتر از اين حرف ها سرباز خواهيم فرستاد.« با اين پاسخ، 
حتي خيلي از دموكرات ها نگران افزايش غيرقابل قبول شدت تهديدات ايران شدند. اطالع 

عمومي از دستور خروج بيش از صدنفر از پرسنل سفارت بغداد به اين نگراني افزود. 
روز بعد در س��اعت 9:۳0 ترامپ بر كرسي رياست ش��وراي عالي امنيت ملي نشست. 
پمپئو و شنهن چندين بار به طور مناسب اصرار كردند ترامپ به تصميم بعدي فراتر از 
واقعيت نگاه كند و افق هاي بلندتري را مد نظر قرار دهد. شنهن گفت آنها مي خواهند 
ميزان خطرپذيري او را بس��نجند. ترامپ جواب داد: »من ظرفيت باورناپذيري براي 
خطر كردن دارم. ريسك خيلي خوب است!«... در انتهاي جلسه ترامپ باز هم گريزي 
به مسئله جان كري و قانون لوگان كرد. او معتقد بود ايراني ها فقط به خاطر حرف ها و 
وعده هاي جان كري است كه مذاكره نمي كنند. ترامپ اين را گفت و به فكر فرو رفت... 
پس از چند لحظه مجدد گفت: »من فكر نمي كنم كه آنها بايد شروع به ساخت سالح 
هسته اي كنند.«... وقتي دانفور تالش مي كرد كه ويژگي هاي بيشتري از آنچه ممكن بود 
ما در پاسخ به حمله نظامي ايران انجام دهيم، بگويد، ترامپ باز هم تأكيد كرد عرب هاي 
خليج فارس بايد هزينه آن را بپردازند!... دانفور در واقع تالش مي كرد ترامپ را به سمت 
تمركز بر ويژگي پاسخ هاي ممكن سوق دهد اما ترامپ بحث را به سمت شنيده هايش 
از برخورد با كشاورزان سفيدپوست در آفريقاي جنوبي كشاند و اظهار داشت مي خواهد 
به آنها حق پناهندگي و شهروندي بدهد! بحث درباره اهداف ما از سر گرفته شد و بخش 
اعظم آن مورد رضايت من بود. بدبختانه صحبت از باقيمانده سربازان ما در عراق باعث شد 
ترامپ از چرايي بيرون نيامدن سربازان ما از عراق جويا شود. او معتقد بود ما در سوريه از 
شر داعش خالص شديم و ديگر نياز به اين سربازان در آنجا نداريم. چيزي كه من شنيدم 
و خيلي تعجب كردم اين بود كه او گفت: »براي من مهم نيست كه داعش دوباره به عراق 
بازگردد.«... بحث در مورد اقدامات احتمالي اياالت متحده در پاسخ به ايران ادامه يافت 
اما باز هم از بحث منحرف و بر افغانستان متمركز شديم، چون ترامپ از ميزان پولي كه ما 
به سربازان حاضر در ارتش افغانستان مي پرداختيم گاليه داشت، اما جالب است كه وقتي 

شنهن گفت اين پول به صورت ميانگين فقط روزي ۱0دالر است تعجب نكرد!

 ترامپ: مهم نيست داعش 
دوباره به عراق بازگردد!

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

جلسه 15مي شوراي عالي امنيت ملي امريكا جلسه  جالبي است! مطابق 
روايت بولت�ون ترامپ هر بار بح�ث را به طرفي مي كش�اند و از وضعيت 
كشاورزان آفريقايي تا جان كري سخن مي گويد. در خالل اين بحث ها بولتون 
جمله اي را از ترامپ نقل مي كند كه گواه سياس�ت هاي امريكا در منطقه 
است. ترامپ تأكيد مي كند هزينه اقدامات در برابر ايران را بايد عرب هاي 
خليج فارس پرداخت كنن�د و همچنين به صراحت مي گويد بازگش�ت 
داعش به عراق براي او اهميتي ندارد؛ در پاورقي هاي قبلي نيز اشاره شده 
كه ترامپ در رؤياي تصاحب نفت عراق اس�ت. در ادامه چكيده اي از اين 
جلسه را به استناد صفحات 346 تا 347 كتاب »اتاق حوادث« مي خوانيد. 
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صفحه وب سايت ترجمان در شبكه  اجتماعي 
ويرگ��ول مقال��ه اي را از »آدام آلت��ر« كه در 
  »PsychologyToday« وب س��ايت
منتش��ر ش��ده اس��ت،  به ترجمه »فاطمه 
اشتراك گذاشت. چكيده ای را  قهرماني« به 

از  اين  مقاله مي خوانيد:
آدم ها پيچيده ان��د. هر لحظه ام��كان دارد 
رفتارهايي كنند كه نتوانيم تحليلشان كنيم.  
ما انس��ان ها، در مواجهه ب��ا اين پيچيدگي 
راه حِل ذهن��ي س��اده و كارآم��دي داريم: 
برچس��ب زدن. فالني احساس��اتي اس��ت، 
ديگري دست و پاچلفتي، آن  يكي خسيس 
و همين طور تا آخر. با برچسب زني آدم ها را 
ساده و قابل فهم مي كنيم، اما برچسب زدن 
در كنار فايده هايش ممكن است آسيب هاي 

سنگيني هم در پي داشته باشد. 
دس��ته بندي از طريق برچس��ب زني ابزاري 
است كه انسان از آن براي حل پيچيدگي هاي 
برطرف نشدني محيط هايي استفاده مي كند 
كه در درك آنها دچار مش��كل ش��ده است. 
مانند بس��ياري از ظرفيت هاي انساني، اين 
خصوصيت نيز چيزي معجزه آساست كه باعث 
انطباق بيشتر ما مي شود، اما درعين حال، در 

عميق ترين مشكالتمان هم نقش دارد. 
   برف يا برف يا برف؟

محققان در دهه ۱9۳0 وقتي زبان شناسي 
به نام بنجامين وورف، فرضيه نسبيت زباني 
را مطرح كرد، به مطالعه تأثيرات ش��ناختي 
برچس��ب زني پرداختند. طب��ق فرضيه او 
كلماتي كه از آن براي توصيف آنچه مي بينيم 
اس��تفاده مي كني��م، يكس��ري متغير هاي 
بي فايده نيستند، بلكه آنچه را كه مي بينيم 
تعيين مي كنند. طبق يك داستان ساختگي، 
اسكيموها مي توانند بين دهها نوع مختلف 
برف كه مابقي ما آدم ها همه ش��ان را صرفاً 
»برف« مي داني��م، تمايز قائل ش��وند، زيرا 
براي هر نوع از آنها برچسب متفاوتي دارند. 
اين داس��تان واقعيت ندارد )تعداد كلماتي 
كه اس��كيموها براي برف وضع كرده اند با ما 
يكسان است(. اما تحقيقات يك روانشناس 
شناختي به نام لِرا بوروديتسكي و چند تن از 
همكارانش نشان مي دهد اين داستان بهره اي 
از حقيقت دارد. آنها از انگليسي ها و روس ها 
خواستند دو درجه مشابه از رنگ آبي را كه 
تفاوت كمي با هم دارند، تشخيص دهند. در 

انگليسي تنها يك كلمه براي رنگ آبي وجود 
دارد، اما روس ها طيف آبي را به آبي كمرنگ 
)goluboy( و آبي پررنگ )siniy( تقسيم 
مي كنند. يعني در جايي كه انگليسي ها از يك 
برچسب واحد براي آبي استفاده مي كنند، 
روس ها از دو برچس��ب مختلف اس��تفاده 
مي كنند. به همين دليل، اگ��ر با دو رنگ در 
دو سوي طيف آبي مواجه باشيم، روس ها كه 
دو برچسب دارند زودتر از انگليسي هايي كه 
يك كلمه واحد براي آن دارند مي توانند آن دو 

رنگ را از يكديگر تشخيص دهند. 
   چرا برچسب گذاري مي كنيم؟

آنچه برچسب ها مي سازند، بيش از تصورِ ما 
درباره رنگ هاست. برچسب ها چگونگي درك 
موضوعات پيچيده تر را هم تغيير مي دهند؛ 
چيزهايي مثل انس��ان ها. يك روانش��ناس 
اجتماعي در استنفورد به نام جنيفر ابرهارت 
و همكاران��ش، م��ردي را به دانش��جويان 
سفيدپوس��ت كالج نش��ان دادند كه از نظر 
نژادي موقعيت مبهمي داشت و مي توانست 
در دو دسته سياه يا سفيد قرار بگيرد. نيمي 
از دانش��جويان صورت اين مرد را متعلق به 
يك سفيدپوست دانستند و نيمي ديگر آن 
را به يك سياهپوست نسبت  دادند. كسي كه 
آزمون مي گرفت، در يك تمرين از دانشجويان 
خواسته بود چهار دقيقه از وقتشان را صرف 
نقاشي چهره اي كنند كه رو به رويشان گذاشته 
ش��ده بود. اگرچه همه دانش��جويان به يك 
صورت نگاه مي كردند، اما افرادي كه معتقد 
بودند نژاد يكي از مشخصه هاي بنياديِن انسان 
است، چهره هايي كشيدند كه مطابق كليشه 

برچسب ها بود. برچسب هاي نژادي درست 
مثل نوعي لنز عمل كردند كه دانشجويان از 
دريچه اش آن مرد را مي ديدند؛ آنها توان درك 
آن صورت را مستقل از برچسب ها نداشتند. 

نژاد يگانه برچس��بي نيس��ت كه ادراك ما را 
ش��كل مي دهد. جان دارل��ي و پجت گراس 
در مطالعه اي كالس��يك، آزمايش كردند كه 
آيا يك دختر جوان به اس��م هانا فقير به نظر 
مي رسد يا ثروتمند؟ آنها نيز تأثيرات مشابهي 
را مشاهده كردند. دانشجويان كالج ويدئويي 
را از هانا ديدند كه داشت در محله شان بازي 
مي كرد و ي��ك برگ��ه را خواندند كه ش��رح 
مختصري از پيشينه او در آن نوشته شده بود. 
برخي دانشجويان هانا را در حال بازي در يك 
مجتمع مسكوني مخصوص افراد كم درآمد 
ديدند و در آن ش��رح حال مختصر خواندند 
كه والدين او ديپلم دارند و كارگر يقه آبي اند؛ 
بقيه دانشجويان همان رفتار را از هانا ديدند، 
اما او اين بار در يك منطقه مرفه نشين بازي 
مي كرد و به آنها گفته ش��ده ب��ود كه والدين 
هانا افرادي با تحصيالت دانشگاهي  و داراي 
مش��اغل حرفه اي اند. از دانشجويان خواسته 
ش��ده بود پس از ديدن ويدئوي��ي كه هانا به 
يكسري سؤاالت آزمون ارزيابي جواب مي داد، 
سطح تحصيلي او را ارزيابي كنند. در ويدئو، 
پاسخگويي هانا يكسان نبود: گاهي به سؤاالت 
دشوار پاس��خ مي داد و گاهي نمي توانست به 
سؤاالت ساده پاس��خ صحيح دهد. به خاطر 
همين تشخيص سطح تحصيلي هانا سخت 
بود. اما اين مانع از آن نش��د كه دانش��جويان 
وضعيت اقتصادي- اجتماعي  هانا را شاخصه اي 

براي قضاوت درباره توانايي علمي او قرار ندهند. 
هنگامي كه هانا برچس��ب »طبقه متوسط« 
مي خورد، دانشجويان فكر مي كردند كه تقريباً 
كالس پنجم است ولي وقتي برچسب »فقير« 
روي او مي خورد، نظرشان به زير سطح كالس 

چهارم تغيير كرد. 
   باهوش يا كندذهن؟!

برچسب باهوش يا كند ذهن وقتي روي يك 
كودك بخورد، عواقب درازمدت عميقي در 
پي خواهد داشت. در يك مطالعه كالسيك 
ديگر، رابرت ُرزنتال و لنور جيكوبس��ون به 
معلمان يك مدرس��ه ابتدايي گفتند برخي 
از دانش آموزانش��ان در آزمون��ي ك��ه براي 
شناس��ايي توانمندهاي علمي )به اصطالح 
»شكوفه ها«( گرفته ش��ده، جزو 20درصد 
باهوش ترين ها هستند. از آن دانش آموزان 
انتظار مي رفت طي يك سال بعدي وارد يك 
دوره فشرده پرورش فكري شوند اما در واقع، 
دانش آموزان به طور تصادفي انتخاب شده 
بودند و در آزمون ه��اي علمي واقعي، فرقي 
با همتايان خود نداش��تند. يك سال پس از 
متقاعدكردن معلمان مبني بر اينكه برخي 
از دانش آموزانشان شكوفه هستند، روزنتال و 
جيكوبسون به مدرسه برگشتند و همان تست 
را گرفتند. نتايج در بين كودكان خردس��ال 
شگفت آور بود: ضريب هوشي »شكوفه ها« 
كه يك سال پيش تفاوتي با همساالن خود 
نداش��تند، اكنون ۱5 -۱0 واحد بيش��تر از 
همتايانشان بود. معلمان رشد فكري كودكان 
را تقويت ك��رده بودند: برچس��ب زني مثل 
وعده اي است كه اگر به آن باور داشته باشي 
محقق مي شود، يعني دانش آموزاني كه از آنها 
بي هيچ مبنايي انتظار مي رفت شكوفا شوند 

حقيقتاً از همتايان خود پيشي گرفتند.
 برچسب زني هميشه مايه نگراني نيست، بلكه 
در اغلب موارد بسيار مفيد است. فهرست كردن 
اطالعات��ي كه ما در ط��ول زندگ��ي پردازش 
مي كنيم، بدون برچسب هايي مانند »دوستانه«، 
»فريب دهن��ده«، »خوش��مزه« و »مض��ر« 
غيرممكن است اما مهم است بدانيم آدم هايي 
كه ما آنها را »س��ياه«، »س��فيد«، »پولدار«، 
»فقير«، »باهوش« و »ساده« مي ناميم، صرفاً 
به اين دليل سياه تر، سفيدتر، پولدارتر، فقيرتر، 
باهوش تر و ساده تر به نظر مي رسند كه ما آنها را 

اين طور برچسب زده ايم.

چرا برچسب زدن روي ديگران خطرناك است؟
   تحلیل
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