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سفر به سرزمین هاى دور

زندگی داوطلبانه در «شهر مردگان»
جمهوری اوستیای شمالی یکی از جمهوری های هفت گانه منطقه 
قفقاز شمالی در جنوب فدراســیون روسیه است. اکثریت قومیت 
ســاکن در این جمهوری «اوســت» ها (آالن) ها هستند که از اقوام 
ایرانی شرقی هستند و زبان آنها زبان «اوستی» از خانواده زبان های 
ایرانی شرقی است. آنها از منطقه سکونت تاریخی خود در بخش 
شمال شرقی ایران زمین (خوارزم) مهاجرت کرده اند و در کوه های 
قفقاز بزرگ در دامنه های جنوبی (استان خودمختار اوستیای جنوب در جمهوری گرجستان) و جمهوری اوستیای شمالی 
(آالنیا) در دامنه های شــمالی ساکن شده اند. این قوم قبال در مشــرق دریای خزر و منطقه خوارزم ساکن بوده  اند. از آالن ها 
نخستین  بار در سده اول میالدی نام برده شده است. این جمهوری با واقع شدن در منطقه قفقاز دارای ویژگی های فرهنگی 
و قومی قفقازی هستند. با وجود این سرزمین خود را «ایرستون» و خود را «ایرونی» معرفی می کنند هرچند زبان آنها با زبان 
فارسی که بیشترین گویشوران را در زبان های ایرانی دارد، متفاوت است و مانند دیگر زبان های ایرانی از جمله پامیری، پشتون، 

َسغدی، بلوچی، کردی، تاتی و تالشی و خوارزمی زبان خاص خود را دارند.
یکی از جاذبه های گردشگری جمهوری اوستیای شمالی «شهر مردگان» است. شهرهای مردگان اغلب عالقه مندان به 
ماجراجویی را به ســوی خود جلب می کنند. تصادفی نیست که شهر قرون وسطایی مردگان که در میان کوه های اوستیای 
شمالی قرار گرفته است، هر ساله میزبان تعداد زیادی گردشگر از اقصانقاط جهان است. این مکان منحصربه فرد تقریبا هفت 
قرن است که در هاله ای از اسرار قرار گرفته است. جاده ای که به روستای دارگاوس می رسد، جایی که شهر قرون وسطایی 
مردگان در آن واقع شــده است، در امتداد یک مسیر کوهستانی بسیار شیب دار به طول ۱۴ کیلومتر می رود. وقتی صعود به 
پایان می رســد، چشم انداز زیبایی در ارتفاع هزارو ۲۰۰ متری از سطح دریا هر بیننده ای را شگفت زده می کند: جاده همچون 
مار باریکی تا پایین دره می رفت و کوه های باصالبت خاکستری رنگ از هر دو طرف دره را در آغوش گرفته بودند. برای رسیدن 
به «شــهر مردگان» باید در امتداد دره طویل دارگاوس رانندگی کرد. در اینجا رودخانه ای جریان دارد که ســاکنان محلی به 
آن «کیزیل دن» می گویند که به معنی «رودخانه قرمز» اســت. از همین رودخانه اســت که داستان پیدایش این شهر قرون 
وســطایی در اوستیای شمالی آغاز می شــود. این رودخانه احتماال پس از نبرد نیروهای آالنی با ارتش تاتار-مغول در سال 
۱۳۹۵ میالدی این نام را به خود گرفت. این نبرد آن قدر خونین بود که آب رودخانه قرمز شد. آالن ها شکست خوردند و به 
کوه رانده شدند و در پنج دره در این اطراف مستقر شدند. زمین برای همه ساکنان به شدت کم بود. حتی یک ضرب المثل در 
این مورد ساخته شد که بغرنج بودن اوضاع را نشان می داد: «قطعه ای زمین که یک گاو بزرگ در آن ایستاده است، به اندازه 
همان گاو ارزش دارد». دام در آن زمان «ارز» اصلی محسوب می شد. ساکنان این دره برای حل مشکل دفن مردگان خود و 
هدرنرفتن زمین های حاصلخیز در این مکان، شیب های پر از سنگ و صخره را که برای چرای حیوانات یا برای زراعت مناسب 
نبودند، برای این کار انتخاب کردند. آنها در این محل ها شروع به ساختن مقبره کردند. این نشان می دهد که آالن ها که اجداد 
اوستیایی ها هستند، برای این کار بسیار کاربردی عمل کردند. «شهر مردگان» در یک محوطه خشک واقع شده است، جایی که 
آب در آن نفوذ نمی کند و از هر طرف در معرض وزش باد است که همه این ویژگی ها پس از ۷۰۰ سال باعث ماندگاری این 
شهر شگفت انگیز شده است. تقریبا همه بقایای آن به خوبی حفظ شده است که این موضوع به باستان شناسان، دانشمندان 

و حتی گردشگران این امکان را می دهد تا تاریخ اقوام باستان را مطالعه و بررسی کنند.
«شهر مردگان» با سقف های خاص مقبره هایش که به اهرام ثالثه مصر می مانند، از مسافت دور به  وضوح قابل مشاهده 
اســت. اما برای درک واقعی این بنای تاریخی باید در مســیرهای پیچ درپیچ آن قدم بزنید. در اینجا ۹۵ مقبره وجود دارد که 
به سه نوع تقسیم می شوند: روی زمین، نیمه زیر زمین و کامال زیر زمین با سقف های هرمی یا شیروانی. از نظر معماری اکثر 
مقبره ها تفاوت خاصی ندارند. آنها چهارضلعی ســنگی با سقف های پلکانی هستند که به پاگوداهای ژاپنی و اهرام مصر 
شــباهت دارند. این شکل خاص از سقف باعث می شود در هنگام بارندگی، آب در این راه آب ها حرکت کند که این موضوع 

در هر شرایط آب و هوایی مقبره ها را کاماًل خشک نگه می دارد.
هر مقبره دارای یک پنجره کوچک است. قبال با یک کرکره چوبی مخصوص قفل دار، قفل می شدند؛ اما دیگر مدت هاست 
که قفلی وجود ندارد. پنجره ها آن قدر کوچک هستند که یک فرد بالغ نمی تواند از آنها عبور کند؛ اما از همان پنجره می توان 
همه چیز را که در داخل مقبره وجود دارد به وضوح مشــاهده کرد. هریک از مقبره ها از چندین طبقه تشکیل شده و شامل 
صدها بقایای دفن شــده اســت؛ بنابراین می توان گفت که حدود ۱۰ هزار نفر در اینجا دفن شده اند. عالوه بر این، بسیاری از 
تابوت ها به اندازه خود شــخص و به شکل قایق ساخته شــده اند، گرچه دریایی در این نزدیکی وجود نداشته است. ظاهراً 
باوری وجود داشته است که پس از مرگ، متوفی باید از رودخانه فراموشی عبور کند تا وارد دنیای مردگان شود. با توجه به 
لباس ها و برخی وسایل خانه که در این مقبره های سنگی باقی مانده است، می توان افراد مسن، مردان و زنان جوان و حتی 

کودکانی را که به طرز غم انگیزی زودهنگام جان خود را از دست داده اند، جلوی چشم آورد.
گفته می شود که در قرن هجدهم هنگامی که بیماری وبا در منطقه «دارگاوس» غوغا می کرد، کسانی که بیمار می شدند، 
برای اینکه بستگان خود را آلوده نکنند، کمی غذا و آب برمی داشتند و داوطلبانه به مقبره ها رفته و روزهای آخر عمر خود 
را در آنجا می گذراندند. در یکی از مقبره ها کتیبه ای یافت شد که روی آن با رنگ قرمز به زبان اوستیایی نوشته شده بود: «با 
عشــق به ما نگاه کنید. ما مثل شما بودیم، شما نیز مانند ما خواهید شد». مشخص نیست که چه کسی آن را نوشته است، 
اما آن را می توان حتی پس از گذشت قرن ها پیامی شگفت برای آیندگان دانست. متأسفانه در حال حاضر کتیبه تقریبا قابل 
خواندن نیســت: کارگرانی که در دهه ۹۰ قرن بیســتم کار مرمت را انجام می دادند، روی آن را با آهک نقاشی کرده و آن را 

خراب کردند.
اطالعات بیشــتر درباره جاذبه های گردشــگری فدراسیون روســیه در کتابی به همین نام به قلم نویسنده این مطلب با 
کمک های خانم راحله محمودی مترجم روسی در انجمن دوستی ایران و روسیه در دست انتشار است که خواندن آن را به 

عالقه مندان به عجایب و جاذبه های گردشگری روسیه توصیه می کنیم.

دکتر بهرام امیراحمدیان

چرنوبیل - یوهان ِرنک -۲۰۱۹
بوریس شربینا: این عدد چه معنایی داره؟

 پروفســور والری لگاسف: یعنی هسته باز شده. یعنی آتشی که االن داریم با چشم نگاه می بینیم تقریبا دو برابر بمبی که در هیروشیما منفجر 
شد تشعشعات اتمی داره و این تازه فقط برای یک ساعت اول بوده.  االن ۲۰ ساعت از انفجار گذشته پس به اندازه ۴۰ تا بمب تشعشع داره 

و متوقف هم نمی شه، نه تا هفته بعد نه تا ماه بعد. اون قدر ادامه پیدا می کنه تا همه قاره رو از بین ببره!

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

مهربانی با حیوانات

اصال دوست ندارم که هربار درباره یک اتفاق بد بنویسم، 
اما انگار اینجا چیزی جز اخبــار بد و اتفاقات دردناک ندارد. 
اگر باران نبارد خشک ســالی اســت، اگر ببارد ســیل ما را با 
خود می برد. حــق مردم ما این نیســت، مردمی که هر روز 
تنگدســت تر از دیروز شــده، هر روز عصبانی تر و پرخاشــگر 
می شــوند و فقــط به اینکه امروزشــان را ســپری کنند فکر 
می کنند بی آنکه امیدی به فردایشــان داشــته باشند. به غیر 
از مردم، حتی حق درختان این مملکت نیســت که خشــک 
شــوند، حق جنگل هایش نیســت که به دالیــل مختلف از 
آتش ســوزی و بی آبی تــا زمین خــواری و جنگل خواری از 
بین بروند، حق رودهایش نیســت که خشــک شــوند، حق 
زاینده رود نیســت که به خشــک رود بدل شود. حق دریاچه 
ارومیه نیســت که شوره زاری وسیع شــود. حق دریای خزر 
نیســت که مملو از فاضالبی باشــد که در آن می ریزد. حق 
سگ هایش نیست که این گونه کشتار شوند. خبر کشته شدن 
نزدیک به هزارو ۷۰۰ سگ بی آزار در نقاهتگاه گندک دماوند 
به قدری وحشــتناک بود که باورش را بسیار سخت می  کرد. 
نمی دانم چه آن مســئولی که دســتور چنین جنایتی را داد 
و چه آن مأمــوری که این کار را انجام داد چگونه شــب ها 
می خوابند؟ چگونه جواب وجدانشان را می دهند؟ و چگونه 
به فرزندانشان می گویند من آن کسی بودم که این همه سگ 
بی گناه را کشــتم؟ ما می توانیم از جنبه های مختلف درباره 
اهمیت حقوق حیوانات و حفظ محیط زیست صحبت کنیم. 
کتاب های بســیار در این مورد نوشــته شــده است و هر روز 
سمینارها و کنفرانس های زیادی در این باب برگزار می شود. 
از این موضوع صحبت کنیم که انســان نیز جزئی از طبیعت 
اســت و هیچ برتری ای نسبت به طبیعت ندارد و حق ندارد 
درباره طبیعت تصمیم گیری کند و این گونه دست به تخریب 
بزند. اگر طبیعت نباشــد ما هم نیســتیم و سرشت و هویت 
ما به واســطه ارتباط تنگاتنگ با طبیعت تعریف می شــود. 
ازبین بردن طبیعت می تواند عواقب زیادی برای ما داشــته 
باشد: ما را با فرایند گرمایش زمین روبه رو کند، منابع غذایی 
را از بین ببرد و به شــیوع بیماری های متعدد منتهی شــود. 
اما به گمانم باالتر از همــه اینها حمایت از تمام جلوه های 
طبیعت، یادآور عشــق ورزی و مهربانــی نه تنها با هم نوعان 
خود بلکه با هرگونه تجلی هســتی اســت. چگونه می توان 
به حیوانی بی آزار و بی گناه عشــق نورزید و او را هدف آماج 

گلوله های خود قرار داد؟ 

در کنار مــردم بودن، پای کار بــودن و دم خور 
طبقات ضعیف  شــدن، برای هر مسئولی ارزشمند 
اســت  اما کارآمــدی و توانمندی مهم  تر اســت. 
مســئولی که نتوانــد گرهی از مشــکالت اجتماع 
را بــاز کند، نتوانــد تصمیم درســت و بجا بگیرد، 
نتواند درســت مدیریــت کند و نتوانــد به اهداف 
مشخص شده در برنامه دســت پیدا کند، هر چقدر 
هم خود را قاطی مردم نشــان دهد، برای جامعه 
ارزش چندانی ندارد. مهم آن اســت که کار مردم 
راه بیفتد و از مصائب و آالمشــان کاســته شود و 

مرهمی بر زخمشان گذاشته شود.
ایــرادی که متولیــان دولت کنونی از اســالف 
خــود می گرفتند، اغلــب آن بود کــه دولت های 
قبلــی در اتاق هــای مجلل خود، پشــت میزهای 
آن چنانی نشســتند و از درد مــردم خبر ندارند. در 
یک ســال اخیر هم مدام اخبار ســفرهای پرشمار 
استانی و شهرستانی رئیس جمهور را می شنویم و 
می بینیم. سؤال این است که آیا رضایتمندی مردم 
نســبت به گذشــته که این ســفرها کمتر بود، باال 
رفته؟ آیا مشــکالت مردم کم شده؟ پاسخ واضح 
و مشــخص است؛ خیر اتفاق خاصی نیفتاده  بلکه 
البد حتی امید اجتماعی به جهت دادن وعده های 

بی سرانجام در این سفرها و حضورهای بی برنامه، 
پایین آمده است.

کاری که دولت قبل می کرد و چندان در صحنه 
اجتماعی و کنار مردم حضور نداشــت، یقینا مورد 
تأیید نیست  اما حضور بی حاصل از آن بدتر است. 
البته من دلیل ناموفق بودن هر دو سوی این ماجرا 
را در ســاز و کار چینش هــا و گزینش هــا می بینم. 
هیچ کــس در جای خود نیســت. چه بســیار افراد 
توانمنــد و جوانان کارآمد که بــه دالیل مختلف، 
در دایره انتخــاب اصال حضور ندارند و هر کس به 

بهانه ای، از عرصه مدیریتی دور  افتاده و دســتش 
کوتاه شده است.

وقتــی موفقیت های مهاجــران ایرانی در بالد 
دیگــر را می بینیــم کــه با وجــود غریب بــودن و 
مشــکالت بزرگ توانســته اند، چــه موقعیت های 
عالــی را به دســت آورند، افســوس می خوریم و 
انگشت حســرت به دهان می گیریم که چطور در 
کشــور خود از این استعدادهای استثنائی بهره مند 
نمی شــوند؟ اکنون چند ایرانی در جهان داریم که 
در مدارج عالی چون نماینــده پارلمان، فرماندار، 
شهردار و حتی رئیس پارلمان یک کشور اروپایی را 
توانســته اند با تالش و ممارست کسب کنند؟ اینها 
چطور در کشــور خود، امکان بروز استعدادشان را 

نیافته اند؟ اشکال کار کجاست؟
خسارت مادی و معنوی این مهاجرت ها و فرار 
مغزها را هیچ وقت محاســبه نکردیم. خالی شدن 
عرصــه مدیریتــی از افــراد توانمنــد و تصــدی 
موقعیت های دولتی، توسط افراد کم مایه و ناتوان 
اما مطیع، چالش بزرگ کشــور ماست و نیاز جدی 
دارد کــه چاره کنیــم. این حتی به ضــرر متولیان 
سیستم است که نتوانند کارایی نشان دهند و دیگر 
مردم به کلی از مسئولین قطع امید کنند و به فکر 
چاره باشــند. برای بقای سیستم هم که شده، باید 
فکری به اصالح دایــره انتخاب و تعیین مدیران و 

مسئوالن شود.
چطــور در ورزش قهرمانی، تــوان بدنی و زور 
است که حرف اول را می زند و انتخاب ورزشکاران، 
کامال شــفاف و مشــخص، صرفا بــا همین توان 
سنجیده می شود، باید در انتخاب مدیران هم توان 
مدیریتی و کارآمدی، اصل و محور باشــد، نه چیز 
دیگر. تنگ کردن مســتمر دایره و راندن هرکس به 
یک بهانه، هنر نیست. پرونده سازی و ملکوک کردن 
اشــخاص کارآمد، حاصلی جز برآمدن انسان های 

ضعیف ندارد.
ســندرم پاچه های گل آلوده، تصویر تمام نما از 
موقعیتي است که در آن افرادی را باال آوردیم که 
فقط یاد گرفتند  همیشــه روبه روي دوربین باشند. 
خود را خاکی نشان دهند. مطیع امر باشند و کاری 
را کنند که از آنها خواســته می شود. با این آدم ها، 
طبیعی است که پیشرفتی در کار نباشد و نارضایتی 
و استیصال عمومی روزافزون شود. من امید جدی 
دارم که کارها بسامان شــود و جوانان بااستعداد 
و کارآمد، بتوانند مصدر امور شــوند و کشــور را به 

سمت پیشرفت و فیروزی، رهنمون باشند..

سندرم پاچه های گل آلوده

شــاید بســیاری از ما این دغدغه را نداشــته باشــیم، اما بــرای برخی افراد 
رنگین پوست، ســفیدکردن و روشن کردن پوست خود تبدیل به یک دغدغه شده 
است. شاید ماجرای مایکل جکسون و در نهایت مشخص نشدن اینکه او به خاطر 
بیماری، پوستش تغییر رنگ پیدا کرد یا اینکه چون پوست صورتش را سفید کرده 
بود، دچار بیماری شــد ، هنوز از خاطره ها پاک نشده باشد. بااین حال، این دغدغه 
در کشورهایی که هنجارهای زیبایی با پوست روشن ارتباطی مستقیم دارد، مرکز 
توجه اســت. آمریکا یک ســوم بازار جهانی را تشــکیل می دهد و منطقه آسیا و 
اقیانوسیه جزء پردرآمدترین بازارهای این صنعت هستند. سی ان ان در مجموعه 
گزارش هایی که با عنوان دروغ های سفید منتشر کرده، به این صنعت ۸٫۶ میلیارد 
دالری پرداخته اســت؛ صنعتی که در سه سال آینده گستره ۱۳٫۷ میلیارد دالری 
را در بر می گیرد . این هنجار پوســت ســفید پس از ماجرای اعتراضات گسترده و 
جنبش «جان سیاهان مهم است »، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. رنگ گرایی 
(کــه به عنوان تبعیض علیه رنگ پوســت در یک گروه نــژادی یا قومی تعریف 
می شود؛ ترجیح دادن افراد با پوست روشن تر به افرادی که پوست تیره تر دارند)، 
یک چالش رســانه ای بود که تبدیل به دغدغه شد . با وجود اینکه مقاالت زیادی 
نوشته شد، این استاندارد زیبایی مضر، سالمتی میلیاردها نفر را در سراسر جهان 
تحت تأثیر قرار می دهد و به نابرابری جنســیتی توجهی ویژه می کند. سی ان ان 
در این راستا با چند نفر از کسانی که به استفاده از این کرم ها و مواد پرداخته اند، 
گفت وگو کرده و همچنین نظرات افراد زیاد درگیر در این صنعت را مورد ارزیابی و 

تحلیل قرار داده است. در یکی از مقاالت، محدودیت استفاده از مواد روشن کننده 
در کشــورهای مختلف از جمله رواندا را مورد بررســی قرار داده اســت. سیرا از 
ترس گرفتار شدن توسط مقامات درخواست می کند از نام مستعار استفاده کند. 
این مغازه دار ۲۷ ســاله رواندایی توضیح می دهد که نمی تواند روال هفت ساله 
روشن کردن پوست خود را حفظ کند؛ زیرا ممنوعیت این محصوالت سبب شده 
تا امکان خرید آن فراهم نشود. در سال ۲۰۱۸، دولت رواندا ممنوعیت سراسری 
لوازم آرایشی و رنگ موی حاوی مواد شیمیایی مضر مانند هیدروکینون (باالتر از 
ســطوح معین) یا جیوه را آغاز کرد که به این ترتیب تولید یا فروش بیشتر لوازم 

آرایشی روشن کننده پوست غیرقانونی شد.
اکنون، سیرا یک مشکل حاد دارد: یافتن یک تأمین کننده جدید. او به سی ان ان 
می گوید به دلیل مجازات های ســخت گیرانه ، حتی قاچاقچیان نیز از فروش این 
مواد خودداری می کنند. هر کسی که در این تجارت دستگیر شود، مشمول دو سال 
زنــدان و جریمه نقدی پنج میلیون فرانک روانــدا (حدود پنج هزار دالر آمریکا) 
می شود و تا به حال دالالن بســیاری دستگیر شده اند. سیرا توضیح می دهد اگر 

نتوان اعتماد قاچاقچیان را جلب کرد، امکان خرید این مواد ممکن نیست.
تصمیم بــرای ممنوعیت این محصوالت پس از آن گرفته شــد که مقامات 
اداراتی نظیر بهداشــت و امنیت تا گمرک و دولت محلی، گزارش های متعددی 
از آســیب های جبران ناپذیر به پوست اســتفاده کنندگان دریافت کردند. استفاده 
نادرســت یا اســتفاده طوالنی مدت از محصوالت حاوی جیوه، اســتروئیدها یا 

هیدروکینون می تواند برای ســالمتی مضر باشد؛ با این حال و با وجود ممنوعیت، 
همچنان تقاضا برای پوســت روشن تر وجود دارد و این بازار به صورت زیرزمینی 
کار خــود را دنبال می کند. مثال االیو ۴۵ســاله و دخترش توانســته اند در شــهر 
توریســتی موسانزه - شــهری که به عنوان زادگاه گوریل های کوهستانی معروف 
رواندا شــناخته می شــود- این مواد را تهیــه کنند. او هم که با نام مســتعار با 
ســی ان ان حرف زده اســت، می گوید ماهی یک  بار به یک مغازه لوازم آرایشی 
می رود، پــس از به کاربردن چند کلمه رمز می تواند یک جعبه کرم را که در یک 
پاکت بزرگ پنهان شــده اســت، دریافت کند. او قبل تر حــدود دو دالر برای کرم 
خود پرداخت می کرد، اما حاال مجبور اســت بیش از شش دالر بپردازد. هرچند 
این افزایش قیمت با درآمد ۴۱ دالری او ناسازگار است. این افزایش قیمت سبب 
نشده تا کلمنتاین که درآمد ثابتی ندارد، استفاده از کرم های روشن کننده را متوقف 
کند. او می گوید: «وقتی فهمیدم چقدر خطرناک اســت و بعد از اینکه پوســتم 
بیش از آنچه می خواستم ســفید شد، تصمیم گرفتم استفاده از این کرم را ترک 
کنم». از ســوی دیگر مقامات معتقدند تأثیر این ممنوعیــت ملموس بوده و از 
نظر آنها این روند ممنوعیت شش ســاله کامال موفق بوده اســت و در این کشور 
۱۳ میلیونی ایــن محصوالت را فقط می توان به  طور غیرقانونی تهیه کرد و حتی 
یکی از مقامات معتقد است استفاده از محصوالت سفید کننده پوست به یک تابو 
تبدیل شده است. با این حال، داده هایی برای تأیید این موضوع در اختیار سی ان ان 

قرار نگرفته است.

زنان

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

سفیدگرایی، زیبایی آسیب زا

باز چشــمان تیزبین افکار عمومی، عکس یادگاری چند نماینده مجلس و مسئول 
دیگــر را که با چهره ای مصمم، در برابر دوربین، ژســت پای کار بودن زده بودند، 
خراب کرد. من فکر نمی کنم، مسئولینی که دوست دارند در چنین موقعیت هایی 
قرار بگیرند و خود را خاکی و مردمی نشــان بدهند، افرادی  خالف باشند؛ بلکه 
برعکس تا جایی که دیدم، آنها آدم هایی ســاده، زالل و پاک هستند. مسئله این 
است که این افراد، عموما در جایگاه هایی قرار  گرفته اند که توانمندی کافی برای 
احراز آن جایگاه را ندارند. کارایی شــان نازل است و در شرایط درست، منطقی 
و رقابتی، امکان تصدی آن پســت ها را ندارند. یک ایراد مهم در سیســتم هایی 
که ایدئولــوژی نقش  محوری در آن ایفا می کند، این اســت کــه دایره انتخاب 
و به کارگیــری افراد جامعه را مرتــب محدود می کنند. ایــن محدودیت، گاهی 
چنان می شــود که فقط آدم های مشــخص و تکراری، متصــدی موقعیت های 
بسیار می شــوند و رفته رفته و به تدریج فضای مدیریتی از افراد توانمند، کاری و 

متخصص خالی می شود.

پژوهشگر ارتباطات اجتماعی
قادر باستانی


