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وزیر علوم:
 اشتغال فارغ التحصیالن 

کم شده است

وزیر علوم گفت: اشــتغال فارغ التحصیالن ما 
 کم شده اســت؛ به همین دلیل فضای دانشگاه ها 
به تدریج آماده می شــود تا دانشــجویان بتوانند 
بیش از پیش جذب بخش های عملی شــده و در 
نتیجه فراگیری مهارت ها به خوداشــتغالی هم 

کمک کنند.
به گــزارش ایلنــا، منصور غالمــی دیروز در 
راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران با اشاره 
به برنامه ایــن وزارتخانه جهت کاربردی شــدن 
رشته های دانشگاهی افزود: برنامه های وزارت در 
سرفصل ها و عناوین دروس محقق شده و در حال 
انجام است و بحث مهارت افزایی برای دانشجویان 

در حین تحصیل مدنظر و در حال انجام است.
این عضو کابینه دولت دوزادهم با اشاره به اینکه 
حمایت های دو طرفه برای این امر انجام می شود، 
گفت: با وزارت جهادکشاورزی هم برای کارآموزی 

دانشجویان رشته کشاورزی قرارداد بستیم.
    

وزیر بهداشت: 
 به رغم فشارها، در 

داروهای اساسی کمبود  نداریم
وزیر بهداشت در راهپیمایی روز قدرس، با اشاره 
به تالش آمریکا و هم پیمانانش برای فشار به ایران 
از طریق تحریم ها، گفت: خوشبختانه تا این لحظه 
کمبود جدی نداریم و بــا برنامه ریزی های انجام 
شده تا پایان ســال چیزی به نام کمبود داروهای 
اساسی و کســری تجهیزات پزشــکی نخواهیم 

داشت.
به گزارش ایسنا، ســعید نمکی با بیان اینکه 
بزرگترین وظیفه مسئولین این است که همیشه در 
کنار مردم باشند، گفت: مسئوالن باید در راستای 
تحقق اهداف عالی نظام به خصوص در شــرایط 
سخت تحریم ها تالش کنند با  افزایش تاب آوری 
مردم، خدمت بیشتر به مردم و کوشش جهادی، 

فشار را به حداقل برسانند.
    

 آتش سوزی 
در سینما بهمن شیراز

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی شــیراز از 
آتش سوزی سنگین در سینما بهمن شیراز خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
شــیراز، محمدمهدی قانع گفــت:  در پی تماس 
شــهروندان در اولین لحظات بامــداد  دیروز  با 
سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شیراز ، نیروهای 
امدادی از ۱۰ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند 
که متأسفانه هجوم شــهروندان به محل حادثه 
برای تماشای صحنه حادثه کار نیروهای امدادی 
را سخت تر کرد. وی با بیان این که نیروهای آتش 
نشان موفق شدند یک نفر را از میان آتش به صورت 
معجزه آسایی نجات دهند، افزود: نیروهای امدادی  
از سرایت آتش به منازل همجوار سینما جلوگیری 
کردند  خوشبختانه در این حادثه به هیچ کدام از 

شهروندان آسیبی وارد نشد.
    

معاون بهداشت وزارت بهداشت:
ایرانیان 2 تا 3 برابر استاندارد 
جهانی نمک مصرف می کنند

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه 
ایرانیان ۲ تا 3 برابر استاندارد جهانی، نمک مصرف 
می کنند، گفت: کاهش 3۰ درصدی نمک مصرفی 
مردم، نقش بســیار موثری در کاهش آمار فشار 

خون باال و بیماری های غیرواگیر ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا،  علیرضا رییسی، افزود: در این 
راستا، مردم باید ســعی کنند در طبخ غذا نمک 
کمتری اســتفاده کنند. همچنین مصرف فست 
فودها و غذاهای کنســروی را محــدود کرده و از 
تنقالت شور استفاده نکنند. وی درخصوص بسیج 
ملی کنترل فشار خون تصریح کرد:  الزامی است که 
صنایع غذایی و کارخانجات، میزان نمک مصرف 

شده در فرآوری غذاها را کاهش دهند. 

از گوشه و کنار

آسو محمدی

همزمان با ماجرای قتل همســر 
دوم محمدعلی نجفی، شهردار سابق 
تهران، امــام جمعــه کازرون به قتل 
رســید، چهار کولبر جان شــان را از 
دست دادند و ستوان دوم آخوندزاده در 
درگیری به شهادت رسید. اما انگار برای 
رسانه ملی و مردم، نه قتل یک روحانی، 
نه شهادت یک مرزبان و نه جان باختن 
چهار کولبر چندان اهمیتی نداشت و 
تلویزیون ترجیح داد ماجرای عشقی 
و جنایی شهردار سابق را به شکل ویژه 

پوشش دهد.
روشن است که همه رســانه ها از 
هر نوع و بــا هر گرایشــی باید اخالق 
رســانه را رعایت کنند و در انتشــار 
خبر های مختلف در اقصی نقاط کشور 
جهت گیری یکســانی داشته باشند 
یا درباره اخباری که تأیید نشــده و با 
آبروی افراد سروکار دارد دقت کنند، 
اما از رسانه های رســمی و دولتی این 
توقع بســیار بیشــتر و عملکرد آن ها 
حساس تر اســت. چرا که آنها هستند 
که به مردم اطالع رسانی می کنند. اگر 
رسانه های رســمی پوشش یکسانی 
در مورد این چهار اتفاق داشتند، یقینا 
مردم تحلیل درســت، درک منطقی 
و همه جانبه و برداشــت های دقیقی 
از همه ایــن اتفاق ها داشــتند. نگاه 
یک طرفه، جناحی و یک ســویه این 
رسانه ها زمینه های گمراهی مردم را 
فراهم می کند. آیا مــرگ چهار کولبر 
مهم تر از مرگ یک نفر نیست؟ اساسا 
آیا نباید رسانه های رسمی که از بودجه 

بیت المال ارتزاق می کنند به یک اندازه 
و بدون جهت گیری خبری، سیاسی، 
جناحی به اخبار نــگاه کنند؟ چگونه 

باید به این اتفاقات نگاه کرد؟ 
انتشــار فیلم هایــی از دقایق اول 
حضور نجفی در اداره آگاهی، نشــان 
دادن اسلحه و تخلیه فشنگ های آن 
توســط خبرنگار، تأکید چندباره بر 
کشتن »همســر دوم« و گفت وگوی 
تصویری با کسی که در وضعیت عادی 
نیست، تسلطی بر رفتار و گفتار خود 
ندارد و هنوز متهم اســت و دادگاهی 
برایش تشکیل نشده و حکمی صادر 
نشده، مجموعه ای از رفتار های عجیب 
تلویزیون در عرض دو سه ساعت است 
که برای همه مردم جای ســؤال دارد. 
در این میان واکنش هــای مردمی و 
اظهارنظرهایــی مانند اینکه »حقش 
بود«، »خوب شــد می خواســت زن 
دوم نشــه« یا »آخوند مفتخور« و... به 
این اتفاقات در نوع خــود قابل توجه 
است. مردم و رســانه های ما به کدام 
سمت دارند می روند؟ چرا آدرس غلط 
می دهند؟ این سطح از قضاوت کردن 
دیگران و سقوط اخالقی از کجا ناشی 

می شود؟ 
ماهی گرفتن از آب گل آلود

طبیعی بود که این شــوک خبری 
واکنش برانگیز باشد، اما برخورد برخی 
رسانه ها و صداوسیما با این واقعه جای 
تأمــل دارد. روزنامه وطــن امروز این 
موضوع جنایی را با شــادمانی مستتر 
در تیتر و صفحه اول خود »شــلیک 
به قلــب اصالحات« توصیــف کرد و 
صداوسیما نیز در اقدامی منحصربه فرد، 
جلسه بازپرســی از متهم در آگاهی را 
نیز با کمترین فاصله زمانی روی آنتن 

برد. این در حالی بود کــه در مناطق 
مختلف کشور هم قتل هایی در درحال 
وقوع بود. با این حال از هر طرف که به 
ماجرا نگاه کنیــم، محمدعلی نجفی 
در دادگاه و در برابر افکارعمومی باید 
پاســخگوی این عمل خود باشد، اما 
رفتار غیرانســانی، سیاسی و جناحی 
برخی محافل و رسانه ها با اتفاقی که 
عواطف مردم ایران را جریحه دار کرده 
است، مصداق بارز »از آب گل آلود ماهی 
گرفتن« است. مصداق بارز تبعیض در 
اطالع رسانی و بی توجهی به بخشی از 

جامعه است.
پاسخ  سیما: هجمه ها حاصل 

حسادت  رسانه ای است
در این میان، بزرگمهر حسین پور، 
کاریکاتوریســت طرحــی زده از دو 
تصویر مربوط به اولین گزارش سیما 
از خبر بازداشــت نجفی، یکی نگاه او 
در جایگاه قاتل به دوربین از پشــت 
گزارشــگر و دیگــری صحنه گرفتن 
تفنگ آلت قتاله در دســتان مجری. 
حسین پور این دو تصویر را ترکیب کرده 
و نوشته »این قاب جنجالی در تاریخ 

رسانه ای مان می ماند.« بی تردید 
این کارتونیســت درست 

نوشته است. اما واکنش 
به این انتقادها چه بوده 
است؟ پاسخ را می توان 
در ویدئوی پخش شده 
از یکــی از بخش های 
خبری سیما دید. جایی 
که داود فتحعلی زاده، 
گزارشــگر اخبــار 
حوادث سیما می گوید: 

»رســانه های دیگر جا 
ماندند و این هجمه حاصل 

عقب مانــدن در یــک رقابت خبری 
است.«

 عادی سازی قتل ها 
و کاهش دادن حساسیت

البته این احتماال مانیفست معاونت 
سیاســی سیماســت که در پاسخ به 
انتقادات اجــازه پخش پیــدا کرده. 
واکنشــی که در جای خود می تواند 
تلخ تــر از گزارش هــای ابتدایی این 
گزارشگر باشد. اما آیا کل این بلوا بر سر 
جا ماندن رقبا در رقابتی خبری است؟ 
اکبر نصراللهی که زمانی سردبیر اخبار 

سیما بوده شاید گزینه ای مناسب برای 
تحلیل ساختار تبعیض آمیز صداوسیما 
در اطالع رسانی باشد. او در این باره به 
»توسعه ایرانی« می گوید: »در گزارشی 
که از تلویزیون پخش شــد هم پلیس 
مرتکب اشتباه شد و هم صداوسیما. 
اول اینکه با قاتل مثل افراد دیگری که 
مرتکب قتل می شوند، برخورد نشده. 
آقای نجفی هر مسئولیتی که پیش از 
این داشته آنجا در جایگاه قاتل است. 
لباسش، تعامل با ایشان و پذیرایی که 
قرار است از او انجام شود باید مثل فرد 
عادی مرتکب قتل باشد. اما متاسفانه 
هم پلیس این برخورد تبعیض آمیز را 
داشته و هم رسانه ملی و هم خبرنگار.«

نصراللهی ادامه می هد: نکته دوم 
اینکه کاری که صداوســیما و پلیس 
انجام داده، یک نوع عادی سازی اینطور 
قتل ها و کاهش دادن حساسیت این 
موضوع است و باالبردن آستانه تحمل 
مردم. یعنی وقتی شما نشان می دهی 
یک قاتل وارد می شــود، با او دســت 
می دهند و به او تعظیم می کنند و در 
اتاق باالترین مقام پلیس می نشیند و 
از او پذیرایی می کنند و با آرامش تمام 
ایشان حرفش را می زند، این رفتار هم 
قبح قتل و جنایت را تقلیل می دهد و 
هم شاید مشوقی باشد برای آنهایی که 

زمینه این کار را دارند.«
اطالع رسانی به معنای زیر پا 

گذاشتن مرزهای اخالقی نیست
او در پاســخ به این پرسش که چرا 
رســانه ها برخوردهــای دوگانه ای با 
دیگر اتفاقات در همان روز داشــتند و 
با توضیح درباره وظایف رسانه ها بیان 
می کند: »رسانه ها یک وظیفه مهم به 
نام اطالع رسانی یکسان بدون هیچگونه 
جهت گیری دارند، اما هیچ کجای دنیا 
این وظیفه مساوی با بی اخالقی نیست. 
بلکه باید هنر اهالی رسانه در این باشد 
که در عین اطالع رسانی دقیق و پاسخ 
به سواالت اساسی مردم، سعی کنند از 
مرزهای اخالق فراتر نروند و باید مردم 
را به این سمت وســو ببرند که منتظر 
بررسی ها، تحقیقات پزشکی، پلیس 
و مجاری های رسمی باشند. همچنین 
رســانه ها می تواننــد از تحلیل های 
روانشناســانه، جامعه شــناختی و 
مذهبی در گزارش های خود استفاده 
کنند که چطور امکان دارد چنین 
فردی با این پیشــینه، دست به  

قتل همسرش بزند؟
ایــن نظــر کارشناســی 
را می تــوان در کنــار مولتی 
مدیایی گذاشــت که سایت 
تبیان، وابســته به سازمان 
تبلیغــات اســالمی 
منتشــر کرده است. 
ســایتی به مدیریت 
کمیل خجسته، فعال 
رســانه ای اصولگــرا که 
به واسطه مســئولیت هایی 

که داشته رســانه ملی را خیلی خوب 
می شناسد اما به تحلیل علمی ۶ اشتباه 
رسانه ها در پوشش اخبار رسانه ای این 
قتل جنجالی پرداخته اســت. در این 
ترکیب تصویر و متن به همان دو قاب 
معروف اشاره شده و درباره گزارشگر 
ســیما و گزارشــی که روی آنتن برد، 
نوشته شده است: »دانستن حق ملت 
اســت اما این حق نباید باعث آسیب 
اجتماعی و نقض حقوق دیگران شود.«

 مسئله مهم 
نحوه برخورد با نجفی بود

از سوی دیگر عبدالصمد خرمشاهی، 
وکیل پایه یک دادگستری درباره انتشار 
فیلم های خبری که از سوی صدا و سیما 
در ساعات اولیه دستگیری محمدعلی 
نجفی پخش شــد، با بیان اینکه این 
تقریباً اولین بار اســت که چنین فیلم 
آشــکار و صریحی از اقــرار و اعتراف 
یک متهم به قتــل در تلویزیون ایران 
پخش می شــود، به »ایرنا« می گوید: 
در سایر پرونده ها معموالً انتشار چنین 
فیلم هایی مســبوق به سابقه نیست. 
فارغ از اینکه این فیلم به نفع نجفی بود 
یا نه، سؤاالت زیادی را در اذهان عمومی 
ایجاد کرد که چرا بــا متهمان دوگانه 
برخورد می شود؟ در واقع تبعیض در 
این فیلم آشکارا دیده شد. البته اینکه 
نجفی با لباس رســمی حاضر شده و 
لباس متهم را بر تن نداشت، مسأله ای 
طبیعی بود، چراکه پرونده در مرحله 
تحقیقات اولیه قرار داشت و هنوز متهم 
به زندان نرفته بود. اما مسئله مهم نحوه 
برخورد با نجفی بود که سؤاالت زیادی 
را برای مردم به وجود آورد.  به هرحال 
اینکه از متهم با چای پذیرایی شــود 
و اینچنین با احترام برخورد شــده و 
فیلمش هم منتشــر شــود، مردم را 
شگفت زده می کند! انتشار این فیلم ها 
باعث شــد تا برخی زود قضاوت کرده 
و حتی دربــاره پایــان کار نجفی هم 

نتیجه گیری کنند.
واقعیت این است که رسانه ملی مثل 
اکثر رسانه های کشورمان برای لحظات 
بحران مدیریت بحران ندارد. رسانه ها 
خیلی به قواعد و آنها را در سال های اخیر 

بیشتر و بیشتر کرده است.

مردم و رسانه ها طی روزهایی اخیر با موضوع »قتل«، برخورد دوگانه ای داشتند 

کمی اخالق مدار باشیم!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

اهمیت »شکست« به عنوان پلی برای رسیدن به موفقیت 
بر هیچ کس پوشیده نیست؛ به بیانی دیگر توفیق دستیابی به 
موفقیت زمانی حاصل می شود که آغوش آدمی برای پذیرش 
شکست گشوده باشد؛ آن موقع است که نیروی اراده بر فرد چیره 
می شود و به وی قدرت دوباره بلند شــدن، ادامه دادن و تجربه 
کردن را می دهد؛ به عبارتی تا شکســت تجربه نشود، شیرینی 
پیروزی و موفقیت چشیده نخواهد شد. با این حال با نگاه دقیق و 
موشکافانه  به الگوها و سبک های فرزندپروری والدین در جامعه، 
مشاهده می شود والدین براساس یک سری باور های فرهنگی 
غلط همچون »نمی خواهم فرزندم همان راهی که من رفته ام را 
برود و شبیه من بشود« یا »نمی خواهم او اشتباه مرا تکرار کند« 
به نوعی قدرت ریسک پذیری، خالقیت، جسارت و شجاع بودن 

را از فرزندان خویش سلب می کنند و همین امر سبب می شود تا 
نسل های جدید بیشتر از گذشته به والدینشان متکی و وابسته 
شوند. بر اساس تحقیقات و پژوهش های روانشناسی خانواده، 
محیط و بستری که شخصیت کودک تا قبل از سن نوجوانی و 
بلوغ در آن رشد می کند، یکی از مهمترین منابع مهم و اثر گذار 
در شکل گیری شخصیت و دنیای ادراکی کودک است؛ از اینرو 
هرچقدر والدین محیط درون خانواده را برای کشف و شکوفایی 
پتانسیل های نهفته و اســتعداد های درونی فرزندانشان مهیا 
سازند و از شیوه های هراس و ترساندن از شکست برای رسیدن 
به موفقیت اســتفاده نکنند، می توانند فرزندانی سالم ، شجاع، 
مصمم، استوار، خود اتکا، و با اعتماد به نفس را به جامعه تحویل 
دهند. به اعتقاد بسیاری از روانشناسان پرورش روحیه ای مستقل 
و متکی بر خود در سنین پایین، یکی از مسئولیت های مهم بر 
دوش والدین است که در انجام آن نباید کوتاهی یا سهل انگاری 
صورت بگیرد. پیرو همین نکته روانشناسان به والدین توصیه 
می کنند یکی از راهکارهای مفید برای شکل گیری و پرورش 

روحیه استقالل طلبی این است که اجازه »شکست خوردن« 
را به فرزندان بدهید و بگذارید آنان از ســنین کم ســن و سال 
»احساس شکست« را تجربه کنند و همچنین راههای مقابله با 
آن را نیز بیاموزند تا به این طریق زمینه الزم برای رشد و شکوفایی 
خود اتکایی و اعتماد به نفس در آنها فراهم شود. کارشناسان حوزه 
روانشناسی اظهار دارند »بردن و باختن«، »از دست دادن و بدست 
آوردن« از جمله اتفاقات طبیعی ای محسوب می شوند که همه 
انسانها در خالل زندگی روزمره آن را تجربه کرده اند. از اینرو بسیار 
مهم است والدین از همان ابتدای دوران کودکی تحمل باختن و از 
دست دادن جایگاه برنده بودن در زندگی را به فرزندانشان آموزش 
دهند تا آنها بتوانند در کنار بدست آوردن موفقیت، پیروزی و برنده 
بودن، طعم تلخ از دست دادن و شکست خوردن را نیز بچشند و 
تجربه کنند تا در دوران بزرگسالی در برخورد با مسائل و مشکالت 
مهمتر زندگی آســیب و لطمه کمتری ببینند.  پژوهشگران و 
روانشناسان معتقدند پذیرش برخی واقعیت های زندگی مثل 
»برد و باخت« در میان بعضی از کودکانی که روحیه رقابت طلبی 
دارند کار بسیار ساده ای نیست و این دسته از کودکان به هنگام 
شکست بسیار خشمگین می شوند، فحش می دهند، وسایل را 
پرت می کنند، اشک می ریزند و یا واکنش های نامناسب دیگری 

از این دست را از خود بروز می دهند، بر این اساس به والدین این 
فرزندان توصیه می شود همواره و در هر حال به فرزندانشان متذکر 
شوند که پیروز شدن و بردن آنها برایشان هیچ اهمیتی ندارد، و 
مساله مهم برای آنها فقط »میزان تالش« آنها است که برای انجام 
فعالیت یا هدفی بکار می برند؛ با اتخاذ این روش والدین به مرور 
زمان توانایی الزم برای درک باخت و شکست را به فرزندانشان 
آموزش می دهند و فرزندان نیز با بزرگتر شدن می آموزند که در 
زندگی واقعی گاهی برنده اند و گاهی بازنده؛ همینکه فرزندان با 
تمام وجودشان احساس کنند و متوجه شوند والدین تنها برای 
میزان تالش آنها ارزش و احترام قائل هستند، در این هنگام است 
که در می یابند بعد از شکست نباید مایوس شوند و برای کسب 
مجدد اهدافشــان، باید دوباره امتحان کنند. باتوجه به مطالب 
ذکر شده می توان گفت اگر می خواهید فرزندانی خود متکی و با 
اعتماد به نفس داشته باشید، کافی است نحوه مدیریت واکنش ها 
و برخورد های مناسب بعد از هر شکسِت فرزندانتان را فرا بگیرید؛ 
همچنین سطح انتظارات و توقعاتتان را متناسب با توانایی ها و 
ویژگی های سنی آنها تنظیم کنید  و در مسیر شناخت و آشنایی با 
خصوصیات و ویژگی های فرزندان خویش حتما از راهنمایی های 

متخصصین روانشناس استفاده کنید. 

نقش شکست در رسیدن به موفقیت

همزمان با ماجرای قتل 
همسر دوم محمدعلی 
نجفی، شهردار سابق 

تهران، امام جمعه کازرون 
به قتل رسید، چهار کولبر 
جان شان را از دست دادند 

و ستوان دوم آخوندزاده در 
درگیری به شهادت رسید. 

اما انگار برای رسانه ملی 
و مردم ماجرای عشقی 
و جنایی شهردار سابق 
اهمیت بیشتری داشت

رسانه ها یک وظیفه 
مهم به نام اطالع رسانی 
یکسان بدون هیچگونه 

جهت گیری دارند، اما 
هیچ کجای دنیا این وظیفه 
مساوی با بی اخالقی نیست
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