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E-mail: mostagheldaily@gmail.com
اردوغان در تماس تلفنی با حیدرالعبادی:

از دولت عراق برای حفظ

سیاسی

در جریان این تماس ،رئیسجمهوری ترکیه بر موضع مخالف کشورش جهت برگزاری همهپرسی اقلیم کردستان عراق و حمایت کامل کشورش از دولت عراق در تمامی گامهای موجود برای حفظ وحدت و یکپارچگی عراق تاکید کرد.

یکپارچگی سرزمینی حمایت کامل
میکنیم

به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،دولت عراق در بیانیهای اعالم کرد که حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق تماس تلفنیای را از جانب رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه دریافت کرد .در این بیانیه همچنین آمدهاست:

طبق این بیانیه ،ترکیه بر هماهنگی با عراق ب ه خاطر امنیت و ثبات منطقه تاکید دارد .نخستوزیر عراق در عین حال بر وحدت و یکپارچگی تالشها میان گروههای عراقی که دلیلی مهم و اساسی برای پیروزیها و نیز ضرورت تکمیل
عملیات آزادسازی تمامی خاک کشورش از چنگال تروریسم است و نیز اهمیت هماهنگی میان تمامی کشورهای منطقه جهت نابودی تمامی اشکال تروریسم تاکید کرد .حیدر العبادی همچنین بر موضع واضح دولت عراق جهت اتخاذ تمامی
اقدامات الزم برای حفظ وحدت کشور عراق و ممانعت از هر آن چه که صلح داخلی را تهدید میکند ،تاکید کرد.

نگاه روز

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

مقابله با آسیبهای اجتماعی وظیفه همه ارکان نظام است
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت
توجه به پدیدهها و آسیبهای اجتماعی اظهار
کرد :وضعیت پدیدهها و آسیبهای اجتماعی
در کشور به نقطهای رسیده است که برای اقدام
جهت مقابله با آن همه ارکان نظام باید بسیج
شوند.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهوری روز دوشنبه  28 -شهریور در مراسم
افتتــاح همزمــان  140مرکز اورژانس آســیبهای
اجتماعی با تاکید بر اینکه اهتمام به کاهش و کنترل
آسیبهای اجتماعی مسئولیتی مهم و ملی است که
بر عهده همه قرار دارد ،خاطرنشــان کرد :دولت نیز
در این زمینه وظایف و مسئولیتهایی بر عهده دارد.
وی بــا اشــاره بــه مواجهه همــه مردم بــا انواع
آســیبهای اجتماعــی گفت :هــم در گزارشهای
رسمی و رسانهها و هم در اطراف زندگی همه مردم
نمادهای تکاندهنــدهای از آســیبهای اجتماعی
وجود دارند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه گســترش
اورژانسهای اجتماعی یکی از ضرورتهای اساســی
اســت که برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ایجاد
شــده اســت ،اظهار کــرد :پدیدهها و آســیبهای
اجتماعی در کشــور به نقطهای رســیدهاند که باید
همه ارکان نظام بــرای اقدام جهت مقابله ،کاهش و
کنترل آن بسیج شوند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم زدودن
زمینههای آسیب اجتماعی در جامعه گفت :هر گامی

که در راســتای عدالت و توســعه همه جانبه کشور
و همچنین مبارزه با فســاد گســترده موجود و رفع
تبعیض از گروههای آسیبپذیر برداشته شود ،مسیر
را برای برداشــتن زمینههای منجر به آســیبهای
اجتماعی هموار میکند.
جهانگیــری با بیــان اینکه قطعــا پیشگیری از
ایجاد آســیبهای اجتماعی اقدام اصلی است ،اظهار
کرد :آســیبدیدگان اجتماعی باید به دیده بیمار و
قربانیان این موضوع دیده شــوند و برای نجات آنها
برنامههایی جدی در دستور کار ما قرار بگیرد.
وی با اشــاره به انجام اولویتبنــدی در دولت در
خصوص آسیبهای اجتماعی گفت :در اولویتبندی
کــه انجام دادیم به  5اولویت در زمینه آســیبهای
اجتماعــی پرداختهایــم کــه باید در دســتور کار
دســتگاههای دولتــی قــرار بگیرد .در ایــن زمینه
ساماندهی مسائل حاشیه نشینان در اطراف شهرهای
بزرگ به عنوان نخستین اولویت مطرح شده است.
معاون اول رئیس جمهوری اعتیاد به مواد مخدر را
دومین اولویت دولت در زمینه آسیبهای اجتماعی
عنوان کرد و گفت :متاسفانه شکل جدید مواد مخدر
و گسترش آن به بخش جوانان و زنان کشور به یکی
از آسیبها و دغدغههای جدی اجتماعی تبدیل شده
است .در این زمینه باید به معتادان به صورت جدی
به عنــوان یک بیمار نگاه کرد و بــرای درمان آنها
اقدام نمود.
وی در ادامــه طالق را ســومین اولویت دولت در
مقابله با آســیبهای اجتماعی مطرح و اظهار کرد:

آمار طالق بهویژه در شهرهای بزرگ از جمله تهران
در وضعیت نگرانکننــدهای قرار دارد .این در حالی
اســت که کانون خانواده در جوامع مختلف از جمله
کشور ما جزو مهمترین کانونهای پیشگیری کننده
از آسیبهای اجتماعی هســتند .در این زمینه باید
تــاش جدی کنیم تــا از بین رفتن ایــن کانونها
جلوگیری کنیم.
جهانگیری مفاسد اقتصادی و مناطق حاد ،بحرانی
و جرمخیــز را از دیگر اولویتهــای دولت در زمینه
مبارزه با مفاسد اجتماعی عنوان و تصریح کرد :آنچه
که اهمیت دارد این اســت که ما نــه میتوانیم این
مســائل را نادیده بگیریم و نه میتوانیم به شیوههای
خشــن ،قضائی و امنیتی با آنها برخورد کنیم ،چرا
که پاک کردن صورت مســئله ،بحث را پیچیدهتر و
زیرزمینیتر میکند.
وی با بیــان اینکه قرار گرفتن مــردم در معرض
آســیبهای اجتماعی واقعیتی اســت که باید برای
مقابله با آن راهکارهای علمی و تخصصی ایجاد کرد،
افزود :این که بهزیســتی دهها اورژانس اجتماعی با
حضور متخصصان و کارشناســان ایجاد میکند ،به
این دلیل اســت که میخواهد بــه جامعه بگوید که
برای حل آسیبهای اجتماعی باید به متخصصان و
تحصیلکردگان در این زمینه متکی شد.
گاهی اوقات به اشــتباه فکر میکنیم که مقابله با
آســیبهای اجتماعی فقط به معنای برخورد کردن
با عوارض آن اســت .این در حالی اســت که مقابله
با آســیبهای اجتماعی شــامل دو بخش ریشهها و

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران:

برخی میخواهند محارمشان در
اجتماع باشند ،اما سایر زنان در
خانه بمانند
عضو شورای شهر تهران گفت :یک جریان فکری
وجود دارد که معتقد است ،زنان باید در خانه بمانند و
فقط به وظیفه خانهداری و مادری بپردازند ،اما وقتی
بحث حضور فعاالنه زنان در اجتماع مطرح میشود،
معتقدند؛ فامیل و محارمشــان باید در اجتماع حضور
پیدا کنند و عده کثیری از جامعه را نادیده میگیرند و
این نسخه را فقط برای خاندان خود میپیچند.
به گزارش ایلنا ،شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران درباره
حضور زنان در عرصههای مدیریت شهری گفت :در طول  12سال
گذشته در بدنه شهرداری تیمی به عنوان مشاوران شهرداران تهران
انتخاب شدند که مسئولیت اجرایی نداشتند و زیر نظر همسر شهردار
سابق و مشاور او کار میکردند .یک بخش هم تحت عنوان اداره
کل امور بانوان شــهرداری تهران مشغول بودند ،اما از آنجایی که
نتوانستند؛ مشکالت به وجود آمده در داخل شهرداریها را حل و
فصل کنند ،در نتیجه تالش شد با تفکیک مدیریتی جنسیتی زنان،
آنها را از عرصه تصمیمسازی و تصمیمگیری دور کنند.
او ادامه داد :از نظر من این تفکیک جنســیتی زنان ،باعث شده
تجربه اجرایی کافی را نداشــته باشند ،البته در انتخاب مردان این
ســابقه اجرایی مالک قرار داده نمیشود .اما زمانی که زنان حتی
توانایی مدیریت کافی را نیز دارند از آنها اســتفاده نمیشود .اگر
امتیاز زنان  90باشد گاهی این خودشان هستند که اعتماد به نفس
کافی ندارند.
امانی با اشاره به تفکراتی که معتقدند؛ زنان باید خانهنشین شوند،
افزود :یک جریان فکری وجود دارد که معتقد اســت ،زنان باید در
خانه بمانند و فقط به وظیفه خانهداری و مادری بپردازند .هنوز این
تفکر در شــهر تهران نیز وجود دارد ،ولی بیشک آقای نجفی با
توانی که دارد روی توانمندی زنان تاکید خواهد کرد.
او ادامه داد :در هر حال این جریان فکری نهادهای بسیار مهم،
به خصوص رسانه را در اختیار دارند ،وقتی بحث حضور فعاالنه زنان
در اجتماع مطرح میشــود ،معتقدند؛ خانواده و محارمشان باید در
اجتماع حضور پیدا کنند و عده کثیری از جامعه را نادیده میگیرند
و این نسخه را فقط برای خاندان خود میپیچند.
این عضو شــورای شهر تهران عدم حضور زنان در عرصههای
مدیریتی را برای نظام دارای هزینه دانست و بیان داشت :اگر آقای
رئیسجمهور به هر دلیلی نتوانســت در ســطوح باالی مدیریت،
همچون وزارت از زنان اســتفاده کند ،ولی انتظار داریم که مطابق
وعدههایشــان در بدنه اجرایی دولت 30 ،درصد مدیران میانی به
باال را از میان زنان انتخاب کنند .البته این شبهه به وجود نیاید که
صرفا به خاطر جنســیت انتخاب شوند ،بلکه زنان بسیار توانمند،
مدیر ،مدبر ،دانشآموخته و شایستهای در همه قوا هستند که مورد
بیمهری قرار میگیرند.
او ادامه داد :این انتظار از شــهردار پایتخت هم وجود دارد و قبل
از اینکه ایشــان مستقر شود ،به همراه فراکسیون زنان مجلس و
خانمهای شورای شهر و شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
نشستی با حضور شهردار تهران برگزار شد و درخواستهای خود را
با ایشان در میان گذاشتیم .جمله مهمی که شهردار تهران در جلسه
به آن اشاره کرد؛ این بود که با حضور خانمها در مدیریت اجرایی
تهران شرایط زمخت تهران تقلیل پیدا خواهد کرد .االن زمان عمل
کردن به عهد و پیمانی است که شهردار تهران عنوان کرده بودند.
امانی افزود :با حضور زنان ،مدیریت اجتماعی خردگرا در مراحل
تصمیمسازی و تصمیمگیری جایگزین مدیریت کنونی خواهد شد.
اگر آقای نجفی قصد تغییر در مدیریت را دارند بیشــک حضور
زنان یکی از ارکان بسیار مهم و تاثیرگذار در این زمینه خواهد بود.
این عضو شورای شهر درباره تشکیل فراکسیون زنان در شورای
شــهر تهران نیز گفت :خانمها با یک اجمــاع مکمل یا همتراز
فراکســیون زنان مجلس مطالبات و انتظــارات مردم را پیگیری
خواهند کرد .نشستهای دورهای در این راستا برگزار خواهد شد که
اولین نشست همگرایی به صورت مختصر هفته گذشته برگزار شد.

عوارض است.
جهانگیــری تصریح کرد :صرفا مبــارزه با عوارض،
آســیبهای اجتماعی و نپرداختن به ریشههای آن
گرچه میتواند درد را تســکین دهــد ،اما میتواند
عوارض سختتری به همراه داشته باشد.
در ایــن زمینه مراکز آموزشــی و تعلیم و تربیتی
مختلفی که در کشور شــکلگرفته است باید تالش
کنند که جامعه را برای واکسینهشــدن در برابر این
آســیبها از مهارتهای اجتماعــی الزم برخوردار
کنند .این مهارتها حتما نیازمند آموزش هستند.
وی همچنین بــا تاکید بر لــزوم توجه به مناطق
مختلف کشــور در زمینه آسیبهای اجتماعی گفت:
برای مقابله با آســیبهای اجتماعی باید به مسائل
اقتصادی نظیر ایجاد اشتغال در کشور و حل مسئله
بــیکاری و توازن در توســعه مناطق بهویژه مناطق
مــرزی و همچنین توجــه به توســعه مناطقی که
قومیتهــا و اقوام حضور دارنــد ،جهت جلوگیری از
ایجاد احساس تبعیض توجه و سرمایهگذاری شود.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان:

مقامات دولتی در انتخابات اخیر کلی تخلف کردند

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد:
مجلس خبرگان نهادی مردمی است.
به گــزارش ایلنا ،آیتاهلل احمد جنتی در ســومین
اجالس پنجمیــن دوره مجلس خبــرگان رهبری با
اشــاره به هفته امر به معــروف و نهی از منکر گفت:
قیام حضرت عبداهلل الحسین برای امر به معروف بود
و همه مسئوالن نهادها باید این امر را جدی بگیرند.
آیــتاهلل جنتی بر لزوم توجه به ظرفیتهای داخلی
تاکید کرد و گفت :باید چشــم به جوانان خود داشته
باشــیم و با اتکا به اقتصاد مقاومتی فرصت اشتغال را
پدید آوریم.
وی ضمن ابزار خرسندی از شروع کار دولت جدید
خواستار بهبود اقتصاد و موضوعات فرهنگی در کشور
شد و اظهار کرد :دولت باید در چهارسال جدید برای
اشــتغال برنامه داشته باشــد و از بازیهای سیاسی
بپرهیزد.
رئیس مجلس خبرگان تصریح کرد :مســئوالن باید

بدانند پشــت لبخند دشــمن لبخند زهرآگین است،
برجام مصداق تیر زهرآگین بود.
رئیس مجلس خبرگان مســئله مهــم دیگر کنونی
را کشتار مســلمان میانمار دانســت و اظهار داشت:
متاسفانه امت اســامی در مقابل این جنایت سکوت
کرده اســت و این ســکوت فضای سرکوب را فراهم
کرده ولی این سکوت برای آنها گران میآید و باید
به مسلمانیشــان شک کرد .خوشبختانه ایران نسبت
به این حســاس اســت و هر کاری کهتوانسته کرده
است.
وی با اشاره به برگزاری همهپرسی اقلیم کردستان
عراق تصریح کرد :با برگزاری همهپرســی استقالل
اقلیم کردســتان میخواهند اســرائیل دیگری را در
منطقه ایجاد کنند کــه باید با تمام وجود در مقابلش
ایستاد .این خواسته آمریکا عربستان و اسرائیل است
که میخواهند مســلمانان را تضعیف کنند .امیدوارم
کســانی که خرده عقلی دارنــد در مقابل این توطئه
بایســتند .ما وظیفه شــرعی داریم که از مردم عراق
حمایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان مانند سنگری
اســت که موجب دلگرمی برای مردم میشود ،ابراز
داشت :مجلس خبرگان پشتوانه مردم و مظهر مردمی
بودن اســت .جایگاهش باید حفظ شود و اقدامی که
منجــر به تضعیــف مجلس خبرگان میشــود ،نباید

صورت بگیرد.
رئیس مجلــس خبرگان رهبری تاکید کرد :مجلس
خبرگان نهادی مردمی اســت .نظام اســامی یادگار
امام اســت و همچنان تحت تدابیــر و راهنماییهای
رهبری محکم و اســتوار اســت و به کوری چشــم
دشمنان در مسیر حرکت میکند.
دبیر شــورای نگهبان با بیان اینکه چشــمه رویش
نیروهای جوان همچنان جوشــان است ،عنوان کرد:
باید این فرهنگ ترویج شــده و از آن حفاظت شود.
اعتمــاد به غرب و اعتماد به امریکا هیچگاه راهگشــا
نیست .ذات تخلف و نقض عهد آمریکا هیچگاه قابل
تغییر نیست.
جنتی تاکید کرد :مجلس خبرگان باید انقالبی بماند
و انقالبی فکر کند.
وی با اشــاره بــه دوازدهمین انتخابات ریاســت
جمهوری عنوان کرد :این انتخابات مشکالت فراوانی
داشت و مقامات دولتی کلی تخلفات کردند.
دبیر شــورای نگهبــان افزود :فرماندار ،اســتاندار،
دهدار و بخشدار دیدیم که پایشان به دادگاه کشید .
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات رهبری
درباره فتنه اظهار داشــت :فتنه آفت بزرگی اســت،
مقام معظم رهبری گفتند مراقب فتنه باشــیم .ما به
عنوان خبرگان باید این موضوع را رصد کنیم و جزو
مطالباتمان باشد .

بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت:

در  ۴سال گذشته ،از  ۳۰۰۰پایان نامه دانشجویی حمایت کردهایم
بیژن نامدار زنگنه از حمایت وزارت نفت از
ســه هزار پایان نامه دانشجویی کارشناسی
ارشد و دکتری در چهار سال گذشته خبر داد
و گفت :با آغاز بــه کار دولت یازدهم ،برنامه
وسیعی برای تقویت ارتباط میان دانشگاهها
و صنعــت نفت در دســتور کار قرار گرفت و
امیدواریــم در دولت دوازدهم این امر به بلوغ
و ثمردهی برسد.
به گزارش ایسنا ،زنگنه افزود :مطالعات بهبود و افزایش
بازیافت  ۲۰میدان نفتی را در قالب قراردادهای پژوهشی
 ۱۰ساله به دانشــگاهها و پژوهشگاههای کشور واگذار
کردیم و متوسط پیشرفت فیزیکی این قراردادها تاکنون
 ۱۵درصد بوده است.
زنگنه در این نشست که با موضوع همکاریهای حوزه
نفت ،گاز و پتروشیمی با نظام علم و فناوری کشور برگزار
شد ،مهمترین مسئله در بخش باالدستی نفت را افزایش
بازیافت نفت از مخازن دانست و گفت :حدود  ۸۰۰میلیارد

بشکه نفت داریم ،ولی ضریب بازیافت ما از این تعداد ۲۷
درصد است .وی با اشــاره به اینکه یک درصد افزایش
ضریب بازیافت نفت حدود  ۸میلیارد بشکه است عنوان
کرد :یعنی میتواند  ۴۰۰میلیارد دالر برای کشور ثروت
ایجاد کند و نیاز است که دانشگاه و صنعت در این زمینه
با همکاری یکدیگر کار کننــد .وزیر نفت با بیان اینکه
برای نخستین بار است که تحقیق مخازن را به دانشگاهها
واگذار کردهایم ،افزود :این امر نیازمند یک سازماندهی
جدید است و باید اجزای مختلف دانشگاه به صورت تیمی
به کار گرفته شوند تا تحولی برای پژوهش کشور ایجاد
شود .مهندس زنگنه درخصوص بخش پایین دستی نفت
اظهار داشت ۱۲ :قرارداد با دانشگاهها و مراکز پژوهشی
کشور با هزینهای بالغ بر  ۷۰۰میلیارد تومان برقرار شد.
وی مقوله باالدستی و پاییندستی در حوزه نفت را مهم
ارزیابی کرد و افزود :معتقدم این دو مقوله به یک تحول
ســاختاری منجر میشود و پیوند بین دانشگاه و صنعت
را به طور کامل نهادینه میکند و دانشــگاههای ما باید

ی متصل باشند تا بتوانند با یکدیگر
روزان ه با مراکز نفت 
همکاریهای مناسبی داشته باشند .وزیر نفت درخصوص
حمایت از پایان نامههای دانشجویی افزود :از سال ۱۳۹۲
تاکنون  ۳هزار پایاننام ه دانشــجویی در مقاطع تحصی
کارشناسی ارشد و دکترا از سوی وزارت نفت مورد حمایت
قرار گرفته و مجموع ًا  ۱۰میلیارد تومان برای آن پرداخت
شــده و قصد داریم این تسهیالت را در مقطع دکترا ۱۲
میلیارد تومان و در مقطع کارشناسی ارشد  ۸میلیارد تومان
اضافه کنیم .به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،وی
با طرح این ســؤال که اگر امــروز این اتفاق رخ دهد در
عســلویه و ماهشــهر هم همان اتفاق سال  ۱۳۵۷روی
خواهــد داد؟ افزود :در زمینه توزیــع قدرت ،پیشبینی
ســاختارهای اجتماعی جدید ،اصالح ساختار قدرت در
سطوح پایین و باال ،کسی به جز دانشگاه در حال حاضر
نمیتواند ایجاد یکپارچگی کند و راه حل ارائه دهد؛ چرا
که این بخش ممکن است سرمایههای ملی ما را دچار
مخاطرهکند.

غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

بازنگری هستند

اصولگرایان نیازمند

به گزارش ایلنا ،آیتاهلل ســیدمحمد غروی باید مالحظه کنند تصمیماتی که به اجرا گذاشــتند موفق
درباره مطرح شــدن لزوم تغییــر در جریان بــود ه یا خیر و در صورت عدم موفقیت ،پیگیری داشــته
اصولگرایی ،گفت :به طور کلی همه جریانهای باشند و این مسئلهای است که به آن نیازمندیم و ربطی به
علمی ،سیاســی ،پژوهشــی و آموزشی باید پیر و جوان بودن نیروها ندارد .اتفاقا افراد باسابقه به لحاظ
توجهشان به سیاســت و ارزشهای حاکم در تجربهای که دارند ،بیشــتر میتوانند مسائل را پخته و به
تها آن توجه کنند .وی ادامه داد :برخی از جریانهای باسابقه
تشکیالت خود باشد و از طرفی هم به واقعی 
توجه کنند و همواره نسبت به کار و نقش خود   فــردی را در انتخابات معرفی میکنند که در همان زمان
قابل پیشبینی اســت که آن بزرگوار اگر بتواند رأیی را به
آسیبشناسی داشته باشند.
عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قــم ،افزود :خود جذب کند حدود  1تا  2میلیون است همچنین گاهی
اصولگرایان اگر عملکرد و فعالیت جمعی و انفرادی دارند افرادی را به یکباره سه یا چهار ماه قبل از انتخابات بدون
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اینکه در زمینههای مختلف کارکرده و یا طرح و برنامهای
داشــته باشد ،به صحنه میآوریم و آن نیرو را میسوزانیم
و بعد از آن هم حاضر نیســتیم که بگوییم اشتباه کردیم
و در نهایت اگر با هر کــدام از تصمیمگیرندگان صحبت
کنیم ،میگویند بهترین گزینه بوده اســت و حاظر نیستند
به اشتباهات خود توجه داشته باشند .غروی اظهار داشت:
وفاق نسبی بین عقالی اصولگرایان میتواند به وجود آید
اما مشــروط و منوط به این است که جامعه را بشناسند و
مســائلی که در جامعه تاثیرگذار است ،بدانند و با توجه به
آن خطاهای خود را بار دیگر تجربه نکنند.

ابراهیم رزاقی اقتصاد دان:

«فقر» برجستهترین عامل
ترک تحصیل
به گزارش ایلنا ،فقر ،خانوادهها را از هر ســطح فرهنگی که باشــند ،فرقی نمیکند ،در
شــرایطی قرار میدهد که تمایل پیدا میکنند از فرزند به عنوان نیروی کار استفاده کنند
مختلف فرهنگی و منطقهای بــدون هیچ تمایز ماهوی به
و این معضــل در طیفهای
ِ
چشــم میخورد؛ مسئله خیلی ساده اســت؛ خانواده فقیر و بیکار ،توان ندارد که فرزند را
راهی مدرســه کند .به گفته معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش  50درصد دختران
در مناطق مرزی از تحصیل در مقطع متوسطه بازمیمانند .این مقام مسئول بحث ازدواج
زودهنگام و عوامل فرهنگی را در بازماندگی از تحصیل دختران پررنگ میکند.
مســئله فقر اقتصادی در مناطق محروم و فقدان فرصتهای شــغلی شایسته و تاثیر
آن در بازماندگی از تحصیل ،دســتمایه گفتگویی است با «ابراهیم رزاقی» ،اقتصاددان
و استاد دانشــگاه .رزاقی معتقد است ،زیرساختهای غلط اقتصادی ،موثرترین عامل در
رشد آســیبهای اجتماعی از جمله بازماندگی از تحصیل است .مشروح این گفتوگو را
در زیر میخوانید:
با توجه به اخبار اقتصادی مناطق مرزی داریم و شدت فقر و بیکاری و
فرهنگی بازماندگی از
غیررسمی پرخطرآیا میتوان وجهه
رواج مشاغلِ
ِ
ِ
تحصیل دختران را تا این حد برجســته کرد؟ آیا سهم عواملِ زیرساختی
مثل فقر و بیکاری آنقدر پررنگ نیست که فرهنگ را تحتالشعاع قرار
دهد؟
مسلما فقر برجســتهترین عامل در ترک تحصیل است؛ فقر ،خانوادهها را از هر سطح
فرهنگی که باشــند -فرقی نمیکند -در شرایطی قرار میدهد که تمایل پیدا میکنند از
مختلف فرهنگی و
فرزند به عنوان نیروی کار اســتفاده کنند و این معضل در طیفهای
ِ
منطقهای بدون هیچ تمایز ماهوی به چشــم میخورد .مسئله خیلی ساده است؛ خانواده
فقیر و بیکار ،توان ندارد که فرزند را راهی مدرسه کند چرا که با تحصیل فرزند ،هم یک
نیروی کار از دست میرود و هم هزینههای مازا ِد تحصیل به خانوار تحمیل میشود .یک
مســئله جانبی هم اینجا پیش میآید؛ تحصیلکردگی گاهی با تعامل با محیط کار سنتی
منافات دارد؛ یعنی بچهای که مدرســه رفت و بعد از آن دانشگاه رفت ،دیگر برنمیگردد
در محیطِ سنتی خانواده و روستا ،کارکند ،چون توقعش از خودش و از زندگی باال رفته و
تغییر کرده اســت .یعنی خانواده در شرایطی که فقر و بیپولی دارد ،برای تحصیل فرزند
هزینه میکند اما نتیجهای نمیبیند .یعنی تحصیل را ســرمایهگذاری نمیداند که کامال
دســت والدین نیستند و همین است که
درســت هم هست؛ فرزندان این روزها عصای
ِ
التحصیل دانشــگاهی بیکار در منزل دارند ،باز
بازنشســتگان که اغلب یک یا چند فارغ
ِ
دوران شاغلی و جوانی کار کنند و
هم میگردند دنبال کار و مجبور میشــوند بیشــتر از
ِ
پس هزینهها بربیایند .پس معضل ترک تحصیل در مناطق مرزی یک
جــان بکنند تا از ِ
مســئله چندبعدی است که بین عوامل آن ،مســائل فرهنگی و ازدواج زودرس اصال در
اولویت قرار ندارد.
ظاهرا به همان نسبت که در مناطق محروم فقر و بیکاری بیشتر است،
نرخ ترک تحصیل هم باال است .پســر را میتوانند بفرستند دنبال کار،
ِ
حتی کارغیررســمی مثل کولبری ولی در این شــرایط ،دختر نمیتواند
کمکخرج خانواده باشد و ازدواج زودرس ،خودش معلولِ فقر است.
من هم دقیقا همینطور فکر میکنم .ازدواج و سن ازدواج یک پدیدهای است که ریشه
در آداب و رسوم و فرهنگ هم دارد اما ترک تحصیل چه دختر و چه پسر رابطه مستقیم
با سطح اقتصادی خانوار دارد؛ اقتصاد در این زمینه دخالت مستقیم دارد.
یعنی اگر اقتصاد بهبود پیدا کند ،طبیعی است که دختران هم میتوانند
تا هر زمان ادامه تحصیل دهند؛ منظورتان این است که مسائل اقتصادی
مقدم است بر مسائل فرهنگی؟
این کامال صحیح اســت .خانواده وقتی فقیر است و میراثدا ِر یک فرهنگ سنتی هم
هســت ،تمایل دارد خیلی زود از هزینههای زندگــی ،هزینههای فرزند را مِنها کند یا در
کســب درآمد کند .مواردی هم هســت که مادر خانواده
طریق کودک،
صورت امکان از
ِ
ِ
سال چندانی هم ندارد،
مجبور اســت که کار کند و دخت ِر
ِ
بزرگ خانواده که شــاید سن و ِ
کــودکان دیگر نگهداری میکند و امور داخلی خانوار
وظایف خانه را متقبل میشــود ،از
ِ
به او محول میشــود .مســئله کامال پیچیده است؛ در نظر بگیرید ما آمار دقیقی از کار و
نرخ شاغالن هم نداریم .دولت برای این که میخواهد همیشه ادعا کند که بیکاری کم
داریم ،هیچ وقت آمار دقیقی از اشــتغال تهیه نمیکند .در آماری که اخیرا منتشــر شده،
جمعیت ده ســال به باالی کشور را  66میلیون نفر ذکر کردهاند ولی در آمارهای رسمی،
ِ
 22میلیــون نفر ایرانی کار میکنند .این تناظر آماری نشــان میدهد که چند دهمیلیون
ایرانی در سن کار هستند اما کار ندارند.
ممکن اســت این چند ده میلیون همهشان بیکار نباشند ،بلکه مشاغل
غیررسمی داشته باشند که در آمارها نمیآید.
نــه ،آمار اتفاقا اینها را خیلی زود جذب میکند؛ اینها جزء آمار هســتند؛ چون طبق
تعریف رســمی برای آمارگیری ،کسی که یک ساعت در هفته کار کند ،شاغل محسوب
میشــود .ببینید برای این که بیکاری را بپوشــانند ،از ترفندها و شــگردهای مختلفی
استفاده میکنند و نرخ بیکاری را به پایین هل میدهند؛ یکی همین شاغل حسابکردن
کســانی که با اشتغالشــان نمیتوانند نان خالی برای خودشان به تنهایی تهیه کنند .این
برای ایران یک ضایعه بزرگ است .یک خطر ناشناخته ایران را تهدید میکند .به عبارتی
دولتها نمیخواهند این تهدید را بشناســند و از ماهیتش خبردار شــوند و آن هم تهدید
بیکاری و فقر است که همه ابعاد زندگی ملت را از جمله همین ترک تحصیلی که گفتید،
تحتتاثی ِر جدی قرار میدهد .مسئوالن در دهههای گذشته برای این که عدم شایستگی
خود را در مدیریت اقتصادی کشــور بپوشانند ،شروع کردند به دستکاری کردن آمارها و
در ضمن انگار نمیخواهند خطرهای جدی را در ســطح جامعه جدی بگیرند .نرخ رو به
افزایش بیکارانی که حداقلها را هم ندارند ،قطع یقین یک خطر جدی است که جامعه
سمت عصبیت و فروپاشی میبرد .این نکته مهم را در نظر بگیرید که در انقالب ما،
را به
ِ
صاحب همه چیز هستند؛
در همه آرمانهایش در همه اسنا ِد الزماالجرایش ،کوخنشینان
ِ
صاحب همه امکانات و مواهب کشور باشند؛ اما در عمل چه میبینیم؟ رش ِد
یعنی بایستی
ِ
خوی کاخنشــینی را .جوری عمل میکنند که انگار آنهایی که ندارند ،حقی هم ندارند و
بیجهت زنده هستند .من فکر میکنم شناسایی این دردهای اقتصادی خیلی مهم است.
آیا باید در این مناطق ،صنایع گســترش پیدا کند ،کارخانه ایجاد شود،
اشتغال واقعی و شایسته رشد کند و بعد برویم سراغ راهکارهای فرهنگی.
البته اگر میخواهیم در عمل جواب بگیریم؟
کامال درست .یا حداقلش این است که در کنار هم این دو موضوع را پیش ببریم .یک
نکته دیگر را هم باید به این بحث و در کنار عوامل مهم دیگری که درکاهش تمایل به
قاب فقر نقش دارند ،اضافه کنیم و آن هم این اســت که آموزش و پرورش
تحصیل در ِ
ما دقیقا مثل آموزش عالی ما هیچ ارتباطی با جهان صنعت و مشــاغل ندارد .آموزش و
پرورش باید قبل از هرچیز محصل را برای کار کردن آماده کند.
وقتی فرزند یک خانواده فقیر میبیند مدرسه هیچ فایدهای ندارد ،پس
نتیجه میگیرد که عطای مدرسه را به لقایش ببخشد و برود سر کار.
بله معضل همین اســت .اما وقتی آموزش متناسب با شرایط زیستی و محیطی باشد و
محصل ،تخصص و مهارت برای انجام حرفــه پیدا کند ،تمایل به تحصیل باال میرود؛
بهتر اســت که در هر منطقهای ،مخصوصا در مناطق محروم و فقرخیز ،حرفههای سنتی
آموزش داده شود تا محصل به همان نسبت که درس میخواند ،به اصطالح کارگرتر هم
بشود یا برای کار آمادهتر بشــود ،تجهیز بشود .این مسی ِر تجهیز شدن باید از دبستان تا
دانشگاه تداوم داشته باشد اما در عمل اینطور نیست.
آموزشوپــرورش نهتنها مهارتهای حرفهای را آمــوزش نمیدهد ،بلکه مهارتهای
اخالقی را هم از یاد بردهاست؛ این میشود که با فارغالتحصیالن و دیپلمههایی مواجهیم
که عاطل و باطل میمانند و کاســه چهکنم دســت میگیرند و این تسلسل بیحاصل با
رفتن فرد همینطور ادامه پیدا میکند.
دانشگاه
ِ

