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یادداشت

من از نسل بُمبم

چندي پيش خبر عجيبي از سوي رئيس سازمان 
بهزيستي كشور رســانه اي شد كه نگارنده با توجه به 
عقبه اجتماعي و احتماال رو به جلوي نسل خود، تيتر 

اين خبر را با آه سردش  هاياليت كرد: 
»رئيس ســازمان بدون ارايه آمار از افزايش تعداد 
سالمندان رهاشــده در خيابان ها خبر داد و گفت كه 
»تنهايي، گوشه نشيني و انزوا«ی سالمندان درحال 
افزايش است. به گزارش خبرگزاري فارس، انوشيروان 
محسني بندپي روز يكشنبه در مصاحبه مطبوعاتي 
گفت كه در گذشــته با پديده »كودك رهاشــده« 
در خيابــان مواجه بوديم و امروز با پديده »ســالمند 

رهاشده« مواجه هستيم.«
تا اين جا صــداي هيچ بمبي از نســل ما به گوش 
نرسيد، اما نخستين بمب را رژيم سرنگون شده بعث 
در تاريخ 31 شــهريور 1359 در دو محله اكباتان و 

مهرآباد منفجر كرد.
انفجار اين دو بمب سرآغاز يك يورش ناجوانمردانه 
بود كه در پاسخ به آن مردم عزيز كشور در دو جبهه به 

مواجهه و مقابله با آن شتافتند.
جبهه اول آن دفاع مقدس و دفاع جانانه مردم است 
كه به زيباترين و شيواترين شكل ممكن پاسخ گفته 
شد، اما جبهه دوم، جبهه اي است كه در آن مردم پاسخ 

آن بُمب را با بُمب جواب گفتند؛ اما اين بُمب چيست؟
تقريبا اواسط جنگ بود كه همزمان با انفجار بُمب 
بعثي در تهران و در محله ما، صداي گريه من از ترس 
بلند شد؛ اين ترس نه از بُمب بعثي كه از متولد شدن 
بود و همراه من و در همان كوچــه اي كه من به دنيا 
آمدم، صداي ترسناك گريه  بچه هاي تازه متولد شده 
يا نوزاداني كه اخيرا يا  سال پيش  يا سال هاي پيشتر 
متولد شدند، گوش شــهر را پُر كرد و اين فريادهاي 
نوزادانه به سان يك سمفوني در تمام سطح شهر تهران 
و ديگر شهرها و روستاهاي كشور تا سال ها گوش جان 

را نوازش مي كرد.
اين ضجه هاي كودكانه در دهه شصت آن قدر زياد 
بود كه نشــان از تعداد باالي تولد در آن دهه و رشــد 
جمعيت است كه ميزان جمعيت را از 39.274.000 
نفر در  ســال 1359 به 57.494.000 نفر در ســال 
1370 افزايش داد كه بــه اين تغيير جمعيت، بمب 
جمعيت يا baby boomer گفته مي شود؛ پاسخ 
قدرتمندانه مردم به يك تهاجــم خارجي. اين البته 
تمام ويژگي بُمبي من و نسل من نيست. فراواني زياد 
نســل من يعني مقدار باالي تقاضا و البته با توجه به 
تمامي شــرايط كمبود عرضه و اين به روشني يعني 
تورم؛ يعني بمب تورم. اين بمب تورم نخستين بار در 
بازار شير خشك منفجر شــد و ما معنا و مزه غش در 
اسالم را با آب قاطي شده در شير گاو كه از حلقوممان 
فرو مي رفت، ياد گرفتيم. البته اين بمب هميشه خدا، 
ناگوار نبوده است. نشستن هاي سه تا چهارنفره روي 
نيمكت هاي دونفره و دوســتي هاي به هم فشرده از 
اين طريق و خاطرات نــاب و آنتيك آن دوران تا حال 
و آينده هميشه شــيريني بخش خاطرات ما خواهد 
بود؛ مخصوصا شيريني چندشيفتي بودن مدارس و 
راهپيمايي چندين كيلومتري براي رسيدن به مدرسه، 
انبار خاطرات مان را براي ايام كهولت پر كرده اســت.

كم كم كه بزرگ شــديم اين غده جمعيتي يا بمب 
جمعيتي همراه خود مشكالتش را بزرگ شده ديد و 
هر بار انفجار اين بمب در بخش هايي از جامعه مانند 
انفجار جمعيت در بازار كار، دانشــگاه، ازدواج »آخ آخ 
ازدواج«، مسكن »واويال مســكن« و ... يادآور شد كه 
ما از نسل بُمبيم. نســلي كه تا زمان پذيرايي حضرت 
عزراييل از ما مشــكالت متورم خود را در بغل گرفته 
و خواهد برد، مگر اين كه سياست ها رويه اي ديگري 
پيش گيرند.نكته جالب توجه در مورد اين خاصيت 
انفجاري نسل من آن است كه اگر هم نسلي هاي من 
»يعني دهه شصتي ها« با هم ازدواج كنند و بخواهند 
زاد و ولد بنماينــد، در صورتي بمب جديد نخواهيم 
ساخت كه تنها يك بچه بياوريم و اگر دل وامانده ما به 
بيش از يك بچه فكر كند خداي ناكرده، بمب ساعتي 
انفجار جمعيت ديگري شروع به شــمردن ثانيه ها 

خواهد كرد. چگونه؟
اگر نســل ما به ازاي هر نفر خود )يعني يك زن و 
يك مرد( يــك بچه توليد كند، دوباره نســل خود را 
بازتوليد كرده اســت و اين يعني يك بمب جديد كه 
به آن »گشــتاور جمعيت« مي گوينــد؛ مگر آن كه 
برنامه ريزان رابطه تقاضــا و عرضه را بفهمند و قبل از 
پايان شمارش ثانيه هاي اين بمب، سيم قرمز انفجاري 
آن را سياســت گذاري كنند و در غير اين صورت اي 
هم نسل هاي با قدرت آتش باالي من، بهتر است براي 
آينده فرزند دلبند خودتان مالحظات الزم را مبذول 

فرماييد.
احتماال تاكنون ارتباط معنايــي حالت انفجاري 
نسل ما با ســخنان گهربار رئيس سازمان بهزيستي 
كشور بر شما روشن شده اســت، اما من باب توضيح 
بيشتر عارضم كه نسل  من كه در اين سال ها مرز 30 
سالگي خود را عبور كرده يا درحال عبور است، بيشتر 
فرصت هاي اجتماعي كار، تحصيل، ازدواج، مسكن 
و ... را به دســت نياورده و يا به صورت ناقصي مفيوض 
گشته است كه اين نسل از هم اكنون رو به پيري و زوال 

مي رود و بازنشستگاني پيش از موعد به نظر مي رسند.
گســترش پديدة رهاسازي ســالمند در خيابان، 
سياســت گذاري هاي غيراصولــي و بعضــا عــدم 
سياســت گذاري و برنامه ريزي و انبوه نسل ما كه در 
همه عرصه ها به صورت راهپيمايي ميليوني حضور 
داريم، نويدبخش اين امر است كه در 20 الي 30 سال 
آينده جمعيت خيابان نشــين ما بيشتر از جمعيت 
خانه نشين ما است و اين يعني چه نيازي است اصال 
به مســكن و اين خودبه خود مشكل مسكن فرزندان 
ما را حــل خواهد كرد؛ مگر اينكه ماي نســل بمب، 
يك بمب جمعيت جديد بسازيم.مسئوالن به گوش 
باشيد ما هنوز بُمبيم و مردم ببينيد چگونه يك خبر 
از سوي رئيس سازمان بهزيستي در هفته دفاع مقدس 
و شــمارش جمعيت حاصل از آمارگيري  سال جاري 

تناسب معنايي با هم دارند. 

خبر

رئیس سازمان محیط زیست: 

 امسال تهران257 روز سالم 
و پاک داشت

شهروند| »از ابتدای  ســال 95، 257 روز سالم و 
پاك در تهران داشــته ايم.« رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيســت، با بيان اين خبر با اشــاره به افزايش 
روزهای پاك، اين اتفاق را نتيجه اقدامات متعدد برای 
كالنشهرها دانست و درعين حال گفت: » نتيجه خوبی 

گرفته ايم، اما هنوز در ابتدای راه قرار داريم.«
معصومه ابتكار صبح ديروز در همايش محيط زيست 
و حقوق شهروندی در كنار پرداختن به آلودگی هوای 
ناشی از تردد خودروها، آموزش را يكی از مسائل مهم 
در رفع آلودگی دانســت و گفت: »راه حل اين شرايط 
اصالح رفتار و تغير رويكرد است و بايد از فرزندانمان 
شروع كنيم.«معاون رئيس جمهوری با اشاره به اين كه 
برای منشور حقوق شــهروندی درباره محيط زيست 
برنامه ريزی های خوبی انجام شده اســت، ادامه داد: 
»توجه به محيط زيســت به عنوان يكی از محورهای 
آموزش و اصالح رفتار بايد از دوره كودكی و نوجوانی 
آغاز شــود.«ابتكار در ادامه سخنانش اين كه منشور 
حقوق شهروندی تحول و رويكرد نوينی در ارتباط با 
حقوق شهروندی مطرح می كند، را مورد اشاره قرارداد 
و گفت: »محيط زيست يكی از محورها و مولفه های 
منشور حقوق شــهروندی اســت، عالوه بر اين كه از 
ابتدا بحث حق بهره مندی از زندگی سالم مورد توجه 
دولت يازدهم قرار داشته است.«او با اشاره به تفاهمنامه 
منعقد شده بين ســازمان حفاظت محيط زيست و 
وزارت آمــوزش و پرورش در ابتــدای دولت يازدهم 
خبر داد كه اين تفاهمنامه به طور كامل اجرا شــده و 
در بسياری از كتب درسی بحث محيط زيست جای 
گرفته است. همچنين محيط زيســت در بسياری از 
ابعاد آمــوزش مدارس مثل ســازمان دانش آموزی و 
سازمان پيشاهنگی به عنوان يكی از محورهای مهم 
آموزش و فرهنگ ســازی جای گرفته است. ابتكار با 
اشاره به اين كه از ابتدای  ســال 95، 257 روز سالم و 
پاك در تهران داشته ايم، گفت: »نسبت به  سال 92، 
60 روز هوای بهتر در تهران را تجربه كرديم كه ناشی از 
اقدامات متعددی است كه برای تهران و كالنشهرهای 
ديگر انجام شده است و نتيجه خوبی گرفته ايم، اما در 

ابتدای راه قرار داريم.«

هنگام مرمت موزه مردم شناسی بوشهر

بخشی از عمارت طاهری فروریخت
شــهروند| عمارت صدســاله طاهری كه موزه 
مردم شناسی بوشــهر در آن قرار گرفته است، هنگام 

مرمت، استحكام بخشی و ساماندهی فروريخت.
معاون ميراث فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری 
استان بوشهر با اعالم اين كه بخشی از ساختمان موزه 
مردم شناسی بوشــهر دچار ريزش شــده به »ايرنا« 
گفت: »استحكام بخشــی و ساماندهی بنای تاريخی 
عمارت طاهری توســط پيمانكار شــهرداری بندر 
بوشهر و با نظارت بافت تاريخی اين شهرداری درحال 
اندودبرداری و مرمت جداره بيرونی اســت.« نصراهلل 
ابراهيمی ادامه داد: »با توجه به فرسايش ستون های 
نمای بنا و نيز آســيب های جدی كــه به كالف های 
چوبی آن وارد شــده بود، پس از اندودبرداری يكی از 
ســتون های هفت گانه، نمای ورودی كه آسيب های 

زيادی به آن وارد شده بود، فروريخت.« 

شــهروند| كمتر از دو هفته مانده به پايان سال، 
نخســتين همايش ملی سياســت گذاری اجتماعی 
در ايران برگزار شــد تا بار ديگر، بــر اهميت توجه به 
موضوع های اجتماعی تأكيد شود. همايشی كه در آن 
به پيچيدگی مســائل اجتماعی، رويكردها، تحوالت 
تاريخی، چالش های نهادی و ارزيابی سياست ها در حوزه 
اجتماعی توجه شد و سخنران ها، يكی پس از ديگری، از 
مسائل اين حوزه، به عنوان مهم ترين چالش فعلی كشور 
ياد كردند. حســام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهوری 
و رئيس مركز بررســی های استراتژيك، ميهمان ويژه 
همايش بود كه صبح ديروز در دانشكده علوم اجتماعی 
دانشگاه عالمه طباطبايی سخنرانی كرد. ديروز نخستين 

روز از برگزاری اين همايش دو روزه بود. 
حسام الدين آشــنا، به عنوان ســخنران افتتاحيه، 
در ابتــدای صحبت هايــش، مشــكالت بر ســر راه 
سياست گذاری اجتماعی را به هفت خوان رستم تشبيه 
كرد. ناكارآمدی سياســت گذاری عمومی، وابستگی 
به مســير، فقدان منابــع داده ای، نظارت های ناكافی 
بخشــی از خوان هايی است كه به گفته آشنا، در مسير 
سياســت گذاری اجتماعی قرار گرفته اند: »مشكل ما 
خوِد سياست گذاری عمومی است، نه سياست گذاری 
اجتماعی. عبــور از اين بخــش، نيازمند تصميم های 
سخت و پرهزينه اســت ما در بســياری از حوزه های 
سياســت گذاری عمومی، دچار ناكارآمدی شده ايم، 

تصميم هايی گرفته ايــم كه يا در 
اصل اشــتباه بوده يا نظارت كافی 
بر آن وجود نداشــته است. همه 
اينها درحالی است كه ناكامی در 
سياســت گذاری های عمومی در 
حوزه اجتماعــی، خطرپذيری و 
تحمل پذيری مردم و مســئوالن 
را بــرای گرفتــن تصميم هــای 
سخت با مشكل مواجه می كند.« 
بــه اعتقــاد آشــنا، ناكارآمدی 
ساختاری و بخشی نگری در حوزه 
سياست گذاری اجتماعی دومين 
خوانی است كه بايد از آن عبور كرد: 
»تا دلتان بخواهد سياست گذاری 
اجتماعــی، متوليــان ناكارآمد و 
غيرمســئول دارد، برای گرفتن 
هزينه همه هســتند، امــا برای 

پاسخگويی در زمان نتيجه، كسی وجود ندارد. وزارتی كه 
امروز ما در اين حوزه، با آن روبه رو هستيم، اسمش تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی اســت، يك زمانی اين وزارتخانه، 
به عنوان وزارت كار شناخته می شد، يك زمانی اسمش، 
پيشه و هنر بود، يك زمان وزارت كار و امور اجتماعی. 
خود تغيير مستمر اسم يك وزارتخانه نشان می دهد كه 
ما دچار سردرگمی در سياست گذاری و تعيين متولی 
برای سياست گذاری و اجرای آن هستيم.« مشاور رئيس 
جمهوری، خوان سوم را وابســتگی به مسير در حوزه 
سياست گذاری اجتماعی اعالم كرد: »وابستگی به مسير 
به اين معنی است كه ما اقداماتی انجام می دهيم و بعد 
از آن رويمان نمی شود آن اقدامات را تغيير دهيم، توان 
اين را هم نداريم كــه عذرخواهی يا توبه كنيم  يا حتی 
مسير جديدی را انتخاب كنيم. چرا؟ چون سياست های 

اجتماعــی روی جمعيت بزرگی 
تأثير عمقی و طوالنی مدت دارد، 
بــرای درك اشــتباه های خود، 
نياز به گذشــت زمــان داريم، بر 
اين اســاس در كشور ما هميشه 
اين گونه بود كه سياستی از سوی 
شخصی گذاشته می شود، اما آن 
شــخص در زمان پيدا شدن آثار 
آن سياست ها، هرگز حضور جدی 
سياسی نداشته اســت.« او ادامه 
داد: »تجربه مســكن مهر، سهام 
عدالت و هدفمندی يارانه ها، هر 
ســه به دليل وابستگی به مسير، 
تغيير دادن شــان برای دولت ها 
دشوار بوده و است. يك بار از آقای 
رفسنجانی پرســيدند، شما كه 
سردار سازندگی ناميده می شويد، 
چه كاری دلتان می خواســت و 
انجام نداديد؟ او هم پاسخ داد كه 

يكی از اين كارها، تغيير سياست های تأمين اجتماعی 
بود. خود اين موضوع نشــان می دهد حتی كسی كه 
در آن ســطح از توانايی و قدرت و اختيار بود، به حوزه 
سياست های اجتماعی كه رسيد، وابستگی به مسير به 

او اجازه ندارد، تغيير بنيادی ايجاد كند.«
 مسائل   اجتماعی

 از مسائل هسته ای و عمرانی هم پیچیده تر است
او جذابيت عوام فريبی در سياست گذاری اجتماعی 
را خوان بعدی در مســير سياســت گذاری اجتماعی 
اعالم كرد: »سياست گذاران ما مشكل بزرگی دارند كه 
آن، ساده انگاری فهم مســأله است. مسائل اجتماعی 
پيچيده ترين مسائل كشــور هستند و حتما از مسائل 
عمرانــی و هســته ای پيچيده تر هســتند، در بخش 
هســته ای و عمرانی، رويكردهای مهندســی با دقت 
باال انجام می شــود، اين جا در حــوزه اجتماعی، با يك 
ماده واحده و يــك دعوا و قهر و آشــتی، گاهی اوقات 
تصميم های بزرگی در حوزه اجتماعی گرفته می شود. 
در اين حوزه خطر احساساتی شدن خيلی جدی است، 
يك روز يك جريان می تواند كل رسانه ها را در بر گيرد، 
نمونه آن را در موضــوع گورخواب ها ديديم، چقدر در 
اين زمينه احساسی شــديم؟ فكر كنم دو هفته. بعد 
از آن حتی يك خبر و پژوهش هم نديديم.« مشــاور 
رئيس جمهوری در ادامه به مشكل تعميم ُخرد به كالن 

اشاره كرد: »بسياری از افراد تصور می كنند، می توانند 
مشكالتی كه در سطح ُخرد وجود دارد را در سطح كالن 
تعميم دهند، درحالی كه منطق، نشان می دهد كه اين 
دو موضوع با هم متفاوت هستند.« آشنا، خوان بعدی را 
فقر دانست و گفت: »ما با مدلی از رابينهوديسم مواجه 
هستيم، يعنی از اغنيا، بگيريم و بدهيم به فقرا. هر چقدر 
از اين روش جذاب تر استفاده شود، شانس برنده شدن 
در رقابت های انتخاباتی بيشتر می شود.« او اين جمله را با 

لحن كنايه آميزی گفت.
رئيــس مركــز بررســی های 
استراتژيك، معتقد است مشكل 
ديگر ميان اعضای پارلمان وجود 
دارد: »نظــام پارلمانی كنونی ما 
الزامات را بر قانونگــذاری حاكم 
كرده است، نمايندگان ما خودشان 
را موظف به پاسخگويی به مسائل 
محلی می دانند تا ملی. پارلمان ها 
كارشــان قانونی كردن مطالبات 
غيرقانونی شده است، مثال تا همين 
ديروز، حقوق 10 ميليونی مديران 
ممنوع بــود، در مجلس تصويب 
می شود كه می توانند تا 24 ميليون 
تومــان حقوق داشــته باشــند. 
سوگيری قوانين به نفع قانونگذاران 
موضوع جدی اســت، اين كه قبل 
از اين در مجلس، امتيازات مادام العمر برای نمايندگان 
در نظر گرفته شــد، نمونه ای از اين سوگيری است.« او 
با بيان اين كه در كشور، استمرار سياست گذاری وجود 
ندارد، ادامــه داد: »اولويت دولت ها با هم فرق می كند، 
برخی سياست گذاری ها عملی نمی شود، االن سوال اين 
است شما قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی داريد؟ 
نداريد. اين را من نمی گويم. ما با قانونگذاری هايی مواجه 
هستيم كه خالف عدالت اســت.« آشنا، فقدان منابع 
داده ای را خوان ديگر عنوان كرد. به گفته او، چهار سال 
از دولت می گذرد، اما هنــوز پايگاه جامع اطالعاتی در 
زمينه های مختلف ازجملــه پرونده های الكترونيك 
ســالمت و ماليات و يارانه ها، با وجود صرف ميلياردها 

تومان، ايجاد نشده است. 
آشــنا خوان آخر را نظارت های ناكافی دانست: »ما 
می بينيم كسانی تخلف كرده اند و 
تخلف هايشان هم واضح و مبرهن 
هم است، مجازاتشــان در خور آن 
تخلف نبود، ما يك نوع مصونيت 
سياســت گذاران را قايل شده ايم 
و جز در اموری مثل فتنــه، افراد 
مجازات نمی شــوند.« او ادامه داد: 
»كسانی برای كشور تصميم هايی 
گرفته اند و منابع تأمين اجتماعی 
را از دســت داده اند. كسی كه يك 
قاضی دســت چنــدم را به عنوان 
مسئول ســازمان رفاهی منصوب 
كرده بود، حاال هيچ پاســخگويی 
در قبــال چنين انتصابــی ندارد. 
يارانه هايی كه در طول سال ها، به 
صورت غيرهدفمنــد و به صورت 
غيرقانونی توزيع شده، چه در دولت 
قبل و چــه در اين دولــت، باز هم 
كسی پاسخگو نيست. اگر خدمات 
درمانی بدون هيچ ســطح بندی دقيق، در اختيار قرار 
گرفته، نتيجه آن شده كه هزينه های طرح تحول نظام 
سالمت از هزينه های پيش بينی شده اش، باال رود و باز 
هم كسی پاسخگو نيست.« آشنا گفت: »ما برای عبور از 
اين خوان ها، نياز به يك رويكرد اعتدالی داريم، نياز داريم 
تا نسبت به حقوق شهروندی حساسيت نشان داده شود 
و وابستگی شهروندان به بازار كار برای تأمين معيشت، 
به عنوان يك اصل در نظر گرفته شــود.« او تأكيد كرد: 
»اين تلقی بسيار خطرناك است كه حوزه اجتماعی را 
يك حوزه حاشيه ای در نظر گرفت نه يك حوزه اصلی.« 

علی اكبر تــاج مزينانــی، رئيس دانشــكده علوم 
اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبايی و دبير همايش 
هم صحبت هايی كرد. او با بيان اين كه در كشــور، در 
بعد آكادميك و عملی در حوزه سياســت گذاری های 
اجتماعــی، دچار خأل هســتيم، گفت: »مــا هنوز در 
دانشگاه های كشور، رشته ای تحت اين عنوان نداريم، 
حتی انجمن های علمی و تخصصــی در اين زمينه در 
ابتدای راه هستند. همين هم شــد تا ضرورت برپايی 
چنين همايشــی ايجاد شــد.« تاج مزينانی، يكی از 
اشــكاالت در حوزه عمل و اجرا را، واكنشی و منفعالنه 
بودن سياست گذاری های اجتماعی عنوان كرد، با اين 
توضيح كه: »ما به جای يك نظام فعال و پيشــگيرانه و 
فراگير، شــاهد يك نظام ترميمی هستيم، همه اينها 

درحالی اســت كه مبنای سياست گذاری اجتماعی ما 
براساس قانون اساسی، نظام حق محور و فعال است.« 

سیاست های خانواده آشفته است
پنل ها، بخش بعدی نخستين روز برگزاری همايش 
ملی سياست گذاری اجتماعی در ايران بود. نخستين 
پنل هم با موضوع سياست گذاری جنسيت و خانواده 
برگزار شــد. در اين پنل، علی جنادلــه كه عضو گروه 
مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبايی است، مقاله اش 

را با عنوان سياست گذاری خانواده 
و داللت های سياستی دو رويكرد 
متفاوت بــه تحوالت خانــواده، 
خواند. او در اين مقاله سه رويكرد 
بــه خانواده كــه شــامل »زوال 
خانواده«، و»تحــول انطباقی« را 
مورد بررسی قرار داد: »بررسی ها 
نشان می دهد كه ما سياست مدون 
و صريحی درباره خانواده در ايران 
نداريم، با اين كه در گذشته تأكيد 
زيادی بر خانواده می شد اما از نظر 
اجتماعــی و حتــی رويكردهای 
ايدئولوژيك و سنتی، چيزی تحت 
عنوان سياست گذاری خانواده به 
صورت صريــح نداريم. همه اينها 
درحالی است كه سياست خانواده 
هم اكنون در جهــان رويكردهای 
مشــخصی دارد. عموما در ايران 

خانواده ذيل سياســت های جمعيتی قــرار می گيرد، 
يك روز نياز به افزايش جمعيت است و يك روز همين 
سياست جمعيتی، از خانواده می خواهد كه زاد و ولد را 

كنترل كند.« 
جنادله، در توضيح بيشتر اين رويكرد ادامه داد: »در 
اين رويكرد، تنوع الگوهای خانواده به رسميت شناخته 
می شــود و اگر برای نمونه طالق درحال افزايش است، 
نتيجه سستی ارزش ها نيست و افراد ملزم به تن دادن 
به ضرورت های اقتصادی و الزامات هنجاری نيستند. 
در اين رويكرد، اشــتغال زنان يك نوع رهايی و تقسيم 

حوزه عمومی و خصوصی اســت و اخــالق جايگزين 
هنجار اســت. در رويكرد زوال خانواده، تأكيد می شود 
كه خانواده روزبه روز درحال آب شدن است و در رويكرد 
تحول انطباقی تأكيد بر خانواده چند نســلی اســت و 
انتظار از خانواده درحال افزايش است.«  مليحه عرشی، 
عضو هيأت  علمی دانشگاه علوم توانبخشی و بهزيستی، 
نفــر ديگری بود كــه در اين پنل، مقالــه اش را درباره 
شاخص های رفاه خانواده در بُعد اشتغال توضيح داد: »در 
بسياری از كشورها، يك رويكرد كل نگر در سياست های 
رفاه خانواده، وجود ندارد و نگرش های آسيب نگر به جای 
نگرش های جامع محور، مدنظر قرار گرفته می شود. رفاه 
خانواده يك سياست و برنامه مستقل با بودجه مستقل 
نيســت و يك رويكرد امنيتی به رفاه اجتماعی وجود 

دارد.« 
پنل »سياســت گذاری امور كــودكان و جوانان« با 
فاصله از دو پنل قبلی برگزار شــد. عبادی، رئيس پنل 
در همين جا دربــاره وضع آســيب های اجتماعی در 
كشــور توضيحاتی داد: »آســيب های اجتماعی كه 
20 سال پيش، كارشناسان و متخصصان نگران وقوع 
آن در آينده بودند، حاال اتفاق افتاده و تبديل به چالش 
و مشكل و حتی در برخی موارد بحران شده اند كه حل 
كردن آن هزينه زيادی می خواهد.« سياســت گذاری 
در ورزش ايران، موضوع ديگــری بود كه در اين پنل از 
سوی محمود شهابی، استاد دانشگاه، مورد بررسی قرار 
گرفت. او با استناد به پژوهشی كه 
طی 4 سال با موضوع اوباشی گری 
در فوتبال ايران انجام شده، گفت: 
»بررســی های ما نشــان داد كه 
50 ســال پيش تا بهمن ماه  سال 
95، 33 بازی فوتبــال در ايران به 
خشونت كشيده شــده، 21 مورد 
آن مربوط به هواداران پرسپوليس 
و 14 مورد مربوط به هواداران تيم 
استقالل و بقيه مربوط به تيم های 
ديگر بود. 22 مســابقه از اين 33 
مسابقه، خشــونت كالمی حرف 
اول را مــی زد، در 8 مــورد پرتاب 
كردن اشــياء به زميــن فوتبال 
بوده و تنها يك بار درگيری ميان 
هواداران دو تيم اتفاق افتاده است. 
در 22 مورد هم از نظر تماشاچيان، 
تصميم نادرســت داور، منجر به 
درگيری شده است.« در ادامه اين پنل، محمد حسينی 
مقاله اش با عنوان تحليل سه نهاد سياست گذار اجتماعی 
در زمينه سياســت های اجتماعی ناظر بر كودكان در 
ايران بعد از انقالب را خواند: »به اســتناد آمار رســانه 
ملی در دو  ســال 94 و 95، 18 دانش آموز خودكشــی 
كرده اند، براســاس اعالم وزارت بهداشت در  سال 93 و 
94، 200 هزار كودك زير 6 سال سوءتغذيه دارند، بنابر 
گفته های يكی از مســئوالن وزارت رفاه هم، 150 هزار 
كودك كارت هويتــی ندارند، 300 هــزار كودك هم 

بازمانده از تحصيل هستند.« 
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در نخستین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران مطرح شد 

مسائل اجتماعی، پیچیده تر از مسائل هسته ای
  سیاست گذاری اجتماعی مانند هفت خوان رستم است

   حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک: با مدلی از رابین هودیسم مواجهیم؛ یعنی از اغنیا بگیریم و به فقرا بدهیم

افقی
1- انعــكاس صدا – ماقبل پيشــين – هنگام 

مصيبت گفته می شود
2- تيمي معتبر در فوتبال اسپانيا – معاون و ياور

3- زهر – عضو بي حــس – پي درپي – رنج و 
محنت

4- مصيبت و بال – خارج از محدوده زمين بازی 
– تنبل جاليزي – ميوه خوب

5- از شهرهاي چين – عقاب سياه – از ماه هاي 
ميالدي

6- نشردهنده– بانوي فرانسوي– فرمانده
7- مناطق بی درخت شمالگان – چين و شكن 

و شكاف – دشمن آتش 
8- عقيده انتخاباتي– قوچ – بدبو – حيرت

9- رايگان– ستاره تيم ملي آرژانتين– ملوديك 
10- رئيس جمهوری ســابق مصر– ســبزي 

معطر– از منابع درآمد روزنامه ها
11- از شهرهاي جنگ زده استان خوزستان – 

ته نشين مايعات– الهه ای در روم باستان
12- صابون خياطي– تابستان آذری– شهري 

در آلمان– هرزروي
13- قلم فرنگي- از دســت رفته– از صادرات 

زيباي كشورمان– گشوده
14- گلي زيبا كه فقط هنگام تابش خورشيد باز 

مي شود– به طور تصادفي و اتفاقي 
15- از شهرهاي پاكســتان– باتقوا– جوجه 

تيغي 

عمودی
1- نام درياي خزر در متــون قديمي– بقچه 

لباس– رهبر كاتوليك مذهبان 
2- ســحرخيز باش تــا. . . شــوي – عفت و 

شرافتمندي 
3- پرحرفــي– شــهيد تيرمــاه 60 – بالی 

بنيان كن – غوزه پنبه 
4- نت بيمــار – نوعي يقه - كنــار نيمكت – 

قربانگاه حاجيان
5- قدرت اقتصادي برتر اروپا – پرستار – نام به 

هم ريخته يك گياه قلبی شكل
6- نور اندك – ايوان عبرت- ديهيم و تاج

7- ريشه – فراهم سازي – متضاد سفلي 
8- قاتل نشــده – وفاي به عهد – مادر آذري – 

اختيار كامل
9- وكيالن – بازي فينال – ورق كاغذ

10- دوستی- رأي نه مثبت نه منفي– دورويی
11- كمربنــد فرضي زمين– نشــانه كاال – 

شهرآورد
12- ضلع روبه روي زاويه قائمه – از حامل هاي 

انرژي– تابستان آذري – نوك قله
13- حرف دهن كجي– جغد– محل خريد و 

فروش خانه– عيد ويتنامي ها
14- رمانــي از الكســاندر دومــا، نويســنده 

فرانسوي– رشته كوه افغانستان 
15- ساز كليسا– خاك متبرك– قدرت و توان
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اسراپیبارفولین1
سوکیفبیسازاوا2
مزالجالمنشیرن3
انبضیباماهتک4
نیلیننمورتس5
باهاگاتخاونکی6
هبگفوتسورامار7
زییمتوهاسناسا8
مدرسنملتنجدنا9
یراجاغارواکیج10
ندرمتمریرسر11
اسریهناواهاک12
ماهبایتشزورهر13
دنارقاشوریاود14
ناوجدبماردوبان15

 در دو سال 94 و 95، 18 
دانش آموز خودکشی کرده اند،  

در سال 93 و 94، 200 هزار 
کودک زیر 6 سال سوء تغذیه 
دارند،  150 هزار کودک کارت 

هویتی ندارند، 300 هزار کودک 
هم بازمانده از تحصیل هستند

یک رویکرد امنیتی به رفاه 
اجتماعی وجود دارد

بررسی ها نشان می دهد که 
ما سیاست مدون و صریحی 
درباره خانواده در ایران نداریم

بررسی ها نشان می دهد از 
50 سال پیش تا بهمن ماه سال 
95، 33 بازی فوتبال در ایران 
به خشونت کشیده شده، 21 
مورد آن مربوط به هواداران 
پرسپولیس و 14 مورد مربوط 

به هواداران تیم استقالل و بقیه 
مربوط به تیم های دیگر بود. 

22 مسابقه از این 33 مسابقه  
خشونت کالمی حرف اول را 

می زد، در 8 مورد پرتاب کردن 
اشیاء به زمین فوتبال بوده و تنها 
یک بار درگیری میان هواداران 

دو تیم اتفاق افتاده است

ما در بسیاری از حوزه های 
سیاست گذاری عمومی، دچار 

ناکارآمدی شده ایم

سیاست گذاری اجتماعی، 
متولیان ناکارآمد و غیرمسئول 

دارد

مشکل بزرگ سیاست گذاران  
ساده انگاری فهم مسأله است

یک نوع مصونیت 
سیاست گذاران را قائل شده ایم 
و جز در اموری مثل فتنه، افراد 

 مجازات نمی شوند

| محمد رحیمي- محمدهادي گلشني متین  | 
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