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کارشناسی علوم سیاسی۹۶
آب معدنــی بــه قــد ر کافــی وجــود دارد؛ امــا آب نیســت.
کارشناســان معتقدنــد سیاســتهای اشــتباه مســبب ایــن
ٔ
امــر اســت وگرنــه بــه لحــاظ طبیعــی بــه مرحلــه کمبــود
بحــرانزا نرســیدهایم .علیرغــم تمــام وعــده و وعیدهــا بحــران
بیآبــی د ر خوزســتان نهتنهــا بهبــود نیافتــه بلکــه بدتــر نیــز
شــده اســت .حــاال مــردم خوزســتان ،آنهــا کــه د ر تمــام ایــن
ســالها مشــکالت را تحمــل کردنــد و صبــوری بــه خ ــرج دادنــد،
طاقتشــان طــاق شــده اســت .ا ز سوســنگرد تــا اهــواز ،از
شــادگان تــا کوتعبــدهللا ،از ایــذه تــا بهبهــان و رامهرمــز
همــه بــه ســتوه آمدهانــد .دامهایشــان را از دســت دادهانــد،
نخلهایشــان بــه دالیــل متعــدد از جملــه سدســازی در
باالدســت سرشــاخه هــای کرخــه و در پــی آن پاییــن آمــدن آب
ایــن رودخانــه و برگشــت آب شــور خلیــج فــارس بــه نخیــات
و همچنیــن سرازیرشــدن پســاب کارخانههــای نیشــکر،
روبــه نابــودی رفتهانــد .مــردم تظاهــرات کردهانــد؛ کامــا
مســالمتآمیز .درخواستشــان را میگوینــد و منتظــر
پاســخاند.
ایــن اعتــراض ســرانجام ســالها بازگویــی مطالباتیســت کــه
گفتــه شــد ،امــا شــنیده نشــد .سدســازیهای فراوانــی کــه از
ســوی کارگــزاران موجــب افتخــا ر خوانــده میشــد و نمــادی
بــود از توســعهیافتگی .در عیــن حــال بســیاری ا ز متخصصیــن
ایــن رونــد را نادرســت میخواندنــد ولــی توجهــی بــه آنــان
نمیشــد .بــدون هیــچ توجیــه اقتصــادی و محیطزیســتی
ســدها یکــی پــس ا ز دیگــری بــه بهرهبــرداری میرســیدند .در
میــان ایــن ســدها ،ســد گتونــد د ر ســالهای اخیــر بــه نمــاد
ســوءمدیریت و سدســازیهای بیرویــهای تبدیــل شــده کــه
پیامدهــای زیســتمحیطی ،اجتماعــی و سیاســی زیــادی
دارد .ســه دولــت تغییــر کــرد تــا ایــن پــروژه کلیــد زده شــود و
نهایتــا بــه بهرهبــرداری برســد؛ خروجــی امــا منجــر بــه فاجعــه
شــد .ســه دولتمــرد آمدنــد و رفتنــد و بــه نظــرات کارشناســان
توجهــی نکردنــد .اوضــاع نابهســامان مدیریــت منابــع آب تنهــا
بــه اینجــا ختــم نمیشــود .خوزســتانی کــه بزرگتریــن رود
کشــور یعنــی ارونــد را دارد ،کرخــه و کارون و دجلــه و فــرات
را دارد ،نبایــد بــیآب باشــد ،امــا شــده و صبــر مــردم را بــه ســر
آورده اســت.
انتقــاد و اعتــراض در نظــام اســامی ،بــا ایــن کــه از حقــوق و
آزادیهــای مــردم بــه شــمار مــی آیــد ،د ر اندیشــه سیاســی
اســام رنــگ و بــوی تکلیفــی هــم دارد و بنابرایــن ،مــردم،
ٔ
موظــف بــه طــرح انتقــاد و اعتراضانــد؛ البتــه نحــوه پاســخ بــه
آنــان نی ــز از ســوی حکومــت اســامی دارای چارچــوب و مق ــررات
اســت .مســالمت در برابــر مســالمت.
متأســفانه یکــی از مشــکالت موجــود بــر ســر راه مــردم
د ر ایــران بــرای اعتــراض ،چالشهــای آزادی اجتماعــات در
ٔ
سیســتم حقوقــی اســت .بهطــو ر مثــال رویــه کنونــی وزارت
کشــور مبتــی ب ــر ل ــزوم اخــذ مجــوز بــرای هرنوعــی از اجتماعــات
برخــاف اصــل  ۲۷قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
اســت.
د ر گذشــته و در زمــان اســتقرا ر حکومتهــای اســتبدادی،
رعیــت حقــی بــرای اعتــراض نداشــت و اگ ــر صدایــی از او برخــاف
دســتورات حکومتــی برمیآمــد بــه جــرم برپایــی آشــوب
و فتنــه بــه محبــس بــرده میشــد .امــا بــا گــذر زمــان و بــا
شــکلگیری حکومتهــای جدیــد کــه ســاختا ر مدنــی داشــتند
اوضــاع بــه نفــع مــردم تغییــر کــرد .رعیــت بــه شــهروند بــدل
شــد و حــق اعتــراض مســالمتآمیز پیــدا کــرد ،یــک پویایــی
بــه نفــع حکومــت و جامعــه مدنــی و نــه بــر ضــد آن .بایــد
توجــه داشــت ایــن ســاختارها هســتند کــه رفتــار شــهروندان
را شــکل میدهنــد بنابرایــن نقــش حکومــت در مدیریــت
صحیــح اعتراضــات و پیشــگیری از تبدیــل شــدن آن بــه آشــوب
و اغتشــاش ،اســتفاده ا ز فنــون سیاســتگذاری عمومــی
مدبرانــه اســت.
بــه نظــر میرســد آنچــه اکنــون بیــش از پیــش بایــد مــورد
ٔ
توجــه قــرار گیــرد ،توجــه بــه ضعفهــای مدیریتــی در عرصــه
عمومیســت .تــا آن هنــگام کــه علــم و دانــش متخصصیــن
ٔ
و کارشناســان مــورد اســتفاده کارگــزاران قــرار نگیــرد،
وضعیــت نــه تنهــا بهبــود پیــدا نمیکنــد بلکــه وخیمتــر نیــز
خواهــد شــد .در بحــران پیشآمــده بــرای خوزســتان تدابیــر
محیطزیســتی دولــت وقــت مــورد انتقــادات بســیاری قــرار
گرفــت ،اکنــون انتظــا ر مــیرود دولــت ســیزدهم ســعی در
اصــاح رونــد پیشــین داشــته باشــد تــا معضــل بــه وجودآمــده
د ر خوزســتان و دیگــر اســتانهای کشــو ر کــه درگیــر ایــن
وضعیــت هســتند ،رفــع شــود.
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ٔ
ایــران اســامی ،امــروز در آســتانه غبــاری کــه از کالبــد بیجــان
هورالعظیــم ،بــه بطــن بــیروح گاومیشهــای کرخــه مــیوزد،
ٔ
در شــبهای بیروشــنای تهــران و روزهــای تشــنه سیســتان و
بلوچســتان ،در آســتانه اجــرای طرحــی قــراردارد کــه نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی ،نســبت بــه آن ارجحیــت قائــل شــده و
عجالتــا در فوریــت اجــرا قــرار گرفتــه اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه امــروز ،افــرادی کــه پیــش از انتخابــات
مجلــس ،داعیــهدار شــفافیت بودنــد ،نــه تنهــا هیچگونــه
توضیحــی را مبنــی بــر تبییــن ایــن طــرح بــرای انتخــاب
کنندگانشــان الزم ندانســتهاند ،بلکــه در اوج نگرانــی کاربــران
و صاحبــان مشــاغل دیجیتــال ،دوگانــهای را ایجــاد کردهانــد،
کــه بســیاری از نماینــدگان معتقدنــد در ادامــه رونــد اجــرای طــرح
صیانــت از کاربــران ،بســترهای مجــازی کــه مرجــع خارجــی دارنــد(در
رأس آنهــا گــوگل ،تلگــرام و اینســتاگرام) محــدود خواهنــد شــد
و بســیاری دیگــر نیــز ایــن ســخن را بالســند میداننــد.
ماجــرای یــک طــرح و هــزار ســخن ،آیــا بســترهای اجــرای آن آمــاده
اســت؟
پــس از انقــاب دیجیتــال در دهــه  ۸۰میــادی و بــه دنیــا
آمــدن ،گســترش و عمومــی شــدن فضــای مجــازی درپــی آن،
فناوریهــای دیجیتــال ،رســانههای ارتبــاط جمعــی و بســترهای
مجــازی ،شــهرهای شــبکهای را ایجــاد کردنــد کــه ایــن شــهرهای
شــبکهمحور همچــون جهــان عینــی ،بــرای شــبکهوندهای
خود(شــهروندهای جهــان شــبکهای) هویتــی تــازه تعریــف
میکــرد.
اینجــا شــما میتوانســتید صاحــب یــک هویــت غیرواقعــی
و مجــازی باشــید کــه بــا آنچــه هســتید کامــا متفــاوت باشــد،
حتــی جنســیت خــود را خــاف آنچــه هســتید تعییــن کنیــد.
ایــن حــق انتخابهــا میتوانســت موجــب ناهنجاریهایــی
شــود کــه کامــا ب ــر جهــان اجتماعــی واقــع تاثی ــر بگــذارد .ازجملــه
کالهبرداریهــای اقتصــادی ،اختــال بــرای امنیــت ملــی ،نشــر

حسین میرانصاری
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«همانگونــه کــه بــه خوبــی اســتحضار داریــد تــا کنــون پذیــرش
دانشــجو در آزمــون کارشناسیارشــد در همــه رشــتهها از
بیــن همــه داوطلبــان و صرفنظــر از رشــته تحصیلــی در دوره
کارشناســی صــورت میپذیرفــت کــه آســیبهای زیــادی را بــه
کیفیــت آمــوزش عالــی وارد ســاخته اســت.
پــس از بررســیهای تخصصــی و پیگیریهــای مســتمر
دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی بــر اســاس مصوبــه اخیــر
شــورای ســنجش و پذیــرش کشــور از ســال  ۱۴۰۱ســنجش
و پذیــرش داوطلبــان در آزمــون کارشناسیارشــد فقــط از
بیــن دانشآموختــگان دوره کارشناســی رشــتههای مرتبــط
امکانپذیــر خواهــد بــود»...
متنــی کــه خواندیــد بخشــی از نامــهای اســت کــه محمدرضــا
آهنچیــان مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی ســازمان
ســنجش ،در تیرمــاه ســال  ۱۴۰۰خطــاب بــه دانشــگاهها اعــام
ٔ
کــرده اســت .طبــق مصوبــه فــوق شــورای ســنجش و پذیــرش
قــرار بــود ،و شــاید قــرار باشــد،که از ســال آینــده  ،۱۴۰۱پذیــرش
داوطلبــان در مقطــع کارشناســی ارشــد ،فقــط در رشــتههای
مرتبــط امکانپذی ــر باشــد .مصوب ـهای چالــش برانگی ــز و جنجالــی
کــه واکنــش افــکار عمومــی را در پــی داشــت .در ایــن میــان
نخبــگان و داوطلبــان تحصیــات تکمیلــی کــه ذینفعــان امــر
هســتند عکسالعمــل شــدیدتری نشــان دادنــد؛ چــرا کــه چنیــن
مصوبــهای حقــی را از داوطلبــان تحصیــات تکمیلــی ســلب
ٔ
میکنــد کــه میتوانــد نقــش بهســزایی در آینــده علمــی و کاری
آنهــا ایفــا نمایــد .ش ــروع و تشــدید واکنــش افــکار عمومــی ســبب
ٔ
شــد کــه وزارت علــوم کمــی عقبنشــینی کــرده و ایــن مصوبــه
شــتابزده و غیرکارشناســی شــده را بــه حالــت تعویــق درآورد و
اجــرای مصوبــه را موکــول بــه بررســیهای کارشناســانه نمایــد!.
ٔ
ٔ
بعــد از شــرح ماوقــع مصوبــه نســنحیده وزارت علــوم،
میخواهیــم از چنــد منظــر بــه تحلیــل آن بپردازیــم.
ٔ
نخســت :متعاقــب واکنشهــا بــه مصوبــه اخیــر وزارت علــوم،
مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی اعــام کــرد پذیــرش
در مقطــع کارشناســی ارشــد طبــق روال ســابق صــورت خواهــد
گرفــت و تصمیمگیــری در خصــوص مصوبــه ،بــه مطالعــات و
بررســیهای کارشناســی موکــول شــده اســت یعنــی بــه بیــان
ســاده فعــا خبــری از مصوبــه نیســت و بــه حالــت تعویــق و
تعلیــق درآمــده اســت .ســوال نخســت از بزرگــواران متولــی وزارت و
نظــام تصمیمگیریهــای کالن وزارت علــوم ایــن اســت کــه مگ ــر
نبایــد قبــل از تصویــب چنیــن مصوباتــی اقدامــات و بررس ـیهای
ٔ
کارشناســانه دقیــق صــورت بگیــرد؟ مگ ــر نبایــد مصوبــات در ابتــدا
ٔ
از یــک پشــتوانه علمــی و منطقــی قابــل قبــول برخــوردار باشــند
و ســپس تصویــب شــوند؟ آیــا ایــن شــکل تصویــب موجــب وهــن

اکاذیــب ،شکســتهای عاطفــی و تجــاوز بــه حریــم شــخصی
افــراد و. ...
جمهــوری اســامی ایــران ،بــه علــت جهــان بینــی متفاوتــش
درمــورد جامعــه بیــن الملــل توســط سیاســت خارجــی تعریــف
شــده در قانــون اساســی ،همــواره راه متفاوتــی را نیــز از دیگــر
کشــورهای رو بــه رشــد و یــا بــه رشــد رســیده داشــته اســت و ایــن
تفــاوت پیامدهــای خــود را دارد .از ایــن پیامدهــا میتــوان بــه
عــدم پشــتیبانی بســیاری از سیســتم عاملهــا از زبــان فارســی(
و یــا پشــتیبانی
نا قــص ) ،
محد و د ســا ختن
از
بســیاری
و
حســابها
افزارهــا
نــرم
بــرای منطقــه
عــدم
ایــران،
اجــازه دسترســی
بــه دولــت بــرای
داشــتن اطالعــات
کاربــران و IP
آنهــا اشــاره کــرد.
چنیــن
در
شــرایطی ،طــرح
از
صیانــت
کاربــران ،بــرای
جلوگیــری از اخــال در امنیــت اقتصــادی کاربــران و یــا اخــال
در امنیــت ملــی و قــدرت و اســتقالل کشــور در جهــت ایجــاد
آشــوبها ،بایــد فضایــی را ایجــاد کنــد ،کــه بســترهای خارجــی،
نماینــدگان خــود را بــه کشــور طالــب فرســتاده و درخواســت ثبــت
مجــوز اشــتغال در آن کشــور را ثبــت کننــد تــا پــس از بررســی،
قــراردادی مبنــی بــر اجــازه فعالیــت برایشــان صــادر شــود.
درصورتــی کــه هریــک از ایــن شــرکتها اقدامــی نکننــد ،در
پایــان مهلــت ثبــت درخواســت ،بسترهایشــان از ســوی کشــور

میزبــان محــدود و فیلتــر خواهــد شــد ،کــه قطعــا اگــر تعــداد
ایــن شــبکهها زیــاد باشــد ،درکل پهنــای بانــد بــرای بســترهای
خارجــی محــدود خواهــد شــد و دیگــر میزبانــان نمیتواننــد از
شــبکههایی مثــل گــوگل و تلگــرام و اینســتاگرام ،احتمــاال حتــی
بــا  VPNاســتفاده کننــد.
بســیار عالــی میشــود اگــر دیگــر کســی بــه خــود اجــازه ندهــد
تــا از ایــاالت متحــده آمریــکا بــا برقــراری یــک تمــاس بــه خــط شــما
تمــام اطالعــات تلفنــی بــه ســرقت نبرنــد و تمــام بســترها بــه
هویــت ایرانــی شــما
احتــرام بگذارنــد
و از منطقــه
ایــران و زبــان
فارســی پشــتیبانی
همه جا نبــه
داشــته باشــند(
حقیقتــی کــه نبایــد
منکــر آن شــد).
ســوال
امــا
اینجاســت کــه آیــا
ایــران در جایگاهــی
قــرار دارد کــه
گــوگل ،مدیرعامــل
و نمایندگانــش را
بــه ایــران بفرســتد
تــا تقریبــا ســه مــاه
در بروکراســی فارســی زبــان ایــران بــرای دریافــت اجــازه فعالیــت،
بکوشــند؟ مراقــب پاســختان باشــید ،چــرا کــه امــروز بســیاری از
قش ــر ســنتی ایــران کــه هیــچ آشــنایی بــه فضــای مجــازی نداشــته
و فضــای مجــازی را بــا القابــی چــون بــاد کفــر ،بســتر گمراهــی
ٔ
و بســتر دشــمنی میخواننــد ،وظیفــه شــرکت فیسبــوک و
گــوگل را گرفتــن مجــوز از ایــران میداننــد .ایــن درحالــی اســت کــه
بعنــوان مثــال فیسبــوک بایــد رقابــت خــود در بــازار چیــن و اروپــا
را بــرای دریافــت مجــوز همــکاری بــا ایــران بــه تعویــق بیانــدازد.

ســوال بعــد اینجاســت ،آیــا زیرســاختهای ســنتی ایــران را آنقــدر
بروزرســانی کردهایــد کــه قــادر بــه رقابــت بــا ســلیکون ولــی و وال
اســتریت ایــاالت متحــده آمریــکا باشــد تــا الاقــل درصــورت ایجــاد
نمایندگــی شــرکتهای دیجیتــال در ایــران ،ســرعت برقــراری
ارتبــاط بــا نماینــدگان توســط مرکــز ،صــدم ثانیــه باشــد؟ چــرا کــه
ه ــر ثانیــه تأخی ــر در ارســال پیــام و برقــراری ارتبــاط براب ــر بــا عقــب
مانــدن از بــازار بــزرگ رقابتهــای دیجیتــال اســت.
ســخن مردمانــی کــه امــروز از ایــن طــرح ناراضــی هســتند،
نمایندگانــی اســت کــه نطقهــای طوفانــی خــود را متوجــه
فضــای مجــازی کردنــد کــه درصــورت اجــرا هــزاران کســب و کار یــا
کامــا بســته میشــوند و یــا متضــرر خواهنــد شــد ،نمایندگانــی
کــه استانهایشــان متأثــر از بحرانهــای زیســت محیطــی
وحشــتناکی اســت کــه درصــورت ادامــه یافتــن اســتان را غیرقابــل
ســکونت خواهــد کــرد.
ســوال امــروز مــردم از خبرنــگاران و مســئولین ایــن اســت کــه
ٔ
چگونــه خاموشــیهای پیاپــی ،گرانیهــا ،فســاد در بدنــه
اداری ســازمانها ،بهرهبرداریهــای بیرویــه و ناکارآمــد و
غیرکارشناســانه در براب ــر فضــای مجــازی از فوریــت افتــاده اســت؟
همچنیــن کارشناســان در صفحــات خــود مطــرح ســاختهاند:
مگ ــر نــه آن اســت کــه ایــن مجلــس ،داعیـهدار شــفافیت و زدودن
غبــار از شیشــههای دموکراســی بــود؟ پــس چگونــه میشــود
کــه یــک طــرح تــا مرحلــه اجــرا میرســد امــا هیــچ ســخنگویی
حاضــر بــه توضیــح بندهــای آن نیســت؟
و ایــن اتفاقــات در ســایه کلیــد خــوردن اســتقبال بیرویــه افــراد از
مهاجــرت انجــام میشــود کــه طبــق آمــار ایــن مــوج بیســابقه از
زمــان آغــاز صحبتهــا درمــورد طــرح صیانــت کلیــد خــورد.
فرجــام آن کــه نــگاه ســنتی بســیاری از مــردان سیاســی ایــران بــه
فضــای مجــازی ،عــدم آگاهــی از ایــن بســتر و از همــه مهمتــر
عــدم اشــراف بــه موضــوع ،همــواره موجــب برخوردهــای
نادرســت سیســتم قــدرت ،جبهــه گرفتــن بهجــای تدبیراندیشــی
کارشناســانه و همچنیــن دولتــی نمــودن ایــن بســتر میشــده،
کــه ســرانجام آن حتــی اگــر بسترســازی شــده باشــد ،اپلیکیشــن
ســروش ،بــا کیفیتــی غیرقابــل مقایســه بــا رقبایــش میشــود.

نســبت بــه تصمیمــات و سیاســتهای وزارت علــوم نمیشــود؟
علــت تصویــب چنیــن مقــررهای را ارتقــا کیفیــت آمــوزش عالــی
دانســتهاند امــا کاش نظــام تصمیمگیــری مســتند ،مســتدل و
بهصــورت مبســوط در ایــن خصــوص توضیحــات خــود را ارائــه
دهــد .چــرا جلســات و مناظراتــی برگــزار نمیشــود تــا موافقــان و
مخالفــان طــرح ارائــه نظ ــر کننــد؟
قطعــا اگــه دلیــل قانعکننــدهای وجــود داشــته باشــد ،افــکار
عمومــی در برابــر اســتدالل و ادلــه متقــن قانــع میشــود.

مقــررهای را نمیپذیــرد .وقتــی چیــزی بهعنــوان یــک فرهنــگ
آموزشــی طــی ســالها در یــک جامعــه اتفــاق افتــاده باشــد،
شــما نمیتوانیــد بــا یــک مق ــرره و مصوبــه شــتابزده مانــع ب ــروز و
ظهــور ایــن فرهنــگ شــوید. ...
ســوم :چــرا امــکان توبــه آموزشــی را از داوطلبــان و دانشــجویان
میگیریــم؟ وقتــی شــخصی بــه اشــتباه رشــتهای را انتخــاب
کــرده و بــه اشــتباهتر تــا پایــان مقطــع کارشناســی آن را ادامــه
داده اســت  ،چــرا نتوانــد در مقطــع کارشناســی ارشــد بــه دنبــال
تحصیــل در رشــتهای باشــد کــه مطابقــت بیشت ــری بــا ایدهآلهــا
و شــوق فــردی وی دارد؟
ٔ
همــه مــا افــراد موفقــی را میشناســیم کــه ســالها در رشــتهای
درس خوانــده امــا در بره ـهای از زمــان تصمیــم بــه تغیی ــر مســیر
علمــی و آموزشــی خــود گرفتهانــد و بــه مراتــب موفقتــر
بود هانــد.
عقــل و منطــق ایجــاب میکنــد در کنــار افــرادی کــه قصــد
تغیی ــر مســیر درســت زندگــی را دارنــد ،بایســتیم و ســازوکار هایــی
اتخــاذ نماییــم کــه معیــن و یاریگــر آنهــا باشــد نــه ایــن کــه

ســنگی جلــوی پایشــان بگذاریــم .عالیتریــن هــدف از آمــوزش
عالــی و تحصیــات تکمیلــی ،تولیــد علــم اســت .تصویــب چنیــن
مقررههایــی میتوانــد مانــع و ســد بزرگــی در برابــر ایــن هــدف
باشــد .مق ــررات و مصوبــات وزارت علــوم بایــد همســو بــا اهــداف
آمــوزش عالــی باشــد نــه مانعــی بــرای وصــول بــه ایــن اهــداف.
قطعــا مضــار تغیی ــر رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد حتــی بــه
رشــته غیرمرتبــط ،بــه مراتــب کمتــر از منافــع و ثمــرات آن اســت.
اگــر هــم ضــرر و آســیبی داشــته باشــد میتــوان در جهــت رفــع
یــا کاهــش آن قــدم برداشــت .امــا آنچــه حائــز اهمیــت اســت
ایــن اســت کــه مصالــح فــردی داوطلــب و منافــع عمومــی
جامعــه ایــن تغییــر در رشــته را ایجــاب مینمایــد .تغییــری کــه
میتوانــد نویدبخــش و آغازگــر اتفاقــات درخشــانی بــرای فــرد و
جامعــه باشــد .داوطلبــی کــه در وادی تحصیــات تکمیلــی قــدم
میگــذارد دغدغهمنــد اســت وشــورو شــوق دارد .اگ ــر ایــن شــورو
اشــتیاق وافــر و آتشــین او را مدیریــت نماییــم و ســازوکارهای
تحصیــل در آن حــوزهای را کــه میخواهــد فراهــم نماییــم،
میتوانــد شــکافنده علــوم باشــد و توســعهدهنده دانــش.

ٔ
مصوبه آســیبزدا یا آسیبزا؟ مسئله این است

در متــن نامــه آمــده اســت ورود بــه رشــتههای غیرمرتبــط،
آســیبهای زیــادی را بــه کیفیــت آمــوزش عالــی وارد کــرده اســت.
ســوال ایــن اســت کــه اوال چــه آســیبهایی؟ ثانیــا بــا فــرض
وجــود آســیب ،آیــا یافتــن راهحلهــای رفــع یــا کاهــش آســیب
منطقــی اســت یــا تصویــب مقــررهای بــه مراتــب آســیبزاتر؟ بــه
نظ ــر میرســد بهجــای آن کــه راهــکاری جهــت مرتفــع کــردن ایــن
موضــوع یافــت شــود ،صــورت مســئله پــاک شــده اســت.
اخــذ هــر تصمیمــی قطعــا پیامدهــای مثبــت و منفــی دارد.
آســیبهایی دارد و خوبــی
هایــی .معایبــی دارد و مزایایــی.
بنابرایــن در رونــد تصمیمگیــری
بایــد آن چــه را انتخــاب کنیــم کــه
آســیب کمت ــر و محاســن بیشــتری
دارد. .پــس اســتدالل بــه ایــن کــه
ایــن تغییــر رشــته آســیبزا اســت
بــا ذات و ماهیــت انتخابهــای
انســانی کــه همــواره وجهــی از آن
همــراه خســارت اســت ،تعــارض
دارد .آســیبها بایــد شناســایی
شــوند و در جهــت جبــران آنهــا
تدابیــری اتخــاذ شــوند نــه آنکــه
مصوبـهای وضــع شــود کــه حقــی
را از داوطلــب ســلب کنــد.
دوم :همــواره یکــی از مالکهــا
و معیارهــای قاعدهگــذاری
و قانونگــذاری ایــن اســت
کــه بــه احساســات عمومــی و
خواســت عمومــی توجــه شــود.
اینگونــه ارزشگذاریهــا و
هنجارگزاریهــای خــاف فرهنــگ
و خواســت عمومــی ،حتــی اگ ــر بــه
شــکل قانــون هــم در بیایــد بــاز
هــم در عمــل توفیــق و توفی ــری
نخواهــد داشــت .افــکار عمومــی
و احساســات جمعــی چنیــن

زنگنه :تحریمها درآمدهای نفتی را  ۱۰۰میلیارد دالر کاهش داد

وزی ــر نفــت گفــت :اگرچــه مدیریــت مــا مدیریــت جهــان ســومی اســت و ایــن قابــل انــکار نیســت ،امــا بــا وجــود همــه مشــکالت ،عملکــرد
دولــت عالــی بــوده عملکــرد دولــت در ایــن  ۳ســال از مصادیــق عینــی اقتصــاد مقاومتــی بــود.

اقتصـــادی و
اجتمــــاعی

وی بــا بیــان اینکــه صــادرات فرآوردههــای نفتــی در ایــن دولــت قابــل مقایســه بــا دوره قبــل تحریمهــا نبــود ،افــزود :در دوره قبــل
تحریمهــا مــا بیــش از یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام معافیــت بــرای صــادرات داشــتیم ،امــا در ایــن دوره نــه بــرای نفــت خــام و نــه بــرای
میعانــات گازی و نــه بــرای فرآوردههــای نفتــی و پتروشــیمی حتــی یــک بشــکه و یــک تــن هــم معافیــت نداشــتیم.
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بعــد ا ز آن کــه بــا ماهیــت مهاجــران غیرقانونــی و فرآینــد بســیا ر
ناامــن مهاجــرت آنهــا آشــنا شــدیم ،بایــد ببینیــم آیــا راهــی بــرای
مســدودکردن ایــن مســیر سراســر خطــر و تبدیــل آن بــه راهــی
امنت ــر وجــود دارد یــا خیــر؟
آنچــه واضــح مینمایــد ایــن اســت کــه پاســخ بــه عمــل قاچــاق
مهاجــران نمیتوانــد بــه اقدامــات ســرکوبگرایانه محــدود
شــود ،چــرا کــه ایــن گونــه برخوردهــا بــه جــای آن کــه مهاجــرت
غی ــر قانونــی را متوقــف کنــد ،بــه گســترش آن و مخفــی شــدن و
پیچیدهت ــر شــدن راههــای ارتکابــش میانجامــد .بــرای جلوگی ــری
ا ز مهاجــرت غیــر قانونــی و قاچــاق مهاجــران ،بایــد اقدامــات
مناســبی د ر هــر دو کشــو ر مبــدأ و مقصــد صــورت بگیــرد.
اقدامــات پیشــگیرانه در ســطح ملــی ،شــامل جرمانــگاری
و اقدامــات حمایتــی و آموزشــی میشــود .پروتــکل دوم
کنوانســیون پالرمــو کــه د ر جهــت مقابلــه بــا مهاجــرت
غیرقانونــی تدویــن شــده اســت ،د ر مــاده  6کشــورهای متعاهــد
را ملــزم میکنــد بــه تصویــب قواعــد پروتــکل و ســایر قوانیــن
الزم بــرای جرمانــگاری قاچــاق مهاجــران بپردازنــد .د ر مــاده 31
ایــن کنوانســیون ،دولتهــای متعاهــد ملــزم شــدهاند کــه
بــا اســتفاده از رســانههای جمعــی و ابتــکارات اقتصــادی و
اجتماعــی ،ســطح آگاهیهــای عمومــی را بــاال ببرنــد و از قربانــی
شــدن مهاجــران د ر گروههــای ســازمانیافته جنایــی ،جلوگیــری
ٔ
نماینــد .ا ز آن جــا کــه عمــده مهاجرتهــای غیرقانونــی ا ز مبــدا
کشــورهای درحــال توســعه صــورت میگیــرد و در ایــن جوامــع
صــرف زندگــی یــک فــرد در کشــو ر خارجــی فــارغ از ایــن کــه چــه
شــغل و جایــگاه و منصبــی در آن کشــو ر دارد ،امتیــاز تلقــی
ٔ
شــده و مایــه مباهــات اســت و بــه نوعــی تعــداد مهاجریــن
بالقــوه د ر ایــن جوامــع زیــاد اســت و د ر نــگاه آنهــا ،مهاجــرت
مقــارن اســت بــا دنیایــی واهــی کــه سراس ــر شــادی و خوشــبختی

اســت ،د ر مــاده  ۱۵پروتــکل الحاقــی کنوانســیون پالرمــو ،مق ــر ر
ٔ
شــده کــه همــه کشــورهای متعاهــد موظفانــد بــه کشــورهای
مبــدأ بــرای آمــوزش دادن بــه مهاجــران بالقــوه کمــک کننــد تــا
آنهــا از واقعیتهــای زندگــی پــس ا ز مهاجــرت آگاه شــوند و بــا
دیــد واقعگرایانــهای تصمیــم بــه مهاجــرت بگیرنــد.
منظــور ا ز اقدامــات آموزشــی بــرای جلوگیــری ا ز مهاجــرت غیــر
قانونــی ایــن اســت کــه مطابــق مــاده  12پروتــکل ،دولتهــای
متعاهــد بایــد د ر جهــت دســتیابی کشــورهای مبــدا و کشــورهای
ترانزیتــی (کشــورهایی کــه مســیر عبــو ر مهاجریــن هســتند) بــه
ارتقــای آموزشــی در زمینههایــی مثــل امنیــت اســناد هویتــی و
رفتــا ر انســانی بــا مهاجــران تــاش کننــد .همچنیــن بایــد در تمــام
مراحــل پیشــگیری ،رســیدگی و مجــازات مهاجــران غی ــر قانونــی،

از ایجاد ارتباط چه میخواهیم؟
اشکان عنبرزاده
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نیازهــای ارتباطــی نیازهــای خــاص ارتبــاط بینفردیانــد.
اینهــا نیازهــای بنیادیــن زندگــی مثــل آب ،غــذا ،و غیــره
نیســتند ،امــا عناص ــری ض ــروری بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی
و ایجــاد حــس خــوب د ر رابطهانــد.
نیازهــای ارتباطــی د ر رابطــه ارضــا میشــوند و شــخص بــه
تنهایــی نمیتوانــد آنهــا را ارضــا کنــد .اگرچــه ارضــای ایــن
نیازهــا د ر کودکــی اهمیــت بیشتــری دارد ،مــا د ر سراســر
زندگــی نیازمنــد اقنــاع آنهــا توســط یــک دیگــری فعــال
هســتیم .وقتــی نیازهــای ارتباطــی مــا ارضــا نشــوند ،ا ز درون
احســاس عطــش ،تنهایــی و پوچــی میکنیــم و اگــر د ر
بلندمــدت بــه نیازهــای ارتباطیمــان پاســخ داده نشــود ،ایــن
فقــدان د ر احســاس ســرخوردگی ،غــم ،خشــم و پرخاشــگری
خــود را نشــان میدهــد.
توجــه بــه نیازهــای ارتباطــی بــرای رواندرمانگــران د ر ایجــاد
ارتبــاط درمانــی اهمیــت ویــژهای دارد .همچنیــن بــرای والدیــن
د ر ایجــاد ارتبــاط والــدـ فرزنــد و زوجیــن د ر ایجــاد ارتبــاط
میتوانــد راهگشــا باشــد .میتوانیــم ا ز خودمــان بپرســیم چــه
میــزان بــه نیازهــای شــریکمان پاســخ میدهیم؟چــه میــزان
نیازهایمــان پاســخ داده میشــود؟ یــا چــه میــزان نیازهــای
هرکــدام ا ز مــا د ر رابطــه نادیــده گرفتــه شــده اســت؟
د ر اینجــا بــه هشــت نیــا ز ارتباطــی کــه مراجعیــن د ر
پژوهشهــای رواندرمانــی بیــش ا ز همــه بــه آنهــا اشــاره
کردنــد میپردازیــم:
 .1امنیــت د ر رابطــه :امنیــت احساســی درونــی ا ز ایــن کــه
آســیبپذیریهای فیزیکــی و هیجانــی مــا محافظــت
میشــوند ،اســت .ایــن کــه بدانیــم تحقیــر نمیشــویم،
رهــا نمیشــویم ،و بــرای بودنمــان مــورد انتقــاد قــرا ر
نمیگیریــم .احســاس ایــن کــه ارتباطمــان امــن اســت ،یعنــی
نیازهــا و احساســاتمان طبیعیانــد و پذیرفتــه میشــوند.
 .2اصالــت ،مــورد تاییــد قــرا ر گرفتــن :نیــاز بــه مــورد تاییــد
قرارگرفتــن توســط دیگــری یعنــی نیازهــا ،احساســات ،افــکا ر
و فانتزیهــای درون روانیمــان توســط دیگــری بــه رســمیت
شــناخته شــود .نیــا ز بــه آن کــه بتوانیــم هیجانــات ،حــواس
بدنــی ،و افکارمــان را توســط زبــان بیــان کنیــم و توســط
دیگــری شــنیده شــویم.
 .3پذیــرش توســط دیگــری قابــل اتــکا ،باثبــات و
حمایتکننــده :هرکــدام ا ز مــا ا ز کودکــی نیــا ز داریــم بــه کســی
اتــکا کنیــم ،والدیــن ،بزرگترهــا ،معلمیــن و راهنماهایمــان.
بیــان ایــن نیــا ز بــه پذیرفتــه شــدن توســط دیگ ــری قابــل اتــکا،
میتوانــد درخواســتی ناهشــیا ر بــرای محافظــت شــدن د ر
برابــر والدیــن درونیمــان باشــد .والدینــی کــه گاه میتواننــد
بیــش ا ز حــد کنترلکننــده یــا تحقیرکننــده باشــند.
ٔ
 .4همراهــی و اشــتراک د ر تجــارب شــخصی :همــه مــا نیــا ز
داریــم تجــارب شــخصی و منحصــر بهفردمــان توســط افــراد
ٔ
مهمــی تاییــد بشــوند .ایــن نیــا ز د ر میــل بــه داشــتن تجربــه
مشــترک خــودش را نشــان میدهــد .نیــا ز بــه بــودن د ر
ٔ
کنــا ر کســی کــه بــه مــا شــبیه اســت ،د ر لحظاتــی کــه تجربــه

مشــترکی داریــم ،احساســات مشــابهی داریــم و آرزوهــا و
تخیــات مشــابهی را شــکل میدهیــم .شــاید تجربــه کــرده
باشــید لحظاتــی را کــه درســت قبــل از بیانکــردن احســاستان
ٔ
دربــاره پدیــدهای خــاص ،دیگــری احســاس مشــابهی را بیــان
میکنــد .گویــی ا ز دل و زبــان شــما ســخن گفتــه اســت .ایــن
ٔ
همــان لحظاتــی اســت کــه نیــا ز بــه تجربــه مشــترکمان ارضــا
میشــود.
 .5بیــان خــود :نیــاز بــه بیــان هویــت ،یعنــی بتوانیــم
ترجیحــات ،ســایق و عالیقمــان را بــا دیگــری بــه اشــتراک
بگذاریــم .بســیاری ا ز مــا د ر دوران رشــد و تحولمــان ا ز بیــان
آنچــه هســتیم و آنچــه میخواهیــم باشــیم احســاس شــرم
کردهایــم چــون دیگرانــی نبودهانــد تــا هویتــی کــه بــرای
خودمــان انتخــاب میکنیــم را بپذیرنــد و تاییــد کننــد.
 .6تاثیرگذاشــتن ب ــر دیگ ــری :مــا نیــا ز داریــم ب ــر دیگــران مهــم
زندگیمــان تاثیــر بگذاریــم .بتوانیــم بــر هیجانــات ،افــکا ر
و امیــال دیگــران اثراتــی بگذاریــم .نیــا ز داریــم د ر لحظــات
خــاص تاثیــرات حضورمــان را ب ــر دیگ ــری مشــاهده کنیــم .نیــا ز
داریــم ببینیــم هنــگام بــرو ز هیجاناتمــان د ر دیگــری چــه
تغییراتــی ایجــاد میشــود .شــاید بــه صــورت ناهشــیا ر نیــا ز
داریــم بدانیــم چقــد ر شایســتگی آن را داریــم کــه دیگ ــری بــه
مــا اجــازه بدهــد بــر او اثــر بگذاریــم.
 .7دیگ ــری نخســتین قــدم را بــردارد :ا ز کودکــی در روابطمــان
بــا والدیــن ،نیــا ز داریــم د ر لحظاتــی خــاص ،آنهــا آغازگ ــر رابطــه
باشــند ،قدمهایــی بــه ســمت مــا بردارنــد ،ا ز نیازهایمــان
بپرســند ،مــا را د ر آغــوش بگیرنــد تــا بــرای وجودمــان د ر رابطــه،
احســاس ارزشــمندی کنیــم .د ر بزرگســالی و د ر روابطمــان
نیــز گاه نیــا ز داریــم دیگــری مهــم مــا نخســتین قــدم را د ر
مکالمــه ،ارتبــاط و فهمیــدن مــا بــردارد.
 .8بیــان عشــق :قدردانــی ،سپاســگزاری و تشــکر ،بخشــی ا ز
نیــا ز مشــترک انســانها بــرای بیــان عشــق اســت .بیــان عالقــه
و محبــت ،بخــش پیچیــدهای ا ز هــر رابطــه معنــادا ر اســت.
گرچــه توانایــی هرکــدام ا ز مــا د ر بیــان ایــن نیــا ز نی ــز متفــاوت
اســت.
اولیــن قــدم د ر راســتای ارضــای نیازهــای ارتباطیمــان،
شناســایی و بــه رســمیت شــناختن آنهاســت .هرکــدام ا ز
مــا بــا توجــه ارتباطــات ابتدایــی دوران رشــدمان ،بخشــی
ا ز ایــن نیازهایمــان رفــع شــده ،بخشهایــی بــه رســمیت
شــناخته شــده و بخشهایــی نیــز نادیــده گرفتــه شدهاســت.
شــناخت الگوهــای خــاص ارتباطیمــان بــه مــا کمــک میکنــد
بفهمیــم د ر روابطمــان کــدام نیازهــا را نادیــده میگیریــم و
یــا بــا نادیدهگرفتــن آنهــا د ر دیگ ــری ،چــه تاثیراتــی ب ــر آنهــا
میگذاریــم .د ر ایــن راســتا توجــه بیشت ــر بــه تجــارب شــخصی،
خودشناســی ،و رواندرمانــی مــی تواننــد بیشتریــن کمــک را
بــه بهبــود و افزایــش کیفیــت زندگیمــان بکننــد.
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شــأن انســانی آنهــا مــورد احتــرام قــرار بگیــرد.
منظــو ر ا ز اقدامــات حمایتــی ،ایــن اســت کــه دولتهــا نبایــد
مهاجــران را تحــت شــکنجه و رفتارهــای بیرحمانــه ،غیرانســانی
و تحقیرآمیــز قــرار دهنــد و بایــد ابزارهــای مناســبی را بــه کار
ببندنــد تــا ا ز مهاجــران در برابــر ســختیها و بیحرمتیهایــی
کــه ممکــن اســت ا ز طــرف ســایر اشــخاص و گروههــا صــورت
پذیــرد ،حمایــت نماینــد  .دولتهــای متعاهــد بایــد بــه
اســتخدام ،آمــوزش و ایجــاد فرصتهــای شــغلی و تربیتــی
ٔ
بــرای مهاجــران اقــدام کننــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه صــرف
غیرقانونــی بــودن مهاجــر ،نمیتوانــد بهان ـهای باشــد بــرای ایــن
کــه دولــت بــه ســایر حقــوق او بیتوجهــی نمایــد و مثــا در
صورتــی کــه مهاجــران ،بعــد از ورود غی ــر قانونــی بــا اســتناد بــه

کنوانســیون  1951آوارگان ،درخواســت اقامــت و پذیــرش کننــد،
دولــت میزبــان بایــد بــه بررســی پرونــده و اعطــای پناهندگــی بــه
آنهــا بپــردازد و نمیتوانــد صرفــا بــه خاطــر غیرقانونــی بــودن
مهاجــرت ،درخواســت اقامــت فــرد را رد نمایــد.
شــایان ذک ــر اســت کــه ه ــر فــرد اعــم ا ز مجــرم یــا غیرمجــرم ،حــق
ارتبــاط بــا مقامــات کنســولی خــود را دارد؛ بنابرایــن مهاجریــن
غیرقانونــی نی ــز حــق دارنــد از دولتــی کــه آنهــا را دســتگیر کــرده
بخواهنــد کــه ارتبــاط آنهــا را بــا کنســول مربوطــه برقــرار نمایــد.
( البتــه ایــن گونــه مهاجــران بــه علــت ترســی کــه از شناســایی
تابعیــت و بازگرداندنشــان بــه کشــور دارنــد ،معمــوال ایــن کا ر
را نمیکننــد) .
عــاوه بــر اقدامــات ملــی در ســطح بینالمللــی نیــز ،دولتهــا
بایــد در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق مهاجــران همــکاری نماینــد
و بــه اقداماتــی مثــل تبــادل اطالعــات ،تصدیــق اعتبــار اســناد
ٔ
ســفر ،و اعــاده مهاجــران قاچــاق شــده بــه وطــن خویــش
مبــادرت ورزنــد .
آنچــه گفتــه شــد بــه طــور کلــی اقدامــات و راهکارهایــی اســت
کــه امــروزه بــرای کنتــرل و پیشــگیری از قاچــاق مهاجــران و
مهاجــرت هــای غیــر قانونــی در دســترس دولتهــا قــرا ر دارد
امــا متاســفانه بــا وجــود ایــن کــه ایــران ،هــم مبــدأ بســیاری ا ز
مهاجریــن بالقــوه اســت و بخــش زیــادی از مــردم آن د ر آرزوی
مهاجــرت هســتند و هــم بــه ایــن علــت کــه مقصــد بســیاری ا ز
مهاجریــن غیرقانونــی کشــورهای همســایه اســت کــه عمدتــا ا ز
مرزهــای شــرقی اقــدام بــه ورود بــه کشــور میکننــد و بهرغــم
آن کــه کنوانســیون پالرمــو و پروتکلهــای آن انعطــاف بســیا ر
زیــادی دارنــد ،ایــران و تعــداد دیگــری از کشــورها ،هنــوز بــه
ٔ
ایــن معاهــده نپیوســتهاند و قوانیــن مناســبی هــم در زمینــه
قاچــاق مهاجــران در کشــور وضــع نشــده اســت .بــرای مقابلــه
بــا گســتردگی ایــن جــرم و کاهــش آن بایــد موانــع موجــود د ر
مســیر تصویــب ایــن مقــررات و معاهــدات ،برداشــته شــوند تــا
مبــارزه بــا قاچــاق مهاجــران ،بــا ســرعت و ســهولت بیشتــری
پیگیــری گــردد.

رفتار فرد تابع محیط اقدام اوست
(بررسی تأثیر سازمانها بر افکار و اعمال افراد)

الهه نیکفر

کارشناسی علوم اجتماعی ۹۶
در هنــگام ب ــروز یــک مشــکل ،بیشت ــر از یــک نهــاد یــا ســازمان
و نظــام ســاختاریاش ،کارکنانــی مقصرانــد کــه بیچــون و چــرا
مطابــق بــا قوانیــن و یــا هنجارهــای غلــط آن رفتــار میکننــد؟
بــا یــک مثــال ســاده شــروع میکنیــم؛ برگــزاری جشــنوارههای
دانشآمــوزی در مــدارس.
از جانــب آمــوزش و پــرورش اطالعیــهای بــه مــدارس ابــاغ
ٔ
میشــود کــه شــرایط و توضیحــات مفصلــی دربــاره ایــن
جشــنوارهها نوشــته و از دانشآمــوزان دعــوت شــده تــا در آن
شــرکت کننــد .از قســمت خــوب ایــن مســئله کــه به توانمندشــدن
دانشآمــوزان تــا حــدی کمــک میکنــد میگذریــم ،از ض ــرری کــه
میبیننــد ،صحبــت کنیــم.
اگــر بــه کانالهــا و گزارشهــای مــدارس متفــاوت و بهطــور
کلــی آمــوزش و پ ــرورش نگاهــی بیندازیــم :لیســتی از کارهایــی
کــه انجــام دادهانــد را میبینیــم (در ظاه ــر اصــا ایــرادی نــدارد)
و یــا اگ ــر دقــت کــرده باشــید در ورودی بعضــی مــدارس بنرهایــی
وجــود دارد کــه در آن اســامی دانشآمــوزان و رتبــه هــای آنــان
در جشــنوارهها و مســابقات نوشــته شــده اســت .در باطــن ایــن
مســئله واقعیتــی تلــخ وجــود دارد .واقعیتــی تلــخ تحــت عنــوان
تبلیغــات!
ایــن ارائــه لیســت بــه دو دلیــل انجــام میگیــرد؛ اول بگوینــد
مــا در جهــت انجــام فعالیتهــای فرهنگــی در کنــار آمــوزش
گامــی برداشــتهایم ،دوم بــرای جــذب نیــرو و دانشآمــوز.
همیــن مســئله میتوانــد آســیب ایجــاد کنــد .دانشآمــوز یــاد
میگیــرد مقــام آوردن بهت ــر از یادگی ــری اســت ،برخــاف آنطــور
ٔ
کــه گفتــه میشــود نمــره بــاال و پاییــن تفاوتــی نــدارد ،مهــم
یادگیــری اســت امــا میدانیــم درواقــع ایــن چنیــن نیســت .او
بــرای برت ــر بــودن ،بــه رقابتهایــی مــی پــردازد کــه سرتاس ــر مض ــر
و بیفایــده اســت و پایانــی نــدارد ،مطالعــات و تحقیقاتــی فرات ــر
از ســن خــود را انجــام میدهــد و ایــن مســئله بهشــدت آســیبزا
اســت.
در گفتوگــو بــا یــک دانشــجو در اینبــاره از وی پرســیده شــد.
او ایــن چنیــن یــادآور شــد کــه در زمــان تحصیلــش در مدرســه،
دانشآمــوزان را دو گــروه کردنــد ،گــروه اول آنهایــی کــه
معدلشــان باالتــر و گــروه دوم آنهایــی کــه معدلشــان
پایینتــر بــود .در دو کالس متفــاوت و بــا برخوردهایــی
متفاوتتــر .او اظهــار کــرد ایــن اقــدام ،عــاوه بــر آســیب
تحصیلــی ،آســیب روحــی نیــز برایــش داشــته و بعدهــا کــه
ٔ
متوجــه شــده دلیــل ایــن کار باالبــردن رتبــه مدرســه بــوده،
هضــم ایــن مســئله برایــش ســختتر شــده اســت.
امــا مســئله اصلــی ایــن اســت کــه هــر ســازمانی قوانیــن،
هنجارهــا ،ایدئولــوژی ،اندیشــه و هــدف خــاص خــود را دارد.
ه ــر فــردی کــه در ســازمان یــا نهــادی مشــغول بــه کار میشــود،
طبــق خطمشــی آن رفتــار میکنــد ،و ایــن موضــوع تــا زمانــی
کــه اهــداف ســازمان در مســیر درســت باشــد و منافــع جمعــی را
تأمیــن کنــد ،مشــکلی را بــه وجــود نمــیآورد.
در مثالــی کــه ذک ــر شــد ایــن ش ــروط وجــود نــدارد و ســوالی کــه

مطــرح مــی شــود ایــن اســت؛ چــه اتفاقــی میافتــد کــه یــک
مدیــر ،دبی ــر و عوامــل دخیــل در ایــن مســئله ،همــراه ایــن مســیر
میشــوند؟ در ظاهــر بایــد گفــت بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا
کارمنــد ایــن نهــاد محســوب میشــوند و طبیعــی اســت کــه
طبــق الگــو رفتــار کننــد .ایــن موضــوع کامــا بــه نفــع نهــاد اســت؛
زیــرا میتوانــد بهوســیله قدرتــی کــه دارد افــکار و اعمــال افــراد
را در اختیــار بگیــرد و اهــداف خــود برســد.
هــدف و نتیجــه در ایــن موضــوع ،کســب مقــام برتــر توســط
دانشآمــوز اســت ،اگــر او موفــق شــود مدیــر و دبیــر مــورد
تشــویق قــرار میگیرنــد امــا در صــورت عــدم موفقیــت ،در مــورد
کارآمــد بــودن یــا نبــودن آنهــا صحبــت بــه میــان میآیــد .در
واقــع کســب مقــام توســط دانشآمــوز ،رســیدن بــه اهــداف را
بــرای معلمــان و مدیــران بــه ارمغــان مــیآورد.
بــه دلیــل ســاختاری کــه وجــود دارد و تحــت تاثی ــر قرارگرفتــن ایــن
شــرایط ،آنهــا از وضعیــت تبعیــت میکننــد و یــا بعــد از مدتــی
طــرز تفکــر آنهــا نیــز دچــار تغییــر میشــود .کــه در هــر دو
صــورت منافــع ســازمان تامیــن میشــود .نمیتــوان گفــت منافــع
شــخصی افــراد نادیــده گرفتــه میشــود و تحقــق نمییابــد امــا
مســئلهای کــه در اینجــا وجــود دارد ،هماهنگکــردن افــراد و
تفک ــر آنهــا بــا ســاختار نهــاد اســت.
چهــار منبــع اصلــی قــدرت بــرای افــراد کــه ســازمان نی ــز بــه آن نیــاز
دارد ،شــامل  :تخصــص ،اطالعــات ،ارتبــاط بــا محیــط و شــناخت
قواعــد ســازمان اســت  .کارمنــدان میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن
منابــع ،آزادی را در جهــت تفک ــر و عمــل خــود تأمیــن کننــد .
یــک معلــم میتوانــد بــر خــاف قاعــدهای کــه در تدریــس،
رفتــار و تفکــر در آمــوزش و پــرورش وجــود دارد ،گام بــردارد،
امــا بــا توجــه بــه دالیلــی کــه گفتــه شــد ،ایــن ام ــر یــا تحقــق پیــدا
نمیکنــد یــا خیلــی کــم اتفــاق میافتــد.
پیرمولــر و برونــر ژوبــر دو متخصــص صاحــب نــام فرانســوی
در زمینــه سیاســتگذاری عمومــی بــا تمرکــز بــر سیاســتهای
ملــی و سیاســتهای ارزیابــی ،مفهــوم مرجعیــت را کــه بــرای
تحلیــل سیاســتها بســیار راهگشاســت ،ســاخته و پرداختهانــد.
مرجعیــت معــرف ارزشهــای بنیادیــن یــک جمــع و جایگاهــی
هســتند کــه جمــع بــرای خــود در میــان جمعهــای دیگــر
تعریــف میکنــد .هنــگام مطالعــه سیاســتهای عمومــی
بــا بهرهگیــری از ایــن مفهــوم میتــوان دو نــوع مرجعیــت را از
یکدیگــر متمایــز کــرد :مرجعیــت بخشــی و کلــی.
ٔ
بخشهــا عرصــه ضرورتهــا و منافــع گروهــی هســتند.
مرجعیتهــای بخشــی تعیینکننــده جایــگاه بخــش در کل
سیســتم سیاســی و مرزهــای بخــش اســت  .بخشهــای آمــوزش،
فرهنــگ ،صنعــت ،ان ــرژی و دفــاع را میتــوان بــه عنــوان برخــی از
ٔ
مهمتریــن بخشهــای عرصــه عمومــی کــه موضــوع مداخلــه یــا
نظــارت دولــت هســتند ،نــام بــرد .جایــگاه ه ــر بخــش در عرصــه
عمومــی و حــدود مرزهــای آن متاث ــر از مرجعیــت کلــی سیســتم
سیاســی اســت.
منابع :
مبانی جامعه شــناس ،بروس کوئن
نگاهــی بــه مشــکل سیاســت گــذاری عمومــی در ایــران در قالــب جامعــه شناســی ســازمان
هــا و بــا بهرهگی ــری از مفهــوم مرجعیــت ،وحیــد1384 ،

فرماندار شوش :حقوق عقب افتاده کارگران هفت تپه به زودی پرداخت میشود

نگاه ویــــژه

عدنــان غ ــزی درخصــوص مشــکالت کارگــران هفــت تپــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اف ــزود :بــه منظــور رفــع مشــکل کارگــران هفــت
تپــه و پرداخــت حقــوق عقــب افتــاده آنهــا بــا کارفرمــا هماهنگــی شــده تــا در اســرع وقــت حقــوق کارگــران را پرداخــت کنــد.
وی ادامــه داد :کارگــران هفــت تپــه بیــش از  ۲مــاه حقــوق عقــب افتــاده دارنــد ضمــن اینکــه کارگــران غیرنیشــکری نی ــز نگــران قــرارداد
خــود هســتند.
فرمانــدار شــوش بیــان کــرد :مشــکل کارگــران نیشــکر هفــت تپــه بــه اســتاندار خوزســتان ،شــورای تامیــن ،وزی ــر کشــور و دادســتان کل
کشــور اطــاع داده شــده اســت.
وی درخصــوص مشــکل کارگــران فصلــی و قــراردادی هفــت تپــه نی ــز گفــت :قــرارداد  ۱۷۰کارگ ــر فصلــی دفــع آفــات ایــن شــرکت هنــوز
تمدیــد نشــده کــه قــرار اســت ایــن مشــکل از ســوی کارفرمــای مربوطــه برطــرف شــود.
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یک اقدام جمعی،
خیرخواهانه و البته اشــتباه!
حانیه طوسی
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ریشــه بحران آب در خوزستان چیست؟
و هــر ســال از آســمان بــه مــا میرســد و ایــن مــا هســتیم کــه طــرح گفتــه شــده بــود صف ــر تــا صــد ایــن پ ــروژه بــا حــدود ۱۳۰۰

میثم درستی

نمیدانیــم در ترســالی و خشکســالی چطــور از آن اســتفاده میلیــارد تومــان بــه ســرانجام میرســد امــا بــا صــرف میلیاردهــا
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کنیــم .موضــوع دیگــری کــه در مدیریــت آب خوزســتان بایــد تومــان تنهــا بــرای فــاز اول ،ب ــروز تحریمهــا و ســقوط ارزش لایر،

ایــن ایــام نوشــتن بــرای خوزســتان ســخت اســت امــا ســاکت بــودن

مــورد توجــه قــرار گیــرد ،انتقــال آب از سرشــاخه کارون و دز اســت .هزینههــا را بهشــدت افزایــش داد.
ٔ
بــا توجــه بــه تشــدید و اســتمرار تنــش آبــی در خوزســتان مســئوالن درحالــی کــه قــرار بــود پ ــروژه غدی ــر مشــکل آب شــرب  ۲۵شــهر و
ٔ
و کارشناســان چــاره کار را در تغیی ــر منبــع تأمیــن آب خوزســتان از  ۱۶۰۰روســتای خوزســتان را حــل کنــد امــا بــا گذشــت ســالها از

د ر وضعیــت کنونــی قــرن  ۲۱انــواع گوناگــون جنبشهــای

هــم ســختتر اســت نمیخواهــم بــه روال معمــول ضجــه و
ٔ
مویــه بلندکنــم .بخــش عمــده درد خوزســتان درد کل کشــور
ٔ
اســت .درد نبــود مدیریــت و عــدم اراده حــل مســائل مملکــت از

کارون بــه کرخــه و در بلندمــدت از کرخــه بــه ســد دز یافتنــد؛ کاری آغــاز پ ــروژه ،تنهــا چنــد شــهر و از جملــه بخشهــای غــرب و شــمال

جنبشهــای مرد منهــاد و کنشهــای جمعــی بــرای

طــرف دولتمــردان کــه در ایــن ســالها بــه نحــو بــارزی برجســته

کــه قــرار شــد در طــرح آبرســانی غدی ــر عملیاتــی شــود.

غــرب اهــواز بــا ایــن طــرح بــه آب ســالم دسترســی پیــدا کردنــد و

پیشبــرد اهــداف ملــت ،شــرح وضعیــت نابرابــر یــا نوعــی

شــده بــود و البتــه در خوزســتان عمیقتــر اســت.

این طرح به ســه فاز تقسیم شد:

اوضــاع در مناطــق ش ــرقی اهــواز همچنــان بحرانــی اســت.

اعتــراض بــه آن اســت .اصــوال فعالیتهایــی کــه محوریــت

بخشــی از درد خوزســتان امــا درد آب اســت کــه آنهــم س ــر منشــأ

فــاز اول :آبرســانی از قیصریــه تــا آبــادان و خرمشــهر؛ فــاز دوم :عمــده علــت بحــران کــم آبــی در اســتان خوزســتان بــه تعبیــر

آن ب ــر مــردم عــادی متمرک ــز اســت و آ نهــا کنشگــران اصلــی

مدیریــت دارد و نــه البتــه مدیریــت ایــن دولــت و آن دولــت ،بلکــه

تأمیــن آب شــرب شــهرهای اهــواز ،دشــت آزادگان ،هویــزه و کارشناســان ،بــه انتقــال آب از سرچشــمههای ایــن اســتان

هســتند بــه انــواع مختلــف دســتهبندی میشــود کــه عمدتــا

ســوء مدیریــت مزمنــی کــه چندیــن دهــه اســت بــر مســئله آب

شــادگان ،فــاز ســوم :از امالدبــس تــا آبگیــر ســد دز.

بــه نقــاط مرکــزی کشــور و احــداث ســدهای زیــاد در مناطــق

د ر ایــران شــمایل سیاســی آن تعریــف نشــده اســت و جایــگاه

در کشــور ســایه افکنــده اســت .از وقتــی کــه تصــور شــد آب

عملیــات اجرایــی پ ــروژه  ۲۶آذر  ۸۷آغــاز شــد و قــرار بــود کل پ ــروژه باالدســتی رودخانههــای کرخــه و کارون اســت .بــه نحــوی کــه ب ــر

هســت ،امــا در جــای درســتی نیســت و بایــد منابــع آب را مدیریــت

در پنــج ســال و تــا پایــان دولــت دهــم بــه بهرهبــرداری برســد و آب روی حوضــه کرخــه ،کارون ،مــارون و جراحــی در مجمــوع  ۱۷۰ســد

مردمــی د ر کشــو ر ســیر صعــودی بــه خــود گرفتهانــد،

مقبولــی نــدارد امــا بخــش فرهنگــی کــه خیریــه خوانــده
ٔ
میشــود و البتــه شــالوده آن مــورد انتقــاد اســت د ر دوران

کنیــم و آنهــا را بــه جــای درســتش هدایــت کنیــم؛ از وقتــی کــه

شــرب حــدود پنــج میلیــون نف ــر را تأمیــن کنــد .عــاوه ب ــر آبرســانی احداثشــده ،کــه  ۷۰ســد آن در کارون اســت؛ در باالدســت کرخــه

گــذا ر بــه ســر میبــرد .د ر نظریــات کارکردگرایــی عمومــی

تصــور شــد ایــن آب کــه بــه دریــا میریــزد و بــه هــدر مــیرود را

بــه  ۲۵شــهر و بیــش از  ۱۶۰۰روســتا ،هــدف دیگــر ایــن طــرح در کرمانشــاه  ۱۵ســد و در ایــام بیــش از  ۱۰ســد ساختهشــده

اقدامــات ایــن چنینــی و برخاســته ا ز دل جامعــه پذیرفتنــی

بایــد کنتــرل کنیــم ،ذخیــره کنیــم و از آن توســعه و پیشــرفت

جلوگی ــری از ورود پســابهای شــهری و صنعتــی  ۱۲شــهر و بیــش کــه بــه اذعــان صاحبنظــران و کارشناســان آب هیچکــدام

نیســت زیــرا د ر کارکــرد آشــکا ر آن زندگــی زیبــا و آکنــده ا ز

دربیاوریــم؛ از وقتــی کــه بــه جــای مدیریــت مصــرف آب بــه فک ــر

از هــزار و  ۲۰۰روســتا بــه آب کرخــه و کارون بــود.

ایــن ســدها نبایــد ایجــاد میشــد و یــا نیــازی بــه ســاخت آنهــا

رفاهــی کــه بــه دســت همدلــی ملــت وخــوی هــم وطنــی

مدیریــت منابــع آبــی افتادیــم و طرحهــای مختلــف انتقــال آب

حاصــل شــده اســت را شــاهد هســتیم امــا کمتــر کســی بــه

کلیــد زده شــد.

مجیــد نامجــو وزی ــر نی ــروی دولــت نهــم ۱۵ ،اردیبهشــت  ۸۹گفــت نبــوده اســت و هرگونــه راهحــل کوتاهمــدت میتوانــد تبعــات
ٔ
پــروژه غدیــر بــه صــورت ضربتــی اجــرا میشــود و  ۶۰درصــد و پیامدهــای خســارت بــاری در آینــده بــه همــراه داشــته باشــد.

کارکــرد پنهــان و ریش ـهای آن کــه اقدامــات هیجانــی و فاقــد

در ۵۰ســال اخیــر شــاهد تغییــرات اقلیمــی ،بــروز ســالهای

پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت .ه ــر چنــد او اشــاره نکــرد ایــن از ایــنرو اگرچــه خشکســالی موجــب ایجــاد تنشهــای جــدی

سیاســت اســت و نتیجــهای جــز مســئولیتزدایی ا ز حاکمــان

ترســالی و خشکســالی بودهایــم ،امــا اقدامــات بشــر موجــب

 ۶۰درصــد شــامل چــه بخشهایــی اســت امــا وعــده داد کــه در بــرای مــردم بــه لحــاظ مصــرف آب شــرب ،کشــاورزی و دامــداری

نــدارد ،میاندیشــد.

تغییــرات منفــی در ایــن رونــد شــده اســت .در ســال۹۸و بــا ب ــروز

ســالروز آزادســازی خرمشــهر ایــن طــرح بــه دســت رئیسجمهــور شــده امــا ضــرورت دارد راهحلهایــی جــدی بــا پشــتوانه علمــی

حــال روایــت تلــخ شــکلگیری جنشهــای اشــتباه مردمــی

ســیل ،بســیاری از مســئوالن ازجملــه وزیــر نیــرو اعــام ترســالی

افتتــاح خواهــد شــد کــه همینطــور هــم شــد؛ افتتاحــی کــه البتــه کافــی بــرای موضــوع در نظــر گرفتــه شــود .چراکــه یکــی از
مشــکالت اســتان خوزســتان دســتکاری و بــه هــم زدن نظــم

د ر کشــو ر مــا ایــن اســت کــه پــس ا ز فاجعــهای خــاص،

کردنــد .درحال ـی کــه ایــن پیشبینیهــا درســت نبــود و کاهــش

نمادیــن بــود و دردی از مــردم خوزســتان درمــان نکــرد.

کمپینهــا تشــکیل میشــوند و الحــق کــه بــه جهــت
ٔ
روحیــه نو عدوســتی و محبــت بــه همنــوع ا ز آن کمپینهــا

یــا افزایــش بارندگــی بــه ایــن شــکل از نظــر کارشناســان آب،

بررســیها نشــان میدهــد بــرای تکمیــل طــرح آبرســانی طبیعــت بــوده بهگونــهای کــه اثــرات آن را در حــال حاضــر

پدیدههــای تصادفــی هســتند .منابــع آبــی مــا تجدیدپذی ــر اســت

غدیــر نیــاز بــه منابــع مالــی فــراوان اســت .گرچــه در ابتــدای میتــوان مشــاهده کــرد.

بســیا ر حمایــت و جانــبداری میشــود .امــا مــوارد ایــن
چنینــی دچــا ر لغــزش هســتند .کارزارهایــی کــه بــه بنــگاه
اقتصــادی و سیاســی تبدیــل شــد هاند بــه محفــل رفــع
مســئولیت دولــت بــدل شــد هاند .ضمــن ایــن کــه ایــن مــوارد
نمیتواننــد فجایــع طبیعــی و غیرطبیعــی را ا ز بیــن ببــرد
ٔ
و د ر نتیجــه گــره جنبــش هــای مرد ممــدا ر و بحرا نهــای
مدیریتــی عمیقتــر میشــود.
مصیبــت تنهــا بــه اینجــا ختــم نمیشــود؛ مســئولیت
اجتماعــی گاه الــزا مآو ر نیســت امــا هنگامــی کــه ســلبریتی
و افــراد سرشــناس کــه بــر مطالعــات اجتماعــی اغلــب
ســطحی تکیــه میزننــد و زمــا مدا ر کمپینهــا میشــوند،
ٔ
بــه جریــان حــوزه نفــوذ آن وســعت میبخشــند .د ر پــس
تقاضــای همراهــی مــوج حمایتهــای مردمــی کــه د ر
افــکا ر ســردمداران آن فقــدان ســواد سیاســی و اجتماعــی-
اقتصــادی دیــده میشــود ،بانــی امــر ناخیــری میگردنــد

ســندرم سدسازی بیقرار در خوزستان

کــه د ر درون آن مطالبهگــری ا ز دولــت کــه د ر اولویــت قــرا ر
دارد ا ز طریــق ایــن افــراد بــا ارضــای حــب ذات جمعــی توجیــه

در نکوهش افراط در مدیریت سخت و تبیین لزوم گذار به مدیریت نرم منابع آب

میشــود .یکــی دیگــر ا ز آثــا ر ناخواســته و د ر مــواردی
ٔ
خواســته ،قصــد کوچکشــمردن دغدغــه اجتماعــی و تقلیــل

امیرعلی برومند

در بــه کارگیــری ایــن مــدل مدیریتــی و گــذار بــه مدیریــت نــرم

تغیــرات د ر کیفیــت آب پشــت ســدها ا ز جملــه دمــا ،مــواد

اســت .لــزوم تســهیل و تســریع ایــن گــذار ،عــاوه بــر مزایــای

مغــذی ،گازهــای حــل شــده و همچنیــن تغییــر آب و هــوای

مقدمه

ذاتــی آن ،د ر خنثیســازی بحرانهایــی اســت کــه براث ــر مدیریــت

منطقــه (رطوبــت ،درجــه حــرارت) ،تنوعزیســتی و زیســتگاه

اســتان خوزســتان معــروف بــه گهــواره تمدنهــای کهــن

مهندســی ،تکنوکراتیــک و ســخت منابــع آب رخ داده و موجــب

محلــی منطقــه را دســتخوش تغییــرات بســیا ر تنشآفریــن

ایــران ،یکــی ا ز حاصلخیزتریــن و ثروتمندتریــن اســتانهای

ب ــروز و تشــدید تضــاد منافــع گســترده میــان گ ــروداران محلــی،

و بعضــا بحرانســازی میکنــد کــه امــروزه دیگــر نمیتــوان بــر

کشــو ر ا ز منظــر منابــع بومشــناختی و غنــای طبیعــی اســت

پیمــانکاران ،باندهــای مافیایــی ذینفــع و مدیــران دولتــی

آنهــا چشــم پوشــید .بــا ایــن همــه اگ ــر چــه برخــی متخصصــان

کــه امــروزه بــا ســریالی از بحرانهــای محیطزیســتی دســت
ً
و پنجــه نــرم میکنــد .ایــن بحرانهــا ،خصوصــا د ر حــوزه آب،

منطقــه شــده اســت .در پــی ایــن تضادهــا و تعارضــات،

معتقدنــد احــداث ســدهای زیرزمینــی د ر مناطــق خشــک

تنشهــای سیاســی و امنیتــی زیــادی د ر منطقــه بــه وقــوع

و بــه کارگیــری فنــاوری نانــو راهکارهــای مناســبی جهــت

ب ــرونداد عــدم شــناخت و بیتوجهــی دس ـتاندرکاران اجرایــی

پیوســته و موجــب خســارات فراوانــی بــه اعتمــاد عمومــی و ا ز

کاهــش اثــرات منفــی سدســازی هســتند ،بســیاری دیگــر ا ز

مدیریــت محیطزیســت منطقــه نســبت بــه جغرافیــای متنــوع

بیــن رفتــن ســرمایههای مــادی و معنــوی ارزشــمند اســتان و

دانشــمندان راهحــل را د ر تغیی ــر الگــوی کلــی حاکــم ب ــر فضــای

و غنــی زیســتی و فرهنگــی ایــن اســتان ،نداشــتن اشــراف
کافــی نســبت بــه پیچیدگــی و حساســیت ذاتــی مدیریــت
ٔ
و برنامهریــزی محیطزیســت ،ســیطره نــگاه فنســاالرانه

کشــو ر شــده اســت.
ٔ
جلــوه اصلــی اهتمــام مدیــران بــه مدیریــت ســخت ،سدســازی

مدیریــت منابــع طبیعــی و محیطزیســتی یعنــی حرکــت بــه
ســوی مدلهــای نــرم میداننــد.

و طرحهــای انتقــال آب اســت کــه احــداث هــر دوی ایــن

بنابرایــن مهــا ر ایــن وضعیــت تنهــا د ر گــرو مدیریــت کارآمــد

بــر نــگاه اکوسیســتمی و بیتوجهــی دســتاندرکاران و

خانــواده ا ز طرحهــای بــزرگ مهندســی بــه واســطه مزایــا و

و علمــی بحــران د ر شــرایط کنونــی و ســپس برنامهریــزی

برنامهریــزان بــه درسهــا و تجــارب جهانــی مدیریــت آب اســت.
ٔ
د ر ســایه نبــود نــگاه کارشناســی مبتنــی ب ــر آمایــش س ــرزمینی

معایــب اقتصــادی ،اجتماعــی و محیطزیســتی موضوعــی

درازمــدت بــرای احیــاء اکوسیســتمی محیطزیســت ایــن اســتان

بحــث برانگیــز و محلــی بــرای اختــاف نظــر میــان متخصصــان

اســت .امــا چگونــه میتــوان بــه احیــای بومشــناختی د ر ســطح

و توســعه پایــدار ،تهدیدهــای انســانی د ر مقیاسهــای

تکنوکــرات و کارشناســان ســرزمین بــا رویکــرد اکوسیســتمی

اکوسیســتم اندیشــید و ســخن ا ز مدیریــت کارآمــد بحــران

محلــی ،منطقــهای و فرامنطقــهای ا ز جملــه برداشــت بیرویــه

هســتند .د ر ایــن میــان نگاههــای انتقــادی ا ز لنــز ارزیابــی

ســخن رانــد د ر حالــی کــه مــردم محلــی جایــی د ر معــادالت

و نبــودی پوشــش گیاهــی ،توســعه ناپایــدا ر صنعتــی خاصــه

اثــرات محیطزیســتی بــه پروژههــای ســخت مدیریــت منابــع

تقســیم منابــع و تســهیم منافــع منابــع آبــی ندارنــد یــا ســهم

صنایــع آبب ــری نظی ــر فــوالد و پتروشــیمی خــارج ا ز ظرفیــت بــرد

آب موجــب هویداشــدن بخشــی ا ز اثــرات ســوء بیولوژیــک،

آنــان نســبت بــه حــد قانونــی و طبیعــی آنهــا بســیا ر کمتــر

منطقــه ،مدیریــت ناکارآمــد آب و فاضــاب د ر مناطــق صنعتــی،

اکولوژیــک و ژئولوژیــک ایــن پروژههــا ا ز جملــه خشــک

اســت؟ لــذا بایــد بــا بهــا دادن بــه مشــارکتهای مردمــی ،بــه

کشــاورزی و مســکونی ،رشــد مهارنشــده جمعیــت ،ناکارآمــدی

شــدن رودخانههــا ،تاالبهــا ،حرکــت ریزگردهــا ،پاییــن

کمــک اهــرم آمــوزش محیطزیســت و برگــزاری برنامههــای

مدیریتــی و فســاد گســترده د ر اســتان خوزســتان یکــی پــس

رفتــن آبهــای زیرزمینــی ،کاهــش چشــمگیر رفــاه و افزایــش

تخصصــی د ر جهــت توانمندســازی مــردم محلــی و فرانمایــی

ا ز دیگــری تشــدید شــده و وضعیــت بحرانــی کنونــی را کــه

مهاجــرت ،تباهــی فــون و فلــور بومــی و معیشــت مــردم

واقعیتهــا و محدودیتهــای بومشــناختی منطقــه بــه

برآینــد کلکســیونی ا ز خطاهــای انســانی-مدیریتی و طبیعــی

محلــی د ر مناطــق پاییــن دســت ،تجمــع مــواد آالینــده در پشــت

همــهی گــروداران آب ،معــادالت قــدرت و حقــوق و تکالیــف

عــاوه بــر مــوارد فــوق ،یکــی ا ز مهمتریــن دالیــل بحــران آب

ســدها ،شــیوع بیماریهــا د ر انســان و ســایر موجــودات زنــده
ً
براثــر راکــد بــودن و آلودگــی آب پشــت ســدها و نهایتــا تبخیــر

گــروداران منابــع طبیعــی د ر منطقــه خوزســتان را بازتعریــف
عادالنــه ،پایــدار و منطقــی کــرد.

اســتان خوزســتان افــراط د ر مدیریــت ســخت منابــع آبــی بــوده

بخــش بســیا ر قابــل مالحظــهای ا ز آب در پشــت ســدها شــده

همچنیــن د ر ترســیم مــدل جدیــد حاکــم ب ــر اتمســفر حکمرانــی

کــه راهبــرد مقابلــه بــا آن پرهیــز ا ز استمراربخشــی بــه افــراط

اســت.

آن بــه ســمتی اســت کــه اذهــان عمومــی بــاو ر کننــد بخــش
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اعظمــی ا ز مشــکالت مردمــی بــه دســت خــود مــردم و بــا
اقدامــات جزئــی مثــل جم ـعآوری پــول نقــد جهــت خریــدن آب
معدنــی بــرای ســیراب کــردن رودخانــه حــل میشــود .امــا ایــن
اقدامــات چیــزی جــز پــاک کــردن صــورت مســئله بــا راه حــل
موقــت و نابهجــا و انحــراف افــکا ر نیســت ،حتــی د ر کلیــت
ٔ
ایــن بحــث گاهــی عامــه مــردم دســت بــه عمــل اجتماعــی
منصفانهتــری میزننــد تــا زمانــی کــه اشــخاص سرشــناس
بــا سیســتم گلریــزان بــه جــای تقویــت مطالبهگر یهــای
بهجــا آن را بــه ابتــذال بکشــند .واقعیــت ایــن اســت کــه
کمکهــا و جنبشهــای مردمــی کــه سراســر داوطلبانــه
و خیرخواهانــه هســتند ،ممکــن اســت بــه ســرعت اندکــی
موجودیتشــان را ا ز دســت بدهنــد امــا تــا آن هنــگام کــه
پابرجــا هســتند میتواننــد درصــدی ا ز تــوان هدررفتــه و
ضررهــای وارد شــده را برگردانــد ولــی د ر خصــوص اقدامــات
ب ــزرگ و اساســی ،حاکمیــت اســت کــه بایــد وارد عرصــه شــود
تــا مشــکل و بحــران را بــه صــورت ریشــهای حــل کنــد.

هســتند را پدیــد آوردهاســت.

> ادامه در صفحه 5

حضور «قصیده گاو سفید» در جشنواره های ادینبورگ و ملبورن

فیلــم «قصیــده گاو ســفید» بــه کارگردانــی بهتــاش صناعــیهــا ،مریــم مقــدم و تهیــه کنندگــی غالمرضــا موســوی در جدیدتریــن
حضــور جهانــی خــود در جشــنوارههای ادینبــورگ و ملبــورن بــه روی پــرده مــیرود.

فرهنگــــی و
هنــــــری

هفتــاد و چهارمیــن دوره جشــنواره فیلــم ادینبــورگ در حالــی برگــزار مــی شــود کــه فیلــم قصیــده گاو ســفید تنهــا نماینــده ســینمای
ایــران در بخــش فیلمهــای بلنــد داســتانی حضــور دارد.
جشــنواره ادینبــورگ کــه از قدیمــی تریــن جشــنوارههای فیلــم دنیاســت از  ٢٧مــرداد تــا  ٣شــهریور ١٨/تــا  ٢٥آگوســت در اســکاتلند
بریتانیــا برگــزار مــی شــود.
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مریم مصدقی
دانشآموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر

د ر اواخ ــر ق ــرن نــوزده ،هنرمنــدان بهدنبــال را ههــای تــاز های
میگشــتند کــه همزمــان و در راســتای تحــوالت علمــی،
صنعتــی و اجتماعــی ،نیازهــای آنهــا را بــرآورده کنــد.
تــاش بــرای پیداکــردن ارزشهــای معنــوی نیــز بخشــی
ا ز ایــن جســتوجو بــود کــه ا ز حــدود  ۱۸۹۰میــادی بــه
ایجــاد ســبک هنــری جدیــدی منجــر شــد .ایــن ســبک د ر
طــول مدتــی کوتــاه ،بــه یــک جنبــش همگانــی بــزرگ د ر
اروپــا تبدیــل شــد ،ذوق هنــری غــرب را تحــت تأثیــر قــرا ر
داد و تــا ســال  ۱۹۱۴ســبک غالــب هنــر د ر دنیــای غــرب
بــود .ایــن ســبک هنــری «هنــر نــو» یــا همــان «آرت نــوو»
نــام دارد ،کــه ا ز درون تالشهــا و جســتجوهای هنــری
هنرمنــدان ایــن دوران ســر بــرآورد و بــر همــۀ هنرهــا ا ز
نقاشــی و مجسمهســازی گرفتــه تــا هنــر کتابــت و تزییــن
جلــد ،پوسترســازی(گرافیک) ،تصویرســازی کتــاب ،معمــاری
و تزئینــات داخلــی ،صنایــع دســتی و همچنیــن موســیقی
و تئاتــر و ادبیــات تأثیــر گذاشــت.
منشــا نــام  Art Nouveauا ز گالــری متعلــق بــه زیگفریــد
(معــروف بــه ســاموئل بینــگ) کــه د ر ســال  ۱۸۹۵افتتــاح
شــد ،گرفتــه شــده اســت« .هنــر نــو» د ر آلمــان بــه نــام
یوگــن اســتیل (ســبک جــوان) معــروف شــد ،د ر فرانســه
بــه همیــن نــام آرت نــوو (هنــر نــو) د ر اتریــش بــه نــام
انشــعاب ،د ر ایتالیــا بــه نــام اســتیل لیبرتــی (ســبک آزاد)
و د ر اســپانیا بــه عنــوان مدرنیســتا رواج یافــت .در واقــع
ســبک «آرت نــوو» جنبــۀ بینالمللــی یافــت و تعــداد زیــادی
ٔ
ا ز هنرمنــدان را دربرگرفــت .البتــه ریشــه شــکلگیری ایــن
ســبک د ر انگلســتان بــود .جایــی کــه جنبــش «هن ــر و صنایــع
دســتی» ســنت احیــاء هنرهــای کاربــردی را در واکنــش بــه
ماشــینی شــدن تولیــد و مصنوعــات و احیــای ارزشهــای ا ز
دســت رفتــۀ «قــرون وســطای» ترویــج مــیداد.
ایــن ســبک د ر آغــا ز جنبــۀ تزئینــی داشــت و ویژگــی عمــدۀ
آن ،کاربــرد خطــوط سینوســی و پرانحنــای نامتقــارن بــه
تقلیــد ا ز نقــوش پرپیــچ و تــاب گیاهــی و پیچــکوار بــود.
در واقــع د ر ایــن ســبک هنــری هیــچ زاویــه و خــط صافــی
ٔ
وجــود نــدارد و همــه خطــوط منحنــی هســتند .در بیــان
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آرت نوو؛ بدعت هنری قرن بیستم
هنــری آرتنــوو تأثیراتــی ا ز هنــر ســایر ملــل ،خصوصــا هنــر
و صنایــع دســتی قدیمــی ماننــد هنرهــای ظریــف ژاپنــی،
دســت نوشــتههای باســتانی ،ســفالگری ایــران باســتان،
خطــوط تذهیبــی ایرانــی ،شیشــهکاری رومیــان و هنرهــای
دورۀ گوتیــک و روکوکــو دیــده میشــود .حــس و حــال
زنــده و پــر حرکــت ،خطــوط و اشــکال نــرم و پــر پیــچ و خــم
بــه ایــن آثــار زیبایــی تــاز های بخشــیده بــود.

معروفتریــن اثــر ایــن ســبک هنــری ورودی ایســتگاه
هــای متــرو پاریــس اســت کــه توســط ویکتــو ر گویمــارد و
بــه ســبک آرت نــوو طراحــی شــده اســت.
ویلیــام موریــس نظریهپــردا ز هنــری انگلیــس د ر تــاش
بــود تــا هنــر را د ر اختیــا ر همــۀ مــردم ،ا ز عــوام و خــواص،

قــرا ر دهــد و آن را قابــل دســترس و بــا مفهــوم کــرده و
بــه زندگــی روزمــره مــردم وارد کنــد ،ایــن عقیــده بســیاری
ا ز هنرمنــدان آرت نــوو را تحــت تأثیــر قــرا ر داده بــود .ایــن
هــدف او تــا انــدازهای د ر ســبک آرت نــوو ظهــور پیــدا کــرد.
هنرمنــدان پیــرو آرت نــوو اگرچــه تــاش میکردنــد خــود
را ا ز ســنتهای حاکــم بــر هنــر اروپــا دو ر کننــد ،ولــی د ر
عمــل نتوانســتند ا ز تأثیــر ســبکهای گذشــته کامــا بــه
دو ر باشــند .تــاش اصلــی آنهــا یافتــن نقــش و نگارهــای
انتزاعــی مبتنــی بــر تــوازن خطــوط بــود.
بــا نزدیــک شــدن جنــگ جهانــی د ر ســال  ۱۹۱۴هنــر نــو رو
بــه افــول بــود و بــه آخریــن تالشهــای خــود رســید .هنــر
نــو د ر طــول عمــر کوتــاه و گــذرای خــود توانســت نــوع
نــگاه تاریخــی د ر عناصــر تزیینــی را بــه عقــب برانــد و زبــان
تزیینــی تــازهای را بــه وجــود آورد .هنــر نــو توانســت هنــر
بــه عقــب رانــده شــده توســط صنایــع آن زمــان را دوبــاره
شــکوفا ســازد و تلفیقــی میــان هنــر و صنعــت پدیــد آورد.
ایــن نهضــت یــک بدعــت هنــری بــود .هنــری برگرفتــه
ا ز اندیشــههای نــو کــه پرســتش طبیعــت ،دخــل و
تصرفهــای شــاعرانه ،تشــبیهات ،بــازی بــا نــور و رنــگ،
ســیالی خطــوط و آزاد ســازی احساســات و پتانســیلهای
روانــی را اســاس کا ر خــود قــرا ر داده بــود.
آرت نــوو بــا وجــود عم ــر کوتاهــی کــه داشــت نقــش بزرگــی
د ر شــکل گیــری هنــر معاصــر داشــت ،چــرا کــه کمــک کــرد

تــا هنرمنــدان ا ز نــگاه قدیمــی خــود دســت بکشــند و بــه
ســمت ســبکهای جدیــد برونــد .بــه نوعــی میتــوان ایــن
گرایــش را اولیــن مکتــب هنــری قــرن بیســتم دانســت کــه
گــذ ر ا ز عهــد کالســیک قــرن نوزدهــم را بــه عصــر مدرنیتــه
د ر قــرن بیســتم ممکــن ســاخت.
ا ز هنرمنــدان ایــن ســبک میتــوان ویکتــو ر هورتــا،
گوســتاو کلیمــت ،آلفونــس موشــا را نــام بــرد.

> ادامه از صفحه 4
ً
منابــع آب اســتان بایــد ســریعا بــه رانــت گســترده و حضــو ر

ً
مشــخص شــد کــه عمومــا پروژههــای سدســازی بــا مقاومــت و مســیرهای ارتباطــی ،مشــکالت تامیــن منابــع آب ،مشــکالت

مافیــای قدرتمنــد د ر اجــرای طرحهــای مهندســی آب کــه موجــب

و نارضایتــی مــردم محلــی و ضــر ر دیــدن آنهــا همــراه بــوده بهداشــتی و آلودگــی ماهیهــا اشــاره کــرد.

قابــل توجــی ا ز ســرمایههای اقتصــادی بــه جیــب مقامــات

گردیــد تــا عــاوه بــر افــراط د ر ارائــه و اجــرای ایــن طرحهــا ،د ر

و موجــب فقیرتــر شــدن آنهــا نیــز د ر درا ز مــدت شــده اســت .محــو ر مهــم دیگــری ا ز اثــرات مخــرب پروژههــای مدیریــت

دولتــی میشــد .د ر همیــن راســتا ،پژوهشــگرانی نظیــر گلیــک

بســیاری مــوارد مالحظــات و مطالعــات محیطزیســتی یــا بــه

بخــش دیگــری از پژوهشهــا نظیــر تحقیــق مــک کلــی ( )1996ســخت منابــع آبــی افزایــش فقــر و تهدیــد امنیــت غذایــی
ٔ
نشــاندهنده آن اســت کــه مهمتریــن اثــر اجتماعــی منفــی اســت .همانطــو ر کــه کمیســیون جهانــی ســدها ( ،)2000لــی
ٔ
پروژههــای مدیریــت ســخت منابــع آبــی ،تغیی ــر مــکان یــا تغیی ــر و همــکاران ( )2001و هگالونــد ( )2006بیــان کردنــد ،مســاله

( )2008د ر مطالعــات خــود معتقدنــد مشــکلتر ا ز حســاب

کلــی صــورت نگیرنــد ،یــا نتایــج آنهــا مدنظ ــر قــرا ر نگیرنــد و یــا
بــا اعمــال فشــا ر د ر گــزارش نتایــج مطالعــات پایــه محیطزیســتی
ســختگیری و دقــت نظــر الزم صــورت نگیــرد ،خاتمــه داد.

فســاد دولــت محلــی بــوده اســت کــه منج ــر بــه هدایــت درصــد

کــردن هزینههــای ملــی زیرســازی ســاختمان ســد ،محاســبه
و جبــران هزینههــای غیررایــج مربــوط بــه شکســت اجتماعــی

بدیهــی اســت د ر حــال حاضــر تعــداد و ظرفیــت ســدها و

محــل اقامــت (کــوچ) اجبــاری یــا داوطلبانــه مــردم اســت و عمــده و نگرانــی بزرگــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه مــردم
ٔ
مطالعــه هاوانــگ و همــکاران ( )2007نشــان داد مهاجــرت جابهجــا شــده بــه واســطه ســاخت پروژههــا بــا ریســکهای

طرحهــای انتقــال آب احــداث شــده بــر رودخانههــای اســتان

اجبــاری بــه طــو ر آشــکاری بــا تشــدید افســردگی ارتبــاط دارد.

بلندمدتــی مواجــه هســتند کــه بــه فقیرتــر کــردن و همچنیــن

بســیا ر فرات ــر ا ز ظرفیــت و تــوان اکوسیســتم ایــن منطقــه بــوده

همچنیــن آگویــر ( )2005در بررســی خــود د ر ســد چیکســوی ،تهدیــد کــردن آنهــا بــه بیزمینــی ،عــدم امنیــت غذایــی ،بــی

ســخت منابــع آبــی اعــام کنیــم و همســو بــا جهــان ،بــا

و ســبب آســیب جــدی بــه مــردم محلــی و بــرو ز تضــاد منافــع

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ســاخت ایــن ســد خطــرات متنــوع و شــغلی ،فرســایش و حاشیهســازی اجتماعــی میانجامــد.

نکوهــش و البتــه عبــرت گرفتــن ا ز افــراط صــورت گرفتــه د ر

گســترده میــان گــروداران آب و آســیب جــدی بــه اکوسیســتم

زیــادی را بــرای جوامــع تحــت تاثی ــر خــود ایجــاد کــرده اســت کــه عــاوه ب ــر مــوارد فــوق براســاس تحقیقــات هگالونــد ( )2006و

طبیعــی اســتان خصوصــا تاالبهــا شــده اســت .همچنیــن

ا ز جملــه ایــن خطــرات میتــوان بــه اختــاف بیــن مــردم متاث ــر ا ز چائــو ( )2001یــک عامــل اساســی کــه منشــأ بســیاری ا ز چالشهــا

گذشــته ،گــذار بــه مدیریــت نــرم منابــع آب را د ر تمــام کشــور،
ً
خصوصــا د ر اســتان بحرانــی خوزســتان ،را تســهیل نماییــم؟!

تغییــرات فــراوان در رژیــم هیدرولوژیکــی منطقــه ســبب
ٔ
شــده تــا بــا قطــع دسترســی کشــاورزان بــه عمــده منابــع آب

ســد ،از بیــن رفتــن خانههــا و زمیــن ،جابجایــی ،تخریــب راههــا و مشــکالت مــردم جابهجــا شــده ســد تــری جــورج بــوده،

شــاید فــردا دیــر باشــد.

ســطحی ،برداشــت آبهــای زیرزمینــی تشــدید شــود و ســطح
آب ســفرههای زیرزمینــی بــه طــر ز محسوســی افــت پیــدا کنــد.
آغــاز یک پایــان؛ نگاهی به پژوهشهــا و تجارت جهانی
د ر تکمیــل بحــث فــوق بایــد گفــت روشهــای اجرایــی برآمــده
ا ز نظــرگاه مدیریــت ســخت منابــع آبــی نظیــر سدســازی ا ز
زمانهــاي قديــم بــدون دســتيابي بــه اطالعــات جامــع و كامــل
هيدرولوژيكــي ،هيدروليكــي ،هيدرومكانيكــي ،اکولوژیکــی
و ا ز همــه مهمتــر د ر خــاء رویکــرد سیســتمی بــه کا ر گرفتــه
شــدهاند و اثــرات منفــی فراوانــی بــر اجتماعــات انســانی و
محيطزيســت گذاشــتهاند کــه مــدارک الزم جهــت تردیــد د ر
کارآمــدی و اثربخشــی ایــن روشهــا را فراهــم ســاختهاند.
د ر ادامــه بــا نگاهــی بــه پژوهشهــا و تجــارت جهانــی،
بخشــی ا ز ایــن آثــا ر ســوء را دقیقت ــر مــورد بحــث و بررســی قــرا ر
خواهیــم داد .بــه عنــوان مثــال ب ــر اســاس پژوهــش بوهلــن و
یلویــس ( )2008کــه اثــرات اقتصــادی ســدهای ایجــاد شــده ب ــر
روی پنبوســتوک د ر مایــن ایــاالت متحــده آمریــکا را بــا اســتفاده
ا ز سیســتم اطالعــات جغرافیایــی مــورد مطالعــه قــرا ر دادنــد،
نتایــج نشــان داد کــه بعــد ا ز احــداث ســد ،گرانــی و افزایــش
قیمــت خانههــا رخ داده اســت .در پژوهشهــای دیگــری ا ز
تاهامیســی و همــکاران ( )1997و یــان و همــکاران ()2005

(بحرانهــای اجتماعــی) و فســاد سیاســی ایــن پروژههاســت.
بــا وجــود تمــام ایــن شــواهد و تجــارب آیــا زمــان آن نرســیده تــا
ٔ
آغــازی بــر پایــان ســیطره بیچــون و چــرای الگوهــای مدیریتــی

سنوات رفاهی دانشجویان  ۲نیمسال افزایش یافت

رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان گفــت :ب ــر اســاس مصوبــه روز گذشــته هیــأت امنــای صنــدوق رفــاه دانشــجویان ۲ ،نیمســال بــه
ســنوات رفاهــی دانشــجویان در همــه مقاطــع تحصیلــی افــزوده شــد و از  ۹نیمســال بــه  ۱۱نیمســال افزایــش یافــت.
ناصــر مطیعــی بــا اشــاره بــه مصوبــات جلســه هیــأت امنــای صنــدوق رفــاه دانشــجویان ،اظهــار داشــت :در ایــن جلســه  ۲نیمســال
بــه ســنوات مجــاز رفاهــی دانشــجویان در همــه مقاطــع تحصیلــی افــزوده شــد .در گذشــته ســنوات رفاهــی دانشــجویان مقطــع
کارشناســی  ۹نیمســال بــود کــه بــه ایــن ترتیــب بــه  ۱۱نیمســال افزایــش یافــت.

دارالفنــــون

مشــاور وزی ــر علــوم تاکیــد کــرد :ایــن مصوبــه بــه دلیــل شــرایط کرونایــی و دانشــجویانی اســت کــه بــه ه ــر دلیــل خــود یــا خانــواده هــای
آنهــا درگی ــر شــرایط ناشــی از کرونــا شــده انــد و امــکان طوالنــی ت ــر شــدن تحصیــل شــان وجــود داشــت.
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واکسیناســیون دانشــجویان؛ اولویتها و وعدههایی که محقق نشد
رســیدیم».

نمکــی یــادآو ر شــد :بــا چینیهــا مذاکــره و اعــام کردیــم کــه

علــوم ،دربــاره واکسیناســیون دانشــجویان اظهــا ر کــرد :د ر

مســئولین د ر ماههــای گذشــته وعدههــای مختلفــی دربــاره

حاضریــم قــرارداد خریــد  ۲۰میلیــون دوز واکســن را ببندیــم

راســتای مصوبــات جلســات ایــن وزارتخانــه بــا وزارت بهداشــت،

تولیــد واکســن داخلــی کرونــا دادهانــد و مجــو ز مصــرف

کــه آنهــا گفتنــد دو میلیــون دوز و مــا هــم قبــول کردیــم،

درمــان و آمــوزش پزشــکی ،کارگروهــی بــرای واکسیناســیون

اضطــراری دو واکســن پاســتور و برکــت نیــز صــاد ر شــده

امــا قبــل ا ز عیــد  ۲۰۰هــزا ر دوز بــه کشــور وارد شــد و  ۴۰۰هــزا ر

دانشــگاهیان تشــکیل شــد و طبــق قــول وزارت بهداشــت،

قــرا ر نگرفتــه اســت و گزارشــی ا ز مراحــل آزمایشهــای بالینــی

اســت ولــی هیچکــدام ا ز ایــن واکســنها بــه تولیــد انبــوه

دو ز هــم ام ــروز و فــردا حمــل میشــود و بــه کشــو ر میرســد.

اســتادان و کارکنــان دانشــگاهها بــه دلیــل ایــن کــه تعــداد

آن منتشــر نشــده .د ر هفتههــای گذشــته ا ز آغــا ز مصــرف

نرســیدهاند و ابهاماتــی دربــاره رونــد تولیــد آنهــا وجــود

بــا هندیهــا ا ز چنــد میلیــون دوز بــه دو میلیــون دوز و بعــد

آنهــا نســبت بــه دانشــجویان کمتــر اســت ا ز مردادمــاه

عمومــی ایــن واکســن ،تنهــا پیشمقالــه آزمایــش حیوانــی آن

دارد.

بــه  ۵۰۰هــزا ر دوز رســیدیم کــه پــول  ۵۰۰هــزا ر دوز واکســن

واکســن دریافــت میکننــد.

بحــران واکســن د ر ایــران و عــدم مدیریــت صحیــح ســبب

فرناز مهدیزاده
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واکســن «برکــت» هنــو ز مــورد تاییــد ســازمان جهانــی بهداشــت

منتش ــر شــده اســت.
ٔ
مینــو مح ــرز ،عضــو کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا ،کــه
ٔ
مدیریــت پ ــروژه ســاخت واکســن برکــت را برعهــده دارد ،بارهــا

ارمنســتان بــرای دریافــت واکســن رایــگان کننــد.

از بیخطــر بــودن ایــن واکســن و ایمنیزایــی آن ســخن گفتــه

خبرگــزاری مهــر نیــز د ر گزارشــی بــا اشــاره بــه اینکــه «ظرفیــت

اســت .وی ،پیشتــر گفتــه بــود کــه واکســن «اســپوتنیک»،

مراکــز واکسیناســیون د ر کشــور بیــن  ۲۰۰تــا  ۳۰۰هــزا ر دو ز

بهدلیــل نداشــتن مجــو ز ا ز ســازمان جهانــی بهداشــت مــورد

اســت» ،نوشــته اســت کــه ادعــای وزی ــر بهداشــت بــا واقعی ـت

شــده اســت کــه برخــی ا ز شــهروندان اقــدام بــه مســافرت بــه

قبــول او نیســت.

همخــوان نیســت.

د ر میــان مســئوالن نی ــز نگرانیهایــی دربــاره صــدو ر عجوالنــه

ســندرم بهرهبرداری

مجــو ز مصــرف ایــن واکســن ابــرا ز شــده اســت .فریــد نجفــی،

 ۱۸اردیبهشــت امســال ،رئیــس جمهــوری بنابــر گزارشهــای

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت ،د ر نامــهای بــه
ٔ
ســعید نمکــی ،دربــاره صــدور زودهنــگام مجــو ز اضطــراری

ارائــه شــده ،اعــام کــرد واکســن کــوو پاســتو ر ا ز اواخــر
اردیبهشــت د ر دســترس قــرا ر دارد و واکســن برکــت نیــز د ر

تزریــق واکســنهای ایرانــی کرونــا هشــدا ر داد .او خواســتا ر

خــرداد مــاه آمــاده بهرهبــرداری خواهــد بــود .اگــر آمــاده

آن شــده بــود کــه نتایــج فــا ز  ۲آزمایــش بالینــی ایــن واکســن

بهرهبــرداری بــودن را دریافــت مجــو ز مصــرف بدانیــم ،بایــد

«بــه صــورت کامــل و بــا روش اســتاندارد» گــزارش و توســط

گفــت مجــو ز اضطــراری مصــرف واکســن کــوو ایــران برکــت،

«یــک کمیتــه علمــی منتخــب و مســتقل» م ــرور و تاییــد شــود.

 ۲۴خــرداد  ۱۴۰۰صــاد ر شــد .واکســن کــوو پاســتور یــا همــان

واکســن هــای ایرانــی شــامل ؛ واکســن ایــران «برکــت»؛

پاســتو کــوک هــم بــا اندکــی تاخیــر مجــو ز گرفــت و دکتــر

واکســن «پاســتو کــووک» تولیــد مشــترک ایــران و کوبــا؛

جهانپــور ،ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو ،د ر  ۸تیــر مــاه

واکســن «اســپوتنیک ایرانــی» تولیــد ایــران و روســیه ،واکســن

صــدو ر ایــن مجــوز را اعــام کــرد.

«کووپــارس» و واکســن «فخــراواک» هســتند .البتــه شــاید

واکسیناســیون  ۱۳میلیــون پرخطر

بهت ــر بــود تمرکزمــان را بــرای تولیــد یــک واکســن میگذاشــتیم

 ۲۶اردیبهشــت مــاه ،کــه  ۳مــاه ا ز آغــاز واکسیناســیون گذشــته

تــا چندیــن واکســن کــه هیچکــدام تأییدیــه ســازمان بهداشــت

بــود ،وزی ــر بهداشــت ابــرا ز امیــدواری کــرد گ ــروه هــدف اول را

را گرفتنــد و  ۱۲۵هــزا ر دوز را حمــل کردنــد و  ۳۷۵هــزا ر دو ز

وی دربــاره واکسیناســیون دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی

جهانــی را نــدارد.

کــه افــراد بــاالی  ۶۰ســال و بیمــاران خــاص و صعبالعــاج و

واکســن نی ــز د ر ســردخانه گمــرک بــود کــه قــرار بــود بــه ایــران

افــزود :بــرای اولویتبنــدی واکسیناســیون دانشــجویان ،یــک

رئیــس مرکــز تحقیقــات ویروسشناســی دانشــگاه علــوم

عامــل اصلــی بســتری و مــرگ و می ــر هســتند تــا اواخ ــر خــرداد

حمــل شــود ،امــا دادســتان هنــد نامــه نوشــت کــه هیــچ

کارگــروه د ر معاونــت آموزشــی وزارت علــوم تشــکیل شــد و

پزشــکی شــهید بهشــتی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــرای آغــا ز

و اوایــل تیــر واکســینه میکنیــم .او تعــداد ایــن افــراد را ۱۳

واکســنی ا ز هنــد نبایــد بــه هیــچ کجــای دنیــا ارســال شــود.

ایــن موضــوع بــا نظــر دانشــگاهها د ر حــال بررســی اســت.

واکسیناســیون گســترده بــا واکســنهای ایرانــی مجــو ز

تــا  ۱۴میلیــون نفــر بــرآورد کــرد .حــاال آنطــو ر کــه  ۱۸تیــر مــاه

بــه گــزارش ایمنــا ،د ر حــال حاضــر واکســن تزریقــی د ر کشــو ر

بــا اولویتبنــدی دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتــری،

ســازمان غــذا و دارو کفایــت میکنــد ،گفتــه بــود :حتــی د ر

وزارت بهداشــت اعــام کــرده ،د ر  ۱۸تیــر ۶.۶ ،میلیــون هموطــن

واکســن اســپوتنیک روســی و ســینوفارم چینــی اســت و

واکسیناســیون آنهــا ا ز شــهریورماه آغــا ز میشــود.

صــورت داشــتن مجــو ز مصــرف اضطــراری ا ز ســازمان جهانــی

واکســن دریافــت کردهانــد و واکسیناســیون افــراد بــاالی ۶۵

مقــر ر شــده اســت بــه زودی بــا تولیــد انبــوه واکســن داخلــی

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد :ایــن کارگــروه

بهداشــت ،بــا ز هــم کشــورها بــرای تزریــق واکســن ب ــر اســاس

ســال د ر حــال انجــام اســت.

واکسیناســیون کرونــا د ر کشــور بــه تعــداد مطلوبــی برســد.

مشــخص میکنــد چــه دانشــجویانی د ر تحصیــات تکمیلــی

قوانیــن خودشــان تصمیــم میگیرنــد (.د ر حالــی کــه بــه

بــه گفتــه جمشــید انصــاری ،رئیــس ســازمان اداری و

بــر اســاس اخبــا ر مختلــف حــوزه ســامت و علــم و اظهــارات

اول مهرمــاه بــرای حضــو ر د ر دانشــگاه واکســینه شــوند .د ر

نظــر منطقــی نمیرســد خودمــان واکســن را تولیــد کنیــم و

اســتخدامی کشــور ،ســهمی کــه ا ز کوواکــس گرفتیــم چیــزی

دانشــمندان ،ایمنــی نســبی و نــه مطلــق ،نســبت بــه کوویــد

ایــن زمینــه اولویــت بــا دانشــجویان دکتــری و بعــد ا ز آنهــا

خودمــان هــم تاییدیــه آن را صــاد ر کنیــم).

حــدود  ۲۱میلیــون ،قراردادهــای اســپوتنیک وی روســیه ۶۰

 ،۱۹زمانــی در یــک جامعــه محقــق میشــود کــه دســت

دانشــجویان کارشناســی ارشــد اســت.

بعــد ا ز مدتهــا انتظــار ،اول بهمــن مــاه بــود کــه ســعید

میلیــون و چیــن بیــش ا ز  ۱۰میلیــون دوز بــوده و دوزهایــی

کــم  ۷۰درصــد جمعیــت واکســینه شــده باشــند .ایــن د ر

خاکــی صدیــق اظهــا ر کــرد :بــه طــو ر طبیعــی دانشــجویان

نمکــی وزیــر بهداشــت زمــان آغــاز واکسیناســیون د ر کشــو ر

نیــز ا ز قبــل تحویــل گرفتــه شــده اســت.

حالــی اســت کــه بــر اســاس همیــن توصیههــا ،بــا توجــه بــه

دکتــری و کارشناســی ارشــد کــه ورودیهــای ســال تحصیلــی

را اعــام کــرد و گفــت :امیــدوارم قبــل ا ز  ۲۲بهمــن و طبــق
ٔ
مصوبــه اولویتبنــدی شــده ،واکسیناســیون را د ر گروههــا

روایــت نمکی از بدقولــی خارجیها

ناشــناختهبودن ابعــاد ویــروس ایــن بیمــاری ،تنهــا بــا تکیــه

 ۹۸بــه قبــل هســتند بایــد د ر اولویــت واکسیناســیون باشــند؛

ســعید نمکــی د ر دیــدار رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان

بــر واکسیناســیون نمیتــوان ا ز ســایر اقدامــات ایمنــیزا

امیدواریــم بــا برنامهریــزی وزارت بهداشــت ،ایــن اقــدام هــر

شــروع کنیــم .امــا تــا زمانــی کــه مطمئنتریــن و بیخطرتریــن

حضــرت امــام(ره) د ر ســتاد وزارت بهداشــت د ر  ۲۴فروردیــن

چــون زدن ماســک ،رعایــت فاصلــه ،ضدعفونیکــردن اماکــن

واکســن را نتوانیــم بــه کشــور وارد کنیــم ،ایــن کار را انجــام

گفتــه بــود :علیرغــم همــه فشــارهایی کــه بــود توانســتیم

و  ...تــا اطــاع ثانــوی دســت کــم بــه صــورت حداقلــی ،دســت

چــه زودتــر عملیاتــی شــود.
ٔ
د ر مجمــوع بــه نظ ــر بهت ــر بــود ســرمایه کشــور و وقــت و ان ــرژی

نمیدهیــم .ایــن واکسیناســیون بــا واکســن روســی و بــا

پیشقســط و باقیمانــده آن را منتقــل کنیــم و قــرار بــود

برداشــت .چــون حتــی اگــر کل دانشــجویان ،اســتادان و

مســئولین مربوطــه بــر روی ســاخت یــک واکســن کارآمــد و

تزریــق روزانــه بــه  ۱۰۰۰نف ــر آغــا ز شــد و طبعــا کاد ر درمــان بــه

کــه قبــل ا ز عیــد ،حداقــل بــه مــا ســه میلیــون و  ۲۰۰هــزا ر

مســتخدمین دانشــگاهها را واکســینه کنیــم ،د ر حالــی کــه

دارای تاییــده ســازمان بهداشــت جهانــی متمرکــز میشــد تــا

ویــژه پرســنل  ICUد ر اولویــت آن بودنــد و تزریــق بــه کاد ر

دوز واکســن ا ز طریــق کوواکــس بدهنــد .علیرغــم همــه

هنــو ز کل جمعیــت ،تــا مــر ز ایمنــی نســبی واکســینه نشــده

هفــت واکســن ا ز انســتیتوهای مختلــف .گمــان میکنــم

درمــان شــهرهای مختلــف بــه تدریــج انجــام شــد.

پیگیریهــا ،محمولــه اول مــا را ا ز ســه میلیــون و  ۲۰۰هــزا ر

د ر حالــی کــه وزیــر بهداشــت ایــران وعــده داده بــود کــه

دوز بــه یــک میلیــون و  ۸۰۰هــزار و بعــد بــه یــک میلیــون و

(احتمالــی کــه اصــا دو ر ا ز ذهــن نیســت) بــا ز هــم دانشــجویان
ٔ
د ر همیــن جامعــه غیرایمــن ،زندگــی و رفــت و آمــد میکننــد

اگــر تمــام محققیــن و انســتیتوها دســت بــه دســت هــم
میدادنــد و باهــم یــک واکســن مشــترک تولیــد میکردنــد
ٔ
نتیجــه بهتــری حاصــل میشــد .

از رو ز شــنبه ۱۹ ،تیرمــاه واکسیناســیون عمومــی بــا تزریــق

 ۲۰۰هــزا ر دوز ،رســید و متاســفانه ایــن رونــد طــول کشــید تــا

و امــکان ابتــای مجــدد آنهــا یــا ناقلبودنشــان وجــود

روزانــه  ۴۰۰هــزا ر دو ز شــروع میشــود ،د ر ســخنان رئيــس

ایــن کــه بعــد ا ز عیــد ،توانســتیم  ۷۰۰هــزا ر دوز واکســن ا ز

خواهــد داشــت.

و شــاید اگ ــر مســئولین بــه جــای بیــان وعدههــای غیرواقعــی،

جمهــو ر ایــران و ســخنگوی ســتاد کرونــا هیــچ اشــارهای بــه

کوواکــس تحویــل بگیریــم.

بــه گــزارش تجارتنیــوز ،علــی خاکیصدیــق ،معــاون وزیــر

روی واکسیناســیون هرچــه ســریعتر مــردم تمرکــز میکردنــد،

شــروع واکسیناســیون عمومــی نشــد.

ا ز منظ ــر تعــداد افــراد واکســینه شــده

ســعید نمکــی د ر ســخنرانی خــود د ر

د ر کشورنســبت بــه باقــی کشــورها

تبری ــز گفتــه بــود«:ا ز فــردا بــا تزریــق روزانــه

عقــب نمیماندیــم و کشــو ر اول ا ز

 ۴۰۰هــزا ر دوز واکســن بــا قــدرت تمــام

منظــر تعــداد کشــتههای کرونایــی د ر
ٔ
خاورمیانــه و رتبــه ســیزدهم ا ز منظــر

بــا ایــن حــال حســن روحانــی ،رئیــس جمهــو ر

تعــداد کشتهشــدگان را د ر جهــان را

ســابق ایــران کــه ریاســت ســتاد ملــی

نداشــتیم.
ٔ
نکتــه دیگ ــری کــه حائ ــز اهمیــت اســت

ســخنرانی خــود ا ز «آمادگــی» بــرای تزریــق

ایــن اســت کــه کاش بــرای همــان

روزانــه  ۵۰۰هــزا ر دوز واکســن خبــر داده

عــده قلیلــی کــه موفــق بــه دریافــت

ولــی اشــارهای بــه میــزان واکسیناســیون

واکســن شــدند ،برنامــه مــدون و

روزانــه نکــرد .روحانــی بــا اشــاره بــه شــیوع
ٔ
گونــه دلتــای ویــروس کرونــا د ر ایــران

مشــخصی ایجــاد میشــد تــا د ر ایــن
وضعیــت بحرانــی صفهــای طویــل

گفــت کــه شــرایط نســبت بــه هفتههــای

بــرای دریافــت واکســن ایجــاد نشــود.

گذشــته «نامناســبتر» اســت و تالشهــای

چــرا کــه همیــن صفهــای طوالنــی

بــرای «محبــوس مانــدن» ویــروس د ر

شــیوع

واکسیناســیون کرونــا شــروع میشــود».

مقابلــه بــا کرونــا را نی ــز ب ــر عهــده داشــت ،د ر

محیطــی

مناســب

بــرای

اســتانهای جنوبــی و ش ــرقی ایــران موفــق

بیشتــر بیمــاری اســت .بــا ایــن حــال و

نبــوده و ایــن ویــروس وارد عمــق کشــو ر

بــا توصیــف شــرایط پیــش آمــده بهتــر

شــده اســت .او همچنیــن بــا اشــاره بــه

اســت د ر ایــن ایــام بــا دقــت هرچــه

برنامهریــزی بــرای تولیــد واکســن داخلــی،

تمامتــر بــه رعایــت پروتکلهــای

گفــت « :فک ــر میکردیــم دو مــاه زودت ــر بــه

بهداشــتی بپردازیــم و ا ز عمیقتــر

نقطــه امــروز برســیم کــه البتــه بــا فاصلــه

شــدن فاجعــه بکاهیــم.

«مصائب آشپزی برای دیکتاتورها»؛ زیستن در نظام دیکتاتوری چگونه است؟

نشســت هفتگــی شــهرکتاب بــه نقــد و بررســی کتــاب «مصائــب آشــپزی بــرای دیکتاتورهــا» اختصــاص داشــت کــه بــا حضــور منصــور ضابطیــان،
مهــدی تدینــی ،ســودابه قیص ــری و زینــب کاظمخــواه بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
مترجــم کتــاب ،در ایــن نشســت گفــت :رفتــار خــوب دیکتاتورهــا بــا آشــپزهای خــود بــا رفتــار آنهــا بــا مردمانشــان در
زینــب کاظمخــواه،
ً
ُ
َ
تناقــض بــوده اســت .مثــا در عــراق ،صــدام حســین کردهــا را قتــل عــام کــرد و همــه از پســران اوُ ،عــدی و ق َصــی ،میترســیدند کــه مرتکــب
جنایــات زیــادی شــدند .امــا گویــا بــا آشــپزش رفتــار خیلــیخوبــی داشــته اســت .در ایــن کتــاب وجهــی بســیار شــخصیتر و پش ـتپردهای دور از
دســترس از ایــن دیکتاتورهــا را میبینیــم کــه شــاید خیلــی از مورخــان بــه آن دسترســی نداشــتند .در نتیجــه روایــت آشــپزها خیلــی جــذاب اســت.

ادبـــــــی
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دگردیســی اسطوره در رمان فارسی
عنایــت بــه رمــان در آن دورۀ خــاص ،ایــن اســت کــه حیطــۀ

 .1بازروایــی اســطورهای مشــخص (روایــت عینــی اســطوره).2 .

آرمانهــا و افــکار ملــی و انتقــال آن بــرای نســل جدیــد ،پنــاه

نوشــتن و ادبیــات نیــز ماننــد ســایر حیطههــای فرهنگــی در

از راه تداعــی معانــی بــه صــورت تشــبیه ،اســتعاره یــا تلمیــح

بــردن بــه گذشــتۀ اســطورهای بــرای رهایــی از ناکامیهــای

اســتفاده از ظرفیتهــای گوناگــون اســاطیر ،از دیربــاز مــورد

ایــران ،خــود دچــار شــک و بحــران بــود؛ یعنــی دیگ ــر نوشــتن بــه
زبــان گذشــته و در قالــب انــواع قبلــی ّ
قصهنویســی امکانپذی ــر

(اشــاره بــه اســطوره) .3 .بــا تلفیــق یــا تغیی ــر ســاختار اســطورهها

ملی(حرکــت نوســتالژیک) ،تنوعطلبــی و پــرورش مهــارت»

(دگردیســی اســطوره).

(بزرگبیگدلــی و دیگــران )16:1388 ،از عوامــل مهمــی اســت

توجــه هنرمنــدان ،شــاعران و نویســندگان کشــورمان بــوده،

ّ
متنــوع
بــا وجــود ایــن ،راههــای عرضــۀ اســطوره در داســتان

نبــود» (جهانبگلــو.)211:1387 ،

بــا نگاهــی بــه ســیر رماننویســی در ایــران ،میتــوان از

کــه نویســندگان ایرانــی را بــه اســتفاده از اســطورههای ملــی و

نویســندگان متعــددی نــام بــرد کــه روایــات اســطورهای را در

دینــی برانگیختــه اســت.

درآمیختــه اســت .اینــان هریــک بــا توجــه بــه اندیشــهها و

اســت .بعضــی بــا اســتفاده از شــیوۀ روایــت و داستانســرایی،

آثارشــان بــه کار بردهانــد .از جملــه صــادق هدایــت در بــوف

در ایــن راه ،نویســندگان خالقــی کــه پــی بردهانــد «هــدف

دغدغههــای خــاص خــود ،از قابلیتهــای اســطورهها یــاری

کــور ،هوشــنگ گلشــیری در آینههــای دردار ،بهــرام صادقــی در

اســطورۀ مــدرن ،ارائــۀ جوابهــای از پیــش تعییــن شــده نیســت؛

حامد مهراد

دکتری زبان و ادبیات فارسی ۹۴

بــه گونــهای کــه بخشــی گســترده از آثــار ادبــی مــا بــا اســطوره

و عــدهای بــا بــه کارگیــری زبــان کهــن و واژههــای منســوخ
ّ
حــس حماســی میبخشــند .گروهــی،
شــده ،بــه داســتان

ملکــوت ،تقــی مدرســی در یکلیــا وتنهایــی او ،عبــاس معروفــی

بلکــه ایجــاد زمینــهای بــرای تعمــق و تأمــل پیرامــون ســؤالها

فارســی و هویــت ملــی ،ســهروردی در «عقــل ســرخ» و «آواز پــر

فقــط اســامی اســطورهای را بــه کار میگیرنــد و بــا اســتفاده از

در ســمفونی مــردگان ،جعفــر مدرسصادقــی در گاوخونــی

جبرئیــل» بــرای بیــان اندیشــههای فلســفی و کالمــی ،عطــار در

نــام پهلوانــان و ســرزمینهای اســاطیری ،تــاش میکننــد

و بیــژن و منیــژه ،جــواد مجابــی در مومیایــی و اســفندیار

و جســتوجوی جوابهــای ممکــن اســت» (کهنموئیپــور؛
ً
رهبــر ،)67:1386 ،صرفــا بــه اشــاره بــه اســطورهها و بازروایــی

«منطقالطیــر» بــرای بیــان اندیشــههای عرفانــیاش و غیــره.

رنــگ و بویــی اســطورهای بــه داســتان بدهنــد .بعضــی هــم،

غایــب ،ســیمین دانشــور در سووشــون ،هرمــز شــهدادی در

آنهــا بســنده نکردهانــد ،بلکــه از اســطوره بــرای ایجــاد و خلــق

ایــن رونــد ،در ســدههای اخیــر و قــرن جــاری نیــز ادامــه داشــته

متــن داســتان را از نظــر شــکل و ســاختار ،شــبیه اســطوره

شــب هــول ،شــهرنوش پارســیپور در طوبــی و معنــای شــب

مضامیــن جدیــد بهــره گرفتهانــد کــه بــه تطــور و دگردیســی

اســت .روشــنفکران عصــر مشــروطه ،پــس از آنکــه از اوضــاع

مینویســند و بعضــی ،فقــط بخشــی از اســطوره را بــه عنــوان

و بزرگبانــوی روح مــن ،منیــرو روانیپــور در اهــل غــرق ،گلــی

اســطورهها انجامیــده اســت.

سیاســی و اجتماعــی مملکــت ســرخورده شــدند ،بازگشــت

خمیرمایــه بــه کار میگیرنــد .گروهــی از نویســندگان هــم

ترقــی در درخــت گالبــی ،رضــا قاســمی در چــاه بابــل ،فریبــا وفــی

بــه شــکوه ایــران باســتان را آرمــان خــود قــرار دادنــد و بارهــا بــا

بــه چنــان مــرزی از ابــداع میرســند کــه زبــان نمــاد و تمثیــل

در گرگهــا ،ابوتــراب خســروی در رود راوی و اســفار کاتبــان،
محمــد محمدعلــی در قصــۀ تهمینــه و مشــی و مشــیانه و آدم و

گرفتهانــد؛ فردوســی در «شــاهنامه» بــرای پاســداری از زبــان

اســتفاده از اســاطیر ایــران باســتان در آثارشــان ایــن آرزوی خــود را

اســطوره را بــا شــیوۀ مــدرن داستاننویســی تلفیــق میکننــد
ّ
و بــه آفرینــش مجــدد اســطورهها دســت میزننــد .در ایــن

حــوا ،و جمشــید و جمــک ،رضــا براهنــی در رازهــای س ــرزمین مــن،

منابع:

انجامیــد و بــه عقیــدۀ برخــی« ،پیدایــش رمــان ایرانــی ،محصــول

میــان ،گروهــی نیــز فقــط بــه معنــا و مضمــون اســطوره نظــر

اســماعیل فصیــح در درد ســیاوش ،عدنــان غریفــی در مســلول

 -بزرگبیگدلــی ،ســعید؛ قبــادی ،حســینعلی؛ قاســمزاده ،علــی.)1388( .

معنــوی تفکــرات مشــروطهخواهانه اســت» (میرعابدینــی،

دارنــد و بعضــی هــم از ویژگیهــای شــخصیت اســطورهای،

در اســکله ،محمــود کیانــوش در مــرد گرفتــار ،مصطفــی رحیمــی

«تحلیــل بینامتنــی روایــت اســطورهای ســالمرگی» در فصلنامــۀ پژوهشهــای

.)21:1387

بــرای شــخصیتپردازی اســتفاده میکننــد .بــا وجــود راههــای

در قصههــای آن دنیــا ،احســان طبــری در خدایــان از بنــد

ادبــی .ســال ششــم ،شــمارۀ  ،25پاییــز ،صــص .9-38

امــا ایــن رونــد ،همزمــان بــا ورود رمــان بــه ایــران و آغــاز قــرن

گوناگــون کــه هــر داستاننویســی بــا توجــه بــه انگیزههــای

رســته و عطــاهللا مهاجرانــی در سهرابکشــان از اســطورهها

 -جهانبگلــو ،رامیــن .)1387( .ایران و مدرنیته .چاپ ســوم .تهران :قطره.

بیســتم کــه آن را «عصــر مدرنیتــه» مینامنــد ،تحوالتــی یافــت.
«رمــان همــراه یــک مجموعــه عناص ــر برگرفتــه از فرهنــگ غــرب در

ـی خــود ،یکــی از آنهــا را برمیگزینــد ،بــه نظ ــر
درونــی و فرهنگـ ِ

بهر هگر فتها نــد .

 -کهنموئیپــور ،ژالــه و رهبــر ،چیتــرا« .)1386( .بررســی علــل بازخوانــی اســطوره

میآیــد چگونگــی بیــان اســطوره و نحــوۀ پیونــد آن بــا داســتان

نویســندگان ایرانــی ،بــه غیــر از رمــان ،در داســتان کوتــاه نیــز

در تأتــر قــرن بیســتم فرانســه» در پژوهــش زبانهــای خارجــی .شــمارۀ ،37

آشــکار کردنــد؛ تــا جایــی کــه بــه ایجــاد قالبهــای جدیــد در ادبیــات

اواخ ــر ق ــرن نوزدهــم و اوایــل ق ــرن بیســتم وارد ایــران شــد و ایــن

اســت کــه بــه برجســته شــدن اثــر میانجامــد .در رمانهــای

از ایــن گونــۀ ادبــی بهــره بردهانــد .هــدف از کاربــرد اســطوره

بهــار  ،1386صــص .63-82

درســت دورهای اســت کــه در آن ،ایــران دچــار تحــوالت اجتماعــی،

معاصــر فارســی ،اســطورهها بــه شــیوههای گوناگونــی بــه کار

در رمانهــای فارســی ،موضــوع قابــل توجــه دیگــری اســت.

 -میرعابدینــی ،حســن .)1377( .صدســال داستاننویســی در ایــران .تهــران:

سیاســی و فرهنگــی بســیار عمیــق بــود .یکــی از دالیــل عمــدۀ

میرونــد کــه میتــوان ســه شــکل را بــرای آن در نظــر گرفــت:

مســائلی ماننــد «تــاش بــرای بازیابــی هویــت و بازشناســی

نشــر چشــمه.

غادةالســمان؛ نویسنده مدرن عرب در میان دوات
زهرا یزدان نژاد
دانشآموخته کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

ٔ
ام ــروزه کــه دسترســی بــه همــه امــور آســان شــده و بــا فشــردن
ٔ
دکمــهای یــا لمــس گوشــهای از یــک صفحــه هوشــمند
میتــوان بــه دنیایــی از علــم و دانایــی و فرهنــگ و اطالعــات و
اخبــار و حتــی داســتان و شــعر و ادبیــات وارد شــد بیگمــان بــا
چهرههــای زیــادی آشــنا خواهیــم شــد کــه راهنمایــان خوبــی
بــرای ســفر دلپذیــر مــا بــه جهــان تــازه کشــف شــده اســت.
یکــی از ایــن گوشــههای تفــرج ،دنیــای داســتانهای عربــی
ٔ
معاصــر اســت .دنیایــی کــه بــه رغــم همــه گشــتوگذارهای
مــا هنــوز بک ــر باقــی مانــده اســت.
دالیــل بســیاری بــرای ناآشــنا بــودن
و خوگرنشــدن بــا ایــن وادی وجــود
دارد :تکیــه بــر منابــع داســتانی،
ٔ
دنیــای ترجمــه رمانهــای مشــهور
جهانــی ،تعصبهــای نابهجــای
ملــی ،عــدم اســتقبال از ادبیــات
ســایر ملل،گمــان ب ــر وجود نداشــتن
ادبیــات فاخ ــر در زبــان عربــی ،نبــود
ترجمههــای درســت و شناســانده
شــده بــه مخاطــب ،ناکافــی
بــودن اطالعــات بــرای شناســایی
چهرههــای مشــهور جهــان ادبیــات
ٔ
معاصــر عربــی و ...از جملــه ایــن
مــوارد هســتند.
در ایــن میــان چیــزی کــه ضــرورت
ایــن آشــنایی را اثبــات میکنــد غنــای
فرهنگــی و بــهروز بــودن ادبیــات
داســتان در زبــان عربــی امــروز
ٔ
اســت .تســلط همــه جانبــه ادیبــان
عربــی بــر شــعر و داســتانگویی
مولفـهای اســت کــه فرامــوش شــده و شــاید مخاطــب ام ــروزی
ایــن ســخن گوتــه را از یــاد بــرده اســت کــه میگویــد :خداونــد
عربهــا را بــه چهــار نعمــت از بقیــه جداگردانــده و یکــی از
آنهــا شــعر اســت کــه انســان را بــه وجــد مــیآورد و عنایــت
ٔ
ویــژه خداونــد بــه عــرب اســت .شــعر و صــورت امروزیتــر آن
ٔ
داســتانهای معاص ــر عربــی ،بــه واســطه شــکوفایی و رشــدی
کــه از ســالهای قبــل تــا امــروز همــواره در جهــت مضاعــف
بــوده ،در آثــار معاصــر عربــی جایگاهــی بــاال دارد .پــس از
داســتانها و رمانهــای فارســی اگــر هنــوز هــم عطــش
غــرق شــدن در دنیــای خیــال و واقعیــت داســتانها و هــزار
شــخصیت شــدن در واژه واژه صفحــات کتــاب را داشــتید س ــری
بــه دنیــای داســتان ام ــروز عربــی بزنیــد .آنجــا کــه نویســندهها،

مــا را بــه لذتــی باالتــر از شــعر میبرنــد.
غادةالســمان یکــی از برجســتهترین نویســندگان زن عــرب
معاصــر اســت .او در ســال  ١٩۴٢در دمشــق بــه دنیــا آمــد.
ٔ
غــادةاز دانشــگاه ســوریه بــا مــدرک لیســانس در رشــته ادبیــات
ٔ
انگلیســی فارغالتحصیــل شــد .ســپس دوره فــوق لیســانس
ٔ
را در دانشــگاه آمریکایــی بیــروت ادامــه داد و دوره دکتــرای
ادبیــات انگلیســی را در دانشــگاه لنــدن طــی کــرد.
در  ۱۹۶۲نخســتین مجموعــه داســتانش را بــا نــام «عینــاک
قــدری» (چشــمانت سرنوشــت مــن اســت) منتشــر کــرد
کــه بازخــورد بســیار خوبــی داشــت .بــا انتشــار ایــن اثــر ،او در
ٔ
جرگــه نویســندگان فمینیســت همچــون کولیــت خــوری و
لیلــی بعلبکــی قــرار گرفــت ،امــا
ٔ
آثــار منتشــر شــده بعــدیاش ،او
ٔ
را از محــدوده تنــگ فمینیســم
و رمانهــای عشــقی خــارج و بــه
ٔ
یــک جامعــه بســیار وســیعتر از
انساندوســتی و مســائل ظریــف
بشــری وارد کــرد .او اولیــن رمانــش
«بیــروت  »۷۵را در اواخــر ۱۹۷۴
منتشــر کــرد.
منتقدیــن پــس از انتشــار دو رمــان
دیگــر او بــه نامهــای کوابیــس
بیــروت (کابوسهــای بیــروت)
در  - ۱۹۷۶کــه توصیفــی اســت از
ٔ
بی ــروت جن ـگزده در اواســط دهــه
هفتــاد  -و لیلـﺔالملیــار (شــب
میلیــاردی) در  ،۱۹۸۶از او بــه عنــوان
ٔ
برجســتهترین نویســنده مــدرن
عــرب یــاد کردنــد تــا بــه جایــی کــه
بعضــی از منتقدیــن وی را حتــی
از نجیــب محفــوظ هــم مهمتــر
قلمــداد کردنــد.
ٔ
او همچنیــن آثــاری در زمینــه نقــد دارد کــه برخــی از آنهــا
بــه چندیــن زبــان ترجمــه شدهاســت؛ در کل آثــار او تــا کنــون
ٔ
ٔ
بــه هفــده زبــان زنــده دنیــا ترجمــه شــدهاند .نکتــه قابــل
توجــه بــرای ایرانیــان مطلبــی اســت کــه او تحــت عنــوان
ٔ
ٔ
«نامــه عاشــقانه بــه خواننــده ایرانــی» نوشتهاســت و دکتــر
عبدالحســین ف ــرزاد در ابتــدای ترجمهشــان از مجموعــه شــعر
«زنــی عاشــق در میــان دوات» آن را آوردهانــد؛ غــادة در ایــن
نامــه خطــاب بــه ایرانیــان میگویــد« :قصههــا و رمانهایــم
بــه ســیزده زبــان ترجمــه شــد ،امــا تنهــا در ایــران راز پنهانــم
را کشــف کردنــد و بــرای نخســتین بــار ایرانیــان بودنــد کــه
اشــعارم را ترجمــه کردنــد ،زیــرا کــه عاشــقان ،راز معشــوقان را
در مییابنــد».

بیسـتون نشـــانۀ وجـود فرهاد نیسـت
الناز نوری

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ۹۷
ٔ
منظومــه خســرو و شــیرین ناخــودآگاه «فرهــاد» را بــه یــاد
مــا مــیآورد ،شــخصیتی کــه چنــان در دلهــا و اذهــان مــردم
جاگرفتــه اســت کــه نــام خــود را تــا عنــوان منظومــه کشــانده
اســت .شــیرین و خســرو عــاوه بــر ایــن کــه شــخصیتهایی
داســتانی هســتند نمودهــای تاریخــی هــم دارنــد هــر چنــد
گاه بــه نســبت ویژگیهــای داســتان ســرایی  ،داســتان تطابــق
کامــل بــا تاریــخ برقــرا ر نمیکنــد و ایــن شــخصیتها بــا اصــل
تاریخــی تفــاوت پیــدا کردهانــد امــا بــه هــر حــال میتوانیــم
رد آنهــا را د ر تاریــخ بیابیــم .امــا آیــا فرهــاد هــم شــخصیتی
تاریخــی دارد و میتوانیــم کوهکــن عاشــقی مثــل او را در
جهــان غیــر داســتانی و واقعــی بپذیریــم؟ ابتــدا بهتــر اســت
بررســی کوتاهــی از آثــاری بــه جــز اثــر نظامــی داشــته باشــیم.
ٔ
داســتان خســرو و شــیرین د ر شــاهنامه فردوســی(متفاوت
بــا روایــت نظامــی) آمــده اســت و د ر آن نامــی ا ز فرهــاد بــرده
نشــده اســت .همچنیــن د ر غــر ر اخبــا ر ملوکالفــرس از
فرهــاد خبــری نیســت .مجملالتواریــخ هــم فرهــاد را ســپهبد
ـد«:فرهاد
معرفــی میکنــد و ضمــن وصــف شــیرین مــی نویسـ
ِ
اســپهبد ،او (شــیرین) را عاشــق بــوده اســت» .پــس فرهــاد در
ایــن اثــر ســپهبد اســت نــه حجــار  .در ایــن بیــن ،تاریــخ بلعمــی
از فرهــاد کوهکــن د ر طــی ذکــر شــیرین یــاد میکنــد ولــی
توصیــف او مبنــی بــر واقعیتــی تاریخــی نیســت.
مــی تــوان گفــت فرهــاد عاشــق و حجــا ر مع ــروف ،د ر فرهنــگ
عامــه و بــه صــورت تخیلــی حضــو ر داشــته اســت و آنقــدر
ســینه بــه ســینه گردیــده تــا بــه «روایــت بردع»رســیده و ســپس
نظامــی ا ز ایــن روایــت اســتفاده کــرده اســت .نظامــی خــود در
منظوم ـهاش میگویــد کــه ایــن ماجــرا را از کهنســاالن شــنیده
و بــه نظــم در آورده اســت.
بیاضش در گزارش نیســت معروف
که در بردع ســوادش بود موقوف
ز تاریخ کهنســاالن آن بوم
مــرا این گنجنامه گشــت معلوم
بــا اینکــه فرهــاد د ر آثــا ر مذکــو ر نفــوذ چندانــی نــدارد ولــی در
ترانههــای محلــی و قصههــای مــردم ،بــه ویــژه قصههــای
کــردی و کرمانشــاهی ،نــام او ضمــن روایــات مختلــف از
سرگذشــتش آمــده اســت .ایــن فرهــاد کوهکــن و خیالــی
آنقــد ر میــان مــردم واقعــی شــده اســت کــه برخــی حتــی خــود
را ا ز نســل او میشــمارند.
امــا چــرا و چگونــه فرهــاد وارد ایــن روایــت شــده اســت؟
ذبیــحهللا صفــا ،فرهــاد را از شــاهان اشــکانی میدانــد کــه
در روایــات حماســی راه یافتــه اســت .یکــی ا ز ایــن روایــات
حماســی ،شــاهنامه اســت کــه د ر آن همانطــور کــه گفتــه

شــد اثــری از فرهــاد عاشــق نیســت ،امــا فرهــاد پهلــوان و د ر
ٔ
بنــد دیــو ســپید حضــور دارد .فرهــاد بــا ریشــه باســتانی و ایرانــی
توانســته اســت قابلیــت حضــو ر در نقلهــای ســینه بــه ســینه
ٔ
میــان مــردم را پیــدا کنــد .دربــاره اینکــه چــرا چنیــن شــخصیتی
بــه ایــن داســتان اضافــه شــده اســت فرضیههایــی مطــرح
کــرده انــد .عــدهای میگوینــد فرهــاد نامــی اشــکانی اســت
(نــام پنــج شــاه اشــکانی فرهــاد اســت) و بــا توجــه بــه شــباهت
کلــی منظومــه خســرو و شــیرین بــا ویــس و رامیــن مــی
تــوان نزدیکــی ایــن منظومــه بــا فرهنــگ اشــکانی را د ر نظــر
ٔ
گرفــت ،شــخصیت فرهــاد نیــز درونمایــه اشــکانی دارد .پــس
ٔ
شــخصیت فرهــاد نماینــده فرهنــگ دوره اشــکانیان اســت،
فرهنگــی کــه ساســانیان (بــا نمایندگــی خســرو) ســعی د ر ا ز
بیــن بــردن و کمرنــگ کــردن آن داشــتند .تاریخســازیهای
ساســانیان و تــاش بــرای مبهــم گذاشــتن دوران حکومــت
اشــکانیان مؤیــد ایــن تالشهــا اســت ،بــه ایــن دلیــل هــم د ر
ایــن روایــت ،فرهــاد در تقابــل بــا خس ــرو قــرار میگیــرد .فرضیــه
دیگــر ایــن اســت کــه فرهــاد د ر نظــام ساســانی(با توجــه بــه
ٔ
طبقاتــی بــودن اجتمــاع) نماینــده اقشــار اجتماعــی اســت کــه
مقابــل خســرو قــرار میگیــرد.
ممکــن اســت عــدهای بــه حجاریهــای بیســتون ماننــد صــورت
پرویــز ،شــیرین ،شــبدیز ،موبــد و شــکارگاه بــرای واقعــی بــودن
شــخصیت فرهــاد اســتناد کننــد امــا بــا توجــه بــه اینکــه
حجاریهــای بیســتون متعلــق بــه زمــان ساســانیان (دوره
متعلــق بــه ایــن روایــت) نیســت و در حجاریهــای طــاق بســتان
تصویــر شــیرین و موبــد هــم وجــود نــدارد ایــن گزارشهــا
صحیــح بــه شــمار نمیرونــد و بــه قــول لیلــی ریاحــی « ایــن
شــخصیت (فرهــاد)  ،همیشــه بــا بیســتون قریــن اســت ولــی
بیســـتون نشـــانۀ وجـــود فرهــاد نیســـت».

منابع:
ریاحی ،لیلی.)1358(.قهرمانان خس ــرو و شــیرین .تهران:نش ــر امیر کبیر.
ابوالقاســمی ،ســیده مریــم؛ آرزومنــد لیالــکل ،مصطفــی« .)1390(.بررســی شــخصیت
ٔ
فرهــاد از واقعیــت تــا افســانه» .در مجلــه تاریــخ ادبیــات .شــماره.3/66
طالبی ،معصومه«.)1398(.خس ــرو و شــیرین».در مرکز دایره المعارف بزرگ اســامی.

WHO says Delta variant warning to world, action needed to
totally suppress COVID19
The Delta variant of Covid-19 is a warning to the world to suppress the virus quickly before it mutates
again into something even worse, the WHO said.
The highly transmissible variant, first detected in India, has now surfaced in 132 countries and territories,
the World Health Organization said.
“Delta is a warning: it’s a warning that the virus is evolving but it is also a call to action that we need to
move now before more dangerous variants emerge,” the WHO’s emergencies director Michael Ryan told
a press conference.
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The Void

Man Of Simple, Yet Profound Words

Episode 6

Shahriar Ahmadi
English literature, BA student,‘98

The leather of the seat, becomes more rotten by
the time. The smoke of Jacques’ cigarette in front
of the car was going right into my eyes and was
simultaneously obscuring my mind. Two days
had passed since the previous murder. Same area.
Weird! It has never been so confusing before!
I got off and went towards the church. The smell
of rain filled the air, but the closer I got, the more
the smell of blood prevailed.
I stood by the door. I did not know whether I
wanted to go inside or not. My feet were nailed
to the ground. I had no choice. I had to go inside
and so I did. I opened the door. Everything was
red. The main spotlight was on a naked man sitting in the middle of the church on the floor.
The skin of his back was cut and fastened to the
altar posts with a hook, like the wings of an angel. A rope attached to the pile of the church held
his hands above his head. Apparently, the killer
had to extract a confession instead of the priest.
It was like a show. A puppet show. A show whose
puppeteer controls everything in the shadows and
mocks the simplicity of his spectators.
Detective Nielsen was silent, watching as officers
turned the scene up and down. Suddenly, one of
them shouted:
- I found something in his hands!
Detective Nielsen went to the officer and the
body beside him. He looked inside the corpse’s
hands. He was stunned. He was faced with a reality he did not want to believe. Now Stockholm
officially has a serial killer. He took the origami
from the hands of the corpse. An insect made of
paper. Like the one on Betty’s chest. But Betty’s
cicada was carrying a message. I told the detective to open it. Detective unfolded the paper.
Then he read:
“A fish that left the group behind
And fell into the trap of mind
Unties the bond and must be held
Accountable to all the kind”
…
A few hours passed and the detective ordered us
to collect everything. As we walked out of the
door, a familiar face came to me from afar. It was
Kilian. He probably wanted to ask me about the

case. He came to me with a smile and extended his hand halfway through. As he arrived, he
shook my hands firmly:
- Hello Egon! Happy to see you. I thought I was
late.
+ Hello Kilian! Quite the contrary! You arrived
on time. We were just heading back to the station.
Detective Nielsen seemed confused.
- Detective! Meet Mr. Killian Vandenberg. Freelance journalist.
The detective angrily locked his eyes on me and
said:
“You do not need to introduce him to me, ginger
head! This leech sticks his nose everywhere. Everybody at the station knows it now!”
Then, he straightened the collar of his coat and
walked away with heavy steps.
- Sorry about that.
+ No need to apologize. I understand. Well, by
the way, you may have guessed why I’m here.
- You may ask anything about the case. I will help
as much as I can.
He reached into his pocket and pulled out his
notebook.
+ So what can you tell me about the victim?
- We still do not know his identity, but he’s a middle-aged man...
The verbal exchange between us took 4 hours.
+ Well, thank you, Egon. Just one more thing I
have to ask you. You said the killer had left messages through origami. What are they about?
I was a little hesitant. The existence of the letter
was not confidential, but its content was indeed.
But this one was really confusing to me. I had to
get clues from wherever I could. So I told him
and asked him to keep it between us and off the
record.
- So what do you think about them?
“Honestly, nothing comes to my mind right now,
but a connection can be felt between both letters
and the corpses. You said Betty’s hair was wet
and this letter was about a fish and also you said
that Betty was not a good mother. Thus I think
the corpse probably has a direct connection with
his cicada and indirect links with previous ones.
The only guess I can make right now is that it has
something to do with fish. I think you should start
in the fishermen’s bay, maybe you’ll find something there,” Kilian said.

Shadi As‘adi
English literature, BA student, ‘97

ety and government. For instance, in Green Hills
of Africa (1935), he manifestly berates America
when he writes, “It had been a good country and
we had made a bloody mess of it . . . . Let the
others come to America who did not know that
they had come too late” (285).
Another point which strikes me as interesting
and noteworthy is that his characters come from
different nationalities, races and social strata.

As getting closer to the last days of a relentless
hot July, reminding of the oppressive heat of The
Old Man & The Sea, we valued the birth of Ernest Hemingway, and to this end, we decided to
have a reflection on his literary works with Dr.
Ali Salami, Writer, Critic, Literary Translator,
and Professor of English Literature and Transla- 5. Your personal opinion on Hemingway and
tion Studies at University of Tehran.
his literature.
I believe that Hemingway uses a very simple
1. As the preliminary question, what charac- style to explain sophisticated and philosophical
teristics of Hemingway and his writing style ideas. And that is a difficult goal to achieve for
do you think made him one of the greatest a writer. But he has managed to do it perfectly
writers in the history of American literature? well. I remember the first time I started reading
His unique style comes from the simplicity of one of his novels, I initially developed the feelhis language while at the same time he incor- ing that I was reading a simplified version of the
porates profound ideas in his works. His style story and I returned to the book to the bookstore
is as minimalistic as possible and he delineates and asked for an original version but they said
a perfect narrative technique hitherto unknown it was the original. Another factor which is disto others.
cernible is his works is way he uses his unique
point of view. I believe he is an undisputed mas2. I suppose the majority of well-known au- ter in using different points of view so effecthors have been mostly interested in some tively. A brilliant example of this nature can be
particular topics and subsequently shaped seen in his fantastic short story titled “Hills Like
their stories and fiction based on those con- White Elephants”.
cerns. For instance, John Steinbeck had a
deep empathy for the working class and this 6. Do you believe that Hemingway’s works
is evident in much of his acclaimed fiction. So are still relevant in our time? Why?
what concerns do you think Hemingway had The quality of universality in literature is an
been dealing with, which are visibly embed- important factor which we witness in Hemingded in his works?
way’s works. That’s why he is still talked about
To Hemingway Man was the riddle. As you know and taught at different universities in the world.
at an early age he used to drive an ambulance Let me make an analogy here. The question
for two months and it was then when he fath- why Iranian literature still remains unknown
omed the futility of war. Later on as he worked in the world is due to their lack of universalias a war correspondent, he witnessed many wars ty. Of course the classic works are exceptions.
and wrote about them. So gradually, war and the Take Rumi for instance who is so popular in the
havoc it could wreak on people preoccupied his world. Although he belongs to an utterly differmind; at times, he heard words such as honor, ent period, he still appeals not only to the Iradefense, bravery and so on and so forth but in nian but also to the international readers. The
the course of what he witnessed in the wars as reason is simply the universality in his poetry.
an observer and reporter, he came to realize the This university is mostly absent in modern Pertrue meanings of these words and how they were sian fiction, a fact which explains why modern
manipulated by politicians to justify their fiend- Persian fiction is not known in the world. As for
ish goals and beguile the young lost generation Hemingway, he is appreciated by modern readinto a path of no return. So I believe that his war ers because they can easily connect. When he
experiences gave shape to his deep understand- talks about war, he doesn’t limit himself to the
ing of human nature and challenges Man is face American community. What I am trying to drive
with especially in the face of death and violence. home is that he seems to be speaking for the entire human race; in other words he is involved
3. Concerning the fact that in Hemingway’s in mankind and the human challenges. So his
era there were several wars including World works are definitely relevant today.
War l raging on, how his traumatic war experiences reflect in his literary works?
7. Your favorite literary work written by
War is one of the major themes of Hemingway’s Hemingway. Tell us what is so unique about
works. He looks at war from a humanistic and it?
social point of view. War is caused by the pow- It’s kind of hard to say. But I personally believe
ers-that-be but fought by the downtrodden peo- that Hemingway attains his perfect narrative
ple who are actually victimized in the process. technique in The Old man and The Sea in which
Even when Hemingway was working as a war depicts the herculean efforts of Santiago, an agcorrespondent, he did not just report on war but ing fisherman who knows no remission to his
he also touched upon the repercussions of war determination. It’s an uplifting story especially
on people’s lives and the toll it exacted on their in contemporary era when young people easily
spirits. On war, Hemingway says, “Abstract give up hope in the face of difficulties.
words such as glory, honor, courage, or allow
were obscene beside the concrete names of vil- 8. As the
final question, can
lages, the numbers of roads, the names of rivers, you recall one of his
the numbers of regiments and the dates.”
memorable
quotations?
4. What social commentary does Hemingway T h e r e
is nothing noble
make on the society of his time and how did he in being superior to
insert his social views in his writing?
your fellow man; true
Hemingway was a devout Christian who evinced n o b i l i t y
is being superior
his religiosity in most of his works. In other to
your
former self.
words, most of his stories contain some considerable degree of morality and religiosity
although they may not be directly felt by the
passive readers. On the other hand, as a devoted
Christian he was not indifferent to his society
and what happened around him. I am not prone
to relegate him to a moralist or a social reformer
but these were the ideas which lingered at the
back of his and while writing. Let’s not forget
that he was supportive of Fidel Castro and his
cause. So it can be explained how and to what
extent he could be critical of the American soci-

