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شهرنوشت

این روزها بســیاری از شهرهای 
کشــور »صحنه اعتراضــات« یا به 
عبارتی »صحنه رویارویی« است. در 
تصاویر، اخبار و ویدئوهای پرتعدادی 
که در شــبکه های اجتماعی و حتی 
رســانه های رســمی از صحنه های 
رویارویی معترضین با نیروهای امنیتی 
منتشر می شود و در خیابان ها و کوی 
و برزن اغلب شهرها و گاهی روستاها 
شاهدش هســتیم؛ آنچه بیش  از هر 
عاملی رعب انگیز جلوه می کند، خشم 
و نفرت و خشونت فزاینده است. ظاهرا 
مصالحه ای هم در کار نیست. این باور 
معترضین که حاکمیت صدایشــان 
را نمی شــنود و بر مطالباتشان وقعی 
نمی نهــد و نیــز شــیوه های قهری 
نیروهای امنیتی خشم و نفرت عمیقی 
را در جامعه تزریق کرده است که البته 
شراره های آن به خود آنها نیز اصابت 
می کند. خشــمی که تبعاتش برای 
معترضان کف خیابان به شکلی و برای 
جمعیت خاکستری در ظاهر بی صدا به 
شکل دیگری خودنمایی خواهد کرد .

با »حسن موسوی چلک«، رئیس 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران در 
خصوص نفرت و خشــونت جاری و 
ساری در این روزهای جامعه گفت و گو 
کرده ایم. او معتقد است تبعات خشم و 
نفرت فروخورده مــردم امروز، فردا و 
آینده افراد و جامعه را تباه خواهد کرد.

     
 بحران گریبانگیر امروز ایران 
از چه جنسی است؟ برخی آن را 
متعلق به قشر خاصی از جامعه 

می دانند، نظر شما چیست؟
بحرانی که در حــال حاضر با آن 
مواجه هستم، از نوع بحران سیاسی 
و حقوق شهروندی است. مطالبه ای 
که مردم در دو ماه گذشــته آن را رها 
نکرده اند و در غالــب اعتراضات آن را 
بیان می کنند موضوعی اســت که از 
مدت ها قبل باید منتظرش می بودیم. 
نگاهی به شــاخص های اجتماعی و 

فرهنگی دقیقا گویای همین موضوع 
بود که نه حال حوزه اجتماعی ما خوب 
اســت، نه حال اقتصاد، نه حال حوزه 
ســامت روان. مروری بر مطالبات 
فروخــورده جامعه بازنشســتگی، 
کارگری، معلمان و دیگــر اصناف و 
اقشار هم موید همین موضوع است. 
در واقــع فوت مرحــوم امینی ظهور 
این بحران را تسریع کرد؛ واال تورم را 
نگاه کنید! آثار حذف ارز ترجیحی را 
در زندگی فقــرا و نیازمندان ببینید! 
جمعیت زیر خط فقر را مشاهده کنید! 
شاخص های رفاه را بررسی کنید! همه 
اینها یک پیام واضح دارد؛ بحرانی در 
راه است. در چنین شرایطی فوت دختر 
جوانی هم در بازداشت گشت ارشاد 
رقم می خورد. بله شاید موضوع حجاب 
دغدغه عامه مردم نبوده باشد، اما وقتی 
می بینند که در ایــن بلوای اقتصادی 
دولت در این خصوص چنین پافشاری 
می کند خود عامل خشــم و اعتراض 
خواهد شــد. اگر اخبار مربوطه را از 
خرداد ماه تحلیل محتوا کنیم. عمدتا 
بر طبل گشت ارشاد و برخورد با شل 
حجاب و بد حجاب کوفته شده و اخبار 
متعددی درخصوص برخورد در این 
خصوص در فضاهای مختلف منتشر 
شده است و با وجود اخطارهای فراوان 
کارشناسان و اعتراضاتی که در فضای 
عمومی مجــازی در ایــن خصوص 
 بســیار تکرار شد، گوشــی شنوای 

آن نبود.
چه چیز باعث بــاال گرفتن 
خشونت در این اعتراضات شد و 

این خشونت ها چه تبعاتی در پی 
خواهد داشت؟

واقعیت این اســت که اعتراضات 
در شــروع کار از ســوی معترضان 
خشــونت بار نبود. بیشــتر جوانان و 
دانشجویان با دســتان خالی خالی 
اعتراض داشتند و شــعار می دادند. 
موضوعــی کــه باعث تشــدید این 
اعتــراض اجتماعــی شــد، اعمال 
خشونت از یک سو و تحریکاتی بود که 
بعضا بر آتش خشم و نفرت در جامعه 

دامن زد.
گاهــی از تریبون های رســمی و 
غیررسمی شــاهد تحقیر معترضان 
بودیم. یکی معترضان را کف روی آب 
خواند. یکی نجاست دانست، دیگری 
آنها را دنبال امیال حیوانی برشمرد و .... 
پیامد تحقیر همیشه اعمال خشونت 
اســت، همین نفرت اســت. حاال یا 
به صورت خودخوری ظهــور و بروز 
می یابد یا رفتار حاوی خشم در غالب 
دعوا و زدوخــورد و خودزنی و موارد 
دیگر. وقتي خشونت اعمال مي شود، 
نمي توان انتظار داشت که طرف مقابل 
ساکت باشد. در نتیجه چنین فضایي، 
ظهور و بروز خشــونت به شکل هاي 
مختلف و حتي شدت خشونت متفاوت 
و اجتناب ناپذیر است. استمرار آن هم 
مي توانــد زمینه هایــي را براي خلق 
خشــونت هاي جدید به شکل هاي 
مختلــف فراهم کند. گاهــي مواقع 
انتشار تصاویر خشونت، زدن و تخریب 
کردن ها عاملي براي تشدید خشونت 

محسوب مي شود.

بــا ادامــه رفتارهــای 
خشونت آمیز باید شاهد چه نوع 

رفتارهایی در جامعه باشیم؟
اگر همچنان خشونت ادامه داشته 
باشد، شــاهد حضور گروه دیگری از 
ناراضیان خواهیم بود که پابرهنگان 
هستند. از ســوی دیگر کسانی که از 
کسب و کار مجازی آسیب دیده اند و 
جمعیت قابل توجهی هستند هم به 
جمعیت معترضان می پیوندند و این 
عامل سبب استمرار خشونت خواهد 
شــد و عوارضش در بین مردم بیشتر 

نمود خواهد داشت. 
قبا در فضای مجازی کمپین هایی 
برای بروز اعتراض گذاشته می شد که 
با مسدود کردن فضای مجازی، عما 
این راه هم بسته شد. حتی وقتی چند 
نماینــده مجلس اعتــراض کردند، 
سریع پرونده شکایت برایشان تشکیل 
شد. وقتی اینگونه برخورد می شود، 
طبیعتا معترضــان راهی جز خیابان 
پیدا نمی کنند. این در حالی اســت 
که حاکمیت به جای حذف این راه ها 
باید به آن رسمیت می بخشید. دولت 
باید فضای مطالبه گری را به رسمیت 
بشناســد و اگر نخبگان پرسشگری 
کنند نباید حذفشــان کرد. دولت ها 
باید رســانه و نخبگان را به رسمیت 
بشناســند؛ زیرا مردمــی داریم که 
پرسشگر و آگاه تر شده اند. نسل امروز 
نســل آگاه تری اســت و این نسل به 

راحتی همه چیز را قبول نمی کند.
دولت باید فضــای مطالبه گری 
رســمی را به رســمیت بشناســد؛ 
نســل جدید می خواهد بــه او توجه 
شــود و پرسشگر اســت و به راحتی 
به هر پاســخی واکنش مثبت نشان 

نمی دهد.
در اعترضــات اخیر به دلیل 
شکل خاص و شیوه برخوردها به 
نظر می رسد آسیب های فردی و 
اجتماعی به اشکال مختلف بروز 

خواهد کرد. نظر شما چیست؟
وقتــی بحرانی در جامعــه اتفاق 
می افتد، تبعات آن بســتگی به نوع، 
شــدت و مدت بحران و کســانی که 
در بحــران درگیر هســتند متفاوت 
اســت. در موضوع اخیر این تبعات به 
اشــکال گوناگون در اقشار مختلف 
ظهور و بــروز پیدا می کنــد. ترس و 
اضطرابی که در بیــن دانش آموزان و 
دانشجویان و خانواده ها وجود دارد، 
تبعات منفی فراوانــی در پی دارد. از 
سوی دیگر خانواده ای که نمی تواند 
آیین سوگواری را در هر بحرانی از کرونا 
و زلزله گرفته تا مواردی نظیر آنچه در 
این روزها شاهدش هســتیم، به جا 
آورد؛ بدون شک عوارض منفی زیادی 

در آینده خود خواهد داشت.

در اعتراضات اخیر بخشی از 
جامعه با وجــود احتمال تبعات 
ســنگین به خیابان ها آمده اند، 
اما بخشــی دیگر که متعرضین 
خاموش به شمارمی آیند، با اینکه 
واکنش اعتراضی آشکار ندارند؛ 
خود را مملو از خشــم و نفرت 
می بینند. این انباشــت خشم و 
نفرت چه تبعاتی برای افراد و از 
سوی دیگر برای آینده و کشور 

خواهد داشت؟
فروخوردن خشم در هر موقعیتی 
در هر جامعه ای و در هر زمانی عوارض 
منفی فراوانی در پی دارد. در شرایط 
فعل بخشی از جامعه خشم خود را بروز 
می دهند و به نوعی حس خشم خود را 
تخلیه می کنند. آنهایی هم که راه های 
بروز درست کنترل خشــم را بلدند، 
طبیعتا تاثیرپذیری منفی کمتری را 
تجربه خواهند کرد. اما کسانی که این 
راه را بلد نیســتند و نمی توانند خشم 
خود را کنترل کنند و از ســویی هم 
آن را بروز نمی دهند قطعا با مشکات 
دیگری دست و پنجه نرم خواهند کرد. 
در اعتراضات اخیر بخشــی از جامعه 
با عنــوان، جمعیت خاکســتری، با 
فروخوردن خشم، تبعات منفی ناشی 
از حضور در شــرایط بحران را تجربه 

می کنند. 
فروخوردن خشــمی که می تواند 
ناشــی از انکار یا حتی سردرگمی در 
تحلیل شــرایط فعلی جامعه باشد، 
تبعات کوتاه مدت و بلند مدت فراوانی 
خواهد داشــت. از تجربه اضطراب و 
ترس و اســترس و افکار منفی گرفته 
تا اختال در خواب و آثار روانی دیگر. 
از اختال در کیفیت روابط اجتماعی 
و بین فردی تا مشــکل تمرکز و حتی 
در مواردی بیماری های جســمی و 
اختاالت رفتاری مثل افســردگی 
و خودزنی یا اقدام به خودکشــی و....  
البتــه باید منتظر بود کــه در چنین 
شــرایطی گرایش به سمت اعتیاد به 
 مواد مخدر و الکل و غیره هم افزایش 

پیدا کند.

در گفت و گوی »توسعه ایرانی« با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی مطرح شد؛ 

تبعات خشم فروخورده جمعیت خاکستری در جامعه
بحرانی که در حال حاضر 

با آن مواجه هستم، از نوع 
بحران سیاسی و حقوق 

شهروندی است. مطالبه ای 
که مردم در دو ماه گذشته 

آن را رها نکرده اند و در 
غالب اعتراضات آن را بیان 

می کنند موضوعی است 
که از مدت ها قبل باید 

منتظرش می بودیم
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 گزارش ۲۱ هزار »کودک آزاری« 
به اورژانس اجتماعی

 سرپرســت دفتــر امور 
آســیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیســتی کشور با 
تأکید بر اینکه بیشترین نوع 
کودک آزاری، کودک آزاری از 
نوع »غفلت« است، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
تاکنون ۲۱ هزار و ۴۰۶ مورد کــودک آزاری از طریق 
خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش شده که این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش چندانی 

روبه رو نبوده است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا حیدرهایی اظهار کرد: 
بر اساس آمارها، بیشــتر گزارش های کودک آزاری 
از طریق تماس همســایگان با خــط ۱۲۳ اورژانس 
اجتماعی است. سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور با تأکید بر اینکه 
مردم در صورت مشاهده هرگونه کودک آزاری فورا آن 
را به خط تلفنی ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش دهند 
و نسبت به موضوع بی تفاوت نباشند، قول داد اطاعات 
تماس گیرندگان کاما محرمانه باقی می ماند و افراد 
صرف اینکه ممکن است دچار دردســر شوند یا فرد 
مرتکب خشونت برای مردم نیز مزاحمت ایجاد کند، 
از تماس با ۱۲۳ خودداری نکنند؛ زیرا تمام اطاعات 

افراد محرمانه باقی می ماند.
حیدرهایی تصریح کــرد: در صورتی که کودکی 
در معرض آســیب قرار گرفته باشد، از سوی تیم های 
اورژانس اجتماعی مداخله صورت می گیرد. اگر نوع 
آسیب به حدی باشد که امنیت جانی کودک در معرض 
خطر باشد، طبق قانون حمایت از حقوق اطفال، باید 
بافاصله از محل خطر جدا شده و حتی می توان تا سلب 

حضانت نیز پیش رفت.
    

وزارت بهداشت هشدار داد؛
افراد باالی ۶۰  سال حتما واکسن 

آنفلوآنزا تزریق کنند
سرپرست مرکز مدیریت 
بیماری های واگیــر وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: افراد باالی 
۶۰ ســال تا پایان همه گیری 
آنفلوآنزا حتما واکسن تزریق کنند زیرا این گروه سنی 
بیشــتر از ســایر افراد در معرض ابتای شدید به این 

بیماری قرار دارند.
به گزارش ایرنا، بهنام عرشی افزود: تاکنون حدود 
۱۶۰ نفر در کشــور بر اثر ابتا آنفلوآنزا جان خود را از 
دست داده اند و بهترین راه مقابله با این بیماری تزریق 
واکسن است که اکنون در داروخانه ها موجود است و 
توصیه می شود سالمندان نسبت به تهیه آن سریعتر 

اقدام کنند.
    

۴۸.۵  درصد امالک 
آموزش و پرورش، سند ندارند

معــاون حقوقــی و امور 
مجلــس وزارت آمــوزش و 
پرورش با بیــان اینکه ۴۸.۵ 
درصد امــاک آمــوزش و 
پرورش سنددار نیستند گفت: 
کارگروه هایی تشکیل شده که آنها را به سرعت فعال 
خواهیم کرد که کمک می کند بتوانیم اماک و اراضی 

را سنددار کنیم. 
به گزارش ایسنا، قاسم احمدی الشکی افزود: در 
حال حاضر حدود ۱۰۲ هزار و ۲۵۹ ملک داریم که غالبا 
مدرسه هستند. البته باید متذکر شوم که این عدد در 
تفاهم نامه قبلی ما ۱۰۰ هزار و ۵۵۶ مورد بود که از آن 
زمان یک سری اراضی جدید پیدا شدند و ۲۰۰۰ مورد 
به آنها افزوده شد. وی افزود: اخیرا تفاهم نامه  سه جانبه 
آموزش و پرورش با ســازمان ملی ثبت اسناد و بنیاد 
مسکن را داشتیم تا فرایند دریافت اسناد این اماک و 

اراضی را سرعت بدهیم.
    

روزنامه »جهان صنعت« توقیف شد
کانال تلگرامــی میزان از 
توقیف روزنامه جهان صنعت 

خبر داد.
 به گزارش میزان، روزنامه 
»جهان صنعت« در نشست 
فوق العاده روز یکشنبه هیات نظارت بر مطبوعات به 
سبب تخلف از مصوبات شــورای عالی امنیت ملی و 
حدود مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی 

ارجاع شد.
هیات نظارت بر مطبوعات در ایران در توضیح علت 
توقیف روزنامه جهان صنعت نوشت: »روزنامه جهان 
صنعت به دلیل انتشار یادداشتی در شماره ۲۸ آبان که 
در آن اتهاماتی به نیروهای انتظامی و حافظان امنیت 
کشور وارد شده، توقیف و پرونده تخلف جهت رسیدگی 

به مرجع قضایی ارجاع شد.«

از گوشه و کنار 

پس از حادثه فجیع ساختمان پاسکو در دی ماه سال ۹۵، موضوع بناهای ناایمن 
تهران به صورت جدی در محافل رسانه ای و مدیریتی حوزه شهری مطرح شد. زنگ 
خطر وجود ســاختمان های ناایمن متعدد در تهران، بار دیگر در تیرماه ۹۹ و با وقوع 
حادثه ای مشابه پاسکو، این بار در کلینیک سینا اطهر خیابان شریعتی خود را نشان داد 
و در آن زمان، باز هم مسئوالن وقت مدیریت شهری بر لزوم انجام اقداماتی جدی برای 
ایمن سازی ساختمان های پرخطر تهران تاکید کردند و حتی سخن از لیستی به میان 
آمد که سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره ساختمان های خطرناک و بحرانی 
پایتخت از لحاظ احتمال باالی وقوع حریق تهیه کرده بود، مسئوالن قبلی مدیریت 
شهری تهران هیچ گاه این فهرست را منتشر نکردند، اما این لیست بعد از وقوع حادثه 

متروپل آبادان در فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، اساسا تهران دارای ۳۳ هزار ســاختمان پرخطر است که امکان 
وقوع آتش سوزی در آن ها باالست.اما در این میان آخرین پایش سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران حکایت از این دارد که ۹ ساختمان از ۱۲۹ ساختمان ناایمن دارای 
وضعیت بحرانی، از لیست ساختمان های بسیار پرخطر خارج شده و وارد فهرست 

ساختمان های خطرناک شده اند.
در این میان باید توجه داشت که مســاله حریق، صرفا یکی از جنبه های ناایمنی 
بسیاری از ساختمان های تهران است و قطعا تعداد ساختمان های پرخطر پایتخت از 
نظر عدم رعایت اصول ایمنی ساخت و ساز یا فرسوده بودن بنا از این مقدار بیشتر است 
و با توجه به این که اخیرا مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفته 

است که حدود ۲۷۸ هزار پاک فرسوده در تهران شناسایی شده، در مجموع می توان 
برآورد کرد که چند صد هزار ساختمان کوچک و بزرگ ناایمن در دل پایتخت وجود 
دارد که وقوع کوچکترین حادثه ای ممکن است باعث آتش سوزی یا فروریختن آن ها 

شود.
در این باره مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
تهران به ایلنا گفت: سازمان آتش نشانی شــهرداری تهران ۱۲۹ ساختمان بسیار 
پرخطر و بحرانی را در پایتخت شناسایی کرده است. البته این آمار مربوط به گذشته 
اســت. وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که در ســال های اخیر، بخشی از مراحل 
ایمن سازی برای تعدادی از این ۱۲۹ ساختمان انجام شده است، اما هنوز عمده این 
ساختمان ها با وضعیت مطلوب یعنی شرایط کاما ایمن فاصله دارند. البته رفع خطر 
از تمام ساختمان های ناایمن قطعا کاری پیچیده ای است، چون تمام این ساختمان ها 
دارای مسائل حقوقی خاصی هستند و بعضا مشکاتی برای حصول توافق بین مالکان 
و سرقفلی داران آن ها وجود دارد، اما گام های اولیه برای این که این ۱۲۹ ساختمان 
از فهرست ساختمان های بسیار پرخطر خارج شوند و وارد فهرست ساختمان های 

خطرناک شوند، یعنی حالت بحرانی آن ها از بین برود، برداشته شده است.
این عضو پارلمان شهری پایتخت تاکید کرد: آخرین پایش سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران از این حکایت دارد که ۹ ساختمان از ۱۲۹ ساختمان ناایمن دارای 
وضعیت بحرانی، از لیست ساختمان های بسیار پرخطر خارج شده و وارد فهرست 

ساختمان های خطرناک شده اند.

وی افزود: اقدامات انجام شــده برای ایمن ســازی این ۹ ســاختمان و ســایر 
ساختمان های ناایمن پایتخت صرفا مربوط به دوره جدید مدیریت شهری پایتخت 
نیست و در دوره قبلی هم مسئوالن شــهرداری، فرآیند ایمن سازی ساختمان های 
ناایمن را دنبال کرده بودند، اما در دوره جدید، موضوع رفع خطر ساختمان های ناایمن 

با سرعت بیشتری در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
عباسی در پاسخ به ســوال دیگری درباره علت زمان بر شدن موضوع رفع خطر از 
ساختمان های ناایمن تهران و برنامه دوره جدید مدیریت شهری برای سریع تر پیش 
رفتن این فرآیند توضیح داد: ایمن سازی ساختمان های ناایمن اساسا کار دشواری است، 
چون به دلیل وجود قصورهای ساخت وساز و عدم پایبندی به ضوابط قانونی در گذشته 
و همچنین وجود برخی اختافات حقوقی میان مالکان، مستاجران و سرقفلی داران در 
بسیاری از این ساختمان ها، حصول توافق بین ذی نفعان و برنامه ریزی برای اجرای تمام 

ضوابط ایمن سازی در ساختمان های بحرانی، فرآیندی کاما پیچیده است.

تکلیف »۱۲۹ ساختمان بحرانی« تهران چه می شود؟

 ۹ ساختمان در فهرست بناهای خطرناک  پایتخت

گزارش

در اعتراضات اخیر بخشی 
از جامعه با عنوان جمعیت 
خاکستری، با فروخوردن 

خشم، تبعات منفی ناشی از 
حضور در شرایط بحران را 

تجربه می کنند. فروخوردن 
خشمی که می تواند ناشی 
از انکار یا حتی سردرگمی 

در تحلیل شرایط فعلی 
جامعه باشد، تبعات کوتاه 
مدت و بلند مدت فراوانی 

خواهد داشت


