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دغدغه

زنــدگــی
فردا

ما وارد دوران پساخشکیدگی شدهایم
ناصر کرمی

اقلیم شناس

رضا اردکانیان که به عنوان گزینه وزارت نیرو معرفی
شده و قرار است فردا در مجلس شورای اسالمی برای
کسبرأیاعتمادبکوشد،جزوهایتحتعنوانبرنامه
پیشنهادیاش منتشرکرده است.در این جزوهبه طور
مفصل راهکارهاییبرای مدیریتبهینه وزارتنیرو در
چهار حوزه آب ،برق ،منابع انسانی و منابع مالی ارائه
شده است .با توجه به واکنشهای گسترده شماری از
طرفداران محیطزیست به انتخاب اردکانیان و آنچه
که موجب ش��ده بود ،سلف اردکانیان ،یعنی منصور
بیطرف نتوان��د از مجلس رأی اعتماد بگیرد ،برنامه

۴

مذکور میتواند جدیتر مورد تأمل قرار بگیرد .اگرچه
اینانگارهوجودداردکهاینگونهبرنامههادرآستانههر
انتخاباتیاانتصاباتبیشترازآنکهیکنوعمیثاقعمل
باشند ،بخشی از فرآیند تبلیغات هستند .به این معنا
که تضمینی نیست که اجرا شوند و از سوی دیگر لزوما
تناسبی با دیدگاه و رویکرد پیشنهاد دهنده ندارند و
بیشتر مطابق با پسند و توقع فضای رسانهها تدوین و
منتشر میشوند .حتی این ذهنیت وجود دارد که این
برنامهها همچون اقالم تبلیغاتی و توسط نویسندگان
حرفهای نوش��ته میش��وند .درعینحال چه فرض
کنیم برنامه پیشنهادی اردکانیان واقعا زیر نظر خود
ایشان نوشته شده و یا کسانی دیگر آن را نوشتهاند،
به هر حال تأیید و انتش��ار آن توس��ط گزینه وزارت
نی��رو میتواند نمایهای از ذهنی��ت و دانش عمومی

دو حوزه آب و انرژی به شمار آید .برنامه پیشنهادی
اردکانیان همچنانکه گفته شد ،حوزههای متنوعی
را در برمیگیرد؛ اما در این نوش��ته فقط قصد بر این
اس��ت که بنیاد نگره اقلیمی مترتب بر سیاستهای
پیش��نهادی آب مورد نقد قرار گیرد .نکته این است
که بهنظر میرسد آقای اردکانیان ذهنیت روزآمد و
دقیقی درباره مفهوم تغییر اقلیم و خشکیدگی ایران
ندارند .چند دفعهای ،البت��ه در این جزوه به موضوع
تغییر اقلیم و کاهش بارشهای جوی اشاره شده ،اما
هم آماری که ارائه شده و هم نتیجهگیریهای مرتبط
نشان میدهد اساسا تغییر اقلیم برای آقای اردکانیان
موضوعی جدی نیست.
ابعاد واقعی تغییر اقلیم در ایران چیست؟ در دو سال
گذش��ته ،نتایج دهها تحقیق در معتبرترین مجالت

نوار زرد

سوءاستفاد ه جنسی
کودکان زبالهگرد
از
ِ

عضو ش��ورای ش��هر تهران ،با اشاره به
برخی کارگاهه��ای تفکی��ک زباله که
به کودکان زبالهگرد خواب��گاه دادهاند،
بهگفته برخی میگوید ،این خوابگاهها یا
با همکاری شهرداری پیشین در اختیار
این پیمانکاران قرار داده ش��ده یا اینکه
به پیمانکار تحویل داده ش��ده ،اما آنها
درحالحاض��ر آنجا را تبدیل به خوابگاه
کردهاند.
الهام فخاری همچنین با اشاره به اینکه
بیش��تر این ک��ودکان بیم��اری دارند
اضافه کرده ،مس��ئله بیماری نسبت به
سایر مش��کالت این کودکان در اولویت
نیست ،چراکه از اغلب این کودکان مورد
سوءاستفادههای جنسی قرار میگیرند.
بهگفت��ه او باید در رابط��ه با کودکی که
درگی��ر پروژهه��ای بان��دی ،مافیایی و
گروهه��ای تکدیگ��ری میش��ود و از
طرفی کودکی که زبالهگردی میکند،
تفکیک صورت گیرد و نس��بت به رفع
مش��کالت آنها اقدام کرد .این کودکان
بدترین ن��وع زندگی را تجربه میکنند،
آن ه��م ب��ا کمترین ح��ق بهرهبرداری
حقوق اجتماعی و شهری؛ بنابراین باید
درجلساتمختلفوبابررسیهایدقیق
مشکل آنها را حل کرد.
این عضو ش��ورای ش��هر تهران ،مانند
اغلب مسئوالن به «بایدها» اشاره کرده
و گفته باید در رابطه با مکانهایی که به
پیمانکاران تعلق میگیرد ،سیستمهای
نظارتیوجودداشتهباشدورعایتحقوق
اولیه انسانها در آن لحاظ شده باشد .در
این رابطه ،منتظر گزارشهای تکمیلی
هستیم تا از طریق دادههای درست این
مسئله را بررسی و حل کنیم.
از یکماه پیش و با ش��روع دس��تگیری
ک��ودکان کار موض��وع این ک��ودکان
مورد توجه بس��یاری قرار گرفته است.
فع��االن حقوق کودک با دس��تگیری و
برخوردهای قهری با کودکان مخالفند و
آن را پاککردن صورت مسئله میدانند.
در این میان حتی همین مسئوالن هم
به وضعیت ک��ودکان زبالهگرد توجهی
نمیکنند و حتی شهرداری تهران برای
اجازهکار ب��ه این کودکان ،به آنها کارت
داده و از پیمان��کاران جم��عآوری زباله
برای این اجازه کار ،پول دریافت میکند.
این موض��وع را پیشتر دبیر مرجع ملی
کنوانس��یون حقوق کودک فاش کرده
بود .مظفر الوندی همچنین گفته ،این
کودکان در سولههای تفکیک زباله هم
از نظر شغلی استثمار میشوند.

قصه های يوميه

بس��تههای بهداش��تی می��ان دخت��ران
دانشآموز در مناطق محروم توزیع میشود
تا آموزشهای الزم در زمینه دوران بلوغ به
آنها داده شود.

معاون پزشکی سازمان
پزشکی قانونی کشور:

استان تهران با هزا رو ۸۳۴نفر مراجعهکننده
بیشترین تعداد صدور مجوز سقطجنین را
دارد .استانهای خراسانرضوی و خوزستان
در رتبههای بعدی قرار دارند.

محمدعلی نجفی
شهردار تهران:

پیگیر سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش
اف��زوده و عوارض بنزین ،که برای توس��عه
حملونقل عمومی در کن��ار توجه به ماده
 12قان��ون حمایت از تولید داخلی اس��ت،
هستیم.

آیتاهلل هاشمی ،اولین بار طرحی با محتوای تقریبی
ضرورتاستفادهازظرفیتآثارتاریخیوبزرگانایران
زمین ،برای تحکیم وحدت ملی طراحی ش��د؛ ولی
هیچوقت به مرحله اجرا نرسید .بااینحال در سال83
اولین فراخوان رسمی از سوی سازمانهای مردمنهاد
فارس برای پاسداش��ت روز کوروش صورت گرفت
که جمعیتی محدود به تعداد چن��د خودرو در این
محوطه با اهدای گل این روز را گرامی داشتند .سال
بعد جمعیت بیشتری شرکت کرد و گفته میشود دو
تا سه اتوبوس عالقهمندان را به این محوطه برده بود.

اس��تان فارس و همینطور اس��تانداری این استان
محدودیت برای محوطه مقبره کوروش را تکذیب
کرد ،مس��ئول انجمنها و تش��کلهای مردمنهاد
اداره میراثفرهنگی فارس به «جامعه فردا» گفت:
میراثفرهنگی استان بهتمامی تشکلهای مردمی
دارای پروانه مرتبط با میراثفرهنگی دستور داده در
تجمع روز هفت آبان شرکت نکنند.
شهرام امیری اضافه کرد :موضع رسمی اداره میراث
استان فارس ممانعت از برگزاری مراسم در روز هفت
آبان اس��ت؛ چرا که در این روز اف��راد با ماهیتها و
قومیتهای مختلف ش��رکت میکنند و گروههای
س��لطنتطلب و مخالف نظام از ای��ن رویداد برای
مخالفت با نظام استفاده میکنند.
این مقام مسئول در اداره میراث استان فارس با تأکید
بر اینکه این تصمیم اداره میراثفرهنگی به صورت
مستقل گرفته شده است ،گفت 25 :انجمن و تشکل
فعال در حوزه میراثفرهنگی داریم که به همه آنها به
صراحت اعالم شده در این تجمع شرکت نکنند و در
صورتی که هر کدام از این تشکلها به این درخواست
بیتوجهی کنند با باطلشدن پروانه و مجوز فعالیت
خود مواجه خواهند شد.

میراث فرهنگی در سال  87خواهان برگزاری
روز کوروش بود

نوروزدر پاسارگاد
مراس��م تحوی��ل س��ال نو
 1395در مجموعه پاسارگاد
عک�س :محمدرض�ا
ده�داری  /آژان�س
عکس همشهری

بنبستکوروش!

ابعاد مختلف ماجرای محدودیت ورود به محوطه پاسارگاد در روز هفت آبان
جواد حیدریان
روزنامهنگار

روز چهارم
آبان پیامی
برای تعدادی
از کاربران
ارسال شد و
آنها را از رفتن
به محوطه
پاسارگاد منع
کرده است

هنوز بهدرستی روشن نیس��ت ،روز هفت آبان چرا
و چگونه بهعنوان روز کوروش در منطقه پاس��ارگاد
معروف شده است .روزی که طی این سالهای اخیر
بهمسئلهایجنجالیبراینهادهایدولتیبهخصوص
در استان فارس بدل شده است .چهارم آبانماه امسال
چنداطالعیهمخدوشکهبا لوگویاستانداری فارس
و اداره میراثفرهنگی این اس��تان منتشر شد ،همه
را متوجه اتفاقی کرد که در پاس��ارگاد و مسیرهای
منتهی به آن در جریان اس��ت .در اطالعیههایی که
خیلی سریع از سوی این دو نهاد دولتی تکذیب شدند
آمده است «مجموعه توریستی پاسارگاد از پنجم تا
هش��تم آبانماه تعطیل است و مس��یرهای ورودی
به این مجموعه توس��ط راهداری و نیروی انتظامی
مسدود خواهد بود».
مدی��ر رواب��ط عموم��ی اداره میراثفرهنگ��ی،
صنایعدستی و گردشگری اس��تان فارس براساس
اس��تعالمی ک��ه از اس��تانداری ف��ارس و پای��گاه
میراثفرهنگ��ی پاس��ارگاد گرفت��ه ،اظه��ار کرد:
«محتوایایناطالعیههانادرستاستوپوسترهایی
با متن تعطیلی مجموعه پاس��ارگاد در تاریخ مزبور
که با لوگوی اس��تانداری و این اداره منتش��ر شده،
فاق��د اعتبار هس��تند ».اما این پایان ماج��را نبود و
ی��ک روز بعد پیامکی با این محت��وا که«:با توجه به
حضور شما در تجمع غیرقانونی  7آبان سال 95در
شهرستان پاسارگاد ،نظر شما را به ماده قانونی ذیل
جلب میکنیم :ماده  610قانون مجازات اس�لامی:
هرگاه دو نفر یا بیش��تر اجتماع کنند که جرائمی بر
ضد امنیت ملی مرتکب شوند ،درصورتیکه عنوان

ديالوگ

مدیرکل دفتر امور بانوان
شوپرورش:
وزارت آموز 

علمی جهان درب��اره روندهای اقلیم��ی خاورمیانه
منتشر شده است .خالصه این مقاالت این است که
اثر و شدت گرمایش جهانی در خاورمیانه نزدیک به
دو برابر متوس��ط جهانی است و از این نظر با افزایش
تبخی��ر و تعرق بالقوه ،انتظار م��یرود منابع آب این
کشورها بهش��دت تقلیل یافته و این منطقه حتی با
متوسط افزایش دمای تا  3درجه در نیمه قرن بیست
و یکم مواجه ش��ده و البته میزان بارش نیز دستکم
بیس��ت درصد کاهش یابد .نکته این اس��ت که این
تغییرات لزوماً میتواند آنتروپوژنیک نباش��د و البته
حتی با مهار گرمایش جهانی هم لزوما همه اثرات آن
برگشتپذیر نیست .قب ً
ال هم گفته شده که متوسط
بارش  240میلی متری در ایران حاال دیگر افسانهای
قدیمی است و اکنون میزان متوسط بارش در ایران
به حدود 200میلیمتر رسیده است .نکته بزرگتر این
است که این مقدار باز هم کاهش خواهد یافت .میزان
آب تجدیدپذیر موجود ایران نیز در یک سال گذشته

حتی توسط وزیر س��ابق نیرو ،آقای چیتچیان نیز
کمتر از  100میلیارد متر مکعب اعالم ش��ده است.
بهتر است به روندهای سی سال اخیر برای پیشبینی
آینده توجه کنیم و نه روندهای صد س��ال گذش��ته
که به دوران سپری ش��ده یک نرمال منقرض تعلق
دارند .ما وارد دوران پساخشکیدگی شدهایم .نه فقط
سیاستهای حوزه آب و انرژی ،بلکه حتی اهداف و
سیاستگزاریهای کالن اقتصادی و اجتماعی ما باید
هماکنون در راستای این نرمال نو باشد.
اما متأس��فانه آنچه که در برنامه نام��زد وزارت نیرو
میبینی��م ،حکایت از ذهنیت پیشاخش��کیدگی و
منس��وخ درباره منابع آب ایران دارد .خطر این است
که در ذهنیت پیشاخشکیدگی ،بحران خشکیدگی
تقلیلدادهمیشودبهبرخیازناکارآمدیهایمحدود
مدیریتی .البته که ناکارآمدیها اسفناک است و تأثیر
آنهادرتشدیدوضعیتکنونیغیرقابلانکار.امامسئله
واقعا بزرگتر و پیچیدهتر است.

محارب بر آنها صادق نباشد ،به دو تا پنج سال حبس
محکوم خواهند شد( .معاونت پیشگیری حقوقی)»
به تعدادی از شهروندان در محدوده مخابراتی فارس
و حتی فراتر از آن ارس��ال ش��د که بیش از گذشته
حساسیت روز کوروش را برای دستگاههای قضائی،
امنیتی و انتظامی نش��ان م��یداد .خبرگزاری مهر
وابسته سازمان تبلیغات اس�لامی ،روز پنجشنبه و
ک مبنی بر ممنوعیت
پس از انتشار خبر ارسال پیام 
حضور در مراس��م روز کوروش ،به نقل از «یک مقام
امنیت��ی» از احتمال «ایجاد اغتش��اش» و «هرج و
مرج» در مراسم روزهفت آبان خبر داد.
ممانعت از تجمع در محوطه مقبول است

مرجان (نام به درخواس��ت شخص مستعار استفاده
ش��ده) طبیعتگرد حرفهای اس��ت که از ارس��ال
پیامک برای خود خبر داده است .او به «جامعه فردا»
میگوید:بهطوراتفاقیروزهفتآباندرمسیرآبادهبه

یزد ،به ترافیکی چهارساعته برخورد کردم که ناشی از
تجمع افرادی در محوطه مقبره کوروش در پاسارگاد
بود .با این حال امس��ال برای بن��ده چنین پیامکی
ارسال شده است .او معتقد است؛ اینکه ممانعتهای
دولتی برای چنین تجمعاتی دارد ،اتفاق میافتد ،امر
مقبولیاست؛چراکهازنظرمنبهعنوانیکگردشگر
حرفهای ،حض��ور چنین جمعیت��ی در محوطهای
تاریخی با هر انگیزهای ،ویرانگر است و بنده مخالف
چنین تجمعاتی در محوطههای تاریخی هستم .او به
تجربه سفرش به یکی از کشورهای تاریخی دنیا اشاره
میکند و میافزاید :وقتی جمعیت بازدید کننده از
مرز  40نفر در محوطهای تاریخی همسال پاسارگاد
و تخت جمشید گذشت ،در محوطه بهدالیل فنی و
البته مالحظات حفاظتی بسته شد.
توگو ب��ا چند فعال
بر اس��اس برآورد اولی��ه از گف 
میراثفرهنگی در اس��تان فارس بهنظر میرس��د
در دهه هفتاد و در دوره ریاس��ت جمهوری مرحوم

امی��ن طباطبای��ی ،مدیرخانه فرهنگ ج��اودان،
درباره پیش��ینه اولین تجمعات رس��می و با مجوز
بهمناس��بت روز  7آبان به «جامعه فردا» میگوید:
س��ال  86و در دوره مدیریت اس��فندیار مشیائی بر
س��ازمان میراثفرهنگی ،اولین درخواست رسمی
س��ازمانهای م��ردم نهاد ب��رای ش��رکت در این
مراس��م به سازمان اعالم وصول شد .برنامه با حضور
حراست س��ازمان و نهادهای اطالعاتی و امنیتی در
کمال آرامش برگزار ش��د .برنامه عادی بود و با چند
دس��تهگل و جعبههای شیرینی ،این مراسم برگزار
ش��د .منشور کوروش قرائت و س��رود ملی خوانده و
همهچیز تمام شد.
این فعال میراثفرهنگی در فارس میگوید :بعد از
مراسم موفق سال  86طرحی از سوی سازمانهای
مردم نهاد و میراثفرهنگی کش��ور تدوین ش��د و
آنطور که رئیس وقت سازمان میراثفرهنگی اعالم
کرده بود ،طرح در هیأت دولت حتی مطرح ش��ده
و زمینههای برگزاری یک مراس��م ملی و با پرستیژ
بینالمللی پیشنهاد شد .مشائی اعالم کرده بود ،اگر
برنامه خوب اجرا شود ،هفت آبان در تخت جمشید
و پاس��ارگاد برنامه مفصلی برگزار خواهد ش��د .این
اظهارات در همان زمان از سوی آقای برزگر ،رئیس
وقت اداره میراثفرهنگی استان فارس در خبرگزاری
ایسنا منتشر شد.
این فع��ال میراثفرهنگی میافزای��د :در آن زمان
حتی امام جمعه وقت شیراز ،حضرت آیتاهلل حائری
شیرازی از طرح استقبال کردند و حتی آن را زمینهای
برای استحکام وحدت ملی و ایجاد وجهه بینالمللی
برای کشور اس�لامی ،ارزیابی و نظر صریحی اعالم
کردند و مستندات این اظهارات در رسانههای محلی
اس��تان بازتاب گس��تردهای یافت .اما روز برگزاری
مراسم در سال 87اتفاق دیگری افتاد .مراسم با حضور
نیروهای یگان ویژه و نیروهای ضد ش��ورش رنگ و
بوی دیگری گرفت و متأس��فانه با بستن در ورودی
محوطه پاسارگاد ،مردم احساساتی شدند و موانع در
را شکستند و جمعیت زیادی وارد محوطه پاسارگاد
شد و وضعیت تا حدودی متشنج بود.
سه روز بعد از آنکه روابط عمومی اداره میراثفرهنگی

رصـدخانه

پاسخی از رئیسجمهوری دریافت نشد

بهرام پارسایی ،نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی به «جامعه فردا» میگوید :من در نامهای به رئیسجمهوری بهعنوان رئیس شورای عالی
انقالب فرهنگی خواستار نامگذاری یک روز رسمی بهعنوان روز ملی کوروش شدم ،تا بهانه از دست معاندان و صحنهگردانان و سوءاستفادهکنندگان
از این روز نشود ،اگرچه هنوز هیچ پاسخی از دولت دریافت نکردهایم .وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در سالهای اخیر در روز هفتم آبان اتفاق افتاده
ناشی از نبود مدیریت صحیح است ،افزود :درخواست ما این است که با این موضوع که مسئلهای فرهنگی است برخورد تقابلی صورت نگیرد و به آن به
چشم یک مسئله سیاسی و امنیتی نگاه نشود .راه مدیریت این موضوع در دست گرفتن آن با نامگذاری یک روز مشخص است تا مردمی که اطالعی از
سوءاستفادههای احتمالی از چنین رویدادی ندارند ،احساس نکنند دستگاههای دولتی و حاکمیتی در مقابل احساسات ملی آنها قرار دارند .پارسایی
تأکید کرد :االن دوران س��لطنتطلبی گذشته است و مردم ما مردم روشن و آگاهی هستند و کس��انی که درخارج از ایران برای اهدافی برنامهریزی
کردهاند هرگز نمیتوانند با چنین مس��ائلی کش��ور را با چالش مواجه کنند .معتقدم این مسئله به راحتی قابل مدیریت است و با خودداری از برخورد
تقابلی و راهکارهای فرهنگی ،بهسادگی میتوان این مسئله را کنترل کرد.

مرز

دکه

سایه مرگ بر سر مهران

جامعهفردا :انفجار روز گذشته در مهران ،دوباره خاطره جنگ را زنده
کرد و مینها که نگهبانان خاموش مرگ هستند ،دوباره ایالم را عزادار
کردند .سال  91مقامات محلی در اس��تان ایالم از پاکسازی مین در
مهران خبر داده و جشن پاکسازی گرفته بودند.
روزی که افس��ر کامبوجی جملهای با این محتوا نوشت که« :مینها
نگهبانان خاموش��ی هس��تند که هرگز خطا نمیکنند و هیچ وقت به
خواب نمیروند و هرگزصلح را به ارمغان نمیآورند» هنوز عراق آماده
یورش به سرزمین ما نشده بود .با این حال  28سال بعد از پایان جنگ،
هنوز مینهای ضد نفر در مناطق غرب ایران ،قربانی میگیرند.
روز گذش��ته هم آخرین نفر هم قربانی انفج��ار مین در منطقه نفتی
آذر در چک موس��ی استان ایالم ش��د .کنار «جواد درخشانی» سرباز
 31س��الهای ک��ه در ایالم کش��ته ش��د ،دو نفر دیگر نیز به س��ختی
مجروح ش��دهاند .حادثه س��اعت  7:50دقیقه صبح روز چهارش��نبه
رخ داد .س��خنگوی س��ازمان اورژانس کش��ور گفته که«:یک نفر از
مصدومان توس��ط آمبوالنس  115به بیمارس��تان شهرستان مهران
منتق��ل ش��د و دو نفر دیگر هم توس��ط بالگ��رد به بیمارس��تان امام
خمینی(ره) ایالم منتقل شدند».
خالدی افزود«:س��رباز  31س��الهای که به ش��هادت رسید ،وضعیت
وخیمیداشت و در مسیر انتقال با بالگرد ،عملیات احیا روی او انجام
ش��د؛ ولی در بیمارس��تان ،پزش��ک مرگ او را تأیید کرد .او در مورد
وضعیت مصدوم��ان نیز گفت :هنوز خطر به طور کامل رفع نش��ده و
کارهای پزش��کی روی مصدومان در حال انجام است .او با اشاره به نام
قربانیان دیگر گفت «:قدرت پارس��ه  45ساله (ترما پا چپ) و محمد
رضایی (تروما هر دوپا) توس��ط اورژانس هوایی به بیمارس��تان امام

نمی توان گفت این مراسم خود جوش است

یکپژوهشگراجتماعیوفعالمیراثفرهنگیدرباره
نحوه مواجهه نهادهای دولتی با چنین خواستهایی
مانند برگزاری مراسم روز کوروش ،به «جامعه فردا»
میگوید :به نظر من به ط��ور قاطع نمیتوان گفت
این حرکت ب��رای برگزاری مراس��م روز هفت آبان
یک حرکت خودجوش است و نه میتوان با دقت و با
استحکام گفت چنین مواجههای باید شدید باشد.
محسن عباسپور با اشاره به اینکه وقتی یک تجمعی
به امری آیینی و مناس��ک فرهنگ��ی خاصی توجه
دارد ،باید دس��تگاههای مدیریتی و کنترلی راهکار
خود برای مواجهه ب��ا ابعاد متفاوت آن را پیدا کنند.
تضاد در مسئله روز هفت آبان زمانی ایجاد شده که
دستگاههای کنترلی و نظارتی هنوز نتوانستهاند با
این رویداد جدید کنار بیایند .واقعیت این است که
مراسمهایپرشورتریدقیقادرهمینپهنهفرهنگی
در تخت جمشید و در ایام نوروز اجرا میشود که به
دلیل آشنایی و پذیرش آن از سوی نهادهای نظارتی
هیچگونه تضاد و اصطکاکی بهوجود نیامده اس��ت.
حتی خدمات و امکانات برای بهتر برگزار شدن آن از
سوی دستگاهها تدارک دیده میشود.
این فعال اجتماعی میافزاید :روز  20مهر روز حافظ
است .از قضا موج جمعیت بسیاری درون شهر شیراز
به زیارت مقب��ره حافظ میروند .دولت از س��الها
قبل ،چون با این موج استقبال آشناست ،راهبردی
کنترلی در حوزههای فرهنگ��ی ،اجتماعی و حتی
شهری و ترافیکی تدارک میبینند .در مورد ماجرای
روز کوروش مسئله میتواند با هوشمندی مدیریت
شود و عالوه بر جنبه اقتصاد گردشگری آن ،ادبیات
مش��ترکی میان دولت و مردم در این زمینه ش��کل
بگیرد و منافع فراوانی داشته باشد.
او میافزاید :من به عنوان یک فعال میراثفرهنگی
که دیدگاه اجتماعی دارم ،معتقدم ایجاد نگاه امنیتی
به میراثفرهنگی بازی دو س��ر باخت برای تاریخ و
فرهنگ و درعینحال برای سیاس��تهای اعمالی
اس��ت .برنامهریزی ما باید از ه��ر دو طرف (دولت و
فعاالن میراثفرهنگی) به سمت رونق گرفتن فضای
گردشگری و ایجاد یک منفعت مشترک سوق پیدا
کند .هیچ فعال میراثفرهنگی موافق شکلگیری
روندهای غیرمتع��ارف مثل تجمعات غیرقانونی در
پاسارگاد و ایجاد یک فضای غریب و زننده نیست؛ چرا
که معتقدیم این رفتارها نوعی وندالیسم مخرب برای
میراث و تاریخ و فرهنگ ایران زمین است.

حذف عامدانه «فقر و بیکاری» از عوامل خودکشی

خمینی (ره) ایالم انتقال یافتهاند».
حدود یک میلی��ون و  700هزار هکتار از زمینهای اس��تان ایالم در
شهرستانهای مهران و دهلران درگیر جنگ بودند که به انواع مینها،
ضایعات جنگی و گلولههای عمل نکرده ،آلوده شده بود که  900هزار
هکتار از این سطح در شهرستان مرزی دهلران و  800هزار هکتار نیز
در مهران قرار داشت.
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران ،عالوه بر اینکه سبب شد نزدیک
به  200هزار ایرانی به شهادت برسند 16 ،میلیون مین در  4.2میلیون
هکتار از خاکش به یادگار گذاشت تا هر ساله افرادی از شهروندان عادی
استانهای غربی کشور ،قربانی مین شوند.
براساس اطالعاتی که پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس هفده
س��ال بعد از جنگ منتش��ر کرد ،ایران همچنان در میان بیش از ۸۰
کش��ورجهان بعد از مص��ر ،مقام دوم جه��ان را داش��ت و آنطور که
کارشناسان این مؤسسه توضیح دادهاند ،مینها بهمرور زمان بهدلیل
عوامل جوی حس��اس ش��ده و خطرناکتر از روز اول عمل میکنند و
پاکسازی آنها بسیار سختتر شده است.

جامعه فردا :بازهم هم��ه تقصیرها به گردن مردم افتاد ،این داس��تان:
افزایش خودکشی .به نظر رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزایش
خودکشی به «فقر محبت در خانوادهها»« ،افزایش اختالل روانی ایرانیان»
و «پایینبودن سواد اجتماعی» ارتباط دارد.
رئیس انجمن مددکاری ایران در گفتگویش با خبرگزاری ایسنا از کسانی
ک��ه «صحبتکردن درباره آس��یبهای اجتماعی را نوعی س��یاهنمایی
میدانس��تند» هم انتقاد کرده و گفته ،امروز آسیبهای اجتماعی آنقدر
مشهود شدهاند که حال یک بیمار مزمن را پیدا کردهاند .موسویچلک هم
گفته که مس��تقل درنظرگرفتن پدیده خودکشی باعث تحلیل نادرست
این پدیده خواهد شد .به گفته او «جای سالمت روانی در سیاستگذاریها
خالی است» و تنها در ماده 57برنامه توسعه ششم گفته شده که بهزیستی،
متولی حوزه سالمت اجتماعی اس��ت .از سوی دیگر براساس آمار وزارت
بهداشت و درمان در حوزه سالمت روان بین  23تا  25درصد از جمعیت
کشور اختالل روانی دارند؛ یعنی به ازای هر 4ایرانی یک نفر به اختالل روانی
مبتالست .اونبود«پیوستاجتماعی»وپایینبودنسواداجتماعیمردمرا
همبهموارداتهامیدرحوزهآسیبهایاجتماعیاضافهکردهوگفتهبخشی
از علت گسترش آسیبهای اجتماعی به تغییر ساختار خانواده برمیگردد
و بخشی از آن هم به کیفیت ارتباط اعضای خانواده مربوط است .همچنین
به اعتقاد رئیس انجمن مددکاری خودکش��ی ،ک��ودکآزاری و خودزنی
برمیگردند به اینکه به موضوعات «نگاه سیاسی امنیتی» وجود دارد.
در نهایت ،راهکار موسویچلک برای کاهش آسیبهای اجتماعی «ایجاد
فضای صمیمی بین اعضای خانواده» است؛ درحالیکه اینروزها از هر از
چهار ازدواج یکی به طالق منجر میشود .توجه به «روانشناسی شادی»
در مدیریت شهری و تاکید بر اهمیت «فرهنگ مدارا و صبر و شکیبایی»

هم از دیگر راهکاریی اس��ت ک��ه او برای کاهش آس��یبهای اجتماعی
پیشنهاد داده است.
با همه این انتقادها همچنان الیحه سالمت روان منتظر تأیید هیأت دولت
برای طرح در صحن علنی مجلس اس��ت .علی اس��دی ،معاون فنی دفتر
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در اینباره به ایسنا گفته،
 12سال است ،این الیحه در انتظار تصویب است.
درحالیکه رئیس انجمن مددکاری موضوع خودکشی را از سیاستهای
اقتصادی و اجتماعی دولتها جدا میکند ،برخی دیگر از کارشناس��ان
این حوزه معتقدند خودکش��ی و به طورکل آسیبهای اجتماعی ارتباط
تنگاتنگی با این سیاستها دارند .بر اساس شواهد آماری همچنان «فقر و
بیکاری»عواملاصلیخودکشیدرایرانند.دراینزمینهعلیایار،پژوهشگر
مسائل اجتماعی به آمار باالی خودکشی در استانهای ایالم ،کرمانشاه و
لرستان اشاره کرده که از فقیرترین استانهای کشورند و گفته استانهایی
که خودکشی در آنها زیاد است ،عمدتا از نظر شاخصهای رفاه اجتماعی،
ت نس��بی در وضعیت مناسبی نسبت به
بیکاری ،فقر ،احساس محرومی 
میانگین کشوری قرار ندارند.

