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یـادداشت

ابر متان

چنــدی پیش ســخن از ابر متــان در جنوب تهــران در مجاورت 
فرودگاه بین المللی و در منطقه آرادکوه رفت که توســط ناســا کشف 
و خبر آن در ســی ان ان پخش شد. مسئوالن بالفاصله تکذیب کردند. 
یکی فرمود ناسا دروغ می گوید و ارگان همان سازمان هم سی ان ان را 

فیک نیوز خواند؛ همان اصطالحی که بارها ترامپ گفته بود.
حقیقت امر آن اســت که بوی بد مدت هاســت که گاهگاه 
مطرح می شــود. قبال می گفتند از گاوداری هاست. بعد افاضه 
فرمودنــد که بــوی کارگاه های دباغی اســت و باالخره بودجه 
تعیین شــد، اشــتباه نکنم حدود هفت میلیارد که منشأ بوی را 

کشف کنند. بو ماند و بودجه رفت.
با خبر ســی ان ان بر آن شــدم که تحقیــق مختصری انجام 
دهم. با یکی از دوســتان که ایرانی است و در ناسا کار می کند، 
غیرمســتقیم تماس گرفتم که خبر دســت اول را خود بشنوم. 

اتفاقا طرف به دلیل ایرانی تباربودن، مستقیم درگیر کار بود.
پرسیدم چگونه متوجه ابر متان شدید؟

-اطــالع دارید که دو مأموریت مهم ناســا یکی کشــف اولین 
لحظه خلقت کهکشــان ها معروف به بیگ بنگ Big Bang است و 
دومین هدف، کشــف یک کره شبیه به زمین است که اگر الزم شد، 
انسان به آنجا کوچ کند. بیشــتر کرات، از گاز متان متراکم تشکیل 
شده است. چندی قبل در راستای همین کاوش ها، تلکسوپ هابل 
متوجه یک توده ابر متان شــد؛ چنان نزدیک که همکار مشــغول 
کار با هابل، مثل ارشــمیدس فریاد زد Eureka - Eureka به زبان 
پنگلیش خودمــان اورکا - اورکا که یافتم یافتم. خوشــبختانه در 
کارگاه ناســا همه لباس به تن دارند، آن  هم در این فصل سرد و او 
هم مثل گل زنان فوتبال لخت نشد. او با هیجان زیاد داد می زد یک 

کره پیدا کردم در همین نزدیکی ها همین نزدیکی ها!
عده زیادی از همکاران دور او جمع شدند و مشتاق که ببینند 

این کره جدید و نزدیک کجاست.
یکی گفــت: این خیلی نزدیک اســت. دومی گفــت: در منظومه 
شمســی چنین کره ای نداریم. اما کاشــف سر مســت از کشف، مرتب 

می گفت همین نزدیکی ها! همین نزدیکی ها!
قرار شــد  که تلســکوپ جیمز وب را که دقیق تر است روی 
تــوده متــان متمرکز کنیم. کمی بــه طول انجامیــد. اما وقتی 
تصاویر ظاهر شد، همه شــگفت زده شدند. جیمز وب تعدادی 
کــوه و دره را نشــان می داد. جیمــز وب را زوم کردیم تعدادی 
هواپیما ظاهر شــد. تعجب همه بیشتر شد و همه سؤال کردند 
اینجا کدام ســیاره اســت که کوه دارد و هواپیما. روی هواپیما 
زوم شــدیم. ناگهان من فریاد زدم اینجا ایران است! پرسیدند از 
کجا فهمیدی؟ گفتم اسامی روی بدنه هواپیما ها فارسی است. 

به عالوه هیچ کدام نو هم نیست مال ۲۰، ۳۰ سال پیش است!
بقیــه هم قبول کردند. فقط دو مشــکل داشــتیم؛ اول چگونه 
همکار ارشــمیدس خود را تســکین دهیم که چه گافی داده است 
و دوم چگونه خبر را افشــا کنیم که از اولی حساس تر بود. باالخره 
قرار شد خبر را به ســی ان ان بدهیم. چون بی بی سی و فاکس نیوز 
مورد قبول ایران نیستند، گفتیم چون سی ان ان توسط ترامپ متهم 

است و ایرانی ها ترامپ را قبول ندارند، به سی ان ان بدهیم.
نمی دانســتیم که ایرانی ها نه ســی ان ان را قبول دارند و نه ناسا 
را. گفتیم مهم نیســت ما خبر را منتشــر می کنیم تا خودشــان برای 
ازبین بردن ابــر متان اقدام کنند اما بعد فهمیدیــم که برای انکار ابر 
متــان ما و ســی ان ان را محکــوم می کنند. همکاران پرســیدند چرا 
ایرانی هــا این گونه عمــل کردند؟ من بــرای آنها توضیــح دادم که 
ایرانی ها یک راهکار معروف دارند که وقتی با یک مســئله مشــکل 
روبه رو می شــوند، صورت مسئله را پاک می کنند و تمام! روی صورت 
همه یک عالمت سؤال بزرگ ظاهر شد و با هم گفتند: عجب! عجب! 

دیپلـمات  طـنزنویـس
علی محمد بیدارمغز 

عکس های منتشرشــده از «سایمون شرکلیف» ســفیر بریتانیا در 
تهــران که با همکاری تعدادی از دیپلمات هــای خارجی و رهگذران 
با ســطل رنگ در حال ازبین بردن شعارهای روی دیوار سفارتخانه این 
کشور است، موجب تأسف هر شــهروند ایران دوستی می شود. اینکه 
عده ای تمام قوانین و مقررات داخلــی و بین المللی را زیر پا بگذارند 
و بدون درنظرگرفتن منافع ملی به ســفارتخانه های خارجی تعرض 
کنند، در دهه گذشته بارها تکرار شده است. حمله به سفارتخانه های 
بریتانیا در ســال ۱۳۹۰ و عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ دو نمونه ای 
اســت که خسارات فراوانی را برای سیاســت خارجی کشور به دنبال 
داشــت. اینکه در روز روشن و مرکز شــهر افرادی بدون هیچ مانع بر 
روی دیوار ســفارت شعار بنویســند و با وجود دوربین های فراوان در 
اطراف سفارتخانه و حضور شــبانه روزی پلیس دیپلماتیک در محل 
کسی متعرض آنان نشود، کمی ســؤال برانگیز است. جالب اینکه در 
مورد آخر که شــعارها با حضور سفیر بریتانیا از دیوارها پاک شد، چند 
روز بعــد دوباره اتفاق رخ داد و هنوز آثار شــعارها بر روی دیوار قابل 

مشاهده است.
از منظــر حقوق بین الملل معاهده حاکــم بر امکان دیپلماتیک و 
کنســولی «کنوانسیون وین در زمینه روابط کنسولی» (۱۹۶۳ میالدی) 
اســت که ایران در ۴ اســفندماه ۱۳۵۳ با تصویــب مجلس وقت آن 

ملحق شد که با توجه به ماده ۹ قانون مدنی که بیان می دارد مقررات 
عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد 
شــده باشد، در حکم قانون اســت؛ مانند هر قانون دیگری رعایت آن 
برای همه نهادها و شهروندان ضرورت دارد. در ماده ۳۱ این معاهده 
با عنوان «مصونیت اماکن کنسولی از تعرض» تکالیفی برعهده دولت 
پذیرنده یا میزبان مقرر شــده اســت. براســاس بند نخست این ماده 
«اماکن کنسولی تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونیت دارند» که این 
موضوع شــامل شعارنویسی بر روی دیوار سفارتخانه نیز می شود. در 
بند دوم حتی ورود مأمور پســت به داخــل اماکن دیپلماتیک نیازمند 
رعایت تشــریفاتی شــده اســت: «مقامات پذیرنده نمی توانند به آن 
قسمت از اماکن کنسولی که منحصرا برای انجام امور پست کنسولی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، داخل شوند؛ مگر  با رضایت رئیس پست 
کنسولی یا شــخصی که از طرف او تعیین می شود یا رئیس مأموریت 
دیپلماتیک دولت فرستنده اما در صورت وقوع  آتش سوزی یا حوادث 
ناگوار دیگری که مستلزم اقدامات حفاظتی فوری باشد، رضایت رئیس 
پست کنسولی را می توان کسب شده فرض نمود». مهم ترین حکم این 
ماده در بند سوم آمده: «تحت مقررات بند ۲ ماده حاضر دولت پذیرنده 
وظیفه ای خاص دارد همه تدابیر الزم را به  منظور اینکه اماکن کنسولی 
مورد تجاوز و خسارت قرار  نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد، 
اتخــاذ نماید». جدای از تدابیری که ســفارتخانه ها برای امنیت خود 
می اندیشــند (نظیر موانع متعدد بــرای ورود و دوربین های امنیتی) 
پلیس کشور میزبان در اطراف این اماکن پایگاه هایی با عنوان «پلیس 
دیپلماتیــک» دارد که با حضور شــبانه روزی پلیس وظیفه حفاظت 
را برعهــده دارند و حتی مانع از عکس برداری از دیوار ســفارتخانه ها 

می شوند. اینکه در فاصله چند هفته و با وجود رسانه ای شدن موضوع 
دوبار بر تمام دیوارهای یک سفارتخانه شعارنویسی شود، محل تأمل 
است. چرا پلیس مربوطه با وجود حضور ۲۴ساعته در محل و داشتن 
دوربین های متعدد مانع از شعارنویســی نشده و این افراد را دستگیر 
نکرده اســت، نیاز به پاســخ مقامات انتظامی دارد. برخی از شعارها 
حاکی از توهین به سفیر بریتانیاست که موضوع عنوان مجرمانه دارد. 
براساس ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات): «هرکس 
علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آنکه در قلمرو 
خاک ایران وارد شده است، توهین کند به یک تا سه ماه حبس محکوم 
می شود؛ مشــروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به 
ایران معامله متقابل بشــود». البته در تبصره اعمال این ماده نیازمند 
شکایت نماینده سیاســی دولت خارجی است. با این  حال تا زمانی که 
سفیر به عنوان عنصر نامطلوب اخراج نشده است، دولت میزان مکلف 

به حمایت و حفظ احترام اوست.
ماجرای حمله به ســفارت عربستان و کاهش روابط دیپلماتیک 
میان دو کشــور که همچنان تبعات سیاسی آن مشهود است، نشان 
داد واکنش پیشــگیرانه پلیــس و اقدامات پیگیرانه دســتگاه قضا 
می تواند مانع بروز این حوادث شود. اینکه چه کسی مسئول جبران 
این خســارات مادی و معنوی اســت، همچنان برای افکار عمومی 
مبهم است. بعید نیست تعرض به سفارت خانه ها را بتوان در قالب 
جرائمی نظیر اقدام ضد امنیت داخلی و خارجی کشــور تحلیل کرد. 
اقدام دوباره شعارنویســان بر روی سفارت بریتانیا در روز روشن و در 
مرکز پایتخت، جرم مشهود و نوعی قدرت نمایی است که باید منتظر 

واکنش دستگاه قضا بود.

وظایف دولت در حفاظت از سفارتخانه ها

سال ۲۰۲۲ را نمی توان بدون اعتراضات در ایران و حمله روسیه 
به اوکراین به یاد آورد. در آستانه سال جدید میالدی، اکثر رسانه های 
جهان در روزهای گذشته اتفاق های مهم و تاریخی را مرور کرده اند و 
هر کدام از منظری به آن پرداخته اند. ایران و اعتراضات مردم در بین 
اتفاقات مهم سیاسی قرار دارد. این را می توان به شکل های مختلف 
دید؛ حتی در فهرست کتاب و موسیقی افراد شناخته  شده مانند باراک 
اوباما، آثاری از ایران به چشم می خورد؛ مانند قهرمان اصغر فرهادی 

و جاده خاکی پناه پناهی.
چند اتفاق منحصر به فرد

مردان و زنانی که در ســال ۲۰۲۲ توانســته بودند از کرونا جان 
سالم به در ببرند، ســالی متفاوت را پشت سر گذراندند؛ از اتفاقات 
ریز و درشت تا جنگ و آلودگی. نیویورک تایمز چند اتفاق را که برای 
اولین بار در ســال ۲۰۲۲ افتاده، مرور کرده است: اپل قدرتمندترین 
شــرکت اقتصادی جهان شد. دانشــمندان کشف کردند که کیهان 
چگونه شــکل گرفت. میزان آلودگی بر اثر محصوالت پالســتیکی 
آن قدر زیاد شــده اســت که حتی در خون انسان نیز میکروپالست 
کشــف شــد. برای اولین بار یک کوه یخی در شــرق قطب جنوب 
فرو ریخــت؛ این اتفاق از ســال ۱۹۷۹ که ماهواره هــا آن منطقه را 
رصد کرده بودند، رخ نداده بود. کره شمالی که هرساله به آزمایش 
موشک های اتمی جدید مشغول بود، برای اولین بار از موشک های 
ســاخت خودش برای انجام این آزمایش استفاده کرد. دانشمندان 
برای اولین بار باکتری ای را کشف کردند که با چشم غیرمسلح دیده 
می شــد. زنان مقامات باالیی را در االزهر و واتیکان کســب کردند؛ 
برای اولین بار، سه زن به کمیته واتیکان منصوب شدند که به پاپ 
فرانسیس درباره نامزدهای اسقف مشــاوره دهند و برای اولین بار 
در تاریخ هزارســاله مســجد االزهر مصر، یک زن به عنوان مشاور 
امام اعظم، شــیخ احمد الطیب، انتخاب شــد. بــرای اولین بار نیز 
جام جهانی فوتبال در خاورمیانه برگزار شــد و اتفاقا در همین جام 

جهانی زنان برای اولین بار فوتبال مردان را داوری کردند.
از ســوی دیگر، در سیاســت نیز اتفاق های زیادی رخ داده است؛ 
به ســلطنت نشستن پادشاه چارلز و پایان ســلطنت ملکه ویکتوریا 
پس از ســلطنت ۷۰ سال و ۲۱۴ روز یکی از اتفاقات مهم سال ۲۰۲۲ 
بــود. در این هفت دهه تغییرات زیادی رخ داده بود. از این مراســم، 
اتفاقات مهمی مانند شکستن عصا در تلویزیون برای اولین بار نشان 
داده شــد. ۱۱ روز پس از مرگ ملکه، لرد چمبرلین برای نشــان دادن 
پایان ســلطنت ملکه، عصایی را که نشان دهنده حکومت او بود، در 
کلیسای سنت جورج در ویندزور شکست. البته اتفاق مهم دیگری نیز 
در بریتانیا رخ داد؛ اولین فرد رنگین پوست ریاست دولت بریتانیا را بر 

عهده گرفت. هرچند ریشــی سوناک در جنوب انگلستان متولد شده  
اما او فرزند پدر و مادری است که از آفریقای شرقی مستعمره بریتانیا 
مهاجرت کرده بودند. پدربــزرگ و مادربزرگ او اهل منطقه پنجاب 
هند بودند. در اکتبر امســال او به عنوان نخست وزیر بریتانیا انتخاب 
شــد. همچنین ماجرای جنگ روســیه با اوکراین، مشکالت زیادی را 
برای اروپایی ها در زمینه تأمین انرژی پدید آورد و همین ســبب شد 
تا برای اولین بار این فرانســه باشد که به آلمان گاز بدهد. فرانسه در 

ازای برق، برای اولین بار گاز طبیعی را مستقیما به آلمان فرستاد.
صلح

پــاپ فرانســیس، رهبر مســیحیان جهان و همین طــور آنتونیو 
گوترش، رئیس ســازمان ملل، هر دو بر ضرورت صلح تأکید کردند. 
پاپ خواســتار پایان دادن به جنگ در اوکراین و ســایر درگیری ها در 

جهان شد و گفت جهان از قحطی صلح در رنج است.
او همچنیــن از مردم خواســت در ایــن ایام بــه بی خانمان ها، 
مهاجران، پناه جویان و فقرایی که در جســت وجوی آسایش، گرما و 
غذا هســتند، کمک کنند و گفت: «بیایید چهره همه آن کودکانی را 

ببینیم که در همه جای دنیا در آرزوی صلح هستند».
آنتونیو گوترش نیز گفت : «در سال ۲۰۲۲ میلیون ها نفر در سراسر 
جهــان به معنای واقعی کلمه با جنگ و درگیــری مواجه بودند؛ از 
اوکراین گرفته تا افغانســتان تا جمهوری دموکراتیک کنگو و فراتر از 
آن، مردم خانه های ویران خود را در جســت وجوی یک زندگی بهتر 
ترک کردند. در سراســر جهان، صد میلیون نفر مهاجرت کردند تا از 
جنگ، آتش سوزی، خشک سالی، فقر و گرسنگی فرار کنند». او تأکید 
کرد : « در سال ۲۰۲۳، بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز داریم. این 
صلح باید از طریق گفت وگو با یکدیگر برای پایان دادن به درگیری ها 
باشــد. این صلح باید بــا طبیعت و آب و هوای زمین، برای ســاختن 
جهانی پایدارتر باشــد. در سال ۲۰۲۳ باید در خانه ها آرامش باشد تا 
زنان و دختران بتوانند در عزت و امنیت زندگی کنند. در ســال ۲۰۲۳ 
به صلح در خیابان ها و جوامع با محافظت کامل از حقوق بشر نیاز 
داریم. آرامش باید در عبادتگاه های ما، با احترام به اعتقادات یکدیگر 
باشد. در ســال ۲۰۲۳، صلح باید در فضای مجازی نیز برقرار شود و 
این محیط از ســخنان نفرت انگیز و سوءاستفاده ها خالی شود. بیایید 

در سال ۲۰۲۳، صلح را در قلب گفتار و اعمال خود قرار دهیم».
روزنامه نگاران

چین و کوبا به عنوان دارندگان بیشترین تعداد روزنامه نگاران 
بازداشــتی قرار گیرد. در ســال ۱۹۹۶، دولت ترکیه با ۷۶ مورد 
بازداشــت و حبــس روزنامه نــگاران در رأس ناقضــان حقوق 

روزنامه نگاران قرار گرفته بود.

تسخیر علم و فضا
جهان در ســال ۲۰۲۰ بیش از هر زمــان دیگری به تکنولوژی 
مسلط شــده بود؛ از امکان سفرهای سریع و تفریحی به فضا که 
چند شــرکت بزرگ با سفینه هایشــان فراهم آوردند و چند نمونه 
آن انجام شد تا ماهواره های اســتارلینک که به نوعی خط پایانی 
بود بر گســترش اینترنت در سراسر جهان و هر چند این تکنولوژی 
همچنــان در آســتانه آزمایش اســت و زمان می خواهــد تا این 
ماهواره بتواند در فضا مستقر شود  اما به نظر می رسد در صورت 
اجرائی شدن این پروژه، بسیاری از زنان و کودکان جهان می توانند 
دنیایی بهتر را تجربه کنند. بــه موفقیت های تکنولوژی می توان 
کشف واکسن و درمان بیماری ســرطان یا حتی ایجاد جنین های 
آزمایشگاهی را اضافه کرد. هرچند شرکت متا (فیس بوک) اولین 
کاهش درآمد ســه ماهه خود را در ۱۰ سال گذشته تجربه کرد. از 
ســوی دیگر موفقیت های ناســا متعدد بود. ناسا موشک بزرگ و 
فضاپیمای بدون سرنشین Orion خود را به اطراف ماه فرستاد. با 
ثبت تصاویر جدید تلسکوپ فضایی وب از کیهان، عصر جدیدی را 
در نجوم آغاز کرد، فناوری های جدید از جمله ســپر حرارتی بادی 

برای مریخ را آزمایش کرد.
اطالعاتی که از جهان و نحوه پیدایش آن توســط دانشــمندان 
ناســا کشف شد، توانســت برخی پرسش های چند ســاله انسان را 
جواب دهد. بیل نلســون، مدیر ناســا، در کنفرانســی گفت: «سال 
۲۰۲۲ به عنــوان یکــی از موفق ترین ســال های فعالیت ناســا در 
کتاب های تاریخ ثبت خواهد شــد. ســالی متفاوت و خیره کننده از 
شکست تاریخی مأموریت آرتمیس، تصاویر پیشگامانه از تلسکوپ 
فضایی جیمز وب، فناوری های نوآورانه، پیشــرفت باورنکردنی در 
برنامه های هوانوردی و رشــد مشارکت و دانش برای کشف بیشتر 
تغییرات آب و هوایی . در سال ۲۰۲۳ نیز انتظار چیزهای زیادی وجود 
دارد: اکتشافات خیره کننده بیشــتر از تلسکوپ وب، مأموریت های 
آب و هوایــی که اطالعات بیشــتری درباره چگونگــی تغییر زمین 
می دهد، ادامه تحقیق و پژوهش در ایستگاه فضایی بین المللی و 
انتخاب اولین فضانوردانی که پس از ۵۰ و چند سال به ماه می روند. 

ناسا ثابت می کند که دسترسی بشریت نامحدود است!».
همچنین دانشــمندان اولین بقایای شناخته شــده از یک قبیله 
نئاندرتال را در غاری در روســیه کشف کردند. این یافته ها منجر به 
یکی از بزرگ ترین مطالعات ژنتیکی یک قبیله نئاندرتال - از جمله 
پدر و دختر - تا به امروز شــده است. دانشــمندان بر این باورند که 
این گروه از حدود ۱۱ نئاندرتال احتماال در همان زمان ۵۴ هزار سال 

پیش  از گرسنگی مرده اند.

گزارش خوانی 

اسب جنگی - استیون اسپیلبرگ - ۲۰۱۱
امیلی (سلین بوکنز ) : تو تا حاال کار شجاعانه ای تو زندگیت کردی؟

پدربزرگ ( نیلز آرستراپ): شاید راه های مختلفی برای نشون دادن شجاعت وجود داشته باشه. می دونستی فرانسوی ها بهترین کبوترهای نامه بر رو دارن؟ 
اونا رو توی خط اول جنگ آزاد می کنن و می فرســتن خونه. این تمام چیزیه که پرنده هــا می دونن. اما باید از روی میدون جنگ پرواز کنن. می تونی تصور 
کنی؟ اینکه داری از روی همچین صحنه وحشتناک و دردناکی پرواز می کنی و می دونی که نباید به پایین نگاه کنی. می دونی که فقط باید به جلو خیره بشی 

وگرنه هیچ وقت به خونه نمی رسی. حاال من از تو می پرسم، چه چیزی می تونه از این شجاعانه تر باشه؟

دیـالـوگ روز

روان  خوانى

زنگ خطر بیماری های روان

در این روزها و در حوزه سالمت، هم دولت و هم خانواده ها  
به جای پیشــگیری، اجازه می دهند درد به اســتخوان برســد و 
بعد به درمــان فکر می کنند. این را هم می دانیم که هزینه های 
درمان، بســیار بیشــتر از هزینه های پیشــگیری اســت. وجود 
بیماری های جســمی در طوالنی مدت، در ادامه بر روان فرد نیز 
اثر می گذارد و این گونه می شود که بیماری های جسمی، تبدیل 
به «بیماری های روحی جمعی» می شوند. بیماری های روانی، 
خاص افراد هســتند و مشــترِی روان شناســان؛ ولی زمانی که 
می بینید بیماری های روانی مثل اســترس، خشونت، اضطراب 
و  برون دادهای این بیماری ها به شــکل خودکشــی، اعتیاد و... 
افزایش می یابد، نشان از به صدا در آمدن زنگ خطری است که 
بیماری های روانی در یک جامعه، جمعی شده است. بی کاری 
بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیالن در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
نشــان از این جامعه ناســالم اســت. همچنین این جسم های 
ناسالم، جســم اجتماعی را نیز خراب می کنند. در بدن ما همه 
اجزا در خدمت هم هستند و مشابه همین در جامعه نیز باید در 
نظر گرفته شــود، اگر نهادها و سازمان ها همسو با  هم کار کنند، 
جامعه ســالم اســت. همین موارد را باید برای آموزش هم در 
نظر گرفت. در جامعه ای که افراد در آن از صبح تا شب با تلفن 
همراه و شبکه های اجتماعی سرگرم می شوند، دیگر نباید توقع 
اهمیت دادن به آموزش را داشــت. حضور بیــش از حد افراد 
در دنیای مجازی، یعنی رها شــدن در دنیای بدون چارچوب که 
مشــخص نیست از آنچه چیزی بیرون می آید. این همان بحران 
گروه مرجع است که ناهنجاری را رواج می دهد که از دل چنین 

جامعه ای، اصال اهمیت به آموزش بیرون نمی آید.
به جــای اینکه روند آموزشــی صحیح در مدرســه و مراکز 
فرا مدرســه ای  پیگیری شود، شــرایط به گونه ای شده است که 
فعالیت هــای گروهی که خالقیت و نــوآوری را به همراه دارد، 
به حاشــیه می رود. مثالش هم کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســت که به دلیل بودجه اندکش به سراغ تعطیلی 
کتابخانه آن رفتند. کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان، 
جایی است که پایه های اندیشــه ورزی بسیاری از بزرگان در آن 
قوت گرفته است. این نوع برخوردها، مشابه روی شاخه نشستن 

و شاخه را از بن بریدن است!
این ناهنجاری ممکن اســت در عــدم پیش بینی پذیری افراد 
جامعه نمود پیدا کند. در چنین شرایطی، همه چیز قالب شکنانه 
عرض اندام می کند و سیســتم سیاســی به واســطه این شرایط 

تهدید می شود.
در این ســیر نزولی روند تولید و سیر صعودی نرخ بی کاری، 
دو عامل مادی و غیر مادی اثرگذار هســتند. بعد مادی، مربوط 
پول اســت؛ وقتی ارزش پول کاهش پیدا کند، با گران شدن دالر 
و طــال و قدرت خرید مردم کم می شــود و عرضــه و تولید نیز 
فروکش می کند. در چنین شــرایطی، اول قشر آسیب پذیر درگیر 
بی کاری می شــود و باز هم فشــار به این قشر از جامعه می آید. 
در بعــد غیر مادی هم می توان شــرایط را به گونــه ای ارزیابی 
کرد که در فضای مجازی، بســیاری از کســب و کارها که در این 
بستر شــکل گرفته بودند، هر روز با سیاست های یک مدیر جدید 
مدیریــت می شــوند و خروجی آن، فرار کســب و کارها از چنین 

بستری می شود.
در چنین فضایی با چنین کارهایی، کم اعتمادی و دلسردی به 
وجود می آید و اعضای جامعه احساس می کنند در نظر دولت 
اصال به حساب نمی آیند. این وضعیت اجتماعی و اقتصادی در 
کشور، از قبل پیش بینی می شد و همه کارشناسان درباره آن نیز 

هشدار داده بودند.
فراموش نکنیم اقتصاد، معلول سیســتم سیاســی اســت؛ 
بنابرایــن نمی تــوان اقتصاد بیمــار را مقصر اصلــی این ماجرا 
دانست. اقتصاد یک ابزار در دســت سیاست است. حال اینکه 
چقدر مســئوالن، هنر استفاده از آن را داشــته باشند به دست 
خودشــان اســت. در اینجا اقتصاد رابط و واصل است. سیستم 
سیاســی باید با تخصص همراه باشــد تا از این شــرایط، خارج 

شویم.
*عضو انجمن جامعه شناسی ایران
 و انجمن جامعه شناسی بریتانیا
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جهان با جنگ به استقبال سال جدید رفت
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