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یادداشت

مردم قیم نمیخواهند

در باب واقعیات و جعلیات تاریخی

حمیدرضاشکوهی

جشنواره پرماجرای فیلم فجر امسال هم برگزار
شــد و در مراســم اختتامیه که احتماال بهخاطر
بیاهمیت بودنش از نظر مدیران صداوسیما ،مثل
همیشه در یکی از فرعیترین شبکههای تلویزیونی
ایــن ســازمان عریــض و طویل پخش میشــد،
باز هم شــاهد سانســور بودیم .دیگر همه عادت
کردهایم به سانســورها .حرفهــای امیر آقایی و
محمدحسین مهدویان و ...البته برخی صحنههایی
که سانســورچیان صداوســیما دوســت نداشتند
مردم ببینند سانسور شــد اما به لطف شبکههای
اجتماعی ،اتفاقا چیزهایی که صداوســیما سانسور
کرد ،مردم ،بیشتر دیدند!
بحث فقط بر سر سانســور نیست .بحث بر سر

این اســت که عدهای در این کشــور دوست دارند
به جای مــردم فکر کنند و تصمیــم بگیرند .آنها
میگویند ای مردم! شما هم باید آنطور که ما فکر
میکنیم فکر کنید .اگر ما فکر میکنیم حرفهای
فالن کارگردان یا بازیگر مناســب نیســت و نباید
ببینید ،شــما هم باید همینطور فکر کنید و آن را
نبینید .اگر ما فکر میکنیم پوشــش فالن هنرمند
در مراســم اختتامیه جشــنواره فیلم فجر مناسب
نیســت و ما آن را از دور نشان میدهیم و کلوزآپ
نمیگیریم ،شــما هم باید مثل مــا فکر کنید .اگر
ما فکر میکنیم هنگام پخش مســابقات ورزشــی
خارج از کشور ،نباید زنان حاضر در استادیومها را
نشان داد چون شما جنبه ندارید ،پس درست فکر

حسین اظهری ساجد

میکنیم و شــما باید بپذیرید .اگر ما فکر میکنیم
که وضعیت مملکت گل و بلبل اســت شــما هم
همینطور باید فکر کنید...
قضیه ،فقط مخالفت با سانســور در صداوسیما
نیست .قضیه ،مخالفت با تفکری است که خودش
را قیــم مردم میداند .ظهور و بــروز حداقلی این
تفکــر ،در سانســور تلویزیونــی اســت و ظهور
خطرناکترش در حالتیست که حق خود میداند در
همه جا بــه جای مردم تصمیم بگیرد .مردم ،فقط
با سانســور مخالف نیستند؛ با تفکری مخالفند که
سانسور ،فقط یکی از خروجیهای آن است .مردم،
قیــم نمیخواهند اما عدهای از آقایان هنوز خود را
قیم مردم میدانند و خطر ،دقیقا همین جاست.

یادداشت
هویت فرهنگی و نشاط اجتماعی
سیدحسنموسویچلک*

در هــر جامعهای تمام تالشها باید بر این محور
باشد که مردم «به زیستن اجتماعی» را تجربه کنند
که از نشانههای آن افزایش نشاط اجتماعی در جامعه
است.
تمام قانــون گذاریها ،ارتباطــات بین المللی،
توسعه زیرساختها ،دسترسی به فناوریهای نوین،
برنامههای اقتصادی و  ...باید حول همین محور اصلی
باشند در غیر این صورت ناکارآمد خواهند بود .یکی
از حوزههــای موثر در تحقق ایــن هدف ،حوزههای
فرهنگی و اجتماعی هستند که معموال درگیر و دار
موضوعات سیاسی و اقتصادی مغفول واقع میشوند
در حالی که خود ظرفیت مهمی برای ایجاد نشــاط
اجتماعی در جامعه هستند.
به همین دلیل یکــی از موضوعهایی که باید در
همه جوامع به آن توجه شود تقویت هویت فرهنگی
اســت .تقویت هویت فرهنگی همبستگی اجتماعی
در جامعه را تقویت میکند و عالوه بر آن انســجام
اجتماعی و نشــاط اجتماعــی در جامعه را افزایش
میدهد .از دیگر مزیتهای تقویت هویت فرهنگی،
جامعهپذیری مناسب افراد است ،یعنی وقتی افراد با
هویت خودشان آشنا میشوند جامعهپذیری بهتری
صورت میگیرد .لذا با توجــه به نکات فوق ،بر این
باور هســتم جوامعی از سالمت و شــادابی بیشتر
برخوردارنــد که در آن جامعه موضوع تقویت هویت
فرهنگی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فرهنگی
و اجتماعی از جمله هویت قومی سرلوحه مدیریت
فرهنگی و اجتماعی باشــد چــرا که ،تقویت هویت
فرهنگی همبســتگی اجتماعی در جامعه را تقویت
میکند.
هویت فرهنگی شامل باورها ،زبان و آداب و رسوم
و… است و طبیعتاً در چنین جامعهای افراد مانند
درختی که در خاک ریشــه دوانده است ،در مقابل
توفانها مقاوم خواهند بود .بحث شبیخون فرهنگی
و تهاجم فرهنگی از مدتها پیش مطرح بود و امروزه
با موضوع ناتوی فرهنگی روبهرو هستیم و این نشان
میدهد که هر چه به ســمت جلو میرویم شرایط

بحرانیتر میشود .این در حالی است که اگر بتوانیم
ظرفیتهای فرهنگیمــان را در حوزه قومی ،ملی و
دینی خوب بشناسیم و از این ظرفیتها برای داشتن
جامعهای سالم استفاده کنیم ،تاثیرپذیری منفی ما از
فرهنگهای دیگر به حداقل میرسد.
الزمه کار این اســت که از همه ظرفیتها چه در
بخش دولتی و غیردولتــی و چه در بخش مذهبی
بتوانیم اســتفاده کنیم .پس الزم اســت مسئوالن
در حوزه فرهنگی از ممیزه فرهنگی به شــکلی که
مانع تقویت هویت فرهنگی شــود ،خودداری کنند.
این موضوع به منزله این نیســت که ما نباید تبادل
فرهنگی داشــته باشیم ،زیرا تبادل فرهنگی پویایی
جامعــه را بهدنبال خواهد داشــت .نکته بعدی این
اســت که باید در جهت آشنایی نوجوانان و جوانان
با حوزه تقویت هویت فرهنگی تالش کنیم .تقویت
هویت فرهنگی میتواند زمینــهای را فراهم کند تا
شاخصهای ســامت روانی اجتماعی ،مشارکت و
تعامل اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی افزایش
پیدا کند .طبیعتا در چنین جامعهای شاهد کاهش
آسیبهای اجتماعی و جرایم مختلف خواهیم بود،
چون نظارت اجتماعی افزایش پیدا میکند و در این
بین رسانه میتواند نقش اساسی داشته باشد بنابراین
به عنوان مثال فیلمنامههایی که در حوزه اجتماعی
نوشته میشــود و جشنوارههای فرهنگی که برگزار
میشــود میتواند به تقویت هویت فرهنگی کمک
کند .در واقع برای این که ارتباط بین نسلی مناسبی
ایجاد شــود و شکاف نســلی به وجود نیاید ،تقویت
هویت فرهنگی راه موثری بــرای تحقق این هدف
است ،در این شــرایط جامعهای با امنیت اجتماعی
پایدار ،مستمر و همه جانبه خواهیم داشت .تهدیدی
که امروز جامعه ما با آن مواجه است تضعیف هویت
فرهنگی با اســتفاده از رســانههای خارجی است.
رسانههای خارجی با استفاده از برنامههای خاص بر
جذب نوجوانان و جوانان در این حوزه تمرکز کردهاند
و در چنین شــرایطی اگر جوانان احســاس تعلق
اجتماعی نکنند طبیعتاً مسئولیتپذیری در مقابل

صفحه3

جامعه کاهش پیدا میکند.
در جامعهای که دسترســی بــه فضای مجازی
و اطالعات آســان اســت ،ضروریســت به تقویت
هویتفرهنگــی و اجتماعــی نوجوانــان و جوانان
بپردازیم و این موضوع باید هم در سیاستگذاری و هم
در برنامهریزیها مدنظر قرار بگیرد .تهدیدی که امروز
جامعه ما با آن مواجه است تضعیف هویت فرهنگی
با اســتفاده از رســانههای خارجی است .رسانههای
خارجی با اســتفاده از برنامههــای خاص بر جذب
نوجوانان و جوانان در این حوزه تمرکز کردهاند و در
چنین شرایطی اگر جوانان احساس تعلق اجتماعی
نکننــد طبیعتا مســئولیتپذیری در مقابل جامعه
کاهش پیدا میکند .در جامعهای که دسترســی به
فضای مجازی و اطالعات آسان است ،ضروریست به
تقویت هویتفرهنگی و اجتماعی نوجوانان و جوانان
بپردازیم و این موضوع باید هم در سیاستگذاری و
هم در برنامهریزیها مدنظر قرار بگیرد .توجه داشته
باشــیم ،بسیاری از مراســم ملی و مذهبی ما برای
ترویج ارزشهاســت و بار اجتماعی دارند .امروزه در
برخی از کشــورها به عنوان مثال افراد برای نشاط
و شــادی به همدیگر گوجه فرنگی پرتاب میکنند
یا تن به حوادث خطرناکــی میدهند در حالی که
ما مراسم و آیینهایی داریم که ضمن انتقال شادی
دارای مفاهیم اجتماعی و فرهنگی نیز هستند.
فرامــوش نکنیم اگر بهدنبــال تقویت این حوزه
نباشیم به ناچار جوانان ما تحت تاثیر فرهنگ بیگانه
قــرار خواهند گرفت که یکی از اثرات تاثیرپذیری از
فرهنگ بیگانه ،بیگانگی با فرهنگ اجتماعی است که
عدم مسئولیتپذیری و بیتفاوتی نسبت به خانواده
را بهدنبال خواهد داشت .در پایان الزم به ذکر است
برای تقویت هویتفرهنگــی ،خانوادهها و نهادهای
فرهنگــی و اجتماعی نقش اساســی دارند و نباید
منتظر باشــیم تا دیگران از بیرون مرز برای هویت
فرهنگی ما سیاستگذاری و برنامهریزی کنند.
* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
منبع :خبرآنالین

هر فردی اطالعاتی دارد که از راههای مختلف به
آنها دست یافته و به صورت دانسته یا نادانسته مبنای
تصمیمات خود قرار میدهد .بنابراین هر تصمیمی
که ما میگیریم چه خودآگاه و چه ناخودآگاه وابسته
به اطالعاتی است که به آن دست یافتهایم .اینکه این
اطالعات تا چــه حد میتواند ما را در تصمیمگیری
یاری کند به میزان صحت و سقم آنها بستگی دارد.
اگرچه واژه اطالعات ،مثبت به نظر میرســد اما در
بسیاری از موارد آنچه که ما به عنوان اطالعات قلمداد
میکنیم در حیطه ضــد اطالعات قرار میگیرد .در
واقــع ضد اطالعــات ،اطالعات غلطی اســت که از
راههای مختلف به ما رســیده و مــا آن را به عنوان
اطالعات صحیح پذیرفته و مبنای تصمیم خود قرار
میدهیم.
متاســفانه کمتــر به ایــن توجــه کردهایم که
دانستههای ما تا چه حد درست و تا چه حد نادرست
است؛ برای مثال ما میدانیم که مخترع تلفن ،گراهام
بل بوده اســت یا برق را ادیسون اختراع کرده است.
ما میدانیم که جاذبه زمین توسط نیوتون با سقوط
یک سیب کشف شده است .ما میدانیم رضا شاه در
سفر خود به ترکیه خاتون پیشکشی آتاتورک را پس
فرستاد .ما میدانیم مصدق در دیوان الهه با نشستن
بر صندلی طرف انگلیســی توانست دادگاه را مجاب
کند که از حق ایران دفاع کند .ما میدانیم زنده یاد
تختی و زنده یاد شریعتی توسط ساواک کشته شدند.
ما میدانیم لب فرخی یزدی در زندان رضاشــاه بهم
دوخته شــد .ما میدانیم گالیله بخاطر اینکه کشف
کرد زمین به دور خورشید میچرخد دادگاهی شد.
اینها فقط بخشــی از دانســتههای ما است اما اگر
بخواهیم موشــکافی کنیم تمام نکات بدیهی گفته
شده نادرست است با اینکه بسیاری از این نکات را در

کتابها خواندهایم.
مخترع تلفــن،میوچی بود که طرح او توســط
ت وی
گراهام بل مورد اســتفاده قرار گرفت و شکای 
علیه گراهام بل به دلیل فوت او به نتیجه نرسید .البته
کنگره آمریکا در سال  ۲۰۰۲با تصویب قانونی اعالم
کرد که مخترع واقعی تلفن میوچی است نه گراهام
بل .ادیسون مخترع المپ نوری است نه مخترع برق.
در مورد جاذبه زمین و ارتباط آن با سقوط یک سیب
نیز اگر چه ما گمــان میکنیم که این یک واقعیت
است اما کل داستان ساختگی است و حتی درختی
که در انگلستان مورد محافظت قرار میگیرد و مدعی
هســتند که همان درختسیب معروف نیوتن است
نیز یک فریب است.
داســتان رضا شاه و داســتان مصدق نیز هر دو
ساختگی هســتند .در واقع موافقان رضا شاه برای
اسطورهسازی از او این داســتان را جعل کردهاند و
همچنین طرفداران مصدق نیز برای باال بردن او این
دروغ را ساختند .گالیله راوی اندیشههای کوپرنیک
بود .در واقع اولینبار ،حدود دوهزار و دویســت سال
پیش دانشــمند یونانی اریستارخوس بود که مدعی
شد زمین و سایر سیارات به دور خورشید میچرخند.
تختی و شریعتی توسط ساواک کشته نشدند .تختی
خودکشی و شریعتی سکته کرد .به دلیل اهمیت این
دو نفــر بود که برخی ترجیح دادند از مرگ آنها نیز
بهرهبرداری کنند .لبهــای دوخته فرخی یزدی به
پیروزی مشروطه در سال  ۱۲۸۵یعنی قبل از روی
کار آمدن رضاشاه مربوط است و در یزد توسط حاکم
شهر این دستور صادر شد اما لبهایش با نخ و سوزن
دوخته نشد بلکه در واقع تهدیدی بود که عملی نشد.
صرفنظر از اطالعــات غلط فراوانی که در فضای
مجازی دست به دست میشود فردی که میخواهد

حقیقــت را بداند باید در نوشــتههای کتابها نیز
تشکیک کند.
برای مثال اسماعیل رائین در کتاب «فراموشخانه
و فراماســونری در ایــران» ،جامعــه آدمیت را یک
سازمان فراماســونری میداند و با این شیوه مصدق
را متهم میکند که زمانی فراماسونر بوده زیرا مدتی
عضو این جامعه بوده است اما اگر بخواهیم دقیقتر
واکاوی کنیم میبینیم اسماعیل رائین بعدها اعتراف
کرده که فراماســونر دانستن مصدق پاسپورت چاپ
کتابش در دوره پهلوی دوم بوده اســت بنابراین این
تهمت اساساً نادرســت است .تا اینجا به این نتیجه
رسیدیم که هر چه از کتاب بیرون آمد الزاما درست
نیست.
اما ما کمتر از خود میپرســیم که اطالعاتی که
به دســت آوردهایم از کجا آمده اســت و کمتر در
مورد صحت و سقم منابع آن میاندیشیم زیرا گمان
میکنیم آنچه که میدانیم درســتتر از آن چیزی
اســت که دیگران میدانند .اگر حداقل تشکیک در
مورد اطالعات و دانستههای خود داشته باشیم کمتر
دچار قطعیتگرایی در مســائل تاریخی و سیاسی
خواهیم شد به قول فردوســی «به یزدان که گر ما
خرد داشتیم /کجا این سرانجام بد داشتیم».
آری اگر بــه جای پذیرفتن بی چــون و چرای
اطالعــات به مبنا و منبــع آن بپردازیم کمتر دچار
اشــتباه میشــویم و به جای اینکه بازیچــه و ابزار
گروههای مختلف شــویم خودمان شــرایط را رقم
میزنیم .در پایان باید اضافه کنیم که شــعر باال از
فردوسی نبود بلکه از مصطفی سرخوش است .الزم
اســت قبل از تصمیم گیری و نظر دادن در مورد هر
رویدادی یکبار درستی اطالعات خود را در آن زمینه
بررسی کنیم.

خبر
بحران برف گیالن و مسئوالنی که همیشه غافلگیر میشوند
زلزله را نمیشود پیشبینی کرد .میآید ،میلرزاند،
میرود و شهر و کشوری را داغدار میکند .البته بماند
که کشورهایی هستند که با ساختن خانههای ضد
زلزله ،جلوی غیرقابل پیشبینی بودن زمین لرزه را
هم گرفتهاند و خود را برای زلزله هم آماده کردهاند.
وقتی زلزله میآید آنها فقط میلرزند و تمام.
برف و باران را اما میشــود پیشبینی کرد .علم
هواشناسی آنقدر پیشــرفت کرده است که میتوان
یشود و
فهمید طی روزهای آینده ،آســمان برفی م 
زمین سفیدپوش.
قابل پیشبینی بودن برف یعنی اینکه میشود آن
را مدیریت کرد و جلوی فاجعه را گرفت دقیقا کاری
که در استان گیالن انجام نشده است.
اینکه برق و آب و گاز قطع میشود و زندگی مردم
فقط به خاطر بارش یک برف مختل میشود یعنی
مدیریت استانی تعطیل است.
به گزارش عصر ایران ،برف گیالن در تابستان یا
بهار نبوده است که بگوییم حضرات مسئول غافلگیر
شــدهاند .به خدا که از قدیم االیام در زمستان برف

میآمده است.
چرا باید همانگونه که مردم در  50یا  60ســال
پیش در مسیرهای منتهی به گیالن به خاطر بارش
برف غافلگیر میشــدند در ســال  98خورشیدی
بازهم در راه بمانند .تازه در آن زمانها ،پیرمردها به
جوانترها با توجه به تجربهشان میگفتند این وقت
سال به دل جاده نزنید ،آسمان بیرحم است.
صرف هشدار به مردم درباره اینکه چند روز آینده
برف میآید و به شــمال سفر نکنید همه مدیریت
بحران نیست بلکه مسئوالن هم مخاطب این هشدار
هستند و آنها نیز باید خود را برای قطع آب و برق و
گاز مردم آماده کنند نه اینکه ادای کسانی را درآورند
که برای اولین بار برف سنگین میبینند.
مســئوالن استانی گیالن االن پاسخ این سوالها
را بدهند .مردمی که برقشــان در این ســرما قطع
شده است ،چگونه زندگی کنند؟ آنهایی که سیستم
گرمایششان پکیج اســت و با نبود برق بالاستفاده
میشود ،چگونه خود را گرم میکنند؟ مردم گرفتار
برف و محبوس شــده در خانه ،چگونــه غذا تهیه

میکنند؟
واقعــا مدیریت اینقدر ســخت اســت؟ وظیفه
استاندار ،فرماندار و مسئوالن شهری چیست؟
آیا واقعا غافلگیر شدن در برف و باران نوبر است.
متاســفانه ما دچار مســئوالنی هســتیم که خوب
غافلگیر میشوند .عید یادتان هست؛ آنها در باران هم
غافلگیر شدند و فاجعه شیراز رقم خورد .هنوز تصاویر
آخرالزمانی دروازه قرآن شیراز در ذهنها مانده است.
گویا شــمال و جنوب ،غرب و شــرق هم ندارد
کال مسئوالن اســتانی غافلگیر میشوند مگر اینکه
خالفش ثابت شود.
نمیتوانید ،بروید .خدمت شما برای مردم زحمت
است .لطفا اجازه بدهید کسانی که توانایی مدیریت
دارند بر مسند کار بنشینند تا شاهد اینگونه فجایع
نباشیم .استاندار گیالن ،اهل استان بوشهر است .او
بســیاری از دوران خدمت خود را در جنوب کشور
گذرانده اســت .معمــوال مردم در جنــوب ایران با
پدیدهای به نام برف و مشکالت آن آشنا نیستند.
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