
س��احت تربيت جنس��ي به دليل حساسيت از 
اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت، اما نكته مهم 
اين است س��ند غيرقابل دفاع 2030 كه تحت 
عنوان آموزش جنسي پيگيري مي شد، داراي 
آرم��ان و ارزش هايي بود كه با نظ��ام معرفتي، 
آرمان ها و ارزش هاي اسالمي به ويژه در تربيت 
جنسي ناس��ازگاري داشت. اين س��ند صريحاً 
مي گويد هر ن��وع تربيت دين��ي، الهي، خالف 
حقوق بشر اس��ت، ولي آموزش جنسي تحت 

عنوان بهداش��ت را براي كودكان جزو حقوق 
كودكان��ي مي داند ك��ه حتي به بلوغ جنس��ي 

نرسيده است. 
   مبناي اختالف سند 2030 با نگاه اسالم

مهم ترين مفاهيم موجود در سند 2030 شامل 
آموزش هاي جامع جنسي، برابري جنسيتي، 
رفع تمامي اشكال تبعيض مرتبط با جنسيت 
و رفع كامل شكاف جنسيتي در آموزش عالي 
بوده و اين در حالي اس��ت كه هدف نهايي در 

تربيت جنسي اسالمي همچون ساير تربيت ها 
حيات طيبه است. 

از آنجايي كه اسالم ديني است كه به همه جوانب 
زندگي انسان توجه دارد،  لذا تربيت جنسي نيز 
از نظر اس��الم دور نمانده است و بزرگان ائمه و 
قرآن راهكارهايي براي تربيت جنسي كودكان 
ارائه كرده اند. راهكارهاي��ي كه در صورت مبنا 
قرار گرفتن در اس��ناد ملي قابليت اين را دارد 
كه عالوه بر توانمند سازي خانواده ها در تربيت 

فرزندانشان، مبناي آموزش سالمت دوران بلوغ 
و خويشتن داري جنس��ي تا مقطع ازدواج قرار 
گيرد و از آن تحت عنوان »تربيت جنسي« ياد 

مي شود نه »آموزش جنسي!«
   تربيت جايگزين آموزش!

در همين راس��تا كبري خزعلي، عضو شوراي 
فرهنگي اجتماعي زنان و خان��واده با انتقاد از 
پنهان كاري مس��ئوالن در اجراي سند 2030 
گفته است س��ند تربيت جنسي بايد جايگزين 

آموزش هاي جنسي به كودكان شود. 
وي در توضيح اين مطلب اضافه كرده اس��ت: 
ما سند تربيت جنس��ي را در كشور داريم كه از 
سنين پايين تر آغاز مي شود و در سنين باالتر به 
آموزش هاي جنسي هم مي پردازد. ما معتقديم 
براي كودكان آموزش جنسي ضرورتي ندارد، 
بلك��ه آموزش ها در اين حوزه باي��د متمركز بر 
والدين و مربيان باش��د تا نحوه برخورد صحيح 
با كودك را در حوزه جنس��ي بدانند. بسياري 
جوامع با ما هم نظر هستند كه آموزش جنسي 
نبايد از س��نين كودكي آغاز ش��ود و در سنين 
نوجوان��ي باي��د متمرك��ز بر خويش��تن داری 
 باشد تا در س��نين ازدواج همه گونه آموزش را 

در  برگيرد. 
اين در حالي است كه پيش از اين نيز خبرهايي 
از تهي��ه و تنظيم سياس��ت هاي س��اماندهي 
تربي��ت و آموزش ه��اي جنس��ي كش��ور در 
ش��وراي اجتماعي فرهنگي زنان از سوي زهرا 
آيت اللهي، رئيس ش��وراي فرهنگي اجتماعي 
زنان ش��نيده ش��ده بود كه از جمله اهداف آن 
مي توان به »تربيت جنس��ي كودكان با تأكيد 
بر توانمندس��ازي خانواده ها در تربيت جنسي 
فرزندان«، »تربيت جنسي نوجوانان و جوانان 
پي��ش از ازدواج ب��ر مبناي آموزش س��المت 
دوران بلوغ و خويشتن داري جنسي تا آستانه 
ازدواج«، »ساماندهي آموزش ها و مشاوره هاي 
جنس��ي به زوجين و اف��راد در آس��تانه عقد با 
تأكيد بر خانواده س��الم، مستحكم و متعالي«، 
»ساماندهي آموزش هاي جنسي به افراد داراي 
اختالل با بيماري جنسي يا آسيب ديده جنسي 
با تأكيد بر پيشگيري، درمان و بازيابي سالمت 

همه جانبه« اشاره كرد.
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انتقاد عضو كميسيون منابع طبيعی مجلس از عملکرد محيط زيست

امنيت شكارچيان بيش از محيط بانان است!

سند تربیت اسالمی  
باید جایگزین آموزش های جنسی غربی شود

وزارت آموزش وپرورش در اقدامي جديد، مشاهده  
فيش حقوقي در پورت��ال وزارت را منوط به اخذ 
وجه هزار ريالي به ازاي هر بار ورود كرده اس��ت. 
هنگامي كه كاركنان اين نهاد براي دريافت فيش 
حقوقي ب��ه س��ايت fish. medu. ir  مراجعه 
مي كنند، پس از وارد كردن شماره پرسنلي وارد 
صفحه اي مي شوند كه درخواست كدي مي كند 
كه قرار اس��ت به تلفن همراه فرد ارسال شود كه 
البته ارسال اين كد را منوط به فرستادن عدد 2 

براي يك شماره  پيامك  مي كند. 
بعد از ارس��ال عدد 2، پيامكي براي فرد ارس��ال 
مي ش��ود كه اعالم مي كند براي هر ب��ار ورود به 
سامانه  فيش حقوقي بايد مبلغ هزار ريال از شما 

كسر شود. 
البت��ه اينك��ه اين س��ايت كارب��ر را مجب��ور به 
فعال س��ازي اين طرح ) حتي براي يكبار( كند، 
چندان عمل مناسبي به نظر نمي رسد، هرچند 
مبلغ دريافتي ناچيز باش��د، ضمن آنكه خدمات 
مذكور در بس��ياري از س��امانه ها ب��ه رايگان به 

كاربران آن عرضه مي شود. 
اين مس��ئله انتقاد معلمان را برانگيخته   اس��ت. 

معلمان مي گويند عادالنه نيست براي مشاهده 
اطالعات شخصي مان و براي هربار ورود به سامانه  

وزارتخانه پول بپردازيم. 
در روزهاي گذش��ته معلمان ب��ا ايجاد كمپيني 
در فضاي مجازي ب��ه اين اقدام اعت��راض كرده 
و خواس��تار رايگان ش��دن فيش ه��اي حقوقي 

شده اند. 
حاضران در اين كمپين معتقدن��د پولي كردن 
فيش حقوقي مغاير قواني��ن دولت الكترونيك و 
محدود كردن دسترسي اش��خاص به اطالعات 
خود است كه سبب مي شود هزينه هاي گزافي به 

معلمان تحميل شود. 
به گفته اين معلمان، اگر قرار اس��ت ساماندهي 
الكترونيكي فيش هاي حقوقي به كس��ر ماهانه 
از جيب معلمان بينجامد، بهتر اس��ت مثل قبل 
فيش هاي حقوقي را چاپ و به واحد س��ازماني 

محل خدمت معلمان ارسال كنند. 
حذف فيش هاي كاغذي بدون ش��ك سودمند 
اس��ت؛ چراكه به حف��ظ محيط زيس��ت كمك 
مي كن��د، اما نه ب��ه اي��ن قيمت ك��ه نارضايتي 

فرهنگيان را فراهم كند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 

 كاربري با نام اخراجي يك با انتشار اين تصوير توييت كرد: خون هاي 
شما كودكان گردابي خواهد شد  كه دامان آل سقوط را خواهد گرفت و تاج 

و تخت شان را به نابودي خواهد كشاند. 
  
حسن خجسته توييت كرد: امروز هم همان جام جهانى به شكل ديگری 
ادامه دارد، باز هم يك طرف ما هستيم و ملت های تحت ستم و آن طرف، 
ديگرانى كه ستم را هژمون كرده اند. حمله به #طارمى را در اين چارچوب 

تفسير كنيد.

 محمد رضا باقري با انتش�ار اين تصوير تويي�ت زد: قيمت ميوه در 
جنوب شهر تهران اين است تجربه شما از شهر و محله تان چيست؟ گران تر 

يا ارزان تر؟

 اسماعيل آذري با انتش�ار اين عکس توييت زد: ديوار رنگ آميزي 
چند خانه روس��تايي و تابلوي مهدكودك، هنگام عبور از يك روس��تاي 
محروم توجهم را جلب كرد، توقف كردم، سراغ باني اين فعاليت را گرفتم 
رنگ آميزي كار دهيار و مهدكودك را خانمش خيرخواهانه انجام مي دادند. 

وعده دادم كتابخانه و فرهنگسراي ويژه كودك ايجاد و حمايتشان كنم.

 علي رجبي با انتشار اين تصوير توييت زد: تاالر ايران در موزه آرميتاژ، 
تحقيق��اً دورترين بخش مجموعه اس��ت و البته ديدني تري��ن جا براي ما 
ايراني ها. زبان اينجا فارسي است. نقاشي معروف فتحعلي شاه و عباس ميرزا، 
نقاشي ناشناس از جنگ ايران و روس و چندين  و چند اثر هنري بي نظير. 

كاش مي شد همه اينها را به كشور برگردانيم. 

محمد رض�ا اس�ماعيلي با انتش�ار اي�ن عک�س تويي�ت زد: اين 
خوشحالي هاي دلنشيِن دختر و پس��ر- كوچيك  و بزرگ با پرچم_ايران 
رو ببينيم و نبينيم اون روز »نكبت« رو ديگه كه چارتا نفوذي برانداز به اين 

پرچم عزيز دست درازي كنن! بلند بگو ان شاءاهلل!
 

* هرمس با انتش�ار اين تصوير تويي�ت زد: هرملت��ي در دوره اي با 
مش��كالت مواجه مي ش��وند، ولي فقط ملت هايي كه با اعتم��اد به نفس 
تالش مي كنند و آرام آرام از مش��كالت دور شوند توس��عه پيدا مي كنند 
از جامعه شناس��ي كه در چارچوب عقب ماندگي و استبدادزدگي ايرانيان 
مي انديشد تا گزارش��گر فوتبالي كه اعتماد به نفس ملي را زائل مي كند از 

موانع توسعه اند.

 سميرا عالم پناه توييت زد: بازيگرها جمع شدن تو هتل پارسيان آزادي 
دورهمي فوتبال ديدن؛ بعد عكس هاش رو گذاشتن اينستاگرام. واال ميز 
جلوشون از ميز افطاري رئيس جمهور كه ما ديديم رنگين تر بود! سؤالم 

اينجاست سفرهاي مردم خالي بودا االن پر شد؟!

 توييت جون خادم المهدي: اين روزها دارن با تموم توان بر طبل شادي 
جام جهاني ميكوبن و هلهله ميكنن كه من و شما صداي مظلومان يمن رو 

نشنويم... واي برم ما.

عليرضا سزاوار

گندم زماني 
  گزارش  یک

   معاون حمل و نقل ترافيك ش��هرداري تهران با بيان اينكه بيش از 
2هزار آرم طرح ترافيك به خبرنگاران داده شده است، گفت: براي حدود 
3 هزار خبرنگار كارت بليت يكساله صادر مي شود و با اين كار تقريباً تمام 

خبرنگاران تحت پوشش قرار مي گيرند. 
   عضو كميس��يون اصل 90 گفت: بيش��ترين تعامل ما با س��ازمان 
بازرسي است، اما در حال حاضر كمترين همكاري را شاهد هستيم كه 
اين عدم همكاري ها روند رسيدگي به پرونده و نتيجه گيري را براي ما 

كند كرده است. 
   مديركل تعاون و پش��تيباني وزارت آموزش و پ��رورش اعالم كرد: 
هزينه بيمه ح��وادث دانش آموزي در س��ال تحصيلي 1397- 1398 
بدون هيچگونه افزايش تعرفه، همان مبلغ 7هزار و 500 تومان به ازاي 

هر دانش آموز است . 
   عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي با اش��اره به اينكه با استفاده 
از بازتواني ش��ناختي توانايي هاي بيم��اران را مي ت��وان افزايش داد، 
گفت: بيماري هاي مختلفي همچون MS، آلزايمر و سرطان مي تواند 

مشكالت شناختي در پي داشته باشد. 
   مديركل دفتر آموزش هاي كاردانش وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه در حال حاضر 1۶0 رشته در شاخه كاردانش وجود دارد، اظهار 
كرد: در حال تدوين مجموعه جديد رشته هاي كاردانش با كمك بازار 
كار، دس��تگاه هاي اجرايي و س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

هستيم. 

  محیط زیست

 هر 3 روز در كشور
 سیل و سیالب خسارت جاني و مالي مي گیرد 

ميزان وقوع س��يل در ماه هاي اخير در كش��ور روندي افزايشي داشته 
است. آمارهاي هالل احمر نشان مي دهد كه عالوه بر گيالن و مازندران، 
استان هاي غربي و شمال غربي كشور نيز بيشترين خسارت را متحمل 
شده اند. س��يالب ها تنها در سه ماهه اول امس��ال بيش از 20 كشته و 
45مفقودي دربرداش��تند. مديريت ناكارآمد موجب شده كه در شش 
ماهه اخير به طور ميانگين هر سه روز يك س��يل در كشور رخ دهد و 
خسارتي شديد به بار آورد كه ميزان خسارت ها و كشته ها نيز در هاله اي 

از ابهام قرار دارد. 
بررسي س��ازمان ملل نش��ان مي دهد 58 درصد كل افرادي كه در اثر 
بالياي طبيعي در جهان كشته شده اند، مربوط به سيالب بوده است. 
در واقع سيالب از نظر تلفات جاني و مالي مهيب ترين بالي طبيعي در 

جهان محسوب مي شود. 
بر اس��اس قان��ون برنامه دوم توس��عه، س��ازمان مديري��ت بحران كه 
زير مجموعه وزارت كش��ور اس��ت، وظيفه پيش��گيري، امدادرساني، 
بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه را بر عهده 
دارد. برخالف ادعاي سازمان مديريت بحران مبني بر انجام هزار و 200 
برنامه مقابله با سيالب همچنان سيل و سيالب جاري شده و جان و مال 

شهروندان را تهديد مي كند. 
سيل به عنوان يكي از بالياي طبيعي بس��يار مخرب در ايران مي تواند 
معلول عواملي همچون جنگل زدايي ، تخري��ب مراتع، تبديل و تغيير 
آبخيزها و تاالب ها به مزارع، حجم روزافزون زباله و ضايعات و تغييرات 
اقليمي باشد كه سيل هاي س��ال هاي اخير استان هاي شمالي و غربي 

مي تواند شاهدي بر اين ادعا باشد. 
از ديگر عوامل تشديد سيل در ايران مي توان به دخل و تصرف غيرمجاز 
در حريم و بس��تر رودخانه ها، تخريب منابع طبيعي و پوشش گياهي 
منطقه از جمله جنگل زدايي، دس��ت اندازي بش��ر به طبيعت و تغيير 
كاربري اراض��ي، احداث غيراصول��ي پل و ج��اده روي رودخانه ها و از 
طرف ديگر وقوع خشكس��الي ها نيز اش��اره كرد. مصرف بي رويه آب و 
خشكي هاي پي در پي نيز در حال حاضر ايران را در وضعيت خشكسالي 

قرار داده است. 
تخريب جنگل ه��ا و مراتع، چراي بي رويه دام در باالدس��ت س��دها و 
مسدود كردن غالب رودخانه هاي كشور با ديواره هاي بتوني نيز از ديگر 
داليل تشديد سيل در كشور است. بر اس��اس اعالم سازمان حفاظت 
محيط زيست، از 421 مورد سيل اتفاق افتاده از سال 1330 تا 1380 
نزديك ب��ه 74 درصد آن تنها مرب��وط به س��ال هاي 13۶0 تا 1380 
مي شود. يعني در فاصله سال هاي ۶0 تا 80 ميزان سيل 20 برابر شده 
در حالي كه تغيي��رات زيادي در بارندگي ه��اي منطقه جز چند مورد 
استثنايي وجود نداشته است. البته از اين زمان به بعد نيز آمار ديگري 

ارائه نشده است!
آمارهاي هواشناسي نش��ان مي دهد اگرچه حجم بارش ها در ايران به 
ميزان 20 درصد نسبت به ميانگين درازمدت كاهش يافته، اما در حال 
حاضر باران هاي فصلي و شديدتر در مدت زمان كوتاه تري بر سرزمين 
ايران نازل مي شود. اين مسئله، ميزان وقوع سيل را در كشور افزايش 

داده است. 
متأسفانه عالوه  بر ضعف مديريت بحران به دليل چندگانگي مديريت 
بحران در كشور، مردم هم آموزش هاي الزم را براي مواجهه با بحران هاي 
احتمالي نديده اند و در ساعات اوليه بحران نمي دانند بايد چه اقداماتي 
انجام دهند كه به صورت جدي نياز است در  اين باره كالس هاي آموزشي 

مواجهه با بحران براي مردم برگزار و اين نقاط ضعف برطرف شود. 
مديريت بحران بايد مناطق حادثه خيز را شناس��ايي كن��د تا قبل از 
وقوع بحران هاي احتمالي تدابير الزم انديشيده شود. سيل هاي اخير 
نشان داده وعده هاي مس��ئوالن درباره اجراي پروژه هاي پيشگيرانه و 

امدادرساني و اطالع رساني بهنگام تا عمل فاصله بسيار دارد. 

عضو كميس�يون كش�اورزي، آب و منابع طبيعي با اش�اره به 
اينکه مسائل محيط زيستي اولويت هيچ دستگاهي در كشور 
نيست، تصريح كرد: سازمان محيط زيست قادر به رسيدگي به 
مشکالت حوزه ش�کار و چگونگي فعاليت شکارچيان نيست. 
شمس اهلل شريعت نژاد با اش��اره به اينكه سازمان محيط زيست در 
دوره گذشته سياس��ت عدم صدور پروانه ش��كار را در دستور كار 
داشت، گفت: در حال حاضر شكارچيان غيرمجاز بسياري در مناطق 
مختلف كشور فعاليت مي كنند، به طوري كه بدون منطق كارشناسي 
شده و قابل قبولي در شكار گونه هاي جانوري شكارچيان اقدام به 
شكار مي كنند. بنابراين شرايط زيست محيطي كشور به دليل وجود 

واقعيت هايي درحوزه شكار مناسب نيست. 
نماينده مردم تنكابن در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
محيط زيست قادر به رسيدگي به مشكالت حوزه شكار و چگونگي 
فعاليت ش��كارچيان نيست، افزود: متأس��فانه محيط زيست توان 
نظارت كافي را در اين حوزه ندارد، ضمن اينكه تسليحات در دست 
محيط بانان براي محافظت از منابطع طبيعي و مناطق شكار ممنوع 
نيز كاركرد و كارايي مناس��بي ندارد، زيرا محيط بانان در بيش��تر 
شرايط مجوز اس��تفاده از اس��لحه را ندارند. همچنين محيط بانان 
را به دليل تيراندازي و آس��يب به فرد متخلف م��ورد مجازات قرار 

مي دهند. 

وي با تأكيد ب��ر اينكه جنگل بانان و محيط بانان بس��ياري تاكنون 
گرفتار تبعات حاصل از تيراندازي به ش��كارچيان شده اند، تصريح 
كرد: در حال حاضر قاچاقچيان و ش��كارچيان غيرمجاز در كشور 
بي��ش از محيط بانان و حافظان عرصه هاي طبيعي كش��ور امنيت 
دارند، متأسفانه هيچ احس��اس امنيتي براي محيط بانان در كشور 
وجود ندارد و اين در حالي است كه متخلفان در تمامي حوزه ها با 

استفاده از رانت امنيت بيشتري دارند. 
ش��ريعت نژاد با اش��اره به اينكه اليحه حمايت از محيط بانان طي 
چند ماه گذشته در كميسيون كشاورزي مجلس بررسي و تصويب 
ش��ده اس��ت، گفت: اين اليحه هنوز در دس��تور كار صحن علني 

مجلس قرار نگرفته اس��ت، بنابراين مسائل محيط زيستي اولويت 
دستگاه ها محسوب نشده و در چنين شرايطي اراده اي براي برخورد 
با متخلفان درحوزه محيط زيست وجود ندارد، به طور حتم سازمان 
محيط زيس��ت نمي تواند هم مجوز الزم را صادر كن��د و هم اينكه 

نظارت را در دستوركار قرار دهد. 
اين نماين��ده مردم در مجل��س دهم با بيان اينكه محيط زيس��ت 
حق صدور مج��وز و نظارت ه��ا را همزمان ندارد، افزود: س��ازمان 
محيط زيست دستگاه نظارتي بوده و مجوزها بايد از سوي سازمان 
جنگل ها و مراتع كشور صادر شود، در حال حاضر سازمان جنگل ها 
گستره وسيعي در تمامي نقاط كشور دارد، بنابراين هرگونه مجوز 
در بهره برداري از منابع طبيعي از جمله صدور مجوز براي شكار بايد 
توسط سازمان جنگل ها صادر شود، به همين دليل نمي توان انتظار 
داشت كه محيط زيست مجوز ها را صادر كند و نظارت ها را هم در 

سطح قابل قبولي انجام دهد. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مجلس تصريح 
كرد: متأسفانه ش��كارهاي غيرمجاز در كش��ور تا جايي پيشرفت 
كرده اس��ت كه برخي از گونه ها در معرض انقراض قرار گرفته اند، 
امكان نظارت براي سازمان محيط زيس��ت در شرايط فعلي وجود 
ندارد، ضمن اينكه با متخلفان در اين حوزه نيز به درستي برخورد 

نمي شود. 
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نوبت دوم
حسین اعالیي 

   سرك 

دست آموزش و پرورش در جيب فرهنگيان!

بعد از ملغي شدن سند 2030 كه نظام تعليم و تربيت را نشانه گرفته 
بود، موض�وع تربيت جنس�ي بر اس�اس آموزه هاي اس�المي مطرح 
ش�د و برخي معتق�د بودن�د در بحث نياز ب�ه آموزش هاي جنس�ي، 
سياس�تي در اين زمينه وجود نداش�ته اس�ت. حال آنک�ه بر خالف 
س�ند 2030 كه ب�ا صراح�ت مي گويد هر ن�وع تربي�ت ديني خالف 
حقوق بش�ر اس�ت، در مقابل آموزه هاي اس�المي راهکارهايي را در 

اين زمينه ارائ�ه كرده اند كه ب�ا رعايت حيا، عفاف و تربيت جنس�ي 
متناسب با جنس�يت، شرايط س�ني و موقعيت افراد، تربيت جنسي 
ب�ه ارتقاي س�طح س�المت و تحقق اه�داف عال�ي تعلي�م و تربيت 
كم�ك و از انحرافات جنس�ي جلوگي�ري مي كند. موضوع�ي كه به 
گفته عضو ش�وراي فرهنگي اجتماعي زنان و خان�واده تحت عنوان 
»سند تربيت جنس�ي« جايگزين آموزش هاي جنس�ي خواهد شد. 


