
امريكا در آستانه بدترين بحران مسكن 
در تاريخ خود

به گزارش كانال تلگرامي »USA Study«، س��ي.ان.ان در گزارشي 
نوش��ت: اختالف نظر كاخ س��فيد و كنگره امريكا درباره طرح محرك 
و كمك اقتصادي جديد به علت ش��رايط ناش��ي از بيماري كوويد19 
همچنان ادامه دارد. اين در حالي اس��ت كه مردم امريكا با وضع بسيار 
بدي مواجه هستند. كارشناسان هشدار مي دهند اگر دولت فدرال براي 
كمك به مردم نيازمند وارد عمل نشود، شديدترين بحران مسكن در 
تاريخ امريكا رقم مي خورد. بر اس��اس گزارش جدي��دي كه در امريكا 
منتشر شده، اين نگراني وجود دارد كه در صورت تصويب نشدن بسته 
جديد مرتبط با كرونا و محرك اقتصادي در امريكا، حدود 40 ميليون 

نفر خانه هاي خود را تا پايان امسال از دست بدهند.
همانند اكثر مشكالت و بيماري هاي همه گير در امريكا، در اين قضيه 
هم رنگين پوس��تان بيش از همه از اين وضع متضرر مي شوند و آسيب 
مي بينند به طوري كه 80درصد اين 40ميليون نفر از سياهپوستان و 

التين تبارهاي امريكا خواهند بود.
اين گزارش را مؤسسه پژوهشي اسپن منتشر كرده است. اجاره نشين ها 
در مناطق جنوبي امريكا بيش از همه در معرض خطر آوارگي و از دست 
دادن س��رپناه خود قرار دارند. همين حاال هم اين روند ش��روع شده 
و برخي در امريكا بي خانمان ش��ده اند. فع��االن امريكايي اين وضع را 

»غيراخالقي، نادرست و تهوع آور« توصيف كرده اند.
.......................................................................................................................

از پرايد پرايرادتر!
رضا رشيدپور با انتش��ار تصوير فوق كه نشان دهنده دستخط واعظي، 
رئيس دفتر رئيس جمهور، روي آخرين خروجي خط توليد پرايد است، 
نوشت: »ايرادهاي نگارش��ي و مفهومي اين چند خط از ايرادهاي فني 

پرايد بيشتره!«
.......................................................................................................................

اقدام مادرانه يك مادر شهيد
مادر ۷۵ ساله يكي از شهداي شهرس��تان نهاوند با هدف اثبات عشق 
مادرانه در اين سن س��واد آموخت تا بتواند وصيتنامه فرزند شهيد 1۷ 
ساله اش را روي قاليچه  ببافد. خانم گل بانو سوري، مادر ۷۵ ساله شهيد 
عزت اهلل كرمعلي، در اقدامي مادرانه در ح��ال بافتن وصيتنامه فرزند 
شهيدش روي قاليچه است تا از اين راه نام و ياد فرزندش را براي هميشه 

زنده نگه دارد.

    اميرحسين ثابتي:
اينكه انفجار بيروت ارتباطي با دشمنان مقاومت داشت يا 
نه را گذر زمان مش��خص مي كند اما در اينكه پشت پرده 
آش��وب هاي امروز لبنان رژيم صهيونيستي است شكي 
نيس��ت. حاج قاس��م و ابومهدي دقيقاً زماني ترور شدند 
كه ايران و عراق چند روز آش��وب را پشت سر گذاشتند. 

آشوب هاي امروز لبنان مقدمه كدام جنايت خواهد شد؟
   علي قلهكي:

سرآغاز آشوب هايي كه منجر به تعرض به جريان مقاومت 
مي ش��ود، عموماً حوادِث تلخ و مش��كوكي چون سقوط 
بوئينگ يا انفجار بيروت است كه بعداً منشأ آن مشخص 
مي ش��ود. آتش زدن تصوير حاج قاس��م يا به دار كشيدن 
ماكت سيدحسن نصراهلل، كاِر مردم ايران و لبنان نيست؛ 

طراِح اين پروژه ها در سرزمين هاي اشغالي هستند!
   محمدجواد اخوان:

گويي فتنه لبنان نسخه به روز شده بحران سازي در عراق 
است. غربي ها به خوبي مي دانند برنده تغيير قانون اساسي 
لبنان- اگر دموكراتيك و به معناي ايجاد سهم متناسب با 
جمعيت طوايف باشد- مقاومت خواهد بود. دخالت فرانسه 
تنها براي ايجاد برزخ بحران سياس��ي بدون چش��م انداز 

پاياني است.
   كيانوش جهان پور:

اگر ديديد اسناد انفجار بيروت و محموله نيترات آمونيوم 

و... هم سوزانده ش��د، تعجب نكنيد! خش��م است ديگر! 
خشم معترضين هدايت ش��ده! مجرم هميشه به صحنه 

جرم بازمي گردد...
   سيدمحمد حسيني:

فتنه لبنان حاصل طراحي و اجراي مثلث عبري، عربي و 
غربي با همكاري مثلث سعد حريري، سمير جعجع و وليد 
جنبالط است. بعد از اينكه تحريم و فشار غرب جواب نداد، 
انفجار عظيم بيروت رخ داد كه در همين پازل است، و حاال 
با جنگ رسانه اي و ميداني در پي سيطره بر اين كشور و 
شكست مقاومت هس��تند! در دوره نخست وزيري سعد 
حريري مزدور س��عودي و عامل مهم مشكالت اقتصادي 
لبنان، ۲۷۵0 تن نيت��رات آمونيوم در بيروت انبار ش��د، 
حال كه مثل بمب اتم فاجعه آفريده و قطعاً حريري بايد 
محاكمه و مجازات ش��ود جنگ رسانه اي عليه مقاومت و 

سيدحسن نصراهلل راه انداخته اند!
   بيسيم چي مديا:

خوب به اعتراضات لبنان نگاه كنيد! امريكا هرگز به ايران 
و لبنان و عراق و... حمله نظام��ي نمي كند حتي فكرش 
را هم درگير چنين هدفي نمي كن��د ولي كاري مي كند 
كه مردم خودشان كشورشان را تبديل به ميدان جنگ 
كنند. ليبرال ها هفت سال ما را از جنگ نظامي با امريكا 
ترساندند ولي در واقع جنگ واقعي جنگ اقتصادي بود 

نه نظامي!

   حبيب تركاشوند:
اگر مي خواهي بداني عامل انفجارات بيروت چه كسي بوده 

ببيين چه كسي از اين حادثه نفع مي برد؟
   حسام الدين حائري زاده:

كاركرد اصلي انفجار لبنان معلوم شد؛ اگر امريكا و فرانسه و 
رژيم صهيونيستي آرام نيستند، هيچ جاي ديگر هم نبايد 
آرام باش��د. امريكا تحمل نخواهد ك��رد خودش در آتش 
اعتراضات باشد و ديگر كش��ورها در امنيت به سر ببرند! 
مي دانيد چرا؟ چون ضريب شكنندگي اياالت متحده در 

صورت ثبات در ديگر كشورها بسيار باال خواهد بود!
   عليرضا گرائي:

لبنان رو كي تحريم كرد؟ امري��كا و نوكراش؛ چرا تحريم 
شد؟ تا بابت فشار اقتصادي مردم ضد حزب اهلل بشن؛ بندر 
منفجر شده چه نقشي داشت؟ مهم ترين بندر تجاري بود؛ 
نتيجه انفجارش چيه؟ فشار بيش��تر اقتصادي به مردم؛ 
انفجارش به نفع كي��ه؟ امريكا و نوك��راش؛ عاملش كي 

مي تونه باشه؟ ...؟
   محسن عيار:

بمبي تركاندند و بي��روت را منفجر كردند، رئيس جمهور 
كشوري اس��تعمار گر را فرستادند، آش��وب كردند و حاال 
يك لبنان درگير است؛ به همين سادگي! قدردان امنيت 
كش��ورمان باش��يم و درس بگيريم تا در اتفاقات مشابه 

احتمالي چنين نكنيم.
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اعتراضات روزهاي اخير لبنان

 فتنه لبنان
نسخه به روز شده بحران سازي در عراق

به فاصله چند روز از س�فر مكرون، رئيس جمهور فرانس�ه، به لبنان به بهانه انفجار 
تأس�ف بار بندر بي�روت و اولتيمات�وم او براي اصالح�ات در اين كش�ور معترضان 
به خيابان ها آمدن�د و آرام�ش لبنان را بره�م زدن�د. معترضان ش�عارهايي عليه 
دولت اي�ن كش�ور و بعضًا حزب اهلل س�ر دادن�د. ناظ�ران و تحليلگ�ران بين الملل 
اي�ن اعتراض�ات را بي ارتب�اط با انفج�ار بندر بي�روت و س�فر مكرون ندانس�تند 

و حت�ي مدعي ش�دند انفجار بن�در بيروت ني�ز مي تواند ب�ا مداخل�ه خارجي و به 
جهت ايج�اد بهانه اي جه�ت ناآرامي ها باش�د. كاربران فارس�ي زبان ش�بكه هاي 
اجتماع�ي ني�ز در اين خص�وص گمانه زني ها داش�تند. آنها پش�ت پ�رده اتفاقات 
روزهاي اخير را رژيم صهيونيس�تي و امريكا دانس�تند و معتقدند اين فتنه نسخه 
به روز ش�ده بحران س�ازي در عراق اس�ت. در ادامه برخي از واكنش ها را بخوانيد.

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.

 نشانه عظمت ائمه)ع(
بدبين نشدن به اوالد آدم است

استاد عالمه جعفري:
يكي از داليل قاطعانه اي كه عظمت و برتري ائمه)ع( را بر تمام 
انسان ها اثبات مي كند، اين اس��ت كه مجهول ماندن امتيازات 
الهي آن��ان و بي اعتنايي مردم ب��ه مقام رهبري ش��ان، موجب 
نشد كه مانند بي گنجايش هاي زودش��كن، به اوالد آدم بدبين 
ش��وند و حالت منفي به خود بگيرند و در صورت امكان درصدد 
انتقام جويي برآين��د. يك متفكر انسان ش��ناس مي گويد: »اگر 
امور و ش��ئون اجتماعي آن دوران و وضع رواني انسان هاي آن 
زمان را در نظر بگيريم و عظمت شخصيت علي  بن ابيطالب)ع( 
را به طور دقيق درك كنيم، باي��د بگويم علي  بن ابيطالب در آن 
دوران و جامعه، هر روز چند بار كشته مي شد و زنده مي گشت! 
ناهمواري محيط و اجتماع، فقدان الگوهاي صحيح براي واقعيات 
و جريانات عمومي اف��راد روي خودمحوري ها، هر لحظه تصادم 

جدي با حيات هدف دار علي داشته است«. 
با اين حال علي)ع( زندگي مي كند و اندك سس��تي در تكاپوي 
او راه پيدا نمي كند و عدالت را پيش پاي همه دوست و دشمن، 
يكس��ان مي گس��تراند و درباره عدالت الهي با تمامي شكوفايي 

سخن مي گويد و به طور كلي مي سوزد و از پرواز بازنمي ماند.

 منبع: كانال تلگرامي »عالمه جعفري« به استناد كتاب ترجمه 
و تفسير نهج البالغه، جلد ۲، صفحه ۲۸۳ و ۲۸۴

   سبوي دوست

س��ميه حيدري در كانال تلگرامي »مدرسه 
اقتصادي« نوش��ت: اقتصاد را علم تخصيص 
منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي دانند. 
اي��ن كمب��ود كاالي��ي و فيزيك��ي موج��ب 
مي شود تا افراد با محاس��بات هزينه- فايده 
)عقالنيت ابزاري( منابع محدود را به بهترين 
نحوه تخصيص دهن��د. اين نوع شناس��ايي 
و بهينه س��ازي در ش��رايطي برقرار است كه 
افراد به تمام منافع خود و اطالعات موردنياز 
اِشراف داشته باشند اما مطابق سازوكار تنزيل 
هذلولي، مس��ائل مؤخر و دغدغه هاي روزانه 
ضريب باالتري نس��بت به آين��ده دارند. اين 
موضوع موجب مي شود افراد روي حل فوري، 
ضروري و نزديك ترين مسائل متمركز شوند. 
تك��رار و تمرك��ز دائمي روي مس��ائل جاري 
و روزان��ه موجب ب��روز عارض��ه نزديك بيني 

مي شود.
تمركز ب��ر دغدغه ها باع��ث تصميم گيري بر 
مبناي آگاه��ي محدود مي ش��ود. در آگاهي 
محدود، افراد بر قسمتي از اطالعات در اختيار 
متمركز مي شوند. اين سوءگيري برخاسته از 
سيستم تصميم گيري شهودي است كه با اتكا 
به قواعد احساسي در مواقع اضطرار و فوريت، 
به سرعت اجرا مي شود. اين در حالي است كه 
سيستم خردورز براي پردازش و اجرا نياز به 
ظرفيت و فض��اي بيش��تري دارد اما اضطرار 
و اس��تيصال با مصرف حج��م ذهني موجب 
مي شوند افراد فضاي كافي براي انديشيدن، 
تحليل مسائل، افزايش مهارت و كنترل اجرايي 

را از دست بدهند.
هرچه افراد به  قاع��ده هرم مازل��و نزديك تر 
باشند، نزديك بيني شان ش��ديدتر مي شود. 
هرم مازلو بيان مي كند ك��ه نيازهاي آدمي از 
يك سلس��له  مراتب برخوردار است و پس از 
تأمين نيازهاي س��طح قبل، س��طح بعدي از 
نيازها براي افراد اهميت مي يابد. در اين هرم 
نيازهاي فيزيولوژيك��ي، امنيتي، اجتماعي و 
ارزشمندي از نيازهايی هس��تند كه كمبود 
دسترس��ي به آنها، منجر به كاهش ظرفيت 
آزاد مي شوند. نزديك بيني با اتخاذ تصميمات 
نادرس��ت منجر به افزايش مصائب جاري در 
دوره هاي بعدي مي شود. اين موضوع موجب 
مي ش��ود هر بار ظرفيت بيشتري از دسترس 
خارج شود و افراد با سرعت بيشتري به سيستم 

ش��هودي عاري از خرد روي  آورند. به عبارت 
بهتر مي توان گفت نزديك بيني منجر به ايجاد 
يك چرخه خود بزرگ ش��ونده مي شود كه با 
فرسودگي و افسردگي افزايشي، قدرت تعقل و 

تعمق را بيش  از پيش كاهش مي دهد.
موضوع زماني بغرنج مي ش��ود ك��ه عالوه بر 
افراد، دولت ها نيز درگير اضطرار ش��وند و از 
پردازش به آينده يك ملت غفلت كنند. هرچه 
دغدغه هاي قاع��ده هرم در دولت ها بيش��تر 
باش��د عارضه نزديك بيني مديريتي و اجراي 
سيستم ش��هودي در اين س��طح نيز بيشتر 

پديدار مي شود.
در شرايط كنوني كشور، مسائلي چون تورم، 
بيكاري، كسري بودجه، تحريم ها و تهديدها، 
كرونا و... از دغدغه هاي جاري دولت اس��ت؛ 
بنابراين گرفتار شدن در چرخه نزديك بيني 
موجب مي شود صرفاً قسمتي از مسائل بدون 
در نظر گرفتن جاي��گاه آن در كليت موضوع 
و فارغ از چشم انداز بلندمدت در مطمح نظر 
سياستگذاران قرار گيرد. با توجه به سازوكار 
آگاهي محدود جمعي محتمل است كه اثرات 
نزديك بيني در بخش عمومي شديدتر باشد. 
آگاهي محدود گروهي يا جمعي، حالتي است 
كه افراد به جاي اش��تراك و ارزيابي اطالعات 
غيرمشترك، اطالعات مشترك را به اشتراك 
مي گذارند. متأسفانه نزديك بيني سبب شده 
تصميمات اورژانس��ي و غالباً متعارض چه در 
بُعد شخصي و چه در بُعد عمومي به واقعيت 

روزانه تبديل شود.
 ناگفته پيداست اين تغيير سياست ها و رويه ها 
در بخش دولت��ي موجب بي ثباتي بيش��تر و 
تداوم بيش از پيش مشكالت مي شود. در اين 
شرايط حساس، بايد مواظب بود تصميمات 
و اقدامات از س��ر اضط��رار و فوريت خصوصاً 
در بخش مديري��ت عمومي هر ب��ار بيش  از 
پيش ظرفيت ه��ا را تهي مي كن��د و عارضه 
نزديك بيني، بهمني از مش��كالت را در ادوار 

بعدي به همراه خواهد آورد.
مطابق آخرين پايش فضاي كسب وكار ايران 
در بهار 1٣99، بي ثباتي سياست ها، قوانين و 
مقررات و رويه هاى اجرايی ناظر به كسب وكار 
دومين مؤلفه مورد شكايت فعاالن اقتصادي 
پس از مؤلفه غي��ر قابل  پيش بين��ي بودن و 

تغييرات قيمت هاست.

ظرفيت  تكميل، پرواز ممنوع

ما با همكاري س��عودي ها، اماراتي ها و همچنين بريتانيايي ها و اروپايي ها در حال تهيه 
برنامه اي معروف ب��ه عمليات ديده ب��ان )Operation Sentinel(، براي اس��كورت 
كشتي هاي تجاري در خليج ]فارس[ بوديم. اين برنامه موجب خنثي كردن هر گونه اقدام 
ايران در بازارهاي جهاني نفت مي شود. پيش از به نتيجه رسيدن اين برنامه، در تاريخ 4 
جوالي تفنگداران دريايي انگليس، با درخواست دولت جبل الطارق، نفتكش ايراني به نام 
گريس-1 را به دليل نقض تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه سوريه، توقيف كردند. در پاسخ 
به اين توقيف، ايران در تاريخ 10 جوالي يك نفتكش بريتانيايي را و در تاريخ 1٣ جوالي 
هم يك نفتكش متعلق به امارات به نام رياح را در تنگه هرمز توقيف كرد. دست آخر در 19 
جوالي هم آنچه را كه مي خواستند به دست آوردند و نفتكش Stena Impero را كه با 

پرچم انگليس حركت مي كرد، توقيف كردند.
هر چند اين ربايش ها نس��بت به هم برابر نبود اما روش��ن بود كه ايراني ها مي خواستند 
 Stena Impero گريس-1 را كه حاال به آدرين دريا-1 تغيير ن��ام داده بود، با نفتكش
تعويض كنند. متأسفانه انگليسي ها نيز از مبادله استقبال مي كردند. واضح بود كه اين بازي 
تا زماني كه ما طرح »عمليات ديده بان« را عملي نكنيم ادامه دار خواهد بود اما اين كار از 
آنچه پيش بيني مي كرديم سخت تر بود چون خيلي از كشورها حاضر به همكاري نبودند. 
بخشي از اين مخالفت ها به انگيزهاي شخصي كشورها برمي گشت اما بخش ديگر قطعاً 
مربوط مي شد به ترديد آنها در تصميم گيري قاطعانه و قدرت امريكا كه به دليل حركات و 
رفتارهاي ناپسند و نامتعادل ترامپ ايجاد شده بود. انگليسي ها به خاطر حفظ تالش هايي 
كه جهت احيا و نگه  داشتن قرارداد برجام مي كردند و از آنجا كه نمي خواستند جز چالش 
برگزيت، درگير مسئله ديگري شوند گريس-1 را با ايراني ها معاوضه كردند. عدم تمايل 
انگليس براي درگيري با ايران خيلي واضح بود و قطعاً ايراني ها از اين نوع واكنش انگليس، 

نكات خوبي به نفع استراتژي شان برداشت كردند.
روز بع��د، 11 جوالي، همتاي فرانس��وي من، امانوئ��ل بونو، كه به تازگي از س��فر ايران 
بازمي گشت با من تماس گرفت و گفت شخص ]آيت اهلل[ خامنه اي همه تالش هاي او را 
رد كرده است و همان طور كه به صورت رسمي و علني هم اعالم كرده اند، سياست ايران 
»مقاومت حداكثري در برابر فشار حداكثري« است. در حالي كه فرانسه و امريكا دنبال اين 
بودند كه با برداشتن برخي تحريم ها ايران را به آمدن پاي ميز مذاكره ترغيب كنند، ظريف 
تصريح كرده بود كه در خصوص موشك هاي بالستيك هيچ گونه مذاكره اي نخواهند كرد. 
روحاني هم در اين خصوص محك��م و قاطع بود و بيان كرده بود كه ايران معتقد اس��ت 
در نهايت پيروز اين ميدان خواهد ش��د و آنها آماده اند تا به هر وس��يله مانع تأثيرگذاري 
تحريم هاي امريكا شوند. بونو گفت وقتي مكرون خواستار آتش بس جنگ اقتصادي شده 
بود، روحاني هم اين خواسته را تأييد كرده و گفته بود خواسته ما هم همين است اما ايران 
فقط وقتي به ميز مذاكره هسته اي بازمي گردد كه تمام تحريم هاي امريكا لغو شود كه اين 
حرف به وضوح حرف مسخره و نشدني بود! روحاني تأكيد هم كرده بود كه رهبر عالي ايران 

نيز همين موضع را قبول دارند. به بونو قول دادم گزارش او را به ترامپ منتقل كنم.

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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انگليسي ها نمي خواستند با ايران درگير شوند

در دوران دانش��جويي، پنيرت��ان را از 
يخچال مش��ترك خوابگاه كش رفته اند؟ 
راس��تش را بگوييد آن س��ال ها ب��ا ديدن 
شيش��ه مرباي هوي��ج متعلق ب��ه يكي از 
دانش��جويان، بي آنكه ب��ه او بگوييد، كمي 
از آن را نخورده ايد؟! نه ش��ما دزد بوديد و 
نه آن دانشجو يا دانش��جوياني كه پنيرتان 
را يواشكي برداشته بودند. اگر به جاي پنير 
يا مربا، داخ��ل يخچال پول دي��ده بوديد، 
آن را برنمي داش��تيد و آن دانشجويان هم 
همين ط��ور. اين، موض��وِع آزمايش دكتر 
دن آريل��ي اس��ت ك��ه در زمين��ه اقتصاد 
رفتاري پژوهش مي كن��د. او در تعدادي از 
يخچال هاي خوابگاه دانش��جويي دانشگاه 
MIT امريكا ش��ش بس��ته كوكاكوال قرار 
داد. همه نوشابه ها ظرف ۷۲ ساعت توسط 

دانشجويان برداشته شدند.
آريلي در ادام��ه به جاي نوش��ابه، پول در 
يخچال ها گذاش��ت. همان دانش��جوياني 
كه نوشابه ها را برداشته و خورده بودند، به 
پول ها دست نزدند و س��رانجام خود دكتر 
آريلي، پول ها را جمع كرد. او آزمايش هاي 
بيش��تري انجام داد. مثاًل در يك آزمايش 
به دانش��جويان تعدادي س��ؤال دادند؛ به 
آنها گفته ش��د به ازاي هر پاس��خ صحيح، 
مبلغي پول نقد مي گيرند. ب��ه گروه ديگر 
گفته شد در قبال هر پاسخ صحيح، ژتوني 
مي گيرند و مي توانند آن ژتون را در همان 
اتاق، به پول نقد تبديل كنند. نكته اين بود 
كه هر دانش��جو، خودش تعداد پاسخ هاي 
صحيحش را مي شمرد و به ممتحن اعالم 
مي كرد و بر اساس خوداظهاري، »پول« يا 

»ژتون قابل تبديل به پول« مي گرفت.
فك��ر مي كنيد دانش��جويان ك��دام گروه 

بيشتر مرتكب تقلب شدند؟ دانشجوياني 
كه قرار بود پول بگيرند، كمتر تقلب كردند 
ولي گروه ديگر با ناراستي، نمرات خود را 
بي��ش از واقعيت اعالم كردن��د. علت اين 
است: انسان ها نس��بت به پول حساسيت 
بيش��تري دارند و اگر درس��تكار باشند، 
هرگز به پول ديگران تعدي نمي كنند اما 
اين حساسيت در قبال اشياى ديگري كه 
آنها نيز ارزش پولي دارند، كمتر مي شود؛ 
ش��ايد اس��م اين پديده را بتوان »دزدي 

ماليم« گذاشت.
آزمايش دانشجويان و پول و ژتون را مرور 
كنيد: وقتي قرار بود پ��ول بگيرند، كمتر 
تقلب مي كردند ولي وقتي قرار بود ژتون 
بگيرند بيش��تر تقلب كردند و حال آنكه 
مي دانس��تند مي توانند آن ژتون ها را در 
همان ات��اق تحويل دهن��د و در مقابلش 

پول بگيرند.
 پيشنهاد فردي

به عنوان يك انس��ان درستكار، حواس تان 

به اين باشد كه ممكن است در قبال اموال 
غيرپولي ديگران، حساسيت كمتري داشته 
باش��يد و ناخودآگاه به حق��وق آنها تعدي 
كنيد. مثاًل وقتي حواس رئيس تان نيست، 
ممكن نيست يواشكي از جيبش 10 هزار 
تومان برداريد )اصاًل در ش��أن شما نيست 
و حتي فكر كردن به آن ه��م توهين آميز 
اس��ت( اما بارها و بارها از تلفن اداره براي 
كار ش��خصي تان اس��تفاده كرده اي��د در 
حالي كه تلفن همراه تان روي ميزتان قرار 
داشت. در واقع با اين كار، از جيب مديرتان 
حتي بي��ش از 10 ه��زار توم��ان نيز براي 
تلفن هاي ش��خصي تان برداشت كرده ايد 

اما غيرمستقيم.
شما ممكن نيست از حسابداري شركت تان 
۵ هزار تومان پ��ول برداريد، ولي به راحتي 

يك دسته كاغذ را به خانه مي بريد.
مثال هاي ديگ��ر: كارگ��ري ك��ه پولي را 
مستقيم نمي دزدد ولي كم كاري مي كند، 
مسافري كه از پتوي مس��افرتي كه داخل 

پرواز به او داده اند خوش��ش آم��ده و آن را 
درون كيفش مي گذارد، يك مش��تري كه 
كتي را مي خرد و از آن خوش��ش نمي آيد 
و آن را ب��دون كندن اتيكت به فروش��نده 
برمي گرداند ول��ي نمي گويد كه وقتي كت 
دس��تش بوده، گوش��ه اي از آن به لبه ميز 
گرفته و نخ كش ش��ده اس��ت، ناشري كه 
كت��اب ديگري را ب��دون اج��ازه اش چاپ 

مي كند و ده ها مثال ديگر.
يادمان باشد كه هر آنچه ارزش مالي دارد، 
درس��ت مانند خود پول است و همان طور 
كه در قبال پول و دزدي آن، حساس هستيم 
درباره ديگر چيزهايي كه ارزش پولي دارند 

نيز حساس باشيم.
 پيشنهاد سازماني

به عنوان صاحب يك كار و كس��ب،  س��از 
و كاره��اي س��ازماني را ط��وري بچينيد 
كه مراقب��ت از اموال س��ازمان نيز همانند 
مراقبت هاي پولي به رسميت شناخته شود. 
به ياد داشته باشيد كه بسياري از انسان هاي 
درستكار و شريف، در برابر اموال ديگران به 
اندازه پول ديگران حساس نيستند. يك آمار 
نشان مي دهد كه زيان وارده از محل تقلب 
در بازگرداندن لباس ها به فروش��گاه هاي 
لباس فروش��ي، از كل خرده دزدي ه��ا در 

امريكا بيشتر است.
 پيشنهاد تربيتي

به فرزندان خود، حفظ حقوق ديگران را به 
طور مشخص و با تعيين مصداق ها و گفتن 
مثال ها ياد دهيد؛ ب��ه آنها بگوييد هر آنچه 
مشخصاً متعلق به خودشان نيست، اعم از 
پول و اشياى ديگر، قطعاً متعلق به ديگري 
است و تنها با اجازه مشخص صاحبان آنها 

مي توانند از آنها استفاده كنند.

شيشه مرباي من كجاست؟!
   گزارش


