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اگر زد ،تو هم بزن!
ســـپهرغرب ،گروه خانواده :دیدین بعضی از پدر و مادرا با دامن زدن به پرخاشـــگری فرزندشـــون با جمالتی مثل «اگه زد ،تو هم بزن» آسیب زدن به دیگران ،خشم ،انتقام و کینهورزی رو آموزش میدن.بچهها باید دفاع از خود رو بدون خشونت یاد بگیرند .به هرحال بین
بچهها هم مثل بزرگترها تنش و دعوا طبیعیه که گاهی اتفاق میافته ،بچهها با کتک زدن و اهانت به دیگران ،اونا رو مورد آزار و اذیت قرار میدن و ما نباید چنین روشی رو برای مقابله به مثل به بچههای خودمون هم یاد بدیم.
نقش بازی کردن برای دفاع از خود میتونه روش مناسبی برای آموزش بچهها باشه .به این صورت که مثال من میخوام تو رو اذیت کنم ،تو هم باید از خودت دفاع کنی یا به بزرگترها اطالع بدی ،در این زمینه کشتی گرفتن خیلی مناسبه ،خشونت رو کم میکنه ،در نهایت
اجازه بدید بچهها شکستتون بدن اما در حین بازی به بچهها تذکر بدید که توهین ،گاز گرفتن و پرتاب اشیا ممنوعه.
پس با این کشتی گرفتن بدون خشونت به بچهها اعتماد به نفس و شجاعت رو آموزش میدید تا کسی جرأت اینکه بخواد اونا رو اذیت کنه ،نداشته باشه چرا که افراد قلدر عموما بچههای ضعیف و خجالتی رو قربانی خودشون میکنند.
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حجاب و عفاف در صدا و سیما

سپهرغرب ،گروه خانواده:
مقوله حجاب مانند هر مقوله
فرهنگی دیگر دارای دو بعد
مادی و معنوی است؛ بعد مادی
آن حفظ پوشش و بعد معنوی
صدا وسیما
آن رعایت عفت و حیا در ارتباط
با نامحرم است .متأسفانه در
برنامههای سیما غالبًا بعد مادی حجاب لحاظ
شده و از بعد معنوی آن در منش ،رفتار ،گفتار و
ارتباطات غیر کالمی و ...غفلت میشود.
مقوله حجــاب مانند هر مقولــه فرهنگی دیگر
دارای دو بعــد مــادی و معنوی اســت؛ بعد مادی
آن حفــظ پوشــش و بعد معنــوی آن رعایت عفت
و حیــا در ارتبــاط بــا نامحــرم اســت .متأســفانه در
برنامههای ســیما غالبــا بعد مادی حجــاب لحاظ
شــده و از بعد معنوی آن در منش ،رفتار ،گفتار و
ارتباطات غیر کالمی و ...غفلت میشود.
ضرورت برنامه محوری صدا و سیما در
موضوع حجاب و عفاف
نتایــج تحقیقــات متعــدد نشــان داده اســت
کــه ضعــف برنامهریــزی و عــدم اهتمام جــدی به
ترویج پوشــش اسالمی از اشــکاالت مهم و عمده
صــدا و ســیما در زمینــه ترویــج فرهنــگ عفــاف و
پوشــش اسالمی اســت .با وجود این که حجاب و
پوشش اســالمی درخصوص مجریان برنامههای
تلویزیونــی یــا بازیگــران مجموعههــای نمایشــی
رعایــت میشــود ولــی آنچــه از مــروری اجمالــی
برنامههــای شــبکههای مختلــف تلویزیونــی بــه
دســت میآیــد این اســت کــه تاکنون اقــدام ویژه
برجســته و مشــخصی کــه نشــان از برنامهریــزی
خــاص و گســترده جهــت ترویــج فرهنــگ حجــاب
و عفــاف باشــد ،صــورت نگرفتــه و از قابلیتهــا
و پتانســیلهای بــاالی تلویزیــون در جهــت
فرهنگســازی دربــاره حجــاب ،عفــاف و لــوازم آن
استفاده الزم نشده است.
برخی از وظایف قانونی سازمان صدا و
سیما در قبال عفاف و حجاب
قانــون راهکارهــای اجرایــی گســترش فرهنــگ
عفــاف و حجــاب در  13دی  1384بــه تصویــب
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی رســید .بخشــی از
وظایــف تخصصی ســازمان صــدا و ســیما در این
قانون به شرح ذیل است:
اهتمــام ویــژه در خصــوص معرفــی و ترویــج

از یــک ســو تحقیــر ضمنی شــأن زنــان محجبه
و از ســوی دیگــر مترقــی نشــان دادن افــرادی بــا
پوشــش نامناســب (نمایش حجاب به عنوان امر
ســنتی) از دیگر موارد مشــاهده شــده در این آثار
اســت .برای نمونه به کارگیری پوشــش چادر برای
نقشهای منفی و مشــاغل ســطح پایین جامعه
مانند مســتخدمه ،کلفــت و ...که در تعــداد قابل
مالحظــهای از تولیــدات تلویزیونــی اثــری منفی و
مخــرب بــه نســبت در ناخــودآگاه ذهــن مخاطب
ایجاد میکند.
پوشش چادر عمدتا برای زنان فقیر ،بی سواد،
مســتخدمه ،ســالخورده ،زنان درمانده و مفلوک
مانند زنان بیوه ،همسر مردان معتاد نشان داده
شــده یا از آن به عنوان پوششــی بــرای حضور در
قبرســتان ،مجالس عــزا یا زندان و غیره اســتفاده
شده است.

فرهنــگ عفاف بــه منظور نهادینه ســازی و جذاب
نمــودن آن ،تبییــن نقــش حجــاب و عفــاف در
افزایش ســالمت جامعــه و بهــرهوری آن از طریق
تولیــد برنامههــای مختلــف ،ســفارش ســاخت و
تولید آثار برجســته و تاثیر گذار در موضوع حجاب
و افزایش سطح آگاهی خانوادهها از طریق رسانه
ملی در مورد اهمیت فرهنگی عفاف و حجاب.

تبلیــغ و ترویج فرهنگ عفاف از طریق ارائه الگوها
و اســوههای حســنه ،مطلوب نبوده اســت .البته
در این راســتا حضور زنان محجبــه در برنامههایی
که بــه ظاهر ارتبــاط مســتقیمی با حجــاب ندارند
امــا فعالیتهــا و موفقیتهــای یک زن مســلمان
باحجــاب را بــه نمایــش میگذارنــد ،میتوانند در
اقناع افکار عمومی نسبت به آن مؤثرتر باشند.

الگوهای مناسب برای ترویج ترویح عفاف
و حجاب
رابطــه معنــاداری بیــن محبوبیــت نقــش و
عفــاف در شــخصیتهای زن فیلمهــای پربیننده
تلویزیون وجود دارد ،از این رو میتوان از ظرفیت
شــخصیتها و ســتارههای محبــوب فیلمهــا در
شــکل دهی به نگــرش و رفتــار مخاطبان بــا ارائه
الگوهای مناسب در زمینه ترویج و تبلیغ عفاف به
عنوان یکی از منابع اصلی جامعه پذیری عفاف به
بهترین نحو ممکن استفاده کرد.
ایــن در حالیســت کــه در بســیاری از فیلمها و
ســریالهای داخلــی تصویــر مناســبی از وضعیت
عفاف در شــخصیتهایی کــه میتوانند به عنوان
الگــو انتخــاب شــوند  -یعنــی کســانی کــه دارای
محبوبیــت نقــش هســتند  -دیده نمیشــود .به
طورکلی عملکــرد فیلمهای پربیننده تلویزیون در

رعایت چارچوب معنوی حجاب برتر در
تلویزیون
چادر به عنوان حجاب برتر مورد نظر اسالم ،در
حوزه پوشــش زنان یک پدیده فرهنگی محسوب
میشــود و نشــانهای از تعهــد و تقیــد فــرد بــه
موازین شــرعی قلمداد میشــود .بنابراین انتظار
مــیرود شــاخصهای عفــاف که در زنــان محجبه
ســریالهای تلویزیونی ایرانی بازنمایی میشــود،
به نحو شایســتهای رعایت شــود اما متأسفانه در
ســالهای پــس از انقــالب اســالمی ،زنــان چادری
نمایــش داده شــده در ســریالهای تلویزیونــی،
بــه رغم انتخــاب حجــاب برتر بــه عنوان پوشــش
بیرونــی که خــود معرف ســطحی از تعهــد و تقید
به مبانی دینی و اصول شــرعی اســت ،معیارهای
عفاف اســالمی را در تعامل با افراد نامحرم رعایت
نکردهانــد و نحوه ارتباط ،نــگاه وگفت وگوی آنان

بــا نامحــرم و نیــز زینت ،مــو و اندام آشــکار آنها در
برابــر نامحرم ،تفاوت معناداری با دارندگان ســایر
پوششها ندارد.
عملکرد کلی صدا و سیما در حوزه حجاب
و عفاف
پــس از پیــروزی انقالب اســالمی ایــران ،حضور
زنــان در اجتماعــات را بــا حفــظ کرامت انســانی و
رعایت مســئله پوشــش و حجاب به شکل رضایت
بخش و قابل قبولی شــاهدیم .همچنین در غالب
تولیدات تلویزیونی نیز پوشــش اســالمی و حفظ
حریم روابط زن و مرد توســط افراد حاضر در سیما
اعم از مجریان خبر ،مجریان مجموعههای ترکیبی
برنامــه کودک و نوجوان و بازیگران مجموعههای
تلویزیونــی بــه شایســتگی رعایــت میشــود .امــا
بــا ایــن وجــود نقدهایی در ایــن زمینه نیــز مطرح
هست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
برخی تولیدات تلویزیونی با محور حجاب
بــا وجــودی که در موضــوع حجــاب و عفاف ،از
دید منتقدان صدا و سیما نقدهای جدی در زمینه
برنامهریــزی و اولویــت حجاب بر رســانه ملی وارد
است ،اما با این وجود تا کنون تلویزیون در برخی
موارد انگشت شــمار به طور اخص برنامههایی را
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استفادهدرکرد.
گرای سالم»
همجنس
کتاب «جامعه و
«هوموفوبیــا» را
واژه
روانــی،
غایــت بحرانــی
استفاده به
حــاال شــکلی
مســأله
و امــا
کرد.
سالم»
همجنسگرای
غایــتدر مســیر
دنیــایبهغــرب
خــود گرفتــه
بحرانــی
اســت.شــکلی
مســأله حــاال
بــهو امــا
بــازی را به
مضامین
ترویــج
مســیر
همجنس در
دنیــای غــرب
اخالقــی،اســت.
بی گرفتــه
خــود
بــه
اســت.
کشــانده
معصوم
کودکان
انیمیشــنهای
به
بــازی را
همجنس
مضامین
اخالقــی،
ترویــج بی
مفاهیم
معصومیادگیری
کودکانمجاز بــه
حتــی هنوز
کودکی
کشــانده اســت.
کههای
انیمیشــن
یادگیریانســانها
بــهطبیعی
روابط
جنســی
هــای
مفاهیم
هنوزدرمجاز
حتــی
آموزه که
وکودکی
کند با
تماشــا می
محتواهایی
حــاال در
ها
انســان
کهطبیعی
روابط
جنســی در
نیســت،هــای
و آموزه
کهمی
مواجه
همجنسبازی
شود!میکند با
تماشــا
محتواهایی
مضامینحــاال در
نیســت،
()In a Heartbeat
قلــب»
مضامینیــک
«در
مواجه میشود!
تپــشبازی
همجنس
همجنسبازی
مضمــون
حــاوی
انیمیشــن
اولین
)In
(a Heartbeat
قلــب»
تپــش
«در یــک
همجنسســال
دقیقهای در
کوتاه 4
انیمیشــن
اســت .این
بازی
مضمــون
حــاوی
انیمیشــن
اولین
مــورد عالقه
داســتان 4آن در
منتشــر شــد و
2017
ســال
دقیقهای در
انیمیشــن کوتاه
اســت .این

پافشاری غرب بر مضامین غیراخالقی علیرغم اعتراض والدین
پافشاری غرب بر مضامین غیراخالقی علیرغم اعتراض والدین
یــک پســر دبســتانی بــه پســری دیگــر اســت .این
واقعــی خانــواده ،مــورد انتقاد قــرار گرفتــه بود.
مــوردتنها در
یوتیوب
پس از
کوتاه
انیمیشــن
عالقه
دردر
انتشــارآن
داســتان
شــد و
منتشــر
2017
بیش از
تمرکــز
بــه دلیل
ایــنبــر جلــب
عــالوه
هــای
گروه
ســوی
مخالفت از
ســریال قبــًا
اســت.بار و
دیگــرمیلیون
پســریاز 40
بــه بیــش
خــود
پســتهای
این
دبســتانی
یکی ازپســر
یــک
کشــیدنســنتی
تصویرای بســیار
هســته
حــد بر
کانون
خانوادهبه
یکبــه دلیل
رویبــاز،
همجنس
دربار
میلیون
نزدیک به
در
شد.در
تماشاتنها
یوتیوب
پس از100انتشــار
مجموعکوتاه
انیمیشــن
بچهها
مادر» از
خانــواده،که در
متوسط -
طبقه
بود.
گرفتــه
«خوکقــرار
آنانتقاد
مــورد
واقعــی
دنیــای 40غــرب
دســتو
میلیون بار
معضــل بیــش از
االســفهای خــود
مع پســت
یکی از
پدر»
«خــوک
کنــد در
مراقبــتبــرمی
ســراز
بیش
تمرکــز
کــهدلیل
حالــیبــه
مخالفت
جلــب
عــالوه
البــی
باردارد و
برنمــی
معصــوم
کــودکان
ازدر ســر
تماشا شد.
میلیون
نزدیک به 100
مجموع
بســیاردر ســال
ایلنــدن
نشــانی
حتــی از
کار
ســنتی
آتشهســته
خانواده
رود،یک
مــیروی
حــد بر
قانونگذاران
فرنــگ آنچنان
بازهــا در
همجنس
دســت
دنیــای بــرغــرب
معضــل
االســف
مع
«(»firemanمــرد
آنواژه
اســتفاده از
طبقهبخاطــر
2019
ها
«خوک مادر» از بچه
متوسط  -که در
خردســاالن
گروه
که کارتون
ســیطره یافته
البــی
ســنیدارد و
برنمــی
معصــوم
کــودکان
از ســر
بود.
انتقاددرشده
نشان)
آتش
کــه «خــوک پدر» ســر
حالــی
میکنــد
مراقبــت
آنچنانبــهبــرصورتــی کامال
رســما و
جدیــدش
قســمت
در
قانونگذاران
فرنــگ
بازهــا در
همجنس
همجنسبازان
گروه
اوضــاع،
ســال
حامیلنــدن در
هاینشــانی
آتش
حتــی از
اینرود،
کار بامــی
ســنیهمجنسباز
یــک زوج
معرفی
شــفافکهبــه
واضح و
خردســاالن
گروه
کارتون
ســیطره یافته
واژه شــدند مادامیکــه
نزدیکتــر
بخاطــر خــود
2019اهــداف
بــه
«(»firemanمــرد
اســتفاده از
میپردازد.
قســمت جدیــدش رســما و بــه صورتــی کامال
در
بود.مدیــر ارتباطــات و
ســانتوس»،
«رابــی
دی انتقاد شده
نشان)
آتش
)Peppa
خوکه»(Pig
گاردین« ،پپــا
گزارش
به
باز
همجنس
معرفی یــک زوج
شــفاف بــه
واضح و
دگرباشــان
حقــوق
موسســه
امــوراینخارجــی
بازان
همجنس
های حامی
اوضــاع ،گروه
با
زوج همجنسباز را در جدیدترین قســمت
اولیــن
پردازد.
می
شــدندبه بیبیسی
استون وال،
جنسی(همجنسبازان)
مادامیکــه
نزدیکتــر
بــه اهــداف خــود
گزارش کرد.
بهمعرفی
خود
گاردین« ،پپــا خوکه»()Peppa Pig
همجنــس را
«رابــیکــهدیمعرفــی یــک
گفــت
«فــوقو
ارتباطــات
زوج مدیــر
ســانتوس»،
شــخصیتهای
عنــوان
هــای
خرس
قســمت
جدیدترین
قطبــیبازبهرا در
همجنس
زوج
اولیــن
العاده» می
داند.موسســه حقــوق دگرباشــان
خارجــی
امــور
(LGBTQهمجنسباز) در تاریخ  18ســاله سریال
خود معرفی کرد.
سریال
کســانی که
«بســیاری از
او توضیح داد:
سی
بیبی
استون وال ،به
جنسی(همجنسبازان)
نمایــش
)Peppa
خوکــه»(Pig
های
شــخصیت
عنــوان
«پپــاقطبــی به
انیمیشــنهــای
خرس
یــا دو پدر
خودشــان دو مادر
کــهمی
تماشــا
«فــوق
همجنــس را
کننــد،یــک زوج
معرفــی
راگفــت
داده شدند.
(LGBTQهمجنسباز) در تاریخ  18ســاله سریال
داشت!
داند.
خواهند می
العاده»
کــودکان ،یک
تلویزیونی
انیمیشــن
پیــگ،
پپــا
نمایــش
)Peppa
خوکــه»(Pig
«پپــا
انیمیشــن
قســمت از این
پخشازایــن
داد:و بــا
وجــود
بــا این
سریال
کســانی که
«بســیاری
توضیح
او
همجنسبــاز را به گروه شــخصیتهای خود
زوج
داده شدند.
بســیاری از
خردســاالن،
مخصــوص
پدر
مادر یــا دو
خودشــان دو
انیمیشــنمیکننــد،
را تماشــا
کــودکان،ساله
تلویزیونیتاریخ 18
انیمیشــناولین بار در
پیــگ،است .این
پپــا کرده
اضافه
یک
سراســر جهان مراتب اعتراض خود را در
والدین
خواهندازداشت!
معرفی
شــخصیت را
گروه خانوادهای
اینبهبرنامه
همجنسکه
نمایش است
خود
های
بــاز را
زوج
کاربران
داشتند .یکی از
اجتماعیبــاابراز
این
قســمت از
پخش ایــن
هایوجــود و
شبکهاین
بــا
همجنسباز)
کند کــه
می
ساله
LGBTQدر(+تاریخ 18
آناولین بار
والدیــناین
کرده است.
اضافه
خردســاالن ،تاســف
نوشــت :چقــدر
انیمیشــن خصــوص
در همیــن
انگیزاز
بســیاری
مخصــوص
هستند.است که این برنامه خانوادهای را معرفی
نمایش
معصوم
دنیــای پــاک
همجنس
اســت
در
اعتراضوخود را
بازهامراتب
جهان
کــهسراســر
والدین از
شــخصیتی
قســمتی با
میدر
خانواده(+ها،همجنسباز)
عنــوانLGBTQ
والدیــن آن
کند کــه
ســن ازو ســال و
ابراز ربطی به
مســائلی که
کودکان را
کاربران
داشتند .یکی
هایبااجتماعی
شبکه
پنی اعالم میکند که نگهبانان او یک جفت
به نام
هستند.
چقــدردادهاند.
هجوم قرار
مورد
شرایطشان ندارد
تاســفانگیز
نوشــت:
خصــوص
در همیــن
ها،باز) هستند.
همجنس
لزبین(دو
خرس قطبی
شــخصیتی
عنــوانزنخانواده
قســمتی با
در
هنوز وزود اســت
بازهانوشــت:
کاربران
یکــیکــهدیگر از
معصوم
دنیــای پــاک
همجنس
اســت
یکزندگی
مامانــم
اون یکــی
خــود و
مامــان
مــن
جفت
نگهبانان او
کند که
اعالم می
نامبــاپنی
به
که به
بشوند
مســائلی آشنا
کودکانباما با
که
هیچو
ســال
ســن و
ربطی به
مســائلی که
کودکان را
مامان دیگه
پزشــک اســت و
قطبی مامانم
کنــم .یک
می
هستند.
همجنسباز)
لزبین(دو زن
خرس
داشــته
خوانشــی از
توانند درک
عنوان نمی
آناند.
داده
مورد یاهجوم قرار
شرایطشان ندارد
اسپاگتی می
پزد.خــود و اون یکــی مامانــم زندگی
مامــان
مــن بــا
باشند.
یکــی دیگر از کاربران نوشــت :هنوز زود اســت
فعالیــت و
موضــوع
میایــن
دیگه
ســالوهامامان
دنبــالاســت
بــهپزشــک
مامانم
کنــم .یک
کــه ایــن
تاســف می
نیکــول ابــراز
که مامــان
هیچ
کنــدکه به
بشوند
مســائلی آشنا
کودکان ما با
هــای همجنسبــاز بــرای اینچنیــن
پیگیــری
گروهپزد.
اسپاگتی می
اشآنرا گستاخ
کودکیاچهار ساله
میتواند
داشــته
خوانشــی از
توانند درک
نمایش،نمی
عنوان
اندرکاران این
ها دست
موضــوعآن
ایــنای اســت،
برنامه
برنامهو
فعالیــت
دنبــال ســالها
بــه
ادب کند.
و بی
باشند.
انحراف اخالقی را
معضل و
هــایاین
گروهاند تا
پیگیــریکرده
را وادار
اینچنیــن
بــاز بــرای
همجنس
کــهانتقاد
کنــد در
میپرنت
ایندوس
ســایت
ایــن
زبانتاســف
انگلیســیابــراز
مامــان نیکــول
خانواده
تــری از
متنوع
های
ای قالب
عنوان
با
تعریفاین برنامه
اندرکاران
دست
آنها
اســت،
برنامه
مضــراترانمایش
بــرای
تواند 6دلیــل
برنامــه
بــه ایــن
گستاخ
سالهاش
کودک راچهار
نمایش ،می
ســال
آنها دو
نمایش
طوماریرا
پیشاخالقی
انحراف
معضل و
بگذارند.این
کردهاند تا
رابهوادار
همجنسباز به شرح زیر عنوان کرد:
والدین
ادب کند.
و بی
مذکور برای
سریال
سازندگان
قالبکردن
متقاعد
برای
خانواده
تعریف
تــری از
های متنوع
عنوان
با
در پدر در
مقام
ایندوسبه
زبانبیحرمتی
باعث
ســایتمیتواند
-1پپا
انتقاد
پرنت
انگلیســی
اندازی کرده
همجنسباز
عضویت
طوماری
ســالراهپیش
خانوادهآنها دو
نمایشدربگذارند.
به
خانواده شود
برنامــه  6دلیــل را بــرای مضــرات نمایش
بــه ایــن
سریالکردند.
جمعآوری
 24000امضا
نزدیک به
مذکور برای
سازندگان
متقاعد کردن
وبرای
گســتاخی و
باعــث
فیلــمبازمیبهتوانــد
-2ایــن
عنوان کرد:
شرح زیر
همجنس
والدین
هــای
خانوادهقبــًا از
ســریال
ایــن
گروه کرده
ســوی اندازی
همجنسباز راه
عضویت در
شود
کودک
بیادبی
حرمتی به مقام پدر در
خردسالبی
تواند باعث
-1پپا می
کردند .کانون
کشــیدن
تصویر
24000دلیل
همجنسبهبــاز ،بــه
آوری
امضابهجمع
و نزدیک
-3کــودک میتوانــد نســبت بــه دوســتان و
خانواده شود

همساالنش گستاخ شود
ناســالم
عــادات
مبلــغ
خوکــه»
-4فیلــم «پپــا
گســتاخی و
باعــث
توانــد
فیلــم می
-2ایــن
شودکودک خردسال شود
میادبی
بی
نه
بــهکــودک در
ناشایســت
میبر رفتار
فیلم
-5ایــن
دوســتان و
توانــد نســبت
-3کــودک
شودوالدین تاثیر میگذارد
مقابل
ایستادن
گفتن و
گستاخ
ساالنش
هم
مفاهیــم
مبلــغمعــرف
توانــد
فیلــم می
-6ایــن
عــادات ناســالم
خوکــه»
-4فیلــم «پپــا
شودساز از منظر جنسیتی برای کودک باشد
مشکل
می
نوشــت
ناشایســتخــود
شــماره امــروز
کــودک در نه
نیــزبردررفتار
پولیتیکــوفیلم
-5ایــن
گذارداین
دولتــی
ایتالیــا از
حــزب
کــه
تلویزیــونمی
والدین تاثیر
راســت مقابل
ایستادن
گفتن و
برنامه
قســمت از
پخش
خواســته تا
کشور
مفاهیــم
این معــرف
توانــد
فیلــم ازمی
-6ایــن
خودداری
کند.منظر جنسیتی برای کودک باشد
ساز از
مشکل
تازگی
خــودبه
اســت کــه
این
نوشــت
قســمتیامــروز
حول شــماره
جنجالنیــز در
پولیتیکــو
خرس
شــده که
بریتانیاییاز پخش
حــزبکودک
ازکــهبرنامــه
دولتــی این
تلویزیــون
راســت ایتالیــا
معرفی
پنیازرا با
قطبــی به نــام
همجنساز برنامه
والدیــن قســمت
پخش این
خواســته تا
کشور
میکند.
خودداری کند.
FdI
حزب
ســخنگوی
فدریکو
راستتازگی
کــه به
اســت
مولیکونه،قســمتی
جنجال حول
این
برای
نویســندگان
«تصمیــم
گفت:
ازایتالیــا
کارتونخرس
شــده که
بریتانیایی پخش
کودک
برنامــه
قبول
مــادر
شــخصیتیبابــا دو
غیرقابلمعرفی
همجنس
والدیــن
گنجانــدن نــام پنی را
قطبــی به
کند.جریــان به اصطــالح اصالحات سیاســی بار
اســت.
می
هســتند که
فرزندان ما
مولیکونه،و این
آســیب میزند
دیگر
FdI
حزب راست
ســخنگوی
فدریکو
گفت:میپردازند.
ایتالیــاآن را
هزینه
«تصمیــم نویســندگان کارتون برای
قبول
غیرقابل
شــخصیتی بــا دو
گنجانــدن
تلویزیون
مــادررادیــو
کمیســیون
مولیکونــه کــه در
بار
سیاســی
اصطــالح
پارلمــانجریــان
اســت.
کننده
اصالحاتپخــش
حضــور دارد ،از
ایتالیــابهنیــز
که
هســتند
اینفرزندان
کهاین
زند و
آســیب می
نکند.
ماپخش
قسمت را
خواست
دیگر ایتالیا
ملی
پردازند.
بــه آن را
هزینه
الیــو ،بیننــدگان  ITVصبــح
می لیــدز
گــزارش
تلویزیون
بریتانیــا کــه
مولیکونــه
رادیــواولیــن زوج
کمیســیونمــورد
پــسدراز بحــث در
بخیــر
کننده
دارد ،از پخــش
ایتالیــادرنیــز
پارلمــان
خوکــه»(Peppa
حضــور«پپــا
کارتــون
همجنسبــاز
نکند.
«بســیارپخش
قسمت را
ایــنکه این
خواست
،)Pigایتالیا
ملی
نامطبوع»
برنامه را
تماشــای
گــزارش لیــدز الیــو ،بیننــدگان  ITVصبــح
میبــه
دانند.
زوج
مــورد اولیــن
بریتانیــاازپــس از
بخیــر
«انزجــار»
بحــثدردرتوئیتــر
کاربــران
بســیاری
خوکــه»(Peppa
کارتــون «پپــا
همجنسازبــاز
عنــوان کرده انــد ،یکــی
در برنامــه
ایــن
خــود را
نامطبوع»
«بســیار
معتقــدبرنامه
تماشــای ایــن
از،)Pig
تماشــای ایــن
اســترا کــه
بیننــدگان
می
دانند.بســیار ناراحت کننــده اســت .بســیاری
برنامــه
«انزجــار»
کاربــران ازنیــزکاربــران
از بســیاری
توئیتــر گزارش هــا،
در دیگــر
همچــون
یکــی
کرده انــد،
عنــوان
مضمــوناز ایــن برنامــه
خــود را
خردســاالن
برنامــه
قســمت از
ایــن
تماشــای
اســت راکــه
معتقــد
بیننــدگان
کودکان به
بــرای
)Peppa
خوکه»(Pig
از«پپــا
اند .اســت .بســیاری
کننــده
ناراحت
کرده
بســیارارزیابی
برنامــه منفی
شــدت
از کاربــران نیــز همچــون دیگــر گزارش هــا،
مضمــون ایــن قســمت از برنامــه خردســاالن
«پپــا خوکه»( )Peppa Pigرا بــرای کودکان به
شــدت منفی ارزیابی کردهاند.

در مورد حجاب روی آنتن برده است.
از مشــهورترین ایــن برنامههــا« ،از الک جیــغ
تــا خــدا» بــود .ایــن برنامه به شــرح حــال افرادی
میپرداخــت که در پی یک تحــول درونی به ایمان
و عمدتــا حجاب روی آوردهانــد .اگرچه این برنامه
مخاطبــان و عالقهمنــدان خــود را تــا مدتی جلب
کرد اما انتقادات زیادی را نیز نسبت به شیوههای
تبلیغیاش برانگیخت.
برنامــه دیگــری که بــا موضوع حجــاب و عفاف
روی آنتــن رفــت« ،چــراغ» نــام داشــت کــه در آن
مجــری بــا زنانی کــه طرحهــای موفقــی در رابطه
بــا تبلیــغ حجــاب در جامعــه پیــاده کــرده و پیش
بردهاند به گفتوگو مینشست.
برخی نقدهای وارد به صدا و سیما از
منظر منتقدان در موضوع حجاب و عفاف
نقشهــای اصلــی در برنامههــای نمایشــی
(فیلمهــا و ســریالها) ،غالبــا از حجاب و پوشــش
اســالمی مناســبی برخوردارنــد امــا مســئله حیــا
و عفــت کــه مهمتریــن رکــن حجــاب محســوب
میشــود با مصادیقی همچون نگاههای معنادار
و عاشــقانه ،گفتوگوهــای بــه شــدت محــرک،
آرایشهــای غلیــظ و ...در برخــی از ایــن برنامههــا
نقض میشود.

چگونگی توفیق صدا و سیما در موضوع
حجاب و عفاف
در آخــر اینکــه امــروزه در موضــوع خروجــی
حجــاب و عفــاف از آنتن رســانه ملــی تقریبا غالب
صاحبنظران و کارشناســان ایــن حوزه اتفاق نظر
دارنــد کــه ترویج حجــاب عالوه بر رعایت پوشــش
ظاهری مستلزم نمایش آثار آن در سلوک و منش
بازیگــران نقشهــای زن و مــرد نامحــرم در ارتباط
بــا یکدیگــر اســت .در واقــع رعایــت وقــار و متانت
در تعامــل بــا نامحرمان بــه منزل روح و پوشــش
بــوده و چنانچه کنترلی در رفتار بازیگران زن و مرد
نســبت به هم به وجــود نیاید پوشــش به تصویر
کشــیده کالبــد بیروحــی خواهد بود کــه هیچگاه
تأثیر عمیقی در مخاطب نخواهد گذاشت.
به بیــان دیگر مقولــه حجاب مانند هــر مقوله
فرهنگــی دیگــر دارای دو بعــد مــادی و معنــوی
اســت؛ بعد مادی آن حفظ پوشش و بعد معنوی
آن رعایــت عفــت و حیا در ارتباط با نامحرم اســت.
متأســفانه در برنامههای ســیما غالبــا بعد مادی
حجــاب لحاظ شــده و از بعد معنوی آن در منش،
رفتــار ،گفتــار و ارتباطــات غیــر کالمــی و ...غفلــت
میشــود .موضوعــی که به نظر میرســد ضرورت
توجــه و پرداختن به آن در جهــت اصالح این رویه
میتواند صدا و سیما را در رسیدن به اهدافی که
قانونــی در موضوع حجاب و عفاف رســانه ملی را
مکلف به حرکت در آن مسیر نموده بیش از پیش
موفق نماید.

معرفی کتاب برای یادگیری مهارتهای ارتباطی خردساالن

آرچی؛ کرگدن کوچولویی که به کمک مامانباباها میآید
سپهرغرب ،گروه خانواده:
پیدا کردن کتاب مناسب برای
کودکان سن زیر شش سال کار
راحتی نیست .با وجود تلویزیون
مهارتهای
و انواع و اقسام کارتونها،
خردساالن
کتابها باید جذابیت زیادی
داشته باشند که مورد توجه
کوچولوها قرار بگیرند .مجموعه کتاب آرچی
یکی از این دسته کتابهاست که هم داستان پر
کششی دارد ،هم تصاویر آن جذاب است.
آموزش مهارتهای ارتباطی به
خردساالن یک تا پنج سال
داســتان ایــن مجموعــه کتــاب چهــار جلدی،
درباره یک کرگدن کوچولو به اســم آرچی اســت.
نویســنده ایــن مجموعــه تریســی کــوردری و
مترجمــش آتوســا صالحــی بــوده و انتشــارات
افــق هــم آن را چاپ کرده اســت .نویســنده این
مجموعه ســعی کرده با اســتفاده از شــخصیت
یک کرگــدن ،به رفتارهای نامناســب کــودکان در
دوره خردســالی بپردازد .این کتاب ،داستانهای
ســاده و بامــزهای داره که همــراه بــا تصویرگری
زیبــا ،باعــث جــذب بچههــای یــک تــا پنــج ســال
میشــود .در ادامه با هم داستان هر جلد از این
مجموعه را مرور میکنیم.
وقتی بچهها روی دنده لج میافتند!
اســم جلــد اول ایــن مجموعه« ،نه» هســت.
بچههــا معمــوال در یــک ســنی ،عــادت دارند در
جواب هر ســوال و حتی درخواســتی بگویند نه!
این کتاب در داســتانی شــیرین و بامزه به نتیجه
زیاد نــه گفتــن آرچی میپــردازد .آرچــی درنهایت
یــاد میگیــرد همیشــه نــه گفتن هم بــه نفعش
نیســت و بهتــر اســت گاهــی هــم از کلمــه «بله»
استفاده کند.مجموعه کتاب آرچی یکی از دسته
کتابهاســت که با داســتانهای ســاده و بامزه،
همــراه بــا تصویرگری زیبا ،باعــث جذب بچههای
یک تا پنج سال میشود
سوالهایی که تمامی ندارند
جلــد دوم با عنــوان «چــرا» میرود ســروقت

دغدغــه بــزرگ پدرمادرهــا:
تمامنشــدنی
ســوالهای
بچههــا .نویســنده در این
جلــد در داســتانی کوتــاه از
راهحــل مامانبابــای آرچی برای جــواب دادن به
ســوالهای کرگدن کوچولو میگوید .البته هیچ
راهحــل دائمــی بــرای ایــن قضیــه وجود نــدارد؛
چــون بچههــا هیچوقت از ســوال کردن خســته
نمیشوند و مامان باباها باید همیشه برای این
سوالها آماده باشند.
وقتی بیشتر ،بهتر نیست
جلــد ســوم بــرای بچههایــی مناســب اســت
کــه از هــر چیزی زیــاد میخواهند و بــه کم راضی
نمیشــوند .بچههایــی که موقــع خریــد ،چندتا
چندتــا برمیدارنــد و با کم بودن و کم برداشــتن
مشــکل دارند .این جلد ،به کمــک پدرومادر این
بچهها میآید و با یک داســتان شیرین از عاقبت
همیشــه زیاد خواســتن میگویــد و آرچی هم در
نهایت میفهمد همیشه بیشتر ،بهتر نیست.
همین حاال!
و اما جلد آخر بــه درد پدرمادرهایی میخورد
کــه کــودک عجــول دارند .جلــد چهارم بــا عنوان
«حــاال» ،داســتانی از عجلــه کردنهــای آرچــی
تعریــف میکنــد .آرچــی طاقــت صبر کــردن برای
هیچ چیزی را ندارد؛ پس پدر و مادر آرچی به فکر
راهحلی میافتند که کودکشان را صبورتر کند .در
آخر آرچی یــاد میگیرد صبر کند یا حتی مثال برای
خواستهاش در صف بماند.

خانواده

برگی از گلستان سعدی
سپهرغرب ،گروه خانواده  :یکی را از وزرا پسری کودن بود .پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مر این را تربیتی میکن مگر که عاقل شود .روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود .پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمیباشد و مرا دیوانه کرد.
چون بود اصل گوهری قابل .......................................تربیت را در او اثر باشد
هیچ صیقل نکو نداند کرد...........................................آهنی را که بدگهر باشد
ســگ به دریای هفتگانه بشوی.................................که چو تر شد پلیدتر باشد
خر عیسی گرش به مکه برند...................................چون بیاید هنوز خر باشد
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پاسخ به سواالت پر تکرار درباره احســـاس ناکافی بودن
سپهرغرب ،گروه خانواده:
این روزها از شدت شایع بودن،
بعضیها به آن خوره فکر و روح
میگویند .احساس ناکافی بودن
فضای مجازی از آن دست وسواسهای فکری
است که ساده تلقی کردن آن
میتواند کار ناتمام افسردگیهای
دورهای،کمالگرایی و وسواسهای فکری را در
زندگیمان پیاده کند و آن را به جادههای بیراهه
بکشاند و از ریل عادی و طبیعی خارج کند.
خیلیهــا رد احســاس ناکافــی بــودن را کــه
میگیرنــد یــک جورهایــی بــه سوشــال مدیــا و
شــبکههای اجتماعــی میرســند .واقعیــت ایــن
اســت که در سالهای گذشــته گسترش استفاده
از شــبکههای اجتماعی همــراه با همه خوبیهای
آن آســیبهای جــدی روحــی و روانــی را نیــز بــه
همــراه داشــته اســت .بســیاری از پژوهشــگران و
روانشــناسها میگوینــد دلیل پیشــی گرفتن این
نوع احساســات هنــگام رویارویی بــا تولید محتوا
از ظاهــر زندگــی دیگران این اســت که مــا پیش از
آن که تفکر درســت هنگام ورود به سوشــال مدیا
و شــبکههای اجتماعــی را بیاموزیم خیلــی زود در
ظواهــر آن غرق میشــویم و کــم کم ایــن بیماری
بــه ســراغ مــا نیــز میآیــد .دکتر ســیما فردوســی
متخصــص روانشناســی بالینــی در ایــن گفتگو به
پرتکــرار ترین ســواالت دربــاره این احســاس رایج
به ویــژه در کاربــران شــبکههای اجتماعی پاســخ
میدهند.
خانم دکتر آمارها این آدرس را به ما
میدهند که احساس ناکافی بودن در عصر
حاضر کم کم دارد به یک بیماری روحی و روانی
رایج تبدیل میشود .آیا این نوع تفکر را میتوان
جزو وسواسهای فکری دستهبندی کرد؟
وســواس فکری به خودی خود بیماری ســاده
ای نیســت.این طور تصــور نکنیم که اگر کســی به
آن دچار شــد به راحتــی هم میتوانــد از آن خارج
شــود.چون همــه ما در برهــه ای از زمــان ممکن
اســت افــکار تکرار شــونده داشــته باشــیم نگاه و
بــاور ابتدایی ما در بــاره این بیماری ممکن اســت
ایــن باشــد که ابتال بــه آن چندان چیــز پیچیده ای
نیســت و آن مشــغله فکــری بــا گــذر زمــان از بین
میرود.غافــل از ایــن کــه وســواس فکــری اصــال
مشــغله فکری نیســت بلکــه این بیمــاری با عالئم
و نشــانههای مشــخصی کــه دارد میتوانــد ســد
راه افــراد برای رســیدن به اهداف شــان در زندگی
شــود.پس در قدم اول وسواسهای فکری نباید
ساده تلقی شــوند و نباید از کنار آنها به سادگی
گــذر کنیم.امــا در بــاره حــس ناکافی بــودن،از آن
جایی که این فکر تکرار شــونده عالئمی مشــابه با
آســیبهای کمال گرایی و وســواس فکری از خود
بــروز میدهد هر ســه اینها در زمــره بیماریهای
روحی پنهان در عصر حاضر مطالعه میشــوند اما
در مان و راهکارهای آنها ممکن اســت شــبیه به
هم نباشــد و تجربه هــر فرد با فــردی دیگر در این
زمینه تفاوت معناداری داشــته باشــد.اما تا جایی
کــه میدانیــم ریشــهها و عالئــم و موارد تشــدید

بودن یک انسان ممانعت به عمل میآورد.
خانم دکتر بسیاری از پژوهشگران این
باور را دارند که گسترش شبکههای اجتماعی
متهم ردیف اول رایج شدن احساس ناکافی
بودن در انسان امروز هستند .آیا به نظر شما
تاثیر سوشال مدیا و پلت فرمهایی مانند
اینستاگرام به گونه ای هست که بتواند تبدیل
به موتور محرک ایجاد یک بیماری روانی دسته
جمعی شود؟
همانطــور که میدانید این برنامهها اطالعات
دقیقــی از زندگــی دیگران به مــا نمیدهند .اصال
ایــن شــبکهها و برنامههــا ایجــاد شــدهاند کــه
زندگــی را فانتزیتــر و مطلوبتــر از آنچــه هســت
نشــان دهد .این حرف تکرای است اما متاسفانه
واقعیت دارد .در این سوشال مدیا و شبکههای
اجتماعــی ما باطن زندگیمان که به طور طبیعی
در آن مشــکالتی وجــود دارد را بــا ظاهر شــیک و
مطلــوب زندگی دیگران مقایســه میکنیم و خب
معلــوم اســت کــه ایــن کار تکــراری چــه بالهایی
میتوانــد بر ســر زندگــی شــخصی و اجتماعی ما
بیاورد.
کننده در این بیماریها نزدیک به هم هستند.
در مصاحبههای پیشتری که با شما
داشتیم عنوان کردید که کمالگرایی و وسواس
فکری میتواند در زندگی روزمره فرد اختالل ایجاد
کند .آیا احساس ناکافی بودن که زاییده همین
تفکرات است هم میتواند چنین اثری در زندگی
روزمرهمان داشته باشد؟
پیــش از هــر چیــز بایــد ایــن آگاهــی را داشــته
باشــیم که وقتــی درباره کمالگرایی ،یا احســاس
ناکافی بودن و وســواسهای عــود کننده فکری
صحبــت میکنیــم زمانــی میتوانیــم نــام بیماری
را روی آنهــا بگذاریــم که ابتداییتریــن عالئم در
آن وجود داشــته باشــد .دلیل این حرف من این
اســت که بســیاری از ما در زندگــی روزمره ممکن
اســت به صورت موقت این مــوارد را تجربه کنیم
امــا زمانــی ایــن ویژگیهــا نــام بیمــاری بــه خود
میگیرند که در ســاعتهای شــبانه روز ما تکراری
و همچنیــن عودکننــده شــوند .یعنــی نــه تنها از
آنها لحظهای در امان نباشیم بلکه اینها مدام
در حال تسری پیدا کردن در همه ابعاد زندگی ما
باشــند و آن را مختــل کنند .مثال یک دانشــجویی
به دلیل این احســاس رشــته تحصیلیاش را کنار
بگذارد ،یک دانشآموز هدف و معنی زندگیاش
را گــم کند و غرق این تفکرات شــود یا یک مادر یا
خانــم خانه داری به جای رســیدگی به امور جاری
خانــه و زندگــی و وظبفــه تربیت فرزند که بســیار
بــا اهمیت تلقی میشــود قادر بــه متوقف کردن
ایــن افکار نباشــد .وقتــی قدرتی بــرای کنترل این
احساس وجود نداشته باشد و بی آن که بدانیم
در حــال رشــد نیــز باشــد بدیهــی اســت کــه ایــن
موضوع میتواند زندگی روزمره ما را دستخوش
تغییــرات منفی و گاهی حتا خطرناک کند.

نگرانکننده بودن این مسئله و به تعبیر
شما خطرناک شدن آن هم محل بحث و سوال
است ،آیا این احساس میتواند زندگی افرادی را
از ریل عادی خارج کند؟
اینکــه میگوییــد فعــال محــال بحث اســت یک
دلیــل مشــخص دارد .ایــن افکار در افــراد به یک
شــکل بــروز پیــدا نمیکننــد .میــزان غرق شــدن
آدمهــا در آن متفاوت اســت .بعضیها آن را رایج
و بــی دردســر میداننــد .عــدهای از آن طرفداری
هــم میکننــد ،یعنــی میگویند در مــوادری خود
کم بینی و احســاس ناکافی بــودن میتواند این
انگیــزه را در افــراد ایجــاد کند که تالش بیشــتری
برای رشــد فــردی و اجتماعی خــود در جنبههای
گوناگــون داشــته باشــند .اما باز هم توجه شــما
را بــه شــدت این احســاس که پیش رونده اســت
جلب میکنم .این طور نیســت که اگر فردی امروز
 5دقیــق افــکار وسواســی تکــرای داشــته باشــد
فردا هم به همان میزان یا کمتر باشــد .در بیشتر
مــوارد این افکار ،کمال گرایی و احســاس ناکافی
بــودن عــود کننده هســتند .فرد به هیــچ عنوان
و تحــت هیچ شــرایطی احســاس رضایــت از خود
و کارش را نــدارد .ممکن اســت حتــا کارش را رها
کند چون فکر میکند کافی و عالی نیســت .فرض
کنید کسی به زحمت در دانشگاه قبول میشود،
در شــرایط موجود به زحمت شــغلی پیدا میکند
یا با افــرادی دیگر در گذر زمان ارتباط برقرار کرده
اســت کــه از او وقت و انــرژی و هزینه برده اســت
امــا در میانــه کار فقط به خاطر همین احســاس
خــود کم بینــی و کمال گرایی و احســاس ناکافی
بــودن این که مدام فکر میکند دیگران از او بهتر
هســتند و زندگی ایدهآل تری دارند همه اینها را
ناگهان رها کند .خب شــما ببنیــد در ادامه چه بر
سر زندگی آن فرد میآید؟

پس چرا در روانشناسی امروزی که
برخیها آن را روانشناسی زرد میدانند افرادی
احساس ناراضی بودن را قدم ابتدایی دست زدن
به کارهای بزرگ و موفقیت معرفی میکنند و
نکته اصلی اینجاست که چرا این افراد و این تفکر
این همه طرفدار و دنبال کننده دارند؟
هیــچ فــردی بــا احســاس خــود کــم بینــی به
موفقیتهــای بزرگ نمیرســد .احســاس ناکافی
بودن ریشــه در همین خود کم بینی دارد .تالش
و گوشــش همــواره در دین و عرف مــا به عنوان
یــک ارزش معرفی شــده اســت .پس کســی منکر
تالش کردن برای رســیدن به زندگی بهتر نیســت.
اما الزمه رســیدن به ایــن موفقیتها خود باوری
اســت.یعنی ابتــدا یک پایه ای باید وجود داشــته
باشــد که باقی تالشها و هدفها روی آن چیده
شــود و آن همــان خودبــاوری اســت.این افراد از
قــدم به قدم خود لذت میبرند.بســیار شــکرگزار
هســتند و احســاس رضایت دارند امــا در افرادی
کــه مــدام احســاس ناکافی بــودن میکننــد این
را نمــی بینیم.ایــن افراد به هر مرحلــه ای هم که
برسند احساس رضایت نخواهند کرد.
رابطه اجتماعی این افراد در طول زمان به
چه سمتی پیش میرود؟
برخــی از آنهــا تــرس از اجتمــاع دارنــد .یعنــی
مــدام بــا این تفکــر زندگــی میکنند که دیگــران از
آنهــا بهتــر هســتند و از مواجهه واقعــی با آنها
هراس دارند .فردی که خودکم بین اســت و مدام
احســاس نارضایتــی فزاینده دارد از بــودن در کنار
دیگــران لذت نمیبرد چون فکــر میکند به اندازه
کافــی خوب نیســت .وارد بحث نمیشــود .میزان
مشارکت پایین و حداقلی دارد .احساس حسادت
آزاردهنــده ای دارد و همــه اینهــا از اجتماعــی

یعنی تکرار استفاده از این برنامههاست
که این تفکر را ایجاد میکند؟
بله،در وسواس فکری تعریف این بود که این
افراد قادر به متوقف کردن افکار وسواسی عود
کننده نیســتند.کاربردان فضای مجازی به آن که
خودشــان بداننــد بــه طــور پنهانــی و بــه راحتی
بــه واســطه ایــن برنامههــا معتــاد دنبــال کردن
تکههــای ایــده آل از زندگــی دیگــران میشــوند.
وقتــی به طور مداوم در حــال دیدن یک نمایش
باشــید آن نمایــش بــر افــکار و رفتــار شــما تاثیر
میگــذارد حتا بــی آن که متوجه آن شــوید خلق
و خوی شــما را تغییــر میدهد.این تکرار و دنبال
کردن و وقت گذاشــتن در ایــن فضای مجازی که
پر از تصاویر پوشــالی و ایده آل و مینی مالیستی
از زندگــی دیگران اســت تاثیر مســتقیم بر زندگی
ما دارد.
بسیاری از ما میدانیم و آگاه هستیم که
آنچه در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام
میبینیم همه زندگی دیگران نیست ،با این
حال چرا در نهان خود طوری آن را باور میکنیم
که این آگاهی پس زده میشود؟
ایــن بــه دلیــل همــان تکــرار اســت .مــا کاربــر
دائمــی ایــن صفحات مجــازی شــدهایم .در تکرار
نوعــی بــاور کاذب اتفاق میافتد و همین اســت
که در دراز مدت این احســاس را تبدیل به نوعی
بیماری روحی و روانی میکند.
افسردگی ناشی از استفاده دائمی از این
شبکههای اجتماعی در چه گروههایی بیشتر
بروز پیدا میکند؟
ایــن که میگویند بیکاری به نوعی اماالمراض
اســت درســت گفتهاند .بیــکار بودن ،بــی انگیزه
بــودن ،هدف نداشــتن مصائب بیشــماری ایجاد

میکنــد .فــردی کــه کار مهمــی دارد کمتــر در
ایــن فضاهــا وقــت میگــذارد .بیشــتر در زندگــی
واقعــی حضــور دارد و همیــن موجــب پیشــرفت
او میشــود .اما کســی که بیکار اســت بیشــتر در
ایــن صفحــات به نوعی پرســه مجــازی میزند .با
آدمهــا و زندگیهای غیر واقعی در تماس اســت
و احســاس جامانــدن از بقیــه را دارد .همیــن
احســاس کــه بقیــه چقــدر از مــن خوشــبخت
تــر هســتند میتوانــد ابتدایــی بــرای نوعــی از
افســردگی باشد .خانمها توجه بیشتری به ظاهر
زندگــی دارنــد و بــودن درایــن فضا بــر دختران و
زنــان تاثیــر بیشــتری میگــذارد .آســیبهای این
شــبکهها بــرای نوجوانــان هــم بســیاری جــدی
اســت .آنهــا ســلبریتیها را الگــوی خــود قــرار
میدهنــد در حالــی که زندگی واقعی شــان هیچ
تناســبی با زندگی آن سلبریتی ندارد .همه اینها
نوعی سرخوردگی در افراد ایجاد میکند و مخل
زندگی عادی و هدفمند میشود.
چطور میتوانیم از احساس ناکافی
بودن دور شویم؟ آیا این نوع از خود کمبینی
درمان رفتاری دارد؟
احســاس ناکافــی بــودن ریشــههایی دارد
کــه بایــد درمان شــوند .عــدم اعتماد بــه نفس،
عملکــرد ضعیــف در زندگــی ،تــرس از قضــاوت
دیگــران ،نادیــده گرفتــه شــدن توســط دیگــران
میتوانــد ایــن احســاس را در مــا ایجــاد کنــد.
خواهــش مــا ایــن اســت کــه اگــر ایــن رفتــار در
خودتــان یــا نوجوانــان اطــراف تــان بــه طــوری
قــوت گرفتــه کــه انگیــزه را از شــما ســلب کــرده
آن را دســت کــم نگیریــد .ادامــه دار شــدن ایــن
احســاس در طــول روز حتمــا بایــد مــورد درمان
قــرار بگیــرد .اگر ریشــههای ایــن تفکر رفع شــود
مســیر هموارتر میشــود .ببینید بــرای تمام این
عالئــم درمانهایی در روانشناســی بالینی وجود
دارد .با مراجعه به روانپزشــک متوجه میشــوید
که دلیل این احســاس در شــما کــدام یک از این
موارد اســت و درمان شــما ســرعت بیشــتری به
خود میگیرد.
اگر در ابتدای درگیری با این تفکر مخرب
هستیم چطور میتوانیم به خودمان کمک
کنیم؟
قدم اول این اســت کــه از مقایســه خودمان
بــا دیگران دســت برداریــم .با خودمــان مالیم تر
باشــیم .انتظارات بی جا از شــرایط مان نداشــته
باشــیم .به پیشــرفت مرحلهای راضی شــویم و با
شــجاعت چالشهای زندگی را از سر راه برداریم.
درجــا نزنیــم و با وجــود همین مشــکالت حرکت
کنیــم .بیــکار و بیانگیــزه نمانیــم .حتــا اگــر فکــر
میکنیم توانایی حل مشکلی را نداریم درباره آن
مطالعه کنیم .دربــاره آن برنامهریزی و فکر کنیم
بــه این صورت حرکتی انجام شــده کــه میتواند
ثمــر بخــش باشــد .مشــاوره گرفتــن همچنــان
بهتریــن راهــکار اســت .مشــاور بــه شــما کمــک
میکند آنچه هســتید را به دســتی ببنید و دست
از خــود کم بینی افراطی بردارید.

اگر نقاشــی کودک شــما این نشانهها را دارد از یک روانشناس کمک بگیرید
سپهرغرب ،گروه خانواده:
تفسیر نقاشی کودک با توجه
به مراحل رشد و تکرار شدن
یک نشانه قابل بررسی میشود
نقاشی کودک اما در اغلب اوقات نقاشی برای
کودکان ،تنها یک کار لذتبخش و
خالقانه است.
نقاشــی کــردن کــودکان کاری خالقانــه و
سرگرمکننده است اما میتواند برای اهداف درمانی
یا ارزیابی رشد آنها نیز استفاده شود .در بسترهای
آموزشی و بالینی ،نقاشی کودکان اغلب ابزاری برای
ارزیابی شخصیت ،رشد فکری ،مهارتهای ارتباطی و
سازگاری عاطفی کودک است.
متخصصــان ،گاهــی از ایــن نقاشــیها بــرای
تشــخیص ناتوانیهــای یادگیــری کــودکان کمــک
میگیرنــد و گاهــی هــم مــددکاران اجتماعــی و
مشــاوران از کــودکان میخواهنــد کــه حــوادث
آســیبزا را ترســیم کننــد ،بــه ویــژه زمانــی کــه
مهارتهــای ارتباطــی کافــی بــرای توضیــح آنچــه
شــاهد بودهاند یا تجربه کردهانــد را ندارند .اغلب
در ایــن شــرایط ،کــودکان با کشــیدن و صحبت در
مــورد آنچــه در تصویــر اتفــاق میافتد ،احســاس
میکنند از آن رویداد آسیب زا دور شدهاند و انگار
دربــاره شــخصیتی در کتاب یــا تلویزیــون صحبت
میکنند.
تجزیــه و تحلیل رنگ نقاشــیهای کودکان هم
گاهی میتواند ابزاری برای تعیین وضعیت عاطفی
کودک باشــد؛ تکرار زیاد رنگهای ســیاه یا قرمز در
نقاشــی کــودک ممکن اســت نشــانه یک مشــکل
باشد .مشکی اغلب نشــانه افسردگی یا احساس
ناامیــدی یا محدودیت اســت .قرمز ممکن اســت
نشــان دهنده عصبانیت شدید باشــد .آبی و سبز
معمــوال رنگهــای آرامــی هســتند و زرد و نارنجی

اغلب نشان دهنده شادابی هستند.
با این حال و به نقل از دایره المعارف ســالمت
کودکان ،نقاشــیهای یک کودک نرمال و عادی در
هر مرحله از رشد ،شکل خاص خود را دارند
مرحله خط خطی معموال از دو ســالگی شــروع
میشــود و تــا حــدود چهار ســالگی کــودک ادامه
مییابــد .در برخی موارد ،به محــض اینکه کودک
بتوانــد مداد رنگی را در دســت بگیــرد و روی کاغذ
عالمت بگذارد ،معموال حدود  18ماهگی ،شــروع
بــه خط خطی کردن کاغذ میکنــد .در این مرحله،
کــودک فقــط به تماشــای جریــان رنــگ روی کاغذ
عالقــه دارد و برخــی از کودکان هم بیشــتر از خود
عالمتگذاری لذت میبرند.
نکتــه قابــل توجــه والدین این اســت کــه آنچه
کــودکان روی کاغــذ میکشــند تصادفــی اســت و
باعث لذت و خوشــحالی کودک میشود ،حتی اگر
برای بزرگساالن قابل تشخیص نباشد.
خط خطیهای حدود سنی یک و نیم سالگی
بعــد از  6مــاه ،یعنــی در حــدود دو ســالگی،
کودک هوشــیارتر میشــود و ممکن اســت شروع
بــه کشــیدن دایــره کنــد .کمــی بعــد کــودک برای
نقاشــیاش نامگــذاری میکنــد و مثــال میگوید:
«ایــن یــک گل اســت» .ممکــن اســت روز بعــد به
نقاشــی ســگ نگاه کند و بگوید« :این بابا است».
کودک همچنین شروع به کشیدن افرادی میکند
کــه شــبیه قورباغه یــا آمیب هســتند :دایــرهای با
بازوها و پاها و گاهی اوقات چشمان درشت.
مرحله پیش طرحواره ،پیش شــماتیک یا پیش
نمادین در حدود چهار ســالگی شــروع میشــود.
در این مرحله آمیبها یا قورباغهها ممکن اســت
صورت ،دســت و حتی انگشــتان پا داشــته باشند
امــا بدن نداشــته باشــند .این چهرههــا از رو به رو
کشیده میشوند و اغلب لبخندهای بزرگی دارند.

حذف جزئیات بدن نشــانه این نیســت که چیزی از
نظر رشــدی اشتباه پیش رفته! فقط به این معنی
است که چیزهای دیگری در نقاشی مهمترند.
بــه عنــوان مثــال ،ســرها اولیــن اجــزای بــدن
هســتند کــه کشــیده میشــوند و ممکــن اســت
همچنان بزرگتر از ســایر قســمتهای بدن باشند.
این کار به این دلیل اســت که کودک ســر را بســیار
مهــم میداند .کودک با قســمتهایی از ســر غذا
میخــورد ،صحبــت میکند ،میبیند و میشــنود.
خودنگاره کودک ،نقاشی او از خودش ،به صورت
یک آمیب کشیده میشــود ،اما معموال بزرگترین
چهــره را دارد و در مرکــز صفحــه ظاهــر میشــود.
کــودک ممکن اســت روشهــای مختلفــی را برای
کشیدن یک پرتره از خود امتحان کند.
رنگها بر اساس سلیقه کودک انتخاب میشوند
و معمــوال هیــچ ارتباطــی بــا آنچــه ترســیم میکند
ندارند .اشــیای موجود در نقاشــی ممکن اســت در
سراســر صفحه پراکنده باشــند ،یا صفحه در جهات
مختلف چرخانده شــود که شکلها کاغذ را پر کنند.
ممکن اســت به نظر برســد که اشــیاء و اشــکال در
سراسر صفحه شناور هستند و این طبیعی است.
خودنــگاره یک کودک از خود ،معموال با آزمون
و خطا پیشرفت میکند.
مرحله شــماتیک زمانی آغاز میشود که کودک
وارد سنین مدرســه شده است ،معموال از حدود
هفت ســالگی شروع میشود و تا  9سالگی ادامه
مییابد .در این زمان ،کودک طرحواره یا نمادهای
خاصــی را برای افراد و اشــیاء پیرامون خود ایجاد
کرده اســت و آنهــا را بارها و بارها ترســیم میکند.
فیگورهــای انســان دارای تمــام اعضــای بــدن
هســتند .بازوهــا و پاهــا نیــز بــه جای اینکــه چوب
مانند باشــند پر میشــوند .این معمــوًال به دلیل
آگاهــی بیشــتر از بــدن و شــناخت کارهایی اســت

کــه اعضــای بــدن انجــام میدهنــد .جالــب اینکه
بزرگســاالن معموال پاهای بسیار بلندی دارند زیرا
کودکان آنها را اینگونه میبینند.
خانههــا و مــردم دیگــر روی صفحــه شــناور
نیســتند و معموال یــک خط افق به عنــوان زمین
رســم میشــود؛ همچنیــن ممکــن اســت یــک
ســری تصاویــر مانند مربعهــای کارتونی بکشــند
تــا دنبالــه و طــول زمــان را نشــان دهند .بــه نظر
میرســد که این نشــان دهنــده تمایل کــودک به
داســتانگویی با نقاشــی است .در ســن هشت یا
نه ســالگی ،کودکان اغلب شخصیتهای کارتونی
یــا ابرقهرمانــان مــورد عالقــه خود را ترســیم
میکننــد و تالش میکننــد تصویری واقعیتر
از دنیای خود بکشند.
چه زمانی باید از یک درمانگر کمک گرفت؟
بــه طور کلی ،نقاشــیهای کودکان ،در رنگ
یــا محتوا ،هشــدار دهنده نیســتند و صرفا یک
بیــان هنــری از تالشهــای خالقانــه کــودک در
تجربه دنیای پیرامونش هســتند .با این وجود،
اگــر کودک خردســال به طــور مکرر نقاشــیهای
خشــونتآمیز میکشد ،ممکن اســت بهتر باشد
از یــک درمانگــر کــودک کمــک بگیریــد تا مســائل
احتمالی عاطفی و عمیق تر او بررسی شوند.
بــرای ســنین مدرســه و بــه ویــژه کودکانی که
اهل هنر هســتند ،ظهــور یک دوره تاریــک یا حتی
یکسری نشــانههای خشن شــبیه خون آشام هم
ممکن اســت تنهــا کاوشــی هنــری در موضوعات
تیره ترباشــد اما اگــر این دوره بــا رفتارهای پرخطر
یا افســردگی همراه باشــد ،ممکن است به نوعی
فریادی برای دریافت کمک تلقی شود.
در این بین نشانههایی هم وجود دارد که باید
جدی گرفته شــوند؛ مشــکالت عاطفــی احتمالی
ممکن اســت با نقاشیهای یک شیء یا شخص

خاص که بسیار بزرگتر از نقاشی کودک از خودش
باشد بروز کند .نقاشی یک انسان در قسمتهای
از هم گســیخته نیز بهتر اســت توسط یک درمانگر
ارزیابــی شــود ،زیــرا ایــن نــوع نقاشــیها معموال
نشان دهنده غرق شدن در چیزی یا احساس تکه
تکه شدن است.
نقاشــی یک کودک  5ســاله کــه در اتاقش پیدا
شد و راز یک کودک آزاری را در سال  2016رسانهای
کرد.
نقاشــیهایی بــا خــط ناقــص یــا مــردد ممکن
اســت نشان دهنده این باشد که کودک احساس

عــدم اطمینــان یــا ناامنــی میکنــد .کودکانــی که
این نقاشــیها را میکشــند ممکن اســت فقط به
تشویق نیاز داشــته باشند .اگر این نوع نقاشیها
بــرای مدت طوالنی ادامه داشــته باشــند ،ممکن
است ارزیابی تخصصی بیشتری الزم باشد.
نکته مهم این اســت که روانشناســان کودک با
دیدن یک نقاشــی قرمز یا مشــکی یا یک تصویر از
هم گســیخته دچار نگرانی نمیشــوند اما ممکن
است مجموعهای از نقاشیهای تکرار شونده نیاز
به بررسی داشته باشــد ،به خصوص اگر محتوای
آن نیز ترسناک یا آزاردهنده باشد.
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تبعات فراگیر جنگ اوکراین در اروپا:

از مجازات زندان برای زیاد کردن شوفاژ تا ارعاب و تهدید مادر خبرنگار آلمانی
جنگ اوکراین نقابهای حقوق بشری را از صورت اروپا پایین کشید

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
در نامه دادستانی به خبرنگار
آلمانی آمده است که به خاط
پوشش مستقل اخبار جنگ
اوکراین ،نه تنها متهم است ،بلکه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دفاع او هم شنیده نخواهد شد.
این از پایان جنگ جهانی به این
سو در آلمان بیسابقه است.
دولــت فدرال ســوئیس در نظــر دارد در صورت
جیرهبندی گاز در این کشور به دلیل جنگ اوکراین،
هــر کســی را کــه اتــاق خــود را باالتــر از  19درجــه
سانتیگراد گرم میکند تا سه سال زندانی کند .این
کشــور همچنین میتواند برای افــرادی که مقررات
جدید پیشنهادی را نقض میکنند جریمه کند.
بــه گــزارش روزنامــه انگلیســی دیلــی میــل،
مارکــوس اســپورندلی ،ســخنگوی وزارت دارایی
فــدرال ،در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری سوئیســی
 Blickتوضیح داد که نرخ جریمه روزانه میتواند
از  30فرانــک ســوئیس ( 26پوند) شــروع شــود.
او افــزود کــه حداکثــر جریمــه میتوانــد تا 3000
فرانــک ســوئیس ( 2667پوند) باشــد .به عالوه،
حد ســهمیه گاز خود
شــرکتهایی که بــه عمد از ّ
عبور کنند ،ممکن اســت با مجازات روبرو شوند.
عــالوه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه اندازهگیریهای
بالقــوه ،دمــا در ســاختمانهایی کــه بــا گاز
گــرم میشــوند ،نمیتوانــد بیشــتر از 19
درجــه ســانتیگراد ( 66.2فارنهایــت) باشــد و
ســاختمانهایی که با آب گرم میشوند(شوفاژ)
بیــش از  60درجــه ســانتیگراد ( 140فارنهایــت)
نمیتواننــد برونــد .بلیــک همچنین گــزارش داد
کــه بخاریهای تابشــی مجاز نیســتند و ســونا و
اســتخرها نیز باید ســرد بماننــد .این اقدامات در
قانــون فدرال َعرضهی اقتصادی ملی ذکر شــده
که توســط وزارت امور اقتصادی فدرال ()EAER
در یک ســند رسمی به آن اشاره شده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،پیشبینی میشــود
کــه اقدامــات جدید پیشــنهادی میتوانــد باعث
چالشهــا و اختالفــات شــود و ســر دادگاههــا
را حســابی شــلوغ کنــد و دولت را با یــک حوزهی
جنجالــی قضایی جدید مواجه ســازد .با توجه به
اقدامــات احتمالی جدید ،کانتونهای ســوئیس
تا  22سپتامبر فرصت دارند تا هرگونه مالحظات
و دغدغــهی خود را به دولت فدرال ارائه کنند.
طبق گزارش پایگاه خبری بلیک ،فردی فاســلر،
افســر ارشــد پلیــس ،بــه عنــوان طرف مشــورتی
طــرح ،بــه طراحــان آن گفته اســت کــه «فقط به
اقداماتــی دســتور بدهند کــه قابل اجــرا و باالتر

از همــه ،قابــل نظــارت باشــند» .فاســلر گفتــه
اســت کــه اقدامــات جدیــد پیشــنهادی بایــد بــا
"احســاس تناســب" اجــرا شــود و تاکید کــرد که
بــه نظــر او پلیــس نباید خانــه به خانه بــرود و به
عبــارت دیگــر ،عرصه جدیــدی برای تقابــل پلیس
بــا شــهروندان ایجاد گــردد .آقای فاســلر از همه
گیــری  19-COVIDبــه عنــوان مثــال اســتفاده
کرد و گفت که همانند مســاله زدن ماســک ،باید
«فرهنــگ نکوهــش» در مــورد مصرف انــرژی در
مــردم ایجاد شــود تــا بار کمتری بــر دوش دولت
و پلیس باشد.
آقــای فاســلر توصیــه کــرد کــه شــاید بحث در
مــورد جریمههــای اداری در ایــن مــورد بــه جای
رســیدگیهای قضایــی پرهزینــه و وقتگیــر،
مطلوبتر و برای مردم پذیرفتنیتر باشــد.
گای پارملیــن ،وزیــر اقتصــاد معــاون وزیــر
اقتصــاد ،چهارشــنبه گذشــته گفــت« :مــا یــک
کشــور پلیسی نیســتیم» ،او هنگام اشاره به این
اقدامــات ،گفت کــه فکر میکنــد پلیس میتواند
بررســیهای نقطــهای انجــام دهــد تــا مطمئــن
شــود مردم بــه آنها پایبند هســتند .بــا اینحال،
در روزهای اخیر ،در ســوییس در ســطح شــهرها
اعالناتــی بــا ایــن مضمــون نصــب شــده کــه اگر
همسایه شــما گرمایش خانه خود را بیشتر از 19
درجــه کرد ،با پلیس تماس بگیرید و با معرفی او
 200فرانک ســوییس جایزه دریافت کنید!
امــا ظاهــرا ،رویــداد بزرگــی چون نزاع روســیه
و اوکرایــن همچون یــک کاتالیــزور در فرآیندهای
شــیمیایی ،صرفــا باعث شــد تــا رونــد فروافتادن
نقــاب «آزادی»« ،حقوق بشــر»« ،دمکراســی» و
آزادی بیــان» از چهــره کشــورهای غربی تســریع
شود .نمونهی ســوییس تنها مورد عجب قلب و
جرح و تعدیل قانون در اروپا در پی جنگ روســیه
و اوکراین نیست.
چنــد هفتــه قبــل ،در اواخــر مــاه ژوئــن ،یــک
روزنامهنــگار مســتقل آلمانــی کــه در منطقــه
مــورد نــزاع دونبــاس در شــرق اوکرایــن زندگــی
میکنــد ،بهخاطــر گزارشهای نســبتا همســو با
روایت روســیه ،توســط مقامات آلمانی به عنوان
تروریست روسی شناخته شده ،تحت آزار و اذیت
و مورد اتهام قرار گرفت.
خبرنــگار مســتقل ،آلینــا لیــپ 28 ،ســاله که از
مادری آلمانی و پدری روســی به دنیا آمده است،
هــدف خــود را گــزارش عینــی و میدانــی درگیری
روســیه و اوکرایــن تعییــن کــرده بــود .بــرای این
هــدف ،او چندین ســفر به شــبه جزیــره کریمه و
دونبــاس انجام داده اســت .منطقــهای که همه

چیز از آنجا شروع شد.
لیپ در ماه مارس ســال جــاری ،اندکی پس از
تهاجم روســیه ،که هم او و هــم والدیمیر پوتین،
رئیــس جمهور فدراســیون روســیه آن را عملیات
نازیزدایــی مینامنــد ،بــه دلیــل اظهارنظــری
ویدئویــی مبنــی بــر اینکــه هیــچ جنایتی توســط
روسها رخ نداده است و اوکراین خصومتهای
منجــر بــه کشــتار علیــه شــهروندان خــود (روس
زبــان) در هشــت ســال گذشــته انجــام داده،
ســوژه برخورد مقامــات آلمانی قــرار گرفت .لیپ
همچنیــن ادعــا کــرد کــه مــردم محلــی دونباس
از نیروهــای روســی حمایــت میکننــد و عملیــات
نازیســازی را بــه عنــوان یــک آزادی جشــن
می گیرند.
از زمــان انتشــار آن ویدئــو ،آژانــس مثــال
حقیقتیــاب « »Korrektivدر آلمــان ،کــه در
واقــع یــک موسســه رســانهای ضــد «تبلیغــات
بــه نفــع روســیه» اســت ،از هیــچ اقدامــی بــرای
غیرممکــن کــردن زندگی یا کار برای ایــن خبرنگار
ســاکن هامبورگ مضایقه نکرد]1[ .
بالفاصلــه پــس از انتشــار ایــن ویدیــو ،کانــال
یوتیوب لیپ بسته شد و او مجبور شد به تلگرام
برود .حســاب پی پال او نیز مسدود شد .سپس،
آنهــا نه تنها برای حســاب بانکی او ،بلکه حســاب
پــدرش ،یک شــهروند روســی که در شــبه جزیره
کریمــه زندگی میکند ،اخالل ایجاد کردند .عالوه
بر این ،دادســتان آلمــان اعالم کرد که  1600یورو
از حســاب بانکــی او بــدون اطــالع قبلــی یــا هیچ
توضیحی ضبط کرده است.
بــا ایــن حــال ،دفتــر دادســتان عمومــی کــه
ظاهــرًا از موضــع ضد روســی دولت آلمــان الهام
گرفته شــده اســت ،یک پرونده جنایــی علیه لیپ
تشــکیل داده با این توجیه کــه او "جرایم تنظیم
شــده توسط قانون کیفری را تشــویق یا با چنین
جرایمی مدارا میکند! "
پرونــده قضایــی علیــه لیــپ حقیقتــا یــک
مــورد عجیــب و بیســابقه ،دســتکم از پایــان
جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن ســو ،اســت .در نامه
دادستانی ،که لیپ در ویدئویی برای مخاطبانش
آن را نشــان داد ،آمده است که لیپ نه تنها متهم
است ،بلکه دفاع او هم شنیده نخواهد شد! []2
ایــن خبرنــگار آلمانــی در همــان ویدئوگفت":
دادســتان در پایــان نامــه میگویــد کــه مــن را
بــه جلســه دعــوت نمیکنند زیــرا این امــر باعث
اختــالل در تحقیقــات میشــود و ایــن حقیقتــا
جالــب اســت بــه عبــارت دیگــر ،آنهــا مــرا تعقیب
قضایــی میکننــد ،اما نمیخواهنــد به حرفهای

بــا توجــه بــه اندازهگیریهــای بالقــوه ،دمــا در ســاختمانهایی کــه بــا گاز گــرم میشــوند،
نمیتواند بیشتر از  19درجه سانتیگراد ( 66.2فارنهایت) باشد و ساختمانهایی که با آب
گرم میشوند(شــوفاژ ) بیش از  60درجه ســانتیگراد ( 140فارنهایــت) نمیتوانند بروند .بلیک
همچنین گزارش داد که بخاریهای تابشــی مجاز نیســتند و ســونا و استخرها نیز باید سرد
بمانند .این اقدامات در قانون فدرال َعرضهی اقتصادی ملی ذکر شده که توسط وزارت امور
اقتصادی فدرال ( )EAERدر یک سند رسمی به آن اشاره شده است.

من گوش دهند" .
ظاهرًا ،لیپ از قبل مجرم شناخته شده است،
زیــرا او از حق انســانی خود برای دفــاع از پرونده
خود در دادگاه محروم شــده است  -امری بدیع
در تاریــخ حقوقی آلمان بعد از جنگ جهانی.
اما فشــارها بــه همینجا ختم نمی شــود .به
گفتــه ایــن روزنامه نگار ،بــه دلیــل فعالیت حرفه
ای او ،ســازمانهای مجــری قانون آلمان شــروع
بــه آزار و تهدیــد مــادر او کردهانــد کــه تــا همین
اواخر در آلمان ،در شــهر اکرنفورد در نیدرزاکسن
زندگی میکرد .در اوایل ماه اوت ،حســاب بانکی
پتــرا باس ،مادر آلینا لیپ که یک شــهروند آلمانی
اســت ،بــدون دلیــل مســدود شــد .نماینــدگان
دویچه پســت بانک در شهر اکرنفورد ،بدون هیچ
اطــالع و اخطــار قبلــی بــه او ،بــه معنــای واقعی
کلمــه پس انــداز خانم بــاس را دزدیدنــد و حتی

گفتوگو با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی

برنامه هفتم باید اقتصاد کشور را پویا کند
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :حضرت آیتاهلل خامنهای
در اجرای بند یک اصل 110
قانون اساسی ،سیاستهای
حاجی بابایی کلی برنامه هفتم را که پس از
مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام و با اولویت
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده
است ،به سران سه قوه ،رئیس مجمع تشخیص
مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ
کردند.
سیاســتهای کلی برنامه هفتم در  7سرفصل
«اقتصــادی»« ،امــور زیربنایــی»« ،فرهنگــی و
اجتماعــی»« ،علمــی ،فنــاوری و آموزشــی»،
«سیاســی و سیاســت خارجــی»« ،دفاعــی و
امنیتــی»« ،اداری ،حقوقی و قضایی» و در  26بند
تصویب شده است.
خردادمــاه امســال نیــز رهبــر انقــالب در دیدار
نماینــدگان مجلس بــر مســئلهمحوری در برنامه
هفتــم توســعه کشــور تأکیــد کــرده بودنــد .بــه
همیــن مناســبت گفتوگویــی با آقــای حمیدرضا
حاجیبابایــی ،رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه
مجلس شورای اســالمی انجام شده که در ادامه
میخوانید.
رهبر انقالب با تشکر از فعالیت فشرده
اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و
مشارکت فعال قوای سهگانه سیاستهای
برنامه هفتم توسعه را ابالغ و تهیه و تصویب
قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی
در جهت تحقق اهداف نظام دانستند .برنامه
هفتم توسعه با برنامههایی که پیش از این
نوشته شده چه تمایزاتی دارد؟
برنامه ششــم برنامه بســیار خوبی بــود و رهبر
انقــالب هــم فرمودنــد برنامه خوبی اســت و باید
اجــرا میشــد .من فکــر میکنم برنامــه هفتم هم
بایــد همان ســیاق برنامه ششــم با رشــد و بهروز
نبودنــش باشــد مخصوصــا مســائلی که مــا باید
حتما به آن اشــاره کنیم و در برنامه هفتم باید به

رقابتــی کنیــم .برنامــه هفتــم حتما بایــد مبتنی بر
سیاستهای کلی اعالمی رهبر انقالب باشد.

آن برســیم این است که نشانههای موفقیتمان را
در شــاخصهای علمی و اقتصادی رشــد بدهیم؛
یعنــی برنامــه هفتــم بایــد بتوانــد شــاخصهای
اقتصــادی مــا را رشــد بدهــد و بتوانــد روحیــه
مقاومــت اقتصــاد کشــور را علیرغــم تحریمهای
بیسابقهای که انجامشده تقویت کند .همچنین
بایــد در برنامه هفتم از تحریمها برای رســیدن به
خودکفایی در موارد گوناگون هم استفاده کنیم.
کشــور را نباید با توجه بــه وضعیت تحریم بدهکار
کنیم ،بلکه باید با توجه به نیاز منابع داخل سعی
کنیــم کــه برنامه هفتــم را به شــکلی برســانیم که
کشــور بتواند با اســتفاده از منابع داخلی اقتصاد
کشــور را پویا کند .پیشرفت علم ،صنعت و فناوری
هــم از مــوارد مهمــی اســت کــه در برنامــه هفتم
بایــد مدنظر قرار بگیرد و حتما تأکید شــود و ما بر
اساس اینها کار را دنبال کنیم.
دانشبنیان کردن کشــور در تمام قسمتهای
باالدستی و پاییندستی ،اشتغال و انتقال کیفیت
نیــروی انســانی کشــور بــا توجــه بــه دانشبنیان
شــدن تولیــد از موارد مهمی اســت کــه در برنامه
هفتــم باید به آن توجه شــود و همکاری الزم بین
دولــت و مجلس را میطلبد .ما باید مالک و معیار

برنامه ششم برنامه
بسیار خوبی بود و رهبر
انقالب هم فرمودند
برنامه خوبی است و
باید اجرا میشد .من
فکر میکنم برنامه هفتم
هم باید همان سیاق
برنامه ششم با رشد و
بهروز نبودنش باشد
مخصوصا مسائلی که
ً
ما باید...
شــرکتهایمان را بــر اســاس ارزیابیهایمــان
دانشبنیــان شــدن تولید قــرار بدهیم .نــوآوری و
اشــتغالآفرینی را باید در مجموعه شــاخصهای
حیاتی شــرکتهای دانــش بنیان بدانیم و ســعی
کنیــم کــه رویکردهــا را در شــرکتهای دولتــی و
دانشبنیــان بهســمت منافــع ملــی ،اشــتغال و
تولیــد داخلــی تغییــر بدهیــم و با مصــرف داخلی
بیشتر حرکت کنیم .باید از شرکتهای دانشبنیان
حمایــت کنیــم .بایــد در برنامــه هفتــم جلــوی
خامفروشــی گرفتــه شــود و بهســمت صــادرات
محصــوالت برویــم و محصــوالت خودمــان را

یکی از تأکیدهای مهم رهبر انقالب ناظر
به این موضوع بوده است که قانون برنامه هفتم
توسعه بر اساس سیاستهای کلی تنظیم شود.
تا چه میزان این مطالبه محقق شده است؟
مــا برنامــه هفتــم را بــر اســاس بندهــای
سیاســتهای کلــی نوشــتیم .بایــد موبهمــو
سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم اجرا شــود .اگر
در جایــی اجــرا نشــود حتمــا مجمــع تشــخیص
جلویــش را خواهــد گرفــت .از ویژگیهــای برنامه
هفتــم مردمی بودن اســت .در واقع ،هــم برنامه
هفتــم مردمی باشــد ،هــم مســئولین مــا در این
برنامــه مردمی بمانند .اجرای سیاســتهای اصل
 44رهبــر انقــالب هم بایــد مالک قرار بگیرد .رشــد
اقتصــادی بدون نفت بایــد موردتوجه قرار بگیرد.
ما باید مصرف منابع و فروش نفت را برای کارهای
زیربنایی و زیرســاختها بیشتر کنیم .باید از طریق
مالیــات هزینههــای کشــور را تأمین کنیــم .باید از
ظرفیــت شــورای هماهنگــی اقتصادی ســران قوا
برای سیاســتهای کلی حتما استفاده شود .علم
و فرهنگ باید در برنامه هفتم جزو ارکان کاریمان
قرار بگیرد.
بهعنوان سوال آخر اینکه تصویب و
ارائه این برنامه چه تأثیری بر سایر سطوح دیگر
برنامهریزی در کشور دارد؟
اصًا برنامه هفتم پیشــانی کشــور است؛ یعنی
همه برنامههای کشور بهنوعی در ویترینی به نام
برنامه جمع شدند .برنامه هفتم بودجه پنجساله
اســت و بودجههای ســالیانه هر کدام یک پنجم از
برنامه هســتند .در واقع ،بودجههای ســالیانه ما
یــک برنامــه یکســالهاند؛ بنابرایــن ،برنامــه هفتم
حــرف اول و آخر را در توســعه کشــور خواهد زد و
اگر مــا بتوانیم یک برنامه خوب تدوین کنیم حتما
میتوانیــم در زمینههــای گوناگــون قــدم برداریم
و رشــد خوبــی را در ســال  1402داشــته باشــیم،
انشاءاهلل.

از اظهــار نظر در مورد ایــن اقدام خود خودداری
کردنــد ،در حالــی کــه ایــن خانــم از  18ســالگی از
خدمــات این بانک اســتفاده میکــرد .تنها چیزی
کــه نماینــدگان بانــک بــه او گفتنــد ایــن بــود که
حســاب او "مظنون به پولشویی" است.
بالفاصلــه پــس از آن ،پتــرا بــاس شــروع بــه
دریافــت تهدیــد از ســوی پلیــس محلــی کــرد.
بــه گفتــه او ،مقامــات مجــری قانــون آلمــان به
او اطــالع داده انــد کــه میتواننــد هــر زمــان که
بخواهند او را دســتگیر کنند ،شــروع به بازجویی
کنند یا حتی خانه اش را بازرســی کنند .مادر آلینا
لیــپ در طول زندگی خــود هیچ مشــکل قانونی
نداشــته اســت .تقریبــا بالفاصلــه پــس از اینکــه
مقامــات آلمانی شــروع به ایذاء بــاس کردند ،او
مجبــور شــد تمام وســایل خود را بــا عجله جمع
کنــد و به معنای واقعی کلمه با ماشــین خود به

روســیه "فرار" کند .پدر آلینــا که در اتحاد جماهیر
شــوروی به دنیا آمد و بزرگ شــد نیز قربانی آزار و
اذیت مقامات آلمانی شــد .او نیــز با وجود اینکه
هیچ ارتباطی با روزنامه نگاری و کار رسانه ندارد،
از دسترســی به حسابهای بانکی خود در آلمان
مسدود شد]3[ .
بــه گفتــه لیــپ ،از ایــن طریــق دولــت آلمــان
تــالش میکنــد تــا او را تحــت فشــار قــرار دهد و
میخواهنــد او را از انجــام کارهایــی کــه انجــام
میدهــد ،بــاز بدارنــد :یعنــی گفتــن حقیقــت در
مــورد وقایــع دونباس ،که با دســتور کار رســمی
غرب متفاوت است و البته گزارش دادن به تمام
جهــان در مــورد جنایاتی کــه نظامیــان اوکراینی
مرتکب میشــوند و هیچ جایی در روایت رســمی
رسانههای غربی ندارد.
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برای جلوگیری از افزایش نرخ "فرونشست"
صنایع آببر را به سواحل مکران منتقل کنید
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :عضو هیئت علمی مرکز
تحقیقات راه و شهرسازی با اشاره
به توسعه صنایع آببر فوالد و
پتروشیمی در اردبیل گفت :برای
دریا
مهار "فرونشست" ،ضرورت دارد
که این دست از صنایع در مکران و
سواحل دریای عمان جانمایی شود.
بحــران فرونشســت در کشــور مــا همچنــان در
حال افزایش است و تاکنون هیچ اقدام جدی برای
کاهــش نــرخ فرونشســت در دشــتهای کشــور را
شاهدنبودهایم.
در حــال حاضر از  609دشــت کشــور بالغ بر 400
دشــت در منطقه بحرانی فرونشست قرار دارند! در
اتحادیه اروپا میزان فرونشست  4میلیمتر در سال
به عنوان ُنرم بحرانی فرونشست شناخته میشود
و ایــن در حالی اســت کــه میانگین فرونشســت در
کشــور مــا  6ســانتیمتر در ســال اســت .در برخی از
دســتها نیز اصًا آبــی باقی نمانده تا اســتحصال
شــود و در ایــن مناطــق بــه مرحلــه مــرگ آبخوان
رسیدهایم .همچنین فرونشســت  31استان از 32
استان کشور را نیز درگیر کرده است.
مهــار فرونشســت ریشــه در احیــای آبخوانهــا
و توقــف بهرهکشــی از آبهــای زیرزمینــی دارد
امــا همچنــان مشــاهده میشــود کــه برخــالف
هشدارهای کارشناسان مبنی بر کاهش بهرهبرداری
از آبخوانهــا ،پلمــب کــردن چاههــای آب غیرمجاز
و کنتــرل مقدار اســتحصال چاههــای دارای مجوز،

همچنان بهرهکشــی از آبخوانهــا در حال افزایش
است.
مورد دیگری که در سیاســتهای آبی کشــور جا
افتاده و در تشــدید فرونشست نیز تأثیرگذار است،
توسعه صنایع آببر مانند فوالد در مناطقی به غیر
از اســتانهای ســاحلی اســت .نظیر تأثیر گسترش
ایــن صنایــع در تشــدید نرخ فرونشســت را ســابقا
در اســتانهای فــالت مرکــزی و بهویــژه اصفهــان
کــه باالتریــن نــرخ فرونشســت را دارد دیدهایم اما
متأسفانه تشدید فرونشست در شهر اصفهان برای
مسئولین درس عبرت نشده است.
در آخرین اقدام نیز قرار است که توسعه صنایع
پتروشــیمی و فوالد در اســتان اردبیل انجام شــود
کــه در این خصــوص علی بیتاللهــی ،عضو هیئت
علمی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی اظهار کرد :از
وزرای محترم نیرو و صمت خواهشمندم که احداث
صنایع آببر پتروشــیمی و فوالد در اســتان اردبیل
را متوقف کنند .فرونشست زمین در دشت اردبیل
توسعه بیشتری پیدا کرده و ضرورت دارد از استقرار
کارخانههایی که آببری باالیی دارند ،در این منطقه
اجتناب شود.
وی بــا بیــان اینکه تجربــه فرونشســت زمین در
اصفهــان درس بزرگــی برای همه اســت کــه در این
زمینه حســاس و بهفکر آینده باشــیم ،خاطرنشان
کرد :ضرورت دارد که این دســت از صنایع در مکران
و ســواحل دریای عمان جانمایی شود .درخواست
همه مــا از تصمیمگیــران ،توجه به محیط زیســت
ایران و استقرار این صنایع در سواحل جنوبی است.

