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روز بین المللی مردم بومی جه��ان که تا پیش 
از  س��ال 2015 همه س��اله در 9 آگوست برگزار 
می ش��د، بهانه ای بود ب��رای ارتق��ا و حفاظت از 
حقوق جمعیت بومی جه��ان. همچنین این روز 
رهگذر مناسبی اس��ت برای به یادآوردن زحمات 
و اقداماتی که این افراد ب��رای بهتر کردن جهان 

انجام می دهند مانند حفاظت از محیط زیست.
این روز جهانی نخس��تین بار از س��وی مجمع 
عمومی س��ازمان ملل در دس��امبر  سال 1994 
میالدی به مناس��بت نخس��تین دیدار کارکنان 
س��ازمان ملل با مردم بومی در کمیسیون »ارتقا 
و حفاظت از حقوق بشر« در  سال 1982 میالدی 

تصویب و اعالم شد.
این روز جهانی ابتدا به مدت یک دهه از س��ال 
1995 ت��ا 2004 میالدی برگ��زار و پس از آن به 
مدت یک دهه دیگ��ر از  س��ال 2005 تا 2015 
میالدی ب��ه منظور حمایت بیش��تر از بومیان در 
جهان تمدید ش��د. ش��عار  و زمینه دهه دوم روز 
بین الملل��ی مردم بوم��ی جهان بر »ده��ه اقدام 
و کرامت« متمرکز اس��ت. به مناس��بت این روز 
جهانی، سازمان ملل در تمامی کشورهای جهان 
کالس ها و کارگاه های آش��نایی با مردم بومی را 
برگزار و از همه مردم و ملل دع��وت می کند تا با 
شرکت در این برنامه ها، با مردم بومی جهان بیش 

از پیش آشنا شوند.
تصویر این روز جهانی که به عنوان نماد رسمی 
و بین المللی آن برگزیده شده، برگرفته از نقاشی 
یک نوجوان بنگالدشی به نام »ربانگ دوان« است.

اما پرسش اولیه و اساس��ی آن است که »مردم 
بومی« چه کس��انی هس��تند و چه ویژگی هایی 

دارند؟
در ویکی پدیای انگلیس��ی م��ردم بومی چنین 

تعریف شده اند:  
»بومی ها، انسان ها، گروه ها و ملت هایی هستند 
که مدعی اند یک پیوس��تگی تاریخی و وابستگی 
فرهنگ��ی با جوامع مختص به همان س��رزمین و 
قلمرو اصیل خودشان دارند. واژه بومی به ساکنان 
اولیه هر کشور اش��اره دارد، اما امروزه این کلمه 
بیشتر برای بومیان اس��ترالیا به کار می رود. آنها 
مردمی سیاهپوس��ت، الغراندام، ب��ا بینی پهن و 
موهای س��یاه فرفری هس��تند. بومیان استرالیا 
هزاران  سال قبل از جنوب شرقی آسیا به استرالیا 
آمدند. آنها ابت��دا خانه ثابت نداش��تند و در پی 
شکار و جمع آوری غذا در بیابان سرگردان بودند. 
سالح آنها نیزه و بومرنگ بود. مردم سفیدپوستی 
که بعد ها به اس��ترالیا رفتند، رفتار بسیار بدی با 
بومی��ان آن جا داش��تند، اما امروزه ای��ن بومیان 

حقوقی برابر با سایر شهروندان استرالیا دارند.«

اعالمیه س��ازمان مل��ل متحد درب��اره حقوق 
مردمان بومی مصوب 13س��پتامبر  سال 2007 
میالدی نیز بیان می دارد که مردم بومی، مردمی 
اس��تثنایی با فرهن��گ و آداب و رس��ومی خاص 
هس��تند که به غنا و تنوع فرهنگ ه��ا و تمدن ها 

دامن می زنند و به دلیل وابس��تگی ب��ه زمین و 
محی��ط طبیعی قواع��د خاص��ی در حفاظت از 
آن دارن��د. این مردمان همانند هم��ه ملل باید از 
حقوق بشر به ویژه برابری و عدم تبعیض برخوردار 

باشند.
با وجود اعالمیه ه��ا، قطعنامه ها، موافقتنامه ها 
و س��ایر اس��ناد بین المللی در حمایت از مردمان 
بومی، نقض حقوق این افراد به ویژه در کشورهای 
آمریکای شمالی و استرالیا به ش��دت ادامه دارد. 
مردم��ان بومی کان��ادا به ویژه زن��ان آن با نقض 
مستمر و سیس��تماتیک حقوق بشر مواجهند که 
همین امر در طی س��الیان اخیر اعتراض دیده بان 
حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 

را برانگیخته است.
به عالوه سرخپوس��تان آمریکایی نیز با دورانی 
از نقض حقوق و درد و رنج فراوان در این کش��ور 
مواجه بوده اند. ساکنان بومی اس��ترالیا نیز اسیر 
اقدام��ات ضدحقوق بش��ری این کش��ور بوده و 
نس��ل های متوالی آنان موضوع نقض حقوق قرار 

گرفته اند.
زمینه و شعار  س��ال 2015 سازمان ملل در روز 
بین المللی مردم بومی بر موضوع حق س��المت و 

رفاه این افراد متمرکز بود. دبیرکل س��ازمان ملل 
در پیام ویژه خود به مناس��بت این روز اعالم کرد: 
»در این روز بین المللی یعنی روز بین المللی مردم 
بومی جهان من از جامع��ه جهانی می خواهم که 
این گروه را نادیده نگیرند. ب��رای ایجاد آینده ای 
بهتر و منصفانه تر، بگذارید که ما تالش بیش��تری 
برای بهبود بهداش��ت و رفاه ای��ن مردمان انجام 

دهیم.«
بنابراین الزم اس��ت تا حرکت��ی جهانی برای 
حمای��ت و ارتق��ای س��المت، بهداش��ت و رفاه 
مردم بومی جه��ان صورت پذیرد. ب��ا وجود این 
م��وج بین المللی ب��رای حمایت از م��ردم بومی، 
گاه می ت��وان نادی��ده گرفتن حق��وق این مردم 
را ب��ه واس��طه تع��ارض منافع دولتی دانس��ت. 
علی القاعده مردمان بوم��ی از ابتدا بخش هایی از 
قلمرو سرزمینی را در تصرف داش��ته اند و بدون 
تردید این قلمرو ها ی��ا در نزدیکی منابع طبیعی 
مانند رودخانه ها، جنگل ه��ا، کوه ها و... بوده یا بر 
برخی از میراث طبیعی مانند معادن سلطه داشته 
اس��ت؛ به همین جهت دولت ها تمایل به تصرف 
این سرزمین ها داش��ته و در پی خارج کردن این 

مناطق از دست مردمان بومی هستند.

نمونه دقیق این مس��أله را می ت��وان در دعوای 
اخیر دولت کانادا علیه مردمان بومی این کش��ور 
مطالعه ک��رد که دول��ت در آن در پ��ی تصرف 
س��رزمین هایی است که معادن بس��یاری در آن 
واقع شده است. دولت ها برای تصرف این اماکن و 

مناطق با وجود ناظ��ران بین المللی کار بس��یار 
دش��واری دارند، به همین علت ب��ه جای قتل و 
کش��تار علنی این مردم در قالب سیاس��ت های 
آموزشی و تربیتی رفته رفته س��اکنان بومی را به 
مناطق دیگ��ر منتقل کرده و زمین ه��ای آنان را 
تصرف می کنند. بومیان سرخپوست آمریکا شاهد 
چنین تجربه دردناکی بوده ان��د که در طی آن به 
کمپ ها و اردوگاه های ویژه ای منتقل می شدند و 
کم کم با آداب و س��نن مدرن غربی خو گرفته و از 

سنن دیرین خود جدا می شدند.
هجمه به حقوق بش��ری مردمان بومی و نقض 
آن در ساختار سیاسی و قدرت دول مختلف امری 
بدیهی است که باید از آن جلوگیری شود. سازمان 
ملل و همه کش��ورهای عض��و آن متعهدند که به 
حقوق مردمان بومی در جه��ان احترام گذارده و 
به حریم خصوصی، قلمرو حیات و حقوق ایش��ان 

تجاوز نکنند.
در این زمینه، مواد 21 تا 24 اعالمیه س��ازمان 
ملل درخص��وص مردم بوم��ی، حای��ز اهمیت 
می نمای��د. این مواد اعالمیه ب��ه حقوق متعددی 
در زمینه حق دسترس��ی به خدمات بهداش��تی 
و معیش��تی ازجمله مس��کن و حمایت های ویژه 
س��الخوردگان، معلوالن و... مرب��وط به مردمان 

بومی پرداخته است.
ماد 21 حق مردمان بومی به توسعه و پیشرفت 
اقتص��ادی و اجتماعی بدون هرگون��ه تبعیض را 
مقرر کرده و دولت ها را ملزم به اتخاذ تدابیر موثر 
و مناس��ب در جهت تضمین این امر کرده است. 
ماده 22 مق��رر کرده که در اج��رای این اعالمیه 
باید به حقوق و نیازهای ویژه سالخوردگان، زنان، 
جوانان، کودکان و معل��والن بومی توجه ویژه ای 
ش��ود و دولت ها بای��د تدابیری جه��ت تضمین 
حمایت از زنان و ک��ودکان در برابر خش��ونت و 

تبعیض اتخاذ کنند.
ماده 23 حق تعیی��ن اولویت ها و برنامه ها برای 
اعمال حق توس��عه و مش��ارکت فعاالنه آنها در 
برنامه ه��ای مربوطه از طری��ق نهادهای مردمان 

بومی را متذکر شده است.
ماده 24 حق بهره مندی مردم بومی از پزش��ک 
س��نتی و دسترس��ی بدون تبعیض ب��ه تمامی 
خدمات اجتماعی و بهداش��تی را بی��ان کرده و 
دولت ها را در دس��تیابی تدریجی به تحقق کامل 
حق بهره مندی از باالترین معیارهای بهداش��تی 

ملزم به انجام اقداماتی دانسته است.
امید اس��ت در پرتو برگزاری ای��ن روز جهانی 
حقوق مردمان بومی در سراس��ر جه��ان به ویژه 
کش��ورهای مدعی حقوق بش��ر نادیده انگاشته 

نشود.

روز 13 آگوس��ت برابر با 22مرداد به نام روز 
جهانی چپ دس��ت ها  نام گذاری شده  است. نام 
این روز در  سال197۶ برابر با 1355خورشیدی 
پیشنهاد شد و به تصویب رسید. دلیل نام گذاری 
این روز، انتقاد از این اس��ت که تمامی ابزارها و 
امکانات برای راست دس��ت ها طراحی شده اند 
)مانند صندلی های یک دس��ته، صندلی راننده 
در خودروها، قانون ه��ای راهنمایی ورانندگی، 
میزهای پرکردن فرم در بانک ها و اداره ها و...( و 
چپ دست ها را مجبور به کاربرد از دست راست 

می کنند.
از  یک��ی  همچنی��ن 
هدف ه��ای ای��ن روز پیکار 
با باورهای خرافات��ی درباره 

چپ دست هاست.
چپ دستی به مفهوم تمایل 
طبیعی اف��راد در اس��تفاده 
از دس��ت چپ ب��رای انجام 
کارهای گوناگ��ون و به ویژه 
نوشتن است. به طور طبیعی، 
بیشتر انس��ان ها راست دست 
هس��تند، ب��ه ای��ن معنا که 
برای انج��ام کارهای روزمره، 
اس��تفاده بیش��تری از دست 

راس��ت به عمل می آورند. یکسان دستان گروه 
خیلی کوچکی از انسان ها هس��تند که توانایی 
استفاده از دس��ت چپ و راست را به طور یکسان 

دارند.
مطالع��ات گوناگون نش��ان می ده��د که در 
جوام��ع مختل��ف، 70 تا 90 درص��د جمعیت، 
راست دس��ت هس��تند. بقیه این اف��راد عمدتا 
چپ دس��ت هس��تند.  درصد بس��یار کمی نیز 

توانایی استفاده از دو دست را دارند.
عللچپدستی

علت دقیق چپ دس��تی مش��خص نیس��ت. 
نظریه ه��ای مختل��ف، وراث��ت، یادگی��ری و 
فعالیت های مغزی در دوران جنینی و رش��د را 
عام��ل تعیین چپ دس��تی 
می دانند.  راست دس��تی  یا 
دانش��گاه  پژوهش��گران 
آکس��فورد، اخی��را ژنی را 
کش��ف کردند ک��ه گمان 
ب��روز  عام��ل  م��ی رود 
چپ دستی باش��د. در افراد 
حاوی این ژن، بخش راست 
مغ��ز کار کنترل س��رعت و 
زبان را برعهده دارد و بخش 
چپ مغز مسئول احساسات 
اس��ت. در افراد راست دست 
که فاق��د این ژن هس��تند، 
وظیف��ه ه��ر نیمک��ره مغز 
برعکس این اس��ت. اما اندکی بعد، پژوهشگران 
دانشگاه ام ای تی آمریکا، نظریه جدیدی در این 
رابطه ارایه دادند. یافته های آنان نشان می دهد 

که در رح��م م��ادر، مغز کودکان چپ دس��ت 
آزادانه ت��ر از مغز کودکان راست دس��ت رش��د 

می کند.
مسائلاجتماعیوفرهنگی

چپ دس��تی در بس��یاری از جوام��ع، نوعی 
ناهنجاری و عادت ناپس��ند محس��وب می شده 
 است و معموال سعی بر این بوده که کودکان را به 
 sinister .استفاده از دست راست تشویق کنند
در زبان التینی به معنای چپ اس��ت و در عین 

حال این واژه به معنی ش��وم و بدیمنی است. در 
زبان فرانس��وی،gauche  برای دو واژه چپ و 
  linkisch ،ناشی به کار می رود و در زبان آلمانی

به معنی چپ دست و آدم ناجور است.
چپدستانسرشناس

نش��ریه فاینانش��یال تایم��ز گزارش��ی داده 
که تعداد مدیران چپ دس��ت در ش��رکت های 
اینترنتی تقریبا دو برابر شرکت های غیراینترنتی 
یا سنتی است. افالطون و ارسطو دو چهره نامدار 

چپ دست هس��تند. همچنین چارلی چاپلین، 
آلبرت اینشتین، اس��حاق نیوتن، بتهوون، باخ، 
لئوناردو داوینچی، میکل آنژ، پیکاسو، شکسپیر، 
نیچه، بیل گیتس، جرج مایکل و مهاتما گاندی، 
پیکاسو، امینم،50 س��نت، جورج مایکل، آمیتا 
باچان، تام کروز، راب��رت دنیرو، نیکول کیدمن، 
استیو مک کوئین، تیم آلن، سارا جسیکا پارکر، 
آنتومی پرکینز، سیلوس��تر اس��تالونه، آنجلینا 
جولی، لیدی گاگا نیز از چپ دس��ت های نامی 

هستند.
ب��اراک اوبام��ا پنجمی��ن 
چپ دس��ت  رئیس جمهوری 
هف��ت  می��ان  در  آمری��کا 
رئیس جمه��وری اخی��ر این 
کش��ور )از جرالد ف��ورد در 
1974( تاکن��ون اس��ت. از 
میان چه��ار رئیس جمهوری 
اخیر ایاالت متحده، تنها جرج 
بوش پسر چپ دست نیست. 
رونالد ریگان چپ دست بود و 
جرج بوش پدر، بیل کلینتون 
همگ��ی  اوبام��ا  ب��اراک  و 

چپ دست هستند.
مه��ارت  چپ دس��ت ها 

بیشتری در یادگیری ریاضیات دارند.
چپ دس��ت ها درک بهت��ر و عمیق ت��ری از 
جنس مخالف خود دارند )به دلیل رابطه بیشتر 

میان دو نیمکره مغز این اف��راد( و روابط بهتر و 
پایدارتری دارند، بهترین ازدواج آن است که دو 

چپ دست با هم ازدواج کنند!
در مغز افراد راس��ت دس��ت نیمکره س��مت 
چ��پ مس��ئول احساس��ات و نیمکره س��مت 
راست مس��ئول منطق و پردازش کردن داده ها 
و محاس��به اس��ت، در مغز افراد چپ دست این 
مورد وارونه است و پیوند بیشتر و تنگاتنگ تری 
میان این دو نیمکره برقرار اس��ت و همین باعث 

می شود که افراد چپ دست:  
  کمتر گول بخورند.

  بیشتر مشکوک باشند.
  سخت تر قانع بشوند.

  بیشتر عصبانی بشوند.
وابس��ته ش��وند  زود    

و سخت دل بکنند.
  توانایی مدیریت بهتری 

داشته باشند.
  درک موسیقی و عالقه 
بیشتری به موسیقی داشته 

باشند.
دوس��تانه تر  رواب��ط    

و گرم تری داشته باشند.
  آس��ان تر و عمیق ت��ر 

مطالب تازه را یاد بگیرند.
  برای یادگیری نیاز کمتری به تکرار داش��ته 

باشند.

روزجهانیچپدستها
چراتمامیابزارهاوامکاناتبرایراستدستهاطراحیشدهاند؟

بهمناسبتیکروزبینالمللیکهدیگرنیست!
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مختلفجهانگرامیداشتهمیشــد.نوعزندگیمردمبومیو
آدابورســومآنانبهعنوانبخشــیازجامعهجهانی،همواره
موردتوجهجامعهشناسانقرارداشــتهاست.مردمبومیعمدتا

بهبخشیازجوامعبشریگفتهمیشــودکههنوزبرپایهدانشو
سبکزندگیسنتیگذرانعمرمیکنند.معموالدرجوامعبومی
آهنگتوسعهکندترازجوامعدیگراســت.علتاینکندیآن
اســتکهعموماجوامعبومیبرپایهیافتههاودانشسنتیخود
وهمچنینبرقراریتعادلبینداشتههاونیازهایجامعهشانراه

توســعهراپیشمیگیرند.بهنوعیمیتوانگفتکهجوامعبومی
بهپایداریتوســعهبیشازســایرجوامعتوجهمیکنند.توجه
جوامعبومیبهمنابعطبیعیبهعنوانمهمتریناهرمتوسعهباعث
شــدهتامجامععلمیجهانامروزهتوجهبیشتریبهدانشبومی

نشاندهند.
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