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ﻧﻮر ﻧﻮﺷﺖ
زﻫﺮا ﻧﮋادﺑﻬﺮام
تشــکلهای غیردولتی ســابقهای طوالنی در کشور
مــا دارند که با فرهنگ و مذهب ما پیوند خورده اســت.
شاید در گذشــته اســامی آنها فرقهایی داشته و به آن
انجمنهای خیریه میگفتند ،اما هر نامی که داشــتهاند،
انجــام فعالیتهای خیرخواهانه در کشــور ما ســابقه
طوالنی دارد کــه از آموزههای دینی و همچنین فرهنگ
بزرگ کشــورمان ایران سرچشــمه میگرفتند .این یکی
از رفتارهــای نهادینهشــده در ادبیــات فرهنگــی مردم
اســت .تأکید همیشگی مذهب هم بر انجام امور خیریه،
کمککــردن به همنــوع و صدقهدادن هــم جایگاه این
رفتــار را در زندگی عمومی مردم ایران مســتحکم کرد.
با گســترش شهرنشــینی و لزوم ســازماندهی امور ،این
اقدامات هم ســازوکاری جدید به خــود دیدند و از دهه
 ۷۰به این ســو شــاهد بودیم که فعالیتهای داوطلبانه
خیرخواهانه در قالبی بوروکراتیک درآمدند .این مســئله
موجب گســترش دفاتر و ســازمانهایی شد که اقدامات
داوطلبانه انجام میدادند و دامنه خدماترســانی آنها
گسترش پیدا کرد .انجمن حمایت از حقوق کودکان هم
یکی از همین سازمانهای دولتی است که با سبکی جدید
در راه ارائه خدمات داوطلبانه به گروه مخاطب خودش
که کودکان ضعیف و آسیبپذیر بودند ،فعالیت میکرد.
در کنار آن هم سازمانهای زیادی در زمینههای مختلفی
فعالیت میکردند .اگرچه دامنه فعالیت همه آنها با هم
متفاوت بود ،ولی در چهار چیز مشــترک بودند .همه این
ســازمانها فعالیتهای داوطلبانه داشتند .غیرانتفاعی،
غیردولتی و غیرسیاسی هستند .از سوی دیگر شهرداری
تهران هم در اساسنامه خودش به ارائه خدمات فرهنگی
و اجتماعی در درون شــهر مکلف شــده ،بــرای همین
تالش شــده بود تا این وظایف را بر اســاس پتانسیلهای
ســازمانهای مردمنهــاد انجام دهد؛ یعنی شــهرداری
برخــی از وظایف خود را به این ســازمانها محول کرده
و آنها بهجای شــهرداری این خدمات را ارائه میدهند و
در سوی مقابل هم شهرداری برخی خدمات را در اختیار
آنها قرار میدهد ،ازجمله دفتر و ساختمانی برای استقرار
که یکی از مواردی اســت که شهرداری در ازای خدماتی
که خودش باید به شــهروند ارائه دهد به این سازمانها
میدهد تا آنها بهجای او بهصورت تخصصی این خدمات
را ارائه دهند .همچنین در قانون شهرداریها بهصراحت
عنوان شــده که شــهرداریها برای اینکه این خدمات را

ﮐﻮدﮐﻰ

وﻗﺘﻰ دﺧﺘﺮان ﺳﺮاغ آراﯾﺶ ﺻﻮرت ﻣﻰروﻧﺪ -ﺑﺨﺶ دوم
ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﻰ  .ﻓﺎﯾﻖ رﺳﻮﻟﻰ
بازار لوازم آرایشــی و مصــرف آن را میتوان از دو
نظر تحلیل کرد .یکی اینکه همچنان که اشاره شد ،این
صنعت به بیرحمانهترین شکل ممکن برای بقای خود
تالش میکند؛ چنانکه ســاالنه میلیونها دالر را صرف
تبلیغ و آگهی برای جذب مصرفکننده برای محصوالت
میکند و هدفش آن است که این توهم موذیانه را زنده
نگه دارد کــه چون همه زنان میخواهند زیبا باشــند،
پس دلبستگی به لوازم آرایش و مد که امروزه با زیبایی
یکسان شمرده میشــود ،یک میل درونی است .از این
گذشــته میتوان گفت زیبایی و استفاده از لوازم آرایش
را به یک نیاز اقتصادی تبدیل کرده و آن را حتی بیش از
برآورد یک خواسته جلوه میدهد.
از طرفــی و از آن مهمتــر ،چیــزی کــه باعث گرم
نگهداشــتن این بازار بزرگ شده» ،رقابت جنسی« است
کــه در واقع پیامد جامعه طبقاتی اســت .البته رقابت
جنســی نه بین زنان و مردان بلکه بیشــتر در راســتای
احقاق حقوق برابر اســت بین زنــان و زنان! چیزی که
اصوال در جوامع بدوی وجود نداشــته و رقابتی به این
گونه برای تصاحب مرد دیده نمیشود که شاید همین
امر نیز باعث شــد زنان قادر به رهبری نظام اجتماعی
اولیه باشند.
با بــه زیر ســلطه درآمدن زنان و تبدیلشدنشــان
بــه کاالی لوکــس مــردان و اینکــه دیگر همــه آنان
نمیتوانســتند کار کنند تا به دیگران وابســته نباشــند،
کار بــرای آنان مانند مردان زیاد نبــود و کارهایی را هم
کــه به زنان میدادنــد ،با مزد کمتری بــود؛ به عبارتی
از دخالــت در ســازوکار اجتماعی قطع ید شــدند و بنا
بر این گذاشــته شــد که نیمی از جمعیــت مرد گذران
نیمی دیگر را تأمین کند و یک کســبوکار رقابتی بزرگ
بــرای ازدواج پدید آمد .این رقابت بزرگ که به اشــکال
مختلفی رخ میدهد ،آشــکار یا نهان ،بخش بزرگی از
وقت و فکر زنان را میگیرد و بزرگترین ابزار این رقابت
بیشتر نمایاندن جنســیت از راه آرایش است .در رقابت
برای شــوهریابی و امنیت اقتصادی ،آرایش برای تأکید
بر جاذبههای جنســی الزم است؛ بنابراین زنان از گوشه
و کنار به سوی آرایشگاههای مخصوص و لوازم آرایشی
شتافتند تا برای بهدستآوردن زیبایی در برابر تجربهای
دشوار قرار بگیرند .نیروی ویژهای که لوازم آرایش دارد،
از ایــن واقعیت ریشــه گرفته که عالوه بــر رابطههای
اقتصادی ،رابطههای جنســی نیز همراه آن است و این

است سرچشمه راســتین زیبایی که مردان و زنان آن را
در لوازم آرایشی میبینند .این در حالی است که بسیاری
بر این امر واقفاند که اســتفاده از لوازم آرایشی یکی از
علل اساسی بسیاری از بیماریها ازجمله بیماریهای
پوســتی مانند اگزمــا یا بلــوغ زودرس در کــودکان و
بیماریهای رشــد در آنان ،اختــالالت هورمونی و تأثیر
نامطلوب بر سیستم عصبی ســلولهای خونی و عدم
جذب ویتامین  Dدر بدن اســت .حتی در بهترین لوازم
آرایشی نیز ترکیبات سرطانزا وجود دارد.
بیرحمی این بازار به دنیای کودکان نیز کشیده شده
اســت؛ کمااینکه سرمایهداری جهت بقای خود از هیچ
کوششــی فروگذار نکرده و دنیای کودکان را همیشه و
به انواع مختلف محل جوالن مناســبی دیده است؛ از
کودکان کار گرفته تا ســودآوری  ۶٫۵میلیاردی فیلمها
و کارتونهای مخرب و سودی بالغ بر میلیاردها دالر از
تولید اسباببازیهای نامناسب و غیراستاندارد یا تولید
لوازم آرایشی مخصوص کودکان.
اهمیت این موضوع هنگامی مشــخص میشــود
کــه میبینیم بر طبق آمار ســن مصرف لــوازم آرایش
در کشوری مانند ایران به خردســالی رسیده و در حال
گذشــتن از مرز ۱۲ســالگی اســت و جالبتر اینکه اگر
قبال اعضای کمسنوســال خانواده بــه صورت پنهانی
و مخفیانــه از این لوازم اســتفاده میکردند ،امروز این
مصرفکنندگان کوچک ،خود برای خرید لوازم آرایشی
اقــدام میکنند .اســتفاده کودکان از لــوازم آرایش در
مراســمهایی مانند عروسی ،جشــن تولد و ...نهتنها به
یک شیوه معمول بدل شــده ،بلکه آنها مشتریان ثابت
آرایشگاههای بزرگساالن شدهاند.
دختران کمسنوسال دســت به آزمون رژلب ،پودر
و ...میزنند ،گویی آنها میخواهند از گروه ســنی خود
پیــش بیفتند و از رهگذر جادوی لوازم آرایشــی آرزوی
خود را برای کوتاهکردن دوره کودکی و ملحقشــدن به
دنیای بزرگساالن جامه عمل بپوشانند؛ اما چرا و چگونه
این نیاز ایجاد میشــود و درســت در ســنی که کشش
جنسی آغاز شده و خود را مینمایاند و نیازی سخت به
دانستن و تجربهکردن است ،کودک از لوازم آرایشی برای
پنهانکردن کودکی خود استفاده میکند؟
قبل از هر چیز باید به داخل نهاد خانواده برگشــت؛
نهادی که خود برساخته نظامی است که در واقع از آن
بهعنوان بزرگترین مرکز تولید نســلی از انسان استفاده

میکند که میخواهد از هر نظر در اختیار او باشد .بیشتر
دختران در چنین ساختاری تحت امر و تربیت مادران یا
دیگر زنان خانواده هستند .ناگفته پیداست کسی که خود
برآمد و نتیجه چنین رقابتی است و تا به حال نخواسته
یا نتوانسته تغییری در بینش و سبک زندگی خود ایجاد
کند ،همان چیزی را میآموزد که میداند! بنابراین دختر
را همانگونــه بار میآورد که خود تربیت یافته اســت،
پــس به او میآموزد کــه از رهگذر کاالییشــدن پا به
میدان این کشمکش گذاشته و از همان کودکی به سوی
آن اســتانداردی خیز بردارد که روزانه به طرق مختلف
در پیش چشمان جامعه رژه میرود و برای ربودن گوی
سبقت از همان ابزاری استفاده کند که باید!
بنابراین دختران برخالف زنان پابهسنگذاشــته که
احساس میکنند سن آنها از آن زمان خاص جلب توجه
مردان گذشــته و برای بازگشــتن به آن دوره ایدئال به
وسایل و لوازم آرایشی پناه میبرند ،برای اینکه سریعتر
به این زمان خاص برســند ،از آن استفاده میکنند و به
این وســیله خود را در دنیای بزرگســاالن جا میکنند.
در واقع اســتفاده از لوازم آرایشــی باعث نقشپذیری
جنســیتی کودکان دختر میشــود ،آنهم طبق همان
تعریف از پیش گفتهشــده جنسیت در چنان ساختاری!
به این صورت میتوان گفت مــادران به جای آنکه به
آموزش مهارتهای زندگی و توجه به شایســتگیهای
دختران بپردازند ،دختران را برای »بازار ازدواج« تربیت
میکنند.
اما کسی که چنان سریع به دنیای بزرگساالن پرتاب
میشــود ،به همان میزان نیز بیشــتر در معرض برخی
آسیبها قرار میگیرد .کمااینکه بســیاری از ازدواجها
نیز که در ســنین پایین اتفاق میافتد ،خــود نمود بارز
کودکآزاری و تجاوز به آنهاســت؛ اما گویی برندهشدن!
در این رقابت بر ســر شــکار شــوهر مهمتر از سالمت
جسمی و روحی کودکان است .از طرفی ،همین جامعه
و همین خانــواده بر بحثکردن و آشــناکردن کودکان
با مســائل جنســی ،شــناخت از خود و وظایفشان در
قبال خود و دیگری چنان سرپوشــی میگذارد که از آن
برای کودکان تابویی ســاختهاند و ورود کودکان به این
مباحث تبعات زیــادی را برای آنها بــه همراه خواهد
داشت .اســتفاده دختران کمسنوسال از لوازم آرایشی
اسم رمز دلبستگیها و کشش و میل وافر به دانستن و
تجربهکردن برخی از مسائل است.
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ورایتی :ویلیام هارت بازیگر آمریکایی که بیشــتر برای بازی
در فیلم »بوسه زن عنکبوتی« که برایش جایزه اسکار نقش
اول مرد ســال  ۱۹۸۵را به ارمغان آورد ،شــناخته میشــد
در ۷۱سالگی درگذشــت» .اندوه شدید« و »حرارت تن« دو
مورد از کارهای شــاخص دیگر هارت در دنیای ســینما به
شمار میآیند .ویلیام هارت یکشنبه شب  ۱۳مارس به مرگ
طبیعی از دنیا رفت.

ﺗﻠﻔﻦ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ88903548 :

ﺗﻮزﯾﻊ :ﺷﺮﮐﺖﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺳﺒﺰ ﺗﻠﻔﻦ66287344 :

ارائه دهند ،میتوانند از خدمات داوطلبانه شــهروندان
هم اســتفاده کرده و بخشــی از وظایف خــود را به آنها
واگذار کننــد و در کنارش به آنها خدماتی ارائه دهند .در
دوره پنجم شورای شهر گزارشهایی از قرارگرفتن امالک
شهرداری در اختیار افراد حقیقی ،گروهها و سازمانهای
دولتی و غیردولتی منتشــر شــد .مدیریت شهری در آن
زمان تصمیم گرفت واگذاری امالک را ســاماندهی کند.
این ساماندهی به این معنی بود که امالکی که در اختیار
شــخص قرار گرفته ،به شــهرداری بازگردانده شوند .اما
امالک ســازمانهایی که در حال خدماترسانی به مردم
هستند ،با وضع شــرایطی در اختیارشان باقی بماند .در
تیرماه  ۱۴۰۰الیحهای از شــهرداری به شورای شهر رسید
که درباره بسیاری از این امالک تصمیمگیری میکرد و در
آن به دقت مشخص شده بود که امالک سازمانهایی که
طبق قوانین شــهرداری در حال خدمترسانی به مردم
هستند ،میتواند در اختیار آنها باقی بماند .در نهایت هم
تصمیم بر این شــد تا با همه این سازمانها قراردادهایی
تنظیم شــود .تالش مدیریت شهری پنجم بر این بود که
در ماجرای امالک شــهرداری هم ســازوکاری درست را
تعریف کند و هم ســازمانهای مردمنهاد خدماترسان
را ســازماندهی کند .اما با وجود اینکه مصوبه شــورای
شــهر پشــت این واگذاریها بود ،به مرحله اجرا نرسید
و حاال میبینیم که خانه کودک ،خانه خورشــید یا موزه
عروســک در حال تخلیهشــدن هســتند .درواقع با ایده
تخلیه امالک شهرداری دارند سازمانهایی را که به مردم
خدماترسانی میکردند ،از بین میبرند .حاال این سؤال
پیش میآید که شهرداری با حذف این سازمانها چگونه
میخواهد خدمات را جبران کند؟ مســئلهای که در این
سازمانها وجود داشت ،این بود که آنها خدمات مربوط
به شهروندان را با سازوکارهای ذاتی خودشان میدادند؛
سازوکارهایی که در قالبهای اداری نمیگنجد .طبیعی
اســت که چنین جنس خدماتی را شهرداری با سازوکار
اداری و بوروکراتیک خود نمیتواند پاسخ دهد .نه نیروی
کافــی دارد و نه میتوانــد آنچنان که این ســازمانها
انجام میدادنــد ،انجام وظیفه کند .بــرای همین کامال
قابل پیشبینی اســت که در این بخش از خدماترسانی
شــهرداری خللی به وجود میآید .من امیدوارم اعضای
شورای شــهر در برابر این مســئله واکنش الزم را نشان
دهند و اجازه ندهند سازمانهای مردمی و استخوانداری
همچون خانه کودک بیسرپناه و آواره شوند .شهرداری
میتوانــد درآمدهایش را از محل امالکــی که در اختیار
اشخاص و سازمانهای دیگر قرار دارد ،تأمین کند و از این
بخش که از قضا درحال خدماترسانی درست به مردم
است ،صرفنظر کند.

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎن در راه ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ
جمعی از نویسندگان برنده جایزه نوبل در بیانیهای
درباره اســتفاده از زبان روسی به عنوان وسیلهای برای
گسترش نفرت در جنگ اوکراین هشدار دادهاند .در این
بیانیه آمده است» :ما به عنوان نویسندگان بیانیه ،تمام
روسزبانان را خطاب قرار میدهیم .تمام مردم از تمام
ملیتها .تمام کسانی که روسی زبان مادریشان است
یا آنها که زبان روسی زبان دوم یا سومشان است .اکنون
این ترتیبها مهم نیســت .امروز ،زبان روســی از سوی
حکومت روســیه برای تحریک نفــرت و توجیه جنگ
شرمآور علیه اوکراین مورد استفاده قرار گرفته است.
رسانههای رسمی از واقعیتی که این روزها در داخل
اوکرایــن رقم میخــورد خبر نمیدهند .مردم روســیه
سالهاســت با دروغ تغذیه میشــوند .منابع مستقل
اطالعات تقریبا به طور کامل از بین رفته و اپوزیســیون
ساکت شــده اســت و دســتگاه پروپاگاندای حکومت
روسیه با تمام توان کار میکند.
در حال حاضر مســئله مهم این اســت که حقیقت
تجاوز روسیه به اوکراین را برای شهروندان روسی فاش
کنیم؛ درباره رنجها و خسارتهای تحمیلشده به مردم
اوکراین ،غیرنظامیانی که مــورد حمله قرار میگیرند و
یا کشته میشــوند ،در مورد خطر برای کل قاره اروپا؛ و
با توجه به تهدید هســتهای مطرحشــده ،احتماال برای
تمام جهان.
تو به زبان روســی حرف میزنی و این مهم اســت.

لطفا از تمامی وسایل ارتباطی استفاده کنید ،تلفن ،انواع
پیامرسانها و پست الکترونیک .با افرادی که میشناسید
یا حتی با آنها که نمیشناسید تماس بگیرید و حقیقت
را بگویید .والدیمیر پوتین کور و کر شــده است اما شاید
مردم روسیه به کسانی که به زبان آنها صحبت میکنند،
گوش دهند .این جنگ ناعادالنه باید متوقف شود«.
کســانی که بیانیه را تهیــه کردهانــد ،عبارتاند از:
والدیمر سوروکین ،سوتالنا آلکسیویچ ،لودمیال اولیتسکایا،
دمیتری گلوخوفسکی ،ویکتور شندروویچ ،ماریا استپانوا،
ســرگئی لبدف ،لیزا آلکساندروا -زورینا ،ساشا فیلیپنگو،
آلیســا گانی یوا ،ویکتور مارتینوویچ ،ماکســیم اُسیپوف،
آلکسار گنیس ،لِف روبینشتاین ،آلکساندر ایلیچوسکی،
میخائیل شیشکین و گئورگی گوسپادین.
همچنین جمعی از نویســندگان جهان نیز از بیانیه
حمایت کردند ،همچون:
هرتا مولــر )آلمــان( برنده جایــزه نوبــل ادبیات،
الفرید جلینــگ )اتریش( برنــده جایزه نوبــل ادبیات،
الگا توکارچزوک )لهســتان( برنده جایــزه نوبل ادبیات،
جی.ام.کوئتزی )آفریقای جنوبی-استرالیا( برنده جایزه
نوبل ادبی ،امیرحســن چهلتن )ایــران( ،ماتیاس انارد
)فرانسه( ،نورالدین فرح )ســومالی-آفریقای جنوبی(،
گئورگی گوســپودینوف )بلغارســتان( ،کریستوف هاین
)آلمــان( ،ایلیا تریانف )آلمان( و خوآن گابریل واســکز
)کلمبیا(.

ﭼﺎپ :ﺻﻤﯿﻢ ﺗﻠﻔﻦ44533725 :

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺟﻬﺎن

از مجموعهدار تا معلم
 برای خیلی از ما خاطــره اعالمکردن میزان درآمد
و مایملک نامزدهای ریاستجمهوری با فهرستهایی
که در ســال  ۱۳۹۶اعالم شــد ،همراه اســت .خاطره
فهرســتهایی که به نظر بســیاری از ما رنگ و بویی
از واقعیت نداشــت .تجربهای کــه البته در دوره ۱۴۰۰
حتــی تکرار هم نشــد .حــاال و در آســتانه انتخابات
ریاســتجمهوری فرانســه ،در حالــی کــه دور اول
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه کمتر از یک ماه دیگر
برگزار میشود ،سازمان شــفافیت زندگی عمومی این
کشور اظهارنامه اموال و داراییهای  ۱۲نامزد را منتشر
کرده است .این اظهارنامه شــامل فهرست اموال ،ریز
حســابهای بانکی ،حقوق ماهانه و وامهای دریافتی
میشود و درآمد متوسط ماهانه هر نامزد در پنج سال
گذشته )از  ۲۰۱۷تا  (۲۰۲۱اســت .به گزارش یورونیوز
درآمد نامزدهای ریاستجمهوری بهطور گستردهای با
هم متفاوت است و از کمتر از دو هزار یورو تا نزدیک به
 ۳۸هزار یورو در ماه متغیر هستند .وقتی به عنوان یک
فرد غیرفرانسوی این فهرست و درآمد را مرور میکنید
چند نکته بیش از پیش به چشم میخورد:
 -۱فهرست از سوی خود افراد اعالم نشده است بلکه
یک نهاد و یک سازمان آن را تهیه و اعالم کرده است.
 -۲چند نامزد )مانند زمور و مکرون( به عنوان نویسنده
درآمدهای قابل توجهی از نوشــتهها و کتابهایشان
دریافت میکنند.
 -۳درآمد این نامزدها اکثرا از طریق فعالیت سیاستی
تأمین میشــود )به عنوان نماینده ،به عنوان شهردار
یا به عنوان دبیرکل حزب ،درآمد ماهانه یا ســاالنهای
دارند که از طریق آن گذران زندگی میکنند(.
 -۴و اینکه ســه نفر زیر میانگین درآمد فرانســویها
حقوق و درآمد دارند.
طبــق ایــن فهرســت اریــک زمــور ،نزدیــک به
 ۳۸هــزار یورو در ماه درآمد دارد و این درآمد از طریق
روزنامهنگاری و نویســندگی اســت .این نامزد راست
افراطی در مجموع  ۱.۹۳میلیون دالر از طریق انتشــار
کتابهایش بــه دســت آورده و همچنین مالک پنج
آپارتمان نیز هســت و در مجمــوع ثروتی معادل ۴.۲
میلیون یورو دارد .امانوئــل مکرون ،کمی بیش از ۲۲
هزار یورو در ماه دارد و غیر از ۱۶هزارو  ۳۰۰یورو درآمد
از ریاســتجمهوری ،از چاپ کتابهایش نیز درآمدی
دریافت میکند .مطابق اظهارنامه منتشرشــده ،آقای
مکرون خانهای از خودش ندارد.
به گزارش این فهرســت ،مارین لوپن ،نامزد حزب
اتحــاد ملی ،میانگین ۹هزارو  ۸۷۹یــورو در هر ماه از
طریق نمایندگی و از طریق دبیرکلی حزب درآمد دارد!
ژان الســال ،نماینــده مجلــس و نامــزد حــزب
»مقاومــت میکنیم« بــرای نمایندگی ســاالنه کمی
بیش از  ۹۳هزار یورو درآمد اعالم کرده است» .نیکوال
دوپون-انیان« دبیرکل حزب راســتگرای »فرانســه
بهپاخیز« و نماینده ناحیه »اسون« در پارلمان ،بهطور
متوســط شــشهزارو  ۳۲۸یورو درآمد داشته؛ او این
درآمد را از طریق عضویت در شــورای شهر و فروش
کتابهایش کسب کرده است.
فابین روسل )نامزد حزب کمونیست( و یانیک ژادو
)دبیرکل حزب ســبزها( هر دو درآمد خود را از طریق
نمایندگــی دریافت میکنند که حــدود پنج هزار یورو
است .ژادو همچنین یک موتورســیکلت دارد و با آن
در خیابانهای شــهر رفتوآمد میکند .شهردار شهر
پاریــس )آن ایدالگو( نیز محــل درآمد عمده دیگری
بهجز شــغل شــهرداری نداشــته که آن هــم حدود
پنج هزار یورو میشــود .اما یکی از تناقضها »والری
پکــرس« نامزد حزب راســتگرای جمهوریخواهان
اســت که هرچند یکــی از متمولترین افــراد حاضر
در فهرســت اســت ،با این حــال یکــی از پایینترین
میــزان درآمدهــای ماهانــه را در میــان نامزدهای
ریاســتجمهوری دارد؛ یعنی حدود چهار هزار یورو!
که بخشــی از آن از طریق فــروش کتابهایش بوده
اســت .اما او تابلوهای ارزشــمندی از »خوان میرو«
نقاش برجســته اســپانیایی در تملک دارد و ثروتش
در مجمــوع  ۹.۷میلیون یورو تخمین زده میشــود.
فیلیپ پوتو ،نامزد تروتسکیســت حــزب جدید »ضد
ســرمایهداری« در میان نامزدهای کمدرآمد قرار دارد.
او بهطور متوسط در پنج سال اخیر سههزارو  ۷۳۰یورو
در ماه درآمد داشــته که بخشــی از این درآمد مربوط
به  ۷۰هزار یورویی اســت که پس از اخراج از کارخانه
فورد به عنوان کارگر در سپتامبر گذشته به دست آورد.
اگر این خســارت را دریافت نمیکــرد ،حدود دو هزار
یورو درآمد داشــت» .ناتالی آرتو« نامزد حزب »مبارزه
کارگری« و استادیار دانشگاه در میان نامزدها کمترین
درآمــد را به عنوان یک معلم به خود اختصاص داده
است؛ حتی کمتر از دو هزار یورو!

اﺗﻔﺎق

رویترز :پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان ،حمله روسیه
به اوکراین را به شدت محکوم کرد .او در جریان مراسم نیایش
هفتگی در میــدان ســنتپیتر در واتیکان گفــت :فریاد مردم
رنجکشیده شنیده شــود و بمبارانها و حمالت متوقف شوند.
به نام خدا از شــما میخواهم که دست از کشــتار بردارید .او
افزود بمباران بیمارســتانهای کودکان و اهــداف غیرنظامی
»وحشیانه« است.

بیبیســی :آنــدری نیبیتــوف ،رئیــس پلیــس کییف از
کشتهشدن برنت رنود ،عکاس و فیلمساز آمریکایی در ارپین
خبر داد .نیبیتوف در فیسبوک نوشــت :اشــغالگران حتی
خبرنــگاران خارجی کــه در تالشاند حقیقــت را در مورد
جنایات نیروهای روسیه در اوکراین نشان دهند ،میکشند .او
خبرنگار ۵۱ساله یک رسانه معتبر به نام نیویورکتایمز بود
که در ارپین کشته شد.

صبا :در روزهای گذشته در فضای توییتر ،تعدادی از کاربرها به
گروه بازیگران سفیدپوست »اوپنهایمر« فیلم جدید کریستوفر
نــوالن پرداختند و بحثی را ایجاد کردند .این کاربرها به نبودن
یک بازیگر از نژادهای دیگر واکنش نشان دادند .کیلین مورفی،
رابرت داونی جونیور ،مت دیمون ،امیلی بالنت ،فلورنس پیو،
رامی ملک ،بنی سفدی ،جاش هارتنت ،دین دیهان ،جک کواید
و کنت برانا بازیگران فیلم جدید نوالن هستند.

