
چرا با گذشت 18 ماه از زمان تأسيس 
سازمان تعليم و تربيت هنوز هم اين 

سازمان مستقر نشده است؟ 
از آنجايي ك��ه مس��ئوالن ن��گاه دغدغه مند به 
پرورش ك��ودك ندارن��د و همچني��ن برخي از 
نهادها، همكاري و همراهي الزم را با ما نداشتند، 
روند كارهاي س��ازمان تعليم و تربيت با اختالل 
مواجه شده اس��ت. از طرفي اساس��نامه سازمان 
چهار روز مانده به پايان س��ال ابالغ ش��د، يعني 
در 26 اس��فند 1399 و در دوران كرونا كه حتي 
امور طبيعي هم مختل ش��ده بود، چه برس��د به 
اينكه س��ازماني بخواهد تأسيس و مستقر شود. 
پس از آن نيز انتخابات رياس��ت جمهوري دوره 
سيزدهم و تغيير دولت از خرداد ماه اتفاق افتاد 
كه به دنبال آن در ماه هاي بع��دي تغييراتي در 
سازمان ها صورت گرفت. همچنين شاهد بوديم 
كه پس از استقرار دولت سيزدهم براي انتخاب 
وزي��ر آموزش  و  پ��رورش، زمان زيادي س��پري 
شد، چراكه دو وزير معرفي شدند و رأي اعتماد 
نگرفتند و وزارت آموزش  و  پرورش با سرپرست 
اداره مي شد. اينها در حالي اتفاق افتاد كه دولت 
در اساسنامه موظف بود در بازه سه ماهه سازمان 
را راه اندازي كند، اما كم لطفي هايي شد كه ما را از 

هدفمان دور كرد. 
مش�خص اس�ت كه س�ازمان تعليم 
و تربيت ك�ودك چه زماني مس�تقر 

خواهد شد؟
زمان مشخصي را نمي توان براي آن تعيين كرد، 
چراكه اين تصمي��م در اختيار س��ازمان تعليم 
و تربي��ت كودك نيس��ت و يك موض��وع كاماًل 
فراس��ازماني اس��ت. ما نيز مي خواهيم مسئله 
اس��تقرار به نتيجه برس��د و هر چه زودتر از اين 
مقدمات دور شويم تا بتوانيم به اصل مطلب كه 
پرورش كيفي كودكان است به طور صددرصدي 
بپردازي��م. متأس��فانه پيگيري خود اي��ن امور 
مقدماتي، بخش زيادي از توان سازمان را گرفته 
و اينها ما را از كار اصلي كه مأمور آن ش��ده ايم، 

دور كرده است. 
موانع ديگري كه بر س�ر راه سازمان 

وجود دارد، چيست؟
طبق ماده 14 اساس��نامه سازمان تعليم و تربيت 
ايجاد س��ازمان بايد بدون گس��ترش تشكيالتي 
باشد، يعني ادارات كل آموزش  و  پرورش استان ها 
و ادارات آم��وزش  و  پرورش شهرس��تان ها بدون 
اينكه نيروهايش را افزايش دهد بايد بار جديدي 
بردوش��ش اضافه ش��ود و براي تعلي��م و تربيت 
8ميلي��ون مخاطب ك��ودك كش��وري اقداماتي 
انجام دهد، در صورتي ك��ه قبل از آن، متولي اين 
8ميليون كودك آموزش  و  پرورش نبوده است.  از 
طرفي بودجه در نظر گرفته ش��ده براي سازمان 
تعليم و تربيت را اگر تقسيم بر 8 ميليون كودك 
در كشور كنيم، مش��خص مي شود كه به ازاي هر 
كودك حدود 20 هزار تومان بودجه درنظر گرفته 
شده است. در حالي كه اگر بخواهيم اين بودجه را 
با بودجه و جمعيت دانش آموزان آموزش  و  پرورش 
كه 16 ميليون هستند، مقايسه كنيم، مي بينيم به 
هر كودك و نوجوان دانش آموز، حدود 13 ميليون 
تومان بودجه مي رسد كه تازه مي گوييم اين 13 

ميليون كفاف دانش آموز را نمي دهد. 

اين در حالي است كه ما موظفيم براي بخشي از 
مناطق مرزي، عشايري و روستايي كاري انجام 
دهيم و بسته هاي حمايتي برايشان داشته باشيم، 
اما بودجه كافي برايشان درنظر گرفته نشده است. 
ما بايد براي مربي اي كه در اين مناطق اس��ت و 
حقوق 200 ه��زار توماني مي گي��رد، مبالغي را 
درنظر بگيريم تا انگيزه اش ارتق��ا پيدا كند يا با 
آموزش هاي الزمه بتوانيم او را توانمند كنيم، اما 

به اين موارد توجهي نشده است. 
س�رعت بخش�يدن به س�اماندهي 
كودكس�تان ها و ارتقاي كيفيت آنها 
مهم اس�ت، چراكه نق�ش مهمي در 
پرورش ك�ودكان ايف�ا مي كند. چه 
نهاد يا سازماني مسئول اصلي توجه 

نكردن به كودكان است؟
به نظر من همه مس��ئوالن نظام در قبال تربيت 
دوره كودك��ي به يك مي��زان س��هم دارند. اين 
مسئوالن به همان اندازه كه مسئله فرزندآوري 
و جمعيت را مه��م مي دانند باي��د براي كيفيت 
فرزن��دآوري ني��ز دغدغه داش��ته باش��ند. بايد 
نهادهاي مسئول، سياستگذاران، سازمان اداري 
استخدامي، دولت، مجلس و قوه قضائيه به اين 
درك برسند كه در تربيت و كيفيت نسل دخيل 
هستند. ش��ما رس��انه ها نيز وظيفه داريد تا اين 
دغدغه مندسازي را در همه مسئوالن ايجاد كنيد. 
متأسفانه كودكان در كشور مهم ديده نشده اند. 

نقش س�ازمان ملي تعلي�م و تربيت 
كودك در اين زمينه چيست؟

س��ازمان ملي ك��ودك از دو جنبه مهم اس��ت، 
زيرا كه به خانواده ها در نگه��داري و مراقبت از 
فرزندش��ان كمك مي كند و اين به فرزندآوري 
مربوط مي ش��ود. از طرفي موجب كيفيت نسل 
مي ش��ود كه از آن ب��ه عنوان فرزندپ��روري ياد 
مي كنيم كه هم مكمل خانواده باشيم و هم كمك 

كنيم كه والدين فرزندپروري را ياد بگيرند. 
به نظر ش�ما اهميت دادن به تعليم و 
تربيت ك�ودك و در دس�ترس بودن 
مهده�اي ك�ودك و كودكس�تان 
ب�ا كيفي�ت چق�در در ش�كل گيري 
فرهن�گ و عرق مل�ي در ك�ودكان 

اثرگذار است؟
دوره تربيت اوان كودكي يعني ش��ش س��ال اول 
زندگي در ايجاد عرق ملي اثرگذار اس��ت. اينكه 
كودكان در كودكستان چه محتواهاي فرهنگي 
و حتي چه شعرهايي را ياد مي گيرند خيلي مهم 
است و به طور كلي نوع پرورش آنها در اين دوره، 
مي تواند براساس پايه گذاري وجهه آرماني هويتي 
در او باشد يا اينكه برعكس كودك را كامالً از هويت 
ملي اش دور كند.  هم از منظر دشمن شناسي و هم 
از منظر تربيتي دو نكته را مي توان مورد توجه قرار 
داد. ارديبهشت ماه امسال، رهبر معظم انقالب در 
سخنراني  شان در ديدار با دانشجويان گفتند كه 
دشمن دنبال ايدئولوژي زدايي است و دو بال براي 
آن دارد؛ يكي آرمان زدايي و ديگري هويت زدايي. 
ما اگر بخواهي��م ترفند دش��من را در اين زمينه 
خنثي كنيم، بايد به تقويت تربيت از منظر آرمان 
و هويت آرماني اسالمي تأكيد كنيم. متأسفانه در 
حال حاضر در اين زمينه ضعف زيادي داريم.  در 
همين راستا وظيفه س��ازمان تعليم و تربيت اين 
است كه سقف آرزوهاي كودك را بلند كند و آن 
را به همان چيزي كه جامعه اقتضا مي كند، پيوند 
بدهد تا كودك كشور، مليت و پرچم كشورش را 

دوست داشته باشد. 
در سال هاي گذشته مهدهاي كودك 
در ادارات و دانشگاه ها وجود داشت 
كه عمدتا ً با مربي�ان متخصص اداره 
مي ش�د. چرا اين مهده�اي كودك 

تعطيل شدند؟

در يكي از برنامه هاي توس��عه، سياس��تي براي 
كوچك س��ازي دولت اتفاق مي افتد كه مجموع 
نهادهاي وابس��ته اي كه به دستگاه دولتي وصل 
هستند بايد واگذار ش��وند؛ از جمله درمانگاه ها، 
مهمانسراها، مراكز رفاهي و همچنين مهدهاي 
كودك. به همين دلي��ل بس��ياري از مهدهاي 
كودك ادارات و دانشگاه ها تعطيل شد و به  جاي 
آن مبالغي به عنوان هزينه مهدكودك به مادران 
پرداخت ش��د كه البته رقم قابل توجهي نيست؛ 
مثاًل در س��ال 1401 ماهانه ح��دود 200 هزار 
تومان تعيين شده اس��ت. اين اتفاق كاماًل مغاير 
فرزن��دآوري و جواني جمعيت اس��ت كه تأكيد 

زيادي روي آن شده است. 
ما تأكيد داريم كه بايد همه ادارات، مركزي را به 
عنوان مهدكودك در نزديك خودش��ان داشته 
باشند تا با مربيان متخصص اداره شود. به عقيده 
من اين مكان بايد نزديك ب��ه محل كار يا محل 
تحصيل مادران باشد، چراكه باورمان اين است 
مادر در شش سال اول زندگي كودك بايد نزديك 
كودك خود باش��د و كودك بايد با خانواده وقت 
زيادي بگذراند تا احساس امنيت و آرامش كند و 
نبايد نسبت به اين مسئله غفلت شود، زيرا تبعات 
منفي در زيادي در آينده به دنبال دارد. اگر به هر 
دليلي تحصيل يا كار مادر ناگزير است از كودك 
خود دور بماند، بايد اين دور ماندن تا حد ممكن 

به حداقل برسد. 
برخي از تصميمات در كش��ور گرفته مي شود 
ك��ه از منظر تربيت��ي به آن نگاه نشده اس��ت، 
مثاًل اينك��ه از ن��گاه صرفه جوي��ي در مصرف 
انرژي، كار مادران شاغل از س��اعت 7 تعيين 
شد، اما مس��ئوالن تصميم گيرنده به اين فكر 
نكردند كه وقتي مادر بايد س��اعت 7 س��ركار 
باشد، فرزند او س��اعت چند بايد بيدار شود و 
به كودكستان برود؟! سياست هاي اينچنيني 
سياست ضدخانواده است در صورتي كه ما بايد 

خانواده محور عمل كنيم. 
وضعيت عمده مهدهاي كودك موجود 
در كشور نيز مناسب نيست و كيفيت 
بس�يار پايين دارند. سازمان تعليم و 
تربيت كودك چه زماني قرار اس�ت 
وضعيت مهدهاي كودك را سروسامان 

و كيفيت آنها را ارتقا دهد؟
متأسفانه اين حرف درس��ت است و قبول دارم 
كه پيدا ك��ردن مهدكودك خ��وب كار راحتي 
نيست. بعد از استقرار س��ازمان، بايد مهدهاي 
كودك ثبت و سازماندهي شود، نيروي انساني 
به توانمندي باالتري برسد و افراد با صالحيت 
جذب شوند تا خانواده هايي كه نياز به مهدهاي 
كودك دارند بتوانند به آس��اني به مهدكودك 

خوب دسترسي پيدا كنند.
 در حال حاضر اين امكان هنوز براي خانواده ها 
فراهم نيس��ت و س��ازمان تعلي��م و تربيت هم 
نتوانس��ته تا امروز اقدامات مؤثري در اين راستا 
انجام دهد، چراكه فرآيند استقرار سازمان تعليم 
و تربيت كودك در زمان مناسب و به نحو مقتضي 
صورت نگرفته است. به همين علت عزم مسئوالن 
مربوطه براي اينكه اين س��ازمان زودتر مستقر 
شود، مهم ترين اقدام است تا مأموريتي كه روي 
دوش س��ازمان تعليم و تربيت گذاشته شده، از 
منظر فرزندآوري، فرزندپروري، عدالت آموزشي 

و كيفيت آموزشي با قدرت به سرانجام برسد. 
در پايان اگر نكت�ه اي باقي مانده كه 
مي خواهيد درباره آن صحبت كنيد، 

بفرماييد. 
نگاه كلي س��ازمان تعليم و تربي��ت كودك كه 
اساسنامه به آن تأكيد دارد، اين است كه كودك 
در س��ه س��ال اول زندگي تا حد ممكن نبايد از 
خانه و خانواده جدا ش��ود. چون بايد احس��اس 
ايمني و امنيت داشته باش��د و آن بازي كه بايد 
كودك انجام دهد در بستر خانواده باشد. بعد به 
تدريج حضور كودك در كودكستان موضوعيت 
پيدا مي كند و از لحاظ تربيتي و رش��دي به آن 
نياز دارد تا به او كمك كند براي ورود به مدرسه 
آماده شود، اما گاهي به دليل مسائل اجتماعي كه 
جامعه درگيرش است كودك را از گرماي خانواده 
محروم مي كنند يا اينكه كودكان به اصرار خانواده 
به س��مت آموزش هاي زودهن��گام مي روند. در 
صورتي كه از نگاه تربيتي و نگاه ديني، آموزش در 
اين دوره سني اصاًل ضرورتي ندارد و تبعاتي را نيز 
به دنبال خواهد داشت، اما وقتي خانواده اصرار 
به آموزش زودهنگام ك��ودك دارد، مراكزي نيز 
در اين خصوص ايجاد مي ش��ود و اينها كار ما را 

سخت تر مي كند. 
در آخر اينكه بايد حمايت هاي زيادي از س��وي 
حاكميت به شكل مستقيم و غيرمستقيم صورت 
بگيرد؛ حمايت هايي كه كمك كند موانع سر راه 
س��ازمان تعليم و تربيت كودك برداشته شود، 
مربيان با كيفيت، متخص��ص و حرفه اي جذب 
ش��وند تا جايي كه به مس��ئله تربيت و پرورش 
ك��ودك نگاهي تخصص��ي حاكم ش��ود و آن را 
بي اهميت نبينند. در اين صورت مي توان انتظار 
داشت آن چيزي كه دين، فرهنگ و آموزه هاي 
تربيتي مان مي گويد، به اجرا برسد و انتظاري كه 

داريم اتفاق بيفتد. 

884984403سرويس اجتماعي
تعليم و تربيت كودك با 20 هزار تومان!

وضعيت سازمان تعليم و تربيت كودك در گفت و گوي »جوان« با رئيس سازمان تعليم و تربيت كودك 

در اساسنامه سازمان تعليم و تربيت كودك پيش بيني شده بود تا ظرف 3 ماه اين سازمان تشكيل شود
 اما با گذشت 18 ماه اين سازمان هنوز حتي ساختمان هم ندارد!

افتتاح 101 مركز مشاوره 
با مشاركت بسيج و قوه قضائيه

س�ردار س�ليماني با اش�اره به تس�ريع اجراي ط�رح محله هاي 
اسالمي از سوي بس�يج گفت: 1٠1 مركز مش�اوره توسط سازمان 
بسيج با مش�اركت قوه قضائيه و وزارت كشور افتتاح خواهد شد. 
سردار سرتيپ پاس��دار »غالمرضا س��ليماني« رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين با اشاره به فعاليت ستاد پياده سازي سند راهبردي 10 ساله 
بسيج  گفت: اين سند، بسيج را از روزمرگي و اعمال سليقه ها خارج و دور 

مي كند و بر اساس آن، نقشه راه هاي پنج ساله تدوين شده است. 
وي اضافه كرد: دو برنامه پنج ساله اول و دوم را داريم كه در سال 1401، 
اولين برنامه پنج ساله را اجرا خواهيم كرد.  سردار سليماني با تأكيد بر 
اينكه بسيج به صورت قرارگاهي اداره مي شود، تصريح كرد: مهم ترين 
نقطه كانوني و تمركز راهبردي بسيج در 10 سال آينده، تحقق بسيج 
با اولويت پايگاه هاي مساجد است.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
ادامه داد: اعتالي پايگاه هاي مقاومت و فراهم كردن بستر نقش آفريني 

براي آحاد مردم، از برنامه هاي ما در اين سند است. 
وي همچنين با اشاره به نگاه بسيج به محله هاي اسالمي بيان كرد: طرح 
تحقق دولت محله ها را در 800 محله با چش��م انداز »محله اسالمي« 
برگزار كرديم.  س��ردار س��ليماني تأكيد كرد: اجراي طرح محله هاي 

اسالمي را با حمايت از پايگاه هاي مقاومت سرعت خواهيم بخشيد. 
وي با بيان اينكه قرارگاه تشكيل و تحقق بسيج و قرارگاه تعليم و تربيت 
در بدنه بسيج در راستاي اجراي اين سند تش��كيل شده است، افزود: 
راهبرد تعليم و تربيت، ذيل راهبرد بسيج دهها ميليوني است؛ در همين 
راستا، 20 هزار و 937 طلبه، در شبكه تعليم و تربيت بسيج ساماندهي 
شده اند.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين با تأكيد بر پياده سازي نقشه 
راه قرآني بسيج در پايگاه هاي بس��يج  اضافه كرد: اين برنامه بر اساس 

انديشه رهبر معظم انقالب در حال اجراست. 
سردار سليماني با بيان اينكه نظام تربيتي در فضاي رسانه هم مورد توجه 
قرار گرفته است، عنوان كرد: در همين راستا نگاه ويژه اي به مهد هاي 
قرآني داريم.  وي با اش��اره به اجراي طرح ش��هيد بهنام محمدي در 
4هزارو123 مدرسه  گفت: طرح تربيتي كوثر، تيم هاي تحول پيشرفت 
مدارس در بسيج فرهنگيان، گفتمان قرآني در بسيج كارگري، آموزش 
670 نفر از اساتيد دانشگاه در طرح واليت استادي، از ديگر برنامه هاي ما 
در حوزه تعليم و تربيت است.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين اظهار 
داشت: بس��يج، تجربه خوبي در حوزه تربيت با راهبرد حلقه صالحين 
دارد.  سردار سليماني با بيان اينكه تربيت 8 ميليون جوان انقالبي را كه 
مورد تأكيد رهبر معظم انقالب است، در دستور كار قرار داده ايم، گفت: 
4 ميليون نفر از اين جمعيت را محقق كرديم و هر كدام از اين جوانان در 

بسيج، بايد قابليت هاي خود را اثبات كنند. 
وي با اشاره به اينكه قرارگاه فرهنگي بس��يج در راستاي توليد قدرت 
نرم، ترويج فرهنگ ايثار، شهادت و مقاومت فعاليت دارد، تصريح كرد: 
برگزاري جشنواره هاي ملي و بين المللي فيلم مقاومت و رهاورد سرزمين 
نور، از جمله برنامه هاي ما است.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين با 
اشاره به اينكه »حيات طيبه« داراي پنج طرح است، عنوان كرد: امر به 
معروف لس��اني، يكي از موارد اين طرح بوده و برنامه هاي تحولي براي 

كاهش آسيب هاي اجتماعي را در قالب اين طرح داريم. 
سردار سليماني تأكيد كرد: 101 مركز مش��اوره به صورت مردم پايه، 
توسط سازمان بس��يج با مش��اركت قوه قضائيه و وزارت كشور افتتاح 
خواهد شد.  وي همچنين با تأكيد بر اينكه بس��يج در فضاي مجازي 
ظرفيت سازي كرده است، از تش��كيل گردان هاي 1۵0 نفري خواهر و 

برادر در مجموع 997 گردان فضاي مجازي در سطح كشور خبر داد. 
رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين ادامه داد: 3 ميليون و ۵00 هزار 
بسيجي به اين شبكه پيوسته اند. سواد رسانه اي را با آموزش عموم مردم  
آغاز كرده ايم.  سردار سليماني با اشاره به توليد محتوا در فضاي مجازي  
گفت: بازي هايي نظير مختار و سفير عشق، از جمله اقدامات در راستاي 

توليد محتوا است كه در موضوعات ايران قوي توليد محتوا داشتيم. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين تأكيد كرد: »ما هوادار ايرانيم«، به برند 

توييتر تبديل شده است و خود توييتر اين اعالم ها را انجام مي دهد. 
وي با بيان اينك��ه 42 هزار گروه جهادي با جمعي��ت 900 هزار نفري 
در بسيج تشكيل شده است، افزود: رزمايش خدمات مؤمنانه، اقتصاد 
مقاومتي با تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه مردم پايه و طرح امنيت 

غذايي، از ديگربر ها و اقدامات بسيج است. 
س��ردار س��ليماني با بيان اينكه 3 هزار و ۵00 گردان در حوزه دفاعي 
امنيتي و يك ميليون نفر در سازمان رزم بسيج ساماندهي شده است، 
اضافه كرد: بسيجيان در حوزه دفاع از امنيت، در هيچ صحنه اي لغزش 
نداشته اند.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين خاطر نشان كرد: هدف ما، 
شكل گيري بسيج گام دوم در مسير تحقق گام دوم انقالب است. قصد 

داريم با تكثير اين الگو، در تحقق تمدن اسالمي گام برداريم. 

مهسا گربندي
  گفت و گو

حسین سروقامت
ميثم مهديار، جامعه شناس در گفت وگو با »جوان«:  

هویت ملی فوتبال  
بر لمپنيسم آن غلبه می كند

حضور در جام جهاني از جمله اتفاقاتي اس�ت كه هر چهار سال يكبار 
موجب مي  شود همبستگي مردم كشورهاي شركت كننده با يكديگر 
بيشتر شود و همگي حول موفقيت تيم ملي كشور خود متحد شوند. 
با اين حال جام  جهاني اين دوره با جام هاي جهاني قبلي متفاوت است. 
عده اي با تمام توان رسانه اي و فضاسازي در شبكه هاي مجازي تالش 
كرده اند تيم ملي فوتبال ايران را ذيل اغتشاش�ات اخير قرار دهند، 
به هر نحو ممكن مردم را از حمايت از اين تيم ب�از دارند. كار به  جايي 
كشيد كه حتي عده اي بعد از شكست تيم ملي ايران از انگلستان طي 
اقدامي ضدملي در فضاي مجازي به ش�ادي پرداختند. براي بررسي 
داليل اين تأثيرگذاري و همچنين آثار آن بر هويت ملي كشور به سراغ 
ميثم مهديار، اس�تاد جامعه  شناس�ي رفته ايم. گفت  وگوي »جوان« 
را با معاون پژوهشي پژوهش�گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  بخوانيد. 

در ش�رايطي كه فوتبال و ج�ام جهاني هويت مل�ي را در 
كشور تقويت مي  كند، ليدرهاي اغتشاش�گران به  دنبال 
نفرت  پراكني هستند تا به شكلي بين مردم و تيم ملي فاصله 
ايجاد كنند. دليل اين اقدام چيست و نتيجه اين رفتار براي 

جامعه چه خواهد بود؟
فوتبال سكه اي دو رو است. يك روي اين س��كه مي  تواند در خدمت هويت 
محلي و ملي باش��د، براي ارتباطات فرهنگي و اجتماعي مورد استفاده قرار 
گيرد و در خدم��ت صلح بين ملت ها باش��د. روي ديگر اين س��كه پرورش 
نوعي لمپنيس��م اس��ت، به خصوص در كش��ور ما كه رقابت هاي ورزشي و 
مخصوصاً فوتبال يك كار و كاسبي رسانه اي پش��ت خود دارد. دست هايي 
پشت رقابت ها و جنجال هاي ورزشي وجود دارد و سال هاست روزنامه هاي 
ورزشي جزو پرفروش ترين روزنامه ها هستند.  به هر حال اين يك رقابت و 
جدال كاذب است كه فوتبال را از استاديوم به صحنه جامعه منتقل مي  كرد 
و خودش موجب شيوع يك لمپنيسم مي  شد. يكي از داليل آن نيز اين است 
كه فوتبال ملي در كشور ما خيلي هويت  مند نيست؛ به رغم اينكه در سطح 
محلي هويت مند است، ولي در س��طح ملي تيم هاي فوتبال به يك طبقه 
يا هويت اجتماعي خاصي مربوط نيس��تند. يعني مثاًل در مورد استقالل و 
پرسپوليس غير از رنگ لباس، تمايزي خاص  بين آنها نمي  بينيد و اگر كسي 
از استقالل به پرسپوليس برود، اتفاق خاصي نمي  افتد و قرار نيست تغييري 
در منش يا سبك زندگي يا سبك فوتبال آن بيفتد.  وقتي اين هويت وجود 
ندارد و به رقابت هاي كاذب دامن  زده  مي  شود، موجب شكل گيري يك  سري 
رفتارهاي توده اي و يك نوع لمپنيسم مي  شود كه ما در چند دهه اخير زياد 
در عرصه اجتماعي شاهد آن بوده ايم. اين موضوع خودش را در اعتراضات 
و ش��ورش هاي اجتماعي باز توليد مي  كند كه بخش��ي از آن را من در اين 
استاديومي شدن فضاي اجتماعي مي  بينم.  بين آن كاركرد ملي كه فوتبال 
مي  تواند يك زبان مشتركي براي مردم باشد و يكپارچگي و انسجام ملي ذيل 
يك هدف مش��ترك ايجاد مي  كند با كاركرد ديگر منفي ماجرا كه يك نوع 
توده  گرايي را دامن مي  زند، رقابت وجود دارد. از اين طرف فوتبال و به  خصوص 
فوتبال مدرن در ميان سلبريتي ها با جنجال هاي ورزشي و رقابت هاي كاذب 
مي  چرخد و نسبتي با ساخت هاي اجتماعي پيدا نمي  كند و در آن لمپنيسم 
برجسته مي  شود. اين دو در رقابت با همديگر هستند و در اين شرايط است كه 
بعضي از اوقات ممكن است آن كاركردش بر كاركرد مثبت و انسجام  بخش 
فوتبال ارجح يا مستولي شود و ممكن است در نهايت فوتبال موجب اختالف 
نيز شود.  مثاًل تيم هاي استاني يك فرصتي براي معرفي آن استان هستند. 
وقتي تيم هاي اس��تاني در ليگ ملي بازي مي  كنند موج��ب ارتباطي بين 
استان ها مي  شو د. تماشاچي ها رفت  وآمد مي  كنند، اسم آن استان برسر زبان ها 
مي  افتد، توجهات به آن استان بيشتر مي  شود و يك نوع آشنايي بين اقليم ها 
و استان هاي مختلف در فوتبال رخ مي  دهد. به  خصوص در رقابتي كه مثاًل 
بازيكناني از آن استان در تيم استاني خود بازي مي  كند و ما با زبان، فرهنگ 
يا حتي چهره آن منطقه و همه آن چيزي  هايي كه تعلقات بومي- فرهنگي 
محسوب مي  ش��وند، بيشتر آشنا مي  ش��ويم. منتها روي ديگر سكه فرصت 
آشنايي با اقليم هاي فرهنگي اين است كه مي  تواند موجب شكل گيري يك 
واگرايي شود. مشابه اتفاقي كه براي تيم تراكتور افتاد و اين تيم خواه  ناخواه 
وسط يك گفتمان واگرايانه تجزيه  طلبانه افتاد. اين دو وجه فوتبال در رقابت با 

يكديگر هستند. اما درنهايت هويت ملی فوتبال بر لمپنيسم غلبه می كند.
انگلستان كشوري اس�ت كه اتفاقاً لمپن هاي فوتبالي آن 
خيلي هم معروف است،  ولي با وجود اين، وقتي بازي ملي 
مطرح است، همين لمپن ها پشت تيم ملي خودشان قرار 
مي  گيرند و بازيكنان ملي آنها نيز در زمان خواندن سرود 
ملي و ديگر موارد نسبت به تيم ملي شان تعصب دارند، حتي 
امكان دارد بعد از اين سرود ملي در اعتراض به نژادپرستي 
هم زانو بزنند، ولي از تعصب آنها نسبت به سرود ملي شان 
كم نمي  كند. دليل اينكه ما اين موضوع را نسبت به تيم ملي 

خودمان كمتر احساس مي  كنيم، چيست؟
به چند عامل اصلي مربوط است. يكي اينكه ما تحت هجمه رسانه اي هستيم 
كه رقباي منطقه اي و ديگران عليه هويت ملي ما برنامه ريزي و در خصوص آن 
فعاليت كرده اند. مسئله ديگر اين است كه در نظام آموزشي  مان نتوانسته  ايم 
نگاه و يك نوع هويت تاريخي را نهادينه كنيم و محصل مدرسه و دانشگاه ما با 
تاريخ ايران بيگانه است و با نمادها و سرمايه هاي نمادين تاريخي و فرهنگي ما 
اساساً ارتباطي برقرار نمي  كند. رويكرد ما در رشته هاي علوم انساني يا فني و 
مهندسي در دانشگاه، غيرتاريخي و حتي ضد بومي بوده است و در رشته هاي 
فني مهندسي، معماري يا مهندسي ما ارتباطي با تاريخ و هويت تاريخي ما 
برقرار نمي  كند. در علوم انساني نيز يك محور عمده در اين حوزه تاريخ است ، 
ولي فارغ  التحصيالن علوم انساني ما دركي از تاريخ ندارند و خيلي با آن آشنا 
نمي  شوند و خود اين هم مسئله  ساز است.  از سوي ديگر ساخت هاي اجتماعي 
ما نيز در توليد يك جامعه توده اي و در توليد سوژه هاي توده وار بي  تأثير نبودند. 
اتفاقي كه مثاًل در مديريت ش��هري مي  افتد كه در محله زدايي ها شاهد آن 
هستيم؛ همه از جاكندگي ها مثل آن مهاجرت هاي سنگيني كه اتفاق مي  افتد 
و از مناطق مركزي كشور يا از روستا به شهرها مي  آيند، موجب شكل گيري 
يك جمعيت توده اي مي  شود كه خيلي تعلق فضايي، محلي و تاريخي ندارند 
و اينها خيلي راحت تحت تأثير جو غالب و رسانه اي قرار مي  گيرند و دشمنان 

هم روي اين امواج سوار مي  شوند و بهره خودشان را مي  برند. 
وقتي در زمان جام جهاني نيز اين تشتت را در برخي داريم 
براي جامعه چه آث�اري دارد؟ اكنون باي�د چه كاري انجام 

دهيم؟
اين چيزي نيست كه يك  شبه اتفاق افتاده باشد و انتظار داشته باشيم يك شبه 
پايان پذيرد. همه اين عواملي كه ذكر كردم در طول زمان رخ داده و خيلي نبايد 
انتظار داشته باشيم كه در اين يكي دو هفته اصالح شود و آنهايي كه رفتارهاي 
توده اي داشته اند و آن لمپنيسمي كه شكل گرفته در دو هفته اصالح پذيرد. اين 
مسئله نيازمند اين است كه هم شما بتوانيد در زيرساخت هاي اجتماعي هويت 
اجتماعي، تاريخي و فرهنگي را تقويت كنيد و هم در نظام آموزشي و تربيتي 
اين مسئله را پيگيري كنيد. همچنين نظام اقتصادي خود را اصالح كنيد و 
اقتصاد سياسي كه اين شرايط را تشديد مي  كند و مي  تواند جامعه را توده  وار 
كند ، اصالح كنيد، مثالً همين خصوصي سازي  هايي كه انجام مي  شود، بي  تأثير 
در شكل گيري يك جامعه  توده اي نيست، چون دس��ت مردم را از فضاهاي 
اجتماعي و فرصت هاي اقتصادي كوتاه مي  كند و فرصت هاي اقتصادي كه مردم 
مي  توانند بي  واسطه با دولت ارتباط برقرار كنند، گرفته مي  شود و آنها مجبور 
هستند با سرمايه  داران و طبقات باالي اجتماعي ارتباط داشته باشند. دولتي 
كه خودش مي  تواند عرصه هاي اقتص��ادي را پيش ببرد، به بخش خصوصي 
مي  دهيم و مأموريت هاي حاكميتي را به بخش خصوصي محول مي  كنيم، 
بخش خصوصي هم نيروي كار را استثمار مي  كند و اين استثمار نيروي كار 

موجب شكل گيري توده هاي معترض اجتماعي مي  شود. 

اگر عمري باشد. . . كمتر مي گويم و مي  نويسم. بيشتر مي  شنوم 
و مي خوانم. 

اگر عمري باشد عدالت را فداي عقيده، آرزو را فداي مصلحت و 
عمر را پاي خوردني  ها و پوشيدني ها قربانی نمي  كنم. 

اگر عمري باش�د چن�دان در خطاهاي ديگ�ران نمي  نگرم كه 
روس�ياهي خود را نبينم و هي�چ ظلمي را س�خت تر از تحقير 

ديگران نمي شمرم. 
اگر عمري باشد در جنگل هاي بيشتري گم مي  شوم، كوه هاي 
بيشتري را مي  نوردم، ساعت  هاي بيشتري به امواج  دريا خيره 
مي  ش�وم، دانه هاي بيش�تري در زمي�ن م�ي كارم و زباله هاي 

بيشتري از زمين برمي دارم. 
اگر عمري باشد كمتر غم نان خورده، بيشتر غم جان مي  پرورم 

و قدر دوستان و عزيزانم را بيشتر مي  دانم. 
حيف كه پيمانه هستي رضا بابايي، پژوهشگر معاصر هجدهم 

فروردين 1399 لبريز شد!
دوستان! شما دريغ نكنيد؛ تا هنوز عمري هست. . . 
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 شهروند – تهران: از مأموران امنيتي، نيروي انتظامي، سپاه 
و بسيج به خاطر تالش شبانه روزي براي حفظ امنيت و آسايش 
مردم تشكر مي كنم. اميدوارم مسئوالن اقتصادي كشور هم تالش 
وافري براي رفع مشكالت معيشتي مردم داشته باشند، تا وضعيت 
اقتصادي باعث نشود برخي از سوءاستفاده كنندگان با اغتشاش 

آسايش مردم و جامعه را به هم بزنند. 

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 
 ٠919٠9۶8۵3٠ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88۴98۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

امروزه در دني�ا و از نگاه متخصص�ان تعليم و تربيت، ن�گاه تربيتي 
ب�ه اوان كودكي )صفر تا ش�ش س�ال( وج�ود دارد و از ن�گاه صرفًا 
مراقبتي به اين برهه فاصله گرفته اند. در  حال�ي  كه درباره ضرورت 
افزايش جمعيت در كش�ور صحبت مي كنيم، اما ن�گاه همه جانبه به 
آن نداري�م و به فرزندپ�روري توجه چنداني نمي كنيم. اس�فندماه 
سال 99 قرار شد س�ازمان تعليم و تربيت تأس�يس شود تا ماجراي 
تازه اي ب�راي »تعلي�م و تربي�ت« كودكان زير ش�ش س�ال را آغاز 

كند و مهدهاي ك�ودك را سروس�امان دهد، ام�ا از آنجايي كه نگاه 
دغدغه من�د در ميان مس�ئوالن به ك�ودك وجود ن�دارد، هنوز هم 
اين س�ازمان نتوانس�ته اس�تقرار پيدا كند. حاال با وجود گذش�ت 
18 ماه از تأس�يس، س�ازمان تعليم و تربيت كودك نه تنها استقرار 
پيدا نكرده اس�ت، بلكه موانع زيادي هم براي به س�رانجام رساندن 
اهدافش توليد شده اس�ت. ب�ه همين منظ�ور »جوان« ب�ا مجتبي 
همتي فر، رئيس سازمان تعليم و تربيت كودك گفت وگو كرده است. 

نگاه كلي سازمان تعليم و تربيت كودك 
كه اساس�نامه به آن تأكي�د دارد، اين 
است كه كودك در سه سال اول زندگي 
تا حد ممكن نبايد از خانه و خانواده جدا 
شود. چون بايد احساس ايمني و امنيت 
داشته باش�د و آن بازي كه بايد كودك 
انجام دهد در بس�تر خانواده باشد. بعد 
به تدريج حضور كودك در كودكستان 
موضوعيت پيدا مي كند و از لحاظ تربيتي 
و رش�دي به آن نياز دارد تا به او كمك 
كند براي ورود به مدرس�ه آماده ش�ود
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   رئیس سازمان تعلیم و تربیت معتقد است کسی به فکر تربیت کودکان نیست


