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بررسي دالیل همسرکشي در ایران در گفتوگو با  ۲حقوقدان

درﯾﭽﻪ

شلمشورباي جهاني علیه ایران

قتل زیر سقف مشترک

کاهش اشاعه دیالکتیک اخالقي

 ...و فرهنگ خود را در آن کشــورها گستردهاند که
این را ميتوان در ترکیــب زبانهاي خاورمیانه تا هند
با زبانهاي بومي کشورهاي غربي به راحتي مشاهده
کــرد .به عبارت دیگر تحرک مردمي و تداوم مهاجرت
به ســوي غرب نهتنها در طول تاریخ هرگز از حرکت
باز نایســتاده بلکــه موجب ترکیب فرهنگــي ایران و
غرب شــده اســت .امروز ما زبانهاي اروپایي را »هند
و اروپایي« ميخوانیم و ترکیب نــژادي و زباني ایران
با کشــورهاي اروپاي شــرقي یک واقعیت انکارناپذیر
است .مســئله مهاجرت نیز کماکان دامنگیر شرق و
غرب است تا حدي که ایران یادآوري ميکند اگر اروپا
به تعهدات خود در برجــام عمل نکند ،راه مهاجرت
به غــرب را براي فالن گروه مهاجرتکرده به ایران باز
خواهد کرد .با توجه به نکات فوق ،دالیل شلمشوربایي
که امــروز آمریکایيها درباره ایران درســت کردهاند،
بسیار روشن است .آنچه ایدئال آمریکاي امروز است،
این اســت که منطقه ثروتمند خاورمیانه کال در چنگ
غــرب آن هم به رهبري آمریکا باشــد و باقي بماند تا
منابع آن به سود غرب مصادره شود .براي رسیدن به
این هدف ،کشــورهاي منطقه باید همه با هم دشمن
باشند و براي دفاع از خود از غرب )نه از شرق( اسلحه
بخرند .سپلشــتهاي خرابشده ســر روحاني زاییده
همین سیاســت است و ویژه او نیست .هر فرد دیگري
هم جاي او بود همین فشــارها را باید تحمل ميکرد.
فراموش نکنید کشورهاي غربي دو گونه رفتار با ایران
دارند؛ یکي ظاهر قضیه اســت که در نظام رســانهاي
و تبلیغاتــي دیده ميشــود و ماهیتا تشنجزاســت و
دیگري آن اســت که در جلسات خصوصي پارلماني
و کنگرهاي خودشان مطرح ميشــود .ایران امروز در
موضع دفاعي اســت تا در صورت بروز بحران از خود
دفــاع کند .در چنین موضعي بهتریــن روش برخورد
با زورگویان ســکوت و حفظ آرامــش همراه با پایش
دائمي اســت تا صداي طرف مقابل را بشنوند و مبادا
که صداهاي بلند داخلي ،مانع این امر حیاتي شــود.
بالهاي دیگري که به صورت طبیعي در سیل ،توفان و
زلزله بر سر ایران آمده و هنوز هم ادامه دارد ،منحصر
به ایران نیست .حتي سهم صدمات وارده به آمریکا به
مراتب بیشتر از ایران است .باید خونسرد و هوشیار بود
و تا آنجا که ممکن است از پرحرفي پرهیز کرد.
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شهرزاد همتي :روزي نیســت که در صفحه حوادث
روزنامهها خبري از همسرکشــي نباشد .همین دیروز
در شــیراز مردي که مشــکالتي با همسرش داشت،
پس از کشــتن او ،اقدام بــه ازبینبردن خودش کرد.
همیــن االن هم مردان و زنان زیــادي در زندانهاي
کشــور منتظــر اجراي حکــم خود به دلیل کشــتن
همسرانشــان هســتند .این موضوع فقیر و غني هم
نميشناسد و حوادث روزهاي گذشته هم نشان از آن
دارد که این مسئله ربطي به جایگاه اجتماعي ندارد.
عصبانیت و خشونتي که در جامعه وجود دارد ،افراد
را به ســمت ابراز خشونت به ســمت خانواده خود
ميبرد .همسرکشــي و فرزنــدآزاري بخش زیادي از
پروندههاي کیفري را تشکیل ميدهند.
بر اساس آمار منتشرشــده ،نزدیک به  ۳۳درصد
قتلهایــي که در ســال  ۱۳۹۰در ایــران اتفاق افتاد،
قتلهای خانوادگي بوده؛ از این میان »همسرکشي«
بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده و شش
درصد از این قتلها نیز »شوهرکشــي« بوده اســت.
سال  ۱۳۹۳معاون وقت مبارزه با قتل پلیس آگاهي
در گفتوگویي اعالم کرده بود :در  ۳۰درصد از وقایع
قتل ،بین مقتول و متهم ،نســبت فامیلي ،اعم از دور
و نزدیک وجــود دارد و در حدود هفت درصد از کل
قتلها ،بین متهم و مقتول رابطه زوجیت برقرار بوده
که همسرکشي تلقي ميشــود .به گفته او ،در سال
 ،۹۳وقایع همسرکشي ۷۲ ،درصد ،مربوط به قتل زن
به دست شوهر و  ۲۸درصد ،مربوط به قتل شوهر به
دست زن بوده است.
فرشــته مرصادي ،دانشجوي دکتراي حقوق جزا
که پایاننامه کارشناسيارشــدش را به همسرکشي
اختصاص داده ،درباره این آمار به »شرق« ميگوید:
پایاننامه من مربوط به سال  ۹۴بود .مطابق آمار ما،
 ۴۳درصد از این جرائم ،ریشــه در مســائل منکراتي
و اخالقــي و  ۵۱درصــد آن نیز ناشــي از اختالفات
خانوادگــي نظیر ،اعتیــاد ،ســوءظن ،اختالفنظر در
شغل ،محل زندگي ،نوع پوشش و  ...و شش درصد
باقيمانده نیز سایر موارد ،از جمله جنون و اختالالت
رواني بود .میزان کشــتن زنان به دســت شــوهران
حــدودا دوبرابر شوهرکشــي بود و بیشــتر زناني که
قرباني همسرکشي ميشدند ،درواقع قرباني سوءظن
بودند .گاهــي این اختالفــات خیلــي پیشپاافتاده

برابر نیست و زنان بیشتر در روابط خانوادگي قرباني
ميشوند .در همسرکشي کال انگیزهها متفاوت است،
اما چند علت وجود دارد که معموال در بخش اعظم
قتلها مشابه اســت؛ یکي اینکه همیشه در جنایت
همسرکشــي )خصوصا در بین مردان( پاي شخص
ثالثي در میان است .این قتلها معموال قتل ناموسي
هســتند و شــوهر فکر ميکند یا ميبینــد که مورد
خیانت واقع میشــود و بهجاي پیگیري راه قانوني،
در اثر خشــم ،مبادرت به قتل همســر ميکند .دلیل
دومي که مــردان اقدام به قتــل ميکنند بحث فقر
است .فقر علتالعلل همه جنایات است .فقر مادي،
فقر فرهنگي ميآورد و نميشود از آن غافل شد«.
وي در ادامه با اشــاره به دالیل همسرکشــي به
دســت زنان تأکید کرد» :در همسرکشــي زنان یکي
از مــواردي که کمتر بــه آن توجه ميشــود ،مقدار
زیاد ســختگیري و اطاله دادرســي یا سختگیري
درخصــوص طالق زنان اســت .دالیلي که در قانون
وجــود دارد و ســختيهاي دادگاه و اثبات عســر و
حرج توان زنــان را ميگیرد و عموما همسرانشــان
هم با طالق مخالفت ميکننــد .ما از این موارد هم
زیاد داشــتیم که زنان وقتي خسته ميشوند و تمام
تالش خــود را ميکنند و نميتوانند موفق شــوند،
ســعي ميکنند به صورت فیزیکي همسرشــان را از
بین ببرنــد و به قول خودشــان از جهنم نجات پیدا
کننــد .در اینگونــه قتلها معموال بحــث معاونت
مطرح ميشــود .در اغلب این پروندهها زنها مباشر
قتل نیستند و توسط شخص ثالث قتل اتفاق ميافتد
و زنها به لحاظ عدم توانایي الزم از لحاظ جسماني
براي مقابله با مرد ،شــخص سومي را حاال از طریق
رفاقت ،تحریک ،تشویق و تطمیع مباشر قتل ميکنند
و اینهــا از شــایعترین مواردي اســت کــه در اغلب
پروندهها وجه مشترک دارد«.
ایــن وکیل دادگســتري در پایان تأکیــد کرد» :در
همسرکشي نباید از مشکالت مالي غافل شد که مرد
به لحاظ مشــکالت زندگي نميتوانــد از پس خرج
زن و بچــه بربیاید و همســر و فرزندانش را به قتل
ميرساند ،اما مسئله بیشتر بدبیني ،شکاکي ،حسادت
و درمیانبــودن پــاي فرد ثالث اســت کــه موجب
اختالف طرفین ميشود و جزء انگیزههاي مهم براي
همسرکشي است«.

گزارش »شرق« درباره حضور تبلیغاتي پزشکان در برنامههاي تلویزیوني

شریک جرم
 .۷شــریک جــرم بعدی ،خود متهــم و اخالف و
اســالف او در دو وزارت آموزشوپــرورش و فرهنگ
و آمــوزش عالی )علوم ،تحقیقــات و فناوری فعلی(
هستند .آنها اگر فقط بخشی از وصیتنامه درسآموز
محمدعلی فروغی ،نخســتوزیر حکمــتدان را در
کتب درسی میگنجاندند و خود هم از آموزههای آن
بهره میبردند ،چهبسا دستکم تاریخ سیاسی بعد از
انقــالب ما جوری دیگر رقم میخــورد؛ بهگونهایکه
فرزنــدان دهــه  ۶۰به بعد مــا امروز شــاهد تصویر
مبهوتکننده دســتبندزده معلــم اول خود و ابهت
شکسته پیشکســوت دولتمرد کشورشان نمیبودند؛
هم او کــه نهایــت آرزوی همــه بچهدرسخوانها
رســیدن به گرد منزلت علمی او بود؛ رتبه اول شریف
)دانشــگاه صنعتی آریامهر وقــت( و فارغالتحصیل
نخبه غول دانشــگاهی جهان ،امآیتــی! فروغی در
فرازی از آن پندنامــه چنین میگوید» :فرزندان عزیزم
تصور نکنید از شــما توقع دارم مرتاض باشید و خود
را از هر تمتع و تنعمی محروم کنید ...فقط ســفارش
من به شــما این است که در هر مورد از جاده درستی
و شرافتمندی خارج نشوید و از ننگ و عار احتراز کنید
و هواهای نفسانی شــما را غافل نکند ،مخصوصا در
معاشــرت با زن احتیاط را از دســت ندهید ...باالخره
دلبستگی به زن نباید پیدا کرد ،مگر آن زن که شخص
او را به همســری اختیــار میکنــد و در آن باب هم
فوقالعاده محتاط باید بود«.
 .۸به قول انگلیســیها  last but not leastآخرین
ولی نه کماهمیتترین مقصر ،همه و همه ما هستیم؛
اول شــخص جمع! به همین راحتی و ســادگی! این
به معنای همه تــرک فعلهای ما و فعلهای ناقص
ماســت که در این یادداشت نســبتا مفصل به بخش
اندکی از آن اشارت رفت .آنان که حاکمیت معیارهای
دوگانه را باب کردند ،آنان که برای از میدان بهدرکردن
رقیب دســت به هر کار ناپسندی زدند ،آنان که واداده
عشق کاذب شــدند و ارتباطات مخفی برقرار کردند،
آنــان که آتش بیار معرکه شــدند و قربانی داســتان
ما را به اســتیصال کشــاندند ،آن اعضای شورایی که
هشدار همحزبیهای این قربانی را نادیده گرفتند و بر
سپردن کلید پایتخت به دست وی اصرار ورزیدند ،آن
همحزبیهایی که ســر بزنگاه رفیق گرمابه و گلستان
خود را رهــا کردند ،آن خانمی که ســرزده و پابرهنه
وارد خلوت خانوادهای جاافتاده شــد ،آن رســانهای
که آرتیســتبازی درآورد و ازجمله با توهین به خرد
جمعی فیلم خبری را باســمهای کرد ،آن روزنامهای
که بــا گزینش تیتر »شــلیک بــه اصالحــات« ،برای
ماجرایی چنین تراژیک عقدهگشــایی کرد و...؛ همه و
همه شریک جرماند .هرچند مدعیالعموم به صورت
قانونی از قراردادن نام شــرکای جرم در کیفرخواست
خود معذور است ،اما کیفرخواست فراقانونی وجدان
عمومــی در وقت صدور ،آنهــا را از قلم نمیاندازد و
کســانی را که به دلیل عافیتطلبی و منفعتجویی
مهر ســکوت بر همه ناراســتیها زدند ،در سرلیست
خود قرار میدهد.

هستند ،اما به دلیل فشارهایي که از طرق مختلف به
خانواده وارد ميشود ،این اختالفات کوچک منجر به
فاجعهاي مانند همسرکشي ميشود.
به گفته مرصادي ،بســیاري از زنان همســرکش،
از ســوي شوهران خود مورد خشونت و ضربوشتم
واقــع ميشــوند .بســیاري از آنها پیــش از ارتکاب
جرم از پلیس ،مددکار و خانواده درخواســت کمک
ميکنند ،اما اضطراريبودن موقعیت آنها تشخیص
داده نميشــود و خانوادهها با جمالت کلیشهاي که
کلیدواژه اصلي آن آبروســت ،زن را وادار به سکوت
ميکنند و مددکاران نیز بــا جمالتي نظیر »بهعنوان
یــک زن زنانگــيات را براي آرامکردن همســرت به
کار بگیر« سعي ميکنند درواقع قضیه را ماستمالي
کنند .زن کــه در دادگاه خانواده هم چندان راهحلي
بــراي رهایياش پیدا نميکنــد و از طرفي حتي بلد
نیســت که چگونه در دادگاه موقعیت خود را اثبات
کنــد و از طرفــي طوالنــي و فرسایشــيبودن روند
طالق باعث ميشــود که زنان براي رهاشدن خود از
خشونت ،اقدام به کشتن مردان کنند.
وي همچنیــن در ادامــه ميگویــد» :البتــه آمار
سهدرصدي نیز از زنان وجود دارد که به دلیل حضور
شخص ســوم در زندگيشان و عالقه به مرد دیگري
اقدام به حذف فیزیکي همسر ميکنند«.
ایــن حقــوقدان دربــاره زنکشــي مــردان نیز

ميافزاید» :ســوءظن ،عصبانیت ،قوانین مردساالرانه
و تعصب از دالیل اصلي همسرکشــي مردان است.
از طرفي اگر مردان نســبت به همسرشان مهارتها
و منابع کمتري داشته باشند ،براي اثبات قدرتشان از
اعمال خشــونت استفاده ميکنند .مرداني که میزان
تحصیالت کمتري نســبت به همسرانشــان دارند یا
از موقعیــت و پایگاه اجتماعــي پایینتري برخوردار
هستند بیشتر اقدام به همسرکشي ميکنند«.
مســئله همسرکشــي البته فقط مختــص ایران
نیســت؛ در کشــورهایي مانند کلمبیا ،گینه ،آفریقاي
جنوبي ،برزیل ،مکزیک و پاناما هم آمار همسرکشــي
قابلتوجه است .همچنین مطابق آمار منتشرشده در
آمریکا نیز در سال  ،۲۰۱۵نسبت جنسیتي همسرکشي
در این کشور ،دوبرابر کشورهاي انگلیسيزبان اروپاي
غربي ،اســترالیا و کانادا بوده اســت .طبق آماري که
از نتایج یک پژوهش  ۱۰ســاله اســت ،در آمریکا به
ازاي هر صد مردي که همسرکشــي ميکنند ۷۵ ،زن
مبادرت به قتل همسران خود ميکنند.
عبدالصمد خرمشاهي ،وکیل پایهیک دادگستري
کــه در ســالهاي کارياش وکالــت پروندههــاي
جنجالي بيشماري را برعهده داشته ،در گفتوگو با
»شرق« ،درباره پدیده همسرکشي در ایران ميگوید:
»بیشــتر مردان هستند که همســران خود را به قتل
ميرســانند .آمار بین زنان و مــردان در این موضوع

ﯾﺎﺳﯿﻦ آذرﯾﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﻮﻟﯽ
ســمیرا حســیني ۸ :تا  ۱۱میلیون تومان یــا حدود یک
میلیــون تومــان بــهازاي هر دقیقــه! اینهــا مبالغي
اســت که برخي پزشکان براي شــرکت در برنامههاي
تلویزیونی پرداخت ميکنند تا بهعنوان کارشــناس در
این برنامهها حضور یابند .پزشــکاني که برخي از آنها
به گفته مسئوالن نظام پزشکي در گفتوگو با »شرق«
ممنوعالکار شدهاند.
موضوعي که گویي مســئوالن وزارت بهداشت نیز
از آن بيخبر نیســتند .روز گذشــته معــاون کل وزارت
بهداشت دراینباره اظهار نظر کرد و گفت »برنامههاي
گفتوگومحــور در صداوســیما بــا برخي پزشــکان،
دلیلــي بر برجســتهبودن آن پزشــک نیســت و گاهي
جنبه تبلیغــي دارد« .ایرج حریرچي تبلیغات در حوزه
پزشــکي را تحث تأثیر تقاضاي القایي و تقســیم منابع
بین گروههاي مختلف ذکر کرد و گفت :گاهي تبلیغات
در قالــب برنامههاي گفتوگومحــور در روزنامهها و
صداوســیما منتشر ميشــوند که جنبه رپرتاژ داشته و
اثــر تبلیغي دارند ،چراکه برخي مــردم تصور ميکنند
پزشــکي که در رســانه ملي درباره موضوع پزشــکي
صحبــت ميکند ،قطعا پزشــک حاذق و برجســتهاي
اســت و بر مبناي همین تصور مراجعــات بیماران به
مطب پزشــک مذکور بهشــدت افزایش پیــدا ميکند؛
درحاليکه اکثر پزشکاني که در برنامههاي صداوسیما
حضور پیدا ميکنند در سطح متوسط هستند.در یکي از
قراردادهایي که در شبکههاي اجتماعي دستبهدست
ميشــود ،نام برنامههاي مختلفي در حوزه سالمت در
شبکههاي جامجم ،شما ،شــبکه آموزش ،شبکه دو و
سه نوشته شده اســت؛ برنامههایي که حضور پزشك
در آنها بهعنوان کارشــناس  ۸تا  ۱۱میلیون تومان آب
ميخورد.گویي حضور پزشــکان در صداوسیما به این
شیوه به یك رویه و عرف تبدیل شده است و آنها براي
این کار قراردادي را نیز میان خودشــان تنظیم ميکنند
قراردادي که به آن شکل و شمایل قانوني نیز ميدهند.
عالوه بر این چندي پیش پزشکي در توییتر قراردادي در
این زمینه منتشر کرده بود که در آن مبلغ قرارداد براي
حضور بهعنوان کارشــناس در برنامه تلویزیوني »دکتر
سالم« که از شبکه آموزش پخش ميشود ۱۰ ،میلیون
تومان قید شده بود ،قراردادي با چندین ماده و تبصره.
کارشناسان ممنوعالکار
علي فتاحي ،معاون انتظامي سازمان نظام پزشکي،
دراینباره در گفتوگو با »شــرق« ميگویــد »ما بارها
در ایــن خصوص با صداوســیما صحبــت کردهایم و
بابت این موضــوع از آنها گله داریم .مــا بارها از آنها
خواســتهایم هنگام دعوت از کارشناسان به تلویزیون
از فیلترهاي خاصــي آنها را عبور دهند و هیچ فیلتري
بهتر از وزارت بهداشــت ،نظام پزشــکي و انجمنهاي
علمي و تخصصي نیســت؛ این ارگانها کامال پزشکان
را ميشناسند و به موضوع اشراف دارند .هفته گذشته
جلسهاي با مســئوالن صداوسیما داشــتیم که در آن
جلســه از آنها گلهمند شــدیم ،حتي به مسئوالني که

در آن جلســه شــرکت کرده بودند گفتیم ما پزشکي را
دو ســال از طبابت محروم کــرده بودیم که فرداي آن
روز بهعنوان کارشــناس در تلویزیون حضور پیدا کرده
بود .وقتي ما پزشکاني را از کار محروم کردهایم و حتي
پزشــکي بهطور دائم از کار محروم شده است ،چطور
بهعنوان کارشــناس در برنامــه تلویزیوني حضور پیدا
ميکنــد .صداوســیما اطالعي از پرونده این پزشــکان
ندارد ،بهدلیل اینکه پرونده آنها بهصورت محرمانه نزد
ما قرار دارد ،به آنها نیز اعــالم کردهایم آمادگي این را
داریم که در هر رشته پزشکي که صداوسیما ميخواهد،
به آنها کارشــناس معرفي کنیم .ایــن کار ،هم به نفع
صداوســیما و هم بــه نفع مردم جامعه اســت .البته
پیش از این نیز که ما از آنها گله کرده بودیم ،مسئوالن
صداوسیما ابتدا هنگام معرفي کارشناس از ما استعالم
ميگرفتند ،اما با گذشــت زمان باز به همان رویه خود
بازگشــتند.فتاحي درباره دریافت پول از برخي پزشکان
براي شــرکت در برنامههاي تلویزیوني افزود »معنایي
ندارد که از پزشــکان براي حضــور در برنامه بهعنوان
کارشناس پولي دریافت شود ،این کار به چه معناست؟
قطعــا باید یک کارشــناس شــرایط علمــي و اخالق
حرفهاي داشــته باشد و هر فردي نميتواند کارشناس
باشد و فاکتورهاي مختلفي باید در کنار هم قرار بگیرد
تا فردي بتواند کارشناس شود ،آن هم در صداوسیمایي
که ما اعتقاد داریم یك دانشــگاه ملي اســت و تعداد
زیادي از مردم به تماشــاي آن مينشینند و از آن تأثیر
ميگیرند«.محمدجواد فاطمي ،فوقتخصص جراحي
پالستیك و رئیس انجمن ســوختگي ققنوس ،یکي از
پزشکاني اســت که بارها افرادي با او تماس گرفتهاند
و از او خواســتهاند با پرداخت پول بهعنوان کارشناس
در برنامههــاي تلویزیــون شــرکت کند .این پزشــك
متخصص که به گفته خودش حاضر به این کار نشــد،
دراینباره به »شرق« ميگوید »قطعا حضور در رسانه و
شبکههاي تلویزیوني براي پزشکان بسیار جذاب است
و بهندرت پزشــکاني پیدا ميشوند که تمایل به حضور
در این برنامهها را نداشته باشند ،متأسفانه از این تمایل
سوءاستفاده شــده است و حتي شرکتهایي دراینباره
برپــا شــدهاند ،پیشازاین افــرادي با پزشــکان تماس
ميگرفتنــد و در ازاي دریافت مبلغي پول از آنها براي
حضور در برنامههاي تلویزیوني دعوت ميکردند .آنها
هنگام مطرحکردن پیشنهادشان ميگفتند ما ميتوانیم
شــما را در شــبکههاي مختلف و برنامههاي پربیننده
دعوت کنیم که هزینه شــرکت در هر برنامه براســاس
زمان حضور و نوع برنامه تعیین ميشــد؛ اما شنیدهام
بهتازگــي در قالبهاي رســميتر از پزشــکان دعوت
ميکنند و متأســفانه اطالع دارم برخي از پزشــکان با
پرداخت هزینه در این برنامهها شرکت کردهاند«.
او درباره اینکه حضــور در این برنامهها چه نفعي
بــراي این پزشــکان دارد ،ميگوید »یکي از دوســتانم
که پزشــك بسیار حاذقي اســت و بهعنوان کارشناس
در برنامهها شــرکت ميکنــد ،ميگفت پس از حضور

در برنامههاي تلویزیوني تعــداد بیماران مطبش دو،
ســه برابر شده اســت .به تصور مردم کارشناساني که
بــه برنامههاي صداوســیما دعوت ميشــوند ،افراد
شــاخصي هســتند؛ بههمینخاطر اعتماد خاصي به
آنها پیدا ميکنند .کارشــناسهایي که در صداوســیما
دعــوت ميشــوند ،دو گروه هســتند :برخــي از آنها
پزشکان بسیار سرشناس و باســوادي هستند و برخي
دیگر افرادي هســتند که نه پزشــکان شناختهشدهاي
هســتند و نه کار علمي خاصي در حوزه تخصصشان
انجام دادهاند؛ اما در این برنامهها حضور پیدا ميکنند.
حضور این افراد مشکوك است و باید بررسي شود که
بر چه اساســي صداوسیما از این افراد براي حضور در
برنامــه دعوت کرده اســت«.بابک زماني یکي دیگر از
پزشکاني است که با او تماس گرفته شده است .او نیز
دراینباره به »شــرق« ميگوید »یکي ،دو بار دراینباره
با من تماس گرفته شده است .پیشازاین من بهعنوان
کارشــناس در برنامههاي تلویزیوني شرکت ميکردم؛
اما از زماني که این پیشنهادها مطرح شد ،دیگر در این
برنامهها شــرکت نکردم و تا زماني که مطمئن نشوم
برنامه خبري اســت و جنبه اطالعرســاني به مردم را
دارد ،در آن شــرکت نميکنــم .همیشــه تبلیغات در
کار پزشــکي خالف بوده است و پزشــکان نباید براي
کارشــان تبلیغ کنند ،ممکن است از پزشکان بهعنوان

کارشــناس در برنامهها دعوت شود؛ اما اگر قرار باشد
پزشك پولي براي شــرکت در برنامه پرداخت کند ،در
قالــب تبلیغات قرار ميگیرد«.این پزشــك متخصص
درباره پیشــنهادي که این افراد به پزشــکان ميدهند،
ميگوید »آنها ميگویند ما براي شما کارهاي مختلف
تبلیغاتي انجام ميدهیم .اگر بخواهید در برنامههاي
رسمي صداوسیما از شــما بهعنوان کارشناس دعوت
ميکنیم .به گفته خودشــان ميتوانند در شــبکهها و
برنامههاي مختلف از پزشــکان بهعنوان کارشــناس
دعوت کنند .متأســفانه برخي از همکارانمان هستند
که چندین ســال اســت با آنها قــرارداد ميبندند و با
این روش بهعنوان کارشــناس در شبکههاي مختلف
حضور پیــدا ميکنند؛ تاجایيکه اطــالع دارم بارها از
طریق انجمنها با این پزشکان برخورد شده است؛ اما
متأســفانه این رویه دارد به یك عرف تبدیل ميشود.
اگر به تابلوهاي پزشــکي دقت کرده باشــید ،متوجه
خواهید شــد همه آنها در ابعاد و یك شکل مشخص
هستند و بهندرت تابلویي را ميبینید که سایز آن بزرگ
باشد؛ حتي نســخهها هم بر اساس استاندارد خاصي
است ،علت آن اســت که همه اینها براساس مقررات
است و خارج از این مقررات تبلیغ محسوب ميشود و
قاعدتا نظام پزشکي برخورد خواهد کرد .در این مورد
خاص نیز باید با این افراد برخورد شود«.

 دگرگونيهــا و تحوالت صنعتــي و تکنولوژیکي
منجــر به تســلط عقالنیــت ابزاري بر جوامع شــده
اســت .همین امر نهتنها باعث تغییر کنش در سطح
فــردي و اجتماعــي و نیز حاکمیت هــدف منفعتي
در عامل انگیزشــي و تحریکي بروز کنش ميشــود؛
بلکه باعث تغییر و دگردیســي در کنشهاي اخالقي
و اهــداف آن نیــز ميشــود .در این شــرایط اخالق
در کنــش فــردي از معناي حس رضایــت دروني و
مســئولیت در برابر دیگري عبــور ميکند و به ابزاري
بــراي هدف منفعتي بدل ميشــود .این وضعیت به
تدریــج منجر به بحران معنا )تغییــر معنا( و بحران
هویت )حذف دیالکتیک دگرخواهي و خودخواهي(
و نیز تسلط جهان اندیشــگي نیهیلیسم )ارزشهاي
ابــزاري( در کنــش انســان ميشــود.براي مهــار و
جلوگیري از این شرایط و سوقدادن جامعه به سوي
اشــراف اخالقــي ،آموزشهاي اخالقــي به صورت
گســترده و در سطوح مختلف از ســوی سازمانها و
افراد متخصص ضروري ميشــود .یکي از مهمترین
رسالتهاي رسانه هم طراحي و ساخت برنامههایي
با محتواي اخالقي به صورت مستقیم و غیرمستقیم
اســت .صرفنظر از برنامههــاي مذهبي که هدف و
تأثیر مســتقیم آنها کامال ملموس و مشــهود است،
برنامههــاي تلویزیونــي دیگري ماننــد »گفتوگوي
تنهایي« و »ماه عســل« به صورت غیرمستقیم با بیان
درونیات انســاني و تمنیات اخالقي ،نقش بسزایي در
ایــن مقوله ایفــا ميکنند .در واقــع اینگونه پروژهها
»دیالکتیک اخالقــي« را که مقولــهاي کامال دروني
اســت ،آشــکار و علني ميکنند .همین امر منجر به
تلنگري حسابشــده بــر مخاطبان ميشــود.حیات
اجتماعي محصول تعامالت کنشــگراني اســت که
زندگي و وجود انساني آنان در زمینه زندگي اجتماعي
تبلور ميیابد و تمام وجودشــان معطوف به دیگران
ميشــود .اخالق ،همداســتان با مســئولیت است و
مسئولیت ،همواره در مقابل دیگري تعریف ميشود.
دیگري بــا محدودکردن قلمرو من ،مــن را ملزم به
دیــدن و درنظرگرفتن خود )خــود حقیقي( ميکند.
به پرســش کشیدهشــدن خودانگیختگي من توسط
حضور دیگري ،اخالق اســت .فراینــد کنش اخالقي
بــا کشــمکش و دیالکتیک )گفتوگــوي دروني( بر
ســر بروز ســائقهاي دگرخواهي و خودخواهي آغاز
ميشود و در نهایت با توجه به دیگري و کنش همسو
با آن اخــالق بروز ميیابــد.در برنامــه »گفتوگوي
تنهایــي« از درونیات و خواســتههاي فرد که بیشــتر
جنبــه معنوي دارد ،پرده برداشــته ميشــود که این
اولین گام در فرایند اخالقي اســت؛ اما باید توجه کرد
که اخالق ،پرداختن به »آنچه هســت« بهعنوان یک
خواسته و تمنا نیست؛ بلکه پرداختن به »آنچه باید«
اســت» .آنچه هســت« ،در واقع گزارش یا توصیف
اخالقي اســت که یک فرد آرزو ميکنــد؛ اما »آنچه
باید« ،بُعد پراگماتیســتي و عملي دیالکتیک اخالقي
است که اخالق را به فعل آشکار ميکند .باید اذعان
کرد که شــکل جامع و کامــل آن یعني تبدیل »آنچه
هست« ،به »آنچه باید« ،در برنامه ماه عسل ،با روایت
کنش و واکنش دروني انسان از زبان خو ِد کنشگر بروز
ميیافت .این پروژه با یک گام فراتر ،با بیان یک کنش
دیالکتیکي از یک فرد ،شــکل تقابلهاي خودخواهي
و دگرخواهــي را نــه در حد یک خواهــش و تمناي
دروني؛ بلکه به صورت یک خواســته مبدل به عمل،
آشکار ميکرد .کنشگر همانند قهرمان تراژدي با عبور
ازخودخواهي )سعادت خویش و منافع شخصي( به
دگرخواهي )توجه به دیگري( دســت ميیافت .این
امر به معناي بهرهبرداري بسیار مؤثر از قاب تلویزیون
براي احیاي دیالکتیک اخالقي و اشاعه خرد جمعي
)عقل اخالقي( در جامعه اســت کــه به بروز اخالق
عملي منجر ميشــود.به نظر ميرســد باید اهمیت
برنامههایي مانند »ماه عســل« بازگو و بر ضرورت آن
تأکید شــود؛ تا به جاي کمرنگشدن و بهحاشیهرفتن
به قوت خود باقي بماند و با بازاندیشــي در این راستا
دوباره احیا شود.

