
واقعيت فعلي دانشگاه ها اين است كه اكثر قريب به 
اتفاق دانشگا هيان كشور ديدگاهي آشوب  طلبانه 
ندارند و حداكثر اين است كه به دنبال اين هستند 
با رويكردي دانش  محور از مس��ير كرس��ي هاي 
آزادانديش��ي ت��ا ح��دي ديدگاه هاي خ��ود را 
مطرح كنند. اتفاقاً آن طي��ف اقليت حتي اگر در 
كرسي هاي آزادانديشي هم باشند، نظر مخالف 
يا حتي موافق با خود را هم برنمي  تابند و عموماً 
تمايل دارند اصاًل اين بحث ها در محيط دانشگاه 
مطرح نشود و آن رويكردي كه به عنوان انديشه 
و تفكر بنيادين در دانشجويان ما شكل گرفته به 

 وجود نيايد. 
از سوي ديگر، بخش بزرگي از اندوختن دانش با 
رويكرد تضارب آراست. وضعيت امروز دانشگاه هاي 
كشور در سطح حكمراني علمي بسترسازي براي 
بروز و ظهور اين تضارب آرا را ضروري مي  نمايد. 
ساختار كرسي هاي آزاد انديشي كه از سال 1374 
با دغدغه رهبر معظم انقالب به  وجود آمد، با وجود 
اينكه شاخص هاي فعالي هم داشت متأسفانه در 
يك دوره دچار انفعال ش��د. حاال سه سالي است 
كه دوب��اره با مطالبه مجدد رهب��ري انقالب اين 

كرسي ها درصدد فعال شدن است. 
 اقلیتآشوبگرمنزویمیشود

اس��اتيد دانش��گاه و كارشناس��ان امور سياسي 
معتقدند اگ��ر حكمراني علمي كش��ور رويكرد 
انديشه   ورزي را مبتني  بر آزادانديشي برقرار كند، 
چه بسا دغدغه اي كه به ش��كل عمومي در قشر 
پويا و هدفمند دانش��گاهي وج��ود دارد، خود  به 
 خود آش��وبگران اقليت را با انضباطي دانشگاهي 
از محيط دانش��گاه خارج كند يا ب��ه خاطر افت 
تحصيلي يا حتي ب��ه  دليل ع��دم ارتباط گيري 
مؤثر با محيط دانش��گاه خود  به  خود آنها را دچار 

انزوا كند. 
در مجموع به  نظر مي  رسد ضرورت اصلي دانشگاه 
امروز كشور استفاده از ظرفيت هاي قانوني محيط 
دانش��گاه اس��ت كه در آن اصالحات روندي به 
دو شكل است. يكي پاك س��ازي فضاي مسموم 
دانشگاه و ديگري بهسازي انديشه  ورزي كساني 
اس��ت كه داراي ق��درت فكر و صاحب  انديش��ه 

هستند و مي  توانند محيط تفكر را بهتر كنند. 
فارغ از قش��ر فراري از درس در اغتشاشات اخير، 
برخي از اساتيد دانشگاه در گفت  وگو با »جوان« 
فضاي امروز بعضي از دانشگاه هاي كشور را گرفتار 
نوع��ي از خودش��يفتگي بعضي از دانش��جويان 
دانشگاه  هايي مي  دانند كه در رتبه  بندي ها جزو 
دانشگاه هاي برتر محسوب مي  ش��وند. اين عده 
كه از نظر رفت��اري مورد انتقاد اس��اتيد خود نيز 
هس��تند، احس��اس مي  كنند چون با رتبه هاي 
برتر در دانشگاه هاي برتر پذيرفته شده اند، پس 
مي  توانند از خط قرمزهاي محيط دانشگاه عبور 

كنند. 
 دانشجو چه متعلق به دانش��گاه هاي برتر كشور 
باشد يا پايين ترين دانش��گاه در رتبه  بندي  ها، به 
 هر حال ذيل چارچوب نهادي به اسم دانشگاه قرار 
مي  گيرد كه مقدس و محترم ش��مرده مي  شود. 
هر فرد دانش��گاهي همانطور كه از يك س��ري از 
انگيزه ها و پتانس��يل ها براي توليد فكر، انديشه 
و دانش برخوردار اس��ت، اگ��ر بخواهد به فضاي 
دانشگاه به  جاي آگاهي سياسي، آلودگي سياسي 
را وارد محيط علمي كند و اگ��ر بخواهد به  جاي 

اينكه بستر را براي فراست سياسي به وجود آورد، 
آن را دچار ددمنشي سياس��ي كند، به هر شكل 
مذموم است. از اين جهت تفاوتي بين دانشگاه هاي 
بزرگ و جامع و دانشگاه هاي كوچك وجود ندارد. 
محيط دانش��گاه در هر صورت محيط مقدسي 
است كه خودشيفتگي ش��خصي نمي  تواند آن را 

تحت تأثير قرار دهد. 
 محیطدانشگاهمقدساست

در اينجا البته بايد توجه كرد كه چه كاشته  ايم و 
مي  خواهيم چه برداشت كنيم. ما با چه انگيزه اي 
دانشجو را وارد دانشگاه هاي برتر مي  كنيم؟ آيا مثاًل 
دانشجو را وارد اين دانشگاه ها مي  كنيم كه بتواند 
پذيرش از دانشگاه هاي برتر بين المللي بگيرد و به 
كشورهاي ديگر برود؟! آيا صرفاً با يك آزمون يك 
عده را مي  بريم و نماگري به اسم دانشگاه هاي برتر 
بر پيشاني آنها مي  زنيم تا از آنها به  عنوان نخبگان 
ايران تعبير ش��ود و بعد كه كمي الفباي دانش را 
به آنها آموزش داديم و بس��تر را آماده كرديم، به 

كشورهاي ديگر بروند؟ 
مطالبه دانشجويان كش��ور زماني كه مبتني  بر 
اصول، موازين و نظام فكري جامعه و كشور و در 
اندازه هاي آن باشد، بس��يار هم مقدس است، اما 
اگر قرار باشد تبديل به اين باور شود كه چون من 
متعلق به دانشگاه برتري بوده ام و دانشجويي نخبه 
هستم، پس مي  توانم به هر چيزي در هر سطحي، 
با هر ادبياتي و رفتاري اعتراض خشونت آميز كنم، 
در همه  جا مذموم است. همه  جا ضرورت احترام 
به چارچوب ها مورد پذيرش است. اعتراض مورد 
پذيرش هر منطقي اس��ت، اما انس��داد علمي و 
فكري قطعاً از يك نخبه علمي غيرقابل پذيرش 
است. البته بايد موشكافي كرد كه حتي چرا يك 
نخبه دچار عناد مي  شود. بايد داليل اين موضوع 
را ارزيابي كنيم. بايد با دانشجو صحبت كرد كه آيا 
نظام در هر دوره براي شما كم كاري كرده است؟ 
يا فضاي آموزشي يا استاد مناسب در اختيار شما 
قرار نداده است؟ مواردي اين چنين در وهله اول 
مطالبه هر دانشجويي اس��ت، اما آيا اگر دانشجو 
يك عامل ضدامنيتي شد و مخل امنيت و مقررات 
هم بود، بايد با او مماش��ات ش��ود و با رأفت با او 

برخورد شود؟ 
چگونه است كسي كه ناهنجاري ها را وارد ساحت 
نهاد مقدس دانشگاه مي  كند، اصرار دارد دانشگاه 
با هم��ان لطاف��ت و ظرافت هاي انديش��ه  ورزي 
با او برخورد كن��د، اما خود او از چ��وب، چماق، 
الفاظ ركيك و بيان��ات ناموجه اس��تفاده كند؟ 
مقدسات و ارزش ها را زيرپا مي  گذارد، اما زماني 
كه مي  خواهيم ب��ا او در چارچوب منطق امنيت 
اجتماع برخورد كنيم، مي  گويد ما دانش��گاهي 
هستيم! اين دوگانگي است و البته فرقي هم ندارد 

كه كدام دانشگاه است. 
هر چند در طبقه نخبگان در دانشگاه هاي درجه 
يك انتظارات بيش��تري اس��ت كه نظام مسائل، 
چالش  ها، بحران ه��ا و تهديدات مل��ي را جلوي 
خودش بگذارد و به  عن��وان يك فرهيخته اي كه 
اتفاقاً اصرار به نخبه بودن آن بدون خودشيفتگي 
وجود دارد، اين نظام را حل و اصرار كند تا به آنها 
با فراست، دورانديش��ي و آن استخراج علمي كه 
انجام داده پاس��خ دهد و بگويد من توانسته  ام با 
ظرفيت هاي علمي مس��ائل را اعم از چالش  ها  و 
بحران حل كنم، ولي اگر همين فرد مستمسك 

يا دستمالي براي معاندين نظام شود مايه تأسف 
است. مثل اين فرد را مي  توان مانند كسي دانست 
كه ميهماني دعوت شده ولي از پنجره وارد منزل 
مي  شود. اگر از راه نخواهيم وارد شويم، طبيعتاً آن 
حرف نيز ديگر قابل استماع نيست و اين فرد چه 
از دانش��گاه هاي برتر تهران باشد يا دانشگاه هاي 
شهرس��تان هاي دور افتاده باشد، ديگر كسي به 
س��خنش گوش نمي  دهد. كس��ي هم كه گوش 
نمي  دهد، جامعه عمومي كش��ور اس��ت. چون 
انتظار دارد، طبقه نخبگان متفاوت تر بينديشند و 
متواضع تر برخورد كنند، اما وقتي اين مسئله را به 
سطح كسانی كه مخل مباني امنيت جامعه است، 
تنزل مي  دهد و بعد بخواهد پشت ميله دانشگاه 
اغتشاش انجام دهد، در اين وضعيت ميله دانشگاه 

با ميله زندان چه فرقي دارد؟!
در م��ورد برخوردهايي كه تا ام��روز با اعتراضات 
در دانشگاه ها ش��ده مي  توان ديد كه هركسي از 
ظن خود در حال ديدن اين ماجراس��ت. مسلماً 
از طرف معاندان دانشجويان سركوب شده اند و با 
معترضان هيچ مدارايي نشده است. از طرف ديگر 
اكثريت دانشگاهيان به اصطالح خود را در حال 
پاسوز شدن به  دليل اين اتفاقات مي  بينند و اينكه 
مانعي برس��ر درس و علم  آموزي آنها ايجاد شده 
موجب اعتراض آنهاست. از نظر آنها بايد برخورد 
انضباطي زودتر انجام شود. آنها اين سؤال را مطرح 
مي  كنند كه چرا اين نظارت و كنترل دانش��گاه 

اثربخشي ندارد؟ 
 مدافعانحرمهمدانشجوبودند

از سوي ديگر دلس��وزان نظام نيز از قواي قهريه، 
قضائيه و انتظامي بابت اين مماشات انتقاد دارند. 
در اين شرايط نمره دادن به ميزان درست بودن 
برخوردي كه تا  به  حال انجام شده سخت مي  نمايد 
و نمي  توان به راحتي در اي��ن خصوص نظر داد. 
اكنون اين اصرار هم از س��وي جامعه دانشگاهي 
وجود دارد ك��ه بايد با تك تك دانش��جوياني كه 
اقدام ناهنجار انجام داده و بازداش��ت ش��ده اند، 
صحبت كرد و دي��د واقعاً دليل رفت��ار اين افراد 
چيست و تضادهايي كه ذهنيت او را فعال كرده 
چه بوده اس��ت. آيا دوره دو الي سه ساله مجازي 
تحصيل موجب كم ارزش شدن حرمت دانشگاه ها 
براي اين قشر شده اس��ت؟ آيا ضعف مديريت در 
ادوار گذش��ته است يا مش��كالت مادي موجب 
اين رفتار آنها بوده اس��ت؟ آيا تعلقات غربگرايانه 
يا ش��رق  گرايانه، س��كوالر يا حتي خيلي خيلي 
ايدئولوژيك و ارزش��ي نگاه ك��ردن موجب اين 
تضادها شده اس��ت؟ الزم است كه همه ابعاد اين 

روند را ارزيابي كنيم. 
با وج��ود همه اي��ن فضايي كه در م��ور برخي از 
دانشجويان دانش��گاه هاي كشور وجود دارد بايد 
توجه داشت دانش��جوياني كه مدافع حرم شدند 

نيز از همين دانشگاه ها بودند و قطعاً 10 سال ديگر 
نيز رخدادهاي ديگري در عرصه هاي بين المللي 
و بزرگ اتف��اق خواهد افتاد كه از س��وي همين 
دانش��جويان فعلي رقم مي  خ��ورد. همين نكته 
نشان مي دهد كه ظرفيت موجود را نبايد دست 
 كم گرفت، اما به برخي از پيش نيازها هم بايد پاسخ 
داد. به برخي از سؤاالت نيز بايد جواب داده شود  و 

نمي توان از آن فرار كرد. 
 اگر بخواهيم بررس��ي كنيم كه ريش��ه داخلي و 
خارجي اغتشاشات اخير چيست، عوامل داخلي و 
خارجي را شناسايي كنيم و اينها را كنار همديگر 
قرار دهيم، آن زمان به يك الگوي مش��خصي از 
مسائل علي و معلولي دامنه اغتشاشات خواهيم 
رس��يد و در اين زمان اگ��ر بخواهيم ب��راي آن 
راهكاري برگزينيم مي توانيم به دانشجو بگوييم 
آن چيزي را كه مدنظر تو است، بررسي كرده ام و 
اينگونه به آن پاسخ مي دهم. اين شيوه بسيار بهتر 
است تا اينكه يك بعدي وارد شويم و هركسي هم 
كار خودش را انجام دهد؛ مخالف مخالفت خود را 
انجام بدهد، بي تفاوت هم بگويد من مدرك خود 
را زودتر بگيرم و بروم و آن كس��ي هم كه دلسوز 
است، مدتي اين دغدغه را داشته باشد و در نهايت 
هم وقتي مي بيند كس��ي كاري انجام نمي دهد 
شايد يك اقدام انفعالي و فردي انجام دهد و حتي 
برخوردهاي جمع��ي انجام ش��ود، ولي در عمل 
آن چيزي ك��ه بايد اتفاق بيفت��د، نيفتد. يكي از 
هدف گذاري هاي اصلي معاندين و جريان استكبار 
اين است كه بتواند رابطه دانشجو و دانش آموز را 
با حلقه اي از زنجير ارزشي انقالب حذف كند. در 
جاي خودش امكان دارد اين تأثيرگذاري نيز اتفاق 
بيفتد، اما بخش ديگر اين رفتار مي تواند بستري 
براي رويش ها و فرهيختگي جديد باشد و موجب 
ش��ود يك نوآوري جديد در رفتارسازي ها اتفاق 
افتد. همه اينها فرصت جديدي است كه از دل اين 

تهديدها برآمده است. 
 داشتههاراکنارنداشتههاببینیم

در شرايطي كه عده اي مي خواهند فضاي دانشگاه 
را به اغتشاش بكشند، اگر اجازه دهيم اين اتفاقات 
ادامه پيدا كن��د، اگر نگوييم جري��ان توليد علم 
را در كش��ور دچار انس��داد مي كند، اق��اًل دچار 
اختالل خواهد ك��رد. باالخره يكس��ري تبعات 
و ناهنجاري هايي ايجاد خواهد ش��د و يك عده 
آس��يب خواهند ديد كه مي تواند تبعات فكري، 
ذهني و رفتاري را در جامعه علمي ما شكل دهد 
و هر كدام از آنها مي تواند ب��ه عنوان عامل مخل 
در روند توليد علم و دانش در س��طح ملي باشد. 
علي القاعده قطعاً هر دلسوزي در اين حوزه با اين 
مسئله مخالف اس��ت، هر چند نبايد چشم خود 
را روي چيزهاي��ي كه داريم، ببندي��م و به گفته 
رهبر معظم انقالب نبايد آنق��در از نواقص گفت 
كه داش��ته هاي خود را فراموش كنيم. هر چند 
داشته هاي ما زياد اس��ت، ولي بايد ناداشته هاي 
خود را هم ببينيم. اگر مسئول دانشگاهي بگذاريم 
كه ضعيف است يا يك مسئول پژوهش بگذاريم 
كه به حداقل ها بس��نده مي كند، در شرايطي كه 
دنبال اوج هستيم، صحيح نيست. بايد افرادي را 
در دانشگاه ها بگذاريم كه قدرت اوج گرفتن داشته 
باشند. وقتي كه اين اتفاق نيفتد، الجرم آن مدير 
س��قوط خواهد كرد و جريان توليد علم را هم در 

كشورمان از بين خواهد برد. 

884984403سرويس اجتماعي
دانشگاه پاسوز آشوب نشد چون توليد علم مي  كند 

گزارش»جوان«ازاغتشاشاتاخیردرفضايعلميکشور

در پي دس��تور اخير رئيس قوه قضائيه، ه��زارو1۵۶ نفر از زندانيان 
داراي شرايط ارفاقات قانوني از زندان هاي ۲0 استان كشور آزاد شدند. 
اولين جلسه رس��يدگي به اتهامات مجيد رهنورد عامل شهادت دو 
بسيجي حافظ امنيت در مشهد، به رياست قاضي سيد هادي منصوري 

برگزار شد. 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به آمارهاي تزريق 
واكس��ن كرونا و كاهش مرگ  و مير ناشي از ابتال  به اين بيماري گفت: 
امروز اين اطمينان را داريم كه هر ويروس��ي وارد كشور شود، قادر به 

مقابله با آن هستيم. 
عضو شوراي شهر تهران گفت: پايانه ش��رق در سال ۹۶ با 30 تا 40 
ميليارد تومان تكميل مي شد، اما امروز به 300 تا 400 ميليارد تومان 

نياز دارد، هر چند با ۲00 ميليارد تومان مي توان آن را راه اندازي كرد.

توزيع 300 فوق تخصص
در دانشگاه هاي علوم پزشكي

وزارتبهداشتموفقشدبیشاز300نفرازنیروهايفوقتخصصي
رادراقصينقاطکشورودانش�گاههايعلومپزشكيتوزيعکند.
س��عيد چنگيزي آش��تياني، رئيس مركز امور هيئت علم��ي وزارت 
بهداشت از توزيع بيش از 300 نفر نيروي فوق تخصص در سطح كشور 
خبر داد و گفت: وزارت بهداشت موفق شد بيش از 300 نفر از نيروهاي 
فوق تخصصي را در اقصي نقاط كش��ور و دانش��گاه هاي علوم پزشكي 
توزيع كند.  وي افزود: سياستي كه در اين دوره گذاشته شد، اين بود كه 
توزيع نيروهاي فوق تخصصي در ۲۵ رشته با تأكيد بر مناطق محيطي و 
هدفمند به ويژه در دانشگاه ها و دانشكده هاي كم برخوردار كشور انجام 
شود.  رئيس مركز امور هيئت علمي وزارت بهداشت خاطر نشان كرد: ما 
مكاتبات متعددي را با دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور از 
شهريورماه انجام داديم و از آنها خواستيم با توجه به محدوديتي كه در 
تعداد نيروهاي فوق تخصصي وجود دارد موجودي و وضعيت نيروهاي 

فوق تخصصي خود را به ما اعالم كنند. 
چنگيزي آشتياني در ادامه گفت: ما اطالعات را از دانشگاه ها دريافت 
و تحليل كرديم و بعد از امتحان برد فوق تخصصي طي دو روز آنها را 
توزيع كرديم و اميدواريم كه با توزيع نيروهاي فوق تخصصي روند 
اجراي برنامه هاي نظام سالمت، كيفي تر شود و شاهد رضايتمندي 
بيشتر مردم در اقصي  نقاط كشور باشيم.  وي از پيگيري روند حفظ و 
نگهداشت نيروهاي فوق تخصصي در كشور و ايجاد انگيزه و جذابيت 
حرفه اي مناسب براي آنها خبر داد و افزود: ما از دانشگاه ها خواستيم 
كه شرايط مناسبي را براي حفظ و نگهداشت اين نيروها فراهم كنند 
تا خدمات پزش��كي به صورت مس��تمر و بهينه به مردم ارائه شود.  
رئيس مركز امور هيئت علمي وزارت بهداش��ت همچنين از مراكز 
قانون گذاري و سياست گذاري نيز تقاضا كرد كه با برنامه ريزي هاي 
بلندمدت به توسعه ماندگار و عدم جابه جايي نيروهاي فوق تخصص 
كشورمان كمك كنند.  چنگيزي آشتياني همچنين عنوان كرد: در 
آينده نزديك 100 نفر از نيروهاي رتبه برتر آزمون هاي تخصصي 
را در دانشگاه هاي محيطي توزيع خواهيم كرد؛ هدف هم اين است 
كه روند ارائه خدمات نظام سالمت هر چه بهتر در دسترس عموم 

مردم قرار گيرد. 

سجاد آذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

رئیسانجمنمددکاراناجتماعي
درگفتوگوبا»جوان«:

برخی مديران حتی از مسئوليت
خود در » كودكان كار«  بي خبرند!

رئیسانجمنم�ددکاراناجتماعياي�راندرگفتوگوبا»جوان«
ميگوي�د:»بهجرئ�تميتوان�مبگويمبرخ�يازس�ازمانهايي
ک�هدرآيیننام�هس�اماندهيک�ودکانکارمس�ئولیتدارن�د،
حت�ينميدانن�دک�هدراينزمین�همس�ئولیتيبرعهدهش�ان
اس�تچهبرس�دبهاينكهبخواهندکاريانجامدهن�د.درچنین
ش�رايطيتوقعداريمکهتع�دادکودکانکارکاه�شپیداکند؟«

در چهارراه ها، خيابان هاي اصلي و فرعي شهر يا حتي مترو و اتوبوس، 
كودكان كار مشغول دستفروشي يا پاك كردن شيشه خودرو ها هستند 
يا در سطل هاي زباله ها به دنبال پالستيك و شيشه مي گردند تا با فروش 
آن كس��ب درآمد كنند. البته بس��ياري از اين كودكان عضو باند هايي 
هستند كه از آنها بهره كشي اقتصادي مي شود و درآمدي را كه به دست 

مي آورند، تمام و كمال به سردسته باند ها تحويل مي دهند. 
علت كار كودكان هر چه باشد بايد بررسي و حل شود تا آنها نيز مانند 
ساير همسن و ساالن خود مشغول تحصيلي، بازي و تفريح و از چرخه 
كار خارج شوند.  در حالي كه 14 سازمان در قبال كودكان كار و خياباني 
وظايفي دارند و ممكن اس��ت از نگاه خود اقدامات زيادي را نيز انجام 
داده باشند، اما خروجي عملكرد 14 سازمان نشان مي دهد كه اتفاقات 

چندان خوبي براي كودكان كار رقم نخورده است. 
 لزومايجادسیستمهوش�مندبرايشناساييخانوادههاي

نیازمند
سيد حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در 
رابطه با اينكه چه اقدام فوري و مؤثري براي كمك به كودكان كار مي توان 
انجام داد، به خبرنگار »جوان آنالي��ن« مي گويد: »اولين كاري كه بايد 
براي كودكان كار انجام شود، اين است كه »جامعه تأمين اجتماعي« را 
در ايران اجرايي كنيم؛ موضوعي كه در قانون برنامه دوم توسعه كشور، 
در قانون س��اختار نظام جامع رفاه تأمين اجتماعي سال ۸3، در قانون 
احكام دائمي برنامه هاي توسعه ماده ۵7 در سال ۹۶ و همچنين امسال در 
سياست هاي كلي تأمين اجتماعي ديده شده است.« او ادامه مي دهد: »در 
نظام چند اليه اجتماعي بايد ابتدا يك بانك اطالعاتي ايجاد شود تا توسط 
آن وضعيت خانواده ها قابل رصد كردن باشد و دولت متناسب با نياز اين 
خانواده ها برايشان برنامه ريزي مؤثري انجام دهد؛ اگر خانواده نيازمندي 
درآمد زير خط فقر داشت يا اصالً درآمد نداشت، به او رسيدگي ويژه شود 
يا اگر كودكي پدر و مادرش را از دست داده بود و حمايت عاطفي و مالي 
احتياج داشت بايد به موقع و در نظام چند اليه اجتماعي شناسايي و به 
او رسيدگي ش��ود. همچنين بايد اين اطالعات قابل به روز كردن باشد 
تا متناس��ب با نياز افراد و ش��رايطي كه دارند حمايت اجتماعي شوند. 
متأسفانه در حال حاضر چنين نظامي و چنين سيستم هوشمندي براي 

شناسايي خانواده هاي نيازمند وجود ندارد.«
 حذفکودکانکارامكانپذيرنیست!

موس��وي چلك با انتقاد از حمايت هاي ناكافي از خانواده هاي نيازمند 
اظهار م��ي دارد: »در حال حاضر حمايت ه��ا از خانواده هاي نيازمندي 
كه شناسايي شده و تحت پوشش قرار گرفته اند نيز كافي نبوده است، 
چراكه ماهانه براي خانواده يك نفره، 4۲0 هزار تومان و براي خانواده 
پنج نفره يا بيشتر يك ميليون و3۲0 هزار تومان در نظر گرفته شده بود 
كه اين مبلغ از آبان ماه سال جاري 30 درصد افزايش پيدا كرد. عددي 

كه كفاف زندگي خانواده هاي نيازمند را نمي دهد.«
او مي افزايد: »واقعيت اين است كه با اين نظام حمايتي، آن افرادي كه 
تحت پوشش هستند نيز نمي توانند گليم خود را از آب بيرون بكشند چه 
برسد به آن خانواده هاي نيازمندي كه هنوز شناسايي نشده اند. از همين 
رو خيلي از خانواده هاي نيازمند تصميم مي گيرند كودك خود را براي 
كار به خيابان ها يا كارگاه ها بفرس��تند و بتوانند منبع درآمدي داشته 
باش��ند، بنابراين من عقيده دارم با اين روندي ك��ه در پيش گرفته ايم 

»حذف كار كودكان« امكان پذير نيست.«
 مديرانيکهازمسئولیتخودبيخبرند!

موسوي چلك درباره بي مسئوليتي برخي از مديران براي رسيدگي به 
كودكان كار مي گويد: »به جرئت مي توانم بگويم برخي از سازمان هايي 
كه در آيين نامه ساماندهي كودكان كار مسئوليت دارند، حتي نمي دانند 
كه در اين زمينه مس��ئوليتي برعهده شان اس��ت، چه برسد به اينكه 
بخواهند كاري انجام دهند. در چنين ش��رايطي توقع داريم كه تعداد 
كودكان كار كاهش پيدا كند؟« او در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا خأل 
قانوني براي حمايت از كودكان كار داريم يا مشكل چيز ديگري است، 
مي گويد: »قطعاً مش��كلي در قانون نداريم، بلكه مشكل اصلي ساختار 
مديريت حوزه رفاه و تأمين اجتماعي اس��ت كه توانايي پاسخگويي به 
نياز ها و مطالبات گروه نيازمند جامعه را ن��دارد و يكي از داليلش اين 
است كه تا امروز نتوانستيم يك نظام هوشمند و فراگيري را در حوزه 
رفاه و تأمين اجتماعي داشته باشيم. البته توجه داشته باشيد كه منظور 

من از حوزه رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت رفاه نيست.«
 مديريتواحديبرايحلمشكلکودکانکاروجودندارد

رئيس انجمن م��ددكاران اجتماعي ايران ادامه مي دهد: »متأس��فانه 
دولت ها در ادوار مختلف تمايلي به حركت به سمت نظام جامع رفاه و 
تأمين اجتماعي نداشتند و همين هم باعث شد افراد به موقع شناسايي 
نشوند كه اگر برخي از اين كودكان به موقع شناسايي مي شدند، گاهي 
با يك مس��اعدت يكباره نيازي به چس��بندگي به نظام اجتماعي پيدا 
نمي كردند. گاهي نيز با يك حمايت چندساله برخي از كودكان كار از 
چسبندگي به نظام اداري كشور و بودجه دولتي جدا خواهند شد، اما 
همانطور كه در ابتداي صحبتم گفتم از آنجايي كه نظام هوش��مندي 
نداريم و حمايت هاي��ي كه انج��ام مي دهيم حتي نياز هاي اساس��ي 
خانواده هاي نيازمند را تأمين نمي كند، پس عماًل تالش هاي برخي از 

مسئوالن براي حل اين مشكل بيهوده است.«
او در پايان تأكيد مي كند: »هم قوانين كافي براي رسيدگي به كودكان 
كار و هم منابع مالي زيادي براي حل اين مسئله وجود دارد، اما متأسفانه 
مديريت واحدي در اين خص��وص نداريم و اين نيازمن��د بازنگري در 
ساختار مديريت رفاه اجتماعي ايران است. اگر اين كار انجام شود به طور 

حتم روز به روز شاهد كمتر شدن تعداد كودكان كار خواهيم بود.«

آياشماهمبهقدرکافيجوانينكردهايد؟اززندگيلذتنبرده
وقافیهراباختهايد؟

ميدانی�دامروزيهابیشازنس�لهايگذش�تهچنینحس
ميکنند؟

موافقیدقدريمسئلهراواکاويکنیم؟
زندگيدرمنظرگذشتگانراهيبهسويابديتبود.راهيکه

دائماًدامنهانتخابهاسختترميشد.
درچنانجهانيثروتومكنتبرجس�تهنیس�ت...شاديدر
سادگي،شكرگزاريورضايتبودوخدمت،مسئولیتواخالق

دستبرترراداشت!
امامردم�انامروزآکن�دهازحسفق�دانوباختن�د.رفاهبه
محرومیتدامنزدهاست.لذتطلبيآبشورياستکهمدام
تشنهترتميکند؛عطشيکهگاهبهيأسوسرخوردگيوگاه

بهغروروتوهمميانجامد!
ازامكاناتسرشار،حرصنامتناهيزادهشده،چوناختاپوس

بهجانماافتادهاست!
جوانيکردندرچنینعصريفروافتادندرگردابسرگرداني

نیست؟!
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ش�هروند– تهران: اپراتور همراه اول اعالم كرده است كه 
براي آواي انتظار هزارو۵00 تومان هزينه كم مي كند. در حوزه 
ارتباطات چه خبر است؟ انگار مخابرات و اپراتورها با هم دست 
به يكي كرده اند كه تمام هزينه هايشان را از مردم دريافت كنند. 
مسئوالن دولتي، مجلسي و ديگر ارگان هايي كه مردم حقي به 

گردنشان دارند، موضوع را رسيدگي كنند. 

سالمبرش�مامخاطبانهمیش�گي»جوان«.
اينس�تونمتعلقبهشماس�ت.دلگويههاي
ش�ماعزي�زانراازطري�قش�بكههاي
0۹۱۹0۹۶۸۵30 ش�ماره ب�ا اجتماع�ي
ياتلفن:۸۸۴۹۸۴۴۸پذيراوش�نواهستیم.
درنظرداشتهباش�یداينستونرامسئوالنو

مديرانباحساسیتويژهميخوانند. اسكنکنید

مدارس كشور لرزيد
بیس�توچهارمی�نمان�ورسراس�ري»زلزل�هوايمن�ي«
ايم�ن،جامع�هت�ابآور«ب�هط�ور ب�اش�عار»مدرس�ه
ش�د. برگ�زار کش�ور سراس�ر م�دارس در همزم�ان
بيست  و  چهارمين مانور سراس��ري »زلزله و ايمني« با شعار »مدرسه 
ايمن، جامعه تاب آور« به طور همزمان در مدارس سراسر كشور برگزار 
شد؛ مراسم نمادين آن در دبيرستان دوره اول پسرانه شهيد كدخدايي 
اجرا شد.  در اين مانور دانش آموزان با پخش صداي آژير زلزله از راديو 
سراسري، ابتدا پناهگيري كردند و س��پس فرآيند خروج اضطراري از 
ساختمان مدرس��ه صورت گرفت؛ در ادامه نيز اقدامات امداد و نجات 
از س��وي دانش آموزان و نهادهاي مسئول انجام ش��د تا تمريني براي 
مواجهه با يك زلزله واقعي صورت گيرد.  اصغر باقرزاده، معاون پرورشي 
و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه اگر آموزش ها را به روز 
ايمني و زلزله محدود كنيم، به اهداف مدنظر نمي رسيم، پس الزم است 
كه اين آموزش ها مستمر باش��ند. ضمن اينكه همه مدارس را بايد در 

اجراي درست مانور زلزله درگير كنيم. 
وي با بيان اينكه خانواده ها نيز مي توانن��د تحت آموزش قرار بگيرند و 
در اجراي اين مانور حضور داشته باشند، افزود: پيشگيري از آسيب ها 
و بالياي طبيعي در كنار آس��يب هاي اجتماعي مورد توجه ما است و 
محتواهاي مناسبي تهيه شده كه بايد به صورت جدي تر پيگيري شوند.  
يعقوب سليماني، دبير كل جمعيت هالل احمر كشور هم در اين مراسم 
با بيان اينكه ايران كشوري حادثه خيز است و به همين دليل روز هشتم 
آذر به عنوان روز ايمني مدرس��ه نامگذاري شده است، گفت: سازمان 
جوانان هالل احمر با اجراي برنام��ه ملي دادرس درصدد آموزش هاي 
ايمني است و اگر مي خواهيم جامعه تاب آور و مدرسه مهم داشته باشيم، 
بايد اين موضوع ترويج پيدا كند.  وي با بيان اينكه بايد در هر خانه اي 
يك امدادگر داشته باشيم، افزود: كانون دانش آموزي هالل احمر در كنار 
ساير تشكل هاي دانش آموزي در مدارس فعال است و چندي پيش نيز 
تفاهمنامه اي با آموزش  و  پرورش داشتيم تا بسترسازي هاي الزم براي 

افزايش توانمندي اين كانون و تحقق اهداف مان فراهم شود. 

مهسا گربندي

سرکالسهايخودحاضرنشويد،درامتحاناتشرکتنكنید،
درمحیطدانشگاهتحصنکنیدوش�عارهايساختارشكنانه
بدهیدوبهسراننظامتوهینکنید!اينهابخشيازدستورالعمل
روزانهاياس�تکهازس�ويرس�انههايبیگانهوشبكههاي
مجازيخطاببهدانشجويانکشورمنتشرميشود؛البتهدر
برخيازدانشگاههايکشورنیزتوسطعدهايازدانشجويان
بهموقعاجراگذاشتهميشود.دراينشرايطنكتهايکهمورد
توجهاس�اتیددانش�گاهقرارگرفتهوبرخيدرخصوصآنبا

خبرنگار»جوان«گفتوگوکردهاند،ايناستکهدانشجويان
درسخوانوافراديکهآمدهانددانشپژوهشييادانشاندوزي
داشتهباشند،عمومًااينرويكرداغتشاشگريدردانشگاهرا
ندارند.هرچنداگرنقطهنظراتانتقادييااعتراضينیزداشته
باشند،ازمسیرهمانرويكردمبتنيبردانش،خالقیتونهايتًا
آزادانديشياينمسئلهرامطرحميکنند.آننحلههايفكري
کهمنجربهاغتشاشاجتماعيدرصحندانشگاهميشود،به
ش�كليکهميخواهدس�اختارورابطهکارکرديبیناستادو

دانش�جوياپژوهشودانشرابهچالشبكشد،اگرقرارباشد
مورددستهبنديقرارگیرند،معموالًدردستهبيکیفیتهاي
آموزشيقرارميگیرندکهتالشميکنندفرصتسوزيکنند.
کمااينكهاگرديدگاههايآنهاراموردبررسيقراردهید،هنوز
خیليازآنهابرايننظرهس�تندکهکالسهامج�ازيبرگزار
شود،کیفیتآموزشپايینبیايدودرآزمونهاهمبانمرههاي
حداقل�يبتوانندنمرهقبوليراکس�بکنند.آنچ�هدرادامه
ميآيد،ماحصلگفتوگوي»جوان«بااساتیددانشگاهياست.
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