
حسین جمشیدیان
رویداد تاسف بار و دردناک درگذشت 
مهســا امینی در جریان بازداشت وی از 
سوی گشت ارشاد، بازتاب و واکنش های 
بسیاری را از سوی چهره ها و گروه های 
مختلف اجتماعی و سیاســی به دنبال 
داشته است و هرکس از ظن خود نسبت 
به این موضوع موضع گیری کرده است. 
بســیاری این اقدام را محکوم کرده اند، 
برخی نسبت به عواقب آن هشدار داده اند 
و گروهی نیز وقوع این حادثه را نافی وجود 
»گشت ارشاد« ندانسته، بلکه بحث بر سر 

شیوه و مدل کار را مطرح کرده اند.
در این میان نامه سرگشــاده انجمن 
علمی روان پزشــکان به رئیس جمهور 
که در آن، آنچه بر مهســا امینی گذشته 
را سبب خدشه دار شدن سالمت روانی-

اجتماعی جامعه دانســته در نوع خود 
جالب توجه است.احساس امنیت از جمله 
مواردی است که در این نامه به عنوان یک 
مولفه های تعیین کننده در سالمت روانی 
و اجتماعی جامعه بدان اشاره شده است. 
غیر از ادراک ناامنی، بی اعتمادی، افزایش 
خشونت، ادراک بی عدالتی و تسریع روند 
نزولی ســالمت روان مردم نیز از جمله 
مهمترین تبعات عملکرد گشت ارشاد 
اســت که در این نامه مــورد تاکید قرار 

گرفته است.
براســاس نامــه انجمــن علمی 
روان پزشــکان بجز عوارض زیان بار 
اجتماعی، آثار فردی خشونت را نیز 
نبایــد نادیده گرفــت. اموری چون 
جلب افــراد، انتقال اجبــاری آنها 
و گرفتن تعهــد به خــودی خود از 
نظــر روانی فرایندی آسیب رســان 
اســت که به ویژه در کنار احســاس 
بی عدالتی و بی حمایتــی می تواند 
اختاللــی جــدی، ناتوان کننده و 
درازمــدت در ذهن و رفتــار آنها به 
یادگار بگذارد.تســریع روند نزولی 
سالمت روان مردم یکی از موارد مورد 
تاکید در این نامه اســت که براساس 
آن، پژوهش هــای موجود، ســطح 
ســالمت روان مردم را کــه متأثر از 
عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
سیاست گذاری و مدیریتی است رو به 
کاهش نشان می دهد. انجمن علمی 
روان پزشکان ایران متذکر شده است: 
برنامه ریزی و مدیریت در عرصه های 
گوناگون از ســال ها پیــش تاکنون 
چشم انداز روشــنی برای تغییر این 

روند نشان نمی دهد و اضافه شدن بار 
اتفاقات فاجعه باری چون مورد اخیر، 
آینده ای نگران کننده برای سالمت 

مردم ایران تصویر می کند.

اگر هیجان آسیب ببیند از ِخَرد 
خبری نیست

در ایــن میان حســن عشــایری، 
عصب شــناس و نوروسایکولوژیســت 
برجسته کشــور معتقد اســت در این 
روزها مطالب زیادی در مورد آسیب های 
اجتماعی و روانشــناختی آثار گشــت 
ارشاد و اقداماتی مشابه آن گفته شده اما 
موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده 
است؛ اهمیت بســیار زیادی دارد، آثار 
چنین رخدادهایی بر سیستم هیجانی- 

عاطفی افراد جامعه است.
وی در گفت و گو با »توسعه ایرانی« 
اینگونه توضیح می دهد که مغز انسان 
دو نیمکره دارد که هریک به خوبی در 
حال انجام وظایف خود هستند. آنچه 
کمتر به آن پرداخته می شود این است 
که مغز انسان مانند یک کامپیوتر نیست 
بلکه از سیســتمی هیجانی-عاطفی 
نیز برخوردار و از آن تاثیرپذیر اســت. 

تاثیــرات هیجانی-عاطفــی از جمله 
مواردی اســت که به ویژه در 20 سال 
اخیر بسیار مورد توجه دانشمندان قرار 
گرفته و تحقیقات در آن به نتایج بسیار 
مهمی منتج شــده اســت. برای مثال 
»آنتونیو داماسیو« در کتاب "خطای 
دکارت: هیجــان، مغز و ِخــَرد" ثابت 
می کند که اگر هیجان آسیب ببیند از 
ِخَرد خبری نیست. این واقعیتی است 
که فردوسی شــاعر نامدار ایرانی نیز به 
آن اشاره کرده و گفته است "چو شادی 
بکاهی بکاهد روان/ ِخَرد گردد اندر میان 
ناتوان". عشایری با بیان اینکه براساس 

آنچه گفته ِخَرد و عقالنیت برای جامعه 
ضروریست، تصریح می کند: سیستم 
هیجانی-عاطفی که در علم پزشکی به 
آن لیمبیک گفته می شود از بدو تولد و 
در دوران کودکی رشد می کند و بعدها 
با هیجانات ترکیبی روبه رو می شــود 
که کمتر به آن توجه شده است. نمونه 
چنین هیجانات ترکیبی اثری است که 
رخدادهایی )مانند گشت ارشاد( به طور 
کلی داشته، )فارغ از پیامدی مانند فوت 

مهسا امینی(. 

خطر سرگردانی هیجانات عاطفی
به گفته این عصب شناس، این سیستم 
هیجانی-عاطفی با قســمت شناخت، 
رفتار، هویت و به طور کلی با ِخَرد ســر و 
کار دارد و اثر منفی اقداماتی، خواه نام آن 
را کنترل، ارشاد یا هرچه دیگری که می 
خواهیم بگذاریم روی این سیستم، باعث 

سرگردانی هیجانات فرد می شوند.
وی این هیجانات سرگردان را بسیار 
خطرناک توصیف و خاطرنشان می کند: 
همانگونه که در علم پزشکی می گوییم 
عدم کنترل کلسترول سبب فشار خون 
شده و سالمت جســمی فرد را به خطر 

می اندازد، عــدم کنتــرل و تعدیل این 
هیجانات، نیز خطرناک است. عشایری 
توضیح می دهد که عالمت سالمتی که 
مورد پذیرش سازمان بهداشت جهانی نیز 
قرار دارد، تحریک پذیری، تحلیل محرک 
و پاسخ متناسب به تحریک است. یعنی 
انسان وقتی گرسنه است باید غذا بخورد، 
وقتی تشنه اســت باید آب بنوشد و ... به 
همین ترتیب وقتی این هیجانات توسط 
یک سازمان اجتماعی تحریک می شود و 
فرد نمی تواند پاسخی منطقی، از سر ِخَرد 
و عقالنیت برای آن بیابد، دچار تعارض 
می شــود. چون از یک سو آنچه می بیند 
را نمی خواهد و آنچــه را می خواهد در 
دسترس ندارد. این تعارض، بویژه چنانچه 
فرد توان حل مسئله را نداشته باشد نطفه 

پیدایش یک "روان رنجوری" است.

نسل جوان و بروز تعارض مزمن
این استاد دانشــگاه متذکر می شود 
که اینجا باید نقش مســائلی همچون 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را 
نیز مورد بررسی قرار داد. چرا که فضای 
مجازی این امــکان را در اختیار جوانان 
ما قرار می دهد که ببینند در آن ســوی 

جهان چه می گذرد. ایــن تعارض، خود 
ایجادکننده هیجانات سرگردان و منفی 
است. مجموعه این عوامل، بروز انباشتگی 
برای هیجانات سرگردان و منفی را به ویژه 

برای نسل جوان به دنبال دارد.
عشــایری نســل جدید را بسیار 
متفاوت از نسل های گذشته می داند؛ 
»قبال هر 50 سال نسل عوض می شد، 
اما اکنون با توجه به تحوالت اجتماعی 
و فناوری، می توان گفت هر 10 سال 
و حتی زودتر، نسل دستخوش تغییر 
می شود. این تعارض به ویژه در مورد 
جوانــان، بویژه دختران بــا توجه به 
نیازهایی مانند دیده شــدن و مورد 
توجه قرار گرفتن، طبیعی است که اگر 
به آن توجه نشود تبدیل به یک تعارض 
مزمن خواهد شــد.« این روانشناس 
متذکر می شود که این موضوع در میان 
متولیان مورد غفلت قرار گرفته است 
که اگر سیستم هیجانی، ترس، تنبیه، 
ارشــاد و ... اتفاق بیافتد، آنچه آسیب 
می بیند ِخَرد است و این سبب از بین 
رفتن عقالنیت در رفتار می شــود که 
عصیانگری در جوانان یکی از عوارض 
آن است. نتیجه این تعارضات نه فقط 
در کوچه و خیابان بلکه در داخل خانه 
و در میان خانواده نیــز خودش بروز 
خواهد داد.وی تصریــح می کند که 
محرک های منفــی هیجانی که در 
مغز و سیســتم های عصبی، انباشته 
می شود اگر به تعادل نرسد خود را به 
شــکل های متفاوتی نشان می دهد، 
عده ای که درونگرا هستند خودخوری 
می کنند و برخی برون گرا هســتند 
آن را در رفتار خــود در اجتماع بروز 
می دهند. عشایری با بیان اینکه تبعات 
چنین رخدادهایی به ویژه برای جوانی 
که خود آینده ســاز اســت جامعه را 
آبستن رخدادهایی انفجاری می کند 
که متخصصــان آن را پیــش از این 
پیش بینی کرده و نسبت به آن هشدار 
داده اند می افزاید: به طور خالصه نتیجه 
چنین روندهایی آسیب ِخرد است. به 
عبارتی نوعی ِخَردستیزی اتفاق می افد 
و عقالنیت از رفتار افراد جامعه رخت 
بر می بندد که نتیجه آن شکل گیری 
رفتارهای عصیانگرانه، خودتخریبی، 
واقعیت گریز و حتی غیراجتماعی و 
ضد اجتماعی است. ضمن آنکه همین 
موضوع افراد جامعــه را برای گریز از 

شرایط و مهاجرت، ترغیب می کند.

حسن عشایری در 
گفت و گو با »توسعه 

ایرانی«: این موضوع در 
میان متولیان مورد غفلت 

قرار گرفته است که اگر 
سیستم هیجانی، ترس، 

تنبیه، ارشاد و ... اتفاق 
بیافتد، سبب عصیانگری 

در جوانان می شود
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وزیر ارتباطات احتمال داد
اعمال محدودیت نهادهای امنیتی 

در اینترنت کشور
وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات بــا تاکید بر اینکه 
در روزهای اخیر پهنای باند 
اینترنت کاهش پیدا نکرده 
است، گفت: به دلیل مسائل 
امنیتی و برخی بحث هایی که این روزهــا وجود دارد، 
ممکن است محدودیت هایی توسط دستگاه های امنیتی 

تصمیم گیری و اعمال شود.
به گزارش ایســنا، عیســی زارع پــور  در جمع 
خبرنگاران تاکید کــرد: ما پهنای بانــد را به صورت 
مستمر رصد و پهنای باند مورد نیاز کشور را به صورت 

روتین تامین می کنیم.
    

اسماعیلی خبر داد:
 مصوبه جدید درباره گشت ارشاد

 در راه است
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی خبر داد که شورای 
عالی انقالب فرهنگی یک مصوبه درباره گشت ارشاد 

در مرحله ابالغ دارد.
محمدمهدی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
لزوم اصالح روش های گشت ارشاد، اظهار کرد: هر قانونی 
را می توان بررسی و نقد و اصالح کرد. در این موضوع هم 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در ماه های اخیر وارد کار 
شده و مصوبات خوبی دارد و با ابالغ نهایی این مصوبات، 

شیوه های جدیدی را در این عرصه خواهیم داشت. 
    

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور:
دوربین های شهری برای بررسی 
پرونده مهسا امینی بازبینی می شود 

معاون امنیتی انتظامی 
وزارت کشــور آخریــن 
جزئیات بررســی پرونده 
مهســا امینی را اعالم کرد 
و گفت: به صورت مستقل 
تحقیقات خود را مجزای از دستگاه های مسئول آغاز 
کردیم و با مراجعه به مکان حادثه صحنه را بازسازی 

و همه مراحل طی شده را یک به یک کنترل کردیم.
به گزارش ایلنا مجید میراحمــدی، ادامه داد: تالش 
شده کلیه دوربین های شهری که در روز حادثه در مسیر 
تردد ایشان بوده است بازبینی شــود که منتطر ارسال 

فیلم ها از سوی دستگاه های مسئول هستیم.
    

کارشناس حوزه آب:
فرونشست در ایران ۱۴۰ برابر شرایط 

بحرانی است
کارشناس حوزه آب و محیط زیست گفت: فرونشست 

در ایران 1۴0 برابر از شرایط بحرانی، بحرانی تر است.
محمد درویش در گفت وگو با ایلنا افزود: فرونشست 
برگشت پذیر نیست و حداقل به 50 هزار تا ۷0 هزار سال 
زمان نیاز دارد تا طبیعت بتوانــد خودش را مرمت کند.
وی درباره تداوم فرونشست در کشور اظهار داشت: طبق 
آخرین گزارشی که سازمان زمین شناسی منتشر کرده 
بجز استان گیالن، متاسفانه در  ۳۳ استان دیگر کشور با 
پدیده فرونشست روبرو هستند و این نشان دهنده این است 
که استان های برخوردار از منابع آبی هم درگیر پدیده افت، 

فرونشست زمین و روند تغذیه منفی آبخوان ها شده اند.
    

وزیر آموزش و پرورش:
آموزش در همه مدارس حضوری است

وزیر آموزش و پرورش گفت: امســال همه مدارس 
حضوری هســتند. به گزارش ایرنا، یوسف نوری افزود: 
مدارس نمی تواننــد کالس هــای درس را زوج و فرد و 

دانش آموزان را تقسیم بندی کنند.
    

معاون سازمان بهزیستی:
برنامه غربالگری آلزایمر در کشور 

اجرا می شود
معاون پیشــگیری از معلولیت های مرکز توســعه 
پیشگیری بهزیستی کشور گفت: امسال برنامه غربالگری 
و ارزیابی دمانس برای 120 هزار سالمند در بازه سنی ۶0 
تا ۷5 سال اجرا می شود.به گزارش ایرنا، افروز صفاری فر 
به مناسبت ۳0 شهریور روز جهانی آلزایمر افزود: برنامه 
غربالگری دمانس ابتدا به صورت آزمایشی در 2 استان یزد 

و قزوین و سپس در همه کشور اجرا می شود.
    

 برگزاری »جشن شکوفه ها«
 برای ۱.۵ میلیون کالس اولی

سرپرست معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: جشن شکوفه ها  پنج شنبه، ۳1 شهریورماه 

برای کالس اولی ها در سراسر کشور برگزار می شود.
معصومه نجفی پازوکی در گفت وگو با ایسنا، افزود: 
برای این روز پیش بینی کردیم موکب نقاشی، شعرخوانی 
و بازی های آموزشی داشــته باشیم که بچه ها در فضای 

راحت تری سال تحصیلی را شروع کنند.

از گوشه و کنار

وزارت خزانــه داری امریکا اعالم کــرد صادرات برخی 
تجهیزات اینترنت ماهواره ای استارلینک به ایران ممکن 

است.
ایالن ماســک روز 2۹ شــهریور برای ارائه ی سرویس 
اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران خواستار معافیت 
از تحریم های آمریکا شد و یک روز پس از این درخواست، 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده اعــالم کرد که می توان 
برخی از تجهیزات اینترنت ماهواره ای را به ایران صادر کرد.

به گزارش رویترز، ماسک روز دوشنبه 2۹ شهریور در پاسخ به 
سؤال کاربری در توییتر درباره ی ارائه ی سرویس اینترنت ماهواره ای 
استارلینک در ایران، جواب داد: استارلینک برای ارائه ی سرویس در 

ایران خواستار معافیت از تحریم های علیه این کشور خواهد شد.
ماسک در توییت خود به جزئیات بیشتری در مورد برنامه هایش 
برای ارائه ی خدمــات پهن باند ماهــواره ای Starlink در ایران 
اشاره ای نکرد، اما درخواست او هم زمان با اعتراضات در جریان به 
حادثه ی پیش آمده برای مهسا امینی مطرح شد؛ وزارت خزانه داری 

ایاالت متحده مشخص نکرد که آیا این مجوز برای برنامه های ماسک 
اعمال می شود یا خیر.برخی افراد در توییتر از ماسک خواسته بودند 
که ایستگاه های اینترنتی مبتنی بر ماهواره را در ایران ارائه دهد تا 
بتوانند دسترسی بهتری به رسانه های اجتماعی و برخی از محتواها 
 )OFAC( داشته باشند.یکی از ســخنگویان وزارت خزانه داری
ایاالت متحده در بیانیه ای گفت: مجوز صادرات برخی سخت افزار، 
نرم افزار و خدمات مرتبط با ارتباطات ازطریق اینترنت به ایران برای 
برخی خدمات اتصال اینترنت برای کاربرانی مشخص و پایانه های 
ماهواره ای تحت مجوز عمومــی D-1 )مجوزهایی تحت عنوان 
General License D-1 در شــرایط تحریم( ارائه می شود.

OFAC بــرای هرگونه صادراتی که تحت پوشــش مجوزهای 
ذکرشــده نباشــد، از درخواســت مجوزهای خاص برای مجوز 

فعالیت های اینترنتی در ایران استقبال می کند.

پاسخ خزانه داری آمریکا به ایالن ماسک:

 لغو برخی تحریم ها برای فعالیت اینترنت ماهواره ای در آسمان ایران

خبر

 یک عصب شناس: عملکرد گشت ارشاد 
بر سیستم هیجانی- عاطفی افراد تاثیر منفی دارد

 تبعات»گشت زنی« 
در فضای عصبی جامعه

دیروز دانشجویان چند دانشــگاه تهران برای 
چهارمین روز متوالی در اعتراض به عملکرد گشت 
ارشاد و مرگ مهسا امینی تجمع اعتراضی برپا کردند 

و شعارهایی تند سردادند.
به گزارش خبرگزاری ها، دانشگاه های شهید 
بهشــتی، تهران، عالمه طباطبایی، الزهرا و علوم 

تحقیقات در شمار این دانشگاه ها بودند.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در 
اعتراض به کشته شدن مهسا امینی تجمع کردند. 
در دانشگاه سمنان هم دانشجویان معترض گرد هم 
آمدند. دانشگاه های تعداد دیگری از شهرها از جمله 
اصفهان،  تبریز،  یزد و کرج نیز شاهد برپایی تجمعات 

اعتراضی دانشجویان بودند.
بر اساس تصاویر منتشر شده، تنش هایی نیز 
میان دانشجویان و نیروهای بسیج به وقوع پیوست. 
در دانشــگاه تهران گروهی از بسیجیان در مقابل 
معترضان شعار دادند که: »گشت ارشاد بهانه است، 
اصل نظام نشانه اســت.« عالوه بر دانشگاه ها،  در 

ساعات پایانی روزهای اخیر نیز برخی نقاط کشور 
شاهد تجمعات اعتراضی بود و اعتراضات رفته رفته 
به شهرهای بیشتری گسترش یافت. تجمعاتی که 

خیلی زود رنگ و بوی خشونت به خود گرفت.
برای مثال در ارومیه،  گروهی از مردم معترض 
مقابل بیمارستان »امام رضا«ی این شهر تجمع 
کردند. سه شنبه شب حتی کیش هم شاهد اعتراض 
خیابانی بود. در کرمانشــاه اعتراضات به خشونت 
بیشتری گرایید، به طوری که دادستان کرمانشاه 
اعالم کــرد: در درگیری های سه شنبه شــب در 
کرمانشاه 2 نفر کشته و 25 نفر از مردم و نیرو های 

امنیتی زخمی شدند. 
ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی حاکی 
از آن اســت که ابعاد اعتراضات مردمی در رشــت 
نیز بسیار گسترده بود. در همین راستا، جانشین 
فرمانده انتظامی گیالن گفت: سه شنبه شب ۳۹ نفر 
از معترضانی که به بهانه مرگ مهسا امینی در سبزه 
میدان رشت و خیابان های اطراف آن و همچنین 

میادین معلم، مادر و سرگل و خیابان های اطراف آن 
تجمع کرده و شعارهای هنجار شکن سر می دادند و 

اموال عمومی را تخریب می کردند، دستگیر شدند.
سرهنگ حسین حسن پور بدون اشاره به عملکرد 
نیروهای تحت امر خود در مواجهه با مردم معترض، 
اضافه کرد: معترضان یک دستگاه آمبوالنس)ادعا 
شده که در این آمبوالنس ماموران پلیس حضور 
داشتند(، یک خودروی سمند نیروی انتظامی و 
چند دستگاه موتورسیکلت نیروهای بسیجی را آتش 
زدند؛ شیشه های چند بانک را شکستند و به اموال 
عمومی نظیر عالئم راهنمایی رانندگی، صندوق های 
صدقات و سطل های زباله خسارت جدی وارد کردند.
وی ادامه داد: جمعی از این معترضان دیشب مسجد 
حجت ابن الحسن )معروف به خورگامی( را آتش 
زدند که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی این 

آتش سوزی در دقایق اولیه مهار شد.
سرهنگ حسن پور اضافه کرد: دیشب 5 نفر از 
نیروهای بسیجی و پلیس در درگیری با معترضان 

در رشت زخمی شــدند.در همین راستا،  ایسنا در 
گزارشی با اشاره به خسارت هایی که به اموال عمومی 
و بانک ها در سطح شهر وارد شده است، می نویسد: 
فیلم های وایرال شده در فضای مجازی محدود به 
خشونت معترضین نیست در فیلمی شاهد رفتارهای 
تند پلیس با عابرین و معترضین بودیم. در فیلمی 
دیگر شاهد باتوم زدن بی دلیل به عابرین هستیم و 
نیروهای پلیس در واکنش به حرف های عابرین با 
خشونت رفتار می کنند. به بیان گزارشگر ایسنا، این 
میزان از خشونت پلیس با آتش زدن نیروهای پلیس 

و آتش زدن آمبوالنس های حامل مصدومان قابل 
قیاس نیست، اما انتشار این فیلم ها به تندتر شدن فضا 
و بازتولید خشم و ناآرامی کمک می کند.این گزارش 
ادامه می دهد: اما تلخ ترین بخش ماجرا فیلم حمله 
معترضین به زنی چادری در خیابان بود که چادر از 
سر او کشیده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. این فیلم 
درحالی منتشر شد که اساسا این اعتراضات برای 
دفاع از مهسا امینی به عنوان »دختر ایران« شکل 
گرفته بود و شعار »زن زندگی آزادی« اصلی ترین 

شعار روزهای اخیر بوده است.

اعتراض ها به مرگ مهسا و عملکرد گشت ارشاد ادامه دارد

برپایی تجمعات دانشجویی در تهران و چند شهرستان

گزارش


