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حیرت از ساسیمانکنخوانی در مدرسه

مراسمها و مناسکها اما برقرار است

حمیدرضا بوالی

عنوان نویسنده

س��روصدای روز
زاوی�ه دی�د
معلم امسال درست
دو روز بعدش در فضای مجازی پیچید:
تصاویری از دختربچهها و پسربچههایی
خردسالی که فرم مدرسه پوشیده بودند
و همگی با هم با هدایت یک معلم ،مدیر
یا مس��ئول مدرسه مش��غول باال پایین
پری��دن و رقصی��دن بچهگان��ه ب��ا
موسیقیهای بسیار جدید زیرزمینی یا
آنورآبی بودن��د .در این میان به صورت
ال اتفاقی ترانهای به نام «جنتلمن» از
کام ً
خوانندهای به نام ساس��یمانکن بارها و
بارها در این ویدئوها تکرار ش��د .صورت
مسئله بس��یار واضح اس��ت .مسئولین
مدارس��ی در ایران تشخیص داده بودند
ک��ه مراس��م روز معلم ،یک��ی از معدود
م��واردی که در م��دارس ایران نش��اط
عمومی سراسر مدرسه را فرا میگیرد به
رقصیدن بچهها با ای��ن ترانه بگذرد .به
محض انتش��ار این تصاویر دامنه بحث و
تحلیله��ا درب��اره ساس��ی مانک��ن و
«جنتلمن» و نسبتش با مدارس ایرانی و
آن فرهنگ��ی ک��ه ق��رار اس��ت مدارس
ترویجش کنند باال گرفت .یک س��ر این
بحثه��ا ب��ه حس��رتهای بام��زه دهه
ش��صتیها از مقایس��ه دوران تحصیلی
خودش��ان ب��ا دوران تحصی��ل ده��ه
هفتادیها و هشتادیها میرسد و یک
س��ر ماجرا نیز به نفوذ س��ند  ۲۰۳۰در
مدارس ایرانی و حرفهایی از این قبیل.
اما به غیر از موارد طرح شده چند نکته
دیگ��ر نیز در ب��اب این اتف��اق نمادین
فرهنگ عمومی ایرانیها در ابتدایی سال
 ۹۸شمسی قابل ذکر است:
لا قابلتاس��ف اما واقعی
یک) کام� ً
است .بچهها مش��غول از حفظ خواندن
این ترانه و ترانههای مشابه هستند .این
یک معنای واضح بیش��تر برای ما ندارد.
مدرس��ه این ترانهها را ب��ه بچههای ما
نیاموخته است .بچهها احتماالً بارها در
محیط خانواده یا موقعیتهای جشن تولد
و عروسی دوستان و اقوام و آشنایانشان
این ترانهها را بارها و بارها ش��نیدهاند؛ از
بس شنیدهاند دیگر حفظ شدهاند.
ال واضح است که برای انتخاب
کام ً
ترانهای برای پخش در مدرسه در روزی
که نام معلم گرفته اس��ت اما بیشتر به
کام بچههاس��ت؛ ف��رد انتخابکنن��ده
به اس��تقبال بچهه��ا از آن ترانه توجه
میکن��د و پیشروی خ��ودش انتخاب
سهمگینی نمیبیند .قرار است شوری
همگانی مدرسه را فرا بگیرد و خب چه
راهی بهتر از انتخاب ترانهای که بچهها
باال و پایین ش��دن با آن را بلدند و تازه
همراه آن همخوانی هم میکنند.
صورت مسئله اینجا کمی واضحتر
میش��ود؛ به جای اینک��ه هماکنون با
گ��زارهای از ای��ن قرار مواجه باش��یم:
«برخی م��دارس ایران��ی در روز معلم
برای بچهه��ای ایرانی ساس��ی مانکن
پخ��ش میکنند» ،بحث م��ا به گزاره
مهمت��ری انتقال مییاب��د« :بچههای
ایران��ی ترانهه��ای ساس��ی مانک��ن را
ال حفظ هس��تند» حت��ی ترانهای
کام ً
که به وضوح اروتیک است و از الفاظی
اس��تفاده میکند که احتم��االً بچهها
معنیاش را جز با کنجکاوی ش��خصی
نمیدانند و نباید در این سن بدانند.
به ای��ن ترتیب اگر قرار اس��ت که
درباره ای��ن ماجرا صحب��ت کنیم چه
بهتر است و چه مهمتر است که درباره
ای��ن صحبت کنیم که چ��ه اتفاقی در
خانوادههای ایران��ی در حال رخ دادن
اس��ت که ترانه معمولی که در خانه یا
ماش��ین پخش میکنند و میدانند که
بچهها هم مشغول شنیدن آن هستند
این چنینی اس��ت؟ پ��در و مادری که
مسئولیت مستقیم تربیت یک یا نهایتاً
دو س��ه بچ��ه را برعه��ده دارد؛ آن هم
بچههای خودش مشخصاً مسئولتر از
ناظم و معلمی اس��ت که ی��ک روز در

س��ال قرار اس��ت ترانهای برای شور و
شوق دویست سیصد بچه انتخاب کند.
دو) حاال بیایید جور دیگری هم نگاه
کنیم .یک پیش��نهاد عملی و به راحتی
انجام ش��دنی دارم .بیای��د در همین ماه
رمضانی که دیروز شروع شده است یا ماه
محرمی که خواهد آمد به همین مدارسی
که فیلم آنها پخش ش��ده اس��ت ،سری
بزنیم .حتماً و بالشک همه آنها برنامههای
دستهجمعی عزاداری یا مناسبتی دارند.
هیئتهای کوچکی تشکیل میدهند و
زیارت عاشورا میخوانند .برنامه افطاری
دارند و اولیای بچهها کمک میکنند و در
هیئت و افطاری حاضر میشوند و حتی
ممکن است که کمک کوچکی هم برای
نیازمندان مدرسه یا محله جمع کنند و
خالص��ه همه چیز طبق آن انتظاری که
ما از یک مدرس��ه در جمهوری اسالمی
ایران داریم پیش میرود .معلمها و مدیر
و مسئولین مدرسه همانها هستند که
دو روز پیش ساسی مانکن گذاشته بودند
و الی��و میگرفتند و بچهه��ا هم همان
حافظان راستین «جنتلمن» در فرهنگ
عمومی دهه  .۹۰پس چه ش��ده است؟
تکلیف چیس��ت؟ این تناقض را چگونه
پاس��خ دهیم؟ آنچه امروز باید درباره آن
صحبت کنیم و پخ��ش یکباره چندین
کلیپ از جناب ساسی مانکن در مدارس
فرصت پرداختن به آن را به ما داده است
دقیق��اً در همینجاس��ت .در جایی که
مناسب
ِ
تربیت در مدارس را به مناسکی
عک��س گرفتن و قرار دادن در س��ایت و
کانال تلگرام مدارس محدود کردیم.
این ماج��را البته س��ر درازی دارد
و نیازمن��د تحلی��ل بس��یار دقیقتر و
مفصلت��ری اس��ت؛ اما به عن��وان یک
سرنخ برای کشف معمایی که این روزها
ذه��ن متدینین و اهال��ی فرهنگ را پر
کرده اس��ت جالب اس��ت که به آن هم
اشاره کنیم .ذهن مناس��کپرور ایرانی
که در س��الهای اخیر به شدت فضا و
میدان ب��رای فعالیت پیدا کرده اس��ت
و ب��ا زرنگبازیهای س��نتی ایرانی هم
آمیخته شده اس��ت کارش را به خوبی
بلد است .همه ما هم در زندگی روزمره
بارها با آن روبهرو ش��دهایم و از کنارش
آرام رد شدهایم .این ذهن اگر معلم باشد
به خوبی بلد اس��ت که با حفظ رساله و
یک سرچ س��اده دو سه ساعته مسئول
گزینش آم��وزش و پرورش را راضی به
این کند که چ��ه تحفه گرانبهایی را به
مجموعه آموزش و پرورش کشور اضافه
میکند .اگر مدیر باشد بلد است که به
خوبی در ارزیابیهای اداره کل آموزش
و پرورش منطقه در تربیت دینی و امور
فرهنگی بچهها باالترین امتیاز را کسب
کن��د و اگر دانشآم��وز تحصیلکرده در
مدارس ایرانی باشد بلد است که بهترین
نم��ره را از درس دین��ی و فعالیتهای
فرهنگی دیگ��ر بگی��رد و از نظر معلم
دینی میانسال مدرسه که البته همزمان
در مدرسه دیگر جغرافی درس میدهد
و در اوق��ات فراغت هم معلم خصوصی
ریاضی اس��ت به عنوان بهترین شاگرد
مطرح شود و این دقیقاً اتفاقی است که
به زودی تبدیل به چالشی بزرگ و حل
نشدنی برای تربیت نسل جدید ایرانیها
به ویژه دهه هش��تادی برای جمهوری
اسالمی ایران به بار میآورد.
ماجرا بسیار ساده است .همه چیز
در س��ر جای خودش و مرتب است؛ در
همه والدتها و شهادتهای ائمه مکرم
برنامه برگزار میشود؛ جشن دهه فجر
و  ۲۲بهم��ن به تفصیل و باش��کوه در
مدرسه برگزار میشود؛ تابلوی اعالنات
مدرس��ه هر هفته با احادیثی جدید از
معصومین پر و خالی میش��ود؛ و حاال
س��الی یکبار هم یک ترانه غیرمجازی
پخش کنند و بچهه��ا کمی باال پایین
بپرند؛ «شما چرا نمیآیید جلسه زیارت
عاشورای صبح سهش��نبه مدرسه ما را
ببینید که چه استقبالی از آن میشود.
چرا افطاریهای ساالنه ما را نمیبینید.
با کس��ی که این فیلم را بی��رون داده

روایت یک مسئول امنیتی از  ۳۰سال مبارزه با منافقین

کت��اب «اس��تراتژی و دیگ��ر هیچ» مجموعه  7جلس��ه
کافـ�ه کتاب
گفتوگ��وی محمدحس��ن روزیطلب با ناص��ر رضوی
کارشناس امنیتی درباره سازمان مجاهدین خلق (منافقین) است که به تازگی
توسط انتشارات یازهرا(س) منتشر و روانه بازار نشر شده است.
«ناصر رضوی» از مس��ئوالن اطالعاتی امنیتی در نهادهای عمد ه کشور
(اعم از س��پاه پاس��داران و وزارت اطالعات) بوده است که بیش از سی سال
عم��ر خدمتی خویش را صرفا در حوز ه التق��اط و به طور اخص در مبارزه با
سازمان مجاهدین خلق (منافقین) طی کرده است .احاط ه رضوی زمینههای
متعددی را دربر میگیرد که از آغاز فاز به اصطالح سیاس��ی س��ازمان مزبور
شروع شده ،دورههای متعدد و متنوع و زیگزاگگون ه فاز نظامی را هم شامل
میش��ود؛ از راهپیمایی براندازی  30خرداد  1360تا انفجارهای بزرگ اولیه
در ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسالمی و نخستوزیری و. ...
گفتوگوهای این کتاب ،در زمس��تان س��ال  94انجام شده است و در سه
سال گذشته ،سازمان مجاهدین خلق دچار تحوالت مهمی مانند خروج کامل از
عراق ،پشتیبانی مالی و اطالعاتی توسط عربستان و همپیمانی با دولت افراطی
ترامپ شده است .این کتاب با قیمت  24هزار تومان منتشر شده است.

اس��ت هم برخورد میشود» (دفعه بعد
دوربینها کنترل خواهد شود)
ای��ن آن چیزی اس��ت ک��ه مبتال
ش��دن به آن امروز «مس��ئله» فرهنگ
عموم��ی ماس��ت .نب��رد نهای��ی ما در
م��دارس جمهوری اس�لامی ای��ران به
تقابل مناسکها یا اعمالی بیرونی ختم
ش��ده اس��ت .مدارس به درس��تی ادعا
میکنند که مناسک پرشور ما را ببینید
و منتقدان هم به درستی نقد میکنند
که آهنگ جنتلمن و ساسی مانکن کجا
و م��دارس ایران��ی کجا؟ همه درس��ت
حرف میزنند .اما سطح بحث و منازعه
به پایینترین ح��د ممکن تقلیل یافته
است و این خطرناکتر و تاسفبرانگیزتر
از پخش یک آهنگ زیرزمینی اروتیک
در یک مدرسه است .اینکه نهایتاً بعد از
سالها بحث و گفتوگو درباره پرورش
و تربیت و مدرس��ه ط��راز و ...بحث ما
درباره مدارس اساساً ارتباطی به ذهنیت
بچهها ندارد .ای��ن ذهنیت و نگرش به
خود و دنی��ا و آدمهای دیگر و پیرامون
اساساً محلی از اعراب ندارد.
در م��ورد فوقالذکر؛ آیا مدرس��ه
بیتقصیر اس��ت؟ مسلم است که خیر.
انتخ��اب کننده پخش ای��ن موزیکها
مقصری است که راه توجیهی هم ندارد.
اما مقصر اصلی اوس��ت .خیر؟ فرهنگ
مزورانه جامعهای اس��ت ک��ه نهایتاً در
مدرس��ه به این صورت جلوهگر ش��ده
است :تربیت و پرورش دینی و اخالقی
ال
و انقالب��ی بچهه��ا ب��ه صورت��ی کام ً
نمایشی یا مناسکی پیش خواهد رفت؛
آیا این همان چیزی نیست که مدیران
فرهنگی ارشاد نظام نیز به دنبال اجرای
همان هس��تند؟ :مناسک و مراسمها و
بزرگداش��تها و کنگرههای اخالقی و
دینی و انقالبی با شکوه هر چه تمامتر
برگزار شود؛ کسی چیزی کم نگذارد و
از مراسم استقبال شود و خب ...وظیفه
م��ا اینجا تمام اس��ت .عالوه ب��ر آن ما
در این س��الها با اس��تدالل عوامپسند
و فریبن��دهای ه��م مواجهیم که بازوی
کمکی این تربیت نمایش��ی و مناسکی
است« :هر چیزی جای خودش را دارد.
محرم که ش��د همه هیئت میگیریم و
گریه میکنیم و روز معلم هم که ش��د
باید شاد باش��یم و بخندیم .غیر از این
توقع دارید؟ تو روز معلم که نمیتوانیم
روضه پخش کنیم؟» اینها گزارههای
آشنایی نیستند؟
جالب اینجاست که دیروز یکی از
صفحات انقالبی که ب��ا بهت و حیرت
مذهبیون درباب این تصاویر از مدارس
ایران مواجه شده بود به اعتقاد خودش
برگ برنده دیگ��ری رو کرده بود .یک
کلیپ از س��رودی درباره مدافعان حرم
که بچهه��ای کالس زمزمه میکردند.
حاضرم با همه این دوستان شرط ببندم
ک��ه در مواق��ع دیگر س��ال کلیپهای
مذهبیت��ر و انقالبیت��ری از بچهها در
همین مدارس میتوانند پیدا کنند .در
محرمی عزایی ماه رمضانی....
س��ه) واقعی��ت مش��خص و قطعی
پیشروی ما این است که این هشداری
که امروز از کلیپهای منتش��ر شده در
مدارس بی��رون زد و ذه��ن خیلیها را
متوج��ه خود ک��رد؛ فریادی اس��ت که
سالهای سال است که متولیان متعهد
کمتعداد مش��غول در مدارس مش��غول
زدن آن هس��تند و متأسفانه معموالً در
هیاهوهای دیگر سیاسی یا غیرسیاسی
گم میش��ود .اولویته��ای دیگر آنقدر
وجود دارن��د و آنقدر زیادند که نوبت به
این اولویت در جمهوری اس�لامی هرگز
نخواهد رس��ید .این بار هم ماجرا همین
است .امروز و دیروز صفحات اینستاگرام
و کاناله��ای انقالبیون و مذهبیون پر از
بهت و حیرت و ش��گفتی و هشدار است
درب��اره آنچ��ه در این م��دارس رخ داده
است .چند روز بعد فراموش خواهد شد و
دعوا بر سر اینکه چه کسی سهمیهبندی
بنزین را لو داد دوباره تا یک هفته بر صدر
رسانههای ما خواهد نشست .مهر
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امام علی علیهالسالم:

هر که بر طاعت خدا شکیبا باشد
خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر کرده به او میدهد.
شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم

ننجون
تکمضراب (بخش اول)

نمکیها

انگار همین دیروز بود که مدیرمسئول روزنامه
دست راس�تش را برد باال و و با حالت تدبیرگونهای
فرود آورد به ناحیه چپ گونه ننجون و ایشان هم به
ش�کل مذبوحانهای خود را کف آبدارخانه به مردن
زد تا بلکه از مجازاتهای بعدی مصون بود.
جان؟ چی؟ آدم روی زن دست بلند نمیکند؟ اوال
این ننجون ما خیلی هم زن نیس�ت و در ثانی سزای
آدم متمرد و گستاخ همین کتک خوردن است و بس!
چه معنی دارد صد بار به آدم بگویند وسط فرمایشات
بزرگان نظام "تکمضراب" نزن و باز هم بزنند؟
ح�اال هم افتاده ک�ف آبدارخان�ه و ناله میکند
و میگوید من از کجا میدانس�تم وس�ط حرفهای
وزیر بهداش�ت هم نباید تکمضراب بزنم .واهلل باهلل
اسمش نمکی بود .فکر کردم با هم شوخی داریم.
وزیر بهداش�ت :چ�را روانپریش�یها را جدی
نمیگیریم.

ننجون :ما هم جدی نگیریم خودش��ان همچین
خودش��ان را ج��دی میگیرند که ب��رای مردم تعیین
تکلیف میکنند.

بارها از دوستانم در سازمان صداوسیما خواهش
کردهام که تولیدات خود را با پیامهای شادمانکننده
به جامعه عرضه کنند.

ننج�ون :صداوس��یما اگر مصاحبه مس��ئوالن را
بدون روتوش و سانسور پخش کند به سهم خود برای
شادمانی مردم تالش کرده است.

برخی معتقدن�د که هنر ،زبان زیب�ای گفتمان
احساس است ،اما من همیشه اعتقاد دارم که هنر،
زبان زیبای گفتمان عشق و عاشقی است.

ننجون :حاال این وسط برخی از آدمهای بیوجدان
هم معتقدند بیمارستانهای دولتی به بیماران رسیدگی
نمیکنند و بیمارس��تانهای خصوصی پوس��ت مردم
را میکنند و پزش��کان زیرمیزی میگیرند و داروهای
نایاب مثل نقل و نبات در خیابان ناصرخسرو به فروش
میرس��د و رش��وهخواری در بخ��ش واردات کاالهای
پزشکی بیداد میکند و پزش��کان برای فرار از مالیات
از دس��تگاه کارتخوان استفاده نمیکنند و هزار اعتقاد
ناجور دیگر که آدم از شنیدنش عرق میکند.

در بی�ن همه هنرها در کنار ش�عر و ش�اعری و
موسیقی ،به عکاسی عالقه وافری دارم.

ننجون :البته شنیدهایم در زمینه "گلکاری" هم
دستی دارید.
ع�دهای میپرس�ند که چ�را موس�یقی ایران
اینقدر گوشههای غمانگیز دارد.

ننجون :البته آنها از استاد کسایی و اساتید دیگر
موسیقی میپرسند و شما به خودتان میگیرید.

در حاشیه
اطالعیه شورای نظارت
درباره «نود» و «برنده باش»

ش��ورای نظارت بر سازمان صداوس��یما در جلسه
 ۴۶۰روز دوش��نبه م��ورخ  ۱۶اردیبهش��ت  ۹۸پس از
بررسی بعضی موضوعات مطرح شده پیرامون بعضی از
برنامههای صداوسیما با حضور معاونین سیما و اداری و
مالی و منابع انسانی و مدیران مربوطه سازمان صداوسیما
تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت:
 -1تعطیلی یا تعلیق هر یک از برنامههای صداوسیما
از اختیارات سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است.
 -2شایسته اس��ت درمورد برنامههای پرمخاطب رعایت
اصول و ضوابط اطالعرسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار
عمومی صورت گیرد -3 .شایسته است سازمان صداوسیما
ضمن مدیریت صحیح سرمایههای انسانی خود و استفاده
مطلوب از تهیهکنندگان و مجریان باسابقه ،زمینه حضور
استعدادهایِ نو و جوان را هم فراهم آورد.
 -4در تهیه و تولید برنامههای مشارکتی با ارزش افزوده،
شایسته است سازمان صداوسیما سعی کند در جذب منابع
مالی برای برنامههای خود بر دو اصل شفافیت و پایدار بودن
تأکید بیشتری داشته باشد و متناسب با درآمدهای واقعی
نسبت به تولید برنامههای مختلف تعهد ایجاد کند.

در روزه��ای اخیر
تخت�ه س�یاه
کلیپ��ی از چن��د
مدرس��ه کشور در حال دست به دست
شدن اس��ت که شادی دانشآموزان را
با پخش آهنگ "خوانندهای زیرزمینی"
نشان میدهد.
انتشار این کلیپ در فضای مجازی،
واکنشهای متفاوتی را همراه داش��ته
اس��ت؛ برخی در نقد و برخی نس��بت
به چرایی گرایش نوجوانان کش��ور به
چنین آهنگهایی سخن گفتند.
پیش از این نیز کلیپهایی از این
دست در فضای مجازی پخش میشد
و اتفاق��اً ب��ا هیچ اعتراض��ی هم همراه
نبود چراک��ه آهنگ انتخاب ش��ده به
لحاظ محتوا مشکلی نداشت اما اینبار
پخش آهنگ ی��ک خواننده زیرزمینی
که آهنگهایش با ادبیات نامناسب آن
ش��ناخته میشود ،باعث تعجب شده و
محل اعتراض قرار گرفته است.
واکنش توئیتری آقای وزیر؛
فریب یا نفوذ؟!
البت��ه وزی��ر آموزشوپ��رورش در
واکنش��ی توئیتری به انتش��ار همزمان
کلیپهایی از چندین مدرس��ه کش��ور
ک��ه در ح��ال پخش آهن��گ خواننده
زیرزمینی هس��تند ،گفته است :فریب
یا نفوذ؟!
ام��ا واکنشها در فض��ای مجازی
ب��ه این ماج��را نیز قابل توجه اس��ت؛
در کامنتهای��ی ک��ه مخاطب��ان زیر
پس��ت وزیر در توییتر منتشر کردهاند،
واکنشه��ای مختلف��ی را میت��وان
مش��اهده کرد ،نظراتی که از نداش��تن
برنامه ب��رای ش��ادی دانشآموزان در
مدارس و ضعف در زمینه فعالیتهای
پرورشی حکایت دارد.
واکنشه��ای مختلف جامعه را در
ادامه میخوانیم:
جن��اب وزیر مطمئنم ش��ما و
همکارانت��ون در نظام هیچ نقش��ی در
ش��ادی و ش��ور بچه مدرس��هایها که
این روزها فیلمهاشون در حال انتشاره
نداش��تید ،خیلی ممن��ون ،لطفا بعد از
این هم کاری نداشته باشید.
االن شما به عنوان وزیر آموزش
و پرورش دقیقا چ��ه چیزی را آموزش
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ریشهیابی کلیپهای اخیر
توسط  ۳متخصص

وزیر آموزش و پرورش
با بیان اینکه هدف دشمن،
ناامید کردن مردم است،
گفت ۳ :متخصص را مأمور
کردم تا ریشه تولید کلیپهای
اخیر درباره مدارس را بررسی
و مشخص کنند.
سیدمحمد بطحایی اظهار
کرد :مهمترین هدف دشمنان
تغییر هویت فرزندان ماست؛
هویتی که با آموزههای ایرانی
و اسالمی عجین شده است.
وی با بیان اینکه امروز جنگ
مستمر و بسیار عظیمی بر
علیه کشور ما صورت گرفته
است و هدف اصلیاش
تغییر هویت نسل جدید
ماست ،گفت :در این فضای
ناجوانمردانه ،دشمن از هر
وسیلهای برای پیروزی و فتح
سنگرهای خودش استفاده
میکند که بیشترین سنگرها
در عرصه تعلیم و تربیت
است و امیدوارم با حضور
و همراهی صاحبنظران حوزه
آموزش و پرورش و خارج از
آموزش و پرورش در این
جنگ به پیروزی برسیم.
بطحایی ادامه داد:
گاهی شاهد هستیم دشمن
به روشهای مختلف تالش
میکند تا خانوادهها را نگران
کند و کلیپها و تصاویری در
فضای مجازی پخش میشود که
هرچه توجه میکنیم بیشتر به
این میرسیم که هدف اصلی
آن ،ناامید کردن مردم متدین
و انقالبی است .وی
گفت :امیدوارم
فتا
پلیس
هم در این
موضوع به
ما کمک
کند.

عواقب انفعال در مقابل
تهاجم فرهنگی

سالمتی
مسئوالن

میدید و چه چیز را پرورش؟ اگر اجرای
سند  2030نیست پس چی هست؟
ش��اید ه��م بخاط��ر اینک��ه
جایگزینی براش ندارید! نه هنرمندی،
نه ش��خصیت ج��ذاب علم��ی ،نه یک
نویسنده محبوب نه هیچکس دیگه.
یعن��ی میخوای��د بگی��د
ش��ما بیتقصیری��د؟ وقتی نظ��ارت و
سیاس��تگذاری ش��ما که ش��خص اول
آموزش و پرورش کشور هستید درست
باشه ،این اتفاقات رخ نمیده! اینها هم
فریب��ه ،و ه��م نفوذ و باالت��ر از هر دو،
خیانته.
اهم��ال و سس��تی اگرچ��ه از
بسیاری از اقدامات ش��ما سپاسگذارم
ولی اوضاع فرهنگی مدارس مخصوصا
غیرانتفاعی با یه فریب یا نفوذ نوش��تن
درست نمیشه.
وقت��ی م��ا نتوانی��م ب��ه بچهها
الگوی مناسب معرفی کنیم خواسته یا
ناخواسته بقیه افراد الگوی نامناسب به
اونه��ا القا خواهند کرد وظیفه پرورش
دانشآم��وزان برعه��ده ماس��ت و این
پرورش نیاز به برنامهریزی درست دارد
برنامهریزی که متناسب با رشد و عالیق
دانشآموزان و توجه به آنها باشد.
چند پرسش!
اگر چه انتشار این کلیپ با موجی
از انتقاده��ا و واکنشه��ا در فض��ای
مجازی همراه شد اما در این رابطه باید
به چند موضوع اساس��ی توجه داشت،
اصل ای��ن موزیک ویدیو که در صفحه
مجازی خواننده آن منتشر شده است؛
دانشآموزانی را با یونیفورم مدرس��ه و
در حال پایکوبی نش��ان میدهد و پس
از آن ای��ن موزیک ویدی��و در مدارس
کش��ور و در می��ان دهه��ا دانشآموز
داخل ایران پخش میشود که در حال
همراهی با آن موزیک هستند!
آیا اساساً در مدارس کشور پخش
موس��یقی برای دانشآموزان نیاز است
و این مس��ئله در روحی��ه دانشآموز و
ش��ادتر ش��دن محیط م��دارس تأثیر
خواهد داش��ت؟ قطعاً پاسخ بسیاری از
اف��راد به این موضوع مثبت اس��ت اگر
این ف��رض را بپذیریم که مقتضیات و
نیازهای دانشآموز امروز با نس��لهای
گذشته متفاوت اس��ت ،آیا توانستهایم
به نیازهای او در مدارس پاسخ دهیم؟
آی��ا معاونت پرورش��ی و فرهنگی
آم��وزش و پ��رورش توانس��ته ب��رای
صبحگاه مدارس ی��ا زنگهای تفریح،
آهنگهای مناسب یا تولیداتی داشته
باش��د که آن را متناس��ب با نیازهای
دانشآموز در هر دوره تحصیلی و البته
سلیقه او به مدارس ارائه دهد؟!
در همی��ن رابط��ه علیرضا کاظمی
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش
و پرورش با اشاره به اینکه فضای نشاط و
شادابی در مدارس نباید با برداشتهای
فردی افراد مرتبط ش��ود ،گفته :ما برای
مدارس فضای نش��اط و شادابی را معنا
میکنیم ،فعالیته��ای گروهی ،اردویی
ورزش��ی ،معنوی همگی فضای شادی
و نش��اط را در مدارس ایجاد میکند اما
متاسفانه برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه
برداشت صحیحی ندارند و تحرکاتی را
در مدارس انجام میدهند که مناس��ب
نیس��ت و قطعاً با آنها برخورد میشود؛
ب��رای ه��ر دوره تحصیلی س��رودهایی
ترس��یم کردیم که س��رود ه��ر مقطع
متناس��ب با ویژگیهای سنی آنهاست
به عنوان مثال ب��رای دوره ابتدایی این
س��رود برگرفته از کتاب خودش��ان و با
آهنگهای زیبا و سرودهای هویتبخش
اس��ت؛ بی��ش از  100هزار مدرس��ه در
کش��ور داریم و  15درصد دانشآموزان
در مدارس غیردولتی هستند که حجم

زیادی نی��رو برای نظارت میخواهد ،در
ای��ن میان ممکن اس��ت برخی مدارس
خطاهایی کنند که نمیت��وان آن را به
حساب آموزش و پرورش گذاشت ،امروز
ش و پرورش در مس��یر
فضای کلی آموز 
صحی��ح حرک��ت میکند و اس��تراتژی
نخست تحقق سند تحول است.
زنگ هشدار به مسئوالن
و اساساً اینکه پخش چنین آهنگی
ب��ا چنی��ن محتوای��ی در م��دارس که
سازوکار حاکم بر آن ،تربیت و آموزش
اس��ت را چگونه میتوان توجیه کرد؟!
هر چند که ممکن اس��ت دانشآموزی
در خان��ه باره��ا این آهنگ را بش��نود
اما پخش چنین محتوایی در مدرس��ه
ک��ه محیط آن ب��رای دانشآموزدارای
ضوابط خاصی اس��ت ،آیا حکم تأییدی
بر محتوای سراس��ر غل��ط این آهنگ
نیس��ت؟ در مدارسی که دانشآموز در
کنار س��ایر دوس��تان خود و در حضور
معلمانش ،محتوای این آهنگ را فریاد
میزند ،چگونه میتوان به فرهنگسازی
و انتقال ارزشهای ملی دلخوش بود؟
متول��ی اصلی حوزه موس��یقی در
کش��ور وزارت ارش��اد اس��ت ،ت��ا یک
س��ال گذش��ته آهنگهای بسیاری از
خوانندگان داخل��ی در مدارس پخش
میشد که نه تنها واکنش منفی درپی
نداش��ت بلکه موجب ایجاد ش��ادی و
تفریح برای دانشآموزان بود.
آهنگهای بسیاری از خوانندگان
داخلی وج��ود دارد که آثاری ش��اد و
مناس��ب برای پخش در مدارس دارند،
کالم این آثار هم مش��کلی ندارد و هم
مجوز رس��می از دفتر موسیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی را دارند.
رویداد اخیر ،زنگهش��داری است
برای مس��ئوالن کش��ور که اگ��ر برای
دانشآم��وزان و البته نوجوانان و جوانان
محصول فرهنگی مناسب را ارائه نکنیم،
خوانن��دگان زیرزمین��ی با پش��تیبانی
بیگانگان از این فرصت به خوبی استفاده
میکنند؛ ما یا خودمان به فرزندانمان نیاز
فرهنگیمناسبشان را ارائه میکنیم یا
اجازه میدهیم دیگ��ران برایمان تولید
محتوا داشته باشند؛ آن هم محتوایی پر
از الفاظ رکیک و زشت! تسنیم
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جرياني در مدارس
در حال نفوذ است

عضو كميسيون آموزش
و تحقيقات مجلس گفت :از
آنجايي كه يك نوع هماهنگي از
نظر تيپ رفتاري كه در كليپ
منتشر شده از مدارس وجود
داشته ،به نظر ميرسد جرياني
خارج از آموزش و پرورش در
مدارس در حال نفوذ است.
محمدمهدی زاهدی اظهار
داشت :خبرهایی درفضای
مجازی منتشر شده مبنی بر
اینکه در برخی از مدارس
کشور در حدود روز معلم
به بهانه جشن روز و تکریم
معلم متاسفانه مسائل خالف
شرعی اتفاق افتاده از جمله
رقص و حرکات ناموزون و
خالف شرع.از آنجایی که یک
نوع هماهنگی از نظر تیپ
رفتاری که در این مدارس
وجود داشته این را میرساند
که جریانی خارج از آموزش و
پرورش در مدارس در حال
نفوذ است.
عضو كميسيون آموزش
و تحقيقات مجلس تصریح
کرد :اوال ما از وزیر آموزش و
پرورش انتظار داریم نسبت
به فساد مدیران کل آموزش و
پرورشسیاسیعملنکندبلکه
افرادی انقالبی ،دلسوز نظام
و رهبری ،مردم ،فرهنگیان و
اسالم گمارده و منصوب کند؛
همچنین مدیران کل نسبت
به انتصاب مدیران مجموعه
خود نیز همین وسواس را
داشته باشند .وی در ادامه
تصریح کرد :باید با مدیر
مدرسهای که در
مدرسه او چنین
اتفاقی میافتد
یعا
سر
بر خو ر د
شود.

آزادسازی "باران شیخی" توسط پلیس چابهار

جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان از انهدام
پليـــــس
بان��د خانوادگی گروگانگیری و رهایی گروگان  ۸س��اله
شازندی در شهرستان چابهار خبر داد.
سردار احمد طاهری اظهار داشت 24 :فروردینماه امسال آدمربایی دختر
بچهای  8س��اله از مقابل یکی از مدارس شهرس��تان ش��ازند گزارش شد و در
بررس��ی میدانی پلیس در محل حادثه مش��خص شد سرنشینان یک دستگاه
سمند سفید رنگ (یک زن و سه مرد) صبح همان روز دختر بچهای  8ساله به
نام "باران" را در مسیر مدرسه ،داخل خودرو کرده و از محل متواری شدند.
وی تصری��ح کرد :همزمان با تحقیق��ات پلیس برای شناس��ایی عامالن این
گروگانگیری ،آدمربایان ضمن تماس تلفنی با خانواده این فرد ،مبلغ 6میلیارد ریال را
برایرهاییایندختربچهمطالبهمیکنندکهکارآگاهاندرادامهتحقیقاتسرنخهایی
از متواری شدن اعضای این باند به سیستان و بلوچستان را به دست آمد.
طاهری گفت :پس از ردزنی این باند که دائم مخفیگاه خود را در شهرهای خاش
و سراوان تغییر میدادند سرانجام پس از  24روز ،ساعت  5صبح دیروز مخفیگاه آنان
را در منطقه "گلشهر" شناسایی و آنها را در اقدامی ضربتی دستگیر و دختربچه 8
ساله را صحیح و سالم آزاد کردند و متهمان به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

