از دریچهای جدید به
گاهنامهی مستقل فرهنگی و سیاسی ایران سال اول شمارهی اول

ســــرمقا له
رضا باقریپور
کارشناسی علومسیاسی 94

کیفیتسنجی کارآمدی جمهوری
اسالمی به بهانهی تولد ایران
“لوئیــس پــای” در کتــاب «بحرانهــا و توالیهــای توســعه
سیاســی» در مقــام ترســیم چالشــگاههای یــک دولــت-
ملــت « »nation-stateاقــدام بــه تاســیس یک دســتگاه مفهومی
ســاختیافته از بحرانهــای پنجگانــه مینمایــد .ایــن
چارچــوب مفهومــی البتــه از گســتردگی مصداقــی باالیــی
برخــوردار اســت؛ بــه گونـهای کــه کمتــر کشــوری شــاید
پنجــه در پنج ـهی ایــن پنجگان ـهی بحرانآفریــن نیافکنــده
باشــد .در ایــن بیــن ایــران امــا بــه ســبب آنکــه بســتر
تجربـهی تاریخــی مــا بــوده اســت ،زمینـهی مناســبی بــرای
تطبیــق و فهــم محتــوا بــرای مــا فراهــم میکنــد.
متقدمتریــن بحــران از نظــر “پــای” ،بحــران هویــت
میباشــد .تولــد ایــن بحــران مصــادف بــا ریــزش نظــام
ارزشــی مشــترک و پ ـسزدن مفاهیــم وحدتســاز اســت.
بحــران خلــق ترکمــن ،االهوازیــه ،کومولههــای کــرد
و ...نوعــی همــاوردگاه ایرانــی ایــن بحــران اســت کــه
جمهــوری اســامی بــا تخریــب ذخیــرهی اجتماعــی آنهــا
در دو بعــد عملــی و روانــی ،تــا حــد قابــل قبولــی از آن
پیــروز بــه درآمــد .مفاهیــم امــت واحــده ،اخــوت اســامی
و ...نیــز مولــود همیــن نــوع چالــش اســت.
در بحــران دوم نهادهــای نمایندگی و ســازوکارهای تصمیم
ســاز یــک کشــور ســیبل هجمــه قــرار میگیرنــد .خــروش
ایــن بحــران غالبــا بــه علــت واکنــش سیســتم مســتقر ،بــه
گروهیســت کــه میــل بــه رســیدن بــه ســطوح فوقانــی
قــدرت کردهانــد .تجربههــای بنیصــدر ،منافقیــن و
وقایــع دهـهی  ۷۰از نمودهــای ایرانــی ایــن بحــران اســت
کــه بــا موفقیــت طــی شــد.
فقــدان مکانیــزم توزیعــی کارآمــد و نظــام ناعادالنــه پخــش
کاال نیــز مویــد بحرانــی بــه نــام بحــران توزیــع اســت کــه
بــه گــواه اکثریــت قاطــع کارشناســان ،دولــت ســازندگی
مقطــع تجربـهی ایــن بحــران در ایــران بــود .جســتجوی راه
برونرفــت از ایــن بحــران بــه راحتــی مــردم را مجــاب بــه
انتخــاب دولتهــای نهــم و دهــم میکــرد.
چهارمیــن بحــران کــه البتــه ماهیتــی نــرم افــزاری دارد
بحــران مشــروعیت اســت .در ایــن مرحلــه ،ســاخت
حکومــت اعــم از وجــوه دینامیــک و اســتاتیک آن شــأنیت
خــود را از دســت میدهنــد .میتــوان وقایــع  ۸۸را ذیــل
ایــن بحــران طبقهبنــدی کــرد .جمهــوری اســامی البتــه
ضمــن هدایــت و کانالیــزه کــردن رانــه ایــن بحــران ،از
آن بــه خوبــی درجهــت تثبیــت ،تقویــت و مشــروعیت
نهادهــای حکومتمنــدی دمکراتیــک و الهیاتــی خویــش
بهــره بــرد.
بــا گذشــت چهــار دهــه از اســتقرار نظــام جمهــوری
اســامی اینــک بــه مصــاف بحرانــی جدیــد آمدهایــم.
ایــن بحــران کــه “لوئیــس پــای” از آن بــه عنــوان بحــران
نفــوذ یــاد میکنــد ،ناظــر بــه عــدم تناســب فــی مابیــن
نیــاز شــهروندان و پاســخ حکومــت میباشــد .ایــن بحــران
و مجمــوع بحرانهــای دیگــر البتــه گسســته از یکدیگــر
نیســتند و برهــم کنشــی واضحــی میــان آنهــا موجــود
اســت.

ادامهی سرمقاله در صفحهی2

مینگریم
آبانماه  1396مدیرمسئول و سردبیر :رضا باقریپور دبیر تحریریه :محدثه نخودچی شمارهی مجوز962232 :

ایران از ایران میگوید

ســخن
نخســت

تاکید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم اجرای سیاست حذف دالر
آیتاهلل هاشمی شاهرودی:
اجــرای سیاســت حــذف دالر در کاهــش آثــار تحریمهــا بســیار مؤثــر خواهــد بــود ،بهخصــوص
کــه آمریــکا ســاحی جــز تحریــم نــدارد و اســتفاده از ایــن ســاح نیــز ناشــی از عجــز او و شکســت
در حــوزه امنیــت اســت.
پ.ن :الزم بــه ذکــر اســت کــه رهبــر انقــاب در گفتگــوی خــود بــا پوتیــن رئیسجمهــور روســیه
بــر لــزوم حــذف دالر بــه منظــور رفــع یکــی از مهمتریــن ابزارهــای ســلطهی آمریــکا تاکیــد کردنــد
کــه بازتــاب زیــادی در میــان صاحــب نظــران در جهــت حمایــت از ایــن مــورد داشــته اســت.

ســــرمقا له
ادامهی سرمقالهی صفحهی1
فیالمثــل آمــار بــاالی بیــکاری موجــد بحــران توزیــع
میشــود؛ ایــن معضــل چنانچــه بــا پاســخ مناســبی روبــرو
نشــود در قامــت بحــران نفــوذ ظاهــر میگــردد و ایــن
بحــران کــه مبیــن ضعــف و رخــوت سیســتماتیک نظــام
اســت خــود موجــب زایــش بحــران مشــروعیت میشــود.
سکانس دوم
شــما بــه عنــوان خواننــدهی ایــن مقالــه میتوانیــد حــب
یــا بغــض جمهــوری اســامی را در ســینه داشــته باشــید؛
لکــن آنچــه کــه در ایــن زمینــه قابــل اعتناســت اینســت
کــه اینــک و پــس از گــذران چهــار دهــه زیســت سیاســی در
شــرایط فــوق العــاده ،اســام حکومتســاز و والیتفقیــه
واقعیتــی تثبیــت شــده میباشــند .ایــن ریخــت از نظــام
سیاســی شــطرنج ثبــات و تــداوم را بــه حــدی خــوب بــازی
کــرده اســت کــه بتوانــد بــدون واهمــه ،دســت بــه ایجــاد
اســناد چشــمانداز بیســت ســاله بزنــد .امــروز برخــاف
اســاتید ،دانشــجویان و سیاســتمداران بریــده از متــن و بطــن
جامعــه؛ بــرای مــردم ایــن کشــور بیــش از آنکــه چگونگــی
نصــب ولیفقیــه مهــم باشــد کارایــی چــرخ دندههــای
ماشــین حکومــت (قــوای مجریــه و مقننــه و قضائیــه بــه
همــراه بروکراســی دنبالــهروی ایــن قــوا) مهــم اســت.
حتــی اگــر اولــی بــودن مباحــث نظــری اینچنینــی ماننــد
مشــروعیت را بپذیریــم ،مطابــق بــا یافتههــای روانشناســانه،
سیاستشناســانه و جامعهشناســانه قطــع بــه یقیــن بحثهــای
ســی-چهل نفــره داخــل کالسهــای درس نمیتواننــد
منشــاء مشــروعیت مضاعــف نظــام تلقــی گردنــد همانطــور
کــه توانایــی نفــی مشــروعیت نظــام را هــم نخواهند داشــت.
درگیــری و چالشهــای نظــری بیفایــدهی اهالــی دانــش،
یــادآور دوران اسکوالســتیک اروپایــی و تعالیــم بــی ســر وته
مکتــب مدرســی اســت .شــکافهای طبقاتــی مشــرف بــه
انفجــار و ســیل تحصیلکــردگان بیــکار را لقلقههــای زبانــی
اســاتید حــوزه و دانشــگاه و گعدهگیریهــای ایــن تشــکل
و آن تشــکل دانشــجویی حــل نمیکنــد .علیرغــم تمــام
دســتاوردهایی کــه بــه بهانــهی آنهــا میتــوان جمهــوری
اســامی را ســتود نبایــد کتمــان ایــن واقعیــت کــرد کــه
صــدای جیــغ بحــران نفــوذ در گوشهگوشــه ایــران شــنیده
میشــود .مــا در آینــدهای کــه بــا چشــمان خــود شــاهد آن
خواهیــم بــود بــا چندیــن ابربحــران مواجهیــم کــه هــر کــدام
بــرای پیچیــدن طومــار یــک کشــور کافیســت .بحــران آب،
بیــکاری ،جمعیــت و بانــک مــن جملــه بزرگتریــن آناننــد.
“ایران” چه میگوید؟
بهتــر بــود بــرای جــذب خواننــدهی بیشــتر و کســب جوایــز
کشــوری مطالبــی جــذاب و جنجالــی کــه تراوششــده از
روزمرگــی ایرانیــان و جهانیــان اســت را برایتــان تیتــر بزنیــم.
ازفیلترینــگ دنیــای مجــازی بگوییــم ،از ســخنرانی ترامــپ
و یــا حتــی از لباسهــای علــی صادقــی در جشــنواره
فیلــم فجــر؛ اینجــا ولــی روایتــی دیگــر خواهیــد شــنید.
اینجــا ایــران از ایــران برایتــان حکایــت میکنــد .مطابــق
بــا چارچــوب مفهومـیای کــه در ابتــدا بــرای شــما تصویــر
کــردم ،مــا یعنــی تیــم ســی-چهل نفــرهی ایــن نشــریه کــه
بــه نــام نامــی ایــران عزیــز مزیــن گشــته ،راه اعتالی مســتمر
کشــور را در یــک کلمــه میدانیــم :کارآمــدی .ایــن روزهــا
ادعــای بیطرفــی و فراجناحــی بــودن ســکه رایــج سیاســت
ایــران است.ســکهای کــه تقلبــی اســت و ماننــد بســیاری
از واژههــای مثبــت دیگــر از معنــا تهــی گشــته اســت .مــا
در ایــن نشــریه زخمهــای ریــز و درشــت مــام وطــن را
بــه مقیــاس بضائــت دانشــجویی بــه شــما نشــان میدهیــم.
مرهمــش را هــم معرفــی خواهیــم کــرد؛ و از ســابقه خــود
بــه عنــوان ســند بیطرفــی بهــره خواهیــم بــرد.
ایــن تیــم عالقــه زیــادی بــه گســتردهتر شــدن دارد .از
آشــنایی و همــکاری بــا شــما خوشــوقت خواهیــم شــد.
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انسان در جستجوی
معنای واحد اجتماعی
ویکتور فرانکلن و جهتسنجی انسجام مصلحت عمومی جامعه ایرانی

محمدمهدی رستگاری
کارشناسی روانشناسی 94
هــر انســانی در جریــان زندگــی خــود بــا غمهــا و شــادیهای
متنوعــی روبــرو میشــود کــه بــرای ورود بــه دنیــای درونــیاش
نیــاز بــه چشــیدن و حــس کــردن بعضــی از مولفههــای زندگیــش
را داریــم .رســیدن بــه ایــن نقطــه را ذیــل مفهــوم “درک” توضیــح
میدهیــم؛ واژهای کــه در ارتباطــات روزانــه بــه صــورت مکــرر
اســتفاده میشــود ،امــا صــادق بــودن ایــن ادعــا کــم اتفــاق میافتــد
در حالــی کــه ایــن تعــداد انــدک تــا ســطحی میتواننــد دیگــران
را درک کننــد و بــه همــان میــزان حقــوق دیگــران را شــناخته و آن
را رعایــت میکننــد .ایــن واژه بــه صــورت تخصصــی در جلســات
درمــان ،کارگاههــا ،و دروس روانشناســی اســتعمال میشــود کــه
رویکردهــای متعــدد روانشناســی ،تعاریــف و کاربردهــای متفاوتــی
از آن دارنــد؛ اگــر بخواهیــم یکــی از برجســتهترین افــرادی کــه
درد و رنجهــای انســانی را بــا اعمــاق وجــودش حــس کــرده را
معرفــی کنیــم “ویکتــور فرانــکل” روانپزشــک اتریشــی اســت کــه
در جریــان جنــگ جهانــی اســیر آلمانهــای نــازی میشــود و
ســالها در اردوگاه کار اجبــاری زندگــی میکنــد و عــاوه بــر
آن تمــام خانــوادهاش بــه جــز خواهــرش را از دســت میدهــد.
فرانــکل بــا اســتفاده از ایــن تجــارب ،رویکــرد معنادرمانــی را
ابــداع کــرد .فرانــکل بارهــا مــورد شــکنجه و آزار قــرار میگیــرد
و در مــوارد متعــدد بــه چنــد قدمــی مــرگ نزدیــک میشــود .بــه
راســتی معجــزهی بازگشــت بــه زندگــی هنگامــی کــه مــرگ تــو را
محاصــره کــرده چیســت؟
فرانــکل در اردوگاه کار اجبــاری آشــویتس بــا معنــا دادن بــه
تجربیــات تلــخ خــود متوجــه شــد کــه کســانی کــه در اردوگاه
ناامیــد و بیهــدف بودنــد و قــادر بــه کشــف معنــای ســختیها
و زجرهــا نبودنــد ،زودتــر از بقیــه بــه ضعفهــای جســمانی و
روانــی دچــار میشــدند و در نهایــت بــه هالکــت میرســیدند.
فرانــکل میگویــد اگــر زندگــی دارای معنــا باشــد ،رنــج کشــیدن
هــم معنــای خــود را دارد چــون رنــج و ســختی از اجــزای هســتی
انســان هســتند .فرانــکل بارهــا در کتابــش ایــن جملــه را از نیچــه
تکــرار میکنــد« :کســی کــه چرایــی زندگــی را یافتــه بــا هــر
چگونگــی خواهــد ســاخت ».ایــن جملــه مشــخص خواهــد کــرد
انســان هایــی کــه دارای هــدف باشــند ،بــا ســختیها و رنجهــای
ایــن راه مبــارزه میکننــد و بــه راحتــی تســلیم موانــع نمیشــود.
معنــا ماننــد ریشــهی درخــت عمــل میکنــد کــه بایــد ثانیــه بــه
ثانیــه حفــظ شــود در غیــر اینصــورت بــا ســقوط و خشــکی
تدریجــیاش مواجــه میشــویم .انســان بــرای حفــظ حیــات
بایــد ایــن معنــا را یــدک بکشــد و هــر نقطــه از جدایــی ،شــروع
تباهیســت .فرانــکل اشــاره میکنــد کــه هــر انســان دارای معنــای
منحصــر بــه فــرد اســت کــه بایــد در لحظــه آن را بــه دســت آورد و
در ایــن کوشــش هــر منبــع تســهیلکننده ،دارای اعتبــار و کارایــی
اســت .یکــی از مــواردی کــه فرانــکل بــر آن تاکیــد دارد ادیــان
و مذاهــب هســتند؛ در حالــی کــه تــا قبــل از فرانــکل ورود ایــن
مولفههــا بــه اتــاق درمــان ممنــوع و بیاعتبــار بــود.
فرانــکل در جلســات درمــان از مراجعــان میپرســید چــرا
خودکشــی نمیکننــد و بــا جــواب ُمراجــع فرآینــد درمــان را شــروع
میکــرد .مراجــع بــا ذکــر علــت زندگانــی خــود معنــای زندگــی

خــود را مشــخص میکــرد و فرانــکل او را متوجــه مســئولیتش
نســبت بــه معنــای زندگیــش میکــرد ،امــا ایــن نکتــه قابــل طــرح
اســت؛ تکلیــف کســانی کــه معنــی زندگیشــان آســیب رســاندن و
تجــاوز بــه حقــوق دیگــران اســت چیســت؟ چــه بســا بــا معنــای
زندگــی خــود معنــای زندگــی دیگــران را بگیرنــد ماننــد اتفاقــی کــه
بــرای فرانــکل افتــاد؛ زمانــی کــه فــردی بــرای رســیدن بــه اهــداف
خــود بــه کشــتار گســترده دســت میزنــد و از هیــچ جنایتــی دریــغ
نمیکنــد کــه بــه موجــب آن تعــداد عظیمــی از افــراد امیدشــان را
از بشــر و هســتی از دســت میدهنــد در نهایــت دچــار پوچــی
میشــوند.
یــادآوری ضــررورت وجــود معنــا در زندگــی انســان و کمــک بــرای
ارائ ـهی آن بــه بشــر شایســته تقدیــر اســت ولــی صرفــا معنــا دادن
کافــی نیســت .اگــر بخواهیــم بــه صــورت کالن بــه ایــن واقعیــت
بپردازیــم بایــد بــه «مصلحــت عمومــی» توجــه کنیــم و آن را در
نظامهــای اجتماعــی و فــردی خــود لحــاظ کنیــم؛ بــه گونــهای
کــه هم ـهی افــراد جامع ـهی بشــری بتواننــد بــه صــورت مســاوی
و برابــر رشــد کننــد .بــرای تحقــق ایــن آرمــان جامعــه بایــد بــه
معنــای واحــد برســد و طبــق آن مناســبات اجتماعــی خــود را
تنظیــم کنــد و ســاختار خــود را شــکل دهــد .عصــر امــروز نیــاز
بــه جســتجوی معنــای واحــد اجتماعــی دارد و دورهی معنادهــی
فــردی تقریبــا گذشــته اســت .ویکتــور فرانــکل نظریـهاش را زمانــی
مطــرح کــرد کــه اروپــا دچــار جنگزدگــی وســیع شــده بــود و
اثراتــی عمیــق بــر روان و روابــط اجتماعــی گذاشــته بــود .زمانــی
کــه انســان ارزش واالی خــود را از دســت داده و خشــونت جنــگ
او را از حیوانــات پسـتتر کــرده باشــد ،نیــاز جــدی و اساســی بــه
معنــا و ارزش دادن بــه زندگــی دارد تــا بتوانــد بــه زندگــی خــود
ادامــه دهــد .فرانــکل در کتابــش اشــاره میکنــد در اردوگاه افــرادی
بودنــد کــه از لحــاظ امیــد و معنــا در وضعیــت خوبــی بــه ســر
میبردنــد ولــی وقتــی آزاد شــدند و بــه شــهرهای خــود بازگشــتند
دســت بــه خودکشــی زدنــد چــون تمــام عزیــزان خــود را از دســت
داده بودنــد.
امــا در حــال حاضــر اگــر بــه معنــای واحــد اجتماعــی دسترســی
پیــدا کنیــم ،انســان بــه درک عمیقتــری از همنوعــان خــود
میرســد و بــرای خدمــت بــه دیگــران از دل و جــان مایــه
میگــذارد و در نهایــت جامعــه بــرای همافزایــی بســیج میشــود
چــون خواســتهها و اهــداف در یــک جهــت قــرار میگیــرد.
ارتباط معنای اجتماعی و حیات روزمرهی ایرانی
مــا بــرای فهــم وضعیــت معنــای واحــد اجتماعــی در کشــور خــود
الزامــا نبایــد ماننــد فرانــکل عمــری را در زندانهــای اروپــا ســپری
کنیــم؛ و البتــه ملــزم بــه بررســی مقول ـهی خودکشــی هــم نیســتیم.
فقــدان شایستهســاالری ،اختالسهــای ریــز ودرشــت ،بیتوجهــی
بــه محیــط زیســت اعــم از انســانی و طبیعــی آن ،خودباختگــی
فرهنگــی و ...همــه مظاهــری از فقــدان یــک روح وحدتســاز
میباشــد .قطــع بــه یقیــن ســوژهی انســانی در جامعــه ایرانــی
بســیار ســالمتر از نمونههــای اروپایــی خــود میباشــد .مســلما
فقــدان قوانیــن دقیــق و کارآمــد و نظارتهــای موثــر کــه در شــرایط
کنونــی شــاهد آن هســتیم ،توانایــی انضباطبخشــی اینچنینــی بــه
جامعـهی ایرانــی را نــدارد .جوهــری کــه بــار ســاماندهی بــه روابــط
انســانی و اجتماعــیِ ایرانــی را بــه دوش میکشــد ،همیــن ســوژهی
ـ انســا ِن مســلمان ایرانیســت ـ کــه طبیعتــا تــا حــد فوقالعــاده باالیی
مرهــون مذهــب میباشــد؛ امــا آیــا ایــن روحی ـهی انســانیِ ایرانــی
رو بــه تقویــت و بهبودیســت یــا سراشــیب زوال را میپیمایــد؟

اینبار پشت پردهی کدام ژنخوب است؟
علیرغــم گذشــت ســه مــاه از بســته شــدن ســایت ثبــت ســفارش خــودرو ،واردات خــودرو بــه
لحــاظ تعــداد بــا رشــد  ۱۰هــزار عــددی و بــه لحــاظ ارزش بــا رشــد  ۵۴درصــدی مواجــه شــده
اســت.
پیدا کنید پرتغال فروش را...
 #شفافیت
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مدیرمسئول و سردبیر :رضا باقریپور دبیر تحریریه :محدثه نخودچی شمارهی مجوز962232 :

تأملی بر معضل کودکآزاری
نیلوفر عابدی
کارشناسی حقوق 94
کــودکان از آســیبپذیرترین گروههــای جامعــه
هســتند و خطــر تعــرض افــراد گوناگــون در
خانــواده یــا اجتمــاع ،همــواره آنهــا را تهدیــد
میکنــد .یکــی از خطــرات بالقــوه در مــورد
کــودکان ،کــودکآزاری اســت .مطالعــات بــه
عمــل آمــده نمایانگــر آن اســت کــه بخــش قابــل
توجهــی از مــوارد کــودکآزاری توســط کســانی
اتفــاق میافتــد کــه ســالها پیــش ،خــود قربانــی
کــودکآزاری توســط والدیــن یــا ســایر بزرگترهــا
بودهانــد .کــودکآزاری نــه تنهــا امــروز و دیــروز
کــودکان را نشــانه مــیرود ،بلکــه از آنهــا
بزرگســاالنی ضعیفالنفــس ،تحقیرشــده و بــا
عــزت نفــس پاییــن میســازد کــه یــا در خــود
فــرو میرونــد و منــزوی میشــوند و یــا از
جامعــه انتقــام میگیرنــد.
مفهوم و تعریف کودکآزاری:
دربــاره کــودکآزاری تعاریــف متعــددی شــده
اســت .ایــن تنــوع و تعاریــف متضــاد ســبب شــده
تــا مقایسـهی میــزان بدرفتــاری در بیــن کشــورهای
مختلــف غیرممکــن گــردد .کــودکآزاری شــامل
رفتارهایــی اســت که توســط افــراد دیگــر خصوصا
بزرگســاالن نســبت بــه کــودک انجــام میگیــرد کــه
بــه ســامت جســمی و روانــی کــودکان آســیب
میرســاند .کــودکآزاری شــامل طیــف وســیعی از
رفتارهــای آسیبرســان شــامل بــرآورده نکــردن
نیازهــای اولیــه کــودک ،غفلــت از مراقبتهــای
بهداشــتی ،فقــدان رشــد کافــی ،تنبیــه و بدرفتــاری
فیزیکــی ،ســوء اســتفاده جنســی ،ســوء رفتــار
هیجانــی و آزار روانــی را در بــر میگیــرد.
طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی،
کــودکآزاری عبــارت اســت از« :آســیب یــا تهدیــد
ســامت جســم و روان و یــا ســعادت و رفــاه و
بهزیســتی کــودک بــه دســت والدیــن یــا افــرادی
کــه نســبت بــه او مســئول هســتند».
انواع کودکآزاری:
بدرفتــاری بــا کــودکان معمــوال در چهــار حــوزه
مــورد بررســی قــرار میگیــرد:
 -1کــودکآزاری جســمی :بــه طــور کلــی
کــودکآزاری جســمی آســیبی اســت کــه مــواردی
چــون ضربــه زدن ،داغ کــردن ،آســیب رســاندن
بــه ســر ،شکســتگی ،آســیبهای درونــی،
زخمــی کــردن و یــا هــر شــیوه دیگــر از آســیب
جســمانی را شــامل میشــود .تحقیقاتــی کــه در
فاصلــه ســالهای  90تــا  92انجــام گرفتــه بیانگــر
ایــن مطلــب اســت کــه مــرگ هــای ناشــی از
کــودکآزاری جســمی  87درصــد در بیــن کــودکان
زیــر پنــج ســال و  65درصــد در بیــن کــودکان
زیــر یــک ســال بــوده اســت .کبــودی و شکســتگی
اســتخوان از شــایعترین کودکآزاریهاســت.
-2کــودکآزاری عاطفــی :در حالــی کــه آزار
جســمانی قابــل رؤیــت اســت ،نــوع دیگــری
از ســوء اســتفاده از کــودکان وجــود دارد کــه

زخمــی عمیــق و پایــدار بــر کــودک میگــذارد
و آن کــودکآزاری عاطفــی اســت .بدرفتــاری
عاطفــی ،آســیبی اساســی و قابــل توجــه اســت کــه
کارکردهــای روانشــناختی ،رفتــار و رشــد کــودک
را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار میدهــد و طــرد،
محرومیــت عاطفــی ،برخــورد خشــونتآمیز
خانــواده ،انتقــاد ،تحقیــر و انتظــارات نامناســب از
کــودک ،کــودکآزاری عاطفــی تلقــی میشــود.
آزار عاطفــی عبارتســت از رفتارهایــی کــه نســبت
بــه کــودک صــورت میگیــرد و منجــر بــه ورود
آســیب بــه ســامت و رشــد جســمی و روانــی،
روحــی و اخالقــی یــا اجتماعــی او میگــردد.
ایــن رفتارهــا شــامل :ســرزنش ،ترســاندن ،اســتهزاء
کــردن ،انــکار طفــل ،تحقیــر ،تهدیــد و فریادهــای
مکــرر و زورگویــی ،رفتارهــای خصمانــه و
تبعیضآمیــز کــه مجموعــا کــودکآزاری عاطفــی
مینامیــم میباشــد.
 -3کودکآزاری جنسی:
بــه کار گیــری و واداشــتن کــودک بــه درگیــر
شــدن بــا هرگونــه رفتــار روشــن جنســی یــا
نمایــش رفتارهــای جنســی ،تجــاوز ،فحشــا و
هرگونــه بهرهبــرداری جنســی از کــودکان جهــت
کســب لذایــذ و ارضــای میــل جنســی میباشــد.
ایــن نــوع ســوء اســتفاده جنســی ،ظالمانهتریــن
تجربــهی انســانی اســت.
 -4کــودکآزاری مبتنــی بــر غفلــت و
بیمباالتــی  :بیتوجهــی و کوتاهــی در
فراهــم نمــودن لــوازم رشــد کــودک در کلیــهی
حوزههــای ســامتی (بهداشــت) ،آمــوزش ،رشــد
عاطفــی ،تغذیــه ،مســکن و شــرایط زندگــی امــن
در حیط ـهی منابعــی کــه در اختیــار والدیــن قــرار
دارد و منجــر بــه بــروز آســیب بــه ســامتی یــا
رشــد جســمی ،روحــی ،روانــی ،اخالقــی یــا
اجتماعــی کــودک میگــردد و همچنیــن قصــور
در نگهــداری و مواظبــت کامــل و حمایــت از
کــودکان در برابــر آســیبها تــا جایــی کــه
امکانپذیــر اســت ،کــودکآزاری مبتنــی بــر غفلــت
و بــی مباالتــی محســوب میشــود.
علل پیدایش پدیده کودکآزاری
پژوهشهــا علــل متفاوتــی بــرای کــودکآزاری
جنســی بیــان کردهانــد:
علــل خانوادگــی :معمــوال در
خانوادههایــی کــه والدیــن
اجتماعــی
مهارتهــای
پاییــن تــری دارنــد،
مها ر ت هــا ی
فرزندپــروری را بــه
خوبــی نمیداننــد،
تحصیــات مــادر
و پــدر در حــد
پایینتــری قــرار
ســابقه
دارد،
و
بازداشــت
یــا سوءپیشــینه
کیفــری در والدیــن
وجــود دارد ،ســابقهای
از بیماریهــای روانــی در
والدیــن دیــده میشــود و

طــاق و جدایــی بیــن والدیــن اتفــاق افتــاده اســت
بــه نظــر میرســد آســیبهای جنســی بیشــتری
وجــود دارد.
علــل فرهنگــی :معمــوال پژوهشهــا نشــان
میدهــد زندگــی در گروههایــی کــه از نظــر
اجتماعــی و اقتصــادی در حــد متوســط و پاییــن
قــرار دارنــد آســیب جنســی بیشــتر میباشــد.
علــل روانــی مربــوط بــه کــودک :ویژگیهــای
خــاص روانــی برخــی کــودکان احتمــال آزار
نســبت بــه آنهــا را افزایــش میدهــد مثــل
کــودکان غیرطبیعــی ،کــودکان دشــوار و کــودکان
طردشــده.
 کــودکان غیرطبیعــی :نــارس بــودن کــودکهنــگام تولــد ،ناهنجاریهــای مــادرزادی ،نقایــص
هیجانــی و عاطفــی ،اختــال تکلــم ،نقــص در
بینایــی و شــنوایی ،فلــج و عقبماندگــی خیلــی
اوقــات احتمــال آســیب جنســی در کــودکان را
افزایــش میدهــد.
 کــودکان دشــوار :کودکانــی کــه از نظر جســمیســالم بــوده ولــی والدیــن ،آنهــا را غیرطبیعــی
میداننــد را کــودکان دشــوار مینامنــد .مثــل:
کــودکان بدخلــق ،کــودکان بیشفعــال ،کودکانــی
کــه دچــار بیاختیــاری ادرار و مدفــوع هســتند،
کــودک تحریکپذیــر ،کــودک ســازشناپذیر.
پژوهــش هــا نشــان داده ایــن گــروه از کــودکان
نیــز بیشــتر از ســایرین در معــرض آســیبهای
جنســی قــرار دارنــد.
 کــودک طــرد شــده :کودکــی کــه حاصــلحاملگــی ناخواســته ،حاملگــی پیشبینــی
نشــده اســت و یــا بــا انتظــارات والدیــن همســو
نمیباشــد ،اصطالحــا کــودک طردشــده نامیــده
شــده اســت و احتمــال آســیب جنســی در ایــن
کــودکان نیــز بیشــتر از کــودکان ســالم میباشــد.
عالئــم کودکــی کــه مــورد آزار قــرار گرفتــه
اســت:
در مــورد عالئــم کودکانــی کــه آســیب جنســی
دیدهانــد دیــدگاه هــای متفاوتــی وجــود دارد امــا
میتــوان عالئــم زیــر را در کــودکان مشــاهده
کــرد( .البتــه همــهی نشــانهها همزمــان مشــاهده
نمیشــود بلکــه فقــط تعــدادی یــا حتــی گاهــی
فقــط یــک یــا دو نشــانه وجــود دارد).
عالئم:
 بدخلقــی ،گوشــه گیــریو پرخاشــگری
 اضطراب کــودک کمتــربــازی مــی کنــد
یــا اکنــون کمتــر
میخنــد د
 اشــکال درخو ا بیــد ن
 ناخــن جویــدن،انگشــت مکیــدن
 افت تحصیلی کابوس شبانه رفتارهای غیرعادی ترس از لمس -خشــم بیدلیــل نســبت بــه

والدین
 ترسهایی که تاکنون نبوده استچگونــه میتوانیــم از کــودکآزاری پیشــگیری
کنیــم؟
تقویــت روحیـهی کمــک گرفتــن هنــگام برخــورد
بــا مشــکالت و آشــنایی بــا مراکــز حمایتــی و
مشــاوره.
پیشــگیری همیشــه بهتــر ،آســانتر و ســریعتر از
درمــان اســت .بــرای پیشــگیری از کــودکآزاری
میتوانیــم از راهکارهــای زیــر اســتفاده کنیــم:
- 1دقّــت در ازدواج و تشــکیل خانــواده ،خودداری
از ازدواج هــای تحمیلــی ،ناشــناخته ،شــتابزده و
ازدواج در ســنین پاییــن.
توجــه بــه تنظیــم خانــواده و تعــداد مناســب2
ّ
فرزنــدان.
- 3افزایــش آگاهــی خــود در زمینــهی پــرورش
فرزنــدان و شــیوه هــای مناســب رفتــار بــا آنــان.
 -4پذیــرش مســئولیتها و انجــام وظایــف خــود
بــه عنــوان پــدر ،مــادر ،مع ّلــم ،و ...نســبت بــه
کــودکان.
 -5آشــنایی بــا حقــوق و نیازهــای اساســی
کــودکان.
توجــه بــه ســامت جســمی و روانــی خــود و
ّ -6
کاهــش فشــارهای عصبــی و مشــکالت رفتــاری
خــود کــه ســبب کــودکآزاری میشــود.
نتیجه:
پدیــده کــودکآزاری هرچنــد از گذشــته وجــود
داشــته امــا در عصــر حاضــر نمــود بیشــتری یافتــه
اســت و بــه همیــن انــدازه ضــرورت توجــه و
مقابلــه بــا آن احســاس میشــود.
کودکــی ،دوران رشــد و شــکل گیــری شــخصیت
اســت .انــواع کــودکآزاری در ایــن ســالهای
حســاس و مهــم ،بــه رشــد و ســامت آنــان
آســیبهای جــدی میرســاند .کــودکان آزاردیــده
در همــه جنبههــای رشــد ماننــد جســمی ،ذهنیــت
روانــی و اجتماعــی بــا مشــکالت و نارســاییهای
فراوانــی روبــرو خواهنــد شــد.
بزرگتریــن مانــع در مرتفــع کــردن کــودکآزاری،
نبــودن آمــاری جامــع از کــودکان آزاردیــده اســت.
ایــن کــودکان بــه دلیــل پوســتی شــدن در جامعــه
و در عیــن حــال رواج یافتــن ،امــکان تهیــه آمــار را
از مســئوالن میگیرنــد .در غیــاب قانونــی مــدون و
جامــع و بیابهــام بــرای جلوگیــری از کــودکآزاری
هــرروز کــودکان بیشــتری مــورد ایــن نــوع آزار
قــرار میگیرنــد.
منابع:
 ابروشــن ،هوشــنگ :کــودکآزاری و راههــایمقابلــه بــا آن ،پایاننامــه ارشــد
 آقابیگلویــی ،عبــاس و رســول زاده طباطبایــی،کاظــم و :...کــودکآزاری ،انتشــارات اونددانــش،
تهــران1380،
 ابراهیمــی ،ابراهیــم :بررســی کــودکآزاری وعوامــل موثــر آن ،پابــان نامــه کارشناســی ارشــد،
دانشــگاه اصفهــان ،فصلنامــه علمی-پژوهشــی رفــاه
اجتماعــی1388 ،
 مقتــدری ،اعظــم و ریمــاز ،شــهناز :کــودکآزاری،انتشــارات جیحــون ،تهــران1386 ،
 موســویبجنوردی ،ســیدمحمد :کــودکآزاری،فصلنامــهی حقــوق و علومسیاســی ،شــماره ،3
دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران1386 ،
 -سایت دانشجوdaneshju.ir :

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش معدل کتبی دانشآموزان را در سال  ۹۵عدد  ۱۲.۴۶اعالم کرد

سیاسی

چنــد روز پیــش بــود کــه اعــام یــک خبــر از زبــان «عبدالرســول عمــادی» ،رئیــس مرکــز ســنجش
وزارت آمــوزش و پــرورش ،خیلیهــا را بــه فکــر واداشــت :میانگیــن نمــرات دانشآمــوزان درســال
آخــر دبیرســتان  12اســت .هرچنــد عمــادی در حرفهایــش اشــارهای بــه دالیــل ایــن موضــوع و
دیگــر جزئیــات آن نکــرد ،ولــی کمتــر کســی بــود کــه در روزهــای گذشــته بــا شــنیدن ایــن خبــر،
تعجــب نکنــد .مطابــق بــا اظهــارات وی بیشــترین نمــره ( )۱۳.۲۳متعلــق بــه رشــته ریاضــی بــوده
اســت و بعــد از آن تجربــی و انســانی در جایگاههــای بعــدی قــرار دارنــد.
گاهنامهی مستقل فرهنگی و سیاسی ایران سال اول شمارهی اول آبانماه 1396

نوشداروی ایران در پس سدهای افغان
مهدی خاتونیمقدم

علی ظفری
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سد کجکی در افغانستان که بر رود هیرمند بسته شده است.

دشت هامون در وضعیت قرمز قرار دارد و اقدام سریع دولت را میطلبد.
شــاید شــما هــم چیزهایــی از جنــگ جهانــی آب و یــا
اینکــه جنگهــای آینــده بــر ســر آب خواهــد بــود را
شــنیدهاید .تــا چنــد ســال پیــش میشــد بــه دیــدهی
ســرگرمی بــه اینگونــه پیشگوییهــا نــگاه کــرد؛ لکــن
چرخــش ابــر و بــاد و مــه و خورشــید بــه مرور ســمت و
ســویی گرفــت تــا تمــام ایــن انتزاعیــات شــیرین را برای
شــهروند ایرانــی بــه عینیتــی تلــخ بــدل کنــد.
ورود مســئلهی آب کشــور بــه شــورای عالــی امنیــت
ملــی و برداشــتهای کالن از صنــدوق توســعهی
ملــی توســط دولــت بــرای بهبــود مســئلهی آب خــود
مویــد اهمیــت بــاال و وضعیــت غیرعــادی مقولـهی آب
میباشــد.
نشــریهی ایــران مســتمرا مســئلهی آب را پیگیــری
خواهــد کــرد و در ایــن شــماره مســئلهی حیاتــی
رودخانــه «هیرمنــد» شــرح داده خواهــد شــد.
چندیــن و چنــد دهــه اســت کــه مذاکــره بــر ســر
آبهــای مــرزی میــان ایــران و افغانســتان جریــان دارد و
در حــال حاضــر هــم هیچکــدام از طرفیــن راضــی بــه
نظــر نمیرســند.
بــر اســاس ایــن قــرارداد کــه در  22اســفندماه ســال
 1351توســط محمــد موســی شــفیق نخســتوزیر
وقــت افغانســتان و امیرعبــاس هویــدا نخســتوزیر

وقــت ایــران بــه امضــا رســیده اســت؛ در هــر ثانیــه 22
متــر مکعــب آب بــه ایــران تعلــق گرفــت و ســپس 4
متــر مکعــب دیگــر هــم بــه آن اضافــه شــد( .معــادل
ســاالنه  820میلیــون متــر مکعــب آب)
در تیرمــاه ســال  1352ســفارت ایــران در کابــل طــی
نامــهای از وزارت امورخارجــه افغانســتان در مــورد
سرنوشــت ایــن معاهــده ســوالی مطــرح کــرد ولــی
دولــت افغانســتان جوابــی نــداد و ایــن ســکوت
چندیــن ســال بــه طــول انجامیــد .ســرانجام در تاریــخ 4
خردادمــاه  1356ســردار داود رئیسجمهــور افغانســتان
موافقــت خــود را پیرامــون امضــا ایــن قــرارداد اعــام
کــرد.
متــن فرمــان ســردار محمــد در کتــاب روابــط سیاســی
ایــران و افغانســتان در قــرن بیســتم بــه ایــن شــرح
میباشــد« :مــن محمــد داود رئیسجمهــور معاهــده
رود هیرمنــد میــان افغانســتان و ایــران و دو پروتــکل
ضمیمــهی آن را کــه در  ۲۲اســفند  ۱۳۵۱مطابــق بــا
مــارچ  ۱۹۷۳از طــرف نماینــده هــای دو طــرف در کابــل
بــه امضــا رســیده و شــورای ملــی افغانســتان آن را در 13
خــرداد  ۱۳۵۲مطابــق ســوم جــون  ۱۹۷۳توشــیح نمــوده
اســت ،بــر طبــق مــاده دوازدهــم قــرارداد مذکــور در
مبادلـهی اســناد آن توضیحاتــی داده کــه از طــرف دولــت

افغانســتان بــه اجــرا مندرجــات آن حکــم میدهــم.
کابــل قصــر ریاســت جمهــوری »۱۳۵۶/۳/۴
دلیل افغانستان بر عدم پایبندی به قرارداد
مســئوالن مــرزی افغانســتان بــر ایــن باورنــد کــه در حال
حاضــر آب هیرمنــد کاهــش یافتــه ولــی ایــران مطابــق
قــرارداد گذشــته از آبهــای افغانســتان اســتفاده میکنــد
کــه ایــن مســئله ،زمینهــای زراعتــی افغانســتان را بــا
کمبــود آب مواجــه ســاخته اســت؛ امــا مســئلهی عــدم
پایبنــدی بــه یــک قــرارداد حقوقــی را نمیتــوان بــه
وضعیــت ابــر و بــاد و مــه و خورشــید ســپرد .آنچــه
از منظــر حقوقــی مــورد بحــث اســت در مــورد مفــاد
موجــود در معاهــدات بینالمللــی اســت چراکــه زمانــی
در میــان دو کشــور قــراردادی منعقــد میشــود ،بــا
رعایــت مســائل مربــوط و روی ـهی تصویــب در مــورد
معاهــدات دیگــر جایــی بــرای اســتنکاف از ایــن معاهده
باقــی نخواهــد مانــد و آنچنــان کــه از قوانیــن مربــوط
بــه حقــوق بینالملــل برمیآیــد ضمانــت اجراهایــی
بایــد در صــورت اســتنکاف از مفــاد قــرارداد بــرای هــر
دو طــرف باشــد کــه مــا چنیــن ضمانــت اجرایــی را در
قــرارداد مشــاهده نمیکنیــم .لــذا بــا مطالعــهی اصــل
قــرارداد هــم در مــورد میــزان بهربــرداری ایــران در
ســالهای نرمــال آبــی مطــرح شــده اســت و بــا توجــه
بــه تفســیر ایــن مــواد میتــوان چنیــن گفــت کــه کشــور
افغانســتان در ایــن مســئله تخلــف از قــرارداد مــورد
تصویــب خــود کــرده اســت.
بــرای نمونــه در طــول ایــن ســالها  4قــرارداد میــان
ایــن دو کشــور منعقــد شــده اســت؛ از جمله دو قــرارداد
(حکمیــت) «گلــد اســمیت» و «مــک ماهــون» کــه در
قــرارداد اول اشــارهای بــه تقســیم حقابــه نشــده بــود و
صرفــا موضــوع خــط مــرزی بــود و در قــرارداد دوم
حقابــه یــک ســوم رود هیرمنــد بــه ایــران داده شــد بــه
عــاوه کمیســیون دلتــا؛ شــایان ذکــر اســت کــه هیچیــک
از قراردادهــای فــوق پایــدار نمانــد و آخریــن قــرارداد
معاهــدهی ســال  1351اســت و آنچــه مشــهود اســت در
طــول ایــن ســالها و در ضمــن ایــن قراردادهــا ،هربــار
حقــی از ایــران بــه صــورت پلکانــی کــم شــده اســت.
نکتـهای کــه مــورد غفلــت واقــع شــده اســت ،این اســت
کــه در ایــن معاهــده ،ســهم آب ایــران منــدرج در ایــن
معاهــده فقــط بــه منظــور شــرب و کشــاورزی تضمیــن
داده شــده اســت (اگرچــه ایــن میــزان کمتــر از میــزان
بــرآورده شــده در کمیســیون بیطــرف دلتــا اســت) و
هیــچ ارتباطــی بــه نیــاز زیســت محیطــی تاالبهــای
بینالمللــی و مشــترک هامــون نــدارد؛ بنابرایــن تامیــن
نیــاز زیســت محیطــی تاالبهــای هامــون موضوعــی
جــدا از قــرارداد  1351اســت و نیــاز بــه اقلیم مشــترک و
بینالملــی و وظیفهشناســی هــر دو کشــور و جامعــهی
بینالمللــی دارد.
در نهایــت آنچــه مهــم اســت پیگیــری جــدی در ایــن
بحــث از مســئولین هــر دو کشــور اســت چراکــه اوال بــا
رعایــت نکــردن قراردادهــا و معاهــدات بیــن کشــورها
دیگــر جایــگاه حقوقــی خــود را از دســت میدهنــد
و نشســت و برخاســت کشــورها و ثبــت یــک قــرارداد
بــر روی کاغــذ ،کاری عبــث خواهــد بــود؛ و مــورد دوم
نیــاز شــدید ایــران بــه ورود ایــن آب مــرزی بــه داخــل
کشــور اســت کــه نیــازی جــدی بــرای جلوگیــری از
نتایــج فاجعهبــاری کــه در آینــده بــرای مســائل زیســت
محیطــی از جملــه کمبــود آب شــرب در داخــل کشــور
خواهــد داشــت ،میباشــد.

4

اربعین ،دانشگاه بی

بررسی تناسب ارب

حسین ابراهیمی
فعال فرهنگی و رسانهای
قصـهی امــام حســین و عــزاداری امــام حســین کــه
برنامـهی الهــی بــرای حفــظ ،تثبیــت و انتشــار دیــن
پیامبــر خاتــم اســت ،قصــه عجیبــی اســت؛ ماجرایی
فراتــر از فکــر و تحلیــل افــراد عــادی .بارهــا چــه
رهبرکبیــر انقــاب و چــه امــام حاضــر انقــاب بــه
نقــش امــام حســین و عشــق بــه او و نهضــت او در
پایــداری و رشــد انقــاب در بیانهــای مختلــف
اشــاره کردهانــد ،ایــن نقــش در اینکــه انقــاب
اســامی در مســیر اصلــی خــود حرکــت کنــد و
باقــی بمانــد بســیار مهــم و تعیینکننــده اســت؛ بــه
دیگــر ســخن همانطــور کــه ایــن نهضــت علــت بــه
وجــود آمــدن ایــن انقــاب بــود ،دلیــل دوام انقالب
هــم خواهــد بــود؛ باالتریــن درس نهضــت عاشــورا،
همــان درســی کــه توســط بعضــی مســئولین ایــن
روزهــای نظــام نادیــد گرفتــه شــد ،درس مقاومــت
اســت .مقاومتــی کــه بــا تــوکل و مــدد الهــی موجب
پیــروزی گروههایــی کوچــک بــر دشــمنانی بــزرگ
میشــود ،درســی کــه اگــر امــام خامنــهای حافــظ
آن نبودنــد امــروز در چنــگال محــو و تحریــف
اســیر بــود.
ماجــرای اربعیــن در همیــن بســتر بایــد تحلیــل
شــود .بیشــک امــروز بزرگتریــن مانــور
جمهــوری اســامی در فضــای جنــگ نــرم و
جبهــهی ایدئولوژیــک راهپیمایــی دههــا میلیونــی
اربعیــن اســت؛ جایــی کــه دیگــر پرچــم امــام
حســین از پســتوی هیئتهــا و حرمهــا و خانههــا
در شــهرهای مختلــف بیــرون آمــده اســت و در
یــک فضــای بینالمللــی ،بــرای تمــام مســتضعفان
و زجرکشــیدگان دنیــا پیــام مخابــره میکنــد!
برخــی از افــرادی کــه هنــوز معنــای جنــگ مــا بــا
دشــمنان ایــن مــرز و بــوم در بیــرون خــاک مقــدس
ایــن کشــور ،مثــل عــراق و ســوریه را نمیفهمنــد
و عمــق اســتراتژیک آن را درک نمیکننــد،
بیشــک پیــام و اهمیــت راهپیمایــی اربعیــن را هــم
نخواهنــد فهمیــد و شــاید ایــن گونــه اســت کــه
ترجیــح میدهنــد نفهمنــد و چونــان موجوداتــی

ایرانیان بد ذات!
ِ
ســناتور لینــدا فــرام در ســنای کانــادا در دفــاع از تحریمهــا علیــه ایــران بــا نهایــت بیشــرمی
عبــارت ســخیفی را در مــورد ملــت ایــران بـ ه کار بــرد و اعــام کــرد« :یکــی از بــد ذات تریــن ملــت
هــای جهــان»
پــس از ونــدی شــرمن مذاکــره کننــدهی آمریکایــی برجــام کــه ژن مــردم ایــران را مشــکلدار خوانــده
بــود و ترامــپ کــه ملــت ایــران را ملتــی تروریســت خطــاب نمــود ،اینــک ایــن ســناتور کانادایــی
هــم مــا را بــد ذاتتریــن ملــت جهــان نــام نهــاد .ایــن مســائل طبیعتــا نشــان میدهــد کــه مشــکل و
معضــل مــورد نظــر ایــن جماعــت اساســا کشــور ،ملــت و هویتــی بــه نــام ایــران اســت!
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ینالمللی مقاومت

بعین و منافع ملی

کــه حیاتشــان فقــط در تاریکــی باقــی میماننــد،
اینهــا هــم بقــای خــود را در عــدم درخشــش
جبهـهی مقاومــت علیــه اســتکبار میبیننــد؛ کســانی
کــه بــا وجــود زخمهــای آشــکار و پنهانــی کــه
ایــن دشــمنان قســمخورده بــه مــا زدهانــد هنــوز
قلبــا بــه ایشــان متمایلنــد!
در ماجــرای اربعیــن هــم اگــر کمکــی از ســوی
ایــن کشــور در ســالهای گذشــته بــه ایــن
حرکــت بــزرگ صــورت میگرفــت حتــی فــارغ
از مقولـهی دیــن و مذهــب بــه صــورت صــرف ،در
همیــن پــازل منافــع اســتراتژیک نظــام بایــد تحلیــل
شــود؛ در زمان ـهای کــه ملــل مختلــف دنیــا اهتمــام
جــدی بــر گســترش روابــط بــا همســایگان خــود
و فــراخ نمــودن حیــاط خلــوت خویــش دارنــد و
میکوشــند تــا بــا برقــراری روابــط مدنــی بیــن
کشــور خــود و ســایر کشــورها مانــع از زایــش تنش
و اصطــکاک در منافــع ملــی فــی مابیــن یکدیگــر
شــوند ایــن چنیــن فرصتــی مبتنــی بــر پتانســیلهای
دینــی بــرای مــا فراهــم گردیــده اســت و جریاناتــی
کــه بــه ســختی بتــوان عمــل آنهــا را غیرمغرضانــه
دانســت بــه صــورت مضاعــف موانعــی پیــش پــای
زائــران خلــق میکننــد ،بــه طــوری کــه در یکــی از
مــوارد انتشــاریافته بــا وجــود حملونقــل رایــگان
دولــت عــراق در آن طــرف مرزهــا بــرای زائریــن،
در ایــن طــرف دولــت هزینههــای حملونقــل را
بــه دو برابــر افزایــش داده اســت .ســاحت اربعیــن
مقامــی بــس متعالیتــر از آن دارد کــه بخواهیــم
آن را صرفــا بــه محاســبات سیاســی تقلیــل دهیــم
ولــی بــرای اقنــاع تکنوکراتهــای کاربلــد و میهــن
دوســت(!) کشــورمان هــم کــه شــده چــارهای جــز
ایــن نداریــم .البتــه ایــن خیــل عاشــقان اباعبــداهلل
همــان کســانی هســتند کــه روزگاری حاضــر بودنــد
دستشــان قطــع شــود امــا از فیــض زیــارت امــام
حســین کــه طبــق روایــات مــا مثــل زیــارت خــدا
در عــرش اســت محــروم نشــوند!
کاروان حســین مســیر خــود را در گــردش تاریــخ
طــی میکنــد و طنیــن یاحســین در عالــم خواهــد
پیچیــد و میرســد بــه روزی کــه ذخیــرهی خــدا
در روی زمیــن خــود را بــه او معرفــی خواهــد کــرد
کــه منــم منتقــم آن کســی کــه او را در کربــا بــا
لبهــای تشــنه در بیــن دو نهــر آب بــه شــهادت
رســاندند.

آزادی طبیعی ،آزادی اقتصادی
درنگی بر اندیشهی بنیانگذار اقتصاد آزاد؛ آدام اسمیت
هما حسینزاده
کارشناسی اقتصاد 93
نشــریهی ایــران طــی شــمارههای آتــی ،مقول ـهی
اقتصــاد بــازار و جهانــی شــده در نســبت بــا
شــرایط و لــوازم ایــران را شــرح و بســط خواهــد
داد.
پیگیــری مطالــب اقتصــادی ایــن نشــریه کــه از
مبانــی شــروع کــرده اســت و بــه روبنــای اصلــی
نظریــات اقتصــاد آزاد ختــم میشــود شــما را
در بــه دســت آوردن یــک دیــد کلــی از الگــوی
اقتصــادی مطلــوب کشــور و شــناخت چهــرهی
اقتصــادی احــزاب کشــور مــدد خواهــد رســاند.
شــتاب تحــوالت زندگــی انســان در چنــد قــرن
اخیــر ،تکاپــوی بیســابقهای در قیــاس بــا طــول
تاریــخ بشــر پدیــد آورده اســت کــه پیوســته بــر
دغدغههــای انســان امــروزی میافزایــد .اگــر
گفتــه شــود کــه علــم اقتصــاد عامــل اصلــی و
دغدغــهی تــراز اول عصــر حاضــر میباشــد،
گــزاف نیســت .در تحلیــل اهمیــت و تاثیــر
اقتصــاد بــر شــناخت جهتگیریهــای تحــوالت
کنونــی ،آشــنایی بــا اندیشــههای پایهگــذاران
آن از مقدمــات بــه شــمار مــیرود .در ردیــف
اندیشــمندان اقتصــاد ،آدام اســمیت؛ موســس
مکتــب کالســیک ،بــه گونــهای در شــکلگیری
اندیشــههای اقتصاددانــان پــس از خــود موثــر
بــوده اســت کــه عنــوان پــدر علــم اقتصــاد را
کســب کــرد .دو اثــر مهــم از او بــه ترتیــب زمانــی،
«نظریـهی احساســات اخالقــی» بــه عنــوان پایـهی
فلســفی کتــاب مشــهورش «تحقیقــی در ماهیــت و
علــل ثــروت ملــل» بــه جــا مانــده اســت .لــذا بــر
ایــن اســاس ،نظــری بــر آرا و اندیشــههای وی
میگذرانیــم.
آدام اســمیت در ســال  ۱۷۲۳میــادی در شــهر
کرکالــدی چشــم بــه جهــان گشــود .از آنجــا کــه
اســمیت از خانــوادهای معتبــر بــود ،در نوجوانــی
بــرای تحصیــل بــه دانشــگاه گالســگو فرســتاده
شــد .بــه نظــر میرســد بــه دلیــل درک
همیــن تفــاوت فرصتهــای اجتماعــی در
تجربـهی زیســته خــود ،بعدهــا در ثــروت
ملــل تنهــا تفــاوت بیــن یــک فیلســوف
و باربــر را ایــن مســالهی فرصتهــا بدانــد
و از مســاوات ابنــا بشــر ســخن برانــد .در
مــدت تحصیــل ،فرانســیس هاچســن ،اســتاد
فلســفه اخالقــی ،بیــش از هــر اســتاد دیگــری
بــر تشــکیل اندیشــههای اســمیت موثــر بــود.
هاچســن از مبلغــان فلســفهی حقــوق طبیعــی
بــود کــه مطابــق آن ،بــه مــوازات نظــم
طبیعــت بیجــان و مــادی ،نظمــی طبیعــی
بــر حیــات افــراد و جماعــات بشــر
حاکــم اســت.
رویکــرد اصلــی اســمیت در تقابــل بــا
ســوداگران (مرکانتیلیســتها) بــود
آنچنــان کــه در کتابــش اشــاره میکنــد:
«تقســیم نیــروی کار ســبب بــزرگ

افزایــش در رفــاه عمومــی اســت و ایــن متناســب
بــا نیــروی تولیــد مــردم اســت نــه آنچنــان کــه
احمقانــه تصــور میشــود متناســب بــا مقــدار
طــا و نقــره ».اســمیت معتقــد اســت اصــل
مصــرف ،هــدف عمــدهی کوش ـشهای اقتصــادی
و گــردش چــرخ بازرگانــی اســت .مهمتریــن
ویژگــی کلــی مکتــب ســوداگری توجــه و عالقــه
مخصــوص آن بــه مســائل مربــوط بــه مبادلــهی
کاالهاســت و کمتــر توجهــی بــه موضــوع تولیــد
(چــه رســد بــه توزیــع درآمــد) دارنــد .آنهــا بــر
ایــن عقیــده بودنــد کــه بــرای کســب حداکثــر
ســود بایــد تفــاوت بیــن ارزش کل صــادرات و
واردات حداکثــر شــود؛ در نتیجــه بایــد مقــدار و
قیمــت صــادرات بیشــترین مقــدار ممکــن باشــد و
واردات را تــا حــد ممکــن کــم کــرد.
اســمیت معتقــد اســت کــه امیــد بــه افزایــش رفــاه
شــخصی و پیشــرفت فــردی و اجتماعــی تنهــا
بــه اتــکای حــس نوعدوســتی افــراد ،امیــدی
واهــی اســت و اگــر آنچنــان باشــد کــه افــراد
منافــع خــود را نیــز در جهــت انجــام کار خیــر
و پیشــرفت اجتمــاع بداننــد ،نتیج ـهاش مطمئنتــر
و بهتــر خواهــد بــود .ایــن اصلــی اســت کــه در
ثــروت ملــل تاکیــد بســیار یافتــه اســت.
افــراد در کوشــشهای شــخصی خــود ،ضمنــا
و بــدون آنکــه خــود خواســته باشــند ،چــرخ
اجتمــاع را بــه حرکــت درمیآورنــد و بــه رفــاه
آن میافزاینــد؛ پــس ماننــد «دســتی نامرئــی» خــود
را بــه پیشــبرد آنچــه منظــور خــود او نبــوده اســت
یعنــی توســعهی رفــاه اجتماعــی -رهنمــونمیگــردد .یعنــی بــه تعبیــر فلســفی خود-دوســتی
و حــس همــدردی در تضــاد نیســتند و یکدیگــر
را تقویــت میکننــد .در چارچــوب احساســات
اخالقــی ،تضــاد در نظــم طبیعــی وجــود نــدارد
مــا در مشــاهدات
و اگــر
خــود چنیــن
تضــادی
ر ا

میبینیــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه در اجتماعــی
زندگــی میکنیــم کــه از نظــم طبیعــی خــارج
شــده اســت .اســتقرار حقیقــت نظــم طبیعــی فقــط
بــه وســیلهی «عــدم دخالــت دولــت» در اجتمــاع
بــه دســت میآیــد .نظــام آزادی طبیعــی چــون
در اجتمــاع ویــژهای پیــاده شــود ممکــن اســت
بالفاصلــه ســبب گــردد کــه آزادی طبیعــی یــک
طبقــه از دیگــری بیشــتر باشــد .آزادی فقــط
رفــع ممانعــت نیســت بلکــه ایجــاد وســیله هــم
اســت؛ بــه طــور مثــال فقــط اجــازهی ورود بــه
مهمانخانــه مجلــل نیســت بلکــه اســتطاعت
آن هــم هســت و اینهــا مشــکالتی اســت کــه
اســتقرار نظــم طبیعــی اســمیت در جهــان واقعیــت
بــا آن مواجــه میشــود.
از کتــاب ثــروت ملــل چنیــن برمیآیــد کــه
عوامــل اصلــی رشــد و توســعهی اقتصــادی از
نظــر اســمیت در افزایــش جمعیــت و نیــروی
کار ،تقســیم کار ،تراکــم ســرمایه و پیشــرفت فنــی
اســت .اســمیت بــه کســانی کــه ســرمایه خــود
را در خدمــات غیرمولــد بــه کار میاندازنــد
حملــه میکنــد و آنــان را بــرای افزایــش رفــاه
کشــور مضــر میدانــد« :ســبب بالفصــل افزایــش
ســرمایه ،صرفهجویــی اســت نــه تولیــد .تردیــدی
نیســت کــه آنچــه بــا صرفهجویــی گــرد میآیــد
در فعالیتهــای تولیــدی ایجــاد میشــود .هــر
اســرافگری دشــمن اجتمــاع و هــر صرفهجویــی
خدمتگــزار آن اســت ».ایــن تاکیــد بــر
صرفهجویــی پسانــداز همــان اســت کــه «کینــز»
در برابــر آن قیــام کــرد و آن را علــت بیــکاری و
رکــود زمــان خــود دانســت .حــال آنکــه ایــن
تاکیــد در فضــای توســعه اقتصــادی (نــه در تعــادل
و رکــود) بیــان شــد و بــه دالیــل مختلــف آن زمــان
امــکان احتــکار وجــود نداشــت.
کتــاب ثــروت ملــل؛ اقتصــاد سیاســی،
جامعهشناســی تاریخــی و مشــاهدات عینــی را
بــه گونــهای بــا هــم آمیختــه اســت کــه اغلــب
نمیتــوان بــا صــرف نظــر از دیگــری بررســی
کــرد .پــس از اســمیت ،ریــکاردو کــه بــه نظــر
میرســد در ریاضیــات متبحرتــر و در فلســفه
رتبــه کمتــری از اســمیت داشــت ،میــراث اســمیت
را از متــن تاریخــی و اجتماعــی آن جــدا کــرد
و بــا افــزودن بــر درجــهی انتــزاع و تعمیــم در
نظریــات اقتصــادی ،تاکیــد بــر ظاهــر صرفــا
علمــی آنهــا گذاشــت .بــه ایــن ترتیــب دقــت
نظــری علــم اقتصــاد افــزوده شــد ولــی اهمیــت
علمــی و تطبیقپذیــری آن بــا دنیــای واقعــی
کاهــش پذیرفــت و نهایتــا مســیر تحقیــق و بحــث
اقتصــاد را بــه بیراه ـهای کشــاند کــه هنــوز هــم
علــم اقتصــاد بــا آن دســت بــه گریبــان اســت.
ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه اســمیت
قــرن هجدهــم در وضعیتــی بــه بیــان نظریاتــش
پرداخــت کــه انقــاب صنعتــی در روابــط تولیــد و
فنــون کشــاورزی انگلســتان کــه از قــرن  ۱۶آغــاز
شــده و در قــرن  ۱۷شــدت گرفتــه بــود ،در قــرن
 ۱۸ســریع و همگانــی گشــت.
در پایــان بــه گفتــه دکتــر محمــد علــی کاتوزیــان
بســنده میکنیــم کــه« :هنــوز هــم از آدام
اســمیت -یعنــی روش بحــث و تحقیــق و
تحلیــل او و روح اثــر او -میتــوان چیــز
یــاد گرفــت امــا بــه شــرط اینکــه بــر
خــاف معمــول ناشــی از ذوقزدگــی
یــا تصــور کشــف حقایــق مطلــق
نباشــد».
(برداشــتی از کتــاب «آدام اســمیت و
ثــروت ملــل» نوشــته محمــد علــی
همایــون کاتوزیــان)

عربستان به زودی برنامه هستهای خود را کلید میزند

علمی

یــک مقــام دولتــی عربســتان در کنفرانســی در ابوظبــی بــرای اولیــن بــار از قصــد ایــن کشــور بــرای
اســتخراج اورانیــوم بــرای اســتفاده در برنامـهی هســتهای خــود خبــر داد.
ایــن مقــام عالــی رتبــه اشــاره نکــرد کــه آیــا کشــورش پــس از اســتخراج اورانیــوم قصــد غنیســازی
آن را نیــز بــرای تولیــد ســوخت هســتهای دارد یــا خیــر!
عربســتان ســعودی اعــام کــرده اســت تــا انتهــای ســال  ،۲۰۱۸اولیــن رآکتــور هســتهای خــود را بــا
مشــارکت شــرکتهای خارجــی راهانــدازی خواهــد کــرد.
طبــق برآوردهــای اولیــه ،عربســتان حــدود  ۶۰هــزار تــن ســنگ اورانیــوم در معــادن زیرزمینــی خــود
دارد.
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ماهیت دانشگاه
فاطمه معماریانی
کارشناسی حقوق 94
پرســش ایــن اســت کــه ماهیــت و ذات فضــای
آکادمیکــی بــه نــام دانشــگاه چیســت؟ در ابتــدا
بــرای فهــم ماهیــت دانشــگاه بایــد بــه تاریــخ
تفکــر نظاممنــد بشــر رجــوع کنیــم یعنــی جایــی
کــه اولیــن نهادهــای عالــی علــم بــرای پژوهــش
در ژرفتریــن معنــای علــم شــکل گرفتنــد و
اولیــن ایــن نهادهــا آکادمــی افالطــون اســت
کــه بــرای  900ســال در اروپــا فعــال بــود .در
آن زمــان مدرســه و علــم بــا هــم بــرای برپایــی
تمــدن و ضمــان دوام علــم بــه ایجــاد ســنتها
میپرداختنــد .پــس از  400ســال تعطیلــی مدارس
در اروپــا بــا روی کار آمــدن شــارلمانی مــدارس
بــا ایــده خدمــت بــه الهیــات دوبــاره تاســیس
شــدند .در قــرن  13تمــام ایــن حوزههــای علمیــه
ذیــل دانشــگاهی بــه نــام پاریــس وحــدت مــی
پذیرنــد ،ایــن وحــدت هــم بــه معنــای وحــدت
در خــدا ،کلیســا و سیاســت بــود و هــم وحــدت
صنفــی میــان تمــام دانشــگاهها و حوزههــای
علمیــه .در قــرن  16و بعــد از آن تحوالتــی کــه
در نظــام فلســفه و فکــر ایجــاد شــد ،متعلــق بــه
افــرادی خــارج از دانشــگاه بــود زیــرا در ایــن
دوران دانشــگاه مکانــی بــرای دفــاع از الهیــات
بــود نــه جسـتوجوی حقیقــت .امــا در قــرن 17
ایــدهی جدیــدی حاکــم بــر دانشــگاههای اروپــا
شــد؛ ایــن ایــدهی جدیــد در اثــر تشــطتی کــه در
اروپــا و کلیســاها رخ داد ارائــه شــد .مــا در ایــن
دوره شــاهد شــکلگیری دانشــگاههایی بــرای
هویتبخشــی بــه اهــداف دولت-ملتهــای
کوچــک و بــزرگ در همــه جــای اروپــا هســتیم.
تمــام علومــی کــه قبــا در دانشــگاه نبودنــد برای
برطــرف کــردن نیازهــای مدنــی و اجتماعــی
حکومتهــا بــه دانشــگاهها وارد شــدند و بــر
مبنــای ایــن تعاریــف تقســیمبندیهایی صــورت
گرفــت :دانشــکدههای الهیــات ،طــب ،حقــوق و
فلســفه! امــا زمانــی کــه ایــن دولت-ملتهــا بــا
شکســت مواجــه شــدند ،علــت ایــن شکســت
را عــدم توانایــی دانشــگاهها در تربیــت نیــروی
ماهــر دانســتند در صورتــی کــه داتشــگاهها
هیچمــکان تربیــت فنــون و مــارت نبودنــد
زیــرا ایــن تربیــت همیشــه در جایــی خــارج از
دانشــگاه اتفــاق میافتــاد .بــا ظهــور ناپلئــون
و درخواســت او بــرای تربیــت مهندســان و
آمــوزش فنــون و مهــارت صــرف ،دانشــگاههای
پلــی تکنیــک ( ناپلئونــی) شــکل گرفتنــد .ایــن
وضــع ادامــه پیــدا کــرد تــا زمانــی کــه فلســفه یــا
مطلــق علــم دســت بــه اعتــراض زدنــد از آن رو
کــه هــدف اصلــی یعنــی جسـتوجوی حقیقــت
از یــاد رفتــه بــود و در قــرن  18ایــن ایــده حاکــم
بــر دانشــگاهها شــد .ایــدهی چهــارم دانشــگاه
بعــد از جنــگ جهانــی دوم شــکل گرفــت و آن

ایــدهی دانشــگاه کارآفریــن بــود .حــال پرســش
اینجاســت دانشــگاه هــای ایــران بــر چــه
مبنایــی شــکل گرفتنــد؟
در ایــران تاســیس مدرســهی عالــی پــس از
شکســتهای عبــاس میــرزا از روس ،بــا
ایــدهی پلیتکنیــک (کســب مهــارت و فنــون)
و خدمــت بــه دولــت اتفــاق افتــاد .امــا ایــن
مــدارس عالــی شــبیه دبیرســتانهای کنونــی
بودنــد و شــباهتی بــه ســاختار مــدارس عالــی
دانشــگاهی نداشــتند .در آنــان اسلحهســازی،
طــب ،شــیوهی طراحــی ارتــش ،جغرافیــا و تاریخ
بــه روش قصهگوییهــای مطلــوب ناصرالدیــن
شــاه تدریــس میشــد  .از آن زمــان تــا کنــون
فضــای علمــی حاکــم بــر جامع ـهی مــا فضــای
قصهگوییســت در حالــی علــم همــاره بــا
تحلیــل و تفکــر بــوده اســت .انــگارهی خدمــت
بــه دولــت ســبب تاســیس دانشــگاهها شــد امــا
هیــچ متفکــری بــر ایــن مبنــا نظــام آموزشــی،
داوری ،ارزیابــی و پذیــرش دانشــجو را تعریــف
نکــرده اســت!
مشــکل کنونــی حاکــم بــر دانشــگاههای مــا
التقــاط تمامــی ایــن چهــار ایــده اســت .ایــن
التقــاط عقبماندگیهــای بســیاری را بــرای
فضــای علمــی جامعــهی ایــران رقــم زده
اســت .مــا هیچکــدام از ایــن چهــار ایــده را
نشــناختهایم .هیچکــدام از دانشــگاههای مــا
اســاسنامهی نظــری نــدارد؛ بــا ایــن حــال
نشــانههایی از هرکــدام در هرکــدام از دانشــگاهها
دیــده میشــود بــدون آنکــه تعریفــی از هرکــدام
ارائــه داده باشــیم .بــه لحــاظ تاریخی ،نیندیشــیدن
ابنســینا ،شــاگردانش و ســپس مالصــدرا بــه
مفاهیــم مدنــی تبعــات منفــی بســیاری بهجــای
گذاشــته اســت .مدرســه ،شــهر و فلســفه بــه
معنــای مطلــق علــم ســه ضلــع تمــدن انســانی
اســت و تــا زمانــی کــه ایــن نســبت در جامعـهی
علمــی مــا درک نشــوند ،فهمــی عمیــق از تعلیــم
و تربیــت حاصــل نمیشــود و بــه تبــع آن
تمدنــی نیــز برپــا نخواهــد شــد.
در حــال حاضــر مــا نیازمنــد یــک نهضــت عظیــم
و فراگیــر بــرای احیــای ماهیت دانشــگاه هســتیم،

چیســتی مهــم اســت همانطــور کــه مــاک
ارزشــمندی هرچیــز ازجملــه فضــای رشــد علــم،
حقیقتجویــی و تفکــر بــه ماهیــت و چگونگــی
آن اســت .مــا نیازمنــد فلســفهی دانشــگاه هســتیم
و بررســی تاریــخ علــم نظاممنــد .بایــد ابتدائــا
تمــام ایدههــای دانشــگاهها از ابتــدا تــا کنــون
را بشناســیم ،فلفسـهای بــرای هــر کــدام تعریــف
کنیــم .هــر کــدام از دانشــگاهها بایــد بــر مبنــای
ایــن کــه فلســفه وجــودی تاسیسشــان چیســت
و بــرای پرکــردن کــدام خــا ایجــاد شــدهاند،
اســاسنامهی نظــری تدویــن کننــد و در صــورت
لــزوم ایــدهی جدیــدی ارائــه کننــد .ســپس
اســتوار بــر ایــن مبنــا نظامهــای جزئیتــر از
جملــه چگونگــی پذیــرش دانشــجو ،مالکهــای
پذیــرش اســاتید ،نظــام فکــری و درســی کــه
قــرار اســت محتــوای آموزشــی دانشــگاه را ارائــه
دهــد تدویــن بکننــد و نظــام ارزشــیابی و داوری
علمــی را نیــز مطابــق بــا آن اهــداف درنظــر
بگیرنــد.
ایــن پرســش کــه ماهیــت دانشــگاه در ایــران
چیســت ،همــواره بیپاســخ مانــده اســت .چــرا
کــه مشــابه بــا تمــام نهادهــای عالــی علمــی و
غیرعلمــی ،دانشــگاه نیــز ملغمــهای از هرآنچــه
داشــته و نداشــتهایم و هرآنچــه از عصــر قاجــار
و بــا کوتهفکــری و بیســوادی پادشــاهان آن
دورهی تاریخــی بــه تقلیــد از اروپــای قــرن
 16و  17گرفتهایــم ،اســت و تــا زمانــی کــه
فلســفهای بــرای دانشــگاههایمان نداشــته باشــیم،
تنهــا هدیــهای کــه جامعــه از فضــای آکادمیــک
ایــران خواهــد گرفــت تکثــر رشــتههای علمــی
و رشــد روزافــزون تعــداد فارغالتحصیالنــی
اســت کــه هیــچ کمکــی بــه رشــد علــم و تفکــر
نظاممنــد و فلســفهاندیش نکــرده و بــه عنــوان
خروجیهایــی طالــب شــغل بــدون اینکــه
حتــی بــه رشــد و ارتقــای علمی-تحلیلــی رســیده
باشــند ،بــر دســت نهــاد بــه ظاهــر عالــی علــم
باقــی ماندهانــد .خــدای دانــی صدفــه و اتفــاق
و سیاســت وابســته بــه ذوق فــرد و احــزاب،
بزرگتریــن ضربــه را بــه علــم و مــدارس عالــی
و نظــام آموزشــی ایــران وارد کــرده اســت.

تحلیل نظام آموزش
مثابه نظامی
فائزه فاضل
کارشناسی علومتربیتی 94
وقتــی ســخن از نظامهــای آموزشــی موفــق
میشــود ،شــاید چنیــن تصــور کنیــد کــه کشــور
آمریــکا و کشــورهای غربــی در ردههــای اول
هســتند؛ امــا برخــاف تصــور شــما و طبــق آمــاری
کــه گــروه “ ”pearsonبــا همــکاری یونیســف
از رتبهبنــدی کشــورها بــر اســاس معیارهــای
مختلفــی نظیــر :ســطح دسترســی مــردم کشــور بــه
دانــش پایــه ،وضعیــت آمــوزش در مــدارس ابتدایی،
وضعیــت مــدارس راهنمایــی و دبیرســتان و ...ارائــه
داده اســت ،کشــورهای آســیایی بــه خصوص شــرق
آســیا در رتبههــای باالیــی قــرار دارنــد و از بیــن
آنهــا کرهجنوبــی مقــام اول ،ژاپــن مقــام دوم و
ســنگاپور مقــام ســوم را بــه دســت آوردهانــد.
سیســتم آموزشــی کرهجنوبــی  6+3+3میباشــد.
یعنــی  6ســال دوران ابتدایــی 3 ،ســال دورهی
دبیرســتان اول و  3ســال دورهی دبیرســتان دوم
میباشــد کــه هــر ســه دوره ،طبــق مــاده  31قانــون
اساســی اجبــاری بــوده اســت و در دوران ابتدایــی
خانوادههــا حتــی بــرای تغذیــه فرزندانشــان نیــز
مبلغــی پرداخــت نمیکننــد و در دورههــای دیگــر
هزین ـهی تحصیــل و کتــب درســی رایــگان اســت.
آمــوزش متوســطه شــامل بــر  4دورهی آمــوزش
عمومــی ،آمــوزش فنــی و حرفــهای ،آمــوزش
تخصصــی و آمــوزش زبــان میباشــد.
رازهای موفقیت نظام آموزشی کرهجنوبی:
 -1آمــوزش را وظیفــه همگانــی میداننــد و آن
را مختــص بــه آموزشــگاهها یــا دانشــگاهها
نمیداننــد؛ بلکــه همــه در آن مشــارکت دارنــد و آن
را وظیف ـهی ملــی تلقــی میکننــد .بــه عنــوان مثــال
ســازمانهایی کــه در ایــن زمینــه مشــارکت دارنــد
بــه شــرح زیــر میباشــند:
 روزنامــه چوســون “ ”chosonکــه مخصــوصآمــوزش کــودکان اســت.
 تلوزیــون آموزشــی کــه آمــوزش مهارتهــایاساســی را عهــدهدار اســت.

احتمال حمله علیه لبنان؟!
شــبکهی المنــار اعــام کــرد :نیــروی هوایــی عربســتان ۳۰۰
جنگنــده کــه  ۱۰۰فرونــد از آنهــا متعلــق بــه اســرائیل ،آمریــکا و
امــارات اســت را بــرای تجــاوز علیــه مواضــع حــزباهلل در لبنــان
و ســوریه آمــاده کــرده اســت.
ســخن نشــریه :بــا اســتعفای ســعد حریــری ،احتمــال حملــه علیــه
لبنــان و حــزب اهلل توســط محــور عبری-عربــی قــوت یافتــه
اســت.
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مدیرمسئول و سردبیر :رضا باقریپور دبیر تحریریه :محدثه نخودچی شمارهی مجوز962232 :

شی کرهجنوبی به
ی کارآمد
 شــرکتهای بــزرگ :شــرکت هــای  LGو شــرکتیونــگ و سامســونگ و ...عهــده دار تهیــه تجهیــزات
مــدارس و نیــز ســاخت آنهــا هســتند.
 کتابخانههــای عمومــی کــه شعارشــان ایــن اســت:افزایــش آگاهیهــا ،کشــور را توانمنــد میســازد.
 -2آزمایش معلمها قبل از شروع کار
 -3حقــوق معلمــان در همــان ابتــدا  2500دالر
اســت و بــرای ایجــاد انگیــزه بــه تشــخیص مدیــر
هــر ســال مبلغــی بــر آن افــزوده میشــود.
 -4هــر نهــاد آموزشــی و نیــز هــر مدرســه شــعار
جداگانــه دارد و بــرای رســیدن بــه آن تــاش
میکنــد .
 -5در هــر کالس تصاویــر دانشآمــوزان همــراه
بــا آرزوهــای آنــان بــه صــورت مجــزا نصــب شــده
اســت.
 -6نظافــت مدرســه بــه جــز ســرویس بهداشــتی از
وظایــف دانشآمــوزان اســت.
 -7زبــان انگلیســی از همــان دوران ابتدایــی تدریس
میشــود و کلمهمحــور اســت تــا گرامــر محــور؛
بــه ایــن صــورت کــه دارای بخشهــای مختلفــی
نظیــر بیمارســتان ،فــرودگاه و خانــه و ...اســت و
در هــر بخــش کلمــات و جمــات مربــوط بــه آن
گفتــه میشــود.
 -8هریــک از دانشآمــوزان در دوم ابتدایــی و بعــد
از آن موضوعــات مرتبــط را بــه کالس میآورنــد
و بــا بقیــه دانشآمــوزان بــه بحــث میپردازنــد.
نتیجهگیری
در ایــن گــزارش عوامــل موفقیــت بــه صــورت
مختصــر و کوتــاه بیــان شــده اســت؛ امــا موضوعــی
کــه روشــن میباشــد ،ایــن اســت کــه مــردم و
دولــت کرهجنوبــی بــه درســتی بــه ایــن مطلــب
پــی بردهانــد کــه آمــوزش بهتریــن راه تحقــق
آرزوهــا و پیشــرفت اســت .بــه همیــن دلیــل میــزان
ثبــت نــام در مــدارس ابتدایــی  100درصــد اســت.
بــه خاطــر اهمیــت دادن بــه بحــث آمــوزش اســت
کــه کشــوری ماننــد کــره بــا تجهیــزات و منابــع
انــدک در رده دهــم کشــورهای ثروتمنــد جهــان و
بعــد از ژاپــن و چیــن بزرگتریــن اقتصــاد قــاره
آســیا را دارد.
ما چه قدر برای آموزشمان هزینه میکنیم؟

اصالح
ساختار

نظام قضایی،
در کشاکش نقد و اصالح
فاطمه نخودچی
کارشناسی حقوق 94
يكــي از موضوعاتــي كــه بنــا بــر ضــرورت داشــتن
بايــد بــه آن پرداخــت ،آسیبشناســی اجــرای
عدالــت در قــوهی قضائیــه بــا بررســی میــزان
پیشــرفت یــا عقبماندگــی در نظامســازی
قضایــي و احــراز راهبردهــا اســت.
احــراز منصــب قضــاوت بــر اســاس احــراز
مصادیــق عدالــت در قاضــی بــه عنــوان شــرط
وجوبــی قضــاوت و نیــز؛ شــکلگیری دســتگاه
قضایــی بــر پایـهی ایجــاد عدالــت قضایــی و حفظ
حقــوق عامــه مــردم هســت ،لــذا؛ بــه دلیــل تضــاد
ماهــوی بیــن سیاســت و قضــا؛ دســتگاه قضــا بــه
حــوزهی سیاســت مربــوط نميشــود.
عهــدهدار لــذا؛ بنابــر اصــول و مبانــی قضــاوت و
داوری در اســام ،قاضــی فــردی بیطــرف نســبت
بــه طرفیــن ،دعــوا بــوده و اعــادهی حــقّ مظلــوم از
ظالــم از وظایــف اصلــی اوســت .در حالــی کــه،
درحــوزه سیاســت؛ عدالــت ،شــرط وجوبــی در
احــراز مناصــب سیاســی نبــوده و مخــل وظایــف
او نیســت طبــق اصــل  156قانــون اساســي.
ـم بینهــم بماانــزل اهلل الیــک فــان تولّــوا
 «وان ْاحکـ ْ
انْ
فا ْعلــم ان ّمایریــداهلل یصیبهــم ببعــض ذنوبهــم وانّ
کثیرامــن النــاس لفاســقون» ،قــرآن کریــم آیـهی ۴۹
ســورهی مائده
از ایــن رو ایجــاد سیســتم قضائــی بــر پایــهی
مکتــب ،عــدل اســامی و متشــکل از قضــات عادل
و آشــنا بــه ضوابــط دقیــق دینــی ،پیشبینــی شــده
اســت .ایــن نظــام بــه دلیــل حساســیت بنیــادی و
دقــت در مکتبــی بــودن آن الزم اســت بــه دور از
هــر نــوع رابطــه و مناســبات ناســالم باشــد( .و اذا
حکمتــم بیــن النــاس ان تحکمــوا بالعــدل)
يكــي ديگــر از مشــكالت تاخیــر در رســیدگی بــه
پروندههــا و درخواســتها ،مراجعیــن دســتگاه
قضایــی و ســازمانهای تابعــهی آن اســت.
ديگــر مشــكالتي كــه در ايــن سيســتم يافــت

ميشــود متاســفانه بحثهايــي چــون
راندخــواري ،بروكراســي و كاغذبازيهايــي اســت
كــه در نظــام قضــا بعضــا ديــده ميشــود .حداقــل
راه حلــي كــه ميشــود بــه آن اشــاره كــرد تاکیــد
بــر سرکشــی مدیــران ســازمانهای دســتگاه
قضایــی از بخشهــای تابعــه اســت كــه ميتوانــد
آســیبها و مشــکالت را کاهــش دهــد.
گســتردگی کارهــا و ارتباطــات بــا اربــاب رجــوع
در مجموعههــای قضایــی ممکــن اســت بســتری
بــرای فســاد را فراهــم کنــد و بایــد بــا درایــت از
ایــن مســائل پرهیــز کــرد.
امــا در کاهــش و مبــارزه بــا انــواع ناامنــی مالــی
و ...و فســاد اداری و اختــاس ریــز و درشــت و
حــذف عملــی عدالــت و شــرط عدالــت از قــوهی
قضائیــه منجــر بــه وضعیــت ظل ـمزا و ،...چــه راه
حلهايــي پيــش روســت و چگونــه ميتــوان
ايــن مشــكالت را از سيســتم قضــا حــذف كــرد؟
 .1نظــارت مجلــس شــورای اســامی در رفــع
ظلــم در دســتگاه قضایــی کــه بیشــتر زمینههــای
ظلــم؛ خــاء قانونــی و فســاد اداری میباشــد؛
بــه وظیفــه خــود عمــل نکــرده اســت .لــذا؛
افزایــش رونــد ظالمانــه در آراء قضایــی و تبانــی
و تطمیــع و توصیــه و ســفارش بــا عــدم اجــرای
مــواد قانــون اساســی تســهیل و جــز ِو رونــد
مرســوم شــده اســت .از جملــه وظايــف مجلــس
بــه ايــن ترتيــب اســت :هــر کــس شــکایتی از طرز
کار مجلــس یــا قــوهی مجریــه یــا قــوهی قضائیــه
داشــته باشــد ،میتوانــد شــکایت خــود را کتبــا بــه
مجلــس شــورای اســامی عرضــه کنــد .مجلــس
موظــف اســت بــه ایــن شــکایت رســیدگی کنــد و
پاســخ کافــی دهــد و در مــواردی کــه شــکایت بــه
قــوهی مجریــه و یــا قــوهی قضائیــه مربــوط اســت
رســیدگی کنــد و پاســخ کافــی از آنهــا بخواهــد
و در مــدت متناســب نتیجــه را اعــام نمایــد و در
مــوردی کــه مربــوط بــه عمــوم باشــد بــه اطــاع
عامــه برســاند( .مجلــس در اجــرای ایــن اصــل
کمیســیونی بــه همیــن نــام تشــکیل داد).
 .2تبانــی بــا طــرف پرونده حتــی در برخــی وکالی

پایــه یــک امــری عــادی محســوب میشــود؛
دســتمزد بیشــتر ایــن وکال کــه بــا حداقــل شــرایط
مجــوز گرفتهانــد مســئله اصلــی اســت و تع ّهــد
و مســئولیت در قبــال مــوکل و قانــون؛ بســیار
کمرنــگ اســت .
 .3عــدم تــوان و احاطــه بــه قوانیــن جزایــی و
حقوقــی در ارشــاد صحیــح مراجعیــن؛ درمــواردی
منجــر بــه محکومیــت موکلیــن بیگنــاه یــا ضــرر
متهــم شــده اســت؛ و وکیــل بــه جــای اســتعفا از
شــغل وکالــت و جبــران بــا وکیــل توانمنــد؛ فقــط
اظهــار ناراحتــی میکنــد.
 .4عــدم نظــارت وکنتــرل عملکــرد وکال از جهــت
انجــام وظایــف قانونــی و مفــاد قــرارداد بــا موکل و
نیزخــاء قانونــی در پرداخــت خســارت در مــوارد
اشــتباه یــا امتنــاع وکیــل از انجــام وظایــف یــا
تبانــی بــا طــرف پرونــده و یــا فســخ یــک طرفـهی
قــرارداد و ...منجــر بــه خســارت بــر مــوکل
 .5بــدون هزینــه بــودن شــهادت و ســوگند دروغ
در مراجــع قضایــی و عــدم اعمــال مــاده  ۶۴۹و۶۵۰
قانــون مجــازات اســامی علیرغــم صراحــت
قانــون.
ایــن قانــون نیــز گرفتــار انــواع توجیه در تشــخیص
دروغ همچــون صــدور آرای قضایی شــده اســت.
 .6عــدم تــوان دســتگاه قضایی در ممانعــت از ورود
شــکایات واهــی بــدون وقــوع جــرم بــا اغــراض
مختلــف ازجملــه انتقامجویــی و حســادت و
تسویهحســاب گروهــی و...
 .7نفــوذ و تأثیرگــذاری شــخصیتها و گروههــا و
جریــان هایسیاســی درمدیریــت قضایــی و اعمــال
قوانیــن جزایــی کشــور و برخــورد تبعیضآمیــز بــا
مجــرم و متهــم و جرائــم و صــدور آراء قضایــی
و ...و وجــود اســتثناپذیری در جــرم و مجــرم در
قـ ّوه قضائیّــه؛ ايــن مــوارد جزئــي كــه بــدان اشــاره
شــد از جملــه ضعفهــا و آســيبهايي اســت
كــه اگــر بــه آنهــا توجــه شــود بيشــتر مشــكالت
قضايــي حــل خواهــد شــد.
اميدواريــم توجــه و دقــت بيشــتر مســئولين بتوانــد
راهگشــاي آســيب هــاي قضايــي شــود.

افشای پرداخت بزرگترین رشوه تاریخ

معرفی

مجتهــد ،افشــاگر اســرار خانــدان ســلطنتی ســعودی فــاش کــرد محمــد
بــن ســلمان ،ولیعهــد عربســتان یــک میلیــارد دالر بــه عنــوان هدیــه بــه
ترامــپ پرداخــت کــرده اســت.
ســخن نشــریه :بــه فــرض وقــوع جنــگ توســط عربســتان ،ایــن اقــدام را
میتــوان در جهــت کســب رضایــت بیــن المللــی تفســیر نمــود.
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کارشناسی روانشناسی ۹۵
من به بیرون آمدم تا بشنوم
آواز دلچسب پرستوهای عشق
ولی ای کاش به من میگفتید
کــه در ایــن شــهر دگــر زمزمــهی پــرواز
نیســت
من چه میدانستم در این شهر شلوغ
آسمانش چون کویری خلوت است
من به دنبال پرستو گشتم
من دویدم پی غازی فربه
من رسیدم به همان النهی زنبور عسل
که در آن بیخبری حاکم بود
من گرفتم بین راه
مرغــی را کــه نگاهــش پــی جوجههــای
خــود میچرخیــد
من به هر جا که رسیدم سر دادم
نغمهی آزادی و پرواز را
من از آن دنیای پشت کوه گفتم
کــه وصالــش دو پــر پــرواز میخواســت و
بــس
من به تصویر کشیدم رویا را
من شکستم در هر عادت را
و به آخر که رسیدم چشمم
افتاد به جای خالی حیوانات
قلبم آرام شکست
هیچکس با من نماند
جز همان قاصدک پیر که به من گفت
قــرار اســت برســاند پیامــم را بــه همــه
ا نســا نها
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یــاد مــن باشــد فــردا دم صبــح ،جــور دیگــر
باشــم...
بد نگویم به هوا ،آب ،زمین
مهربــان باشــم بــا مــردم شــهر و فرامــوش کنــم هــر
چه گذشــت
خانــهی دل بتکانــم از غــم و بــه دســتمالی از
جنــس گذشــت
بزدایم دیگر ،تار کدورت از دل...
مشــت را بــاز کنــم تــا کــه دســتی گــردد و بــه
لبخنــدی خــوش ،دســت در دســت زمان بگــذارم...
یاد من باشد فردا دم صبح
به نسیم از سر صدق سالمی بدهم
و به انگشت نخی خواهم بست
تا فراموش نگردد فردا...
زندگی شیرین است...
زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی...
کاسهای آب به پشت سر لبخند بریزم
فریدون مشیری
زندگــی سرشــار از نعمتهــای نامحــدود اســت
امــا دســتیابی بــه شــادی و موفقیــت در هــر
زمینــه فقــط بــه همــت و تــاش انســان بســتگی
دارد چراکــه هریــک از انســانها اتفاقــات پیرامــون
خــود را بــر اســاس طــرز تفکــری کــه دارنــد
تفســیر میکننــد .هیچکــس جــز خــود انســان
نمیتوانــد موفقیتهــا ،شــادیها ،غمهــا و
شکســتها را بــرای خویشــتن فراهــم ســازد.
روانشناســان معتقدنــد اندیشــهها و پندارهــای
ماســت کــه کیفیــت زندگــی مــا را میســازد .افــراد
بدبیــن ،عبــوس ،خودخــواه ،لجبــاز ،بدبیــن و...
در ارتباطــات و جــذب دوســت کــم میآورنــد.
انســانها تحمــل ایــن نــوع از اخالقهــا را
ندارنــد .آدمــی بــا اندیشــهها و افــکار بــد از
خــود انــرژی منفــی و مانــد تولیــد میکنــد .حتمــا
بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده اســت کــه صبحهــا
بــا انــرژی از خــواب بــرای رفتــن بــه دانشــگاه
بیــدار میشــوید امــا هنگامــی کــه بــه دانشــگاه
میرســید دیگــر از آن انــرژی اولیــه صبحگاهــی
خبــری نیســت .چــرا چنیــن میشــود؟ بــه عنــوان
مثــال شــما بــرای رفتــن بــه دانشــگاه مســیری را
ســوار تاکســی میشــوید در طــول راه فــرد کنــار
دســتتان ســر صحبــت را بــا شــما بــاز کــرده و
همــان اول صبحــی شــروع میکنــد بــه بــد
گفتــن از ترافیــک و آلودگــی هــوا و مــواردی از
ایــن قبیــل .اینجاســت کــه ایــن صحبتهــای
هرچنــد معمولــی و البتــه منفــی ،ناخواســته بخشــی
از آن انــرژی و حــس خــوب صبحگاهــی شــما را
از بیــن میبــرد و باعــث میشــود تــا از آن حــال
خــوب اولیــه شــما خبــری نباشــد.
امــواج منفــی یــا مانــد بــه دو صــورت تشــکیل
میشــود:
 .1خودمان آن را میسازیم.

 .2از دیگران و محیط دریافت میکنیم.
نکتــهی قابــل توجــه اینجاســت کــه بــرای
اینکــه از دیگــران مانــد دریافــت نکنیــم بایــد
چــهکار کنیــم؟
فــرار؛ یعنــی تــا جایــی کــه امــکان دارد از
اجتماعــات و کســانی کــه امــواج منفــی تولیــد
میکننــد دوری کنیــم.
حــرف تــو حــرف آوردن؛ یعنــی اگــر مجبوریــد
پیــش افــرادی باشــید کــه مانــد تولیــد میکننــد.
هنگامــی کــه شــروع بــه صحبــت کــردن دربــارهی
چیزهــای منفــی کردنــد ،شــما ســریع موضــوع
بحــث را عــوض کنیــد.
ســکوت؛ اگــر دو راه بــاال کمکــی بــه شــما نکــرد،
ســکوت کنیــد .میتــوان گفــت از در بســته کمتــر
صــدا وارد میشــود تــا در بــاز.
مثبتاندیشی از منظر قرآن:
معــادالت زندگــی انســانها بســیار پیچیــده و مبهــم
اســت بــه همیــن خاطــر بایــد دقیــق بدانیــم کــه
چــه رفتــاری را در ایــن معــادالت ســخت و مبهــم
از خــود نشــان دهیــم تــا زندگــی مــا بــه یــک
زندگــی ایــدهآل تبدیــل شــود.
از منظــر قــرآن کریــم تنهــا ایــن افــراد بــه عیــب
جویــی میپردازنــد:
 .1انسانهای ستمگر
 .2فاسقان
 .3کافران
 .4گناهکاران و مجرمان
 .5تکذیبکنندگان انسانهای سالم
 .6منافقــان دو رو کــه بــه ســرکوفت دیگــران
تمایــل و گرایــش دارنــد.
اگــر بخواهیــم ســورهای را در قــرآن کریــم بــه
عنــوان ســورهی مثبتاندیشــی انتخــاب کنیــم
شــاید ســوره مبارکـهی «ضحــی» یکــی از بهتریــن
انتخابهــا باشــد چراکــه سرتاســر ایــن ســوره
دربــاره مثبتاندیشــی و یــادآوری نعمتهایــی
اســت کــه خداونــد بــه انســان داده اســت.
بخشی از معنی:
پــروردگارت (آن قــدر) بــه تــو عطــا کنــد کــه
خشــنود شــوی آیــا تــو را یتیــم نیافــت پــس جــای
و پنــاه داد؟ و آیــا تــو را یگانــه زمــان و تنهــا نیافت
پــس جهانــی را بــه دورت جمــع نمــود؟ و تــو را
نــاآگاه (از معــارف دینــی) یافــت پــس (بــه وســیله
وحــی) هدایــت نمــود؟ و تــو را فقیــر و نیازمنــد
یافــت پــس بینیــاز کــرد؟ پــس یتیــم را هرگــز
خــوار و رانــده مســاز و بــا مســائل خشــونت مکــن
و مــران و از نعمــت پــروردگار خویــش (بــا مــردم)
ســخن گــوی.
کالم آخر:
اگــر میخواهیــد در زندگــی خــود پیشــرفتی
را مشــاهده کنیــد ،چــارهای جــز ایــن نداریــد
کــه افــکار منفــی را از ذهــن خــود کامــا پــاک
کنیــد و افــکار مثبــت را جایگزیــن آن کنیــد.
پــس همیــن حــاال بــه پشــت بــام ذهــن خــود
برویــد و آنتنهــای ذهنتــان را تنهــا بــه ســوی
ایســتگاههایی تنظیــم کنیــد کــه شــبانهروز امــواج
مثبــت پخــش مــی کنــد.
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نظام حقوق ز
زهرا خسروشیری
کارشناسی فقه و حقوق 94
شأن تألیف:
در ســال  1354در مجلـهی «زن روز» علیــه نصــوص
مســلم قــرآن ،راجــع بــه زن و خانــواده نوشــته
میشــد؛ شــهید مطهــری بــا احســاس مســئولیت
از مدیــران و مســئولین ایــن مجلــه تقاضــا کردنــد
کــه در جــواب آنهــا مطالبــی را بنویســند .مجلـهی
زن روز پذیرفــت و مطالــب شــهید مطهــری تــا 33
مقالــه در آن مجلــه چــاپ شــد.
بعدهــا کــه فرهیختــگان و اندیشــمندان بــا مطالــب
شــهید مطهــری در آن مجموعــه آشــنا میشــوند،
مکــررا و مصــرا از ایشــان تقاضــا میکننــد کــه آن
مقــاالت بــه صــورت یــک کتــاب مســتقل چــاپ
شــود.
شــهید مطهــری بــا پــوزش از اینکــه فرصــت
جهــت تکمیــل آن مطالــب را ندارنــد بالخــره آنها را
در ســال  1353بــا افــزودن مقدمــه و پیشــگفتاری بــر
آن در قالــب یــک کتــاب مســتقل ،نشــر میدهنــد.
ایــن کتــاب تــا ســال  1386چهــل و شــش بــار
چــاپ شــده اســت.
دربارهی کتاب:
مســائلی کــه در ایــن سلســله مقــاالت و یــا بهتــر
بگویــم ،کتــاب شــهید مطهــری بیــان شــده اســت،

دانشآموختگان پزشکی فاقد فرهنگ جبهه و جنگ هستند!
نوبخت رییس کمیسیون بهداشت:
دانشآموختگان پزشکی فاقد فرهنگ جبهه و جنگ هستند!
ایــن اظهارنظــر ،نقــل قولــی از جانــب نوبخــت رئیــس کمیســیون بهداشــت میباشــد کــه
همــراه بــا تصویــر فرزنــدان وی در فضــای مجــازی دســت بــه دســت شــده و انتقــادات
فراوانــی را نیــز بــه همــراه داشــته اســت.
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روح و روان

مدیرمسئول و سردبیر :رضا باقریپور دبیر تحریریه :محدثه نخودچی شمارهی مجوز962232 :

زن در اسالم
عبارتنــد از:
خواســتگاری و نامــزدی ،ازدواج موقــت (متعــه)،
زن و اســتقالل اجتماعــی ،اســام و تجــدد زندگــی،
مقــام انســانی زن در قــرآن ،مبانــی طبیعــی حقــوق
خانوادگــی ،تفاوتهــای زن ومــرد ،مهــر و نفقــه،
مســئلهی ارث ،حکــم طــاق ،تعهــد زوجــات؛
کــه در  11بخــش مســتقل و بــا غلبــهی شــیوهی
عقالنــی ،بــه تبییــن تکتــک ایــن موضوعــات و
مســائل و مباحــث پیرامــون آنهــا میپــردازد.
دلیــل غلب ـهی شــیوهی عقالنــی بــر شــیوهی نقلــی،
اســتناد بــه قــرآن و روایتهــا ،تمایــل آگاهانــهی
اســتاد بــرای برقــراری ارتبــاط بــا آن دســته از
مخاطبانــی اســت کــه مبانــی فقهــی شــیعه را قبــول
ندارنــد یــا آنکــه پاســخی غیرفقهــی را جســتجو
میکنند.
در ایــن راســتا شــهید مطهــری بــر پای ـهی اعتمــاد
بــه هماهنگــی نظــام تکویــن و نظــام تشــریع،
در تحلیــل کیفیــت نظــام حقــوق زن در اســام،
همــواره توجــه مخاطــب را بــه وضــع طبیعــی زن
و مــرد جلــب میکنــد.
بــا توجــه بــه ســفارشهای اکیــد امــام خمینــی(ره)
مبنــی بــر مطالعـهی آثــار گرانســنگ شــهید مطهری
و بــا توجــه بــه بیــان رهبــر معظــم انقــاب مبنــی
بــر اینکــه زیــر بنــای فکــری انقــاب اســامی،
آثــار شــهید مطهــری اســت ،مطالع ـهی ایــن کتــاب
خصوصــا بــرای پاســخگویی بــه مخالفــان نظــام
حقــوق زن از نظــر اســام و قــرآن توصیــه میشــود.

سرزمین کریم پوستکلفت
فاطمه قربانی
کارشناسی مدیریت 94
درســال  ۱۴۹۲از طــرف پادشــاهی کاســتیل بــه
فــردی بــه نــام «کریســتف کلــب» مســئولیتی
دادنــد .گفتنــد کریــس جــان بــرو و راهــی
از ســمت غــرب بــه ســمت هنــد پیــدا کــن.
دســت بــر قضــا کریســتف بــه جــای اینکــه
بــه طــرف شــرق حرکــت کنــد بــه ســمت
غــرب بادبــان کشــید و وارد دنیــای جدیــدی
بــه اســم «آمریــکا» شــد.
خــب مطمئنــم اگــر کریســتف میدانســت
آینــدهی ایــن قســمت از کــرهی خاکــی کــه
کشــف کــرده اســت بعدهــا دســت آدمــی مثــل
ترامــپ میفتــد کــه باالتریــن نمــره ی مربــوط
بــه درس جغرافیایــش  ۵/۱بــوده اســت ،هنــوز
از ســاحل دور نشــده بیخیــال دســتور و
هندوســتان و کشــف میشــد و میرفــت بــر
لــب جــوی مینشســت و گــذر عمــر میدیــد.
ترامــپ بــا ایــن حرفایــش کاری کــرد کــه
آمریکاییهــا بــه خاطــر اینکــه آبرویشــان
نــرود هویــت آمریکایــی خودشــان
رو قویــ ًا تکذیــب کــرده و از
ســفارت جیبوتــی تقاضــای
ویــزا کردهانــد .
چنــد وقــت پیــش پیرمــرد
زردمــوی ســپیدروی کاخ
ســفید نطقهایــی دربــاره
ایــران و برجــام کــرد کــه هنــوز
در میانــهی نطــق کردنهایــش
بــه ســرمیبرد کــه ســخنرانی
دکتــر روحانــی جــان روی آنتــن
رفــت و اینجاســت کــه بایــد
بگوییــم روحانــی متشــکریم
بــه خاطــر ایــن دفــاع تمــام
قــد از ایــران و ایرانــی.
خــب قراراســت کمــی
صحبتهــای ایــن پیرمــرد زرد
مــوی را تجزیــه و تحلیــل کنیــم.
رئیسجمهــور آمریــکا بــار دیگــر
گفــت زیربــار امضــای برجــام
نمــیرود خــب نــرود؛ فــدای ســرمان.
مــن بــاب خنــده هــم کــه شــده یــک
برجــام تهیــه میکنیــم میفرســتیم کاخ
ســفید کــه رویــش نوشــته پــارهاش کــن
تــا بــه مرحل ـهی بعــد بــروی؛ بعــد کــه پــاره
کــرد فایــل صوتــی ظریــف پخــش شــود
کــه میگویــد :دونالــد
جــان کپــی بــود
کــه پــاره

کــردی! دیــدی لذتــی نداشــت .کــه در ایــن
حالــت ممکــن اســت ترامــپ در افــق محــو
شــده و متحــول شــود.
خــب برویــم ســراغ مطلــب بعــد .وی (همــان
مــرد ســبکمغز زردروی ســفیدموی) گفــت
مــا در کنــار مــردم ایــران ایســتادهایم (مثــل
تماشــاگرنماهای بــازی دربــی کــه در کنــار
تیمشــان ایســتادهاند ).و بعــد گفــت بعــد از
گفتــن ایــن حــرف صــدای دســت و جیــغ
ایرانیــان بــه هــوا مــیرود .البتــه بگذریــم از
جمــات زیبایــی کــه در کنــار ایــن تشــویقها
نثــار شــما میشــود.
بایــد گفــت جنــاب ترامــپ ،درســت اســت
مــردم مــا بــه دنبــال شــادی هســتند مثــا
همیــن مشــهد خودمــان مردمانــی دارد کــه
بعــد از شــنیدن اخبــاری کــه هنــوز از صحــت
و ســقمش آگاه نیســتند یــار جمــع میکننــد
و در بلــوار وکیلآبــاد خوشــحالی میکننــد
و چــه بســیار امــور خیــری ک در ایــن میــان
اتفــاق میافتــد امــا مــا را یــارای بــروز
شــادیمان از حضــور شــما نیســت .امــا خــب

قســمتی کــه خــون ایرانیــان را بــه ُقل ُقــل
انداخــت و حســابی رگ گردنشــان را متــورم
کــرد بیشــک بحــث اســتفاده از واژهی جعلــی
خلیــج ع-ر-ب-ی بــه جــای خلیــج فــارس
بــود .دکتــر روحانــی جــان در پاســخ بــه
چرندوپرندهــای ایــن قســمت هــم فرمودنــد:
چهطــور یــک پرزیدنــت اســم جهانــی خلیــج
تاریخــی جهانــی را هنــوز یــاد نگرفتــه؟!
داداش ایــن همــون خلیجیــه کــه ناوگانهاتــو
میفرســتی داخلــش .خودتــو نــزن بــه اون راه.
کــه گفتــه میشــه اعضــای کابینــهی ترامــپ
بــا گفتــن ایــن حــرف از ســر شــرمندگی و
بیســوادی رئیسشــون بیــش از پیــش ســرها
رو در گریبــان فــرو بردنــد.
یکــی دیگــر از حرفهــای دوســت خوبمــون
ایــن بــوده کــه بــه وزارت خزانــهداری
آمریــکا دســتور میــدم تحریمهــای جدیــدی
واســتون ترتیــب بــده .داداش مــا رو از چــی
میترســونی؟ مــا تــو کشــورمون ب.ز ،س.ش،
ع.غ و ف.قهایــی داریــم کــه اگــه بخوایــم ،ســر
ســه ســوت ترتیــب اون خزانهداریتــو میــدن.
گفتــن همــهی حرفهــای دونالــد جــان
خــارج از حوصلــهی همــه هســت امــا ایــن
ســخنرانی باعــث شــد ســران کشــورهای
فرانســه و آلمــان و انگلیــس و از همــه
مهمتــر موگرینــی جــان بــا انتشــار
پیامهایــی بــه تعهدشــون بــه
ادامــهی برجــام تاکیــد کننــد.
از همیــن تریبــون بابــت ایــن
اقــدام خیرخواهانــه ترامــپ
تشــکر کنیــم کــه حمایــت
تمــام قدرتهــای جهــان را
در َطبَــق اخــاص گذاشــت
و بــه مــا اعطــا کــرد و امــا
کالم آخــر:
بــه قــول حمیــد فرخنــژاد
عزیــز؛ حمــات ۱۱ســپتامبر
کار مــا بــوده ،اتفاقــا طوفــان
کاترینــا هــم کار مــا بــوده،
آمریــکا جــام جهانــی صعــود
نکــرد هــم کار مــا بــوده .آقــا
تــو لطــف کــن دســت از ســر
مــا بــردار و ســعی کــن درســاتو
بخونــی تــا تــو ســخنرانی بعــدی بــه
جــای کشــور پرتغــال نگــی نارنگــی .بــا
دوســتان عربــت هــم ســر فــروش اســلحه
و بشــکههای هدیــه شــده نفــت بــه توافــق
بــرس و همچنیــن بــرادر ،مقصــد بعــدی
داعــش رو قربــون دســتت معلــوم کــن.
پ.ن :۱مــا بــه مردمــان آمریکایــی
احتــرام میگذاریــم.
پ.ن :۲بــه خالــه مالنیــا
ســام برســون.
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بافــت غریب
مصطفی غالمی
کارشناسی اقتصاد 94
شــهر بــه مثابــه نمــود ظاهــری عقیــدهی افــراد
یــک جامعــه اســت و روح ایــن کالبــد ،بینــش
تــک تــک اعضــای ایــن شــهر اســت .مشــهدالرضا،
پایتخــت معنــوی ایــران ،شــهری اســت که ســالیانه
بیــش از پانــزده میلیــون زائــر را پذیراســت .آدمهــا
از جایجــای ایــن مرزوبــوم میآینــد تــا
بــه زیــارت امــام هشــتم شــیعیان نائــل شــوند.
آمدهانــد جــا بگیرنــد و نفســی تــازه کننــد.
امــا اکنــون زائــر در مشــهد بــه هیــچ عنــوان آرامش
خاطــر نــدارد .مشــکالت گوناگــون اقتصــادی
و هنجــاری باعــث شــده تــا تشــرف بــه حــرم
مقــدس علیابنموســیالرضا(ع)برای عــده
کثیــری از هموطنــان ســخت و دشــوار شــود.
از نــگاه اقتصادمحــور حاکــم بــر مــدل جــذب
مســافر در بنگاههــای اقتصــادی بگوییــم یــا از
بیتدبیــری مدیــران شــهری جهــت اداره ایــن
شــهر .از هــر کجــا کــه داســتان غمگیــن بافــت
ثامــن مشــهد را شــروع کنیــم خــدا میدانــد کــه
پایانــش چــه خواهــد بــود .همــه چیــز شــاید از
آنجایــی آغــاز شــد کــه مدیــران شــهری بــا شــعار
نوســازی و بهســازی بافــت اطــراف حــرم آمدنــد
تــا چهــرهی بــه اصــاح فرســوده ایــن شــهر را
عــوض کننــد .بــه ادعــای خودشــان میخواســتند

شــهر را مناســب و در شــأن زائریــن حضــرت
بســازند؛ امــا اتفاقــی کــه افتــاد نوســازی ایــن بافت
نبــود .ســاختمان و ابنیــهی هزارســالهی بافــت
یکــی پــس از دیگــری جــای خــود را بــه برجهــا
و هتلهــا میدادنــد و کوچههــا و خیابانهــا پــر
شــد از مغازههــا و فروشــگاهها.
دکتــر مرتضــوی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
رضــوی چنیــن مــی نویســد« :شــما بــا یــک
بافــت فرســودهای مواجــه بودیــد و آمدیــد ایــن
را بازســازی کنیــد چــون واقعــا قابلیــت حجــم
روزافــزون زائــر و مجاوریــن را نداشــت؛ ولــی
چــون براســاس مدلهــای تجربهشــدهی غربــی
بــود ،پاس ـخهای اشــتباهی بــه ایــن مســئله دادیــد
و خــود ایــن ،مســائل دیگــری را در پشــت ســرش
ایجــاد کــرد .نــه تنهــا باعــث نوســازی آن منطقــه
بعــد از  25ســال نشــد و مســئله را حــل نکــرد؛
بلکــه مســائل دیگــری را هــم اینجــا ایجــاد
ی ایــن بــود کــه هویّــت آن منطقــه را از
کــرد .یک ـ 
یــک ســاخت مســکونی بــه یــک ســاخت خالــی
از ســکنه تبدیــل کــرد .تمــام انگیزههــا را در
اطــراف حــرم بــه انگیزههــای اقتصــادی تبدیــل
کــرد .مشــکالت حاشــیهی شــهر را زیــاد کــرد.
جابهجایــی افــراد در طــول روز را زیــاد کــرد و
اساســا حــرم امــام رضــا علیهالســام را از مــدار
زندگــی روزمــرهی مشــهدیها خــارج کــرد».
بــه دنبــال ایــن تخریبهــا و هتلســازیهای
پیدرپــی ،دیگــر خانــهای بــرای ســکونت

مجاوریــن باقــی نمانــد و مــردم منطقــهی ثامــن
مجبــور شــدند کــه ایــن بافــت را تــرک کننــد .بــه
دنبــال ایــن کــوچ عمومــی و اجبــاری مــردم ایــن
ناحیــه ناهنجاریهــای زیــادی در ایــن منطقــه بــه
وجــود آمــد کــه مهمتریــن آنهــا مســئله امنیــت
بــود.
دکتــر ظهوریــان مدیــر دفتــر مطالعــات شــهرداری
مشــهد در ایــن رابطــه مینویســد« :مــردم را از
اطــراف حــرم دور کردنــد .در نتیجــه یــک منطقهای
کــه بایــد ذیــل نــور امــام رضــا علیــه الســام
کمآســیبترین منطقــهی شــهر باشــد ،باالتریــن
درصــد آســیبهای اجتماعــی را دارد .چــرا؟
چــون «ســکنه» نــدارد« .محلــه» نــدارد؛ مردمــی
کــه هــم را بشناســند .کاســبهایی کــه هــم را
بشناســند .ایــن شــناخت ،خــودش یــک کنترلــی
ایجــاد میکنــد .جلــوی جــرم را میگیــرد .شــما
حیــا میکنــی کــه جرمــی مرتکــب شــوی .یــک
فــرد غریبــه هــم کــه وارد محلــه میشــود ،همــه
حساســیت دارنــد رویــش».
مهنــدس بهــروز پاکدامــن؛ مدیرعامــل مهــرازان
میگویــد« :جمعیــت ایــن ناحیــه در ســال 1373
بیــش از  57هــزار نفــر بــود ولــی بــا قرارگرفتــن
در طــرح و تخریــب خانههــای قدیمــی بــه
حــدود  21هــزار نفــر در ســال  90رســید .ایــن
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درحالــی اســت کــه بســیاری از مــردم در خــود
محلــه شــاغل بودنــد و عمــا هویــت شــغلی و
کالبــدی محلــه از بیــن رفــت .ایجــاد نارضایتــی
اجتماعــی ،بــه ویــژه در میــان آن بخــش از ســاکنان
و شــاغالنی کــه ناگزیــر بــه فــروش ملــک خــود
شــدند هــم از دیگــر پیامدهــای اجتماعــی ایــن بــه
ورطــه انداختــن مــردم بــود .از دیگــر معضــات
اجتماعــی بــه تشــدید ناامنــی اجتماعــی در نتیجــه
تخریــب و رهاســازی بافــت تملــک شــده در
طــول دورهی اجــرای طــرح بــود .هماکنــون هــم
ســاکنان باقیمانــده از آلودگــی و گــرد و خــاک
و ســروصدای ناشــی از ساختوســاز در رنــج
هســتند .هیــچ توجهــی بــه منافــع اقتصــادی و
مطالبــات مردمــی ســاکن و شــاغل در ایــن بافــت
نشــد و مجریــان و مســئوالن خــود را بینیــاز
از جلــب مشــارکت مردمــی در اجــرای طــرح
دیدنــد».
شــاید بــرای شــما هــم ایــن ســوال بــه وجــود
آمــده باشــد کــه چــرا مدیــران ارشــد شــهری
جلــوی بــروز ایــن اتفاقــات را نگرفتنــد؟ چــرا
اجــازه دادنــد ابنیـهی تاریخــی ایــن بافــت تخریــب
شــود؟ چــرا مــردم را مجبــور کردنــد کــه از ایــن
منطقــه برونــد؟ چــرا شــهر را بــه کابوســی بــرای
زائریــن مبــدل ســاختند؟

