
آخرین روز پایانی بهار 1369 بود. ســاعت از نیمه بامداد گذشــته بود که زلزله ای به مقیاس7/4 ریشتر استان های 
گیالن و زنجان را لرزاند. در این زمین لرزه شهر های رودبار و منجیل و لوشان و روستاهای همجوار آنها و زنجان در ناحیه 
طارم علیا تخریب شــد. 28 ســال از این حادثه تکان دهنده می گذرد. به همین مناسبت در ایام سالروز این زمین لرزه 
خاطرات عبدالرضا ارغایی؛ مسئول هماهنگی عملیات در ستاد مرکزی زلزله استان های گیالن و زنجان را مرور می کنیم.

 عبدالرضا ارغایی که در حال حاضر در کسوت یک بازنشسته با تجربه- به عنوان مشاور و مدرس مدیریت بحران 
و امور امدادی- با سازمان جمعیت هالل احمر همکاری دارد، با توجه به تجارب 32 ساله کالن عملیاتی امداد و نجات؛ 
از زلزله استان های گیالن و زنجان به عنوان حادثه ای در سطح ملی یاد می کند و می گوید: در شکل ساختاری جمعیت 
هالل احمر اگر حادثه ای رخ دهد تمام عوامل سازمان نیروهای عملیاتی در قالب امداد و نجات محسوب می شوند، باید 
گفت در حادثه زلزله شمال کشور تمام نیرو های سازمان در تهران و استان            های دیگر بسیج شدند و در تیم های مختلف 

به منطقه بحران زده اعزام شدند.
ارغایی درباره حال و هوای نیروهای امداد در آن روزها اظهارداشت: سال 1369 به تازگی از مسایل جنگ تحمیلی و 
بمباران شهری که توان مضاعفی را از نیرو های امدادی گرفته بود، فارغ شده بودیم و من به عنوان رئیس بخش تحقیقات 
به دنبال برنامه ریزی امور نیرو های داوطلب از جنگ برگشــته بودم و همچنین چند صباحی بود که مســایل مربوط به 
امور آزادگان و خانواده هایشان را پشت سر گذاشته بودیم که یکی از بزرگترین زلزله های دنیا به روایت تاریخ اتفاق افتاد.
وی که اهل خرمشهر و ساکن تهران است و اولین تکان های زمین لرزه را در تهران تجربه کرده بود، ادامه داد: جام 
جهانی 1990 بود. نیمه شب با تکان های شدیدی متوجه زلزله شدیم. طبق اعالم مرکز ژئوفیزیک زلزله تهران 5 ریشتر 
محاسبه شد.تمام دلهره و کابوس ما از زلزله تهران بود. اولین کاری که انجام دادم از تلفن عمومی سر خیابان با کشیک 
24 ساعته سازمان جمعیت هالل احمر تماس گرفتم. سازمان هنوز از محل قطعی زلزله اطالعی در دست نداشت اما با 

حدس و گمان هایی اطالعات اولیه بیشتر شمال کشور را نشانه رفته بود. 
در آن روزها که از شبکه تلفنی وسیع و ارتباطات همراه و فعالیت شبکه های مجازی خبری نبود تا در کوتاه ترین 
زمان خبر زلزله خاموش رودبار و منجیل منتشر شود، عبدالرضا ارغایی در بحران های کالن چون زلزله مسئول هماهنگی 
بیســیم و پیجینگ به دیگر مراکز هالل احمر در سطح اســتان های دیگر بود. این مسئول امداد و نجات درباره ارتباط 
گیری در این حادثه می گوید: ساعت یک و نیم بود که با کشیک استان ها به خصوص استان های شمالی تماس گرفتم 

و ساعت چهار صبح بود که روی استان های گیالن و زنجان متمرکز شدیم.
معموال موسسه ژئوفیزیک و سازمان لرزه نگاری و به تبع آن وزارت کشور دو الی سه ساعت پس از حادثه محل زلزله 
را اعالم می کند. ارغایی در این باره می گوید: تا 4 صبح اطالعاتی که به ســازمان می دادند؛ کانون زلزله را شــهر دیلمان 
اعالم می شد. در اولین اقدام سازمان جمعیت هالل احمر نیروهای امداد و نجات استان مازندران و شهرستان ها را خبر 
کردیم و در نهایت متوجه شــدیم در اســتان مازندران هم لرزش هایی احساس شده اما آسیب چندانی به وجود نیامده؛ 
پس تمام نگاه ها متمرکز بر روی اســتان های گیالن و زنجان شــد. بالفاصله با معلوم شدن محل حادثه تمام مسئولین 
سازمان فراخوان شدند. آن زمان خود مرحوم دکتر وحید دستجردی؛ رئیس جمعیت هالل احمر و دکتر محمد پرهام 
رئیس وقت ســازمان هم آمدند. همان شــب تیم هایی از تهران، کرج و مازندران راهی منطقه زلزله زده شدند. یادش به 
خیر همان شب مرحوم دفتری معاون امداد و نجات استان مازنداران، با گروهش به محل زلزله اعزام شدند.با توجه به 
اینکه شبکه موبایلی آن زمان وجود نداشت و تنها شبکه اطالع رسانی فقط از طریق بیسیم بود؛ در نتیجه مطلع شدیم 
شبکه تلفنی شهر های رودبار و منجیل و لوشان از شبکه تلفنی قطع شده است. تیمی که از رشت به این شهرها روانه 
شد با مشکل رانش و ریزش کوه مواجه شد. همچنین تیم تهران هم دچار مشکل بود. امکان عبور هیچ وسیله نقلیه ای 
به این شهرها نبود. در واقع مشکل دو چندان شده بود .تیم های نجات و امداد هالل احمر با در دست گرفتن تجهیزات 

و وسایل نجات پای پیاده رهسپار محل حادثه شدند.

اولین تجربه از زلزله در نقاط شهری
 ارغایی با اشــاره به اینکه زلزله اســتان های گیالن و زنجان اولین تجربه زلزله در ســازه های شهری در ایران بود، 
می افزاید: ما با یک زلزله شــدید از نوع ســازه های مدرن شهری مواجه بودیم چون تا کنون بیشترین تخریب و آسیب 
زلزله را در بافت های روستایی دیده بودیم و از همه مهم تر ابزار مقابله با این حادثه در این وسعت وسیع را نداشتیم و 
باید با همان سبک و سیاق سنتی گذشته تمام توان خود را می گذاشتیم. با هر مشقت و سختی بود نیروها پیاده خود 

را به محل حادثه رساندند؛ تقریبا دم دمای صبح عمق فاجعه معلوم شد.
وی با اشاره به اطالعات غلط اولیه محل زلزله، ادامه داد: تقریبا 6 ساعت طول کشید تا نیروهای جمعیت هالل احمر 
به محل حادثه برسند. در این مدت خود مردم بومی شهر ها به دنبال عزیزانشان، هر چه در توان داشتند گذاشته بودند. 
جمعیت هالل احمر رودبار و خانواده آنها دچار آســیب شــده بود. بیمارستان شهر آسیب زیادی خورده بود . همه جا با 

خاک یکسان و شیرازه شهر از هم گسسته بود ؛ تقریبا در یک کالم همه چیز کن فیکون شده بود.
این امدادگر باســابقه که در روز سوم حادثه به همراه ســه نفر از نمایندگان و کارشناسان بین المللی فدراسیون و 
جمعیت های هالل احمر و صلیب ســرخ در منطقه رودبار و منجیل حضور یافته بود، می گوید: از دور شــنیده بودم چه 
بحران وســیعی در منطقه حاکم اســت اما روز سوم که بر فراز منطقه با هلی کوپتر به همراه تیم  بین المللی فدراسیون 
هالل احمر و صلیب سرخ به پرواز درآمدیم؛ تازه به عمق فاجعه پی بردم. منطقه تماما کوهستانی و کامال صعب العبور، 
ســکونت گاه ها تقریبا در ارتفاعات قرار داشــت؛ دسترسی به مناطق زلزله زده سخت بود. از همه دردناکتر زلزله و رانش 
زمین چند روستا را زیر خروار ها خاک مدفون کرده بود. برای اولین بار منطقه وسیعی از چندین شهر به خصوص صدها 

روستا کامال از بین رفته بود. 
زلزله ای که نقطه عطف شد

ارغایی، زلزله استان های گیالن و زنجان را از جهاتی نقطه عطف سازمان جمعیت هالل احمر ایران دانسته و می گوید: 
این زلزله با وســعت وســیع و حضور 65 کشور مختلف با تجهیزات مدرن امداد و نجات؛ باعث چرخش سازمان از یک 
تفکر سنتی در امر نجات به تفکر نوین و علمی شد. برای اولین بار دریچه ای باز شد تا با تجهیزات کشورهای دیگر آشنا 
شــویم . باید گفت اگرچه حضور 65 کشــور دنیا بعد از 72 ساعت طالیی نجات موثر واقع نشد اما حضور این کشورها 
در امر خدمات چون سیســتم تصفیه آب و تبدیل آب رودخانه به آب شــرب و همچنین برپایی بیمارستان صحرایی  و 

درمانگاه های کوچک در نقاط مختلف بحران و نیز کمک های نقدی و غیر نقدی قابل توجه بود. 
وی حضور 65 کشور جهان در امدادرسانی این زلزله را یکی از بزرگترین استمدادهای بزرگ تاریخ دانست و عنوان 
کرد: این کشورها در زمینه تجهیزات به سگ های تجسس زنده یاب و سیستم های پیشرفته نجات چون ابزارهای پیشرفته 
ای که به راحتی موانع سازه های شهری نظیر تیرآهن و میلگرد را برش یا قطع می کردند، مجهز بودند. تازه در این نقطه 
بود که ســازمان جمعیت هالل احمر ایران احســاس کرد باید به سمت استفاده از ابزار و تجهیزات نوین و علمی برود. 
این تحول و تفکر علمی در سازمان باعث به وجود آمدن مراکز علمی چون تاسیس مرکز علمی کاربردی هالل احمر و 
تاسیس مدارس نجات و تقویت نیروهای امدادگر نجات و همچنین تربیت سگ های تجسس شد. در این سال ها شاهد 

تحول بزرگی، هم در امر امداد و نجات و هم در بخش مدیریت کالن جمعیت هالل احمر بوده ایم.
اوضاع آشفته مردم زلزله زده

ارغایی درباره شرایط آن روزهای مردم زلزله زده اظهار داشت: وضعیت نابه سامان مردم زلزله زده و درد و رنجی که 
بازماندگان حادثه تحمل می   کردند، قابل توصیف نیســت. در روز ســوم دیگر به دنبال انسان زنده ای نبودیم مگر اینکه 
معجزه ای رخ می داد. روز ســوم جمعیت هالل احمر با فراخوان نیروهای امدادی استان ها با عنوان استان های معین به 
دنبال سامان دادن وضعیت و شرایط نابه سامان و آشفته آوارگان زلزله بود. بعد از این چند روز بحرانی که مردم زلزله زده 
به آب و غذا و خواب خود توجه نمی کردند؛ باید مورد حمایت هالل احمر قرار می گرفتند. بعد از این زمان اگر به اوضاع 
اســکان و معیشتی مردم زلزله زده توجه نمی شد، فاجعه ثانویه اتفاق می افتاد چون استرس و اضطراب جامعه زلزله زده 
باال می رفت. بنابراین بالفاصله با وزارت کشور هماهنگ شدیم و همه جمعیت های هالل احمر را با همه تجهیزات چادر 
و غذا و... به منطقه فرا خواندیم.جمعیت هالل احمر اســتان های غربی، متولی مناطق زلزله زده قزوین و زنجان و بقیه 

تیم  های امداد و نجات هالل احمر به سمت گیالن بسیج شدند. 
وی با اشاره به قاعده و ساختار کلی سیستم نظامی و امنیتی منطقه زلزله زده تا ده روز اولیه بحران، ادامه داد: هر 
چیزی که شــاکله یک جامعه را به هم بریزد، بحران گفته می شــود. زلزله ای با این وسعت نیازمند سیستم مهار نظامی 
بیشتری بود که مردم و افراد غیر بومی به منطقه وارد نشوند تا نیروهای جمعیت هالل احمر در امر نجات و امداد مفید 
تر واقع شــوند که این کاســتی در این زلزله و در زلزله بم و ســر پل ذهاب به نوع دیگر تکرار شد. باید گفت نیرو های 
امنیتی و نظامی که باید حافظ منطقه باشــند در قالب نیروی امدادی عمل می کردند که این در کار نیروهای امدادی 

اخالل ایجاد می کرد. 
مســئول هماهنگی عملیات در ستاد مرکزی زلزله اســتان های گیالن و زنجان یادآور شد: بعد از اینکه جاده های 
منتهی به منطقه زلزله زده باز شد ما با موجی از جمعیت مردمی از جمله تشکل های دانشجویی و همچنین سازمان های 
نظامی و افراد وابسته به آنها روبرو شدیم که بدون تجهیزات و با دست خالی به منطقه آمده بودند و توقع داشتند که 
عالوه بر مردم زلزله زده به آنها هم تجهیزات و کمک رسانی کنیم و این موضوع باعث تاخیر در ارایه کمک های ضروری 

به آسیب دیدگان ناشی از زلزله می شد.
لزوم توجه به درس هایی که گرفتیم

توجه و ذکر نکات مهم و تجربه های تلخ و شــیرین حوادث طبیعی همچون زلزله همانطور که بیان شــد می تواند 
باعث افزایش کارآمدی نیروهای امدادی و پشتیبان در حوادث مشابه باشد. البته با وجود اینکه تا کنون در حوادثی که 
در ســال های پس از زلزله مهیب شــمال کشور در ایران به وقوع پیوسته این تجربه های ارزشمند باعث افزایش کارایی 
امدادرســانی به هموطنان شــده است، بازهم می طلبد در کشوری چون ایران که یکی از پرحادثه ترین اقلیم ها از لحاظ 
حوادث طبیعی اســت این تجارب و درس های مهم بیش از پیش توســط مسئوالن، سازمان های امدادی و خود مردم 

مورد توجه جدی قرار گیرد.
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عدالت حقیقتی اســت که از ابتدای تاریخ همه 
انسان ها به دنبال آن بوده اند. آرمانی که اگر نگوئیم 
همه، اما اکثر جنبش ها، قیام ها، نهضت ها و انقالب ها، 
ولو در ظاهر داعی آن بــوده و وعده هایی که همه 
پیشوایان طنین آن را سرداده و تمام حکومت ها ولو 
در شعار با مژده آن توده ها را با خود همراه کرده اند. 
اما تحقق عدالت در جامعه موانعی دارد که یکی از آن 
موانع یعنی فرهنگ اشرافیت موضوع این نوشتار است.
عدالت بخش ماهوی جامعه و دولت اسالمی

در قاموس اســالم عدالت نه یک شــعار که بخشی از 
حقیقت جامعه و جزء الینفک دولت، بلکه بخشی از ماهیت 
جامعه و دولت اســالمی اســت، به گونه ای که زوال آن از 
پیکره جامعه و دولت اســالمی نفی قید اسالمیت از این دو 
را رقم خواهد زد. گوهری که نادیده گرفتنش، موجب تزلزل 
ثبات اجتماعی و شکســت یک ملت، و اجرای آن پایداری 
و اســتحکام جامعه را تضمین خواهــد کرد، همچنانکه از 
امیرالمومنین)ع( در کتاب شــریف غررالحکم منقول است 
 » که می فرماید: »العــدُل قواُم البریْهً و الظلُم بــواُر الرعّیْهً
یعنــی: عدالت، مایه قوام و پایداری مردم و ســتم و ظلم، 
موجب هالک ملت اســت. و نیز می فرمایند: »ثباُت الُدَوِل 
بالعــدل«. همچنانکه در مورد سســتی و ضعف دولت ها و 
حکومت هایــی که به عدالت رفتــار نکنند و از میان رفتن 
اقتدارشان می فرمایند: »َمْن جاَرْت والیُتُه زالت دولَُتُه« و یا 

َن اهللُ ُملَْکُه«.  »َمْن َعِمَل بالعدِل َحَصّ
همانگونه که ذکر شد در قامت جامعه و دولت اسالمی، 
عدالت به عنوان بخشی مهم از ماهیت و معرف آن دو قلمداد 
می شود، بر این اساس هرآنچه که نافی این رکن ماهوی است 
باید طرد شــود. مسائل عدیده ای را می توان به عنوان نافی 
عدالت برشــمرد اما آن معضلی که مسئله این سطور واقع 
شــده ضدی است که خود موطن بسیاری از نوافی عدالت 

است و آن عبارتست از: فرهنگ اشرافیت.

صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، همواره یکی از 
پاک ترین رسانه ها در میان انبوه رسانه های دنیا بوده است. 
از همین رو انتظار می رود تا مدیران این ســازمان، تمام 
تالش خود را برای رســاندن صدا و سیما به یک »الگوی 

رسانه  تراز اسالمی« انجام دهند.
با لطف خدای متعال و تالش برخی از مدیران و برنامه 
ســازان، صدا و ســیما در بخش های خبری و برنامه های 
گفت وگو محور، رشد فعالیت های قابل توجهی داشته است، 
اما عدم نظارت و توجه کافی به برخی از برنامه های صدا و 
سیما مانند پیام های بازرگانی می تواند خسارت های جبران 

ناپذیری را در طوالنی مدت به جای بگذارد.
طبیعی است که صدا و سیما برای تامین بودجه خود 
می بایست زمان بسیار زیادی از برنامه های خود را، به تبلیغ 
پیام های بازرگانی اختصاص دهد، اما آیا بر روی »محتوا«، 
»ارزش ها« و »ســبک زندگی« ترویج شده در این پیام ها 

نظارتی صورت می گیرد یا خیر؟
با نگاهی گــذرا به پیام های بازرگانی درمی یابیم که 
صداوسیما از سالیان دور تا کنون، بدون پیوست فرهنگی 
مناسبی اقدام به پخش پیام های بازرگانی می کند، که در 

ادامه به چند نمونه از آن می پردازیم.
ترویج اشرافی گری

در اکثر پیام های بازرگانی خانه های بســیار بزرگ با 
مبلمان بسیار قیمتی نمایش داده می شود. در چند پیام 
بازرگانی که تا کنون شــاهد آن بوده ایم افراد خانه، بدون 
مبلمان گران قیمت، در روی زمین نشســته و بر پشتی 
تکیــه داده اند و به جای میز ناهــار خوری بر روی زمین 
سفره بیندازند و غذا میل کنند؟! چند درصد از مردم ایران 
بر روی میــز ناهار خوری گران قیمت غذا می خورند؟ به 
راســتی نشان دادن طبقه مرفه باالی شهرتهران، در اکثر 
پیام های بازرگانی چه توجیه و چه پیوست فرهنگی دارد؟ 
آیا خسارت های فرهنگی و ترویج فرهنگ اشرافی گری در 
جامعه با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشــور در نظر 

گرفته شده است؟
در تبلیغ یک یخچال و یا یک آبمیوه از صدا و سیما، 
وقتی کودکی درب یخچال را باز می کند در تمام طبقات 
یخچال، انواع و اقسام میوه های گوناگون، کیک، ژله، آبمیوه 
و غذاهای رنگارنگ وجود دارد. تصور کنید وقتی کودکی 
این تبلیغ را مشاهده کند و بعد درب یخچال خانه خودشان 
را باز کند، می بیند که در یخچال خانه شــان از این تنوع 
و رنگارنگی خبری نیســت. ســؤال این است؛ بعد از این 
اتفاق آیا این بچه احساس خوشبختی می کند یا...؟ چند 
درصد از مردم ایران درون یخچالشان اینچنین رنگارنگ 
است؟ این یک قانون طبیعی است که هر چه قدر میزان 
توقــع باال برود میزان رضایت مندی از زندگی هم کاهش 
می یابد. مدیران صدا و سیما آیا به آسیب های اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاســی ناشی از سوق دادن 

مردم به اشرافی گری فکر کرده اند؟
ترویج حرص و طمع
 با تبلیغات جایزه دار

متاسفانه شاهد هستیم در پیام های بازرگانی محصولی 
تبلیغ می شــود که عامل تحریک کننده برای خرید آن، 
محصولــی گران قیمت به عنوان جایزه آن هم به صورت 
قرعه کشی است. یعنی رسیدن به یک محصول تنها برای 
رسیدن به جایزه. در این موارد محور رقابت محصوالت هم 
باال بردن جایزه و نرخ آن معین شده است نه کیفیت کاال. 
از طرفی دیگر مخاطبان افسوس و حسرت فالن جایزه را 
می خورند و تنها راه رسیدن به آمال و آرزو خود را خرید 

محصول مورد نظر می دانند.
ایجاد ارزش و ضد ارزش

بــا نگاهی به پیام های بازرگانــی این مفاهیم انتقال 
می یابد که داشتن خانه بزرگ، مبلمان و لوازم گران قیمت، 
اتوموبیل لوکس، تعداد فرزند کم و داشتن چهره های بور و 
اروپایی نوعی منزلت و ارزش اجتماعی به بار می آورد و در 
مقابل نداشتن چنین موقعیت هایی به عنوان عامل بدبختی 

ضد ارزش نمایش داده می شود.
دخالت در امور پزشکی

در یکــی از پیام های بازرگانی برای تبلیغ یک روغن 
سرخ کردنی، طوری القا می شود که هر فردی روغن مورد 
نظــر را مصرف نکند و دیگر روغن هــای موجود در بازار 
را تهیــه کند، دچار بیماری های قلبــی و عروقی، پوکی 
استخوان، افسردگی و ام اس می شود! یا در تبلیغی نشان 
می دهد که اگر فالن کفش را تهیه نمائیم تمامی درد های 
مفاصل و کمر درد بر طرف می شود و حتی زندگی شادتری 
خواهیم داشت! یا اگر فالن آدامس را بخرید، به دلیل ماده 
کندر، حافظه قوی تری خواهید داشت و بعد چند دانشجو 
و اســتاد دانشگاه را نشان می دهد که بر اثر خوردن فالن 
آدامس به این مدارج علمی رسیده اند! آیا این مستندات 
و ادعاهای بعضاً مضحک، توسط اساتید برجسته پزشکی 
تائید می شود؟! چه نظارتی بر روی این پیام های بازرگانی 

از لحاظ علمی وجود دارد؟ 
استفاده ابزاری از کودکان

در بسیاری از کشــورها در پیام های تجاری استفاده 
از کودک ممنوع اســت و در بســیاری دیگر از کشورها 
محدودیت هــای زمانی و محتوایــی در این مورد در نظر 
گرفته اند. کارشناسان معتقدند به علت درک پایین کودک 
از فریب های تبلیغاتی و سوق دادن والدین خود به خرید 
و تحریک احساسات آنها، استفاده از کودکان در پیام های 
بازرگانــی نباید صورت بگیرد. اما متاســفانه در پیام های 
بازرگانی صدا و ســیما به تبلیــغ کنندگان از کودکان به 
عنوان یک ابزار برای فروش کاالی خود بهره می برند. در 
این باره قوانینی هم در صدا و ســیما لحاظ شده است اما 
در عمل میتوان با مشــاهده پیام های بازرگانی به میزان 

اجرای این قوانین پی برد. 
به سخره گرفتن مخاطب

در یک پیام بازرگانی نشان می دهد که مادری از رادیو 
می شنود که »اگر به فکر آینده فرزندان خود هستید، همین 
حاال اقدام کنید« مادر سراســیمه کودک خود را از درب 
مدرســه به بانک..... می برد و برای او حساب پس انداز باز 
می کند. بعد نشان می دهد که 15 سال بعد، همان کودک 
بزرگ شــده است و همراه با مادر خود به دانشگاه تهران 

رفته است.
باید از ســازندگان این پیام بازرگانی پرسید که مگر 
دانش آموزان بــرای آنکه به دانشــگاه بروند نباید درس 
بخوانند؟ بازکردن حساب پس انداز در کودکی، چه ارتباطی 

با قبول شدن در دانشگاه تهران دارد؟
یا در تبلیغــی دیگر می گوید »چه ســری در رونق 
مهمانی ها هســت« بعد تصاویری نشان می دهد که افراد 
فامیل کنار یکدیگر نشســته اند و هر بار یک نفر می گوید 
»همین جمع هفته بعد خانه ما« و در آخر گفته می شود: 
»رازش این است که به خاطر استفاده از روغن.... کمتر در 

آشپزخانه هستیم و بیشتر با اقوام!«
یا در تبلیغی دیگر می گوید اگر فالن پوشک را فرزند 
شما استفاده کند کودک شما خالق و کاشف خواهد شد!

درســت است که ســازندگان این پیام های بازرگانی 
از روش هــای اقناع برای فروش محصول خود اســتفاده 
می کنند، اما ســؤال این است که آیا نمی توانیم با اندکی 
دقت و نظارت، مانع از مشــکالت تربیتی ناشی از پخش 
پیام های بازرگانی شویم و در مقابل آیا نمی توان ارزش و 

مفاهیم ایرانی اسالمی را در کنار این پیام ها بگنجانیم؟!
هم آکنون شرکت های خصوصی رسانه ای و تبلیغی در 
حال تولید پیام های بازرگانی هستند و صدا و سیما برای 
به دســت آوردن درآمد مجبور است با کمترین ممیزی 
پیام های بازرگانی را پخش کند. از وضعیت موجود اینگونه 
در ذهن متبادر می شود که تنها خط قرمز صداوسیما در 
پخش پیام های بازرگانی، نوع پوشــش و آرایش خانم ها 
اســت که هر چند آن هم الزم و ضروری اســت و البته 
خود این بخش و اســتفاده افراطی و هدفمند از زنان در 
تبلیغات تلویزیونی در جای خود قابل نقد و بررسی است، 
اما آیا تیم های رواشــناس، جامعه شــناس، رسانه شناس 
و کارشناســان علوم تربیتی و رســانه ای با رویکرد دینی 
در تیــم نظارتی و ارزیابی صدا و ســیما وجود دارد؟! اگر 
وجود دارد پس چرا با این وجود شــاهد پخش این چنین 

پیام هایی هستیم؟!
اینکه کدام نهاد، کدام ســازمان و کدام بخش از صدا 
و ســیما بایستی به این موضوع بپردازد و مجلس شورای 
اسالمی، قوه قضائیه، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مطالبه 
مردمی چه نقشی در این باره می توانند داشته باشند را به 

گزارش بعدی موکول می نمائیم.

شــورای عالی انقــالب فرهنگی، مــورد توجه و 
اعتماد و امید حضرت امام خمینی)ره(، حضرت امام 
خامنه ای و اهالی فرهنــگ و مردم انقالبی و متدیّن 
ایران زمین اســت. جایگاه رفیــع آن که دارای وجهه 
قانونی بودن مصوبات می باشد، قابل تردید و تشابه با 
دیگر نهادها نیســت. لیکن عملکرد این شورا با وجود 
حرکات و تصمیم گیری ها و زمینه ســازی های مثبت 
آن، با جایگاهش تناسب واقعی و دلگرم کننده ندارد. 
خطاب های رهبری در طول سال های اخیر این مسئله 
را بخوبی نشان می دهد. عملکرد این شورا در مسائل 
مهمی چون تعیین رؤســای دانشگاه ها و سند 2030 
و مشــابه این مسائل، از غفلت ها و گاه از کوتاهی های 

آن حکایت دارد.
علــل مختلفی باعث افت کارآمدی و تأثیر گذاری 
این نهاد مهم که ســر وکارش با موضوع گســترده و 
بــا اهمیت فرهنگ به معنای اعم آن - یعنی ســبک 
زندگی اســالمی - ایرانی و حفظ باورها و ارزش های 
اسالم ناب محمدی)ص( و مقابله با تهاجم همه جانبه 
فرهنگی دشمنان انقالب است - شده است. از جمله 
این علل می توان به متغّیر بودن اغلب اعضای حقوقی 
این شورا  اشــاره کرد که رفت و آمد دولت ها به طور 
طبیعی در عدم سامان یافتگی و جهت گیری صحیح 
مباحث شــورا، اثر گذار است، علت دوم این است که 
ترکیب اعضای شــوراء اغلب صبغة آموزشــی اعم از 
مقدماتی و عالی دارد در حالی که گسترش فرهنگ و 
ابزارها و شیوه های جدید، ایجاب می کند این ترکیب، 
گستره ای متناسب با موضوعات و حوزه های فّعال در 

عرصه فرهنگ عمومی پیدا کند. 
یکــی از علل دیگر ناکارآمدی، باال بودن ســّن و 
مسئولیت های متعدد اعضای حقوقی و حقیقی شورا 
است که موجب ناکارآمدی آن و عدم عملکرد جهادی 

و انقالبی شورا شده است.
از ایــن رو تغییــرات ذیل می توانــد کارآمدی و 
تأثیر گذاری شورای عالی انقالب فرهنگی را متناسب 
با مطالبــات رهبری و اهالی فرهنگ و مردم، افزایش 

دهد. محورهای این تغییرات عبارتنداز:
1- کاستن از اعضاء متغّیر حقوقی دولتی و تقنینی 

شورا و افزایش اعضاء ثابت تر در آن.
2- افزایــش اعضاء حقوقی به تناســب گســترة 

موضوعی امروزی فرهنگ و حوزه های مختلف آن.
3- قائل شدن شرط سّنی و تعداد دوره های حضور 

اعضاء حقیقی در شورا.
4- به رسمیت شناختن و دعوت از اعضاء ناظر به 

تناسب مباحث شورا.
شرکت دادن حوزه های علمیه و علما در این شورا 

با توجه به نقش برجسته آنان در فرهنگ کشور.
با توجــه به محورهای فوق، پیشــنهادهای ذیل 

ارائه می شود:
1- افزایش اعضاء حقوقی شورا و دارای حق رأی 

شامل:
- رئیس کمیســیون فرهنگی مجلــس خبرگان 

رهبری.
- رئیس  مرکز پدافند غیر عامل کشور.

- قائم  مقام شورای عالی فضای مجازی کشور.
- رئیس  شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور.

- مدیــر حوزه هــای علمیه قم بــه نمایندگی از 
حوزه های علمیه کشور.

- رئیس  سازمان بسیج مستضعفین.
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- کاهش اعضاء حقوقی آموزشی شورا مانند:
- رئیس جهاد دانشگاهی. 

- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی.
- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.

- رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسالمی.

- وزیر ورزش و امور جوانان.
- حذف رئیس مجلس شــورای اسالمی به دلیل 
حضور رؤسای سه کمیسیون مجلس در ترکیب شورا.
- بــه جای رئیس قوه قضائیه، از معاونت فرهنگی 
این قّوه دعوت شود که کارشناسی و تخصصی تر است 

و شأن ریاست قوه نیز محفوظ می ماند.
3- پیشنهاد می شود از سه وزیر آموزش و پرورش، 
علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی، به تناســب مباحث شورا و رابط با هریک از 
ایــن وزارتخانه ها، دعوت به عمل آید و از اعضاء ثابت 

مباحث شورا نباشند.
4- پیشنهاد می شود، اعضاء زیر به عنوان عضو ناظر 
و بدون حق رأی )به طور دائم یا به تناسب موضوعات 
مطروحه( در شــورا شرکت داشــته باشند تا مباحث 
شورا کاربردی تر شده و تا عمق جامعه تسّری یافته و 
مشارکت عمومی را به همراه داشته باشد و در سطح 

دولت ها باقی نماند. 
    - معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح.

- رئیس  اتحادیه تشکل های دانشجویی.
- رئیس  اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان.

- رئیس  انجمن اهل قلم کشور.
- رئیس  کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور.

 - دبیر شورای عالی امور جوانان.
6- درخصوص سّن اعضاء حقیقی پیشنهاد می شود 
حداکثر سّن 70 سال لحاظ شده و حداکثر دوره های 

حضور در شورا، سه دوره لحاظ شود.
بازنگری در اساسنامه شورا و گنجاندن تغییرات 
ذکر شــده و نیــز تعیین الزامــات در مورد حضور 
رئیس جمهور در جلســات شــورا و امضــاء و ابالغ 
مصوبات آن طی فرصت زمانی مشــخص و تعیین 
راهکار مناسب در صورت عدم امضاء و ابالغ مصوبات 

از سوی رئیس جمهور.
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت

فرهنگاشرافیت
داود مؤذنیان

با  بیگانه  فرهنگی  اشرافیگری   *
مخرب  و  اسالمی  اصیل  فرهنگ 
ارزش های فرهنگ دینی و منشاء 
بسیاری از اضداد و نقیضات عدالت 
است. ویروسی که مخرب روحیه 
انقالبی- جهــادی، هم در عموم 
جامعه و هم در خواص و ســمی 
مهلک در پیکره آرمان های انقالب 

اسالمی به شمار می رود.

* نگاهی به وضعیت کنونی جامعه 
به روشنی اختالف طبقاتی را نشان 
می دهد که محصول سبک زندگی 
 اشرافی است. در حالی که اقشاری 
از جامعه حتی از حداقل های زندگی 
محرومند و با بیکاری، سوء تغدیه، 
تجــرد اجباری، مشــکل رهن و 
اجاره های سنگین و صدها مشکل 
از  به  گریبانند، برخی  دیگر دست 
مسئولین و گروهی دیگر از مردم 
غــرق در ثروت های بــادآورده و 
زندگی های الکچری، بر خودروهای 
لوکس سوار شــده و در برج ها و 
میلیاردی  چنــد  مجلل  ویالهای 

اقامت دارند!

فرهنگ اشرافیت
 اشرافیگری فرهنگی بیگانه با فرهنگ اصیل اسالمی و 
مخرب ارزش های فرهنگ دینی و منشاء بسیاری از اضداد 
و نقیضات عدالت است. ویروسی که مخرب روحیه انقالبی- 
جهادی، هم در عموم جامعه و هم در خواص و سمی مهلک 
در پیکره آرمان های انقالب اسالمی به شمار می رود. آفتی 
که رهبر انقالب ســالیان متوالی و به طور متعدد مدیران، 
کارگزاران، سیاستمداران و خواص را خصوصاً و همه اقشار 
جامعه را عموماً از آلودگی بدان برحزر داشته اند و در دیدار 
اخیرشان با نمایندگان مجلس در کنار توصیه های دیگر، باز 
بر غالب نشدن روحیه  اشرافی گری بر آنها تاکید کرده و برای 
چندمین بار »اشرافیگری« را بالی بزرگ کشور خواندند و 
افزودند: »اگر خلق وخوی  اشرافی جزو سبک زندگی ما شد، 
تبعات منفی آن از جمله ریزش ها پایانی نخواهد داشــت و 

کار خیلی مشکل می شود«)مورخ: 1397/03/30( 
سبک زندگی اشرافیگری

خوی  اشــرافیت اکثرا در طبقه خواص جامعه شــکل 
می گیــرد و از آنجا که صفات و کنش های خواص در دیگر 

طبقــات و عموم جامعه تاثیرگذار و باعث فرهنگ ســازی 
می شود، در بدنه جامعه سرایت کرده و باعث شکل گرفتن 
یک ســبک زندگی می شود. حال این سبک زندگی جدید 
که آمیخته ای از رفتارها و نمادهای  اشــرافیت و الکچری، 
دنیاطلبی، راحت طلبی، بیدغدغگی نســبت به دیگر اقشار 
و طبقات مستضعف، چشم هم چشمی و دیگر خصیصه های 
مادی اســت در تمامی ســطوح جامعه نفوذ کرده و حتی 
اقشــار ضعیف را نیز در خود غــرق می کند به گونه ای که 
حتی خانواده ای که وضع معیشــتی خوبی هم ندارد، خود 
را ملزم می دارد که از این سبک زندگی تبعیت کند از این 
رو برای مثال وقتی می خواهد مراســم عروسی فرزندش را 
برگــزار کند و یا مهمانی بگیرد، خود را مجبور به تبعیت از 
نمادها و قوانین سبک اشــرافی می داند و اینگونه می شود 
که فرهنگ مخرب  اشــرافیت تنها در همین مثال مذکور 
سرآغاز تبعات و ناهنجاری های بسیاری چون بدهکاری های 
کمرشــکن، باال رفتن ســن ازدواج به دلیل موانع کاذب به 
وجود آمده توسط سبک زندگی  اشرافیت مثل جهیزیه های 
آنچنانی، مهریه های باال، هزینه های بسیار گران مراسمات 
عقد و عروسی و.... و در پی آن ترویج فساد و بی بند و باری 
به دلیل باال رفتن سن ازدواج و دهها و بلکه صدها مفسده 
دیگر می شود. این نمونه یکی از صدها نمونه پایمال شدن 
عدالت توسط  اشــرافیگری است که سبب محرومیت عده 
کثیــری از یک حق طبیعی یعنی ازدواج اســت و تو خود 

بخوان حدیث مفصل از این مجمل...

اشرافیت و تکبر
خوی متکبرانه و اســتکبارجویی ره آورد شوم دیگری 
است که رحم  اشــرافیگری پرورشــگاه مناسبی برای آن 
اســت. اساسا فرهنگ  اشرافیت با نوعی علو و برتری جویی 
همراه اســت و در دوران معاصر همین مسئله علو، تکبر و 
استکبار سرمنشاء تفکرات راسیسمی و نژادپرستانه بوده که 
بشر مصادیق متعدد آن را در نازیسم، تفکرات نژادپرستانه 
و ســلطه جویانه غرب نســبت به جوامع و نژادهای دیگر، 
مسئله استثمار و استعمار، برده داری مدرن و دیگر مصادیق 

مشاهده کرده است. 
انسانی که علو و استکبار ذهنی و نفسانی وی در حوزه 
اخالق فردی به شکل تکبر و خودبرتربینی ظاهر می شود، در 
حوزه عمل اجتماعی آن را به شکل نافرمانی از قانون و حق 
بروز می دهد. این چنین فردی به راحتی حقوق شهروندی را 
پایمال و به حقوق دیگران تعرض می کند. خصیصه یادشده 
عالوه بر نقض عدالت اجتماعی، در هر الیه جامعه به گونه ای 
نمود دارد. در طبقه ســرمایه دار به شــکل تفاخر و تکاثر، 
سوءاستفاده از مال و قدرت، نقض قوانین و نگاه تحقیرانه به 

جامعه مستضعف؛ و در مدیران، سیاسیون و صاحبان قدرت 
به صورت خوی سلطه گرانه و خودبرتربینانه، به وجود آمدن 
معضل آقازادگی و همچنین به وجود آمدن مفاسد اقتصادی 
در این طبقه به دلیل نبود نگاه امانت مدارانه به مسئولیت و 
خود را فراتر از قوانین و مردم پنداشتن، و در توده مردم به 
شکل بداخالقی های اجتماعی، نزاع ها و درگیری های لفظی 
و فیزیکی، رفتارهای پرخاشــگرانه در محیط های کاری و 
خانوادگی و... ظاهر می شــود.)اصالح روحیه برتری طلبی 
اولویت دنیای سیاست و تعامالت اجتماعی، داود موذنیان، 

کیهان، مورخ: 1396/05/29(
اشرافیت و مسئولین

»از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را 
در جامعه ُکند می کند، نمود  اشرافیگری در مسئوالن باالی 

کشور است«)رهبر انقالب، 1380/06/05(
همانگونه که پیشتر ذکر شد،  اشرافیت در بطن خویش 
حامل نوعی تکبر، علو و خود برتربینی است، همچنین موطن 
صفاتی چون دنیاطلبی، انحصارگرایی، قدرت طلبی، ثروت 
اندوزی، بی دغدغگی نســبت به مستضعفین و نیز می تواند 

نامطلوب اقتصادی و معیشــتی محروم باشند در حالی که 
عده ای نجومی بگیر پا در گرده مردم گذاشــته روز به روز 
فربه تر می شوند.  اشرافی گری مسئولین و نوکیسه های تازه به 
دوران رسیده یکی از زمینه های مهم نارضایتی های مردمی 
است که از حداقل ها برخوردار نیستند، یادمان نرود که این 
انقالب، انقالب مستضعفین و پابرهنگان بوده و هست، مبادا 
به سبب بی توجهی مسئولین به این قشر مظلوم و همیشه 
در صحنه این احساس در آنان پدید آید که انقالب به اسم 

آنان و به کام سرمایه داران و مرفهین بی درد تمام شده.
نمادهای اشرافیت در دولت

در پایان الزم است متذکر این مهم شد که رسیدن به 
مرحله سوم انقالب یعنی تشکیل دولت اسالمی که همواره 
مورد تاکید و دغدغه رهبر انقالب بوده متوقف بر اموری است 
که یکی از اساسی ترین آنها از بین رفتن خوی اشرافیت در 
مســئولین و مبارزه قاطعانه با این خصلت ناپسند و در پی 
آن اجرای عدالت اجتماعی است. خوی  اشرافیگری کامال در 
تضاد با ماهیت دولت اسالمی است. در قامت دولت اسالمی 
دنیاطلبی، سرمایه داری و تجمالت نه تنها جایگاهی ندارد 
که مسئولین آن این خصیصه ها را در شان و منزلت خویش 

نمی بینند تا بخواهند به سمت آن گرایشی پیدا کنند.
 حال کافی اســت نگاهی به ساختمان های دولتی اعم 
از مجلس و نهاد ریاســت جمهوری و... و نیز منازل برخی از 
مســئولین و همچنین مخارج هنگفتی که از بیت المال در 
این ساختمان ها می شود مثل هزینه های چند میلیونی برای 
نماکاری دستشویی در مجلسی که باید دغدغه اش رسیدگی 
به وضع محرومین باشد و یا هزینه های بسیار باال تنها برای 
ســاخت استخر و سونا در نهاد ریاست جمهوری انداخت تا 
فاصله آنچه که در آن قرار داریم با آنچه باید بدان برســیم 
را دریابیــم. البته این تجمالت و ولخرجی ها جدای از اصل 
بناهاســت که خود آن ســاختمان های مجلل و تجمالتی 
نمادی از اشــرافیت اســت. آیا از کسی که به محض دست 
گرفتن سکان قوه مجریه وارد ساختمانی مجلل به اسم نهاد 
ریاســت جمهوری)بخوانید کاخ ریاست جمهوری( می شود 
می توان انتظار درک مستضعفین جامعه را داشت؟ وزیری 
که در دفتر مجلل و ساختمان های شیک بر صندلی گرم و 
نرم و راحت وزارت تکیه زده هیچگاه درد آن کارتن خواب و 
فقیری را که بر زمین سفت و سخت، ناچار است سوز سرمای 
زمستان و تیزی گرمای تابستان را به جان بخرد، می فهمد؟ 
آیا امکان رتق و فتق امور مملکتی در مکانی ساده و عاری از 
تجمل وجود ندارد؟ البته فرق است بین بزرگی مکان و بین 
تجمالت آن، و مراد از این گفتار بزرگی و وسعت مکان نیست.

 خالصه سخن اینکه، عدالت اجتماعی آنگاه از مرزهای 
شــعار خارج و به قلمرو عینیت وارد می شود که خوی کاخ 
نشینی و  اشرافیگری از پیکره دولت و سیاسیون و مدیران 
زدوده و مزین به صفت ساده زیستی و روحیه انقالبی شوند.

زمینه پدید آمدن بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد. هر یک 
از خصیصه های مذکور خود به نفســه ناقض عدالت اند و یا 
زمینه نقض عدالت را محیــا می کنند. پدید آمدن روحیه  
اشرافیگری در مســئولین و مدیران سبب به وجود آمدن 
تبعات بعدی آن می شود که نتیجه بارز آن نامطلوبیت اوضاع 

عدالت اجتماعی است. 
نگاهی به وضعیت جامعه کنونی به روشــنی اختالف 
طبقاتی را نشان می دهد که محصول سبک زندگی  اشرافی 
است. در حالی که اقشــاری از جامعه حتی از حداقل های 
زندگی محرومند و با بیکاری، ســوء تغدیه، تجرد اجباری، 
مشــکل رهن و اجاره های ســنگین و صدها مشکل دیگر 
دســت به گریبانند، برخی از مســئولین و گروهی دیگر از 
مردم غرق در ثروت های بادآورده و زندگی های الکچری، بر 
خودروهای لوکس سوار شده و در برج ها و ویالهای مجلل 

چند میلیاردی اقامت دارند!
این تفاوت و فاصله طبقاتی به خصوص  اشرافیت حاکم 
بر مسئولین سبب رنج مردم و مستضعفین جامعه، همانان 
که صاحبان اصلی انقالبند می شود و آنان را ناامید و به نظام 
اســالمی بدبین می سازد. این سرازیری روحیه اشرافی گری 
از قلــه جامعه بــه بدنه و رقابت نامشــروع مســئولین و 
آقازاده هایشــان و نیز عده ای از مردم در مانور تجمل باعث 
برافروخته شــدن خشم مردمی که توان انطباق خود با این 
رقابت را نمی یابند و ندارند، می شود. از این رو رهبر معظم 
انقالب اسالمی اردیبهشت ماه سال 94، جوالن دادن برخی 
جوان های سرمسِت غرورِ ثروت با خودروهای گران قیمت در 
خیابان ها را یکی دیگر از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه 
برشــمرده و تأکید کرده بودند: نیــروی انتظامی باید برای 
ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند. 
این در شان حکومت اسالمی و جامعه دینی نیست که 
عده ای از مردمش حتی از حداقل های یک زندگی و بسیاری 
از حقوق طبیعی و ضروری چون داشتن شغل، ازدواج، خورد 
و خوراک مناسب و... به سبب گرانی های پی در پی و اوضاع 

سدمحکمتحققعدالتدرجامعهودولتاسالمی

مروری بر خاطرات زلزله سال 6۹ در شمال کشور

درس هایی که از اولین تجربه زلزله 
در سازه های شهری ایران گرفتیم

لیال محمدیان 

از ترویج سبک زندگی غربی و  اشرافی تا تمسخر مخاطب 

ضرورت نظارت بر پیام های بازرگانی صدا و سیما
حسن عبدالصمد

چند پیشنهاد برای افزایش کارآمدی 
و تأثیرگذاری شورای عالی انقالب فرهنگی


