
ویژه نامه  کودک و نوجوان
ضمیمه روزنامه امروز

یکشــنبه ۲۸ اســفند ۱۴۰۱    ۲۶ شــعبان ۱۴۴۴    ۱۹ مــارس ۲۰۲۳    سال بیســتم    شــماره ۴۵۲۱    ۸ صفحــه + ۸ صفحــه ویژه نامــه   ۱۰۰۰۰ تومــان

در «شرق» امروز  می خوانید:  القاصی به قضات دادگاه های تجدیدنظر توصیه کرد؛ حقی ضایع نشود، فقط دختران روس را  نبینید، مسئولیت خطیر وزارت نیرو در طرح سد سوم کوهرنگ  و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری، مهدی زارع 

چکیده: «ســالمت اجتماعی متضمن شکوفایی عرفی جامعه است. 
اگر یک نیروی سیاســی خود عامل اختالل روابط اجتماعی باشــد 
ناسالمتی اجتماعی را دامن می  زند. سیاست گذار باید خود را درمان 

کند تا جامعه درمان شود».
گفتیم که سالمت اجتماعی یعنی سالمت ارتباطات اجتماعی و 
اینکه هر چه بیشــتر روابط ما اسیر محدودیت های رفتاری، ریاکاری، 
نفاق، تحمیل رســانه ای، محدودســازی عرف و... شود، بیشتر دچار 

ناسالمتی اجتماعی شده ایم.
افراطی گری، انحصارطلبی، قشری گری و عوام زدگی اصلی ترین 
ابزارهــا یا عواملی هســتند که ســالمت اجتماعــی را تهدید و نوع 
ارتباطات خاصی را بر جوامع تحمیل می  کنند. ناســالمتی اجتماعی 
از جنس بی شــعوری اجتماعی و تحمیل عرف یک اقلیت بر زندگی 
اکثریت اســت. این عرف می  تواند سیاسی، فرهنگی یا اخالقی باشد. 
گمــان مبرید که تنهــا در جوامع مثل ما چنیــن گرایش هایی وجود 
دارد. در برخی جوامع لیبرال نیز تحمیل گرایش های جنســی شــاذ 
و انحرافی در قالب طبیعــی جلوه دادن آنها و ترویج آن در اجتماع 
وجود دارد و به شکل روزمره ای در رسانه های جریان غالب (که عمال 
کارکردی همچون رسانه های رســمی دارند) چنین گرایش هایی به 
اصطالح به چشم همگان فرومی رود و در زندگی جوانان و نوجوانان 
ترویج می  شود. الغرض، در همه جوامع چنین گرایش های افراطی 
وجود دارد اما نکته اساسی تســخیر دولت (state capture) توسط 
این گروه هاست. آن گاه که تسخیر دولت توسط گروه های افراطی اعم 
از افراطیون فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی پدید آید، سالمت اجتماعی 
به صورت «سیســتماتیک» تهدید می شــود و این نکته ای است که 
دقیقا مربوط به مســئولیت معماران نظام های سیاسی است. چنین 
دیدگاهی متضمن یک معنای اساســی در «سیاست نیروی انسانی» 
حکومت است. تصویری که یک حکومت از نیروی انسانی اداره امور 
عمومی از خود به جای می  گذارد اساسا تصویری از روابط اجتماعی 
اســت و اینکه ارتباطات انسانی چگونه باید باشــد و چگونه و چه 
کســانی می  توانند مهار حکومت را در امور روزمره و در امور حیاتی 
به دست بگیرند. آیا سرنوشت مردم و حکومت به دست قشری ترین 
الیه های اجتماعی  اســت؟ یا اینکه رویکردی نخبه گرایانه دارد؟ آیا 
روابــط حکومتی حاصــل تعامل نیروهای حرفه ای اســت یا اینکه 
اسیر عوام زدگی  اســت؟ آیا تحول و تعامل سیاسی ناشی از نوآوری 
اجتماعی  است یا اینکه مبتنی بر وفاداری سیاسی و فرقه ای است؟ 
آیا جریانی زنده و پویا در نیروی انســانِی نظام سیاســی سیالن دارد 
یا اینکه نیروی انســانی در حلقه های تودرتو و بســته گرفتار است؟ 

سالمت اجتماعی با چنین معیارهایی قابل ارزیابی  است.
زبان از عوامل اصلی ســالمت اجتماعی  است چون اصلی ترین 
ابــزار ارتباط شــما بــا دیگری اســت. به همین  ســان عــرف یک 
زبــان گفت وگــوی اجتماعی  اســت. عرف زبــان اجتماع اســت. 
آن گاه کــه زبــان عــرف الکن شــود، جامعــه به بیمــاری گنگی و 
اختالل هویتی گرفتار می  شــود. زبان عامل خودشــکوفایی  اســت 
(épanouissement de soi). انســان با سخن و با گفتن و با نوشتن و 
حتی با راه رفتن تفکر می  کند. زبان، سازوکاری برای اندیشیدن است. 
سخن گفتن و نوشتن، همان لحظه اندیشیدن است. جامعه نیز چنین 
اســت. اگر جامعه ای بتواند با عرف پویای خود به ســخن گفتن، به 
نوشــتن و به راه پیمودن بپردازد، چنین جامعه ای از ســالمت بهره 
بیشــتری می  برد. عرف، خود یک عامل پویایی است که همه اینها را 
تضمین می  کند. این سخن متضمن معنایی مهم در سیاست فرهنگی  
اســت. به هر میزان که سیاســت فرهنگی عــرف را به کناره زندگی 
اجتماعی ِبراَند و آن را از خاصیت بیندازد، به همان میزان جامعه را 
دچار ناسالمتی اجتماعی کرده است. نتیجه آنکه برخی از اقدامات 
افراد، گروه ها و دولت ها می  تواند به سالمت اجتماعی آسیب برساند 
و نوعــی بیماری اجتماعی را پدیــد آورد. گرفتاری آن گاه متناقض و 
پیچیده می  شود که همان که عامل بیماری  است (بیمار دست اول) 
در مقام سیاســت گذار و درمانگر وارد می  شــود تا قربانیان (بیماران 
دســت دوم) را درمان کند؛ و البته درمان او از جنس جراحی  است. 
فرضیه این اســت که هر چه بیماری اجتماعی افزون شود، گرایش 
به تجهیز نیروی قهریه بیشتر می  شود. همان که سبب بیماری شده 
است، خود در مقام درمانگر وارد می  شود و این همان تناقض نمایی 
اســت که جوامع گرفتار آن هســتند. امــر متناقض نمای دیگر آنکه 
ناســالمتی اجتماعی در بطن خود ممکن اســت وجه توهین آمیزی 
برای قربانیان داشــته باشــد و باعث می  شــود کــه در گفتار دچار 
محذوریت و خودسانسوری شــوند. چون به هر حال آنان را «بیمار 
اجتماعی» تلقی می کند و در نتیجه اقدام قهرآمیز را موجه می  کند. 
بنا به همین مالحظات بایستی از بیمار تلقی کردن قربانیان احتراز کرد 
و پیکان بیماری را به سوی سیاست گذار نشانه رفت. حل این معضل 
با مداخله برای درمــان بیماران دســت دوم (قربانیان) امکان پذیر 
نیســت. بلکه به درمان بیماران دســت نخست، یعنی سیاست ها و 
سیاست گذاران موجد ناسالمتی اجتماعی بستگی دارد. به بیان ساده 
«خود را درمان کنیم تا جامعه درمان شود»؛ همین. این سیاست های 
بیمارگونه است که می  تواند افراد را بیمار کند. چشم بیمار سیاست 
اســت که جان جامعه را بیمار می  کند. چشم را باید درمان کرد که 

گرفتار «آب مروارید!» است؛ و تنگ چشمی به بار آورده است. 
ادامه در صفحه ۳

 در آخرین شب های سال به بهانه انتشار رنج نامه مدیر «پردیس 
تئاتر شــهرزاد» و تماشای برخی کارهای روی صحنه سری به آنجا 
زدم تا از آقای جعفری، مدیر ســختکوش و صبور این مجموعه و 
کارگردان و تهیه کننده پرسابقه، جویا شوم که چه چیزی باعث شده 
تا این قدر عصبی شــود؛ چرا که با شــناختی که از او داشتم، از لحن 
نامــه اخیرش تعجب کردم. او در آن نامه از رفتارهای ســلیقه ای 
گالیــه کرده بود. خبر تعطیلی خودخواســته تئاتر شــهرزاد باعث 
تأســف   و دردآور است، اگر مســئوالن تالشی برای جلوگیری از آن 
نکننــد. آقای جعفری که کامال مشــخص اســت از بی مهری ها و 
مانع تراشی های بی مورد خسته شده، در یادداشت اخیر خود هیچ 
درخواســت مساعدتی از دستگاه های اجرائی متولی هنر نداشته و 
چنان که همه اهالی تئاتر می دانند، فروش این مجموعه از فروش 
تاالرهای رسمی به مراتب بیشــتر است. عالوه بر آن آقای جعفری 
و همســر محترمش خانم صحت که اتفاقا «شهرزاد» نام حاصل 
زندگی مشترک شان هم هست، تجربه سال ها فعالیت در این عرصه 
را دارند و به ضوابط، قواعد و قوانین آن کامال آشــنا بوده و عجیب 
است که مداخله ها و ســنگ اندازی ها و به قول خودش رفتارهای 
سلیقه ای مدیران، تا این حد خسته شان کرده باشد تا در این شرایط 
چاره ای جز تعطیلی تئاتر شــهرزاد نیابند. تئاتر شهرزاد عمال خانه 
امیــد نه تنها هنرمندان پیش کســوت، بلکه جوانــان عالقه مند به 
فرهنــگ و هنر در ســال های اخیر بــوده و در هیچ مقطعی حتی 
شرایط بسیار دشــوار، فعالیت خود را متوقف نکرده است و حیف 
اســت که دغدغه و گالیه مدیر آن با بی توجهی مســئوالن متولی 
فرهنگ مواجه شود. تالش های بخش خصوصی در عرصه فرهنگ 

و هنر را باید قدر دانست و به گالیه های آنان توجه داشت.

سالمت اجتماعی
قدرت و سیاست گذاری (۲)

گالیه ای که مسئوالن هنری
باید بشنوند

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

سال ورق می خورد؛ شکوفه ها می آیندسال ورق می خورد؛ شکوفه ها می آیند
 تا حال و هوای روزگارمان را بهتر کنند تا حال و هوای روزگارمان را بهتر کنند

بازاریان از حال وهوای خریدهای شب عید می گویند/ راسته نوروز
گزارشی از هشدارهای مداوم برای احتمال افزایش تصادفات جاده ای در تعطیالت عید/ احتیاط در پیچ خطرناک نوروز

بهار نو؛ سالمبهار نو؛ سالم

چند ساعتی آن سوتر از ما بهار آرمیده است تا یک بار دیگر چشمانش را رو به آبی آسمان بچرخاند، سبز شود و راه دل هایمان را رو به هوایی تازه باز کند.
 بهار نام کوچک امید است، بسان شکوفه هایی که ذره به ذره چشم به نور می دوزند تا در اوج شکوفایی رونق بهار شوند. 

  ما هم اینجا می مانیم تا نخستین زمزمه های بهار بر شانه های امید بازگردند و ناممان را رو به فردایی بهاری بخوانند. از حاال می گوییم سالم دردانه فصل ها!
صفحه های ۴ و ۵

«شرق» تداوم تحرکات دیپلماتیک شورای عالی امنیت ملی 
را بررسی می کند

گفت وگو با ایرج راد درباره زنده یاد احمد دامود

دیوان کیفري بین المللي حکم بازداشت رئیس جمهور 
روسیه را صادر کرد

دومینوی دریابان 

وقف تئاتر کردمردی که زندگی اش را 

بهاریه نیلوفرانه

پوتین تحت تعقیب الهه
۲

۳

۷

۸

کیومرث اشتریان

احمد مسجدجامعی

ســال ۱۴۰۱ خورشــیدی را می توان ســال زنان نامید. شــهریور ۱۴۰۱ مهســا امینی، دختر جوان
۲۲ ســاله سقزی توسط گشت ارشاد بازداشت و به بازداشــتگاه وزرا منتقل و پس از آن دچار حادثه 
شــد و به بیمارستان کسری منتقل شــد. هم زمان با بستری شدن ژینا امینی در بیمارستان، اعتراضاتی 
در تهران به ویژه در اطراف بیمارســتان کســری روی داد. پس از ســه روز یعنی در ۲۵ شهریور مهسا 
امینی در بیمارســتان درگذشــت و اعتراضات ابتدا در تهران و سقز بروز کرد و سپس به گوشه و کنار 
کشــور کشید. اعتراض ها در کردستان بیش از دیگر مناطق کشور گسترش و استمرار داشت. در شش 
ماهی که از درگذشــت غم انگیز این دختر جوان ســقزی گذشت، به تدریج نام مهسا امینی به صورت 
کم ســابقه ای در سراسر کشور و در دیگر کشــورهای جهان بازتاب رسانه ای داشت و نام مهسا امینی 
دختر ایران زمین به یکی از چهره های اثرگذار در ســطح بین المللی مبدل شد. در جریان اعتراض ها و 
حوادث پس از آن حجم قابل توجهی خبر و گزارش و محتوای رسانه ای و هنری و موسیقی و کلیپ 
تصویری و صوتی در فضاهای رســانه ای و شبکه های اجتماعی تولید و منتشر شد. این وقایع موجب 
شــد کشور در چند ماه گذشــته فضای پرالتهابی را تجربه کند. اگر ژینا در گمنامی و غریبی در شهری 
دور از زادگاه بازداشــت شــد، اما دیری نپایید که نام مهســا در میان بخش بزرگی از ایرانیان و سپس 
سطح بین المللی به نامی آشنا مبدل شد. امروز شش ماه از حادثه تلخ و تکان دهنده درگذشت خانم 
ژینا یا مهســا امینی می گذرد. آیا پس از شــش ماه از درگذشــت خانم مهسا امینی و حوادث بعدی، 
نهادهای علمی و کارشناســی کشــور و اتاق های فکر درباره زمینه ها و ریشه های این حوادث و ابعاد 
آن مطالعات و تحقیقات جامع و چند وجهی را در دســتور کار قرار دادند؟ آیا سیاســت ها و اقدامات 
صورت گرفته توســط بخش دولتی اعم از نیروهای انتظامی و امنیتی تا بخش رســانه ای کشور مورد 
واکاوی و بررســی دقیق آسیب شناســانه قرار گرفت؟ آیا نتایج این تحقیقات و پژوهش های احتمالی 
در اختیار افکار عمومی قرار داده شد؟ بر مبنای درس گرفتن از این حوادث آیا سیاست های ترمیمی و 

اصالحی برای ارتقای نظام حکمرانی کشور و بازبینی سیاست ها پیشنهاد شد؟
در این روزها که برخی خبرها حاکی از شــکایت از وکیل خانواده امینی اســت، جا دارد مســئوالن 
ذی ربط قضائی با بردباری و ســعه صدر با پرونده برخورد کنند. از ســویی درخواست قانونی و روشن 

خانواده شادروان مهسا امینی مورد توجه جدی قرار گیرد تا عدالت اجرا شود. 
ادامه در صفحه ۳

 
اینکه اشــتغال ذهنی وزرای علوم و بهداشــت، در کسوت مسئوالن درجه اول و مستقیم آموزش 
عالی کشــور، متوجه کدام مسائل است، امری اســت قابل توجه. فهرست این مسائل روشن است و 
موجود. اما آنچه مهم اســت جزئیات فهرســت نبوده بلکه اولویت بندی آن است. در منابع مکتوب 
مربوط به آموزش عالی مطالب بی شــماری درباره این اولویت ها نوشــته شده است. اکثر این منابع 
اعتقاد دارند که اولویت اول و هر روزه و همیشــگی هرم مدیریت آموزش عالی شامل مدیران دولتی 
و رؤســای دانشگاه ها و دانشــکده ها، باید امری باشــد تحت عنوان اعتالی مداوم و هدفمند (اعتال 
معادل اصطالح Excellence آورده شــده اســت). اعتال روندی اســت که با رقابت شروع می شود. 

در پاســخ به تعریف اعتال باید به ســؤاالتی از قبیل «منظــور از اعتال» و «اعتال در 
چــه زمینه ای» پاســخ داد. اعتال می تواند مظهــر و نمود اختصاصات زیر باشــد: 
یگانه بودن، استثنابودن، عالی بودن و داشتن باالترین استاندارد و بهترین کیفیت (در 
مقایســه با موارد مشابه). اعتال امری اســت نسبی که در روند خود گوشه چشمی 
دارد به ارزش های جامعــه و علی رغم آرمان گرایی پرهیــز می کند از رؤیاپردازی. 
روند معقول اعتال مشــروط به رســیدن به هدف در کوتاه ترین فاصله زمانی است. 
می گویند اعتال رســیدن به حد اعالی کیفیت اســت به نحو غیرمعمول. هدفی که 
به طور معمول غیرقابل دسترسی می نماید. عده ای هم اعتال را «دسترسی به هدف 
غیرقابل دسترســی» تعریف کرده اند. در بیشتر موارد دانشگاه ها جایگاه روند اعتال 
هســتند. اختصاصات یک دانشــگاه «عالی» کم وبیش شناخته و مدون شده است: 
آنچه در چنین مؤسسه ای دیده می شود، عبارت است از: انجام پژوهش های عالی، 
داشتن اساتید برجسته به معنای بهترین در سطح جهانی (بدون داشتن جایی برای 
متوســط ها)، فراهم بودن بهترین شرایط کار به معنای پژوهش (داشتن مجهزترین 
و روزآمدترین آزمایشگاه ها)، و آموزش (پذیرش بااستعدادترین دانشجویان نخبه)، 
اســتقالل و پایداری و ثبات شــغلی، دریافت حقوق مناسب، داشــتن ارج و قرب 
اجتماعی مطلوب، آزادی آکادمیک و امکان فعالیت در محیط روشــنفکری جذاب 

و باالخره مدیریت همیشه همراه و خدمتگزار.
ادامه در صفحه  ۳

یـادداشـتیـادداشـت

اعتالی دانشگاه هاسال ۱۴۰۱، سال زنان

استاد دانشگاه تهراناحسان هوشمند
بیژن جهانگیری

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲:
سه شنبه ۱  فروردین، ساعت ۵۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد

سال نو مبارک 

۱۴۰۲

نان تومــ

  عکس: پیام ثانی، ایرنا


