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رسالت در گفتوگو با صاحب نظران پديده تغييرات نسلي را بررسي مي کند؛

|گروه اجتماعي -مرضيه صاحبي|
ادامه از صفحه اول
تفاوت و تغييرات نسل ها نه فقط در ظاهر که در بنيان
حوادث هر برهه اي ،متفاوت است و از اين رو هر نسل
با نسل پسين و پيشين خود داراي ديدگاهي مشترک
نيست .اين امر براي عده اي نگران کننده است و آنرا
«بحران شکاف نسلي»مي خوانند و در نقطه مقابل
براي برخي زمينه ساز رشد و توسعه اجتماعي قلمداد
مي شود .جامعهشناسان اين تغيير يا شکاف نسلي را
پذيرفته اند و اتفاقاآن را متعارف و عادي مي دانند اما
با تحوالت سريعجوامع و دسترسي بيشتر به شبکه
هاي اجتماعي ،نسلهاي مختلف از توان فهم يکديگر
عاجزند و وقتي شدت اين شکاف نسلي بيشتر شود،
پيامدهاي آن هم افزايش مي يابد و شكاف نسلي مي
تواند به گسست نسلي منجر شده و پيامدهايي منفي
همچون سرگشتگي گفتماني ،فقدان هويت جمعي
و بحران هويت را به دنبال داشته باشد.
منظور از شکاف نسلي ،فقط فاصله سني نيست بلکه
مجموعه اي از هنجارها و ارزش ها را هم شامل مي شود
اما گسست نسلي از اختالف دو يا سه نسل به لحاظ
عاطفي ،فکري و ارزشيحکايت دارد وشكل نهايي اين
گسست «انقطاع نسلي» است که منظور از آن دشمني
آشکارمياننسلهاوسطحيازبيارتباطياست.گفته
ميشودتغييراتاساسيدرساختارسياسي،اقتصادي،
اجتماعي ،و فرهنگي كشور از عصر مشروطه تا بعد از
انقالب اسالمي باعث تحوالت ساختاري و شكافهاي
اجتماعي شده و با تشديد تغييرات فرهنگي و ارزشي،
ارتباط بين نسل ها به سمت شكاف هرچه بيشتر سوق
پيدا کرده است.
علي روشنايي در قامت جامعه شناس تاکيد کرده
است که اين شکاف «اگر به باالي  20تا 25درصد برسد
خطرناک ميشود .در ابتدا ممکن است اينگونه بهنظر
برسدکهچونسوادعموميافزايشيافته،نسلهابهتر
ميتوانند يکديگر را درک کنند ،اما ورود متغيرهاي
ديگر اين درک را تحت تاثير قرار داده است».
بهزعمنظريهپردازانتفکرنوگراييموجبکاهشاقبال
يا مشروعيت گروههاي مرجع سنتي شده و در نهايت
نسليجديدباهويتيمستقلازنسلهايقبلخودشکل
مي گيرد .طبعاوقتي ف ّناوري و تکنولوژي جديدي وارد
جامعه مي شود ،جوان ها به دليل نوگرايي بيش از نسل
پيشينخود،تحتتأثيراينتغييراتقرارميگيرند.در
گذشتهجامعهپذيريدرمراکزآموزشيونهادخانوادهشکل
ميگرفتاماامروزهدسترسيگستردهبهتکنولوژيهاي
نوين ،گزارههاي ارزشيو روند جامعه پذيري نسل ها
را دگرگون کرده است.
اما چگونه مي توان شکاف ميان نسلها را پر کرد؟
پژوهشگرانرفتاردهههشتاديهاراماحصلزيستندر
فضاي مجازي ميدانند .آنها زود عاشق مي شوند و زود
فارغ.خيليراحتتشکيلخانوادهميدهندوراحتتر
طالق ميگيرند.مسائل شخصي شان را در اينستاگرام
پست مي کنند و با يک رفتار اجتماعي اعتراضشان را
به نمايش مي گذارند .اين ها براي دهه شصتي ها قابل
هضم نيست.اين نسل،سرنوشتش با جنگ و کنکور،
بيکاري و کمبود گره خورده است .حاال کارشناسان
حوزه اجتماعي يادآور مي شوند که اگر شبکه هاي
اجتماعي در دهه شصت رواج مي يافت امروز آنها هم
مشابه دهه هفتادي ها و هشتادي ها رفتار مي کردند
و اصال شکافي وجود نداشت.
برهمين اساس شهال کاظمي پور ،جمعيتشناس و
عضو هيئتعلمي دانشگاهتهران در ارائه نگرش خود
نسبت به پديده شکاف و يا تفاوت نسلي به روزنامه
رسالت مي گويد « :عده اي به مسائل فرهنگي
پايبندي دارند و مي گويند شکاف بين نسلي وجود
دارد و برخي پايبندي کمتري داشته و معتقدند اين
شکاف قابل انتظار است .از ديد من اين تغييرات
نسلي همواره از گذشته تاريخ تا به امروز وجود داشته
ولي به دليل سرعت روزافزون تکنولوژي و وسايل
ارتباط جمعي و مقدار شناخت و دسترسي جوان ها
به اين وسايل ،مسئله شکاف و تغييرات نسلي زمانش
کوتاهتر شده است .در گذشته هر  25سال را يک نسل
در نظر مي گرفتند ولي به مرور زمان اين فاصله کوتاهتر
شدهيعنينسلهاييکهباهمکمتراز 25سالاختالف
سن داشتند ،خيلي راحت با يکديگر هم صحبت بودند
و خواسته ها و نيازهايشان شبيه هم بود ولي در حال
حاضر به خاطر تکنولوژي ،سرعت تغييراتزياد بوده
و سبک زندگي تغيير پيدا کرده ،حتي بين نسل هاي
نزديکبههمنيزسبکزندگيمتفاوتاست.ايننشان
مي دهد که تفاوت نسلي وجود دارد».
*تفاوت نسلي ،بحران نيست
وي در ادامه تصريح مي کند« :ميان نسل هاي مختلف

دنیایمتفاوتنسلها

در رفتارها و منش ها تفاوت وجود دارد ،عده اي نام
آن را شکاف گذاشته اند اما بنده واژه شکاف را قبول
ندارم .اين تغيير است .تغييرات نسلي را بايد پذيرفت.
اگرچه معتقد به تغيير نسلي هستم اما فاصله نسلي
را مي بينم .حتي رفتارهاي يک جوان  19ساله با
جوان  20ساله متفاوت است .در گذشته اگر نسل را
 25سال مي دانستند در حال حاضر از  10سال هم
کمتر شده ،براي اينکه آدمها زبان مشترک ندارند و
فرزندان نسل جديدتر زبان مشترکشان با فرزندان
نسل قديم تر متفاوت است .اين اختالفات وجود دارد
اما اين مسئله يک بحران نيست .نسل هاي قديمي
تر نسبت به نسل جديد در پذيرش تکنولوژي جديد
تاخير دارند ،ما بايد از بزرگترها بخواهيم که منفعل
نباشند و به سمت تکنولوژي هاي جديد بروند و
کتاب بخوانند ،پايبندي به بعضي سنت هاي قديمي
که ممکن است بازدارنده هم باشد ،آن شکاف نسلي
را بيشتر مي کند».
همانندسرعتتکنولوژي،تغييراتبراينسلجوانتر
هم با سرعت بيشتري مورد پذيرش قرار مي گيرد90 .
درصد تکنولوژي در جامعه ما وارداتي است ،برهمين
اساس کاظمي پور اذعان مي کند«:اگر شبکه هاي
اجتماعي در سطح خانواده ،آموزش و پرورش و کل
جامعه مديريت نشده و به صورت غيرمتعارف استفاده
شود ،آسيب خواهد داشت .اما اگر به صورت انديشيده
و با نظارت بزرگترها و مديران و فرهيختگان جامعه
مديريت شود ،مشکلي ندارد».
به باور کاظمي پور ،افراد مسن تر ته زمينه اي از فرهنگ
پيشين را در ذهنخود دارند اما جوان ها آن فرهنگ
قبلي در ذهنشان وجود ندارد بنابراين به سرعت به
سوي فرهنگ و رفتارهاي جديد گرايش پيدا مي کنند
کهاينتغييراتقابلانتظاراست.اگرچهدرحالحاضر
ميان نسل ها هم زيستي وجود دارد ،ولي اگر مديريت
نشود ،اين هم زيستي بيمارگونه است .جوان پدرش
را قبول ندارد و مي گويد اين ها سنتي فکر مي کنند
و پدر هم جوان را به نوعي نمي پذيرد .وقتي جوان
بزرگترش را قبول ندارد و با گروه همساالن حشر و
نشر داشته باشد ،ممکن است  50درصد مفيد باشد
اما  50درصد هم آسيب خواهد داشت.
*تکنولوژي؛ نگرش ها را تغيير مي دهد
اين جمعيت شناس در بيان ويژگي هاي دهه  60و
 80بيان مي کند«:بي ترديد دهه شصتي ها با دهه
هفتادي ها متفاوت هستند و دهه هفتادي ها با دهه
هشتادي ها ،اين امر ناشي از تغييرات تکنولوژي و
تغييرات وسايل ارتباط جمعي هست که نگرش و
بينش هر نسل را نسبت به نسل قبلي تغيير مي دهد.
بنابراينهرچهسرعتتغييراتتکنولوژيبيشترباشد،
سرعتتفاوتنسلهابيشترخواهدبود.دهههشتادي
هاي ما با تکنولوژي هاي خيلي پيشرفته تري روبه رو
هستند .رويکردها تغيير کرده است .در دهه شصت به
علتجنگوضعفارتباطماباجهانخارج،وقفهايرخ
داد و اين امر تا حدودي آسيب زا بود .براي دهه  70و 80
هم به تناسب افزايش تکنولوژي ،شتاب نسلي باالست
و در همه جهان اين تغييرات وجود دارد».
گفته مي شود« ،ميزان تولد در دهه  80به رقم يک
ميليون و  200هزار تولد در سال رسيد و در دهه
 90هم اين ميزان به يک ميليون و  600هزار رسيده
است .بنابراين ،ما بيشترين تولد را در دهه  60و

رسالت رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را در خصوص دیه زنان بررسی م یکند:

رأی دیوان عالی برأی وحدت

|گروه اجتماعي|
در روزهاي اخير هيئت عمومي ديوان عالي کشور رأی
م ترين تصميم هاي قضائي چند دهه
به يکي از مه 
اخير داد تا نهفقط در حوادث رانندگي بلکه در همه
جنايات ،ديه زنان و مردان برابر شود و صندوق تأمين
خسارتهاي بدني ملزم به پرداخت مابهالتفاوت ديه
باشد .اعضاي ديوان به بررسي موضوع تکليف صندوق

تامين خسارتهاي بدني براي پرداخت مابهالتفاوت
ديه اناث اعم از نفس يا اعضا پرداختند و در رأی وحدت
رويه ،به تصويب رأیي اقدام کردند که در حکم قانون
است و تمام محاکم ملزم به رعايت آن هستند.
اکنون با صادر شدن رأی وحدت رويه گام کاملي
برداشته شد و ترديدي وجود ندارد که برابري ديه اي
که قانونگذار در سال  92مدنظر داشته درباره ديه

تغيير سبک زندگي
فاصله بين نس لها را شکافت

کمترين آن را در دهه  80داشتيم .به همين علت،
نوجوانهاي متولد دهه  ،80در رفاه بيشتري بزرگ
شدند .چراکه ،متولدين دهه  ،60بهطور متوسط،
با  5تا  6برادر و خواهر بزرگ شدند و در دهه ،80
خانوادههانهايت2فرزندداشتند54.درصدجمعيتدر
دهه  ،60شهر نشين بودند و در حال حاضر بيش از
74درصدازجمعيتشهرنشيناند.دههشصتيهاباجنگ،
تحريمومسائلاقتصاديروبهروبودندودغدغههايشان
بهرفع نيازهاي اوليه و اشتغال و ازدواج ،منتهي ميشد
اما در دهه 70به علت خاتمه جنگ ،امنيت مورد توجه
قرار گرفت».
بهروايت«سعيدذکايي»،معاونپژوهشيدانشگاهعالمه
طباطبايي،اينشکافنسليدرهميشهتاريخوجودداشته
است.حتيدر50سالگذشتههمگاليههاينوجوانان
دهه  40اين بود که چرا بزرگ ترهايشان درکشان
نميکنند! در دهه  40هم شکافها ناشي از فرهنگ
عامه پسن ِد سينما بود.
اماسعيدمعيدفر،استادسابقدانشکدهعلوماجتماعي
دانشگاهتهرانپيراموناينمسئلهبهروزنامهرسالتمي
گويد« :تغييرات در دنياي امروز سريع و بي وقفه بوده
ودر عالم دانش و فناوري ،تغييراتبسياري ايجاد شده،
 30سال پيش کدام يک از امکانات امروز را داشته ايم؟
وضعيت اينترنت چگونه بوده؟ ارتباطات ما در حوزه
نرم افزاري و سخت افزاري چگونه بوده و امروز به چه
صورت است؟ به قول متفکرين هرچه پيش تر مي آييم
اين سرعت افزايش مي يابد .اگر تمام تاريخ بشر را نگاه

جمعي گستردگي امروز را نداشته و همانند امروز
تلويزيون به عنوان رسانه اي که دنيا را به يکديگر وصل
کرده ،داراي اثرگذاري فراواني نبوده است .منظور از
تلويزيون شامل ماهواره و ساير وسايل ارتباطي ديگر
هم هست .اين ها هم تا حد زيادي بر روي تغييرات
تاثيرگذار است .به عنوان مثال اگر دنياي من پيش از
اين به دليل محدوديت ارتباطات ،دنياي کوچکي بود
و فکر مي کردم ،اينجا مرکز عالم است و همه چيز را
قطعي و يقيني فرض مي کردم ،درحال حاضر اينگونه
نيست زيرا ارتباطم با دورترين نقاط عالم برقرار شده
و با فردي در آن سوي دنيا چت مي کنم و خواه ناخواه
تحت تاثير فرهنگ يکديگر قرار مي گيريم».
اين ها اتفاقات بزرگي است که دنياي ما را از يک دنياي
محدود،کوچکوبيارتباطبهدنياييبسياربزرگونامحدود
وپرازتغييروتحوالتفرهنگيتبديلکردهاست.مابيش
از  4هزار فرهنگ شناخته شده داريم ،تصور کنيد که تا
سالهاپيشهرکدامازاينفرهنگهاوخردهفرهنگها
محدوده خودشان را داشته اند و در همان فضا سير مي
کرده اند اما امروز به روايت «معيدفر» اين فرهنگ ها
با يکديگر مبادله مي شوند .يعني آدمها دائم از فرهنگ
ها و خرده فرهنگ ها و زبان هاي مختلف دنيا باهم
ارتباط برقرار مي کنند ،طبيعي است اين فرصتي
که امروز براي نسل هاي جديدتر فراهم شده ،در
 10سال قبل و يا  10سال قبل تر از آن کمتر بوده و
در نسل پدربزرگان و مادربزرگان نبوده است و آنها
جهانشان کوچک و غيرقابل تغيير بوده ،اين ها ريشه
هاي تغييرات نسلي است.
* تفاوت؛ منشاء ناشناختگي و گسيختگي و
شکاف نسلي
اما آنچه از آن تحت عنوان شکاف يا تغييرات نسلي ياد
ميشود،بهراستيشکافاستياتغييروچهپيامدهايي
دارد؟ معيدفر اين گونه پاسخ مي دهد« :اگر مبادله و
تنوع فرهنگي و تساهل ،تعامل و ارتباط بدون چالش
بين نسل ها برقرار باشد ،شاهد يک نوع تبادل و تفاوت
فرهنگي هستيماما اگر اين تفاوت منشاء ناشناختگي
و گسيختگي و چالش باشد ،حالت شکاف و گسست
دارد.از طرفي چنانچه يک نوع پذيرش فرهنگي و
تساهل حکمفرما باشد و پدر و مادر اين حق را به
فرزندشان بدهند که باالخره او متفاوت است و فرزند
هم بپذيرد که پدر و مادرش باورهاي خودشان را
دارند و به آن باورها احترام بگذارد ،يعني جامعه به
دنبال پذيرش و احترام متقابل است و تفاوت ،منشاء
اختالف،ناشناختگي،طردوتقابلنيست،خبدراينجا
تفاوت هاي فرهنگي را شاهديم».
مادربسياريازکشورهايتوسعهيافتهنظارهگرتنوعو
دگرگونيفرهنگيواعتقاداتوباورهايگستردههستيم
ولي مردمان اين کشورها با يکديگر هم زيست بوده
و زندگي آنها با ديگري محل چالش نيست .يعني نه
فرزندانباپدرومادرونهپدرومادربافرزندانونهنخبگان
سياسي اجتماعي بايکديگر ،چالش و اختالف ندارند.
اينجاتفاوتفرهنگيوجودداردواينتفاوتباعثرشد
مي شود .اما چرا اينگونه است؟ به اعتقاد معيدفر،
چون يک نوع ديالوگ بين اين فرهنگها و نسل ها
برقرار مي شود و باهم گفتوگو مي کنند ولي در
جوامعي مثل ايران ،گاهي اعتقاد و باورها باعث
طرد و يا اختالف و قطع ارتبا طمان با ديگري
ميشودوديالوگوگفتوگوبرقرارنميکنيم،بهچنين
امري در جامعه ما شکاف نسلي يا گسست فرهنگي

ميگويند .چون والدين فرزند خود را ممکن است
طرد کنند و در نقطه مقابل فرزندان ،والدين خود را
محل مشورت نمي دانند و يک گروه ،گروه ديگر را
متحجر مي داند و گروهي ،گروه ديگر را فريب خورده
و منحرف مي داند .در اين جامعه ،تغييرات منشاء
اختالف و تعارض شده است.
اين جامعه شناس با ذکر مثالي عنوان مي کند« :در
حال حاضر خانواده هايي وجود دارند که در نگرش ها
و سطح فکر ،آداب و رسوم و سبک زندگي با يکديگر
اختالف دارند ولي هم را مي پذيرند و به هم احترام
مي گذارند و بالعکس خانواده هايي هم هستند که
اين اختالف ها را نپذيرفته و دچار تعارض مي شوند.
در عرصه عمومي هم چنين وضعيتي وجود دارد،
در تعامل ميان نخبگان نيز به همين صورت است.
گاهي ما زمينه هاي گفتوگويي داريم ولي گاهي
بالعکس است و زمينه هاي خشونت ورزي و تقابل
و طرد وجود دارد».
* گسست تعاملي ميان نسل هاي سني و فکري
باعث انقطاع مي شود
به اعتقاد وي ،اگر زمينه هاي گفتوگويي و پذيرش
متقابل وجود داشته باشد ،اين رشد دهنده است و مي
تواند باعث دروني شدن تغييرات شود و در مقابل ،راه
اين تغييرات هم بسته نيست يعني نسل هاي مختلف
بايکديگرارتباطبرقرارميکنندواينارتباطاگربرقرار
شود،رابطهبينگذشته،آيندهوحالبرقرارخواهدشد.
وقتي که زمينه طرد وجود داشته باشد ،بين گذشته،
حال و آينده انقطاع بوجود مي آيد زيرا نسل گذشته،
نسل جديد را نمي پذيرد و نسل جديد هم نسل گذشته
را نمي پذيرد بنابراين عمال نسل جديد در حال بي
هويت شدن است .اگر در جامعه بين نسل هاي سني،
فرهنگي و فکري تعامل برقرار باشد بايد بگوييم بيشتر
شاهد تفاوت نسلي هستيم ولي اگر گسست تعاملي و
گفتوگويي ميان نسل هاي سني ،فکري و فرهنگي
وجود داشته باشد ،مي توان عنوان انقطاع و گسست
را بر آن گذاشت .اگراين باشد قطعا اين جامعه ،جامعه
رشد يافته اي نخواهد بود و ما درگير بحران تفاوت
نسلي هستيم نه درگير رشد و توسعه.
وي درباره تمايزهاي دهه شصتي ها و هشتادي ها
ميگويد«:مابايدببينيمايننسلها،درچهزمانهايزيستهاند،
دهه شصتي ها معموال عنوان مي کنند که ما فرزند
سختي هاي دوره جنگ و انقالب و کمبود بوده ايم و در
هرمرحلهرشدمانازتولدتاکودکي ونوجوانيوجواني
مدام با مشکل روبه رو بوده،از چالش کمبود مدرسه تا
غول کنکور و بيکاري اما در دهه  70يا  80با اين مسائل
روبه رو نبوديم ،تعداد کمتر و جمعيت کنترل شده تر
بود و فرصت ها براي زندگي بهتر فراهم بود بنابراين
ميتوانيمبگوييمدهه70و80کمتردرگيرمشکلبودند
و اين امر بر روحيات آنان تاثيرگذار بوده است .اين ها در
کنار اينکه سطح انتظارشان از جامعه خيلي باالست ،با
فناوريهايجديدتريهمروبهروشدندونوعتربيتشان
هم متفاوت بوده است .بالطبع فردگراترند و بيشتر به
معيارهايسطحباالترمعطوفاند.درواقعدههشصتيها
به ستون پايين تر نيازها معطوف اند يعني بخش هاي
امنيتي-اقتصادي اما دهه هشتادي ها به سطوح باالتر
نيازها يعني از خودشکوفايي و زيباشناختي و مسائل
اجتماعي معطوف هستند».
ويباطرحاينپرسشکهآياجامعهتوانستهخودشرابا
حرکتنسلجديدهماهنگبکند؟پاسخميدهد«:خانوادهها
تحت تاثير اين تغييرات و دگرگوني ها هستند .روابط
ما با دنيا و اقتصاد و جامعه ،خانواده را در چنبره
خودش گرفتار کرده و امروز اين نهاد ،درگير دشواري
ها و سختي هاي بسيار زيادي است بنابراين خانواده
به تنهايي مسئوليت ندارد .باتوجه به اينکه در جامعه
ما فرزندساالري هم اهميت پيدا کرده و نسبت به
نيازهاي فرزندان و ايده ها و ارزش هاي آنها به خصوص
در کالنشهرها منعطف شده اند و اينکه آنها يک نوع
گشودگي نسبت به تغييرات پيدا کردند ،از اين نظر
خوب است .در کالنشهرهاي ما معموال خانواده ها تا
حدي اين زمينه تعاملي و گفتوگويي را دارند اگرچه
به شدت تحت تاثير مشکالت هستند .اما متاسفانه در
مقياس کالن تر و سطح کلي جامعه با دشواري هايي
روبه رو هستيم که اين دشواري ها تا حدي دست
خانواده ها را براي تغييرات بسته است .اين مشکالت
و فشارهاي عظيم اقتصادي که در کشور بوجود آمده و
اين منازعه بي پايان ميان نخبگان سياسي -اجتماعي
ما و يا اين انقطاع گفتوگويي که در عرصه هاي
فکري و فرهنگي ما وجود دارد ،تنگناهايي هستند که
شرايط خوبي راپيش روي جامعه قرارنمي دهد .در اين
زمينهممکناستکهمابامشکالتفرهنگي،تضادهاي
نسلي و يا بحران هاي اجتماعي روبه رو باشيم».

فوت و ديه اعضا برابر و کامل است.
محمدجواد فتحي در گفت و گو با رسالت با اشاره به
رأی ديوان عالي کشور به برابري ديه زن و مرد گفت:
«اينرأیوحدترويههيئتعموميديوانعاليکشور
و براي محاکم الزم االجراست .اين رأی در حکم قانون
خواهد بود و اعتبار آن تا زماني است که مجلس قانون
ديگري را تصويب کند يا هيئت عمومي ديوان عالي
کشور رأی را تغيير دهد .اکنون ديوان عالي کشور از
طريق صندوق تأمين خسارتهاي بدني مابقي ديه
زنان را پرداخت مي کند .به عبارتي نصف ديه توسط
کساني که متقاضي قصاص هستند و مابقي از صندوق
پرداخت مي شود».
وي با اشاره به عدم تصويب قانون برابري ديه زن با مرد
درمجلسادامهداد«:ديهزنطبققانوننصفديهمرد
است و با توجه به اينکه شوراي نگهبان برابري ديه زن
و مرد را مغاير با شريعت و فقه مي داند شوراي نگهبان
به آن ايراد وارد مي کند و مجلس مطابق قول مشهور
فقهاي اماميه ،قانون دوبرابر بودن ديه مرد نسبت به
زن را تصويب کرده است».
فتحي ادامه داد« :رأی وحدت رويه ديوان در حکم
قانون است و بعد از صدور اين رأی در هيئت عمومي
اين رأی الزم االجراست و عطف به ما سبق نمي شود.
تا قبل از تاييد اين رأی پرداخت مابقي ديه زنان از
صندوق خسارت هاي بدني مطرح نبود و در بودجه هم
متصورنشدهبودواميدواريمقانونگذاردربودجهساالنه

خسارات ناشي از پرداخت مابه التفاوت زن را در قانون
بودجه در نظر بگيرد و آن را جبران کند».
عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس درباره تغيير
سبک زندگي و جايگاه زنان در خانواده ها و امکان
تغيير قوانين در مجلس گفت« :قوانين اسالمي بايد
به صورت يک مجموعه درنظر گرفته شود تا قابل دفاع
باشندازجملهاينقواعدعهدهداربودنمردبهپرداخت
نفقه به همسر است .يعني چنانچه همسر شاغل باشد
نفقه او از عهده مرد خارج نمي شود».
ويادامهداد«:وقتيمردمسئولپرداختهمههزينههاي
زن مي شود ،تبعيض دانستن ديه زن نسبت به مرد،
سفسطه تلقي مي شود .اگر پرداخت نفقه را وظيفه مرد
نسبت به زن بدانيم ،نصف بودن ديه هم به طور قطع
حکم قابل دفاعي است .در جوامع غربي مرد مکلف
به دادن نفقه زن نيست و زن همه هزينه هاي خود را
پرداخت مي کند بنابراين اگر در آنجا ديه زن نصف ديه
مرد باشد ،حکم غيرعادالنه اي خواهد بود».
فتحي در پايان سخنانش گفت« :وقتي در جوامع
اسالمي زن هيچ تکليفي براي اداره زندگي خود
ندارد و همه هزينه ها به عهده مرد است ،نصف بودن
ديه زن نسبت به مرد قاعده منطقي خواهد بود .هر
چند سبک زندگي تغيير کرده و زنان زيادي شاغل
هستند اما نفقه زن به عهده مرد است و زن همه
دارايي هاي خود را در هر جهتي که صالح مي داند،
مي تواند خرج کند».

با صدور رأی وحدت رويه ترديدي براي برابري ديه اي
که مد نظر قانونگذار در سال  92بوده است ،وجود
ندارد و ديه برابري هم براي فوت هم براي ديه اعضا در
نظر گرفته شده است .اين قانون در شرايطي که سبک
زندگي به خصوص در شهرهاي بزرگ تغيير کرده و
زنان هم پاي مردان بخشي از هزينه هاي زندگي را
متحمل مي شوند ،به درستي در ديوان عالي کشور
به تصويب رسيد.
احمد مظفري معاون قضائي دادگستري تهران هم
درباره رأی ديوان عالي کشور درباره رأی وحدت رويه
ديوان عالي کشور به رسالت گفت« :وقتي درمراجع
مختلف راجع به موضوع واحد دو نظر اتخاذ شود و
دو نظر از طريق دادستان کل به ديوان عالي ارجاع
مي شود ،دادستان کل آن رأی را بررسي مي کند و
در صورت صالحديد در هيئت عمومي ديوان طرح
مي شود تا يکي از دو نظر پذيرفته شود و اکنون با رأی
ديوان عالي کشور تفاوت ديه ميان زن و مرد وجود
نخواهد داشت».
قاضي ديوان عالي کشور تصريح کرد «:اختالف نظر
درباره رأی ديه زنان و مردان ميان شعبات مختلف
دادگاه وجود داشت و با رأی هيئت عمومي ديوان
عالي کشور برابري ديه تاييد شد .اين رأی در حکم
قانون است و در صورت تصويب ،قانون جديد در
مجلس بر اين رأی حاکم مي شود و بر اساس قانون
جديد عمل خواهد شد».

سعيدمعيدف ر:اگردرجامعهبيننسل
هايسني،فرهنگيوفکريتعاملبرقرار
باشد ،شاهد تفاوت نسلي هستيم ولي
اگرگسستتعامليوگفتوگوييميان
نسل هاي سني ،فکري و فرهنگي وجود
داشته باشد ،مي توان عنوان انقطاع و
گسست را بر آن گذاشت
شهال کاظمي پور :سالها پيش نسل را
 25سال مي دانستند و در حال حاضر از
10سالهمکمترشدهاست.بهدليلسرعت
روزافزونتکنولوژيووسايلارتباطجمعي
و مقدار شناخت و دسترسي جوان ها
به اين وسايل ،زمان شکاف و تغييرات
نسلي کوتاهتر شده است
کنيد تاقبلازورودبهدنيايمدرندريکيدو قرناخير
سرعتتحوالتکندبوده،بهگونهايکهامکانتغييردر
فاصله کوتاه وجود نداشته است به همين دليل تغيير
نسل ها ،تغيير محسوسي نبوده ولي به ميزاني که اين
تغييرات را در حوزه هاي مختلف ،سريع تر و به روزتر
ميبينيم،بايدپيشبينيکنيم؛نسلهاييهمکههرکدام
دردورهخاصزمانيزندگيميکنند،بايکديگرتفاوتهاي
محسوس و آشکاري داشته باشند».
انسانبههرحالتحتتاثيرشرايطواوضاعواحوالزندگي
خود به لحاظ مادي و اجتماعي و فرهنگي قرار داشته و
اين ها مدام تغيير مي کند .به هر روي فاصله بين
جوامع مختلف خيلي طوالني و زمان دار بوده است.
معيدفر تصريح مي کند«:هيچ گاه وسايل ارتباط

| انسيه ربيعي -فعال رسانهاي|
در کشور ما دهه ،60قبل از آنکه بيانگر يک دوره زماني باشد نماد يک نسل است.
نسلي که پا به عرصه انقالب و بعد 8سال جنگ تحميلي مي گذارد .نسلي که آژير
قرمز را مي شناسد و مي داند پناهگاه کجاست .آن روز ها براي کودکي که پدرش
در جنگ بود ،فرق نمي کرد دختر باشد يا پسر؛ بهترين اسباب بازي تفنگ مي شد
تا در خيال کودکانه اش پا به پاي پدر بجنگد و دشمن را نشانه بگيرد .گويي خاکريز
دشمن تا پشت بازي هاي کودکان و آرزوهاي جوانان آمده بود .به ياد داريم که در
تالطم يک دهه ،کودکان زيادي پدرها و همسران زيادي سايه سر خود را از دست
دادند اما اتفاق مهم در آن جامعه غمگين ،زيستن با سبک زندگي اي بود که موجب
تحوالت زياد در دهه  70و  80شد .هر آنچه که از آن دوران به ياد داريم المان هاي
سادگيست از بازي هاي کودکان و تماشاي کارتون با تلويزيون سياه و سفيد
گرفته تا انتخاب شغل و همسر و ازدواج  ....در واقع نوع سبک زندگي در دهه 50
و  60عبور از بحران انقالب و جنگ را سهل تر کرده بود .اما با اين همه خانواده ها
هميشه نگران فرزندانشان بودند که با تحوالت جامعه چه سمت و سويي براي
زندگي آنها رقم خواهد خورد؟ پاي صحبت پدر ها که بنشينيم معتقدند دوره و
زمانه عوض شده و بچه ها ديگر خريدار حرف هاي پدر و مادر نيستند .ميگويند
آن زمان در يک خانواده پيشه اي از نسلي به نسل ديگر متقل مي شد اما جوان هاي
امروز زير بار اين موضوع نمي روند و ميخواهند مستقل باشند .اين تفکر مربوط
به همه پدرها و مادرها در تمام دوران وبيانگر عوض شدن نسل هاست .هر نسلي
با نسل قبل و بعد از خود تفاوت دارد اما هر چه پيشتر مي رويم اين تفاوت نسل ها
به فاصله و اکنون به شکاف تبديل شده است .عبارت شکاف نسل ها برآمده از اين
تغيير و تحول هاست .پيشرفت چشمگير در عرصه ارتباطات ،ما را با کودکاني
در دهه  90مواجه کرده است که نه تنها با پدر و مادرهايشان بلکه با خواهر يا
بردار  5سال بزرگتر از خود دچار تفاوت هاي چشمگير شده اند .بي شک آنچه که
فاصله ميان نسل ها را تشديد کرده نقش کم رنگ رسانه در معرفي سبک زندگي
ايراني-اسالمياست .گويي فضاي رسانه در شتاب تحوالت در عرصه ارتباطات جا
مانده و نتوانسته در اين زمينه نقش خود را با توليد آثار و محتواي غني به درستي
ايفا کند .بي شک نزديک کردن زاويه ديد و نوع تفکر دو نسل که اين اندازه از هم
دور شده اند کاري دور از انتظار به نظر مي رسد.اما باز بسنده مي کنيم به ضرب
المثل هاي کهن که «ماهي را هر زمان از آب بگيري تازه ست» .توقع اين است که
رسانه ملي آستين ها را باال زده و با توليد محتواي مناسب در راستاي سبک زندگي
ايراني-اسالمي کاري براي فرزندان اين نسل انجام دهد.

سبکزندگيمن
اغلب ما اسير تکرارهاي روزمره ايم و از صبح تا شب ،همان کارهاي هميشگي را انجام
مي دهيم .اين نوع شيوه زندگي سبب مي شود که به تدريج انرژي و شادماني خود
را از دست بدهيم .حقيقتا زندگي کردن روي يک خط صاف و بدون هيچ تغييري،
خسته کننده است .سکوت ،بي ميل بودن به فعاليت ،گوشه نشيني ،ترک عادت هاي
خوب و شوق و اشتياق نداشتن از جمله پيامدهاي روزمرگي است .براي رهايي از آن
بايد برنامه جديدي را به زندگيتان اضافه کنيد .هر جا امکان هرگونه تغيير براي ديد
مثبت تر شما وجود دارد آن را انجام دهيد .اگر اين هم امکان پذير نبود ،فکر کنيد
چه قدم هايي مي توانيد برداريد که همه چيز را با هم تغيير دهيد.

تلنگرخودماني
امروز در اين بخش نمي خواهيم با معرفي يک بيماري ،به شما تلنگر بزنيم.
مي خواهيم از شما بپرسيم که تا به امروز چه راهي طي کرده ايد و چقدر در آن
موفق بوده ايد؟ اين تلنگر سبب مي شود که همه ما براي لحظاتي به اين فکر کنيم
که آيا در راه طي شده ،دستاوردي داشته ايم و عملکردمان تا چه حدي مطلوب
بوده است .بياييد به راه هاي رفته و نرفته زندگي مان بينديشيم و اگر به خطا رفته
ايم ،مسيرمان را تا دير نشده مورد اصالح و بازنگري قرار دهيم.

ِ
روايتدرد
بهرام هستم 60 .ساله ساکن تهران .مبتال به هيچ بيماري نيستم و وضع مالي خوبي
دارم .نمي دانم روايت درد من قابل انعکاس هست يا نه .اما مي نويسم .مي نويسم
که فرزندانم ترکم کرده اند .من براي آنها زحمات بسيار کشيدم .هزينه تحصيل
آنان را دادم تا به خارج بروند و درس بخوانند .بعد از اتمام تحصيالت مدتي به ايران
آمدند .وقتي برگشتند احساس کردم آن آدمهاي سابق نيستند .سيگار مي کشيدند.
حتي متوجه شدم پسر بزرگم ماده مخدر گل مصرف مي کند ،پدرانه با آنها صحبت
کردم و حتي از مشاور کمک گرفتم تا اينکه مقابلم ايستادند و گفتند«:تو پدر
بدي بودي«،».تو در زندگي شخصي ما دخالت مي کني ».حاال درست يکسال
است که از خانه من رفته اند .هرچه با آنها تماس مي گيرم ،جواب تلفن هايم را
نمي دهند .در خانه شان که ميروم ،در را به رويم باز نمي کنند .من پدرم و از اين
وضعيت دلم شکسته است.

يکفنجانتيتر
روزنامه رسالت در اين ستون مهمترين عناوين خبري رسانه ها را به
مخاطبان خويش ارائه مي دهد.
*سردار سيد کمال هاديانفر ،رئيس پليس راهور ناجا :گاليه پليس راهور
از عملکرد بيمه مرکزي و خودروسازان /خبرگزاري مهر
*سيدجوادحسينيسرپرستوزارتآموزشوپرورش:تالشبرايبرگزاري
آزمون استخدامي آموزش و پرورش تا يک ماه آينده /خبرگزاري فارس
*احتمال ابطال آزمون سردفتري ۹۷؛ گزارش سازمان بازرسي روي ميز
ديوان عدالت /خبرگزاري تسنيم
*دکتر قاسم جان بابايي ،معاون درمان وزارت بهداشت :همه معاونتها و
دانشگاهها بايد براي الکترونيکي کردن خدمات گام بردارند /خبرگزاري
ايلنا

خبر

تسهيالت جديد ب راي تردد
مشموالن غايب خارج از کشور

رئيسادارهسرمايهانسانيسربازستادکلنيروهايمسلحازارائهتسهيالت
جديد به مشموالن غايب خارج از کشور خبر داد.
سردار موسي کمالي در گفتوگو با ايسنا در اين باره گفت :بنا بر تصميمات
اتخاذ شده در راستاي تسهيل تردد مشموالن غايب ايراني مقيم خارج
کشور تصميماتي اتخاذ شده و بر اين اساس شرايط تردد اين دسته از
مشموالن به داخل کشور راحتتر شده است.
وي افزود :برابر اين تسهيالت مشموالن غايب سربازي مقيم خارج از کشور
کهحداقلسهسالدرخارجازکشوراقامتداشتهباشند،ميتوانندحداکثر
سه ماه و براي دو بار در سال در کشور تردد کنند.
رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح درباره تفاوت
اين تسهيالت با شرايط پيشين خاطرنشان کرد :قبلتر شرايط اين گونه
بود که بايد سه سال از غيبت مشمول ايراني مقيم خارج کشور ميگذشت
تا بتواند وارد کشور شود اما االن شرط زمان غيبت حذف شده و مشمولي
که سه سال از اقامتش گذشته باشد ،حتي اگر يک روز نيز غيبت داشته
باشد ،ميتواند با شرايط گفته شده يعني دو بار در سال و حداکثر به ميزان
سه ماه به کشور تردد داشته باشد.
کمالي در مورد مشموالن داراي بيش از  ۸سال غيبت نيز گفت :قب ً
ال گفته
شده بود که مشموالن داراي بيش از  ۸سال غيبت حق تردد به داخل کشور
را ندارند و بايد با پرداخت جريمه ريالي تکليف خود را مشخص کنند اما با
توجهبهتوقفاجرايطرحجريمهرياليطرحسربازياينافرادنيزميتوانند
حداکثر سه ماه و در مجموع دو بار در سال به کشور تردد کنند.
وي با بيان اينکه مشموالن غيرغايب مشکلي براي تردد در کشور ندارند،
اظهار کرد :اما با تسهيالت جديد اگر فردي سه سال در خارج از کشور
خود اقامت داشته و تنها يک روز از ورودش به غيبت نيز گذشته باشد،
ميتواند وارد کشور شود.
رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح درباره شرط
ورود مشموالن غايب سربازي مقيم خارج از کشور به داخل نيز اظهار
کرد :مشموالن غايب بايد در نمايندگيهاي جمهوري اسالمي در سراسر
کشور گذرنامه خود را ممهور به مهر ورود و خروج کنند و در آنجا مهرهايي
تعبيه شده که مختص اين افراد است و حتماً بايد پيش از سفر به ايران
اين اقدامات انجام دهند.

