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جمعآوری کودکان کار
تدبیر یا تقصیر
اﻟﻬﺎم ﻓﺨﺎري*
  ۲۲خــرداد برابر  ۱۲ژوئن روز مبــارزه با کار کودک
نامگذاری شــده است .سازمان بینالمللی کار در سال
 ۲۰۰۲با تمرکز بر مسئله کار کودک این روز را نامگذاری
کرد» .کودک کار« کودکی اســت که به یکی از اشکال
کار سبک/ســخت ،داوطلبانه/اجبــاری برای کســب
درآمد ،نه کسب توانمندی ،اشــتغال دارد .مهمترین
عوامل کار کودک ،ســاختار مشــکلدار خانواده ،فقر،
نوســانهای اقتصادی ناگهانی ،زیادبودن هزینههای
تحصیل و نظام آموزشــی نابرابر هســتند .نزدیک به
۲۱۵میلیــون کودک کار در جهان وجــود دارد .برخی
کارشناســان آمار کــودکان کار ایران را بیش از ســه
میلیون نفر برآورد میکنند .ضمن اینکه این رقم برای
تهران  ۲۰هزار نفر تخمین زده میشــود؛ اما به دلیل
اینکه بســیاری از کــودکان کار هیچگونه ثبت هویتی
ندارنــد ،آمار دقیقی دراینباره نمیتوان ارائه کرد .این
در حالی است که بنا بر گفته استاندار تهران ،فقط ۴۰۰
کودک کار در تهران شناسایی شده است .از سوی دیگر،
مدیرکل بهزیستی اســتان تهران گفت :آمار دقیقی از
تعداد کــودکان کار و خیابانی در تهــران وجود ندارد
و هماکنون در مراکز بهزیستی ســههزارو ۸۰۰کودک
و در مراکز متعلق به شــهرداری هزار کودک پوشش
داده میشــوند .بیشــترین آســیب متوجه دخترانی
اســت که بهعنوان کودک کار در خیابان کار میکنند؛
بنابراین ممکن اســت با طرح جمعآوری کودکان کار،
حتی تعداد ازدواجهای زیر  ۱۵سال دختران به شکل
تصاعدی باال برود .نرخ ابتالی کودکان کار و خیابان به
ایدز ۴٫۵ ،برابر جامعه؛ معاون وزیر بهداشــت از آمار
تکاندهنده ابتال به ایــدز بین کودکان کار و خیابان در
ایران خبر میدهد .بر اســاس مطالعــهای که درباره
بروز و شــیوع ایدز روی هزار کــودک کار و خیابان در
شهر تهران انجام شــده ۴٫۵ ،درصد آنها به ایدز مبتال
بودهاند .در همین زمینــه ،رئیس مرکز تحقیقات ایدز
ایران گفته اســت چهار تا پنج درصــد از کودکان کار
خیابــان به ایدز مبتال هســتند .او اعالم کرده اســت:
یکســوم کودکان مبتال ۱۰ ،تا ۱۴ساله و دوسوم  ۱۵تا
۱۸ســاله هستند .بیش از  ۳۲درصد کودکان کار مورد
آزار جسمی ،روحی و جنسی قرار میگیرند ،حدود پنج
درصد از پســران سابقه مصرف مواد داشتهاند که این
درصد در بین دختران نیز نزدیک به یک درصد اســت
و بر اســاس مطالعات انجامشــده ،حدود  ۳۰درصد
از کودکان خیابانی را افرادی تشــکیل میدهند که به
مدرسه نمیروند .علت اصلی افزایش تعداد کودکان
کار؛  ۶۰درصد از کودکان خیابانی نه به دلیل نابسامانی
وضعیــت خانوادگــی ،بلکه به دلیل فقــر اقتصادی
یا بیکاری و اعتیاد و بدسرپرســتی و ناآگاهی والدین
راهی خیابانها میشــوند .رشد فقر در کودکان کار و
خیابان از ســال  ۸۴تا  ۸۸روند صعودی داشته است.
 ۷۲درصد این کودکان بیســواد و کمســواد هستند
یــا در حد ابتدایی ســواد دارنــد و  ۱۷درصد کودکان
کار و خیابــان در تهران اصال مدرســه نرفتهاند و این
بیسوادی و کمسوادی در فرایند زندگی این افراد تأثیر
سوء دارد .شرایط کار کودکان در تهران نامساعد است؛
آنها مشــغول کار بسیار ســخت از هفت صبح تا پنج
بعدازظهر در زمینهای برنجکاری غیراصولی اطراف
بهشتزهرا با دستمزد روزی  ۲۵هزار تومان هستند که
بیشــتر کارگران دختران و پسران  ۱۰تا  ۱۵سال هستند.
کودکان هفت و هشتساله در کارگاههای پرسکاری
لب خط بهازای  ۱۱ســاعت کار فقط  ۳۰۰هزار تومان
ِ
دریافت میکنند .این کارگاهها محیط غیراســتاندارد و
بهشدت آسیبزایی دارند؛ صدای بسیار بلند دستگاه،
خطر قطع عضو ،هوای آلوده و تنبیه شــدید فیزیکی
صاحبکار در کارگاهها رایج اســت .کــودکان زبالهگرد
بدون دستکش ســر در ســطلهای زباله دارند؛ آنها
بــه دلیل انجام اینگونه اقدامــات در معرض ابتال به
ایدز ،هپاتیت ،کزاز ،حصبه ،ســالک پوستی ،انگلهای
رودهای ،اسهال خونی ،فلج اطفال ،زانودرد و کمردرد
هستند .مدیریت شهری بر توجه و حمایت از کودکان
کار توجه جدی دارد؛ مراکز پرتو در مناطق آسیبخیز
تهــران با هدف مهــار ،کنترل و کاهش آســیبهای
اجتماعی و ارتقای سالمت اجتماعی کودکان خیابانی
شهر تهران و با همکاری ســازمانهای مردمنهاد در
گذشــته برپا شــدهاند و در حال فعالیت هســتند .در
بررســیهای صورتگرفته ،مناطــق ،۱۸-۱۷ ،۲۰-۱۹
 ۴-۲ ،۵-۱۲ ،۱۵-۱۴دارای تعداد بیشــتری از کودکان
خیابانی هستند که مراکز حمایتی پرتو در این مناطق
تشکیل شده است؛ اما نکته اینجاست که آیا تنها متولی
رســیدگی به کودکان خیابانی شــهرداری و بهزیستی
اســت؟ مهمترین و فوریترین مسئله کودکان کار؛ در
میان همه مسائل و نگرانیهای مربوط به کودکان کار،
ضروری اســت بهعنوان اصلیترین مسئله به ایمنی،
بهداشــت و آموزش آنان توجهی جدی شود .به این
منظور پیشنهاد میشود این راهبرد در رأس برنامههای
حمایتــی نهادهــای دولتی ،عمومی و ســازمانهای
مردمنهاد قرار گیرد .سازمانهای مردمنهاد مؤثرترین
و مهمترین نهاد حمایتی کودکان کار؛ تقویت نقش و
جایگاه ســازمانهای مردمنهاد در مواجهه با مسئله
کودکان کار بســیار حیاتی است .شورای اسالمی شهر
تهران از نهادهایی اســت که در عرصه شهر میتواند
با تصویب و نظارت بر اجرای قوانین حمایتی و ایجاد
تســهیالت حقوقی بــرای ســازمانهای مردمنهاد و
تصریح قوانین نظارتی درباره رعایت قوانین ممانعت
از کار کودک در واحدها و سازمانهای مدیریت شهری،
گامهای مؤثری در این حوزه بردارد.
*عضو شوراي اسالمي شهر تهران
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ﺗﻤﺎﺷﺎى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻰ در ورزﺷﮕﺎه آزادى
عالقهمنــدان بــه ورزش میتواننــد بازیهای
جــام جهانــی  ۲۰۱۸را همراه با اعضــای خانواده
در ورزشــگاه صدهزارنفری آزادی تماشــا کنند .به
گزارش ایسنا ،با دســتور ناصر محمودیفرد ،مدیر
مجموعهورزشــی آزادی ،زیرساختهای الزم برای
نمایــش بازیهای جــام جهانی  ۲۰۱۸روســیه در
ورزشگاه بزرگ آزادی فراهم شــده تا عالقهمندان
بــه ورزش بتوانند این مســابقات جــذاب و مهیج
را همــراه با اعضــای خانواده خــود در بزرگترین

مجموعهورزشــی خاورمیانه تماشا کنند .بر اساس
هماهنگیهای صورتگرفته ،یک نمایشگر بزرگ به
مســاحت هزارو  ۲۰۰مترمربع در قسمت روبهروی
جایگاه ورزشــگاه آزادی کار گذاشــته خواهد شــد
تــا تماشــاگران از طبقــه اول و دوم ضلــع غربی
ورزشگاه ،تماشــاگر بازیهای جام جهانی ازجمله
دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران باشــند .این اتفاق
برای نخســتینبار است که در یک مجموعهورزشی
رخ میدهــد و پیشبینــی میشــود با اســتقبال

عالقهمندان به ورزش ،در مرحله نخســت ۱۰هزار
بلیت فروخته شــود .در چند روز گذشــته ،موضوع
نمایش مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی با
کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و امور ورزشی شورای
اسالمی شــهر تهران در میان گذاشته شده و اعضا
حداکثر همکاری را برای تحقق این امر داشــتهاند.
در صــورت موافقــت نهادهای دیگــر ،ویژهبرنامه
نمایش مسابقات جام جهانی در مجموعهورزشی
آزادی ،از  ۲۴خــرداد همزمان با بازی افتتاحیه آغاز

خواهد شد .مدت زمان برگزاری این رویداد فرهنگی
یک مــاه خواهــد بــود و خانوادههــای حاضر در
مجموعهورزشی آزادی عالوه بر تماشای مسابقات
جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه ،از برنامههای مفرح
دیگر نیز بهرهمنــد خواهند شــد .الزم به یادآوری
است که در زمان برگزاری رقابتهای جام جهانی،
وسایل حملونقل عمومی ازجمله مترو و اتوبوس
از ســطح شهر تهران به ســمت مجموعه ورزشی
آزادی و بالعکس دایر خواهند بود.

پرسش مسجدجامعي درباره مصوبه تعیین محلهایي براي برگزاري تجمعات اعتراضي

تضمین آزادي پس از اعتراض را هم ميدهید؟
شــرق ،گروه جامعه :احمد مســجدجامعي بهعنوان پیشــنهاددهنده تعیین
فضاهایــي براي تجمع و اعتراضات مردمي که پیشــنهادش از ســوي هیئت
تطبیق فرمانداري تهران رد شد ،اما بعدا بهعنوان پیشنهاد در دولت سر درآورد
و تصویب شــد ،روز گذشــته در نطق پیشازدســتور خود در صحن شورا این
مصوبه را در مقابل ســؤال مهمي قرار داد :تضمین آزادي پس از اعتراض را
هم ميدهید؟
ریشــه مصوبهاي که دولت براي تعیین محلهاي قانوني تجمع تصویب
کرد به حوادث ديماه ســال گذشــته برميگردد و خواســته همیشگي که بر
مبناي اصل  ۲۷قانون اساسي بارها گفته و شنیده نشده بود .عضو شورایي که
سال گذشــته در میانه سکوت و حاشیهسازي و منفيشدن فضایي که ديماه
در تهران و چند استان به وجود آمده بود ،درباره تعیین فضایي براي تجمعات
قانونــي مردم در صحن علني صحبت کرد ،احمد مســجدجامعي بود .او در
صحن شورا به سازوکار اداري و قانوني اخذ مجوز از وزارت کشور اشاره کرد و
گفت :شهرداري تهران هم ميتواند در راستاي تحقق منشور حقوق شهروندي
جایي براي گفتوشنود و اعتراض مردم فراهم کند .با اتفاقات اخیر )تجمعات
ديماه  (۹۶صحبتهاي زیادي درباره بهرسمیتشــناختن اعتراضات مردم و
اینکه این اعتراضات چطور و کجا باشند مطرح شد ،درحاليکه با توجه به حق
بهرسمیتشــناختن اعتراضات باید شرایط و امکاناتي فراهم شود که این حق
در جاي خود بهدرستي دیده شود.در آن زمان مسجدجامعی مبتنيبر تصویب
منشــور حقوق شهروندي در دولت یازدهم پیشنهاد داد فضاهایي مانند پارک
گفتوگو یا خیابان مردم را بهطور پیشــنهادي براي تجمعات معرفي کنند تا
شــهرداري فضاهاي اصلي را معرفي کند که البته بعدها معلوم شد خیابان
مردم در کنار مجلس شوراي اسالمي در دوره مدیریت شهري قبل به مجلس
شوراي اسالمي فروخته شده و دیگر خیابان مردم شهر تهران نیست.
مبناي این پیشــنهاد مســجدجامعي البته تنها اتفاقات ديمــاه نبود؛ در
ســالهاي اخیر اقشــار مختلف مردم که به اقدامــات و برنامهها یا رویههاي
شهري و کشوري اعتراض داشتهاند ،در مقابل مجلس شوراي اسالمي ،شورا
و شهرداري تهران یا ارگانهاي دولتي مرتبط بدون مجوز یا با مجوز تجمع و
راهپیمایي برگزار کردهاند؛ تجمعاتي که در برخي موارد به درگیري و دخالت

نیروهاي انتظامي و امنیتي کشیده شده و مهمتر اینکه در میان این اعتراضها
و تجمعها افرادي هم دستگیر شدهاند .معلمان و کارگران بهعنوان غالبترین
گروههایي که مجبور به این تجمعات ميشــوند ،بیشــترین تعداد تجمعات و
دستگیريها را هم داشته و دستآخر هم مجرم شناخته شدهاند.
در ســالهاي گذشــته بارها موضوع تعیین محلهایي بــراي اجتماعات
هیجاني )عموما شــادي( مطرح شــده بود ،اما تاکنون براي این نیاز شــهر و
شــهروندان معترض مکاني مشــخص نشــده و همچنان در حوادث تلخ و
شیریني که نیاز است شهروندان زماني را در کنار هم باشند ،خیابانهاي اصلي
اشغال و شریانهاي اصلي پایتخت قفل ميشوند.
حاال اما پس از بررســي و تصویب مصوبه تعیین مــکان براي اعتراضات
مردمي از سوي دولت ،احمد مسجدجامعي نقدي مهم بر این مصوبه گذاشت
و یک سؤال مهم را مطرح کرد :آیا آزادي پس از اعتراض هم تضمین ميشود؟
او در تذکر خود که در صحن شورا مطرح کرد ،گفت :متأسفانه نقش مدیریت
شــهري و محلي در این مصوبه دیده نشده است ،چراکه بسیاري از فضاهاي
عمومي در تملک شهرداريهاســت و از سویي شــناخت نمایندگان مردم در
شــورا و شهرداري از فضاهاي عمومي بیشتر است و نمایندگان مردم در شهر
بیشــتر از هیئت دولت که تصمیم ملي ميگیرند با نظرات و انتقادات محلي

 400ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاى اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﻰ ﺟﻮاﻧﺎن
شرق :روز گذشــته معاون ســاماندهی امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان در شــصتونهمین ستاد ملی
ســاماندهی امور جوانان درباره صدور دستورالعمل
پرداخت »وام« اشتغالزایی به جوانان گفت »شرایط
بهرهمنــدی ســازمانهای مردمنهاد جوانــان از این
تســهیالت این است که آنها به ســمت تشکلگرایی
حرکت کنند« .تســهیالتي تا سقف صد میلیون تومان
که به کارآفرینان تعلق ميگیرد .امیرحسین آلاسحاق،
مدیــرکل طرحهــاي ملــي جوانــان وزارت ورزش و
جوانان ،دراینباره بــا بیان اینکه توافقي بین معاونت
ســاماندهی امور جوانان با صندوق کارآفرینی امید و
مؤسسه رســالت برای ارائه تسهیالت اشتغالزایی به
جوانان شکل گرفته ،به »شرق« گفت »براساسآن در
تمام استانهاي کشور تا سقف صد میلیون تومان به
جوانان کارآفرین وام تعلق خواهد گرفت .این وام به
صورت قرضالحسنه و با کارمزد چهار درصد خواهد
بود .افراد ميتوانند براســاس طرحهــاي کارآفریني
و منجــر به اشــتغالزایي کــه در فصلهاي صندوق
کارآفریني امید که در کل کشــور ابالغ شــده اســت،
طرحهاي خود را در این
زمینه به معاونت جوانان
در ادارات کل ورزش و
جوانان ارائه دهند .پس
از بررســيهاي الزم از
ســوی کارگروه متشکل
از اداره کل و صنــدوق
کارآفرینــي در صــورت
موافقــت تســهیالت
اشتغالزایي به این افراد پرداخت خواهد شد«.
او در پاســخ به این ســؤال که اولویــت پرداخت
تسهیالت با چه کساني است ،گفت »اولویت دریافت
تســهیالت با اعضــاي تشــکالت جوانان اســت که
طرحهاي منجر به کارآفریني و اشــتغال و منطبق با
سرفصلهاي صندوق ارائه دهند«.
آلاســحاق دربــاره بازپرداخــت تســهیالت
اشــتغالزایي با بیان اینکه بازپرداخت مطابق قوانین
بانك مرکزي است ،افزود »نکته مثبت این وام کارمزد
پایین آن اســت؛ همچنین به دلیل اینکه این تسهیالت
در حوزه اشــتغالزایي پرداخت خواهد شــد ،دولت
هماهنگيهــاي الزم را انجــام داده تا ســختگیري
کمتري اعمال شــود؛ اما در نهایــت نميتوان قوانین
بانك مرکزي را زیر پا گذاشت«.
مدیــرکل طرحهــاي ملي جوانــان وزارت ورزش
و جوانــان در پایــان خاطرنشــان کــرد »پرداخــت
صندوقهــاي کارآفریني در کل کشــور آغاز شــده و
جوانان هرچــه زودتر براي دریافــت آن باید طرح و
برنامه کاري خود را ارائه دهند«.
معــاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش
و جوانان روز گذشــته در شــصتونهمین ستاد ملی

ساماندهی امور جوانان با اشاره به اقدام این معاونت
برای تهیه برنامه جامع حوزه جوانان در سراسر کشور
گفت :وزارت ورزش و جوانان تنها وزارتخانهای است
که در آن وضعیــت بهکارگیری بازنشســتگان تعیین
تکلیف شده اســت و امیدواریم تا نهادهای دیگر نیز
هرچه سریعتر در این راستا اقدام کنند.
محمدمهدی تندگویان در شــصتونهمین ســتاد
ملی ســاماندهی امور جوانــان با انتقــاد از اینکه با
وجود چهار بار مکاتبه این معاونت نهادهای مختلف
کشــور از ارائه گزارش عملکردشان به مناسبت هفته
جوان خودداری کردهاند ،افزود :تقسیم کار الزم برای
همه وزارتخانهها به مناســبت این هفته ارسال شده
اســت؛ اما با وجود مکاتبات انجامشــده گزارشی در
اختیار معاونت قرار نگرفته اســت .ازآنجاییکه برای
این موضوعات ســرفصلها و برنامههــا از نهادهای
مختلف اســتانی گــزارش تهیه میشــود و بعدا در
اختیــار رئیسجمهــور و معاون او قــرار میگیرد ،به
نظر میرسد این ســازمانها و نهادها باید برای تهیه
گزارششان اقدام کنند .او با اشاره به توافق معاونت
ســاماندهی امور جوانان
بــا صنــدوق کارآفرینی
امید و مؤسســه رسالت
بــرای ارائــه تســهیالت
اشــتغالزایی به جوانان
اظهــار کــرد :ابالغیــه
وامهــا انجــام شــده و
دســتورالعمل آن نیــز
صــادر شــده اســت.
طرحهای جوانان نیز در ادارات کل جوانان هر استان
در حال بررسی اســت .به جوانانی که طرحشان بعد
از بررسیها تأیید شود ،این وام تعلق خواهد گرفت.
تندگویان با بیان اینکه در استان فارس تمام سقف
اعتبارات وامی به ســمنهای جوانان پرداخت شــده
اســت ،تصریح کرد :حدود دو میلیــارد تومان در این
اســتان با سقف پرداختی صد میلیون تومان پرداخت
شده است.
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان با بیان اینکه مؤسســه رسالت به دنبال مدل
متفاوتی از اشتغالزایی در ســازمانهای مردمنهاد
جوانــان اســت ،اظهــار کــرد :شــرایط بهرهمندی
ســازمانهای مردمنهاد جوانان از این تسهیالت این
اســت که آنها به سمت تشــکلگرایی حرکت کنند.
تندگویان در ادامه از تعهد معاونت ساماندهی امور
جوانان به پرداخت  ۴۰۰میلیارد تومان تســهیالت به
تشــکلها تا دو ســال خبر داد و گفت :امسال برای
خانههــای جوانان نیز  ۲۵.۵میلیــارد تومان بودجه
اختصاص داده شــده اســت و بــه ازای زمینی که
عرضه شود ،این بودجه از وزارتخانه ابالغ و پرداخت
میشود.
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آشنا هستند .مسجدجامعي با بیان اینکه بسیاري از اعتراضات محلي است و
بهتر است در حوزه مدیریت محلي از آن پشتیباني شود ،تصریح کرد :باید نظر
شهرداريها را نیز در این مصوبه جویا ميشدیم.
وي با بیان اینکه آزادي اعتراض مهم اســت ،اما آزادي پس از اعتراض نیز
مهمتر اســت ،گفت :وقتي به صالحي که یک شــخصیت ملي و بینالمللي
است در راهپیمایي رسمي تعرض ميشــود و کسي کاري هم نميکند ،حاال
براي چهار نفر آتشنشان یا راننده اتوبوس چه تضمیني وجود دارد که وقتي
اعتراض ميکنند مشکلي ایجاد نشود؟
عضو شوراي شهر تهران با بیان اینکه پارکشهر نیز محل تجمعات است،
گفت :بارها دیدهایم که وقتي یک عده اعتراض ميکنند بعدا در محل کارشان
مشکالتي ایجاد ميشــود و باید بگویم آزادي بیان اعتراض مهم است ،اما آیا
آزادي پــس از اعتراض هم وجود دارد؟ و باید ضمانتهایي باشــد که آزادي
پس از اعتراض را هم تضمین کنند.
او درعینحال از محمدعلي افشــاني ،شــهردار تهران ،هم خواست تا این
ایراد مهم مرتبط با مصوبه را در هیئت دولت مطرح کند تا در اجراي این اصل
مهم از ظرفیتهاي شوراهاي شهر و استان بهره ببرند.
در مصوبه هیئت دولت ،ورزشگاههاي دستجردي ،تختي ،معتمدي،
آزادي و شــهید شــیرودي ،بوســتانهاي گفتوگــو ،طالقانــي ،والیت،
پردیســان ،هنرمندان ،شــهر و ضلع شــمالي مجلس شــوراي اسالمي
)خیابان مجاهدین اسالم( بهعنوان محلهاي مناسب برگزاري تجمعات
در کالنشــهر تهران تعیین شــده اســت .فارغ از اهمیت و ضرورت این
تصمیم مهم باید پرسید که آیا آمادگي زیرساختي و بهخصوص ترافیکي
این محلها ارزیابي شــده اســت؟ این همان اشاره مسجدجامعي است
که چطور بدون ارزیابيهاي موقعیتي در شــهر )فارغ از مسائل امنیتي و
انتظامي( که در حیطه مســئولیت و آشنایي مدیریت شهري است ،چنین
موقعیتهایي نظیر ضلع شــمالي مجلس دیده شده است! باوجوداین،
برگزاري تجمعــات و اعتراضات مردمي در چنیــن مکانهایي در آینده
نزدیک ميتواند شــروعي براي آزمونوخطایي الزم براي مردم و شــهر
باشد تا اشکاالت و کمبودهاي این مصوبه دیده شود.

آب از آسیاب افتاده
اﻣﯿﺪ ﺑﺰرگﺣﺪاد  .ﻋﻠﻰ ﻋﺎرﻓﻰﻧﯿﺎ
 ســاختمان کتابخانــه انگلســتان قدیمــی بود و
تعمیــر آن نیز فایدهای نداشــت .قرار شــد کتابخانه
جدیدی ســاخته شود؛ اما وقتی ســاخت بنا به پایان
رســید ،کارمندان کتابخانــه برای انتقــال میلیونها
جلد کتاب دچار مشــکل شدند .یک شــرکت انتقال
اثاثیه از کتابخانه خواســت برای این کار سهمیلیونو
 ۵۰۰هــزار پوند بپردازد تا ایــن کار را انجام دهد؛ اما
به دلیل نداشــتن بودجــه کافی ،این درخواســت از
ســوی کتابخانه رد شــد .فصل بارندگی فرا رســید و
اگر کتابها بهزودی منتقل نمیشــدند ،خســارهای
ســنگین فرهنگــی و مــادیای را متوجــه انگلیس
میکــرد .رئیس کتابخانه نگران و بیمار شــد .روزی،
کارمند جوانــی از دفتر رئیس کتابخانه عبور میکرد.
با دیدن صــورت ســفید و رنگپریده رئیس ،بســیار
تعجب کرد و از او پرســید چرا اینقدر ناراحت است.
رئیــس کتابخانه مشــکل کتابخانه را بــرای کارمند
جوان تشریح کرد؛ اما برخالف توقع وی ،جوان پاسخ
داد :سعی میکنم مســئله را حل کنم .روز دیگر ،در
همه شــبکههای تلویزیونی و روزنامهها آگهیای با
این مضمون منتشر شد :همه شــهروندان میتوانند
به رایگان و بدون محدودیــت کتابهای کتابخانه را
امانت بگیرند؛ اما هنگام بازگرداندن آن را به نشــانی
زیر تحویل دهند .داستان مدیریت منابع آب کشورمان
نیز مثل سرگذشــت کتابخانه قدیمی انگلیس است.
راهحل مؤثر حل بحران آبی کشــور جذب مشــارکت
مردمی و همه ذینفعان در حوزه آب کشــور اســت
و از جایــگاه ویــژه مطبوعــات و رســانه در این امر
نمیتوان چشمپوشــی کرد؛ اما متأســفانه ســاختار
سلســلهمراتبی و از باال به پایین در محدوده قوانین و
نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر بهخوبی مشهود
است .از وزارتخانه دستور میآید و سازمان زیردست
بدون درنظرگرفتن اینکه تصمیمگیری در هر حوضه
باید بر اســاس شرایط همان حوضه انجام شود ،اجرا
میکنــد و مردمی که ســالهای دراز آب را بین خود
بدون هیچ متولی و در دموکراسیترین حالت تقسیم
میکردهاند ،فقط مجبورند قبول کنند در نوع امروزی
تخصیصهای آبی جایگاهی ندارنــد .مدیران منابع
آب بایــد این نکته را آویزه گــوش کنند که راهی جز
جذب مشــارکت مردم در راستای سازگاری با کمآبی
برای عبور از بحران وجود ندارد؛ اما شواهد گواه چیز
دیگری است.

