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پنجمین انتخابات شورایاری های پایتخت 
به رغم حاشیه های بسیار برگزار شد

 اولین تجربه  
انتخابات مکانیزه سراسری

پنجمین دوره انتخابات شورایاران شهر تهران 
در حالی از ساعت 8 صبح با رقابت ۱۲ هزار و ۳۰ نفر 
در ۳۵۲ محله شهر تهران آغاز شد که این انتخابات به 
صورت تمام الکترونیکی برگزار شد که اولین تجربه 
برگزاری انتخابات مکانیزه سراسری در تهران است.

امروز عالوه بر علی ربیعی، سخنگوی دولت، 
محسنی بندپی، اســتاندار ، حناچی، شهردار و 
محسن هاشــمی، رئیس شورای شــهر تهران، 
جمعــی از نمایندگان مردم تهــران در مجلس 
شورای اســالمی هم از ســتاد اجرایی انتخابات 
بازدید کردنــد از جمله پروانــه مافی، مصطفی 
کواکبیــان و الیاس حضرتی و حجت االســالم 
مهدی شیخ. به گزارش ایسنا، تمام صندوق های 
اخذ رای در حالی در مدار قرار گرفت که به گفته 
مسئوالن ستاد انتخابات، امکان رای گیری برای 

دومین بار به هیچ وجه وجود ندارد.
در این میان محمدی، مســئول اطالع رسانی 
ستاد انتخابات پنجمین دوره شورایاری ها گفت: 
با توجه به مشارکت قابل قبول شهروندان تهرانی 
و همچنین صف های طوالنــی رای دهندگان در 
تمامی حوزه های انتخابیه، هیات اجرایی خواستار 
تمدید مهلت انتخابات شورایاری ها برای دو ساعت 
شد که در نهایت هیات نظارت آن را پذیرفت. براین 
اساس انتخابات شورایاری ها تا ســاعت ۱8 ادامه 

خواهد داشت.
مشارکت 320 هزار تهرانی تا ساعت 15

علــی اعطا، عضو هیــات نظــارت انتخابات 
شــورایاری هم از مشــارکت ۳۲۰ هزار نفر در 
انتخابات شــورایاری تــا ســاعت ۱۵ خبر داد. 
همچنین ســردار بیات فرمانده، یگان حفاظت 
شهرداری تهران تاکید کرد: تا لحظه انتشار این 
خبر هیچ گونــه گزارش امنیتــی و غیر امنیتی 
در جریان برگــزاری پنجمیــن دوره انتخابات 
شــورایاری های شــهر تهران وجود نداشــته و 
گزارش نشده اســت. غالمحســین محمدی، 
ســخنگو و رئیس کمیته اطالع رســانی ستاد 
اجرایی انتخابات شــورایاری ها اعــالم کرد: تا 
ساعت ۱۴:۲۰ بیش از ۲۵۰هزارنفر در انتخابات 

شورایاری ها شرکت کرده اند.

 بیشترین مشارکت 
در منطقه4 در محله گلشن

در این میان حناچی، شهردار تهران با بیان اینکه 
بیشترین مشارکت در منطقه ۴ و در محله گلشن 
بوده است، گفت: همچنین در محله نعمت آباد در 
منطقه ۱9، شکوفه در منطقه ۱9، تهرانپارس غربی 
و محله خزانه بیشترین مشارکت ها ثبت شده است. 
حناچی در مورد تخلفات نیز با بیان اینکه در این دوره 
به دلیل برگزاری انتخابات مکانیزه آرای باطله نداریم 
و تشابه اسمی نیز نداریم، بعضا تخلفات ممکن است 
در مورد تبلیغات خارج و در حوزه باشد. همچنین 
بنابر آخرین آمار دریافتی از شعب اخذ رای انتخابات 
شورایاری ها تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه بیشترین میزان 
ثبت نام کننده در محالت ۳۵۲گانه تهران به ترتیب 

بیشترین میزان مشارکت عبارت است از: 
۱. محله گلشن منطقه۴

۲. محله نعمت آباد منطقه۱9
۳. محله شکوفه در منطقه۱9
۴. محله تهرانپارس منطقه۴
۵. محله خزانه در منطقه۱۶

کد انتخاباتی برخی کاندیدا فعال نیست
همچنین محســن هاشــمی، رئیس شورای 
شهر تهران با اشــاره به زحمات شــهرداری برای 
برگزاری انتخابات شــورایاری آن هم در مدت دو 
هفته گفت: برخی کاندیداهــا عنوان کردند که کد 
کاندیداتوری شان فعال نیست و این مشکل باید مورد 
رســیدگی قرار بگیرد. انوشیروان محسنی بندپی، 
اســتاندار تهران هم با بیان اینکه تا کنون مشکل 
خاصی از انتخابات گزارش نشده است. اظهار کرد که 
تجربه تهران در زمینه برگزاری انتخابات شورایاری ها 
به صورت الکترونیک می تواند پایلوت خوبی برای 

برگزاری انتخابات الکترونیکی دیگر باشد.
زمان اعالم نتایج اولیه انتخابات شورایاری ها

حجت نظری عضو کمیسیون حقوقی و نظارت 
شورای شهر تهران اعالم کرد که نتایج اولیه انتخابات 
دو ساعت پس از پایان رای گیری اعالم خواهد شد. 
او اظهار کرد: نکته قابل توجه در این انتخابات حضور 

پررنگ زنان و جوانان بود.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

در بحبوحه مشکالت اقتصادی، 
اجتماعی و تنش های سیاســی و در 
میــان خبرهایی از توقیف کشــتی 
انگلیسی ها توســط ایران و دادگاه 
محمدعلــی نجفی و حاشــیه های 
انتخابات شــورایاری و هزاران خبر 
ریز و درشــت داخلی و خارجی که 
روزانــه در تارنمای رســانه ها قرار 
می گیرد یا در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود، دو روز پیش 
خبر مهاجــرت یکــی از چهره های 
تلویزیونی کشور به یکی از شبکه های 
فارســی زبان ماهــواره ای در صدر 

خبرها قرار گرفت و خبرساز شد.
قبــل از ایــن کــه نام»مزدک 
میرزایی« به شبکه فارسی زبان ایران 
اینترنشنال گره بخورد، هفته گذشته 
خبر پیشنهاد این شبکه فارسی زبان 
به عادل فردوسی پور، نام این مجری 
و تهیه کننده سرشناس برنامه نود را 
سر زبان ها انداخت. اتفاقی که باعث 
شد هم فردوســی پور به آن واکنش 
نشان دهد، هم مسئوالن این شبکه 
علی    رغم اســتقبال از همــکاری با 
فردوسی پور، خبر پیشــنهاد به او را 

رد کنند.
 ایران اینترنشنال 
به جای شبکه سه

در حالی که بسیاری خبر مهاجرت 
مــزدک میرزایی مجری ورزشــی 
شبکه ســه تلویزیون ایران به یکی از 
شبکه های فارســی زبان در لندن را 
یک شایعه همانند آنچه برای عادل 
فردوسی پور اتفاق افتاده بود دانستند 
و برخی رســانه ها از قول نزدیکان او 
نوشتند او همراه با خانواده برای انجام 
یک ســری امور کاری و تفریحی در 
ترکیه حضور دارد، توییت های برخی 

از دوستان این مجری ورزشی خبر از 
ماجرای دیگری داشــت، مهاجرت 
مزدک؛ یعنــی ایران اینترنشــنال 
به جای شبکه ســه. حدود ۱۰سال 
پیش مهاجــرت ایرانی ها بیشــتر 
حول و حوش نخبه هــا بود و عبارت 
»فرار مغزهــا« از همین جا بر ســر 
زبان ها افتاد. در همه این  سال ها قشر 
مرفه جامعه هم امــکان مهاجرت به 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی را 
داشــت اما حاال روی دیگر سکه رو 
شده است؛ نه نخبه ها و نه ثروتمندان 
که قشر متوسط هم به جمع قبلی ها 
اضافه شده اند و آینده شان را در خارج 
از مرزهای ایران جست وجو می کنند. 
اما ایــن همه ماجرا نیســت. تا چند 
سال پیش اکثر کســانی که تصمیم 
به مهاجرت می گرفتند در بازه سنی 
۲۵ تا ۳۰سالگی بودند، یعنی وقتی 
که مدرک کارشناســی را از دانشگاه 
اخذ می کردند و بــرای ورود به بازار 
کار با مشــکالتی روبرو می شــدند 
اما در ســال های اخیــر این تصمیم 
بــه رده های ســنی پایین تر کاهش 
یافته اســت. به عبــارت دیگر، حاال 
دانشجویان مقطع لیسانس که اغلب 
متولدین سال های 7۵ تا 78 هستند 
به جمع قبلی ها ملحق شده اند و برای 
این تصمیم خود هم دالیل مختلفی را 
بیان می کنند. برای نوشتن گزارشی 
میدانی از این وضعیت سری به مراکز 
زبان انگلیســی زدم. این مراکز حاال 

دیگر جمعه ها هم شلوغ هستند.
امیدواریم آینده خوبی برای 

فرزندمان رقم بزنیم
محبوبه مــادر دو فرزنــد ۱9 و 
۱7ساله است. او به »توسعه ایرانی« 
می گوید: »دو سالی هست که دخترم 
زبان آلمانــی را آمــوزش می بیند 
چرا که من و پدرش آینــده او را در 
این کشــور بهتر می بینیم. کارهای 

سفارت او را هم انجام داده ایم و اگرچه 
کمی نگرانی  از ســن کم او داریم اما 
امیدواریم با فرســتادن او به کشور 
پیشــرفته ای همچون آلمان آینده 

خوبی را برای او رقم بزنیم.«
مریم دیگر شــهروندی است که 
مقصد او هم آلمان اســت و ۲۰سال 
دارد. او می گوید: »به دلیل مشکالت 
اجتماعــی و فرهنگی از یک ســال 
پیش تصمیم به مهاجرت گرفتم و در 
حال حاضر زبان آلمانی را می آموزم.« 
پویا هم که همکالسی مریم است در 
این باره به »توســعه ایرانی« توضیح 
می دهد: »برای موقعیت بهتر کاری و 
تحصیلی و زندگی بهتر در حال تالش 
برای گرفتن ویزای آلمان هســتم. 
برای همین چهار ماهی هســت که 
به کالس زبان می آیم. این تالش ها 
در حالی اســت که مشکالت زیادی 
بر ســر ویزا گرفتن وجود دارد؛ وقت 
دادن عجیب و غریب سفارت یکی از 
آنها است؛ یک سال طول می کشد تا 
نوبتم شود. در چنین وضعی دالل ها 
و انسان های سودجویی هم هستند 
که به طرز عجیبــی می توانند وقت 
ســفارت بگیرند و کار خودشان و ما 
را راه بیندازند. با همه این مشکالت، 

خسته نخواهم شد.«
 مشکالت زیست محیطی 

جدی است
اما »نیلوفــر« توضیحی متفاوت 
با نفرات قبلی به »توســعه ایرانی« 
می دهــد. او که ۱9ســاله  اســت، 
می گوید: »من متولد اصفهان هستم 
و برای دانشگاه به تهران آمدم، قبل 
از نقل مکان به تهــران اصال به فکر 
مهاجرت نبــودم اما هرچه می گذرد 
بیشــتر به این فکر می کنم که ایران 
جای ماندن نیســت و باید مهاجرت 
کنم، شــاید چون بزرگ تر و به بازار 
کار نزدیک شــده ام. می دانم دوری 

از خانواده و خاطراتم ســخت است، 
امــا از طرفــی مطمئن هســتم که 
محیط زیست ایران تحوالت خیلی 
زیادی پیدا می کند که آن موقع دلم 
نمی خواهد اینجا باشم، کاری هم از 
دست من برای رفع این مشکل ایران 

برنمی آید.« 
او در توضیح بیشتر می گوید: »با 
تحقیقی که انجام داده ام کشورهایی 
همچون ســوئیس و نــروژ مدنظرم 
هســتند که از دموکراسی بهره مند 
هســتند و از نظــر رفــاه اجتماعی 
رتبه هــای اول دنیــا را دارند، برای 
همین در دو ســه ســال اخیر زبان 
انگلیســی ام را تقویت کردم و حاال 
به دنبال فراگیری زبان فرانسه هستم؛ 
چون برای هر دو کشور به آن هم نیاز 

دارم.«

سیستم بسته اداری و مشکالت 
گسترده اقتصادی

در ایــن میــان، ســامان دیگر 
شــهروندی اســت کــه دوره 
کارشناسی ارشــد خود را در مالزی 
گذرانده و دو سالی است که به ایران 
بازگشــته؛ اما بازهم قصد مهاجرت 
دارد. او درباره علت تصمیم دوباره اش 
می گوید: »به دلیل سیســتم بسته 
اداری )رابطه ای( و مشکالت گسترده 
اقتصادی و وضعیــت کنونی پیش 
آمده ترجیــح می دهم ایــران را بار 
دیگر ترک و به یکی از کشــورهای 

آمریکای شمالی مهاجرت کنم.«
حســین هم دیگر شــهروندی 
است که با ۳۶سال ســن تصمیم به 
مهاجــرت دارد. او در توضیح علت 
تصمیمــش می گوید: »بــه دلیل 
وضعیت نامشــخص اقتصــادی از 
۶ســال قبل برای مهاجرت به کانادا 
اقدام کرده ام امــا تاکنون نتیجه ای 
نگرفته ام، مشــکالت زیادی بر سر 
راه وجود دارد که بیشــتر به سیستم 
داخل ایران مربوط می شــود، با این 

حال ُمصر به رفتن از ایران هستم.«
 افزایش روزافزون 

تعداد متقاضیان
مینا نیز همچون حســین درباره 
علت مهاجرتش به مــواردی مانند 
عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و آینده 
مبهم ایران اشاره می کند و به ابتکار 
می گوید: »شرایط فرهنگی کنونی 
و عدم برخــورداری از حداقل ترین 
آزادی ها فکر مهاجرت به آلمان را در 
ذهنم انداخت. برای همین از حدود 
یک سال پیش کارهای مهاجرتم را 
آغاز کردم و البته متاســفانه مراحل 
انجام امور مربوط به مصاحبه و ویزای 
ســفارت آلمان در ایران، وقت گیر و 
طاقت فرسا است. افزایش روزافزون 
تعداد متقاضیان ورود به آلمان و عدم 
نظم و اطالعات آنها به این مشکالت 
دامن می زند. قیمت ارز هم که بسیار 
نوسان دارد درحالی که تمکن مالی، 
هزینه ویزا و حتی آزمون های زبان به 

شدت وابسته به نرخ ارز است.«
او که در مراحــل پایانی اخذ ویزا 
اســت، توضیح می دهــد: »به همه 
این ها، یادگیری زبان سخت آلمانی 
را هم باید اضافه کرد. سر و کار داشتن 
با اداره های مختلف و درگیر شدن با 
بروکراســی اداری از دیگر مشکالت 

است مثال آزادسازی مدرک تحصیلی 
دانشجویان دانشگاه سراسری. با این 
حال مشکالت را پشت سر می گذارم 

تا آینده ام را تضمین کنم.«
ساالنه۶0هزار نفر از ایران 

مهاجرت می کنند
اظهارات مردمی نشــان می دهد 
که با وجود همه مشــکالت بر ســر 
مهاجرت از ایران بــه دلیل افزایش 
تقاضــا، با این حــال خیلــی از آنها 
انگیزه باالیی دارند تا در ســال های 
بعدی تحصیل و کار را در یک کشور 
پیشــرفته دنبــال کننــد. هرچند 
مسئوالن هر از گاهی اعالم می کنند 
که میزان خروج قشر تحصیل کرده از 
ایران باال نیست، اما آمارهای داخلی 
نشان می دهد ساالنه حدود ۶۰ هزار 
نفر از ایران مهاجرت می کنند که آمار 
ســازمان ملل و صندوق بین المللی 
پــول، آن را ۱۵۰ تا ۱8۰هــزار نفر 
برآورد کــرده که 7۰ تــا 8۰درصد 
آنها قشــر تحصیلکرده و متخصص 
هســتند. همچنین بنابــر آمارهای 
مجلــس، وزارت آموزش وپــرورش 
و غیره 7۰درصــد از رتبه های برتر 
کنکور، المپیادی هــا و مدال آوران 

علمی از کشور خارج شده اند.
۷0 تا ۸0درصد مهاجران 

تحصیلکرده و متخصص اند
اگرچه عوامل مختلفی در چنین 
رویه ای قابل بررسی است، اما وقتی 
بیــن جمعیــت، منابــع و امکانات 
تعادلی وجود نداشته باشد این میزان 
مهاجرت دور از ذهن نیست. آنهایی 
که تمایل به مهاجــرت دارند، وجود 
مشــکالت اقتصادی و سیاســی را 
از عمــده دالیل تصمیــم خود بیان 

می کنند. 
ضمــن اینکــه آلودگــی هــوا 
در شــهرهای بــزرگ و معضــالت 
زیســت محیطی را هم باید به دیگر 
مشکالت اضافه کرد. در واقع، آنهایی 
که به صورت مداوم وضع کشــور را 
رصد می کنند می دانند مشــکالت 
زیادی آینده ایــران را با خطر مواجه 
می کند. بنابراین آینــده خود را در 
ســرزمین پدر و مادری خودشــان 
نمی بینند و این سرنوشت تلخ همه 
کسانی است که عاشق ایران هستند، 
اما به آینده آگاهند و البته امیدشان 

را از دست داده اند.

به بهانه مهاجرت »مزدک میرزایی« از شبکه سه سیما به ایران، اینترنشنال؛

تأملی بر انگیزه های جالی وطن و پایین آمدن سن مهاجرت

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»از دیدن فلش های دوربین ها غرق در لذت 
می شوم! خوش به حالشان، ای کاش من جای آنها 
بودم! من هم می خواهم دیده شوم! در آرزوی این 
هستم روزی بتوانم چهره تبلیغاتی برندی مشهور 
باشم! از راه رفتن روی استیج همچون ستاره های 
هالیوودی و خیره شدن نگاه های تماشاگران به 
خودم غرق در شور و شعف می شوم؛ با مدل شدنم 
میتوانم پول، محبوبیت و زیبایی را یکجا با هم به 
دست آورم!« این ها جمالت دخترها و پسرهای 
جوانی است که به عشــق »مدلینگ« و مانکن 
شدن هزینه های هنگفتی برای قدم گذاشتن در 

این عرصه صرف می کنند. رویای ورود به دنیای 
فشــن ها، خودنمایی و جلب توجــه دیگران به 
قدری در ذهن آن ها رخنه کرده است که از هیچ 
تالشی برای محقق شدن آرزوی خود و ورود به 

این دنیای پر زرق و برق فرو گذاری نمی کنند. 
دختران و پسرانی که صورت و بدن های خود 
را به تیغ های جراحی گوناگون می ســپارند تا 
همچون ستاره های فشن شو،  زیبا و بی نقص در 
صحنه ها جلوه گری کنند و تماشاگر را به هیجان 
درآورند؛ اما افسوس که نمی دانند ورود به دنیای 
مدلینگ، راهی دشوار و بی انتها است؛ راه تاریکی 
است که جز فریب و گزند و آسیب های جسمی 
و روحی بــرای عالقمندان ایــن حرفه، رهاورد 

دیگری ندارد.
از منظر روانشناســی باید خاطر نشان کرد 

میل به زیبایی و آراســتگی در هر دو طیف زن 
و مرد تمام نا شدنی اســت بطوریکه هر انسانی 
بالفطره تمایل دارد توجه و تحســین دیگران را 
به خود جلب کند؛ نکته حائز اهمیت نوع تفسیر 
و درک افراد از زیبایی اســت کــه باعث بوجود 
آمدن تفاوت های متکثر و خلق شخصیت های 
متعدد با دید گاه ها، سالیق و نگاه های متفاوت و 
متنوع می شود. به واقع همین افراط و تفریط ها 
در تفسیر و درک زیبایی شناختی است که بعضا 
سبب می شــود تا افراد تمایل بسیار شدیدی به 
کاهش یا افزایش وزن داشته باشند و پوشیدن  
لباس هایــی خاص را طلب کنند تــا بتوانند در 
مسیر طوالنی و سخت مدلینگ به آن ایده آلی 
که از نظر تیــپ و اندام مد نظــر معیار های این 
صنعت است نایل شــوند. با یک واکاوی در نوع 

رفتار، ادبیات، گفتار و نحوه پوشــش و صحبت 
کردن این اشــخاص می توان گفت که اکثر این 
افراد )مانکن ها( با الگو قرار دادن یک هنرپیشه، 
ورزشکار یا خواننده ای خاص، در تالش هستند 
با شبیه ســازی خود، به بدیلی از آن الگو تبدیل 
شوند. از این رو با کپی برداری از الگوی انتخابی، به 
نوعی از خویشتن خویش یا به اصطالح از »هویت 
خویش« دور می شــوند؛ خود را به فراموشــی 
می ســپارند و از این منظر با آسیب های روحی 
بسیاری مواجه می شوند؛ این افراد با هر قدمی 
که بر می دارند اگر نتوانند به مقصود و هدف خود 
نزدیک شوند، نا امیدی، اضطراب و افسردگی بر 
زندگی شان سایه می افکند و آنها را بیش از پیش 
در بیماری های روحی و روانی عالوه بر مشکالت 

جسمانی گرفتار می کند.
از منظر آسیب شناســی نیز ذکر یک نکته 
ضــرورت دارد: گاهــی برخی والدیــن از روی 
نا آگاهی با تعریف و تمجید هــای بیش از حد و 

نابجا از زیبایی های ظاهــری فرزند خویش به 
خصوص در سنین نوجوانی، او را در ورطه ای سوق 
می دهند که انتهایش ممکن است به مدلینگ 
ختم شود. الزم است والدین از این رویه اجتناب 
کنند؛ زیرا جز آنکه سبب شکل گیری اعتماد به 
نفسی کاذب در نوجوان و جوان شود، ممکن است 
او را به این برداشت برساند که می تواند یک مدل 
باشد! و بطورکلی این نکته را به فراموشی بسپارد 
که صرفا زیبا بودن دلیل بر این نیست که توانایی و 

قابلیت های مربوط به این حرفه را نیز دارد 
 به عنوان کالم آخر باید خاطر نشان کرد شاید 
حرفه »مدلینگ« از دور و به ظاهر خیلی فریبنده 
به نظر برسد اما دشواری و مشقت های بسیاری را 
نیز به همراه دارد که قطعا قربانی کردن سالمت 
جســم و جان یکی از آنها اســت که این، خود 
می تواند سبب پدید آیی اختالالت و آسیب  های 
روانی شــدید و عمیقی همچــون اضطراب و 

افسردگی در افراد شود. 

مدلینگ؛ جذاب، اما هویت سوز  و  پرآسیب

آنهایی که تمایل به 
مهاجرت دارند، وجود 
مشکالت اقتصادی و 

سیاسی را از عمده دالیل 
تصمیم خود بیان می کنند. 
ضمن اینکه آلودگی هوا در 
شهرهای بزرگ و معضالت 

زیست محیطی را هم باید به 
دیگر مشکالت اضافه کرد

آمارهای داخلی نشان 
می دهد ساالنه حدود ۶0 

هزار نفر از ایران مهاجرت 
می کنند که آمار سازمان 
ملل و صندوق بین المللی 

پول، آن را 150هزار تا 
1۸0هزار نفر برآورد کرده 

که ۷0 تا ۸0درصد آنها قشر 
تحصیلکرده و متخصص 

هستند
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