قوهقضائیهپنجسالبعددنبالسرنخواگذاریها
و ابطال رانتهای احتمالی نباشد ،امروز اقدام کند
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هربامداد در سراسر کشور
وزیر ارتباطات :فیلتر ،رشد پیام رسانهای داخلی را
دچار وقفه کرد

افزایش موارد تجرد قطعی و تک فرزندی
معضالت جدی اجتماعی به دنبال خواهد داشت

واقعیتیتلخ

سالمندانتنها

برایرقیبانبومیتلگرام
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جرایمکرونایی

جعفر قنادباشی کارشناس خاورمیانه در گفتگو با آفتاب یزد سفر فواد حسین به تهران را بررسی کرد

علیه تفرقه

سردبیر

مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا

در گفتگو با آفتاب یزد :چندی پیش به ستاد
اجرایی پیشــنهاد اختصاص وجوه جرائم مالی

متخلفان از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

را در اموری مانند تخصیص «ماسک رایگان» به
طبقات بسیار کمدرآمد دادم که شوربختانه
بهتصویبنرسید

رفع زحمت شهاب حسینی از فضای مجازی!
12
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یادداشت1 -

عملهای زیبایی
و اختالل بدریخت انگاری

آثار منفی حضور طوالنی مدت
کودکان در خانه

فاطمه رسولی

امان اهلل قرائی مقدم

جامعهشناس

عمق فکری و مباحث حاکم بر مجلس یازدهم نشان میدهد
همچنان حساسیتی به مطالبات ،عواطف و احساسات ملت
دیــده نمیشــود .بیتوجهی به تحوالت مــدرن در جامعه
نه تنها شرایط مردم و جامعه را بهبود نخواهد بخشید بلکه
تصور کاهش مشکالت و معضالت فراوان حاکم بر کشور به
خصوص در عرصه اقتصادی آسان نخواهد بود.
مانیفســت و دکترین پارلمان باید به گونه ای طراحی شود
تا با استفاده از ظرفیت قوه مقننه و قانونگذاری در راستای
منافع ملت ،وضعیت مردم رو به بهبودی بگذارد.

معیارهای زیبایی در هر دورهای از تاریخ متفاوت هســتند
و حتــی میتوان گفت که امــروزه معیارهــای زیبایی در
کشــورهای مختلف ،متفاوت میباشد .انســانها از همان
ابتــدا برای زیبایی اهمیت قائل بودند و به همین دلیل تا به
امروز پیشــرفتهای زیادی در این زمینه ایجاد شده است.
جراحیهــای زیبایی در جهت تغییر دادن افراد بر اســاس
خواســتهی فرد و رســیدن به نتیجهی مناسب در کل دنیا
افزایش چشمگیری داشته است .زمانی عملهای زیبایی با
اختاللهای روانی مرتبط خواهند بود که افراد با انجام دادن
جراحیهای الزم باز هم نســبت به چهــره و یا اندام خود
راضی نیســتند و میل بسیار زیادی برای جراحی دارند .هر
چقدر هم که عملهای متفاوتی انجام دهند به خواســته و
معیار مورد نظر خود نمیرســند در چنین شرایطی چنین
افــرادی از اختالل بد ریخــت انگاری بدن رنــج میبرند.
مطالعهی افرادی که جراحی پالســتیک میکنند ،نشــان
میدهــد که  ۹درصد آنها به اختالل بادی دیســمورفیک
مبتال هستند۴۰ .درصد کسانی که متقاضی جراحی زیبایی
هستند ،هیچ نقصی ندارند یا نقص آنها بسیار کوچک است.
اختالل بدریخت انگاری بدنی یا بد شکل انگاری بدن یکی از
اختالالت روانی است که در دوران نوجوانی و سنین جوانی
بسیار شایع میباشد .شاید تا به حال در اطرافیان و دوستان
خود کســانی را دیدهاید که مــدام از ظاهر خود عیبهای
عجیب و غریب میگیرند و ســاعتها بــه این عیبها فکر
میکنند .این افراد در حضــور دیگران دائما در حال حرف
زدن از عیبهای ظاهری خود هســتند و مدام دســت به
عملهای زیبایی میزنند ،در صورتی که از نظر شــما هیچ
مشکل خاصی در ظاهر آنها وجود ندارد .این اشخاص مبتال
به اختالل بدریخت انگاری بدنی هستند.
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پارلمان
نماد حاکمیت مردم
رامین نخستین انصاری

روزنامه نگار

جناب دکتر ذبیح اهلل خداییان

ریاست محترم ثبت اسناد و امالک کشور

ســبک باالن به سهولت پرواز میکنند و پدر پاک شما این گونه بود که پروانه
روحش به اعلی علیین پرواز کرد .پرواز ملکوتی پدر بزرگوارتان ســیر در راه

خداست و این باور ،اندکی از غم شما خواهد کاست .تسلیت ما را پذیرا باشید و
ما را در غم خود شریک بدانید.

دکتر عیسی کشوری ،قربان رستمی

همراهان آفتاب یزد
در واتساپ

با توجه به شرایط کرونایی ،خوانندگان گرامیای که تمایل دارند
میتوانند با ارسال شماره همراه خود به شماره 09213553193
عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرســان واتساپ شوند.
در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگذاری میشود.

وام ۷۰میلیونیبرایتولدفرزندسوم
یادداشت4 -

نماینده باید فعال به نظر برسد،
حتی اگر به چیزی نرسد
محمدرضا قاسمی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

یک سالی اســت که دانشآموزان به خاطر ویروس کرونا از
طریــق مجازی و در خانه تحصیل میکنند اما در این میان
آنچه که از دید بســیاری از صاحب نظران و کارشناســان
مغفول مانده ،ماندن طوالنی دانشآموزان در خانه است چرا
که این موضوع دارای اثرات منفی بســیاری است .بر اساس
نظریات مربیان بزرگ تعلیم و تربیت ،هیچ جایی در تعلیم
و تربیت به اندازه محیط مدرسه در رشد ،پرورش ،بالندگی،
میزان یادگیری ،تاثیرپذیری و از همه مهمتر اجتماعی شدن
فرد تاثیرگذار نیست.

نمایندگان مجلس ،بانک مرکزی را مکلف کردند

2

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد ،وقتی یکی از نزدیکان
بیمار میشــود ،انجام اقدامات متعدد جهــت بهبود وی در
مقابل دســت روی دست گذاشتن و هیچ کاری نکردن بهتر
است ،حتی اگر مطمئن باشید ،اقدامات شما هیچ تأثیری بر
روی بهبودی بیمارتان نداشته باشد .ممکن است بیمار فوت
کند .اما شــما دیگر نگران این نیستید که اطرافیان و مردم
بگویند برایش هیچ کاری نکردید .از ســوی دیگر ،وقتی شما
عضوی از شــورای یک روستا و یا شهر باشید ،اگر بنشینید و
هیچ اقدامی برای آنهایی که شما را انتخاب کردهاند نکنید،
محبوبیت خود را از دســت میدهید .زمانیکه شما نماینده
شــهر خود در مجلس هســتید ،هم همینطور .مردم دوست
دارند نماینده خودشان را فعال ببینند .دوست دارند مصاحبه
کند ،نطق پیش از دستور داشــته باشد .طراح سؤال از وزیر
باشد ،ارائهکننده طرح باشــد ،رئیس کمیسیون باشد .مردم
دوست ندارند نمایندهشــان در طول چهار سال نمایندگی،
کم فروغ باشــد .مردم دوست دارند ،نمایندهشان دیده شود.
اما نه به هر قیمتی .این دیده شــدن اگر در طرحهای کالن،
مثبت و مفید برای جامعه و شهرشــان باشــد چه بهتر ،اگر
نطق پیش از دستورش ،محکمتر و کوبندهتر باشد بهتر ،اگر
رئیس کمیسیونهای مهم مجلس باشد باز هم بهتر .اگر در
مورد موضوع مهمی مصاحبه کنــد هم همینطور .اما گاهی
نماینــدگان فراموش میکنند ،که مردم تمایل دارند نماینده
خود را در فعالیتهای مهم و مفید برای جامعه ببینند ،نه در
هر فعالیتی .نه با هر اظهارنظر و مصاحبهای .نه با هر امضایی
پای هر طرحی .اما بارها دیده میشــود ،نمایندگانی که هیچ
فعالیت قابل توجهی برای جامعه و مردم شهرشــان ندارند،
تالش میکنند با اظهارنظر در رابطه با موضوعات غیرتخصصی
و غیرمرتبط ،با طرح سؤاالت بینتیجه از وزرا و یا با توئیتهای
عجیب و غریب ،خود را فعال نشان دهند .اگر هم هیچکدام از
اینها نشد ،هر از گاهی با سیلی زدن بر صورت یک سرباز .یکی
از معضالتی که امروز جامعه با آن مواجه است ،همین موضوع
اســت .نمایندهای که تخصص خاصی در رابطه با سیاســت
خارجی نــدارد ،هر از گاهی با اظهارنظر در حوزه سیاســت
خارجه ،مشکالتی را برای کشور ایجاد میکند .نماینده دیگری
با اظهارنظر کردن در رابطه با اقتصاد و بورس ،روند بازار را به
ناکجاآباد میبرد .نماینده دیگری با دروغگو خواندن وزیر امور
خارجه ،خود را فعال نشان میدهد و نماینده دیگری با توهین
بــه رئیسجمهور .نمایندهای که عنوان معاهده منع اشــاعه
سالح هســتهای ( )N. P. Tرا ( )M. P. Tمینویسد ،نباید
در رابطه با این معاهده اظهارنظر کند .نمایندهای که اطالعات
کاملی در رابطه با کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان
یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) ندارد ،نباید در رابطه با آن
اظهارنظر کند .اگر اهداف و فلسفه  FATFرا نمیداند ،نباید
در رابطه با آن مصاحبه کند .نمایندهای که تخصصی در بورس
ندارد ،نباید با اظهارنظرهای خود در رسانهها ،با سرمایههای
اندک مردم بازی کند .مگر اینکه نفعی در این اظهارنظر داشته
باشد .باور کنید موکلین و مردم شهر شما ،از برخی حرفها،
توئیتها و مصاحبههای شما خجالت میکشند.
ادامه در صفحه 6

نسل بعدی
چگونه خواهد بود؟

سیدعلیرضاکریمی

کجا خرج میشود؟

سوپر استار سینما به منتقدان پاسخ داد و رفت

سرمقاله

یادداشت5 -

ایران در مدار سیاسی
قدرتهای جهانی
فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

به گواه تاریخ مجموعه عواملی همچون موقعیت ژئوپلیتیکی و...
نقش و جایگاه کشورها رادر هرم قدرت جهانی مشخص میکند.
قدرتهای جهانی در برهههای مختلف تاریخی برای ســیطره
برجهان نمیتوانند کشورهای مهم را نادیده بگیرند.
این طیف از کشورها ناخواسته درگیر رقابت و کشمکش قدرتهای
جهانیمیشوند.
ایران به دالیلی همچون موقعیت ژئوپلیتیکی خاص ،منابع انرژی
و ...در صد وپنجاه سال گذشته در مدار سیاسی قدرتهای جهانی
بوده واز این رهگذر مشــکالت و مصائب بسیاری بر مردم ایران
تحمیلشدهاست.
در دوران قاجار ،ایران صحنه رقابت قدرتهای جهانی بود .اقدامات
مصلحین بزرگی همچون عباس میرزا ،قائم مقام ،امیر کبیر که
میتوانست به توسعه ایران منجر شود با قتل آنها توسط حکام
بیلیاقت ودر چارچوب رقابت قدرتهای جهانی به محاق رفت.
جنبش مشروطه که اولین بار در ایران در منطقه خاورمیانه شکل
گرفت وبه اذعان صاحب نظران میتوانست زمینه توسعه ایران
شــود در میانه بازیهای سیاسی قدرتهای جهانی به شکست
کشانده شد.
در جنگ جهانی اول ودوم در حالیکه ایران اعالم بیطرفی کرده
بود ،در راستای منافع قدرتهای جهانی اشغال و چه مصائبی که
بر این کشور نرفت ،قدرتهای جهانی به اهداف خود رسیدند ایران
پل پیروزی لقب گرفت ولی پس از پایان جنگ قدرتهای پیروزبه
این بهانه که ایران در جنگ اعالم بیطرفی نموده امتیازی برای
ایران قائل نشدند وجز خسارت وخرابی ومصیبت چیزی نصیب
مردم ایران نشد.
نهضت ملی شــدن نفت که در راستای اســتقالل سیاسی و
اقتصادی کشور ومایه مباهات ایرانیان است با کودتای  ۲۸مرداد
قد رتهای جهانی سرکوب و منکوب شد.
در دوران جنــگ ســرد با وجود اینکه ایران بــه عنوان قدرتی
منطقهای در مدار سیاســی قدرتهای جهانــی بود ولی رقابت
قدرتهای جهانی در قالب گروههای همســو در ایران در جریان
بود .پس از پیروزی انقالب شــاهد نقش آفرینی این گروهها در
راستای سیاستهای قدرتهای جهانی بودیم .با توجه به اینکه پس
از پیروزی انقالب اسالمی ،ایران استقالل از قدرتهای جهانی را
پیشه کرد با مخالفت قدرتهای جهانی روبرو شد.
در فضای ایجاد شــده در خاورمیانه پس از فروپاشی شوروی،
ایران به عنوان بازیگری فعال در منطقه به ایفای نقش پرداخت.
با توجه به بازسازی واحیا روسیه به رهبری پوتین و بیدار شدن
اژدهای زرد (چین) آینده جهان سه قطبی آمریکا ،روسیه وچین
متصور است.
طبیعی است این مدعیان از خاورمیانه نمیتوانند غافل شوند.
آمریکا با داشتن همپیمانان سنتی در خاورمیانه به دنبال حل
مسئله خاورمیانه جهت آزادسازی و استفاده از پتانسیل خود در
مقابله با چین است.
در این راســتا مترصد حل مسئله ایران است .با توجه به اینکه
روسیه پایگاههای سنتی خود در منطقه را از دست داده ضمن
اینکه مصمم به حفظ ســوریه به عنوان تنها پایگاه باقی مانده
دراین منطقه است از نقش ایرا ن نیز نمیتواند غافل باشد.
ادامه در صفحه 8

در شــماره قبلی روزنامه در گزارشی از یک
مشکل آموزشی در کشور گفتیم و نوشتیم و به
نوعی اعالم خطر کردیم.لب مطلب آن بود که
اکنون شرایط به گونهای است که فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی معلم واقعی و اصلی
فرزندان ما شده اند.این رویداد با توجه به شیوع
کرونا و خانه نشینی اجباری دانشآموزان تشدید
نیز شده است.در واقع محصالن کشورمان،این
روزهــا بیش از آنکه از معلم خود بیاموزند از
اینستاگرام میآموزند که نتیجه آن میشود همان
ماجرای نوجوانــی که با یک خانم بدنام الیو
میگذاردوبهمستهجنترینشکلممکنمحتوا
تولیدمیشود.
اگر شرایط اســتانداردی را تجربه میکردیم
آموزشبههرشکلآنمناسببود.یعنینوجوانان
ما در مدرسه آموزش رسمی را میگذراندند و در
اوقات خارج از مدرسه نیز آموزش غیر رسمی
مکمل آموزش رسمی شان میشد.
شــاید الزم باشد قدری در مورد آموزش غیر
رسمی سخن گفته شود.آموزش غیر رسمی
میتواندهمانآموزشازطریقرسانهباشد.یعنی
رسانه در کنار اطالعرسانی بسان یک معلم نیز
میتواند باشد.در روزگارهای دور رسانه همان
گعدههای فامیلی،قبیلهای و قومی بود.بزرگان
ســخن گفته و موعظه میکردند و دیگران
آموزش میدیدند.شــعاع این رسانهها بسیار
محدود و چند نفری بود.ولی با اختراع صنعت
چاپ تحولی عظیم در تعریف رسانه نیز پدید
آمد.بحث رســانه دیگر آن جمعهای محدود
نبودند بلکه کتاب و روزنامهها منتشر شدند و
این یعنی معلمان غیر رسمی بشر شعاع بیشتری
پیدا کرده بودند.
این تحول باز هم ادامه یافت و ما به عصر رادیو
وتلویزیون رسیدیم.به تبع این پیشرفت ،آموزش
رســانهای نیز مجددا متحول شد و محتواهای
جذابتری تولید و روی خروجی رسانهها قرار
گرفتند.کوچکتریناتفاقیدرآنسویدنیاخیلی
سریع در سوی دیگر حتی قابل مشاهده بود و
این موضوع برای بشر یک انقالب رسانهای تلقی
میشد.
با آمــدن اینترنت و پس از آن شــکلگیری
پلتفرمهای مختلف بر بســتر آن تحت عنوان
شبکههایاجتماعیانسانبازهمباانقالبیجدید
والبتهبزرگترمواجهشد.درمواردقبلیمحتوای
رسانهها قابل مدیریت بود اما حاال به عصری
وارد شدیم که هر شخصی میتواند تولید محتوا
کند و امکان مدیریت اصال و ابدا وجود ندارد.
اکنون مخاطبان رسانهها ناتوان از پاسخگویی
نیستند و میشود بین رسانه و مخاطب دیالوگ
برقرار شــود.در چنین عصری که مدیریت
تولید محتوا بسیار محدود است قطعا رسانه
به عنوان یک معلم غیر رسمی میتواند معلم
مناسب و مثبتی نباشد.روزنامه،کتاب،رادیو و
تلویزیون قابل پاالیش هستند ولی شبکههای
اجتماعــی خیر.نوجوانی کــه وارد این فضا
میشود میتواند فقط غریزه خود را مبنا قرار
دهد و به ناکجاآباد برود.قدرت و وسعت این
رسانه نیز آنقدر است که میتواند به طور کلی
آموزش غیر رسمی را اولویت داده و آموزش
رسمی را به محاق ببرد.یعنی دانشآموز صرفا
برای رفع تکلیف آموزش رسمی را بپذیرد.
راه حل چیست؟قطعا دم دستیترین راه حلی که
به ذهن مسئوالن در چنین اموری خطور میکند
بستن و یا همان فیلتر است.یعنی معتقدند ببندیم
تامصونبمانیم.
اجازه دهید از فرجام بستن تلگرام شروع کنیم.
این پیام رسان به سلیقه مسئوالن بسته شد و
نتیجه اکنون چنین است:مخاطبان تلگرام رشد
داشــته،رقیبان داخلی تلگرام رونق ندارند و
امروز نیز وزیر ارتباطــات تاکید کرده فیلتر
تلگرام حتی بر روی تعداد مخاطبان پلتفرمهای
داخلی تاثیر گذاشته است!فلذا همانطور که قبال
عرض شد راه حل فیلتر نیست.
راهحلواقعیدشوارتروزمانبرترامانتیجهبخش
است.باید جایگزینهای قویتر و ارزندهتری
روی میز بگذاریم برای جذب مخاطب.نظام
آموزشی کشورمان عقب افتاده و فشل است.
خروجی این نظام ،دانشآموز را فراری میدهد
از بس پادگانی و کسلکننده است.نوجوان اکراه
دارد از حضور در مدرســه و از هر ترفندی
استفادهمیکندتادرخانهبماند.اینموضوعدقیقا
برعکس شرایط حاکم در نظامهای آموزشی
توسعه یافته اســت.به عبارت ساده آموزش
رسمی در کشور ما نحیف،ضعیف و حوصله
سر بر است .حتی یکصدم درصد آموزش غیر
رسمی(شبکههایاجتماعی)جذابیتندارد.
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