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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

یک هفته باسیاست
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :نگاهی متفاوت به رویدادها ،حواشی ،تحلیل ها ،تصاویر و همه آن چه در حوزه سیاست در قاب رسانه منتشر شده است ،در نهایت به صفحهای برگرفته از
همه متون و حواشی ختم خواهد شد به نام« :یک هفته باسیاست» .از این پس شنبه ها ،با صفحهای به نام«یک هفته با سیاست» در خدمت مخاطبان آفتاب یزد خواهیم بود.

احمد شیرزاد در شرق مینویسد:
« قوانینــی داریم که تنهــا روی کاغذ وجود
دارنــد .اعتبار هر قانون به اجرای آن اســت.
قانونــی که اجرا نشــود ،با نبــودن آن فرقی
نــدارد .دیرزمانــی از پیدایش تلفــن همراه
نگذشــته بود که این کاال بــه ایران راه یافت.
در ابتدا شبکه محدودی از ارتباطها در تهران
بود و تعدادی از مدیران دولتی با اســتفاده از
قوفتق کارها
دستگاه نوظهور تلفن همراه به رت 
در حین جابهجایــی از محلی به محل دیگر
میپرداختند .مجلس وقــت (گمانم مجلس
چهــارم بود) قانونــی تصویب و اســتفاده از
تلفن همراه از سوی مدیران دولتی را ممنوع
کرد .نمایندگان انقالبــی مجلس این کاال را
چیزی لوکس و غیرضروری میپنداشتند که
مدیران رفاهزده دولتی با اســتفاده از آن قصد
اشرافیگری و بهنمایشگذاشتن فیسوافاده را
داشتند .جامعه هم ک موبیش همین دیدگاه را
داشت .اصطالح «لنگهکفشی که در گوششان
میگذارند» برای تمسخر پولدارهایی که قبل از
دیگران به گوشی تلفنهمراه دسترسی یافته
بودند ،از سوی برخی از شهروندان روا داشته
میشــد .این دوران طوالنی نبود و حدود دو،
سه سال تلفن همراه همهگیر شد و شبکه آن
گسترش یافت .امروز بعید است شهروندی زیر
خط فقر را بتوان یافت که تلفن همراه نداشته
باشــد .آن قانون به ضرورت آثار بودجهای و
اینکه جامعه هــدف آن مدیران دولتی بودند،
در کوتاه زمانی منســوخ شد و امروز یادکردن
از آن زمــان حالتــی از مطایبــه و خنده بر
گذشــتهها دارد؛ امــا تصور کنیــد که همان
قانــون ب ه جای مدیران ،ممنوعیت اســتفاده
از تلفن همراه را برای همه شــهروندان وضع
کرده بود و دستبرقضا کسانی هم در جامعه
بودنــد که به دالیلی اســتفاده از تلفن همراه
را نوعــی «قرتیگری» و «همراهی با فرهنگ
منحط غربی» تلقی میکردند .در این صورت
قانونی را از دیربازداشــتیم که تنها صورتکی
از عبارتهــا در متون قانونی بود که در عمل
مورد تمسخر و کنایه شهروندان قرار میگرفت
و تمام شــهروندان از هر گروه و طبقهای را با
«وجدان راحت» به شکستن قانونی رنگباخته
ن دســت
وا میداشــت .قانون دیگری از همی 
برای همه ما آشناســت« ،قانون منع استفاده
از تجهیــزات دریافت از ماهواره» که مردم به
طور خالصه به آن قانــون ماهواره میگویند.
این قانون وضع شــد تا به نیروهای انتظامی
ت از ماهواره را از
اجازه دهد بشقابهای دریاف 
پشتبامها برچینند و مردم نتوانند آزادانه به
کانالهای متعدد ایرانی و خارجی که انحصار
تبلیغاتی صداوسیما را میشکست ،دسترسی
داشته باشند .فرض قانونگذاران این بود که در
هیچ خانهای مسلمانی پیدا نمیشود که بچهها
را متوجه قبح استفاده از ابتذال فرهنگی برخی
از شبکهها کند و اگر مأموران حکومت اقدامی
قوفساد درخواهد غلتید؛
نکنند ،جامعه در فس 
همان فرضی که برخــی از نیروهای مذهبی
درباره تمــام ابزارهای ارتباطی از رادیو گرفته
تا ویدئــو و اینترنت داشــتند و دارند .در آن
ســالها قانون ماهواره با فرا زونشیب اجرا شد
و هرازچندگاهی خبر میرســید که مأموران
به ساختمانی ریختهاند و در محلی بشقابها
را جمــعآوری و معدوم کردهانــد .مأموران از
ایــن در میرفتند و نصابهــا از آن در دیگر
میآمدند و حتی یک شــب برنامه اســتفاده
مــردم از شــبکههای تلویزیونــی ماهوارهای
تعطیل نمیشد .تنها خسارتی بر جا میماند و
هزینهای از جیب مردم بر اقتصاد ملی تحمیل
میشــد .قانون ماهــواره هنوز جــزو قوانین
مصوب جمهوری اســامی است .اما هیچگاه
نتوانســت رفتار حتی یک شهروند مصمم به
اســتفاده از ماهواره را تغییر دهد .یک بار در
زمان مجلس ششم تالش شد تا آن قانون به
نوعی رقیقسازی شود و از حضور مأموران در

تحلیل هفته
ساختمانهای مردم جلوگیری شود.
شورای نگهبان نگذاشت کلمهای از آن قانون
تغییــر یابد .امروز بعد از قریب دو دهه آقایان
بفرماینــد اجرایش کننــد و اما موضوعی که
این روزها به یک چالش تبدیل شــده است،
موضــوع حجاب اجباری اســت .البته قانونی
بهاینعنوان وجود ندارد؛ بلکه بندی از قانون
مجازات اســامی به مجــازات زنانی که در
اماکن عمومی از حجاب اسالمی عدول کنند،
اشاره کرده اســت .انقالب که شد ،خبری از
اینچنیــن ممنوعیتهایی وجود نداشــت.
در راهپیماییهــای قبــل از انقالب بیشــتر
زنان حجاب داشــتند؛ ولی زنان بدونحجاب
زیادی نیز شرکت داشــتند که البته همگی
با لباسهای ســنگین و متعارف آن زمان به
خیابان میآمدند .برخی از مذهبیهای سنتی
در محافــل مذهبی به شــدت با حضور زنان
در تظاهــرات خیابانــی مخالفت کردند و آن
را مغایر ارزشهای دینی پنداشــتند .مرحوم
ل آنها
امام خمینــی (ره) به شــدت در مقاب 
ایســتاد و برای حضور زنان در جریان انقالب
حتی اجازه شوهران را شرط ندانست .پس از
انقالب به مرور همان قبیل نیروهای مذهبی
که برایشــان مانــدن زنان در خانــه اولویت
بیشتری داشــت ،به مرور از خانهها درآمدند
و در نهادهای مختلف انقالب جذب شــدند.
آنها از انقالبیان آن زمان انقالبیتر شــدند و
حتی برخی به تئوریســین انقــاب تبدیل
شــدند .به مرور فشار فرهنگی محافل سنتی
قبل از انقالب ،چه آنها که با انقالب همراهی
دل خوشی از انقالب
داشــتند و چه آنها که ِ
نداشتند ،آثار خود را در تصمیمها و مصوبات
قوانین بر جا گذاشــتند .برخی از بدبینان و
شــاید غرضورزان مدعیاند که انقالبیان از
ابتدا دیدگاههای خود را آشــکار نکردند .نه،
اینطور نبود .به مرور از سالهای  ٥٩و  ٦٠به
بعد ،در کنار فاصلهگرفتن محافل روشنفکری
آن زمــان از انقالب ،نفوذ ســنتیها اضافهتر
شــد و دیدگاههای آنها بعضــا رنگ قانون به
خــود گرفت .اکنون بعد از قریب ســه دهه،
آیا موضــوع حجاب اجباری نیــز به مرور به
سرنوشتی شبیه قانون ماهواره تبدیل خواهد
شــد .فضای فرهنگی جامعه نســبت به دهه
 ٦٠تغییرات زیادی کرده اســت .در این سه
دهه انرژی چشمگیری از سوی نهادهای نظام
برای اجرای این امر صرف شده است که اگر
در زمینههای دیگری به کار گرفته میشــد،
چهبســا موفقیتهای بهتری داشتیم .گالیه
برخی از اقشار مذهبی از وضع موجود حجاب
خانمهــا حاکی از آن اســت کــه روشهای
بهکارگرفتهشــده ،توفیق چندانی نداشتهاند.
بههمینجهت شــاهد آن هستیم که در چند
ســال گذشــته بهمرور روشهایــی از قبیل
اســتفاده از گشتارشــاد به کناری گذاشته
شــده و به کار نمیروند .در چنین شرایطی
شــاید سالهایســال در متــون قانونی که
بهنوعی بهاصطالح به «حجاب اجباری» تعبیر
میشــوند ،تغییری حاصل نشود؛ همانطور
که هنــوز قانون منع اســتفاده از ماهواره پا
برجاســت .اما شــواهد موجــود در کوچه و
خیابان حاکی از آن اســت که چنین قوانینی
روزبهروز کماثرتر میشوند؛ طوری که ضابطان
قانونی در عمل خود را درگیر مشکالت اجرای
آنها نمیکنند .در این اوضاع و احوال کسانی
ن ســر دنیا مدعیاند که افتخار مقابله با
از آ 
قانونی کمفروغ بهواسطه مبارزات آنان است تا
از این نمد کالهی برای خواستهای سیاسی
خــود ببافند .غافل از آنکه این قبیل تبلیغات
امری فرهنگــی و اجتماعی را بیشازپیش به
مقولهای سیاســی و امنیتی تبدیل میکند و
در عمل بر کالف ســردرگم وضعیت موجود
گرههای جدیدی اضافه میکند.
یادداشت احمدشیرزاد در شرق
تغییرات جامعه را ببینیم

چهره این هفته نه سیاسی است نه ورزشی و
نه حتی هنری! در عرصه سیاسی خبرسازان
بســیاری داشــتیم ،علی کریمی به تنهایی
نیمــی از صفحات مجــازی و غیرمجازی را
به خود اختصاص داد و هنریها هم در کاخ
جشــنواره غوغایی به پا کردهاند و اما همه

چهره هفته
فعل و انفعاالت تا این لحظه در دســت ارز
اســت و ما با اجازه همه چهرههای سیاسی،
ورزشــی و هنــری ارز را بهعنــوان چهره
هفته برمیگزینیم که حتی با شــاخ و شانه
کشیدنهای ادارات مالیاتی هم کوتاه نیامد!
ارز و نوساناتش!

تیتر هفته

عکس هفته

انتخاب تیتر را باید ســختترین،
پیچیدهترین و اما دلچســبترین
کار در عالم رســانه و اطالعرسانی
به شــمار آورد .هفتهای که پشت
ســر گذاشــتیم ،هفتــهای بود پر
از حواشــی برجامــی و ارزی و اما
نشســت رســانهای رئیــس دولت
که انتظــار میرفــت خیلی مورد
توجه قــرار گیرد به یک نشســت
کمحاشیه تبدیل شد .تیتر کیهان
اگرچه کنایهآمیز اســت ،اما دست
بــر نقطهای پنهان گذاشــته و آن
نقش نوبخت در بدنه دولت و ضعف
ســاختاری سیســتم اطالعرسانی
دولت اســت که دیگر طرفداران پر
و پاقرص حســن روحانی نیز از آن
ناامید شده اند:
تورم هشت درصد

خبرسازترین چهره هفته در دنیای بینالملل
خواهــر رئیسجمهــور کره شــمالی بود
که وارد دهکده بازیهای المپیک زمستانی در
کرهجنوبیشد.

اشتغال را هم
از نوبخت بپرسید

خواهررئیسجمهورکرهشمالی

گزارش منتخب این هفته نگاهی است به «دالیل
افســردگی کودک» در روزنامه جــوان به قلم
«مهدی ارجمند» .در بخشهایی از این گزارش
علمی ـ اجتماعی آمده:
انسانها در هر سنی كه باشند گاهی هیجانات
را تجربه میكنند ،به این معنا كه همه ما گاهی
غمگین یا افســرده میشــویم ،از شنیدن یك
خبــر ناراحتكننــده یا رو به رو شــدن با یك
اتفاق ناخوشــایند مضطرب میشویم ،گاهی با
ترس دســت و پنجه نرم میكنیم و خالصه با
انواع هیجانات به گونهای آشــنایی داریم .برخی
اتفاقاتی كــه در زندگی یك فــرد رخ میدهد
گاه میتواند باعث به وجود آمدن مشــكالتی در
روح و روان او شــود و او را مبتال به بیماریها و
مشكالتی مانند افسردگی كند .افسردگی یكی
از رایجترین مشكالتی است كه اتفاقات مختلف
از جمله خبرهای ناگوار و اتفاقات ناراحتكننده
و ســرخوردگیهای مختلف در زندگی میتواند
موجب آن باشد و البته این مشكل نیز مانند همه
بیماریها و مشكالت درمان دارد كه با مراجعه به
مشاور ،میتوان این مشكالت را برطرف كرد .اما
افسردگی كودك از آن دست مشكالتی است كه
عدم توجه به آن تبعاتی جبرانناپذیر دارد.
افسردگی كودك و غفلت ما

به طور حتم بروز افسردگی در كودكان میتواند
بســیار خطرناك باشــد .وقتی فردی در سنین
كودكی به افسردگی دچار شود در بزرگسالی با
مشــكالت متعددی روبهرو خواهد شد ،بنابراین
درمان افســردگی در ســنین كودكی میتواند
از بروز مشــكالت مختلف و حتی خطرناك در
بزرگســالی جلوگیری كنــد .وقتی یك كودك
افسرده میشود نشانههایی دارد كه والدین باید با
شناخت این نشانهها و صحبت كردن با كودك با
مراجعه به مشاور به درمان این مشكل در كودك
كمك كنند.
بسیاری از والدین گاه حتی از وجود این بیماری
و ناراحتی در كودك خود بیاطالع هســتند ،از
ایــن رو توجهی به این موضوع ندارند و برخی از
والدین نیز با رفتارهای نامناسب خود باعث بروز
یا تشدید افســردگی در كودك خود میشوند.
رفتارهایی كه باید به طور حتم با تغییر در سبك
زندگی یا مراجعه به مشــاور و روانشناس آن را
اصالح كرد.

گزارشهفته
انســانها در همه حال نیازمند اصالح هستند
و نیــاز به این دارند كه برای رفع مشكالتشــان
ســبك زندگی خود را تغییر داده و متناسب با
استانداردهای زندگی ،رفتار خود را تعدیل كنند.
با این حال گاه شــاهد این هســتیم كه والدین
تالشی برای تغییر سبك زندگی خود نمیكنند
و گاه رفتارهایــی از آنها ســر میزند كه باعث
بروز مشــكالت مختلف مانند افسردگی در بین
كودكان میشــود .والدین هم میتوانند از بروز
افســردگی در كودكان جلوگیــری كنند و هم
میتوانند باعث تشــدید این نگرانی در كودكان
خود شوند كه هر دوی این مسائل به رفتارهای
والدین و ســبك زندگی آنها و روش والدین در
تربیت كودك ربط دارد.
عالئم افسردگی در كودك

كودك افسرده فاقد انرژی الزم است و احساس
خستگی میكند .از لحاظ ظاهر نیز رنگی پریده
دارد .تمركز حــواس او پایین میآید ،چنان كه
قادر به توجه كردن و تمركز داشتن نیست و خود
را فردی بیارزش و بیكفایت احساس میكند.
حتی افكار مربوط به مرگ هم در او بروز میكند.
كودكان افسرده به لحاظ پایین بودن سطح توجه
و تمركز ،اغلب قادر به درس خواندن نیســتند.
یادگیری آنها ُكند میشود و عالقهای به درس و
مدرسه نشان نمیدهند .افت تحصیلی برای آنها
پیش میآید و حتی برخی از آنان ،پس از چند
روز تعطیلی و به مدرسه رفتن ،ابراز بیعالقگی
میكنند .به تدریج این فقدان تمایل ،به ترس از
مدرسه تبدیل میشــود .در این شرایط والدین
معموالً علت را در مدرسه جستوجو میكنند؛
در حالی كه اغلب ،علت این نوع ترس افسردگی
كودك است و از آنجا كه كودكان افسرده بسیار
به مادر وابسته میشــوند نگران از دست دادن
مادر یا بیمار شــدن او هستند و به این ترتیب
از مدرســه دوری میكنند .ســردرد ،دلدرد،
ســرگیجه و حالــت تهوع از دیگر نشــانههای
جسمانی افســردگی است .از عالئم رفتاری نیز
كودكان افسرده معموالً دروغ میگویند ،گاهی
دزدی میكنند و بعضاً تمایل به كار خالف دارند.
سهم بزرگترها
در مشکالت روانی کوچکترها

باید صدای مردم را
شنید!

حاشــیه این هفته را اختصــاص میدهیم به
یک ادعای عجیب از ســوی محمدرضا باهنر
که میگویــد در ایران پنج میلیون نفر طرفدار
آمریکا و اســرائیل وجــود دارد .رئیس جبهه
پیــروان خط امام و رهبری گفت :رأی ســیاه
در کشورمان ،یعنی کسانی که نظام و اسالم را

حاشیه هفته
قبول ندارند و طرفدار آمریکا و اسرائیل هستند
که شــاید پنج میلیون باشــند .ادعایی که رد
میشود و یا شاید اشتباه در انتقال مطلب باشد.
محمدرضاباهنردراظهارنظریشگفتانگیز؛
پنج میلیون طرفدار
آمریکا و اسراییل!

کودک افسرده محصول سبک زندگی
والدین است

خبر هفته

خبر منتخب هفته همانی
اســت که جنتی نیز بدان
اذعان کرد و آن این که
احمدجنتی:

واکنش هفته را اختصاص میدهیم به واکنش
دولت به ادعای یک نماینده مجلس درباره تغییر
منزل روحانی.
روزنامــه آفتاب یــزد در این باره مینویســد:
«ایــن روزها حرفهای ســاختگی علیه دولت
و اصالحطلبــان آن هم از شــخصیتهایی که
بهعنوان مســئول کشــور باید خیلی بیشتر به
مقررات و آداب سیاســی پایبند باشــند زیاد
شنیده میشود .یکی از این حرفهای ساختگی
امــا ادعای حاجیدلیگانــی نماینده اصولگرای
مجلس اســت که برای تخریب دولت و حسن
روحانی و بــرای آنکه بگوید رئیسجمهور تنها
بهفکر خودش اســت با اشــاره به آلودگیهای
هوا مدعی شد «حسن روحانی در ایام آلودگی
هوا به دلیل اینکه همســرش حاضر به زندگی
در مرکز شــهر و در مجموعه ریاست جمهوری
نبوده ،به شمال شــهر نقل مکان کرده است».
دلیگانی تاکید داشته که «رئیسجمهور به جای
اینکه محل زندگی خود را تغییر دهد ،مشــکل
آلودگی هوا را حل کند» اماحاال حســامالدین

واکنشهفته
آشنا مشاور حسن روحانی در امور فرهنگی در
اعتراض به این ادعا ،در توئیتر خود واکنش نشان
داده و نوشته... :
«رئیسجمهور نه محــل زندگی خود را تغییر
میدهــد و نه محل کار خــود را ترک میکند.
مشــکل فقط آلودگی هوا نیست آلودگی بیان
هم هســت .تهمت به بزرگان کســی را بزرگ
نمیکند؛ آیا بهتر نیست به جای دروغ پردازی
دربــاره دیگران کمی هم مراقب خود باشــیم.
بدانیم که فرصت اندک است و راه دشوار » .اما
روحانی تنها کسی نیست که به چنین موضوعی
متهم میشــود ،چندی قبلتر نیز بعد از زمین
لرزه تهران اصولگرایان به دروغ مدعی شــدند
که نجفی شهردارتهران ،شهر را ترک کرده و به
جایی امن برای مسافرت رفته است .این درحالی
بود که نجفی در تمام این ایام در شــهر تهران
مستقر بوده است.
واکنش دولت به ادعای یک نماینده
مجلس درباره تغییر منزل روحانی
مشکل آلودگی بیان

دولــت چنین اصــراری
نداشته و ندارد که اولویت
مشکالت اقتصادی را انکار
کند و اما کیهان فرافکنانه
و بــرای گم کــردن اثرات
این ســخن رئیسجمهور
که گفته بود سخن مردم
فقط معیشت و اقتصاد نبود
در سیاست فرهنگ برجام
و خیلی مســائل دیگر هم
حرفهایــی دارند که باید
شــنید ادعایــی را مطرح
میکند کــه به نوعی نیت

سوتیهفته

خودش را برمال کرده و نه تالش دولت را!
ت مشکالت اقتصادی را انکار کند؟
دولت چرا اصرار دارد اولوی 

