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ایران در «پیچ تاریخی تحوالت جمعیتی»

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با بیان اینکه ایران در «پیچ تاریخی
تحوالت جمعیتی» قرار دارد ،میگوید :تقریبا همه شاخصهای جمعیتشناختی
کشور ،رکوردهای حداقلی را ثبت کردهاند.
صالح قاســمی در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه در تحوالت جمعیتی ایران
در مقطع بسیار مهمی قرار داریم که به تعبیری میتوان آن را مهمترین «مقطع
گذار جمعیتی ایران» یا بــه تعبیری عمومیتر «پیچ تاریخی تحوالت جمعیت»
در ایران نامید ،اظهار کرد :ایران در وضعیت هشــدار شاخصهای جمعیتی قرار
دارد و تقریبا همه شــاخصهای جمعیتشناختی کشــور رکوردهای حداقلی را
ثبت کردهاند.وی درباره شــاخصهای مختلف جمعیتی گفت :نرخ رشد جمعیت
کشــور امروز به  ۰.۷درصد رســیده و این کمترین نرخ رشدی است که در طول
تاریخ ثبت شده است .این نرخ کامال به سوی صفر و نرخ رشد منفی میل دارد و
این نرخ در طول تاریخ ایران بیسابقه بوده است.
ثبت پایینترین نرخ باروری در تاریخ ایران

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشــور از ثبــت پایینترین نرخ باروری در
تاریخ ایران خبر داد و خاطرنشان کرد :امروز پایینترین نرخ باروری در تاریخ ایران
را ثبت کردیم؛ به طوریکه نرخ باروری در ایران به ازای هر زن  ۱.۶فرزند اعالم شده
اســت و با این اوصاف نرخ باروری کمتر از سطح جانشینی تقلیل پیدا کرده و این
روند نیز بیســابقه است .قاسمی به نرخ سالمندی در جمعیت کشور اشاره کرد و
گفت :امروز  ۱۱درصد جمعیت کشور ،جمعیت باالی  ۶۰سال را تشکیل میدهند
و این درحالی است که در هیچ مقطعی ،این میزان از سالمندی را نداشتهایم ،ضمن
اینکه طی ســه دهه آینده شاهد افزایش سالمندی به بیش از  ۳۰درصد خواهیم
بود و به تعبیری ســونامی سالمندی در ایران به راه خواهد افتاد .کشورهای زیادی
در بازه زمانی بیش از  ۱۰۰ســال از مقطع جوانی جمعیت به مقطع سالخوردگی
رسیدهاند ،اما ایران این روند را طی حدود  ۲۵تا  ۳۰سال طی میکند.
کاهش حدود نیم میلیون تولد طی پنج سال

وی ادامه داد :از ســوی دیگر کاهش حدود نیم میلیون تولد طی پنج سال نیز از

دیگر آمارهایی اســت که باید به آن توجه شــود؛ براساس آمارها ،از سال ۱۳۹۵
تا  ۱۴۰۰حدود نیم میلیون تولد را از دســت دادیم و این آمار نیز در جای خود
رکورد بیسابقهای اســت .با این شاخصهای حداقلی سالهاست که زنگ خطر
هشدارهای جمعیتی به صدا درآمده است.
وی معتقد اســت که مقایسه وضعیت ایران با کشــورهای همسایه و کشورهای
جهانی نشــاندهنده نداشتن وضعیت مطلوب شاخصهای جمعیتی ایران است.
اگرچه بســیاری از این روندهای جمعیتی در همه کشورهای دنیا تجربه میشود
امــا تحوالت جمعیتی در ایران دو ویژگی منحصر به فرد دارد که این دو ویژگی
پیامدها و آسیبهای هشدارهای جمعیتی برای ایران را دو چندان میکند.
ایران رکورد دار سرعت کاهش نرخ باروری در جهان

قاسـمی بـا اشـاره بـه ویژگیهـای جمعیتـی ایـران گفـت :سـرعت تحـوالت
جمعیتـی در ایـران بسـیار زیاد اسـت .کشـورهای زیـادی در جهان هسـتند که
نـرخ باروریشـان از بیـش از  ۵فرزند بـه ازای هر زن به حـدود دو فرزند کاهش
پیـدا کـرده اسـت امـا اغلـب کشـورها ایـن رونـد را در بـازه زمانی بیـش از یک
قـرن طـی کردهانـد ،حـال آن کـه ایـران ایـن مسـیر را از بیـش از  ۶فرزنـد بـه
 ۱.۶فرزنـد در بـازه زمانـی  ۳۰سـاله طی کرده اسـت ،لذا رکورد سـرعت کاهش
نـرخ بـاروری در جهـان به نام ایـران ثبت شـده و این موضوع یک هشـدار تلقی
شـده و موجـب میشـود نظـام برنامهریزی کشـور نتوانـد با این سـرعت خود را
تطبیق دهد.
وی درخصــوص دومیــن ویژگی منحصر به فرد جمعیتی ایــران نیز اظهار کرد:
اغلب کشورهایی که روند گذار جمعیتی و سالخوردگی جمعیت را طی میکنند،
بعد از مدرنیزاســیون و دســتیابی به شاخصهای رشــد اقتصادی و پیشرفت و
توسعه ،مسیر سالخوردگی جمعیت را طی میکنند ،اما آنچه در ایران رخ میدهد
این اســت که ما قبل از تجربه روند توســعه و پیشرفت اقتصادی ،به یک کشور
سالخورده تبدیل میشــویم ،لذا پیامدهای این گذار جمعیتی برای ایران بسیار
بیشتر از گذشته خواهد بود و این دو ویژگی باعث میشود که تحوالت جمعیتی
در ایران حساسیت بیشتری داشته باشد.

محسنیاژهای:

شــهید آبشناســان را از طریــق مناقصــه
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دیوارکشــی مجتمــع آموزشــی رفاهــی

گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان سفر  ۱۲روزه خود
به ایران بیانیــهای ویژه درباره تاثیر تحریمها بر بیماران
مبتال به بیماریهای خاص و افراد دارای معلولیت منتشر
کــرد .او در این بیانیه به روایتهای غم انگیز از بیماران
مبتال به بیماریهای خاص و افراد دارای معلولیت درباره
مشکالت دسترســی به داروها و تجهیزات کمکی مورد
نیازشان اشاره کرد.
دوهان گفــت «از بیماران مبتال به بیماریهای خاص و
افراد دارای معلولیت درباره مشــکالتی که در دسترسی
بــه داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز خود با آن روبرو
هســتند ،روایتهای غم انگیزی شنیدم ».وی در ادامه
گفت «مجموعــه پیچیده تحریمهــای یکجانبه علیه
ایران ،همراه بــا تحریمهای ثانویه علیه افراد و نهادهای
ثالث ،رعایت افراطی تحریمها و اتخاذ سیاســتهای به
صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکتها و مؤسسات
مالی ،چالشهای انســانی و اقتصادی موجود را تشدید
کرده و بر زندگی مردم ،به ویژه آســیب پذیرترین اقشار
جامعه ،تأثیر منفی گذاشته است».
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل گفت «من از دولتهای
تحریمکننده بهویژه آمریکا میخواهم که از جمله با حل
و فصل مســالمتآمیز اختالفات بینالمللی و لغو تمامی
اقدامــات یکجانبه ،بهویــژه در زمینههایی که بر حقوق
بشــر و زندگی همه مردم ایران تأثیر میگذارد ،اصول و
هنجارهای حقوق بینالملل را رعایت کنند».
او اظهار داشت «من به شدت نگران عواقب تهدیدکننده
جان انسانها هســتم که ناشی از هزینههای سرسامآور
دارو و تجهیزات پزشــکی تخصصــی و در موارد خاص،
موجــود نبودن آنها بــه دلیل محدودیتهــای تجاری
و مالی ناشــی از تحریمها اســت .بنا بــه گزارشهایی
کــه دریافت کــردم ،این وضعیت به علــت عدم تمایل
شرکتهای خارجی به عرضه این کاالها است ،که دلیل
آن نیــز بیم آنهــا از عواقب احتمالی ایــن کار از جمله
تعقیب کیفری و مجازاتهای مالی است» .دوهان افزود
«تحریمهای اعمال شده بر بخشهای حیاتی اقتصادی و
تعداد زیادی از موسسات مالی و شرکتهای ملی ایران،
منجر به کاهش شــدید درآمدهای دولت ،افزایش تورم،
گسترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساسی
نیازمندان در این کشور شده است».
گزارشــگر ویژه در بیانیه قرائت شــده خود ،به چندین
حوزه دیگر اشاره کرد که از تحریمهای یکجانبه و رعایت
افراطی آن آســیب دیده اند ،از جمله حفظ و توســعه
بیشتر زیرساختهای اساسی کشور ،مشکالت گسترش

برنامههای حمایت اجتماعی متناسب با افزایش قیمتها
و نرخ بیکاری از جمله در حمایت از جمعیت رو به رشد
پناهندگان افغانستانی؛ موانع توسعه تجاری و صنعتی به
دلیل کمبــود مواد اولیه ،عدم امکان انجام پرداختهای
بینالمللــی و محدودیت در دسترســی به فناوریهای
جدید ،وخیمتر شــدن وضعیت امنیت زیست محیطی؛
چالشهای مربوط به پیشــگیری ،پاسخ و بازیابی در امر
حوادث و بالیــای طبیعی به دلیــل ممنوعیت واردات
تجهیــزات تخصصی و تمهیدات بشردوســتانه؛ افزایش
چالشها در عملیات سازمانهای غیر دولتی بینالمللی
و محلی و فعاالن امور بشردوســتانه؛ موانع تعامل ایران
در همکاریهــای بینالمللــی از جملــه در حوزههای
دانشــگاهی ،میراث هنری و فرهنگــی ،ورزش و تعامل
کلی این کشــور با ســازمانها و انجمنهای بینالمللی
بــه دلیل ممنوعیت ســفر و عدم امــکان پرداخت حق
عضویتهای مربوطه.
این کارشــناس مســتقل همچنین ابــراز نگرانی نمود
کــه کمترین اثر تحریمهای یکجانبــه موجود به عنوان
اقدامی تنبیهی ،نقض تعهدات ناشی از اسناد بینالمللی
و منطقهای حقوق بشــر بوده است که بسیاری از آنها از
جمله تضمینهای رویهای و فرض برائت ،ماهیتی تعلل
ناپذیر دارند.این گزارشــگر مستقل در ادامه توصیههای
خود به مســئله رعایت افراطــی تحریمهای یکجانبه
توسط شرکتها و مؤسسات مالی ،دسترسی به اطالعات
و فناوریهای جدید ،افزایش مشــارکت ســازمانهای
بینالمللی برای اهداف بشردوستانه و نظارت مستمر بر
اثرات منفی اقدامات قهــری یکجانبه بر بهرهمندی از
حقوق بشر ،آزادسازی داراییهای خارجی مسدود شده
مؤسســات مالی ایران ،انجام مذاکرات چندجانبه برای
تدوین اصول راهنما در مورد تحریمهای ثانویه ،موضوع
اثرات رعایت افراطی تحریمها بر حقوق بشر ،و همچنین
ایجاد سازوکارهای ممکن برای ترمیم ،جبران خسارت و
پرداخت غرامت اشاره نمود.
این گزارشــگر ویژه تأکید کرد که هرچند اقدامات ایران
آثار منفی مســتقیم تحریمها بــر بهرهمندی از حقوق
بشــر را کاهش داده اســت ،اما نباید از وضعیت موجود
به عنوان زمینهای برای مشــروعیت بخشیدن و قانونی
کردن اعمال تحریمهای یکجانبه استفاده شود.
دوهان در طول ماموریت خــود در ایران با نمایندگانی
این گزارشــگر ویژه گزارش مربوط بــه ماموریت خود
را در ماه ســپتامبر  ۲۰۲۲به شــورای حقوق بشر ارائه
خواهد کرد.

تا

پشــتیبانی قــرارگاه نزاجــا در نظــر دارد

به اذعان قاســمی ،سیاســتهای کلی جمعیت تمام متغیرهــای موثر بر الگوی
فرزنــدآوری خانواده ایرانی را در خود لحاظ کرده و یک سیاســت جامع و دقیق
اســت ،اما مشــکلی که در ایران وجود دارد این اســت که معموال سیاستها از
جمله سیاســتهای جمعیتی با تاخیر و سطحی پایینتر از سطح سیاستی اجرا
میشــوند و این فاز تاخیری اجرای سیاستها در کشــور آسیب زیادی برای ما
ایجاد کرده اســت و به نظر باید در رابطه با سیاســتهای جمعیتی این موضوع
برطرف شود.
امــا با این وجود او معتقد اســت که سیاســتهای کلی جمعیــت در صدد دو
راهبرد اصلی اســت؛ راهبردهای اقتصادی شــامل اعطای امتیازات اقتصادی به
خانواده ایرانی برای فرزندآوری و راهبردهای فرهنگی که در صدد اصالح نگرش
اجتماعی و اصالح ارزشگذاری اجتماعی در موضوع فرزند و فرزندآوری اســت.
به نظر میرســد اگر عزم و اراده ملی وجود داشته باشد این سیاستها میتواند
شاخصهای جمعیتی کشور را متاثر کند.
این جمعیتشناس در پاسخ به سوالی درخصوص میزان همکاری دستگاهها برای
موضوع جمعیت گفت :باید توجه داشــته باشــیم که قرار نیست همه دستگاهها
و ارگانهای کشــور همه با هم یک کار را انجام دهند ،باید هر دســتگاه ،نهاد و
سازمان رسالت خاصی که در حوزه تحوالت جمعیتی بر عهده دارد را شناسایی،
طراحی و به آن عمل کند .قاسمی افزود :هر دستگاه عالوه بر تکالیف قانونی که
در قانون جوانی جمعیت دارد باید نظام برنامهریزی و مدیریت خود را با محوریت
و اصالت خانواده شکل دهد.

بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل
درباره آثار مخرب تحریمها بر زندگی مردم ایران

حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای با تأکید
و اختالفات در کارشناسی برخی پروندههای قضایی که
بــر بهرهگیری از ابزارهای هوشــمند ،گفــت :این روند
از علل اطاله دادرسی محسوب میشود ،تصریح کرد :باید
بــه تســهیل مأموریتهای عدلیه در گســترش عدالت
در موضوع رفع آســیبهای امر کارشناسی پروندههای
خواهد انجامید.
قضایی از جمله معضل وجــود تناقضات و اختالفات در
در راســتای تالش دســتگاه قضایی برای تحقق شــعار
کارشناسیها به سمت هوشمندســازی و بهرهگیری از
ســال « ۱۴۰۱تولید؛ دانشبنیان ،اشتغالآفرین» و در
ســامانههای فناورانه حرکت کنیــم و معاونت علمی و
جهت هوشمندسازی هرچه بیشــتر عدلیه و تسهیل و
فناوری ریاســت جمهوری در این زمینــه نیز میتواند
تسریع دسترسی مردم به عدالت ،جلسه مشترک اعضای
کمک کار دستگاه قضایی باشد« .پیشگیری از تصرفات
شورای عالی قوه قضائیه با مسئوالن ارشد معاونت علمی
اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی
و فناوری ریاست جمهوری تحت عنوان «تحول قضایی
با بهرهگیری از ابزارهای هوشمند و فناورانه»؛ این تأکید
بــا رویکرد دانشبنیان» برگزار شــد .حجتاالســام و
دیگر رئیس عدلیه در جریان نشســت مشترک اعضای
المسلمین محسنی اژهای در جریان این نشست با اشاره
شورای عالی قوه قضائیه با مسؤوالن ارشد معاونت علمی
به تجارب «سورنا ستاری» در مسؤولیت معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری بود.
و فناوری ریاســت جمهوری و احســاس مسؤولیت وی
وی در همین زمینه روند ساختوسازهای غیرقانونی در
در راســتای افزایش توانمندیهای فناورانه در کشور و
اراضی ملی ،منابع طبیعی ،حریم و بســتر رودخانهها و
ارتقای نظام ملی نوآوری ،اظهار کرد :علیرغم اقداماتی
تغییر کاربری اراضی زراعی را که با اهمال و عدم لحاظ
که طی سالهای اخیر در حوزههای علمی و فناورانه در
جنبههای پیشگیرانه از سوی برخی دستگاههای ذیربط
کشــور انجام گرفته ،اما کماکان با نقطه مطلوب فاصله
همراه میشود ،رویهای نامطلوب و فسادزا دانست و گفت:
داریم.رئیس عدلیه به راهکارها و ایدههای معاونت علمی
اگر بتوان با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوشمند و
و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد که شایسته است
نرمافزارهایی از تغییر کاربری اراضی و ساختوسازهای
زمینه انتقال آنها به دســتگاه قضایی در راستای ایفای
غیرمجاز در حاشــیه و بستر رودخانهها پیشگیری کرد،
مسؤولیتهای خطیر این دستگاه در حوزههای گوناگون
جلوی بســیاری از خسارتهای تحمیلی به بیتالمال و
فراهم شود .رئیس قوه قضائیه مشخصاً از زیرساختهایی
محیط زیســت گرفته خواهد شــد و دیگر با هزینههای
نظیــر نرمافــزار رصــد لحظــهای تغییــر کاربریها و
ناشــی از قلع و قمع آن مستحدثات غیرمجاز نیز مواجه
ســامانههای مجهز احراز هویت نام بــرد که بهرهمندی
نخواهیم بود .رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش در
تمام و کمال دستگاه قضا از این زیرساختهای فناورانه
جریان این نشست به معاون راهبردی و رئیس مرکز آمار
را در نتیجــه همکاری و هم افزایــی با معاونت علمی و
و فناوری اطالعات قوه قضائیه دستور داد تا جلسات خود
()14103005881
عبدالرضا رستاد
با معاونتآقای
فناوری ریاســت جمهوری دانست و گفت :پیاده سازی
بصورت
ریاســت جمهوری را
علمی و فناوری
واطالعات
گیریکل
کارمندیاداره
این روند به تسهیل و تسریع امور و مأموریتهای عدلیه
تشــریک
فناورینتیجه
کنند تا در
مداوم و مســتمر پ
در راستای گسترش عدالت خواهد انجامید.
مســاعی و تعامل ایجاد شده ،هوشمندسازی فرآیندها و
نظــر بــه اینکــه پرونــده شــما بــه اتهــام (غیبــت غیــر موجــه) در شــعبه اول
وی در ادامه با اشاره به مقوله مهم شناسایی و تشخیص
الکترونیکی کردن امور قضایی در راســتای «تسهیل و
هیــأت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری ســازمان متبــوع مطــرح میباشــد،
هویــت مجرمین بــا بهرهگیری از ابزارهــای فناورانه و
تسریع در دسترسی مردم به عدالت» و «شفافیت» بیش
ـاغ میگــردد ظــرف مــدت  30روز پــس از نشــر آگهــی
پیشـه شــما
هوشمند و نقش فناوریهای نوین در کمک به دستگاه بدینوسازــیله بـ
تحقق ابـیابد.
ناظر خیابــان داور،
خمینــی(ره)،
میــدان امــام
تهــران،
راســتایواقــع در
محــل هیــأت
محسنی اژهای
تاالسالم
تأکیدات حج
قضایی در این زمینه ،گفت :شناســایی مجرمینی که در بــه در
صحنه ارتــکاب جرم مبادرت به پوشــاندن چهره خود
دفتــر فناور
اول،حــوزه
نخبگان
مشــارکت
افزایش
بر
های هیــأت بــدوی
ی اول
شــعبه
همهطبقــه
کشــور،
مالیاتــی
ســازمان امــور
هوشمند و
نوین در
منحصرـت در صــورت
بدیهــی اسـ
قضایی نماییــد.
دستگاهتســلیم
پیشبرد را کتبــا
امرـات خــود
دفاعیـ
میکنند همواره یکی از دغدغههای مسؤوالن و ضابطین مراجعــه یــا
ذیربــط قضایی بوده اســت؛ اکنون ایــن مهم با کمک
نشــدن مشارکت نخبگان به صِ رف جلسات هماندیشانه،
عــدم مراجعــه بــا توجــه بــه مســتندات پرونــده اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد.
ابزارهای نوین هوشــمند و فناورانه میســر شده است؛
مقرر گردید که اولین نمایشــگاه دســتاوردها در حوزه
لذا جا دارد دســتگاه قضایی و معاونت علمی و فناوری
ی

نوآور
پردیس
همت
به
قضایی
و
حقوقــی
های
ی
فناور
شناســه آگهی )1292341( :م الف4279 :
ریاســت جمهوری در این زمینه بــا یکدیگر همکاری و
حقوقی و قضایی برگزار شود تا از نظرات بازدید کنندگان
تشریک مساعی بیشتری داشته باشند.
و نخبگان و شرکتهای دانشبنیان نیز در این خصوص
محسنی اژهای همچنین با اشاره به معضل وجود تناقضات
بیش از پیش استفاده شود.

آگهی مناقصه عمومی

راهبردهای اقتصادی میتواند بر شاخصهای جمعیتی کشور
تاثیرگذارباشد؟

در پایان سفر  ۱۲روزه دوهان منتشر شد:

دسترسی مردم به عدالت
با هوشمندسازی فرآیندها تسهیل شود

آگهی اخطار

دبیــر مرکــز مطالعــات راهبــردی جمعیت کشــور در این راســتا بــه ابالغ
سیاســتهای کلــی جمعیــت اشــاره کــرد و گفــت :ایــن روزها ســالگرد
هشــتمین ســال ابالغ سیاســتهای کلــی جمعیت اســت و بایــد گفت که
ایــن سیاســتها جــزء جامعتریــن و دقیقتریــن سیاســتهای جمعیتــی
در دنیا هستند.

سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد به منظور شناسايي و ارزيابي شركتهاي واجد شرايط جهت راهبري
و بهره برداري از بندر پارس ( 2سيراف) واقع در منطقه كنگان (بصورت مشاركتي) با شرايط مشروحه ذيل اقدام نمايد .لذا از متقاضياني كه
شرايط قيد شده را دارا مي باشند درخواست مي گردد از زمان چاپ آگهي تا حداكثر  10روز پس از درج آن در روزنامه  ،ضمن به همراه داشتن
درخواست كتبي و ارايه مستندات در مهلت تعيين شده ،به كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به نشاني :استان
بوشهر -عسلويه ساختمان همايشهاي خليج فارس-طبقه اول -دبيرخانه كميسيون مناقصات مراجعه نمايند.
شرايط و مدارك مورد نياز:
 -1دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل
 -2دارا بودن تجربه كافي در زمينه فعاليت هاي عملياتي حوزه بنادر
 -3ارايه سوابق معتبر در رابطه با انجام فعاليت مشابه حداكثر تا  10سال گذشته
 -4دارا بودن توانايي مالي و فني الزم جهت اجراي عمليات مورد نظر
شناسه آگهی 1320075
نوبت اول  ، 1401/2/31نوبت دوم 1401/3/1
روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ول

۱.۵ماه پس از بازگشایی حضوری مدارس ،فیلمهایی
از فضای خشونتآمیز در برخی مدارس کشور منتشر
شــده اســت و در این میان دانشآموزان بیشــترین
قربانیان خاموش خشونت هستند.
پس از دو ســال تعطیلی آموزش حضوری ،مدارس از
 14فروردین امسال به استقبال دانشآموزان رفتند اما
در همین مدت از سال تحصیلی شاهد اتفاقات تلخ و
فضای توأم با خشونت در برخی مدارس کشور بودیم.
فیلمهایی که طی این مدت در فضای مجازی دســت به
دست میشود و گاهی بهدلیل شدت اعمال خشونت حتی
میتواند برای مخاطب آزاردهنده باشــد بهخوبی راوی
فضای خشونتبار برخی مدارس کشور است؛ خشونتی که
متأسفانه بیشتر قربانیان آن دانشآموزان هستند!
* گوشی دخترم را در گرفتهاند و تحویل نمیدهند!
* مدیران مدرســه برای گرفتن گوشــی پســرم به
خشــونت متوسل شــدهاند و با زدن سیلی گوشی او
را گرفتهاند!
* با بازگشــایی مــدارس از  14فروردیــن تا امروز،
پســرم که کالس چهارم دبستان اســت بارها توسط
همکالســیها یا سایر دانشآموزان هنگام زنگ تفریح
مورد ضربوشــتم قرار گرفته است و همین چند روز
قبل نیــز هنگام زنگ تفریح از ناحیه گردن فرزندم را
مورد ضربوشتم قرار دادهاند و حتی به ناظم مدرسه
ا اهمیت نداد ه اســت؛
هم که گفته اســت که اصــ ً
گ تفریح
متأســفانه عوامل اجرایی مدرسه ،هنگام زن 
نظارتی روی رفتار دانشآموزان ندارند!
این موارد تنها بخشــی از خشــونت حاکم در برخی
مدارس کشور اســت که به خبرنگار اجتماعی تسنیم
منعکس شــده است .فیلمهای مختلفی نیز در همین
مدت از تنبیه بدنی دانشآمــوزان در فضای مجازی
منتشر شده است.
در ایــن میــان وزارت آمــوزش و پــرورش که این
روزهــا عمده موضعگیری و اخبــارش درباره موضوع
رتبهبندی معلمان اســت در قبال شکلگیری فضای
خشونت درمدارس ،ســکوت را در پیش گرفته است
و به سؤاالتی درباره ریشــههای شکلگیری خشونت
در مدارس ،قصور مســئوالن در بیتوجهی به مدارس
دولتی و تأثیر آن در گســترش خشونت و راهکارهای
احتمالی برای مدیریت فضا پاسخگو نیست.
از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگوی
این موضوع باشــد؛ در برابر خشونت اعمالشده علیه
دانشآمــوزان چهبرخورد بازدارنــدهای با فرد خاطی
انجام میدهد؟ آیا موضوع صرفاً به کســب رضایت از
دانشآموز و بســتن پرونده موضوع ختم خواهد شد؟
البته کارشناســان معتقدند برخــورد هیئت تخلفات
اداری با این موضوع بازدارنده نیســت و همین مسئله
تکرار تنبیه بدنی در مدارس را رقم میزند.
در همین زمینــه ،عباس فرجی مشــاور مدارس در
گفتوگو با تسنیم درباره شکلگیری فضای خشونت
در مــدارس و اعمال تنبیه بدنــی علیه دانشآموزان
اظهار کرد :پس از دو ســال خانهنشینی دانشآموزان
به مدرسه فراخوانده شدهاند لذا در طبیعیترین حالت
این موضوع میتواند مشــکالتی را رقم بزند بنابراین
بایــد خودمان را برای یک وضعیــت اضطراری آماده
میکردیم که اتفاقات ناخوشایند رخ ندهد.
وی اضافــه کــرد :فیلمهایی که از اعمال خشــونت
علیه دانشآموزان در فضای مجازی دســت به دست
میشود ،میتواند به این دور ماندن معلمان از مدرسه
و دانشآموزان مرتبط باشد و البته قابل پیشبینی بود
که این اتفاقات را بیشتر شاهد باشیم چون آموزش و
پــرورش برنامهای برای این وضعیــت در نظر نگرفته
بود و فقط تمرکزش روی بازگشــایی مدارس به هر
شکل ممکن بود.
فرجی ادامه داد :دانشآموزانی هســتند که دو ســال
اســت از مقطع ابتدایی بــه متوســطه اول آمدهاند
اما به هیــچ عنوان در این فضا حضور نداشــتهاند یا
دانشآموزانی که هماکنون پایه سوم دبستان هستند
امــا حضــور حداکثــری در کالس درس را تجربــه
نکردهانــد و این حضور ناگهانی آن هم با تراکم باالی
دانشآمــوزی در مدارس دولتی موجب قلدری برخی
از دانشآموزان ســال باالیی علیه آنها میشــود .در
بازگشــایی مقطعی مدارس که سال گذشته شاهد آن
بودیم کمتر شاهد این اتفاقات بودیم چرا که تعداد کم
دانشآموزان فرصت مدیریت فضای آموزشی و تطبیق
دانشآموز با کالس درس را بیشتر فراهم میکرد.
این مشــاور مطرح کــرد :تعطیلی دوســاله مدارس
باعث شــده اســت هماکنون شــاهد دانشآموزانی
باشیم که پوشش آنها با اســتانداردهای قبلی که در
آموزش پرورش مــورد تأکید بــود ،همخوانی ندارد؛
اگر بخواهم خالصه این موضوعــات را بیان کنم این
است که هماکنون شــاهد پوششها ،رفتارها ،شرایط
و ارتباطات متفاوت در مدارس هســتیم و باید با همه
اینهــا کنار بیاییم تا بتوانیم از بحران پســاکرونا عبور
کنیم اما شــوربختانه برای تطبیق با این تفاوتها نه
آمــوزش الزم را دیدهایم و نه آمادگــی الزم را ایجاد
کردهایم! آمــوزش و پرورش در بازگشــایی ناگهانی
بــه این وضع دامن زد و دانشآمــوز و معلمی که دو
ســال از محیط مدرسه دور بود باید کمکم به مدرسه
فراخوانده میشد.
وی گفت :آموزش و پرورش باید درباره این موضوعات
مطالعه و بعد برای بازگشــایی مدارس اقدام میکرد
اما مسئوالن آموزش و پرورش آنقدر روی بازگشایی
تمرکز داشــتند که به تبعات بازگشــایی فکر نکردند
در نتیجــه تنش میان معلــم و دانشآموز روز به روز
افزایش پیدا میکند بدون آنکه مســئوالن ســتادی
آمــوزش و پرورش برای این امر برنامهریزی داشــته
باشــند؛ از این جهت تمام این فشارهایی که ناشی از
فقر برنامهریزی است بر سر دانشآموز خراب میشود
چون معلم نتوانسته است کنترل هیجان داشته باشد،
چون والدین نگران امتحانات پایان ترم هستند و زمان
کافی برای جبــران عقبافتادگی فرزند خود ندارند و
بهشــدت به او فشار میآورند و هماکنون از سه طرف
به دانشآموز فشار میآوریم چون فقط میخواهیم هر
طوری شده مدرسه باز شود.
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