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پایان عصر شبکه های 
اجتماعی دور از تصور نیست

احتناک؛
 روایت زندگی شهید 

محسن حججی 
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روایت جدید توسعه 
یا روایت بدیل احیاء 

اقتصاد ایران

تحوالت   جنسیتی 
نوجوانان پسر 

در حوزه مد و لباس

فرماندهان ارتش اسراییل 
اعتقادی به مقابله با 

حزب اهلل ندارند
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چهار شنـبــه

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت

سیاست اصلی دولت کنترل سیاست اصلی دولت کنترل 
کسری بودجه و ایجاد ثبات در کسری بودجه و ایجاد ثبات در 

بازار دارایی ها است.بازار دارایی ها است.
5 بهمن  1401         3 رجب  1444

سرنـوشـت  مبـــهمسرنـوشـت  مبـــهم  
تـعطیلـی مـدارستـعطیلـی مـدارس

مخالفت وزارت بهداشت با تغییر استانداردهای 
شاخص آلودگی هوا برای عدم تعطیلی مدارس

سازمان هواشناسی کشور با صدور 
هشدار نارنجی  رنگ از تقویت پایداری 

در جو همراه با انباشت آالینده ها و رشد 
شاخص آلودگی توام با کاهش کیفیت 

هوا از پنجشنبه تا شنبه )۶ تا ۸ بهمن ماه( 
در تهران، کرج و اصفهان خبر داد.

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ضمن اشاره به عوارض شدید آلودگی هوا بر سالمت 
کودکان، گفت: هر چه که در راستای سالمت مردم باشد، وزارت بهداشت با آن موافق است و هرچه که به 

سالمت مردم آسیب برساند، وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت مردم با آن مخالف خواهد بود.
دکتر عباس شاهسونی درباره برخی اظهارات اخیر مسووالن وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تغییر 

شاخص های تعطیلی مدارس ناشی از آلودگی هوا، گفت: بعضی روزها در تهران غلظت ذرات معلق 
PM۲.۵ بیش از ۱۰ برابر راهنمای سازمان جهانی بهداشت می شود که این یعنی غلظت ذرات معلق 

به حدی زیاد است که برای سالمتی مردم و بویژه گروه های حساس خطرناک است. 

 مدارس دنیا با شاخص آلودگی ۱۵۰ هوا، تعطیل نمی شوند

چرا سالمت کودکان زمان آلودگی هوا به خطر می افتد؟

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه خطاب به مقامات کاخ سفید:
 کاخ سفید در جایگاهی قرار ندارد که از حقوق بشر دم زند. 

 به اظهارات ریاکارانه پایان دهید. مردم آگاه ایران، دندان زینت شده گرگ ها را به خوبی 
تشخیص داده اند.

 به اظهارات ریاکارانه پایان دهید

نوری، وزیر آموزش وپرورش:
 در دنیا مدارس را با شاخص آلودگی ۱۵۰ هوا تعطیل نمی کنند.
 سالمت دانش آموز اولویت و اصل اول ما است اما نه اینکه با شاخص آلودگی ۱۵۰ تعطیل کنیم.
 کشورهایی نظیر مکزیک و فرانسه با گذر شاخص آلودگی از ۳۰۰ به بعد تعطیل می کنند.
 بچه ها باید ماسک بزنند و رعایت کنند.
 باید جریان تعلیم و تربیت تعطیل شود.

در صفحه 2  بخوانید

علی بیگدلی: صحبت های اخیر بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا خود گویای این است که حتی یکی 
از اعضا اگر مخالفت داشته باشند، موضوع منتفی است در 

واقع او این مساله را موکول به مهار کرد.
مصوبه پارلمان اروپا اجرایی نیست و در صورتی که 
کنند،  مخالفت  اروپا  اتحادیه  از کشورهای عضو  یکی 

موضوع در دستور قطعیت پیدا نمی کند.

 یک کارشناس مسائل اروپا: 
بورل تحریم سپاه را موکول به مهار کرد 

مصوبه پارلمان اروپا اجرایی نیست
امیرعبداللهیان: وزیر امور خارجه ایران در دیدار 
با وزیر امور خارجه پاکستان، سازمان اکو را بستر 
منطقه ای  همکاری های  گسترش  برای  مناسبی 
توصیف کرد و خواستار تقویت این همکاری ها به 
اکو و  باری  از جمله قطار  ترانزیت  ویژه در حوزه 
بین المللی  کنوانسیون های  تحت  جاده ای  مسیر 

مربوطه شد.

سازمان اکو بستر مناسبی برای گسترش 
همکاری های منطقه ای است
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دورهاولسالیکمشمارهبیستوهفتم
January 2023 2 322 بهمن   1401      29 جمادی الثانیه  1444

چهارشنبـه

دورهاولسالیکمشمارهبیستونهم
25 January 2023  5 بهمن   1401      3 رجب  1444 سیا   سـت

چرا سالمت کودکان زمان آلودگی هوا 
به خطر می افتد؟

1️. اثر سبزه میدان مجازی بر قیمت دالر، همه آن چیزی است که در جنگ رسانه ای 
جدید رقم خورده است. 

2. نهایت سادگی است خیال کنیم اغتشاشات تمام شده است. آشوب صرفا کف خیابان 
نبود که بخواهد جمع شود. اغتشاش در ذهن ها رقم می خورد و همچنان ادامه دارد. به همین 
نمونه تروریست خواندن سپاه توجه کنیم. صرفا یک تنفس مصنوعی برای استمرار آشوب های 
ذهنی. آنهم قطعنامه ای که بدون الزام اجرایی صرفا در سطح پارلمان اروپاست و راه بسیار تا 

تصویب نهایی دارد. بعد از تصویب نیز هیچ است اما بدون آن نیز از پوچ بساط ساختند. 
دشمن ذهن جامعه را هدف گرفته است. آتش کف خیابان نیز از ذهن ها زبانه می کشد. 
چنانچه جنگ ذهنی را مدیریت نکنیم، اقدامات امنیتی و انتظامی منفعالنه پس سراب 

دویدن است. 
3️. نمونه آشکار این جنگ جدید در قیمت دالر و سبزه میدان های مجازی در این 

روزهاست. 
قیمت دالر چطور تعیین می شود؟ عرضه و تقاضای ارز. ما دو بازار تعیین کننده قیمت 
ارز داریم. بازار اصلی که ارز نیمایی است و بازار آزاد که به گفته وزیر اقتصاد کمتر از یک 
درصد معامالت است. قیمت در بازار آزاد با هیجانات سیاسی دچار تالطم می شود. اما رفتار 

دولت ها در کوتاه مدت چیست؟ عرضه ارز و تعادل مجدد بازار.

عرضه ارز در چه شرایطی است؟ هم صادرات غیرنفتی رشد داشته و هم فروش نفت 
روزانه رکورد فروش ۱.4 میلیون بشکه را زده است. پس مشکلی از جانب عرضه ارز نیست. 
اما چرا قیمت تعدیل نمی شود؟ چون اساسا بازاری که تعیین کننده قیمت است از عرضه 

و تقاضای واقعی اثر نمی گیرد.  
با این توضیح یک درصد بازار ارز کل اقتصاد را درگیر کرده است؛ آنهم نه بازار آزاد در 
میدان فردوسی و سبزه میدان، بلکه بازار داللی و سوداگری ارز در فضای مجازی که از 
بیخ قیمت سازی است. پلیس امنیت در یک دوره کوتاه ۸۸ نفر را در این نابازار دستگیر 

کرده است.  
4️. یک قیمت گذاری غیرواقعی و تصنعی در فضای وهمی، کل اقتصاد در فضای واقعی 
را درگیر کرده است. آشوب و اغتشاش کف خیابان نیز همین بود و همین هست. چهارنفر 
یک گوشه آتش درست کردند و شعار دادند و تصویرش را با قواعد جنگ شناختی توزیع 
کردند، تا عده ای سطل آشغال آتش زدن در پس کوچه های پائین محله را انقالب ایران 

بنامند. 
5️.  اغتشاشات ادامه دارد؛ خط سیر آتش افکنی ها را ببینیم. اگر ذهن ها گرفتار وهم 

شوند، دیگر مهم نیست در واقعیت چه می گذرد. انشاهلل روشن است.
جنگ جدید را بشناسیم و از جهاد تبیین تا اصالح حکمرانی مجازی بر آن تدبیر کنیم.

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه کودکان یکی از مهم ترین گروه هایی هستند 
که به شدت در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار 
سمی  اثرات  بر  بیشتر  خطرات  این  کرد:  تصریح  دارند، 
تاثیرات  البته  آالینده ها بر سیستم تنفسی تاکید دارند. 
دارد.  اهمیت  نیز  دیگر  ارگان های  بر  آالینده ها  بار  زیان 
سیستم تنفسی در کودکان مهم ترین بخش آسیب پذیر 
در اثر آلودگی هوا شناخته شده است. کودکان در واحد 
زمان، هوای بیشتری را نسبت به وزن بدن شان استنشاق 
می کنند در حالی که سطح کوچکتر از ریه به آن معنی 

است که هوای تنفسی بیشتری را به ریه ها می رساند.
و  فیزیکی  فعالیت  وسیع  سطح  طرفی  از  افزود:  وی 
گذراندن زمان بیشتر در فضاهای باز نسبت به بزرگساالن، 
احتمال مواجهه بیشتر با آالینده ها را در کودکان فراهم 
می کند. نتایج مطالعات نشان داده است کودکانی که زمان 
آلوده سپری  باز مناطق شهری  را در فضاهای  بیشتری 
می کنند با احتمال نارسایی بیشتری در عملکرد دستگاه 
تنفسی مواجهند. مجاری تنفسی در کودکان باریک تر از 
از بلوغ دستگاه تنفسی رشد  بزرگساالن است و تا قبل 
 ۸۰ که  طوری  به  دارد؛  ضعیف تری  عملکرد  و  نیافته تر 
درصد آلوئول ها در کودکان پس از تولد تشکیل می شود و 
این تغییرات تا نوجوانی ادامه می یابد. به این ترتیب درصد 
ورود آالینده ها به سیستم تنفسی کودکان بیش از افراد 

دیگر خواهد بود.
 آثار آلودگی هوا بر توسعه دستگاه تنفسی کودکان

ساز  زمینه  می تواند  امر  همین  داد:  ادامه  شاهسونی 
تشدید اثرات نامطلوب آالینده ها در کودکان شود. حتی 
دستگاه  بزرگساالن،  برای  آالینده ها  بی اثر  مقادیر  در 
تنفسی در معرض سمیت ناشی از آالینده ها قرار دارد. از 
طرفی به دلیل رشد نیافتگی دستگاه تنفسی در کودکان، 
مجرای  اپیتیکال  سلول های  به  وارد  آسیب های  ترمیم 
نشان  مطالعات  نمی شود.  انجام  طور صحیح  به  تنفسی 
داده است که آالینده هایی مانند دی اکسید نیتروژن و 
تنفسی در سنین کودکان  توسعه دستگاه  بر  ازن  بویژه 

تاثیرگذار است.
او با اشاره به اینکه کودکان قادر به متابولیزه، سم زدایی و 
دفع مواد سمی همانند بزرگساالن نیستند، توضیح داد: در 
نتیجه مواد سمی به مدت طوالنی تری در دستگاه گردش 
خون می ماند و سبب آسیب بیشتر به اندام ها می شود. به 
طور نمونه کودکان تا ۷۰ درصد سربی را که وارد بدنشان 
بزرگساالن  در  که  حالی  در  می کنند؛  جذب  را  می شود 
حدود ۲۰ درصد آن جذب می شود. از طرفی بزرگساالن 
کمتر از یک درصد از سرب جذب شده را حفظ می کنند 
در حالی که در بدن کودکان تمایل به حفظ سرب بیشتر 
است. به طور کلی تکامل نیافتگی دستگاه ایمنی و دیگر 
دستگاه های حیاتی در کودکان، احتمال آسیب در مواجهه 

با آالینده های هوا را افزایش می دهد.
 وجود بیش از ۶ میلیون کودک مبتال به آسم در جهان

بیماری  یک  عنوان  به  آسم  اینکه  به  اشاره  با  وی 

از سبزه میدان تا ادامه آشوب ها

غرب پنج مرحله
 حکمرانی را طی کرد است

اول: حکمرانی هرمی با رویکردی مستبدانه و ارباب و 
رعیتی و اقتدار مطلق و بی قید و شرط که منجر به توزیع 

ظلم و جور در مردم شد.
گرچه  قوا؛  تفکیک  طریق  از  بازاری  حکمرانی  دوم: 
اما  گرفت؛  شکل  حکمرانی  الگوی  این  با  قدرت  تقسیم 
در  و  شد  هرمی  حکمرانی  جایگزین  قدرت ها،  اختاپوس 

واقع اقتدار ظلم و جور توزیع گردید.
سوم: حکمرانی حزبی؛ این الگو توانست احزاب متعدد 
و شفاف را با اساس نامه و مرام نامه و برنامه ریزی های 
تعریف شده در جامعه تشکیل دهد و مردم با تفکر و اراده 
قدرت  لکن  کنند؛  اقدام  خود  محبوب  حزب  انتخاب  به 
اقتصادی در مدیریت احزاب، دوباره توزیع ظلم و جور را به 

شکل دیگری رهبری کرد.
چهارم: حکمرانی با رویکرد جامعه مدنی؛ در این الگو، 
عالوه بر احزاب، تشکل های دیگر و مستقل از دولت مانند 
قدرت های  توزیع  و  گرفت  شکل  سندیکاها  و  ها   ngo
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مشارکت مردمی توسعه 
یافت؛ لکن نقش اختاپوس اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 
مشارکت  نقش  دولت،  از  مستقل  تشکل های  مدیریت  در 

واقعی مردم را کاهش داد.
الگو  این  رسانه ای؛  و  پنجم: حکمرانی فضای مجازی 
به نوعی بازگشت به حکمرانی هرمی اقتدارگرای ظالمانه 
است؛ اما با ابزار رسانه و فضای مجازی و هوش مصنوعی 
انسانها  نیازسازی  هم  و  کند  نیازسنجی  هم  می تواند  که 
مدیریت  به  مصنوعی  هوش  مدد  با  و  گیرد  دست  به  را 
هوش طبیعی انسانها بپردازد و آدمیان را چون خیمه شب 
پدید  رسانه ای  اجتماعی  جبر  و  سازد  فخور  مختال  بازی، 
مشارکت  حتا  و  دارند  مشارکت  الگو  این  در  مردم  آورد. 
اسارت  و  و فساد  و جور  با میل خود، ظلم  اما  حداکثری، 
را پذیرا می شوند. فرهنگ برهنگی و  برده داری مدرن را با 

تخیل و نسبی گرایی و تناسخ هویتی می پذیرند.
بشر امروز گرفتار چنین حکمرانی گردید. این حکمرانی، 
مسلمان و غیرمسلمان و انقالبی و غیرانقالبی و اصول گرا 
و اصالح طلب و رزمنده و شرمنده نمی شناسد و همه را 

اسیر حکمرانی رسانه ای می کند.

محسن مهدیان

غیرواگیر و مزمن شناخته شده است، تصریح کرد: این 
بیماری سبب التهاب و تنگی مجاری هوایی می شود. 
در کودکان  بیماری های شایع  از  یکی  عنوان  به  آسم 
است. بر اساس آمار در دنیا بیش از ۶.۳ میلیون کودک 
صورت  مطالعات  از  برخی  دارد.  وجود  آسم  به  مبتال 
در  بیماری  این  از شیوع  ایران هم حکایت  در  گرفته 
مشخص  دارد.  کودکان  میان  در  بویژه  اخیر  دهه  دو 
شده است که برخی از آالینده های هوا باعث حمالت 
کاهش  نتیجه  در  و  ریه  رشد  اختالل  آسمی،  حاد 
کودکان  در  بویژه  زمان  طول  در  ریوی  عملکرد  در 
می شود. مطالعات، همبستگی مثبتی میان مراجعه به 
بیمارستان برای بیماری آسم و افزایش غلظت روزانه 
اکسید  دی  و  ازن   ،PM۲.۵ معلق  ذرات  آالینده های 

نیتروژن را نشان می دهد.
کودکان  مرگ  علت  شایع ترین  تنفسی؛  عفونت   

در کشورهای درحال توسعه
از  یکی  تنفسی  حاد  عفونت های  اینکه  بیان  با  وی 
در  کودکان  در  مرگ  و  بیماری  دالیل  شایع ترین 
این  خطر  گفت:  هستند،  توسعه  حال  در  کشورهای 
سنی  گروه های  دیگر  از  بیشتر  کودکان  در  بیماری 
و  هوا  آلودگی  گرفته  مطالعات صورت  براساس  است. 
در  صنعتی  و  شهری  مناطق  در  موجود  آالینده های 
جمله  از  بیماری ها  از  دیگر  برخی  تشدید  یا  ایجاد 
لوسمی )سرطان خون( یکی از شایع ترین سرطان ها در 
کودکان موثر است. مطالعات ارتباط معنی داری میان 
مواجهه با آالینده های ناشی از ترافیک و خطر ابتال به 
به  بنزن  نشان می دهند.  را  میان کودکان  در  لوسمی 
عنوان یکی از آالینده ها از احتراق ناقص در موتورهای 
بنزینی ایجاد می شود و عامل خطری در ایجاد لوسمی 
شناخته شده است. در کل برخی از شواهد حاکی از 

افزایش بروز لوسمی در ایران است.
تنفس سرب در هوا و کاهش ضریب هوشی کودکان

فلزات  مانند  آالینده ها  از  برخی  تاثیر  افزود:  وی 
مرتبط  حلقوی  آروماتیک  هیدروکربن های  و  سنگین 
در کودکان  رفتاری  و عصبی  تکاملی  اثرات عصبی  با 
اوتیسم مشخص شده است.  از جمله طیف اختالالت 
در مطالعات مختلف تاثیر فلز سنگین سرب در کاهش 
ضریب هوشی کودکان مشخص شده است. تترا اتیل 
فسیلی،  سوخت های  بنزین،  به  شده  افزوده  سرب 
استخراج  و  ذوب  کارخانه های  سیمان،  کارخانه های 

فلزات مهم ترین منبع ایجاد سرب در هوا هستند.
او در خاتمه تاکید کرد: در کل آلودگی هوا جدا از 
بر سیستم تنفسی  نامطلوب مستقیمی که  پیامدهای 
بیماری  و  اختالل  سبب  می تواند  می گذارد،  کودکان 
در دیگر سیستم های بدن کودکان )در شدتی بیشتر 
است دیده شود( شود.  بزرگساالن ممکن  آنچه در  از 
نیافتگی  تکامل  بدن،  ایمنی  سیستم  ناکارآمدی 
به  خطرات  از  ناآگاهی  و  بدن  ارگان های  از  بسیاری 
در  بیشتر  آسیب های  ساز  زمینه  سن،  اقتضای  دلیل 

مواجهه با آلودگی هوا در کودکان خواهد شد.
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دوره اول        سال یکم        شماره بیست ونهم
اندیشه

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسالمی   
نشست علمی با موضوع حکمرانی خوب و الزامات سازه ای 
فرادستی جمهوری اسالمی  اسناد  بر  تأکید  )با  شفافیت 
ایران(، توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 
مطالعات  انجمن  و  اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 

سیاسی حوزه علمیه برگزار شد.
در این نشست علمی دکتر علیرضا زهیری به ایراد   

سخنرانی پرداخت که متن آن را در ادامه می خوانید:
نهادهای  و  اروپا  در  هایی  بحث  میالدی،  گذشته  دهه  سه  در 
جهانی شکل گرفت که بحث از مشارکت فعاالنه مردم طرح شد که 
بحث حکمرانی خوب برجسته گردید.  حکمرانی با نهادهای  خارج 
از قدرت شکلی دیگر یافت که با تجربه نهادهای مختلف بود که 
ناشی از مشکالت کشورهای در حال توسعه بود. حکمرانی قاعده 
ای همیشگی و همه جایی نیست و بیشتر بر سازه ها و تجربه های 
کشورها مبتنی است و گاه با مشکالتی روبرو می شود. لذا شکل جدید 
از حکمرانی به وجود آمده است از جمله حکمرانی شبکه ای که بحثی 

تازه ار حکمرانی به وجود آورده است.
از  و  آمد  وجود  به  عمومی  امور  اداره  از  ای  شیوه  حکمرانی،  در 
مولفه های هشت گانه حکمرانی، بحث شفافیت انتخاب شد. در همه 
تعاریف حکمرانی شفافیت وجود دارد که بسیار مهم است و سازه ای 
مهم از حکمرانی است. سازه های هشت گانه حکمرانی در طول هم 
نیستند بلکه به صورت چرخه هستند که هر کدام از آنها در جایگاه 
خود مهم اند و شبکه ای را به وجود می آورند. در بسیاری از جوامع، 
همه عناصر حکمرانی به یک اندازه دیده نمی شود و هر کدام از 

جوامع، در برخی عناصر، بهتر بوده اند.
حکمرانی خوب اساسا ایدئولوژی نیست و بلکه تجربه است که از 
برخی کشورها گرفته شده. گاهی هم تصریح شده است که عناصر 
بومی باید لحاظ شده است و حتی تصریح کرده اند که ما نمی توانیم 
اندیشه اسالمی را نادیده بگریم، بلکه باید اندیشه های بومی را هم در 
نظر داشت. در حکمرانی خوب و  بیانیه بانک جهانی هم آمده است 
که ارزشهای اسالمی را نمی توان نادیده گرفت. آنها می گویند بر 
اساس ارزش های اسالمی عمل کنید و بومی کنید. ما باید ازتجربه 
های حکمرانی دیگر کشورها بهره بگیریم و اشکالی نداره که اگر با 

دین مغایرتی ندارد ، آن را بپذیریم.
بسیاری از مطالعات نشان می دهد که گویی همه عناصر به نحوی 
بر  مردم ساالر عالوه  نظام های  گیرند.  قرار  شفافیت  کنار  در  باید 
انتخابات تاکید بر پاسخگویی و مسئولیت دارند. شفافیت یعنی آگاهی 
از فرایند امور سیاسی و عنصری برای مهار قدرت سیاسی. این امر 
برای آن بوده که فساد همه جوامع با آن مواجه بوده اند و یکی از 

راهکارها شفافیت بیان شده است.
نظام جمهوری اسالمی به رغم توفیقات متعددی که در طول حیات 
خود داشته، به اقرار نخبگان رسمی و غیر رسمی با معضالت و چالش 
هایی نیز روبه رو بوده که کارآمدی آن را با اختالل مواجه ساخته 
است. وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضالت فراگیری است که 
گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران را گرفته 
را درپی داشته  اجتماعی  اقتصادی و  و هزینه های فراوان سیاسی، 
است. شفافیت به مفهوم آشکاربودن اطالعات دولتی و حق دسترسی 
شهروندان به آن اطالعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد 
و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است. در 
حال حاضر به رغم وجود الزامات سازهای شفافیت در اسناد باالدستی، 
نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان 
قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخگویی نظام سیاسی، 
ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی 
غیرشفاف و دشواری دسترسی به اطالعات، وجود نهادهای نظارتی 
ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش 
فراهم  را  فساد  زمینههای گسترش  نتیجه  در  و  انجامیده  شفافیت 

ساخته است.
و  شفافیت  مؤلفه های  به  خوب  حکمرانی  الگوی  در  رو  این  از 
است.  شده  توجه  حکمرانی  فرایند  بهینه سازی  برای  پاسخگویی 
نظام  کارآمدی  آشیل  پاشنه  عنوان  به  فساد  با  مبارزه  و  شفافیت 
بلکه  و  کارویژهها  سایر  با  وثیقی  ربط  خوب  حکمرانی  و  سیاسی 
از  دارد.  فزایندهای  اهمیت  جهت  این  از  و  دارد  حکمرانی  ساختار 
مردمساالری  گسترش  تأثیر  تحت  شفافیت  گسترش  که  آنجایی 
بنابراین این مؤلفه یک رابطه  و توسعه نهادهای مدنی بوده است 
دیالکتیک با چگونگی ساختار حکمرانی دارد. از سوی دیگر شفافیت، 
تقریباً با سایر مؤلفه های کارکردی حکمرانی خوب ارتباط دارد. الزمه 
از  پیروی  و  آن  مسئولیت پذیری  حاکمیت،  پاسخگوبودن  شفافیت، 
حاکمیت قانون و مشارکت نهادهای مدنی است. پیامد چنین وضعیتی 
به گسترش و فراگیری عدالت و کارایی و اثربخشی میانجامد. بنابراین 

میان کشیدن  به  واقع  در  پاسخگویی  و  درباره شفافیت  بحثکردن 
جنبه های مختلف حکمرانی است.

دشواره فساد و ضعف پاسخگویی از جمله مسائلی است که گریبان 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه را گرفته است. مبارزه با فساد به 
عنوان پاشنه آشیل کارآمدی نظام سیاسی و حکمرانی خوب ربط وثیقی 
با سایر کارویژه ها و بلکه ساختار حکمرانی دارد و از این جهت اهمیت 
فزایندهای دارد. فساد پدیده اي تعمیم یافته و یک مشکل جهاني است 

که بر بسیاري جوامع سایه انداخته اما میزان آن متفاوت است.
از آنجایی که گسترش شفافیت تحت تأثیر گسترش مردم ساالری 
بنابراین این مؤلفه یک رابطه  و توسعه نهادهای مدنی بوده است 
دیالکتیک با چگونگی ساختار حکمرانی و سایر مؤلفه های کارکردی 
آن دارد. الزمه شفافیت، پاسخگوبودن حاکمیت، مسئولیت پذیری آن 
و پیروی از حاکمیت قانون و مشارکت نهادهای مدنی است. پیامد 
چنین وضعیتی به گسترش و فراگیری عدالت و کارایی و اثربخشی 

میانجامد.
از مهمترین سازوکارهای جلوگیری از فساد و پاسخگوکردن دولت، 
آشکارساختن  از طریق  است. شفافیت  اصل شفافیت  کارگیری  به 
فساد  ارتکاب  خطر  حکومتی  مقامات  عملکرد  و  دولتی  امور  روند 
از موقعیت و مقام را کاهش میدهد. در محیط های  و سوءاستفاده 
و  می یابد  افزایش  اداری  کجروی های  امکان  مبهم،  و  غیرشفاف 

رفتارهای فسادآلود آسان می شود.
سابقه شفافیت در ایران پس از انقالب  

در راستای اجرای هریک از این نظارتها، قوانین عمومی تدوین 
گردید و نهادهای نظارتی و مقابله با فساد پیشبینی شده است. در عین 
حال همگام با فضای جهانی در مبارزه با فساد، حکومت ایران نیز از 
دهه هشتاد مبارزه با فساد را مورد اهتمام قرار داد. اولین اقدام اساسی 
دربارۀ مبارزه با فساد، ابالغ فرمان هشت ماّدهای مقام معظم رهبری 
در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ به سران سه قوه بود که در آن خطوط اصلی 

سیاست های ضّد فساد اعالم شد.
در این فرمان به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی 
و تهیه طرحی برای مبارزه با فساد اشاره شده است. سپس هیأت 
وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۰ بنا به پیشنهاد شماره .۱۶.۸۸ک 
مورخ ۱۳۸۲.۲.۱۶ نهادریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و 
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی  “برنامه ارتقای سالمت 
 نظام اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساند. از جمله مواردی 
که در این برنامه مورد تأکید قرار داشت: مقابله با فساد و ارتقای 
سالمت نظام اداری از طریق شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و 
افزایش پاسخگویی بوده است. همچنین در قسمت دیگری از برنامه 
به شفافسازی حیطه وظائف ، اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت 
واحدها و دستگاههای اجرایی با تأکید برتوسعه آگاهیهای همگانی 
در خصوص حقوق ، وظائف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و 

دستگاهها اشاره شده است؛ ولی بسیاری از مواّد آن اجرا نشد.
سپس در سال  ۱۳۸4 قانون سالمت اداری و مقابله با فساد در 
مجمع   ، سال ۱۳9۰  در  نهایت  در  و  شد  مجلس  تقدیم  ماّده   ۳۵
تشخیص مصلحت نظام به طور آزمایشی آن را تصویب کرد. این 
قانون هنوز آزمایشی است و چندان جدی گرفته نمیشود. بسیاری 
از آییننامههای اجرایی آن هنوز تصویب نشده یا به تازگی تصویب 
شده است. این موضوع مورد انتقادی رهبر معظم انقالب واقع شده 
و ایشان در مرقومه خود به همایش ملی ارتقای سالمت اداری در 
تاریخ  9۳/۳/۱7 مینویسد: »با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی 
که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئوالن امر وجود 
دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور 
ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه 
با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه 

مالحظه ای بگیرند و اجرا کنند«.
همچنین در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در بخش ششم 
»نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد«، به دو راه حل اشاره شده 
حذف  و  دولت  اندازه  منطقی سازی  یا  کوچک سازی  یکی  است. 
دستگاههای موازی و غیرضرور؛ و دیگری نظارت و ارائه اطالعات 
اقتصادی،  برنامه پنجساله ششم توسعه  مربوط به مقامات. )قانون 
 ،)۱۳9۶  –  ۱4۰۰( ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 

مصوب ۱۳9۵/۱۲/۱4(.
در مجموع باید گفت که در اسناد فرادستی هم به سیاستها و هم به 
الزامات سازهای مبارزه با فساد بویژه از طریق شفافیت و پاسخگویی 
پرداخته شده است اما از آنجا که چرخه سیاستگذاری در ایران معیوب 

میباشد نتایج مطلوبی از این ظرفیتها حاصل نمی شود.
با آن سال 9۸ بحث شفافیت تصویب شده اما اقدامی رخ نداده، 
قانون گرایی، مسئولیت پذیری و ….همچنان مورد چالش است. 
هر  است،  مردم  این حق  و  دارد  وجود  اطالعات  به  آزاد  دسترسی 

چند، برخی فکر می کنند که لطف می کنند.. سایتهای شفافیت دولت 
نتوانسته کاری در این امر انجام دهد اما به جای آن فضای مجازی 

برخی ازامر را انجام داده است…
ب: راهكارها  

حکومتها امروزه منتخب مردم هستند و دوام و بقای آنها وابسته به 
نیاز مبرمی به  حمایت و خواست مردم است و در معادالت سیاسی 
ارتباط و تعامل با مردم دارند. البته این ارتباط و تعامل، باید بر اساس 
ساز و کار مناسب خود که همان ایجاد اعتماد است برقرار و حفظ شود.

براي تحقق شفافیت و دسترسي عموم به اطالعات امور دولتي و 
آگاهي آنان نسبت به کردارهاي حاکمان دستکم باید چند گام اساسي 

برداشت:
اقدام نخست: تغییر در ساختار و اندازه دولت

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به رغم تأکید بر ساختار 
و  دولت  طبیعی  غیر  رشد  با  ایران،  در  دولت  متمرکز  نیمه  و  بسیط 
بیقوارگي آن روبروییم که منجر به تصدیگری حداکثری آن شده است. 
بنابراین در نظام اداری و ساختار دولت می بایست تحول عمیقی رخ 
دهد. باید از ابعاد دولت کاست و وظایف آن را به بازار و سایر نهادهای 
غیر دولتی واگذار کرد. از این طریق نهادهای مدنی سهمی در حکمرانی 
می یابند و مناسبات میان مردم و حاکمیت بهبود پیدا می کند. نهادهای 
مدنی رفتار خودسرانه سیاستمداران و دیوانساالران را محدود میکنند و 

در مقابل توانایی دولت را افزایش میدهند.
اقدام دوم: توسعه نهادمندي سیاسي

تعیین  با تحقق کامل حق مشارکت شهروندان در  اصل شفافیت 
سرنوشت سیاسی مشترک آنها ارتباط دارد. بدین ترتیب با گسترش 
آرمان های مردم ساالری و شکلهای مردمساالرانه حکومت، درخواستها 
گروههای  و  مدنی  جامعه  ظهور  می شود.  بیشتر  شفافیت  برای 
سازمان یافته ای که در بسیاری موارد فشار برای شفافیت را مدنظر دارند، 

فعالیت نهادهای غیردولتی را فزاینده میسازد.
قرار  سیاسی  نهادمندی  پایه  بر  خوب،  حکمرانی  در  کارآمدسازی 
دارد. وجود نهادهای مدنی نیرومند، سطح مشارکت سیاسی را افزایش 
میدهد و این نهادها نقش میانجی میان دولت و مردم را ایفا می کنند 
و مانع بی ثباتی سیاسی می شوند؛ بر تأمین آزادی های مدنی، سیاسی و 
اقتصادی و نیز اعمال مردم ساالری تأکید دارند. همچنین سازوکارهایی 
برای تحقق مردم ساالری، مشارکت مدنی، پاسخگویی مدیران و دولت 

به مردم و عدالت اجتماعی، پیش بینی میکنند.
اقدام سوم: اصالح نظام قانونگذاري

وضع قوانین ناسازگار، گستردگی نظام بوروکراتیک غیر مشارکت جو 
و ناتوان در تحقق دولت کارآمد، پراکندگی و تعدد دستگاهها و مراجع 
متولی امور عمومی کشور، ضعف ساختار و ظرفیتهای مدیریتی کشور 
و وجود نظام های متعدد تصمیم گیر، سلطه وسیع دولت بر نظام تولید و 
توزیع ثروت از جمله مشکالت ساختاری دولت بشمار می آید. ساختار 
تقنینی کشور باید اصالح شود. مقررات زیاد، نه تنها اسباب بزرگ شدن 
و بدقوارگی دیوانساالری را فراهم میسازد بلکه به دیوانساالران امکان 
میدهد تا با استفاده از مقدار زیاد مقرراتی که در اختیارشان است خود را 

مبسوط الید فرض کرده و بر مردم مسلط می شوند.
اقدام چهارم: جریان آزاد اطالعات و شفافیت

شفافیت میزان و نحوه دسترسی به اطالعات به طور عادالنه می باشد. 
از آنجا که عدم شفافیت سازوکارهای تخصیص و توزیع مناسب منابع 
را با اختالل روبرو میسازد اسباب برهمزدن تعادل در سیستم شده و 
ناکارآمدی را در پی خواهد داشت. بنابراین شفافسازی عملکرد دولت 
میبایست در صدر برنامههای تجدید ساختار قرار گیرد و در محرمانه 
بویژه  جامعه  آگاهی  زیرا  شود.  تجدیدنظر  اطالعات  بسیاری  بودن 
صاحبنظران و کارشناسان از عملکرد دولت شرط الزم برای تحقق 
مردمساالری و افزایش اعتماد عمومی به دولت میباشد. بنابراین نیازمند 
تدوین و اجرای برنامه ملی شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و 

تخصیص منابع هستیم.
امکان  به اطالعات که  آزاد  رسانه دو وجه داشته است، دسترسی 

نظارت و مهار و تحدید قدرت را در پی دارد.
اما چالش رسانه آن است که اعطای اعتبار اجتماعی به آن این امکان 
را می دهد که موضوع خاصی را پی گیری کند…و هر چه را که خود 
می خواهد برجسته کند، طبعا برخی از امور را هم مسکوت می گذارد.

به هر حال، رایانه، میانجی شفافیت است و دولت الکترونیک راهی 
برای شفافیت. رسانه را باید به عنوان ابزار شفافیت در نظر گرفت.

در حکمرانی خوب از الگوی ساختاری-کارکردی و کارگزار گذر کرده 
است و سه گانه بخش خصوصی، دولت و جامعه مدنی مطرح شده است.

ما اگر نهادهای مدنی را آزاد بذاریم، درصد زیادی از شفاف سازی 
انجام شده است.

علیرضا زهیری

۱. این گونه نیست که وضع جریان های اجتماعی از لحاظ بدنۀ 
مردمی، همان بماند که در ابتدا بوده است، بلکه این امر به خود 
آن جریان وابسته است. به طور ضروری، هیچ گونه »تداوم« و 
»پیوستگی« ای در میان نیست و همه چیز به تصویرسازی بعدی 
جریان از خود و ظهور روایت های جدید از واقعّیت گره خورده است. 
»لحظه های آغازین«، لحظه های شورانگیزی و هیجان سازی 
هست که بر شانۀ »روایِت« برآمده از خود جریان، تکیه زده است، 
اّما همین که زمان می گذرد و روایت های دیگری نیز در کنار 
روایت نخستین می نشیند، چه بسا از خویش حقّ انگاری جریان 
اجتماعی، به شّدت کاسته شود و به تدریج، این برداشت در ذهن 
بسیاری از هواداران جریان اجتماعی ایجاد شود که »واقعّیت«، 
آن نبوده که در ابتدا پنداشته بودند. از آنجا که جریان اجتماعی 
اجتماعِی  بدنۀ  تا  باشد  داشته  می خواهد یک شروع طوفانی 
حداکثری بیابد و توده های مردم را هرچه بیشتر با خود همراه کند، 
گویا چاره ای جز این که یک »روایت حاد« و »برداشت تشدید 
شده« بپروراند و خویش را دچار محرومّیت و مظلومّیت آنچنانی 
نشان بدهد ندارد، اّما چندی بعد همین روایت، به نقطۀ ضعف او 
نیز تبدیل خواهد شد؛ چراکه »روایت های معارض« راه می رسند 
و بدنۀ جریان اجتماعی را گرفتار »ساخت شکنی ذهنی« می کنند. 
آنها درمی یابند که واقعّیت، آن نبوده که در لحظه های آغازین 
شنیده اند و خام اندیشانه پذیرفته اند، بلکه واقعّیت، جنبه های مهم 
و تعیین کننندۀ دیگری نیز داشته که نیروهای پیشراِن جریان 
اجتماعی برای آن که در رودخانۀ جریان اجتماعی، موج آفرینی 
کنند و راه خویش را در برابر حاکمّیت باز کنند، آنها را حذف 
کردند. ریزش گستردۀ همان بدنۀ اندک در اغتشاش های اخیر 
نشان می دهد که برخالف تحلیل آصف بیات، مسأله های القا 
شده و برجسته شده، ساختگی بودند و از این رو نتوانستند از خود 

در برابر روایت های متفاوت محافظت کنند.
۲. این وضع حّتی در شعار اساسی این جریان اجتماعی نیز به 
چشم می خورد. شعار »زن، زندگی، آزادی«، درون خیز و جامعه بنیاد 
نبوده است، بلکه از بیرون به آن عرضه شده است و بدنۀ این 
جریان نیز تصّور کرده بود که این شعار می تواند خواسته هایش را 
پوشش بدهد. این در حالی است که شعار یاد شده، هرگز نمی تواند 
همچون یک »چتر فراگیر«، دغدغه های مردم ایران و یا حّتی 
بخش عمده ای از آن را نمایندگی کند؛ چراکه این مضامین با 
چالش ها و نیازها و مطالبه های مردم، تطابق ندارند. جامعۀ ایران، 
جامعۀ عینّیت ها و واقعّیت هاست و دردها و رنج هایش را به طور 
مستقل، احساس می کند و این گونه نیست که بتوان »از بیرون« 
و به صورت »پیش ساخته«، شعاری را به آن خوراند و از آن 
انتظار »همراهی طوطی وار« داشت. ما با یک جامعۀ سّیال و 
ژله ای روبرو نیستیم که بتوانیم مسأله های خویش را در ظرف 
»هیجان های روایتی« بریزیم و به این جامعه بنوشانیم. ازاین رو، 
باید دردهای آنها را یافت نه این که دردهایی را به آن القا کرد. 
براین اساس، روند اغتشاش نتوانست حّتی همسویی و همراهی 
آن بخش از زنان ایرانی که دچار »حجاب ضعیف« بودند را نیز 
به دست آورد و آنها را به سوی »کشف حجاب« سوق بدهد. این 
امر، »بدیهی ترین« و »مستقیم ترین« توفیقی بود که باید نصیب 
جریان اغتشاش می شد، اّما چنین نشد. با توّجه به چنین شکست 
آشکاری، نمی توان حّتی فراگیری و اجتماعی بودن همان جنبۀ 
زنانۀ این جریان را پذیرفت، چه رسد به دعاوی کالن و فربه دیگر 
که بیش از نقشی بر آب نبودند. آنچه که در لحظه های آغازین، 
شعلۀ اغتشاش را برافروخت و مایه و پایۀ صورت بندی جریان 
اجتماعی شد، همین الیۀ مطالبه های زنانه بود که تا چند هفته ای 
پیش رفت و الیه های دیگری را نیز به خود افزود، اّما نه فقط 
الیه های دیگر و مکّمل را باخت، بلکه الیۀ اصلی و نمادین شده 
نیز از همراه سازی زناِن دارای پوشش بینابینی با خود ناکام ماند و 
در عمل مشخص شود که مسألۀ زنان ایران، »حجاب اختیاری« 
نیست. حجاب، چه قانونی باشد و چه اختیاری، بخش عمده و 
غالب زنان ایرانی، به سوی کشف حجاب حرکت نمی کنند و 
روایت شان از »زندگی« و »آزادی«، تناسبی با آنچه که جریان 
اغتشاش می گفت و می طلبید ندارد. این »واقعّیت عریان«، همۀ 
تحلیل هایی را که اغتشاش را همچون یک »جنبش اجتماعِی 
فراگیر و مردمی« تصویر می کنند - از جمله تفسیر آصف بیات 
که سخت بر ریشه داری و عمق اجتماعی آن اصرار کرده است 

- بیش از وهم و خیال معرفی نمی کند.
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با روی کار آمدن هرتزی هالوی به عنوان رئیس ستاد 
ارتش رژیم صهیونیستی، پرسش های مختلفی پیش آمده 
توسط  سمت  این  گرفتن  برعهده  با  که  سواالتی  است؛ 
مفاهیم  و  تجربیات  راهبردی،  ذهن  درباره  فردی  هر 
عملیاتی، از جمله آنچه مربوط به حزب اهلل لبنان است، 
مطرح می شوند. در این زمینه، تجارب سران ارتش دشمن 
متفاوت است؛ اما نام بسیاری از آنها با مواضع نظامی مرتبط 
با عرصه لبنان و یا نبردهای مقاومت در برابر ارتش اسرائیل 
در ارتباط است. شاید بارزترین ویژگی که رهبران ارتش 
دشمن در دهه های اخیر، از جمله روسای ستاد ارتش آن 
را »متمایز« می کند، این است که آنها شاهد پیروزی های 
اسرائیل نبوده اند و  تجربیات آنها همزمان با ظهور مقاومت 
در لبنان و فلسطین و کاهش تأثیرات برتری اسرائیل بوده 
است، بنابراین مستقیماً شاهد سیر نزولی نقش عملکردی 

رژیم اسرائیل و ارتش آن بودند.
با توجه به این موضوع، طبیعی است که تجربیات میدانی 
در تدوین مفاهیم راهبردی و عملیاتی افسران ارشد ارتش 
رژیم اسرائیل کمک کند. این دقیقاً همان چیزی است 
که درباره هرتزی هالوی به عنوان بیست و سومین رئیس 
ستاد ارتش اسرائیل نیز صدق می کند که در سال ۱۹۸۵ 
یعنی سال عقب نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان به 
سمت کمربند امنیتی به تشکیالت نظامی پیوست و این 
اتفاق با تداوم افول اسرائیل همراه شد که در سال ۲۰۰۰ 

به اوج خود رسید. این چیزی است که در آگاهی و پس 
باید ارتش و توانایی هایش را  او  ذهن هالوی وجود دارد 
با چالش ها و تهدیدهای فزاینده در محیط منطقه ای و 
عملیاتی اسرائیل، به ویژه در زمینه رویارویی با حزب اهلل 

لبنان تطبیق دهد.
ارتش و جامعه،  اسرائیلی روابط  »یگیل لوی«، محقق 
در این باره معتقد است: هالوی ژنرالی کسی نیست که به 
دنبال فعال کردن قدرت باشد. او همچنین ژنرالی نیست 
بلکه  کند،  هدایت  صلح  مسیر  به  را  سیاسی  سطح  که 
مهم ترین ویژگی های راهبردی ذهن هالوی این است که 
او از محدودیت ها و موانع فعال کردن قدرت علیه حزب اهلل 
و گروه های مقاومت آگاه است. این مفهوم مهم ترین درسی 
است که ارتش رژیم دشمن از پیامدهای تهاجم به لبنان 
در سال ۱۹۸۲ و از بسیاری از رویارویی پس از آن با حزب 
اهلل گرفت. چراکه تصمیم صهیونیست ها برای تهاجم ناشی 
از این اعتقاد بود که اسرائیل قادر است اشغالی امن را با 
ایجاد یک قدرت سیاسی وفادار به خود در لبنان ترکیب 
کند؛ اما نتایج فاجعه بار بود و به آغاز سیر نزولی اسرائیل 

تبدیل شد.
از برجسته ترین مفاهیمی که قباًل توسط هالوی  یکی 
از  بسیاری  و  او  تجربیات  از  و خالصه ای  بود  شده  ذکر 
سران ارتش را تشکیل می دهد، این است که وی در زمان 
فرماندهی لشکر الجلیل در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ که 

فرماندهان ارتش اسراییل اعتقادی به 
مقابله با حزب هللا ندارند

بر عهده داشت در  را  لبنان  با  بر مرزها  نظارت  مسؤول 
یا  تایمز گفت که »هیچ جنگ  نیویورک  با  مصاحبه ای 
عملیاتی وجود ندارد که بتواند مشکل را در لبنان حل 
کند. این امر نشان می دهد که مقاومت لبنان تا چه اندازه 
توانسته است پس از سال ها اراده، استواری و برنامه ریزی 
ذهن رهبران ارتش رژیم اشغالگر را تحت تاثیر قرار دهد. 
غیر ممکن بودنی که هالوی بر زبان آورد عالوه بر اینکه 
آگاهی جمعی  دهنده  نشان  بلکه  اوست،  دیدگاه  بیانگر 
نهادهای سیاسی، نظامی و اطالعاتی از ناامیدی نسبت به 

امکان توافق با حزب اهلل است.
توسط  شده  ایجاد  بازدارندگی  حالت  اساس  این  بر 
حزب اهلل متبلور شد که به دنبال آن رژیم اسرائیل بیش 
از ۱۶ سال از ماجراجویی های نظامی بزرگ اجتناب کرد 
و اجتناب از رویارویی نظامی به اولویتی تبدیل شد که 
بر تصمیمات و گزینه های آن حاکم شد. در مقابل حزب 
اهلل نیز تا زمانی که معادله موجود، چتر حمایتی و امنیت 
لبنان و مقاومت را فراهم کند، به دنبال رویارویی نظامی به 
خاطر خود نیست. نکته  دیگری که ممکن است بر محتوای 
این موضع صهیونیست ها مهر تایید بزند؛ این است که 
حزب اهلل  که  زمانی  و  سوریه  با  جنگ  طول  در  هالوی 
مشغول مقابله با تهدید تکفیری در سوریه و لبنان بود، 
به شکل دیگری به این اعتقاد اذعان کرد؛ چراکه قرار بود 
این اتفاق یک فرصت استراتژیک برای اسرائیل باشد؛ اما 
ارتش دشمن به دلیل پیام های بازدارنده مقاومت و تهدید 
به هدف قرار دادن تأسیسات آمونیاک و راکتور دیمونا از 

ماجراجویی نظامی علیه حزب اهلل منصرف شد.
نکته مهم دیگر در این رابطه این است که موضع هالوی 
حل  برای  اسرائیل  محدود  توانایی های  به  وی  اذعان  و 
دستیابی حزب اهلل  از  قبل  لبنان،  در  اسرائیل  »مشکل« 
پهپادها(  و  )موشک ها  زن  نقطه  و  دقیق  سالح های  به 
معادله  اصلی  عامل  به  اکنون  که  شد؛ سالح هایی  بیان 
جدید  معادالت  وضع  برای  گاهی  تکیه  و  بازدارندگی 
قدرت تبدیل شده اند. هالوی در همان مصاحبه گفته بود، 
خواسته و امید اسرائیل این است که فاصله زمانی بین 
جنگ ها با حزب اهلل طوالنی باشد، موضعی که میان همه 
رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل مشترک است. این نشان 
ایجاد  به موفقیت حزب اهلل در  آنها  اذعان صریح  دهنده 
قواعد و مفاهیم جدیدی است که دیدگاه اسرائیل را نسبت 
به آن تغییر داد و اعتقاد جدی را در ذهن رهبران رژیم 
نسبت به تغییر ریشه ای در محیط منطقه ای و ماهیت 

تهدیدها ایجاد کرد.
بررسی دقیق رزمایش ها و تمرینات نظامی و سناریوهای 
جنگی ارتش رژیم صهیونیستی نشان می دهد که هدف 
مواضعی  دادن  قرار  هدف  در  موفقیت  اسرائیل  اصلی 
داشتن  اختیار  در  دلیل  به  که  است  لبنان  مقاومت  از 
موشک های نقطه زن و پهپادها، تهدیدی برای تاسیسات 

راهبردی آن به شمار می روند. / االخبار

سایت  در  جذاب  ای  مقاله  با  پیش  چندی 
اجتماعی  شبکه  عصر  پایان  مورد  در  ترجمان 
نوشته نیک بیلتون مواجه شدم. در روزگاری که 
همه از صعود این شبکه ها سخن می گویند و از 
همه گیری آن صحبت می کنند فردی آمده و از 

افول آنها سخن می راند.
فردی که روزگاری در مورد فیس بوک، کتاب 
نوشته است امروز در مورد پایان عصر شبکه های 
اجتماعی دم می زند. نوعی نگاه پست مدرن در 
به  عرصه تکنولوژی های معاصر. در قرنی که 
قرن رسانه و ارتباطات شهرت گرفته صحبت از 

بایکوت آنها در روزهای نه چندان دور می کند.
مراکز  تحقیقات  به  مستند  مقاله،  این  در 
دانشگاهی و مصاحبه های مختلف به این نتیجه 
رسیده اند که دور نیست زمانی که مردم برای 
در  خود  های  اکانت  خود،  مجازی  اعتیاد  ترک 

شبکه های اجتماعی را ببندد.
 در بحشی از این مقاله چنین اشاره شده که 
یکی از مشکالت شبکه های اجتماعی، شباهتش 
به مواد مخدر است. فیس بوک و سایر شبکه ها 
به خوبی این موضوع را می دانند. گوشی هایمان 
و  کامنت ها  و  الیک ها  از  ساعت  در  چندبار 
ریتوئیت ها می گویند. تالش همه شان یکی است، 
اینکه ما را دوباره آنجا بکشند تا آمار و ارقامشان 

برای گزارش درآمد سه ماهۀ بعد بهتر شود. 
سرمایه گذاران  نخستین  از  یکی  پارکر،  شان 
فیس بوک و نخستین رئیس فیس بوک، چیزی 
قصد  می دانستیم:  همگی  که  آورد  زبان  به  را 
این است که مثل مواد مخدر عمل  فیس بوک 
پایین دوپامین  گاه به گاه دوزهای  با »دادن  کند 
برای  یا  عکسی  برای  کسی  که  ازاین طریق 
نوشته ای الیکی یا کامنتی گذاشته است«. پارکر 

پایان عصر شبکه های 
اجتماعی دور از تصور نیست

گفت که این کار عامدانه و با نقشۀ قبلی بوده است. این شرکت ها »از نقطه ضعفی در 
روان شناسی انسان سوءاستفاده می کنند«.

 این نکته را چامات پالیهاپیتیا، از مدیران سابق فیس بوک، نیز بازتاب داده است. در 
برنامه ای در تلویزیون سی.ان.ان، که دربارۀ نقش فیس بوک در جامعه بود، او از خود 

پرسید »آیا خودم را مقصر می دانم؟« و پاسخ داد »قطعاً خودم را مقصر می دانم«.
و درنهایت بزرگ ترین دلیلی که منجر می شود مردم شبکه های اجتماعی را کنار 

بگذارند این است که وعدۀ ارتباط، ختم شد به واقعیِت گسست. 
مثال همگی دیدند دونالد ترامپ چگونه از شبکه های اجتماعی بهره گرفت تا بین 
ماردم تفرقه بیندازد، چگونه مشکالت درونی تاریک و رقت انگیز خود را به جهانیان 
توییت کرد، تا حدی که ممکن بود آمریکا را در آستانۀ یک جنگ هسته ای قرار دهد. 
عمر  این  با  بپرسید  خود  از  می شود  موجب  زنده  به صورت  اتفاقات  این  همۀ  دیدن 
گران قدر چه می کنیم؟آیا واقعا این شبکه های اجتماعی به درد مردم می خورد یا به 
ضررشان بوده است؟ لذا به سمت دوری از این شبکه ها حرکت می کنند به نحوی که 

حتی پویش هایی در این راستا تشکیل می دهند.

ابراهیم شریفی

 رنگین پوستان آمریکایی با محوریت نسل Z در انتخابات 
دوره های آتی در ایاالت متحده نقش محوری تری بر عهده 
می گیرند بر طبق تحلیل ارائه شده، بر نظرسنجی ان بی 
سی نیوز که در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳ منتشر شده است، در 
مقایسه ای که بر روی شرکت کنندگان در انتخابات ۲۰۱۲ 
و ۲۰۲۲ صورت گرفته ، بیشترین رشد در میان نسل های 
 ۱۸( Z امریکایی که در انتخابات مشارکت داشته اند به نسل
الی ۲۵ سال( اختصاص دارد. میزان این رای دهندگان در 
سال ۲۰۱۲  صفر درصد بوده در حالی که در انتخابات اخیر 
به ۹ درصد رسیده است. با این حال، نسل هزاره)۲۶ تا 4۱ 
سال( تنها ۶ درصد مشارکت بیشتر داشته اند و از ۲۰ درصد 
به ۲۶ درصد رسیده اند، نسل X )4۲ تا ۵۷سال( با کاهش 
مشارکت ۳ درصدی مواجه بوده اند و از ۲۶ درصد به ۲۳ 
درصد رسیده اند، و در نهایت نسل بیبی بومرها)۵۸ تا ۷۶ 
سال( بیشترین کاهش مشارکت یعنی ۹ درصد را داشته اند 
و از ۳۹ درصد مشارکت به ۳۰ درصد رسیده اند. نکته قابل 
تامل اینجاست که نسل Z  بر خالف سایر نسل های کنونی 
امریکایی که روز به روز پیر می شوند ترکیب نژادی متنوعی 
دارند و بیشتر از سایر نسل ها، نسلی با تنوع نژاد و رنگ تلقی 
می شوند بنابراین رنگین پوستان تعیین کننده در انتخابات 

دوره های آتی خواهند بود.

رنگین پوستان آمریکایی 
در انتخابات دوره های 
آتی نقش محوری تری بر 

عهده می گیرند

ایرانی اش به   وزیر دفاع سوریه که به دعوت رسمی همتای 
تهران سفر کرده، امروز با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
دیدار  این  در  باقری  و گفت وگو کرد. سرلشکر  دیدار  کشورمان 
با بیان اینکه دولت و ملت سوریه در برابر توطئه ای که در ۱۰ 
سال گذشته آعاز شد بحمدهلل با اراده قوی و ایستادگی جنگیدند 
و سرزمین خود را حفظ کردند و این پیروزی را به جنابعالی و همه 
همکارانتان تبریک می گویم، گفت: بحمداهلل سوریه توانست طرح 
دشمنان خود را به شکست بکشاند؛ این طرح می توانست جهان 
اسالم و غرب آسیا را به آشوب بکشاند را شکست کشاند که این 

کار بزرگی بود.
به گفته باقری: بحمدهلل همکاری دو نیروهای مسلح و دو دولت 
کشور  دو  میان  همه جانبه  و  کامل  همکاری های  برای  الگوی 
می تواند باشد. به همین دلیل، بسیاری از قدرت های استکباری با 
این همکاری مقابله کرده و آن را نمی پذیرند. جمهوری اسالمی 
هیچ تردیدی در اینکه راه درستی در همکاری ها بین دو کشور در 
پیش گرفته ندارد و با قدرت این مسیر را ادامه خواهیم داد و در 

کنار شما خواهیم بود.
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دوره اول        سال یکم        شماره بیست ونهم
اقتصاد

بانوان  مدیریت  با  دانش بنیان  شرکت  از ۹۰۰  بیش 
در کشور فعالیت می کنند و ۷۰ شرکت دانش بنیان در 
کنگره بین المللی زنان به عنوان شرکت های برتر در این 

جشنواره حضور داشتند.
در  مهم  داروهای  تولیدکنندگان  برترین  جزو  ایران 
دنیاست. به خاطر این مسئله ی مهم، بیش از ۲ میلیارد 
حاضر  حال  در  و  شده  جلوگیری  ارز  خروج  از  دالر 
پروژه هایی در زمینه انتقال فناوری به کشورهای روسیه، 
ترکیه، آمریکای جنوبی و به تازگی جنوب شرق آسیا در 

حوزه واکسن های ام.آر.ان داشتیم.

پول در طول تاریخ زندگی انسان، دچار تحوالت زیادی شده 
است. اسکناس که ابتدا صرفاً رسید و حواله طال و نقره بود، 
در نگرش عرفی استقالل پیدا کرد و خود به عنوان پول در 
فناوری، نسخه  پیشرفت  با  ادامه  پذیرفته شد. در  نزد عموم 
ماده  بدون  که  شد  ایجاد  اسکناس  دیجیتالی  و  الکترونیکی 
فیزیکی، یک کاالی محض و اعتباری هستند. از منظر مکتب 
اقتصادی اسالم، پول یک مال اعتباری و قراردادی بین مردم 

است. این تعریف از دو قسمت تشکیل شده است:
مال بودن پول

مال آن چیزی است که برای تملک آن رغبتی در مقابل 
عوض وجود دارد. بدون شک مهم ترین ویژگی اموال این است 
که محل میل و رغبت مردم اند؛ بدین معنا که اگر چیزی محل 
نخواهند  آن  برای تحصیل  اقدامی  مردم  نگیرد،  قرار  رغبت 
کرد و میل و رغبت مردم به شیئی، به این دلیل است که آن 
شیء دارای منافعی برای آن هاست و نیازی از نیازهای مادی 
یا معنوی آن ها را برآورده می نماید. نکته قابل توجه اینکه میل و 
رغبت مردم نسبت به اشیاء مختلف یکسان نیست بلکه چه بسا 

کسی به یک شیء میل و رغبت بسیار داشته باشد درحالی که 
دیگران نسبت به آن شیء هیچ رغبتی ندارند و برعکس؛ لذا 
تلقی شدن  برای مال  اینکه وجود رغبت عقالئیه  از  منظور 
چیزی ضرورت دارد، رغبت عمومی نیست. پول اعتباری مورد 
ایجاد می کند؛ پس  رغبت مردم است، چرا که قدرت خرید 
بر این  اساس پول مال محسوب می شود. با این تفسیر پول 
خلق شده نیز تا آن جایی که از مالیت نیفتد و قدرت خرید ایجاد 

کند، مال محسوب می شود.
اعتباری بودن پول

اختراع پول در جامعه به دنبال یک نیاز انسانی و عقالیی 
خاطر  »به  گرفت.  قرار  اسالم  موردپذیرش  ادامه  در  که  بود 
مشکالت دادوستد، جوامعی که به دادوستد روی آورده بودند، 
به فکر افتادند مبادله پایاپای را به گونه ای اصالح نمایند که 
مشکالت مزبور از میان برداشته شود. ازاین رو اندیشه استفاده از 
پول به عنوان ابزاری برای دادوستد به جای خود کاال پا گرفت 
و بر اساس آن شکل دوم دادوستد یعنی مبادله نقدی پدید 
آمد«]۱[. همان طور که بیان شد پول زمانی به شکل طال و 

این روزها که بازارهای مالی و سرمایه به شدت متالطم 
مطرح  علمی  محافل  در  مکرر  به صورت  سؤال  یک  است 
می شود: »نقطه شروع اصالح کجاست و مسیر صحیح احیاء 
اقتصاد ایران کدام است؟« در پاسخ به این سؤال، دو راهبرد 
باور  این  بر  اول  غالب  روایت  دارد.  وجود  کشور  در  غالب 
است که راه حل های مقابله با انباشت مشکالت ساختاری 
و تاریخی اقتصاد ایران عبارت اند از: اصالح ساختار بودجه 
مالیاتی، اصالح ساختار صندوق های  نظام  و کارآمدسازی 
بازنشستگی، کنترل تورم، حل مسأله ناترازی آب و انرژی، 
رفع فقر مطلق و هدایت منابع داخلی به سرمایه گذاری در 
ظرفیت های ویژه اقتصادی کشور. عنوان کلی این روایت را 
می توان اصالحات اقتصاد داخلی گذاشت. رویکرد غالب دوم 
که البته در نقطه مقابل رویکرد اول قرار می گیرد معتقد 
است تا زمانی که تحریم  از طریق مذاکره رفع نشود رفع 
چالش های اقتصاد ایران غیرممکن بوده و توسعه نیز منتفی 
برای  سیاسی  صرفا  راه حل  دنبال  به  راهبرد  این  است. 
مشکالت اقتصادی کشور است. این روایت را نیز می توانیم 
ذیل منظومۀ نظری عادی سازی روابط ایران و غرب جانمایی 

کنیم.
دارند.  جدی  چالش های  و  نقص ها  فوق،  روایت  دو  هر 
نقص اساسی روایت اول آن است که در نظر نمی گیرد در 
شرایط تنش ارزی )که هم، ناشی از تنگنای دسترسی به 
ارز بوده و هم منبعث از نااطمینانی نسبت به آینده و به تبع، 
برهم کنش ذهنی کنشگران اقتصادی است(، هرگونه اصالح 
داخلی اقتصاد، اصطالحاً خورده شده و مضمحل می شود. 
چالش نگاه دوم نیز آن است که فهمی بسیط، قدیمی و 

غیرواقع گرایانه از روابط قدرت ها را مبنای ارائه راهکار قرار 
ایران،  نگاه معتقد است که تحریم  این  می دهد؛ مشخصاً 
پدیده ای دو کشوری )به طور خاص بین ایران و آمریکا( بوده 
و صرفاً با رفع موضوعات مورد مناقشه و عدول از به اصطالح 
روابط  »عادی سازی  فضای  وارد  می توان  بلندپروازی ها 
اقتصادی با بلوک غرب« شد. این در حالی است که تحریم 
ایران امری ژئوپلیتیک است و برای فهم آن نمی توان منازعه 
میان آمریکا و چین و بلوک بندی های منبعث از آن را وارد 
تحلیل نکرد. به بیان دیگر، اراده سیاسی تحریم ایران، فراتر 
از مناقشه دو کشور است؛ در نتیجه از طریق رفع حقوقی 
فاضلۀ »دنیای جهانی شده«  به مدینه  پا  نمی توان  تحریم 

گذاشت.
در مقابِل دو روایت فوق، روایت بدیلی مطرح است که در 
گام اول تالش می کند حساب جاری و حساب سرمایه را با 
جانمایی جغرافیایی جدید، تحت مدیریت حکمرانی ایرانی 
قرار  دهد تا از قَِبل آن، بی ثباتی های کالن اقتصادی مرتفع 
شده و جامعه نیز مهیای یک معامله چندبعدی اقتصادی 
حل  دست فرمانی،  چنین  نتیجۀ  مهمترین  شود.  جدید 
تنش ارزی است؛ توضیح اینکه در این نگاه، نرخ ارز کشور 
به مثابه یک سیگنال است که زیِر بنای آن، مکانیسم ها و 
چرخ دنده های متعددی اعم از نحوه صورت بندی مناسبات 
اقتصادی خارجی )وجه عینی نرخ ارز( و نحوه لنگر شدن 
ذهنی  )وجه  سیگنال  آن  به  اقتصادی  کنشگران  اذهان 
نرخ ارز( در حال کار کردن است. روایت بدیل قرار است 
به آن پویایی ها و چرخ دنده های زیرین بپردازد. این روایت 
که  ابتکاری  بنامیم؛  ایران«  راهبردی  »ابتکار  می توانیم  را 

نقره بوده، در برهه ای کاغذهایی با پشتوانه طال و نقره بوده و بعدها 
نیز به کاغذهای ضمانت شده تبدیل شده است. با ظهور بانکداری 
الکترونیک نیز اعتبار تا حدود زیادی در نقش پول ظاهرشده و در 
بسیاری از مواقع جای اسکناس را گرفته است. همچنین ممکن است 

در آینده نیز شکل دیگری از پول در بین مردم رایج شود.
مال بودن و اعتباری بودن پول در دوره فعلی، سبب شده است در 
صورتی که به دالیل مختلف از جمله صالح دید مقام پولی، مقدار 
نقدینگی موجود در اقتصاد زیاد شود، چنان چه در میان مدت، تولید 
داخلی نتواند رشد الزم را داشته باشد، مسئله کاهش ارزش پول رخ 

دهد.

]۱[ صدر، سید محمدباقر، )۱۳9۳(، اقتصاد ما، مترجم: سید محمدمهدی 
برهانی، قم: انتشارات دارالصدر، جلد اول، چاپ اول، ص 4۱9

ترتیباتی  ترجماِن  دارای  و  خارجی  سویه  بر  »مبتنی 
در  به عبارت دیگر،  است.  داخلی«   )arrangements(
این نگاه بدیل، اصالحات از »خارج و داخل« به صورت 
که  »خارج«ی  آن  صرفاً  نه  می شود؛  شروع  هم زمان 
قائلیِن روایت دوم به آن معتقدند و نه آن »داخل«ی که 

طرفداران روایت اول بر آن اصرار می ورزند.
سویه  بر  »مبتنی  ابتکارهایی  طراحی  از  بحث  وقتی 
می کنیم  داخلی«  ترتیباتی  ترجماِن  دارای  و  خارجی 
و  ژئوپلیتیک  نظم)order(های  ایجاد  ما  منظور 
ژئواکونومیک جدید توسط ایران در منطقه و فرامنطقه 
است. توضیح اینکه اقتصاد ایران به واسطه زیست نفتی 
خود و همچنین به موجب دسترسی های پیشینی خود 
)که اکنون از دست رفته یا اگر همچنان در دسترس باشد 
عمال به عنوان ابزاری جهت مهار ایران کار می کنند( در 
دریایی از نظم ها و ترتیبات آنگلوساکسونی غوطه ور است؛ 
استراتژیست ایرانی باید بداند و متوجه باشد که چه بسا 
نظم   همان  اساس  بر  شکل گرفته  ذهنی اش،  پارادایم 

آنگلوساکسونی است. 
»مبتنی  ابتکارهایی  قالب  در  که  ایران  جدید  نظم 
داخلی«  ترتیباتی  ترجماِن  دارای  و  خارجی  سویه  بر 
طراحی خواهد شد چند موضوع را هدف گذاری خواهد 
از طریق واردساختن  ارزی جدید  تولید منابع  کرد: ۱. 
زنجیره های ارزش و تأمین کشور در کالن معامالت جدید؛ 
امنیتی،   - سیاسی  منطق  بستر  بر  که  کالن معامالتی 
آورده اقتصادی برای کشور فراهم می کنند؛ ۲. حرکت 
به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف 
آنها؛ ۳. حرکت به سمت بسته شدن تراز تجاری کشور 
با کشورهای طرف تعامل بدون نیاز به تسویه تجارت از 

طریق ارز جهان روا
در پایان الزم است به سه نکته مهم اشاره کنیم: 

بدیل، در  برای پیشبرد روایت  ۱. جعبه ابزار موردنیاز 
متون کالسیک اقتصادی یافت نمی شود؛ آموزش هم داده 
نمی شود؛ آنگلوساکسون ها جهان را بر اساس آموزه ها و 
صورت بندی های مندرج در دانش متعارف اقتصادی اداره 

نکرده، نمی کنند و نخواهند کرد.
کالن  سیاست های  مسیر  از  ایران  اقتصاد  اصالح   .۲
اقتصادی نمی گذرد؛ نیاز فعلی کشور، اتخاذ سیاست های 
مبتنی بر جغرافیاست. اتخاذ این سیاست ها نیز متوقف بر 
آن است که سیاست گذار، نقشه به دست بگیرد، تحوالت 
ژئوپلیتیک منطقه و فرامنطقه را رصد کند و ابتکارهایی 
بر پایه هم بست حوزه های قدرت )کامودیتی ها و مواد خام 
حیاتی، انرژی، زیرساخت حمل و نقل، نقاط تسویه ارزی، 
پیشتیبانی نظامی از اقتصاد و ...( طراحی و پیاده سازی 

کند.
۳. نگاشت نهادی فعلی و رویکرد وزارت خانه ای بخشی، 
که  زمانی  تا  ندارد.  را  راهبردی  پیشبرد چنین  توانایی 
ابتکار  ذیل  برنامه های  نشود  ایجاد  مسئولیت«  »نقطه 
ایران همچنان »قفل شده« باقی می مانند. نگاشت نهادی 
فعلی، دچار »پیچیدگی مرکب« بوده، است و خواهد بود...

جلوگیری از خروج بیش از 
۲ میلیارد دالر ارز با تولید 
داروهای بیوتکنولوژی

صرفه جویی ۶ میلیون دالری 
با انجام تعمیرات کشتی در 

داخل کشور

نظــری به ماهیــت پــول

روایت جدید توسعه یا روایت بدیل 
احیاء اقتصاد ایران

گفت:  کشتی  تعمیرات  شرکت  مدیرعامل 
دالر  میلیارد   ۶ داخل  در  کشتی  تعمیرات  میزان 
صرفه جویی داشته که تا پایان سال این رقم به ۹ 

میلیارد دالر می رسد.

همراه اول در رتبه بندی یکصد شرکت برتر ایران، جایگاه 
نخست را از منظر »فروش« در بین اپراتورهای تلفن همراه 
کسب کرد و در گروه ارتباطات و مخابرات پس از شرکت 

مخابرات ایران )سهامدار عمده همراه اول( دوم شد. 
این رویداد ساالنه صبح امروز دوشنبه ۳ بهمن ۱4۰۱ 
به همت سازمان مدیریت صنعتی در مرکز همایش های 
بین المللی صداوسیما با حضور مقامات کشوری برگزار 
و از شرکت های بزرگ و موثر در اقتصاد کشور تقدیر و 

تجلیل شد. 

همراه اول برترین اپراتور 
تلفن همراه در حوزه فروش
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نشست نقد و بررسی رمان »احتناک« در راستای مجموعه 
نشست های »روایت داستانی از امر قدسی« به همت گروه ادبیات 
اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  با حضور مهدی کرد 

فیروزجایی، تیمور آقا محمدی و تقی شجاعی برگزار شد.
 در ابتدای این نشست دکتر احمد شاکری، عضو هیات علمی 
احتناک  داستان  گفت:  اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
اولین اثر نویسنده ان در حوزه ادبیات بزرگسال است. ایشان 
به موضوعی ورود کرده اند که گاهی، جسارت و توانایی ویژه ای 
می طلبد. اینکه نویسنده ای در اولین کار بزرگش سراغ موضوع 
قابل  برود  اینچنین  برانگیزی  پردامنه و حساسیت  و  پیچیده 
تامل است. با این وجود ورود اقای شجاعی به این موضوع با 
توفیقاتی همراه بوده است و نوید اینده ای درخشان تر در زیست 
ادبی این نویسنده خواهد بود. داستان بلند احتناک در بارزترین 
رویکرد خود تالش داشته تا وقایع، اشخاص و کنشهای امروزین 
را اشنایی زدایی کرده و به بُعد تاریخی منتقل کند. این رویه ای 
اقای حداد پور  بلند "همه نوکرها" نوشته  است که داستان 
جهرمی به شیوه دیگری انجام داده است. در این داستان، وقایع 
تاریخی به نحوی روایت شده اند که از آنها تلقی زمان معاصر 
می شود. بر اساس داللت های اشکار درون متنی و برون متنی، 
احتناک روایت زندگی شهید محسن حججی است. روایتی که 
معظم  مقام  سلیمانی،  قاسم  حاج  چون  شخصیت هایی  دران 
رهبری و موقعیت های مکانی در ایران و سوریه کامال دیده می 
شود. از سوی دیگر در این داستان، عالوه بر عالم خلق با عالم 
فرشتگان و حضور موجودات غیبی چون جنیان مواجه هستیم. 
این دو گروه چه در جنگ ها و چه در احواالت شخصی انسانها 
دخیل بوده و در نبردی دائمی هستند. سئوال این است که 
چنین انتخابی از سوی نویسنده در روایت زندگی شهید حججی 
چه کارکرد ویژه ای داشته است؟ در احتناک با راوی مواجه 
هستیم که ملکوت عالم را روایت می کند. لذا اگاهی راوی و انچه 
از ان می گوید بیش از شخصیت ها است. به تعبیری مخاطب این 
داستان زندگی شهید حججی را زیست نمی کند بلکه از منظری 
فراتر به ان می نگرد. در نتیجه فرصت تجربه ای همسان و همانند 
با شخصیت های انسانی این داستان از مخاطب سلب می شود. 

تاریخی،  و  معاصر  شخصیت های  از  ن اشناسازی  گفت:  وی 
و دنبال کردن  انها  برای شناسایی  را  گرچه ذهنیت مخاطب 
دال های درون متنی و برون متنی فعال می کند، با این وجود 
مجرایی است برای گریز از انتساب انچه در عالم ملکوت می 
از  انچه  که  است  روشن  واقعی شخصیت ها.  زندگی  به  گذرد 
ملکوت و عالم جنیان در این داستان روایت می شود گرچه 
بعضا برگرفته از تعالیم قرانی و روایی، اما مصداقا کامال مخیل و 
زاده خیال نویسنده است. به تعبیری نویسنده مصالح خود را از 
زندگی تاریخی شهید حججی گرفته و برای این شهید داستانی 
با محوریت فرشتگان و مالئک طراحی کرده است. نکته برجسته 
دیگر در این داستان انتساب فعل، گفته و اوصاف به فرشتگان و 
جنیان است. گرچه در معارف دینی، هر دو گروه پیش گفته در 
عالم کار انجام می دهند و اثر گذار هستند. با این وجود روایت 
احتناک در این زمینه پیش رفته تا جایی که انتساب فعل به 
شخص یا گروه انسانی در حاشیه قرار گرفته است. این انگاره ای 
است که در ادبیات مسیحی به صورت تشدید یافته و چشمگیری 
دیده می شود. چنین انتسابی به صورت خاص و در موردی ویژه 
از شخصیت های موجود و تاریخی نیازمند تامل و درنگ بیشتری 
است. اینکه روح االمین، فرشته بزرگ الهی در مسیر زیست این 
شهید بزرگوار نقش ایفا کند مستند به چه دلیل متقنی است؟ 

 دکتر محمد رضا سنگری، مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه 
در این نشست گفت: در ادبیات امروز کشیدن پای فرشتگان 

باید علت یابی کرد؛ این  و نیروهای ملکوت به جهان امروز را 
موضوعات زمینه ساز شگفتی برای مخاطب می شود. هنر رمان و 
ادبیات این است که هر آنچه معمولی است برای ما به گونه ای 
دیگر روایت می کند در ادبیات دیروز هم این موضوع را داریم؛ 
اَرداویراف نامه از پیش از اسالم به جا مانده  است. مضمون این 
کتاب، اعتقادات عامه ایرانیان پیش از اسالم درباره آخرت است 
یا مثال در کمدی الهی دانته ما در فضای تخیلی سیر می کنیم. 
اخوان ثالث شعر سعدی را با عبارت بگذار تا بگرییم چون ابر 
در بهاران؛کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران، به گونه ای دیگر 

می خواند و همان مفهوم را در بافت دیگری می گوید:
 ما چون دو دریچه روبروی هم

آگاه ز هر بگو مگوی هم
هر روز سالم و پرسش و خنده

هر روز قرار روز آینده
عمر آیینه بهشت اما آه

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه
اکنون دل من شکسته و خسته ست

زیرا یکی از دریچه ها بسته ست
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد

نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد
وی افزود: نویسنده مجاز است موضوعی را که دیگران می دانند 
به گونه ای دیگر به ان بپردازد. روزگاری جنیان در قلمروی قدس 
بودند؛  شیطان که از جنیان بود هم نشین مالیک بوده است، اما 
از زمان عیسی )ع( از ورود به آسمان هفتم منع می شود. وقتی 
ما قرار است از این ظرفیت مهم استفاده کنیم، استفاده از نام ها 
در دل داستان مهم می شود. این داستان بر آیه»َقاَل أََرأَیَْتَک َهَذا 
ْرتَِن إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِۀ أََلَْحَتِنَکَنّ ُذِرّیََّتُه  ْمَت َعلََيّ لَِئْن أََخّ الَِّذي َکَرّ
َقلِیاًل« اشاره دارد؛ با من بگو آیا این آدم خاکی را بر من  إاَِلّ 
فضیلت و برتری دادی؟ ای خدا اگر اجل مرا تا قیامت به تأخیر 
افکنی به جز قلیلی چون معصومین و خواص مؤمنین همه اوالد 
آدم را مهار می کنم و به دار هالک می کشانم. تصویرسازی از 
شیطان و مالیکه در داستان مهم است. شخصیت پردازی جنیان 
در احتناک خوب است اما در مورد فرشتگان چندان قابل دفاع 

نبوده است.
مهدی کرد فیروزجایی در این نشست گفت: مردم امروزه در 
خلوت خودشان به دنبال معنویت اند و کتاب در پر کردن این 
زمان نقش مهمی دارد. مخاطب عجایب را دوست دارد و این 
تمایل برای داستان جذابیت به بار می آورد. اگر نویسنده احتناک 
به شهید حججی و زندگی او بیشتر توجه می کرد و بخش اعظم 
داستان بر همین اساس پیش می رفت و در کنار این پرداخت 
به امداد غیبی هم التفات می نمود در انتقال مطالب به مخاطب 

موفق تر عمل می نمود؛ البته این نکته کمال گرایانه است.
وی افزود: امر قدسی قابل تعریف نیست؛ مصداق اصلی اش 
خداست. البته خدا قدسی نیست قدوس است؛  بعد از خدا و 
با فاصله زیاد ائمه قرار دارند. برتری پیامبر فرشتگان در متون 
دینی به ویژه در واقعه معراج نبی بیان شده است. فرشتگان 
دچار تحول نمی شوند اما آدم این امکان را دارد که فرمود»إَِنّ 
اهلَلَهّ اْصَطَفی آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراِهیَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَی الَْعالَِمیَن« 
در داستان احتناک نیروی خیر و شر در قالب مواجهه فرشتگان 
با اجنه مطرح می شود. اجنه برای به گمراهی کشاندن انسان 
تالش می کنند. بهتر بود از اجنه که منشا خیر هم هستند در 
این داستان استفاده می شد؛ البته در ۲ مورد به صورت گذرا در 
این داستان به این موضوع اشاره می شود. شاید در این خصوص 

نویسنده هوشمندی از خود نشان داده است.
حجت االسالم مهدی جهان عضو شورای علمی گروه ادبیات 

باید توجه نمود تا  اندیشه پژوهشگاه در این نشست گفت: 
نسبت فرد با انچه در عالم مقدسات قرار دارد، چیست اگر این 
نسبت سنجی نشود، کثیف ترین مخلوقات تبدیل به امر قدسی 
می شوند. اگر عالی ترین افراد هم ربط به عالم باال پیدا نکنند، 
امر قدسی روایت نمی شود. ارسطو می گوید روایت از امور ان 
چنان که هست، وظیفه تاریخ دان است. روایت امور از آنچه 
که باید باشد مهم است. داستان احتناک در روایت امر قدسی 
موفق بوده است، اما به جهت محتوا به جد مساله دارد و برخی 
مباحث کالمی در این زمینه جای تامل دار.د بحث لقد کرمنا 
بنی ادم در این اثر از حیث پردازش جای بحث دارد. اگر منابع 
انتهایی کتاب و نیز متن تقدیمیه ابتدای کتاب نبود، کسی 
به شهید حججی  اشاره ای  این داستان  بفهمد  نمی توانست 
دارد. نکته بعدی اینکه جایگاه گردانندگان اصلی شخصیت ها 
در این داستان نامشخص است. در داستان های فانتاستیک 
این موضوع اهمیت زیادی دارد. در برخی فرازهای اثر روایت 
عبری ملموس می شود؛ این امر در نامگذاری شخصیت ها قابل 

ذکر است.
اولین سوال در  این نشست گفت:  آقا محمدی در  تیمور 
خصوص موضوعات تاریخی این است که چرا باید یک اثر ادبی 
در این زمینه خلق کنیم؛ وقتی منابع تاریخی در این زمینه 
ایجاد یک حس  ادبی  و  اثر هنری  وجود دارد؟ وظیفه یک 
تجربی قوی است تا مخاطب را دل واقعه قرار دهیم؛ وگرنه 
بر اساس مسائل شخصی  باید  نویسنده  بیراهه می رویم.  به 
پیش برود وگرنه کاتب صرف می شود. باید ادبیات خالقه را 
جدی گرفت. زمانی که نویسنده می نویسد، قیام می کند. رمان 
نویسی در عصر ما واقعا پایمردی است. کوندرا می گفت رمان 
نفوذ می کند به کنه چیزها؛ ادبیت متن مهم تر از قالب و 

موضوع داستان است.
وی ادامه داد: نویسنده احتناک فقدان استراتژیک دارد و 
مهم ترین نکته در این اثر همین است. سارتر در کتاب ادبیات 
چیست و در تعریف شعر می گوید: شاعران کسانی هستند 
که در دنیای دیگری زندگی می کنند که آنجا قواعد متفاوت 
است. شاعر در جمع ما از ان جهان متفاوت روایت می کند 
در داستان هم همین شرایط وجود دارد. نثر احتناک ضعیف 
است؛ نویسنده می کوشد تا روان بنوسد اما زبانش الکن است. 
و  لشکر  و  یعنی جنگ  روایت  اول  الیه  در سطح  نویسنده 
فرمانده و ... باقی می ماند و جلوتر نمی رود و به زبان خالقه 
نمی رسد. شخصیت ها هم خالقیت زیادی ندارند. فونت عنوان 
در روی جلد خوشخوان نیست و غلط انداز است. نویسنده 
در این اثر سیاست مهندسی ندارد و خواننده زندگی شهید 

حججی را حس نمی کند.
 دکتر محسن ردادی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی در این نشست گفت: طرح جلد کتاب موضوع 
قدسی  امر  است.  ضعیف  و  نمی رساند  وجه  هیچ  به  را  اثر 
مدرنیته  مباحث  ذیل  امروزه  دارد.  قرار  عرفی  امر  برابر  در 
سکوالریزاسیون سازی و عرفی زدگی در برخی فراز های زندگی 
مشهود است. احتناک سعی کرده است تا امر قدسی را در برابر 
امر عرفی به نمایش بگذارد؛ البته این داستان تالش کرده است 
تا درگیر خرافات در این زمینه نشود. قرار نیست این داستان 
به اطالعات ما چیزی را بیفزاید، بلکه به ما کمک می کند تا 
به حقایق یک موضوع پی ببریم و یک تجربه معنوی را شاهد 
شویم؛ لذا نباید انتظار دیگری از این داستان داشت. بخش های 
اخر کتاب درباره روسری سوزی است و نزدیک به اتفاقات امروز 
جامعه ماست و این نشان می دهد رمان و هنر می تواند جلوتر 

از خودش باشد.
ادبیات  گروه  علمی  شاهنگی، عضو شورای  محمد حسن 
از  موضوعاتی  به  پرداختن  داشت:  بیان  پژوهشگاه  اندیشه 
قبیل جن، عالم غیب،  ماورا و... همواره برای مخاطب امروز 
خصوصا جوانان و نوجوانان جذاب بوده است؛ این موضوع چه 
در رمان و چه در سینما ملموس است؛ از جمله رمان های مهم 
ایرانی در این حوزه اثر هفت جن نوشته امید کوره چی است. 
احتناک دارای اسمی معماگونه و ناشناخته است و همین امر 
کنجکاوی در مخاطب بر می انگیزاند تا با تورق صفحات آن، 
پیام  با  را دریابد،  طرح جلد کتاب هم راستا  این رمزگونگی 
جالب  نکته  است؛  شر  با  خیر  تقابل  یعنی  داستان  کلیدی 
نشستن نماد مهم خورشید در نقطه کانونی طرح جلد و در 
پس زمینه چکاچک شمشیرهای جنگجویان است.سوال مهمی 
که در مورد احتناک می توان مطرح کرد تطبیق قواعد رئالیسم 

جادویی با آن است.
تقی شجاعی در این نشست گفت: از میان آثاری که نوشته ام 
باید اعتراف کنم که احتناک سخت ترین اثرم بوده است. ایده 
کار بسیار بزرگ است و نزدیک به ۳سال وقت مرا گرفت. من 
تا سال ۹۹ البته نه به طور مداوم درگیر نگارش این اثر بودم 
و چندین بار آن را بازنویسی کردم. نویسنده به منظور ارتباط 
با امر قدسی در قالبی مثل رمان باید طهارت درونی داشته 
باشد تا بتواند با ارتباط قوی با عالم ملکوت چیزی به مخاطب 
بدهد. در نگارش فرازهای زیادی از این اثر شخصا به شهید 
حججی متوسل می شدم و برایش قران می خواندم به هر حال 
انچه می بینید نهایت تالش من بود.ممکن است از حیث فنی 
و داستانی ایراداتی بر کار وارد باشد اما از حیث محتوا سعی 

زیادی کردم تا مطالب خالف واقع نباشد.

احتناک؛ روایت زندگی شهید احتناک؛ روایت زندگی شهید 
محسن حججی محسن حججی 

جلد اول کتاب »سرداران ایرانی؛ از کوروش تا سلیمانی« از سوی 
شرکت چاپ و نشر بین الملل روانه بازار شد.

به واسطه موقعیت خاص خود، در طول  ایران  سرزمین وسیع 
سده ها و هزاره های گذشته، مورد هجوم مهاجمان بزرگ و کوچکی 
قرار داشته که موجب ویرانی های عظیمی چون حمله های اسکندر، 
چنگیزخان و عثمانیان به این کشور گردیده و صدمات و لطمات 
جبران ناپذیری به فرهنگ و تمدن و مآثر ملی وارد آورده است. 
اما نکته شگرف آنکه در همان حال که پادشاهان بزرگی در برابر 
مهاجمان، شکست های سختی متحمل می شدند و سلسله های 
پادشاهی سقوط می کرده و سرزمین ایران، آماج تاخت وتاز قرار 
می گرفته، مردان گمنامی به دفاع از آب وخاک اجدادی خویش قد 
علم کرده ند و بار دیگر مجد و عظمت گذشته را به این سرزمین 

بازگردانده اند.
که  نامدار  مـردان  این  و خدمات  زندگی  انگیزه ها،  بازشناسی 
استقالل سیاسی، فرهنگی و دینی کشور منوط به همت آنان بوده، 
نویسنده را بر آن داشت تا به معرفی برخی از چهره های تاریخی 
ایران زمین و گروهی از رزمندگان و مدافعان برجسته و گمنام نظام 

اسالمی بپردازد.
کتاب »سرداران ایرانی؛ از کوروش تا سلیمانی« در چهار بخش: 
۱( ایران باستان، ۲( ایران پس از اسالم، ۳( ایران بعد از انقالب 
اسالمی و 4( جمهوری اسالمی ایران و پدیده داعش، تقسیم شده 
است. ترتیب زندگی نامه های بخش ۱ و ۲، برحسب توالی تاریخی 
و بخش ۳ و 4، به ترتیِب حروف الفبای نام خانوادگی است. در این 
کتاب، سعی شده تا زندگی نامه شهدای بزرگوار، کوتاه و مختصر 
ولی جامع و مفید بوده و از مطالب حاشیه ای و کم اهمیت به دور 
باشد و تا حد امکان، سرگذشت رزمندگانی که کمتر در مقاالت و 

کتاب ها از آنان نامی برده شده، گنجانده شود.

انتشار کتابی برای روایت 
سرگذشت سرداران 

ایران زمین

به گزارش گروه فرهنگی عصر قانون به نقل از روابط عمومی 
حامد  کارگردانی  و  کنندگی  تهیه  به  »خانه«  انیمیشن  پروژه، 
عزیزی، برنده بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فیکا آرژانتین شد.
پویانمایی »خانه« به نویسندگی حامد عزیزی، در ژانر درام و 
علمی تخیلی ساخته شده است که به موضوع حفاظت از محیط 

زیست می پردازد و مدت زمان آن یک دقیقه است.
»خانه«، با نگاه آینده نگرانه و هشدار به انسان ها تولید شده و 
در خالصه داستان آن آمده است: »خیلی دور خیلی نزدیک، همه 
به دنبال بازگشت به اصالت خود هستند و دلشان در خانه آرام 

می گیرد. از خانه خود محافظت کنیم.«
این انیمیشن محصول سینمای مستقل و تجربی است و تنها 
نماینده ایران در این فستیوال بود. پخش بین المللی پویانمایی خانه 

را استودیو چهار و هرنان اورتیز بر عهده دارد.
پویانمایی خانه، پیش از این نامزد بهترین انیمیشن کوتاه از فستیوال 
فیلم مکمینویل امریکا شده است و همچنین جایزه بهترین جلوه های 
بصری آینده نگر را از فستیوال پورتو سزارئو ایتالیا و جایزه بهترین 
انیمیشن با نگاه خالقه به معماری شهری آینده از جشنواره فیلم 
عجمان امارت و جایزه بهترین فیلم کوتاه )انیمیشن(جشنواره فیلم 

کودکان CIUDAD Guayana ونزوئال را کسب کرد.
عوامل ساخت این فیلم انیمیشن که بدون دیالوگ است، عبارتند 
از: نویسنده، کارگردان و تهیه کننده، جلوه های ویژه و انیمیشن و 
 )infraction( تدوین: حامد عزیزی، صدا گذاری و موسیقی: ایوان

مجری طرح: استودیو چهار

انیمیشن »خانه« بهترین 
فیلم کوتاه جشنواره 

آرژانتینی شد
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دوره اول        سال یکم        شماره بیست ونهم
جامعه

و  گفت  رادیو  تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گو، دکتر محمود دامغانی مسئول بین الملل بنیاد 
جهانی خورشید والیت و کارشناس توسعه روابط 
فرهنگی بین المللی با برنامه »گفتگوی فرهنگی« 
در مورد وضعیت تولید و مصرف کاالهای فرهنگی 

کودکان مصاحبه کرد.
دامغانی مشکل اساسی این حوزه را روانشناختی 
کودکان دانست و افزود: ما به شدت از دنیای کودکان 
در مسائل فرهنگی، تجاری و جذب مخاطب عقب 
افتاده ایم در حالی که بیشترین سهم از جوامع را 

کودکان تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: در حوزه کودکان به شدت دارای 
فقر سیاستگذاری هستیم. سیاستگذاری باید توسط 
افرادی انجام شود که با روانشناسی کودک آشنایی 

باالیی داشته باشد.
این کارشناس توسعه روابط فرهنگی بین المللی با 
اشاره به رابطه قوی عاطفی بین مادر و زن با کودک 
اظهار کرد: در این حوزه از ایده ها و سیاستگذاری 
زنانه که با کودک عجین بوده و ارتباط عمیقی با 
موجب  همین  و  هستیم  عقب  به شدت  دارد،  او 
شده جامعه ما در ارتباط با کودکان جزو ضعیفترین 

جوامع باشد.
دامغانی در رادیو گفت و گو با اشاره به ماندگاری 
تمام جذابیت های آثار کودک در کتابهای پیش از 
انقالب خاطرنشان کرد: در حال حاضر، هیچ بخش 
جذابی برای کودکان وجود ندارد چرا که نتوانستیم 

فرهنگ کودک را به اهل آن بسپاریم.
ایران  ساله  هزار  چند  غنای  از  همچنین  وی 
گفت:  و  کرد  یاد  فرهنگی  و  تربیتی  مسائل  در 
متخصصان و اهل فن جرئت ورود به این حوزه را 
ندارند چرا که تامین نمی شوند و اگر بخواهند تامین 
شوند، سیاستگذاران روی خوش نشان نمی دهند. 
لذا ضعف بزرگ ما در این حوزه ناشی از مشکالتی 
سایر  در  دارد.  وجود  جهانی  جامعه  در  که  است 
کشورها، برای حوزه کودک سرمایه گذاری فکری و 
اعتباری می گذارند اما در طی 4 دهه پس از انقالب 

در ایران چنین مسئله ای وجود ندارد.
مسئول بین الملل بنیاد جهانی خورشید والیت 
با بیان اینکه کودکان بیشترین آسیب را متحمل 
شده اند خاطرنشان کرد: کودک ۳ ساله ای که نگاه و 
تمایلی به برنامه کودک ندارد، به دلیل آن است که 
ما نتواستیم فرهنگ آن را به درستی ارتقا دهیم. لذا 

باید اساس کار را حل کرد.
جذابیت  عدم  و  گرانی  از  ادامه  در  دامغانی 
عروسکهای سارا و دارا سخن گفت و افزود: رسانه 
ملی باید در زمینه کودک و نوجوان یک انقالب به 
وجود آورد در غیر این صورت در این حوزه اتفاق 
مثبتی پیش نخواهد آمد. البته مشکالت این حوزه 

به معنای ضعف مطلق نیست.
این کارشناس با اشاره به مشکالتی که در حوزه 
ورود عروسکهای محبوب به بازار وجود دارد گفت: 
اگر مسئولیتهای اجرایی و سیاستگذاری فرهنگی را 
به اهل فن بسپاریم، قطعا به نتیجه خواهیم رسید. 
با توجه به غنای فرهنگی عمیق کشور، اما تاثیر 

چندانی روی کودکان نداریم.

جامعه  و حتی  مدرنیته  جامعه  به  ورود  و  جامعه سنتی  از  گذار  با 
پسامدرن، تحوالت گسترده ای در سبک زندگی ساکنین جوامع سنتی 
اتفاق افتاده است. تحوالتی درحوزه های فرهنگی، اجتماعی و ارزشی 
که هر یک به نوبه خود دارای جایگاه خاصی در سبک زندگی فرد 
هستند. یکی از این تحوالت که در حوزه فرهنگی صورت گرفته و اتفاقا 
اکثر قشر جوان را تحت تاثیر خود قرار داده است، تحوالت جنسیتی در 

حوزه مد و لباس است.
ما در این یادداشت سعی می کنیم ابتدا به تعریف و تبیین هویت و 
تحوالت جنسیتی بپردازیم چرا که بحث حوزه جنسیت، ابعاد مختلف 
هویتی فرد را در برمی گیرد و با حوزه جنسی متفاوت است؛ سپس به 
بررسی حوزه مد و لباس ناظر به نوجوانان ایرانی پسر، آسیب های 
موجود در این حوزه و در نهایت راهکار های نظری و عملی برای 

اصالح آسیب های ذکر شده می پردازیم.
ادبیات تخصصی

هویت، اختالل هویت جنسیتی، مد و لباس، نوجوان
هویت

ابتدا به مفهوم  از تعریف هویت جنسیتی مناسب است که  پیش 
هویت پرداخته شود. هویت دارای ابعادی چندگانه و چالش برانگیز بوده 
و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. در یک بیان کلی هویت فرایند 
پاسخگویی هر فرد به چیستی شناسی و کیستی شناسی خود است. بر 
همین اساس برخی هویت را مجموعه خصائل و خصوصیات رفتاری 
که ازروی آن فرد به عنوان یک گروه اجتماعی شناخته می شود و از 
دیگران متمایز می شود، می دانند. )لطف آبادی، ۱۳9۲: ۵4-۵۵( درک 
هر شخص از خود نیز معنای ساده ای است که برای این اصطالح بیان 
شده است. برخی نیز بر استمرار و تمایز به عنوان دو شاخصه اصلی 
هویت تأکید داشته و هویت داشتن را به معنای داشتن احساس تمایز، 

تداوم و استقالل شخصی گرفته اند.
در مقابل این دیدگاه ها که هویت را امری فردی دانسته اند و بیشتر 
امری  هویت  معتقدند.  جامعه شناسان  دارد،  تعلق  روان شناسان  به 
غیرشخصی و اجتماعی است که به واسطه دیالکتیک میان فرد و جامعه 
شکل می گیرد. از دیدگاه این دسته هرچند هویت معمواًل در احساسات و 

نگرش های شخصی افراد بروز پیدا می کند اما زمینه و بستر شکل گیری 
آن، زندگی جمعی است و تصویری که فرد از خود می سازد بازتاب 
نگرش دیگران به او است. بر همین اساس هویت اجتماعی درک هر 
شخص از خود و دیگران از یک سو و درک دیگران از خود و غیر خود 
از سوی دیگر است. )خلیلی، ۱۳۸۲: 74۳-744( براین اساس هویت های 
فردی و اجتماعی تماماً برساخته است و تحت تأثیر عوامل محیطی 
فرد ساخته می شود. )کاستلز،۱۳۸۰: ۲۳( از زاویه ای دیگر نیز می توان 
گفت مفهوم هویت بر مفاهیم تشکیل دهنده »خود« به مثابه یک سوژه 
تمرکز داشته و به خودشناسی، ساختار و محتوا می بخشد و »خود« را با 
نظام های اجتماعی پیوند می دهد. براین اساس هویت، احساس تعلق به 
مجموعه ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفته اند. 

)اقبالی،۱۳9۸: ۳۳(
اختالل هویت جنسیتی

مشخص است یکی از مهمترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسیتی 
است که طی فرایند جامعه پذیری در قالب نهادهای رسمی و غیررسمی 
ادراکی،  الگوهای  جامعه  افراد  فرایند  این  در خالل  شکل می گیرد. 
رفتاری و عاطفی مربوط به جنس خود را فراگرفته و درونی می سازند و 
طی کردن موفقیت آمیز این فرایند موجب شکل گیری هویت جنسیتی 
سازگار با جامعه می شود. حال اختالل در هویت جنسیتی زمانی رخ 
می دهد که افراد چه زن و چه مرد این الگوهای ادراکی را نپذیرند که 
این نیز با توجه به سطح مقاومت در برابر منابع هویتی دارای درجه های 
متفاوتی خواهد بود. بنابراین اختالل هویت جنسی به حالتی اطالق 
می شود که بین جنسیت ذاتی او با تمامی لوازم رفتاری و ادراکی آن با 
تصوری که فرد از جنسیت خود دارد تضاد و تعارض وجود داشته باشد.

مد و مدگرایی
»مد« واژه ای فرانسوی، به معنی طرز، اسلوب، عادت، شیوه، سلیقه، 
روش، رسم، موافق رسم و باب روز است]۱[ در زبان انگلیسی اصطالح 
»فشن« برای مد به کار می  رود.]۲[ هر تعریفی از مد ضرورتا به 
فرهنگ اشاره دارد.]۳[ مد یکی از اشکال متکثر زندگی]4[ و به عنوان 
منبعی برای شناسایی هویت یک جامعه، ارزش  های ناملموسی را با 
خود حمل می  کند.]۵[  زیمل معتقد است مد میل هم رنگی و میل 

حجت االسالم والمسلمین فرج ااهلل هدایت نیا عضو هیأت علمی  
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در نشست علمی شبکه مسائل 
نظریه الگوی سوم زن که در ساختمان مرکز طوبی برگزار شد، بیان 
کرد: این نشست ها می تواند در برداشت های ما تاثیرگذار باشد و در این 

خصوص قدم های خوبی برداشته شده است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان اینکه دانشگاه 
ها در این پروزه چندان اقبالی نشان ندادند اما اکنون رفته رفته به این 
سمت در حال حرکت هستند، افزود: وقتی ما با زن در جامعه مدرن مواجه 
هستیم یعنی زنی که در عرصه آموزش، سیاست ورزی، اقتصاد و در 
میدان های ورزشی حضور دارد؛ آیا این حضور این درست است یا غلط و 
اگر درست می باشد، ساختارهای اداری، آموزشی و فضای حکمرانی ما با 

فضای جدید همخوانی دارد یا نه؟
این مولف و محقق حوزوی در خصوص شبکه مسائل گفت: در طرح 
پژوهشی چند قدم را باید به ترتیب برداریم؛ تجمیع اطالعات و تحلیل و 
پردازش آن موجب خروجی و در نهایت، اثبات یک نظریه و تبدیل آن 

به دانش می شود.
وی افزود: برای تولید دانش اولین قدم ما موضوع شناسی و مسئله یابی 
می باشد و در ادامه به سراغ گردآوری و تحلیل و پردازش اطالعات و 
نتیجه گیری می رویم؛ لذا شبکه مسائل گام اول هر طرح پژوهشی است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بیان کرد: ما یک ابر 
مسئله ای داریم که تعبیر به مسئله کلی می شود که یک سری امور 
جزئی و فردی در ذهن خود خواهد داشت، وقتی آنها را سازمان دهی و 
طبقه بندی می کنیم، شبکه مسائل نام می گیرد و اگر بخواهیم شبکه  
مسائل تعریف کنیم اول باید رویکرد خود را نسبت به مسئله مشخص 

کنیم.
وی با بیان اینکه در ادبیات فقهی و حقوق گاهی از حق فرد و گاهی از 
وظایف او حرف می زنیم مانند مسئله حجاب، گفت: گاهی شما حجاب 
را به عنوان یک حق برای زن بحث می کنید که در این امر، شاید فردی 
بگوید این حق را نمی خواهم و اگر به عنوان وظیفه بحث کنید خواهند 
گفت که فردی که از این وظیفه تمرد کرده ضمانت اجرای آن چیست؟ 

به جدایی و متمایز بودن از دیگران را همزمان برآورده می سازد که از 
طبقات باالی جامعه آغاز و به طبقات پایین تر سرایت می  کند.]۶[ 
مد سبک  های پوششی قابل مشاهده ای است که در برهه خاصی از 
زمان، واجد ارزشی فوق العاده می  شوند. کاوا مو ران )۲۰۰۵(]7[  مد را 
در معنای وسیع تری به کار می  برد و آن را به پوشاک و البسه محدود 
نمی کند مد، باوری است که در انتخاب  های مصرفی اعم از پوشاک و 

لباس افراد متجلی می شود.]۸[
طرح بحث

مدرینته و صنعت مد، تحوالت و تغییرات زیادی در نگرش ها و رفتار 
های عملی افراد به وجود آورده است. تغییراتی که پوشش جوانان و 
نوجوانان را نیز در بر گرفته است. در زمان کنونی ما شاهد تغییر سبک 

پوشش نوجوانان پسر به نسبت دهه های گذشته شده ایم.
تغییرات پوششی اتفاق افتاده شامل استفاده از شلوار لی های تنگ، 
کوتاه و پاره، تی شرت هایی با رنگ ها و نوشته های خاص، اصالح 
مو، ابرو و محاسن به طوریکه پسران ابرو های خود را اصالح کرده و 
محاسن خود را از ته تراشیده، الک زدن سیاه در حالی که الک زدن 

امری زنانه و دخترانه است و تغییراتی از این قبیل می باشد.
اگر بخواهیم در مقام آسیب شناسی و سیر تغییرات روند پوششی 
وارد شویم، می توان گفت موثر ترین امر در این حوزه، فضای مجازی 
و الگوگیری از سبک زندگی غربی است که به راحتی در اختیار نوجوانان 

قرار گرفته آنان تحت تاثیر این پوشش ها قرار می گیرند.
آسیب دیگری که در این فضا وارد است عدم وجود الگو و جایگزین 
مناسب عوض سبک پوششی کنونی می باشد. به این معنا که برای مثال 
ما به نوجوان می گوییم که این سبک پوشش غربی و زننده است و در 
شان یک نوجوان ایرانی مسلمان نیست. اولین سوالی که او می پرسد 

این است که خب من چه لباسی بپوشم؟ چه لباسی مناسب است؟
در این مقام غالبا هم از جهت حاکمیتی و هم از جهت مردمی کنش 
خاصی صورت نگرفته است. از جهت حاکمیت که ناظر به صنعت مد 
و لباس ما سیاست گذاری خاصی را شاهد نیستیم. عرضه این چنین 
لباس هایی در مغازه های سطح کشور با وجود صنف لباس فروشان و 
واحد نظارت بر این مغازه ها، خود ثابت کننده این مدعاست که حداقل 
حاکمیت و سیاست گذاری مشکلی با این عرضه این نوع پوشش ندارند.

از جهت مردمی و عرف فرهنگی و پوششی نیز خرید و تقاضا نسبت 
به این سبک پوشش خود نشان دهنده مقبولیت و انتخاب توده مردم 
نسبت به این سبک پوشش است؛ پس واضح است که این چنین 
پوششی در سبک پوششی نوجوان پسر قرار می گیرد و مشکلی با اینکه 

زنانه بپوشد ندارد.
اما در مقام الگوی مطلوب انتظار این است که نوجوانان پسر ایرانی، 
پوششی مطابق با جنسیت و هویت فردی و اجتماعی خود اتخاذ کنند 
تا در راستای ویژگی های ذاتی جنسیتی و هویتی آن ها باشد. پوششی 

که حس مردانگی را القا کند.
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تحوالت جنسیتی نوجوانان پسر 
در حوزه مد و لباس

حوزه كودك، سیاست گذاری 
از جنس زنانه را می طلبد

یکی از بخش های الگوی سوم زن حضور 
اجتماعی هنجارمند است

محمود دامغانی

بنابراین می پرسیم که آیا وظیفه تکلیفی محض است؟
حجت االسالم والمسلمین هدایت نیا بیان کرد: یکی از بخش های 
الگوی سوم زن حضور اجتماعی هنجارمند است لذا اینجا انبوهی از 
مسائل را دارد. اگر ما از حضور اجتماعی زن حرف می زنیم این امر 
اقتضائاتی دارد؛ از جمله: مسئله پوشش و حریم نگهداری است که یک 
عده می خواهند حضور اجتماعی داشته باشند ولی این هنجارها را رعایت 

نکنند.
وی افزود: یکی از معضالتی که این مراکز دارد و این کار انجام نشده 
برنامه جامع اقدام و نگاه از منظر رفتاری است. می بایست حاکمیت برای 
زنانی که می خواهند خانواده گرا و جامعه پذیر باشند، برنامه داشته باشد؛ 
مانند مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها باید از این زاویه شکافته شود که 

ممنوع است یا صالح نیست؟
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نادر جعفری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس 
در مورد اشتباه های زیاد داوران در شروع نیم فصل دوم لیگ 
برتر و حتی اعتراف رئیس کمیته داوران فدراسیون به این مساله 
اظهار داشت: بخشی از این اشتباهات طبیعی است به همین 
دلیل فیفا به دنبال دخالت تکنولوژی در قضاوت فوتبال شده 
است و در سایر رشته های دیگر هم تکنولوژی به کمک قضاوت 
آمده است از تکواندو و شمشیربازی گرفته تا والیبال و کشتی 
ولی هنوز در فوتبال ما کمک داور ویدئویی وارد نشده است از 
سویی دیگر داوران ما حتی هدست درست و کاملی هم در اختیار 

ندارند که باهم به خوبی در ارتباط باشند.
وی افزود: در شرایطی هم که لیگ ما بدون تماشاگر برگزار 
می شد مربیان و نیمکت نشینان بیشترین اعتراض و هجمه را 
به داوران انجام می دهند. با اعتراض کادرفنی و نیمکت نشینان 
به داور، فضا ملتهب می شود و داور در جوی متشنج اشتباهش 
بیشتر می شود. برخی از مربیان به دنبال ایجاد االتهاب و تنش به 
سمت داور هستند تا از این فضا به سود خود سوء استفاد کنند. 

متاسفانه بیشترین اخطار و اخراج را مربیان در این هفته های 
بدون تماشاگر می گیرند.

این کارشناس داوری تاکید کرد: در همین هفته شانزدهم 
دیدید که سیدمهدی رحمتی با موبایل به سمت داور رفت تا 
اشتباهش را ثابت کند این حرکت، بی احترامی به داور تلقی می 
شود. از طرفی دیگر چون فوتبال حرفه ای شده نتایج در عملکرد 
نتایج تحت فشار  مربیان تاثیرگذار است وئ آنها نیز بخاطر 
قرار می گیرند. با توجه به این شرایط می توان گفت که داوران 
مرتکب اشتباه می شوند با این حال من معتقدم که اشتباهات 
داوران ما نسبت به داوران کشورهایی که هنوز VVV ندارند 

خیلی باال نیست.
جعفری با اشاره به اینکه جرایم کمیته انضباطی فدراسیون 
بازدارنده  از داوران در مقابل اعتراض ها  فوتبال برای حمایت 
نیست گفت: وقتی بازیکن و مربی ۲۰ میلیون یا 4۰ میلیون 
تومان جریمه می شوند این جرایم مالی برای بازیکن و مربی 
که دستمزد میلیاردی می گیرند بازدارنده محسوب نمی شود اگر 
میزان جرایم مالی افزایش پیدا کند اعتراض  ها به داوری ها هم 

بسیار کمتر خواهد شد.
بازی مس رفسنجان و  داور  اما کمک  اینکه  وی در مورد 
نساجی مازندران یک گل کامال صحیح را مرود و آفساید اعالم 
کرد، اظهار داشت: این مساله هم به دلیل این است که گاهی 
داوران ما از استان هایی هستند که کمتر فوتبال خیز هستند 
و به همین دلیل نمی توانند اشتباه های خود را به طور دقیق 
تصحیح کنند.  شما ببینید در جام جهانی هم اکثر داوران اروپایی 
و آمریکایی که فوتبال شان رشد و توسعه پیدا کرده بیشترین 
قضاوت ها را داشتند و داوران آسیایی کمتر قضاوت کردند زیرا 
البته  می دهد.  پرورش  را  داور  که  است  پیشرفته  فوتبال  این 

استثنا هایی هم همیشه وجود دارد.

به گزارش گروه ورزشی عصر قانون، مسابقات 
مرحله  عنوان  به  کشور  قهرمانی  آزاد  کشتی 
نخست انتخابی تیم ملی در حالی طی روزهای 
روزهای ۲۸ تا ۳۰ دی ماه در سالن هفتم تیر 
تهران برگزار شد که این میدان مهم داخلی با 

درگیری و حاشیه همراه بود.
 ۹۲ وزن  فینال  دیدار  پایان  از  بعد  گویا 
و  کرمانشاه  از  محبی  ارشک  بین  کیلوگرم 
اتفاقاً  که  مازندران  از  ابراهیمی  محمدجواد 
یکی از کشتی های حساس و مهم این دوره از 
رقابت های محسوب می شد، برادر و همراهان 
ابراهیمی به نحوه قضاوت داور اعتراض کرده و 
اعتراض آنها به سالن گرم مسابقات هم کشیده 

و  نشد  ختم  همین جا  به  ماجرا  این  می شود. 
توسط  ابراهیمی  ُکچینگ  نحوه  به  اعتراض 
مربیان استان و درگیری شدید بین همراهان 
ابراهیمی و عباس رنجبر )مربی مازندران( ادامه 

پیدا کرد.
به گفته مربیان مازنی در حالی که همه در 
ابراهیمی و نحوه قضاوت  از باخت  سالن گرم 
داوران ناراحت بودند، ناگهان افرادی به سمت 
آنها حمله ور شده و عباس رنجبر را مورد ضرب 

و شتم قرار دادند.
کشتی  فدراسیون  متولیان  راستا  همین  در 
بالفاصله بعد از جمع آوری شواهد و مستندات 
کمیته  جلسه  نخستین  و  شدند  عمل  وارد 

رئیس  و  کمیته  این  اعضای  حضور  با  اخالق 
کمیته انضباطی را برگزار کردند.

مورد  در  کشتی  فدراسیون  عمومی  روابط 
برگزاری این جلسه در روز دوشنبه نوشت:

با  فدراسیون  اخالق  کمیته  جلسه  »اولین 
رئیس کمیته  و  اخالق  اعضای کمیته  حضور 
انضباطی در سالن کنفرانس ساختمان شهید 

جنگروی )فدارسیون کشتی( برگزار شد.
این جلسه در  به زودی آرای کمیته اخالق 
خصوص اتفاقات اخیر در جامعه کشتی اعالم 
خواهد شد که پس از اعالم آرا طبق آیین نامه 
متخلفین  با  کشتی  فدراسیون  اخالق  کمیته 

برخورد خواهد شد.«

تثبیت صدرنشینی والیبال نشسته 
ایران در اولین رنکینگ جهانی 2۰23

چرایی اشتباه های زیاد داوران در لیگ برتر

وعـده فدراسیـون کشتـی بـرای برخـورد قاطـع با متخلفیـن

مربیان و نیمکت نشینان بیشتر از بازیکنان داخل زمین اخطار می گیرند!

به گزارش گروه ورزشی عصر قانون و به نقل از روابط عمومی کمیته 
ملی پارالمپیک، سازمان جهانی پاراوالیبال اولین رنکنیگ تیم های ملی 

والیبال نشسته دنیا در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد.
در فهرستی که توسط وب سایت این سازمان منتشر شده است، تیم 
ملی والیبال نشسته مردان ایران با 4۵۰۰ امتیاز همچنان صدرنشین 

است.
تیم ملی کشورمان به تازگی با کسب عنوان قهرمانی از مسابقات 
جهانی بوسنی ۲۰۲۲، توانست عالوه بر تکرار عنوان قهرمانی به سهمیه 

مستقیم بازی های پارالمپیک پاریس ۲۰۲4 نیز دست یابد.
پس از ایران تیم بوسنی با ۳9۲۰ امتیاز در جایگاه دوم و تیم برزیل با 

۳۶7۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.
تیم های مصر، آلمان، چین، قزاقستان، آمریکا، اوکراین و کرواسی نیز 

در جایگاه های چهارم تا دهم این رنکینگ قرار دارند.
در بخش بانوان نیز تیم ایران با ۱۰4۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار 
دارد. این تیم در مسابقات قهرمانی جهان بوسنی ۲۰۲۲ در جایگاه 

نهم ایستاد.
تیم های آمریکا با 4۲۱۵ امتیاز، برزیل با 4۰۲۰ امتیاز و کانادا با ۳۶۱۸ 
امتیاز به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم رنکنیگ بانوان را به خود 
اختصاص داده اند و تیم های ایتالیا، چین، روآندا، اسلوونی، اوکراین، 

آلمان و چین نیز در رده های چهارم تا دهم قرار دارند.

به گزارش گروه ورزشی عصر قانون، آرش فرهادیان در پایان مجمع 
انتخاباتی فدراسیون گلف با حضور در جمع خبرنگاران به پرسش های 

آنها پیرامون مسائل مختلف پاسخ داد.
وی در مورد تاخیر در اعالم اسامی کاندیداهای فدراسیون دوچرخه 
سواری گفت: در مورد یکی از کاندیداهای مشکلی از حیث کمیسیون 
تطبیق وجود داشت. به منظور حفظ عدالت و برای اینکه حقی از کسی 
ضایع نشود فرصت دادیم تا وی مدارک خود را مجدد ارائه دهد. اگر تا 
پایان وقت ادای امروز این اتفاق نیفتد، اسامی نهایی کاندیداها اعالم می 
شود. دوچرخه سواری یک موردی از نظر تطبیق کمیسیون مدیریتی 
دارد، برای اینکه حق کسی ضایع نشد امروز را فرصت دادی م تا 

پیگیری کند. اگر نتواند ندارک را به کمیسون تجدید نظر اراده دهد،
فرهادیان در مورد تاخیر در صدور حکم عزیزی پور رئیس منتخب 
مجمع سه هفته پیش فدراسیون اسکواش نیز یادآور شد: بعد از برگزاری 
انتخابات و برای صدور حکم پروسه ای باید طی شود. تعویق انتخابات 
فدراسیون اسکواش به این دلیل بود که نظر یکی از نهادهای نظارتی 
اعالم شده بود. مجدد در مرحله دوم این اتفاق افتاد و این مسئولیت به 
معاونت قهرمانی واگذار شد که تصمیم گیر باشد در شرایطی که آن نهاد 
نظارتی هنوز اعالم نظر نکرده بود. به منظوی جلوگیری از ایجاد شبهه 
این فرصت را دادیم تا نظر آن نهاد نظارتی هم اخذ شود. در مجموع 

مشکلی نیست و به زودی حکم صادر می شود.

یکی از بخش های الگوی سوم زن 
حضور اجتماعی هنجارمند است

حوزه كودك، سیاست گذاری از 
جنس زنانه را می طلبد
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 وقتی ما با زن در جامعه مدرن مواجه هستیم   
یعنی زنی که در عرصه آموزش، سیاست ورزی، اقتصاد 

و در میدان های ورزشی حضور دارد

کودکان    برای  جذابی  بخش  هیچ  حاضر،  حال  در 
وجود ندارد چرا که نتوانستیم فرهنگ کودک را به اهل 

آن بسپاریم

برگزاری مشروط انتخابات ۱۰ 
فدراسیون تا پایان سال


