
طبق گزارش رس�مي سازمان پزش�كي قانوني 
و پ�س از س�ه هفته بررس�ي هاي كارشناس�ي 
اين س�ازمان، يكبار ديگر با اس�تناد به مدارك 
پزشكي بيمارستاني، بررسي سي. تي اسكن مغز 
و ريه، نتايج معاينه ظاهري جسد و كالبدگشايي، 
آزمايشات آسيب شناسي تأكيد شد، فوت مهسا 
اميني ناشي از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر 
حياتي بدن نبوده اس�ت. اين در حالي است كه 
طي س�ه هفته اخير، مرگ مهسا اميني از سوي 
شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان و اپوزيسيون 
خارج نش�ين به اس�م رمزي براي اغتشاشگري 
و ايجاد ش�كاف ميان م�ردم و نيروه�اي حافظ 
نظم و امنيت جامعه تبديل شد و در جريان اين 
اغتشاش�ات در نقاط مختلف كشور دهها نفر از 
افراد بي گناه كشته ش�دند؛ جان هايي كه بدون 
شك همه عزيز بودند؛ درست به همان اندازه كه 
مهسا عزيز بود. در چنين شرايطي همه افرادي 
كه از طريق شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
جوانان را به اغتش�اش تحريك مي كردند و در 
تالش بودند با همان تكنيك پروژه كشته سازي 
از مرگ مهسا اميني براي اهداف براندازانه خود 
استفاده كنند، بايد پاس�خگوي مرگ، ناامني و 
همچنين ضرر و زيان اقتصادي به كسب و كار مردم 
به واسطه س�ه هفته فتنه گري و ناآرامي باشند. 

روز 22 شهريور ماه بود كه مهس��ا اميني 22 ساله 
از س��وي پليس امني��ت اخالقي ب��راي گذراندن 
كالس هاي توجيهي به ساختمان وزرا برده مي شود. 
پس از پايان كالس اما وي از حال مي رود و با وجود 
حضور اورژانس و انتقال وي به بيمارستان كسري و 
انجام تمامي اقدامات پزشكي، متأسفانه مهسا سه 
روز بعد يعني در 25 شهريور ماه فوت مي كند. مرگ 
دختر جواني همچون مهسا حادثه اي دردناك بود، 
اما از آن دردناك تر سوءاستفاده از اين حادثه براي 
ايجاد شكاف هاي اجتماعي و در برابر يكديگر قرار 
دادن مردم و نيروي پليس به عنوان حافظان نظم و 
امنيت جامعه و ايجاد اغتشاش و ناامني بود، آن هم به 
تحريك افراد و ليدرهايي كه كيلومترها با اين حادثه 
فاصله داشتند و هميشه اثبات كرده اند دلسوز اين 
مردم و اين كشور نيستند و تنها مترصد آن هستند 
تا از آب گل آلود به نفع خودش��ان ماهي بگيرند. بر 
اين اساس با طرح ش��ايعه مرگ مهسا بر اثر ضرب 
و شتم مأموران پليس امنيت اخالقي سعي كردند 
احساس��ات جامعه را تحريك كنند.  اين در حالي 
است كه از همان ابتدا تصاوير دوربين هاي مدار بسته 
پليس اين ادعا را نفي مي كرد. همچنانكه هم اكنون 
نيز گزارش رسمي و تخصصي سازمان پزشكي قانوني 
هم تأكيد دارد مرگ مهسا بر اثر ضربه به سر يا ساير 

اعضاي حياتي بدن نبوده است. 
  پايان حاشيه ها و گمانه زني ها

اگرچه در بررسي هاي اوليه كه توسط پزشكي قانوني 
صورت گرفت و مدير كل پزش��كي قانوني اس��تان 
تهران اعالم كرد كه در معاينه ظاهري و كالبدگشايي 
هيچ گونه آثاري از ضرب و جرح در ناحيه سر و صورت 
و آثار كبودي در اطراف چشم ها و شكستگي در قاعده 
جمجمه مشاهده نش��ده، اما حاال گزارش رسمي 
سازمان پزشكي قانوني به عنوان فصل الخطاب هم 

همين نظريه را تأييد مي كند. 
در بيانيه سازمان پزشكي قانوني درباره علت فوت 
مهسا اميني آمده است:» شرح مختصري از گزارش 
علت فوت مرحومه مهسا اميني ارائه شده به مرجع 
قضايي كه بر اساس پرونده بيمارستاني عمل جراحي 
كرانيوفارنژيوماي مغ��ز در بيمارس��تان ميالد در 
سال 1386، پرونده درماني بيمارستان كسري در 
زمان منتهي به فوت، ش��رح معاينه ظاهري جسد 
و كالبدگش��ايي، نتايج آزمايش هاي سم شناس��ي 
و آسيب شناس��ي، تحقيقات قضايي و كميته هاي 
كارشناسي متعدد تخصصي و فوق تخصصي تنظيم 

يافته است به شرح ذيل اعالم مي شود:
متوفيه پس از عمل جراحي تومور كرانيوفارنژيوماي 
مغزي در سن هشت سالگي دچار اختالل در محور 
مهم هيپوتاالموس � هيپوفيز و غدد تحت فرمان آن 
)از جمله آدرنال و تيروئيد( شده است. به علت اين 
بيماري زمينه اي، متوفيه تحت درمان با دارو هاي 
هيدروكورتيزون، لووتيروكس��ين و دسموپرسين 

بوده است.«
 اين گزارش با اشاره به وقوع حادثه مي افزايد:»خانم 
اميني در تاريخ 1401/6/22 از ساعت 19:56 به طور 
ناگهاني دچار افت هوش��ياري ش��ده و متعاقب آن 
بر زمين مي افتد كه با توجه ب��ه بيماري زمينه اي، 
متوفيه توانايي الزم جهت جبران و تطابق با وضعيت 
ايجاد شده را نداشته، بنابراين در شرايط مذكور دچار 
اختالل ريتم قلب و كاهش فش��ار خون و متعاقب 
آن كاهش سطح هوشياري شده كه به دليل انجام 
عمليات احياي قلبي � تنفس��ي غيرمؤثر در دقايق 
حساس اوليه، دچار هيپوكس��ي شديد و در نتيجه 
آسيب مغزي شده اس��ت، به رغم برگشت عملكرد 
قلبي متعاق��ب عمليات احياي پرس��نل اورژانس، 
حمايت تنفسي انجام شده كارساز نبوده و با وجود 
انتقال ايشان به بيمارستان و زحمات كادر درماني 
بيمارس��تان كس��ري، بيمار به علت نارسايي چند 
ارگاني )M. O. F( ناش��ي از هيپوكس��ي مغزي در 

تاريخ 1401/6/25 فوت مي نمايد.«
در پايان اين گزارش تأكيد شده است:»با استناد به 
مدارك پزشكي بيمارستاني، بررسي سي. تي.اسكن 
مغز و ريه، نتايج معاينه ظاهري جسد و كالبدگشايي، 
آزمايش��ات آسيب شناس��ي، فوت نامبرده ناشي از 
اصابت ضربه به س��ر و اعضا و عناص��ر حياتي بدن 

نبوده است.«
 سنگ بناي وكيل خانواده مهسا براي حاشيه 

پيش از اين و قبل از اعالم گزارش نهايي پزش��كي 
قانوني اما در ادامه پروژه بهره برداري سياسي از مرگ 
مهس��ا اميني، وكيل خانواده وي پذيرش گزارش 
پزشكي قانوني را مش��روط به تأييد پزشك معتمد 
خود كرده تا در فرار رو به جل��و، تالش كند پرونده 
را از مسير دس��تيابي به حقيقت منحرف كند. اين 
در حالي اس��ت كه ساليان سال اس��ت تنها مرجع 
اظهارنظر براي صدور رأي درب��اره علت فوت افراد، 
سازمان پزشكي قانوني بوده و هست و در همه ادوار 
و دولت هاي مختلف، نتايج بررسي هاي علمي اين 

سازمان، فصل الخطاب بوده است. 
با وجود اين، خانواده مرحوم اميني طي بيانيه اي كه 
به دست وكالي اين خانواده منتشر شده، در اقدامي 
عجيب پذيرش نظريه پزش��كي قانوني را منوط به 
حضور 12 پزشك براي بررسي علت مرگ مرحومه 

اميني كرده اند. 
اين در حالي است كه بر اساس قانون »اظهار نظر در 
امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن، كالبدشكافي 
و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور 

مراجع ذيصالح قضايي« و »پاس��خ به استعالمات 
ادارات و س��ازمان هاي وابسته به قوه قضائيه و ساير 
دس��تگاه هاي دولت��ي« از جمله وظايف س��ازمان 

پزشكي قانوني كشور است. 
همچنين يكي از شرايط اساسي صحت عقد وكالت، 
رعايت مصلحت و غبطه موكل از جانب وكيل است. 
در صورتي كه وكيل، بدون در نظرداشتن مصلحت و 
غبطه موكل اقداماتي را انجام دهد يا حتي مبادرت 
به اظهارنظري برخالف مصلحت موكل نمايد، عقد 

وكالت قابل فسخ است. 
نكته ديگر اينكه، پزشك صالح به اظهارنظر در موارد 
قضايي، پزشكي است كه از سوي مرجع صالح قضايي 
يعني پزشكي قانوني تعيين مي شود، نه پزشكي كه 
طرفين دعوا تعيين مي كنند. شرط رعايت عدالت 
در اظهارنظر كارشناسي از قبيل اظهارنظر پزشكي، 
بي طرفي مقام صاحب نظر اس��ت ك��ه اين مهم در 
مورد پرونده مرحومه اميني، با پذيرش پزش��كان 
معرفي شده از س��وي وكالي خانواده اميني نقض 
مي ش��ود. پس انتظار مي رود وكالي خانواده مهسا 
اميني به اين بديهيات آگاه باشند و به خانواده داغدار 
اين مرحومه مش��ورت حقوقي و اطالعات كافي را 

ارائه كنند. 
 سازمان پزشكي قانوني فصل الخطاب است

سيد جليل ميرمحمدي، عضو كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس با بيان اينكه تنها مرجع اعالم علت 
فوت مهسا اميني سازمان پزشكي قانوني است؛ در 
واكنش به اظهارات وكيل خانواده مهسا اميني مبني 
بر اينكه »پزشك معتمد خانواده اميني نيز بايد نتايج 
پزشكي قانوني را مورد بررس��ي قرار دهد« تصريح 
مي كند:» در سازمان پزش��كي قانوني، پزشكان از 
تخصص هاي مختلفي حضور دارند و بر اساس تمام 
مستندات و آزمايش��اتي كه ارائه و انجام مي شوند، 
علت ف��وت افراد را بررس��ي و مش��خص مي كنند. 
سازمان پزشكي قانوني، يك سازمان مستقل است 
كه در سال هاي گذش��ته و در اتفاقات مختلف نيز 
ثابت كرده كه بر اساس نظرات فني و تخصصي و نه 
سياسي، رأي خود را اعالم مي كند و سازمان پزشكي 

قانوني، يك مرجع تخصصي و علمي است.«
طبق تأكيد اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��كي يزد 
اظهارنظرهاي پزشكان س��ازمان پزشكي قانوني، 
تخصصي و بر مبناي مستندات پزشكي موجود است. 
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي مي گويد: »پرونده خانم اميني در كميسيون 
شوراها و امور داخلي مجلس، كميته حقيقت ياب 
وزارت كشور و تيم پزشكان و انجمن هاي علمي كه 
مستندات بيمارستان كسري و بيمارستان ميالد را 
مالحظه كردند، مورد بررسي قرار گرفت و تاكنون 
نيز از مجموع اين بررسي ها، گزارش ضد و نقيضي 

منتشر نشده است.«
  پزشكي قانوني مرجع كارشناسی جهانی 

مسعود قادي پاش��ا، معاون پزشكي و آزمايشگاهي 

سازمان پزشكي قانوني كشور هم با تأكيد بر اينكه 
پزش��كي قانوني در همه جاي جهان مرجع تعيين 
علت فوت افراد و بررسي پرونده ها در پزشكي قانوني 
بر اس��اس موازين علمي و منطبق بر منابع علمي 
موجود در جهان است، مي گويد:»براي تعيين علت 
فوت، دستور مقام قضايي از طريق ضابطين قضايي 
به سازمان پزشكي قانوني اعالم مي شود. در بررسي 
پيكرهاي ارجاعي، گاه��ي اوقات با معاينه ظاهري، 
علت فوت فرد مش��خص مي ش��ود ب��راي مثال در 
حوادثي كه مربوط به تصادفات است؛ ممكن است 
با معاينه جسد، شكستگي هاي متعددي مشاهده 
ش��ود و نوع صدمات به گونه اي باش��د كه با مرگ 
مرتبط باشد، بنابراين در چنين شرايطي علت فوت 
مشخص مي ش��ود، اما گاهي بررسي هاي دقيق تر 
براي تشخيص علت مرگ، نياز به كالبدشكافي دارد 
و چنانچه در معاينه ظاهري متوفي، يافته اي مبني 
بر علت فوت پيدا نش��ود يا بر اساس شواهد، ظن به 
مسائل ديگر وجود داشته باشد، كالبدگشايي انجام 
مي شود. در اين صورت ممكن اس��ت با يافته هاي 

كالبدگشايي علت فوت مشخص شود.«
به گفته وي در صورتي كه علت فوت با كالبدشكافي 
نيز مشخص نشود و نياز به بررسي هاي بيشتر وجود 
داشته باشد، نسبت به اخذ نمونه هاي سم شناسي و 
آسيب شناسي اقدام مي ش��ود. نتايج سم شناسي از 
حداقل 24 ساعت تا يك هفته بعد از نمونه برداري 
مشخص مي شود و در آزمايش��ات آسيب شناسي 
از زماني كه نمونه به آزمايش��گاه فرستاده مي شود 
تا زمان دريافت نتايج، حداقل دو تا سه هفته طول 
مي كشد. نهايتاً با بررسي سوابق بيماري و مستندات 
بيمارس��تاني فرد، پرونده كيفري، نتايج معاينات 
ظاهري جسد و كالبدگشايي و نيز نتايج آزمايشات 
سم شناسي و آسيب شناس��ي، علت فوت تعيين و 

نتيجه به مراجع قضايي ارسال مي شود. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه »آيا نظر پزشكي كه 
خارج از كميس��يون هاي س��ازمان پزشكي قانوني 
است مي تواند قابل استناد باشد؟« تأكيد مي كند:»در 
خصوص تعيين علت فوت در كش��ورهاي مختلف 
دنيا اين كار توسط پزشكان قانوني و طبق موازين 
علمي صورت مي پذيرد. در برخ��ي از پرونده ها كه 
تعيين علت فوت نيازمند كسب نظر از متخصصان 
رش��ته يا رش��ته هاي مختلف تخصصي باشد، اين 
امر در قالب برگزاري كميس��يون هاي تعيين علت 
فوت در پزش��كي قانوني صورت مي گيرد؛ اعضاي 
اين كميسيون ها را متخصصان پزشكي قانوني و در 
صورت لزوم، متخصصاني از ساير رشته ها تشكيل 
مي دهند. اين كميسيون ها حداقل بايد با سه نفر و در 
صورت لزوم و با دستور مقام قضايي با تعداد بيشتري 
از اعضا تشكيل  شود كه با بررس��ي موارد ذكر شده 
نسبت به بحث و بررسي موضوع اقدام و علت فوت 

را تعيين مي كنند.«
در خصوص نحوه تعيين كارشناسان كميسيون ها، 
اين افراد از متخصصان و فوق تخصص هاي خوشنام 
جامعه پزشكي اند كه عموماً از اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه ها هستند و عالوه بر جايگاه علمي، از جهت 
دارا بودن برخي ش��رايط حرفه اي مانند خوش��نام 
و باتجربه بودن و نداش��تن پرونده محكوميت هاي 
صنفي بررس��ي و پس از تأييد اين م��وارد، با حكم 
رئيس سازمان پزشكي قانوني به عنوان كارشناس 

كميسيون هاي سازمان تعيين مي شوند. 
  نوبت محاكمه تهييج كنندگان

گزارش كارشناسی پزشكی قانونی  فصل الخطاب 
است. حاال و با معلوم شدن ابعاد فوت مهسا امينی و 
تبرئه پليس در اين قضيه،  نوبت محاكمه اغتشاشگران 
و همه كسانی است كه مردم را به اغتشاش دعوت 
كردند. دروغ پردازی های بس��ياری باعث ش��د كه 
عده ای با تهييج به خيابان ها بيايند و جان و مال مردم 
را به خطر بيندازند. حساب جوانانی كه احساساتی 
ش��ده و اعتراض خودش��ان را كف خيابان ها اعالم 
كردند، به كنار،  اما بايد با سردستگان و عوامل اصلی 
برهم زدن نظم و امنيت عمومی مطابق قانون قاطع و 

بازدارنده برخورد كرد.
  حاشيه سازي هاي خانواده و وكال

بي ترديد يكي از داليل حاش��يه هاي پرونده مهسا 
اميني، واكنش و ادعاهاي خانواده وي است. به طور 
نمونه با وجود پرونده پزش��كي مهسا و به رغم آنكه 
وي عمل جراحي مغزي داش��ته و دارو هم مصرف 
مي كرده، در روزهاي نخست فوت مهسا اميني نيز 
خانواده او مدعي ش��ده بودند كه فرزندشان صرفاً 
براي سرماخوردگي به پزشك مراجعه كرده بود! اين 
واكنش ها و بيانيه هايي كه گاهي از سوي اين خانواده 
منتشر مي ش��ود، هر چند نش��انه اي از پشت پرده 
تحريكات سياس��ي اين خانواده از س��وي جرياني 
خاص است، اما با عنايت به داغدار بودن خانواده شايد 
قابل توجيه باشد، اما با عنايت به آگاهي وكالي اين 
خانواده به علم حقوق و وظايف و اختيارات سازمان ها 
از جمله سازمان پزشكي قانوني بايد مشورت حقوقي 

الزم را به اين خانواده داغدار بدهند. 
وكالي خانواده مرحومه اميني بايد توجه داش��ته 
باشند كه اگر با اقدامات حاشيه سازي و خالف گويي 
او خساراتي متوجه موكل خود كنند، مسئول خواهند 
بود، بنابراين بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت 
خانواده مرحومه اميني را مراعات كنند و از اختيارات 
داده شده تجاوز نكنند و اگر نمي توانند، اين پرونده را 

به ديگري واگذار كنند. 

884984403سرويس اجتماعي
پايان گمانه زني ها درباره مرگ مهسا اميني با گزارش فني پزشكي قانوني

تبرئه پلیس
حاال نوبت محاكمه  تهییج كنندگان به اغتشاش  است

وزير آموزش و پرورش:

كنكور عامل انحراف نظام آموزشي است
ب�راي  عامل�ي  را  كنك�ور  پ�رورش  و  آم�وزش  وزي�ر 
دانس�ت.  اصل�ي اش  از مس�ير  آموزش�ي  نظ�ام  انح�راف 
يوس��ف نوري، وزير آموزش و پرورش كنكور را عامل��ي براي انحراف 
نظام آموزشي از مسير اصلي اش دانست و گفت: مسير اصلي اين است 
كه دانش آموز بتوان��د در برابر فرصت هاي يادگيري خودش را نش��ان 
دهد. مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي به نظر مصوبه اي است كه 

خوبي هايي براي دانش آموز دارد. 
نوري درباره تغييرات كنكوري بر اس��اس مصوبه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي كه قرار است از سال آينده اجرايي ش��ود، اظهار كرد: به طور 
كلي نظام پذيرش دانش��گاهي بايد خودش براي خودش بينديش��د. 
آموزش و پرورش دارد كار خودش را انجام مي دهد و آموزش عالي بايد 

خودش از ميان دانش آموزان انتخاب كند. 
وي افزود: در دنيا اينگونه اس��ت كه خود دانش��گاه ها م��دارك فرد را 
مي گيرند، ارزيابي و اف��رادي را به عنوان دانش��جو انتخاب مي كنند. 
در برخي كش��ورهاي دنيا نيز كنكور برگزار مي شود، اما حواشي چون 
بنگاه هاي اطراف كنكور ندارند. آنها آزمون جامع برگزار مي كنند و تمام 
صالحيت ها و شايستگي هاي فرد را در ساحت هاي شش گانه تربيتي 

مي سنجند.  
وزير آموزش و پ��رورش با بيان اينكه اكنون در اي��ران كنكور در قالب 
سؤاالت چهارگزينه اي برگزار مي شود، اما در كشورهاي ديگر سؤاالت 
صرفاً چهارگزينه اي طراحي نمي ش��وند، گفت: كنكور را عاملي براي 
انحراف نظام آموزش��ي از مس��ير اصلي اش مي دانيم. مسير اصلي اين 
اس��ت كه دانش آموز بتواند در برابر فرصت ه��اي يادگيري خودش را 
نشان دهد.  نوري ادامه داد: الزم است تغييراتي در روند برگزاري كنكور 
ايجاد ش��ود. تمركز روي كنكور خوب نيس��ت و به نظر مي آيد بايد در 
اين زمينه چاره انديشي كرد.  وي با اشاره به اينكه مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي به نظر مصوبه اي است كه خوبي هايي براي دانش آموز 
دارد، افزود: اينكه دانش آموز به بخشي از سؤاالت به صورت تشريحي در 
قالب امتحانات نهايي پاسخ مي دهد يعني يك اليه عميق تر به مباحث 

علمي ورود مي كند. 

كبري فرشچي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

آيا موفقيت ما نتيجه همت خود ماست، يا كساني در اين مسير 
نقش ايفا كرده اند؟

اين پرسش، زندگي دكتر مسعود برومند را دستخوش دگرگوني 
كرد!

وي از ماجرا چنين پرده برمي دارد:
مهندس جواني ب�ودم و در يك پروژه خط لول�ه نفتي بر نقش 
مهندس كارگاه نظارت مي ك�ردم. آنان لوله را به ش�كل مداد 
)پايل( در بستر رودخانه گذاش�ته، اگر نود درجه نبود، من آن 

را رد مي كردم. 
روزي مهندس كارگاه عذرخواهي كرده، ب�راي انجام كاري به 

كرمانشاه رفت و از من خواست آن روز كارگاه را رهبري كنم. 
بايد به مهندس كارگاه روش ستون زدن را مي آموختم!

نخس�ت همه چيز خوب بود، اما در بس�تر رودخانه ستون كج 
مي شد و دوباره از سر. . . در چهار ساعت فقط يك پايه زدم!«

عرق سردي پشت كمر دكتر نشست!
آيا مهندس قصد داش�ته درس واقع بيني و درك متقابل به او 

بدهد؟ شايد. . . 
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   فرهنگي بازنشسته – تهران: براي دريافت وام 100ميليوني 
با بازپرداخ��ت 36 ماهه به بان��ك مراجعه كردم ك��ه انصافاً بانك 
مش��كلي در پرداخت وام به بنده نداشت و فقط از من بابت اين وام 
درخواست كسر از حقوق داش��ت. براي دريافت كسر از حقوق به 
سامانه بازنشستگي كشوري مراجعه كردم و سامانه با اعالم اينكه 
براي پرداخت قس��ط از 60 درصد از حقوق مي توانيد وام دريافت 
كنيد، گواهي كس��ر از حقوق صادر نكرد. به دليل اينكه از قبل وام 
دريافت كرده بودم، اين موضوع را چند ماه عقب انداختم تا قس��ط 
وام هاي قبلي تمام شود و بتوانم وام جديد را بدون مشكل دريافت 
كنم. در مراجعه جديد به سامانه بازنشستگي كشوري با اين متن 
مواجه شدم كه به استناد ماده 96 قانون استخدام كشوري و تبصره 
يك ماده 96 قانون اجراي احكام صندوق بازنشستگي مجاز به كسر 
يك چهارم حقوق و مزاياي نامبرده براي دريافت وام خواهيد بود. 
با اين توضيحي كه صندوق براي من ارائه كرده اس��ت، در حقيقت 
نمي توانم وامي دريافت كنم چون قسط وام 100 ميليون بيش از 
2ميليون تومان است، در حالي كه صندوق گواهي كسر از حقوق 
كمتر از 2ميليوني به من مي دهد. درخواست من از مسئوالن مربوطه 
كه اين قانون را وضع كرده اند، اين اس��ت كه بعد از 33 سال كار آيا 
مستحق چنين رفتارهايي هستم؟! به مش��كالت من و امثال من 
رسيدگي كنيد. چرا اينقدر مشكل پيش پاي ما كه همه  چيزمان 
فقط حقوق بازنشستگي است، قرار مي دهيد!؟ خواهش مي كنم كه 

در اين قانوني كه وضع كرده ايد، تجديدنظر كنيد. 
  مرادي – تهران: اينستاگرام يكي از شبكه هاي اجتماعي است 
كه مطالب مسموم و پرخطري را در اختيار نوجوانان و جوانان قرار 
مي دهد. از مسئوالن تقاضا مي كنم در رفع فيلتر اينستاگرام دقت 
بيشتري كنند تا با ايجاد محدوديت و اتخاذ روش هايي براي ارائه 
اطالعات كنترل شده و كم خطر از آس��يب به نوجوانان و جوانان 

جلوگيري شود. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

چرا نوجوان و اغتشاش؟
در موضوع رفتار برخي از نوجوانان و جوانان در اغتشاش��ات اخير بيش 
از آنكه دنبال عوامل بيروني بگردم، دنبال عوامل دروني هس��تم. اولين 
بحث اين اس��ت كه وزارت آموزش وپرورش يك وزارت فشل و زمينگير 
است و اتفاقات اخير كاماًل نشان می دهد كه در اين 16 هزار ساعت وقتي 
كه از بچه هاي ما طي 12 س��ال مي گيرد، عماًل كار مفيدي نكرده است. 
دليل واضح آن نيز همين اتفاقاتي اس��ت كه ش��اهد آن هستيم. بخش 
بزرگ مش��كل ما متعلق به نظام آموزشي اس��ت و اين بايد در گام اول 

اصالح شود. 
اما نكته بعدي شكاف ميان نسلي است كه وجود دارد و حتي به نظر بنده 
ما از شكاف ميان نسلي هم گذشته و به گسست ميان نسلي رسيده ايم و 
ما اصاًل با هم مفاهمه نداريم. در حالي كه هر دو ظاهراً فارسي هم صحبت 
مي كنيم، اما گفت وگ��وي همديگر را درك نمي كنيم و اين گسس��ت 
ميان نسلي كه قبالً شكاف ميان نسلي بود، موجب شده است كه بچه هاي 
ما مانند گياه خودرو بزرگ شوند و ارزش ها و هنجارهايي كه اين همه در 
مدرسه، خانه و رسانه ها گفته ايم متأسفانه به آنها انتقال پيدا نكند كه البته 

نتيجه آن را داريم مي بينيم. 
نكته سوم اين است كه بچه ها محصول اتفاقاتي هستند كه در خانه هاي 
ما دارد مي افتد. خانوده هاي ما به دليل عصبانيت و خشمي كه از شرايط 
اقتصادي به ويژه در هفت، هشت سال اخير و مخصوصاً در پنج سال اخير 
داش��ته اند، در خانه درباره اين موضوعات صحبت مي كنند و نوجوانان 
كه ظرفيت پذيرش اين مس��ائل را ندارند، به راحتي اين خشم را بيرون 
مي ريز ند. حال وقتي زيرساخت مناسب نيز ايجاد نشده كه بچه هايمان 
هيجانات خود را از كانال درس��ت بروز بدهند و زيرساخت هاي ما براي 
اين قضيه ضعيف است، در نتيجه هرچيزي كه هيجان بچه را به غليان 
در آورد، طبيعتاً فضا را براي آنها ايجاد مي كند تا بخواهند اين خشم خود 
را بيرون بريزند و البته اغتشاش نيز ايجاد كنند. در اين ميان، اين نكته 
كه غربي ها مي خواهند بر اين موج سوار شوند، اتفاق جديدي نيست. ما 
43 سال است كه به اين موضوع عادت داريم، در اينجا اما خواهش من از 
رسانه ها اين است كه دوباره نرويم سراغ تحليل هايي كه درست هستند، 

ولي كامل نيستند و عماًل مشكلي را از ما حل نمي كنند. 
بدانيم در ش��رايطي كه دش��مني هاي متفاوت و مداومي در برابر نظام 
اسالمي ما وجود دارد بايد خود را براي مقابله با آنها مقاوم كنيم. به اين 
منظور اولين كار اين است كه نظام آموزشي را در دانشگاه ها و مخصوصاً 
مدارس تقويت كنيم. اول بايد مديريت در آموزش وپرورش با افرادي كه 
متوجه تفاوت هاي نسل جديد با نسل قبلي هستند، عوض شود و مديران 
آموزش و پرورش بايد در اين خصوص تحصيالت و تخصص مرتبط داشته 
باشند. طبيعتاً وقتي افراد در زمينه نحوه ارتباط با نسل جديد تخصصي 
ندارند، توانايي هم براي مديريت و تأثير بر رفتار آنها نخواهند داش��ت و 
همين مسئله موجب مي شود مثالً با وجود اينكه همواره بيشترين نمره ها 
در درس هاي مذهبي از سوي دانش آموزان كسب مي شود، ولي عامل به 
اين خوانده هاي خود نباشند. در بسياري از موارد شاهد هستيم با وجود 
اينكه مثاًل دانش آموز در درس هديه هاي آسماني نمره 20 گرفته است، 
اما نمازخوان و روزه گير نيست و اين نتيجه همان نشناختن واقعيت نسل 

جديد در آموزش وپرورش است. 
مسئله ديگر در حوزه آموزش وپرورش امكانات است. با وجود اينكه بخش 
زيادي از بودجه دولت در حوزه آموزش وپرورش هزينه مي شود ولي هنوز 
امكانات اين حوزه كم اس��ت و همين طور نياز است آموزش وپرورش به 
معناي واقعي كلمه ملي شود.  موضوع بعدي در زمينه ايجاد اغتشاشات از 
سوي نوجوانان به خانواده ها مربوط مي شود كه بايد متوجه فضاي رواني و 
حساس نوجوانان باشند و تالش كنند انتقادات خود به شرايط اقتصادي 
را در برابر آنها انجام ندهند يا به نحوي نباشد كه آنها را تحريك به رفتار 

خشونت بار يا ايجاد خسارت براي خود و جامعه كنند. 
يكي ديگر از بخش هاي مهم در زمينه دانش آموزان، رفتار كادر آموزشي 
مدارس با آنهاس��ت. من در فيلم��ي ديدم كه يكي از مدي��ران مدارس 
دانش آموزان را تهديد به اخراج از مدرس��ه در صورت انجام اغتش��اش 
مي كرد. اين در حالي است كه دانش آموزي كه اكنون بعد از دو سال كرونا 
به مدرسه آمده بسيار عالقه مند است بهانه اي پيدا كند دوباره از مدرسه 
فرار كند. معلمان و مديران مدارس بايد به جاي اين رفتارهاي تهديدآميز 
با اين نوجوانان صحبت كنند، حرف هاي آنها را بش��نوند، به اين بچه ها 
نحوه استفاده از حق اعتراض را آموزش دهند و تفاوت اعتراض و اغتشاش 
را براي آنها توضيح دهند. مسئله اين است كه نوجوانان همانطور كه به 
راحتي براي انجام رفتار خشونت بار تحريك مي شوند، به همان راحتي 
هم خشم شان تخليه مي شود و به همين دليل بايد آنها را هدايت كرد تا 
خشم و نيروي جواني را كه دارند، به ش��كل درست تخليه كنند، چون 
اين رفتار نوجوانان با رفتاري كه در اعتراضات مثاًل جريانات كارگري يا 
كارمندان دولت اتفاق مي افتد، متفاوت است و نحوه برخورد با آنها نيز نياز 

به نگرش متفاوتي دارد. 
 * روانشناس اجتماعي

علیرضا شريفي يزدي*

بهره مندي ۳۰ هزار روستا 
از سیستم جمع آوري پسماند

و  ش�هرداري ها  س�ازمان  دهياري ه�اي  ام�ور  مع�اون 
ه�زار   3۰ از  بي�ش  بهره من�دي  از  كش�ور  دهياري ه�اي 
روس�تا از سيس�تم جم�ع آوري پس�ماند در كش�ور خب�ر داد. 
علي قرباني، معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور در تشريح عملكرد سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در 
حوزه روس��تاها گفت: تاكنون 3۷ ه��زارو 830 مجوز براي تأس��يس 
دهياري در روستاهاي كشور صادر شده است كه از اين ميان 34 هزارو 

668 دهياري در طرح رتبه بندي شركت داده شده اند. 
وي با اش��اره به اينكه از س��ال 1382 تاكنون اعتبارات تخصيصي به 
دهياري هاي سراسر كش��ور معادل 48 هزار ميليارد تومان بوده است، 
افزود: 6هزارو 545 ميليارد ريال تس��هيالت بانكي به يك هزار و 404 

طرح درآمدزاي دهياري ها پرداخت شده است. 
قرباني ادامه داد: در حال حاضر در كل مناطق روس��تايي كش��ور 30 
هزار روستا داراي سيستم جمع آوري پس��ماند، 938 دهياري داراي 
پايگاه آتش نشاني روستايي، 8 هزار و 500 روستا داراي بوستان هستند. 
همچنين تعداد 16 هزار و 925 دس��تگاه انواع ماشين آالت عمراني و 

خدماتي به دهياري هاي كشور تحويل داده شده است. 
معاون امور دهياري هاي سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
در تش��ريح اقدامات معاونت دهياري هاي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي كش��ور نيز گفت: با كمك هاي انجام ش��ده براي تكميل 
و راه اندازي پروژه هاي روس��تايي در س��ال جاري 4 هزار و500 پروژه 
عمراني و خدماتي دهياري ها در هفته دولت به بهره برداري رسيد و از 
سوي ديگر اعتباري بالغ بر 2هزار ميليارد تومان به دهياري هاي كشور 
از محل اعتبارات قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال تا كنون 

تخصيص پيدا كرده است. 
وي ادامه داد: عالوه بر اعتبارات پرداخت شده 1400 ميليارد تومان نيز 
از محل ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده به روستاهاي كم برخوردار 

پرداخت خواهد شد. 
 قرباني با اشاره به ابالغ فرآيند جديد صدور مجوز تأسيس دهياري ها 
گفت: ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي فعال در حوزه روستايي با انعقاد 
تفاهمنامه مش��ترك بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه 
توسعه تعاوني دهياري ها در روستاهاي كش��ور، بنياد مسكن انقالب 
اسالمي در زمينه توسعه و عمران روس��تايي، صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير ، پيگيري اصالح آيين نامه استخدامي 
دهياري هاي كش��ور كه هم اكنون در دولت در حال بررس��ي است و 
پيگيري اصالح و الحاق موادي به قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا 
در مجلس شوراي اسالمي كه به منظور رفع خألها و تعارضات قانوني 
از سوي وزارت كشور تهيه شده است از ديگر اقداماتي بوده كه در حوزه 

دهياري ها در سراسر كشور انجام شده است. 
وي تأكيد كرد: آغاز پرداخت مجدد تسهيالت به طرح هاي درآمدزاي 
دهياري ها و موضوع اعطاي كد دستگاه اجرايي به دهياري هاي واجد 
شرايط در راستاي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري در 

كشور نيز در حال پيگيري است. 


