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یــک ایــده  قدیمــی می گویــد بــرای نظــر دادن دربــاره کار یــک آشــپز لزومــا 
نبایــد آشــپزی بلــد بــود. اگــر بــا همیــن فرمــان و نــگاه بــه مقولــه تولیــد محتــوا 
در رســانه هــم بنگریــم پــس بــرای نظــر دادن دربــاره یک اثر هنــری هم  نباید 
هنرمنــد بود)طبــق نــگاه برخــی بــه اثــر هنــری(. تــا اینجــای کار بــه ظاهــر 

مشــکل خاصــی نیســت. یکــی غــذای جســم آمــاده می کنــد دیگــری روح.
ولــی یــک نکتــه مهــم باقــی میمانــد در بحــث خــوراک تــن  کــه پروســه ای بــه 
ظاهــر آســانتر اســت معمــوال بــه اظهار نظــر بــا واژگان کلی مثــل خــوب و بد، 
یــا کیفــی مثــل شــور و کــم نمــک ، و... بســنده می کنیــم و در نهایــت قضیــه  بــا 
بیــان ایــن حــرف کــه بــاب طبع مــن نیســت، مانع دفــاع طــرف مقابلمان میشــویم. 
گاهــی هــم  اظهــار نظــر دقیــق  یــک  chef ) بــه کســی کــه آشــپز حرفــه ای 
اســت و در همیــن رشــته تحصیــل آکادمیــک کــرده اطــاق می شــود( برایمــان 
حجــت اســت .اما عجیــب آن که وقتی وارد مبحث فیلمســازی و برنامه ســازی، 
دو گونــه  پرمخاطب محتوای رســانه ای میشــویم، قصه تغییر می کنــد. انگار 
مخاطــب عاقمنــد  و یــا بــه قول برخــی مخاطب حرفــه ای تلویزیون و ســینما 
بــودن خــود بــه خــود یــک دانــش به انبــوه دانســته های مــا میافزایــد. عــاوه بر 
ابــراز  نظــر در بــاره محتــوا و کیفیــت اثــر ، کــه حق بدیهی هر مخاطــب با هر 
جایگاهــی اســت  ، وارد مباحــث تخصصــی نقــد می شــویم و از زاویــه دیــد خــود 
یــک اثــر را کالبــد شــکافی می نماییــم. جالــب آن کــه ایــن تحلیــل را بــه دانســته 
هــای خــود کــه اغلــب از انباشــت دیــده هــا و شــنیده هاســت اســتوار می کنیــم . 
در نهایــت رای آخــر را می دهیــم و متوقــع هســتیم اطرافیــان و کل مخاطبیــن 
مــا آن را بــه عنــوان یــک اصــل بپذیرنــد بــه آن اثــر طبــق نظریــه مــا ســتاره ای 

بدهنــد و یا بســتانند!
آن چــه موجــب می شــود برخــی افــراد گاهــی متوهمانــه اقــدام بــه چنیــن ســخن 
فرســایی اقــدام کننــد دالیــل بســیاری دارد کــه یکــی از آن هــا  آفــت مــدرک 

گرایــی اســت در نبــود تخصــص گرایــی. 
 متاســفانه  ضعف ســاختار نقد و نقد نویســی در رســانه های دیداری، شــنیداری 
و مکتــوب  و بهــا دادن بــه قلــم هــای خــام متصــل بــه ذهــن هــای جهــت دار و بــه 
حاشــیه رانــدن اســاتید و منتقدیــن آشــنا بــه فنــون نقــد و تحلیــل، عرصــه را 

جلونــگاه ایــن تفکــر خــام می کنــد. 
چــه بســیار نوفعالیــن  این عرصه که با پشــتوانه تفکــر رویش قلــم های متعهد 

بــه راحتــی به صندلــی اهل قلــم و کام متخصص  جلوس کــرده اند. 
امــا یــک نکتــه را بایــد فهمیــد  و فهمانــد کــه نقــد حــق مســلم هــر مخاطــب و یــا 
بــه قــول مــک لوهــان هــر پیــام گیرنــده ای هســت ، تــا جایــی کــه در بســیاری از 
جشــنواره هــای معتبــر دنیــا  جایــزه ویــژه ای با ایــن ماک  اهــدا می شــود و اثر 
را ارزشــگذاری  می کننــد، ولــی اگــر بخواهیــم پــا را فراتــر از نقــد و نظــر 
در جایــگاه یــک مخاطــب داشــته باشــیم،  بهتــر اســت درهــای ذهــن خــود را بــه 
ســوی تراوشــات  ذهنــی اهــل فــن این عرصه بگشــائیم و صــرف داشــتن مدرک 
) توفیــری نــدارد در رشــته فیزیــک ، الهیــات ،  معــارف و....(  به ما اهلیت نقد 
کارشناســانه نمی دهــد کــه اگــر بــه ایــن باور نرســیم پــر واضح اســت همچون 
برخــی در آینــده ای نــه چنــدان  دور بــی هیــچ آموختــه ای و تجربــه ای، دچــار 
توهــم دانایــی و توانایــی شــده و خــدای ناکرده  هــوس برنامه ســازی و اجرا هم 
بــه ســرمان می زنــد و  بلکــه فراتــر رفتــه و بــر  جایــگاه تصمیــم ســازی در این 
دو عرصــه مهــم و اســتراتژیک ،  تکیــه می زنیــم  و دود ایــن آتــش بــه ظاهر بی 
دود به چشــم مخاطب بی گناهی  می رود که پیشــتر سیســتم دســت در جیب او 
کــرده و هزینــه این توهم ســرایی را برداشــت نموده اســت. اگرچه امیــدواری 
نــا امیدانــه ای  اســت ولــی آرزو دارم بســاط ایــن  توهــم دانایــی در اولیــن مرحله 
زایــش آن  برچیــده شــود و بیاموزیــم و بیاموزانیم که بــرای  بیان نظر فراتر 
از جایگاه یک بیننده  تعهد شــرط کافی آن نیســت  و تخصص هم الزامیســت. 

یادداشت

یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است
 که یک دقیقه باهم بودن را 

باید جشن گرفت



0 0 شماره پانزدهم شماره پانزدهم04 05 فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر

* یک بیوگرافی هنری و حرفه ای از نحوه عالقه مند شدنتان به 
نگار گری ، آغاز کار  اساتیدتان و ..تا امروز بفرمایید؟

.... تحصیالت عالی در رشــته مینیاتور ، کارشــناس نگارگری، عضو انجمن 
هنرهای تجسمی ایران و نگارگران ایران، عضویت در نگارخانه سوره حوزه هنری 
البرز طی۱۴ سال گذشته، عضویت در صندوق حمایت از هنرمندان،  سابقه شرکت 
در چندین نمایشــگاه گروهی و برپایی چند نمایشــگاه انفرادی در طی سالهای 
گذشته و بهرمندی از محضر اساتید برتر هنر مینیاتور ایران بخصوص استاد محمود 
فرشچیان، راهیابی در جشنواره دوساالنه نگارگری ایران و برگزیده اثر در جشنواره 
همینطور راه یافته به  جشنواره فجر طی چند سال و افتخار دریافت چند لوح برتر 
جشــنواره و تقدیرنامه و جوایز متعدد تنها گوشه ای از کارنامه هنری پر بار استاد 

حسام فرجی  است 
وقتی در مورد ســوابق هنری حســام فرجی می پرســیم می گوید:طی ۱7 
ســال گذشته  ســابقه تدریس در هنرکده ها و موسسات هنری و آموزشگاهای 
متعدد،همچنین  ســابقه تدریس در دانشگاهای غیر انتفاعی، علمی - کاربردی، 
دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگ و هنر در طی ۸ سال گذشته را دارم.  معتقدم دارای 
سبکی نو در نگارگری و ادامه سبک استاد محمود فرشچیان در نگارگری معاصر  
هستم  که تا کنون به نظر کارشناسان فن  چندین اثر فاخر با موضوعات اجتماعی- 
مذهبی - عرفانی - عاشقانه را به پایان رسانده ام  که در انتشارات مختلف ازجمله 
انتشارات نگار،  زرین و سیمین و انتشارات هنری دیگر بصورت کتاب و یا پوستر در 
شکل مجزا چاپ شده که از آن جمله می توانم به  کتاب ضامن آهو که به موزه 
آســتان قدس رضوی اهدا شد و چاپ دو اثر در  کتاب فدک )حضرت فاطمه( که 
طی مراسمی ضمن تقدیر از فعالیت هنری ام  در موزه امام علی با حضور وزیر ارشاد 

اسالمی رونمایی شد اشاره کنم. 

استاد فرجی از گذشته  بگویید وقتی احساس کردید که دنیای 
هنر را از دید یک هنرمند دوست دارید ببینید .

عالقمندی من به ســال های خیلی دور برمی گردد، زمانی که کالس سوم 
دبســتان بودم،  نقاشی همکالسی های من  گل و بوته، درخت و خونه، کوه و .. 
بود. ولی من دقیقا یادم هست که در یکی از کتاب های درسی که در کتابخانه ام  
پیدا کردم یک اثری از استاد معین مصور که نگارگر بنامی بودند  توجه ام را جلب 
کرد به اسم ) مرد خروس در بغل ( بود. آن اثر هنری تصویر مردی نشسته بود که 
یک خروس  روی زانوی او قرار داشت.  در همان عالم بچگی از خودم پرسیدم که 
چقدر جالب است  این نقاشی  به صورت خط های متعدد و کنار هم اجرا شده،نه 
رنگی دارد، نه در واقع شکل و شمایلش مثل نقاشی که همکالسی هام اجرا می 
کنند، اصال انگار که دیدگاه من همان لحظه نسبت به نقاشی ایرانی شکل گرفت 
برای اینکه حس کردم، این اثر هنری چقدر زیباست و چقدر احساس خوبی به من 
داد و االن که یادش می افتم می توانم بگویم  واقعا چقدر خاطرات زیبایی بود و از 
همان جا بود که شروع شد و دیگه من هر چی نقاشی می کشیدم سعی می کردم 

نقاشی هایی باشه که فقط با خط اجرا شده باشد و بعدها متوجه شدم که این خط ها 
اسمش قلم گیری است  و یکی از مشخصات و وجه تمایز نقاشی ایرانی با نقاشی 

اروپایی  همین روش و سیاق است . 

 * اولین اثر هنری شــما چه نام داشت و چه خاطره ای از طراحی 
و اتمــام آن دارید؟ زیباترین اثر هنری خود را چه نام نهاده اید و 

چگونه  و در چه شرایطی آن را خلق کردید؟
دقیقا خاطرم نیست و راستش دوست ندارم  کپی کار کنم،  البته خیلی از کارهای 
اصلی من هنوز جایی چاپ نشده، ده الی پانزده مورد از کارهای مذهبی من در کتاب 
ها و رسانه های مختلف منتشر شده است، ولی در حال حاضر فکر می کنم هنوز 
وقت مناسبی برای  رونمایی از آثار منحصر به فرد من نیست و هنوز نتوانستم خودم 
را راضی کنم به هر حال اولین کاری که من به صورت حرفه ای خلق کردم فکر 

کنم در مورد فردوسی و شعر و ادبیات ایرانی بود.

 به نظر شــما چرا  اغلب فعاالن و هنرمندان  در کشور ما نمی 
توانند به هنر به عنوان شغل اصلی نگاه کنند؟

اوال این کار خیلی طاقت فرساست برای همین خیلی ها به سمت آن نمی آیند. 
یکسری ها هم عالقمند هستند و بعنوان هنرجو  جذب این کار می شوند و برای 
اینکه بتوانند آموزش درست و اصولی ببینید متاسفانه نمی دانند متولی این کار چه 
کسی است، هنرمندان بنامی که درحال حاضر در این زمینه مشغول کارند، توسط 
رســانه ها به مردم معرفی نشده اند و در شهرهای ایران به صورت گمنام یا نیمه 
مشــهور فعالیت می کنند  که دسترسی به آنها خیلی  راحت  نیست. دوم  اینکه  
اساتید هم تمایل و یا وقتی برای  پذیرش هنرجو یا دانشجو در موسسات هنری 
و دانشگاه ها را ندارند، چون بیشتر وقتشان مشغول کارند و روزهای خاصی را می 
توانند صرف آموزش به عالقمندان در این حوزه بکنند. از این جهت که بخواهیم 
نگاه کنیم بعنوان شغل اصلی محسوب نمی شود، برای اینکه واقعا در جامعه امروز 
دغدغه مردم دیدن یا  خرید آثار هنری ایرانی نیســت، بیشتر تمایل به خرید آثار 
هنری خارجی دارند چون فکر می کنند آثار هنری خارجی با توجه به اینکه خیلی 
هم گران هستند زیبایی و ارزش بیشتری دارد . ناگفته نماند که آثار هنری ایرانی 
تابلوهای هنر مینیاتور خیلی گران قیمت است چون خلق آن  زمان خیلی زیادی می 

برد و  خیلی ریزه کاری دارد و ارزشمند است . 
در جمیع جهات کمتر کسی است که به سمت این  آثار هنری تمایل پیدا می 
کند  و به همین خاطر هم  رونق زیادی ندارد از این جهت که بخواهیم بگیم که 

یک شغل پردرآمدی محسوب می شود .
 البته  این طوری که من از دوستانم شنیدم و تحقیقاتی که خودم کردم فکر 
می کنم که در کشورهای دیگر بیشتر برای هنر ایرانی ارزش قائلند، و بیشتر 
طرفدار دارد و حاال به جهت اینکه شاید آشنایی بیشتری دارند و یا آثار ایرانی 
را  تعقیب می کنند در هر صورت فکر نمی کنم داخل ایران بتوان به این حرفه 

بعنوان شغل نگاه کرد. 

گفت و گو با استاد حسام فرجی نگارگر ایرانی و استاد دانشگاه

تاریخ و فرهنگ ایران به کمک هنرمندان ایرانی تشکیل شده است  

 دوست ندارم
 کپی کار کنم،  البته 
خیلی از کارهای اصلی 
من هنوز جایی چاپ 
نشده، ده الی پانزده 
مورد از کارهای مذهبی 
من توی کتاب ها و 
رسانه های مختلف 
منتشر شده ولی من االن 
فکر می کنم هنوز وقت 
مناسبی برای  رونمایی از 
آثار منحصر به فرد من 
نیست و هنوز نتوانستم 
خودم را راضی کنم به 
هر حال اولین کاری که 
من به صورت حرفه ای 
خلق کردم فکر کنم در 
مورد فردوسی و شعر و 
ادبیات ایرانی بود

درکالس های هنری  
چه در موسسات و 

آموزشگاه ها
یا در دانشگاه استعداد های 

بسیار خوبی را دیدم و 
شناسایی کردم  ولی چون 
این کار واقعا خیلی طاقت 

فرساست و زمان زیادی 
باید صرف کنند تا بچه ها 

به اون درجه کار خوب 
برسند صبوری نمی کنند 
و زود رها می کنند، دلم 

می خواهد کمی صبور 
باشند، البته من مشکالت 

زندگی های امروزی 
یا سرعت زندگی های 
امروزی را می دانم که 

باعث می شود کمی دلسرد 
شوند

مصاحبه گر: اشرف کریمی راهجردی  
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*   به نظر شــما آیا دیدگاه های حمایتی از هنرمندان توســط 
حاکمیت الزم است و چرا ؟

بله کامال  الزم است در هر دوره ای باید این حمایت باشد. اگر نگارگری را از 
همان ابتدا بخواهید بررســی و مطالعه کنید در هر دوره ای  که حاکمیت حمایت 
داشته موفق تر بوده است. به نظر من  هنر ایرانی برای جامعه خیلی الزم و روحیه 
ساز است ، باعث می شود شکل و شمایل زیباتری به جامعه بدهد، و  رونق فرهنگی 
شکل بگیرد،  شاید خیلی از خارجی ها و توریست هایی که وارد ایران می شوند به 
خاطر دیدن از آثار نقاشان ایرانی به اینجا سفر کنند و شاید خرید هم داشته باشند  
ولی خوب االن واقعا متاسفانه هیچ حمایتی  از هیچ ارگانی و سازمانی به صورت 

سیستماتیک و مستمر نه شنیده ایم و نه دیده ایم .

  رنگ محبوب شما در نگار گری چیست  و به نظر شما رنگ های 
اصلی چگونه می توانند قصه های ذهنی یک  نگارگر را نقل کنند؟

همه رنگ های نگارگری که در واقع رنگ های ایرانی هم محسوب می شوند 
و ساخت و سازش در واقع  از ابتدا  تا رنگ گذاری روی تابلو یک قاعده خاصی و 
از یک قانونی تبعیت می کند دارای زیبایی خاصی هستند و نسبت به رنگ های 
دیگر متفاوتند، منظورم نقاشی های دیگر به ویژه سبک های اروپایی یا مدرن است  
کــه از لحاظ رنگ  تفاوت زیادی با رنگ های ایرانی دارند. عالوه بر اینکه پخته 
هستند ولی بسیار زنده و شاد هستند و خصوصیات دیگررنگ های ایرانی این است 
که با رنگ های دیگر متفاوت اســت، مثال شما سبز ایرانی را با هیچ سبزی نمی 
توانید مقایسه کنید با سبزهایی که در نقاشی های اروپایی و مدرن می بینیم خیلی 
متفاوت هستند برای اینکه اصال اینها طریق ساختنش اگر بخواهیم قدیمی ترش را 
نگاه کنیم چون گیاهی بوده و رنگ های گیاهی هم یک رنگ های بسیار خاصی 
محسوب می شدند از لحاظ رنگدانه و حتی استخراجش یک مقدار طاقت فرسا بوده 
ولی زمانی که اســتخراج می شده  ماندگاری باالیی داشته و تاللو خاصی دارد، از 
این جهت من نمی توانم واقعا بگویم کدام رنگ ها  را بیشتر دوست دارم یعنی دقیقا 
من با همه آنها سر و کار دارم و از همه استفاده می کنم، هر کدام به لحاظ روحی 
و انرژی بخشی  به من یک حال خاصی می دهند و من واقعا وقتی با آنها کار می 

کنم یک انرژی خیلی خاصی می گیرم.  

 نظر شــما در مورد کپی برداری از آثار هنرمندان پیشکسوت 
چیست و مرز های مهم کپی برداری تا کجا منطقی و قابل تعریف 

است ؟
در این خصوص بایدخاطر نشان کنم که  یکی از دوستان من که اتفاقا از اساتید بنام 
کشور هستند؛ می گفت من فقط 7 سال کپی برداری می کردم و  حتی خود من هنوز به 
کپی برداری  عالقمندم  برای اینکه بعد از این همه سال گذشت و کار کردن هر بار که 
یک هنرمند نگارگری آثار برجسته را کپی می کند بیشتر به  راز و رمزهای نقاشی ایرانی  و 
عناصر بکاربرده شده پی می برد .به نظر من کپی برداری اساس کار نگارگری ایرانی است  
برای اینکه هنر آموز از چند جهت قوی خواهد شد  از رنگ، قلمگیری، حتی ترکیب بندی 
های نقاشی ایرانی که خیلی متفاوت هستند گرفته تا خیلی از مسائل دیگر . در مورد مرز 
بندی هم  به نظر من تا جایی  که قوانین خلق  آثار هنری در این رشته را بدانید و آگاهی 

داشته باشید، راحت تر می توان به خلق آثار هنری پرداخت. 

* خلق یک اثر مینیاتور زمان و دقت بسیار قابل توجهی را طلب می 
کند به عنوان یک هنرمند چگونه اینقدر صبر دارید؟

در مورد صبر واقعا می گویم یک نگارگر وقتی شروع به کار می کند اصال متوجه 
زمان نمی شــود به قدری در این مسئله غرق می شود  و لذت می برد که اصال 
متوجه زمان نخواهد شد ، نیازی به صبر کردن در این کار نیست فقط الزم است که  
عاشق باشی ، وقتی عاشق باشی اخالقت عاشقانه می شود با یک عالم دیگر  ارتباط 

می گیری با یک عالم دیگه که نمی خوام بگم یک عالم باال و ماورایی فکر کنیم به 
قول خیلی از اساتید و دوستان ولی واقعا این طوری هست برای اینکه عرفان و سیر 
و سلوک خیلی در این ماجرا مهم است، یعنی شما باید اول اخالق درستی داشته 
باشی، فکر سالمی داشته باشی تا بتوانی در این مسیر دوام بیاوری واین موضوع  به 

نظر من خیلی جذاب و جالب است .

*  به نظر شما نگارگران ایرانی در خلق و تثبیت شخصیت های 
اساطیری چه نقشی ایفا می کنند و آیا این نقش را از نظر تاریخی و 

ملی  ارزشمند می دانید ؟
 اصوال تاریخ و فرهنگ ایران به کمک هنرمندان ایرانی تشــکیل شده است،  
برای اینکه آنها با ذهنیت خودشان یک داستانی را زندگی کردند، شخصیت ها را 

آفریدند و با  شخصیت ها واقعا زندگی کردند، و بعد شخصیت ها را تبدیل به یک اثر 
هنری کردند که االن بعد از این همه مدت ما داریم می بینیم و ازدیدن آنها  لذت 

می بریم و درس می گیریم. 

* از دیدگاه شما مشهورترین و متبحرترین  اساتید متقدم و متاخر 
نگار گری چه کسانی بودند و چرا؟

بدون اغراق باید بگوم که هیچ استادی را نمی توانیم بگوییم متقدم  یا  متاخر ، 
برای اینکه هر کدام به نوبه خودشان در واقع نقش آفرینی که کردند دارای اهمیت و 
ارزش های بسیار زیادی است. در نوع خودش این واقعیت بی نظیره  که دنیا زمانی 
که به نقاشی ایرانی در سبک های متفاوت نگاه می کنه واقعا حیرت می کند، خیلی 
از دانشــمندان کشورهای اروپایی را من دیدم یا شنیدم که تمام این نقاشی های 
ایرانی را بررسی می کنند و مو به مو دنبال می کنند و خیلی برای آنها جذاب هست  
که چطور این آثار خلق شده و چقدر افکار یک هنرمند می تواند بی نظیر باشد، هم 
در  خلق آثار، شخصیت ها حتی فضا و فضایی که در کارها می بینیم و همین طور 
از لحاظ فکری که اینها چقدر ارتباط خوبی در داخل داستان با یکدیگر دارند و چطور 
یک اثر هنری بی نظیر را به وجود آوردند. بنابراین من فکر می کنم این کار اول و 
آخر ندارد و  بی نهایت است، یعنی خیلی راحت می توانم بگویم که اولش هم عالیه  

و آخرش هم همین طور همشون نمره عالی می گیرند. 

*  آرزوی هنری و حرفهای شما در نگارگری چیست و آیا آن را قابل 
تحقق می دانید؟

به عنوان یک هنرمند که داخل ایران زندگی می کنم آرزوی من این است که 
مالکیت  کارگاهی را  داشته باشم در شهری  مثل تهران که بتوانم به عالقمندان 
این هنر آموزش دهم  و در آنجا بتوانند  سازماندهی شوند و حتی همکاران و دوستان 
من هم در این کارگاه فعالیت داشته باشند که شکل یک کارگاه گروهی را به خود 
بگیرد، ضمن اینکه بابت اینکار  پولی یا اجاره ای پرداخت نکنم ،  البته به نظر من 

این آرزوی بزرگی نیست و امکان تحقق دارد .

 چه توصیه ای برای عالقه مندان به هنر نگار گری دارید ؟
توصیه من برای عالقمندان به این هنر این است  که اگر واقعا عالقه دارند حتما 
دنبال کنند، صبوری کنند و بدانند که به نتیجه خواهند رسید. من چون به تجربیات 
زیادی را دیده و شنیده ام این را می گویم، درکالس های هنری  چه در موسسات 
و آموزشــگاه ها یا در دانشگاه استعداد های بسیار خوبی را دیدم و شناسایی کردم  
ولی چون این کار واقعا خیلی طاقت فرساست و زمان زیادی باید صرف کنند تا  به 
اون درجه از کار خوب برسند خیلی از هنرجوها صبوری نمی کنند و زود رها می 
کنند، دلم می خواد کمی صبور باشند، البته من مشکالت زندگی های امروزی یا 
ســرعت زندگی های امروزی را می دانم که باعث می شود کمی دلسرد و اذیت 

شوند و زود دست بکشند .

آیا تا کنون نمایشگاهی از آثار خود را برپا کرده اید؟ مهمترین 
خاطر و دستاورد شما در این زمینه چه بوده ؟

بله من نمایشگاه زیاد داشتم، اتفاقا یکی دو ماه پیش آخرین نمایشگاه که 
یک نمایشگاه عمومی بود در برج میالد برپا  بود و خدا رو شکر نمایشگاه خیلی 
خوب و جالبی بود. به طور کلی نمایشــگاه زیاد داشتم چه به صورت گروهی 
و یا انفرادی و  در خیلی از جشــنواره ها و نمایشگاه هایی که داشتم کارهای 
من برگزیده شده و خدا رو شکر خوب بوده و این را هم بگویم که ما االن در 
واقع  در حال برنامه ریزی برای برپایی چند نمایشــگاه خارج از ایران هستیم 
تا بتوانیم فرهنگ غنی ایرانی را به نمایش و تحســین بینندگان و مخاطبان 

خارج از کشور بگذاریم.
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اعتراضــات مردم در شــهرهای مختلف کشــور به تصمیم 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین و شکل رفتارهای اعتراضی 
بار دیگر این ســؤال را مطرح کرده است که در چارچوب نظام 
سیاسی و حقوقی جمهوری اسالمی ایران، مردم چگونه می توانند 
اعتراضات و مطالبات خود را بیان کنند؟ قانون اساسی و قوانین 
عادی چه ظرفیت هایی را برای بیان اعتراضات پیش بینی کرده اند؟ 
چگونه می توان برای احقاق حقوق خود بدون اینکه به همسویی 
با دشمن و ضدانقالب متهم شد، راهپیمایی اعتراضی برگزار کرد؟ 
دکتر کامبیز نوروزی؛ حقوقدان شــرایط قانونی و عملی برگزاری تجمعات 
اعتراضی را تشــریح و خط تمایزی را میان اعتراضات مدنی ، آشوب و شورش 
ترســیم کرد. نوروزی از کوتاهی حکومت در اجرای اصل ۲7 قانون اساســی 
می گوید و تأکید می کند که نباید وجه »قدســی« برای اعتراضات مردمی قائل 

شد. مشروح گفت وگو با کامبیز نوروزی را در ادامه می خوانید.
پیش بینی قانون اساسی برای اعتراضات مدنی مردم چیست؟ 
چه شرایطی برای برگزاری راهپیمایی های اعتراضی در قوانین 
جمهوری اسالمی ایران مطرح اســت؟ به لحاظ عملی قوانین 
موجود چه ظرفیتی برای برگزاری تجمعات اعتراضی دارند؟ آیا 
مردم در عمل می توانند از ظرفیت های قانونی برای طرح مطالبات 

خود بهره مند شوند؟
واژه اعتراض مدنی در ادبیات سیاســی، حقوقی و اجتماعی ایران، واژه نسبتا 
جدیدی است. این واژه در زمان تصویب قانون اساسی کشور چندان متداول نبود. 
اما این مفهوم و این معنا در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. طبق 
اصل ۲7 قانون اساسی، »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، 
به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.« ما در حقوق، تفسیری را 
که از این اصل قانون اساسی داریم، این است که افراد و جمعیت ها می توانند و 
حق دارند که ســخن خود و مطالبه خود را در اجتماعات مختلف و راهپیمایی ها 
بیان کنند. حکومت هم موظف است که امنیت این راهپیمایی ها را تامین کند. به 

موجب بند 7از اصل سوم قانون اساسی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی از 
وظایف حکومت است. در این بند، کلمه »تأمین« به معنی فراهم کردن نیست 
بلکه  ایجاد امنیت، به معنای دقیق کلمه »تأمین« به کار رفته اســت. بنابراین 
حکومت موظف است که برای راهپیمایی های مردم ایجاد امنیت کند. این یک 

حق اساسی برای مردم است.
آیا شرط صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، تناقضی با اصل 

۲۷ قانون اساسی ندارد؟
طبق قانون احزاب که اوایل ســال های دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، برای 
راهپیمایی، مردم باید مجوز بگیرند. در تفسیر حقوقی گفته می شود که این مجوز 
گرفتن فقط برای برنامه ریزی و نظم ضرورت دارد؛ برای مثال برای ساماندهی 
به ترافیک، پلیــس، نیروی انتظامی و پلیس راهور باید در جریان برنامه ها قرار 
بگیرند تا بتوانند نظم و امنیت الزم را برای برگزاری تجمعات برقرار کنند. نیروی 
انتظامی باید مراقب آن باشــد که کسی متعرض راهپیمایان نشود. این همان 
چیزی است که در حقوق اساسی ما وجود دارد. اما در عمل و در بیش از ۳ دهه 
گذشته، حکومت در برابر تقاضاهای راهپیمایی و تجمعات عمومی مردم مقاومت 

کرده و از صدور مجوز خودداری کرده اســت. فرایند و مراحل صدور مجوز هم 
به گونه ای پیچیده پیش بینی شــده است؛ کمیسیون ۱۰احزاب به عنوان مسئول 
صدور مجوزها در جریان صدور مجوز عموما پا را فراتر گذاشــته؛ به طوری که 
خواسته های آنها گاهی مواقع به تفتیش عقاید شباهت پیدا می کند و عمال مانع از 
برگزاری راهپیمایی ها می شوند؛ یعنی در عمل مانع از اجرای قانون اساسی شده و 
به تفاسیر صحیح از قانون اساسی تن نمی دهند. نظام حقوقی که کشور در ارتباط 
با برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی، دقیق و روشن است اما در اجرا 

رعایت نمی شود.
بعضا نهادهای ذیربــط در صدور مجوز مقاومت می کنند. فکر 
می کنید دلیل اینکه در برابر تجمعات اعتراضی مقاومت می شود 

و از صدور مجوز خودداری می شود، چیست؟
من فکر می کنم بخشی از مسئله به حکومت و بخشی دیگر به جامعه مربوط 
است؛ گرایش غالب حکومت در ایران به شکلی است که تمایلی برای پذیرش 
و بروز و ظهور تنوع و سالیق مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد. البته 
می توانیم درک کنیم که در سال های ابتدایی انقالب و در دوران جنگ تحمیلی، 

شرایط بســیار خاص، حاد و پیچیده ای بر کشور حاکم بود که این ایجاد برخی 
محدودیت ها برای آزادی های اجتماعی را توجیه می کند. به هر حال کشوری که 
در حال دفاع و جنگ اســت از نظر ضوابط امنیتی در شرایطی قرار دارد که نیاز 
به مراقبت دارد. این مســئله از نظر حقوقی پذیرفته شده است. اما پس از اتمام 
جنگ و ورود کشور به شــرایط عادی، همچنان این گرایش بسیار قوی است. 
یک نظارت کلی شدید بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی گروه های مختلف وجود 
دارد. اما در عین حال به شکل متناقضی بعضی جریان های سیاسی که معموال 
در کشــور از حاشیه امنیت باالیی قرار دارند، به آسانی می توانند برای برگزاری 
تجمعــات و راهپیمایی اقدام کرده و مطالبــات خود را مطرح کنند که این یک 

تبعیض نارواست.
به گروه هایی اشاره کردید که از حاشیه امن برخوردار هستند 
و بارها شــاهد حضور آنها در خیابان ها بوده ایم؛ در مواردی آنها 
تجمعاتی در اعتراض به سیاســت های دولت برگزار کرده و یا 
مقابل سفارت انگلیس و عربستان دست به اقدامات خشونت آمیز 
زده اند، آیا اقدامات اینها با مجوز کمیسیون ماده 1۰احزاب صورت 

تفاوت 
اعتراض 
مدنی و 
اغتشاش

گفت و گو با دکتر کامبیز نوروزی 
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گرفته است و آیا برخورد قانونی با آنها صورت گرفته است؟
تــا آنجایی که من اطالع دارم، این گروه ها هیچ گونه مجوزی نداشــته اند و 
برخورد قاطعی هم با آنها صورت نگرفته است. حمله به سفارت عربستان سعودی 
یا ســفارت انگلیس از نمونه هایی بودند که آثار بین المللی آن چشمگیر بود. در 
نمونه هایی دیگر، این گروه ها تجمعاتی برگزار کردند که به واسطه آن شخص 
رئیس جمهور را با شــعارهایی مانند »استخر فرح در انتظارت« تخریب کردند. 
اقداماتی که هیچ گونه برخورد قانونی با آنها صورت نگرفت. با وجود اینکه اقدامات 
این گروه ها، آثار زیانباری در سیاست های داخلی و خارجی کشور به جا گذاشت 
اما برخورد قابل اعتنایی با آنها صورت نگرفت. عدم پذیرش حقوق ملت در زمینه 
برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها و این نوع برخوردهای تبعیض آمیز، عمال نظم 

حقوقی مربوط به این حوزه را با اختالالت شدید مواجه کرده است.
اشــاره کردید که بخشــی از اجرای صحیح قانون برگزاری 

اجتماعات، به جامعه مربوط است. در این باره توضیح دهید.
ما نباید یک تصویر قدسی از جامعه ترسیم کنیم و باید واقع بین باشیم؛ مفهوم 
جامعه مدنی، رفتار و اعتراض مدنی صرفا موضوعات زبانی نیستند. مفاهیم مدنی 
دارای برخی ملزومات هستند و بنابراین جامعه باید به سطحی از مفهوم جامعه 
مدنی ارتقا یافته باشــد. یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این 
اســت که در رفتار و اعتراض مدنی چارچوب مشخصی وجود دارد؛ برای مثال، 
اعتــراض به قیمت بنزین به دلیل اهمیت آن در زندگی و معیشــت مردم، یک 
حق مدنی است. مردم می توانند به افزایش قیمت بنزین اعتراض کنند. تا اینجا 
هیچ مشــکلی وجود ندارد. اما اگر اعترضات بخواهد شکل مدنی به خود بگیرد 
باید شــعارها و رفتارها به قیمت بنزین محدود بماند. نمی شــود در اعتراض به 
قیمت بنزین نسبت به شخصیت های مملکتی شعار زنده باد و مرده باد سر داد. 
ایــن کنش مدنی نخواهد بود. از همه جای دنیا می توان برای این منظور مثال 
آورد؛ کارکنان شرکت ایرفرانس در اعتراض به حقوق خود اعتراض کردند. این 
اعتراضات به همین حد محدود ماند و شــعارهای زنده باد و مرده باد شنیده نشد. 
بنابراین می توان این نوع اعتراضات را مدنی توصیف کرد. مسئله ای که باید مورد 
توجه قرار بگیرد این اســت که جامعه را »قدسی« نبینیم و تحلیل واقع بینانه از 
آن داشته باشیم. رفتار مدنی شرایطی دارد؛ آتش زدن و تخریب اماکن عمومی 
را نمی توان رفتاری مدنی درنظر گرفت. نام آن اغتشــاش، شورش یا هر چه که 
باشد، رفتار مدنی نیست. اگر تظاهرات، مدنی باشد این وظیفه نیروی پلیس است 
که با تمام قوا از امنیت تظاهرکنندگان دفاع کند. اما زمانی که کار به آتش زدن و 
تخریب می رسد وظیفه نیروی پلیس مقابله با این اینگونه رفتارهاست. در مقابل با 
رفتارهای غیرمدنی هم قانون باید رعایت شود؛ پلیس نباید از حدود اختیارات خود 
تجاوز کند، قوه قضاییه نباید با بازداشت شــدگان بیش از حد قانونی سختگیری 
کند. حق دسترسی به وکیل و حق دفاع برای بازداشت شدگان احتمالی هم باید 

محفوظ بماند.
آیا شرایط الزم برای بروز رفتارهای مدنی از سوی شهروندان 

فراهم است؟
مســئله مهمی که در اینجا باید به آن اشــاره کرد این اســت که حکومت 
در ایجاد شــرایط الزم برای شــکل گیری رفتارهای مدنی در جامعه کوتاهی 
کرده اســت؛ از این جهت که فرصت تمرین و ممارست به جامعه نداده است. 
حکومت طی ســالیان طوالنی این اجازه را نداده اســت کــه مطالبات مردم 
و جامعه مطرح بشــود و مانع از انباشــته شــدن مطالبات و اعتراضات شــود. 
 انباشــتگی مطالبات می تواند به شکل اعتراضات تخریبی و غیرمدنی بروز کند.

گاهی اعتراض های مدنی در داخل ایران با حضور عده ای فرصت طلب به حاشیه 
کشیده می شــود؛ چنین می شود که رفتارهای معترضان هم تعبیر به اغتشاش 
می شود؛ اشکال کار دقیقا کجاست؟ چطور می توان اعتراض کرد و در عین حال 

فاصله را با اغتشاشگران و اوباشان حفظ کرد؟

چنیــن دیدگاهی مانع از یک نگاه عمیق بــه پدیده هایی مانند تظاهرات و 
رفتارهای اعتراض آمیز مدنی می شود. به هر حال زمانی که با یک اتفاق خیابانی 
مواجه هســتیم، فضای جمعی به شکلی از هیجان می رسد که از چارچوب های 
قانونی خارج می شود. مشابه این وضعیت در مسابقات فوتبال در ایران و جاهای 
دیگر دنیا دیده می شود. هیجان مسابقه گاهی برای تماشاچیان گاهی به قدری 
باال می رود که کنترل خود را از دســت می دهند و مرتکب رفتارهای نابهنجار 
می شــوند. افرادی که به خیابان می آیند الزاما اراذل و اوباش نیســتند؛ هر چند 
ممکن است در میان یک جمعیت کثیر افراد از اقشار مختلف حضور داشته باشند 
که در کنار دانشــجو و تاجر و... تعــدادی اراذل و اوباش هم در آن جمع حضور 

داشته باشند.
آیا اعتراضــات اخیر مردم در شــهرهای مختلف را می توان 

»مدنی« توصیف کرد؟
آنچه که طی شــنبه شب گذشته در تهران اتفاق افتاد و به شکل دیگری در 
سال ۹۶در شهرهای مختلف روی داد، قطعا حرکات اعتراضی بودند، اما من تردید 
دارم که این اعتراضات را »مدنی« توصیف کنم. این اعتراضات واجد خصوصیات 

مدنی نبودند.
در جایی از صحبت های خود به قانون احزاب اشاره کردید که 
براساس آن، گروه ها قبل از برگزاری تجمعات باید برای دریافت 
مجوز اقدام کنند؛ مسئله این اســت که در ایران، مردم ارتباط 
چندانی با احزاب ندارند؛ یعنی قابل دسته بندی بر مبنای احزاب 
موجود نیستند و اساســا جامعه ایران فاقد سامان حزبی است. 
مردم عادی برخالف احزاب، فاقد تشــکیالت، سازمان و رهبری 

هستند که بتوانند به واسطه آن برای دریافت مجوز اقدام کنند. با 
این شرایط، اگر عموم مردم در شهرهای مختلف بخواهند برای 
بیان اعتراضات خود به سهمیه بندی بنزین تجمع کنند، باز هم نیاز 

به دریافت مجوز دارند؟ 
نظــم عمومی اقتضا می کند که هر حرکت خیابانی با اطالع مقامات امنیتی 
و پلیســی باشد؛ به هر حال پلیس  موظف به حفظ امنیت عمومی است. اما آن 
چیزی که به نام حرکت های »خودجوش« در ایران رایج شــده است، به اعتقاد 
من مجموعه رفتارهایی است که از نابه هنجاری های موجود در فضای سیاسی 
کشــور و بی توجهی حکومت به حقوق اساسی ملت ناشی می شود. در ایران، ما 
فاقد احزاب قدرتمند فراگیر هستیم. بسیاری از رفتارهای سختگیرانه ای که در 
ادوار مختلف درکمیسیون ماده ۱۰قانون احزاب برای تشکیل احزاب روی داده 
است، از موانع شکل گیری احزاب قدرتمند در ایران است. یکی از حوزه های مهم 
در سیاست کشور مانند حوزه دانشجویی، ما شاهد محدودیت های فراوان در این 
زمینه هستیم تا جایی که در یک آیین نامه بسیار نادرست و خالف حقوق اساسی، 
رفتارهای دانشــجویان حتی در فضای مجازی تحت نظارت قرار می گیرد. این 
نابه هنجاری، تأثیر خود را در جایی نشان داده است که سازمان سیاسی کشور از 

وجود احزاب تهی است.
 احزابی که مردم را دسته بندی  و مطالبات آنها را سازماندهی و عقالیی کرده 
و در چارچوب قانون عمل می کنند. احزاب مسئولیت هدایت مردم و مطالبات آنها 
را بــر عهده دارند و برای آن برنامه ریزی می کنند. آنچه در ایران از آن به عنوان 
حضور »خودجوش« یاد می شود اگرچه به ظاهر زیباست اما بیانگر نابه هنجاری 
وضعیت سیاســی کشور است که مردم به شکلی توده وار و بدون برنامه و بدون 
رهبری حزبی و شعارهای تعریف شده به خیابان می آیند و شرایط خطرناکی را 
رقم می زنند. اگر یک حزب معین تقاضای راهپیمایی کند و با فرض اینکه مجوز 
هم بتواند دریافت کند، این گونه نخواهد بود که هرکسی شعارهای مورد دلخواه 
خود را سر بدهد و گروهی دیگر سطل های زباله را آتش بزنند و آن دیگران هم 
به شکستن شیشه ها اقدام کنند. این مشروط بر آن است که ساختارهای حکومتی 

مجال رشد احزاب را به جامعه مدنی بدهند.
چندی پیش دولت برای تسهیل اعتراضات و ساماندهی آنها 
طرحی را به تصویب رساند که براساس آن مکان های مشخصی 
برای برگزاری تجمعات معترضین تعیین می شد؛ مصوبه ای که 
از سوی دیوان عدالت اداری با استدالل محدودکردن آزادی های 
قانونی مردم ابطال شد. این در حالی است که روی کاغذ استدالل 
دیوان عدالت اداری درســت به نظر می رسد اما در عمل امکان 
بهره مندی مردم از ظرفیت های قانونی برای بیان اعتراض وجود 

ندارد. ارزیابی شما از این دو نگاه چیست؟
طرح مورد نظر دولت، هم خالف حقوق اساسی ملت بود و هم غیرقابل اجرا 
بود؛ صراحتا بگویم که این طرح بســیار ناشیانه و بی ارزش بود و فاقد هرگونه 
محتوایی بود. چرا که حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را محدود می کرد. ایراد 
دیوان عدالت اداری بر این طرح درســت بود. دولت اگر می خواست هوشمندانه، 
کارشناسانه و صادقانه عمل کند باید برای اجرای درست اصل۲7قانون اساسی 
تالش می کرد. مجری اصلی قانون احزاب وزارت کشــور اســت و بسیاری از 
مشکالت از عملکرد وزارت کشور ناشی می شود که بخشی از دولت است. دولت 
بدون اینکه بخواهد زحمت حل مسئله را بر خود هموار کند با ابتدایی ترین و در 
نتیجه با غلط ترین راه حل ســراغ این ایده آمده بود. اما از نظر عملی هم، اجرای 
این طرح ناممکن بود. با فرض اینکه نقطه مشخصی در تهران برای تجمعات 
تعیین شود و افراد و گروه ها بخواهند بدون هرگونه مجوزی اعتراض خود را بیان 
کنند می توان حدس زد که چه اتفاقی روی خواهد داد. این طرح یک گرته برداری 
خیلی مبتذل و کودکانه از سوی برخی افراد کم سواد از »هایدپارک« لندن بود. 

هایدپارک لندن مبتنی بر یک ســنت بسیار کهن انگلیس است که نمی توان با 
قانونگذاری آن را کپی کرد. 

در ایران چگونه می توانیم اعتراض کنیم؟
به همان اندازه که به دولت و ســاختارهای حکومتی برای اجرای صحیح اصل 
۲7قانون اساسی ایراد وارد می کنیم، باید این مسئله را هم مورد توجه قرار دهیم که 
شاخص های اعتراض مدنی باید رعایت شوند؛ موضوع اعتراضات باید معین باشد و 
شــعارها و رفتارها نیز باید مسالمت آمیز باشند. تخریب و آتش زدن، اعتراض مدنی 

محسوب نمی شود.
 متأسفانه در فضای آشفته سیاسی در داخل و خارج کشور، یک سوی این دعوا 
تالش می کند که همه چیز را منفی جلوه دهد و معترضان را با اوصافی مانند اراذل 
و اوباش و نفوذی ها و ضدانقالب وصف کنند و در ســوی دیگر یک وجه قدسی و 
بی نقص از تظاهرکنندگان و تظاهرات جلوه می دهند و آن را چماقی برای حکومت 
می کنند. هر دو شیوه رفتارها غلط و اشتباه است. تالش ما باید این باشد که در چارچوب 
قانون و با حفظ اصول رفتار مدنی این فضا را شکل بدهیم که مدل های مختلف از 
گفت وگوهای مدنی در جامعــه رواج پیدا کند. یک مدل آن می تواند آزادی بیان در 
چارچوب رسانه های قانونی و مطبوعات باشد و مدل های دیگر آن شناسایی آزادی های 
اساسی اقشار مختلف مانند کارگران و دانشجویان، شناسایی راهپیمایی و تجمعات 
قانونی و نقش احزاب باشد.به همان اندازه که به دولت و ساختارهای حکومتی برای 
اجرای صحیح اصل ۲7قانون اساسی ایراد وارد می کنیم، باید این مسئله را هم مورد 
توجه قرار دهیم که شاخص های اعتراض مدنی باید رعایت شوند؛ موضوع اعتراضات 
باید معین باشد و شعارها و رفتارها نیز باید مسالمت آمیز باشند. تخریب و آتش زدن، 

اعتراض مدنی محسوب نمی شود.
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کوه های سر به فلک کشیده کردستان میزبان کوله هایی است که محلی ها 
حامل آنها را با نام کولبر می شناسند و این کوله ها هرازگاهی بالی جان حامالن 

خود می شوند.
مادر: فرهاد عزیز جانم نرو این راه خطرناک اســت هوا نشان از آمدن برف و 
بوران دارد؛ فرهاد: مادر قول می دهم همان طور که اولین بارم است که این راه 
را می روم آخرین بار هم باشد فقط اجازه بده بروم تا بتوانم پول یک دست لباس 

ورزشی را برای خودم در بیاورم.
مادر: آزاد شــیر پسرم فرهاد امانت باشد دست تو، هرکاری می کنم به حرفم 
گوش نمی دهد؛ آزاد: چشم، مادر نگران نباش مگر نمی دانی این راه همیشگی 
من است تازه کوه های کردستان مهربانند مانند مادرانش، همان گونه که فرهاد را 
به من سپردی من را نیز به کوه ها بسپار که انشااهلل بسالمت باز خواهیم گشت.

مادر، کوهستان را نفرین نکن
فرهاد: داداش سرده چیکار کنیم؟ آزاد: راستی اگر ُمردم به مادر بگو کوهستان 
را نفرین نکند تو را به من امانت ســپرده بود، پالتوات را از روی من برادر و برو 
کمک بیاور. شاید این حرف هایی باشد که ۲ برادر مفقود شده در ارتفاعات گردنه 

ژاالنه در آخرین لحظات با هم داشته اند.
کسی چه می داند میان ۲ برادر در آخرین لحظه های باهم بودنشان چه گذشته 

است، چند لحظه خودمان را جای آنها بگذاریم به همدیگر چه خواهیم گفت؟.
این داستان کوتاه چند خطی روایتی است هرچند ناقص از زندگی ۲ برادر اهل 
روستای نی از توابع شهرستان مریوان که روز سه شنبه هفته گذشته برای امرار 
معاش به دل کوه های مرزی کردستان زدند و با گرفتار شدن در برف و کوالک 

پیکر بی جانشان پیدا شد.
هر ۲ برادر با چند ساعت اختالف در اثر برودت سرما جانشان را از دست دادند 
برف جسد آزاد برادر بزرگ این تراژدی را صبح چهارشنبه پس فرستاد اما جنازه 
فرهاد نوجوان ۱7 ساله را تا ظهر جمعه نگه داشت که با همکاری ۲ هزار نفری 
مردم محلی و امدادگران هالل احمر ســرانجام جسم بی جان او هم از زیر برف 
بیرون آورده شد.)طبق اعالم اداره کل ثبت احوال استان کردستان آزاد متولد ۳۱ 

فروردین ۱۳77 و فرهاد نیز متولد اول فروردین ۱۳۸۱ است.(

یک طرفه به قاضی نرویم
این اتفاق باعث شد بحث کولبری یا همان پیله وری طرح ساماندهی مبادالت 
در بازارچەهای غیر رسمی تجار و پیله وران در مناطق مرزی بر سر زبان ها بیفتد 
و قضاوت ها در مورد قانونی و غیر قانونی بودن کولبری مجددا در رسانه، محافل 

عمومی و فضای مجازی سر باز کند.

کولبر در بین جامعه محلی مرزنشــینی به شــخصی اطالق می شود که به 
صورت مجاز یا غیرمجار کاالیی را از آنسوی مرز به این سوی مرز حمل می کند 
اما در طرح ساماندهی مبادالت در بازارچه های غیررسمی واژه کولبر را حذف و 

پیله ور را جایگزین آن کرد.
به طوری که از نظر این طرح پیله ور به شخصی اطالق می شود که به صورت 
قانونی از معابر رسمی اقدام به حمل کاالهای مجاز از آن سوی مرزها به داخل 

مرز کشور می کند و در قبال آن از برخی معافیت های قانونی بهره مند می شود.
اما روند کولبری که به عنوان یک پدیده نابهنجار جامعه شــناخته می شود 
همچنان از سوی برخی افراد مرزنشین انجام می شود به طوری که ساالنه چند 

تن از این افراد در این راه جان خود را از دست می دهند.
ارتفاعات ژاالنه در شهرستان سروآباد تنها مسیر تردد در کردستان است که 
مترددان غیرمجاز مرزی در فصول  مختلف سال از آن برای تردد و حمل کاالها 

از خاک اقلیم کردستان به کشورمان استفاده می کنند.
این ارتفاعات که همه ساله از اواخر آبان تا اوایل اردیبهشت ماه شاهد بارش 
های چند متری برف و ریزش بهمن های مختلف است بخودی خود برای هر 
کسی خطر آفرین اســت چه برسد به اینکه باری سنگین را بر دوش بکشی و 

تردد کنی.
این ارتفاعات آخرین قربانی های خود را سه شنبه شب گرفت و جان ۲ برادر 
مریوانی را در حالی گرفت که آنان همانند ســایر هم ردیفان خود از سر ناچاری 
از جمله بیکاری، اجرا نشــدن کامل طرح ساماندهی کولبران و طرح ساماندهی 
مبادالت در بازارچەهای غیر رسمی و مشکالت معیشی دل به این کوه ها برای 

کولبری زده بودند.

کردستانی ها باز حماسه آفریدند
امــا جان دادن این ۲ برادر تنها یک رویداد نبــود بلکه مجددا آزمونی برای 
همدلی مردم بود، روز سه شنبه ۲۶ آذر خبر گرفتاری سه کولبر در ارتفاعات تته 
مخابره شــد و ظهر همان روز جسد برادر بزرگتر پیدا شد اما خبری از برادر ۱7 

ساله نبود.
فردای همان روز جمعی از مردم شهرستان سروآباد به همراه ۶ تیم امدادگران 
جمعیــت هالل احمر به مدت ۲ روز به جســت و جوی ایــن نوجوانان دل به 
ارتفاعات تته زدند بعد از ظهر جمعه سرانجام جسد پیدا شد و تا بار دیگر این مردم 

در آزمون همدلی و نوعدوستی سربلند باشند.
اما سوال اینجاست چگونه می توان جواب مردمی را داد که در مشکالت یاور 
هم هستند و دست زمانه در اثر سوء مدیریت ها آنچنان این افراد را در تنگنا قرار 
داده تا مادری ۲ ُدردانه خود را برای لقمه نانی در سرمای استخوان سوز زمستان 

کوله ای که

رد
ی گی

ن م
جا



0 0 0 شماره پانزدهم شماره پانزدهم14 0 15 فرهنگ  و جامعهفرهنگ و معیشت

به کوهستان امانت بسپارد ولی جنازه آنها به جای نان تحویلش شود؟

آیین نامه مبادالت در بازارچەهای موقت مرزی
۱۹ خرداد ۱۳۹7 بود که اســتاندار کردســتان از اصــالح و ابالغ آیین نامه 
ساماندهی مبادالت دربازارچەهای غیر رسمی به نفع تجار و پیله وران در مناطق 
مرزی استان خبر داد و گفته بود: بنابر مصوبه هیات دولت تخفیف سود بازرگانی 
حاصل از مبادالت کاال برای هر مرزنشین هفت میلیون ریال و هر خانوار تا سقف 

چهار نفر ۲۸ میلیون ریال در ماه خواهد بود.
بهمن مرادنیا با اعالم اینکه سود اختصاص یافته در کل مناطق و استان های 
مشمول طرح در کشــور ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود، ادامه داد: در 
طرح جدید باید میان پیله ور و تاجر برای ورود کاال توافق صورت گیرد تا زمینه 

انتفاع مناسب طرفین فراهم شود.
وی گفته بود: در این طرح، معابر پیله وری کردســتان برای ارائه خدمت به 
۲۳ هزار و ۳۹۲ خانواده مرزنشین در سه شهرستان بانه، مریوان و سرآوباد پیش 

بینی شده است.

مرگ کولبران تکرار نشود
استاندار کردســتان در پیامی جان باختن »فرهاد و آزاد خسروی« که در 
ارتفاعات تته اورامان گرفتار کوالک شــدند را به خانواده و مردم داغدار آن 

دیار تسلیت گفت.
در پیام مرادنیا آمده اســت: خبر جان باختن فرهاد و آزاد خسروی، دو کولبر 
جوان که برای کسب روزی حالل و گذران زندگی راە دشوار و پر مشقت کولبری 
را پیش گرفتند و در ایــن راه جان عزیز خود را در ارتفاعات تتە اورامان بر اثر 

کوالک و سرما از دست دادند، موجب تاسف و اندوه عمیق شد.
حادثه به قدری جانکاه و دردناک است که دل هر انسان با وجدان و آزاده ای را 
به درد می آورد و یادآور این نکته است که باید هرچه زودتر تدابیر و راهکارهایی 
اندیشیده شود که مسیر و روش امرار معاش به این شکل پایان یابد تا در آینده از 

تکرار حوادث تلخ و ناگوار از این دست جلوگیری شود.
اینجانب ضمن ابراز همدردی و عرض تســلیت به خانواده داغدار عزیزان در 
گذشته »فرهاد و آزاد خسروی«، برای ایشان از پیشگاه خداوند متعال مغفرت و 
آرامش ابدی و بــرای بازماندگان و داغداران این تراژدی غم انگیز صبر جمیل 

خواستارم.
اســتان کردستان ۲۲7 کیلومتر مرز با کشور عراق دارد که در امتداد این مرز 
پنج معبر پیله وری ایجاد شده بود که در طرح آیین نامه ساماندهی مبادالت در 
بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی چهار مورد از این معابر شامل معابر گله 
ســور و هنگ ژال بانه، معابر خانم شیخان و پیران مریوان و مله خورد سروآباد 

مورد توجه قرار گرفته است.
رنجی که پایان نیافت

کولبری را نمی توان در واژه معنی کرد، برای معنی آن تنها باید رنج کشیدن 
آنها هنگام حمل کوله های سنگین و گذر از باریکه راه معبر مرزی را حس کرد 
شاید در ابتدا برخی طرح پیله وری را نویدی برای پایان رنج این قشر می دانستند 
اما این طرح همچنان پس از یکسال اجرایی شدن آنچنان که باید تاثیر خود را 

نشان نداده است.
طرح پیله وری قرار بود در چهار معبر رســمی استان کردستان اجرا شود که 
تاکنون تنها در چند نوبت اجرا شده و در آن کسی بدون داشتن دفترچه کولبری 
نمی توانست وارد معبر شــود و آنکه خوش شانس بود شاید در هر روز ۲ نوبت 
موفق به حمل کاال می شد در قبال آن به صورت میانگین بین ۲ تا پنج میلیون 

ریال عایدش می شد.
بانه، مریوان و سروآباد سه شهرستان مورد هدف طرح آیین نامە مبادالت در 
بازارچەهای موقت مرزی هستند در جریان حدود ۲ ساله اجرای آن در هر کدام 

شاید به تعداد انگشتان دست اجرایی شد و هر مرزنشین در همان نوبت ها برای 
هــر ماه هفت میلیون ریال به هر نفر و ۲۸ میلیون ریال برای خانوار چهار نفره 

پرداخت کردند.

درآمد ۶۰۰ میلیارد ریالی مرزنشــینان کردستان از محل فروش 
سوخت

پرداخت بخشــی از سود حاصل از فروش ســوخت به مرزنشینان ساکن در 
شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود 
که به گفته معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال 
۱۳۹۵ تا کنون از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان 

کردستانی واریز شده است.
علی اصغر عباسی اظهار داشت: این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان 
ســاکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای این استان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ 

خانوار واریز شده است.
وی یادآور شــد: کردستان سهمیه ماهیانه پنج میلیون لیتری دارد که توسط 
۱۹ تعاونی مرزنشین با ۲۱۵ هزار عضو به خارج از کشور صادر می شود و ساکنان 
جامعه هدف در این طرح ۲۰ درصد ســود حاصله را به عنوان کمک معیشتی 

دولت دریافت می کنند.

دولت و کولبر قربانی زیاده خواهی تاجران
گویی این خدمت نیز جوابگوی نیاز مردمان مرز نشینی که اقدام به کولبری 
از مبادی رسمی و غیر رسمی می کنند نبود یا علت لنگیدن کار را باید در جای 

دیگری جست.
برخی بر این باور هستند که وارد کردن یک کاال به صورت قاچاق و یا بدون 
تشــریفات گمرکی تنها یک برنده دارد و آن هم تاجرانی است که با وعده های 
مختلف افراد را قربانی زیاده خواهی خود می کنند و افراد نیازمندی که از ســر 
ناچاری و مشــکالت معیشــتی کولبری می کنند را در طعمه های خود گرفتار 

می کنند.
کولبران از جنس همین مردم کنار ما هســتند از جوانان کم ســن ۱۶ و ۱7 
ساله تا مردان کهن سال ۶۰ ساله در بین آنها دیده می شود حتی به گفته برخی 
شاهدان در بین آنان زنانی با غیرت و پوشش مردانه نیز وجود دارند که سنگینی 

بار قاچاق را به جان می خرند تا نفروشند آنچه نباید.

کولبر قاچاقچی نیست
»کولبر قاچاقچی نیست«  فرمایشی از رهبر معظم انقالب اسالمی است که 
ایشان آن را در سال ۱۳۹۵ در دیدار با جامعه کارگری بیان و بر ضرورت مقابله 

جدی با قاچاق کاال تاکید داشتند.
نیروی انتظامی برای تحقق تاکیدات رهبر معظم انقالب از همان سال همت 
خود را به کار بســته تا در کنار حمایت از کولبرانی که قانونی فعالیت می کنند با 
قاچاقچیان کاال و قاچاق سازماندهی شده به صورت جدی برخورد کند و ساالنه 

باندهای مختلفی را در این راستا متالشی کند.
اما مرزبانی به عنوان بخشــی از این نیرو موظف اســت در کنار حفاظت از 
مرزهای جمهوری اســالمی افرادی را که به صــورت غیرقانونی در مرز تردد 
می کنند را به دســت قانون بســپارد و با توجه به اینکه برخی، اقدام به قاچاق 
کاالهای حرام مانند مشروبات می کنند و هنگام تردد در مرز به هشداهای پلیس 

توجه ندارند جان خود را از دست می دهند.
حال باید پرسید: با وجود تاکیدات فراوان از سوی مسووالن ارشد نظام، برنامه 
ریــزی مختلف دولت برای اجرای طرح های متعدد در راســتای کاهش پدیده 
نابهنجار کولبری، بیکاری و قاچاق کاال عیب کار کجاست که همچنان کولبری 

نان نمی دهد که هیچ، جان هم می گیرد؟
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زنان اگر درگیر تصادفات رانندگی شوند، به احتمال ۴7درصد بیشتر از مردان 
دچار مصدومیت شدید می شوند. علتش آن است که مهندسان ایمنی خودرو را 
معمواًل با آدمک هایی می آزمایند که الگوی بدنشان متناظر با »متوسط مردان« 
است: مرسوم ترین نسخۀ این آدمک ها ۱77 سانتی متر قد و 7۶ کیلوگرم وزن دارد 

و نسبت حجم عضالتش نیز مردانه است.
یکی از گله های رایج مردان از زنان این اســت که هیچ وقت گوشی شان را 
جواب نمی دهند. زن ها گوشی شان را ته کیفشان می اندازند و اگر با آن ها کاری 

داشــته باشــی، صد بار هم که زنگ بزنی، متوجه نمی شوند. اما بیایید از مسیر 
دیگری هم به این مسئله نگاه کنیم: لباس های زنانه جیب ندارند، و گوشی های 
جدید بزرگ تر از آنند که زنان بتوانند آن ها را در دست نگه دارند. در واقع، آن ها 
»مجبورند« گوشی شان را در کیفشان بگذارند. کتابی جدید با چنین مثال های 

ساده ای نشان می دهد چطور زنان در جامعه نادیده  گرفته می شوند.
سوفی مک بین، نیو استیتسمن — بعدازظهر یکی از همین روزها، در میانۀ 
کوالک نوزادم را از مهدکودک برداشــتم. ماشین ها و اتوبوس ها زوزه کشان در 

خیابان هایی که رویشان شن پاشیده بودند، از کنار ما می گذشتند، اما پیاده روهای 
یخ زده و ِگل آلود لیز بودند.

وقتی برف روب ها خیابان هــای نیویورک را پاک می کنند، معمواًل توده های 
بــرف را کنارۀ جدول می ریزند. ما هم بــا پای پیاده باید از این تپه های ناهموار 
برف فشرده بگذریم تا به آن سوی خیابان برسیم. این وضع آدم را دیوانه می کند، 
خصوصاً اگر مثل من پنج ماهه باردار باشی و یک کالسکۀ کوچک را هم نیمی 
از راه ُهــل بدهی و نیمی از راه به بغل بگیری. هرگز به ذهنم نرســیده بود که 

این وضع هم مصداقی از سکسیسم است.کروالین کرادو پرز، نویسنده و فعال 
فمینیسم، در ابتدای دومین اثرش زنان نامرئی داستان شهری در سوئد را تعریف 
می کند که در ســال ۲۰۱۱ تصمیم گرفت تأثیر جنسیتِی همۀ سیاست هایش را 
ارزیابی کند. یکی از مقامات به مزاح گفت حداقل »جماعت جنســیت یاب« در 

سوراخ برف روبی انگشت نمی کنند. یا می کنند؟
مطالعات )که تعداد چنین مطالعاتی باید هم بیشــتر شــود( نشان می دهند 
احتمال رانندگی مردان بیشــتر از زنان است و معمواًل مستقیم سر کار می روند 

یک برش دانایی
 تبعیض علیه زنان فقط مسئله ای اجتماعی نیست، بلکه از پزشکی تا فناوری ظهور و بروز می کند
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و برمی گردند. زنان بیشتر احتمال دارد از حمل ونقل عمومی استفاده کنند، پیاده 
بروند، یا »چندســفره« به مقصد برسند، یعنی در میان راه چند سفر کوتاه انجام 
دهند. مثاًل ممکن است سر راه کارشان بچه ها را به مدرسه برسانند، بعد به یکی 

از خویشاوندان مسن سر بزنند و در راه خانه هم شام بگیرند.
ُخب، وقتی 7.۵ ســانتی متر برف آمده باشد، رانندگی ساده تر از رد کردن یک 
ویلچر از میان برف ها اســت. لذا به جای اولویت دادن به رانندگان، شهر تصمیم 
گرفت برف ها را ابتدا برای عابران پیاده و استفاده کنندگان از حمل ونقل عمومی 
بروبد. این تغییر سیاست به صرفه جویی غیرمنتظره ای در هزینه  ها منجر شد. اکثر 
کســانی که در برف و بوران مصدوم می شوند عابران پیاده )و زنان( هستند، و 

پیاده روها که امن تر شدند آمار پذیرش کلینیک ها کاهش یافت.
کرادو پرز کتابش را با این مثال آغاز می کند که از جهاتی عمل جسورانه ای 
اســت. وقتی بگویی برف روبی هم می تواند مصداقی برای سکسیســم باشد، 
خوانندگان شکاک چشم غره می روند. او می توانست برای اینکه حرف اصلی اش 
را بزند، سراغ مثال های صریح تری برود که رد کردنشان ساده نیست: در پژوهش 
و جمع آوری داده ها زنان مرتباً نادیده گرفته می شوند، چنانکه طراحان همه چیز، از 
فناوری هایی که استفاده می کنیم تا داروهایی که می خوریم و شهری که در آن 
زندگی می کنیم و قوانین و سیاست هایی که بر ما حکم فرماست، فقط مردان را 
در نظر داشته اند. ولی از جهات دیگر، بهترین نقطۀ شروع همین مثال برف روبی 
است. این مثال نشان می دهد که مسئله چقدر فراگیر است، و سوگیری جنسیتی، 
چقدر غیرعمدی )و البته قبول کنیم که گاهی عمدی( در جمع آوری داده ها هویدا 

می شوند و به چه شکل های متنوع و غیرمنتظره ای نیز بروز می کند.
 

تبعیض علیه زنان
نتیجۀ ماجرا گاهی برای زنان قدری زحمت درســت می کند. تابه حال دقت 
کرده اید که گوشی های هوشمند امروزی برای استفادۀ یک دستی زن ها زیادی 
بزرگ اند؟ یا نرم افزار تشخیص صدا اغلب با صدای زیر زنانه مشکل پیدا می کند؟ 
گاهی هم پیامدهای ماجرا مرگ بارند. زنان اگر درگیر تصادفات رانندگی شوند، به 

احتمال ۴7درصد بیشتر از مردان دچار مصدومیت شدید می شوند.
علتش آن است که مهندسان ایمنی خودرو را معمواًل با آدمک هایی می آزمایند 
که الگوی بدنشان متناظر با »متوســط مردان« است: مرسوم ترین نسخۀ این 
آدمک ها ۱77 ســانتی متر قد و 7۶ کیلوگرم وزن دارد و نسبت حجم عضالتش 
نیز مردانه است. )یک نکتۀ شگفت آور و عصبانی کننده: هنوز کمربند ایمنی ای 
نســاخته ایم که برای استفادۀ زنان باردار مناســب باشد، در حالی که تصادفات 
خودرویی عامل اصلی تلف شدن جنین در اثر حادثه برای مادر هستند.(زنان اغلب 
ترکیب هولناکی از سختی های روزمره و خطرهای پنهان را تجربه می کنند. مثاًل 
صدها زن پلیس شکایت دارند که لباس های محافظ قوارۀ تن آن ها نیست. این 

لباس ها نیز برای بدِن مردانه طراحی شده اند.
کمربند تجهیزاتشان تن آن ها را کبود می کند و جلیقۀ ضدگلوله شان جایی برای 
ســینه ها ندارد و آن قدر ناراحت است که تعدادی از افسران برای ادامۀ کار تقاضای 
فیزیوتراپی یا جراحی کوچک سازی سینه کرده اند. جلیقه غالباً روی تن باال می رود 
و به این ترتیب، قسمت پایینی شکم را بی حفاظ می گذارد. در سال ۱۹۹7 یک افسر 
پلیس زن که می خواست درِ آپارتمانی را باز کند، چاقو خورد و ُکشته شد. او باید لباس 
محافظش را درمی آورد چون با آن نمی توانست از دژکوب استفاده کند.به پژوهش های 
پزشکی که می رسیم، شکاف داده ها بسیار خطرناک و اعصاب ُخردُکن می شود. در 
آزمایش های بالینی نسبت زنان بسیار پایین است، که یعنی شاید از داروهایی که به 
دردمان می خورند بی نصیب بمانیم و داروهای نامناسب یا ُدز نامناسب برایمان تجویز 
شود. در نتیجه، احتمال آنکه زنان به واکنش های دارویی نامناسب دچار شوند بیشتر 
از مردان اســت. دانشمندان حتی تأثیر خاص بسیاری از داروهای موجود بر زنان را 
نمی دانند. این نکته، زنگ خطری است. مثاًل اکنون می دانیم یک داروی رایج که برای 
فشار خون باال تجویز می شود، مرِگ ناشی از سکتۀ قلبی را در مردان کاهش اما در 

زنان افزایش می دهد.یکی از دوستان صمیمی مادرم که از درد شدید شکم ِگله داشت، 
چند ساعت پس از نوبت ویزیت دکتر عمومی اش از سکتۀ قلبی جان باخت. احتمال 
وقوع حمالت قلبی مرگ بار در زنان بیشتر از مردان است، و هنگامی که دچار سکتۀ 
قلبی شده اند ۵۰% بیشتر احتمال دارد که مشکلشان نادرست تشخیص داده شود، چون 
کمتر از مردان دچار درد سینه می شوند. بسیاری از آن ها، مثل همان دوست مادرم، 
به جای درد سینه دچار تهّوع، درد شکم، نفس تنگی )و سهل انگاری پزشکی( می شوند.

مشکل کمبودِ داده ها و این حقیقت که روی بدن زنان به اندازۀ مردان مطالعه نشده 
است، وقتی وخیم تر می شود که پزشکان حرفه ای درد زنان را جدی نمی گیرندو به رنج 
جسمی آن ها برچسب بی ثباتی روانی می زنند: عصبّیت، جنون، بی عقلی. همین نکته 
غالباً در واکنش جامعه به ابراز خشم یا نقد زنان هم صادق است. کرادو پرز می نویسد: 
»اگر هر بار که حرفی کمابیش فمینیستی در توییتر زده ام و مردی عقلم را زیر سؤال 

بُرده است یک پوند می گرفتم، دیگر تا آخر عمر الزم نبود کار کنم«.
در ســال ۲۰۱۳، او کارزار پرسروصدا و موفقی راه انداخت تا تصویر یک زن، 
جین آستین، روی اسکناس های ده پوندی بریتانیا نقش ببندد. پس از آن، کرادو 
پرز هدف رگباری از آزارهای زن ستیزانه قرار گرفت و به تجاوز و قتل تهدید شد. 
بــا این اوصاف، عصبانیت و وضع روانی کدام طرف ماجرا را باید یک مشــکل 
پزشــکی حساب کرد؟ در عمق زنان نامرئی می شود دید که خشمی می جوشد، 
خشمی که هرازگاه در متن بیرون می زند. اما قّوت این متن در قدرت شعارهایش 
نیست، بلکه در وزن سنگین استداللش است و در انبوهی از شواهد که او کم کم 

اما بی وقفه روی هم تل انبار می کند.
خطر آن وجود دارد که مشــکل پیش از بهبود، وخیم تر شــود. با گسترش 
کالن داده و هوش مصنوعی، الگوریتم های رایانه ای هم سوگیری های جنسیتی 
را تثبیت می کننــد در حالی که به زعم عموم مردم ایــن الگوریتم ها از لحاظ 
سیاسی بی طرف و اساساً غیرتبعیض آمیزند. به گفتۀ کرادو پرز، اگر می خواهیم 
برطرف کردن آســیب را آغاز کنیم و نگذاریم سوگیری های قدیمی خودشان را 
تثبیت کنند، ابتدا باید سهم بازنمایی زنان را افزایش دهیم. وقتی زنان به مناصب 
ذی نفوذ در عرصه های تجاری و سیاسی و دانشگاهی برسند، می توانند شکاف های 
وســیع داده ها و خطاهای مهیب طراحی و بی عدالتی های عمیقاً قوام یافته ای را 
تشخیص بدهند که از چشم تیم های مردانه تر دور می ماند. صدالبته که در این 

باب، حرف زدن ساده و عمل کردن دشوار است.
همچنین زنان نامرئی روایتی از آن ســوگیری های ســاختاری است که در 
زندگی شخصی و حرفه ای ســّد راه زنان می شود.یک نقطۀ شروع خوب دیگر 
هم می تواند دامنۀ این مسئله را تشریح کند. برخی از پژوهش هایی که کرادو پرز 
نقل می کند شاید آشنا باشند، ولی مابقی آن نکته ها و برداشت ها شگفت آورند. 
نقطۀ قّوت او آنجاست که تکه های مختلف پازل را به هم می چسباند: او می تواند 
نشان دهد که ادعای دوست داشتنی نبودن سیاست مداران زن، فقدان پژوهش 
دربارۀ عارضه های معمول سالمت زنان )از زایمان تا درد پریود( و آن گوشی های 

هوشمند بزرگ و اعصاب ُخردُکن، همگی اجزای یک مسئلۀ واحد هستند.
 زنان نامرئی را که بخوانید، شاید مثل من دچار بُهت و سرگیجه شوید. چرا 
که دیدم همۀ آن قصه های خودم، قصه های دوستانم، اتفاقاتی که فکر می کردم 
بی ربط و منفصل از هم اند، چه در محل کار یا خانه یا خیابان یا بیمارســتان، در 
حقیقت به هم گره خورده اند. ما زنان عادت کرده ایم خودمان را کج و چوله کنیم 
تا در فضاهایی که برای مردان طراحی شده جا بگیریم. و چنان به این کار عادت 

کرده ایم که اغلب یادمان می رود چقدر درد دارد.
پی نوشت ها:

• این مطلب را سوفی مک بین نوشت است و در تاریخ 13 مارس 
۲۰19 با عنوان »How the world was built for men« در وب سایت 
نیواستیتسمن منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ ۲۰ آذر 
1398 با عنوان »دنیای مردانۀ مردانۀ مردانه« و ترجمۀ محمد معماریان منتشر 
کرده است.

زمانی هابرماس جنبش دانشجویی را در کنار دو جنبش اجتماعی دیگر)جنبش 
زنان و جنبش زیست محیطی( از جمله »عوامل حساسی« می دانست که به عنوان 

نیروی ... 
محمد عاملی پژوهشگر مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران در یادداشتی نوشت: 
از دید اندیشمندی چون هانا آرنت نیز وظیفه جنبش دانشجویی پرسشگری و آرمان 
گرایی است. در مجموع جنبش دانشجویی در بسیاری از جوامع توسعه یافته و یا در حال 
توسعه نقش سیستم عصبی حساسی را ایفا می کند که در برابر ساختار قدرت نقش سپر 
دفاعی را دارد. اغراق نخواهد بود اگر جامعه دانشگاهی را از مهمترین بازیگران حوزه 

عمومی در برابرنهادهای سلطه گر بدانیم.
جنبش دانشجویی در ایران نیز نقشی بیش و کم اینچنینی در جامعه ایفا کرده است. 
بعد از آشکار شدن نخستین نشانه های جنبش دانشجویی در دهه بیست، این جریان 
همیشه نقش نیروی مقاوم و بعضاً مبارز را در برابر حاکمیت ایفا کرده است. جنبش 
دانشجویی در ایران دوران پر فراز و نشیبی را در چند دهه گذشته از سر گذرانده است 
و تحوالت آن را می توان تقارنی از تحوالت سیاسی کالن در ایران دانست. به صورت 
کلی می توان برای جنبش دانشجویی در ایران لحظات و نقاط عطفی را متصور شد 
که با در کنار هم نهادن آن می توان تقویم کلی جنبش دانشجویی را در چند دهه اخیر 

نشان داد.
به آغاز سخن برگردیم. آیا آنچنان که هابرماس مدعی است جامعه دانشگاهی 
می تواند نقش »عوامل حساس و بازدارنده« را ایفا کند. آیا می توان جامعه دانشگاهی 
امروز را مقوم و محرک آگاهی بخشی دانست؟ پاسخ به این پرسش ها تا حدی در 
نتایج تحقیقاتی که در این حوزه صورت گرفته قابل پیگیریست. تحقیقاتی که بیانگر 

میزان آگاهی دانشجویان از مسایل سیاسی است.
نتایج موج اول پیمایش ملی »فرهنگ سیاسی مردم« که در سال ۱۳۸۴ صورت 
گرفته تا حد قابل توجهی آگاهی سیاســی دانشجویان را نشان می دهد. در یکی از 
سواالت که پرسیده شده است »می دانید چه نهادی مسئول بررسی تطبیق مصوبات 

مجلس شورای اسالمی با قانون اساســی و شرع اسالم است« ۶۱.۴ درصد پاسخ 
درست داده اند. در سوالی دیگر از دانشجویان پرسیده شده »وظیفه نظارت بر عملکرد 

رهبری بر عهده چه نهادی است؟« 7۲.۱ درصد دانشجویان پاسخ درست داده اند.
در نتایج موج دوم پیمایش فرهنگ سیاسی مردم در سال ۹7، پاسخ دانشجویان به 
این پرسش که »کدام نهاد مسئول بررسي و تطبیق مصوبات مجلس شوراي اسالمي 
با قانون اساســي و شرع اسالم است؟« در ۳7 درصد موارد پاسخ درست بوده است. 
اما ۲۴/۸ درصد دانشجویان پاسخ نادرست به آن داده اند و ۳۸.۲ درصد نیز اظهار بی 

اطالعی کرده اند.
پاسخ دانشجویان به این سوال که »مي دانید طبق قانون اساسي ایران، وظیفه 
نظارت برعملکرد رهبري برعهده چه نهادي است؟«۵۳.۹ درصد پاسخ درست، ۱۸.۳ 

درصد موارد نادرست بوده است. ۲7.7 درصد نیز گزینه نمی دانم را انتخاب کرده اند.
به نظر می رسد اطالعات دانشجویان از صف بندی های مطبوعاتی جناح های 
سیاسی هم چندان زیاد نیســت. به عنوان مثال وقتی از دانشجویان پرسیده شده 
»کدام یک از روزنامه های زیر به جناح اصالح طلبان نزدیک است« فقط ۱۴.۳ درصد 
پاسخگویان روزنامه شرق را متعلق به جریان اصالح طلبی می دانسته اند .۲۲.۶ درصد 
دانشجویان هم این گزاره را غلط و ۶۳.۱ درصد هم گزینه نمی دانم را انتخاب کرده اند.

در پاسخ به این پرسش که »کدام یک از شخصیت های زیر متعلق به گروه اعتدالی 
در سیاست ایران است؟«. ۳۳.۲ درصد پاسخ شان درست )حسن روحانی( بوده است.

بررسی مقایسه ای بین نسل های مختلف دانشجویی در دو موج انجام شده در 
سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹7 تفاوت چندانی را بین آن دو نشان نمیدهد اما مقایسه وضعیت 
سیاسی دانشجویان با دیگر اقشار مختلف )شاغالن، بازنشستگان و خانه دارها( می تواند 
اطالعات دقیق تری در مورد فرهنگ سیاسی دانشجویان به ما نشان بدهد. با در نظر 
گرفتن »شاخص آگاهی سیاسی« نتایج موج اول پیمایش فرهنگ سیاسی مردم ایران 
نشان می دهد میزان آگاهی دانشجویان ۲۱ درصد »زیاد« ارزیابی شده است.حال آنکه 
این رقم برای بازنشستگان ۲۶.۵،برای شاغالن ۲۲.۲ و برای بیکاران ۱۵.۳ و افراد خانه 
دار 7.۴ درصد است. به عبارت دیگر جایگاه دانشجویان در یک رده بندی فرضی در 
رتبه سوم این دسته بندی قرار دارد. نتایج موج دوم در سال ۱۳۹7 بیانگر وضعیتی مشابه 
سال ۱۳۸۴ است. در این پیمایش میزان آگاهی ۲۳.۲ درصد دانشجویان زیاد ارزیابی 
شده است. در حالیکه این رقم در مورد شاغالن ۲۴.۳،بازنشستگان ۲۲.۶ و در مورد افراد 
بیکار ۱7.7 و خانه دار ۸.۶ درصد بوده است. در واقع نتایج این پیمایش نشان می دهد 

آگاهی دانشجویان در رده دوم این دسته بندی)بعد از شاغالن( قرار دارد.
نتایج بدست آمده از این دو موج پیمایش این امکان را فراهم می کند که »شاخص 
آگاهی سیاسی دانشجویان« را با کل جامعه مقایسه کنیم. در سال ۱۳۸۴ میزان آگاهی 
سیاسی ۱۶.7 درصد جامعه زیاد برآورده شده است. در حالیکه این رقم برای دانشجویان 
در این سال ۲۱درصد بوده است. رقمی که با انتظارات جامعه دانشجویی چندان سازگار 
نیست. آمار بدست آمده در پیمایش سال ۱۳۹7 هم بیانگر نتایجی کم و بیش مشابه 
سال ۱۳۸۴ است. در این پیمایش آگاهی سیاسی ۱۸/۱ درصد کل مردم زیاد است و 
همین آمار در مورد دانشجویان ۲۳.۲ درصد است. به تعبیری آگاهی سیاسی دانشجویان 

هم چندان تفاوتی با کل مردم ندارد.
نتایج ایــن دو موج پیمایش تا حدی بیانگر اطالعات سیاســی نه چندان زیاد 
دانشجویان نسبت به مسایل سیاسی روز است. هر چند جنبش دانشجویی در ایران 
همیشه پیشگام بسیاری از تحوالت سیاسی یک سده اخیر بوده اما به نظر می رسد 
حداقل در دو دهه اخیر آمار و ارقام نتایج چندان خوش بینانه ای در مورد این بخش 
از جمعیت جامعه پیش روی ما نگذارد. اگرچه استناد به نتایج این دو پژوهش آمار و 
اطالعات الزم را برای یک ارزیابی کلی در مورد دانشجویان فراهم نخواهد کرد اما 
بدون شک بخشی از واقعیت فضای دانشگاهی را به نمایش خواهد گذاشت. واقعیتی 

که شاید ما را در مورد »اسطوره دانشجوی آگاه« وادار به تأمل کند.

آیا دانشجویان بیشتر از دیگران می دانند؟ 



0 0 شماره پانزدهم شماره پانزدهم020 021  فرهنگ شهری فرهنگ شهری

آه کشیدن از نظر علمی نمی تواند ضرری برای فرد داشته باشد، اما انجام این 
عمل به صورت مکرر نشانه ابتالی فرد به اختالل  روحی و روانی است که موجب 

می شود فرد به صورت ناخودآگاه »آه« بکشد.
حال این روزهای کالن شهرها به شدت بد است؛ درست مثل وقت هایی که 
پزشــکان با ناامیدی از وضع وخیم یک بیمار اطالع می دهند و به خانواده اش 
می گویند که برای سالمتی اش دعا کنید؛ دیگر کاری از دست ما برنمی آید. انگار 

برای شهر گرفتار در آالینده های کشنده هم دیگر نمی توان کاری کرد.
وارونگی هوا و آلوده شدن هوای پایتخت در این فصل از سال برای اهالی شهر 
غافلگیر کننده نیست؛ اما امسال شرایط به مراتب بدتر از سال های گذشته است 
به  طوری که عمال دیگر نمی توان نفس کشید. شهری که خانه میلیون ها ایرانی 
است؛ کودکان، سالمندان و زنان باردار هر روز ناگزیر هستند که در این شهر تردد 
کنند و در این وضع باید راهی برای کنارآمدن با این غول بزرگ که هوای شهر را 
بلعیده بیابند و زیستن در شهری را که تعداد روزهای هوای پاکش در طول  سال 
انگشت شمار است، آموزش ببینند؛ راهکارهای سالمت برای به حداقل رساندن 
اثرات منفی آلودگی بسیار است اما اینکه چه مواردی اصولی تر و تأیید شده جامعه 

پزشکی است، نکته ای است که نباید از آن غافل شد.
حتما این روزها به ذهن تهران نشینان می رسد این است که در شرایط فعلی که 
گفته می شود میانگین میزان آالینده ها در مناطقی از تهران مرز هشدار و اضطرار را 

هم رد کرده اســت، آیا صرفا تعطیلی مدارس و تردد موقت نوبتی خودروها و دست 
به دعا برداشــتن برای نزول باران می تواند عالجی برای پایتخت باشد یا این شهر 
باید در حســرت آســمانی پاک بماند؟ در هر حال این روزها سوال زیاد است، مردم 
می خواهند بدانند اگر ماسک بزنند، فایده ای دارد؟ آیا واقعا خوردن شیر در طول روز 
ممکن است کمک کننده باشد؟ دستگاه های بخور کاری از دست شان برمی آید؟ و کلی 
سوال دیگر که جوابی برایشان ندارند. دکتر اردا کیانی متخصص ریه و دانشیار دانشگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشتی است؛ با این متخصص در مورد حال بد این روزهای 
تهران صحبت کردیم. او با بیان اینکه آلودگی هوای تهران به دلیل ذرات معلق در 
هواست، می گوید: »ذرات معلق بزرگ به همراه دی اکسیدکربن عالیمی مانند سرفه، 
سوزش چشم و خارش گلو را ایجاد می کند که نشان دهنده تأثیر بر مجاری تنفسی 
است؛ ماسک های معمولی فقط از عوارض منفی ذرات معلق بزرگ تا حدی می کاهد؛ 
مشکل تهران اما ذرات معلق کوچک هستند که خودشان را به اعماق ریه می رسانند و 
میکروب ها و مواد شیمیایی زیادی تا مدت ها در بدن اهالی پایتخت جا خوش می کنند. 
استفاده از ماسک ها برای جلوگیری از ورود این ذرات به ریه یک شوخی بیشتر نیست.

هیچ جایگزینی برای هوای پاک وجود ندارد
»بیشترین عضو بدن که از آلودگی آسیب می بیند ریه و دستگاه تنفس انسان 
است؛ چراکه ریه ها و عروق خونی متصل به آن مسئول جذب و رساندن اکسیژن 

هوا به بدن و دفع دی اکسید کربن از بدن هستند، وقتی هوا آلوده باشد، ریه های 
انســان نمی توانند کارکرد و وظیفه خود را انجام دهنــد و بدین ترتیب ریه در 
اثر آلودگی هوا آســیب می بیند، آلودگی هوا در طوالنی مدت موجب بسته شدن 
مجاری هوایی نیز می شود.« دکتر کیانی معتقد است: »به طور متوسط هر انسان 
در هفته حدود ۱۶۸ ســاعت در معرض هوای محیط و ۴۰ ســاعت در هفته در 
معرض هوای محیط کار قرار می گیرد. پس عوارض منفی که آالینده های هوا 
برای انســان ایجاد می کنند، کم نیستند؛ با توجه به اینکه هوا نیاز حیاتی انسان 
است و هیچ گونه جایگزینی را نمی توان برای آن پیدا کرد، اگر این هوا ناسالم باشد 
به انســان آسیب می رساند. میزان این اثرات منفی به پارامترهای مختلفی مثل 
نوع ماده آالینده، غلظت آن، مدت زمان تماس انسان با آن و شرایط آب وهوایی 
بستگی دارد.« تماس های کوتاه مدت با آالینده هایی با غلظت باال ممکن است 
اثرات سریع و مقطعی داشته باشند اما تماس های بلندمدت با غلظت های پایین 
هم موجب اثرات مزمن بر سالمتی انسان می شود. کیانی با اشاره به این واقعیت 
می گوید: »آلودگی هوای تهران به دلیل ذرات معلق در هواســت. ذرات معلق 
بزرگ به همراه دی اکسیدکربن می تواند عالیم راه های هوایی فوقانی مثل سرفه، 
سوزش چشم و خارش گلو را ایجاد کند که با ماسک های معمولی فقط می توان 
از عوارض منفی ذرات معلق بزرگ تا حدی کاســت. اما آنچه بیش از همه به 
ریه آسیب می رساند، ذرات معلق کوچک است؛ چرا که در صورت وجود آلودگی 

هوا این ذرات به راه های هوایی تحتانی می رسند. این ذرات به همراه خود سایر 
مواد آالینده مثل دی اکســید گوگرد و مواد شیمیایی و میکروبی را به داخل ریه 

می رسانند.«

ورزش در فضای باز تعطیل  
عوارض درازمدت این پدیده بر ســالمتی، ناشــی از جایگزین شدن دایمی 
ذرات معلق و آلوده به ویروس ها در قســمت های تحتانی  دستگاه تنفسی است. 
اردا کیانی، فوق تخصص ریه و رئیس بخش  برونکوسکوپی بیمارستان مسیح 
دانشوری می گوید از آنجایی که این عارضه می تواند باعث پدیده جهش ژنتیکی 
در ساختار  DNA   ویروس ها شود، توانایی ایجاد ویروس های نوپدید یا بازپدید 
در قســمت های تحتانی دستگاه تنفســی و در نتیجه باال رفتن خطر  ابتال به 

سرطان های تنفسی )هنوز ناشناخته است( را به دنبال دارد.
بروز عفونت های تنفسی، وخیم تر شدن آلرژی های  قدیمی و حمالت آسمی 
در بیماران مبتال به آسم یا برونشیت ازجمله عوارض کوتاه مدت پدیده آلودگی هوا 
بر سالمت افراد است.  به طور معمول انسان می تواند با نفس کشیدن از طریق 
بینــی از ورود ذرات معلق در هوا به ریه خــود تا حدودی جلوگیری کند.  نفس 
کشیدن از طریق بینی به علت جذب ذرات توسط مخاط و موهای بینی آسیب 
کمتری به فرد وارد می کند، اما این آســیب  زمان ورزش کردن با شــدت بیشتر 

این روزها » آه« نکشید!
مشاغل پر خطر در هوای آلوده را بشناسید

چه کسانی باید در خانه بمانند؟
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می گوید: »کودکان به علت رشد ناکارآمد ریه ها و نوع تنفس، بیشتر در معرض حمالت 
ریوی هستند و در مقابل این ریزگردها، بسیار حساس ترند. افراد باالی ۶۰ سال نیز در 
مقابل ریزگردها و آلودگی هوا بسیار آسیب پذیرند و باید مراقبت بیشتری از خود کرده 
و در چنین هوایی در سطح شهر تردد نکنند.« کیانی معتقد است باید برای سالمت 
مردم و بیماران و علی الخصوص بیماران ریوی، ارزش بیشتری قایل شویم و با مرور 
تجربه کشورهای دیگر راجع به کنترل آلودگی هوا، توانایی های خودمان را ارتقا دهیم. 
او بارها اهمیت عملیاتی کردن پشت بام سبز در ساختمان ها که امروزه در دنیا مطرح 
است را یاداوری می کند و می گوید: »با این کار می توان به کاهش آلودگی هوا کمک 
زیادی کرد. هنگام آلودگی هوا، افراد ممکن است زودرنج تر، پرخاشگرتر، عصبانی تر و 
کم تحمل تر  شوند؛ یعنی با اینکه در گذشته هم این مشکالت را داشته اند، اما حاال خیلی 
زودتر به استرس ها، واکنش و حساسیت نشان می دهند و این به معنای آن است که با 

آلودگی هوا، مخاطرات اجتماعی به ما نزدیک تر می شوند.

چه کسانی باید در خانه بمانند؟
وقتی میزان آالینده ها به درجه ۱۵۰ برســد، اوضــاع رو به وخامت می رود؛ 
این عدد به معنی هشدار است. در درجه ۱۶۰ تعطیلی مدارس و مراکز دیگر در 
دستور کار دولت ها قرار می گیرد. اتفاقی که این روزها صرفا برای مدارس تهران 
اعمال شد؛ آن هم با اطالع رسانی قطره چکانی و نه چندان مناسب. وقتی میزان 
آالینده ها به درجه ۱7۰ و باالتر برســد موجب تخلیه شــهرها و منع رفت وآمد 
می شــود و تجاوز این عدد از ۲۰۰ هشدار شیمیایی برای شهرهاست. اثرات بد 
ذرات معلق کوچک بر ریه آن قدر زیاد است که با ماسک های معمولی نمی توان 
از زیان های آن کاست. کیانی عالیم آلودگی هوا را شامل تنگی نفس، سیاهی 
لب ها، فرورفتن عضالت به هنگام نفس کشــیدن اعــالم می کند: »اگر تعداد 
تنفس فرد از ۲۴ تنفس در دقیقه به طور مداوم بیشتر شود، این نیز یک نشانه از 
عوارض آلودگی هواســت؛ چیزی شبیه این روزهای تهران و بسیاری از مردمی 
که آسیب پذیری بیشتری در مواجهه با آالینده ها دارند.« این پزشک متخصص 
می گوید: »به اعتقاد من در وضعیت هشــدار باید اطالع رسانی عمومی صورت 
بگیرد و توصیه این اســت که ســالمندان، بیماران قلبی و تنفسی فعالیت های 
جســمی خود را کاهش دهند و در منزل بماننــد. در وضعیت اعالم خطر هم 
می توان توصیه کرد که تمام افراد فعالیت های خارج از منزل خود را کم کنند و 
باید نسبت به حذف تدریجی منابع آلودگی هوا اقدام شود و در وضعیت اضطراری 
یا بحران باید ادارات، مراکز آموزشی و منابع آالینده را تعطیل کرد.« او همچنین 
توصیه می کند: »افرادی که آسم شدید و برونشیت مزمن دارند، افراد باالی ۶۵  
سال و افراد مبتال به بیماری های قلبی، ریوی مزمن، تنفسی و کودکان در هوای 

آلوده نباید از منزل خارج شوند.«

 فرهنگ شهری فرهنگ شهری

وقتی میزان آالینده ها به درجه ١۵٠ 
برسد، اوضاع رو به وخامت می رود؛ این 
عدد به معنی هشدار است. در درجه 
١۶٠ تعطیلی مدارس و مراکز دیگر 
در دستور کار دولت ها قرار می گیرد. 

اتفاقی که این روزها صرفا برای مدارس 
تهران اعمال شد؛ آن هم با اطالع رسانی 

قطره چکانی و نه چندان مناسب

 وقتی فرد به دلیل آثار آلودگی هوا 
بی حوصله یا کم حوصله می شود، قادر به 
کنترل خشم  خود نیست و رفتار عصبی 
دارد. هر چقدر میزان اکسیژن رسانی به 
مغز کاهش پیدا کند، برخی نقاط حساس 
مغز  تحریک می شود، در نتیجه اختالالتی 
مانند پرخاشگری، افسردگی، اختالل در 

 تمرکز و کند شدن عملکرد ذهنی را 
در پی دارد.

همراه است، چون معموال تنفس از طریق دهان انجام می شود و مواد آالینده و 
ذرات معلق  بیشتری به ریه نفوذ می کند .

ایــن متخصص ریه معتقد اســت هنگام ورزش کــردن ذرات معلق بدون 
هیچ گونه تصفیه ای وارد ریه فرد می شــود، از  ایــن رو ورزش کردن در هوای 
آلوده ضرر دارد، چون مواد آالینده بیشتری وارد بدن می شود. ورزش هایی مثل 
دویدن سریع ،  دوچرخه سواری و پیاده روی بیش از سایر ورزش ها خطرناک است 
و نباید در نزدیکی بزرگراه ها و فضای آزاد ورزش کرد . میزان ورود  مواد آالینده و 
ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ریه در حین ورزش پنج برابر بیشتر از حالت 

استراحت است. 

استفاده از اسپری های ویژه رفع آسم درست یا غلط؟
  استفاده بیش از حد از این اسپری های دارویی، سبب لرزش دست و افزایش 
ضربان قلب بیماران تنفسی می شود که استفاده بیش  از دو بار در روز آنها بنابر 
تجویز پزشــک به بیماران تنفسی توصیه نمی شود. در هر ۲۰ دقیقه استفاده دو 
»پاف« از این اسپری ها  کافی است و بیش از حد آنها اثربخش نخواهد بود. پس 
از هر بار استفاده از این اسپری ها، ۱۵ دقیقه زمان الزم است تا  این دارو اثر خود 
را نشان دهد. پس از مشاهده عالیم حمالت تنفسی به ویژه در افرادی که برای 

نخستین بار دچار این حمالت می  شوند باید به پزشک یا اورژانس مراجعه کرد. 

آلودگی خارجی و آلودگی داخلی را بشناسیم
به طور کلی باید آلودگی هوا را به دو دســته، هوای بیرون از منزل و هوای 
 ،NO ،SO۲ ،داخل منزل تقســیم کرد. آالینده های بیرون از منزل شامل ازن
ذرات معلق، آرسنیک، سرب و غیره است. تمامی آالینده های خارج از منزل در 
داخل منزل نیز وجود دارد. موارد دیگری ناشــی از سوخت های گازی، سوخت 
چوب یا مواد آزادشــده از وسایل داخل منزل خصوصا آنها که PVC دارند هم 
می تواند منجر به آلودگی هوای داخل منزل شود. غلظت بعضی از مواد مانند ازن 
داخل منزل کمتر از خارج منزل اســت. آنروسل های ظریف اسید با مواد داخل 
منزل خنثی می شــود. میزان اثرات آلودگی هوا به نوع ماده آالینده، غلظت آن، 
مدت زمان تماس و شرایط آب وهوایی ارتباط دارد. گاز CO که ناشی از سوختن 
ناقص است، عالیمی شامل خستگی، رخوت، سردرد، اختالل تنفسی و گرفتگی 
رگ های خونی و در موارد شــدید، تشنج و کما را در پی دارد. دود سیگار حاوی 
گاز CO است که سرطان زاست و با توجه به اینکه سطح کربوکسی هموگلوبین 

بیش از ۶درصد به خون ثابت شده است، باعث آریتمی های قلبی می شود.

مشاغل پر خطر در هوای آلوده را بشناسید
در شرایط تشــدید آلودگی هوا، به طورکلی افراد شــاغلی که در فضای باز 

هســتند در معرض خطر قرار دارند. همه  رانندگان )تاکســی، اتوبوس و…(، 
پیک های موتوری، پلیس های راهنمایی و رانندگی و ســایر شغل هایی که در 
مکان بسته نیستند، جزو شغل های پرخطر هستند. همچنین مغازه دارها باید تا 
جایی که امکان دارد در مغازه را بسته نگه دارند. در روزهایی که آلودگی هوا بیداد 
می کند،  افرادی که با مواد شــیمیایی در ارتباط هستند مثل جوشکارها، نقاشان 
و مشــاغل دیگر و افرادی که در معرض گردو خاک قــرار دارند مانند کارگران 
ساختمان، مهندسان ناظر، بنا و… شغل شان پرخطر  محسوب می شود. این افراد 
باید احتیاط کنند، چرا که این عوامل در کنار آلودگی هوا می تواند فرد را بیشــتر 

مستعد ابتال به  بیماری های تنفسی کند.  

از آنتی اکسیدان ها غافل نشوید
در مورد اینکه در هوای آلوده چه بخوریم و چه راهکارهای ســنتی و خانگی 
برای کاهش آلودگی خانه و محل کارمان به کار ببریم، این روزها صحبت زیاد 
اســت. خیلی ها از این گفتند که خوردن شــیر یکی از راه های مقابله با آلودگی 
هواســت و برخی دیگر از انواع عرقی جــات و دمنوش هایی گفتند که خاصیت 
ضدعفونی کنندگی هوا را دارد یا خوردن سوپ جو و شلغم و اسپری کردن گالب 
در خانه. کیانی می گوید: »در هوای آلوده، مردم مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان 
مصرف کنند، شیر و پنیر بخورند و از برگ های سبز سبزیجات و سبزیجات رنگی 

استفاده کنند.«

مردم در هوای دود آلود عصبی و بی حوصله می شوند
وقتی فرد به دلیل آثار آلودگی هوا که یکی از آنها کمبود اکســیژن اســت، 
بی حوصله یا کم حوصله می شــود، قادر به کنترل خشــم  خود نیست و رفتار 
عصبی دارد. به طورکلی هر چقدر میزان اکسیژن رسانی به مغز کاهش پیدا کند، 
برخی نقاط حساس مغز  تحریک می شود، در نتیجه اختالالتی مانند پرخاشگری، 
افسردگی، اختالل در تمرکز و کند شدن عملکرد ذهنی را در پی دارد.  همه اینها 
عواملی هستند که افراد را در موقعیت های اجتماعی و شغلی دچار مشکل می کند. 
آلودگی هوا تأثیر روانی مضاعفی بر  بیماران تنفسی دارد، قدرت تصمیم گیری آنها 
را ضعیف می کند و فرد بی انرژی، بی حوصله و خســته است. افرایش رفتارهای 
 پرخاشــگرانه در خیابان، محل کار، مدارس و خانواده یکــی از تبعات آلودگی 
هواست. هوای آلوده، سیســتم اعصاب و روان افراد را  ضعیف می کند و آستانه 
صبر و تحمل را پایین می آورد. به همین دلیل در روزهایی که آلودگی هوا بحرانی 
است، رفتارهای  اخالق محور مانند احترام به دیگران، رعایت نوبت، پایبندی به 
قوانین و سعه صدر کاهش می یابد و تنش، بددهنی، بدرفتاری و  نزاع های لفظی 
و فیزیکی افزایش پیدا می کند. همچنین افراد سالخورده به دلیل ضعف سیستم 
ایمنی بدن و وجود بیماری های  زمینه ای مانند فشار خون، بیماری های قلبی ـ 
عروقی، دیابت و… و کودکان به علت شرایط فیزیکی بدن شان بیشتر در معرض 

 آسیب هستند و باید بیشتر مراعات حال شان را کرد. 

در هوای آلوده آه نکشید  
آه کشیدن از نظر علمی نمی تواند ضرری برای فرد داشته باشد، اما انجام این 
عمل به صورت مکرر نشانه ابتالی فرد به اختالل  روحی و روانی است که موجب 

می شود فرد به صورت ناخودآگاه »آه« بکشد.
کیانی، به بیماران روحی و کسانی که ناراحتی  های اضطرابی دارند به عنوان 
گروه های در معرض خطر در آلودگی، اشــاره می کند و می گوید »آه« کشیدن 
موجب وارد شــدن حجم باالیی  از هوا به داخل ریه ها می شــود. آه کشیدن که 
بیشتر در دختران جوان دیده می شود نشانه بیماری های اضطرابی و روحی است 
که  این افراد در زمان کنکور، درگیری با مشکالت مدرسه یا خانوادگی دچار »آه« 
کشــیدن همراه با تنگی نفس می شوند که در زمان  معاینه به دلیل آه کشیدن 
مکرر، پزشــک متوجه بیماری های اضطرابی و روحی می شود. این متخصص 
بیماری های ریوی، می گوید  هر فرد در حالت عادی ۵۰۰ سی ســی هوا وارد ریه 

می کند که آه کشیدن موجب وارد شدن ۱ تا ۱.۵ لیتر هوا به داخل ریه ها  می شود 
که این مســأله نمی تواند عوارضی برای فرد داشته باشــد، اما از نظر علمی آه 
کشیدن توصیه نمی شود. افرادی که جراحی  شکمی داشته اند، هم آه می کشند. 
کیانی می گوید این افراد در برخی مواقع به دلیل جلوگیری از روی هم خوابیدن 
ریه ها ناچار  به آه کشــیدن هســتند که البته به این افراد نیز توصیه می شود از 
دســتگاه های مخصوص که میزان مشخصی از هوا را به روش علمی  وارد ریه 

می کند، استفاده کنند. 

فقط ماسک های فیلتردار موثرند
خطرات ورود ریزگردهای هوا به درون سیســتم تنفسی بسته به منشأ ورود 
آنها و نیز موارد همراه با این آالینده ها متفاوت است، اما  عمده ترین عوارض آن، 

تشدید حمالت تنفسی در افراد است.
هوای آلوده به ویژه آنکه همراه با ریزگرد باشد، تعداد حمالت  تنفسی را افزایش 
می دهد. اســتفاده از ماسک های معمولی به علت آنکه منافذ آنها درشت تر از دو 
و نیم میکرون اســت و  ریزگردها به راحتی از آن عبور می کند، تأثیر چندانی در 
جلوگیــری از ورود ریزگردها به ریه ندارد، اما به کارگیری آنها بهتر از اســتفاده 
نکردن است. اما استفاده از ماسک های » N۹۵« با عنوان ماسک های فیلتردار 
برای جلوگیری از ورود ریزگردها و ذرات معلق  به درون ریه های تنفسی در افراد 
مناسب است. در صورت دسترسی نداشتن به ماسک های فیلتردار،  افراد می توانند 
با استفاده از دو  الیه کردن ماسک های معمولی و قرار دادن یک دستمال مرطوب 
یا یک ماسک خیس درون آن، از ورود ریزگردها به درون ریه ها  جلوگیری کنند.

جلوی ذرات معلق بزرگ را ماسک های جراحی فقط می گیرند. ماسک های 
 NQS  می توانند آلوده کننده ها را  فیلتر کنند، ولی این ماسک ها باید کامال روی 
صورت قرار گرفته و برای بیماران مبتال به بیماری های ریوی بیش از چند دقیقه 

 قابل تحمل نیست. 

زیر این باران نباید رفت
گوگرد و اکســید نیتروژن با آب باران حل می شود؛ حاصلش می شود باران 
اســیدی. اردا کیانــی درباره باران هایی که بعد از روزهــای آلودگی هوا باریدن 
می گیرد، می گوید باران اســیدی  ناشی از حل شدن دی اکسید گوگرد و اکسید 

نیتروژن با آب باران است.
وقتی ســطح این دو گاز در جو باال می رود بارندگی اســیدی  اتفاق می افتد. 
باال رفتن ســطح این دوگاز با سوخت کارخانه ها و اتومبیل ها ارتباط بسیار دارد. 
باران اســیدی عالوه بر جان آدم ها،  اثرات تخریبی بسیار زیادی هم روی بافت 
گیاهان و فلزات دارد به طوری که خوردگی ماشین ها و ساختمان های فلزی را هم 
باعث  می شود. آن طور که کیانی می گوید استنشاق رطوبت ناشی از باران اسیدی 
می تواند عوارض شــدید ریوی در انســان ایجاد  کند. عوارض ریوی به صورت 
اسپاسم حنجره، گرفتگی حنجره، تشدید آسم و تشدید سایر بیماری های مزمن 
تنفســی ازجمله مواردی اســت که البته در افراد کهنسال و اطفال و همچنین 
افرادی که دچار بیماری های مزمن تنفسی هستند، بیشتر می تواند  ظهور و بروز 
کند. پس تا می توانید در هوای آلوده زیر باران قدم نزنید یا از ماســک مناسب 

استفاده کنید. 

مراقب کودکان و سالمندان باشیم
کودکان به علت رشد ناکارآمد ریه ها و نوع تنفس، بیشتر در معرض حمالت 
ریوی هســتند و در مقابل این ریزگردها بسیار حساس ترند. افراد باالی ۶۰ سال 
نیز در مقابل ریزگردها و آلودگی هوا بسیار آسیب پذیرند و باید مراقبت بیشتری از 

خود کرده و در چنین هوایی در سطح شهر تردد نکنند.
با تردد در هوای آلوده به ریزگرد، سرعت تنفس و نیز عمق تنفس افراد بیشتر شده 
و این امر سبب می شود تا ریزگردها بیشتر وارد ریه های تنفسی آنها شود. این پزشک 
متخصص ریه با اشاره به اینکه هوای آلوده به ریزگرد برای کودکان خطرناک است، 
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 چرا باید سواد اطالعاتی را مورد بحث قرار دهیم؟
نیــاز بــه ارزیابی مقبولیت اطالعات چیز جدیدی نیســت امــا اخیرا اغلب 
آموزشگران منتظرند تا بدقت چندین مجموعه از مواد مرجع انتخابی در کتابخانه 
های دانشگاهی و عمومی را که شاخه محدودی از متون وسیع مورد توافق را در 
کالس درس یا در کتاخانه شخصی مورد بحث قرار دهند. بهرحال اززمانی که 
هر کسی می تواند یک صفحه وب بسازد، برای مثال شما چطور می توانید بگویید 
اطالعات مورد اطمینان اســت یا نه؟یک نکته حیاتی در باره استفاده از اینترنت 
این است که اطالعات پستی خصوصی نیازمند گذر از قید و بندهای ویراستاری 
رسمی یازیر گذر هر نوع از چک حقایق نیست. بی میلی در جستجوی اطالعات 
از منابع قابل اطمینان ودرســت از قبیل کتابهای خوب نمایه شده یا اطالعات 
وسوسه انگیز نتایج کامپیوتری اما کیفیت پایین حاصل می شود نه تنها ما باید 
آموزشگران با بصیرتی باشیم بلکه عالوه بر آن ما باید بطور مداوم آموزش ببینیم. 
اگر چه در این جهان تغییراتی بصورت افزایشــی صورت گرفته است بنابراین 

نیاز به یادگیری احساس می شود. تغییرات هولناکی هم در میزان وهم در تنوع 
منابع اطالعاتی دیده می شود ، تغییرات وسیعی در فناوری ایجاد شده که  روی 
زندگیمان از بانکداری گرفته تا مراقبت پزشکی و هرچیز دیگری تاثیر می گذارد. 
ما نیاز داریم برای دانســتن بیشتر و یادگیری بیشتر در جهان اطرافمان تغییر را 
بپذیریم. طبق یافته های بریویچ و جانز در ســال ۱۹۹۳ سواد خواندن بصورت 
رسمی ، نوشتن و دالیل حسابگرانه برای یادگیری در طول دوران زندگی سودمند 
می باشــند. کمیت افزایش اطالعات از همه منابع و فشار به منظور ابقا در یک 
حالت استمرار از مفاهیم یادگیری مداوم که ما باید دراستفاده از اطالعات مهارت 
داشــته باشیم. نیاز به شروع واســتفاده از اطالعات در تمامی حالتهای زندگی 
احساس و فراهم آوری ســواد اطالعاتی مناسب باید با فراهم آوری سوادهای 

دیگربا هم آمیخته شوند)دارچ و دیگران سال ۱۹۹7 
 

مشکالت آموزشی
با ســواد اطالعاتی شــدن یک فرایند موثر است ، ایجاد جستجو در خارج از 
حیطه دانش از چندین منبع نســبت به دریافت و گزارش حقایق انفعالی ، روش 
اســتاد باید دانش یک مربی یا راهنما را افزایش دهد.)انجمن رســانه آموزشی 
ویسکانسین(استادان ، پروفسورها ، استادیاران ، کتابداران ، مدیران وجامعه باید 
برای همکاری توسعه روشهایی که نه تنها مشکالت دانشجویان در استفاده از 

مواد کالس درس بلکه همچنین در استفاده منابع اجتماع زیادی را حل نماید.
اســتادان باید آمادگی اینرا داشته باشند که به دانشجو تفکر الزم ،مشاهدات 
جدید هوشمندانه ، خالق و استفاده گر از اطالعات آموزش دهند.)لنوکس۱۹۹۳(

هدف اینســت ابتدا دانشــجویان را برای چگونگی یادگرفتن)یاد بگیرد چگونه 
آموزش ببیند( آماده نماییم و این مهرتها را در محدوده های دیگر زندگیشــان 
یاد بگیرند بنابراین آنها می توانند جســتجوگران و مشــتریان اطالعات سراسر 

زندگیشان باشند.
اســتادان در تمامی موضوعات باید نگرش درست ورسمی بایک کوشش در 
پرسش از یادگیرنده و فرایند پرسش علمی از وی داشته باشند.)لنوکس۱۹۹۳(

این به معنی انتقال چندین مسئولیت در کسب دانش از استاد به دانشچو و مجاز 
بودن دانشجویان برای توسعه پرسش ها ، خط مشی ها برای جستجوی جوابها 
و فرموله کردن نتایج می باشد. آن همچنین به معنی داشتن سخنرانیهای کمتر و 
جایگزینی آنها با خط مشی های کاربردی در سواد اطالعاتی می باشد.)کمیسیون 
آموزش عالی۱۹۹۵(با توافق نظر ، آموزشگران و محققین باید دست به گریبان 
شوند با تعریف استانداردها و شایستگیهای سازمانیافته با سواد اطالعاتی روشهای 
جدید موثری برای اســتخدام آموزشــگران و اندازه گیری نتایج و برخورد این 
قبیل آموزشی کلرادو)۱۹۹۴( ، انجمن کتابداران آموزشگاهی وانجمن ارتباطات 
و فناوری آموزشــی )۱۹۹۶( ، آموزشــگاهای عمومی بلینگهام )۱۹۹۶( شش 
مهارت بزرگ )ایزنبرگ و برکویتز۱۹۹۰( و دانشگاه ایندیانای پنسیلوانیا)اسالتر 

و ناپ۱۹۹۴( انتقال یافته اند.

 مشکالت یادگیری
مقداری از یادگیریهای ما در مجموعه های رسمی چه و کجا پکیجها و مطالب 
آماده شــده می باشــند که ما انهارا یاد می گیریم و بصورت اتفاقی میباشند. اما 
یادگیریهای زیاد همچنین در مجموعه های غیر رسمی و غیر رسمیانه بصورت 
خوبی اتفاق می افتند. سواد اطالعاتی در همه سه نوع جانشینی یادگیری بصورت 

حیاتی وجود دارد.
با سواد اطالعاتی شدن شامل یک تغییرموثر و یک روش برای دانشجویان 
زیادی اســت که یادگیری را آموخته اند. اول از همه دانشجویان باید بطور خود 
آموز در پی یادگیری باشــند. این نوع از اســتقالل ، دانشجویان را در یادگیری 
موثر آماده می نماید تا مشکل زندگی واقعی را حل نمایند.)برویک و جی۱۹۸۹(. 
همچنین در باسواد شــدن اطالعاتی ، دانشجویان مسئولیت بیشتری را برای 

 سواد اطالعاتی 

واینکه چطور نرم افزار و ســخت افزاری را بسازیم نیست یا سواد کتابخانه که 
نیازمند توانایی استفاده از مجموعه کتابخانه و خدماتش می باشد نیست. همچنین 

یک ارتباط قوی متعلق به همه این مفاهیم وجود دارد. 
هر کدام از این سوادها چندین سطح از تفکر را بصورت حیاتی نیاز دارند. 
اما در مقایسه با سواد کامپیوتری سواد اطالعاتی صرفا به آنسوی دسترسی 
داشتن به دانش چطور اســتفاده نمودن از فناوری می رود زیرا فناوری تنها 
کیفیت آموزش تجربی را تضمین نمی نماید ودر مقایســه  با سواد کتابخانه 
ای ، ســواد اطالعاتی بیشــتر از جستجو در یک فهرســت پیوسته یا مواد 
مرجع دیگرمی باشــد زیرا ســواد اطالعاتی یک تکنیک نیســت بلکه یک 
هدف برای آموزشگران می باشد.)گیلتن۱۹۹۴(سواد اطالعاتی به یک آگاهی 
از روشی که سیســتم های اطالعاتی کاربردی و ارتباط دینامیک بین یک 
نیاز اطالعاتی ویــژه و منابع و کانالهای مورد نیاز به منظور رضایت آن نیاز 

مورد نیاز است.

 اصطالح سواد اطالعاتی بعضی اوقات ترجیحا به عنوان اطالعات مناسب و 
بطور عموم به عنوان توانایی دسترسی ، ارزیابی ، سازماندهی واستفاده از اطالعات 
در یک تنوع از منابع تعریف شده است برای اینکه کسی دارای سواد اطالعاتی 
گردد باید چگونگی وضوح یک موضوع یا ناحیه ای از دستورالعملهای مورد نیاز 
را بشناسد. انتخاب اصطالحات مناسبی را برای روشنی مفهوم یا موضوع  مطابق 
دستورالعمل یک خط مشی جستجو انتخاب کند که منابع مختلف اطالعاتی و 

روشهای متنوعی که اطالعات را سازماندهی می نماید فرموله کند.
داده های جمع شــده را برای ارزیابی ، تناسب ، کیفیت و مفید بودن تحلیل 
نماید و بطور صحیح اطالعات را به طرف دانش ســوق دهد)انجمن کتابداری 
امریکا۱۹۸۹(این شامل یک فهم عمیق از چطور و کجا اطالعات را پیدا کردن 
می شود. توانایی قضاوت دراطالعات هدفدار و محتاطانه می باشد ، چطور بهترین 
اطالعات می تواند به نشان دادن مشکل یا انتشار آن در یک دست کمک نماید.

سواد اطالعاتی همانند ســواد کامپیوتری که نیازمند شناخت فناورانه است 
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یادگیری شخصیشان هم بصورت خصوصی یا در کارهای گروهی میپذیرند.
تحت عنوان دانشــجویانی که شایستگی بیشتری در استفاده از آپشن های 
منابع اطالعاتی دارند انها نســبت به روشــهای یادگیری و روشهای ترجیهی 
یکسان سازی دانش آگاهی می یابند)بلکلی و کاریگان۱۹۹۴(یک روش موفق 
برای توسعه مهارتهای سواد اطالعاتی در یادگیری منابع گسترش یافته می باشد 
که دانشجویانی را شــامل  می شود که مسئولیت بیشتری در قرار گیری منابع 
بیشــماری در جریان یادگیری و پذیرفتن آن می باشند. این نگرش مهارتهای 
یادگیری دوران زندگی را تکامل می بخشد زیرا دانشجویان در حال یادگیری از 
همان منابعی که برای اســتفاده  در زندگی  روزانه از قبیل کتابها ، روزنامه ها ، 
تلویزیون ، پایگاههای اطالعاتی ، اسناد دولتی ، کارشناسان موضوعی و دیگران 
هستند)انجمن کتابداران امریکا۱۹۸۹( گذشته از این ، یادگیری منابع گسترش 
یافته یک امتیاز بزرگ را فراهم می نماید)آن به دانشــجویان اجازه می دهد به 
منظور انتخاب موادی که سطوح آکادمیکی شان را و روشهای یادگیری ترجیحی 
که اخذ نموده اند تا ویژگی فرایند یادگیری را در دانشجویان بصورت خصوصی 

کمک نماید(.
 

مشکالت آموزشگاهها
بــه منظور تربیت آموزشــگرانی کــه دارای ســواد اطالعاتی هســتند ، 
آموزشــگاهها نیاز به مهارتهای سواد اطالعاتی کاملی در اثنای دوره تحصیلی 
 در شــروع تمامی محدوده های موضوعی در سالهای آغازین تحصیلی دارند.

موسسات آموزشی که مایلند آموزشگران را در طول زندگی تربیت نمایند باید در 
چندین بیس تفکر مجدد در دانشکده متخصص اطالعات را از قبیل کتابداران و 
متخصصین رسانه ای را تعلیم دهند و با یکدیگرتا پایان کار کنند و عهده دار این 

قضیه شوند.)بریتینگهام۱۹۹۴(.
برای مثــال ، یک رئیس بعنوان رهبر آموزشــی ، ترویج می دهد یادگیری 
منابع گســترش یافته را بوسیله طرح مناسب زمانی و حمایتهای بودجه ای که 
فراهم می نماید. بعنوان متولیان آموزشــی ، کالس درس  ومتخصصین رسانه 
کتابخانه ای بطور موثری در شناســایی نیازهای یادگیری دانشجویان ، توسعه 
واحدهای آموزشی که آسان می نماید فعالیتهایی که عمل مفهومی پیشنهادی را 
در استفاده از یک تنوع از منابع اطالعاتی و برنامه راهنمای دانشجویی را شامل 
می گردد)انجمن رسانه آموزشی ویسکانسین(.بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام 
گرفته فاکتورهای زیر نتیجه ای را به دنبال داشت که در آن مهارتهای اطالعاتی 

موفقیت آمیز در دوره تحصیلی دانشگاهی را نشان می دهد.
- این موسسه یک تعهد قوی برای نتایج آموزشی عالی برای دانشجویان در 

محدوده تفکر حیاتی ، حل مشکل و مهارتهای اطالعاتی دارذ.
- مدیران کتابخانه تعهدات بلند مدتی برای دستورالعمل کتابخانه تکمیلی در 

دوره تحصیلی دارند.
- دانشــکده و کتابداران در دوره تحصیلی جهت توسعه باید با یکدیگر کار  

کنند.)۱۹۹۵(.
محدوده تحصیلی مناســبب با یادگیری مشکل گسترش یافته شامل نظم 
مجدد روشهای آموزشی و ارتباط آموزشی تحت عنوان خط مشی های ارزیابی 

شده جایگزین می شود.)بلیکلی و کاریگان۱۹۹۴(.
 

مشکالت کتابداران و کتابخانه ها
کتابداران در آغازراه )۱۹7۰( در مفاهیم ایده ای  از سواد اطالعاتی وارتباطش 
با یادگیری در طول زندگی پیشقدم شدند ابتداعا مفهوم  سواد اطالعاتی که تاکید 
می کرد روی روش بعدی کتابخانه ها و کتابداران در کمک به استفاده و کاربرد 

اطالعات تکامل بخشیدند.
برخورد موثر از یادگیری متنی گسترش یافته تا یادگیری منابع گسترش یافته 
شامل استفاده رفتاری از مواد کتابخانه ای ویک تقاضا می شود برای منابع رسانه 

ای بیشتر و متنوع ، شامل مواد چاپی . در نتیجه ، مدیران آموزشگاهی به ارزیابی 
مجدد اینکه چطور ســرمایه ها توزیع شوند بین بودجه تکست بوک ها وبودجه 

برای منابع رسانه ای کتابخانه نیاز خواهند داشت.
کتابخانه های عمومی مجبورند بیشــتر هماهنگ شوند بصورت تنگاتنگ 
با آموزشــگاهها و سایت های آموزشی دیگر به منظورتامین دسترسی مفید به 
منابع اطالعاتی و فناوری برای همه ســنین و توانائیها برای باقی گذاشتن یک 
منبع جامع قوی برای آموزش در طول زندگی چنانچه متخصصین اطالعاتی ، 
کتابداران نامیده می شوند بطور متناوب برای مشاوره با استادان وآموزشگران وبه 
منظور آموزش وراهنمایی در زمینه مهارتهای سواد اطالعاتی نه تنها در کتابخانه 
های آموزشــگاهی و دانشــگاهی بلکه در کتابخانه های عمومی و اختصاصی 

بخوبی فراهم شده است .
توجه مهمی برای همه نوع از کتابخانه ها و جود دارد که رشته ای از حمایت 

ها را که این کتابخانه ها اســتفاده دارند داده و ان تفکر از دارائیهای کتابخانه و 
تقاضا برای سهم منابع متعلق به پلکان های کتابخانه ها از اهمیت امانت بین 

کتابخانه ای افزونی یافته است.
 

مشکالت محل کار 
امروزه تغییرات زیادی درمحل کار اتفاق می افتند. مســتخدمین انتظار دارند 
از پیشرفتهای فناورانه سریع تا عملیات طبیعی جریان وتا دارا بودن توانایی حل 

کننده های مشکل پیش فعال خوب نگه داری کنند.)هانکوک۱۹۹۳( .
مهارتهای سواد اطالعاتی که از مجموعه های آموزشی تا حرفه ای کلیدهایی 
برای کمک به مســتخدمین به منظور نگهداری خوب از تغییرات در شــغل و 

متصدیان حمل ونقل و در خود اصالحی و ارتقاء مهارتها انتقال می دهد.
دپارتمــان گزارش کار ایالت متحده تا کمیســیون امنیت مهارتها ضروری 

فهرست می نمایند سواد اطالعاتی را بعنوان یکی از پنج نیاز مناسب  و ضروری 
برای اجرای شغلی می باشد.

آگاهی از روشــهای بازار یابی ، اوضاع اقتصادی و سیاستهای موثر اقتصادی 
شــامل دنبال کردن اطالعات بصورت فعال در تصمیماتی که اتخاذ خواهد شد 
می باشــد.از قبیل اطالعاتی که اجبارا برای نو بودنش ، نفوذش ، منبع و درستی 

آن ملحوض می شود.
 اشــتباه در فهم اطالعات روی قســمتی از آموزشــگاهها و معامالت در 
دانشجویانی که آمادگی برای جهان واقعی کارندارند و مشکالت اقتصادی جاری 
دارند از کشــورمان و بحث در مورد صالحیت های بین المللی امریکا و خطوط 
ارزشی بیسوادی اطالعاتی بصورت کوششی ضعیف و بصورت ملی و خصوصی 

نتیجه خواهد داد.)برویک۱۹۹۲(.
 

مشکالت جامعه و فرهنگ
چطور کشورمان واقعیات عصر اطالعات را که تاکید بیشماری روی روش آزاد 

زندگی و توانایی ملی برای شایستگی بین المللی دارد مورد بحث قرار می دهد.
تحت عنوان یک جامعه ، ما با یک شمار از تصمیمات به منظور کاندیدا شدن 
روزمره ، انتشارات، تولیدات ، و انتخاب های دیگر روبرو می شویم.کیفیت زندگی 
خصوصی وسعت زیادی پیدا کرده که به توانایی شهروندان بستگی دارد و طبق 

نظر برویک و جی ۱۹۸۹ مشتریان آگاه اطالعاتی نامیده می شوند.
در حقیقت ، فناوری اطالعات بطور وســیع شکاف بین داشته ها ونداشته ها 
را ظاهر می سازد برای مثال ، اقلیت ها ودانشجویان ،بزرگساالن بیسواد ، مردم 
انگلیسی زبان و کم بهرگان اقتصادی قادرند به نوعی از اطالعات که ممکن است 
 زندگیشــان را بهبود بخشد دسترسی پیدا کنند)انجمن کتابداران امریکا۱۹۸7(.

طبــق نظر برویک وجی احتیاط درتجارت اطالعات ، کنترل منابع اطالعاتی و 
فناوری جدید اطالعاتی باید شکاف بین داشته ها و نداشته ها را توسعه بخشد. 
تفاوت کلی تهیه کنندگان)اطالعات(می تواند در راس قرار گیرد اگر چه دسترسی 

به فناوری اطالعات میسر شده و اگر چه اطالعات مناسب فراهم شده است.
یادداشت ها

چالشــهای قرن بعدی مواجه شده با ارزش اقتصادی حصول شده از دانش و 
مراقبت از نیروی کاری حال و آینده مان که می تواند این جریان را شرکت دهد و 
به انجام رساند اگر چه پیش بینی چندین سال قبل بوسیله پتردراکر)۱۹۶۹( تحت 
عنوان مهمترین عامل )مردم( مجبور خواهند بود یاد بگیرند چگونه آموزش ببینند 
پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر مهمترین چیز، اینست که مهارتهای خاصی 
وجود ندارد ، اما یک مهارت جهانی وجود دارد که از استفاده دانش و سفارش نظام 

یافته تحت عنوان یافته ها برای ایجاد مهارت و انجام آن است. 
پاراگراف آخر تحت عنوان عمل ارتباط از راه دور سال ۱۹۹۶ به وقوع پیوسته 
کــه یک عصر جدید از مجال آموزشــی را برای آموزشــگاه ملی کودکانمان ، 
دانشــجویان دانشکده و مراجعین به کتابخانه پیشرو قرار داده است. این نوع از 
ارتباط خدمات جهانی و خدمــات ارتباط از راه دور منحصر بفرد را برای نواحی 
روستایی و نواحی شهری میسر نموده است. این شاهراههای اطالعاتی را به ما 
نشان می دهد و اطالعات را بیشتر قابل دسترسی می نماید ، شاید بموجب این 

کمک سواد اطالعاتی افزایش یابد.
سوپر شاهراههای اطالعاتی عالقه عمومی به راههایی برای در اختیار قرار 
دادن مردم به دسترسی شبکه های الکترونیکی و استفاده از اطالعات موجود در 
آنها ایجاد نموده است. وعده های زیادی در باره اعطای آموزش پیشنهادی بوسیله 
فناوری اطالعاتی داده شده اما تهیه مهارتهای تکمیلی نیاز است تا دیدگاهی را 

برای موفقیت داشته باشیم و درضمن مرکزی برای آموزشگران الزم است

مقاله ترجمه ای است از
 understanding information literacy )1999(humes, Barbara
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اینترنت: تغییر الگوی رفتار انسان ها
فرهنگ و اینترنتفرهنگ و اینترنت

مجتبی نادری سورکی

اینترنتی، اطالعات موجود در صفحات وب را صحت سنجی نمی کنند و با توجه 
به پارامتر های دیگری نظیر کپی نبودن اطالعات درج شــده در سایت ها، نتایج 
جســتجو را نمایش می دهند؛ لذا با جستجوی هر کلمه، با انبوهی از اطالعات 
جسته و گریخته و بدون سند و بعضاً اطالعات کوتاه بدون عمق و بدون سندیت 
روبرو می شویم. بنابراین، اینترنت بجای بردن ما در عمق علم، در بهترین شرایط 
ما را به قدم زدن در ســاحل علم مشغول می کند. صفحات اینترنت پر است از 
اطالعات ضد و نقیض در مورد یک موضوع و این در مواردی ممکن است برای 

کاربر حتی بسیار خطرناک باشد.
 مورد سوم، ظهور شبکه های اجتماعی مجازی با طالیه داری فیس بوک 
است. با توســعه شبکه های اجتماعی و ســپس موبایل های هوشمند، ابزار 
دیگری در بســتر اینترنت در انتقال اطالعات به صورت اشتراکی و در قالب 
یک فضای ظاهرا اجتماعی شکل می گیرد. با ظهور این شبکه های ارتباطی 
در موبایل های هوشــمند، افراد اینترنــت را به عنوان یک نیاز حیاتی همراه 
خود داشــته و ارتباط اجتماعی واقعی، که از دیرباز و حتی از خلقت انســان، 
بخشــی از حیات وی بوده است، به ارتباط مجازی اجتماعی تبدیل می شود. 
شبکه های اجتماعی در واقع شبکه هایی غیراجتماعی بوده و گویا افراد را به 
جای اجتماع، بیشتر به انزوا سوق داده-اند. انگار افرادی که حضور فعال تری 
در این شــبکه ها دارند، حضور کمرنگ تری در اجتماع واقعی که شخصیت 
انســان را در بستر روابط انسانی می سازد خواهند داشت. با ظهور شبکه های 
اجتماعی، معضل بزرگ دیگری نیز پدید آمده است و آن ارائه یک شخصیِت 
آرمانِی متفاوت توســط افراد از خودشــان در فضای مجازی است؛ که این 
تفاوِت واقعیت با شــخصیت مجازی ایشان، به یک معضل یا عقده در افراد 

منجر خواهد شد.
    مرحله بعد، ظهور اپلیکیشــن های مجازی ارتباطی در قالب گروه و کانال 
مانند تلگرام، واتس اپ و ... بوده اســت که به شدت، عالوه بر ایجاد تسهیالت 
ارتباطی و تبلیغاتی جدید، محلی برای انتقال اطالعات مختصرتر شــده، اما در 
عین حال به یک ابزار سیاسی مخصوصا در اختیار هسته های تصمیم ساز مثال 
در کشور های استعمارگر تبدیل شــده است. همانطور که هر حادثه به سرعت 
فضای مجازی را در می-نوردد، اطالعات و اخبار جعلی در کســری از ثانیه در 
یک جامعه گسترش پیدا می کند. به راحتی ذهن مخاطب این شبکه ها به اهداف 
اطالعاتی مورد نظر ســوق پیدا می کند و به آسانی با اشاعه اخبار جعلی، نظرات 
افراد بخش های مختلف جامعه برای مثال انتخابات سیاسی هدایت می شود. به 
همین دلیل در بزنگاه های سیاسی هر کشور نظیر انتخابات، اقدامات مثال نظام 
ســلطه نظیر انگلیس و یا اقدامات گروه های سیاسی داخل هر کشور در فضای 
مجازی، شدت بیشتری یافته و فضای این کانال های ارتباطی رنگ دیگری به 

خود می گیرد.
باید توجه کرد که امروزه، بمباران اطالعاتی انســان ها با اطالعات جعلی و 
سطحی، در واقع اهداف سیاسی هم دارد و این حجم عظیم اطالعات که صحت 
سنجی نمی شود، به یکی از بزرگترین معضالت شبکه های ارتباطی تبدیل شده 
است. شــبکه های مجازی به آســانی قابلیت تغییر آرا و نظرات مردم را دارند. 
هرچقدر که ابداعات اولیه بشر نظیر مثال چرخ یا اختراع آتش، بیشتر سود و کمتر 
ضرر داشته است؛ امروزه، اختراعات بشر در همین مثال بستر اینترنت، عالوه بر 
تسهیالت و مزایای جدید، یک لبه تیز منفی هم دارد که هم مردم و هم دولت ها 

و حکومت ها باید به آن توجه کنند.
هرچقدر روی اول ســکه در شــبکه های مجازی امکان ارتباطات و انتقال 
اطالعات را بیشتر کرده اســت، روی دیگر این سکه، اشتغال کاربران به اخبار 
جعلی و ســطحی یا جک و سرگرمی های مجازی و مضر است. راه همراهی با 
ابداعات جدید انسان در بستر اینترنت، استفاده آگاهانه از فواید آن و اطالع دقیق 
از مضرات آن و سپس کنترل است. مضراتی که روز به روز آشکارتر می شود تا 

انسان ها هرچه بیشتر دلتنگ فضای واقعی به جای فضای مجازی گردند.

و عدم دسترســی دولت ها با اغراض سیاســی هیچگاه وجود ندارد و اینترنت از 
واحد های تقریبا مجزا تشکیل شده و هیچ صاحب مشخص و متمرکزی ندارد. اما 
باید اذعان کرد که اکثر شرکت ها و سازمان های تصمیم گیر باالدستی اینترنت، در 
امریکا ساکن بوده و تحت نظر قوانین امریکا فعالیت می کنند. این یعنی بیشترین 
کنترل و استفاده از اطالعات موجود در دنیا، توسط شرکت های بزرگ امریکایی 
اســت. این امر در واقع امکان بهره برداری اطالعاتی در مورد عالیق مردم در 
تمامی کشور های دنیا و یا تاثیرگذاری بر آن ها از طریق جریان سیال اطالعات در 
اینترنت را به راحتی برای این شرکت ها فراهم می کند. کما اینکه شرکت گوگل، 
به عنوان یکی از بزرگترین موتور های جستجوی مستقر در امریکا، همیشه در 
مورد استفاده از اطالعات جستجوی افراد در کل دنیا و یا بهره برداری و فروش 

اطالعات استفاده کنندگان تجهیزات این شرکت، در مظان اتهام است.
 دومین مشکل اینترنت، اشتغال کاربران آن و مخصوصا جوانان و نوجوانان، 
به اطالعات ســطحی با جســتجو در مثال گوگل است. موتور های جستجوگر 

امکان تسهیالت اینترنتی فراوانی را فراهم کرده است. در حال حاضر حدود ۴/۵ 
میلیارد صفحه مختلف وب وجود دارد و تا پایان سال ۲۰۱۹، تخمین زده می شود 
که حجم اطالعات موجود در اینترنت به ۲ زتا بایت برســد. زتا بایت یعنی هزار 
میلیارد میلیارد بایت و برای اینکه عظمت این حجم از اطالعات معلوم شود، باید 
گفت که هر زتا بایت یعنی مقدار اطالعات یک ویدیوی با کیفیت باال، که مدت 

این ویدیو ۳۶ هزار سال است!
 در واقع، فواید و محاســن اینترنت در سهولت دسترسی به اطالعات و نیز 
ایجاد ارتباطات بیشتر و تسهیالتی مثل دولت های الکترونیک که در کشور های 
مختلف رایج شده اســت، بر همه معلوم است. در این جا، اما بیشتر به معایب و 
خطراک کمتر دیده شــده آن به عنوان روی دیگر سکه، در قالب فراز های زیر 

خواهیم پرداخت:
گفته می شــود که ســرور های اصلی اینترنت در اختیار شرکت های بزرگ 
خصوصی بوده، امکان قطع کلی اینترنت بدلیل توزیع در کشــور های مختلف 

 می گویند ســه اختراع مهم، باعث تحول عمده در زندگی بشریت در طول 
تاریخ شــده است. اختراع باروت، که در چین باستان اتفاق افتاد، اختراع صنعت 
چاپ که توسط گوتنرگ آلمانی در اواسط قرن ۱۵ میالدی رقم خورد و اختراع 
استفاده از برق که به نام توماس ادیسون مخترع و کار آفرین امریکایی در دهه 
۳۰ میالدی تمام شد. اما شاید در نیم قرن اخیر، مورد چهارم ایجاد اینترنت باشد؛ 
که جهان شــمول ترین و بزرگترین سیستم طراحی و مهندسی شده به دست 
انســان تا کنون بوده است و با وجود آن که ابداع نوع ابتدایی آن کمی قدیمی تر 

است، اما همگانی شدن آن در کل جهان به کمتر از ۲۵ سال قبل باز می گردد.
 اینترنت فرایند اطالع رسانی و ارتباطات را در دنیا وارد مرحله جدیدی کرده 
اســت. در واقع عالوه بر ارتباطات از طریق وب، تمامی رسانه های سنتی نظیر 
تلفن، تلویزیون و روزنامه ها نیز در بســتر اینترنت به عناوین مختلف باز تعریف 

شده اند.
اینترنت، امکان دریافت اطالعات مختلف، امکان ایجاد ارتباطات بیشــتر و 
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ترازوی دیجیتال برای عدالت آموزشی

مقایسه مدارس دولتی و غیرانتفاعی در برخورداری از امکانات کمک آموزشی 
به خصوص ابزارهای الکترونیکی و دیجیتال، از دید برخی ناظران شاخصی برای 

عدالت آموزشی است.
یکی از اهداف مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که جامع ترین سند 
تدوین شــده در حوزه تعلیم و تربیت نیز به شمار می رود، دست یابی به عدالت 
آموزشی است. عدالت آموزشی یا به معنای دیگر، ایجاد فرصت یادگیری مساوی 
و متعادل برای دانش آموزان سراسر کشور، از این جهت دارای اهمیت بسیاری 
است که دستیابی به آن، می تواند زیر ساخت های رسیدن به عدالت اجتماعی را 
فراهم کند، چرا که عدم توازن و تســاوی ظرفیت های رشد و یادگیری، ممکن 
است سبب دلسردی دانش آموزان محروم از امکانات آموزشی و عقب ماندن آنان 
از رقابت های مهم درســی مانند کنکور، به نسبت دانش آموزان متمول شود و 
به نظر می رسد همین امر در آینده ای نه چندان دور، بر افزایش فقر آموزشی و 

شکاف طبقاتی در میان اقشار مختلف جامعه، دامن بزند.
*سند تحول بنیادین و چالش های پیش رو

در فصل ششــم ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به موضوع عدالت 
آموزشی اشاره شده و این سند توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، 
درمناطق مختلف کشور را از اهداف کالن خود معرفی کرده است . همچنین بر 

طبق اصل ۳ قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، دولت موظف است تمام 
امکانات خود را برای دسترسی رایگان و همگانی به آموزش و پرورش در تمامی 

سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد. 
بنابراین در اسناد آموزش و پرورش و قوانین، بسط و گسترش عدالت آموزشی، 

همواره اساسی برای تحول و بهبود شرایط سیستم آموزشی کشور بوده است.
هدایت سیستم آموزشی به سوی عدالت عالوه بر آن که نیازمند به کارگیری 
منابع انسانی و اســتخدام معلمان مجرب و توانمند در همه انواع مدارس فعال 
در کشــور است، بلکه به توزیع مساوی تجهیزات و امکانات آموزشی مانند میز، 
صندلی، تخته و نیز وسایل الکترونیکی کمک آموزشی مانند رایانه هم نیاز دارد.

اما آنچه امروزه از مقایسه شرایط دانش آموزان مدارس عادی با دانش آموزان 
مدارس غیر انتفاعی برداشت می شود، آن است که دانش آموزانی که از شرایط 
مالی و اجتماعی بهتری برخوردارند، با تحصیل در مدارس غیر انتفاعی و هوشمند، 
از ظرفیت های آموزشی بیشتری بهره مند می شوند، چرا که مدارس غیر انتفاعی 
امکانات و تجهیزات نوین آموزشی در اختیار دانش آموزان خود قرار می دهند، در 
حالی که بســیاری از دانش آموزان مدارس عادی خصوصا در مناطق محروم از 
امکانات اولیه آموزشی مانند نیمکت و تخته، بی نصیب مانده اند. بنابراین می توان 
گفت، ســند تحول بنیادین، برای دســت یابی به اهداف کالن از جمله عدالت 

آموزشی، مسیر پر فراز و نشیبی در پیش رو دارد.
*مدارس دولتی، بی نصیب از تکنولوژی و ابزار کمک آموزشی

امروزه پس از سال ها آزمون و خطای روش های آموزش و یادگیری متفاوت، 
به نظر می رسد استفاده از ابزار کمک آموزشی، شیوه مناسب و تاثیر گذاری است 
و موجب درک بهتر و عمیق تر مطالب درســی می شــود و بسیاری از مدارس 
سراسر جهان، در جهت بهبود فرایند یاددهی و یادگیری مجهز به امکانات کمک 

آموزشی از جمله ابزار الکترونیکی و فناوری اطالعات هستند. 

اما با توجه به این که فراهم نمودن تجهیزات و ابزار نوین کمک آموزشی مانند 
رایانه و ایجاد بعضی زیر ساخت ها برای راه اندازی و به کارگیری این امکانات، 
نیازمند صرف هزینه های گزاف است، تعدادی از مدارس دولتی و عادی، به علت 
کمبود بودجه و تنگناهای مالی نتوانسته اند کالس هایشان را به این گونه ابزار 
کمک آموزشی مجهز کنند و می توان گفت دانش آموزان مدارس خاص، مانند 
مدارس غیرانتفاعی هوشمند و مدارس سمپاد، از لحاظ دسترسی به امکانات نوین 
آموزشــی، چند قدم جلوتر از دانش آموزان مدارس عادی دولتی، قرار گرفته اند؛ 
امری که موجب شده است، بعضی مدارس غیرانتفاعی به نسبت مدارس دولتی 

از کیفیت آموزش باالتری برخوردار باشند.

همچنین گفته می شود در بعضی مدارس دولتی امکانات اولیه آموزشی مانند 
میز، نیمکت و تخته ســیاه وجود ندارد و در بعضی دیگر مشکالتی نظیر کمبود 
کالس و معلم، موجب شلوغی کالس ها و در نتیجه کاهش کیفیت یاددهی و 
یادگیری مطالب درسی شده است. در مقابل مدارس غیر دولتی و مدارس خاصی 
که شــهریه دریافت می کنند، به علت حمایت مالی والدین دانش آموزان، برای 
تهیه ابزار هوشمند و نوین کمک آموزشی دستشان باز است. بنابراین نمی توان 
امکانات آموزشــی در مدارس غیر انتفاعی را با مدارس دولتی مقایســه کرد و 
قربانیان این نابرابری، همواره دانش آموزان مدارس دولتی هستند، چرا که معموال 
والدین این دانش آموزان درآمد کافی برای ثبت نام فرزندشــان در مدرسه غیر 

انتفاعی را ندارند و ناچارا آنان را به مدرسه رایگان دولتی می فرستند.
هر چند مجهز بودن مدارس غیر انتفاعی ، تضمین کننده کیفیت باالی آموزش 
و پرورش در آنها نیســت اما واضح اســت نابرابری شرایط و امکانات آموزشی، 
موجب کمرنگ شدن عدالت آموزشی و تفکیک و دسته بندی دانش آموزان بر 
اساس شرایط مالی و جایگاه اجتماعی آنان می شود. از اینرو الزم است متولیان 
آموزشی فکری به حال این شکاف و تبعیض ایجاد شده در شرایط آموزش دانش 
آموزان کنند و حتی المقدور این شکاف را به کمترین میزان برسانند و با اعمال 

سیاست های الزم در مسیر ایجاد عدالت آموزشی گام بردارند.
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