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خستگی تصمیم 

عباس عبدی*
یادداشتی   1394 سال  در  پیشتر 
نوشتم تحت عنوان »خستگی اجتماعی« 
در  خستگی  مفهوم  از  استفاده  با  و 
توضیح  شیشه  و  آهن  چون  موادی 
دادم که منظورم از خستگی اجتماعی 
چیست؟ امسال نیز در تابستان دوباره به 
مناسبت دیگری به آن مفهوم پرداختم و 

یادداشتی را نوشتم.
نوشته ای  نیز  گذشته  روزهای  در 
تحت عنوان خستگی تصمیم را خواندم 
که به نظرم جالب بود و وجه دیگری از 
دهید  اجازه  می کرد.  تشریح  را  مسأله 
با هم  را  نوشته  این  از  ابتدا خالصه ای 
مرور کنیم. سپس بگویم که مصداق این 

مفهوم مهم در جامعه ما چیست؟
همان گونه که »عضالت« ما بعد از کار 
کردن زیاد خسته می شوند، »مغز« نیز 
بعد از تصمیم گیری های متعدد در طول 
روز، دچار خستگی می شود که به آن، 

خستگی تصمیم می گویند.
ما مدام در حال تصمیم گیری هستیم 
و با هر تصمیمی، یک قدم به »خستگی 
تصمیم« نزدیک می شویم. هر چند همه 
تصمیم ها بزرگ و حیاتی نیستند ولی هر 
کدام شان، به سهم خود بخشی از انرژی 
مغزمان را می گیرند: از انتخاب بین دو 
نوع خمیردندان برای مسواک صبحگاهی 
امروز چه  اینکه  و تصمیم گیری درباره 
انتخاب درجه حرارت بخاری  بپوشم و 
یا کولر ماشین و انتخاب موسیقی برای 
شنیدن و برداشتن یک نوع پنیر از قفسه 
بقالی تا تصمیم گیری درباره نحوه برخورد 
با خطای فرزند و انتخاب بین چند گزینه 
برای سرمایه گذاری و مهاجرت و... همه 
و همه تصمیم گیری هستند. تحقیقات 
نشان  داده افرادی که کار و زندگی شان 
تصمیم  مدام  باید  که  است  به گونه ای 
بگیرند، بیش از بقیه در معرض »خستگی 
تصمیم« قرار دارند. وقتی مغز به خاطر 
تصمیم گیری های متعدد خسته می شود، 
را  تصمیمات  راست ترین  سر  معموالً 
می گیرد که عمدتاً هم »بدترین« است. 
بنیانگذار و  از »مارک زاکربرگ«  وقتی 
پرسیدند چرا همیشه  مدیر فیس بوک 
پاسخ  می پوشی  تی شرت  یک نوع 
درگیر  صبح  روز  هر  نمی خواهم  داد: 
تصمیم گیری درباره اینکه کدام لباس را 
بپوشم شوم. او با این کار در واقع، یکی 
حذف  را  صبحگاهی اش  تصمیمات  از 
تصمیم گیری های  برای  را  آن  انرژی  و 

مهم تر کاری، ذخیره می کند.
آلمان  اعظم  آنگال مرکل صدر  خانم 
هم از این روش استفاده می کند و اکثراً 
یک نوع لباس می پوشد. استیو جابز نیز 

همین گونه بود.
برای اینکه »خستگی تصمیم« دیرتر 
رخ بدهد، تا حد امکان خود را در معرض 
تصمیم گیری های کم اهمیت قرار ندهیم. 
راهش این است که درباره برخی چیزها، 
یک تصمیم ثابت بگیریم. به عنوان مثال، 
بگیریم  تصمیم  روز  هر  اینکه  به جای 
امروز چه غذایی درست کنیم، یک برنامه 
هفتگی یا ماهانه تدوین کنیم و از قید 
تصمیمات روزمره خالص شویم و انرژی 

مغزمان را ذخیره کنیم.
واقعیت این است که ظرفیت ما برای 
بیشترین  است.  محدود  تصمیم  اتخاذ 
انرژی را در مقایسه با هر یک از اندام های 
انسان، مغز او مصرف می کند و اگر این 
مغز بیش از اندازه درگیر تصمیم گیری 
واکنش  به  قادر  طبیعی  طور  به  شود، 
به صورت  ایران  دولت  نیست.  مناسب 
موضوعی  صدها  و  ده ها  درگیر  سنتی 
آنها تصمیم  باید درباره همه  است که 

بگیرد و این کار شدنی نیست. 
می دهد  رخ  که  بدتری  اتفاق  ولی 
و  کوچک  مسائل  درباره  که  است  این 
افتاده بیشتر فکر و  به نسبت پیش پا 
به  که  هنگامی  و  می کنند  گفت و گو 
مسائل اصلی و مهم می رسند، حوصله و 
توان فکر کردن ندارند و سرسری تصمیم 
می گیرند که معموالً راحت ترین راه که 
بدترین است را برمی گزینند. حتی درباره 
تصمیمات مهم نیز به طور معمول درباره 
حواشی و جزئیات آن گفت و گو می کنند 
عبور  بسرعت  ماجرا  اصل  از  سپس  و 

می کنند.
ادامه در صفحه 2

 آذری جهرمی:

 نظام سلطه در پی تقویت حاکمیت شرکتها است
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صفحه 4

۲۰۰ میلیارد دالری که نابود شد
پیش بینی هایی که محقق نشد

صفحه 5

کسب تجارب، ارزشمندترین دستاورد 
نمایشگاه شهر ایده آل

شهردار بندرعباس اعالم کرد:

فرمول فرمالیته کردن!
واکنش های تند به عادی سازی خشونت خانگی در تلویزیون؛ صداوسیما عذرخواهی کند؟!

عملکرد  بر  نظارت  هیات  اقدام  خواستار  مجلس  نمایندگان  از  یکی 
صداوسیما در این باره شده است. تجربه های پیشین در این ارتباط نشان 
صداوسیما  و  ندارد  ارزشی  هیچ  تقریبا  نظارت  هیات  تذکرات  می دهد 

بر عملکرد  نظارت  این تذکرات دارد و عمال هیات  به  را  کمترین توجه 
صداوسیما مجموعه ای بدون کارایی است.

فرارو- در حالیکه شبکه های مختلف تلویزیون به هر شیوه و روشی برای 

حفظ مخاطبان خود دست به دامن سلبریتی ها و کپی برداری برنامه های 
خود از شبکه های آمریکایی شده اند، باز هم برنامه فرمول یک با اجرای 

علی ضیا جنجال بزرگی در رسانه ها و فضای مجازی ایجاد کرده است.
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صفحه 3

 نمای تازه برای دربار فرسودهیک بام و دو هوای روزگار کتاب؟!
خالد بن سلمان به عنوان معاون وزیر دفاع و اولین زن در سمت سفیر عربستان در آمریکا تعیین شدندآزادی قاچاقچی ناشران را اسیر کرده

دادستان کل کشور: آذری جهرمی:

 نظام سلطه در پی 
تقویت حاکمیت 

شرکتها است

گناه
جامعه را به نابودی 

می کشاند
صفحه 2 همین صفحه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: امروزه غریزه سلطه گری 
در نظام اقتصادی خود را نشان می دهد به طوری که نظام سلطه 
بدنبال این است که حاکمیت شرکت ها را تقویت کند، به عبارت 
نشان  را  زورگویی خود  با  نه  و  ارائه خدمات  با  دیگر سلطه گری 

می دهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی شامگاه شنبه 
در نشست ماهانه جامعه اسالمی مهندسین با اشاره به نقش فناوری در 
این خصوص صحبتی  در  رهبری  معظم  مقام  گفت:  ها  فرهنگ  تغییر 
داشتند و فرمودند که هر جا فناوری ورود می کند فرهنگ ها را تغییر می 
دهد و توصیه می کردند که حوزه فناوری باید پیوست فرهنگی داشته 
باشند اما االن اعتقاد دارم که در عرصه فناوری اصل کار موضوع فرهنگی 

است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به نقش فناوری در سبک 
زندگی افزود: فناوری می تواند در زندگی بشر اثرات مثبت و یا منفی داشته 

باشد. مهم این است که ما بحث تغییر را چگونه درک کنیم.
آذری جهرمی با تبیین مبانی تغییرات فناوری اطالعات در دنیا اظهار 
داشت: امروز مفهوم سلطه گری در دنیا تغییر کرده است. اگرچه برخی 
کشورها با حمله به کشورهای دیگر کماکان سلطه گری می کنند اما هزینه 
این کارها در افکارعمومی به شدت باالست و بنابراین شیوه های سنتی 

سلطه گری از بین رفته است.
وی یادآور شد: امروزه غریزه سلطه گری در نظام اقتصادی خود را نشان 
می دهد به طوری که نظام سلطه بدنبال این است که حاکمیت شرکت 
ها را تقویت کند، به عبارت دیگر سلطه گری با ارائه خدمات خود را نشان 

می دهد و نه زورگویی.
آذری جهرمی با اشاره به نقش شرکت ها در این زمینه اظهار داشت : 
می بینیم که شرکت ها در ایاالت متحده ثبت شده اند و طبق قانون آمریکا 
کار می کنند و در هر کشوری باشید وقتی از این ابزارها استفاده می کنید 

قوانین آن در ایاالت متحده است.
جهانی  سازمان  اطالعات،  فناوری  عرصه  در  افزود:  ارتباطات  وزیر 
مخابرات در ذیل سازمان ملل است که نظام تصمیم گیری در آن براساس 
اجماع است اما در عرصه اینترنت هنوز اجماع حاصل نشده است و مقررات 

گذاری در این عرصه در اختیار شرکت های آمریکایی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه 26 درصد از کل سرمایه 
حجم  کل  داشت:  اظهار  می دهد،  امریکا  را  تی  سی  آی  دانش  گذاری 
سرمایه گذاری کشورهای آسیایی 11 درصد است که سهم چین از این 

میزان 8 درصد است.
وی خاطرنشان کرد: در شبکه های اجتماعی شاهد بهترین خدمات با 
بهترین کیفیت هستیم اما قانون حاکم بر آن قانون ایاالت متحده است در 
واقع حاکمان فضای مجازی با ایجاد شرکت ها در دل دولت ها مدیریت 

ها را در اختیار می گیرند.
وی ادامه داد: شاهد هستیم ایاالت متحده در یک اقدام غیرقانونی و 
بسیار مذموم که البته در شأن آن بوده است زیر تعهدات خود زد و از یک 
توافق بین المللی بیرون آمد. اروپا قصد دارد جلوی آن بایستد اما شرکت 
با دولت ها نیستند و این رفتار برای کل دولت ها  ها حاضر به همراهی 

معضل هست.
وی افزود: کشورهای مختلف در مقابل رفتار ایاالت متحده روش های 
ایده  همان  اش  ایده  که  دارد  اعتقاد  گرفته اند. چین  پیش  در  مختلفی 
هم  و  دهم  توسعه  را  فناوری  باید  هم  می گوید  و  است  متحده  ایاالت 
می خواهم سلطه گری کنم و در این راه مقابل آمریکا می ایستد. در واقع 

چین به دنبال سهم است و در این راه سرویس های بین المللی را در 
کشور خود محدود می کند و مقررات گذاری کرده و شرکت های آمریکایی 

را مجبور به تبعیت از این مقررات می کند.
وی جمعیت زیاد را از مزیت های چین عنوان کرد و اظهار داشت: عالوه 
بر این، چین در حوزه تولید دانش و فناوری سرمایه گذاری زیادی کرده و 

نیاز مردم خود را فراهم کرده است.
و  دارند  را  خود  سرورهای  چینی ها  کرد:  خاطرنشان  جهرمی  آذری 
چالشی که ترامپ با شرکت های فناوری چینی دارد و برخی رسانه ها 
می گویند که به خاطر فعالیت آن در ایران بوده که البته اینطور نیست بلکه 
به علت این است که شرکت های چینی به جایی رسیده اند که مستقل از 

فناوریهای آمریکا عمل می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یادآور شد: روسیه هم با همان ادبیات 
تک صدایی با خط مشی آمریکا مقابله می کند. این کشور در حوزه مکانیک 

قوی است اما در حوزه فناوری رشد نداشته است.
وزیر ارتباطات یادآور شد: روس ها اعتقاد دارند که باید در الیه ارائه 
حوزه  در  که  هستیم  شاهد  و  دهند  ارائه  خوب  محصوالت  خدمات، 
شبکه های اجتماعی فعال هستند و آن قدر رشد کردند که آمریکایی ها 
می گویند روسیه با تغییر افکار عمومی در انتخابات آمریکا دخالت می کند.

آذری جهرمی اضافه کرد: در واقع روس ها در الیه کاربرد و محتوا، 
فضای تهدید را تبدیل به تهدید متقابل کرده اند.

وی درباره خط مشی اروپا درباره سلطه جویی آمریکا هم گفت: اروپایی 
ها می گویند ما از سلطه جویی آمریکا به تنگ آمده ایم و پیشقراول این 

رویکرد هم مکرون است که بر چند جانبه گرایی تاکید دارد.
وی با اشاره به تحول دیجیتال در دنیا گفت: درحال حاضر علوم بین 
بخشی با چسب فناوری اطالعات به هم متصل می شوند و با این فناوری 

شیوه حکمرانی عوض می شود.
وی تصریح کرد: شاهد هستیم که با ظهور تکنولوژی بالک چین دیگر 

بانک و ثبت احوال معنای خود را از دست داده است.
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش به گفتمان اقتصاد مقاومتی 
ایدئولوژی  و  گفتمان  یک  مقاومتی  اقتصاد  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
این  به  با ظلم  برخی  نیست. می بینیم که  پروژه  و یک  است  اقتصادی 
اقتصاد  افتتاح می کنند و می گویند که پروژه  را  مفهوم یک گاوداری 

مقاومتی است.
در  مختلف  های  عرصه  در  تولید  نظامات  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
چارچوب اقتصاد مقاومتی متحول شود ، اظهار داشت: در این چارچوب 

باید دید که بنگاه های مولد و تولیدکننده و یا مصرف کننده چه نقشی 
دارند. برخی اعتقاد دارند که ما باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی روی پای 

خود بایستیم و این امر برداشت عوام از موضوع شده است.
آذری جهرمی گفت: می بینیم که فردی یک محصول بی کیفیت را 10 
برابر قیمت به مصرف کننده تحویل می دهد و بعد هم زبانش دراز است 
که در چارچوب اقتصاد مقاومتی کار می کند و می گوید باید از من حمایت 
کنید. این چه اقتصاد مقاومتی است که یک جنس بی کیفیت را چند برابر 

قیمت به مصرف کننده بدهید.
خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
رقابتی  کار کنیم، خدمتی که مزیت  باید در الیه خدمت  تصریح کرد: 

داشته و مبتنی بر خالقیت ها در عرصه فناوری باشد.
تحریم  را  ما  اطالعات  فناوری  عرصه  در  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی 
کرده اند, اظهار داشت: یک شرکت آمریکایی از 80 خدمتی که ارائه می 
دهد ما در 69 مورد تحریم کرده، چرا که آن 69 مورد توانمندساز است و 
آنهایی هم که باز است را هم خودمان می بندیم. وزیر ارتباطات و فناوری 
نواز است به طوری که سیستم  افزود: نظام حقوقی ما غریب  اطالعات 

داخلی صدهزار مانع دارد اما سیستم بیرونی بی مانع فعالیت می کند.
با وجود محدودیت ها  به نقش جوانان که  اشاره  با  وی درعین حال 
در این عرصه فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: در سال 1392 تعداد 
کل اپلیکیشن های موجود 400 عدد بود که این تعداد در دی ماه سال 
96 به 130 هزار رسید و امروز از 250 هزار اپلیکیشن عبور کرده است. 
آذری جهرمی گفت: عالوه بر این در سال 1392 میزان ترافیک مصرفی 
کاربران ما 73 گیگ بوده است که این عدد در شهریور ماه سال 96 هزار 

گیگ شده است.
همه  با  باید  که  داده  رخ  جوانانی  توسط  اتفاقات  این  داد:  ادامه  وی 
دردسرها و تحریم ها به فعالیت خود ادامه دادند و تالش کردند به جای 
مطلوب برسند. آذری جهرمی خاطرنشان کرد: نخست وزیر هند می گوید 
در سال 2025، 20 درصد از درآمد ناخالص داخلی هند، اقتصاد دیجیتال 
خواهد بود به طوری که از 5 تریلیون دالر درآمد ناخالص داخلی یک 

تریلیون دالر از آن اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
وی یادآور شد: همانطور که در عرصه هسته ای جزو معدود کشورهایی 
هستیم که به دانش چرخه هسته ای و فضایی رسیده ایم و در نانو و سلول 
های بنیادی در دنیا حرف برای گفتن داریم در عرصه فناوری اطالعات 

هم توانمند هستیم.
وی افزود: فناوری اطالعات فقط یک پیام رسان نیست برخی توسعه 

فناوری و پیشرفت ها در این حوزه را به یک پیام رسان قیاس می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اعتقاد ما این است که در انقالب 
صنعتی چهارم، ایران از توانمندترین کشورها است که می تواند منابعی را 

به خود اختصاص دهد و این حرکت شروع شده است.
خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  در  جهرمی  آذری  نشست،  ادامه  در 
فیلترینگ تلگرام گفت: تلگرام فیلتر شد در این مورد بحثی نداریم اما 
دکمه فیلتر فقط دست ما نیست بلکه شعبه های زیادی دارد. اینکه می 
فرمائید فیلترینگ شدیدتر شده است این چنین نیست. با این حال تبعات 

فیلترینگ تلگرام متوجه ما است.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص دکل های مخابراتی گفت: مطالبه 
مردم در این باره به حق است. استانداردهایی برای تابش در دنیا وجود 
دارد. مقدار استاندارد آن حدود 60 ولت بر مترمربع است. در 18 نقطه 
تهران و 10 نقطه در شیراز سنسور گذاشتیم. در هیچ نقطه ای در کشور 

این عدد بیشتر از 6 نبود.
بیانیه گام دوم رهبری را به چشم خریدار با دقت بخوانیم

همچنین در این نشست، محمدرضا باهنر با اشاره به حضور پیش بینی 
نشده مردم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه، گفت: بعضی ها نگران 
بودند این حضور به پررنگی سالهای گذشته نباشد اما رسانه های خارجی 
و معاند هیچ حرفی درباره کمیت باشکوه این مراسم نداشتند. وی ادامه 
داد: ما مسئوالن و کارگزاران این حضور را پای خودمان ننویسیم. تصور 
نکنیم مردم مشکلی ندارند و از کارگزاران راضی هستند این موضوع جدا 
از عملکرد مسئوالن است. مردم در دفاع از ارزش ها، نظام و امام )ره( کم 
نمی گذارند و با همه توان به میدان می آیند. دبیرکل جامعه اسالمی 
مهندسین اظهار داشت: وارد دهه پنجم انقالب اسالمی شدیم. در مجموع 
ارائه دهیم. 70 درصد  این دهه فجر گزارشی عالمانه  می خواستیم در 
جمعیت کشور پس از انقالب به دنیا آمدند به طور طبیعی مطالبه دارند. 

مطالبه آنها عملکرد نظام جمهوری اسالمی است.
باهنر افزود: بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری بسیار مفید بود و باید 
سپاسگزاری کنیم و خیلی از مسائل در آن مطرح شد. توصیه می شود 

این بیانیه را به چشم خریدار با دقت بخوانیم.
اسالمی  جامعه  مرکزی  شورای  در  داشت:  اظهار  اصولگرا  فعال  این 
مهندسین جلسه گذاشتیم و بحث کردیم و روی دو محور به جمع بندی 
رسیدیم و بیانیه ای صادر کردیم و در 2 مساله در قبال این بیانیه خود 
و  مسئوالن  از  طلبکارانه  بیانیه  ارائه  به جای  یعنی  دانستیم  مسئول  را 
کارگزاران، سعی کردیم وظایف خودمان را مطرح کنیم. همه باید کمک 
کنند انقالب مسیر خود را طی کند. قرار نیست مطالبه گر باشیم بلکه 

باید پاسخگو باشیم.
باهنر ادامه داد: نکته دوم، دمیدن روح امید به نسلهای فعلی و آینده 
است. امروز در جنگ سنگین رسانه ای روحیه مردم و مسئوالن را بمباران 

می کنند به آینده امیدوار بودن جزو وظایف ما است.
به روز مهندس در پنجم  با اشاره  دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
اسفندماه، گفت: بیشتر عملکرد نظام جمهوری اسالمی حاصل فعالیت 
مهندسان کشور است. اگر چه سایر علوم هم موثر بودند ولی آنچه روی 

زمین دیده می شود عمدتا کار مهندسان بوده است.
باهنر در ادامه سخنانش با اشاره به دیدارش با رهبر انقالب و گفت: 
در این دیدار مقام معظم رهبری به 2 مساله تاکید کردند یکی مساله 
اینکه  دیگر  و  انقالب  از  قبل  مهندسی  های  دانشکده  بودن  پیشرو 
زمان دفاع مقدس، مهندسان هر روز یک نوآوری و حرف جدید برای 

جبهه داشتند.


