
صفحات فروشگاه اينترنتي را زير و رو مي كند 
و از اين س�ايت به آن س�ايت م�ي رود؛  دنبال 
كاالهايي مي گ�ردد كه قيمت مناس�بي دارد 
يا تخفيف خ�ورده باش�د؛ از لب�اس گرفته تا 
لوازم التحرير، همه را بررس�ي مي كند و قصد 
دارد بهترين شان را انتخاب كند. در اين ميان 
كاالهايي را مي بيند ك�ه روي آنها عكس هاي 
عجيب و غريب از خواننده نوجوان امريكايي 
چاپ شده است! اس�م اين خواننده را كه روي 
عنوان معرفي كاال نيز نوشته شده، جست وجو 
مي كند تا بيش�تر درباره اش بداند و اين آغاز 
آش�نايي و خري�د محص�والت ضدفرهنگي 
يك نوجوان يا ج�وان ايراني مي ش�ود! البته 
برخي ديگر از نوجوانان كه كوله پشتي، تخته 
شاسي يا ساير محصوالت با عكس اين خواننده 
امريكايي را مي بينند به  دلي�ل ظاهر عجيب 
و غريبش آن را مي خرند ت�ا با آن جلب توجه 
كنند و خودشان را به رخ همكالسي هايشان 
بكش�ند؛ آنها كه در دنياي خودشان به دنبال 
ديده شدن هس�تند، با خريد اين محصوالت 
ضدفرهنگ�ي راه خودنمايي را پي�دا كرده اند 
و ب�راي خريد اين كاالها مك�ث نمي كنند، اما 
متأسفانه آسيب هاي استفاده از اين محصوالت 
فقط مربوط به دوران نوجواني آنها نمي شود، 
بلكه تفكر و جه�ت زندگي آنها ني�ز با خريد 
اين محصوالت بي هويت تغيي�ر مي كند و در 
نهايت جامعه را به س�مت تباهي مي كش�اند. 

اكثر فروش��ندگان مي خواهند كاالهايشان را به 
هر ترفندي كه شده به فروش برسانند و برايشان 
اهميتي ندارد تصاويري كه براي محصوالتشان 
انتخ��اب مي كنن��د چ��ه تأثي��ري روي جامعه 
مي گ��ذارد. آنها كه اغلب فروش��نده محصوالت 
فرهنگي هس��تند، دغدغه اي براي ارتقاي سطح 
فرهنگ جامعه ندارند و با چاپ تصاوير ضدارزش 
روي كاالها، مغز نوجوانان را هدف مي گيرند و تير 
تبليغات ضدفرهنگي را به آن ش��ليك مي كنند. 
آن طور كه به نظر مي رسد سازمان هاي نظارتي نيز 
فروش اين دسته از كاالها را نمي بينند يا احساس 
نياز براي مقابله با فروش محصوالت ضدفرهنگي 
نمي كنند، زيرا اگر غير از اين بود، حتماً واكنشي 
نس��بت به آن نش��ان داده بودند و نمي گذاشتند 
اين كاالهاي مغاير با فرهنگ ما در سطح جامعه 
بچرخد و روز به روز به تعدادشان نيز اضافه شود. 
 كاالهاي عجيب و غريب براي خودنمايي

در اي��ن رابط��ه دكت��ر ام��ان اهلل قراي��ي مقدم، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »تبليغات ضدفرهنگي و تصاوير افرادي 
كه هيچ ربط��ي با جامع��ه و فرهنگ م��ا ندارد، 
تأثير سوء بر س��بك زندگي جوانان ما گذاشته و 
مي گذارد. متأسفانه اين مسئله باعث فروريختگي 
ارزش ها مي ش��ود و جامعه را از حالت معنوي به 

حالت ذهنيتي و مادي سوق مي دهد.« 
او ادامه مي دهد: »متأسفانه شاهد آن هستيم كه 
ذهن، ش��خصيت و طرز زندگي افراد را ماديات 
و حسيات تحت سلطه گرفته اس��ت و مردم آن 
چيزي كه مي بينند م��ورد داوري و قضاوت قرار 
مي دهند و ديگر كمتر كسي به باطن افراد توجه 

مي كند.«
قراي��ي مقدم معتقد اس��ت كه ي��ك نوجوان در 
اي��ن دوره از زندگي خود به دنب��ال جلب توجه 
و خودنمايي اس��ت، بنابراين به س��مت خريد و 
استفاده از كوله پش��تي و لباس هايي مي رود كه 
اشكال عجيب و غريب و ضداخالقي داشته باشد، 
او با اين كار به خانواده و ديگر اطرافيانش مي گويد 
كه من بزرگ شده ام! البته برخي ديگر از نوجوانان 
نيز براي اينكه به خيال خ��ود ثابت كنند فقير و 
قديمي نيس��تند و مي خواهند خودشان را مثاًل 
به روز نشان دهند به سمت استفاده از اين دسته از 
كاالهاي ضدفرهنگ كشيده مي شوند و آينده شان 

را با اين انتخاب ها تغيير مي دهند.«
اين استاد دانش��گاه اظهار مي دارد: »به روستاها 
كه نگاه كنيد كمتر چنين مواردي را مش��اهده 
مي كنيد زيرا در آنجا همه يكديگر را مي شناسند 
و مي دانند پدر و مادر جوانان آنجا چه كسي است 
و چه كارهايي كرده و نكرده، آن وقت ديگر نيازي 
نيست كه بچه ها براي نشان دادن خود، لباس هاي 
عجيب و غريب بپوشند و خودي نشان دهند، زيرا 
هويتشان مشخص است، اما در شهرهاي بزرگ 
كه نوجوانان احساس گمنامي و بي نامي مي كنند 
و براي برتري جويي نس��بت به يكديگر به سراغ 
مادي گرايي مي روند تا خودشان را از اين طريق 
نشان دهند، بيشتر به سمت استفاده از كاالهاي 
عجيب كشيده مي ش��وند و اين يعني دنيايي كه 
ظاهر شما، شما را تعريف مي كند و نه باطن تان!«

 بيگانگي با فرهنگ ملي از كودكس�تان 
آغاز مي شود

قرايي مقدم با اشاره به اينكه كاالهاي ضدفرهنگي 
موجب س��وق دادن نوجوان به سمت بي هويتي 
مي ش��ود، مي گويد: »هرچند نوج��وان به دنبال 
خودنمايي و جلب توجه است، اما وقتي محصوالت 
ضدفرهنگي زيادي را در فروشگاه هاي اينترنتي 
و بازار بيابد به س��مت آن مي رود و به مرور زمان 
فرهن��گ و آين��ده اش را از ش��خصيت هايي كه 
هيچ ربطي به فرهن��گ ما ندارن��د، الگوبرداري 
مي كند؛ بنابراين اينكه چ��ه محصوالتي در بازار 
روانه مي ش��ود در ش��كل گيري هويت نوجوانان 

اثرگذار است.«
اي��ن جامعه ش��ناس تصري��ح مي كند: »كس��ي 
كه ش��خصيت فرهنگي داشته باش��د نيازي به 
خودنمايي ن��دارد و اينها مربوط ب��ه افراد تازه به 
دوران رسيده است تا ديگران نگاهشان كنند. آنها 

مي خواهند بگويند ما هستيم.«
او با بيان اينكه همه تقصيره��ا را نبايد بر گردن 
بيگانگان بيندازيم و بايد به خودمان هم نگاه كنيم، 
اظهار مي دارد: »متأس��فانه دچ��ار فروريختگي 
فرهنگي ش��ده ايم و در اين زمين��ه خودمان هم 

مقصريم.«
قرايي مقدم با تأكيد بر نقش خانواده و آموزش و 
پرورش در اين ام��ر مي گويد: »زنگ خطر ترويج 
فرهنگ غربي خيلي وقت اس��ت ك��ه به صدا در 
آمده، اما كس��ي صداي آن را نشنيده است. بايد 
بفهميم بيگانگي با فرهنگ ملي از كودكس��تان 
آغاز مي ش��ود. متأس��فانه آموزش و پ��رورش ما 
بيمار شده اس��ت و جوانان را به جاي سوق دادن 
به سمت فرهنگ ملي به س��مت فرهنگ غربي 
سوق مي دهد. خانواده ها هم نقش بسيار مهمي 
در اين زمينه داشته و دارند. پدران و مادران بايد 
هوشيار باش��ند و در محيط خانواده زمينه اي را 
فراهم كنند كه فرزندشان به سمت فرهنگ ملي 

حركت كند.«
 هزينه هاي گران برای بازسازي آسيب هاي 

فرهنگي
دكتر پرويز رزاقي، روانش��ناس باليني و مش��اور 
مدرس��ه درباره تأثير تبليغ��ات ضدفرهنگ در 
فروش��گاه هاي اينترنتي به خبرن��گار »جوان« 
مي گويد: »معموالً وس��ايل و لوازم��ي كه در هر 
جامعه اي توليد مي شود بايد متناسب با ارزش و 
فرهنگ آن جامعه باشد يا حتي اگر وارداتي انجام 
مي شود نيز بايد در همين راس��تا باشد، زيرا اگر 
مخالف و مغاير با فرهنگ جامعه باشد بايد دولت 
هزينه هاي زيادي را براي بازسازي آسيب فرهنگي 
ايجاد شده، متحمل شود. بنابراين بايد مسئوالن 
ذيربط قوانين��ي را وضع كنند و پ��س از آن بايد 
مجريان اين قوانين را در دستوركار قرار بدهند تا 

خسارت فرهنگي به جامعه وارد نشود.«
رزاقي با بيان اينكه متأس��فانه شاهد آن هستيم 
كه نظارت مناس��بي بر توليد و واردات كاالهاي 
فرهنگي در كش��ور ما صورت نمي گيرد و كمتر 
كااليي متناس��ب با فرهنگ جامعه م��ان توليد 
مي شود، اظهار مي دارد: »در برخي از جوامع مانند 
جامعه ما زمان��ي كه ميزان نظارت و مس��ئوالن 
حوزه گروه مد و لباس نس��بت به توليد تبليغ و 
واردات كاال به پايين ترين مرحله خود مي رس��د 
و نظارت كمي روي آنها مي ش��ود، گروه ها از اين 
فرصت استفاده كرده و به جاي اينكه به ارزش و 

فرهنگ و باور آن جامعه احترام بگذارند، به دنبال 
منفعت طلبي مي روند و سعي در به دست آوردن 

سود كالن دارند.«
او ادامه مي دهد: »منفعت طلبان زير س��ايه نبود 
نظارت كاف��ي، كااله��اي ضدفرهن��گ را براي 
جوامعي انتخ��اب مي كنند ك��ه تحت تأثير قرار 
مي گيرند؛ يعني گروه نوجوان كه هيجان مدارند 
و تفكر منطقي در آنها كمرنگ و تفكر احساسي 
و هيجاني در آنها بيش��تر اس��ت، بنابراين براي 
فروش بهتر محصوالتش��ان كاالي��ي را توليد و 
تبليغ مي كنند كه از اين طريق بتواند كاالهايش 

را بفروشد.«
اين روانشناس باليني تصريح مي كند: »نوجوانان 
عالوه بر رفتار هيجاني و تنوع طلب بودن، در اين 
مقطع س��ني به دنبال برند مي رود. وقتي كه در 
ميان محصوالت ارائه شده، برندهايي تبليغ شود 
كه ضدارزش و ضدفرهنگ باش��د، به طور حتم 
براي نوجوان��ان جلب توجه مي كند و به س��مت 
آن مي رود. آن وقت مي بينيم جوانان ما به سمت 
ارزش هاي امريكايي و اروپايي كه ما خيلي با آن 

موافق نيستيم، رفته اند.«
او درباره دنياي نوجواني و حساسيت هاي مربوط 
به آن مي گويد: »نوجوانان به  دنبال متفاوت بودن 
هستند، آنها مي خواهند حتي از گروه خودشان 
نيز متفاوت باش��ند، به همين دليل دنبال لباس 
پوشيدن و حرف زدن خاص مي روند و پا به دنيايي 
مي گذارند كه از لحاظ س��اختار رواني متفاوت و 
عجيب باشد. وقتي در ميان كاالهاي فروشگاه هاي 
اينترنت��ي در حال بررس��ي آن اس��ت، كاالهاي 
عجي��ب را ببيند به س��مت خريد آنه��ا مي رود 
و با اي��ن كار قص��د دارد كه ديگران او را بيش��تر 
ببينند. سود اين چرخه نيز به جيب فروشندگان 
كاالهاي ضدفرهنگ مي رود و آسيب آن به جامعه 

مي خورد.«
 هدفگيري نوجوانان براي دور ش�دن از 

اصالت و باور ديني
رزاق��ي ب��ه هدف گ��ذاري واردكنن��دگان و 
توليدكنندگان كاالهاي ضدارزش اشاره مي كند 
و اظهار مي دارد: »شما هيچ وقت در كت و شلوار 
رسمي، تبليغات ضدفرهنگ نمي بينيد، زيرا كه 
توليدكنندگان و واردكنندگان اين كاال مي دانند 
كه فرد 30 سال يا 40 س��اله ذهنش به پختگي 
رس��يده و از اين تصاوير اس��تفاده نمي كند و به 
 طور كلي از خريد چنين كاالهايي لذت نمي برد، 
بنابراين به سراغ اين گروه سني نمي روند و روي 

افكار گروه سني نوجوانان كار مي كنند.«
اين مش��اوره تربيتي معتقد است ش��ركت ها و 
مؤسسات با توليد و واردات كاالهاي ضدفرهنگي 
و تبليغ آنها، سعي مي كنند نظام ارزشي را از ذهن 

نوجوانان م��ا دور كنند و اين گ��روه را از اصالت، 
اعتقادات و باور ديني خود دور كنند. 

او تصري��ح مي كند: »اولين كاري ك��ه كاالهاي 
ضدارزش و ضدفرهنگ��ي انجام مي دهد نوجوان 
ما را از خودش دور مي كند و به او مي گويد كه اگر 
مي خواهي در جامعه ديده شوي بايد از خود واقعي 
خودت دور شوي و تمام زحماتي كه خانواده براي 
شكل گيري شخصيت نوجوان خود انجام داده  يا 
آموزش و پرورش تالش كرده بود از بين مي رود.«
رزاق��ي ادامه مي دهد: »تبليغ��ات فرهنگ  مغاير 
با فرهنگ جامعه ما، رواب��ط خانوادگي را مختل 
مي كند و باعث مي شود يك نوجوان از خانواده اش 
فاصله بگيرد و روز به روز اين فاصله بيش��تر هم 
خواهد شد. به همين دليل تنش و دعوا در ميان 
خانواده ها مشاهده مي شود و نوجوان براي رسيدن 
به ارزش هاي تبليغات ضدفرهنگي از خانواده خود 
فرار كند و پرخاشگر شود. به همين دليل ارزش 
دروني و اصال��ت خانوادگي به افول مي رس��د و 

آسيب پذيري آن بيشتر مي شود.«
او با بيان اينكه نوجوانان ما غالباً درس مي خوانند، 
اما ممكن است الگوي غربي آنها را به سمت مد و 
خودنمايي سوق دهد و آنها را از ادامه تحصيل نيز 
بازدارد، مي گويد: »گاهي اوقات نوجوان در مقابل 
مخالفت خانواده به رفتارهاي بزه روي مي آورد و 
در نهايت مشاهده مي كنيم كه به دليل بي توجهي 
به نوع كاالهاي عرضه شده در بازار و فروشگاه هاي 
اينترنتي، آسيب هايي گريبان خانواده ها را گرفته 
كه قابل جبران نيست. بنابراين تا دير نشده بايد 
براي محص��والت و كاالهايي كه ب��ه نوجوانان و 
جوانان عرضه مي ش��ود دقت بيش��تري صورت 

بگيرد.« 
 لزوم تشكيل معاونتي براي مسائل مد و 

پوشاك در وزارت ارشاد
در همي��ن رابطه دكت��ر ميثم مهدي��ار، معاون 
پژوهشي پژوهش��كده فرهنگ و هنر به خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »متأسفانه فروش محصوالت 
ضدفرهنگي با تصاوير خوانندگان زرد بيگانه در 
فروش��گاه هاي خياباني و اينترنتي نشان دهنده 
آن است كه ما در شخصيت سازي و كاراكترسازي 
شخصيت هاي هنري- فرهنگي و تاريخي خودمان 
ضعف داشته و داريم و همين مسئله موجب شده 
تصوير خواننده دست چندم كشور هاي ديگر روي 
برخي محصوالت متعلق به نس��ل جوان ما قرار 

بگيرد و مصرف شود«. 
او با اشاره به اينكه متأسفانه ما نتوانسته ايم بين 
مصرف فرهنگي خود و هنرمند بومي كشورمان 
ارتباط خوبي برقرار كنيم، ادامه مي دهد: »ساير 
كش��ور ها از ابزار هاي رس��انه اي مانند سينما و 
انيميشن براي ارتباط ميان هنرمندان و مصرف 
فرهنگي خود اس��تفاده مي كنند و در تالش��ند 
كه عالوه بر استفاده از ش��خصيت هاي حقيقي 
خودش��ان از هر كاراكت��ري كه در رس��انه هاي 
تصويري محبوب شده نيز كاراكتر بسازند و آن را 
عمومي مي كنند. در نهايت نيز تصاوير آن كاراكتر 
را روي محصوالت مربوط ب��ه مخاطبي كه جزو 

برنامه ريزي آنها بوده است، قرار دهند.«
مهديار درب��اره هدف كش��ور هاي مختلف براي 
كاراكترس��ازي مي گويد: »آنه��ا از ارزش افزوده 
اقتصادي از باب تبليغات كاراكتر هاي ساخته شده 
در فيلم سينمايي يا انيميشن استفاده مي كنند 
و اصوالً، چون اين كاراكتر ها غيرواقعي هس��تند 
و در ي��ك فيلم از آن اس��تفاده و تمام ش��ده اند، 
خيلي راحت تر و بهتر از آن اس��تفاده مي كنند، 
زيرا وقتي از عكس يك هنرمند واقعي اس��تفاده 
شود، آن هنرمند زنده است و مي تواند رفتار ها و 
موضع گيري هايش خالف نيت سفارش دهندگان 
تبليغات داش��ته باش��ند، اما مثاًل انيميشن كه 
ساخته مي ش��ود به نوعي تمام مي شود و بيشتر 
از حيث تاريخي ارزش دارد و چون تمام شده در 
نتيجه تأثيرات آن در يد كنت��رل برنامه ريزان و 

سياستگذاران خواهد ماند. 
 اما ما در اين حوزه ها ضعف داريم، در نتيجه مجبور 
مي شويم براي فروش محصوالت به كاراكتر هاي 
وارداتي تكيه كنيم كه اين كار تبعات بسيار بدي 

براي جامعه به دنبال دارد.«
معاون پژوهشي پژوهشكده فرهنگ و هنر درباره 
اينكه ضعف كاراكترسازي و عدم ارتباط مناسب 
بين مصرف فرهنگ و هنرمندان كشورمان از كجا 
نشئت مي گيرد، اظهار مي دارد: »مهم ترين متولي 
اين ماجرا وزارت ارشاد است كه البته ساختارش 
براي پيگيري نيز نامتناس��ب است. به طور حتم 
اين موضوع بايد در حوزه مد و برندسازي پيگيري 
شود كه وزارت ارشاد ما ساختار سنتي آن بيشتر 
در حوزه كت��اب و اينها بوده اس��ت، كمتر در اين 

موضوعات ورود كرده است.«
او با بيان اينكه اميدواريم در وزارت ارشاد جديد 
تحولي ايجاد شود، تصريح مي كند: »همانطور كه 
معاونت فرهنگي داريم كه كار هايي در حوزه كتاب 
انجام مي دهد يا مثالً سازمان سينمايي و موسيقي 
نيز داريم، بايد يك معاونتي مانند اينها داش��ته 
باشيم كه پيگيري مس��ائل مد و پوشش باشد و 
ايجاد پيوند بين پتانسيل هاي فرهنگي با مصرف 
فرهنگي مان را انجام دهد. زيرا كه ما پتانس��يل 
فرهنگي بس��يار زيادي در حوزه هن��ر، ادبيات، 
سينما، فرهنگ و تاريخ داريم كه برندسازي از آنها 
نيازمند به حمايت و پيگيري است كه وزارت ارشاد 

و فرهنگ اسالمي بايد متولي آن باشد.«
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تير خالص تبليغات ضدفرهنگ به جامعه جوان ايراني!
كاراكترسازي محصوالت مورد مصرف نوجوانان و جوانان، در سايه بي نظارتي ذائقه اجتماعي نسل آينده ايراني را تغيير داده است

حسین سروقامت

بازگشايي مدارس مستلزم 
واكسينه شدن  تمامي دانش آموزان است
نوبت واكسيناسيون  به شصت و هشتي ها رسيد

امسال دومين س�الي است كه پايان ش�هريور و پيچيدن بوي ماه 
مهر در كوچه و خيابان با بازگش�ايي مدارس همراه نيست! آنطور 
كه وزير بهداشت گفته بازگشايي مدارس مستلزم واكسينه شدن 
تمامي دانش آموزان است كه مقدمات واكس�ينه شدن اين گروه 
س�ني نيز در حال فراهم ش�دن است. رئيس س�ازمان غذا و دارو 
هم از صدور مجوز مصرف دو واكسن پاس�تور و سينوفارم چيني 
براي سنين زير 18 سال خبر داده است. اين دو واكسن كه در سبد 
واكسيناسيون كشور وجود دارد، طبق برنامه و اولويت بندي اعالم 
شده از س�وي معاونت بهداشتي وزارت بهداش�ت براي نوجوانان 
استفاده خواهد شد. نوبت واكسيناسيون بزرگساالن هم با كاهش 
پنج سال سن اعالم شده به متولدين س�ال 68 و قبل از آن رسيد 
و چيزي ب�ه واكسينه ش�دن ده�ه هفتادي ها باقي نمانده اس�ت. 

سر به زيري پيك پنجم ادامه دارد، اما فوتي ها به رغم كاهش نسبت به 
روزهاي بحراني، همچنان س��ه رقمي و باالست. طبق آمار 24 ساعته 
تا روز 2۷ شهريور ۱400 و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱2 
هزار و ۸4۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه 
2 هزار و ۱24 نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 

كشور به ۵ ميليون و 40۸ هزار و ۸۶0 نفر رسيد. 
در همين زمان، 3۵۵ بيم��ار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيماري به ۱۱۶ هزار و ۷۹۱ نفر رسيد. تا كنون 
4 ميليون ۷3۶ هزار و ۸۹۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. ۶ هزار و ۸3۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
در حال حاضر ۵۷ شهر كشور در وضعيت قرمز، 23۸ شهر در وضعيت 
نارنجي، ۱3۶ شهر در وضعيت زرد و ۱۷ شهر در وضعيت آبي قرار دارند. 
خالصه اينكه همه آمارها از عبور از موج پنجم كرونا حكايت دارند، اما 
همچنان نمي توان شرايط را عادي انگاشت و به زندگي عادي بازگشت. 
مدارس و دانشگاه ها هم فعالً بنا نيست بازگشايي شوند و امسال هم مثل 

سال گذشته بازگشايي مدارس مجازي خواهد بود. 
   واكسينه ش�دن تمام�ي دانش آموزان ش�رط بازگش�ايي 

مدارس 
به گفته بهرام عين اللهي، وزير بهداش��ت بازگش��ايي مدارس مستلزم 
واكسينه شدن تمامي دانش آموزان است كه مقدمات واكسينه شدن 

اين گروه سني نيز در حال فراهم شدن است. 
وي درباره بازگشايي دانشگاه ها نيز گفته است:» همه اساتيد دانشگاه ها 
واكسينه ش��دند و تزريق واكسن به دانش��جويان هم از هفته گذشته 
آغاز شده است. دانشگاه علوم پزش��كي از ۱۵ مهر بازگشايي مي شود، 
اما درباره وزارت علوم بايد مس��ئوالن وزارتخانه متبوع تصميم گيري 
كنند با اين وجود تالش براي بازگش��ايي تمامي دانشگاه ها تا دو، سه 

هفته آينده است.«
مسعود يونسيان اپيدميولوژيست هم درباره زمان و نحوه بازگشايي ها 
با تأكيد بر اينكه بايد بازگش��ايي ها را به شكل مرحله بندي شده انجام 
دهيم، اينگونه توضيح مي دهد:»بايد دوز دوم واكسن ها هم تزريق شود 
و از هفته دوم بعد از تزريق دوز دوم واكسن، عمدتاً افراد را مصون تلقي 
مي كنيم و اگر بپذيريم كه بين تزريق دوز اول و دوز دوم سه هفته فاصله 
وجود دارد، بنابراين از روزي كه دوز اول واكس��ن را ب��ه اكثريت افراد 
جامعه تزريق كنيم، پنج هفته بع��د مي توانيم بگوييم كه اين اكثريت 
مصون شده اند. ما هنوز تا رس��يدن به اين نقطه فاصله زيادي داريم و 

شايد هنوز قضاوت درباره بازگشت به شرايط عادي زود باشد.«
وي با تأكيد بر اينكه هيچ كجاي دنيا هنوز به شرايط عادي بازنگشته 
است، ادامه مي دهد:» در هر كشوري هم كه سعي كردند به شرايط عادي 
بازگردند، با مشكالتي مواجه شدند. بنابراين فعاًل بايد شرايط نزديك 
به شرايط عادي را مدنظرمان داشته باشيم و همواره بايد احتياط هاي 
بهداشتي را مانند رعايت در تماس ها، رعايت بهداشت تنفسي، تهويه و 
حداقل حضور در فضاي بسته داشته باشيم، اما مي توانيم بازگشايي ها 
را به شكل مرحله بندي شده انجام دهيم، مشروط بر اينكه بخش اعظم 

كشور واكسن تزريق كرده باشند.«
   شروط بازگشايي مدارس و دانشگاه ها

وي درباره بازگش��ايي مدارس و دانش��گاه ها توصي��ه مي كند: »براي 
بازگشايي مدارس و دانش��گاه ها نيز بايد به صورت مرحله بندي شده 
عمل كرد و نمي توان با يك قانون كلي بگوييم همه س��ر كالس روند 
يا همه آموزش مجازي داشته باش��ند. به نظر مي رسد كه كالس هاي 
كم جمعيت تر مانند تحصيالت تكميلي را مي توان زودتر بازگش��ايي 
كرد. در عين حال از آنجايي كه عمدتاً كالس ها در فضاي بسته تشكيل 
مي ش��وند، مي توان كالس هاي پر جمعيت تر را به شكل مجازي يا به 
صورت توأمان مجازي و برگزاري حضوري بخش هاي عملي داش��ته 
باشيم كه ميزان تماس از نظر زماني كوتاه تر شود. درباره مدارس هم به 
نظر مي رسد تا زماني كه والدين و معلمان واكسينه نشده اند، مضراتش 

ممكن است قابل مالحظه باشد.«
از نگاه اين اپيدميولوژيست به طور كلي بازگشايي ها جنبه هاي بسيار 
زيادي دارد و به صرف يك ابالغ و قانون نمي توان بازگش��ايي را انجام 
داد. يكي از جنبه هاي بازگش��ايي اين اس��ت كه درصد ايمني جامعه 
چقدر اس��ت، جنبه دوم اين اس��ت كه آموزش و پرورش براي مقابله 
با اين ش��رايط چه تمهيداتي از نظر افزايش فضاهاي فيزيكي، افزايش 
تهويه، كاهش تراكم در كالس ها، افزايش شرايط شست وشوي دست 
و رعايت بهداشت تنفسي و فراهم كردن ماسك براي دانش آموزان به 
اندازه كافي انديشيده است. عامل بعدي بحث تعامل است. به اين معنا 
كه چقدر با مس��ئوالن آموزش و پرورش، مس��ئوالن مدارس، اولياي 
دانش آموزان و خود دانش آموزان، با شهرداري ها كه بايد تمهيداتي را 
براي اوليا فراهم كنند كه بتوانند با وسيله شخصي شان دانش آموزان را 
به مدرسه برسانند تعامل داشتيم. در عين حال جنبه ديگر بازگشايي 
مدارس اين است كه مطالعات عميقي بايد انجام شود و فوايد و مضرات 
بازگشايي و تعطيلي مدارس در برابر هم قرار داده شده و تصميمي كه 
كمترين ضرر و زيان را دارد، اتخاذ شود. وي تصريح مي كند:» بايد توجه 
كرد كه هم بستن مدارس و هم بازگشايي آنها، منافع و مضراتي دارد. 
اينطور نيست كه با تصميم س��اده اي مواجه باشيم كه يك سمت آن 
زيان باشد و سمت ديگرش منفعت و انتظار داشته باشيم كه به سادگي 

تصميم گيري كنيم.«
تا كنون 2۸ ميلي��ون و 3۸2 هزار و ۹۹۵ نفر دوز اول واكس��ن كرونا و 
۱3 ميليون و ۶20 ه��زار و ۸۶۸ نفر ني��ز دوز دوم را تزريق كرده اند و 
مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كش��ور به 42 ميليون و 3 هزار و 

۸۶3 دوز رسيد. 
حاال محمد رضا شانه ساز، رئيس س��ازمان غذا و دارو مجوز مصرف دو 
واكسن كرونا براي افراد زير ۱۸ سال خبر داده است. وي با بيان اينكه 
واكسن سينوفارم و پاس��تور مي توانند در سنين نوجواني نيز استفاده 
ش��وند، گفت: »واكسيناسيون افراد زير ۱۸ س��ال طبق اولويت بندي 

وزارت بهداشت انجام مي شود.«
اما به نظر مي رسد هنوز تا واكسينه شدن تمام جمعيت دانش آموزي 
فاصله زيادي داريم و امسال هم مهرمان همچون سال گذشته مجازي 

خواهد بود. 

يكي مي شود طنزپرداز و سلبريتي و توئيت مي كند:
 »انگار بي فايده است... انگار ديگر هر تالشي بي فايده است... در 
جهاني نفرين شده... در سرزميني نفرين شده... ساليان است 
كه در خود اش�ك مي ريزم، دعا مي كنم در سرزميني كه مركز 

نفرين زمين است...انگار بي فايده است.«
ديگري مي شود منتقد و وطن پرست و پاسخ مي دهد:

»مردم ايران در اوج تحريم نه قفسه هاي مغازه ها را خالي ديدند، 
نه در صف ماسك و دستمال به صورت هم تيغ كشيدند، نه از بيم 
فردا قوطي كنسرو و سالح انبار كردند، نه بزرگانشان در خانه 
سالمندان بي پناه رها شدند تا هزينه ها كمتر شود! هر كس اين 

سرزمين را نفرين كرده، نفرينش نگرفته...«
فكر نكنيد اينها دو نفرند كه مقابل هم صف كشيده اند؛ نه... دو 

طيف مختلف كنار هر يك ايستاده!
شما از كدام طيف ايد و كدام طرف ايستاده ايد؟
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تناقض هاي رسواكننده   انحصارگرايان
طرحي ضدانحصاري در مجلس تصويب شد؛ در اثناي بررسي طرح، 24۱ 
استاد حقوق با امضاي نامه اي نسبت به تبعات تصويب طرح »تسهيل صدور 

برخي مجوزهاي كسب و كار« بر حرفه وكالت هشدار داده اند. 
مداقه در جزئيات اين نامه، يادداشت هاي جداگانه اي مي طلبد، اما خالصه 
آن چنين بود: »فارغ التحصيالن حقوق از س��واد كافي برخوردار نيستند 
و در نتيجه اعط��اي پروانه وكالت به اي��ن فارغ التحصيالن، ظلم به حقوق 
مردم اس��ت«. صرف نظر از اينكه آيا طرح مزبور، طرح خوبي اس��ت يا نه و 
فارغ از بررسي اين موضوع كه تصويب طرح تسهيل به معناي صدور پروانه 
وكالت براي فارغ التحصيالن كم سواد هست يا نه، اين نكات قابل تأمل به 

نظر مي رسد:
۱- فارغ التحصيالن حقوق از دانشكده هاي مختلف، دسترنج كالس هاي 
درسي اساتيد حقوق هستند. اذعان اس��اتيد حقوق به اين موضوع كه اگر 
فارغ التحصيلي در آزمون وكالت معادل ۷0 درصد از ميانگين يك درصد 
نفرات برتر آزمون را كسب كند، باز هم كم سواد محسوب مي شود، دقيقاً 
به كجا برمي خورد؟ بر فرض كه چنين فارغ التحصيلي كم سواد بوده و اليق 
وكيل شدن نباشد، مسئوليت كم سوادي يا حتي بي سوادي فارغ التحصيالن 
حقوق بر عهده كسي غير از اساتيد دانشكده هاي حقوق است؟! مگر اساتيد 
حقوق نيس��تند كه پس از تدريس از دانش��جو امتحان گرفته، به او نمره 
قبولي داده و با راهنمايي يا مشاوره در پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع 
تحصيالت تكميلي باعث فارغ التحصيلي وي در رشته حقوق و گرايش هاي 
مختلف حقوقي شده اند؟! اساتيد امضاكننده نامه، خروجي هاي خودشان را 
زير سؤال برده  و آنها را مستحق دريافت پروانه وكالت ندانسته اند؟! بر فرض 
پايين بودن سطح سواد فارغ التحصيالن حقوق، مسئوليت باالبردن سطح 
سواد حقوقي ها بر عهده كسي جز اساتيد حقوق است؟ حرمت امامزاده را 
متولي نگه مي دارد؛ چرا اساتيد حقوق به عنوان متوليان رشته حقوق، حرمت 
دانشكده هاي حقوق را شكسته و آنها را به اين جايگاه رسانده  ا ند كه خروجي 

آنها سواد مكفي براي تصدي وكالت را نداشته باشند؟
2-  يكي از مسائل بنيادين در حقوق كه مورد اجماع همه حقوقدانان است، 
اصل منطقي و مترقي دفاع از حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع همگاني 
است. از مصاديق مسلم آزادي هاي مشروع، آزادي انتخاب شغل است. مطابق 
اسناد حقوق بش��ري و دكترين هاي حقوقي، حق اشتغال از جمله حقوق 
چندوجهي است: هم ناظر به مردم است، هم ناظر به حكومت؛ هم ايجابي 
اس��ت، هم س��لبي. از چنين منظري، حكومت و مردم نبايد اشخاص را از 
انتخاب شغل مناسب محروم كنند  و هم اينكه حكومت مكلف است با ايجاد 
شرايط برابر، به دسترس پذير بودن ش��غل هاي نافع به حال جامعه كمك 
نمايد. اين معنا در اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي ما 
نيز به نحوي منعكس شده است. اكنون و با طرح نامه جمعي از اساتيد حقوق 
اين پرسش جدي مطرح است كه آيا از منظر ايشان دانشجويان حقوق از 
حقوق شهروندي، آزادي هاي مشروع و آزادي در انتخاب شغل برخوردار 
هستند يا با محدودسازي سقف ظرفيت مشاغل حقوقي به ويژه در حوزه 
مشاغل غيردولتي، فارغ التحصيالن را با ممنوعيت يا محدوديت استفاده از 
حق همگاني انتخاب شغل مواجه كرده اند؟ از جمله نتايج انكارناپذير احترام 
به آزادي شغل، احراز كف صالحيت ها پيش از تصدي مشاغل است، اما آيا از 
منظر اساتيد حقوق، با تفسيري مضيق از حقوق شهروندي و برخالف مفهوم 
اسناد حقوق بشري، اثبات سقف صالحيت ها جاي خودش را به احراز كف 
صالحيت ها داده اس��ت؟ آيا همگاني بودن، عام بودن و ضروري بودن حق 
اشتغال را قبول نداش��ته يا فقط به طور خاص و موردي، فارغ التحصيالن 
حقوق را مشمول شقوق حق انتخاب شغل نمي دانيم؟! پرپيداست كه اگر 
مطابق آنچه در نامه منتشره آمده، از نظر اين 24۱ استاد حقوق، براي وكالت 
بايد سقف صالحيت ها را اثبات كرد، پس حتماً و به طور قدر متيقن آزمون 
تستي، چنانكه چندين سال در رويه جذب وكيل از سوي كانون هاي وكال 
مرسوم است، نمي تواند اثبات گر س��قف صالحيت ها باشد، چراكه قدرت 
استدالل ورزي، نطق، سالمت و صحت روان و بسياري موارد ديگر، هرگز با 

پاسخگويي به چند سؤال چهار گزينه اي قابل احراز نيست. 
3-  در ايام انتخابات نهادهاي نظارتي به حكم قانون و البته منطق حكمراني، 
پيرامون نظارت بر انتخاب��ات و احراز صالحيت نامزدها، س��خن به ميان 
مي آورند و با الزامات قانوني، بر روند انتخابات نظارت مي كنند. در همان ايام 
برخي از اساتيد حقوق با اظهارنظرهايي اعالم مي كنند كه نظارت بر انتخابات 
و روند احراز صالحيت ها در تنافي با حقوق ش��هروندي است. تصميمات 
يك نماينده مجلس يا يك رئيس جمهور بر كل كشور و آحاد جامعه، حتي 
اقليتي كه به نامزد پيروز رأي نداده اند، اثرگذار است. با ذكر اين مقدمه، اين 
سؤال جدي مطرح اس��ت: قائالن به آزادانگاري حداكثري انتخابات براي 
تأمين حقوق شهروندي و منتقدان تحديد حقوق شهروندي در انتخابات 
با نظارت هاي قانوني، چگونه تحدي��د ورود به وكالت را توضيح مي دهند؟ 
خاصه آنكه وكالت، مثل نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري يك جايگاه 
حاكميتي نيست، هزينه اي از بودجه عمومي براي آن پرداخت نمي شود 
كه ناچار به اكتفا به پست هاي از پيش تعيين ش��ده باشد و دامنه شمول 
تصميمات و اقدامات در وكالت، بدواً عام الشمول و توسيع يا تضييق كننده 
حقوق عامه در مقياس بزرگ نيست؛ وكيل با ش��ركت در آزمون وكالت و 
پذيرش در آن، صرفاً مجوزي از حاكميت اخذ مي كند و مشغول فعاليت به 
عنوان يك بخش خصوصي مي شود. موكالن با شناخت خودشان و مورد به 
مورد وكيل مورد نظر را انتخاب كرده و نسبت به مورد احقاق حق خودشان 
به وكيل انتخابي اعطاي صالحيت مي كنند. وقتي كه يك صدا و ساختاري 
بر اين نظر باشيم كه براي اعطاي پروانه وكالت به يك فارغ التحصيل حقوق، 
بايد همه صالحيت ها را از پيش و آن هم به صورت حداكثري احراز كرد و 
دست آخر هم با همين تفاصيل، تعداد بسيار محدود و معدودي )تنها حدود 
۵ درصد از كل داوطلبان تصدي منصب وكالت( شايس��ته پوشيدن رداي 
وكالت مي شوند، آيا منطقاً روا نيست كه براي صيانت از حقوق عامه هم در 
انتخابات كمي فعاليت كرده و قائل بر نظارت هاي قانوني به منظور حراست 
از منافع عامه باشيم يا الاقل عليه نظارت هاي قانوني و حفاظت هاي مبتني 

بر قانون از حقوق عامه موضع نگيريم؟ 
اين تناقض ها چه پاسخ قانع كننده اي مي تواند داشته باشد؟ بايد ديد اولويت 
براي اساتيد و حتي فارغ التحصيالن حقوق، حقوق عامه و عمومي مردم است 
يا حقوق صنفي، فردي و تشكيالتي؛ بايد ديد و به طور جدي واكاوي كرد 
كه تعارض منافع تا كجا و به چه ميزان در تصميمات و مواضع اين دست از 

اساتيد ريشه دوانده است. 
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