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شــرق: تکرار حوادث و خســارت های مکرر، تبدیل به یکی از معمولی ترین 
موضوعات در کشور شده اســت که هر سال در برهه های زمانی مشخصی 
تکرار می شوند؛ چه زلزله و حوادثی که قابل پیش بینی و پیشگیری نیستند و 
چه سیل و آب گرفتگی و اشکاالت زیرساختی که قابل پیش بینی و پیشگیری 
هســتند؛ فرقی ندارد و در همه این موارد هر ســاله با خســارت های مالی و 
جانی عمده ای مواجه هستیم. امسال هم اگرچه با پاییز خشک و کم بارشی 
روبــه رو هســتیم و در نیمــه آن هنوز نگرانــی از کمبود منابع آبی ســدها 
ادامه دارد، اما هم زمان با بارش ها در چند اســتان، با موضوع وقوع ســیل، 

آب گرفتگی و آسیب به شهروندان مواجه شده ایم.
حســین عرفانی،  قائم مقام ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، 
روز گذشته از امدادرسانی به ۱۵۶ نفر در جریان وقوع سیل و آب گرفتگی در 
پنج اســتان کشور خبر داد و گفت : با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی 
مبنی بر بارش شــدید باران و احتمال آب گرفتگی و جاری شــدن سیالب در 
اســتان های ایالم، اصفهــان، خوزســتان، کهگیلویه و بویراحمد و لرســتان، 
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر نیز امدادگران را در این استان ها 
بــه حالــت آماده باش درآورده اســت. او گفته اســت ظرف امــروز و فردا 
(یکشــنبه) حداقل ۱۳ منطقه در این اســتان ها با پیامدهای ناشی از سیل و 

آب گرفتگی مواجه خواهند بود.
عرفانــی همچنین گزارشــی از مأموریت های ســازمان امداد و نجات در 
ســه روز پایانی هفته گذشته در کشــور را تشریح کرد و گفت:  در ۷۲ ساعت 
گذشته، در مجموع ۳۲۲ مأموریت از سوی امدادگران سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر انجام شــده که در جریان آن به ۴۹۲ نفر امدادرســانی 
شده است. قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر ادامه داد:  
همچنیــن ۲۴۴ نفر نیز نجــات یافته و ۱۴۸ نفر نیز بــه مراکز درمانی منتقل 

شدند. ۱۴۸ نفر نیز خدمات درمانی را به شکل سرپایی دریافت کردند.
همچنین ســرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، با اشاره به بارش برف و باران در جاده های 
شــش استان کشور به رانندگان توصیه کرد حین رانندگی در شرایط بارندگی 
حتما توجه بیشــتری به مسیر مقابل خود داشــته باشند، سرعت مطمئنه و 
فاصله طولی را رعایت کنند و قبل از شروع سفر از سالمت سیستم گرمایش 

خودرو و برف پاک کن ها اطمینان حاصل کنند.

از آنجایــی که در زمان وقوع ســیل یکی از مهم تریــن موارد ایجاد خطر 
قرار داشتن در مسیر سیالب ها ســت، مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر نیز با اشــاره به هشدار ســطح نارنجی سازمان 
هواشناســی نســبت به بارش شــدید باران، برف و رگبــار در برخی مناطق 
کشــور، گفت: با توجه به این هشدار از مردم درخواست می کنیم از اتراق و 
نشستن در حاشیه رودخانه ها و نیز صعود به ارتفاعات پرهیز کنند. همچنین 
الزم اســت رانندگان به ویژه رانندگانی که قصد عبــور از گردنه های برف گیر 
را دارند، از ســفر غیرضروری در این ایام خــودداری کرده و در صورت الزام 
سفر حتما غذا و سوخت کافی و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند. رعایت 
دستورالعمل های ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادث فصل سرما نیز باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، با توجه به موارد پیشگیری انجام شده در استان های 
مورد تهدید ســیل، تاکنون خسارت های گسترده را شاهد نبوده ایم و مواردی 
از گرفتارشدن در ســیل با ورود نیروهای امدادی در دو روز گذشته رسیدگی 
شــده اند. از جمله مجیــد بیگلریان، مدیرکل ســتاد مدیریت بحران اســتان 
ایالم، اعالم کرده اســت به دنبال سیل در «بدره» چند باب منزل مسکونی و 
تجاری دچار آب گرفتگی شده، ۳۰۰ رأس دام تلف و چند دستگاه خودرو نیز 
دچار خسارت شــدند. بیگلریان گفت: پاکسازی منازل و واحدهای تجاری با 
همکاری جمعیت هالل احمر شهرســتان دره شهر انجام شده و دو خانواده 
گرفتار شــده در پی بارندگی و طغیان رودخانه در منطقه دربند شهرســتان 

بدره توسط نجاتگران هالل احمر نجات پیدا کرده اند.
مقابله با خطرات منتظر اطلس خطر

پس از ســیلی که ابتدای امســال در اســتان های مختلف و از جمله در 
استان تهران و برخی شهرستان های اطراف آن رخ داد، بسیاری از مسئوالن 
یک بار دیگر موضوع آمادگی در مقابل سیل و بسترهای طبیعی ای را که در 
این سال ها رها شده اند و در معرض خطر هستند، مورد ارزیابی و تجدید نظر 
قرار دادند. برای ســیل امامزاده داوود و برخی روســتاها در کن و فیروزکوه 
که خســارت جانی و مالی بسیاری را در پی داشــت، یک عامل بدون تردید 
مطرح اســت و آن هم تجاوز به حریم رودخانه ها و مســیل ها و گســترش 
ساخت وســاز در حریم رودخانه و رود دره هاست. پس از وقوع این حوادث، 
ابوطالب قزل ســفلو، سرپرست دفتر کنترل ســیالب و آبخوان داری سازمان 

منابع طبیعی کشور، تأکید کرد که سیل امسال به دلیل ساخت وساز و تصرف 
بســتر رودخانه ها و آبراهه ها و بی توجهی به هشدارها بوده و در نتیجه آن 

خسارات جانی و مالی زیادی به  بار آمده است.
این مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون فکری برای جلوگیری 
از ساخت و ســاز های غیرمجــاز در حریم رودخانه ها نشــده اســت؟ گفت: 
هماهنگــی  و مدیریت جامــع اعمال نمی شــود و دســتگاه ها پراکنده کار 

می کنند.
نکته شایان توجه درباره مقابله با حوادثی همچون سیل که از قبل قابل 
پیش بینی و کنترل اســت، این است که در این مورد هم مسئوالن و متولیان 
اجرائی به دنبال ایجاد و اضافه کردن یک ســاختار به جای ایجاد هماهنگی 
بین دســتگاه های متولی و مسئول فعلی هســتند. از یک سو وزیر کشور به 
دنبال تهیه «اطلس خطر» کشــور اســت و از سوی دیگر مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از نیاز به تأسیس وزارتخانه ای برای 

رسیدگی به حوادث و بالیا صحبت می کند.
مســئله درخورتوجه درباره خســارت های متعدد جانــی و مالی وقوع 
ســیالب ها، این اســت که این حوادث در همان اســتان ها و نقاط پر حادثه 
هر ســال تکرار می شوند و نه تنها شــاهد اصالح شــرایط زیربنایی و ایجاد 
زیرســاخت و شــبکه های جمع آوری آب های ســطحی و ... نیســتیم، بلکه 
مسئوالن اجرائی به جای درس آموزی، اقدام به پیگیری و اقدام پس از وقوع 
حادثه می کنند و پس از رفع موقتی موضوع و خسارت ها، پرونده آن سیالب 
تا حادثه ای جدید دوباره کنار گذاشته می شود. به عبارتی پرونده سیالب هر 
سال با فصل باران بیرون می آید و با پایان آن دوباره کنار می رود؛ در حالی که 
کابوس وقوع ســیل همچنان برای مردم و ســاکنان شهرهای مختلف باقی 
مانده است. محمدعلی محســنی بندپی، نماینده مردم چالوس در مجلس 
شورای اســالمی، چندی قبل با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو و وزارت جهاد 
کشــاورزی، دوباره این موضــوع را مطرح کرد که چرا بایــد بارش باران که 
رحمت الهی اســت، به تهدیدی جدی برای مردم تبدیل شده و آرامش را از 
مردم بگیرد؟ او در تذکری شفاهی بیان کرد: بارش باران که نعمت و رحمت 
برای کشــور اســت، به ترس و تهدیدی برای مردم تبدیل شــده و سیل های 
مکرر و خرابی های ناشــی از آن آرامش را از مردم گرفته اســت و راهکاری 

هم برای آن وجود ندارد.

پیش بینی ها درباره سرنوشت دارویار نهایتا محقق شد

منتفی شد
شــرق: از همان ابتدای سال معلوم بود که سال ۱۴۰۱ سال ســختی برای تأمین دارو در کشور است. 
همان روزهایی که اعالم شــد ارز ترجیحی دارو در ســال جدید حذف می شــود و مجلس، دولت را 
موظــف کرد که حمایت هایش از مصرف کننــده را به انتهای زنجیره اقتصــادی دارو منتقل کند. در 
روزهایی قیمت دارو در کشــور روز  به روز و ماه به ماه تحت تأثیر این تصمیم در حال افزایش بود و 
دولت مدام می گفت که می خواهد مانع از افزایش قیمت دارو شــود. با این حال واقعیت های بازار 
چیز دیگری می گفت. چند ماه از آغاز سال گذشته بود که دولت از «دارویار» به عنوان طرحی که قرار 
اســت فشــار اقتصادی را از مصرف کننده ها بردارد رونمایی کرد. با وجود راه افتادن این بازوی دولت 
در بازار دارو اما همچنان فعاالن بازار دارو در کشــور هشــدار می دادند که وضعیت صنعت دارو در 
شــرایط بحرانی قرار دارد. از جمله اینکه ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تابستان 
امســال در نامه ای خطاب به رئیس جمهور درباره «تعطیلی خطوط تولید دارو» از تیرماه سال جاری 
هشــدار دادند. آنهــا دلیل این پیش بینی را وضعیت بحرانــی واردات دارو و قیمت گذاری آن و قطع 
حمایت های پیشــین دولت بدون درنظرگرفتن جایگزین مناســب اعالم کردند. حــاال در پاییز ۱۴۰۱ و 
درســت زمانی که آنفلوانزا در پیک درگیری اش قرار دارد، با کمبود دارو در کشــور مواجه شــده ایم. 
یکی از اثرات چنین وضعیتی ازکارافتادن طرح دارویار در کشــور اســت. دکتر یداهللا ســهرابی، عضو 
شورای عالی نظام پزشکی، در واکنش به عدم کامیابی طرح دارویار می گوید «عدم تأمین منابع پایدار 
برای این طرح موجب انباشــت مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر شده است. طرح دارویار 
بدون کار کارشناســی خبرگان حوزه دارویی کشــور و بسیار شتاب زده اجرا شد و همه صاحبان فرایند 
در تدوین و اجرای این طرح ملی دیده نشــدند. با تغییر ارز ترجیحی به ارز نیمایی شــرکت های تولید 
و توزیع دارو با عدم گردش نقدینگی مواجه شدند و هنوز وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای کمک به 
حوزه دارویی کشور (شــرکت های تولیدی و تأمین کننده و پخش دارو) اختصاص داده نشده است». 
عضو داروســاز شورای عالی نظام پزشــکی با تأکید بر اینکه ادامه این طرح نیاز به منابع مالی پایدار 
و مســتمر دارد؛ تصریح کرد: افزایش مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر سبب ایجاد سیکل 
معیوب در چرخه تولید و تأمین دارو شده است و ادامه این روند موجب ورشکستگی صنایع دارویی و 
داروخانه ها خواهد شد که نتیجه این امر واردات دارو و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی است. 
ســهرابی با بیان اینکه یک طرح خوب مانند دارویار باید به خوبی هم اجرا شــود؛ خاطرنشــان کرد: 
عدم تغییر پرداخت از جیب مردم نیازمند کار کارشناسی و منابع پایدار است و در حال حاضر صنایع 

دارویی و داروسازان یارانه داروها را به جای دولت از جیب خود پرداخت می کنند.
پوشش بیمه ای داروهای OTC هم اجرا نشد

همین روز گذشــته معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه اجرای 
ناقص طــرح دارویاری در بلندمدت می تواند مشــکالتی ایجاد کند، گفــت: اختالف قیمت های بین 
داروهای تولید داخل و وارداتی که به دنبال اجرای ناقص طرح رخ می دهد، در طوالنی مدت آسیب زا 
خواهد بود. دکتر مهدی رضایی در این راســتا گفت: در شروع طرح دارویاری حدود ۱۳۷۵ کد ژنریک 
دارویی شــامل آزادسازی ارز ترجیحی شدند. از این تعداد مقرر شد ۳۶۶ کد ژنریک که تحت پوشش 
بیمه نبودند، تحت پوشــش درآیند. برای تحت پوشــش رفتن داروها باید فرایندی در شــورای عالی 
بیمه طی شــود که مهم ترین بخش آن بررســی هزینه اثربخشی داروها و قیمت گذاری است که این 
امر نیازمند زمان بندی بود و نهایتا در گام اول ۲۷ قلم دارو توســط شــورای عالی بیمه در دستور کار 
قرار گرفت و مصوب شــد. این مصوبه باید ابتدا به ســازمان برنامه و بودجه فرســتاده می شــد و در 
نهایت در هیئت وزیران هم به تصویب می رســید که مصوبه نهایی هنوز به ما ابالغ نشده است و در 
مرحله نهایی شدن است. وی با اشاره به اینکه این ۲۷ قلم دارو عمدتا داروهای جدید دیابت هستند، 
بیان کرد: ســایر اقالم دارویی هم در دست بررسی است و قرار شده تا پایان سال جاری کل ۳۶۶ قلم 
داروی ذکرشــده در تعهدات بیمه درآیند و امیدواریم بنا بر قول شورای عالی بیمه به وزیر بهداشت، 
مابقی ۳۶۶ قلم هم به تدریج این مرحله را طی کنند تا پرداخت از جیب بیماران در این اقالم دارویی 
کاهش یابد. وی افزود: تا این لحظه هیچ مشــکلی در تأمین منابعی که برای تغییر ارز دارو نیاز بود، 
نداشــتیم و سازمان برنامه و بودجه به تعهدات خود عمل کرده و به موقع منابع را در اختیار ما قرار 
داده اســت؛ به شــکلی که ما هم پرداخت های منظمی به داروخانه ها داشــتیم تا جایی که آخرین 
پرداختی مطالبات ما برای مهرماه بوده است. در پرداخت مابه التفاوت ارز دارو، سازمان بیمه سالمت 
به تعهدات خود به موقع عمل کرده اســت و به نظر ما از بابت تأمین منابع تا پایان ســال مشــکلی 
وجود ندارد. معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه ســالمت، تأکید کرد: بودجه کلی طرح 
دارویاری ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده اســت. در گام اول ســازمان برنامه و بودجه چهارهزار میلیارد 
تومان به ســازمان های بیمه گر پرداخت کرده اســت، در گام دوم پرداخت ها نیز سهم بیمه سالمت 
حدود هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اعداد متناسب با عملکرد سازمان های بیمه گر است. 
وی افزود: امیدواریم تا پایان ســال در ســایر اقالم دارویی و همچنین تجهیزات مصرفی پزشکی هم 
تغییر مبنای ارزی صورت گیرد تا پروسه کامل شود. اجرای ناقص طرح دارویاری می تواند سبب بروز 
مشــکالتی شــود و اختالف قیمت های بین داروهای تولید داخل و وارداتی به مدت طوالنی آسیب زا 
خواهد بود. او درباره داروهای OTC نیز توضیح داد: مقرر شــد این داروها مابه التفاوت ارزی نداشته 
باشــند که بر این اســاس ارزی هم به آنها اختصاص نیافت. در شروع طرح مقرر شده بود این دسته 
داروها تحت پوشــش بیمه ها قرار گیرند که این موضوع در شورای عالی بیمه طرح شد که منجر به 
بازنگری شــد و از این موضوع صرف نظر شد. با اجرای طرح دارویار از ۲۳ تیر امسال، مسئوالن مکررا 
از پوشــش بیمه ای ۱۱۹ قلم از داروهای پرمصرف OTC (بدون نســخه) به شرط ارائه نسخه پزشک 

در داروخانه ها خبر داده بودند.

محمد حامد محتشم: مهم ترین فعالیت  دانشجویان در دانشگاه 
کدام اســت؟ پاسخ به  این  سؤال از آنجا سخت است که بدانیم 
تمام فعالیت های دانشگاهی، فعالیت هایی سنگین وزن هستند؛ 
متن خوانی، مطالعه  منابع، مشارکت در پژوهش، فعال بودن در 
یادگیری، حضور در کار میدانی، آموزش زبان رشــته تخصصی، 
رسیدن به  سؤال، مســئله یابی ، طرح فرضیه، رسیدن به  نظریه، 
تهیه مقاله ، پایان نامه نویسی، رساله نگاری، نقادی، فعالیت های 
تیمی و... . این طور بپرســیم که آیــا می توانیم این فعالیت ها را 

به دو قسمت «زیربنا» (راهبر) و «روبنا» (تابع) تقسیم کنیم؟
در این متن تالش بر آن بوده که روشــن شود «مسئله یابی» 
محوری ترین وظیفه دانشجویان و به  تعبیر دیگر «زیربنا»ی سایر 
فعالیت های دانشــگاهی اســت. چرا؟ کوتــاه و خالصه اینکه: 
«علم» از دل «مســئله» بیرون می آید؛ یعنی تولد همان چیزی 
که علت وجودی دانشگاه اســت. همچنین: بحث طرح و حل 
مســئله، فقط بحث تولید علم نیســت؛ دانشــگاه نقش ایجاد 
تعادل و سامان بخشــی به  جامعه را هم بر عهده دارد و آن  را 
از مســیر «طرح و حل مسئله» تعقیب می کند  که قطعا جامعه 

پرمسئله، جامعه ای نامتعادل و متالطم است.
اگر بخواهیم گامــی فراتر بگذاریم و «طرح مســئله» را در 
پیوند با تولید علم و سامان بخشــی اجتماعی آشــکارتر ببینیم، 
باید آن  را با «طرح ســؤال» مقایسه کنیم. سؤال-به تعبیر اهل 
فکر- ناشی از «نقصان در اطالعات» است؛ و کافی  است که این 
«نقصان» تبدیل به ســؤال شود تا رفع شود. همچنین پاسخ به  
یک  سؤال از پیش در ذهن و کتاب ها آماده است. به  سخن دیگر، 
اگر فردی نســبت به  موضوعی نداند یا کــم بداند، در اطرافش 
از کسی که مطلع است می پرســد و به  جواب می رسد و تمام. 
اما «طرح مســئله» حکمــی متفاوت دارد و تفاوت آنجاســت 
که مســئله تابع فرمــول «نقصان در اطالعات» نیســت؛ اتفاقا 
برعکس، پربودن از اطالعات است که افراد را به  مسئله نزدیک 
می کند. اگر دانشجو یا هر مقام دانشگاهی از اطالعات مقتضی 

در یک زمینه خاص ُپر نباشــد، مسائل آن زمینه را درک نخواهد 
کرد. همچنین، پاســخ مســئله از پیش در هیــچ ذهن و کتابی 
مهیا نیست. بنابراین می توان پرسید: اگر «نقصان در اطالعات» 
و حتی «کفایت در اطالعات» ما را به   مســئله نمی رساند، پس 
خاستگاه «مســئله» کجاست؟ در پاســخ باید گفت: مسئله از 
تعارض، ناهماهنگی و ناســازگاری میان «واقعیت »های جاری 
بیرونی و «علم دانشگاهی» بر می خیزد. به  عبارت ساده تر، آنجا 
که دانشــجو میان علم  و دانشی که در دانشگاه آموخته و آنچه 
در بیرون دانشــگاه می گذرد، تعارض و تضــاد ببیند و بعد این  
سؤال در ذهنش متولد  شود که چرا بیرون و واقعیت های جاری 
آن، آن گونه که او در دانشــگاه آموخته است، نیست؟ می توان 

گفت او به  تشخیص مسئله نزدیک شده است.
یک مثال ســاده و فرضی شاید به درک بهتر این نکته کمک 
کند. تصور کنید «حســن» و «حسین» در یک «میدان رقابت» در 
برابر هم ایستاده اند و پیروزی و شکست هر یک از آنها، بستگی 
به «زور بازو» و «مهارت» بیشــتر یکــی از آنها دارد. فرض کنید 
در این رقابت، حســین از زور بازو و مهارت بیشــتری برخوردار 
اســت؛ بنابراین منطقی اســت که او را برنده میدان پیش بینی 
کنیــم. اگر در واقعیــت هم همین اتفاق بیفتد و حســین پیروز 
رقابت شــود، به این  قرار می توانیــم بگوییم که واقعیت جاری 
(که همان پیروزی حســین بر حســن اســت) مطابق با قاعده، 
منطق، دانش و انتظار ما بوده اســت و هیچ جایی برای تعجب 
و حیرت و ســؤال وجود ندارد. اما دقت کنیم که همین جریان 
طبیعی و مطابق قاعده و انتظار، چگونه تبدیل به یک  مســئله 
و معما و حیرت و خالف انتظار می شــود. اکنون فرض شود که 
حســین که صاحب مهارت و زور بازوی بیشتری از حسن است 
و طبق قاعده انتظار می رود پیروز رقابت باشــد، با کمال تعجب 
خبر برســد که برعکس، او بازنده میدان رقابت شــده است؛ در 
این  صورت آیا احســاس نمی کنیم با صحنه ای معمایی روبه رو 
هســتیم که  گویی در متن آن تضــاد و تناقضی وجود دارد؟ و با 

حیرت و تعجب از یکدیگر نمی پرســیم که چرا حســین  که زور 
و مهارت بیشــتری از حسن داشته، از او شکست خورده است؟ 
آیا یک  دانشــجو -مثــال- یا هر کس دیگری، به ســرعت متوجه 
نمی شــود که رویداد این  صحنه بــا دانش، قاعده و منطقی که 
او تجربه کرده و پذیرفته اســت، ســازگار و هم جهت نیســت؟ 
همین جا و همین  صحنه، محل و خاســتگاه مســئله است. هر 
مســئله ای و در هر زمینــه معرفتی ای (اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاســی، اخالقی، فرهنگی و...) همین حکم و ماهیت را دارد. 
مسئله، روایت ناسازگاری های «دانش» و «زندگی» است که در 
ایستگاه دانشگاه جست وجو و طرح می شود. بپرسیم: نکته این 
صحنه های متعارض  و متناقض و ناسازگار که به آن اشاره شد، 
چیســت؟ و چرا ضرورت دارد دانشجو این  نکته را بداند؟ نکته 
این است که قطعا در این صحنه ها، عوامل و متغیرهای مؤثری 
وجــود دارند که نامرئی هســتند و دیده نمی شــوند؛ و از این رو 
اســت که این صحنه ها، معمایی جلوه می کنند و این دانشجو 
اســت که موظف اســت در دایره فعالیت های دانشگاهی، آن 
متغیرهای بازیگر پنهان را کشــف کنــد و در حقیقت، تولد علم 
نیز در هر رشــته ای، مســاوی و معادل با پرده برداری از همین 
متغیرهای نامرئی و مؤثر و بازیگر اســت؛ و با شناســایی  همین 

متغیرها ست که بر علم چیزی افزوده می شود.
در ایــن  میان، شــاید یک  مثال دیگــر بتواند مــا را در درک 
متغیرهای مؤثر نامحســوس تواناتر کند. پاره ای از روشنفکران 
سیاســی می گویند عامل «فقر» در یــک جامعه، عامل «تغییر» 
در آن جامعه اســت؛ و هم اینان، در تأیید تئوری شان، جوامعی 
را نشــان داده اند که درگیری با فقر، علت تحرک و تغییرات شان 
بــوده اســت (تا اینجا ســازگاری دانــش و واقعیــت جاری را 
داریم). در مقابل، بعضی از روشــنفکران سیاســی جامعه ما، 
در ســازگاری این نظریه و واقعیت هــای موجود چالش کرده و 
جوامع فقرزده ای را نشــان  داده اند که در عین گرفتاری به  فقر 
و گرســنگی، هیچ تغییر و تحولــی در زندگــی اجتماعی آنان 

مشاهده نشــده است (اینجا ناسازگاری نظریه و واقعیت جاری 
را داریم). از ارائه این نمونه های متضاد توســط روشــنفکران، 
معلوم می شود که حتما عواملی بیش از عامل فقر، در تحریک 
و تغییر جامعه دخالت دارند که دیده نمی شــوند. روشنفکران 
نظریه پرداز ما از همین  نقطه در جســت وجوی عوامل پوشیده، 
مؤثــر و متصل بــه  عامل فقر برآمدند تا با کشــف و عرضه آن، 
مخاطب را آگاه کنند که چرا آن جوامع فقرزده به  نقطه رهایی 
از فقر نرسیده اند؟ این  جمعیت روشنفکر نتیجه مطالعات خود 
را چنین نگاشــته اند: «نه «فقر» بلکه «احساس» فقر است که 
جامعــه ای را بــه  حرکت در می آورد و دچــار تحول می کند» و 
نوشــته اند: «تا جامعه ای به احســاس و درک فقری که در آن 
غوطه ور است نائل نشــود، تا نقطه پایان حیات خود، تحرکات 
رهایی بخش نخواهد داشــت». مشاهده می شــود که در اینجا  
کشف عامل «احســاس و ادراک»، کشــف همان متغیر مؤثر و 
نامرئی متصل به  فقر اســت که در مطالعات روشنفکران مرئی 
شــد و بعد از آن بود که جریان روشــنفکری بر آن شد که انواع 
فقر موجود (اجتماعی، سیاســی، فرهنگــی، اقتصادی، علمی، 
اخالقی و...) را در احســاس و ادراک جامعه فقرزده منعکس 
کند و نســبت به  آن خودآگاهی به  وجــود آورد؛ و از این  طریق، 

جامعه را در فقرزدایی به  حرکت درآورد.
بــه این ترتیــب، در ناهماهنگی های «دانــش و جامعه» یا 
واقعیت هــای زندگی اجتماعی، دانش دانشــگاهی را در خود 
منعکــس نمی کند (مثال فقر در ســطور باال) یــا واقعیت های 
اجتماعــی از علم عقب اســت؛ یعنی از پیشــرفت های علمی 
تأثیر نپذیرفته؛ یا علم از واقعیت های موجود عقب است؛ یعنی 
نظریات علمی در توضیح و آشکارســازی منطق رویدادهای رو 
بــه  آینده جامعه، برنایــی و برندگی خود را از دســت داده اند. 
در چنین شــرایطی، دانشــجو باید با اســتمداد از آموخته ها و 
اندوخته های دانشــگاهی، تضادها و شکاف های جاری زندگی 
را با رشــته  تحصیلی  خود کشــف کند و این شکاف ها را چه از 

راه شناســایی یک متغیر مؤثر پنهان، چه از راه حذف یک متغیر 
مؤثر آشــکار، چه از راه وارد کردن یک متغیــر حاضر و آماده و 
چه از راه ایجاد یک متغیر، ُپر کند. در حقیقت، هر دانشــجویی، 
به  هر  میزانی کــه در این فرایند شــرکت می کند و موفقیت به  
دست می آورد، به همان میزان، سهمی در تولید علم االجتماع 

یا دانش مردم شناسی خود می یابد.
اگر بخواهیم با زبان فنی حرف بزنیم، می توان گفت مسئله 
عبارت اســت از تعارض موجود در ساحت عمل و ساحت نظر. 
دانشــجویان در جریان آموزش عالی باید رفته رفته در شناسایی 
این تعارض ها توانمند شــوند، در جهت رفع آن در پژوهش ها  
 مشــارکت کنند و داده های مربوطه را جمــع آوری و مفاهیمی 
را بــرای انعکاس آن انتخاب و احیانــا ابداع کنند و اگر مفاهیم 
انتخابی آنهــا کیفی بود، به  مفاهیم کّمی یــا قابل اندازه گیری 
تبدیل کنند تا بتواند و بشــود وارد قالب علم شــود و در نهایت 
 نظریــه  ای برآیــد و به صورت مقالــه  در مقطع کارشناســی و 
پایان نامه  در مقطع کارشناســی ارشــد و رساله در مقطع دکترا 
در آید و راهی بوته نقد و داوری جامعه علمی شود و در صورت 
َبرنده شدن در این بوته در مجالت علمی-تخصصی یا در قالب 
کتاب در عرصه جامعه منعکس شده و به اطالع عموم برسد؛ 
تا از این  مسیر (و با حلقه ارتباطی دانشجو) دانشگاه به «علم» 

و جامعه به  «سامان» متصل شود.
نتیجه پایانی این  نوشتار این است که اگر دانشگاه به  مسئله 
نرســد، حتما به  نظریه نخواهد رســید؛ و اگر به  نظریه نرســد، 
قطعا به  علم نخواهد رسید؛ و اگر به  علم نرسد، بدون تردید به 

 سامان دهی اجتماعی نخواهد رسید.
بنابراین «شناســایی، صورت بندی و حل مسئله» ریل گذاری 
دانشــگاه در ورود، نفــوذ و تأثیر بر  زندگی اجتماعی اســت؛ و 
دانشــجویی که این ریل گذاری را نداند یا بدانــد و نتواند بر این 
ریل هــا حرکت کند، باید متوجه باشــد که «خود» در «نســبت 

زندگی و دانشگاه» تبدیل به   یک مسئله شده است.

مهم ترین وظیفه یک  دانشجو در دانشگاه چیست؟

گزارش

فصل بارش برف و باران با وقوع سیل در ۵ استان و خسارت های مالی شروع شد

تکرار سیالب ها در نبود هماهنگی


