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گزارش

از چند سال گذشته تاكنون چند
اتفاق افتاده اس��ت؛ يك��ي اينكه
ش��بكههاي اجتماع��ي «ترند»
شدند ،تلفن و موبايل و بعد از آن
ايميل كه قبال مكالمات معمولي
از طريق آنها انجام ميشد ،جاي
جعفر محمدي
خود را به ش��بكههاي اجتماعي
دادن��د ،ش��بكههاي اجتماعي در كش��ور ما سانس��ور
ش��دند و نتيجه اين ش��د كه يك پيامرس��ان بار انواع و
اقسام ش��بكههاي اجتماعي متنوع را به دوش كشيد و
وظيفهاشسنگينترشد.
ديگر اينكه كسب و كارهاي فضاي مجازي شكل گرفته
و متنوع ش��دند .با توجه به اينكه متوسط هزينه ايجاد
ش��غل حداقل حدود دويس��ت و پنجاه ميليون تومان
است و اين هزينه در كس��بوكارهاي آنالين نزديك به
يك دهم است ،مردم به سمت اشتغال در فضاي مجازي
حركت كردند .وقتي به سمت اشتغال در فضاي مجازي
حركت ميكني ،بايد يكس��ري الزامات و زيرساختها
وجود داشته باش��د .در اين فضا بايد شيوههاي مناسبي
براي ارايه خدمات وجود داشته باشد .در همه جاي دنيا
كسب و كارهاي پلتفرمي ش��كل گرفتهاند اما در ايران
خيلي خوب ش��كل نگرفته و تلگرام بار آنه��ا را به دوش
كشيده است .بحث تبليغات آنالين به خوبي در كشور جا
نيفتاد و تبليغات به سمت كانالهاي تلگرامي برده شد.
كانالهاي اطالعرساني هم در كشور اجازه رشد نداشتند
و نتيجه آن اين شد كه كانالهاي اطالعرساني در تلگرام
به شكل وحشتناكي رشد كردند .كشور سياستهايش
را در بحث توليد محتوا به سمتي برد كه توليد محتواي
ايراني ،اسالمي و مناسب كاربران داخلي را 10برابر كنيم
درحالي ك��ه مديايي براي عرضه آن نداش��تيم و باز اين
محتوا هم به تلگرام برده شد .در فناوريهاي مالي چون
فضابازنبودوسيستمبانكيكشوراجازهفعاليتآنچناني
نميداد ،به عنوان يك ارزش اف��زوده در كنار ابزارهايي
مثلتلگرامقرارگرفتندتارشدپيداكند.
در كش��ور سيس��تمهاي مختل��ف فيلتر ش��دند و در
بخشهاي زيادي هم ضعف وجود دارد ،به همين دليل
به سمت تلگرام كه با شرايط كش��ور همخواني داشت،
حركت كرديم .در نتيجه تلگرام به ي��ك ابزار همه كاره
تبديل شد و از نقش خود به عنوان يك پيام رسان فاصله
گرفت .از آنجايي كه تلگرام يك مدياي نو بود ،به دنبال
رش��د بود .بازار اوليه آن ه��م ،بازار ايران ب��ود .به همين
دليل هر درخواس��تي كه در بازار ايران وجود داشت ،در
دس��تور تيم نابغه تلگرام قرار ميگرفت و اين نياز پاسخ
داده ميش��د .برد برد براي هر دو ط��رف؛ هم تلگرام هم
كاربراني كه از آن استفاده ميكردند .چنين بود كه نصف
فضاي مجازي كشور به تلگرام رفت .تلگرام در اين قضيه
رشد كرد و توانس��ت در بقيه دنيا هم كاربراني را جذب
كند .يك زماني گفته ميشد كه هفتاد -هشتاد درصد
كاربران تلگرام ايراني هس��تند اما االن كمتر از بيس��ت
درص��د كارب��ران آن را ايرانيها تش��كيل ميدهند .در
نتيجه اهميت كاربران ايراني و رعايت سياستها براي
تلگرام پايين آمد و ديگر همكارياي كه قبال داش��ت را
نخواس��ت ادامه دهد .با توج��ه به اينكه تلگ��رام روزانه
پانصد كاربر ميگيرد ،اگر كل بازار ايران را هم از دس��ت
بدهد در يك بازه زماني دو ماهه كل بازارش��ان را ترميم
ميكنند .اين خطر مضاعف اس��ت .در اين شرايط بقيه
شبكههاي اجتماعي هم بسته ش��ده و جايگزيني براي
تلگ��رام وجود ندارد .ش��بكههاي داخلي ه��م به داليل
متنوع؛ زيرس��اختهاي فني و مباح��ث حقوقي اجازه
رش��د پيدا نكردند .در نتيجه يك فضاي انحصاري براي
تلگرام ايجاد شد و بدياش اين است كه اگر االن تلگرام
را از دور خارج كنيم ،نه فقط موضوع پيامرس��اني دچار
مشكل ميشود ،زيرساختهاي كسب و كارهاي تجارت
الكترونيك هم دچار مشكل ميش��وند .اتاق بازرگاني،
س��ازمان نظام صنفي يارانهاي كش��ور و س��ازمانهاي
ديگري آماره��اي عجيب ،غريبي از وضعيت كس��ب و
كارهاي فضاي مجازي ميدهند و اي��ن آمار از آمارهاي
واقعي پايينتر اس��ت .آمارهاي واقعي خيلي بيش��تر از
اين حرفهاس��ت .در نتيجه اگر فقط به واسطه رسالت
پيامرساني و اطالعرساني تلگرام آن را از رده خارج كنيم،
تمام زيرساختهاي كس��ب و كاري ما هم از رده خارج
شده و دچار معضل ميشوند .اين تفاوتي است كه امروز
با سه سال قبل و اينكه يك ش��بكه اجتماعي در كشور
ما با بقيه دنيا دارد .در نتيجه به همين راحتي نميشود
از نقش تلگرام چشمپوش��ي كرد .در بحث ش��بكههاي

اجتماعي براي اينكه به رشد و توس��عه پيامرسانهاي
داخلي كمك شود ،آييننامه حمايت از پيامرسانهاي
داخلي در ش��وراي عالي فضاي مجازي ارايه شد .همان
ابتداي كار تعريفي از پيامرس��ان داخلي ارايه ميش��ود
كه تيشه به ريشه پيامرسانها ميزند .در بخشي از اين
آييننامه آمده است كه پيامرس��ان داخلي ،پيامرساني
است كه امكان اعمال حاكميت در آن وجود داشته باشد.
اين باالترين خطر براي كاربري اس��ت كه نگران فضاي
خصوصياش است .در شبكههاي اجتماعي مهمترين
عامل موفقيت بحث امنيت حريم خصوصي است .پس
ضمن اينكه بقيه قوانين به حريم خصوصي و محرمانگي
اطالعات مش��كل ايج��اد ميكند .ب��راي موفقيت يك
پيامرسانمولفههايمختلفيوجوددارد:
 )۱مولفه اعتماد مردم؛ كه متاس��فانه با اين ش��رايط
اعتماد مردم فرار ميشود و خيلي سخت ميتوان اعتماد
مردم را به دست آورد.
 )۲س�رمايهگذاري؛ پيامرس��انها همه پذيرفتهاند
كه از روز اول يك بيزنس درآمدزا نيس��تند و نقطه س��ر
به س��ري طوالني دارد و س��رمايهگذاري در سطح باال
ميخواهد .در نتيجه كسي كه ميخواهد سرمايهگذاري
كند بايد يك حاش��يه امنيت داشته باش��د كه تا چهار
پنج سال اين پيام رس��ان فقط روي كار است .در نتيجه
سرمايهگذار سمتچنين كاري نميآيد .در اين شرايط
دو اتفاق ميافتد؛ يا س��رمايهاي وجود ندارد و به همين
دليل پيامرس��اني ش��كل نميگيرد يا اينكه سرمايه از
سمتنهادهاي خاصي كه اعمال حاكميتهاي خاصي
ميكنند ،ميآيد و باعث ميشود كه بقيه مولفهها دچار
مشكل شوند .پس از نظر اقتصادي هم سرمايهگذاريها
بهدليلنداشتنحاشيهامن،دچارمشكلميشوند.
توسعه زيرساختهاي فني و اينكه هرچقدر هم بگوييم
كه كارمان درست اس��ت و تمام نابغههاي اپل و گوگل
ايراني هستند ،كاري درست نميش��ود .االن در كشور
زيرساخت ابري درست و حس��ابي نداريم .امروز همه از
ديد فني اين مشكل را ميبينند .اينكه ما انتظار داشته
باشيم كه يك پيامرس��ان كار انواع و اقسام پلتفرمهاي
ديگر را هم انجام بدهد ،فش��ار فني بس��يار سنگينتر
ميشود و در نتيجه اوضاع بدتر و بدتر ميشود .از لحاظ
حريم خصوصي نه فق��ط روي كاغذ بلك��ه درواقع هم
اين اعتماد براي كاربر ايجاد ش��ود .وقتي كه روي كاغذ
نوش��ته ش��ود كه هيچكس به اين ديتا دسترسي ندارد
اما پس ف��ردا در دنياي واقعي و در بيزنسهاي مش��ابه
نقض اين موضوع ديده ش��ود ،بديهي اس��ت كه مردم
اعتماد نكنند .بنابراين باي��د اين قضيه حريم خصوصي
و اعتماد كاربر برطرف ش��ود .همچنين ما بايد سرمايه
بخش خصوصي را وارد بخش اقتص��ادي كنيم و الزمه
اين هم ايجاد حاشيه امنيت اس��ت .اينكه هر روز براي
استارتآپهاي بزرگ مشكل ايجاد كنيم ،آنها را فيلتر
كنيم و كارهاييمشابه آن ،حاشيه امنيت پايين ميآيد و
كسي حاضر به سرمايهگذاري نخواهد بود .بايد به صورت
ارگانيك زيرس��اختهاي مورد نياز براي توسعه كسب
و كارهاي فض��اي مجازي را ايجاد كني��م كه مهمترين
آنها كسبوكارهاي پلتفرمي هس��تند .در حال حاضر
نمونههاي موفق پلتفرم اس��نپ و تپسي هستند كه به
داليل خاصي موفق شدهاند .پلتفرمهاي ديگر اگر شكل
نگيرد اين فشار از روي ش��بكههاي اجتماعي برداشته
نميش��ود .اگر اين كار انجام شود ،در صورتي كه مجبور
شويم شبكه اجتماعي خارجي را هم نگه داريم ،خيلي
به آن وابس��تگي نداريم و اگر پيامرسان داخلي بخواهد
رشد كند هم فشار وحشتناكي روي آن نخواهد بود .در
نتيجه بايد در توسعه فضاي كس��ب و كاري ،به كسب و
كارهاي آنالين اجازه رشد بدهيم .پيامرسانهاي داحلي
واقعا توان ندارند كه  ۲۰-۱۷ميليون كاربر را س��اپورت
كنن��د .بنابراين بايد تلگ��رام حداقل ب��راي كوتاهمدت
باز ش��ود .روش عقالني اين اس��ت كه بقيه شبكههاي
اجتماعي ديگر را هم حتي كنترل شده باز كنيم كه اين
فشار تقسيم شود و نقطه گلوگاه در كشور نداشته باشيم.
يكس��ري از چيزهاي ديگر كه حتي پيامرسان و شبكه
اجتماعي نيستند مثل يوتيوب را هم باز كنيم كه باري
كه االن پيامرسان ميكشد و يك طيفي از كاربران به اين
دليل از آن استفاده ميكنند ،ديگر از پيامرسان استفاده
نكنند .اگر همه اين كارها را انج��ام دهيم در ميانمدت
ميتوان بار اين نقطه بحراني را پخش كرد و فرصت هم
بدهيمكسبوكارهادركشوررشدكنند.
عضوهياتمديرهسازماننظامصنفيرايانهاي
استانتهران

ادامه از صفحه اول

مص��داق آن هم اس��تاديومهاي ورزش��ي ما اس��ت كه
ميبينيد فضاي آنها در اين حد نامناسب است كه ورود
خانمها به اين فضاها ممنوع شده است .انسانها داراي دو
گونه احساس از حريم هستند؛ حريم اختصاصي و حريم
مشترك .حريم اختصاصي به انس��ان احساس امنيت
ميدهد و حريم مشترك به انس��ان احساس دوستي و
يگانگي ميدهد .زماني كه انسانها در كنار يكديگر قرار
ميگيرند ،اگر به جاي اينكه در حريم مشترك در كنار
همديگر ق��رار بگيرند ،وارد حري��م اختصاصي يكديگر
بش��وند ،احس��اس اضطراب و تش��ويش و ايجاد حس
ناامني ناشي از اين ورود ،باعث ايجاد خشونت ميشود.
ولي اگر حضور انسانها در كنار يكديگر ،در حريمهاي
مشترك اعمال ش��ود ،شاهد بروز دوس��تي و يگانگي و
همدلي خواهيم ب��ود .فرض كنيم كه من ب��ا خانوادهام
در يك استراحتگاه عمومي نشس��تهايم و چون محيط
پيرامون ما خلوت اس��ت ،اعضاي خانواده من پوش��ش
راحتتري دارند .نزديك ش��دن هر ف��رد غريبه به اين
افراد ،ورود به حريم اختصاصي من است و باعث ميشود
من خش��ونت اعمال كنم و نه تنها به او خوشامد نگويم
بلكه به او اعتراض كنم .اما يك مراس��م عروسي را تصور
كنيم .در اين مراس��م ،افراد وارد خانه ميزبان شدهاند اما
چرا در اين محيط ،بودن افراد در كنار يكديگر احساس
ناامني ايجاد نميكند ؟ چون اين فضا حريم مش��ترك
تلقي ميشود .ما در جامعه مدنيمان نتوانستيم حريم

مشترك براي نهادهاي مدني و كنشگران اجتماعيمان
ايجاد كنيم .تمام فضاها ،چه مج��ازي و چه واقعي و چه
فيزيكي و چه معنوي ،فضاي اختصاصي قلمداد شده و
به همين دليل ،وقتي فرد ديگري و انديشه ديگري ورود
ميكند ما احس��اس ناامني پيدا ميكنيم و به خشونت
دس��ت ميزنيم .اما اگر بتوانيم در فضاي مجازي ،حريم
مش��ترك را جايگزين حريم اختصاصي كنيم ،افراد از
هتاكي كالمي هم دس��ت برميدارند .ما  20سال قبل
اين حجم خشونت در رفتارهاي مردم نميديديم .البته
به هيچوجه نميخواهم بگويم مردم قديم عاقلتر بودند
و مدرنيته آدمها را دچار اين خشونت كرده .برخي افراد
بهانه ميآورند كه هر چه مدرنتر ميشويم باهوشتر و
كمشعورتر ميشويم .به اين معنا كه من و شما نسبت
به پدر ب��زرگ و م��ادر بزرگمان خيل��ي باهوشتريم
ولي نسبت به آنها شعورمان كمتر است و به اين دليل
در جامعه امروز شاهد خشونت هس��تيم در حالي كه
در گذش��ته ش��اهد نبوديم .اعتقاد من برخالف تفكر
اين افراد ،اين اس��ت كه در حريم اختصاصي احساس
امنيتمان تامين ميشود و در حريم مشترك احساس
صميميتمان تامين ميشود ولي با اختصاص چنين
فضاهايي با توج��ه به اينك��ه هنوز تواناي��ي مديريت
فضاهاي مش��ترك را پيدا نكرديم و فق��ط ياد گرفتيم
در فضاهاي اختصاصي عمل كنيم قطعا خشونت بروز
جامعهشناس ارتباطات
خواهدكرد.

ديدگاه

انجمن جامعهشناسي ايران ابعاد خودكشي دو دختر اصفهاني را بررسي كرد

نمايش مرگ در مقابل ديدگان جامعه

گروه اجتماعي|خودكشي دو دختر  15ساله در
اصفهان يكي از تكاندهندهترين حوادث امس��ال
اس��ت .درباره داليل اين حادثه كه آبان ماه امسال
رخ داد گمانهزنيهاي متعددي شد .از جمله اينكه
در ابتدا احتم��ال ارتباط ميان خودكش��ي اين دو
نوجوان و چالش «نهنگ آبي» مطرح ش��د اما بعدا
اين احتمال از س��وي كارشناس��ان و اورژانس رد
شد .ضرورت ش��ناخت ابعاد خودكشي دو نوجوان
اصفهاني موجب ش��د ت��ا حلقه مطالعات مس��ائل
اجتماعي زن��ان انجمن جامعهشناس��ي ايران روز
دوش��نبه  18دي ماه نشس��ت تخصص��ي تحليل
جنسيتي خودكشيهاي اجتماعي را برگزار كند.

AFP

آسيبشناسي فحاشي در توييتر و اينستاگرام ايرانيان

زيرپوستجامعهرادرشبكههاياجتماعيببينيد
گروه اجتماعي

«فضاي مجازي ما را بيپروا كرده اس��ت ».كافي اس��ت
س��ري به بخش كامنت صفحات پر بازديد شبكههاي
پرطرفدار اجتماع��ي بزنيد تا مصاديق اي��ن جمله را به
وفور ببينيد .در فضاي مجازي امروز با تمام حواشي ريز
و درش��تي كه هر روز در آن ايجاد ميشود ،اوج ميگيرد
و فرام��وش ميش��ود ،اف��راد مختلف ح��ق اظهارنظر
بيواسطه و بدون سانسور دارند .امروز امكان دسترسي
به يك ستاره سينما ،موس��يقي يا ورزش در اينستاگرام
به آس��اني براي آنهايي كه در دورترين نقطه قابل تصور
زندگي ميكنند ،فراهم است .وزرا و نمايندگان مجلس
و شوراي شهر آنقدر كه در توييتر در دسترس هستند،
در دنياي واقعي قابل دس��ترس نيستند .چنين فضايي
از سويي ميتواند باعث طرح مسائل بدون واسطه با فرد
مسوول يا ستاره محبوب ش��ود و از سوي ديگر آسيبي
ايجاد كند ك��ه اين روزها به بدترين ش��كل به آن مبتال
شدهايم و ش��ايد همين رفتارها س��لبريتيهاي هنر و
ورزش و چهرههاي تاثيرگذار سياست و فرهنگ را دوباره
به پش��ت نقابهايشان بكش��اند .يك نماينده شوراي
ش��هر ،براي خواهرزادهاش ابراز دلتنگي ميكند ،آماج
حمالت آغاز ميش��ود ك��ه« :اين هم نمون��ه ديگري از
ژن خوب اس��ت»« ،آقازادگان شما آنسوي آبهايند» و...
جاي ديگر بازيگر س��ينما براي مرگ گربهاش با ادبيات
خاص خودش سوگواري ميكند ،موج حمالت و الفاظ
ركيك و اظهارنظرهاي بيپروا جاري ميش��ود كه چرا

براي مرگ يك گرب��ه ناراحت ش��دهاي .بازيگر ديگري
نسبت به اتفاقات اخير كش��ور واكنش نشان ميدهد و
يك كلمه از توييتي كه منتشر كرده مورد تاييد كاربران
نيست ،باز هم آماج حمالت و واكنشهاي تند و اظهارات
نامرب��وط پاي توييت او مينش��يند .البت��ه قصه حمله
گروهي كاربران در فضاي مجازي اتفاق تازهاي نيست .از
همان روزهاي محبوبيت فيسبوك ميان ايرانيان ،حمله
بيس��ابقه كاربران اين ش��بكه به اكانت «ليونل مسي»
كه گلي را در مس��ابقات جام جهان��ي وارد دروزاه ايران
كرده بود خبرساز شد و واكنشهاي بسياري را به دنبال
داشت و تحليلهاي فراواني در مورد آن منتشر شد .اما
اين روند هر بار بيش��تر و ش��ديدتر از قبل در حال تكرار
است .آنقدر كه بس��ياري از كاربران به كنايه هنگام بروز
يك اتفاق ميگويند« :حاال به صفحه كي حمله كنيم؟»
بخشي از اين رفتار را جامعهشناسان نوعي تخليه خشم
ميدانن��د و برخي ،فضايي ب��راي ابراز وج��ود .اما آنچه
مسلم اس��ت ،همانقدر كه رفتار اجتماعي ما در فضاي
مجازي آس��يبهاي بس��يار دارد ،در دنياي واقعي هم
دچار آسيبهاي جدي هستيم و به تعبير كارشناسان
روانشناسي و جامعهشناسي مهارتهاي الزم را براي يك
زندگي اجتماعي سالم كس��ب نكردهايم .اما زنگ خطر
آنجا به صدا در ميآيد كه خشم فضاي مجازي در عرصه
حقيقي هم مجال بروز پيدا ميكند و ميش��ود آنچه در
هفتههاي اخير در خيابانها ش��اهدش بوديم .ش��ايد
به كار بردن الفاظ ركيك تنها يك رفتار به نظر برس��د،
اما نش��انهاي از اتفاقي است كه پش��ت نقابهاي موجه

اجتماعي در حال وقوع است .نقابي كه در دنياي مجازي
از چهرهها ميافتد و روان يك جامعه بيپرده و برهنه از
پسواكنشهاوجمالتخودنماييميكند.
فضايمجازي،آينهروشنيازجامعه
الهام فخاري ،رييس كميته اجتماعي ش��وراي ش��هر
معتقد اس��ت« :فضاي مجازي به دليل اينكه براي تمام
گروههاي اجتماعي و سني قابل دسترس است ميتواند
آينه روشني از كاس��تيهاي يك جامعه باشد .اين فضا
نوعي از آزادي را براي كاربر ايجاد ميكند كه ش��ايد در
زندگي واقعي كمتر تجربه ميكن��د .در چنين فضايي
ممكن است مطلبي خوشايند يك كاربر باشد يا نباشد.
اگر فرد از مهارت كنترل هيجانه��اي منفي برخوردار
نباشد ،واكنشهاي عجيبي نشان ميدهد .ممكن است
همين ف��رد در دنياي واقع��ي به دليل ت��رس از قانون و
قضاوت اطرافيانش سكوت كند اما در فضاي مجازي كه
اين محدوديتها وجود ندارد و كنترلي روي فرد نيست،
امكان پرخاش و رفتارهاي حساب نش��ده و آني بيشتر
ميشود».
عدهاي اين رفتار را تعبير به خشم نهفته در افراد جامعه
ميكنند ،البته فخاري در اين مورد ميگويد« :بخش��ي
از اين رفتارها ميتواند نتيجه خشم باشد .اما خشم تنها
هيجان منفي در روانشناسي شخصيت نيست ،ترس و
دلهره و انواع ديگري از هيجانات وجود دارند كه ممكن
است در رفتار فرد بروز پيدا كنند .اما اين رفتارها بيش از
هر چيزي نشاندهنده ضعف مهارتهايي است كه ما در

زندگي روزمره هم داريم .در فضاي مجازي چون ميدان
بازتراست،اينناهنجاريبيشترخودنماييميكند».
فضاي مجازي عالوه بر مواردي كه ذكر شد ،اين امكان
را هم به فرد ميدهد كه با يك ش��خصيت س��اختگي
در آن فعالي��ت و اظهارنظر كند .همي��ن امكان باعث
ميش��ود فرد بيپرواتر به اظهارنظر بپردازد و واهمهاي
از قضاوتهايي كه در دنياي واقع��ي او را از انجام برخي
رفتاره��ا منع ميكند ،نداش��ته باش��د .رييس كميته
اجتماعي شوراي ش��هر تهران كه روانشناسي خوانده
است در اين رابطه ميگويد« :اكانتهاي جعلي باعث
ميشود كه فرد از پوسته قابل قبول اجتماعي و شكل
محترم خ��ارج ش��ود و برونريزي كن��د .همين باعث
ميش��ود ما با يك جامعه پر نقاب روبهرو شويم .وقتي
فاصله خود يك فرد ب��ا خودي كه جامع��ه پذيرفته با
خودي كه خان��واده و محل كار از او ميشناس��د ،زياد
باشد ،فرد تبديل به يك شخصيت چند نقابي ميشود.
فضاي مجازي و اكانت جعلي اين فضا را فراهم ميكند
كه فرد از پشت نقابهايش بيرون بيايد و خود را نشان
دهد .اينجاس��ت كه مهارته��اي زندگ��ي و آموزش
اين مهارتها خود را نش��ان ميده��د .ما ميبينيم كه
اكانتهاي فيك هم پرخاش��گري جنس��ي و كالمي
بيش��تري دارند و هم به چهرههاي ش��ناخته ش��ده و
صاحبقدرتبيشترپرخاشميكنند».
با تمام اينها ،پش��ت هر اكانت جعل��ي يك فرد حقيقي
نشس��ته هر چند خود را ب��ا نام و مش��خصات و جايگاه
اجتماعي واقعي خود معرفي نميكند ،اما او هم عضوي

از يك اجتماع است و ميتوان رفتار او را به عنوان فردي از
جامعه مطالعه كرد كه در وصفش ابهام فخاري ميگويد:
«فضاي مجازي مثل يك آينه به ما نشان ميدهد كه ما
چقدر كمبود و كاستي در حوزه سالمت روان داريم .اگر
ما سوادمان در حوزه سالمت روان كافي و مناسب باشد،
حتي در ميزان حضور در فض��اي مجازي هم با برنامهتر
رفتار ميكنيم .فضاي مجازي مثل كوچه و خيابان است
كه ما در اتاقهايمان را در آن باز كردهايم .فضاي مجازي
نشاندهنده اين واقعيت است كه ما چقدر در مواجهه با
افرادجامعهستيزوداراياختاللسلوك،ضعفداريم».
ارتباطيبيواسطهودوسويه
با امكاني كه فضاي مجازي براي كابران در سراسر دنيا
فراهم كرده اس��ت ،اين اتفاق كه كاربران واكنشهايي
به اخبار يا توييتهاي افراد سرشناس در عرصه هنر و
سياست نش��ان دهند ،اتفاق غريبي نيست .اما نوع اين
رفتار و اظهارنظر اس��ت كه باعث ايجاد تمايز ميشود.
به كار بردن الف��اظ ركيك كه در غالب موارد توس��ط
كاربراني با اكان��ت جعلي صورت ميگي��رد ،ميتواند
نش��اندهنده ناتواني فرد در اظهارنظر در نقش واقعي
خود باشد .يا ترسي كه بسياري از فعاالن فضاي مجازي
از مجازاتهاي قانوني در كشورهاي با نظام بسته دارند.
اما آنچه قابل تامل است ،تكثير تاسف برانگيز اين رفتار
و ادبيات در فضايي است كه هر روز بر تعداد كاربرانش
اضافه ميشود .فضايي كه با ظرفيتهاي بسيار مناسب
ميتواند زمينه ايجاد رابطهاي شفاف و بيواسطه بين
مردم نقاط مختلف كش��ور با مس��ووالن و چهرههاي
شناخته شده باش��د .البته اين رابطه ميتواند دو سويه
باشد .تنها مردم نيستند كه در بستر اين فضا ميتوانند
رابطهاي بيواس��طه را تجربه كنند (با س��لبريتيها يا
چهرههاي شاخص سياسي) بلكه مس��ووالن هم اين
امكان را پيدا ميكنند كه پايگاه مردمي خود را تقويت
كنند.
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آسيبهاي اجتماعي

بار مضاعفي كه تلگرام به دوش كشيد

خروج خانه نيما از
فهرست آثار ملي كشور

فروش۲ميليون و۳۰۰هزار توماني
طرح ترافيك به خبرنگاران

 ۵۰درصد از حوادث منجر به فوت
در بخش ساختمان است

فرار  ۳هزار دختر از خانه
در نيمه نخست سال

ِ
سالمرگ
خانه نيما يوشيج در سال  ،۱۳۸۰مصادف با
شاعر در فهرست آثار ملي كش��ور ثبت شد .حال ،پس
از گذش��ت  ۱۶س��ال ،خبرها حاكي از آن است كه اين
ِ
وضعيت
خانه از فهرست آثار ملي ايران خارج شده و در
نامساعدي به سر ميبرد .س��پيده سيروسنيا ،معاون
سازمان ميراث فرهنگي استان تهران ،ضمن اعالم اين
خبر گفت :متاسفانه اخيرا مالكان خانه نيما ،به ديوان
عدالتاداريشكايتكردهاندمبنيبراينكههيچسندو
مدركيدرخصوصاينكهاينخانهمتعلقبهنيمايوشيج
است ،وجود ندارد و از ديوان خواس��تهاند تا اين خانه از
فهرست آثار ملي كشور خارج شود .دادگاه هم با وجود
دفاعيات س��ازمان ميراث فرهنگي و موارد مندرج در
پرونده ثبتي و ديگر اسنادي كه نشان ميدهد اين خانه،
عمالخانهنيماست؛متاسفانهبهدرخواستمالكان،راي
مثبت داده و اين خانه را در تاري��خ  ۱۵آبانماه  ۱۳۹۶از
ِ
فهرس��ت آثار ملي كش��ور خارج كرده اس��ت .معاون
س��ازمان ميراث فرهنگي اس��تان تهران ادامه داد :در
رأي ديوان اينگونه آمده است كه هيچگونه سن ِد ثبتي
ِ
نس��بت خانه مورد نظر ،با نيما
واجد ارزش قضايي در
وجود ندارد و با توجه به آن ،حك��م خروج از ثبت صادر
شده است .البته ما هنوز نميدانيم كه آيا ديوان عدالت
اداري ،پرونده ثبتي خانه را استعالم كرده است يا خير.
اينمسال هبايدمشخصشود.ايلنا

عضو شوراي اس�لامي ش��هر تهران گفت :به شهرداري
تهران پيشنهاد كرديم به خبرنگاران آرم طرح ترافيك
ساالنه به قيمت نزديك به  ۲ميليون و  ۳۰۰هزار تومان
پرداخت كند .ناهيد خداكرمي با بيان اينكه در گذشته
نيز س��قف اس��تفاده مردم از طرح ترافيك روزانه بيش
از  17هزار نفرنبوده اس��ت ،گفت :با اجراي طرح جديد
گرههاي ترافيكي باز ميش��ود .وي ب��ا بيان اينكه طرح
ترافيك جديد شهرداري در كميسيون سالمت تصويب
شده است ،گفت :البته پيشنهاداتي براي اين طرح ارايه
كرديم يكي از پيش��نهادات اين بود كه اين طرح ابتدا به
صورت پايلوت ايجاد شود و بگوييم كه سه ماه اين طرح
را اجرا ميكنيم اگر خوب بود ادامه ميدهيم اگر نه برنامه
ديگري ميريزي��م و روش را تغيير ميدهيم .همچنين
پيش��نهاد ش��د كه به پزش��كان ،خبرن��گاران و برخي
شغلهاي خاص كه نياز به تردد دايم دارند و كارهايشان
با فوريت است آپش��نهايي در نظر گرفته شود كه اين
افراد به صورت ساالنه طرح را خريداري كنند .همچنين
پيشنهاد داده شد ش��غلهايي كه باعث بروز آزار و اذيت
برايهمسايگانوهمچنيناختاللدرترافيكميشوند
مانند برخي از مراك��ز خريد كه باعث ب��روز ترافيك در
خيابانها ميشود از اين مراكز عوارض اجتماعي دريافت
ش��ود .وي اضافه كرد :ما اين پيش��نهاد را دادهايم و قرار
استشهرداريآنهارابررسيكند .فارس

علي مظفري ،مديركل بازرسي وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي كش��ور گفت ۵۰ :درصد از حوادث منجر به
فوت در بخش ساختمان است.
«علي مظف��ري» در همايش مهارته��اي زندگي در
محيط كار ايم��ن در بندرعباس ،گف��ت ۵۰ :درصد از
حوادث منجر به فوت در بخش س��اختمان است .وي
افزود :رعايت مدل خود بازرسي كارگاهها الزامي است.
دربخش ساختمان كشور به علت خأل ارتباطي كارفرما
با حوزه ايمني همچنان آمار تلفات ناشي از محيط كار
باالست كه اين خأل نظارتي در كارگاههاي ساختماني
با استقرار كميتههاي نظارت فني از بين ميرود.
او با اشاره به اينكه بر اس��اس مصوبه سال  ۹۲شوراي
فني وزارت تعاون ،كار و رف��اه اجتماعي كارگاههاي با
بيش از  ۲۵نفر كارگر مش��مول اس��تقرار كميتههاي
نظارت فني هستند ،گفت :با مصوبه جديد شوراي فني
وزارت كار همه كارگاهها افزون ب��ر آموزشهاي فني
بايد نسبت به استقرار ناظر فني در كارگاه اقدام كنند.
مديركل بازرس��ي وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي
كشور با اشاره به اينكه در هرمزگان  ۱۶نفر كار بازرسي
سالمت و ايمني كار از دو هزار و  ۶۰۰كارگاه كوچك و
بزرگ اس��تان را انجام ميدهند كه بايد خود كارگاهها
نيز آييننامهها و نكات فني مربوط به ايمني كار را در
دستور كار جدي قرار دهند .ايلنا

حس��ين اس��دبيگي ،رييس اورژانس اجتماعي سازمان
بهزيستي با اشاره به آمار پذيرش فرار دختران از منزل در
سال  ،۹۵گفت« :با مقايسه اين آمار در نيمه نخست سال
جاري مشخص ميش��ود آمار فرار دختران افزايش يافته
است به طوري كه در اين زمان بالغ بر ۳هزار دختر از منزل
فرار كردهاند » .اسدبيگي با اشاره به آمار تماسهاي برقرار
ش��ده درباره آس��يبهاي اجتماعي ،بيان كرد« :بخشي
از اين آس��يبها به فرار دخت��ران از من��زل برميگردد
بطوري كه در س��ال  5 ،95هزار و  38مورد در اين زمينه
به اورژانس اجتماعي اطالع داده ش��ده بود » .او ادامه داد:
«آمار اشاره ش��ده در  4بخش ثبت ش��ده كه يك هزار و
 118مورد از طريق مراكز مداخل��ه در بحران ،يك هزار و
 14مورد از طريق خدمات س��يار ،دو هزار و  579مورد از
طريقبرقراريتماسباخط 123و 259موردهمازطريق
پايگاههايخدماتاجتماعيپذيرششدهاند».ويگفت:
«در زمان اشاره شده از طريق مركز مداخله در بحران644
مورد ،خط  ،123ي��ك هزار و 727مورد ،خدمات س��يار
 515مورد و در نهايت از طريق مركز مداخله در بحران نيز
 144مورد پذيرش شدهاند ».اسدبيگي افزود« :اين افراد
حداكثر  3هفته در مراكز اشاره شده نگهداري ميشوند و
در نهايت و در صورت تشخيص مددكار اجتماعي ،فرد به
خانواده بازگردانده ميشود و در غير اين صورت موضوع از
طريققضاييپيگيريميشود ».تسنيم

دانشگاهعلومپزشكي
كرمان

خودكش�ي زن�ان و فق�دان حمايته�اي
اجتماعي
زهرا دلپيشه ،پژوهشگر زنان و جنسيت از افزايش
آمار اقدام به خودكش��ي در ميان زنان ابراز نگراني
كرد« :اق��دام ب��ه خودكش��ي در زنان ،س��ه برابر
مردان اس��ت .مطابق آمارهايي كه رييس اورژانس
اجتماعي ايران چند س��ال پيش اعالم كرد ،اگرچه
ميزان خودكش��ي منجر به مرگ در مردان از نظر
آماري بيشتر است ولي اقدام به خودكشي در زنان
بيشتر از مردان اس��ت .درباره داليل اين مساله هم
بنابر جنسيت بحث و تحليلهاي جنسيتي زيادي
انجام ش��ده اس��ت .عوامل محيطي و اجتماعي در
اين موض��وع دخيل هس��تند .محي��ط خانوادگي
اف��راد ،كنترل مردس��االرانه بر زن��ان در خانواده و
جامعه تا روشه��اي تربيتي متفاوت و جنس��يت
زده در مورد دختربچهها و پس��ربچهها يا احساس
مورد تبعيض بودن در جامعه ،ازدواجهاي اجباري
قبل از سن قانوني ،اختالفات شديد و خشونتهاي
خانوادگ��ي كه اغلب از ن��وع نهان��ي و خاموش نيز
هس��تند ،در كن��ار حاكمي��ت س��نتها و عرف بر
كنشهاي فردي زنان و محروميت گس��ترده آنها
در خان��واده و جامعه ،از مهمتري��ن عوامل افزايش
خودكش��ي در بي��ن زن��ان و دخت��ران به ش��مار
ميروند».
دلپيش��ه اف��زود :در چني��ن ش��رايط اجتماع��ي،
خودكشي به مثابه واكنش در برابر درد و رنج است
و اينكه زن��ان در موقعيتهاي خاص ب��ه اقدام به
خودكشي ميكنند ،بيش��تر از ويژگيهاي فردي
و رواني به مس��اله فقدان حمايته��اي اجتماعي
مرتبط اس��ت .خودكش��ي به عنوان راه��ي براي
رهاي��ي از موقعيت نامناس��ب و اندوهناك انتخاب
ميش��ود و در زمينه نوع اجتماعي صورت گرفتن
آن ،حام��ل پيامي اس��ت ب��ه جامع��ه در آخرين
لحظات زندگي فرد ك��ه ميخواهد به صورت فرياد
اعتراضي ب��ه وضعيت خود در قال��ب نمايش مرگ
آن را منتقل كند.
اين پژوهشگر حوزه جنسيت تصريح كرد« :برخي
باوره��اي فرهنگي ،مانند مس��ائل و مفاهيم عرفي
ش��ده و رايج در باور عام همچون ناموسپرس��تي،
حفظ حيثيت و آبرو و س��اير موارد از اين دس��ت،
موجب ميش��وند زنان به طور ناخواس��ته از رشد
اجتماعي و اقتص��ادي محروم ش��وند و امكان اين
را نداشته باشند كه به ش��يوههاي ديگري زندگي
خ��ود را متحول كنن��د ،از اين رو اولي��ن و آخرين
راه��كار را نمايش مرگ در مقاب��ل ديدگان جامعه
ميبينند».
به گفته دلپيش��ه در مورد خودكش��ي دو نوجوان
اصفهاني و موارد مشابه ،داليلي چون عدم توانايي
ارتب��اط صحيح ب��ا جنس مخال��ف و نبود بس��تر
الزم ب��راي طرح كردن مش��كالت و صحبت از اين
موضوع��ات در خانواده ،نق��ش دارد « :در محتواي
فيلم منتشر شده از اين دو نوجوان هم تا حدي اين
موارد ملموس بود .اما بايد در نظر داشت كه چنين
مشكالتي از طريق تفكيك جنسيتي يا پاك كردن
صورت مساله حل نميشوند».
پيام خودكشيهاي زنان چيست؟
رابعه موحد ،مدرس دانش��گاه و پژوهشگر مسائل
زن��ان و خانواده ديگر س��خنران اين نشس��ت بود.
او طرح بح��ث آماري درب��اره خودكش��ي ،گفت:

كه بزرگترين معضل انس��ان همواره مرگ اس��ت
اما ناگهان چه ميش��ود كه اين ميل به مرگ شكل
ميگيرد؟»
فيروزي با طرح اين پرس��ش افزود« :در نوجواني
ترس از مرگ انكار ميشود .از يكسو هورمونهاي
نوجوان در حال غلي��ان هس��تند و از طرفي ديگر
در دنياي م��درن نوجوانان گرايش��ات خاص خود
را دارند .دني��اي مدرن داي��م ما را ن��اكام ميكند
در حالي ك��ه دنياي قدي��م اينگونه نب��ود .پس در
اين جهان مدرن نوين ،س��طح اضطراب باالس��ت،
چون خواستهها زياد اس��ت .نوجوان هنوز بخشي
از وجودش كودك اس��ت و انتزاع او ت��ازه در حال
شكلگيري است و هنوز نميتواند به خوبي پشت
يك مس��اله و ابعاد مخفي و جانب��ي آن را ببيند .با
توجه به همه اين موارد در بررس��ي خودكش��ي دو
نوجوان اصفهاني كه به راحت��ي در مورد بعد مرگ
خود ه��م چنانچه در فيلم منتش��ر ش��ده ديديم،
ح��رف ميزدند ،ميت��وان گفت آنها ه��م تا حدي
نتوانستهاند مرگ را تصوير و درك جدي كنند».
اين روانپزشك درباره علت بيشتر بودن آمار اقدام
به خودكشيهايي كه منجر به مرگ نميشوند در
زنان ،گفت« :روان زنانه داراي اميد بيشتري نسبت
به روان مردانه است و روحيه مسووليتپذيري در
زن سبب ميش��ود كه از ابزاري اس��تفاده كند كه
خودكش��ي به طور قطعي تحقق نياب��د؛ از اين رو
گفته ميشود كه شايد بيشتر خودكشيهاي زنان
به صورت نمايش��ي و اعتراضي هس��تند تا به قصد
جدي مردن .البته در مواردي هم اين طور نيس��ت
و دليل خودكش��ي همان قرار گرفتن در تنگناهاي
جدي است».

«طبق آمار خودكش��ي س��ازمان بهداشت جهاني
از هر هش��ت هزار نف��ري كه خودكش��ي منجر به
م��رگ ميكنند نيم��ي از آن افراد ايراني هس��تند
كه از آن مي��ان  35درصد زن و  65مرد هس��تند.
اما در اقدام به خودكش��ي كه منجر به مرگ نشود،
در واقع اين آمار معكوس اس��ت ».ب��ه گفته موحد
ميزان خودكش��ي در زنان جهان سوم ،زنان جوان
و زنان متاهل بيشتر اس��ت .اين پژوهشگر مسائل
زنان و خانواده در ادامه گفت« :انتخاب بين زندگي
كردن يا خودكش��ي با مهارتها و ساختار شخص
ارتباط دارد .زماني كه تجارب ناگ��وار بيش از حد
تحمل است مكانيسمهايي كه منجر به خودكشي
ميش��ود ،ش��كل ميگيرند .ناتواني از حل مشكل
و اين تص��ور كه در آينده هم اميدي نيس��ت منجر
به خودكش��ي ميش��ود راههايي به زنان ياد داده
ش��ده كه منفعالنه عمل ميكنند .زنانه بودن اين
رفتار حاكي از پذيرش اين ضعف اس��ت كه ما زنان
نميتوانيم بدون حمايت مردان به جايي برس��يم.
چرا زنان اقدام به خودكش��ي ميكنند؟ اين اقدام
در اكثر زنان به اين دليل است كه ميخواهند اين
پيام را برسانند :مرا ببينيد با من بهتر باشيد».
موحد در خصوص خودكشي دو نوجوان اصفهاني
ه��م گف��ت« :ن��كات پنه��ان دراين خودكش��ي
زياد اس��ت و فكر نميكن��م كه بت��وان آن را از نوع
خودكشي اجتماعي محس��وب كرد .گاهي نوجوان
ت��وان مديريت ش��رايط بحران��ي ك��ه در آن قرار
ميگيرد را ن��دارد و گاهي ب��ا اتفاق��ي در خانواده
ناگهان چنين شرايطي براي نوجوان رخ ميدهد».
او با اشاره به فقدان فرهنگ گفتوگو در خانوادهها،
گفت« :خانواده حاضر نيس��ت به حرف فرزندان و
نوجوان��ان و جوانان خانواده گوش كن��د ،از طرفي
فقدان رابطه عاطفي ،ميل به مردن را بيدار ميكند جدول
و شرايط اجتماعي و مردس��االري حاكم در جامعه
هم خودكش��ي را ويژه و قابل بحثت��ر ميكند ،در
واقع اين م��وارد منجر ميش��وند كه خودكش��ي
زنانه ش��ود .البته بايد تاكيد كرد اينها همه برآمده
از باوري اس��ت كه زن را در موضع ضعف ميداند؛
باوري كه از سوي جامعه القا و نهادينه ميشود».
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عصبانيهستيم

فض��اي مج��ازي ع�لاوه ب��ر
مزيتهاي اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي ك��ه دارد يكس��ري
معايب هم دارد كه از يك بس��تر
فرهنگي به بستر فرهنگي ديگر
عليگرانمايهپور متفاوت است؛ اتفاقي كه سالها
اس��ت افتاده بهخص��وص پس
از ظهور شبكههاي اجتماعي مانند توييتر و فيسبوك
و پيامرسانهاي موبايلي مانند تلگرام و ابزار مشابه اين
روي ديگر را خيلي خوب به نمايش گذاشتهاند .سالها
قبل پس از اينكه ليونل مس��ي در جام جهاني به ايران
گل زد حدود  48هزار نفر كاربر ايراني در فضاي مجازي
پيامهاي عجيب و غريبي فرس��تادند ،پس از آن نوبت
به حمله به صفحه ميش��ل اوباما رس��يد و بعدتر افراد
ديگر .اين اتفاقات فارغ از نگاه سياسي نماينده بخشي
از فرهنگ مخف��ي و رفتار اجتماعي ما اس��ت .آنچه با
عنوان فحاش��ي يا هرزهنگاري در فضاي مجازي از آن
صحبت ميشود را ما با نام پوپوليسم در فضاي مجازي
ميشناس��يم .پوپوليس��م فضاي مجازي چند زمينه
دارد ،چند مورد كه به دليل نس��بي بودن ،ريش��ه يك
سري از اين رفتارها را تشكيل ميدهند -1 :هويت در
اين فضا نسبي است .گمنامي به من نوعي ،القا ميكند
كه هرچه بگويم ،هر رفتاري داشته باشم و هر محتوايي
كه توليد كنم گير نميافتم و كسي سراغ من نميآيد.
 -2اخالقيات هم نس��بي اس��ت .هر كاربري متناسب
با ع��ادات و رفت��ار و نيازهاي سركوبش��دهاش توليد
محتوايي ميكند كه ممكن است سخيف باشد و باعث
ايجاد كينه شود -3.امنيت هم در اين فضا نسبي است،
از امنيت تجهيزات سختافزاري گرفته مانند گوشي و
لپتاپ تا امنيت رواني آدمها .اين نس��بيتها دست به
دس��ت هم دادهاند و دارند اين خصوصيت را در جامعه
ما برجسته ميكنند كه پس از هر اتفاقي و پس از يك
اظهارنظر از س��وي يك داور ،يك مربي ،يك ورزشكار
يا هنرپيشه ،موج فحاش��يها هم شروع ميشود .يكي
از نمودهاي پوپوليس��م در فضاي مج��ازي ،بازنمايي
شخصيت عصباني جامعه اس��ت .اما نكته ديگري هم
وجود دارد؛ هرچه از لحاظ سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
و روابط اجتماعي ،انس��داد را در فضاي جامعه بيش��تر
بكنيد ،احتمال اينكه مردم در فضاي مجازي دس��ت
به خودگش��ودگي و بيرون ريختن آنچه سركوبشده
بزنند ،بيشتر است .هرچه تابآوري جامعه كمتر باشد،
هرچه جامعه عصبانيتر باشد و هر چه انسداد سياسي،
خبري بيشتر باش��د ،هر چه آرزوهاي سركوبشده در
مردم و فش��ار گراني ببينيد اين نوع رفتار را هم بيشتر
در فضاي مجازي مش��اهده ميكني��د .بايد توجه كرد
كه نوع و ميزان و شكل اين فحاش��يها هم با يكديگر
متفاوت است .گاهي ميبينيد يك شخصيت سياسي
مخالف يا موافق نظ��ام يك حرفي ميزن��د ،بالفاصله
به صفحه اين فرد حمله ميش��ود .اگر من در گذشته

فحاشي ميكردم يا ميخواستم خشم خودم را نشان
دهمبهدليلكنترلاجتماعيكهرويموجودداشتاين
كار را با حسابوكتاب انجام ميدادم .اما فضاي مجازي
كنترل ندارد ،كنترل نس��بي است و اين باعث ميشود
كه بدون رعايت مس��ائلي كه قبال به آن فكر ميكردند
دست بزنند به حمله به صفحه افراد و توليد محتوايي
كه همراه با فحاشي است .اما كاربران و مردم ما بايد يك
نكته را به ياد داشته باشند؛ متاس��فانه آنچه در فضاي
مجازي به شكل توهين و فحاش��ي به آدمهاي ديگر،
كش��ورهاي ديگر و فرهنگهاي ديگر توليد ميكنيم،
نمايندگ��ي ميكند فرهنگ م��ا را ،معرف بخش��ي از
فرهنگ ما اس��ت .بله ،تعداد توهينكنندگان به مسي
ش��ايد تنها  48هزار نفر باش��د ،در برابر جمعيت يك
كشور عدد كمي است اما اين باور را به وجود ميآورد كه
ايرانيها عصبي و بيادب و پرخاشگر هستند .پيغامها
و اظهارنظرهاي آنها بخشي از فرهنگ جامعه ما را دارد
به تصوير ميكشد .حاال در اين فضا صحبت از تعيين
مكاني براي ابراز اعتراض در شهر مطرح شده است .يك
ايرادي در مديران و مسووالن ما هست؛ در رسيدگي به
بحرانهاي اجتماعي معلولگرايي��م ،نه علتگرا .الزم
نيست ما به مردم بگوييم برويد فالنجا و فرياد بزنيد،
بايد مشكالتي كه باعث ميش��وند مردم نياز به فرياد
زدن داشته باش��ند را كم كنيم .در حوادث اخير آمارها
نشانميدهدكهاغلبدستگيرشدگاندرردهسني16
تا  26سال هستند ،يعني كس��اني كه نياز به كار دارند،
كساني كه نياز به مشغوليت دارند .به مسوول عزيز در
شوراي شهر توصيه ميكنم كه به جاي پيگيري محلي
براي اعتراض ،پول اي��ن پروژه را ص��رف اين كنند كه
براي صد نفر از آن كس��اني كه نياز به فرياد زدن دارند،
كار پيدا كنند .كارگران را سر كار برگردانند ،زمينهاي
فراهم ش��ود كه پدران از فرزندانشان شرمنده نباشند
و اين عصبيت و س��رخوردگي در خانواده كاهش پيدا
كند .محل اعتراض قرار است يك راهكار ارتباطي باشد،
من ميگويم بعد عصبانيت جامعه م��ا از بُعد ارتباطي
فراتر است ،از بُعد جامعه صنعتي هم فراتر است .ما يك
عصبانيت جامعه صنعتي داريم؛ زنها و مردها به دليل
كارزياد،ماندندرفضاهايبستهوعدمارتباطباخانواده
عصبيميشونداماگاهييكجامعهبهسببمشكالت
عصبي اس��ت .اينها به لحاظ ارتباطات انس��اني بسيار
متفاوت هستند .گاهي جامعهاي عصباني است .يكي از
داليل عصبانيت در جامعه ايراني بعد از فقر و بيكاري،
تحقير است .بايد ببينيم چه شد كه مردم تحقير شدند،
آيا نهادهاي سياسي مردم را تحقير كردند؟ آيا نهادهاي
اقتصادي مردم را تحقير كردند؟ آيا تحقير در محل كار
شكل گرفته اس��ت؟ پيشنهادم اين اس��ت كه به جاي
معلولگرايي و رفتن به سراغ تعيين محلي براي فرياد
زدن به سراغ پيدا كردن ريشههاي اين عصبانيت روند
وكارشانراازعلتهاشروعكنند.
استادارتباطاتوروزنامهنگاري

سودوكو

سطح اضطراب نوجوانان باال است
حس��ام فيروزي ،روانپزش��ك ك��ودك ،نوجوان و
خانواده ديگر س��خنران اين نشس��ت بود .فيروزي
در س��خنانش موضوع بحرانهاي خاص نوجوانان
و دخالت اين بحرانها در خودكشيهاي اجتماعي
را مورد توج��ه ق��رار داد .او در ابتدا گف��ت « :مغز
زنان و م��ردان تفاوتي ندارد ولي ترش��ح هورموني
آنها ف��رق دارد .س��اختار زنانه مغز پيش��رفتهتر از
ساختار مردانه اس��ت .پس زنها به لحاظ تكاملي
باالتر هس��تند اما بحث تمايز در تكامل بيش��ترين
نق��ش را دارد هرچه تمايز ش��كل ميگيرد موجود
پيش��رفتهتر ميش��ود .در بح��ث مرگ انس��انها
مهمترين نياز ،تامين امنيت اس��ت .امنيت فاصله
زندگي و مرگ اس��ت ،هرچه ما را به س��مت مرگ
س��وق ميدهد برابر ب��ا خط��ر اس��ت و هرچه به
س��مت زندگي ما را س��وق دهد مس��اوي با قدرت
اس��ت .وقتي حس خطر ميكنيم ،يعن��ي ارزيابي
از خطر ،منجر به خودكشي ميش��ود .ما ميدانيم
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