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«همدلی» موضوع تعیین مکان برای اعتراضهای مدنی را بررسی میکند

پیشخوان

جایی برای فریاد زدن

پرداخت وام ازدواج به ۹۱درصد
متقاضیان

فارس

ستاره لطفی -روزنامهنگار :در هر جامعهای
مشــکالتی وجود دارد که مردم گاهی احساس
میکنند رســانهها و فضای عمومی قادر به بیان
و انعکاس آن به دولتمردان نیستند .بنابراین آنها
ناچارند برای دیده و شنیده شدن ،خود بهصورت
مســتقیم به صحنه بیایند تا به شــکل عریان و
بیواسطه خواســتهها و مطالباتشان را به گوش
مسئوالن امر برسانند.
فریاد زدن و اعتراض کــردن در هر جامعهای
بیانگــر پویایی و زنده بودن آن جامعه اســت و
همچنین تجمعات اعتراضی نشــان از امیدواری
مردم به سیســتم حکومتی آن کشور برای رفع
مشــکالت دارد .از ســوی دیگر این فریادهای
اعتراضــی فرصت مناســبی بــرای دولتمردان
ایجــاد میکند که از خواســتههای واقعی مردم
اطــاع پیدا کرده تا در راســتای مرتفع شــدن
مشــکالت آنان گام بردارند .ایــن رویه در اغلب
جوامع بهویژه جوامع توسعه یافته امری عادی و
مرسوم است .در برخی کشورها قوانین مشخصی
برای برگزاری تظاهرات اعتراضی وجود دارد.اگر
چه در کشــورهای توسعه یافته با وجود احزاب
و رســانههای آزاد ،بخش بزرگی از این مطالبه و
خواست پوشش داد ه میشود اما حتی در بسیاری
از کشــورهایی که رسانهها و احزاب آزادی دارند
در بســیاری از مواقع شاهد برگزاری تظاهرات و
گردهماییهای اعتراضی با ســوژههای مختلف
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هستیم.
در کشور ما براســاس اصل  27قانون اساسی
جمهوری اســامی ایــران برگــزاری تظاهرات
مســالمتآمیز بدون حمل سالح آزاد اعالم شده
اســت.اما بعدها در تفســیر این قانــون هرگونه
تظاهــرات و گردهمایی بدون کســب مجوز از
وزارت کشور – یا استانداریها – غیر قانونی اعالم
شده اســت .اما با این وجود درهمه این سالها
در اغلــب موارد مجوز قانونی بــرای تجمعهای
اعتراضی از ســوی وزارت کشور صادر نمیشد و
گردهماییهای ملی و تظاهرات سراســری فقط
چند مناسبت ملی و مذهبی خالصه میشد به.
بنابراین به غیر از آن چند مناســبت که هر ساله
برگزار میشــد با دیگر درخواستهای تجمع و
گردهمایی اعتراضی یا موافقت نشــد یا برگزاری
ی و حکومتی،
تظاهرات به جز به شــکل مناسبت 
تحمل نشده است.
در فضایی که ســازوکار قانونی شــفافی برای
بیان اعتراضات در کشــور وجود نداشت ،احزاب
و تشــکلهای نیــز در بیان مطالبــات مردم به
دولتمردان موفــق نبودند .صدا وســیما نیز به
عنوان رســانه ملی تریبون گروهی اندک شده
بــود و صدای همه مردم ایران نبود .در این فضا
اعتراضات دی ماه سال گذشته شکل گرفت و در
مدت کوتاهی اغلب شهرهای کشور را درنوردید
و حتی در مواردی به خشــونت و تخریب اموال

عمومی نیز کشیده شد.
بعــد از اعتراضهــای دی ماه بــود که برای
اولین بار زمزمه ضرورت شــنیدن صدای مردم
از سوی مســئوالن به گوش رسید و بسیاری از
مسئوالن شهری و کشوری از ضرورت مجوز برای
اعتراضهای مردم سخن گفتند و حتی پیشنهاد
مکانی برای گردهمایی معترضین مطرح شــد تا
هم معترضان بتوانند مطالبات خود را از راههای
قانونــی پیگیری کنند و هــم اعتراضات مردمی
قانونمند و بیدردســر شود تا جلوی موجسواری
و تبدیل شدن به اغتشاش گرفته شود.
تعیین مکانی بــرای بیان اعتراضهای مردمی
که از سوی شورای شهر در دی ماه سال گذشته
مطرح شد ،باالخره تایید شد و دولت اعالم کرد
در راســتای اجرای منشــور حقوق شهروندی و
با هدف ســاماندهی برگزاری تجمعات در مورد
تعییــن محلهای مناســب بــرای تجمعهای
اعتراضی مــردم در پایتخت و دیگر شــهرهای
کشور تصمیمگیری کرده اســت .بنا به تصمیم
دولــت ،ورزشــگاههای دســتجردی ،تختــی،
معتمدی ،آزادی و شهید شیرودی ،بوستانهای
گفتوگو ،طالقانی ،والیت ،پردیسان ،هنرمندان،
شهر و ضلع شــمالی مجلس شورای اسالمی ،به
عنوان محلهای مناســب تجمع در کالنشــهر
تهران تعیین شــدند .بر اســاس تصمیم دولت
در ســایر شهرهای کشور نیز شــوراهای تأمین
محلهای مناسب را تعیین میکنند .این شوراها
برای شــهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون
نفر ،یک محل و برای شهرهای با جمعیت بیش

از یک میلیون نفر ،دو محــل را تعیین خواهند
کرد .دولت شــوراهای تأمین را موظف به رعایت
شرایط ایجابی و سلبی متعددی برای تعیین این
مکانها کرده است.
مصوبه دولت در مورد تعیین مکانهایی برای
برگزاری تجمعات ،با واکنشهای مثبت و منفی
زیادی همراه شد .برخی آن را گامی برای اجرای
تعیین مکان ،تسهیلی برای برگزاری
تجمعات قانونی است .نمیشود برای تجمع
غیرقانونی ،محل مهیا کرد .قرار است ظرف
سه روز درخواست مجوز بررسی و نتیجه
به متقاضی اعالم شود .تا کنون نشده
درخواستی توسط احزاب ،تشکلهای
سیاسی و اصناف مجوزدار بیاید و بی
پاسخ بماند .البته محلهای تعیین شده
برای تجمعات در جهت تسهیل کار است

اصل فراموش شده 27قانون اساسی دانستند و
در مقابل برخی نگران عدم تامین امنیت تجمع
کنندگان و احتمال شناســایی آنها شــدند .در
برخی از مردم این نگرانی ایجاد شــده است که
تعیین مکانها برای اعتراض تبدیل به شناسایی
معترضین از سوی نهادهای امنیتی شود و امنیت
آنان حیــن یا بعد از تجمعــات اعتراضی تأمین
نشود.
عضو شــورای شــهر در این زمینه گفت :باید
اجــازه تجمع داده شــود و امنیت معترضان نیز

تامین شــود .احمد مســجدجامعی در جریان
شــصت و نهمین جلسه شورای شــهر در تذکر
پیــش از دســتور خود از دولت خواســت نقش
مدیریت محلی را در مصوبه اخیر هیئت دولت در
خصوص تعیین مــکان تجمعات اعتراضی لحاظ
کند.
وی گفت :نکته دیگری کــه اهمیت دارد این
اســت که باید اجازه تجمع داده شــود و امنیت
معترضان نیز تامین شــود .وقتی رئیس سازمان
انرژی اتمی در تظاهرات روز قدس مورد تعرض
قرار گرفت ،هیچ کاری نتوانستیم صورت دهیم،
آن وقت انتظار داریم مردم عادی و کارگران چه
امنیتی داشته باشند؟
عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر با اشــاره به تجمعاتی که روبهروی شورای
شــهر برگزار شده اســت ،افزود :شاهد بودیم در
جریان این تجمعات برای بســیاری از مردم پس
از پایان تجمع مشکل به وجود آمد یعنی آزادی
پس از اعتراض نیز از آنها گرفته شــده اســت و
دســتگاه اجرایی باید شــرایطی را ایجاد کنند
که افراد پس از تجمــع در محل کار خود دچار
مشکل نشوند .این هم از نکاتی است که باید در
تبصرههای این مصوبه مورد توجه قرار گیرد .در
پایان مسجد جامعی با خطاب قرار دادن افشانی
از وی خواســت که باتوجه به جایــگاه خود در
دولت و حضور در جلســات ،موارد مطرح شده را
به عنوان نماینده مدیریت شهری بیان کند و در
دستور کار خود قرار دهد.
نگرانیهــای آزادی بعد از اعتراض که در اغلب

افراد جامعه ایجاد شــده بود ،زمینهساز برگزاری
نشســتی خبری از ســوی معاون سیاسی وزیر
کشور شد .اسماعیل جبارزاده در پاسخ به نگرانی
از تهیه تصاویر افراد حاضر در تجمعات و احتمال
تعقیب قضایی آنان هم گفت :در اغلب شهرهای
بزرگ دنیا و ایران مانیتورینگ انجا م میشــود.
اینکه گفته شود در محلهای برگزاری تجمعات،
قرار است تصویر افراد برداشته شود ،غیرمنصفانه
اســت .هر کس رفتار و اقدام قانونی داشته باشد
بحث پیگرد وی مطرح نیست.
وی گفت :یکی از امتیازاتی که قانون به احزاب
و تشــکلها داده برگزاری راهپیمایی و تشکیل
اجتماعات حســب مورد و بــا هماهنگی وزارت
کشور اســت ،در ادامه همین ماده ،دولت مکلف
شده آییننامه اجرایی برای ماده  ۱۳تصویب کند
که خوشــبختانه آییننامه اجرایی آن در تاریخ
 ۲۹اردیبهشت سال جاری به وزارت کشور ابالغ
شد .بر این اســاس دبیران احزاب متقاضی باید
تقاضای خود را با تکمیل کاربرگ حداقل ســه
روز قبل به وزارت کشــور اعالم کنند و بگویند
زمان کی هست و مکان کجا خواهد بود و اسامی
ســخنران را نیز اعالم کنند و موضوع را بگویند.
صــدور مجوز تجمع میتواند برای چند حزب به
صورت همزمان باشــد ولی نمیشود همزمان در
یک مکان برای چند حزب مجوز صادر کرد.
وی افزود :تعیین مکان ،تسهیلی برای برگزاری
تجمعات قانونی اســت .نمیشــود برای تجمع
غیرقانونی ،محل مهیا کرد .قرار اســت ظرف سه
روز درخواست مجوز بررسی و نتیجه به متقاضی
اعالم شــود .تا کنون نشــده درخواستی توسط
احزاب ،تشکلهای سیاســی و اصناف مجوزدار
بیاید و بی پاســخ بماند .البته محلهای تعیین
شــده برای تجمعات در جهت تسهیل کار است،
اگــر گروه و حزبی در محل دیگری درخواســت
ی میشــود و امکان برگزاری
تجمع کرد ،بررســ 
تجمع باشد مجوز صاد ر میشود.
جبار زاده در ادامه تصریح کرد :کسی که مجوز
برگــزاری تجمعات را میدهد ،به دســتگاههای
دولتــی مربوطه هم اطــا ع میدهد که حرفها
را بشنوند .امیدواریم مطالبی که مطر ح میشود
اگر آنجا امکان تحقق اجرایی آن نباشد به فاصله
کمی به این حرفها توجه شود.
با تمام این تفاســیر صورت مساله بسیار ساده
اســت؛ مردم یا حداقل گروههایی از مردم توقع
دارند برای بیان خواســتهها و مشکالتشان یا
حتی فریــاد زدن اعتراضاتشــان مکانی برای
گردهمایی و گوشی برای شنیدن پیدا کنند .اگر
دولتمردان این شــرایط را برایشان فراهم کنند
بدون شــک آنان در مســیری قانونی مطالبات
خود را پیگیری کرده و هرگز برای درخواســت
خواستهها و مطالبات خود از راههای نامعقول و
ساختارشکنانه استفاده نمیکنند.

یادداشت

گناه آهنگر و گردن مسگر
خالد توکلی

جامعهشناس

روزنامه ایران در روز  21خرداد خبری با این عنوان منتشر
کرد :ممنوعیت بهکارگیری معلم مرد در دبیرستان دخترانه.
در متن خبر آمده است که وزیر آموزش و پرورش در حاشیه
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :درصورت
مشــاهده این مورد (تدریس معلمان مرد در دبیرستانهای
دخترانه) با مدیر متخلف برخورد قانونی خواهد شد .با دیدن
و خواندن این خبر اولین نکتهای که به ذهن متبادر میشود
خبر مربوط به ماجرای مدرسه غرب تهران است که بر اساس
آن ،گویا تعدادی از دانشآموزان پسر ،مورد تعرض جنسی
قرار گرفتهاند.
اگر این خبر و آن ماجرا با هم مرتبط باشــند ،ســخن و
تصمیم وزیر آمــوزش و پرورش مصداق عینی این شــعر
معروف است که «گنه کرد در بلخ آهنگری /به شوشتر زدند
گردن مسگری».
در یک دبیرستان پسرانه به دانشآموزان تعرض میشود،
امــا ورود معلمان مــرد به مدارس دخترانــه ممنوع اعالم
میشود .چنین تصمیمی شاید به مذاق برخی افراد خوش
بیاید و این تصور در اذهان شــکل بگیرد که تالش میشود
در مدارس حدود شــرعی رعایت شود ،اما این در حقیقت
نوعی سادهسازی و پاسخ انحرافی به مسئله تعرض جنسی
است که در روزهای گذشته افکار عمومی را به شدت تحت
تأثیر خود قرار داد .عالوه بر این ،این سخن و این اظهار نظر،
بیش از هر چیز از شیوه و روش مدیریتی حاکم بر آموزش
و پرورش حکایت دارد ،یعنی نپرداختن به اصل مســئله و
بهرهگیری از تحکم برای اجرای دستور.
واقعیت این است که سالهاست تدریس معلمان مرد در
دبیرستانهای دخترانه ممنوع است ،مگر این که کمبود معلم
زن وجود داشته باشــد .یادآوری این دستور در این برهه از
زمان و بیان تحکمآمیز آن نمونهای گویا از سیاســتگذاری
آموزش و پرورش و صرفاً برای نپرداختن به اصل مسئله است.
امروزه در بســیاری از مدارس بهویژه در متوســطه اول و

دوم ،نیازها و روابط جنسی ،مسائل گوناگونی را ایجاد کرده
است که از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند .این مسائل
هم شــامل مدارس دخترانه و هم مدارس پسرانه میشود،
وضعیت به گونهای است که قسمت عمدهای از دانشآموزان،
درک درســتی از نیازها و روابط جنســی ندارند .بخشــی
از ایــن پیچیدگی معلول و تحت تأثیر نگرش و ایســتاری
اســت که در کتابهای درسی نســبت به غرب وجود دارد
و باید توســط معلمان تدریس و تشریحشود .در برنامهها و
کتابهای درسی به جای مجهز شدن دانشآموزان به تفکر
انتقادی و توانایی رویارویی مستدل با فرهنگ و تمدن غرب،
اســتداللهایی ضعیف و ایدئولوژیک را در نفی ارزشهای
جوامع غربی فرامیگیرند که در بسیاری از موارد نه معلم و
نه دانشآموز بدانها باور ندارند .از آنرو تجهیز دانشآموزان
به تفکر انتقادی اهمیت دارد که یکی از اصلیترین مباحث
و موضوعاتی که اکنون در فیلمهای سینمایی و رسانههای
غربی رواج فراوان دارد موضوع «همجنسگرایی» است که
به مسائل و روابط پیچیده اجتماعی آنها پرداخته میشود.
بخش عمــدهای از این فیلمها به طرق مختلف به دســت
دانشآموزان میرسند ،به وســیله آنها دیده میشوند و در
فضایی کام ً
ال غیر کارشناســی و مملو از ســوءتفاهم مورد
بحث قرار میگیرند .تردیدی نیست که این موضوع با مبانی
ارزشی و هنجارهای اجتماعی جامعه ایرانی سازگاری ندارد،
اما معرفی نادرســت فرهنگ غرب که عمدتاً به شــیفتگی
نسبت به آن نیز منجر شده و میشود همراه با پرسشهای
ذهنی و تغییر در ویژگیهای جسمانی و روانی جوانان دست
به دســت هم میدهند تا به تدریج ،امری که با ارزشهای
دینی و اجتماعی مردم در تضاد است ،عادی و حتی مطلوب
و نشــانهای از پیشــرفت و مدرنبودن تلقی شود .زدودن و
تضعیف این باورها که ممکن اســت در میان دانشآموزانی
که دسترسی بیشتری به رسانهها دارند ،بیشتر رواج داشته
باشد ،بدون تفکر انتقادی و با استداللهای ضعیف که به طرز
غیرقابل دفاعی به نفی فرهنگ و باورهای غربی میپردازند،
مثمر ثمر نیست.
«کلمــن» در یکــی از تحقیقــات معروف خــود که در
دبیرستانهای آمریکا با عنوان «نقش سرمایه اجتماعی در
ایجاد سرمایه انسانی» انجام شد ،میزان موفقیت تحصیلی

دانشآموزان این کشور را مورد مطالعه قرار داد .فرض اصلی
وی این بود که سرمایه اجتماعی خانوادهها امکان موفقیت
تحصیلی را برای کودکان ایجاد میکند .وی نتیجه گرفت،
زمانی که سرمایه اجتماعی خانوادهها باالست ،به همان نسبت
میزان ترک تحصیل فرزندان از مدرسه پایین است .به عبارت
دیگر سرمایه اجتماعی باالتر ،باعث ادامه تحصیل و موفقیت
بیشتر میشود .کلمن ،به دو نوع سرمایه اجتماعی خانواده
اشاره میکند .سرمایه اجتماعی درون خانه (ارتباطات درون
خانوادگی) و سرمایه اجتماعی خارج از خانه (ارتباطات برون
خانوادگی) .سرمایه اجتماعی داخل خانواده عبارت از مقدار
زمانی است که والدین به یکدیگر و به فرزندانشان اختصاص
میدهند .برای وی روابط والدیــن -فرزندان دارای اهمیت
اســت و از حضور فیزیکی والدین در خانواده و رســیدگی
به نیازها و مســائل فرزندان به عنوان شاخص اندازهگیری
استفاده میکند .سرمایه اجتماعی درون خانواده ،مکانیسم
مهمیاست و از چنان اهمیتی برخوردار است که از طریق
آن ،انتظــارات تحصیلی والدین به فرزندان انتقال مییابد و
به انتظارات تحصیلی آنان شکل میدهد .کلمن بر اهمیت
سرمایه اجتماعی بیرون خانواده نیز تأکید داشته است .این
سرمایه به شبکه اجتماعی خانواده در اجتماع و رابطه آن با
سایر نهادهای و اعضای اجتماع از قبیل مدارس ،سازمانهای
اجتماعی و جز آن اشاره دارد که دربرگیرنده کنش متقابل
با دوستان ،خویشاوندان ،همسایگان ،اولیاء و مربیان مدرسه
اســت .وی بر این باور اســت که ارتباط میان دانشآموز با
خانواده ،دوســتان ،جامعه و مدرس ه میتواند به موفقیت و
دستاوردهای تحصیلی ویژهای منجر شود.
نگاهی اجمالی به آمار طالق قانونی و بررسی کیفی طالق
عاطفی نشاندهنده این امر است که سرمایه اجتماعی درون
خانه به شــدت آسیب دیده است و میزان زمانی که والدین
با یکدیگــر و با فرزندان در تعامل یا در کنار هم هســتند
به طور محسوســی کاهش یافته اســت .اگر به این عوامل،
فقدان سواد رسانهای را بیفزاییم آنگاه مسئله ابعاد خطرناکتر
و گســتردهتری به خود میگیرد .بدیهی اســت در چنین
وضعیتی ،دانشآموزان دستاوردهای تحصیلی اندکی خواهند
داشت و رفتارها و آسیبهای پُرخطر آنها را تهدید میکند.
اینکه فرزندان یک مدرســه برای ماههای متوالی در معرض
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آســیب بوده و خانواده متوجه این امر نشده است ،بیش از
هر چیز از فرسایش سرمایه اجتماعی درون خانه خانوادهها
حکایت دارد که والدین فرصت و زمان مناسبی را برای توجه
و تعامل با فرزندان در نظر نمیگیرند .از سوی دیگر ،به دالیل
مختلف ،روابط خانواده با مدرســه و والدین دانشآموزان با
یکدیگر یا آنچنان که کلمن میگوید سرمایه اجتماعی برون
خانه نیز دچار فرسایش شده است که خانواده اطالع چندانی
از کیفیت کار معلمین و دستاندرکاران مدرسه ندارد .ناگفته
نماند مدارس و قوانینی که بر اســاس آن اداره میشوند تا
حد زیادی موجب فرســایش این نوع از سرمایه اجتماعی
میشوند :انجمن اولیا و مربیان که میتواند نقش عمدهای در
تولید و پرورش سرمایه اجتماعی داشته باشد عم ً
ال به نهادی
تبدیل شــده است که والدین را از مدارس فراری میدهد و
نقش ایشــان را در اداره مدرسه و ارائه راهکارهای غیرپولی
به کلی نادیده میگیرد .در نتیجه فقدان این ســرمایههای
اجتماعی نوعی «خالء نظارتی» و فضای خالی برای معلمین
آسیبساز به وجود میآید تا رفتارهای آسیبزای خود را به
انجام برسانند.
عالوه بر ایــن ،نگاه مادی به تربیت و به عبارت دیگر کل
نیازهای خانواده را به تأمین نیازهای مالی افراد تقلیلدادن،
یکی از عواملی اســت که بر کاهش فراوانــی روابط ،زمان
کنش و ارتبــاط متقابل اعضای خانــواده تأثیر میگذارد.
امری که اکنون در بسیاری از خانوادههای نوکیسه و اقشار
تازهبهدورانرسیده فراوان به چشم میخورد .خانوادههایی که
برای ثبت نام فرزندانشــان ،هزینه و شهریههای فراوانی را
یکنند خودآگاه یا ناخودآگاه این احساس
تقبل و پرداخت م 
را خواهند داشــت که وظیفه پدری/مــادری خویش را به
نحو احســن انجام داده لذا برای تربیت و راهنمایی فرزندان
سنگ تمام گذاشــته و با مشکلی مواجه نخواهند شد .این
نوع «ازخودبیگانگی» بیش از هــر زمان دیگری در جامعه
به چشــم میخورد و مصداق بــارز آن پرداخت هزینههای
هنگفت و کالنی اســت که به وســیله آن بتوان بر سرمایه
فرهنگی چنگ انداخت و جای خالی سرمایه اجتماعی را پُر
کرد .در شــرایطی که پول تبدیل به راه حل اصلی و نهایی
معضالت و مسائل خانواده تبدیل شود ،رفتارهای نابهنجار
بیش از هر زمان دیگری جامعه را تهدید میکند.

وزیــر ورزش و جوانان با بیــان اینکه ۹۱درصد از
متقاضیــان در ســال ۹۶وام ازدواج دریافت کردند،
گفت :در سال  ،۹۶یکمیلیون و ۲۹۰هزار تقاضا برای
وام ازدواج ثبت شد که یکمیلیون ۱۷۵هزار فقره وام
ازدواج به متقاضیان پرداخت شد.
به گزارش ایرنا ،مســعود ســلطانیفر در شصت و
نهمین جلسه ستاد ســاماندهی امور جوانان درباره
بودجه سازمان برنامه بودجه برای تاسیس خانههای
هالل افزود :این ســازمان بیش از ۲۵میلیارد تومان
اختصاص داده و البته نیاز هست استانها زمینهای
را با شــرایط در نظر گرفته شد ،به این امر اختصاص
دهند تا بتوانند اعتبارات را برای ســاخت خانه جوان
دریافت کنند.
وزیر ورزش و جوانان گفت :براساس برنامهریزیهای
انجام شده قرار است در سال جاری ۱۳۰میلیارد تومان
تســهیالت از طریق صندوق کارآفرینی امید و بانک
رســالت در اختیار جوانان و سمنهای اشتغالآفرین
قرار گیرد .وی با بیــان اینکه دولت به جد عالقمند
بهرهگیری از جوانان و زنان در پســتهای مدیریتی
اســت ،گفت :هم اکنون دو مدیر کل زیر ۴۰سال در
وزارت ،دو معــاون زن و یک مدیر کل زن اســتانی
داریم؛ جوانترین مدیرکل دولت هم در این وزارتخانه
حضور دارد.
وزیر ورزش و جوانان گفت :توسعه خانه های جوان
به عنوان مراکزی برای ســاماندهی امــور جوانان و
تشکل ها با جدیت ادامه دارد ،سال گذشته ۲۳هزار
خانه ورزش روستایی راه اندازی شد و امسال سههزار
خانه ورزش روســتایی جدید برای غنی سازی اوقات
فراغت جوانان احداث میشود.

ابتالی ۵درصد از کودکان به ایدز

رئیــس کمیته اجتماعی با بیان اینکه تخمین آمار
دقیق در رابطه با تعداد کودکان کار ممکن نیســت،
گفت :برخی کارشناســان آمار تعداد کودکان کار را
بیش از سه میلیون تخمین میزنند و این رقم برای
تهران ۲۰هزار نفر تخمین زده میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،الهام فخاری در شــصت و
نهمین جلسه شــورای شهر در نطق پیش از دستور
خود به شرایط نامناسب کودکان کار در تهران اشاره
کرده و خواستار توجه هرچه بیشتر و زودتر به شرایط
کودکان کار شد .رئیس کمیته اجتماعی با بیان اینکه
تخمیــن آمار دقیق در رابطه با تعــداد کودکان کار
ممکن نیســت ،گفت :برخی کارشناسان آمار تعداد
کودکان کار را بیش از سه میلیون تخمین میزنند و
این رقم برای تهران  ۲۰هزار نفر تخمین زده میشود.
فخاری با بیــان اینکه اغلب کــودکان کار از نظر
هویتی ثبت نشــدهاند و همین باعث میشــود آمار
دقیقــی از تعداد آنها وجود نداشــته باشــد ،افزود:
براساس اظهارات اســتاندار تهران فقط  ۴۰۰کودک
کار در تهران شناســایی شدهاند و براساس اظهارات
مدیرکل بهزیســتی استان تهران هماکنون در مراکز
بهزیســتی  ۳۸۰۰کــودک و در مراکــز متعلق به
شهرداری یک هزار کودک نگهداری میشوند.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان
اینکه بیشــترین آسیب متوجه دخترانی است که به
عنوان کــودک کار در خیابــان کار میکنند ،افزود:
ممکن اســت با طرح جمعآوری کودکان کار تعداد
ازدواجهای زیر ۱۵ســال دختران به شکل تصاعدی
باال برود .براســاس مطالعات وزارت بهداشت در رابط
با شــیوع ایدز که روی هزار کودک و خیابان در شهر
تهران انجام شده است  ۴.۵درصد آنها به ایدز مبتال
بودند.
وی ادامه داد :رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز
اعالم کرده اســت که  ۴تا  ۵درصد از کودکان کار و
خیابان به ایدز مبتال هســتند .یک سوم کودکان ۱۰
تا ۱۴ســاله و دو سوم  ۱۵تا  ۱۸ساله هستند و بیش
از ۳۲درصد کودکان کار مورد آزار جسمی ،روحی و
جنسی قرار میگیرند.

ابزار دست
دالالن آموزشی شدهایم

وزیر آمــوزش و پرورش با بیان اینکــه در زمینه
تجهیزات و اماکن ورزشی به شدت با مشکل مواجهیم
گفت :بــه ازای هر  ۳۰کالس یک معلم تربیت بدنی
متخصص داریم و  ۳۶درصد شاخص توده بدنی دانش
آموزان ما باالتر از حد طبیعی است.
به گزارش ایســنا ،سید محمد بطحائی در نشست
ستاد عالی تشکیالتی گسترش و ارتقای فعالیتهای
تربیت بدنی و ورزش دانشآموزان دختر با بیان اینکه
امروز موضوع جدی برای ما نشاط و سرزندگی برای
دانــش آموزان ،امید به آینده ،تــابآوری و باالرفتن
تحمل در برابر فشارهاســت عنــوان کرد :تاب آوری
بچههای امروز در برابر شــرایطی که به آنها تحمیل
میشــود به دالیل مختلف نســبت به نسل گذشته
کمتر است.
وی افزود :به تعبیر رهبــری راه را برای داللهای
آموزشــی باز کردهایم و گاهی در مدرسه ابزار دست
آنها شدهایم .از خانوادهها میخواهم کمک کنند این
مسیر اصالح شــود و بچهها در دوره ابتدایی زندگی
کردن و ورزیدگی جسمانی را بیاموزند.
بطحایی با اشاره به محدودیتهای دختران در حوزه
ورزش و ضرورت مورد توجه قرار گرفتن آن بیش از
گذشته گفت :بتدریج به یک حلقه بسته و محدودی
افتادیم که تصور میکنیم هرچقدر دانش دانش آموزان
افزایش یابد موفق تر هستند و باید انبوهی از مطالب
درسی را در ساعات محدودی به آنها منتقل کنیم .با
این وجود دیگر مجال گفتوگو در کالس وجود ندارد
و از اهداف پرورشی دور افتادهایم.

