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  بامداد چهارشنبه زمین لرزه اي به بزرگي ۴/۵ ریشتر شهرستان خوي را لرزاند که تاکنون بیش از ۵۰۰ منزل مسکوني خسارت دیده است و۱۱۲۶نفر هم مصدوم شده اند.
عکس:  علي ارسالني/ مهر

زمین خوانی

لرزه خیزی پیرامون دریاچه ارومیه
مهــر   ۱۳ بامــداد   ۳:۵۱ ســاعت  در 
در   ۵٫۶ بــزرگای  بــا  زمین لــرزه ای   ۱۴۰۱
خــوی،  شــرق  جنــوب   هفت کیلومتــری 
آذربایجــان  شــرقی رخ داد. ارزیابی اولیه 
ایــن زلزله را کم ژرفا -بــا ژرفای حدود ۸ تا 
۱۰ کیلومتر- و ســازوکاری امتدادلغز نشان 
می دهد. با توجه به روند گســل سیه چشــمه-خوی که شمال  غربی -جنوب  شرقی 
اســت (که در ادامه روند ســامانه گسله شــمال تبریز قرار گرفته)، به نظر می رسد 
که همین گســل با جنبشی امتدادلغز راســت گرد و مؤلفه کوچک تر فشاری، مسبب 
رخــداد زلزله بامداد ۱۳ مهر ۱۴۰۱ بوده اســت. زلزله خوی با حدود ۲۵۰ مصدوم تا 
چهار ســاعت بعد از رخداد، تلفات جانی (کشته) نداشته؛ ولی خسارت های مادی 
از قبیل آســیب به منزل های مســکونی وارد کرده اســت. منطقه پیرامون دریاچه 
ارومیه لرزه خیزی باالیی دارد. در این ناحیه روندهای شــمالی -جنوبی غرب دریاچه 
ارومیه (مانند گســل های پیرانشهر، سرو و ارومیه) با گسل های سامانه گسله شمال 
تبریز (با راســتای شمال  غرب-جنوب شرق) در منطقه شمال دریاچه ارومیه تالقی 
می کنند. میزان لغزش ســاالنه حدود ۴ تا ۵ میلی متر در ســال بر روی پهنه گســله 
سیه چشمه -خوی برآورد شده است. مطالعات تحلیل خطر زلزله نشان می دهد که 
این پهنه -محدوده خوی- حدودا هر ۸۰۰ ســال می تواند یک زمین لرزه با بزرگای ۷ 
تجربه کند. هنوز زمین لرزه با بزرگای ۷ قبلی روی این پهنه گسله معرفی نشده؛ ولی 

زمین لرزه های با بزرگای کمتر در ۱۸۴۰ و ۱۸۴۳ در همین پهنه رخ داده اند.
زمین لرزه هــای قطور آذربایجان غربی (۹۸/۱۲/۴) نیز با دو رخداد یکی با بزرگای 
۵٫۸ در راســتای گسل سلماس و دومی حدود ۱۰ ســاعت بعد در ساعت ۱۹:۳۰ با 
بزرگای ۶ در راستای گسل باش قلعه (که بین ترکیه و ایران امتداد دارد) شاخص اند. 
۲۸ آبــان ۹۸ و ۲۷ بهمــن ۹۸ در همین منطقه زلزله هایی با بــزرگای ۴.۷ رخ داد. 
گســل زمین لرزه ای زلزله بامداد ۹۸/۱۲/۴ قطور با راستای شمال  شرق- جنوب   غرب 
و ســازوکاری کششی، یک تالقی با روند گسل با راســتای شمال  غرب-جنوب  شرق 
در جنــوب قطور دارد که موجب زلزلــه عصر ۹۸/۱۲/۴ با بزرگای ۶ شــد. در واقع 
به نظر می  رســد جنبایی گســل در زلزله اول، موجب تحریک گســل متالقی با آن و 
رخداد زلزله دوم با بزرگای ۶ شــده باشــد. این همان روندی اســت که در ادامه به 
ســلماس می رســد و موجب زمین لرزه های ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۰۹ سلماس هم 
شــد. این تالقی ها از نظر تحریک رخداد زمین لرزه های اصلی بعدی همواره از نگاه 

زلزله شناسان حائز اهمیت فراوان اند.
در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۰۹ در ساعت ۲:۰۴ بامداد زمین لرزه ویرانگری با بزرگی 
۷.۲ رخ داد که موجب تخریب وســیع شــهر سلماس و روســتاهای اطرافش شد. 
روز قبل از زلزله اصلی ســلماس، ســاعت ۱۱ صبح شــانزدهم اردیبهشــت ۱۳۰۹، 
زمین لرزه ای با بزرگای ۵ رخ داد. پیش لرزه صبح شــانزدهم اردیبهشــت به هشت 
روستا و همچنین دیلمقان آسیب رساند و ۲۵ نفر را کشت. پس از آن دستور تخلیه 
ساکنان صادر شد و به همین دلیل تلفات زمین لرزه اصلی که سحرگاه ۱۷ اردیبهشت 
رخ داد، به دو هزار نفر محدود شد. این موضوع با هوشمندی استاندار و فرمانداران 
وقت امکان پذیر شد که با همان زلزله با بزرگای ۵ در میانه روز شانزدهم اردیبهشت، 
دســتور تخلیه مردم را صادر کردند. وقتی زمین لرزه نیمه شــب هفدهم اردیبهشت 
رخ داد، اکثر مردم بیرون از ســاختمان ها بودند. انتظار می رفت در زمین لرزه اصلی، 
اگر پیش لرزه ای در کار نبود و تصمیم پیشــگیرانه اجرا نشــده بود، بسیار فراتر از این 
تعداد کشــته می شــدند. در این زلزله، دیلمقان، کهنه شــهر و روستاهای اطراف به 
کلی تخریب شـدنـد. بعـد از زلزلـه، در شمـال  غربی ویرانـه های دیـلمـقان، شـهری 
جدیـد به مـهندسی اسداهللا خاور با مشورت مهندسان آلمانی احداث شد که از آن 

روز به بعد به نام شاهپور نامیده شد.
قطعات گســل زمین لرزه ای ســلماس در نزدیکی شــهر ســلماس و مجاورت 
روســتای ملحم و در محل گورستان مسیحیان آشوری، به صورت یک افتگاه گسله 
با ارتفاع حدود دو تا چهار متر، هنوز بعد از ۹۰ ســال دیده می شــود. امروزه جمعا 
در طول حدود ۱۶ کیلومتر می توان این گســل زمین لرزه ای را دنبال کرد و نگارنده در 
بازدیدهای ســال ۱۳۷۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به بررسی میدانی این گسل پرداخته 

است.
از نظر تاب آوری، شــهرهای مرزی ایران و ترکیه شبیه هم هستند و در وان ترکیه 
شهرک هایی مثل مسکن  مهر در ایران وجود دارد که بعد از زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۰ 
وان با بزرگای ۷٫۲ و ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ورزقان آذربایجان شرقی از آنها بازدید کردیم.

از ســوی دیگر نکته مهم و جدیدتری نیز باید مورد توجه قرار گیرد: خشک شدن 
دریاچه ارومیه بر لرزه خیزی گســل های اطراف دریاچه مؤثر است. از سال ۱۳۷۵ به 
بعد ۲۰ میلیارد مترمکعب آب دریاچه ارومیه از دســت رفت و در سال های بعد از 
۱۳۹۲، به ویژه در ســال پرباران ۱۳۹۸ حدود ۱ تا ۳ میلیارد آب دوباره به این دریاچه 
بازگشــت، و البته در سال های آبی ۹۹-۱۴۰۰ و ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مجددا خشکسالی شدید 

در این پهنه تجربه شد.
 به نظر می رســد که چنین تغییرات محیطی به لحاظ فیزیکی منجر به تغییرات 
اســترس در این ناحیه و تحریک گســل ها می شود. شــبکه لرزه نگاری آذربایجان از 
۱۳۷۴ در محدوده دریاچه ارومیه احداث شــده است، که اولین شبکه محلی جدید 
در سال های بعد از انقالب در ایران است. با مطالعه داده های لرزه خیزی و تغییرات 
دریاچه ارومیه، به یک روند تغییرات و ارتباط بین این دو پدیده می رســیم. این کاری 
است که نگارنده از نیمه دهه ۹۰ در ایران پیگیری می کند. مسئله بسیار مهم است؛ 
چرا که باید بفهمیــم با تغییرات آب دریاچه ارومیه چه تغییراتی در محیط پیرامون 

آن قابل رخ دادن است.

مهدی زارع
جنگ روایت ها پیامدهای مختلفی دارد. شــاید پیامد 
رســانه ای آن مخدوش شــدن حقیقت باشــد؛ اما پیامد 

عمومی تر آن فروپاشی روان جمعی است.
دســتیابی به حقیقت در جنــگ  روایت ها برای مردم 
معمولی بســیار دشــوار اســت. معموال برای تشخیص 
روایت های جعلی از روایت های درست متن های راهنما 
تدوین کرده اند؛ اما این متن ها هم در فضای رســانه های 
فارســی زبان کار چندانی از پیش نمی برد. یکی از اصول 
ایــن راهنماها در ارزیابی خبرهای جعلی بررســی منبع 
و مراجعــه به رســانه های معتبر و رســمی اســت. به 
بیان دیگــر اگر روایتــی خواندیم که در آن نشــانه های 
جعلی بــودن را دیدیم، بــا ارزیابی منبــع آن تا حدودی 
می توانیــم از واقعیــت آگاهــی پیدا کنیم؛ اما مشــکل 
اینجاست که در فضای فارسی زبان، رسانه های رسمی- 
مثل برخی تلویزیون های ماهواره ای- هم خود بخشــی 
از ســازمان جنگ روایت ها هستند. بسیاری از روایت های 
جعلی در این رســانه ها تولید یا بازتاب داده می شــود. 
برخی از خبرنگاران با اســم و رســم واقعی نیز بخشی 
از ســازمان جنگ روایت ها هســتند. آنان این روایت ها را 

تولیــد می کنند و حتی وقتی جعلی بــودن این روایت ها 
برمال می شــود، باز هم در آن رسانه ها به کار خود ادامه 
می دهند و طرفه اینکه روایت های جعلی بعدی شان نیز 

اثرگذار می ماند.
در نگاهی ســطحی مشــکل را فقط می تــوان به آن 
رســانه ها و آن خبرنگاران تقلیل داد؛ اما پرسش اصلی 
اینجاســت که در چــه زمینه ای، چنین پدیده ای شــکل 
می گیــرد و رشــد می کند؟ به نظر من اگر صبور باشــیم، 
قضاوت نهایــی جامعه در نهایت، بــه واقعیت نزدیک 
اســت؛ زیرا جامعه ایران در ســال های گذشته به خاطر 
مواجهــه با رســانه های متنوع بــا انگیزه هــا و اهداف 
متفاوت، در تشــخیص انگیزه های این رسانه ها توانا شده 
اســت؛ اما با این حال این روایت های جعلی کماکان در 
جامعــه بازار دارد. چرا بــازار روایت های جعلی پررونق 

است؟
بی اعتمــادی بخش هایــی از جامعه به رســانه های 
رســمی و روایت های شــان یکی از دالیل است. جامعه 
در تجربه های پیشــین خود نمونه هایی را به یاد می آورد 
که برخــي روایت رســمی جعلی بــود و ارزیابی اش از 
روایت رسمی دســت کم در میانه اعتراض این است که 
آن نیز بخشــی از جنگ روایت هاست. در چنین شرایطی 
رسانه های مستقل می توانســتند حامل روایت درست و 
نهایی باشــند؛ اما اعمال محدودیت های بســیار در طی 
ســال ها رســانه ها و روزنامه نگاران داخلی را نیز کم اثر 

کرده است.

بــا این همه به نظرم پیامد اصلــی جنگ روایت ها با 
وجود تأثیرش در مخدوش شــدن حقیقت، در فروپاشی 
روان جمعی ماســت. این روایت ها که معموال به جای 
تمرکز بر درســتی و راستی بر کشش اســتوارند، کشش 
را با افــزودن جزئیات ســوزناک افزایــش می دهند. در 
روایتی که از جان باختن نیکای ۱۶ ســاله، از سوی برخی 
از روزنامه نگاران و تلویزیون ها و ماهواره ها جعل شــده 
اســت، این ماجرا به وضوح بی رحمی در حق نزدیکان و 

بستگان اوست.
در برابر فروپاشــی روان جمعی که موضوعی جد ی 
اســت، معموال برخــی از روان شناســان به نشــنیدن و 
نخواندن و ندیدن اخبار توصیــه می کنند؛ اما این نه تنها 
درمان نیســت بلکــه دعوت به نوعی انفعال اســت که 
اغلــب مردم نمی پســندند؛ بنابراین مــا هم زمان که در 
معرض اخباریم و نســبت به آنچه در جامعه می گذرد، 
احســاس مســئولیت داریم، باید بــرای نغلتیدن در دام 
فروپاشــی روانــی و مراقبت از روان خــود و جامعه نیز 

کاری کنیم.
روان  فروپاشــی  برابــر  در  مقاومــت  نیازمنــد  مــا 
جمعی مان هستیم. در کنار تحریم رسانه های تولیدکننده 
روایت های جعلی می توانیم همواره در برابر هر روایتی 
که می شــنویم، با خرد انتقادی و سنجشــگرانه روبه رو 
شــویم. همواره فرض کنیم که ممکن اســت این خبر و 
این گزارش و این روایت با انگیزه دستکاری در حقیقت یا 

حتی روان ما تولید شده باشد.

مقاومت در برابر فروپاشی روان جمعی ما

خبرگــزاری مهر ســاعت ۲۱:۳۰ روز ۱۰ مهر نوشــت: 
نیروهــای انتظامی با شــلیک گاز اشــک آور و تیر هوایی 
گروه های حاضر را متفرق می کنند. دانشگاه تقریبا خالی از 
دانشجو شده است و جوی آرام دارد. خودروهای در حال 
عبور از خیابــان آزادی با صدای بوق از جلوی دانشــگاه 
عبور می کنند. نیروهای انتظامی برای جلوگیری از تجمع 

در درب های دانشگاه حاضر هستند.
خبرگزاری فارس در ساعت ۲۳:۱۹ روز ۱۰ مهر نوشت: 
۲۳:۱۹ تعــدادی از دانشــجویان با هماهنگی مســئوالن 
دانشــگاه از درب شــمالی خارج شــدند. اما دانشجویان 
می گوینــد برخــی لیدرهــا به پارکینــگ رفتــه و در آنجا 
بازداشــت شــدند. هم اکنــون در بیرون دانشــگاه برخی 
خانواده ها که نگران فرزندانشان بودند منتظر خروج آنها 

هستند.
خبرگزاری ایرنا در ساعت ۵۰ دقیقه روز ۱۱ مهر نوشت: 
«اکنون تجمع تمام شــده و دانشجویان از دانشگاه خارج 
شده اند و دانشــجویی در دانشــگاه حضور ندارد. برخی 
افراد غیردانشجو بیرون دانشگاه و در خیابان آزادی تجمع 
کرده انــد که منجر به ترافیک در آن محدوده شــده و این 

افراد هم نهایتا با گاز اشک آور پلیس متفرق شدند».
در نامه بســیج دانشــجویی شــریف به وزیر علوم که 
ظهر روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ منتشر شد، خطاب به آقای 
وزیر آمده اســت: «حضور بی ضابطــه و رعب آور جمعی 
از نیروهای امنیتی در اطراف دانشــگاه صنعتی شــریف، 
صحنه هایی تأســف آور و نگران کننده را رقم زد و بی تردید 
این حضور بی مباالت، در دمیده شــدن بــر آتش تنش در 
دانشگاه صنعتی شــریف نقش داشت. بسیج دانشجویی 
دانشگاه صنعتی شــریف برخوردهای خشن و قهرآمیز با 
دانشجویان را عمیقا و قویا محکوم می کند و از شما انتظار 
دارد قاطعانه نســبت به جلوگیری از تکرار چنین اتفاقات 
تلخی در فضای دانشــگاه شــریف و ســایر دانشگاه های 
کشور، اقدام کنید. حداقل انتظار ما از شما عالوه بر تضمین 
جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، دلجویی از دانشجویان و 
اســاتید دانشگاه شریف و جبران خسارت معنوی عظیمی 

است که امروز بر دانشگاه صنعتی شریف وارد شد».
  

دانشــجویان  کــه  روزی  دومیــن  در  اتفاقــات  ایــن 
جدیدالورود پا به دانشــگاه گذاشــتند، رخ داد. دانشجوی 

دانشــگاه شریف بودن آرزوی بســیاری از نخبه های ایران 
اســت و برای رســیدن به آن و گذر از ســد کنکور حداقل 
سه سال تالش شبانه روزی داشته اند. حاال آنان این خاطره 
را از اولین روزهای حضورشــان در دانشگاه در ذهن خود 

خواهند داشت. 
  

ایــن صحنه ها در خاطر بســیاری از مــا اتفاقات کوی 
دانشگاه را زنده کرد همان نیمه شبی که دانشجویان مورد 
حمله قرار گرفتند و زندگی برخی از آنها کامال دستخوش 

تغییر شد.
در شــب ۱۷ تیــر ۱۳۷۸ وقتــی تعداد زیــادی لباس 
شــخصی به کوی حمله کردند، حمله ای که در نهایت 
فقط یک نفر به جرم ســرقت ریش تراش مجرم شناخته 
شد، دانشجویان زیادی آسیب دیدند. اما یک نفر همچنان 
در ذهن مانده اســت، دانشجوی پزشکی که چشمش به 
خاطر شلیک تخلیه شده بود: «محسن جمالی زواره» نفر 
اول پزشــکی کنکور ۱۳۷۲ که از شــهری کوچک یکی از 
هفت هزار دانشــجویی بود کــه در آن خوابگاه قرار بود 
زندگی اش را بســازد. برخی از دانشــجویان آسیب دیده 
در تاریــخ ۵ /مــرداد/ ۱۳۷۸ با رهبری دیدار داشــتند و 
ایــن دیــدار در تلویزیون پخش شــد. در همان جا وقتی 
خودش را معرفی می کرد گفت که او قالی بافی می کرده 
و هم زمــان درس می خوانــده و موفقیتــش در کنکور 
اتفاقی بزرگ برای شهرشان بوده است. درست مثل تمام 
داستان های موفقیت آمیز و عبرت آموزی که می توان در 
مورد خواســتن و توانســتن تعریف کرد. اما حضور او با 
پانســمانی بر چشم، هر بیننده ای را متأثر می کرد. رهبري 
بعدتر در سخنانشــان چنین به این موضوع اشــاره کرد: 
«من براى چشم شما اوقاتم خیلی تلخ شد. من این طور 
نشنیده بودم؛ با اینکه قضایاى این حادثه را خیلی شنیدم 
و گفتنــد کــه یکی از جوانانــی که در کنکور، اول شــده 
بودند، در این حادثه آسیب دیده، اما نگفتند که چشمتان 
این طور شده است. من خیلی غصه ام شد. خدا ان شاءاهللاَّ 
به حــّق محّمد و آل محّمد، خــودش به بهترین نحوى 

براى شما جبران کند».
۱۰ اســفند ۱۳۷۸ محســن جمالی در دادگاه شــرکت 
کرد؛ «برای اجرای عدالت». به گزارش ایسنا او خطاب به 
رئیس دادگاه، سیدهادی طباطبایی، گفت: «قرارگرفتن در 

جایگاه شــاکی به خودی خود دشوار است حال اگر طرف 
شکایت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران باشد که 
باید شــکایت بی عدالتی را به او آورد، این سختی ۱۰برابر 
می شود. من این سختی را به جان می خرم تا عدالت اجرا 
شــود». وی در ادامه، در توضیح چگونگی ازدســت دادن 
چشــم راست خود، گفت: «پس از سخنرانی مقام رهبری 
به نظر می رسید اوضاع آرام شــده باشد، به همین دلیل، 
من و دوســتانم بــا آرامــش در محوطه کوی مشــغول 
صحبت بودیم کــه ناگهان نیروهای انتظامی شــروع به 
شلیك گلوله های گاز اشك آور کردند که در این میان یکی 
از این گلوله ها همانند یك گلوله جنگی به طور مســتقیم 
به طرف من شــلیك شــد و به چشــم من اصابت کرد». 
وی افــزود: «دانشــجویان تالش کردند مــرا با آمبوالنس 
به بیمارستان فارابی برســانند اما جلوی درب های کوی، 
نیروهای مســلح اجازه خروج آمبوالنس را نمی دادند در 
حالــی که حتی در جنگ نیز نیروهــای امدادی در امانند، 
امــا برادران نیــروی انتظامی اجازه خــروج آمبوالنس را 
نمی دادند و دانشــجویان مجبور شــدند به سختی مرا از 

روی نرده های کوی با برانکارد به خارج منتقل کنند». 
  

همــه می دانیم کــه سرنوشــت ایــن دادگاه به کجا 
رســید و سرنوشت چند نفر از دانشــجویان آن روزها چه 
تغییراتی کرد اما «محســن جمالی» فقط یک دانشجوی 
زحمت کش بود که از یک خانواده مذهبی در یک منطقه 
محروم در کویر قرار بود دنیای اطرافش را زیباتر کند. یکی 
از دوســتانش در نشــریه پنجره در ســال ۹۱ از روندی که 
دکتر محســن جمالی زواره در زندگی اش طی کرده است 
چنین نوشــت: «درس پزشکی  اش را ســال ۸۰ تمام کرد 
و بنــا بر عالقه  اش بــه ریاضیات، لیســانس ریاضی را در 
دانشگاه صنعتی شــریف آغاز کرد و بعد هم در سال ۸۴ 
بی   ســروصدا به کانادا رفت تا دوره کارشناسی ارشد را در 
دانشگاه «مک  گیل» ادامه دهد. اما باز هم کسی نخواست 
از او دلجویی کند. مدتی پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی 
 PHD بود و حــاال دانشــجوی دوره (SMRC) ورزشــی
دانشــگاه مک  گیل مونترال اســت اما هنوز هم کسی از او 

دلجویی نکرده است».
با اتفاقاتی که در دانشگاه شریف رخ داد یک برگ تلخ 

به تاریخ معاصرمان اضافه شده است.

گذشته خوانى

ستاره بود - فریدون جیرانی -۱۳۸۴
ابراهیم (خسرو شکیبایی): مردم منو می دیدن می گفتن مخش تکون خورده

ولی من به مامانم می گفتم من دلم تکون خورده نه مخم
مادرم می گفت: گور بابای مخ تو دلت قد صدتا مخ می ارزه، به خدا گفت: به همین زمین قسم گفت: ...

مادرت نپرسید عاشق کی شدی؟ نپرسید اسمش چیه؟ مادرا که از آدم چیزی نمی پرسن همه چیو خودشون می دونن ...

دیـالـوگ روز

روزخوانی

کودک، مفهوم امید و آینده

در تقویم رســمی ایران شــانزدهم مهر به عنوان روز ملی کودک 
تعیین شــده اســت. اگرچه ایــن روز قدری با روز جهانــی کودک در 
ماه آبــان تفاوت و فاصلــه دارد، اما ســازمان های جهانی همچون 
یونیســف ُمصر هستند در هر کشوری بر اساس هفته و روز ملی خود 
نیز برنامــه ای را تنظیم و اجرا کنند. کودک بــا مفهوم کلی آن که از 
هفت تا ۱۷ ســال است و در جامعه ایران به کودک و نوجوان تقسیم 
می شود، مترادف چند معنی است. کودک مفهوم امید،  آینده و رفتن 
به ســمت جلو را در خود تداعی می کند. به همین علت اســت که 
کســانی که به کودک توجه می کنند و کودکان بــرای آنها از اهمیت 
برخوردارند، معموال افرادی هســتند که به آینده نگاه کرده و امروز را 
در نظر نمی گیرند و به همین علت است که هواخواهان یا هواداران 
توســعه پایدار که مبتنی بر میراث فرهنگی و طبیعی کشــور است، 
مخاطــب اصلی خود را کــودکان قرار داده انــد. در جامعه ایران در 
سال های متوالی شاهد آن بوده ایم که آن رفتار و توجه حقیقی ای که 
باید به کودکان بشود، انجام نگرفته است. وقتی می بینیم برنامه های 
توســعه ای کشــور در خود هیچ گاه مصائبی همچون محیط زیست، 
تغییــرات اقلیمی، بحران آب و ســایر موارد را در نظــر نمی گیرد یا 
تمامی برنامه های توســعه فارغ از زیرســاخت ها و مبانی فرهنگی 
طراحی می شود، یعنی در این کشور توجه حقیقی به کودکان صورت 
نمی گیرد. قطعا کسانی که به آب سالم، هوای پاک، آموزش صحیح و 
بهداشت عمومی توجه می  کنند، کسانی هستند که کودکان را اولویت 
خود قرار می دهند. در دنیای امروزی، توســعه یافتگی جوامع مبتنی 
بر همین امر شــکل می گیرد. یکی از موارد بسیار مهم آن است که به 
کودکان حقوق آنها در قبال مســئولیتی که دارند، آموزش داده شود. 
یکی از موارد مفقوده در سیســتم آموزش رسمی و غیررسمی ما آن 
است که به این بخش توجه الزم نمی  شود. برای مثال یکی از حقوق 
کودکان آن است که حق دارند اشتباه کنند، اما مسئولیت نیز دارند که 
از تکرار اشتباه خود پرهیز کنند. به همین علت باید در سیستم تربیتی 
کشــور و در کلیت عموم آن این مــورد را لحاظ کرد که کودکان حق 
خود را بدانند تا با مســئولیت هایش نیز آگاه شوند. در کنار این قضیه، 
وقتــی به این مبحث به طــور کلی نگاه می کنیم، متوجه می شــویم 
کودکی که نمی داند حقش چیســت، وقتی بزرگ می شود نمی داند 
چه حقی را باید طلب کند. جامعه ای که آموزش مســئولیت ندیده 
باشد، نسبت به حال و آینده سرزمینش احساس مسئولیت نمی کند. 
بنابراین یکی از مهم ترین ارکان آموزشــی ما این بخش است که باید 
به آن توجه شــود. یکی از پایه های این آموزش هم گفت وگوســت؛ 
یعنی به بچه ها گفت وگو آموزش داده شود. یکی از مواردی که موزه 
صلح در ســال های گذشــته برگزارکننده آن بود و متأسفانه از شکل 
نمونه به شــکل عمومی درنیامد، آموزشــی بود که با کمک سازمان 
ملل بیــن گروه های مختلــف دانش آموزی در جهــت صلح انجام 
می دادیم. دانش آمــوزان در دو گروه بودند و هــر گروه مثال متعلق 
به یک کشــور متخاصم بودند و به تدریج با هم از طریق گفت وگو به 
صلح می رسیدند. بنابراین مهم ترین رکن رسیدن به تعادل در جامعه، 
گفت وگوست و این گفت وگو از آموزشی که به کودکان داده می شود 
و شیوه آموزش شروع می شود. بنابراین گفت وگو به عنوان یک شیوه، 
آموزش حق و یادگیری مســئولیت به عنوان یــک پایه می تواند یک 
جامعه را به طرف نظام پایدار و توسعه یافته رهنمون کند. در تعریف 
جدید موزه که امیدوارم در فرصت دیگر به طور کامل به آن بپردازیم، 
نکته ای که مرکز توجه قرار گرفته، این است که مخاطب اصلی موزه 
و کل فعالیت هایی که موزه ها در جهان انجام می دهند، برای کودکان 
اســت. همه  موزه ها موزه کودک اســت، نه اینکه فقط موزه کودک 
به عنوان یک موزه اختصاصی داشته باشیم. تمام فضاهای فرهنگی 
برای آن هستند که همچون دو امتدادی، این چوب فرهنگ را به نسل 
بعدی که کودکان  هستند، منتقل کنند و آنها بتوانند این استقالل را در 
آینده شــاهد باشند. تعریف جدید و برنامه کوتاه مدت شورای موزه ها 
در جهان دقیقا مبتنی بر این اصل بوده که چگونه مشکالت کودکان 
را مورد توجه قرار دهیم تا جامعه بهتری را شاهد باشیم. البته مسائل 
مربوط به کودکان بســیار فراگیرتر از این اســت. کودکان سرزمین ما، 
کودکان مهاجر، کــودکان اتباع،  کــودکان کار و کودکان مختلفی که 
در ســرزمین مان زندگی می کننــد، در کنار تمام قشــرها و گروه های 
فرهنگی، جامعه ای را تشــکیل می دهند که همه صاحب حق برای 
گرفتن آموزش و تمام امکانات حداقلی هســتند که در قانون اساسی 
جمهوری اســالمی پیش بینی شــده و باید به مرحله عمل، برنامه و 

انجام درآید.

علی اصغر سیدآبادی

دانشجوی شریف و چشمی که از دست رفت

سیداحمد محیط طباطبایی


