
بعد از گذشت 14ماه از ورود آموزش و پرورش 
به مس�ئله مافياي كنك�ور و بهره ب�رداري از 
ظرفيت دستگاه تعليم و تربيت و همراه كردن 
افكار عمومي، نهادهاي نظارتي و آغاز بررسي 
راه هاي حذف كنك�ور و تعيي�ن درصد براي 
ميزان اثرگذاري سوابق تحصيلي در ورود به 
دانشگاه ها روزگذشته وزير آموزش و پرورش 
در سيزدهمين همايش تجليل از مؤلفان مواد 
و رس�انه هاي آموزش�ي از محاصره و تهديد 
برنامه درسي مدارس از سوي مافياي كنكور 
و كتاب هاي كمك آموزش�ي گفت و با اشاره 
به لجبازي مافياي كنكور با آموزش و پرورش 
اظهار ك�رد: اعت�راف مي كنم ت�وان مقابله با 
اي�ن مافي�ا را در دوره متوس�طه ن�دارم. 
روزگذش��ته س��يدمحمد بطحايي ترجيح داد 
به بخش قابل توجهي از س��خنان خود در جمع 
مؤلفان و رس��انه هاي برتر آموزشي رنگ تازه اي 
بزند و خبر تهديد، محاصره برنامه درس��ي ملي 
از س��وي س��ودجويان را مخابره كند. هر چند 
اعتراف به ناتوان��ي در مبارزه ب��ا مافياي كنكور 
در گفته ه��اي اين عضو كابينه، اميد سرش��ار از 
نااميدي بود.  وي عنوان كرد: امروز برنامه رسمي 
درس��ي مدارس به ش��دت در معرض تهديد از 
س��وي دايه هاي مهربان تر از مادر قرار گرفته و 
حجم فراوان كتاب  هاي كمك  آموزشي و جزوات 
آمادگي آزمون، به شدت برنامه درسي و كتاب ها 

را تهديد مي كند. 
  برنامه درسي ملي نقش بر آب!

وزير آموزش و پرورش افزود: به سادگي يك كتاب 

كمك آموزشي كه حداقل استانداردها را ندارد، 
برنامه درس��ي ما را تهديد مي كن��د و امروز در 
صحنه مبارزه اي قرار داريم كه كارشناس و مؤلف 
كتاب درسي تمام مس��يرهاي استاندارد را طي 
كرده تا كنجكاوي و حس پرسشگري دانش آموز 
را تقوي��ت كن��د، ام��ا بالفاصله يك مؤسس��ه 
غيرحرفه اي كتاب حل المس��ائل را وارد ميدان 
مي كند و تمام نقشه هايي را كه ما طراحي كرديم 
تا دانش آموز خودش بينديشد و به جواب مسئله 
برسد، نقش  برآب مي كند.  وزير آموزش و پرورش 
گفت: وقتي تبليغات حجيم مؤسسات خصوصي 
را مي بينيم، به نظر مي رسد نوعي لجبازي وجود 
دارد و كتش��ان را در آورده ان��د ب��راي مبارزه با 
آموزش و پرورش!  اعتراف مي كنم هنوز زورمان 
به مؤسسات خصوصي در دوره متوسطه نرسيده 
است و هنوز درآمدهاي ميلياردي آنها از جانب 

كنكور و دانش آموزان حاصل مي شود. 
  خودانتقادي وزير در برابر افكار عمومي

بطحايي در حالي در مبارزه ب��ا مافياي كنكور، 
اظهار عج��ز مي كن��د و در يك اع��الم عمومي 
شمش��ير دفاع خود از كيان تعلي��م و تربيت را 
مي اندازد كه مؤسس��اتي بعد از گذشت بالغ بر 
دو ده��ه اينچنين ب��ر پيك��ره آموزش و پرورش 
پيچيده و از ش��يره آن مي مكند و ماهيت آن را 
تغيير داده اند و ب��ا مجوزهايي فعاليت مي كنند 
كه يا از آموزش و پرورش يا وزرات ارشاد يا وزرات 
علوم دريافت كرده اند و سر تمام اين وزارتخانه ها 
همكاران بطحايي در كابينه هس��تند. بنابراين 
چطور ممكن اس��ت عزمي در اين زمينه وجود 

داش��ته باش��د، اما ظرفيت هاي س��ه وزارتخانه 
به اضاف��ه كمك هاي وزارت اطالع��ات و وزارت 
دادگس��تري از عهده ريش��ه كني اي��ن مافيا بر 

نيايند؟
از طرفي اينك��ه مديران م��دارس و معلمان در 
كالس ها، دانش آموزان را مجبور مي كنند قبل 
از خريد كتب درس��ي كتب كمك درسي فالن 
انتش��ارات را تهيه كنند و در ازاي آن پورسانت 
بگيرند و كسري هزينه هاي جاري خود را جبران 
كنند يا تا رسيدن س��رانه ها كه اغلب تا پنج ماه 
بعد از آغاز س��ال تحصيلي واريز نشده اند، امور 
مدارس را بگذرانند. مس��ئله اي نيست كه وزير 

آموزش و پرورش نتواند با آن مبارزه كند. 
  دادخواهي يا امتيازخواهي؟!

مسئله نفوذ و بقاي مافياي كنكور مثل ماجراي 
گرفتن كمك هاي مالي اجباري از والدين است 
كه آموزش و پرورش در رسانه ها آن را دغدغه خود 
مي داند و قول برخورد با متخلفان را مي دهد، اما 
با وجود برخوردهاي وعده داده شده گرفتن پول 
از والدين به روال تبديل مي شود و بعداً صدايش 
در مي آيد كه بخش��نامه هاي محرمانه اي دست 
مدارس را در گرفتن پ��ول از والدين به عناوين 
مختلف بازمي گذارد؛ به ش��رطي كه شاكي پيدا 
نكنند و براي پول هاي دريافت��ي عنواني غير از 

شهريه و كمك هاي اختياري بيابند. 
وقتي وزي��ر آموزش و پ��رورش اع��الم مي كند 
توان مبارزه با مافي��اي كنكور را ن��دارد، يعني 
تش��كيل كارگروه س��نجش و پذيرش دانشجو 
بازي بوده اس��ت؛ يعني كنك��ور ماندني يعني 

تأثير سوابق تحصيلي در كنكور و تعيين درصد 
براي آن پوششي براي زيرفشار گذاشتن همين 
پدرخوانده ه��ا و احتماالً گرفتن امتياز بيش��تر 
اس��ت و تمام اينها يعني اينكه آموزش و پرورش 
از ادامه فعاليت مؤسس��ات كنك��وري و كمك 
آموزش��ي منتفع مي ش��ود و آنچه در رسانه ها 
اعالم مي كند، استفاده از ظرفيت افكار عمومي 
براي باالبردن سهم خود از گردش مالي چندين 
هزار ميلي��اردي مافي��اي كنكور اس��ت و تمام 
اينها يعني اينكه اين وزارتخانه هيچ دغدغه اي 
براي رهايي دانش آموزان از فش��ار و اس��ترس 
آزمون هاي سراس��ري در مقاطع پايين تر ندارد 
و گمانه حذف س��مپادها به نفع غيردولتي ها از 
س��وي آموزش و پرورش تأييد مي شود. زيرا اين 
آزمون ها به اش��كال مختلف در مقاطع ابتدايي 
در مدارس غيردولتي برقرارند حتي در بدو ورود 

به مدرسه. 
  نقش آموزش و پرورش كنوني در مافياي 

آينده 
فسادي كه وزير آموزش و پرورش از آن ياد مي كند 
كه دس��تگاه تعليم و تربيت را مي بلعد از همين 

دورويي ها ريشه مي گيرد. 
درهاي بسته آموزش و پرورش روي كارشناسان 
و متخصصان رشته هاي مختلف از جمله اقتصاد 
آموزشي و متخصصان تعليم و تربيت و مديريت 
آموزش��ي همواره مورد انتقاد كارشناسان بوده 
است، اما زماني كه علي اصغر فاني، وزير پيشين از 
اقتصاد آموزش و پرورش و تشكيل كارگروه و اتاق 
فكر اقتصادي در وزارت آموزش و پرورش خبر داد، 
بسياري از كارشناسان ورود آموزش و پرورش به 
جريان هاي متداول بازار را خطرناك خواندند؛ آن 
ابراز نگراني به اين دليل بود كه سكاندار كشتي 
امر حاكميتي تعليم و تربيت امروز از ناتواني خود 
و مجموعه اش از مبارزه با كنكور و فساد در اين 

دستگاه نگويد. 
آقاي وزير حاال كه به اينجا رسيده ايد كه زورتان 
به مافياي 20س��اله كنكور كه روزي با مجوز از 
اسالف شما وارد دستگاه تعليم و تربيت شدند، 
نمي رس��د و آنها در كمال آرامش و در حاش��يه 
امن و ب��ا پرداخت حق و حس��اب از گردنه هاي 
نظارتي و مديريتي مجموعه ش��ما مي گذرند و 
پول مي اندوزند، براي تطهير خود وقف نامه امضا 
مي كنند و خوابگاه دانشجويي و مدارس شبانه 
روزي مي س��ازند، چه تضميني مي دهيد بخش 
خصوصي كه امروز با ش��عار عدالت آموزش��ي و 
با مجوز ش��ما فعاليت خ��ود را در عرصه تعليم 
و تربيت گس��ترش مي دهند 20 س��ال ديگر به 
مافيايي تبديل نش��وند كه وزير وق��ت از عهده 
مبارزه با آنها بر نيايد و با گروگان گرفتن تعليم 
و تربيت آينده س��ازان كش��ور از كش��ور امتياز 

بگيرند. 
آقاي وزير اگر به مبارزه خ��ود ادامه ندهيد اين 
شائبه پيش مي آيد كه اين دادخواهي رسانه اي 
نوعي فش��ار براي س��هم خواهي از گردش مالي 

مؤسسات آموزشي است. 
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بيمارستان هاي خالي از شادي و اميد براي كودكان بيمار

فرزندان ايران  گروگان مافياي آموزشي
گزارش دردناک يك وزير از تهديد برنامه درسي و آموزش ملي كشور

كودكي هايش روي تخت بيمارس�تان سپري 
مي ش�ود و تنها بازي  ك�ه مي توان�د در عمل 
انجام دهد، دكتربازي اس�ت؛ اما اين بار او در 
نقش دكتر يا پرس�تار ايفاي نق�ش نمي كند، 
س�وزن آمپول و س�رم اين بازي ه�م واقعي 
است. كودكان بس�تري در بيمارس�تان ها و 
مراكز درماني در كنار مراقبت هاي پزش�كي 
و پرستاري نيازمند اميد هستند، اما در اغلب 
بيمارستان هاي كودكان، پزشك و پرستار با 
كودكان بيمار همانطور رفت�ار مي كنند كه با 
يك بزرگسال مريض رفتار مي شود و امكاناتي 
نظير اتاق اسباب بازي يا نظاير آنكه مي تواند 
به روحيه كودک و رون�د بهبود كمك كند در 
بخ�ش ك�ودكان و بيمارس�تان هاي كودكان 
كش�ورمان چندان ج�دي گرفته نمي ش�ود. 
شايد شما هم تصاوير پزشكاني كه با لباس دلقك 
بر سر بالين كودكان بيمار حاضر مي شوند و در 
شرايطي كاماًل متفاوت، در حين بازي، شوخي و 
خنده كودكان را معاينه مي كنند، ديده باشيد؛ 
 تصاويري كه براي ما چندان آش��نا نيست و در 
بيمارستان هاي كودكان ما بسياري از پزشكان و 
پرستاران با مريض سه ساله همانند بيمار 30ساله 
رفتار مي كنن��د. اين در حالي اس��ت كه مطابق 
تحقيقات انجام شده در دنيا، كودكان بستري در 
بيمارستان ها در كنار دارو درمان نيازمند بازي و 
شادي هستند و ايجاد يك فضاي شاد و مفرح در 
بيمارس��تان ها مي تواند با القاي آرامش و دوري 
كودك از اس��ترس محيط هاي درماني به حفظ 
روحيه و حتي بهبود س��ريع تر آنها كمك كند. 
به همين خاطر در بيمارس��تان هاي كودكان در 
سراس��ر دنيا اتاق بازي و حت��ي متخصص بازي 
وجود دارد تا بچه ها را براي طي مراحل س��خت 

درمان آماده كنند. 
  كاهش استرس و قابل تحمل شدن محيط 

با بازي
بستري ش��دن در بيمارس��تان، تجرب��ه اي 
استرس زاس��ت كه مي تواند ك��ودكان عاطفي 

را ويرانگ��ر كند. ب��ازي در بيمارس��تان به طور 
گس��ترده اي ب��راي آماده كردن ك��ودكان براي 
مراح��ل پزش��كي تهاجمي و بستري ش��دن در 
بيمارس��تان اس��تفاده مي ش��ود. بررسي دقيق 
تجربيات اثربخشي مداخالت بازي در بيمارستان، 
به ويژه اس��تفاده از بازي براي كاهش بار رواني 
كودكان بس��تري، موضوعي هس��ت كه در دنيا 
پژوهش ه��اي متع��ددي را به خ��ود اختصاص 
داده.»مداخالت بازي ب��راي كاهش اضطراب و 
احساسات منفي در كودكان بس��تري« عنوان 
مقاله اي اس��ت كه در 11 مارس 2016 منتشر 
شد. اين مطالعه اثربخشي مداخالت بازي را براي 
كاهش اضطراب و احساسات منفي در كودكان 

بستري مورد بررسي قرار داده است. 
نتايج اي��ن تحقيق نش��ان مي ده��د، كودكاني 
كه تحت مداخالت ب��ازي در بيمارس��تان قرار 
مي گيرند، نس��بت به كس��اني كه مراقبت هاي 
معم��ول را دريافت مي كنند احساس��ات منفي 
كمتر و سطوح پايين اضطراب را تجربه كرده اند. 
يافته هاي اين مطالعه بر اهميت تركيب مداخالت 
بازي در بيمارستان براي تأمين مراقبت جامع و 

كافي براي تسكين فشار رواني كودكان بستري 
تأكيد مي كند. 

در مقاله ديگري تحت عنوان »اهميت بازي حين 
بستري ش��دن كودكان« كه در دسامبر 2015 
در كتابخانه ملي پزشكي امريكا مؤسسات ملي 
بهداشت منتشر شده، تأكيد مي كند: بازي يك 
پارامتر اساسي از توس��عه روانشناختي كودكان 
و همچنين حق قانوني آنهاست؛ همچنين يك 

وسيله مهم ارتباطي در دوران كودكي است. 
مطابق يافته هاي اين تحقيق بازي در بيمارستان، 
نوعي ارتباط دوستانه با محيط را در فضاي دور 
از خانه تضمين و كمك مي كند تا تداوم زندگي 

روزمره را ايجاد كنيم. 
بازي راهي براي خروج از تمام احساسات منفي 
و نااميدي است كه امكان دارد پس از پذيرش و 
بستري شدن در بيمارس��تان براي كودك پيش 
بيايد و موجب كاهش اضطراب شود و به كودكان 
كمك مي كند تا اعتماد به نفس و عزت نفس خود 

را حفظ كنند. 
تقريباً در تمام موارد بس��تري، ك��ودكان تحت 
درمان ه��اي تهاجمي قرار مي گيرن��د، از جمله 

كاتتريزاس��يون، تنگي نفس و آزمايش خون و 
بازي به كاهش ترس و انطب��اق بچه ها با محيط 

كمك مي كند. 
با اس��تفاده از بازي، فرصتي به دس��ت مي آيد تا 
بستري ش��دن از حالت يك تجربه منفي تغيير 
كند. پرسنل بيمارس��تان بايد والدين را تشويق 
كنند تا اس��باب بازي  هاي  مورد عالقه كودك را 
به بيمارستان بفرس��تند و به طور فعال در تمام 

مراحل شركت كنند. 
  زندانيان كوچك و بيمار 

اما با وجود تمام اينها بازي در بيمارس��تان هاي 
ما چندان جدي گرفته نمي شود. خانم كي بخت 
مدير هنري كمپين »قهرمان من« و »نسخه هاي 
اميد« كه به ص��ورت داوطلبانه ب��راي كمك به 
كودكان بيمار در بيمارستان ها حضور مي يابند 
و تالش مي كنند به بچه ها امي��د بدهند، درباره 
مقايس��ه وضعيت بيمارس��تان هاي كودكان در 
ايران و ديگر كشورها به »جوان« مي گويد: شايد 
اوضاع بيمارستان هاي ما از منظر استانداردهاي 
الزم براي روحيه بخش��ي به ك��ودكان 5درصد 
هم نباش��د و وقتي م��ا در كمپين نس��خه هاي 
اميد از پزشكان مي خواس��تيم تا در نسخه هاي 
دارو درمانش��ان براي بچه ها جمالت اميد بخش 
بنويسند، خيلي ها مقاومت كردند و به اين مسئله 
باوري ندارند.  وي با اش��اره ب��ه اينكه در برخي 
از بيمارس��تان  هاي  كودكان عماًل اتاق بازي در 
حد يك اتاق خيلي كوچك ي��ا راهروي باريك 
است، مي افزايد:  در چنين شرايطي هم مي بينيد 
بچه هايي كه بيقراري مي كنند و درد دارند با ورود 
به همين فضا هم آرام مي شوند و انگار دردشان را 

فراموش مي كنند. 
اين فعال اجتماعي به وضعيت كودكاني اش��اره 
دارد كه براي بستري شدن در اتاق انتظار گاهي 
روي نيمكت هاي فلزي بيمارس��تان مي خوابند 
تا زمان بستري ش��ان فرا برس��د و هيچ امكانات 
مناس��بي براي آس��ايش و كاهش اضطراب اين 

بچه ها تدارك ديده نشده است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 
زهير موسوي با انتشار اين عكس توئيت كرد: برادر يكي از اعضاي 
شوراي ش��هر تهران كه از قضا رانندش��ون هم بوده با بيت المال قصد 
سفركردن و ماشين شوراي شهر رو اينطوري برگردوندن. اگر اين اتفاق 

در شوراي اصولگرا رخ مي داد ما چه واكنشي داشتيم؟

 اس�ماعيل آذري با انتش�ار اين عكس توئيت زد: دستشويي و 
حمام در روستا وجود ندارد. بعد از ساخت حياط و زيباسازي مدرسه، 
مردم ترغيب شدند براي ساخت س��رويس بهداشتي. به آنها پيشنهاد 
داده شد كه چهار سرويس ماسه براشون آورده مي شود و بقيه مصالح 
به عهده خودشون. به اميد خدا وضعيت بهداشتي روستا براي كودكان 

بهتر شود.

  اميرعلي صفا با انتشار اين عكس توئيت كرد: از صبح روزگذشته 
طرح ملي پيش فروش لوازم خانگي! با هركارت ملي يكي و تحويل شش 
ماهه شروع شده. آقاي جهانگيري: به واهلل حتي در شرايط فعلي هم اگر 

مديريت باشد، مي شود كشور را به بهترين نحو اداره كرد. 

مژگان جمش�يدي توئيت زد: دوهفته پيش براي كار، رزومه دادم 
مديرمجموعه بهم گفت: رزومه ات قويه و ما يه آدم معمولي مي خواهيم 
با حقوق كم! گفتم مي پذيرم! گفت: اما تو مثل يه عقابي كه توي اين اتاق 
نمي تونه پرواز كنه؛ در حالي كه ما يه گنجشك مي خواهيم! اما االن من 

يه عقابم كه تا حاال اجازه پرواز نداشتم و حاال بالش قطع شده!

 علي وهاب زاده با انتشار اين عكس توئيت زد: وقتي كفگير طرح 
تحول سالمت به ته ديگ مي خورد وزارت بهداشت: به جاي زدن سرم به 
خودتان آب قند مصرف كنيد! اينها فقط آب، نمك و قند است! درمانگاه 

با انگيزه مالي سرم تزريق مي كنند!
 

 شهاب با انتشار اين عكس توئيت كرد: يعني اگه  مي رفتند شكار و 
واسه شكارشون جايزه هم تعيين مي شد باز پنج تا كشته نمي شدند!

يك كاربر توئيت كرد: فجايع زيست محيطي جوريه كه اگه از صندوق 
دولت حقوق كارمندهاشو بدن كه بيكار و گشنه نمونن، مي تونن با خيال 

راحت سازمان محيط زيست رو پلمب كنند.

رهگذر توئي�ت كرد: »عبدالب��اري عطوان« س��ردبير روزنامه رأي 
اليوم:»اسرائيل توصيه ژنرال سالمي را جدي بگيرد.« اين مرد شوخي 

ندارد و زمان زورگويي اسرائيل به پايان رسيده است. 

علي نادري با انتش�ار اين عك�س توئيت زد: چرا امث��ال دايي و 
زيباكالم و نيوليبرال ها از ش��فافيت اس��تقبال نمي كنند؟ چرا به آنها 
برخورده؟ رسماً بگويند پولي كه با سوارش��دن بر موج احساس مردم 
جمع كردند را كجا و چگون��ه هزينه كردند؟ اصرار بر س��كوت، نبايد 
گمانه كالهبرداري را باال ببرند؟ مثل س��عيد قاسمي شفاف بگوند در 

كرمانشاه چه كردند؟

زهرا چيذري 
  گزارش  2

  رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات نجف اشرف گفت: صحن و شبستان 
حضرت زهرا)س( با همكاري موكب هاي ايراني و توليت آس��تان مقدس 
علوي براي پذيرايي از خيل زائران اربعين حس��يني آماده ش��ده اس��ت. 
عليرضا فداكار همچنين گفته است: با تعطيلي موقت جبهه هاي كاري در 
صحن حضرت زهرا)س(، كارهاي مقدماتي براي پذيرايي از زائرين اربعين 
با قوت در حال انجام و اقالمي مانند پتو به صورت بسته بندي شده در انبار 

مخصوص دپو شده است. 
  مسئول سازمان بسيج شهرداري تهران با اشاره به آمادگي شهرداري تهران 
براي ارائه خدمات به زائران اربعين حسيني گفت: موكب علي بن موسي الرضا 
)ع( 10روز قبل از اربعين به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به زائران 
است. مجتبي سالك همچنين گفته است: موكب علي بن موسي الرضا )ع( در 
كنار عمود 707 و در مساحتي به وسعت 6 هكتار برپا شده است كه امكاناتي 
ش��امل 6هزار متر خوابگاه، 375متر مرب��ع درمانگاه، 90دس��تگاه حمام و 
120چشمه سرويس بهداشتي دارد كه توسط 400خدمه خدمات به زائران  
ارائه مي ش��ود. به گفته وي، با كمك خيرين بي��ش از 375 متر مربع فضاي 
درماني دائمي در اين موكب احداث شده و 25نفر پزشك مجرب شامل جراح، 
پزشك عمومي، زنان، اطفال، ارتوپد، دندانپزشك و پرستار به منظور درمان 

زائران حسيني در اين درمانگاه ها حضور پيدا مي كنند. 

بیژن سورانی

ويزاي توريستي  برای كودكان خارجی كار! 
تالش ها براي س��اماندهي ك��ودكان كار و خياباني به رغ��م فعاليت هاي 
دستگاه هاي مختلف همچنان بي نتيجه باقي مانده است. معضل كودكان 
كار در كشور ما ريشه در بسياري از مس��ائل اجتماعي-  اقتصادي و حتي 
فرهنگي دارد. به گونه اي كه معاون بهزيس��تي عنوان مي كند: 70درصد 
كودكان كار، اتباع غيرايراني  هستند كه با ويزاي توريستي به كشور آمده و 
ماندگار مي شوند و سپس سر از چهارراه ها درمي آورند. گويا ايران به دليل 
كم كاري مس��ئوالن جذابيت بيش��تري براي كودكان كار دارد كه در اين 

شرايط اقتصادي در كشورمان ماندگار مي شوند ! 
سليقه اي رفتار كردن، ابتر ماندن طرح هاي اجرايي، نبود فهم مشترك ميان 
دستگاه  هاي متولي سبب شده تا آسيب هاي اجتماعي با تصميم سازي و 
تصميم گيري هاي كنوني بيش از گذشته در جامعه خودنمايي كند.   اخيراً 
  معاون اجتماعي س��ازمان بهزيستي كش��ور اعالم كرده است: 70درصد 
كودكان كار، اتباع غيرايراني  هستند كه با ويزاي توريستي به كشور آمده 
و ماندگار مي شوند و سپس س��ر از چهارراه ها درمي آورند و معلوم نيست 
چگونه شب را به صبح مي رسانند.  حبيب اهلل فريد، در رابطه با ساماندهي 
كودكان كار و خيابان گفت: 95درصد از اين ك��ودكان با خانواده زندگي 
مي كنند، به همين دليل مراكز روزانه ايجاد كرده ايم تا اين كودكان ساعاتي 
را در اين مراكز بگذرانند.  فريد گفت:  مهم ترين مش��كلي كه با دادستاني 
در اين موضوع مطرح كرده ايم اين است كه آيين نامه ساماندهي را بياورند 
و هر س��ازماني طبق آن به وظيفه خود عمل كند. ش��هرداري زمين تهيه 
كند، وزارت بهداشت مسائل بهداشتي و ساير سازمان ها اقدامات مناسب 
را ببينند، در حالي كه اكنون اينگونه نيس��ت ب��ه اداره اتباع خارجه بارها 
گفته ايم، اما پاي كار نمي آيند.  وي گفت: سال گذش��ته در تهران 3هزار 
كودك كار و خيابان را جمع آوري كرديم و ديديم 97درصدش��ان اتباع و 
داراي خانواده اند و تعدادي كه در مراكز شبانه روزي ما پذيرش شدند كمتر 
از 10كودك بودند. فريد گفت: اعتقاد داريم نبايد كودكان سر چهارراه ها 
باش��ند و با همكاري س��ازمان هاي مردم نهاد و ان جي اوها مي توانيم پاي 
كار بياييم و اين وضعيت را س��ر و س��امان دهيم.  اين س��خنان در حالي 
بيان مي شود كه در طول سال هاي متمادي بارها طرح هاي مختلف براي 
س��اماندهي اين كودكان به اجرا درآمده اس��ت، ولي تاكنون جوابي نداده 
اس��ت. همچنان هزينه ها در اين خصوص هدر مي رود و كسي هم جوابگو 
اين ناكارآمدي ها و كم كاري ها نيست. حال كه رئيس سازمان بهزيستي به 
عنوان سرپرست وزارت رفاه در حال خدمت است و از كم و كاستي هاي اين 
حوزه علي القاعده بيش از ديگران مي داند، مي تواند با عاقبت انديشي و البته 

با كمك ساير دستگاه ها از معضالت و مشكالت موجود گره گشايي كند.

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

جلوه گري مي كنم پس هستم!
گسترش تبليغ برگزاري جشن با تم هاي مختلف در شبكه هاي اجتماعي، 

نشان از رشد مشتريان اين نوع مراسم دارد. 
جش��ن تولد و »گودباي پمپرز« با انواع تم هاي ملكه يخي يا اسپايدرمن 
موجود است. جشن هايي كه با »كندي بار« سر از 10ميليون تومان هم در 
مي آورد.  حاال در بازار از هر چيزي كه فكرش را بكنيد يك مدل سوپرلوكس 
هس��ت كه مي تواند تفاوت زندگي از ما بهت��ران را به رخ بكش��د؛ از انواع 
ست هاي عبادت گرفته مثل چادرنمازهاي سنگ دوزي شده تا شركت هايي 

كه سورپرايز مي كنند. 
در ش��بكه هاي اجتماعي انبوهي از عكس و فيلم هاي اين نوع مراس��م از 
آدم هايي كه از زندگي خود نمايشي پر زرق و برق ارائه مي دهند، به چشم 
مي خورد. شركت ها هم مشغول جذب مشتريان خود هستند. اين بسته به 
ميل شما دارد كه چه چيزي مي خواهيد و چه آرزويي از ذهن تان مي گذرد. 
شركت هاي نوظهور مي توانند تنها با زحمت يك ش��ماره تلفن به تخيل 

شما جان ببخشند. 
يك مزون لباس كه مدعي است تنها براي خانم هاي محجبه لباس و چادر 
توليد مي كند، نوشت: »طراح تخصصي لباس پوشيده تحت نظر كارگروه 
ساماندهي مد وزارت ارشاد و  برند ثبت شده است كه  طرح ها داراي مالكيت 
معنوي قانوني  اس��ت، اما داخل كانال قيمت لباس ها چش��م گير است؛ از 
چادرهاي منبت كاري و سنگ دوزي شده براي عبادت كه تا چند ميليون 
تومان قيمت دارد. در اين ميان ديدن كانالي كه »ست عبادت« مي فروشد 
هم جالب است؛ كانالي كه مي گويد: ادعيه مخمل و تسبيح و جانمازهاي 

پر از گل توليد مي كند. 
اين نمايش هاي پر زرق و برق در ش��بكه هاي اجتماعي مدتي است كه به 
يكي از سرگرمي هاي كاربران تبديل شده و هر كدام از اين صفحه ها هزاران 
دنبال كننده دارد.  برخالف چند دهه پيش، ديگر ساده بودن و زندگي عادي 
داشتن براي برخي ارزشي ندارد و برخالف سال هاي گذشته متمول بودن 
و موفق بودن، تبديل به ارزش شد. بعد از اين تغييرات، طبقات متمول به  
س��مت تمايز گذاري خود با ديگر اقش��ار جامعه رفتند و حاال هم از خالل 
نمايش تظاهر اي��ن كار را مي كنند و خيلي زياد هم ب��ه اين نمايش دامن 
مي زنند.  به تازگي در همين رابطه هم وحيد يامين پور با گذاشتن هشتگ 
حيا و عفاف در اينستاگرامش نس��بت به جلوه فروشي هشدار داد و گفت: 
»عكس سلفي، آوردن »خود« از حاشيه اس��ت به كانون توجه؛ هم توجه 
خود و هم ديگران. افراد هر قدر بيش��تر بي مايه مي شوند بيشتر »خود« را 
به رخ مي كشند.  در اين ميان، حضور تصويري عفيفانه  زنان و دختران در 
اينستاگرام مسئله  متناقض نماي ديگري است. آنها هم خود را مي پوشانند و 
هم به رخ مي كشند. اين همان پارادوكس تصويري شدن زنان محجبه است. 
وسوسه  »خودنمايي« اينستاگرام ابتدا زنان مؤمنه را در »النگ شات« قرار 

مي دهد و آرام آرام به چشم بيننده نزديك مي كند. 
 خاصيت جلوه فروشي اينستاگرام به تدريج بر دختران غلبه مي كند و كشف 
حجابي تدريجي رخ مي دهد، چراكه اساساً اينستاگرام دنياي جلوه فروشي 

و اشتراك گذاري همه ابعاد يك زندگي هرجايي و دم دستي است.«
نمايش اين مظاهر در واقع تنها نمايش سبك زندگي نيست، بلكه در لواي 
خود اين پيام را به ديگران منتقل مي كند كه من چون اينچنين هستم پس 

در نتيجه انسان متمايز و موفقي تري هم هستم. 

علیرضا سزاوار


