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وزیر آموزش و پرورش :

 ۱۴میلیون دانشآموز

در ابتدای مهر به مدرسه میروند

وزیــر آموزش و پرورش با اعالم اینکــه  ۱۴میلیون دانشآموز
در ابتــدای مهــر بــه مدرســه میرونــد از حل مشــکل کمبود
اخبار نیروی انســانی تا مهرماه خبر داد.بهگزارش ایســنا ،محســن
حاجیمیرزایــی پیش از ظهر چهارشــنبه در حاشــیه جلســه
هیــأت وزیــران دربــاره آمادگیهای ایــن وزارتخانه بــرای اجرای پــروژه مهر ،اظهار
کرد :پروژه مهر ،پروژهای اســت که از چند ماه قبل در وزارت آموزش و پرورش آغاز
شــده اســت و تمامی اســتانها ،واحدها و مناطق در این خصوص فعال هســتند و
سازماندهی نیروی انسانی نیز انجام شده است.وی افزود :مقداری کسری در مورد
نیروی انســانی وجود داشــت که خوشبختانه با تمهیدات و توافقی که با ادارات کل
استانها به عمل آمده ،مشکل کمبود نیروی انسانی تا ابتدای مهرماه حل میشود.
وزیر آموزشوپرورش گفت ۱۴ :میلیون دانشآموز از ابتدای مهر به مدرسه میروند
و یکی از برنامههای من تلفیق خانه و مدرســه است و این ترکیب کمک مؤثری به
تربیــت بچهها میکند .در این زمینه اســتدعا میکنم همــه والدین در این فرصت
باقــی مانده به مدارس فرزندانشــان ســر بزنند و از مــدارس حمایت کنند .حاجی
میرزایی با تأکید بر اینکه منظور من لزوماً حمایت و کمکهای مالی نیست ،افزود:
معتقدم که فضای مدرســه باید فضایی شاداب ،بانشــاط و راحت و مناسب بویژه
برای دخترها باشد و امیدواریم با کمک همه خانوادهها و مردم ایران بتوانیم مهر
باشکوهی را برگزار کنیم.

شریعتمداری عنوان کرد

ورود رئیس قوه قضائیه اقدام خوبی برای رسیدگی
به اعتراض کارگران اراک است

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی درباره حــذف دهکهای پردرآمــد جامعه،
گفت :تالش میکنیم در مهرماه یارانه افراد با درآمد باال با کمترین خطا و دقت
زیاد حذف شــود .به گزارش ایرنا ،محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیأت
دولت درباره حذف یارانه سه دهک باالی جامعه ،اظهارداشت :موضوع حذف
دهکهای درآمدی برخوردار با توجه به شرایط اقتصادی کشور ،فشارهای نظام
سلطه طی این ایام و همچنین آثار این فشارها بر سطح عمومی قیمتها باید
بــا احتیاط انجام شــود .وی افزود :براســاس مصوبه دولــت مبنی بر اینکه ظرف
مدت یک ماه چهار دستگاه مرتبط در این زمینه پیگیری کنند و نسبت به حذف
یارانه برخی از افراد برخوردار که تمکن مالی خوبی دارند ،اقدام کنند اما هنوز این
دستگاهها ،دستورالعملهای کامل در این زمینه را ارائه نکردهاند.
او بیــان کــرد :انتظار میرود این اقدام به گونهای روی دهد که در مهرماه امســال
بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از فهرست
یارانه بگیران حذف کنیم.
شــریعتمداری تصریح کرد :تالش میشــود که فشــاری به طبقه مســتضعف و
متوســط جامعه وارد نشــود ،بلکه فقــط میخواهیم بهطور خــاص این مصوبه
مجلس شورای اسالمی در حذف سه دهک برخوردار جامعه به مورد اجرا درآید.
آذر ســال  ۱۳۸۹زمــان آغــاز واریــز یارانــه بــود و مبلــغ یارانــه دریافتی هــر یک از
مشموالن دریافت یارانه نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان است و تاکنون در ۱۰۲مرحله
به حســاب سرپرســتان خانوار واریز شده است که معادل سه میلیون و ۴۶۸هزار
میلیارد تومان است .شریعتمداری در ادامه درباره اقدامات دولت در پاسخگویی
بهاعتراضهایکارگراناراک،گفت:مجموعهاعتراضهایموجوددرکمیسیون
تســهیل رفع موانع تولید در اراک با مســئولیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افــزود :واحدهــای تولیدی که حقوقهــای معوق و مشــکالتی در روابط کار
پــس از واگــذاری واحدهای تولیدی بزرگ و مســائلی همچون بدهی به بانک و
برخی از مفاد قانون کار داشــته باشــند در جلســات بررســی و مصوبههای ستاد
تســهیل برای بانکها و سایر دســتگاهها قابل اجرا است .وزیر کار گفت :مشکل
اساســی واحدهــای واگــذار شــده به بخش خصوصــی بحث مالکیت اســت که
وزارت صنعت در حال مذاکره با شــرکت مپنا و ســایر شــرکتهای توانای مادر
است تا بتوانند با تکفل اداره مالکیت شرکتهای خصوصی شده که با مشکالت
روبهرو هستند تا حدود ممکن با تأمین قراردادهای الزم نسبت به رفع مشکالت
بلندمدت اقدام کنند.
شــریعتمداری در زمینــه میــزان احــکام صادره توســط محاکــم بــرای برخی از
معترضان کارخانه نیشــکر هفت تپه ،گفت :هفته گذشته در جلسه دولت برای
وزارت کار نیــز صــدور حکــم غیرقابل باور بود و بهنظر میرســید ایــن احکام در
چارچوب قواعد و مقررات اســتاندارد کار نباشــد و در نتیجه کمیســیونی توســط
دولــت بــا همــکاری وزارتخانههــای دادگســتری ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
اطالعات و معاونت ریاست جمهوری پیگیری شود که با ورود رئیس قوه قضائیه
و دستور رسیدگی مجدد اقدام خوبی بود که این مشکل حل شد.

علت وقوع  ۸۲درصد حوادث رانندگی

رئیــس پلیس راهور ناجا علت وقــوع  ۸۲درصد حوادث رانندگی را اعالم کرد.
توگو با خبرگزاری صداوسیما گفت :در شهریور پارسال
ســردار هادیانفر درگف 
بــه علت بیاحتیاطی برخی رانندگان هــزار و  ۸۶۴نفر جان باختند .وی افزود:
خوشــبختانه در نیمه اول شــهریور وضعیــت خوبی را در رانندگی داشــتیم به
گونهای که در مقایسه با پارسال تصادفات  ۳۲درصد کاهش یافت و امیدواریم
در نیمه دوم نیز این تجربه ادامه پیدا کند .او گفت :واژگونیها نگرانکننده است
زیرا همین صبح امروز اتوبوســی واژگون شــد که خوشــبختانه همه سرنشینان
کمربند خود را بســته بودند و  ۶نفر مجروح شــدند و تلفاتی را شــاهد نبودیم.
ســردار هادیانفر افزود :خســتگی و خواب آلودگی علت اصلی واژگونی هاست
بنابر این رانندگان در هنگام سفر باید استراحت کنند تا حوادث کاهش یابد.

موافقت شورای حل اختالف با زیست شبانه

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شورای شــهرتهران گفت :شورای حل
اختــاف هفته گذشــته موافقــت خود را با زیســت شــبانه اعالم کــرد و تقاضای
ما از شــهردار تهران این اســت که طی برنامهای اولویتها را ارائه کند تا نســبت
به عملیاتی کردن ســریع آن به شــکل پایلوت در مناطقی که ضرورت و اولویت
دارد ،کار را شروع کنیم .محمد ساالری درباره مقاومتها در برابر زیست شبانه
گفت :بخشی از مخالفتهایی که صورت میگیرد مبتنی بر ناآگاهی از رویکرد و
برنامههایی اســت که قرار اســت در فرآیند تحقق زیست شبانه عملیاتی شود و
برخی فکر میکنند زیست شبانه بعضاًبیبند و باری است که در برخی شهرهای
دنیا وجود دارد .این برداشــتها ،نگاه محدود برخی مخالفان را نشان میدهد،
چــرا کــه این طــرح مزایا و اتفاقــات خوبی را به همــراه دارد که به ایجاد نشــاط و
ســرزندگی و کارآفرینی منجر خواهد شــد و ســبب اســتفاده از فرصت و زمان در
اختیار جامعه شــهری میشــود .زیســت شــبانه اقتصاد شــهر را رونق میدهد،
موجب باالرفتن بهرهوری زیرســاختهای شهری میشــود ،کالبد و منظر شهر
را زنده ،شــاداب و امن میکند ،با گســترده کردن ســاعات انواع خدمات رضایت
شــهروندان را افزایش میدهد ،موجب جذب گردشــگر میشــود ،فعالیتهای
فرهنگی و هنری را رونق میبخشــد ،آرامش و نشــاط جامعه را زیاد میکند و...
در عین حال قرار هم نیست آرامش سکونتگاهها و مناطق مسکونی را برهم زند.
وی با اشاره به طرح زیست شبانه تأکید کرد :آنچه در تهران قرار است اتفاق بیفتد
مبتنی بر قوانین جاری ،قانون اساسی و باورها و اعتقادات جامعه ایرانی و اسالمی
است .ضمن اینکه این طرح تحت مدیریت دولت و مدیریت شهری خواهد بود.
ساالری با بیان اینکه اکنون نیز در شهر تهران و شهرهای دیگر شاهد زیست شبانه
مخفی و زیرزمینی هستیم ،اظهار داشت :طرح زیست شبانه قرار است در فضا و
منظر عمومی و تحت نظارت همگانی محقق شود نه در سکونتگاهها و مناطق
مسکونی که موجب سلب آرامش شهر شود.
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کارشناسان و صاحبنظران در گفت وگو با «ایران» تأکید کردند

مدیریت مسائل اجتماعی قبل از بحرانی شدن
گروه اجتماعی /مسائل اجتماعی همواره جزء جداییناپذیر جوامع بشری است اما
چه میشــود که یک مســأله اجتماعی با تغییر رویکرد از شکلی به شکل دیگر درآمده
و به بحران اجتماعی تبدیل میشــود .هرچند جامعه شناسان معتقدند بین مسائل
اجتماعی و بحران اجتماعی تفاوتهایی اساسی باید قائل شد .اما به دالیل مختلفی
مرز این دو پدیده اجتماعی در کشور به درستی تفکیک نمیشود آنها بر این باورند که

با درک و شناخت نیازهای جامعه در ابعاد مختلف و تصمیمگیری ،کنترل و هدایت
بموقع این دست مسائل میتوان از گسترش و حاد شدن مسائل اجتماعی بهسمت
بحرانی شــدن جلوگیــری کــرد .البته برخی دیگــر از جامعه شناســان نیــز معتقدند
برخی از مســائل اجتماعی در قالبهای صنفی ،رفاهی ،معیشتی و ...بوده و به هیچ
وجه نمیتوان از منظر سیاســی به آن نگاه کرد لذا هرچند منتقــدان اظهار میدارند

بحرانهایاجتماعی حاصلعملکردیکدولتاستولیواقعیتهایاجتماعی
این موضــوع را رد کــرده و آن را تنها به عملکرد دولت منتســب نمیکنند بلکه حل
این مســائل را در گرو توجه و تأمل و فهم و درک همه اجزای جامعه میدانند .در ذیل
برخی از جامعه شناســان و فعاالن اجتماعی از راهکارهای حل مســائل اجتماعی و
جلوگیری و تبدیل آن به بحران میگویند:

برخی با واقعیت های اجتماعی شوخی می کنند
مســئوالن جامعــه بایــد
واقعیتهــای اجتماعــی را
ببیننــد .متأســفانه مشــکل
بــزرگ مــا در کشــور ایــن
اســت که برخی از مسئوالن
صادق زیبا کالم
استاد دانشگاه نمیخواهند قبــول کنند که
جوانانمشکالتومطالبات
اجتماعــی دارنــد .جوانــان مــا نارضایتیهــای
اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی انباشــته شــدهای
دارند که به هیچ عنوان هم دیده نشده است.
اگــر آنهــا واقعیتهــای اجتماعــی مــردم و
مطالبــات آنهــا را ببینند و راهکارهایــی برایش در
نظر بگیرند دیگر برخی ماجراها تکرار نمیشود.
در اتفاقات دی ماه  96هم همین موضوع مطرح
شد که مسئوالن ریشه اعتراضات را ببینند.
بسیاری از جامعه شناسان گفتند که این اتفاق
بغض و کینه مردم نســبت به برخی از مســئوالن

اســت .همــان زمــان خــودم از زبــان وزیــر کشــور
شــنیدم کــه مطرح کــرد ممکن اســت حادثه دی
ماه  96دوباره تکرار شــود .مسئوالن باید این سؤال
را از خود بپرســند آیا آنهایی که در ایران ماندند یا
مجبور شدند که بمانند رضایت اجتماعی دارند؟
مشــکل فقــط بحث اقتصادی نیســت .چــرا که تا
موضوعی پیش میآید برخــی از منتقدان دولت
میگوینــد اگر آقــای روحانی اشــتغال ایجــاد کند
مشــکل جوانان حل خواهد شــد .مشــکل همین
جاست که مسئوالن کشــور ،نمایندگان مجلس و
ســایر مسئوالن کشــور مشــکالت واقعی جوانان را
نمیبینند.
برخیهــا بــه شــکاف دولــت و ملــت اشــاره
میکنند ،بعضیها به سرخوردگیهای اجتماعی
نگاهــی دارنــد و عــدهای هــم میگوینــد بغض و
کینه انباشــته شــده جوانان موجب این مشکالت
میشــود؛ همه میداننــد راجع به چــه موضوعی

حرف میزنند اما راهکاری بــرای آن ندارند .بنده
معتقدم قبل از اینکه برخیها در دانشــگاه ،حوزه
علمیه ،مجلــس و نهاد ریاســت جمهوری جمع
شوند و برای مشکلی نسخه بپیچند ،باید بپذیرند
رنــج ،درد و ســرخوردگی در میــان جوانــان وجود
دارد.اگــر هــم بخواهند بــه این موضوعــات توجه
کنند ســریع بــه دولت انتقــاد میکنند .آنهــا دائم
میگویند اگر دولت بهتر کار میکرد چنین اتفاقی
نمیافتــاد اگــر بیــکاری کمتر بــود جوانان شــادتر
بودند اگر دولت با فســاد مبارزه میکرد مشکالت
حل می شــد .آنها عملکرد خودشان را نمیبینند
و با مشکالت اجتماعی به نوعی شوخی میکنند.
متأســفانه خیلی از نهادهای کشور صورت مسأله
را قبول ندارند .تا زمانی که هر ســازمانی عملکرد
خــود را بهصورت شــفاف بررســی نکند وضعیت
اجتماعــی و نارضایتیهــای اجتماعــی تبدیل به
بحرانمیشود.

ورود نهادهای غیر مسئول در مسائل اجتماعی
در مــورد مســائل اجتماعی
هــم از بعــد فــردی و هــم از
بعد اجتماعــی دچار نوعی
بحران حقیقت هستیم و در
خیلی مواقــع نمیدانیم که
محمد زینالی اناری
پژوهشگر اجتماعی آیا یک مســأله واقعاً مسأله
اســت یا خیر .به نوعی ســن
تشخیص مســأله اجتماعی در کشور ما پایینتر از
کشــورهای پیشرفته است و متافیزیک فهم و حل
مســأله همراه با دوره معاصر پیش نرفته اســت.
مســأله اجتماعــی زیربناهایی دارد کــه در آن باید
بفهمیم چرا افراد دچار مشکل میشوند .باید به
این نکته توجه کنیم که در خصوص حل مســائل
اجتماعــی چه کســی مســئول اســت؟ در جامعه
چنــد ابرنهاد وجــود دارد ،در ابتدا نهاد سیاســت،
سپس نهاد اقتصاد که از همان زمان پیدایش بازار
وجود داشت ،نهاد بعدی ،نهاد تربیت است که از
تربیت سنتی آغاز و به تربیت مدرن رسیده است
و در آخــر ،نهــاد جامعه یعنی خــود جامعه .این
نهادها در همه زمینهها و مسائل میتوانند حالل
مشــکالت باشــند .در زمانهای قدیــم فقط نهاد
سیاســت تصمیم گیرنــده بــود ،در حالی که حتی
برخی صاحب منصبان ســواد کافی نداشتند ولی

در همــه بخشهــای جامعه دخالــت میکردند؛
بهعنــوان مثــال به جــای اینکه نهــاد آمــوزش در
خصوص مســألهای تصمیم گیرنده باشــد ،نهاد
سیاســت ورود میکنــد .در حقیقــت در نهایــت
کســی که باید متولی باشد ،خود جامعه است؛ اما
متأسفانه ،کشور ما از وضعیت شهرهای مبتنی بر
محله درآمده و با شهرک سازیهای غیراصولی،
اردوگاههای معیشــتی با افراد غیرمرتبط ســاخته
توگو
شدهاندکهحتینمیتوانندباهمدرستگف 
کننــد .ایــن در حالی اســت که همــواره میگوییم،
نهادهــای مدنــی نداریــم یــا حــزب نداریــم و از
چنین مشــکالتی گلهمند هستیم .دلیل همه این
مشــکالت این اســت کــه انســانها فقــط متکلم
توگو کنند .شهرســازی،
شــدهاند و نمیتوانند گف 
کالبدهــای از هم گســیخته تولید کــرده و خروجی
آن عصارهای از تجمع مردم اســت .در شــرایطی
که جامعــه قدرت ندارد ،سیاســت ،طرح مســأله
میکنــد و اینجا اســت که نمیتوانیم مشــکالت و
مســائل اجتماعی را حل کنیم .یکی از راهکارهای
اساســی برای پیشــگیری از تبدیل مسائل کوچک
اجتماعیبهبحران،توزیعامتیازبهصورتمنطقی
در حوزه اقتصادی و آموزش اســت .در گام بعدی
تفکر منطقی و غیرمنطقی باید از هم جدا شــوند

و کالبدشکافی درستی از اطالعات آماری و سطح
آگاهــی جامعه داشــته باشــیم .البتــه ارزشهای
دینیمانندصبوری،روحیهجوانمردی،همدلیها
و برنامههای جهادی و ارتقای دانش روز در بخش
منطقیجامعهنیزفرصتهاییهستندکهمانعاز
هم گسیختگی جامعه میشوند .در بحث جامعه
باید تحقیقات منطقی دانشگاهی بیشتری داشته
باشــیم و از اختــاالت کارکــردی همچون دخالت
سیاست در اقتصاد ،اقتصاد در آموزش و آموزش
در متافیزیک کاســته شــود .باید ایــن نهادهای در
هم گره خورده ،ساختارها و کارکردهای مشخصی
داشته باشــند .بهعنوان نمونه افراد سیاسی نباید
واردمباحثاقتصادیشوند.اینروزهاهنرمندان،
جــای نخبــگان را گرفتهانــد .در بخشهایــی کــه
نخبگان باید حل مسأله کنند و مشکالت را از میان
بردارند ،هنرمندان ورود کرده و دخالت میکنند.
در گامی دیگر ،برای حل مشــکالت اجتماعی،
بایــد مطالعــات جدیــد اقتصــادی و اجتماعــی و
روانشناختی و فلسفی صورت گرفته و همزمان هم
از ابزارهای روز دنیا بهره بگیریم .باید تالش شود که
جامعه ،خود متولی باشــد و حالل همه مســائل و
مشکالت دولت شناخته نشود و همه تقصیرها به
گردندولتانداختهنشود.

چرا مسأله کوچک به بحرانی بزرگ تبدیل میشود؟!
در بســیاری مواقع در کشــور
مــا مســائل خیلــی کوچــک
که مشــابه آن در کشــورهای
پیشــرفته براحتــی حــل
میشــوند و ابعــاد چندانــی
حسین میرزایی
جامعه شناس هم ندارند ،به بحرانی بزرگ
تبدیــل میشــوند .دلیــل
اصلــی این اتفاق هــم ،ناکارآمدی در بخشهایی
از سیستم و سیاستگذاری در حوزههای اجتماعی
و فرهنگی اســت .تصمیم گیریهای اشتباه برای
کشــور هم هزینه ســازیهای زیادی بهدنبال دارد
و با تصمیمات نســنجیده و نابهنگام ،برای کشور
بحرانهایــی غیرقابــل جبــران ایجــاد میشــود.
ناکارآمدی سیستم اجتماعی – فرهنگی در نهایت
بیاعتمــادی مردم را هم بهدنبــال دارد .بهعنوان
مثال هنگامی که مسأله شفافسازی اقتصادی یا
سیاســی پیش میآید همه کشــورها با این مسأله

راحت کنــار میآینــد .هنگامی که دولتمــردان به
عرصه سیاســت ورود میکنند حجــم داراییهای
آنهــا کامــاً شــفاف اســت و در هنگام خــروج هم
حجم داراییها کامالً شــفاف است در موارد دیگر
هــم همینطور بهعنــوان مثــال رأی سیاســی باید
مشــخص باشــد .در حالی که همین مسأله که در
کشــورهای دیگر براحتی حل میشــوند در کشــور
مــا بــه معضلــی بــزرگ تبدیل میشــود .مســأله
شفافســازی رأیهــا یــا همیــن بحث اســتادیوم
رفتــن زنان بــه مرور زمــان خورده و شفافســازی
نمیشوند .این در حالی است که مراجع مختلف،
نظرات گوناگــون میدهند و بحثهــای متفاوتی
را مطــرح میکنند ،امــا در نهایــت تصمیمگیری
قطعی صورت نمیگیرد .وقتی مسائل بالتکلیف
میمانند،بهبحرانتبدیلمیشوندوبیاعتمادی
اجتماعی نیز موازی با آن ،رقم زده میشود .ریشه
دیگر مشــکل این اســت که دامن زدن به مســائل

اجتماعــی ،بهدلیــل بــاال رفتــن حساســیتهای
اجتماعــی اســت .وقتــی در ســاختارهای کشــور،
سیســتم مردساالر داریم مسائلی مانند استادیوم
رفتن زنان ،بزرگ میشوند و به نتیجه نمیرسند.
در این نمونه ممکن اســت تنهــا دو درصد از زنان
تمایــل داشــته باشــند بــه اســتادیوم برونــد اما با
بــه میــان آمدن بحــث ،بهدلیــل مشــکالتی که از
بیعدالتیهای جنســیتی یا حتی آموزشی نشأت
میگیرند 80 ،درصد جامعه زنان پشــت موضوع
میایســتند .اگر مشــکالت بهصورت ریشهای حل
شــوند ،هیــچ گاه به بحــران تبدیل نخواهند شــد.
در نگاهــی دیگــر در برخی موارد ،تشــخیص داده
میشود که مســائل به بحران تبدیل شوند تا روی
مســائل بزرگتر ســرپوش گذاشــته شــود بهعنوان
نمونه مســأله اجتماعی کوچکی به بحران تبدیل
میشــود تــا بحرانی ماننــد زمین خــواری در پس
قضایاپنهانباشد.

پنهان سازی مسأله
یعنی رشد بحران اجتماعی

مباحــث اجتماعــی همــواره از حساســیت ویــژهای
برخوردار هستند و معموالً پیش از اینکه گسترش یابند
و فراگیر شــوند نشانههایی کامالً مشهود ،قابل کنترل و
مدیریــت دارنــد .اما در جامعه ما برخی از مســئوالن و
افــرادی که بر مصدر امور قرار دارند مقولهها و مباحث
جعفر بای اجتماعــی را ســاده میانگارند و از کنار آنها به ســادگی
متخصص میگذرنــد .آنهــا منشــأ ایــن مباحــث را تــک متغیــره
آسیبهای اجتماعی
میبینند در حالی که در شــکلگیری مسائل اجتماعی
چندیــن متغیر نقش دارد .از اینرو اگر مســائلی از این
دســت در وهلــه اول که کوچک و قابــل کنترل و هدایت هســتند مورد توجه
قرار نگیرند به طور قطع به یک بحران و یک پدیده گســترده اجتماعی و به
مراتب پیچیدهتر تبدیل خواهند شد.
مباحــث اجتماعی همان طور که قابلیت رشــد و گســترش یافتن دارند،
قابــل کنتــرل ،نظــارت و رفع هســتند تا به شــکل بحــران اجتماعــی نمایان
نشــوند .در توضیــح مشــخصات مســائل اجتماعــی میتــوان گفــت که این
مسائل و موضوعات سیال هستند و قابلیت حرکت دارند .از اینرو در حالی
که از نظرها پنهان میمانند در گوشــهای دیگر خیمه زده و به شــکلی دیگر
خودنمایی میکنند .بنابراین هنگام مواجهه با مســائلی از این دســت نباید
به سادگی و بدون کنکاش و بررسی از کنار آن گذشت.
از دیگــر ویژگیهای مســائل اجتماعــی ،قابلیت تغییر آنهاســت .به این
معنــا کــه از فرمی بــه فرمی دیگر تبدیل میشــوند .برای مثــال هنگامی که
مســئوالن به هدایت یک وجه از مســائل اجتماعی میپردازند آن مسأله به
حواشــی مســائل دیگر اضافه میشــود و در فرمی دیگر جامعه را با بحرانی
بزرگتــر درگیــر میکنــد .پیچیدگــی از دیگر خصوصیــات مســائل اجتماعی
اســت .در حقیقت اگر مســألهای بدرســتی و بموقع هدایت نشود در قامت
پیچیدگی تغییر میکند و به بحرانی دامنگیر تبدیل میشود.
از ســوی دیگــر میتــوان گفــت مســائل اجتماعــی نسلســازی میکنند.
مدرنیــزه میشــوند و براحتــی خودشــان را بــه روز میکننــد تــا پاســخگوی
نیــاز مخاطب اصلی خود یعنی نســل جوان باشــند .از اینرو ســاده لوحانه
اســت کــه از کنــار مســائلی کــه میتواننــد بــه معضــل و بحــران اجتماعــی
تبدیــل شــوند بــه ســادگی بگذریــم .در واقــع میتوانیــم مســائل اجتماعی
را بــه اســتخری تشــبیه کنیم که ســنگریزهای هرچنــد کوچک هــم میتواند
همــه اجــزای آن را متالطم کنــد .بههمین دلیل اگر نســبت به یک مســأله
اجتماعــی کنــش نشــان دهیــم تنهــا از آن مســأله واکنش نمیبینیــم بلکه
از همــه مســائل اجتماعــی موجــود کنشــگری خواهیم دیــد .بنابرایــن باید
مراقب باشــیم و مســائل اجتماعی را از چندین منظر مورد کنترل و نظارت
قرار دهیم.
و در نهایت باید گفت که گردش اطالعات در بین عوامل ایجاد مســائل
اجتماعــی بســرعت انجام میشــود .به همین دلیل این مســائل بســرعت
زیرزمینــی و ســازماندهی میشــوند .متأســفانه در بســیاری مواقع مســائل
اجتماعــی در کشــور مــا پنهانســازی میشــود و مــا این مســائل را شــفاف،
دقیــق و روشــن نمیبینیــم .در حقیقــت مســائل اجتماعــی در کشــور مــا
بــه مثابه ســنگی در آب اســت که نــه از وزن و نــه از ابعاد آن اطــاع داریم.
پنهانســازی باعث میشــود مــا بهعنوان کنشــگران اجتماعی مســائل را با
شــفافیت و دقت نشناســیم این در حالی است که شــناخت دقیق و درست
مســأله نخســتین گام بــرای رفــع آن و پیشــگیری از بحــران اســت .مســائل
اجتماعی در فضای پنهان بشدت رشد میکنند و به بحران تبدیل میشوند
امــا در فضای شــفاف قابل مدیریت هســتند و اگر هم رشــد کنند این رشــد
ملمــوس و قابــل هدایــت اســت .در ایــن راســتا بایــد از بوروکراســی اداری
و مــوازی کاری نیــز پیشــگیری کــرد کــه در غیر این صــورت ره بــه ناکجاآباد
خواهیم برد.
یکــی دیگر از راههای حل مســائل اجتماعی مردمیســازی آنهاســت به
ایــن مفهوم کــه تنها نظارت صرفاً الکترونیک و دولتــی ،امنیتی و اطالعاتی
راه گشــا نیســت و نظام شــبه مردمی هم میتواند در فائق آمدن بر مسائل
مؤثر باشد.
نکتــه مهم دیگر تاکتیک و روش مقابله اســت که بایــد هدفمند ،علمی
و برنامهریــزی شــده صــورت گیــرد چــون برخوردهــای ســلیقهای و فــردی
میتواند نتایج معکوس به همراه داشــته باشد .کنترل و محدود کردن این
مســائل میتوانــد برخالف تصور بــه ایجاد بحران منجر شــود .از اینرو باید
مســأله بدرستی بررســی و مطالعه و ســپس راهکارهای حل و مدیریت آن
انتخاب شــود .البته اســتمرار هم موضوع مهمی است که باید جدی گرفته
شــود .بهتر اســت به یاد داشته باشــیم که با شــیوه نامه متمرکز و بخشنامه
بــه کل کشــور نمیتــوان در کشــور پهناور ایــران با فرهنــگ و اقــوام گوناگون
برای مســائل اجتماعی متعدد یک نســخه واحد پیچید بلکــه باید باورها و
اعتقــادات مــردم را برای اتخاذ تصمیم درســت و منطقــی و اصولی و البته
اثربخش در نظر گرفت.

مسأله اجتماعی یا بازتولید هنجارهای جایگزین
واقع اینجاســت که در بسیاری از رویدادها
ادامه از آنچه حادث شده در ذهنیت افراد اشکال
صفحه یک یکســانی نمیآفرینــد .از اینروســت کــه
بهدنبال شکلگیری رخداد ،با جدال ادله برسر مسأله بودگی یا
نبودگی مواجه هســتیم .رسانههای متکثر صداهای متکثری را
برایمان بازنمایی میکنند که هنجارهای یکسانی ندارند .توافق
یکسانی بر ســر مســألهبودگی موضوعات ندارند .دغدغههای
مشــترکی را بازنمایی نمیکنند .نظم ذهنی ایشان با نظمهای
عینی موجود خوانش یکسان ندارد و گاهی انواع نگاههای بعضاً
متعارض بهجای بحث بر سر موضوع و مسأله و حتی حل آن،
بر ســر آن جدل میکنند .درواقع ما در دوران پیشامسأله به سر
میبریــم .دورانی که هنوز توافقهای حاصل نشــده و هنجارها
هنوز به رسمیت شناخته نشــده است .صاحبان قدرت رسمی
و غیــر رســمی و ترتیــب دهندگان نظم پیشــین هنجارشــان با
ســازندگان تصویر و رســانههای جدید متفاوت شــده است .در

همان میانه هم نگاههای متکثری وجود دارد که فهم و تحلیل
مســأله را دیگرگون میکند .ما در دوران پیشامسألگی نه خوب
و بــد رســمیت یافتــه داریم و نه بایــد و نباید مشــخص .در این
توگو بر سر مسأله با مناقشه بر سر توافقهای پیشینی
زمانه گف 
همراه میشــود .دســتهبندیها و گروکشــیها برای شکلگیری
توافق جدید و حتی بازپس زدن هنجار مسلط و صاحب قدرت،
ماهیت مســأله را به حاشــیه برده و از آن جــدل و گاهی بحران
میسازد.
موضوع تنها در فهم مسأله باقی نمیماند .اباذری()1381
در مقالــهای بــا عنــوان مســأله اجتماعی بــر این باور اســت که
«تعریــف مســأله اجتماعی هرچه باشــد بــرای حــل آن دو راه
بیشتر وجود ندارد .یکی را میتوان جزءگرایانه یا اصالحی نامید
و دیگری را کلگرایانه یا یوتوپیایی .راه حلهای کلگرایانه برآنند
که حل مسأله اجتماعی وابسته به حل کلیه مسائل اجتماعی
در زمانــی مفروض اســت .ایــن راه حــل از آن جهت یوتوپیایی

است که حل یک مسأله از آن حیث که در گرو حل همه مسائل
اســت به آیندهای موکول میشود که بنیان جامعه حاضر زیر و
زبر شده باشد .مارکسیسم کالسیک یا جنبشهای آخرالزمانی
که فلســفه هایدگر خواســته یا ناخواسته مبین آنهاســت از این
قبیل هستند .راهحلهای جزءگرایانه عکس این نظر را دارند .از
نظر پیروان این نظریه حل مسألهای اجتماعی هرچند ممکن
اســت فقط با حل جزئیات مســأله ممکن نباشــد ،اما میتوان
با تغییر یکی دو مســأله وابسته دیگر تغییر مطلوب را به وجود
آورد .بنابرایــن نیــازی بــه راه حلهــای کلگرایانــه و یوتوپیایی
نیســت .آنچه باید به آن همت گذاشت حل مسائل در حیطه
کوچــک اســت و بهبود بیشــتر با حل مســائل بیشــتر بــه وجود
خواهندآمد».
اگر همان مختصات فهم مســأله و کشاکش آرا را بخواهیم
در موضــوع حل مســأله نیز تعمیم دهیم بــاز همین موضوع
مــورد توجه قرار میگیــرد .رویکردهای انتقــادی از نوع باورمند

ن روزها تحت عناوین مختلفی
به تغییرات ساختاری عمیق ،ای 
دارای صدا هســتند .از ســوی دیگر بهجز صاحبــان قدرت افراد
حامی کنشهای عملگرایانه نیز با تکریم روشهای اصالحی
جزئی ،بهدنبال حل مسأله میگردند .درواقع به جز موضعهای
متفاوت در فهم موضوع که هنجارها و توافقهای عمومی را با
عدم یکدســتی روبهرو ساخته ،جدال برای فهم به جدال برای
حل مسأله نیز کشیده میشود و رویکردهای متفاوت را مقابل
هم مینشــاند .از اینروســت که مســائل در جامعه ما ماهیتی
بحرانــی مییابــد .در جامعــهای کــه در وضعیت پیشامســأله
یا همــان بازســازی توافقهای اجتماعــی قــرار دارد و به دالیل
مختلف بازسازی توافقهای به شکل دموکراتیک و فراگیر اتفاق
نمیافتد ،هر رویداد یک زمینه برای بازگویی شروط این توافق
توگو بر سر مسائل به مجادله و بعضاً
است .از اینروست که گف 
بحران میانجامد .فرآیندی پیشا مسألهای که ماهیت جامعه
طبقهبندیشده و غیر دموکرات نیز میتواند باشد.

