
0 شماره هفدهم 0 1
پذرییفرهنگ           فصل نامه مطالعات میان رشته ای فرهنگ پذیری - سال دوم - شماره هفدهم - بهار 1399؛ شماره مسلسل17

 گفت و گو با 
ماشاءاهلل شمس الواعظین

»همه  ش تقصیر
 شریعتی یه«!

اوج گیری 
یک چالش رسانه ای 

با دعوای ترامپ با توییتر



0 0 شماره هفدهم شماره هفدهم02 03

فرهنگ           پذریی
فصل نامه مطالعات میان رشته ای فرهنگ پذیری 

سال دوم – شماره هفدهم – تابستان  1399

 شماره مسلسل 17

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

اشرف کریمی راهجردی

زیر نظر شورای نویسندگان

بخش هنری :

سید مصطفی حسینی 

سارا شیرازی

اشتراک

farhang@ejournalism.ir

اختصاصی حوزه علوم انسانی
نظم حقوقی اقتصاد یا زور نامعقول

دکتر کامبیز نوروزی
   1- مســئله ایــن نیســت کــه اقتصــاد باید آزاد باشــد یا دســتوری، مســئله اصلــی این 
اســت کــه دولــت بــرای تنظیــم اقتصــاد کشــور  بایــد اقتــدار داشــته باشــد. چــه در 
یــک نظــام نئولیبــرال و چــه در یــک اقتصــاد بــا برنامه ریــزی متمرکز، دولــت باید 
قــادر باشــد برنامه هــا، سیاســت ها و مقــررات اقتصــادی خــود را به درســتی تنظیــم 
کنــد و آن را بــه تمامــی بــه اجــرا بگــذارد و مانــع تخلــف از آن شــود. دولــت بایــد 
بتوانــد نظــم حقوقــی خــود را بــر عرصــه اقتصــاد و رفتار اقتصــادی ســازمان های 
وابســته بــه خــود و بنگاه هــا و افــراد خصوصی را متناســب با مبانی نظــام اقتصادی  

خود مدیریــت کند. 
   2- اربــاب یــک ده هــر روز از ســه تفنگچــی کــه در اختیــار داشــت ســان می دیــد 
و هــر روز آن ســه نفــر را تنبیــه می کــرد کــه چــرا بــه ســتون چهار نمی ایســتید؟ 
آن ســه نفــر کتــک می خوردنــد و حاکــم حــرص. قاعــده ای ســاده در حقــوق وجود 
دارد کــه از فــرط ســادگی کمتــر دیــده می شــود و از آن بحــث به عمــل می آید. یک 
دســتور، زمانــی واقعــا دســتور اســت کــه قــدرت اجرائــی آن وجــود داشــته باشــد. 
فــرض کنیــم االن یــک قانــون در پارلمان تصویب شــود کــه صنایع خودروســازی 
ایــران در یــک ســال تماما با اســتفاده از تجهیــزات و قطعات و مــواد ایرانی اتومبیلی 
در مقیــاس بنــز تولیــد کنــد و مثــا 20 درصد بــازار خــودروی جهــان را در اختیار 
بگیــرد؛ چنیــن دســتوری اســمش و ظاهــرش قانــون اســت؛ اما واقعیــت و ماهیتش 

قانــون نیســت. امــر به یــک کار ناممکن، امر نیســت. 
   3- قیمت هــا، افسارگســیخته اند. پول هــای خارجــی، ســکه طــا، ســهام بــورس 
و... و حــاال مســکن. قطــع نظــر از مباحثه هــا و مجادله هــای طرفــداران اقتصــاد 
ــتور  ــا دس ــد ب ــی می توان ــت وقت ــال دول ــر دو ح ــپ، در ه ــاد چ ــرال و اقتص نئولیب
قیمت هــا را کاهــش دهــد کــه بــر عوامــل مؤثر بــر افزایش قیمت هــا اقتدار داشــته 

باشــد. حــاال چــه عواملــی بــر افزایــش قیمت هــا مؤثــر بوده انــد؟ 
   بنــده اقتصــاد نمی دانــم، ولــی بــه عقــل ســلیم فهمیدن این نکته ســاده اســت کــه اگر 
دولــت بــر وضعیــت اقتصــادی اقتــدار  داشــت و تــوان مهــار آن را داشــت، اصــا ایــن 
انفجــار قیمت هــا رخ نمــی داد؛ یعنــی همیــن کــه قیمت هــا در طــول مدتــی کوتــاه 
بــه شــکل انفجــاری افزایــش یافته انــد، نشــانه آن اســت کــه دولــت قــدرت مهــار و 
هدایتگــری عوامــل مؤثــر بــر قیمت هــا را هرچــه باشــند، نداشــته اســت. در ایــن 
ــز  ــکن نی ــت مس ــد قیم ــی مانن ــار قیمت های ــتور مه ــی دس ــور طبیع ــورت به ط ص
هرچنــد از نظــر حقوقــی یــک دســتور معتبــر اســت، ولــی ماهیتــا یــک دســتور 
حقوقــی نیســت، چــون قــدرت اجــرای آن وجود نــدارد؛ در نتیجه چنین دســتوری 
نمی توانــد راهــی بــرای گریــز از این روند باشــد. علــل و عوامــل افزایش قیمت ها 
را بایــد هــدف گرفــت. اگر آنها درســت بشــوند، قیمت ها هم درســت خواهند شــد. 

  4- در همــه امــور، از جملــه اقتصــاد، اقتــدار بــا تعزیرات حکومتــی یا محاکمه و 
مجــازات مفســدان یــا دســتور بــه مثــا کاهش قیمت هــا و این دســت چیزها نیســت. 
اقتــدار پــدر بــه ایــن نیســت کــه اگــر فرزند پــا کج گذاشــت، لگد و ســیلی و ناســزا 
نثــار فرزنــد کنــد. چنین پــدری هیــچ گاه نمی توانــد فرزندانــش را بــه راه آورد و 
آخــر ســر بــا خانــواده ای پاشــیده از هــم بایــد ســر کنــد. یــک پــدر مقتــدر، پــدری 
ــه  ــس کاری را ک ــه هرک ــد ک ــت کن ــوری مدیری ــواده را ط ــام خان ــه نظ ــت ک اس
بایــد، انجــام بدهــد و خانــواده منســجم باشــد و بــا پیوندهــای عاطفــی و ارزش هــای 
مشــترک و درک متقابل، مفاهمه داشــته باشــند. ســیلی و لگد و ناسزا نشانه و دلیل 

اقتدار نیست. 
   5-اصــوال قانــون مبتنــی بــر »زور« اســت. حکومــت به عنوان نماینــده حاکمیت 
ملــی مجــری زور و قــدرت قانــون اســت. همــه مجبــور و ملــزم بــه اجــرای 
قانون انــد و اگــر تخلــف و تخطــی بکننــد یــا با مجــازات روبــه رو می شــوند یا مکلف 
بــه اجــرای قانــون می شــوند؛ امــا زور قانــون بایــد زور معقــول باشــد. زور معقــول 
آن اســت کــه اوال قابــل اجــرا باشــد، ثانیــا متناســب باشــد. شــرایط حاکــم بــر رفتار 
اقتصــادی در جامعــه ایــران حکایــت از آن دارد کــه نظــم حقوقــی در اقتصــاد ایران 
دچــار تزلزل هــای جــدی شــده اســت. ایــن تزلــزل و درهم ریختگــی هــم ناشــی و هم 
نشــانه کم توانــی ســاختار قــدرت رســمی بــرای اعمــال اقتــدار قانونــی بــر حــوزه 

است.  اقتصاد 
6- آنچــه بایــد سرمشــق دولــت در اقتصاد کشــور باشــد، احیــای اقتــدار قانونی و 

حقوقــی بر حــوزه اقتصاد کشــور اســت. 

یادداشت

آمریکا همچنان درگیر تظاهرات علیه نژادپرستی
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»همه  ش تقصیر شریعتی یه«!
به مناسبت چهل و سومین سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی 

فرهنگ اسطوره شناسیفرهنگ اسطوره شناسی

بحث طبیعی بودن یا نبودن مرگ شریعتی فرونشسته اما داستان او از دو وجه 
دیگر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ادامه دارد. یکی شوخی در انتساب 
نقل قول است که منحصر به دکتر شریعتی نیست و جمالت مختلف به پروفسور 
ســمیعی، کورش کبیر و حســین پناهی و گاهی اشعاری ساختگی به سهراب 
ســپهری و احمد شاملو نسبت داده می شود و دربارۀ شریعتی جنبۀ طنزآمیز آن 
می چربد دیگری اما انتساب همۀ کاستی های چند دهۀ اخیر به اوست و این که 

»همه ش تقصیر شریعتی یه«!
29 خرداد، چهل و سومین سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی در لندن است. 
در فضای خاص و بســتۀ آن دوران، این مرگ، مشــکوک تلقی و به رژیم شاه 
نسبت داده شد و به این خاطر از لفظ »شهادت« استفاده می شد و او هم »معلم 

شهید« لقب گرفت.
در ســال های پس از پیروزی انقالب اما روشن شد که احتمال طبیعی بودن 
مرگ به خاطر مصرف زیاد سیگار، شب بیداری،اضطراب، دوری از خانه و خانواده 
و کار فکری زیاد بیش از قتل و مســمومیت است و خاص شریعتی هم نبود و 

دربارۀ نوع مرگ سید مصطفی خمینی، جالل آل احمد، غالمرضا تختی و صمد 
بهرنگی نیز نظرها تغییر کرد.

با این حــال این اتهام متوجه رژیم بود که چرا یک اســتاد مبرز و محبوب 
دانشگاه را از تدریس و فعالیت اجتماعی محروم می کند، به خاطر آزار او پدر پیر و 
محترم و شناخته شده اش را به زندان می اندازند و خود او را محبوس و بعد ناگزیر 

از مهاجرت می کنند؟
از این روست که فرزند دکتر )احسان شریعتی( هر چند ساواک شاه را در مرگ 
پدر، مستقیماً دخالت نمی دهد اما مقصر می داند. جالب این که فرزند تختی هم 
دربارۀ پدر خود نظر مشابهی دارد و معتقد است وقتی زمین و زمان را برای یک 

فرد تنگ می کنند نمی توانند خود را مبرا بدانند.
»همه  ش تقصیر شریعتی یه«!

بحث بر ســر قتل یا مرگ طبیعی دکتر شــریعتی تقریباً تمام شده است و 
سال هاست که از عنوان »شهید« برای او استفاده نمی شود.

حتی چندی پیش که شــهردار حناچی به خاطر قید نشدن عنوان »شهید« 
بر روی تابلوهای برخی خیابان ها مورد انتقاد گرفت و دستور داد برای تابلوهای 
بزرگ هم عنوان »شهید« را اضافه کنند شامل خیابان دکتر علی شریعتی نشده 
و جالب این که برای خیابان دکتر حسین فاطمی هم عنوان »شهید« اضافه نشده 

است. البد او نیز اعدام نشده و به مرگ طبیعی درگذشته است!
داستان شریعتی اما از دو وجه دیگر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

ادامه دارد.
یکی شوخی در انتساب نقل قول و کلمات و جمالت قصار است که منحصر 
به دکتر شــریعتی نیست و عبارات مختلف به پروفسور سمیعی، کورش کبیر و 
حسین پناهی و گاهی اشعاری ساختگی به سهراب سپهری و احمد شاملو نسبت 
داده می شود. دربارۀ شریعتی البته جنبۀ طنزآمیز آن می چربد و اتفاقاً فرزندان دکتر 

هم نمی رنجند و نشانۀ محبوبیت او و ادامۀ تأثیرگذاری او می دانند.
دیگری اما انتســاب همۀ کاســتی های چند دهۀ اخیر به اوســت و این که 

»همه ش تقصیر شریعتی یه«!
این گزاره می تواند ناشی از تبلیغات سلطنت طلبانۀ شبکۀ تلویزیونی »من و تو« 
بــرای تطهیر رژیم پهلوی و ارایۀ تصویری متفاوت از آن دوران برای مخاطبان 
ناراضی از وضعیت کنونی و فضای پس از دی 96 و تشــدید شــده در آبان 98 
باشــد. می تواند به خاطر مقصر شمردن شریعتی در تبدیل یا فروکاستن دین به 

ایدیولوژی یا مانیفست حکومتی باشد.
می تواند مانند گزارش معتبرترین مجلۀ اقتصادی در نسبت دادن اندیشه های 
اقتصادی سوسیالیســتی به دکتر باشــد و دالیل دیگر. در مورد فقرۀ اخیر البته 
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می تــوان گفت اتفاقاً اختالس هــا در دو دهۀ اخیــر رخ داده که به بانک های 
خصوصی مجال داده شد و از اندیشه های سوسیالیستی دهۀ 60 فاصله گرفتیم.

با این حال می توان یادآور شد:
1. مرگ دکتر شــریعتی در 29 خرداد 1356 خورشیدی در لندن اتفاق افتاد. 

آتش انقالب اما یک سال و اندی بعد در تابستان 1357 شعله ور شد.
با این وصف،شریعتی چگونه می تواند مسؤول حوادث بعد از مرگ خود باشد؟ 

اگر هست تا کی او مسؤول است؟!
2. اگر شــروع انقالب را 19 دی 1356 بدانیم نیز باز به خاطر مقالۀ توهین 
آمیز در روزنامۀ اطالعات و اعتراض روحانیون است. در حالی که روحانیت سنتی 
منتقد شــریعتی و بعضا قایل به تکفیر او بودند و روحانیون مبارز و عالقه مند به 

شریعتی در اکثریت نبودند.
بعد از انقالب هم این حمالت ادامه داشت. مشهور است که آقای مجتهدی 
دو آرزو کرد: سید محمد خاتمی را از وزارت ارشاد بردارند و نام دکتر شریعتی را 
از خیابان »جاده قدیم« تهران. اولی برآورده شــد هر چند 5 سال بعد به ریاست 

جمهوری رسید و دومی همچنان هست!
3. شــاید گفته شود که خود نویسندۀ این سطور بارها نوشته »موتور انقالب 
را شریعتی روشن کرد«. بله. چنین است. اما چون راه اصالح بسته شده بود. در 
همان خرداد 56 ســه چهرۀ ارشد جبهۀ ملی )کریم سنجابی، داریوش فروهر و 
شاپور بختیار( در نامۀ سرگشاده ای به شاه از او خواستند انتخابات آزاد برگزار کند 

تا امکان تغییر دولت با پارلمان جدید فراهم آید.
شاه اگر چه نخست وزیر - امیر عباس هویدا- را پس از 13 سال تغییر داد اما به نظر 
آن سه اعتنا نکرد و پنداشت تحت تأثیر فشار جیمی کارتر سناریویی مانند علی امینی 
در آغاز دهۀ 40 و در دورۀ جان اف کندی مد نظر است در حالی که اگر به مفاد آن 
نامه عمل کرده بود به احتمال زیاد شاید انقالبی درنمی گرفت و یک سال و نیم بعد با 
روی آوردن به همان چهره ها در پاییز 57 پذیرفت که اشتباه کرده بود. به قول مرحوم 

مهندس بازرگان رهبر منفی انقالب شخص اعلیحضرت بود!
4. شریعتی متهم به ترویج آموزه های سوسیالیستی در پوشش شعارهای دینی 
هم می شود. گفته می شود او در پاریس در نزدیکی های محل سکونت ژان پل 
سارتر خانه گرفته بود و چون نرخ خدمات در آن منطقه باال بود نیازهای خود را 

از محلۀ الجزایری ها تأمین می کرد.
روزی در آرایــش گاه، کتاب فرانتس فانون را می بیند و با مرد آرایش گر که از 
فعاالن الجزایری بوده آشنا می شود و کتاب را که می خواند به این صرافت می افتد 
که مفاهیم انقالبی مدرن را با آموزه های شــیعی انطباق دهد و شخصیت هایی 
چون ابوذر، عمار و مانند آن را از دل تاریخ اسالم بیرون می آورد و به روز می کند 
و اســالم نوینی را به جامعه عرضه می کند. این سخن البته نادرست نیست. اما 
هدف او تحقق شعار »عرفان، برابری، آزادی« بود که هیچ نسبتی با مارکسیسم 

ندارد و بیشتر ملهم از انقالب فرانسه است. 
ایدیولوژیک یا دینی هم نیست. چون نه عرفان، نه برابری و نه آزادی در شکل 

مدرن آن پیشینه ای در آموزه های سنتی یا ایدیولوژیک ندارند.
اکنون البته روشــن شده که تشکیل جامعه ای مبتنی بر »عرفان، برابری، 
آزادی« بیــش از حد، رؤیایی بوده اســت. اما این کــه در عالم واقع امکان 
تحقق نباشد و کسانی چون مهدی نصیری هم حاال به دین حداقلی رضایت 
می دهند به معنی آن نیســت کــه آرمان و نهایت را باید فروگذاشــت ولو 

شاعرانه باشد.
5. دوران پس از علی شریعتی را می توان به چند دوره تقسیم و تفکیک کرد:

دورۀ نخســت از خــرداد 56 تا 22 بهمــن 1357. در این مقطع یکی از کم 
خشونت ترین و مردمی ترین اعتراضات و انقالبات کالسیک جهان را شاهدیم. 
کار به جایی رسید که خود شــاه هم در رادیو گفت »صدای انقالب شما مردم 
را شــنیدم« و قول داد فساد و استبداد تکرار نشــود و بعدتر شاپور بختیار را به 
نخســت وزیری رساند تا آن اهداف در قالب حکومت پادشاهی مشروطه محقق 

شود و صد البته دیر شده بود.
در این مقطع تقصیر شــریعتی چه بود؟ ایــن که چند میلیون نفر در خیابان 

راه پیمایی کردند و خواســتار پایان دادن به حکومت فردی و شــکنجه و نقض 
حقوق بشر شدند؟

دورۀ دوم از فردای پیروزی تا 30 خرداد 1360 است که به خاطر عزل اولین 
رییس جمهوری و خشونت ورزی مجاهدین خلق )منافقین( هم زمان با درگیر 
بودن در جنگ نابرابر، فضای سیاسی کامال تغییر کرد. در این دوره شریعتی، معلم 
شــهید بود. پس تقصیری در این مقطع ندارد. آموزه های او به کار فداکاری در 
جنگ می آمد و باالی اعالمیه های شهدا جملۀ دکتر را می نوشتند: » و شهید، 

قلب تاریخ است«.
دورۀ سوم از خرداد 60 تا پایان جنگ است که شریعتی عمال مورد غضب 
واقع شد. فرزند او احسان ناگزیر از ترک کشور شد و تا سال ها مادر او خانم 
پوران شریعت رضوی- هم ممنوع الخروج بود. تقصیر شریعتی در این دوره 

چه بود؟
دورۀ چهارم از پایان جنگ تا دوم خرداد 76 است و خصوصا طرح نظریۀ دکتر 
ســروش )دین، فربه تر از ایدیولوژی( اما در این مقطع تقصیری متوجه شریعتی 
نمی کنند بلکه از او عبور می شــود. نظریۀ دین، فربه تر از ایدیولوژی فروکاستن 
دیــن به امور دنیوی و حکومتی را با هدف پیامبران که یادآوری آخرت اســت 

سازگار نمی داند.
مهندس بــازرگان نیز در اواخر عمر به این نظر رســیده بود و به همین 
خاطر برای مراســم او در حسینیۀ ارشــاد در بهمن 1373 دکتر سروش به 
عنوان ســخنران انتخاب شد در حالی که بازرگان هیچ عالقه ای به فلسفه 

و فالسفه نداشت.
دورۀ پنجم از دوم خرداد 76 تا فعالیت شبکه های سلطنت طلب است. در دورۀ 
اصالحات نام شریعتی دوباره زنده شد. خصوصا شعار »عرفان، برابری و آزادی« 
چــرا که آیت اهلل مصباح یزدی که به عنوان منتقد اصلی نظریات اصالح طلبانه 
در خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی می کرد، از شناخته شده ترین مخالفان 

شریعتی بود.
دورۀ ششم اما از رواج تبلیغات ســلطنت طلبانه و در واقع پهلوی ستایانه 
است که اصل انقالب 57 را نقد می کند و شریعتی را مقصر می داند. غافل از 
این که خود محمد رضا شاه اصل انقالب را در پیام آبان 57 پذیرفت و همین 
شبکه ها هر سال از شــاپور بختیار به نیکی یاد می کنند. همان »بختیار«ی 
که به 25 ســال مبارزه با دیکتاتوری شاه می بالید و عکس شاه را برداشت و 

تصویر مصدق را گذاشت.
برخی بر این باورند که اصرار برای مقصر معرفی کردن شریعتی یادآور اصطالح 
»مثلث کارپمن« و سه نقش »آزارگر، ناجی و قربانی« است و انگار شریعتی بهانه ای 
است تا ناراضیان خود را »قربانی« بدانند و از خود سلب مسؤولیت کنند یا تصور کنند اگر 
پاره ای موانع امکان تحقق همۀ آرمان ها را نداده آرمان ها نادرست بوده است. بعضی 
هم معتقدند زیاد نباید سخت گرفت و به خاطر این که حساسیت حکومتی دربارۀ نقد 
شریعتی وجود ندارد کاسه و کوزه ها را بر سر او می شکنند و به این دلیل نیست که 

افکار عمومی او را دیگر دوست داشته نباشد.
این خاطرۀ احسان شــریعتی هم جالب است که می گوید رانندۀ تاکسی در 
خیابان شریعتی به او می گوید: اسم این خیابان، کورش کبیر بود ولی آن را بعد از 

انقالب به نام یک معلم که همان دکتر شریعتی بود تغییر دادند.
فرزند دکتر شــریعتی اضافه کرده ناگهان متوجه شدم پول ُخرد همراه ندارم 
و از راننده خواســتم توقف کند تا پیاده شوم چون دریافت وجه از کارت بانکی 
زمان بر بود. راننده اما می گوید: مسأله ای نیست. شما را می رسانم. منتها به جای 
پول کرایه برای همان دکتر شریعتی صلوات بفرستید. چون سال انقالب با نام او 

در تظاهرات شرکت می کردیم و مرد خوبی بوده...
جدای همۀ آنچه گفته شــد اگر به هیچ یک از موارد پیش گفته باور نداشته 
باشیم نمی توان انکار کرد که اگر ایران به دام اندیشه های داعشی و تندگرایانه 
به رغم برخی تمایل ها نیفتاد به خاطر فعالیت و نوع اسالم آدم هایی مثل علی 
شریعتی است و جفایی بزرگ تر از این نیست که آدمی که برای »عرفان، برابری 

و آزادی« کوشید به اقتدارگرایی متهم شود.

دورۀ پنجم از دوم خرداد 76
 تا فعالیت شبکه های سلطنت طلب 

است. در دورۀ اصالحات نام شریعتی 
دوباره زنده شد. خصوصا شعار »عرفان، 
برابری و آزادی« چرا که آیت اهلل مصباح 
یزدی که به عنوان منتقد اصلی نظریات 
اصالح طلبانه در خطبه های نماز جمعه 

تهران سخنرانی می کرد، از شناخته شده 
ترین مخالفان شریعتی بود

برخی بر این باورند که اصرار برای 
مقصر معرفی کردن شریعتی یادآور 
اصطالح »مثلث کارپمن« و سه نقش 
»آزارگر، ناجی و قربانی« است و انگار 

شریعتی بهانه ای است تا ناراضیان 
خود را »قربانی« بدانند و از خود سلب 
مسؤولیت کنند یا تصور کنند اگر پاره ای 

موانع امکان تحقق همۀ آرمان ها را 
نداده آرمان ها نادرست بوده است
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ویروس کرونا، بحرانی در جهان مدرن ایجاد کرده که دامن رســانه ها 
را نیز گرفته است. فعالیت بسیاری از رسانه های مکتوب و دیجیتال در 
یکی دو ماه اخیر به شــدت تحت تاثیر شیوع کرونا در جهان بوده است. 
رســانه های کوچک رونق مختصر ســابق را از دست داده اند، رسانه های 
بزرگ هم بر حول مدار کرونا می گردند و تنوع خبریشــان تا حد زیادی 
از دست رفته اســت. تهیه گزارش از بیمارستانهای شلوغ و گفت وگو با 
بیماران مبتال به کرونا، برای ژورنالیستهای شرق و غرب عالم کار آسانی 
نیســت. در ایران هم با تصمیم دولت، انتشار مطبوعات کاغذی تا اطالع 
ثانوی متوقف شده است. تاثیر کرونا بر دنیای رسانه، موضوع گفت و گو با 
ماشاءاهلل شمس الواعظین، از برجسته ترین سردبیران مطبوعات ایران در 

دوران پس از انقالب است.
*شیوع کرونا در دنیا مثل جنگ جهانی دوم پدیدهای فراگیر 
بوده است. به نظرتان جهاِن پس از کرونا چگونه جهانی خواهد 

بود؟
- ماشاءاهلل شمس الواعظین: البته من معتقدم کرونا فراگیرتر از جنگ 
جهانی دوم بوده اســت. به نظرم کرونا پدیده فراگیر قرن بیست و یکم 
است. معموالً در بحث های رســانه ای مرتبط با مدیریت افکار عمومی 
جهان، می گویند اگر پدیده ای ذهن هر فرد صاحب تشخیصی را درگیر 
کرد، یک پدیده استثنایی است. االن در دنیا، از کودک ۸ ساله تا پیرزن 
۱۰۸ ســاله، همه دغدغه کرونــا را دارند. اما جهان پس از کرونا به کلی 
متفاوت از دنیای کنونی خواهد بود. من فکر می کنم کرونا در جهانبینی 
انسانها تغییرات شگرفی ایجاد خواهد کرد و در عرصه های علوم انسانی، 
جامعه شناسی، مردمشناسی، جغرافیا، سیاست و ادبیات و حتی در عرصه 
خانواده و روابط انسانی تاثیرات جدی خواهد داشت. در حوزه سیاست، 
نگاه دولتها به مرزها و اتحادیه هــا )از جمله اتحادیه اروپا( و پیمانها در 
سایه کرونا مشمول بازاندیشی می شوند. چیزی که این قدر فراگیر باشد 
و دوام هم بیاورد، ولو در حد یک ســال، آثار سیاســی و فرهنگی اش از 
زندگی بشــر به راحتی رخت بر نمی بندد. مثاًل فاصله گذاری اجتماعی 
تاثیر خودش را در جنبشــهای اعتراضی کشورهای دموکراتیک و حتی 
غیر دموکراتیک نشان خواهد داد. یعنی احتماال ما دیگر شاهد اعتراضات 
سیاســِی مبتنی بر حضور خیابانِی تنگاتنگ مردم نخواهیم بود. دوران 
جلیقه زردها تمام شد! خالصه جنبشهای اجتماعی و حتی مسائل شان 
دستخوش تحوالت جدی خواهند شد و اعتراضات شکل دیگری به خود 
می گیرند. ژئوپلتیک بسیاری از مناطق و پیمانهای منطقه ای و بین المللی 
تغییر خواهند کرد. همچنین در حوزه روابط انسانی، احتماالً بحث نژادها 
یا جمعیتها و گروههای انسانی تشدید خواهد شد. اینکه کدام نژاد حامل 
کدام قابلیت برای پذیرش یا میزبانی کدام ویروس است، مساله ای خواهد 
شد برای خودش! االن در غرب جامعه شناسان این بحث را مطرح کرده اند 
که موج کرونا کدام بخش از گروههای انسانی را به عنوان میزبان خودش 
انتخاب کرده است. مثاًل موج مهاجرت چینیها به آمریکا و اروپا آیا از این 
حیث مثبت بوده یا منفی؟ به نظر من کرونا یک ویروس قاره پیما است!

* شــما در واقع شــیوع جهانی کرونا را به ضرر ارزشهای 

دموکراتیــک می دانید. یعنی معتقدید اتحادیــه اروپا از بین 
می رود، جنبشهای اعتراضی دموکراسی خواه در اثر فاصله گذاری 
اجتماعی منتفی می شوند، نوعی نژادپرستی هم در جهان ترویج 

می شود.
- البته من با قطعیت نمی گویم اتحادیه اروپا فرو می پاشــد. ممکن 
است دچار تغییرات شگرفی شود. جنبشهای اجتماعی معموالً نمی میرند 
اما شــکل بروزشان با وضعیت جدید سازگار خواهد شد. در بحث نژادها 
یا گروههای انســانی خاص، االن سازمان بهداشت جهانی در پی تدوین 
پروتکلهای جدیدی در زمینه خورد و خوراک اســت. دولت چین هم در 
این زمینه در حال چاره اندیشی است. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( هم در این زمینه دســت به کار خواهد شد. در جهانی که 

مرزها کمرنگ شده و مهاجرت مردمانی از اقوام و ملل گوناگون به نقاط 
مختلف دنیا شــدت یافته، آداب و رســوم و طرز خورد و خوراک و کاًل 
ســبک زندگی مهاجران نیز به سرزمینهای مقصد راه می یابد. به نظرم 
بعد از کرونا، کشــورهای مهاجرپذیر کم و بیش درهایشان را می بندند 
و به ســبک آمریکای ترامپ عمل می کنند یا دســت کم برای مردمان 
مهاجر، از حیث حفظ آداب و رسومشان، محدودیت هایی ایجاد می کنند. 
جهان هنوز در شوک ظهور کروناست. آثار شیوع کرونا در جهان، پس از 
برطرف شدن این شوک ظاهر خواهد شد. از بحث های معرفت شناسانه 
گرفته تا تحوالت سیاسی و فرهنگی. مثاًل خرافات تا حد زیادی از جوامع 
دیندار رخت بر می بندد و پرسشهای جدیدی در این جوامع شکل خواهد 

گرفت.

* شــیوع کرونا در جهان، بر فعالیت رسانه های خبری چه 
تاثیری خواهد گذاشت؟

- رســانه های مکتوب یا کاغذی، به دلیل غلبه رسانه های دیجیتال، 
پیشــاپیش در معرض بحران بودند ولی کرونا کل رسانه ها را در معرض 
تهدید قرار داده اســت. این تهدید البته برای رسانه های کاغذی بیشتر 
است. مثاًل در ژاپن و کره جنوبی و مالزی و سنگاپور و اندونزی، روزنامه ها 
به هیچ وجه وضعیت پیــش از ظهور کرونا را ندارند. تحریریه ها تقریبا 
حذف شــده و برون سپاری افزایش یافته است. حتی شبکه های خبری 
بین المللی، االن خبرنگارانشان را در سراسر جهان با پروتکلهای جدید 
مدیریت می کنند. یعنی خبرنگار باید از خانه برای رســانه اش کار کند. 
اینکه یک خبرنگار در خانه کار کند، پدیده عجیبی اســت. اگر بناست 
خبرنــگار کار میدانی نکند، ماهیت به نوعی از بین میرود. خبرنگاران و 
عکاســان در جنگها با ضریب باالیی از ریسک و خطرپذیری وارد میدان 
می شوند. باب اینکه میزان مرگ و میر کرونا حداکثر چهار درصد تعداد 
کل مبتالیان به این ویروس اســت، باید دید چه شده است که خبرنگار 
مطابق پروتکلهای جدید، نمیتواند به راحتی وارد میدان خطر شود. یعنی 
نمی تو اند از بیمارســتانها یا نقل و انتقال اجساد و یا تدفین و سوزاندن 

مرده ها خبر و گزارش تهیه کند.

* ظاهراً آنــدره فونتن زمانی که دبیر ســرویس بین الملل 
روزنامه لوموند بود، برای پوشش اخبار جنگ کره، با چتر نجات از 
هواپیما پایین پریده بود تا در منطقه جنگی حضور داشته باشد. 
ریسک حضور در جنگ، کمتر از ریسک حضور در بیمارستان 
بیماران کرونایی نیست. آیا دلیل ریسک پذیری کمتر رسانه ها و 
خبرنگاران کنونی، وحشت ناشی از کرونا است؟ چون جنگ هر 
قدر هم خطرناک باشد، پدیده ناشناختهای نیست ولی کرونا مثل 

دشمنی ناشناخته است.
- بلــه. کرونا یک بحران جهانی را رقم زده اســت. نقش خبرنگار در 
زنجیره کرونا کجاســت؟ این نقش ناپدید شده اســت. اخیرا خبرنگار 
واشنگتن پست آماری از مرگ و میر در چین ارائه کرد ولی به طور کلی 
اکثر رسانه ها به آماری که دولتها ارائه می کنند، قناعت کرده اند. سازمان 
بهداشت جهانی هم به آمار دولتها بسنده کرده و حتی رسانه ها را از رواج 
شایعه و تولید فیک نیوز و بازارگرمی در این زمینه بر حذر داشته و این 
نهی، دست و پای روزنامه نگارِی حوزه بحران را تا حد زیادی بسته است 

و خبرنگاران این حوزه را منفعل و خانه نشین کرده است.

* البته خبرنگار میتواند تلفنی با پزشکان و بیماران مصاحبه 
کند و از این طریق به آگاهی عمومی بیفزاید. یعنی شاید نقش 
خبرنگار در زنجیره بحران آفرینی کرونا، به کلی هم مفقود نباشد.

- بله، متناســب با وضع فعلی کارهایی انجام میشود. شبکه الجزیره، 
خبرنگارش را با لباس هایی مخصوص که شبیه لباس فضانوردان است، 
راهی بیمارســتانهای ووهان چین کرد و خبرنگارش اخبار میدانی تهیه 
کرد. یعنی هنوز خبرنگارانی هستند که ریسک می کنند. البته پروتکل ها 

کرونا و »روزنامه نگاری بحران« در گفت وگو با شمس الواعظین
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را هــم رعایت میکنند تا بــه انتقال ویروس کمک نکرده باشــند. این 
خبرنگاری حوزه بحران است اما الجزیره چنین کاری کرده. سیانان این 

ریسک را قبول نکرده است.

* ولی در جنگ آمریکا و عراق در ســال ۲۰۰3، رسانه های 
بیشتری خبرنگارانشان را به قلب بحران اعزام کرده بودند.

- دقیقاً. من دوستی داشتم که سردبیر سابق لوموند هم بود: مرحوم 
اریــک رولو. او بــرای من نقل می کرد که در جنــگ آمریکا و عراق در 
ســال ۲۰۰۳، در هتل الرشید بغداد نشسته بودیم و موشکهای کروز را 
میدیدیم که به مراکز نظامی و سیاسی عراق اصابت می کر دند. . بعد هم 
بالفاصله به آن مقر نظامی یا سیاســی می رفتند تا از تلفات و خسارات 
آنجا گزارش تهیه کنند. این یک اصل مهم در روزنامه نگاری بحران است 
که پیامدهای فاجعه را هم باید پوشش داد و صرفا به پوشش خبری خود 
فاجعه بسنده نکرد. االن خانواده های کسانی که در اثر کرونا در چین و 
ایتالیا و اسپانیا مرده اند، چه احساسی دارند؟ خانواده هایی که حتی نمی 
توانند مراسم سوگواری درخوری داشته باشند. مثاًل کسی مادرش را به 
بیمارستان می برد در حالی که مشغول روحیه دادن به اوست تا در برابر 
بیماری مقاومت کند، ولی دو ســاعت بعد به او خبر می دهند مادرت از 
دنیا رفت. خبرنگاری دوره بحران باید بتواند این وقایع را ثبت کند. ممکن 
است به دلیل جلوگیری از وحشت زایی یا ممانعت از دامن زدن به ترس 
جهانی، خبرنگاران دوره بحران نتوانند بسیاری از گزارش هایشان را در 
شرایط فعلی منتشر کنند، ولی اینها داستانهایی است که بعدها به صورت 
گزارش و کتاب منتشــر می شود و آثارشان در زندگی بشر باقی می ماند 
و دولتها و همچنین نهادهای مدنی میتوانند از این گزارشــها اســتفاده 
کنند برای ترمیم خالءها و ناکارآمدی های گوناگون در یک جامعه. این 
گزارشها به دایره آگاهی بشــر در مواجهه با بحرانهای گوناگون وسعت 

میبخشند.

*در ماجرای کرونا، مرز نشر حقایق و پرهیز از وحشت آفرینی 
ظاهراً مخدوش شده است. برای این مشکل چه می توان کرد؟

- این جدال همیشگی بین حقیقت یک ماجرا و میزان افشای آن از 
سوی روزنامه نگار برای افکار عمومی است. اما در اخالق حرفه ای روزنامه 
نــگاری این اصل هم وجود دارد که روزنامه نگار باید با ارزشــهای واحد 
بشــری و نیز با مصیبت های بشری همراهی کند. یعنی وقتی پدیدهای 
فراگیر مثل کرونا حادث شــود و پرهیز از وحشت آفرینی ضروری باشد 
تا قدرت دفاعی بدن بشــر در برابر این ویروس ضعیف نشــود، خبرنگار 
اخالقا حــق دارد از ارائه اخبار و گزارش هایی که آنها را موجب افزایش 
وحشت و استرس می داند، پرهیز کند. حداقل من این رویکرد را کاماًل 
اخالقی می دانم. بنابراین در اینجا مصلحت یک پله باالتر از افشای بدموقع 
حقیقت است. البته حقیقت را نهایتا باید اعالم کرد ولی در چنین مواردی 
آیا خبرنگار یا رسانه های خبری باید به بهانه کشف و نشر حقیقت، مجازند 
به وحشــت عمومی دامن زده و با تشدید استرس، سیستم ایمنی بدن 
شــهروندان را ضعیف کنند؟ من فکر می کنم از چنین کاری باید پرهیز 

کرد و انتشار پاره ای از گزارش ها را به بعد موکول کرد.

*اگر در چنین مواردی مصلحت اقتضا می کند خبرنگار عمق 
فاجعه را موقتا ترسیم نکند، در واقع خبرنگار گاهی ناچار است 

بگوید من انسانم و فعال از خبرنگاری خودم صرف نظر می کنم.
- تقریباً همین طور است؛ اما او از خبرنگاری اش صرف  نظر نمی کند. 
او وقایع را چنانکه دیده است، ثبت می کند ولی انتشار گزارش هایش را 

به وقت دیگری می ســپارد. بعد از بحران کرونا، ادبیات درام در روزنامه 
نگاری بحران افزایش خواهد یافت. در آینده بســیار نزدیک، ما شــاهد 
چنین تحولی خواهیم بود. پس از غلبه بشــر بر کرونا، ما شاهد انتشار 
عکســهای فراوانی از این بحران عمومی خواهیم بود؛ عکسهایی که االن 
منتشر نمی شوند. اما چرا این عکسها منتشر نمی شوند؟ چون در پس 
این ماجرا، خبرنگاری با وجدان و اخالق حرفه ای حضور دارد که می داند 
االن انتشار چنین عکسهایی، مصیبتهای واحد بشری را تشدید خواهد 
کرد و دولتها و سیســتمهای درمان، یعنی پزشکان و پرستاران و سایر 
اعضای کادرهای درمانی، در معرض اضمحالل احتمالی قرار می گیرند. 
بنابراین، این خبرنگار ترجیح می دهد چنین عکسهایی را فعال در کشوی 

میزش نگه دارد اما گزارشــهای میدانی اش را تهیه و ضبط می کند. به 
همیــن دلیل ما در آینده با تولید انبوه ادبیــات درام در روزنامه نگاری 
بحران مواجه خواهیم شــد و این گزارشهای دراماتیک را در مطبوعات 

جهان مطالعه خواهیم کرد.

*اگر یک رســانه به ســراغ خانواده افرادی که در اثر کرونا 
مرده اند برود و با آنها راجع به تجربه ای که از ســر گذرانده اند 
مصاحبه کند، احتماال تولید اندوه می کند نه تولید وحشت. آیا 

این کار هم در شرایط فعلی نامجاز است؟
- نه، من این کار را مجاز می دانم. این امور بخشهای حاشیه ای ماجرا 

هســتند. من اگر االن ســردبیر یک روزنامه یا یک رسانه فراگیر بودم، 
خبرنگارم را موظف می کردم که از طریق گفت وگو با پزشکان و خانواده 
ها، درصد فوت شــدگانی را که دچار بیماریهای زمینه ای بودند، معلوم 
کند. اتفاقا این خبر و یک ضرورت حرفه ای اســت که اوالً وحشت را در 
میان آدمهای سالم کاهش میدهد، ثانیا حاوی این توصیه به آدمهای سالم 
است که مراقب سالمتی خودشان باشند. چنین اخباری در راستای باال 
بردن فرهنگ سالمتی است. بحث بر سر این است که آیا خبرنگار حق 
دارد تصویری آخرالزمانی از وضعیت کنونی ترسیم کند؟ آیا یک رسانه 
حق دارد حرفهای پزشکانی را منتشر کند که از همه چیز ناامیدند و کرونا 
را مقدمه نابودی بشر می دانند؟ همسر من پزشک است و من اطالع دارم 

که برخی پزشکان چنین نگاه عجیبی به ماجرای ظهور ویروس کرونا در 
زندگی بشر دارند.

* در ابتدای مصاحبه فرمودید کرونا تاثیرات اساسی در زندگی 
بشــر دارد ولی در ادامه به برخی اصول روزنامه نگاری استناد 
کردید به عنوان مالکی برای قضاوت درباره عملکرد رسانه ها در 
قبال بحران کرونا. آیا همین اصول ژورنالیستی هم در پرتو بحران 

کرونا، نیازمند بازاندیشی نیستند؟
- اصول روزنامه نگاری وارد این جزئیات نمی شود. چون جزئیات یک 
»رویداد واحد بشــری« متفاوت اســت. اما به هر حال اصول کار مطرح 

شــده است. نحوه مواجهه با کرونا، کم و بیش در حوزه »روزنامه نگاری 
بحران« می گنجد و بر مبنای اصول این نوع از ژورنالیســم، قابل تفسیر 
و قابل اجراســت. کرونا نهایتا خیلی متفاوت از سایر پدیده ها و مصائب 
واحد بشری نیست. مصائبی مثل سیل و زلزله و جنگ. االن در بسیاری 
از شــهرهای دنیا، سیاســت فاصله گذاری اجتماعی در حال اجرا است. 
در زلزلــه و جنگ، خبرنــگار می تواند به افراد جنــگ زده و زلزله زده 
نزدیک شــود ولی االن امکان نزدیکی به بیماران مبتال به ویروس کرونا، 
برای خبرنگاران چندان مهیا نیســت. چون اگر قرار باشــد هر رسانه ای 
خبرنگارش را برای تهیه خبر و گزارش به بیمارســتانها بفرستد، فاصله 

گذاری اجتماعی نقض می شود.
در روزنامه نگاری بحران، گاهی به جایی می رسیم که خبرنگار متکلم 
وحده می شــود. یعنی کار خبرنگار مثل رقص تانگو نیســت که حتما 
نیازمند حضور یک نفر دیگر باشد. اگر شما به سراغ حواشی امن ماجرا 
بروید، می توانید با خانواده فرد مبتال به کرونا مصاحبه کنید. ولی وقتی 
به قلب ماجرا می روید و موضوع گزارشــتان خود بیمار کرونایی اســت، 
ممکن است رقص تانگو به رقصی تکنفره بدل شود و شما متکلم وحده 
شوید. ولی در همین شرایط هم می توان کار کرد. حتی کسی که از یک 
بیمارستان گزارش تصویری برای شبکه خبری اش تهیه می کند، میتواند 
با حفظ فاصله الزم با بیماران و پزشکان، گزارشی دیدنی تهیه کند. االن 
برخی شــرکتها میکروفون های مناســب این کار هم ساخته اند. یعنی 
عصای میکروفون که قبال ســه متر بود، االن تا ۱۶ متر هم رسیده است 
که کار خبرنگاران را برای مصاحبه با بیماران کرونایی راحت می کند. ولی 
به هر حال در چنین گزارشهایی، چه مکتوب چه تصویری، احتمال اینکه 
خبرنگار یا روزنامه نگار متکلم وحده شود بیشتر است؛ اما او در این شرایط 
هــم می تواند با تکیه بر اصول خالقانه روزنامه نگاری، جزئیات را با دقت 
ثبت کند و گزارشــی دراماتیک ارائه دهد و تراژدی ها را به اطالع افکار 
عمومی برساند. این کار تعارض چندانی با فاصله گذاری اجتماعی ندارد. 
به همین دلیل یکی در کشورهای اروپایی، خبرنگاران جزو افرادی هستند 
که مجاز به تردد در شهرهای قرنطینه شده اند. خبرنگاران در کنار آتش 
نشــانان و راننده های آمبوالنس و افراد داوطلب نهادهای خیریه، که به 
ســالمندان کمک می کنند یا برای خانواده های داغدار گل می فرستد، 
حق تردد در شهرهای تحت قرنطینه را دارند. یعنی شغل روزنامه نگاری 
از ممنوعیتهای قرنطینه ای بسیاری مشاغل مستثنی شده است. اگرچه 
بعضی از رســانه ها که خودشان بیش از مخاطبانشان ترسیده اند و کل 
کارشان را به کار در خانه تقلیل داده اند، ولی بعضی از شبکه های خبری 
مشغول فعالیت میدانی هستند و در این ایام کرونایی، عملکرد خوبی در 

حوزه خبرنگاری و ژرونالیسم بحران دارند.
* در مجموع به نظرتان کرونا به فعالیت رسانه ها در سراسر 

جهان لطمه زده است؟
-بلــه، کاماًل. حتی فعالیت روزنامه نگاری حرفه ای را تا حد زیادی به 
حاشیه برد و نشان داد یک پدیده واحد بشری، که تبدیل می شود به یک 
مساله جهانی، گویی دیگر نیازی به گزارشگر ندارد. همچنین االن اخبار 
اکثر رسانه ها مرتبط با ویروس کرونا است. در چنین شرایطی، کار سردبیر 
یک رسانه از این حیث دشوار است که تنوع خبری رسانه اش کمرنگ می 
شود ولی اگر در پی تنوع خبری باشد، ممکن است به کم توجهی به یک 
بحران ملی و جهانی متهم شود. االن نه فقط اخبار ورزشی، که جذابیت 
خاص خودشان را دارند، بلکه حتی اخبار سیاسی و اقتصادی هم تحت 
الشعاع بحران کرونا قرار گرفته است. مثاًل کاهش حیرت آور بهای نفت به 

کلی در سایه بحران کرونا قرار گرفته است.
*اتحادیه اروپا در بحران کرونا به فیک نیوز حساسیت نشان 

البته من با قطعیت نمی گویم 
اتحادیه اروپا فرو می پاشد. 
ممکن است دچار تغییرات 
شگرفی شود. جنبشهای 
اجتماعی معموالً نمی میرند 
اما شکل بروزشان با وضعیت 
جدید سازگار خواهد شد. 
در بحث نژادها یا گروههای 
انسانی خاص، االن سازمان 
بهداشت جهانی در پی تدوین 
پروتکلهای جدیدی در زمینه 
خورد و خوراک است. دولت 
چین هم در این زمینه در حال 
چاره اندیشی است. سازمان 
خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( هم در این زمینه 
دست به کار خواهد شد

سردبیر سابق لوموند 
برای من نقل می کرد که در 

جنگ آمریکا و عراق در سال 
۲۰۰۳، در هتل الرشید 

بغداد نشسته بودیم و 
موشکهای کروز را میدیدیم 

که به مراکز نظامی و سیاسی 
عراق اصابت می کر دند. . 

بعد هم بالفاصله به آن مقر 
نظامی یا سیاسی می رفتند 
تا از تلفات و خسارات آنجا 

گزارش تهیه کنند. این یک 
اصل مهم در روزنامه نگاری 

بحران است که پیامدهای 
فاجعه را هم باید پوشش 

داد و صرفا به پوشش خبری 
خود فاجعه بسنده نکرد
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داده است. فیک نیوز تا حد زیادی در شبکه های اجتماعی مطرح 
می شوند که یکی از ابزارهای توسعه دموکراتیزاسیون در سراسر 

جهان هم بودهاند. با این دوگانگی مشکل زا چه باید کرد؟
- مــن فکر می کنم اگر این فیک نیوز ادامه یابد، ما در آینده نزدیک 
شاهد یک دروازبانی ملی اخبار مربوط به کرونا خواهیم بود. یعنی چنین 
چارچوبی وضع خواهد شد، البته بدون دستیازی به اصل حقوق بشر برای 
کسب اطالعات. البته این منوط به طوالنی شدن بحران کرونا در دنیاست. 
اگر این بحران طوالنی نشود، تالش حرفه ای رسانه های معتبر جهان به 

تدریج فیک نیوز را به حاشیه می راند.
* در این شــرایط می توان از مفهوم »آنارشیســم خبری« 
استفاده کرد؟ یا اینکه این مفهوم غیر دموکراتیک است و نهایتا 

بر ضد آزادی بیان استفاده خواهد شد؟
- من با استفاده از این واژه ها که اساساً بیانگر شرایط دیگری هستند، 
مخالفم. واژه آنارشیسم را برای حوزه خبر ابداع نکرده اند. من معتقدم اگر 
در همین کشور خودمان اجازه میدادیم رسانه های مستقل رشد کنند، در 
وقایعی از این قبیل می توانستند در صف اول حرکتهای ملی برای مقابله 
بــا این بحرانها قرار گیرند و از آنجا که مورد اعتماد افکار عمومی بودند، 
قرنطینه ملی سریعتر و بهتر انجام می شد. مردم ایران از کجا به بعد کرونا 
را جدی گرفتند؟ از وقتی که از موج کشتار این ویروس در فرانسه و ایتالیا 
مطلع شدند. تا قبل از این آگاهی، وقع چندانی به توصیه های صداوسیما 
نمی نهادند. همین واقعه نشان می دهد که رسانه های معتبر جهانی، برای 

مردم ما مرجعیت بیشتری نسبت به صداوسیمای ایران دارد.
* تلویزیون ایران در نیمه دوم بهمن ماه ســال قبل، مدام با 
افرادی مصاحبه می کرد که کرونا را ناچیز می انگاشــتند. این 
انگیزه های  ایران، صرفاً  استراتژی »نابخردانه« صداوســیمای 

سیاسی داشت؟
-به نظرم تا حدی هم ناشی از ناباوری بود. در کشورهایی مثل ایران، 
مردم به توصیه نهادهای رسمی، از آن حیث که توصیه نهادهای رسمی 
اند، توجهی نمی کنند. یعنی معموالً فکر می کنند کاسه ای زیر نیم کاسه 
توصیه های این نهادها هست. به همین دلیل است که می گویم در بحران 
کرونا در ایران، جای خالی رسانه های حرفه ای و مستقل کاماًل احساس 

شد. ما نباید به این وضعیت فعلی می رسیدیم.
*اگر رسانه های مستقل و آزاد در ایران فعالیت می کردند، به 
نظرتان آن ده درصد یا هشت میلیون جمعیت بیخیالی که راهی 
ســفرهای نوروزی شدند، تعطیالت عید را در خانه هایشان می 

ماندند؟
-بــا قطعیت نمی توان چیزی گفت ولی این نکته قطعی اســت که 
درصد باالیی از مردم به رســانه های قابل اعتماد توجه می کنند. همان 
طور که مردم به صرف توصیه آقای خاتمی به فالن لیست انتخاباتی رای 
دادند، چراکه به خاتمی اعتماد داشــتند، اگر رسانه های قابل اعتماد هم 
در ایران داشتیم، حضور این رسانه ها در عملکرد ملی ما ایرانیان در قبال 
کرونا قطعاً اثر مثبتی می داشــت. چنین رسانه هایی بهتر از صداوسیما 

می توانستند عمل کنند.
*وقتی مقامات عالــی حکومت ایران در آغاز اســفند ماه 
می گفتند کرونا بالی چندان بزرگی نیست، صداوسیما که یک 
رسانه حکومتی اســت، چطور می توانست کرونا را خطر بزرگی 

جلوه دهد؟
-بله، این نقد وارد اســت ولی اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، کرونا 
پدیده ای ناشــناخته برای همه دنیا بود. حتی برای دانشــمندان. ایران 
یک کشور در حال توسعه است. آمریکا را چه می گویید؟ رئیس جمهور 

آمریکا هم در ابتدا گفت خطر جدی کرونا، دروغی است که دموکرات ها 
ساخته اند برای پیروزی در انتخابات.

* آخر ترامپ هم سیاســتمداری است که اعتقاد چندانی به 
ارزشهای دموکراتیک ندارد. یعنی به نظر میرسد علم باوری در 
رهبران سیاسی دموکرات بیشتر از رهبران غیر دموکرات است.

- ولی سیســتم ایاالت متحده که دست نخورده باقی مانده است. با 
آمدن ترامپ، سیســتم که به کلی عوض نشده. شهردار نیویورک از اول 
مســاله را جدی گرفته بود اما به هر حال کرونا در آمریکا دامن گسترد. 
همین االن که کرونا در جهان به این شــکل گســترده پراکنده شــده، 
رئیس جمهور بالروس برای خطــر ابتال به کرونا تره هم خرد نمی کند 
و به مردم کشــورش توصیه می کند مشروب بخورند و سخت کار کنند. 
ترامپ و دیگران ادبیاتشــان را عوض کردند ولی ما هنوز چنین رهبرانی 
هم در جهان داریم. می خواهم بگویم اگر منصفانه به ماجرای کرونا نگاه 
کنیم، عدم شناخت این پدیده، پدیده غالب بود در جهان. صداوسیمای 
ایران االن نســبتا بهتر از قبل عمل می کند ولی در مجموع این بحران 
نشــان دهنده جای خالی رســانه های حرفه ای پرطرفدار در ایران بود؛ 
رسانه هایی که بتوانند زنجیره وحدت ملی را در مواجهه با یک مصیبت 

ملی و بشری تشکیل دهند.
*ولی در اسپانیا و ایتالیا و آمریکا که رسانه های آزاد و مستقل 

امکان فعالیت دارند، اوضاع بهتر از ایران نیست. چرا؟
-اجازه دهید این وضع را ناشــی از شوک اولیه بحران بدانیم. شوک 
اولیه یک بحران، همه را فرا می گیرد؛ از جمله رهبران کشورهای جهان 
را. رهبر چین هم اوایل کار، کرونا را جدی نگرفته بود. بنابراین بخشی از 
ماجرا را می توان عکس العمل غریزی مردم و حتی رسانه ها دانست. همان 
طور که یک پزشک ممکن است در اثر ابتال به کرونا بمیرد، یک روزنامه 
نگار یا یک رسانه هم ممکن است در آغاز مواجهه با بحران جهانی کرونا 
منفعل شــود و نتواند به وظایفش عمل کند. ولی االن رسانه های مهم 
جهان بسیار خوب و درخشان عمل می کنند. یعنی بعد از سپری شدن 

شوک اولیه.
*به نظرتان االن کدام رسانه ها بهتر عمل می کنند؟

-رســانه های کره جنوبــی و ژاپن، حتــی از اروپایی ها هم جلوترند. 
روزهای اول این بحران، رئیس جمهور کره جنوبی گفت این یک جنگ 
اســت و ما باید بر دشمنی به نام کرونا غلبه کنیم. عده ای در اروپا به او 
خندیدند که جنگ یعنی چه؟ مثل عملیات ســپاه در ایران، که نامش 
عملیات سرکوب کرونا بود. عده ای در ایران آن نامگذاری را مسخره کردند 

یا به نقد کشیدند ولی من جزو کسانی بودم که تاییدش می کردم؛ چون 
ما واقعا درگیر جنگ با یک عنصر ناشناخته هستیم. کره جنوبی موفق 
شد. رسانه های آزاد این کشور جلودار مقابله با کرونا شدند و ایده »جنگ 
بــا کرونا« را به ایده ای جدی برای افکار عمومی کره جنوبی بدل کردند. 
مردم را ســوق دادند به ســمت انضباط در مبارزه با کرونا. اولین فاصله 
گــذاری اجتماعی در کره جنوبــی رخ داد. منظورم قرنطینه در چین با 
دستور حزب کمونیست از باال نیســت. کره جنوبی اولین کشوری بود 
که بــه فاصله گذاری اجتماعی روی آورد، بعــد از کره هم ژاپن چنین 
کاری کــرد. در واقع کره مدل فاصلــه گذاری اجتماعی را به کل جهان 
تعمیم داد. شــینزو آبه، نخستوزیر ژاپن، اعالم کرد که تحت تاثیر مدل 
کره جنوبی قرار گرفته اســت. این نکته جالب است که رسانه های شان 
متناسب با اوضاع عمل کردند. چین با توتالیتریسم به جنگ کرونا رفت 
ولی کره جنوبی و ژاپن به شــکلی دموکراتیک به مصاف کرونا رفتند و 
اتفاقــا موفق هم عمل کردند. االن همین مــدل در آمریکا هم در حال 
اجرا است. بنابراین ما شاهد ظهور نقش آفرینی رسانه های آزاد کشورهای 
دموکراتیکی بودیم که در مســئولیتهای اجتماعی شان کاماًل درخشنده 
عمل کردند. نمونه برجسته اش رسانه های کره جنوبی و ژاپن و اندونزی و 
مالزی و حتی هند بود. البته هندی ها گفتند فاصله گذاری اجتماعی را با 
یک میلیارد نفر جمعیت، نمیتوانند انجام دهند ولی بحران را با روشهای 
دیگری تا حدی مدیریت کردند. عملکرد رسانه های هند هم در ارتقای 
سطح آگاهی مردم این کشور خوب بود. در مجموع رسانه های شرق آسیا 

عملکرد خوبی در مواجهه با بحران کرونا داشتند.

*کرونا روزنامه های ایران را ممنوع االنتشار کرده. درباره این 
تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد چه نظری دارید؟

-من اصل این تصمیم را برای دولتها مجاز می دانم. اگر در دوره خطر 
نتوان زنجیره انتقال ویروس را قطع کرد، جامعه دچار مشکالت روزافزون 
می شود. کاغذ میزبان بسیار خوبی برای این ویروس است. اما آیا روزنامه 
یومیوری در ژاپن و واشنگتن پست و گاردین تعطیل شدهاند؟ یومیوری 

با ۱۱ میلیون تیراژ هنوز منتشر می شود.

*روزنامه ای که تیراژش 11 میلیون نسخه است، دارای قدرت 
اجتماعی است و برای مردم اهمیت دارد و به همین دلیل توقف 
انتشارش به راحتی میسر نیســت؛ ولی روزنامهای که تیراژش 
۵۰۰۰ نسخه است، انگار بود و نبودش فرق چندانی به حال جامعه 

ندارد.
-بله. کسانی که این تصمیم را در ایران گرفتند، با وجود اینکه بخشی 
از دالیل تصمیمشــان منطقی بوده، باید به پرسشــهای زیادی پاســخ 
بدهنــد. اوال تیراژ یک روزنامه خاص را نبایــد در نظر گرفت. باید تیراژ 
کل مطبوعات کاغذی کشور را لحاظ کنیم. ثانیا کسانی که بیش از همه 
در برابر کرونا آسیب پذیرند، افراد مسن هستند که بخش زیادی از آنها 
بازنشسته اند. بازنشسته ها در خانه در قرنطینه به سر می برند و معموالً 
با رسانه های دیجیتال هم بیگانه اند. آیا ما مجاز بودیم این قشر پرشمار را 
در این ایام از مطبوعات کاغذی محروم کنیم؟ به نظر میرسد به این نکات 
هنگام اخذ این تصمیم بی توجهی شده است. وانگهی عدم انتشار نشریات 
کاغذی، اگر طوالنی شود، یعنی قطع شدن زنجیره معرفت. یعنی برای 
قطــع کردن زنجیره انتقال کرونا، زنجیره معرفت را قطع کرده ایم. االن 
تیراژ رسانه های مکتوب در ایران مجموعا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نسخه 
اســت. اگر خوانندگان این نشریات را به طور متوسط ۴ نفر بدانیم، االن 
حدود ۶ میلیون نفر از خواندن این نشــریات محروم شده اند. کادرهایی 
کــه این مطبوعات را تولید می کنند، بــدون در نظر گرفتن حرفه های 
واسطه، تقریبا ۱۵۰ هزار نفرند. یعنی اگر کارگران چاپخانه و لیتوگرافی 
و عواملی از این دســت را در نظر نگیریم و شــغل های وابسته به انتشار 
مطبوعــات و صنایع تبدیلی مرتبط با این حــوزه را منها کنیم، به طور 
مستقیم ۱۵۰هزار نفر در تولید نشریات نقش کاغذی ایران نقش دارند. 
اینکه این همه آدم بیکار شوند، و ۶ میلیون نفر از دسترسی به محصول 
تولیدی این افراد محروم شــوند، آیا مجاز است؟ ایراد دیگر این تصمیم 
وزارت فرهنگ و ارشاد این است که اگر عدم انتشار نشریات کاغذی ادامه 
یابد، روزنامه نگاران ناچارند دنبال شــغل دیگری بروند. بعدا اگر انتشار 
مجدد این نشریات در دستور کار قرار گیرد، جمع و جور کردن این لشکر 
روزنامه نگاران پراکنده بســیار دشوار خواهد بود. بگذریم که بسیاری از 
افرادی هم که در مطبوعات شــاغلند، روزنامه نگار نیستند. مترجمان و 
ادیتورها و تایپیست ها و صفحه آرایان و غیره. بازگشت مجدد این افراد 
به عرصه روزنامه نگاری بســیار سخت خواهد بود. نکته دیگر اینکه، اگر 
نشــریات کاغذی مدتی منتشر نشوند، مخاطبان آنها عماًل با مطبوعات 

کاغذی وداع خواهند کرد.
*اگر این طور شــود و کالً وارد عصر رسانه های غیر کاغذی 

شویم، این واقعه را باید مثبت دانست یا منفی؟
-ما هنوز نســل هایی داریم که به کلی با رسانه های دیجیتال بیگانه 
اند. تیراژ کل مطبوعات ایران نشان دهنده این امر است. بویژه در حوزه 

مجالت تخصصی، متحمل آسیب می شویم.
ولی از همه مهمتر، اتفاقی اســت که در ادامه زنجیره توقف فراورده 
های معرفتی کاغذی گریبانگیر ما می شــود. یعنی ما با بحران دیگری 
مواجه می شــویم. اگر این وضع به حوزه نشر منتقل شود، کتاب را هم 
هــدف قرار می دهد. در این صورت مــا با موج بیکاری عجیب و غریبی 
مواجه می شویم که دامن نویسندگان و مترجمان و ادیتورها و ناشران و 
چاپخانه ها و کارگران را فرا می گیرد. این یعنی به هم خوردن پروتکل های 
تحول نســل. اگر کتاب را منها کنیم، ما به صورت کلی در حال حرکت 
به عصر مطبوعات غیر کاغذی هســتیم. ولی این امر روندی تدریجی و 
طبیعی دارد و نباید دفعتا صورت گیرد. اگر این تحول به شکل ناگهانی 
رخ دهد، ما با موج های عجیب بیکاری و بحرانهای اجتماعی و خانوادگی 
مواجه خواهیم شد. بنابراین به نظر می رسد وزارت فرهنگ و ارشاد باب 
انتشــار مطبوعات کاغذی را دوباره باز کند و اجازه ندهد باب بحرانهای 
گوناگون در زندگی دســت اندرکاران حوزه مطبوعات و چه بســا حوزه 

کتاب باز شود.
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در بستر وب به لحاظ نشر محتوا، دو نوع ساختار داریم: ناشر و بستر 
نشر. ناشر اختیار کامل نشــر را بر عهده دارد و اگر اختیاری به کاربری 
می دهد نیز حق اصالح، اظهارنظر و ارزش گذاری محتوا را دارد؛ اما بستر 
نشر یا پتلفرم، صرفاً محلی برای انتشار محتوای از سوی کاربران است و 
به جز مواردی که از احکام قضایی خواسته می شود، حق حذف یا ارزش 

گذاری محتوا را ندارد.
در جریان حمالت نژادپرستانه پلیس آمریکا به سیاهپوستان و طرح 
ابعاد نژادپرستی و تبعیض سیستماتیک علیه غیرسفیدپوستان، مواجهه 
دونالد ترامپ و شبکه اجتماعی توییتر در عین اوج گیری تنش ها، منجر 
به طرح و بررســی یکی از چالش برانگیزترین ابعاد شبکه های اجتماعی 
شد؛ موضوعی که هرچند در بستر آمریکا همراه شده با توجه به ماهیت 
شــبکه های اجتماعی، ابعادی جهانی دارد و بی شک این موضوع درباره 
شبکه های اجتماعی در دیگر کشــورها نیز مطرح شود و آن نقش این 

شبکه ها در مقام رسانه به عنوان »ناشر« یا »بستر نشر« است.
بنابراین گزارش،  پس از انتشار ویدیویی که نشان می داد، پلیس آمریکا 
با زانو زدن بر گردن یک سیاهپوســت، او را کشت، موج عظیمی در آمریکا 
علیه نژادپرســتی شــکل گرفت. این موج زمانی به اوج خود رسید که نه 
مقامات محلی و نه مقامات ملی آمریکا واکنشی متناسبی با چنین اقداک 
جنایتکارانه ای نداشتند. در ابتدا پلیس مینیاپولیس که افسرش چنین جنایتی 
رقم زد، با طرح ادعاهایی که غیرواقعی بودنش به اثبات رسید، نظیر ادعای 
مقاومت این سیاه پوست، کوشید ابعاد این جنایت را تقلیل بخشد و در ادامه 
مقامات ایالت مینه سوتا نیز واکنش جدی نشان ندادند و این زنجیره تا اتاق 

بیضی کاخ سفید تداوم یافت.
برخوردهای خشــن پلیس با معترضان که توسط شهروندان ثبت و در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد، آنچنان شدید، غیرقانونی و تکان دهنده بود 
که از طرف مقابل نیز شاهد واکنش های مشابهی بودیم. برخی فروشگاه های 
بزرگ زنجیره ای نیز از ســوی سیاه پوستان که به دالیلی از جمله همین 
تبعیض سیستماتیک حضور پررنگ تری در طبقه فرودست دارند، سرقت شد 
و در برخی شهرها، شرایط به سمت و سویی رفت که حکومت نظامی اعالم 
شد. در ادامه ترامپ در توییتی تهدید به شلیک به غارتگران در کرد؛ توییتی 
که با واکنش توییتر همراه شد و متولیان این شبکه اجتماعی با پنهان کردن 
این توییت، به خوانندگان هشدار دادند این توییت ترامپ مروج خشونت است.

دعوا از چندی قبل تر شــروع شــده بود؛ وقتی ترامپ در توییتی نوشت 
که استفاده از سیستم رای گیری از طریق پست در آمریکا، منجر به تقلب 
گسترده خواهد شد؛ ادعایی که هیچ سندی برای اثبات آن ارائه نشد و توییتر 
نیز در واکنش به این توییت، پیام هشداری را در خصوص احتمال نادرست 
بودن این اطالعات به توییت ترامپ، پیوست کرد. توییتر تاکنون از سیستم 
راستی آزمایی تنها برای توییت های حاوی اطالعات مربوط به ویروس کرونا 
بهره می گرفت و هرگز پیام هشداری را برای توییت های ترامپ استفاده نکرده 

بود و خود را از مواجهه با رئیس جمهور آمریکا دور نگه داشته باشد.
این اتفاق باعث شــد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک فرمان 
اجرایی را امضا کند که محدودیت های قانونی علیه شبکه های اجتماعی 
وضع می کنــد. قانون اجرایی جدید ترامپ می توانــد قانون حفاظت از 
شبکه های اجتماعی را هدف قرار دهد که در ۱99۶ تحت عنوان »قانون 
 Communications Decency / ارتباطات ایاالت متحده آمریــکا

Act« در کنگره آمریکا به تصویب رســیده بود. ترامپ که حسابی با ۸۰ 
میلیــون کاربر در توییتر دارد، همچنین گفــت: »اگر وکالی وی راهی 
قانونی پیدا کنند، او شــبکه توییتر را مسدود خواهد کرد« که منجر به 
سقوط سهام توییتر شــد، چرا که یک تهدید جدی به نظر می آمد؛ اما 

دستور اجرایی ترامپ دقیقاً پیرامون چیست؟
این ســه شــبکه اجتماعی خود را مشــمول »بند ۲۳۰ قانون قانون 
ارتباطات ایــاالت متحده آمریکا« می دانند. بر اســاس بند ۲۳۰ قانون 
ارتباطات آمریکا، شــبکه های اجتماعی به عنوان یــک »پلتفرم« و نه 
»ناشر« غالبا مسئول محتویاتی که کاربران پست می کنند نیستند، اما 
می توانند با نیت نیک و در صورت لزوم دست به انسداد برخی از پست ها 
بزنند. مثال در مواردی چون انتشار صحنه های مستهجن یا ترویج کننده 
خشــونت. فرمان اجرایی ترامپ اما اشاره دارد که این مصونیت حقوقی 
در صورتی که یک شــبکه اجتماعی پست های کاربران را ویرایش کند 

مصداق نخواهد داشــت و خواســتار مصوبه ای در کنگره برای حذف یا 
تغییر بند ۲۳۰ شده است و وزیر دادگستری را مکلف کرده هر چه سریع 

تر پیش نویس الیحه جدیدی را در این زمینه به کنگره ارایه کند.
به تعبیر ساده تر، در بســتر وب به لحاظ نشر محتوا، دو نوع ساختار 
دارییم: ناشــر و بستر نشر. ناشــر اختیار کامل نشر را برعهده دارد و اگر 
اختیاری به کاربــری می دهد نیز حق اصالح، اظهارنظر و ارزش گذاری 
محتوا را دارد اما بستر نشر یا پتلفرم، صرفاً محلی برای انتشار محتوای از 
سوی کاربران است و به جز مواردی که از احکام قضایی خواسته می شود، 
حق حذف یا ارزش گذاری محتوا را ندارد. به عنوان نمونه ای رسانه  تابناک 
ناشــر است و شــبکه های اجتماعی، وبالگ ها و... که هر شخصی بدون 
واسطه و مداخله صاحب بستر می تواند هر محتوایی منتشر کند، بستر 

اینترنت یا پلتفرم محسوب می شوند.
فرآیندی که ترامپ مطرح کرده بدین ترتیب اســت پلتفرم یا بستر 
نشر اعم از شبکه های اجتماعی یا وبالگ ها تا زمانی که هستند دخالتی 
در محتوا نکنند و اگر مداخله کنند، ناشر محسوب می شوند. اهمیت این 
تغییر از آن جهت اســت که وقتــی توییتر از منظر حقوق پلتفرم تلقی 
شود، مسئولیت حقوقی متوجه صاحبان پلتفرم نیست و مسئول محتوا بر 
عهده ناشرش در این پلتفرم است. در این صورت اگر توییتر یا فیس بوک 
چنین رویه ای در پیش بگیرند، با موجی از نقدها مواجه می شوند که چرا 
در قبال انتشار محتوای مخرب، واکنشی نشان نداده اند و این محتواها را 

محدود یا مسدود نکرده اند.
بر اساس دســتور ترامپ، از سوی دیگر به محض مداخله شبکه های 
اجتماعی در محتوای کاربران، به جای بستر به عنوان ناشر محسوب می 
شوند و مسئولیت کامل محتوا با صاحبان بستر است. به عنوان نمونه در 
توییتر مسئولیت حقوقی همه توییت های همه کاربران برعهده صاحبان 
توییتر قرار می گیرد و انگار خودشــان نوشــته اند. این موضوع در ایران 
برای بســترهای مشابه هم مطرح اســت و این منازعه و سرنوشت آن، 
شبکه های اجتماعی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. توییتر 
و فیسبوک و گوگل پس از آنکه در بیانیه هایی با دستور ترامپ مخالفت 
کردند، از دادگاه فدرال در واشــنگتن دی سی خواسته اند فرمان اجرایی 
ترامپ را لغو کند و این فرمان را مصداق نقض آزادی بیان دانسته اند. باید 

دید این دعوای مهم چه فرجامی در پی خواهد داشت؟

اوج گیری یک چالش رسانه ای با دعوای ترامپ با توییتر

شبکه های اجتماعی بستر انتشار هستند یا ناشر؟
برخوردهای خشن پلیس با معترضان
 در شبکه های اجتماعی منتشر شد، 
آنچنان شدید و تکان دهنده بود که 
از طرف مقابل نیز شاهد واکنش های 
مشابهی بودیم. برخی فروشگاه های 
بزرگ نیز از سوی سیاه پوستان که 
به دالیلی از جمله همین تبعیض 

سیستماتیک حضور پررنگ تری در طبقه 
فرودست دارند، سرقت شد

بر اساس دستور ترامپ، از سوی دیگر 
به محض مداخله شبکه های اجتماعی در 
محتوای کاربران، به جای بستر به عنوان 

ناشر محسوب می شوند و مسئولیت 
کامل محتوا با صاحبان بستر است. به 

عنوان نمونه در توییتر مسئولیت حقوقی 
همه توییت های همه کاربران برعهده 
صاحبان توییتر قرار می گیرد و انگار 

خودشان نوشته اند
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در مــورد ماجرای دلخراش قتل رومینا اشــرفی و مجازات پدر وی، 
بیشتر کارشناســان و رویه قضایی و متن قانونی حاکی از این است که 
در چنین حالتی پدر قصاص نشــده و مستوجب پرداخت دیه و تحمل 
مجازات تعزیری از نوع حبس است. این حکم برگرفته از قواعد و احکام 
فقهی و اسالمی هست و اکثر فقها دارای چنین نظری هستند. اما برای 
فهم بهتر این موضوع بهتر است تا ریشه ای و اساسی به آن توجه شود. 

 ماجرای قتل دختری توسط پدرش موجب شد تا شاهد واکنش های 
گسترده از مقامات و مسئوالن ارشد کشوری تا فعاالن 
مدنی در شــبکه 

اجتماعی  های 
باشیم. همچنین این واقعه دلخراش موجب شد تا غبار 

فراموشــی از دو طرح و الیحه مهم درباره کودکان و منع خشونت علیه 
زنان زدوده شود.

 در مــورد ماجرای دلخراش قتل رومینا اشــرفی و مجازات پدر وی، 
بیشتر کارشناســان و رویه قضایی و متن قانونی حاکی از این است که 
در چنین حالتی پدر قصاص نشــده و مستوجب پرداخت دیه و تحمل 
مجازات تعزیری از نوع حبس می باشــد. این حکم برگرفته از قواعد و 
احکام فقهی و اســالمی هست و اکثر فقها دارای چنین نظری هستند.

اما برای فهم بهتر این موضوع بهتر اســت تا ریشــه ای و اساسی به آن 
توجه شود. 

رومینا اشــرفی دختر ۱۴ ساله تالشی دو سال پیش دلباخته یکی از 
پسران شهر خود شده و به دلیل مخالفت خانواده با ازدواج آنها از منزل 
فرار کرد، اما با پیگیری های خانواده محل اختفای آنها ردیابی و ســپس 
توســط پلیس دستگیر شدند. پس از بازگشــت رومینا به خانه، در روز 
یک خرداد ماه پدر دختر ۱۴ ســاله خود را به قتل می رســاند. الزم به 

ذکر است که دستگاه قضائی با تعیین نماینده ویژه و اعزام آن به استان 
گیالن رسیدگی به این پرونده را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار 

داده است.
 در همین ارتباط دکتــر محمد علی معیر محمدی عضو گروه فقه و مبانی 
حقوق اسالمی دانشگاه عدالت و پژوهشگر و مولف کتب حقوق اسالمی گفت: 
»مجازات قتل عمدی در فقه امامیه قصاص است. برای اجرای مجازات قصاص 
شروطی ذکر شده است. مشهور فقهای امامیه از جمله شرایط اجرای قصاص را 
انتفای رابطه ابوت دانسته اند. حتی برخی از آن ها ادعای عدم خالف و اجماع در 
مساله نموده اند. انتفای ابوت یعنی نبود رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول؛ 
لذا اگر قاتل پدر مقتول باشد برای کشتن او قصاص نمی شود. 
یعنــی در جایی که 

باشد،  پدر  قاتل 
گرچه نفی مجازات قصاص بــرای پدری که فرزند خود 

را کشته است، نافی سایر مجازاتی که برای جنبه عمومی و خصوصی این جرم 
وجود دارد نخواهد بود؛ یعنی بر فرضی که مجازات قصاص را وفق فتوای مشهور 
فقهای امامیه برای پدری که فرزند خود را کشــته اســت، منتفی بدانیم سایر 
مجازات ها از جمله تعزیر، دیه و کفاره به قوت خود باقی است. این موضوع یعنی 

حرمت قتل از لحاظ تکلیفی و وضعی وجود خواهد داشت.«
 وی در ادامه افزود: »در این میان با توجه به عدم خالف در مساله بین فقهای 
امامیه فرضی دیگر مطرح است؛ که این فرض در بین فقهای معاصر نیز قائلی 
دارد. همچنیــن برخی از فقهای عامه نیز بر این فرض فتوا داده اند. فرض دایر 
بر این است که انتفای ابوت در قصاص از شروط مطلق نیست. به این توضیح 
کــه در مجازات پدر جهت قتل عمدی فرزند قصاص به عنوان مجازات اصلی 
جاری اســت و آن در شرایطی است که عنصر روانی جرم محرز گردد. یعنی در 
قتل عمدی همانطور که برای احراز اصل قتل نیاز به احصای عنصر روانی جرم 

است در اینجا نیز احراز عنصر روانی نقش عمده در اثبات مجازات قصاص برای 
پدر خواهد داشت. یعنی با توجه به عنصر روانی اگر قتل فرزندی از روی عدوان 
و سوء پیشینه اغراض شخصی صورت بگیرد شامل قصاص خواهد بود ولیکن 
یعنی تنها روایات وارد شده در نفی قصاص پدر مشعر بر فرض سوء نیت و قصد 
غیر تأدیبی پدر هستند. در واقع روایات وارده در انتفای ابوت انصراف به حالتی 
دارد که پدر قصد تأدیب دارد؛ و اگر قصد پدر چیزی به غیر از تأدیب باشد اصل 

اولی در مورد مجازات قتل عمدی برای پدر نیز جاری خواهد بود.«
 معیر محمدی تصریح کرد: »قانونگذار نیز با عنایت به قول مشهور فقهای 
امامیه دیدگاه عدم قصاص پــدر در فرض قتل فرزند را مورد پذیرش قرار داده 
است. ماده 301 قانون مجازات اسالمی در همین راستا اشعار می دارد: »قصـاص 
در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پـــدری مجنـــی علیـه 

نباشـد...«.
در مـاده 309 از این قانون نیز آمده است: »این ادعا که مرتکب، پدر 
یا یکی از اجداد پدری مجنـی 

علیهاســت، باید در دادگاه ثابت شود و درصورت 
عدم اثبات، حق قصاص، حسب مـــورد، بـا سوگند، ولی دم یا مجنی علیه یا، 

ولی او ثابت می شود.«
این در حالی اســت که وفق ماده 612 قانون مجازات اســالمی: »هر کس 
مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت 
کرده باشــد و یا بهر علت قصاص نشود در  صورتی که اقدام وی موجب اخالل 
در نظــم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه 

مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.«
لذا همانطو که گفته شد در در فرض مساله تعزیر پدری که فرزند خود را کشته 
است به جای خود باقی است. اما با توجه به شیوع حوادث فرزند کشی در جامعه و 

میزان بر هم زدن نظم جامعه و همچنین تأثیر گذاری این گونه حوادث در جامعه 
در تبعیت سایرین از مرتکبین این جرم می توان تعزیر مناسب تری را با عنوان 

مجرمانه مذکور وضع نمود.
مضافاً اینکه چه بســا در ذیل روایات وارد شده در کشتن فرزند توسط پدر و 
همچنین مجازات قاتل در مواردی که قصاص به هر نحوی از انحاء منتفی می 
شود، مجازات برای جنبه عمومی جرم نبوده و مربوط به همان سوء نیتی است 

که قاتل در عنصر روانی ارتکاب جرم داشته است.«
 همچنیــن احمد حاجی ده آبادی، دانشــیار گروه حقــوق کیفری و جرم 
شناســی پردیس فارابی دانشگاه تهران معتقد اســت: حکم اولیه قتل عمد 
قصاص اســت. همان طور که خداوند در ســوره مائده می فرمایند جان در 
برابــر جان. ولی هر قاعده ای اســتثنایی دارد، مثال کشــتن دیوانه قصاص 
ندارد. اگر دیوانه نیز فردی را بکشــد، باز هم قصاص ندارد و یا وقتی نابالغ 
بی اراده ای کســی را بکشــد، عملش خطا به شمار می رود و قصاص ندارد. 
یکی از این استثنا ها مطابق با روایت شیعه و سنی در مورد مشابه پدر رومینا 
اســت. پدر قصاص ندارد. ما عقیده داریم هر حکمی مصلحتی داشته 
است.  دیه  پدر  مجازات  است، 

همچنین تعزیر که 3 تا 10 سال زندان است 
و کفاره جمع یعنی دو ماه پی در پی روزه و غذا به شــصت فقیر و در زمانی 
که برده وجود داشــت در این مورد آزاد کردن چندین برده نیز بود. دیه نیز 

امسال 340 میلیون تومان اعالم شده است.
اما مســاله این است که برخی به اشــتباه می گویند پدر حق دارد بچه 
اش را بکشــد، ولــی این حق وجود ندارد. اینکه پدر در صورت کشــتن 
فرزند قصاص نمی شــود بحث دیگری است، ولی کسی حق ندارد کسی 

بکشد. را 

فرزند کشی پدر »قصاص« ندارد، ولی شاید چند اما و اگر داشته باشد! 
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بنابر نتایج پژوهش ها، مشــکالت اقتصادی و فقر عامل بیش از 
۸۲درصد از ورود کودکان به عرصه کار و فعالیت اقتصادی است که 
این عامل به همراه نحوه مدیریت، جامعه را هم نسبت به این پدیده 

نوظهور در دنیای مدرن بی تفاوت کرده است. 
یکی از معضالت دنیای مدرن که تا پیش از این غالباً در شهرهای 
بزرگ به چشم می خورد، پدیده »کودکان کار« است. هرچند این 
واژه که بعضاً با کودکان »خیابان« هم به یک معنی گرفته می شود، 
اما باید در نظر داشت که بســیاری از کودکان هم اکنون خارج از 
خیابان و در مکان های ناآشنا و دورافتاده و به دور از هرگونه نظارت 

رسمی و اجتماعی مشغول به کار هستند.
متاسفانه از آن جا که نظارت رسمی بر این کودکان وجود ندارد، 
لذا نمی توان با اطمینان کامل از تعداد آن ها و به تبع، آسیب های 
مترتب با آن ســخن گفت. این پدیده که متاســفانه در سال های 
اخیر و در کشورمان به میزان زیادی قابل مشاهده است، بی تفاوتی 
جامعه را هم به دنبال داشته که از این لحاظ می تواند زنگ خطری 
برای جامعه در دهه های آتی و به خصوص در فروپاشــی خانواده 

محسوب شود.
کودک کار کیست؟

کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شــود که به صورت 
مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شــوند که این امر آن ها را در 
بیشــتر اوقات از رفتن به مدرســه و تجربۀ دوران کودکی بی بهره 

ساخته و سالمت روحی و جسمی شان را تهدید می کند.
امروزه کار کودکان بسیار معمول است و می تواند شامل کار در 
کارخانه، معدن، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن 
کسب و کار شخصی )مانند فروش غذا( یا کارهای نامتعارف باشد. 
ناپذیرفتنی ترین شــکل های کار کودکان هم اســتفاده نظامی از 
کودکان و تن فروشی کودکان است. موارد کم تر جنجالی و معموالً 
قانونی )با بعضی محدودیت ها( نیز در حوزه کار کشاورزی در ایام 
تعطیلی مدرسه )کار فصلی(، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه 

و همچنین بازیگری یا آوازخوانی کودکان است.
اما با آغاز سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در شرایط کار طی 
صنعتی شدن به وجود آمد و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و حقوق 
کودکان مورد نقد و بحث عمومی قرار گرفته و مفهوم سو استفاده 

اقتصادی از کودک به ادبیات اجتماعی و حقوقی راه یافت.
نکته اساســی در این زمینه هم تفاوت کار کودکان در دوران مدرن 
امروزین و دوران گذشته است. در دوران گذشته و حتی تا ۲ دهه قبل در 
ایران کار کودکان در خانواده امری رایج بود اما این فعالیت اقتصادی در 
کنار سایر مسئولیت ها یعنی ادامه تحصیل و تحت نظارت غیر محسوس 
خانواده و حمایت جدی این نهاد بود. به عبارتی در گذشته کودک شاغل 
بــه منظور یادگیری مهارت حرفه ای در آینده و کمک هزینه خانواده، با 
شناسنامه و هویت رسمی خانوادگی مشغول به کار می شد و در صورت 
عدم وجود کار، مشکل چندانی در فرآیند زندگی خانوادگی رخ نمی داد. 
اما هم اکنون این موضوع به گونه ای است که بسیاری از کودکان ناچار به 
کار کردن در محیط بیرون از خانواده و بدون نظارت نهادهای رســمی و 
خانواده، هستند. به معنای دیگر، امروزه با نداشتن هرگونه درآمد و شغل، 

حیات یک کودک کار با خطر جدی روبروست!
آمارها چه می گویند؟

بنابــر گزارشــات و به گفته »رضا ســده ایی«، مدیــرکل دفتر امور 
آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، هم اکنون نزدیک به ۱۰ هزار و 

۵۰۰ کودک کار توسط سازمان بهزیستی کشور شناسایی شده اند که ۵ 
درصدشان در خیابان زندگی می کنند. 

همچنین بنابر آمار سازمان جهانی کار )ILO(، ساالنه ۲۵۰ میلیون 
کودک ۵ تا ۱۴ ســاله در جهان محروم از تجربه کودکی می شوند. طبق 
این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آن ها وارد بازار کار شــده و مشــغول به کار 
تمام وقت هســتند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲درصد در آفریقا 
و ۷ درصد درآمریکای التین زندگی می کنند. قاچاق انســان از راه های 
عمــده وارد کردن این کودکان به بازار اســت و به جز کارگری برده وار، 
روســپی گری و فروش اعضــای بدن کودکان، از دیگر سرنوشــت های 

کودکان، »قاچاق« است.
به گفته »علی دالرام«، پژوهشگر اجتماعی، بخشی از شاغالن بخش 
غیررسمی اقتصاد کشور را کودکان تشکیل می دهند و در بیشتر موارد 
9۸.۸ درصد آنها به شــکل غیررسمی و پنهان و بدون مزایای قانونی به 

کار گرفته شده اند.
براســاس داده های به دســت آمده از نتایج گزارش وضعیت اجتماعی 
کودکان در ایران)۱۳9۵( موسســه رحمان، حداقل سن ذکرشده برای 
نیم رخ ســنی کودکان سه ســال و حداکثر آن هجده سال بوده است. 

براساس یافته های حاصل از ۲۱ مطالعه، بیش از ۵۰ درصد کودکان در 
گروه سنی دوازده سال و بیشتر قرار داشته، و در ۷ مطالعه، بیش از ۵۰ 
درصد کودکان خیابانی  کمتر از دوازده ساله بوده اند. عالوه براین، براساس 
یافته های پژوهش دیگری در شــهر تهران که در سال ۱۳9۲ انجام شد، 
سهم کودکان یازده تا چهارده ساله از کل کودکان خیابانی در حدود ۴۵ 

درصد و کودکان پانزده تا هجده ساله حدود ۴9 درصد بوده است.
آن گونه که مطالعه دربارة نسبت جنســیتی کودکان خیابانی نشان 
می دهد، سهم پسران بیش از دختران است. یکی از مطالعات انجام شده 
در تهران تخمین می زند که دختران حدود یک چهارم  کودکان خیابانی 

این شهر را تشکیل می دهند.
علت  چیست؟

چنانچه بدان اشاره شد، کار کودکان در شهرهای بزرگ کشور، به ویژه 
تهران، تقریباً از حدود دو دهه قبل به عنوان مساله ای اجتماعی برای مردم 
و مسئوالن مطرح شده است. زندگی این کودکان نیز موضوع پژوهش های 
متعددی در ایران بوده، به گونه ای که تنها تا سال ۱۳۸۶، بیش از شصت 
مطالعه درباره کودکان خیابانی در شهر تهران انجام شد که حدود نیمی 

از آن ها به شهرهای دیگر مربوط بودند.

دنیای مدرنفراموش شدگان 
امیرحسین غالمزاده نطنزی

به هر تقدیر این مســئله را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار 
داد، اما مهم ترین نکتــه در این رابطه بر مبنای مطالعات و تحقیقات را 
می توان ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی و مدیریتی- اجتماعی دانست. 
در سال های اخیر و در نتیجه تحریم های اقتصادی گسترده علیه کشور 
که به نوعی منجر به کاهش درآمد خانوار، تورم افسار گسیخته و ... شده، 
الجرم تامین نیازهای اولیه برای بقا در اولویت ارزش های افراد قرار گرفته 
است. به عنوان مثال و بر مبنای گزارش دوره ای موسسه رحمان و »علی 
اقدم« و همکاران در سال ۱۳9۵، مشکالت اقتصادی و فقر عامل بیش از 

۸۲درصد از ورود کودکان به عرصه کار و فعالیت اقتصادی است.
نکته دوم نوع »مدیریت« در برخورد با مسئله کودکان کار است. در رابطه 
 )NGO(با متولی حل مسئله می توان نهادهای گوناگون دولتی و مدنی
را نام برد که هریک به نوعی مشغول فعالیت در این زمینه با ردیف های 
بودجه جداگانه)نهادهای دولتی( هســتند اما تاکنون این مسئله بعد از 
گذشت دو دهه همچنان حل نشــده باقی مانده است. نهادهایی چون: 
»سازمان بهزیستی کشــور«، »کمیته امداد امام خمینی)ره(«، »وزارت 
ورزش و جوانان«، »ســازمان امور اجتماعی کشور«)زیرمجموعه وزارت 
کشــور(، »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و ... همگی در این حوزه 
فعالیت ها و سیاستهایی را مدنظر دارند که علیرغم تالش در این حوزه، 
نتیجه قابل قبولی به دست نیامده و حتی به نوعی می توان گفت تعداد 
این دست از افراد هرساله رو به افزایش است. بنابراین نوع مدیریت در این 
حوزه که یک مدیریت ناهمگن و موازی است، یکی از دالیل اصلی بروز 

پدیده کودکان کار پس از عوامل اقتصادی است.
متاسفانه به همراه این سبک از مدیریت مساله، تعدد نهادهای متولی 
به نوعی موجب می شــود تا وظیفه هر ارگان نیز به شکلی نابرابر تقسیم 
شــده و در نهایت هر ارگان به امیــد دیگری از وظیفه اصلی خود غافل 
بماند. به عبارتی »تقسیم مســئولیت« به امید دیگری، نه تنها موجب 
شــده که نهادهای متولی نیز آن چنان که باید و شــاید به وظیفه خود 
عمل نکنند، بلکه جامعه نیز با وجود چنین متولیانی به نوعی از وظیفه 
اصلی خود کنار رفته و به امید نهادهای دولتی، اقدامی نمی کند. چنین 
وضعیتی موجب »بی تفاوتی« جامعه نســبت به مساله شده و آن را به 
بخش الینفکی از زندگی در دنیای مدرن بدل کرده که نتیجه آن چیزی 
جز »فراموش شدن« این پدیده دنیای مدرن نیست. هرچند در بروز این 
مســاله موارد متعددی وجود دارد، اما این سه عامل از مواردی است که 

باید به جد مورد توجه قرار بگیرند.
چه باید کرد؟

فارغ از صحت یا عدم صحت آمار، مســاله، »کودکان کار« است که با 
وجود نهادهای متولی این امر و مجموع اســناد سیاستی مرتبط با آن، 
همچنان به قوت خویش باقی و هر روز بر دامنه و ابعاد آن هم افزوده می شود. 
بنابراین گام نخست شناخت دقیق عوامل بوجود آورنده است. هرچند نمی توان 
تنها علت مساله را به شرایط اقتصادی تقلیل داد، اما در حوزه مدیریتی می توان 
به وضوح اقدامات اساسی را ترتیب داد. به عنوان مثال مشخص نمودن یک 
نهاد و یک متولی دولتی در زمینه کودکان کار، گام نخست است؛ چنانچه 
تاکنون یک آمار دقیق از تعداد کودکان کار در کشــور در دسترس نیست. 
همگام شدن نهادهای دولتی، پرهیز از موازی کاری و در نهایت همکاری در 
سیاســت گذاری و تعیین مسیر مشخص برای سمن ها)NGO( می تواند 
بخش عمده ای از مشکالت و مســائل مربوط به این حوزه را کاهش دهد. 
بی توجهی به این مساله با توجه به آسیب های آن، می تواند بنیان یک جامعه، 
یعنی خانواده را با مخاطرات جدی در آینده روبرو کند، لذا توجه جدی به 

آن یکی از ضروریات اساسی است.
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همراه با رشــد مشاغل دیجیتال، خطر حمله های سایبری به صورت 
تصاعدی افزایش می یابد؛ هوش مصنوعی با توانایی های گســترده خود 

می تواند کمک زیادی برای مبارزه با تهدیدهای سایبری انجام دهد.
۶۱ درصد از شرکت ها معتقدند که امروز بدون استفاده از فناوری های 
هوش مصنوعی نمی توان حمله های سایبری و تالش برای نقض قوانین را 
تشخیص داد. همچنین ۴۸ درصد از آن ها گفته اند که بودجه  الزم برای 
مبارزه با تهدیدات سایبری با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی به طور 
متوسط   ۲9 درصد در سال مالی ۲۰۲۰  افزایش داشته است؛ زیرا در سال 
گذشته، هفت تریلیون تهدید سایبری به وسیله فناوری های اتوماسیون 

مسدود شده اند.
در گزارش ۲۷ صفحه ای شرکت مشاوره فناوری اطالعات کاپژمینی، 
از بازشکل گیری امنیت سایبری با بهره مندی از هوش مصنوعی صحبت 
شــده و نقطه نظرات ۸۵۰ مدیــر عالی رتبــه در حوزه هایی همچون 
محصوالت مصرفی، خرد فروشی، بانک، بیمه، خودرو، خدمات آب و برق 

و ارتباط از راه دور و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
با رشد مشاغل دیجیتال، خطر حمله های سایبری به صورت تصاعدی 
افزایش می یابد. ۲۱ درصد از شرکت ها در طول سال گذشته نقض امنیت 
ســایبری را تجربه کرده اند. با این وجود قابل ذکر است که در این حوزه 
حتی ۱ درصد هم می تواند ویرانگر باشــد. شرکت هایی که مورد حمله 
سایبری قرار گرفته اند برای نقض امنیت سایبری شان مجبور به پرداخت 
هزینه های سنگینی شــده اند که بر اساس اطالعات کاپژمینی این رقم 

بیش از ۵۰ میلیون دالر گزارش داده شده است.
چرا باید به هوش مصنوعی میدان داد؟

امــروزه مدیران عالی  رتبه برای ارتقاء ســطح امنیــت و محافظت از 
دارایی های ســازمان خود از محصوالت و راهکار هــای گوناگونی بهره 
می برنــد، از انواع دیواره های آتش اســتفاده می کنند و حتی از روش ها 
و اســتاندارد های امنیتی ســطح باال بهره می گیرند. اما در نهایت برای 
اینکه ســازمان بتواند مأموریت خود را به درستی انجام دهد، ناچار است 
دسترسی های سطح باال را به کارشناسان و افرادی بسپارد که معموال به 
طور کامل  مورد اطمینان نیستند یا گاهی از شرکت ها و گروه های ثالث 

هستند و اصطالحاً برون سپاری شده اند.
 بنابراین روشی باید مورد استفاده قرار گیرد که این ریسک را برطرف 
کند و منابع سازمان به سادگی در اختیار افراد فاقد صالحیت قرار نگیرد. 
این راهکار privilege Access Manager یا اختصاراً PAM نامیده 

می شود و تنها چند شرکت محصوالتی از این نوع عرضه می کنند. در این 
روش ها تا جای ممکن نقش انسان ها به صورت نظارتی در خواهد آمد و 

اتوماسیون جای کارشناسان انسانی را خواهد گرفت.
چنانچه در گزارش کاپژمینی نیز تأیید شــده ۶9 درصد از شرکت ها 
معتقدند که هوش مصنوعی برای پاسخ به حمالت سایبری الزم خواهد 
بود. این رقم در شــرکت های فناوری اطالعات به ۸۰ درصد می رســد. 
شرکت های فناوری اطالعات بیشترین میزان صدمه را در طی حمله های 
ســایبری و نقض قوانین کامپیوتری دیده اند. در این میان شرکت های 
آمریکایی ۱۵ درصد بیش از سایر شرکت های جهان به کارگیری هوش 

مصنوعی در زمینه   امنیت سایبری تمایل نشان داده اند.
سرعت گرایش باال به هوش مصنوعی

۷۳ درصد از شــرکت ها امروز در سطح use case)به معنی لیست 
اقدامات سیســتمی(، استفاده از هوش مصنوعی را برای امنیت سایبری 
در ســازمان های خود مورد آزمایش قرار داده اند. امنیت Endpoint یا 
کاربران ســطح نهایی )مانند کاربران خانگی( در حال حاضر در باالترین 
اولویت قرار ندارد؛ اما پیش بینی می شود در سال های آتی و با گسترش 
استفاده از محصوالت مبتنی بر اینترنت اشیا، نیاز به کارگیری اتوماسیون 

در این حوزه بیش از پیش افزایش داشته باشد. 
رویکــرد قدیمی »اعتماد بعد از تأیید صحت و ســقم« در حوزه   امنیت 
ســازمانی با سرعت و مقیاس رشد تهدیدات امروزه سازگاری ندارد. مهاجم 
می تواند از روش هایی مانند تله   َکندوی زنبور عسل استفاده کند یعنی اعتماد 
را جلب کند و سپس اهداف خود را در پیش بگیرد. بنابراین »هویت«، یک 
چالش جدید امنیتی تلقی می شود و برای برقراری امنیت نیازمند چارچوبی با 
 Zero Trust Security سطح پیش نیاز امنیتی صفر هستیم. به این حوزه
گفته می شود و هدف این است که به هیچ عنوان به هیچ شخص یا گروه یا 

برنامه ای نباید اعتماد بی چون و چرا داشت.   
۵۱ درصد از مدیران در هر صورتی معتقدند برای شناســایی تهدید 
ســایبری، پیش بینی و پاسخ به تهدیدات، الزم است از هوش مصنوعی 
استفاده شــود. در این زمینه بیش از همه، این مدیران بنگاه اقتصادی 
هستند که معتقدند باید بودجه و زمان خود را برای شناسایی تهدیدات 
سایبری با استفاده از هوش مصنوعی متمرکز کنند. چنانچه بنگاه های 
اقتصادی در اســتفاده از هوش مصنوعی به عنوان بخشی از تالش های 
خود در زمینه امنیت سایبری پیشرفت داشته باشند، قابلیت پیش بینی 

و پاسخ دهی آن ها در زمینه تهدیدات به همان ترتیب افزایش می یابد.

آینده  امنیت سایبری در گرو هوش مصنوعی
تهدیدات فضای مجازی خنثی می شوند

 از بین مدیران ۶۴ درصد معتقد هســتند که هوش مصنوعی هزینه 
تشــخیص و پاســخ به تخلفات را کاهش می دهد و زمان کلی را برای 
شناســایی تهدیدات و تخلفات تا ۱۲ درصد کاهش خواهد داد. شرکت 
 AI / Machine یک نوع فناوری یادگیری )PetSmart(پت اسمارت
Learning را بــه کار می برد که میلیون ها تراکنــش و نتایج آن ها را 
تجمیع می کند. این فناوری با مقایسه ی معامله های دریافتی، مشروعیت 

و صحت تک تک آن ها را بررسی می کند. 
طبعاً با شناسایی سفارش های ساختگی و کالهبرداری ها، تراکنش های 
از این قبیل پیش از انعقاد، فسخ خواهند شد و به سرمایه   شرکت و اعتبار 

برند آن خدشه وارد نخواهد شد.
 تحقیقات لوئیس کالمبوس از فوربز نشان می دهد با استفاده از هوش 
مصنوعی موارد مختلفی در حوزه ی  امنیت سایبری ارتقاء خواهد یافت. در 
این تحقیقات و با تجزیه تحلیل فناوری اطالعات )IT(، فناوری عملیاتی 
)OT( و اینترنت اشیا )IoT( و با در نظر گرفتن پیچیدگی اجرا و کاهش 
زمان، مزایای هوش مصنوعی رتبه بندی شده اند و بر اساس آن، تشخیص 
کالهبرداری، شناســایی بدافزار، تشخیص نفوذ، ریسک به ثمر رسیدن 
حمله های شبکه و آنالیز رفتاری کاربر به عنوان مهمترین مزایای هوش 

مصنوعی برای بهبود امنیت سایبری شناخته شدند.  
استفاده از روش های تشخیص بیومتریک به جای کلمه های 

عبور
هوش مصنوعی در حال بازتعریف جنبه های مختلف امنیت سایبری 
است. یادگیری ماشــین که به عنوان یکی از زیرشاخه های اصلی هوش 
مصنوعی شناخته می شــود از ارتقاء توانایی سازمان ها در پیش بینی و 
خنثی کردن تخلفات، تا جلوگیری از تکثیر سطوح تهدید با چارچوب های 
امنیتــی مبتنی بر اعتماد صفر )Zero Trust Security( و ســاختن 
واژگان عبور موقتی و... برای تأمین امنیت محیط های تجاری، زیرساختی 

و حتی خانگی پشتیبانی می کند. 
یکی از آســیب پذیرترین و ســریع ترین ســطوح در معرض تهدید، 
تلفن های همراه به شمار می روند که برای امنیت آنها باید تدابیر خاصی 
اندیشیده شود. در گزارش تحقیقاتی اخیر شرکت موبایل آیِرن برای بهبود 
این اوضاع توصیه شده رمزهای عبور برای همیشه کنار بروند و در آن از 
تهدیداتی که به واسطه ی کلمه   عبور ثابت به وجود می آید صحبت شده و 
پیشنهاد شده که روش های تشخیص بیومتریک به طور جامع جایگزین 

آن شوند و یا دست کم تشخیص دومرحله ای انجام بگیرد.
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فرهنگ اخالقی هر جامعه بیانگر حدود و مرزهایی است که مشخص می کنند 
چه چیزهایی توهین آمیز و مناقشــه برانگیز است و چه واکنش های خاصی در 

اختالفات و موقعیت های توهین آمیز ضروری و پذیرفتنی است.
قربانیان خشونت یا شرایط ناعادالنۀ اقتصادي در بسیاری از دوره های تاریخی 
طرد و ســرزنش می شده اند و زندگی آن قدر به آن ها سخت می گرفته که کسی 

هوس نمی کرده حتی یک لحظه  جای آن ها باشد.
به نقل از ترجمان علوم انســانی، اما حاال دو جامعه شناس از ظهور فرهنگ 
جدیدی می گویند که روزبه روز رایج تر می شــود: فرهنگ قربانی مدار. روزگاری 
توصیه می کردند که قربانی را طرد نکنیم، اما امروز چنان او را می ســتاییم که 
رقابتی اجتماعی راه افتاده بر ســر اینکه چه کسی بیشتر قربانی است. حاال اگر 

همه بخواهند قربانی باشند، چه می شود؟

*نیمه شب در شیکاگو
سه شــنبه 29 ژانویۀ 2019 ســایت های خبری آمریکا از اتفاقی هولناک و 
تکان دهنده خبر دادند: جاسی اسمالِت، بازیگر سیاه پوست و همجنس گرا، قربانی 
حمالت نژادپرستانه و همجنس گراســتیزانه شده است. نیمه های شب دو مرد 
به طرز وحشــیانه ای به جاسی اسمالت حمله کرده و او را به شدت مجروح کرده 

بودند.
به گفتۀ نزدیکان جاسی، او شب قبل، دیروقت و چند ساعت قبل از این اتفاق، 
از نیویورک به شیکاگو می رسد؛ نیمه های شب گرسنه می شود و از خانه بیرون 
می رود تا غذا بگیرد که دو مرد سفیدپوست به او حمله می کنند. آن ها چهره شان 
را با ماســک پوشانده بودند و علی رغم مقاومت جاسی او را تا می خورد می زنند؛ 
در بعضی گزارش ها آمده که دنده هایش را می شکنند، بعد هم طنابی به گردنش 
می اندازند و مایع سفید کننده رویش می ریزند و درحالی که آنجا را ترک می کردند 
فریاد می زدند »اینجا یک کشور ماگا است«. جاسی اسمالت را نیمه های شب به 
بیمارســتان نورث وسترن مموریال رساندند و دو روز بعد  از بیمارستان مرخص 

کردند.
گویا یک هفته پیش از این ماجرا نیز جاســی نامــه ای تهدیدآمیز و حاوی 
محتوای نژادپراستانه دریافت کرده بود. پلیس شیکاگو همان نیمه های شب سر 

صحنۀ ماجرا حاضر شد و بالفاصله تحقیقاتش را آغاز کرد.
ماجرای جاسی اسمالت به ســرعت در رسانه های آمریکایی پخش شد و 
موجی از واکنش های همدالنه را برانگیخت. سیاســت مداران، ورزشکاران، 
هنرمندان و بســیاری از چهره های مشــهور و تأثیرگذار سیاسی و فرهنگی 
آمریکا در شــبکه های اجتماعی و رسانه های دیگر با اسمالت ابراز همدردی 
کردند و این اتفاق را توهین به انســانیت و نمونه ای عینی از سیاســت های 

تنفربرانگیز ترامپ دانستند.
چند هفتۀ بعد اما شوک خبری دیگری از راه رسید. پلیس شیکاگو اعالم کرد 
حمله به جاسی اسمالت ساختگی بوده و خود او دو برادر نیجریه ای-آمریکایی را 
برای این کار اجیر کرده است. چند روز بعد، در 21 فوریۀ 2019، پلیس شیکاگو 

اسمالت را برای ارائۀ گزارش دروغ به پلیس بازداشت کرد.
پلیس همچنین آن نامۀ تهدیدآمیز را جعلی تشــخیص داد. وکالی جاسی 
ادعای پلیس و هرگونه مشــارکت او در صحنه سازی علیه خودش را رد کردند. 
نهایتاً اسمالت در 26 مارس 2019 با تعیین جریمۀ نقدی از ادامۀ محاکمه تبرئه 
شد، اما دادگاه اعالم کرد همچنان معتقد است حملۀ مذکور ساختگی بوده است.

*ظهور فرهنگ قربانی مدار
بردلی کمبل، استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا، و جیسون منینگ، استاد 
جامعه شناسی دانشگاه ویرجینیای غربی، در مقالۀ تأثیرگذاری که در سال 2014 
در ژورنال جامعه شناسی تطبیقی، منتشر شد سیر تحول »اخالق فرهنگی« در 
جامعۀ مدرن، به ویژه جوامع غربی، را بررسی کردند. کمبل و منینگ ادعا می کنند 

جامعۀ مدرِن امروز درحال تجربۀ دومین گذار در فرهنگ اخالقی است.
فرهنگ اخالقی هر جامعه بیانگر حدود و مرزهایی است که مشخص می کنند 
چه چیزهایی توهین آمیز و مناقشــه برانگیز است و چه واکنش های خاصی در 

اختالفات و موقعیت های توهین آمیز ضروری و پذیرفتنی است.
در هر دورۀ تاریخی، تلقی  متفاوتی از توهین و تعارض وجود داشته  و بر این 
اساس افراد جامعه، هنگام مواجهه با آنچه توهین آمیز یا غیراخالقی تلقی می شده 

است، به شیوه های گوناگون واکنش نشان می داده اند.
اولین دورۀ گذار در قرن هجدهم و نوزدهم میالدی رخ داد؛ در این دوره جوامع 
غربی از فرهنگی که بر مدار شــرافت، می چرخید به سوی فرهنگی عزت مدار 
حرکت کردند. در فرهنگ شرافت مدار، افراد پیوسته در جست وجوی اعتبار و آبرو 
بودند و باید آن را کسب می کردند. به همین دلیل، اشخاص به توهین ها بسیار 

حساس بودند و گویی هر توهینی ممکن بود دارایی معنوی فرد را بر باد دهد.
در وضعیتــی که نهادهای قانونی مقتدر وجود نداشــت، افراد شــخصاً وارد 
عمل می شدند و تالفی می کردند تا مبادا لکۀ ننگی بر دامانشان بنشیند. نیاز به 
چنین واکنش های پرخطری باعث می شود که شجاعت و بی باکی در فرهنگ 
شــرافت مدار اهمیت پیدا کند؛ همچنین در این فرهنگ تمســک به دیگران 
برای احقاق حق نوعی ضعف شــمرده می شــود و مذموم است. تالفی نکردن 
و انتقام نگرفتن به خودی خود نوعی ضعف اخالقی اســت، بنابراین در فرهنگ 
شرافت مدار فرد نه برای انتقام سخت که برای پرهیزکردن از آن مالمت می شود.

در این فرهنگ، آستانۀ تحمِل پاییْن نوعی فضیلت است نه رذیلت، تا جایی 
که اغلِب اوقات توهین های بی اهمیت که ناظران بیرونی آن را ناچیز می دانند با 
خشن ترین واکنش روبه رو می شود. اگرچه خأل نهادهای قانونی در شکل گیری 
این فرهنگ مؤثر است، اما در جایی که فرهنگ شرافت مدار رواج پیدا کرده باشد، 
افراد حتی در صورت وجود مراجع قانونی و مقتدر هم برای رفع اختالفاتشان به 
قانون مراجعه نمی کنند، زیرا شجاعت و تهور تبدیل به ارزش شده است و اتکا 
به دیگران برای حل مشکالت نوعی بزدلی تلقی می شود و جایگاه اجتماعی را 

متزلزل می کند.

نمونه های متعددی از فرهنگ های شــرافت مدار در نقاط مختلفی از دنیا و 
در زمان های گوناگون جریان داشــته است. مثاًل بخش اعظمی از تاریخ اروپای 
پیشامدرن یا تاریخ آمریکا تا زمان جنگ های داخلی را می شود در قالب فرهنگ 
شرافت مدار متوجه شد. سرآمدان و بزرگ زادگان اروپایی و آمریکایی تا مدت ها 
در دوئل هایی مرگ بار از شرافتشان پاســداری می کردند و گاهی اوقات، برای 
پاسداشت شرافت، چند گروه یا قبیله برای مدتی طوالنی درگیر نزاع های خونی 

می شدند.
رفته رفته، با افزایش اقتداِر دولت ها و نظم و اتکا به مراجع قانونی و همچنین 
رشــد تجارت و نیاز به اخالق رواداری، فرهنگ شرافت مدار در غرِب مدرن و در 
میان طبقات متوسط و باالی جامعه به فرهنگ عزت مدار تغییر شکل یافت. در 
فرهنگ عزت مدار فرض بر این اســت که همۀ افراد پیشاپیش منزلت و شأنی 
انسانی دارند و بنابراین نیازی نیست که برای تالفی رفتار توهین آمیز، شخصاً، 
در پی کسب عزت و آبرو باشند؛ در این فرهنگ وقتی به کسی توهین می شود، 
یا چشم پوشــی و گذشــت می کند یا در مواقع لزوم احیاناً دست به دامان قانون 

می شود.
در اینجا افراد نوعی ارزش و منزلت درونی دارند، بنابراین پیشــاپیش از آبرو 
نزد عموم بهره مندند و نیازی به کســب آن ندارند و دیگران با توهین هایشان 
نمی توانند به راحتی آن را ازبیــن ببرند. در فرهنگ عزت مدار، توهین همچنان 
اهانت آمیز اســت اما دیگر به عنوان شــیوه ای برای بی اعتبارکردن افراد چندان 
اهمیــت و تأثیر ندارد. عموماً مردم حرف را باد هــوا می دانند و به افراد توصیه 
می کنند که با چشم پوشی و گذشت از کنار توهین های ناچیز بگذرند. درمجموع، 
نوعی اخالِق صبر و خویشتن داری حکم فرما می شود و در مواقعی که تعرضات 
و مناقشــه های تحمل ناپذیر پیش می آید افراد به شــیوه ای غیرخشونت آمیز 
مشکالتشان را حل و فصل می کنند. برخالف فرهنگ شرافت مدار، در فرهنگ 
عزت مدار کمک خواســتن یا مراجعه به طرف ثالث برای رفع و رجوع مشکالت 

نشانه ای از ضعف و بزدلی نیست.
البته مراجعه به مراجع صاحب نفوذ لزوماً اولین و تنها راه کار اعضای فرهنگ 
عزت مدار نیست. آن ها غالباً توهین های ناچیز و بی اهمیت را نادیده می گیرند و در 
چنین مواقعی مراجعه به قانون را سبک سرانه تلقی می کنند. اما اگر موفق نشدند 
مسائل را از طریق چشم پوشی یا مذاکره و گفت وگو حل کنند، بدون شرمساری 
از بی آبروشدن به پلیس یا دادگاه مراجعه می کنند. حتی وقتی پای پلیس و قانون 
به میان می آید، اخالق عزت مدار توصیه می کند این کار در سکوت و آرامش و 

به ندرت اتفاق بیفتد.
کمبل و منینگ توضیح می دهند که چطور در زمانۀ ما فرهنگ عزت مدار در 
حال تغییر شکل به سوی فرهنگ اخالقی جدیدی است. وضعیت کنونی از نظر 
آن ها سرآغاز فرهنگ قربانی مدار، است. با افزایش تنوع اجتماعی در دورۀ جدید، 
اهمیت برابری و عدالت برجسته تر می شود و از طرفی نهاد قدرتمندی که مسئول 
احقاق حق بود دیگر نمی تواند به نحو خودکار وارد عمل شود. در چنین شرایطی 
افراد نیاز دارند تا، برای رسیدن به موقعیت برابر، قربانی بودن خود را هرچه بیشتر 

ابراز کنند.
شبکه های اجتماعی و تکنولوژی های نوین موجب می شود قدرت افراد برای 
این ابرازگری بیشــتر شــود. فرهنگ قربانی مدار ترکیبی از ویژگی های موجود 
در فرهنگ شــرافت مدار و عزت مدار است. افراد در این دوره همچون فرهنگ 
شرافت مدار نسبت به توهین ها و تعارضات و مناقشات حساسیت باالیی دارند. 

وقتی همه می خواهند قربانی باشند، چه می شود؟ 
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آن ها بسیار زودرنج اند و نسبت به توهین هوشیارند، تا جایی که حتی توهین های 
ناچیز و غیرتعمدی نیز می توانند آتش نزاعی را برافروخته کنند. بنابراین کمبل 
و منینگ از اصطالح »خرده پرخاش ها« استفاده می کنند و آن را یکی از عناصر 

اصلی فرهنگ جدید می دانند.
البته در این فرهنــگ، همچون فرهنگ  عزت مدار، عمومــاً از انتقام جویی 
شخصی پرهیز می کنند تا کار به مداخلۀ قانون یا طرف های ثالث بکشد. آ ن ها 
گاهی شکایتشان را مستقیم نزد مراجع قانونی صاحب اقتدار می برند و گاهی نیز، 
به عنوان استراژی ای برای تأثیر گذاری بر مراجع، شکایتشان را به افکار عمومی 
می کشانند. در فرهنگ قربانی مدار تأکید بر ویژگی های قربانی روشی است برای 
جلب همدلی. افراد به شکل روزافزونی کمک و حمایت دیگران را طلب می کنند 
و با نشان دادن ستمی که بر آن ها رفته شواهدی ارائه می کنند که شایستۀ احترام 

و حمایت بیشتری هستند.
کمبل و منینگ این فرهنگ را قربانی مدار می دانند چراکه در آن برخورداری 
ازموقعیت و منزلِت اجتماعی قربانی، بر خالف فرهنگ شرافت مدار و عزت مدار، 
پیشــاپیش ارزشــی  اخالقی تلقی می شــود و هویت  قربانی با استحقاق برای 

مراقبت ها و مالحظه های ویژه گره می خورد.
در فرهنــگ قربانی مدار شــرایط به گونه ای رقم می خورد کــه تمایز میان 
نابرابری های بزرگ و مناقشــات کوچک کم رنگ می شــود. در این وضعیت با 
قربانیان زیادی طرف هستیم که ســعی می کنند خود را یک قربانی بزرگ جا 
بزنند. کمبل و منینگ نه تنها موقعیت اخالقی قربانی را به کلی نفی نمی کنند که 

حتی کنش بر مبنای موقعیت قربانی را نیز مذموم نمی شمرند.
مثاًل آن ها معتقدند که کسانی که به واسطۀ »جنبش من هم«،  در موقعیت 
قربانی قرار گرفتند نمونه هایی تمام نما از اعضای فرهنگ قربانی مدار نیســتند، 
چراکه آنجا ما با قربانیانی روبه رو هستیم که واقعاً قربانی تجاوز و خشونت بزرگی 
شده اند و این ها مناقشات کوچکی نیستند. آنچه از نظر آن ها برای صورت بندی 
فرهنگ قربانی مدار اهمیت دارد این است که کنش قربانی بر مبنای توهین های 
کوچک باشد یا افراد، به واسطۀ پیش زمینه  و ذهنیت های موجود جامعه، جایگاه 
قربانی را دستاویزی برای اعمال قدرت نامتوازن و ناعادالنه برطرف های دیگر 
درگیر ماجرا قرار بدهند. از این لحاظ، »جنبش من هم« اگرچه نمایندۀ فرهنگ 

قربانی مدار نیست، زمینه ساز تشدید و تقویت آن شده است.
مطالعــۀ اصلی کمبل و منینــگ بر روی پردیس های دانشــگاهی و رفتار 
دانشــجویان و اســتادان بوده اســت. آن ها گزارش های متعددی از افشــای 
خرده پرخاش ها و اعتراضات گسترده از سوی دانشجویان جمع آوری کردند. البته 
آن ها معتقدند که تأکید بر پردیس های دانشگاهی و فعاالن دانشجویی نباید این 
شــبهه را ایجاد کند که فرهنگ قربانی صرفــاً پدیده ای متعلق به اردوگاه چپ 
سیاسی و دانشــگاه است، چراکه وقتی فردی علیه طرف های دیگر از موقعیت 
قربانی بهره برداری کند، دیگران نیز بــه این تاکتیک روی می آورند. در چنین 
شرایط پاسخ کسانی که مسبب نابرابری ها هستند نیز به صورت طبیعی این خواهد 

بود که ما خودمان نیز قربانی هستیم.

*عملیات معروف شدن
ماجرای جاســی اسمالت برای آمریکایی ها صرفاً یک صحنه سازی یا تقلب 
ساده نبود؛ تا مدت ها پس از روشن شدن ماجرا هنوز عدۀ زیادی از روزنامه نگاران، 
چهره های فرهنگی و مردم عادی می خواستند بدانند که چه اتفاقی افتاده است. 
چرا باید بازیگری نسبتاً محبوب که نقش های خوبی گیرش می آید و اوضاع مالی 
خوبی هم دارد دست به چنین کاری بزند؟ چرا باید کسی تمنای آن را داشته باشد 
که قربانی باشــد؟ روشنفکران و صاحب نظران این اتفاق را در کنار موارد مشابه 

دیگری قرار دادند و از ظهور فرهنگ قربانی مدار حرف زدند.
در این میان نویســنده ای در جوییش ژورنال نوشــت اســمالت بسیاری از 
ویژگی های یک قربانی را داشت، اما مشکلی درمیان بود: او قربانی ای واقعی نبود 

بلکه فقط بازیگری معمولی بود که کار می کرد. بازیگری معمولی بودن یک چیز 
است و تبدیل شدن به یک سلبریتی واقعی با میلیون ها هوادار جدید چیزی دیگر. 
او بیشتر از آنچه داشت نیاز داشت. او به موقعیت ومنزلت یک قربانی نیاز داشت.

اخباری که می گفت اســمالت خودش این صحنه سازی را انجام داده اولین 
بار در همان ســه چهار روز بعد از حادثه از پلیس شیکاگو به بیرون درز کرد، اما 
این خبر هرگز باعث نشد دوســتان و هوادارن اسمالت در قربانی بودن او تردید 
کنند و خشمشان نسبت به مهاجمان کمتر شود. آن زمان همه برآشفته بودند و 
احساساتشان جریحه دار شده بود و یا از لزوم قانون های سفت و سخت تر برای 
جلوگیری از این اقدامات می گفتند، یا از اقدام متقابل! حتی وقتی خبری مبنی بر 
همکاری نکردن اسمالت با تحقیقات پلیس منتشر شد نیز اوضاع تغییر چندانی 
نکرد و یکی از فعاالن جنبش »جان ســیاهان مهم است« خطاب به میلیون ها 
دنبال کنندۀ توییترش نوشت خبرنگاری که در درز اخبار پلیس نقش داشته همان 
کسی است که با دادن اطالعات نادرست بارها پلیس شیکاگو را در این تحقیقات 
ســردرگم کرده اســت. در ادامه، یک فعال حقوق بشر هم بر آن توییت صحه 

گذاشت و گفت این دقیقاً همان برخوردی است که »قربانیان نفرت« از آن واهمه 
دارند و اغلِب آن ها را به سکوت می کشاند.

14 فوریه، چند روز پیش از دستگیری، جاسی اسمالت برای اولین گفت وگوی 
تلویزیونی اش بعد از این ماجرا به برنامه صبح به خیر آمریکا رفت. مجری برنامه 
با رویکردی همدالنه بیشتر از احساسات اسمالت پرسید و خیلی پیگیر جزئیات 
ماجرا نشد. اسمالت در آن برنامه گفت احساس می کنم اگر گفته بودم مهاجماْن 
مســلمان، مکزیکی یا سیاه پوست بودند، آن ها یی که به اصل ماجرا شک دارند 
راحت تر قانع می شدند. گویا برای جاسی و مجری آن برنامه قضیه کاماًل روشن 

بود: یا این ماجرا را قبول می کنی، یا انگیزه های نژادپرستانه  داری.
اختالف نظرهــای عمیق میان هواداران و مخالفان این اتفاق نشــان می داد 
که قربانی بودن یک فرد به نحوی احساســات جامعه را جریحه دار می کند که 
فرصــت قضاوت منصفانه را از میان می برد. گروه های مختلف جامعه چه آن ها 
که تجربه ای عمیق و تاریخی از نابرابری را تجربه کرده اند و چه آن ها که صرفًا 
به پیش فرض های جامعه دربارۀ نابرابری دست درازی می کنند همه و همه درگیر 

چرخۀ بی پایانی از رقابت برای به دست آوردن موقعیت قربانی می شوند و در چنین 
شرایطی خویشتن داری و بردباری و گفت وگو نایاب خواهند شد. محصول نهایی 
چنین وضعیتی این خواهد بود که افراد ضعیف اجتماع، قربانیان حقیقی و آن هایی 
که غالباً توانایی تجهیز یا جلب حمایت طرف های ثالث پرنفوذ و تأثیرگذار را ندارند 

همچنان صدایشان به جایی نخواهد رسید.
پلیس شیکاگو پس از دستگیری جاسی اسمالت انگیزۀ او از این صحنه سازی 
را نارضایتی از درآمدش اعالم کرد و گفت او برای معروف شــدن و بهبود آیندۀ 
شــغلی اش از رنج و خشم ناشی از نژادپرســتی سوءاستفاده کرده است. یکی از 
فرماندهان پلیس همچنین گفت چنین کاری ممکن است باعث شود که در آینده 

ادعاهای قربانیان واقعی به دیدۀ تردید نگریسته شود.

پی نوشت:
* این مطلب سرمقالۀ مرتضی منتظری مقدم در چهاردهمین 
شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی است و برای نخستین بار 
با عنوان »ملت قربانی« منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن 
را با عنوان »وقتی همه می خواهند قربانی باشند، چه می شود؟« 

بازنشر کرده است.
** مرتضی منتظری مقدم سردبیر سایت و فصلنامۀ ترجمان 

علوم انسانی است.
*** عنوان این یادداشت در فصلنامۀ ترجمان، »ملت قربانی«، 
 A( برگرفته اســت از کتاب چالز سایکس با نام کشور قربانیان
Nation of Victims(. برشــی از این کتاب با عنوان »جامعۀ 
دلخورهــای ناالن« در پروندۀ اختصاصی چهاردهمین شــمارۀ 

فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی ترجمه و منتشر شده است.

]1[ ماگا سرواژه های شعار معروِف 
»Make America Great Again« بــه معنی »آمریکا را 
دوباره باعظمت کنیم« است که در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰1۶ محبوب شد.

]۲[ به ویژه افراد نزدیک به حزب دمکرات آمریکا.

]3[ برای گزارش ماجرای جاســی اســمالت از منابع خبری 
و غیرخبری متعددی اســتفاده کردم اما بیشترین برداشت را از 

مطلبی با عنوان 
»Hate-Crime Hoaxes Reflect America’s Sickness«

 داشتم که در تاریخ 1۸ فوریۀ ۲۰19 در سایت نشنال ریویو 
منتشر شده است.

 Campbell, Bradley, and Jason Manning.  ]۴[
 "Microaggression and moral cultures." Comparative
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Conflict ]۶[
honor culture ]۷[

dignity culture ]۸[
victimhood culture ]۹[
microaggressions ]۱۰[

#MeToo movement ]۱۱[
Black Lives Matter ]۱۲[
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با تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی در پی شیوع بیماری کرونا در ایران از 
اوایل اسفندماه سال گذشته، آموزش های مجازی پا به عرصه آموزش های رسمی 

دانشگاه ها گذاشتند و جایگزین تدریس و تحصیل دانشگاهی شدند.
وقتی همه جهان از شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین در آذرماه  98 
مطلع شدند، حواس ها به سمت این ویروس میکروسکوپی اما کشنده جلب شد. 
موضوع تا آنجا پیش رفت که زمزمه های شیوع این ویروس در ایران نیز کم کم 
به گوش رسید و در نهایت اول اسفند ماه رسانه های رسمی شیوع این بیماری 

در کشور را اعالم کردند.
یکی از تبعات شیوع این بیماری در ایران تعطیلی مدارس،  مراکز آموزشی و 
دانشــگاه ها بود که از همان روزهای اولیه اعالم رسمی این بیماری در کشور،  
به تدریج در اســتان های مختلف کشــور،  آغاز شــد و دانش آموزان،  معلمان،  

دانشجویان و استادان دانشگاهی را خانه نشین کرد. 
تعطیلی دانشگاه سبب نشد تا آموزش کنار برود و دانشگاه ها با توجه به توان 
و ظرفیت خود آموزش مجازی را در دســتور کار قرار دادند. در این زمینه بیشتر 
روسای دانشگاه ها و معاونان آموزشی، کیفیت آموزش را باال ارزیابی کردند. اما 

بعضی از دانشجویان نظر دیگری دارند.
برگزاری ترم تابستانی مشخص نیست

سینا عبدالهی دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه امیرکبیر گفت: سه هفته 
پیش از نوروز 99 بیشــتر کالس ها به دلیل شیوع کرونا تعطیل شد و از زمانی 
هم که آموزش آنالین برقرار شــد، بیشتر اساتید دروس عقب افتاده را آموزش 

می دادند.
وی ادامه داد: آموزش الکترونیک برای دروس نظری تا حدی قابل قبول است 
ولی برای دروس آزمایشــگاهی به صورت آنالین امکان ارائه این دروس وجود 

ندارد و مشخص نیست سرنوشت دروس کارگاهی و آزمایشگاهی چه می شود.
دانشجوی عمران دانشــگاه امیرکبیر با بیان اینکه هنوز چگونگی برگزاری 
امتحانات یا افزایش طول ترم مشــخص نیســت، اظهار داشت: وزارت علوم با 
صدور بخش نامه ای تا حدی چگونگی برگزاری امتحانات را به دانشگاه ها واگذار 
کرد و دانشــگاه ها هم هنوز برای بسیاری از موارد مانند ترم تابستان تصمیمی 

نگرفتند.
عبدالهــی افزود: از واحدهای درســی من فقط 2 واحد مانــده و قرار بود در 
ترم تابســتان آن را گذرانده و فارغ التحصیل شوم. ولی سرنوشت ترم تابستانی 
مشخص نیست و بسیاری از دانشجویان که در آستانه فارغ التحصیلی قرار دارند 

مانند من بالتکلیف هستند.
وی با تاکید بر اینکه ســرعت اینترنت نیز برای آموزش آنالین پایین است، 
افزود: سرعت پایین اینترنت برای دانلود مطالب درسی یا فیلم های آموزشی کار را 
سخت تر کرده است. همچنین اینکه بیشتر اساتید از تلگرام برای ارسال فایل های 
آموزشی خود استفاده می کنند در حالی که تلگرام فیلتر است. همچنین قرار بود 
که اینترنت رایگان به دانشجویان واگذار شود که هنوز این امر محقق نشده است.

دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه امیرکبیر درباره اینکه دانشگاه در ایام شیوع 
کرونا تا چه اندازه به دانشجویان خدمات ارائه داده است،  تصریح کرد: پیش از این 
برنامه ای به نام میز خدمت طراحی شده بود تا دانشجویان بتوانند مشکالت خود 
را مطرح کنند اما در زمان شیوع کرونا به رقم ارتباط با این مرکز پاسخی برای 

تماس ها و ایمیل ها دریافت نمی کنیم.
عبدالهی با بیان اینکه موضوع سنوات برای دانشجویان مشکلی جدید است،  
اظهار داشت: دانشگاه می گوید که دانشجو می تواند ترم را حذف کند بدون اینکه 
برای او ســنوات در نظر گرفته شــود. اما این موضوع سبب می شود بسیاری از 
دانشجویان که برای آینده تحصیلی خود برنامه ریزی کردند، دچار عقب افتادگی 

شوند و نیاز است دانشگاه در این خصوص تدبیری بیاندیشد.
وعده اپراتورهای تلفن همراه محقق نشده است

سعید حبیبا معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز چندی پیش اعالم کرد که 

اپراتورهای تلفن همراه در آغاز شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن آموزش به 
دانشجویان، وعده هایی برای واگذاری اینترنت رایگان دادند اما تاکنون وعده آنها 

عملی نشده است.
وی گفــت: وزارت علوم با تعاملی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
دارد، به صورت جدی در تالش برای واگذاری اینترنت رایگان به دانشجویان و 
اساتید است. البته قرار بود اپراتورها برای واگذاری اینترنت رایگان با دانشگاه ها 
همکاری کنند، ولی وعده های داده شــده به خوبی عمل نشــد. در حالی که در 
این برهه از زمان که مجموعه دانشــگاهی از دانشجو گرفته تا اساتید، کارکنان 
و مســووالن برای افزایش کیفیت آموزش مجازی تالش می کنند، نیاز است 

اپراتورها نیز برای محقق شدن این هدف با دانشگاه ها همکاری کنند.
معاون دانشجویی دانشــگاه تهران با بیان اینکه احتمال دارد ویروس کرونا 
برای همیشــه جزیی از زندگی ما شــود، اظهار داشت: برای همین باید رفتار و 

نــوع برخوردها درباره ویروس تغییر کند؛ ســازماندهی و اینترنت رایگان برای 
دانشجویان در شهرهای کم برخوردار فراهم شود.

دانشجویان به همه کتب کتابخانه دسترسی دیجیتالی ندارند
حمید عمادی دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 
نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: پس از شــیوع کرونا هر چند دانشگاه ها 
آموزش مجازی را در دستور کار خود قرار دادند ولی دسترسی الزم به همه کتب 

کتابخانه دانشگاه فراهم نشد.
وی افزود:  برای کتبی که پیش از این دیجیتالی بودند، امکان دسترسی فراهم 
بود ولی برای ســایر کتب که الزمه پژوهش و تحقیق است، این امکان فراهم 
نیست.دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه آموزش مجازی برای 
رشته های فنی و آزمایشــگاهی کارایی الزم را ندارد، افزود: حدود 30 درصد از 
اســاتید نیز عالقه ای برای همراهی با فناوری های مجازی ندارند و این مساله 
سبب شده در این زمان که نیاز به اطالعات بیشتر آنها در دنیای مجازی و کارایی 

الزم است، کمی عقب بمانند.
عمادی خاطرنشان کرد: آموزش مجازی هرچند تجربه نو در دانشگاه محسوب 

می شود ولی نشان داد که نیاز است زیرساخت های الزم را در این زمینه تقویت 
کرد تا برای برگزاری امتحانات و تعامل بین اســتاد و دانشجو نیز ضعف های 

موجود برطرف شود.
شیوه آموزش مجازی اساتید یکسان نیست

محمدامین جوادی دانشــجوی دانشگاه صنعتی شــریف نیز در گفت گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شــیوه آموزش مجازی بین اساتید یکسان نیست؛ 
بعضی از اســاتید چند ویس از درس مربوطه در گروهی که تشــکل شده بود، 
ارسال می کردند. اما اساتید دیگری هم بودند که با روش های بهتری دروس را 
ارائه می دادند و با حساسیت و نگاه بهتری آموزش الکترونیک را پیش می بردند.

وی افــزود: از آنجا که آموزش مجــازی به صورت آنالین و غیرتعاملی بود، 
نمی توانست بازدهی الزم را برخالف کالس های حضوری داشته باشد. همچنین 
بعضی از اســاتید از همان جزوهایی که پیش از این داشتند، عکس گرفته و آن 

را در گروه ارســال می کردند بدون اینکه صحبت یا مطلب بیشتری به دانشجو 
ارائه دهند.دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه نیاز است برای دروس 
آزمایشــگاهی نیز برنامه ریزی شود، گفت: برای این مسئله می توان  به عنوان 
مثال در 2 هفته به صورت حضوری دروس آزمایشــگاهی را ارائه داد و پس از 
آن برای امتحانات پیگیر شد. همچنین برای حذف ترم نیز پیش از شیوع کرونا 
دانشجو می توانست 2 ترم تحصیلی را حذف کند ولی با فرصت حذف تا سه ترم 

نیز فراهم شده است.
جوادی درباره چگونگی برگزاری امتحانات میان ترم نیز گفت: امتحانات میان 
ترم به صورت مجازی برگزار می شــود. ولی این وضعیت سبب شده است که 

امکان تقلب نیز برای دانشجویان فراهم شود.
وی درباره اینکه آموزش مجازی تا چه اندازه برای دانشــگاه ها مفید است، 
افزود: آموزش الکترونیک به عنوان یک مکمل برای دروس نظری می تواند مفید 
باشــد. به خصوص برای دروسی که استاد برنامه حل تمرین دارد و بدون اینکه 
دانشــجو در دانشگاه حاضر شود، می توان به صورت مجازی و تعاملی این واحد 

درسی را آموزش داد.

دبیر سابق انجمن علمی دانشگاه شریف خاطرنشان کرد: در مجموع محیط 
دانشگاه از نظر تعامل، هم افزایی بین استاد و دانشجو و فضای دانشگاهی که در 
کالس درس حاکم است، سبب می شود دانشجو بیشتر از محتوای دروس استفاده 

کند؛ بنابراین نباید همه دروس به صورت آنالین و مجازی ارائه شوند.
بیشتر کالس های دروس نظری هم برگزار نشد

امیرحســن موالیی دانشجوی دانشگاه حکیم ســبزواری نیز به ایرنا گفت: 
بازدهــی دروس نظری در آموزش آنالین فقط برای یک یا دو درس خوب بود 
ولی برای ســایر دروس بازدهی خوبی نمی تــوان برای آنها تصور کرد. زیرا به 
عنــوان مثال از 20 واحدی که پیش از این برای ترم 98-99 گرفته بودم، فقط 
8 واحد آن را اساتید به صورت مجازی برگزار می کنند و برای سایر دروس هیچ 
کالســی برگزار نشد.وی ادامه داد: بعضی از اســاتید فقط از جزوه خود عکس 
گرفته و آن را در گروهی که در فضای مجازی تشکیل دادیم، ارسال می کنند و 

می گویند این جزو را بخوانید.
موالیی با بیان اینکه اینترنت در این روزها ســرویس دهی خوبی نداشــت، 
گفت: هزینه اینترنت هم به عهده دانشــجو بود و هم اینکه باید با سرعت کم 
اینترنت فیلم های آموزشی یا وویس اساتید را هم دانلود می کردیم که بسیار کار 

را سخت کرده بود.
وضعیت برگزاری دروس عملی هنوز مشخص نشده است

شهاب نظری دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر نیز به خبرنگار 
ایرنا گفت: تاکنون برای درس هــای نظری آموزش الکترونیک موثر بوده ولی 
هنوز برای درس های علمی کار خاصی انجام نشده است. از طرفی اساتید عنوان 

می کنند باید دانشجویان برای آزمون میان ترم به صورت آنالین آماده شوند.
وی در خصوص کیفیت آموزشــی که توسط اساتید ارائه می شود نیز اظهار 
داشــت: اساتیدی که با استفاده از تخته از مطالب درســی را ارائه می دهند، در 
فضای مجازی آموزش آنها دچار افت نشده است. اما بعضی از اساتید که هنوز از 
روش های آموزش مجازی فاصله دارند، نتوانستند در این راه به خوبی عمل کنند.

دانشــجوی کارشناسی کامپیوتر با بیان اینکه فایل های تصویری که اساتید 
ارســال می کردند نیز به دلیل حجم باال  برای بســیاری از دانشــجویان قابل 
استفاده نبود، خاطرنشان کرد: البته من برای حجم اینترنت مشکلی نداشتم ولی 
دانشجویانی بودند که به دلیل سرعت پایین اینترنت نمی توانستند از فایل های 

تصویری به خوبی استفاده کنند.
اعالم اسامی برخی مراکز آموزش عالی برای دریافت اینترنت 

رایگان 
این درحالی است که علی اکبر صفوی رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پنجم اردیبهشت ماه اسامی دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی دولتی و غیردولتی دارای اینترنت رایگان را اعالم کرد.
وی گفت: مشــخصات فنی دانشگاه ها برای اینترنت رایگان )بهنگام شده تا 
پایان فروردین 1399( از طرف وزارت علوم به وزارت ارتباطات ارســال شده و 
وزارت ارتباطات هم نامه جدید )نامه سوم( خود برای ابالغ به اپراتورها را ارسال 
کرده است.صفوی پیش از این نیز به ایرنا خبر داده بود که اسامی دانشگاه ها هر 
چند روز یک بار در اختیار نماینگان وزارت ارتباطات قرار می گیرد و تعداد زیادی 
از اپراتورها به طور رســمی از اجرای اینترنت رایگان برای 800 آی.پی دانشگاه 
خبر دادند.بر اساس فهرستی که رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت 
علوم به تازگی اعالم کرده اســت، تاکنون اینترنت برای 89 دانشگاه دولتی، 24 
آموزشــکده فنی و حرفه ای، 72 دانشــگاه وزارت بهداشت رایگان شده است، 
البته در این فهرســت تعدادی از مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی، حوزه علمیه 
و دانشگاه های غیردولتی نیز دیده می شود.همچنین در فهرست دانشگاه های 
دولتی، دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، زنجان، شهرکرد، 
گیالن، شیراز، هنر اصفهان، رازی کرمانشاه، شهید باهنر کرمان، فردوسی مشهد، 
یزد، بیرجند و تعدادی دیگر از این مراکز آموزش عالی دولتی به چشم می خورد.

ضعف و قوت آموزش مجازی دانشگاه ها از زبان دانشجویان
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گفتگو با سید حسین سراج زاده 

فرهنــگ گفت و گوفرهنگ گفت و گو

شیوع کرونا در جامعه موجب شده تا ضعف های جامعه شناخته شده و موارد 
مثبت و مفیدی نظیر گســترش »عقالنیت« در جامعه و بــه تبع آن افزایش 
مهارت های ارتباطی و به شــکلی ملموس تر، گســترش »دولت الکترونیک« 

برجسته شود.
شیوع کرونا هرچند هزینه های زیادی را برای کلیت جامعه به همراه داشت، اما 
موجب شکل گیری فضا های جدیدی در جامعه هم شد. به عنوان مثال در روابط 
اجتماعی، افزایش مهارت های ارتباطی را در طول دوران قرنطینه و فاصله گذاری 
فیزیکی ایجــاد کرد و یا با افزایــش مهارت مردم در حــوزه فضای مجازی، 
تسهیالتی را برای گسترش »دولت الکترونیک« برای جامعه فراهم نمود. اصالح 
بسیاری از رویه ها به ویژه در زمینه جذب »سرمایه اجتماعی« حاکمیت و جلب 
»اعتماد عمومی« و یا اصالح روند های »نظام رسانه ای«، همگی از مهم ترین 

دستاورد هایی است که در شرایط جدید ایجاد شده است.
»ســید حسین سراج زاده«، جامعه شناس و اســتاد دانشگاه در رابطه با ابعاد 
فرهنگی و اجتماعی شیوع بیماری کرونا نظرات خود را به شرح زیر بیان داشتند. 

در ادامه گفت و گو با ایشان را می خوانید. 

به نظر شما ابعاد اجتماعی شیوع کرونا چیستند؟
*در مرحله نخست باید گفت که شیوع کرونا به طور مستقیم بر روی سالمت 
مردم اثر دارد. اولین اثر آن هم در رابطه با مرگ و میری هست که در بین مردم 
جامعه رواج پیدا کرده و در مرحله بعدی نحوه پیشگیری و تبعاتی است که این 
نحوه از پیشگیری یعنی »قرنطینه« بر روی مردم دارد. شیوع کرونا از این حیث 

می تواند مهم بوده و پیامد های بارز فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
هرچند در رابطه با پیامد ها و ابعاد دقیق اجتماعی و فرهنگی کرونا باید مطالعه 
دقیقی را صورت داد اما، می توان در این زمینه حدس هایی هم زد. به عنوان مثال 
در عرصه اقتصاد، این بیماری تمامی کشور های درگیر با کرونا را با یک »رکود« 
جدی روبرو کرده است. چنانچه در نظریات جامعه شناسی هم با آن روبرو هستیم، 
این رکود اقتصادی می تواند موجب تشدید بسیاری از رفتار های نابهنجار اجتماعی 
شود. بی تردید رکود اقتصادی نخستین تاثیرش را بر روی اقشار آسیب پذیر دارد. 
فقر و بیکاری پیامد رکود اقتصادی است، به ویژه اگر دولت ها در چنین شرایطی 
برنامه مشــخصی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نداشته باشند و یا بنیاد های 
خیریه و سازمان های مردم نهاد در این زمینه فعالیت نداشته و یا کمتر فعال باشند، 
این فشار های اقتصادی ناشی از رکود می تواند بر زندگی عمومی افراد تاثیرگذار 

و نگران کننده هم باشد.
افزایــش اختالفات درون خانوادگی و یا افزایــش نرخ جرایم و ... نمونه بارز 
آن اســت. در بخش دیگر هم باید به روابط اجتماعی اشــاره داشت. در شرایط 
بوجود آمده بســیاری از روابط معمول اجتماعی نظیر دید و بازدید ها و مناسک 
اجتماعی در حوزه خانوادگی، فرهنگی و دینی به حالت تعلیق درآمده است. البته 
باید اشــاره داشت خود این موارد پیامد های اقتصادی هم دارد. تداوم شرایط در 
خانه ماندن و کاهش ارتباطات اجتماعی و شــغلی می تواند موجب افســردگی 
و اختالالت روانی در درون خانواده شــود، چرا کــه در درون خانواده نوعاً افراد 
بــه صورت طوالنی مدت با یکدیگر حضور دارنــد و از آن جایی که این حضور 
تاکنون به این حالت اتفاق نیافتاده و بیشــتر افــراد جامعه ما هم مهارت های 
گفتگویــی و تعاملی خوبی نــدارد، می تواند موجب درگیری هــا و تنش های 
خانوادگی شده و ارتباطات عاطفی درون خانواده ها را هم متاثر کند. خوشبختانه 
در شــرایط کنونی فضای مجازی تا حد قابل مالحظــه ای این فضا را تعدیل 
 کــرده، اما نمی تواند به طور کامل خالء ناشــی از ارتباطات حضوری را پر کند.

رفتار مردم در ارتباط با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
*به نظر من وقتی از واژه مردم استفاده می کنیم باید توجه داشت که نباید آن ها 
را دارای الگو های یکپارچه رفتاری درنظر گرفت، چرا که الگو های رفتاری مردم با 

یکدیگر بسیار متفاوت هستند. با این مالحظه، در جامعه الگو های رفتاری مفاوتی 
داریم که تحت تاثیر تحصیالت، سطح نگرش های دینی، طبقه اجتماعی و سطح 
معیشت قرار دارند که می توانند در مواجه با کرونا هم موجب رفتار های متفاوتی 
باشند. اما به نظر من هم اکنون یک الگوی کنش و رفتار »عقالنی« هست که نوعًا 
طبقه متوسط به باالی جامعه ایران و یا افراد تحصیلکرده تر دارند. آن ها بر مبنای 
اطالعات علمی ارائه شده از سوی جامعه پزشکی و سایر رشته های علمی عمل 
می کنند. مثاًل کاهش ارتباطات و انجام برخی از اصول و قواعد بهداشتی مانند 
شستن منظم دست ها و ... برای جلوگیری از شیوع کرونا، توسط بسیاری از مردم 
 رعایت شده است. کاهش سفر های نوروزی همگی در این زمینه قابل توجه اند.

بی توجهی مردم هم الگوی دیگر اســت که خود ناشی از دو عامل است. یکی 
ســهل انگاری و بی مباالتی، که خود ناشی از ناآگاهی و برخی از برداشت های 
نادرست سنتی از دین و رویکرد های »تقدیرگرایانه« است. عامل دیگر هم شرایط 
اقتصادی و فشار معیشتی است، به گونه ای که افرادی که زندگی اشان با درآمد های 
 ناشــی از کار روزانه تامین می شود، اگر بخواهند هم نمی توانند در خانه بمانند.

به نظر من در سال های اخیر رشد آموزش عالی و وجود شبکه های مجازی همه 
موجب شده اند که سطح آگاهی مردم و بینش علمی در بین آن ها باالتر برود و 
بخش زیادی از آن ها بسیاری از توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند. مثاًل گفته 
می شود سفر های نوروز امسال نزدیک به 70 درصد کاهش داشته است. هرچند 
بخش دیگر )30 درصد( هم چنین اقدامی نکردند و به چشم می آیند، اما می توان 
گفت: این بخش هم بیشتر شامل کسانی است که برداشت های تقدیرگرایانه به 
موضوع داشــتند و یا به لحاظ اقتصادی در مضیقه جدی بودند یا ضرورت هایی 

آن ها را به سفر کشانده.

علل و دالیل رفتار هایی که توصیف کردید چیست؟
*چنانچه پیشتر هم بدان اشاره کردم علل رفتار های مردم ناشی از چند نکته 
بوده است: یکی رویکرد های عقالنی و علمی مردم به مسائل موجود و دیگری 
رویکرد تقدیرگرایانه و سنتی است و دیگری ضرورت های تامین حداقل معیشت 
است که بدان پرداختم. اما باید به یک نکته دیگر هم در این زمینه اشاره داشت 

و آن هم نحوه »برخورد حکومت« اســت که بسیار تعیین کننده بوده و هست. 
بحران های این چنینی که نیاز به تصمیمات جدی در ســطح ملی دارد، نیازمند 
حضور مداخله و برنامه ریزی ســریع و هماهنگ حکومت است؛ بنابراین تاخیر 
بوجود آمده در واکنش به موضوع و تردید ها و حرف های متفاوت مســئوالن در 
خصوص بیماری، موجب شد تا مردم هم برداشت های دوگانه ای از موضوع داشته 
باشند. این مسئله به نظر من بسیار مهم است چرا که اگر حکومت برداشت روشن 
و واحدی در رابطه با کرونا داشــت، و به موقع، منســجم، مصمم و شفاف وارد 
می شد، می توانست از نظر تشویق و حتی وادار کردن مردم به رعایت توصیه های 

بهداشتی الزم اثر زیادی داشته باشد.

راهکار های اجتماعی مواجهه و غلبه بر کرونا چه هستند؟
در وهله نخســت راهکار ها به نوعی راهکار های پزشکی هستند. به هر حال 
کرونا یک ویروس اســت که باید مهار و کنترل شده و از جامعه زدوده شود. در 
مرحله دوم نکته ای که وجود دارد همان بحث قرنطینه و فاصله فیزیکی اســت 
که همگی راهکار های ارائه شــده برای کنترل ویروس اســت. اما برای این که 
چنین مواردی اجرایی شــود نیازمند بررســی زمینه ها و متغییر های فرهنگی و 
اجتماعی هستیم. باید ببینیم که زمینه های اجتماعی فرهنگی اثر گذار بر توفیق 
برنامه های مهار این ویروس چه هســتند. در این جا نوع برخورد حکومت بسیار 
موثر اســت. این که حکومــت تا چه اندازه به صورت منســجم و با اطالعات 
دقیق و شــفاف اعتماد ایجاد می کند تا مردم هم با آن همراه باشند بسیار مهم 
 اســت. اگر مردم پیام های متناقضی دریافت کنند، موجب بی اعتمادی می شود.

نکتــه دوم میــزان اعتماد مردم به حکومت، ســرمایه اجتماعــی حکومت و 
»نظام رســانه ای« قابل اعتماد عوامل موثری هستند، که متاسفانه از مدت ها 
قبــل در این زمینه با مشــکل روبرو بوده ایم. به طور مثال عملکرد رســانه ای 
مانند صدا و ســیما همواره با تردید هــای متفاوتی روبرو بوده اســت که این 
خود موجب بی اعتمادی جامعه به حکومت اســت. بخــش دیگر هم که قباًل 
بدان اشــاره داشــتم برخی دیدگاه هــای تقدیرگرایانه نادرســت از آموزه های 
 مذهبی اســت. اصالح در این زمینه ها می تواند بســیار موثر و مفید واقع شود.

پیامد های شرایط پیش آمده به واســطه شیوع کرونا، در کوتاه 
مدت و میان مدت و بلندمدت برای جامعه ایران چه خواهد بود؟

*به صورت کوتاه مدت در زمینه اقتصادی، گروه های آسیب پذیر با مشکالت 
بیشــتری در مقایسه با گذشته روبرو هستند. چرا که جامعه ما در این دوران در 
یک دوره رکود اقتصادی به ســر می برد و طی سال های متمادی با نرخ تورم و 
بیکاری دو رقمی روبرو بوده اســت. این شرایط فشار زندگی بر فرودستان را به 
همراه داشته است. در اقتصاد می توان انتظار داشت که با ورشکستگی بنگاه ها و 
یا تشدید بیکاری روبرو باشیم. اما از جنبه اجتماعی باید گفت که در کوتاه مدت 
شیوع کرونا موجب شده تا »سواد رسانه ای« به میزان زیادی افزایش یابد که این 
امر می تواند به عنوان یک فرصت مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال انجام 
بســیاری از امور اداری در این مدت در فضای مجازی صورت گرفت که تداوم 
این امر با توجه به افزایش مهارت های مردم در فضای مجازی، می تواند موجب 

پی ریزی و گسترش »دولت الکترونیک« در جامعه شود.
مضــاف بر این موارد، یکســری از پیامد های زیســت محیطی هم در این 
خصوص قابل توجه اســت. شرایط کنونی موجب شده تا جامعه توجه بیشتری 
به محیط زیست داشته باشد که تداوم آن برای جامعه بسیار مفید و موثر است. 
در حوزه فرهنگ هم باید گفت: نگرش های خردمندانه و عقالنی و کارشناسانه 
تقویت شده و در عرصه دین و مذهبی هم به نظر من در سنت های اصیل ادیان 
ابراهیمی، با توجه به ظرفیت های عقالنی که دارند نظیر اولویت داشتن »حفظ 
جان«، شرایط جدید برداشت ها و تفسیر های عقالنی تر از دین را تقویت می کند.

گسترش عقالنیت در سایه شرایط کرونایی 
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به اعتقاد فعاالن حوزه کودک، بی دفاع ترین حلقه اجتماعی کودکان هستند، 
بر این اســاس قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اجازه حضور و 
مداخله به هنگام روانشناسان و مددکاران در مراکز آموزشی، قضایی و انتظامی را 
می دهد تا در شرایط خاص و بحرانی بتوان از فاجعه ای تلخ جلوگیری کرد تا حق 

کودک بی دفاع لگدمال نشود.
تصویــب قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان لبخند را بر لبان 
کودکان و خانواده های آســیب دیده، نمایان کرد، قانونی که سبب شد تا اقشار 
مختلف جامعه از تصویب آن نه تنها خوشــحال شده بلکه برای اجرای هر چه 
زودتــر آن از هر گونه حمایتی دریغ نکنند. این قانون دل بســیاری از مادران و 
پدران جوان را شاد کرد تا دیگر شاهد کودکآزاری و شکستن قلب های کوچک 
و مهربانی که هنوز طعم زندگی را نچشیده اند، در فضای مجازی و حتی اجتماع 
نباشــیم و با مشاهده هر گونه کودک آزاری دست به دست یکدیگر داده تا این 

کودکان بی گناه را در زیر سایه و پناه این قانون قرار دهیم.  
مادران و پدران و ســایر اقشار جامعه با تصویب این قانون نظرات مختلفی 
داشته و بسیاری از آن ها از تصویب آن ابراز خوشحالی کرده و از مسئوالن تقاضا 
داشته اند تا هر چه زودتر این قانون اجرایی شود و بند به بند این قانون حمایتگر 
به معنای واقعی اجرا شده تا هیچ فردی به خود اجازه ندهد تا حتی فریاد بلندی 
بر سر کودکان بی دفاع بر نیاورد و جزء قوانینی باشد که ایران اسالمی در اجرای 

صد در صدی آن نسبت به سایر کشورها پیشتاز بوده و موفق عمل کند.   
»من به عنوان یک مادر با شــنیدن خبر تاییــد الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان بســیار خوشحال شــدم. این اتفاق می تواند برای خیلی از افرادی که 
دســت به کودک آزاری می زنند، بازدارنده باشد«. این را آرزو می گوید. مادری 
که صاحب کودکی 6 ساله  است و با دیدن کودک آزاری ها در فضای مجازی 

و کوچه و خیابان احساساتش جریحه دار می شود.
می گوید: کودک آزاری فقط در فضای مجازی نیست. خیلی از کودک آزاری 
ها را ما می بینیم و خیلی ها نیز از دید ما پنهان اســت اما مهم حمایت مردم و 
دولت از حقوق کودکان است. برای مثال یک بار در خیابان مادری را دیدم که به 
شدت فرزند خود را می زند. نتوانستم سکوت کنم و بی تفاوت باشم. چون کودک 
ضعیف است و قدرت دفاع از خود را در مقابل خشونت ندارد. به سمت مادر جوان 
رفتم و به عنوان یک شهروند از وی درخواست کردم که دیگر کودکش را نزند. 
شاید آن مادر باز هم این کار را تکرار کند اما مداخله محتاطانه من به عنوان یک 

شهروند باعث شد که دست از زدن کودکش بردارد.
به اعتقاد آرزو و مادران جوانی که بیم از آینده کودکان این ســرزمین دارند و 
نگران ســالمت جسم و روان همه آنها هستند، اجرای صحیح قانون حمایت از 
کودکان و نوجوانان می تواند دســت خیلــی از کودک آزاری ها را کوتاه و جان 

کودکان را حفظ کند.
توجــه به موضوع کــودک آزاری و اهمیت آن قصه امروز و دیروز نیســت. 
ماجرای دور و درازی دارد که تا پیش از این شاهد اشکال سنتی کودک آزاری در 
جامعه بودیم و امروز این رفتارهای ضداجتماعی به فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی کشیده شده و به تعبیری ظاهر مدرنی به خود پیدا کرده است.
سوءاستفاده هایی که با انتشــار تصاویر و فیلم هایی زننده از آزار کودک در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود،  بدون اینکه کودک آزار بداند این رفتارها 
نقض حقوق اولیه کودک است و به مرور زمان صدمات و آسیب های این رفتارها 

متوجه کودک خواهد شد.
در همین رابطه به ســراغ افخم صباغ، مدیرعامل موسسه مهر و ماه و فعال 
حوزه کودک رفتیم تا نظرات وی را در خصوص خشونت علیه کودکان و اهمیت 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بازدارندگی آن جویا شویم.
صباغ با اشــاره به تایید الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط شورای 
نگهبان در تاریخ 18 خردادماه 99 تاکید می کند: این باعث خوشــحالی است 
که بعد از مدت های طوالنی و پس از رفت و برگشت های بسیار الیحه میان 
مجلس و شورای نگهبان، باالخره مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. بدون 
شک این گام بسیار بزرگی در جهت رعایت و حفظ حقوق کودکان به شمار می 
آید اما ای کاش این مصوبه قبل از مرگ رومیناها اتفاق می افتاد تا شاهد چنین 

جرائمی نسبت به کودکان نبودیم.
صباغ با اشاره به اینکه تایید الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان و تبدیل آن 
به قانون می تواند در کاهش جرائم و سوء استفاده های احتمالی علیه کودکان 
اثرگذار باشــد می گوید: این قانون زمانی مفیدتر واقع می شود که برای اجرای 
آن، روانشناسان و مددکاران در مدارس، مراکز قضائی و انتظامی حضور پیدا کنند. 
برای مثال شــاید اگر روزی که نیروی انتظامی رومینا را به پدرش تحویل می 

داد، یک مددکار آنجا حضور داشت و به حرف های دختربچه گوش فرا می داد، 
امروز این پرونده مســیر دیگری را طی می کرد و به این شکل فاجعه آمیز رقم 

نمی خورد.
به گفته مدیرعامل موسسه مهر و ماه این درست که باید از ابتدا آموزش هایی 
در خصوص مهارت های زندگی از کودکی به افراد ارائه شود و همچنین کودکان 
و والدین آموزش هایی را نیز در خصوص استفاده از فضای مجازی دریافت کنند 
اما در مواقع بحران و شــرایط خاص وقتی قانون به مددکار و روانشناس اجازه 

مداخله به هنگام بدهد، بدون شک جلوی خیلی از فجایع گرفته خواهد شد.
بی دفاع ترین حلقه های اجتماع

مدیرعامل موسسه مهر و ماه با اشاره به حادثه اخیر کودک آزاری پسری چهار 
ساله توسط مادرش در فضای مجازی می افزاید: این اتفاق و حوادث مشابه در 
نوع خود فاجعه است و قابل گذشت نیست. متاسفانه خشونت هر روز چهره تازه 
ای از خود در فضای مجازی نشــان می دهــد و یکی از بخش های مهم این 
خشونت ها قربانیان کودک هستند. کودکان بی دفاع ترین حلقه های اجتماعی 
به حساب می آیند و بیشترین آسیب متوجه آنها است. اینگونه خشونت ها بیشتر 
از آنکه جنبه اتفاقی و فردی داشته باشد، در واقع ساختاری و سیستماتیک است. 

در نتیجه، بها ندادن به ریشه های این خشونت ها به منزله این است که ما آن را 
پنهان می کنیم و اجازه می دهیم که این رفتارها بار دیگر تکرار شود.

به گفته این فعال حوزه کودک، اگر قرار باشد ما به انسان ها به عنوان صاحبان 
حق نگاه کنیم، پس هر انســانی سرمایه ارزشمند هر جامعه ای است و باید به 
منافع عالی آن توجه شــود و اهمیت به حقوق کودکان نیز از این امر مستثنی 

نیست.
صباغ ادامه می دهد: ناآگاهی نسبت به حقوق کودک در حلقه های خشونت 
گم شــده و دلیل این ناآگاهی به خاطر عدم شناخت نسبت به حقوق کودکان 
است. اینکه پدر و مادری این اجازه را داشته باشند ک هر بال و خشونتی را سر 
فرزندشان بیاورند، صرفا به این خاطر که حق مالکیت بر فرزندشان دارند، درست 
نیست و اینها مغایر با حقوق اولیه انسانی و کودکان است. در این بین می توانیم 
امیدوار باشیم که اجرایی شدن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بتواند از شدت 

آزارها و سوء استفاده ها علیه کودکان بکاهد.
استفاده از کودکان در فضای مجازی جرم است

صباغ در بخش دیگری از صحبــت هایش به اهمیت آموزش خانواده ها و 
کودکان اشــاره می کند و می گوید: آموزش خانواده ها و آشنایی آنها با حقوق 
کودک می تواند کمک کند که تهدیدها تبدیل به فرصت شود. برای مثال خانواده 
ها باید در جریان باشــند که اساسا استفاده از کودکان در فضای مجازی به هر 
نحوی و به هر دلیلی که باشد، تجاوز آشکاری به حریم خصوصی کودکان است. 
افراد باید آگاه باشند آزار جسمی و روحی کودکان به هر نحوی یا انتشار عکس 
ها و فیلم های کودکان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی غیر از اینکه 
حریم خصوصی کودکان را نقض می کند، حقوق آنها را نیز در معرض مخاطره 

و سوء استفاده قرار می دهد.
اما یک شــیوه دیگر اســتفاده از کودکان در فضای مجازی نمایش زیبایی 
های آنها است. »مقایســه زیبایی های کودکان و حتی برگزاری مسابقاتی در 
همین زمینه برای کودکان نیز آسیب زا است. در واقع مقایسه کردن کودکان و 
استعدادهای آنها، برانگیختن حس ترحم حتی برای تبلیغ کاالها و... همه اینها 
ابزاری اســت که برخی از والدین از کودکان برای گرفتن الیک های بیشــتر، 
افزایش دنبال کننده یا همان فالوردر اینستاگرام خود استفاده و بدتر اینکه از طریق 
فرزندانشان در این فضاها درآمدزایی می کنند اما خبر ندارند که این اتفاقات چه 

پیامدهای ناخوشایندی برای کودک به همراه خواهد داشت«.
در همین خصوص ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 
81 اینطور می گوید که هر نوع آزار و اذیت کودک که منجر به صدمه روحی و 
روانی و خالء اخالقی و آزار جســمی کودک شود ممنوع است. کودکان در برابر 
آزار، غفلت، استثمار، تبعیض و در راس آن کودک همسری و قتل باید محافظت 
شــوند. »به همین دلیل مهم ترین چیزی که مــی تواند جلوی این رفتارهای 
خشونت آمیز و ناخوشایند در مورد کودکان را بگیرد و کاهش دهد، این است که 

مفاد پیمان نامه را برای کودکان به درستی اجرا کنیم«.
بــه اعتقاد این فعال حوزه کودک اگر مفاد پیمــان نامه میان خانواده ها، در 
مدارس و میان معلم ها، در دانشــگاه ها، بخش های قضایی و انتظامی کشور 
آموزش داده شود و در کنار آن قانونی که به بهترین نحو از کودکان حمایت کند، 
بدون شک می توان شاهد کاهش آسیب ها در خصوص کودکان و آینده بهتر 

برای آنها و در نتیجه جامعه ای بالنده و سالم بود.   

گزارش از: فاطمه شیری

کودکان بی دفاع  زیر چتر قانون آرام می گیرند




