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 گشت رضویون 
راه اندازی می شود

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اســامی 
ایران از راه اندازی گشت های امنیتی به نام گشت 
رضویون خبــر داد و گفت: امیــدوارم با توجه به 
انجام اقدامات اولیه این گشــت تــا قبل از پایان 
امسال راه اندازی شــود. به گزارش ایرنا، سردار 
حسین اشــتری بیان کرد: هم اکنون تفاهمنامه 
همکاری بین نیروی انتظامی با سازمان بسیج در 
زمینه تعامل و همکاری هرچه بیشتر در خصوص 
راه اندازی گشت رضویون به امضا رسیده است. 
ارتقای امنیت مردم از مهمترین اهداف راه اندازی 
این گشت است، با توجه به برنامه  ریزی های انجام 
شده، گشت رضویون یا همان »گشت های امنیت 
محله محور« پس از را  اندازی و شــروع رســمی 
فعالیت خود قطعا نتایج مثبتی را به دنبال خواهد 
داشت که مردم می توانند شاهد آن باشند. او در 
خصوص دغدغه مقام عظمــای والیت در زمینه 
فضای مجازی نیز گفت: تاکنون اقدامات بسیار 
خوبی توســط پلیس فتا در مقابله با بسیاری از 
مسائل و موارد این فضا به انجام رسیده است اما با 
توجه به شرایط موجود باید فعالیت بیشتری در 

این مهم انجام پذیرد.
    

۹۷هزار ایرانی قربانی فشارخون 
در سال ۲۰۱۷

ابتای یک ســوم جمعیت بزرگسال ایران به 
فشــارخون و همچنین مرگ ۹۷هزار ایرانی به 
دلیل بیماری های مرتبط با فشــارخون در سال 
۲۰۱۷ از جمله مباحثی بود که در جلسه  کارگروه 
آموزش کمپین کنترل فشــار خون مطرح شد. 
به گزارش ایســنا، دکتر باقــر الریجانی، نایب 
رییس کمیته ملی بیماری های غیر واگیر و عضو 
شورای راهبردی بســیج ملی کنترل فشار خون 
باال با اشــاره به درگیر بودن یک ســوم جمعیت 
بزرگساالن ایران به فشــار خون باال گفت: هدف 
اصلی این کمپین، راه اندازی گفتمان فشارخون 
در خانواده ها و آگاه ســازی اجتماعی است. الزم 
اســت یک راهنمای بالینــی )گایدالین( ملی 
با کمک اســاتید همه  رشــته ها در حوزه  فشار 
خــون، تنظیــم و همچنیــن از ظرفیت بخش 
خصوصی در کنترل فشــار خــون، بهره برداری 
شــود. الریجانی با بیان اینکــه اطاعات خوبی 
در رابطه با وضعیت فشــارخون در اســتان ها و 
شهرســتان ها در اختیار وزارت بهداشــت قرار 
دارد، بیان کــرد: باید این اطاعــات در اختیار 
استانداران و دانشگاه های هر منطقه قرار گیرد تا 
آموزش عمومی و فرهنگ سازی بومی انجام شود. 
دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند با توجه 
به مصوبات وزارت بهداشــت درخصوص کنترل 
فشــارخون، بومی سازی را در دســتور کار خود 
قرار دهند. نایب رئیس کمیته  ملی بیماری های 
غیرواگیر و عضو شــورای راهبردی بسیج ملی 
کنترل فشــارخون باال یادآور شــد: تهیه  بانک 
اطاعاتی از آنچه انتشــارات مختلف با موضوع 
فشار خون چاپ کرده اند و یا ساخت فیلم کوتاه 
آموزشی برای کنترل فشار خون توسط دانشگاه 
علوم  پزشــکی مجازی می توانــد از راهکارهای 

دیگری برای آموزش در این حوزه باشد. 
    

»باران شیخی« باالخره
 به آغوش مادر رسید

با تاش پلیس و نیروهای آگاهی پس از انتظاری 
۲۵ روزه »باران شیخی« کودک ۸ ساله در چابهار 
به آغوش خانواده بازگشــت. به گزارش ایلنا، باران 
شیخی در سخنانی با تشکر از عوامل پلیس که در 
آزادسازی او نقش داشــتند، در حالی که به شدت 
اشک می ریخت، گفت: خیلی خوشحالم که پس از 
۲۵ روز دوباره پدر و مادرم را می بینم. گروگانگیرها 
من را اذیت نکردند.  » باران شــیخی« دانش آموز 
هشــت ســاله کاس دوم ابتدایی روز شنبه ۲۴ 
فروردین ماه جاری بعد از خروج خانه در شــهرک 
مهاجران شازند از توابع استان مرکزی در راه مدرسه 

مفقود شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند روزی اســت که رقص چند 
کودک دبستانی به یکی از داغ ترین 
ســوژه های روز تبدیل شــده و در 
شــبکه های مجازی تا خانه و محل 
کار، نقل محافل شده است. شادی و 
رقص چند کودک با آهنگی که خارج 
از ایران و توسط یکی از خوانندگان 
ممنوعه ضبط شــده مــوج نگرانی 
عجیبی در مســئولین کشــور برپا 
کرده تا آنجا که فشــارهای زیادی 
روی وزیــر آموزش وپرورش حس 
می شــود. مســئوالن معتقدند این 
جشن و شــادی کوچک که در تمام 
دنیا امری عادی برای کودکان تلقی 
می شود، »ابتذال« اســت و از وزیر 
آموزش وپــرورش انتظــار می رود 

پاسخگوی این موضوع باشد.
روزهای خاکستری مدرسه

شاد نبودن فضاهای آموزشی در 
ایران از بدیهیات اســت. این مسئله 
نه تنها به آموزش آســیب جدی زده 
بلکه مانــع تحقق اهداف پرورشــی 
شده است؛ درصورتی که فرزندان ما 
باید مهارت هــای اجتماعی فردی را 
به صورت گروهی در مدارس تمرین 
کنند، اما حاال سیاســت های غلط و 
خشک باعث شده که کودکان اشتیاق 
بیشتری برای تمام شدن روز آموزشی 

داشته باشند. 
عصــری کــه مــا در آن زندگی 
می کنیم به کلی متفاوت از زمان های 
گذشته است. پدیده های جدید متنوع 
و به هم پیچیده آن چنان فراوان و نو به 
نو شــده اند که تغییر نگاه، برنامه ها، 
رویه ها، امکانات و... را اجتناب ناپذیر 

می کنند. 
اگر بخواهیــم از دوران کودکی و 
مدرسه خود یاد کنیم قطعاً روزهای 

روشــن و خوش رنگی بــه یادمان 
نمی آید. مدارسی خالی از نشاط، با 
قوانین سخت و جدی. از آن سال ها 
تا امــروز مدارس تغییــرات زیادی 
کرده اند. این را از ظاهر دانش آموزان 
نیز به راحتی می توان متوجه شــد. 
لباس فرم های خوش رنگ و شــاد 
جایشــان را به مانتوهای سورمه ای 
و قهوه ای و تیره داده اند و دیوارهای 
دو رنگ سبز و طوسی حاال صورتی 
و آبی شــده اند و عکس و نقش گل 
و پرنده و شــخصیت های کارتونی 
روی آن بــه چشــم می خــورد. در 
کل سال هاســت فضــای مدارس و 
حتی ظاهر معلم هــا نیز تغییر کرده 
و طبیعی اســت که ایــن تغییرات 
تاحدودی ناشی از تغییر شیوه های 

آموزشی و تربیتی است.
انتشار کلیپ مورداشاره در ابتدای 
گزارش که رقص، شادی و همخوانی 
دانش آموزان با خواننده لس آنجلسی 
آنسوی آب ها همه را شگفت زده کرده 
و برخی را به واکنش واداشته است؛ 
نیز نمونــه و مصداقــی از تغییر در 

فضای آموزشی کشور است.
واکنش های عجیب به یک 

رقص
تندترین موضع در برابر این شادی 
کوچــک مربوط به علــی مطهری، 
نایب رئیس مجلس شورای اسامی 
است. او پس از انتشار این کلیپ که 
در روز معلم ضبط شده گفته مدیران 
این مدارس باید برکنار شــوند و در 
این رابطه وزیــر آموزش وپرورش را 
مجبور به پاســخگویی کرده است. 
ایــن اظهارنظــر علی مطهــری با 
واکنش های زیادی از سوی مردم و 
کاربران فضای مجازی مواجه شــد. 
مردم ایــران که این روزهــا با تورم، 
گرانی و یــا نایاب شــدن کاالهای 
اساسی و روزمره زندگی دست وپنجه 
نرم می کنند معتقدنــد رقص چند 

پسربچه دبستانی موضوعی نیست 
که نایب رئیس مجلس چنین واکنش 
تندی نســبت به آن نشــان دهد و 
مسئوالن بهتر است به جای برخورد 
با مدیران و معلمــان فکری به حال 
وضعیت کشور و بحران های به وجود 

آمده کنند.
واکنش تند نسبت به این کلیپ تنها 
مختص مطهری نیست و افراد دیگری 
ازجمله عباس کعبــی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری، شادی دانش آموزان 
را »رقاصی در مــدارس« و یک برنامه 
از پیش طراحی شــده توصیف کرده 
و از »ســتاد احیای امربــه  معروف و 
نهی از منکر« خواسته است تا به این 
موضوع ورود کنــد و علیه مدارس و یا 
دســتگاه هایی که کوتاهی داشته اند 

اعام جرم و به دادستانی شکایت کند.
مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش 
و پرورش شــهر تهران هــم از لزوم 
شناســایی و برخورد قانونی و جدی 
با این عوامل خبر داده است. به گفته 
او اگر عواملی خارج از قوانین مدارس 
در مدرسه حضور پیدا کنند و منجر 
به یک چنین تخلفاتی شوند، برخورد 
قانونی و جدی خواهیم داشت و اگر 
این کلیپ ها مربوط به مدرسه ای در 
شهر تهران باشد، با مسئوالن مدرسه 

مربوطه برخورد خواهیم کرد.
فریب یا نفوذ؟

در ایــن میان محمــد بطحایی، 
وزیر آموزش وپرورش هم نسبت به 
انتشار این کلیپ واکنش نشان داد و 
در حساب تویتر خود نوشت: »فریب 
یا نفوذ؟« و بعد از نوشتن این جمله 
بود که کاربران نظراتشان را درقالب 
کامنت ها بیــان کردند. عــده ای با 
هر دو عنــوان »فریــب« و »نفوذ« 
موافق و معتقد بودند ایــن اتفاق از 
کوتاهی آموزش وپرورش اســت که 
موزیکی مبتذل با ترانه ای مبتذل تر 
به مدارس نفوذ می کند. گروهی دیگر 

اما باور داشتند این رقص و پایکوبی 
ربطی به کوتاهــی آموزش وپرورش 
ندارد و این نســل جدید اســت که 
خودش دســت به انتخاب می زند و 
برعکس نسل گذشته عاقه چندانی 
به موســیقی سنگین و اشــعاری با 
محتوای عمیق نــدارد و هیچ کس 
از اولیای مدرســه و خانه نمی تواند 
چیــزی غیرازاین را بــه آن تحمیل 
کند. عــده ای هم بــا درنظرگرفتن 
هــر دو جنبه، وظیفــه خانواده ها و 
آموزش وپــرورش دانســتند که در 
ارتقای سلیقه کودکان کوشا باشند.
متخصصین رقص چند کودک 

را ریشه یابی می کنند!
در پــی بازنشــر کلیــپ رقص 
دانش آموزان در فضــای مجازی و 
واکنش هایی که به دنبال داشــت، 
وزیر آموزش وپــرورش ترجیح داد 
ســکوت را بشــکند و اعام کرد در 
حال رسیدگی و پیگیری ماجراست 
و ســه »متخصص« را مأمور کرده تا 
»ریشه تولید کلیپ های اخیر درباره 
مدارس« را بررسی و مشخص کنند. 
او اعام کرد که حراســت و بازرسی 
وزارت آموزش وپرورش این موضوع 
را پیگیری خواهنــد کرد. همچنین 
ابــراز امیدواری کرد کــه پلیس فتا 
هم در این موضوع وارد عمل شــود، 
چراکه این کلیپ ها بی نام و نشــان 

بوده و تصاویر پخش شده، مدرسه و 
معلم را به ذهن متبادر می کند.

بطحایی همچنین گفت که این 
کلیپ ها »اعتماد عمومی و باور مردم 
متدین را خدشــه دار می کند«. در 
جلسه شورای عالی نماز نیزدر رابطه 
با کلیپ رقــص دانش آموزان یادآور 
شد:»مهم ترین هدف دشمنان تغییر 
هویت فرزندان ماست؛ هویتی که با 
آموزه های ایرانی و اســامی عجین 
شده اســت. امروز جنگ مستمر و 
بسیار عظیمی علیه کشور ما صورت 
گرفته است و هدف اصلی اش تغییر 
هویت نسل جدید ماســت؛ گاهی 
شاهد هستیم دشمن به روش های 
مختلف تاش می کند تا خانواده ها 
را نگران کند و کلیپ ها و تصاویری 
در فضای مجازی پخش می شود که 
هرچه توجه می کنیم بیشتر به این 
می رسیم که هدف اصلی آن، ناامید 
کردن مردم متدین و انقابی است.« 
او در پایان این مراسم بر لزوم حضور 
و همکاری بیشتر روحانیون و حوزه 

در مدارس تأکید کرد.
رقص کودکان کار نفوذی ها 

بوده
این سخنان در حالی بیان  شده که 
برخی کاربران شبکه های اجتماعی 
با مقایسه فضای مدارس درگذشته 
و حــال، از این کلیپ ها اســتقبال 
کرده انــد و معتقدند کــودک باید 
در محیط مدرســه بیش از هر چیز 
دیگری شادی کند و این نشان دهنده 
یک محیط آموزشی و تربیتی سالم 
است. الزم به ذکر است، کمی پیش تر 
از این اتفاق وزارت بهداشت از رواج 
نگران کننده افسردگی خبر داده بود 
و نام ایران هم در آخرین نظرسنجی 
راجع به غمگین ترین مردم جهان، 
در میان پنج کشور اول دنیا به چشم 

می خورد.
کاربران دیگری در فضای مجازی 
با اشتراک گذاری کلیپ های دیگری 
از رقص و شادی دانش آموزان دختر 
در ســایر مدارس ایران این اقدام را 
هماهنگ شــده می داننــد و به این 
باور دارند که ایــن کلیپ و رقص ها 
با هماهنگی صورت گرفته اســت، 
چراکه آهنگی که تمام دانش آموزان 
آن را از حفظ می خوانند یکی است. 
این افراد پخــش کلیپ ها را تاش 
برای پیاده سازی سند ۲۰3۰ توسط 
نفوذی ها می دانند و از ســوی دیگر 
باور دارند بایــد در برابر جریان نفوذ 
ایستادگی کرد. گروهی هم خواستار 
اســتیضاح وزیر آموزش پرورش به 

خاطر این موضوع شده اند.
لزوم رصد دانشگاه و مدارس

داســتان وجود دست های پشت 
پــرده به نظــرات کاربــران فضای 
مجازی محدود نمی شــود. یکی از 
اعضای جامعه مدرســین قم نیز با 
اشاره به انتشــار کلیپ های متعدد 
رقص و آهنگ مبتــذل در مدارس 

گفت: »بدون شک این حرکت باید 
ریشه یابی شود و چه بسا دست های 
پنهانی نفــوذ کرده اند و این اتفاقات 
یکی از مظاهر نفــوذ فرهنگ غربی 
در جامعه ما است«. محمود رجبی، 
با بیان اینکه نســل آینده ما همین 
دانش آمــوزان و در مرحلــه بعــد 
دانشــجویان هســتند یادآور شد: 
»متأســفانه در برخی دانشــگاه ها 
هم شاهد چنین حرکات ضد دینی 
و ضدانقابی هســتیم. مســئوالن 
نظام آموزشــی ما ســنگین ترین 
وظیفه را در ترویــج فرهنگ دینی 
و جلوگیــری از ناهنجاری هایی که 
نوعی مقابله با دیــن و فرهنگ این 
ملّت است بر دوش دارند. باید همواره 
فعالیت هایی که در سطح مدارس و 
دبیرستان ها صورت می گیرد را رصد 
کنند؛ چراکه در برابر نســلی که به 
امانت به آن ها سپرده شده اند مسئول 
هستند و باید بابت هرگونه کوتاهی، 
هم در پیشگاه ملّت و هم خدا و خون 

شهدا احساس مسئولیت کنند.«
او ادامه داد: » زمانی یک مسئول 
غفلت می کنــد و یــک ناهنجاری 
از غفلت او ســر می زنــد، اّما  زمانی 
این حــرکات تکرار می شــود و این 
نشان دهنده این اســت که دستی 
در کار است که در سطح جامعه این 
اتفاق رخ دهــد. امربه معروف درباره 
ماجرا های اخیــر، وظیفه همه آحاد 
بخصوص مسئولینی است که وظیفه 
تربیت نسل آینده ما را به عهده دارند. 
وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش 
عالی و سایر مسئولین در این زمینه 
مســئولیت دارند و بدانند چنانچه 
در ایــن موضــوع کوتاهــی کنند، 
ممکن است آســیب های آن، دامن 
 فرزندان و خانواده های خودشــان 

را بگیرد«.
حاال باید منتظر ماند و دید انتهای 
این داستان تازه کجاست. داستانی 
که با آهنگ »جنتلمن« شروع شده 
و بخــش بزرگی از کشــور را درگیر 
خودکرده اســت. داستان بچه هایی 
که محصول همین نظام آموزشی  اند. 
با ادبیات همین مــدارس و همین 
کتاب ها بزرگ شــده اند و داستان 
معلمان و مدیــران و وزیر آموزش و 
پرورش و... آنها که قرار است توبیخ و 

بازداشت شوند.

یک جشن کوچک دانش آموزی حاشیه ها و واکنش هایی به دنبال داشت

دردسرهای همخوانی با »جنتلمن«!

یادداشت

بهروز جانی پور- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

رشــد فزاینده جمعیت جهان و رسیدن 
آن به ۷میلیارد نفر، آثار نامطلــوب فراوان و 
اغلب فاجعه آمیزی بر زیستگاه های طبیعی 
کره زمین داشــته  اســت. عاوه برآن، روند 
گســترش شهرنشــینی و صنعتی شــدن 
غیراصولی و بدون توجه به ســامت محیط 
زندگی، زمین را به ســوی یک بحران جدی 
زیست محیطی سوق داده و می دهد. اجتناب 
یا کاهش تأثیرات منفی فعالیت های صنعتی بر 
محیط های بکر طبیعی و در محدوده شهرها، 
به علت تراکم بــاالی جمعیــت و تأثیر این 
فعالیت ها بر محیط زیست شهری، از اهمیت 

بســیار باالیی در کل جهان برخوردار است. 
ایران نیز از این انفجار جمعیت و نابودی منابع 
طبیعی و محیط زیســت بی بهره نبوده، بلکه 
در برخی مواقع از میانگین ســرعت نابودی 

محیط زیست در دنیا پیشی گرفته است.
 خوشــبختانه امروزه اهمیت حفظ منابع 
و محیط زیســت هم در جهان و هم در ایران 
بر همگان آشــکار شده اســت؛ هر چند آثار 
تخریب طبیعت آنقدر زیاد اســت که به این 
زودی ها نمی توان انتظار بازســازی و بهبود 
آن را داشت. گســترش زندگی شهرنشینی، 
ساخت وســازهای بی رویه، تخریب باغ ها و 
زمین های زراعی اطراف شــهرها به منظور 
توسعه شهرها، آلودگی حاصل از فعالیت های 

صنعتی در محدوده شهرها و همچنین آلودگی 
آب هــای زیرزمینــی و آلودگی های صوتی، 
نمونه ای از تأثیرات شهرنشینی بر محیط های 
زندگی انسان هاســت که نه تنها باعث از بین 
رفتن گونه های گیاهی و جانوری و وارد آمدن 
صدمات جدی به محیط زیست طبیعی شده، 
بلکه ســبب بروز ناراحتی های روانی حاصل 
از زندگی در محیط ناســالم و آلوده شهری بر 

انسان ها نیز شده است.
 بــا توجــه بــه خطــرات فوق الذکــر، 
دانشــمندان در تمامی رشــته ها، به دنبال 
روش هایی برای بهبود روابط انسان و طبیعت 
هســتند. کوشــش های جهانی، بــر ایجاد 
محیط های طبیعی و حفظ محیط زیست در 

اکوسیستم های بزرگ متمرکز شده و با توجه 
به اینکه شهرها نیز یکی از این اکوسیستم های 
بزرگ هســتند باید به ســمت توسعه پایدار 
شهری ســوق داده شــوند. پایداری شهرها 
اساسا بر اجزای ســاخته شده محیط شهری 
استوار است و فضاهای سبز شهری نیز به عنوان 
جزء الینفک کاربری های شهری، در افزایش 
کیفیت زندگی و رفاه ساکنان و نیز در پایداری 
شــهر، تأثیر بســزایی دارند. فضاهای سبز 
شهری، ارتباط مســتقیم افراد با طبیعت را 
حفظ و عاوه بر اینکه خأل ناشــی از زندگی 
ماشــینی و جدایی از طبیعــت را تاحدودی 
برطرف می کند، تخریب اکوسیســتم های 
طبیعی ناشی از توسعه شهری را نیز تاحدودی 

جبران می کند.
 فضاهای سبز با کاهش آلودگی های ناشی 
از فعالیت های شــهری و جذب آالینده های 
حاصل از آن، تاحدودی خطر آلودگی هوای 

کره زمیــن و تخریب الیــه اوزون را کاهش 
می دهد. حضــور مکان هــای طبیعی، مثل 
پارک ها، جنگل های شــهری و کمربندهای 
سبز و اجزای طبیعی مثل درختان و آب، عاوه 
بر آثار مهم زیســت محیطی، کیفیت زندگی 
در شــهرها را به مقــدار قابل توجهی افزایش 
می دهند.یافته ها نشان می دهند احساساتی 
که فضاهای ســبز، خصوصا پــارک در ذهن 
مردم ایجاد می کنند، تأثیر مستقیم بر تعادل 
روانی، آســایش زندگی و انقطاع از روزمرگی 
داشــته اســت. این خدمات غیرملموس و 
غیرمــادی منافع واضحی برای مــردم دارد، 
به طوری که نبــود آن می تواند عواقب جدی 
اجتماعی - اقتصادی داشــته باشد. مدیران 
و متولیان امورشــهری باید برای رسیدن به 
اهداف باال و افزایش بهره وری، طراحی، اجرا و 
مدیریت فضاهای سبز را به مهندسان فضای 

سبز بسپارند.

ضرورت توجه بیشتر به کاربری فضای سبز شهری 

برخی کاربران شبکه های 
اجتماعی با مقایسه فضای 
مدارس درگذشته و حال، 

از این کلیپ ها استقبال 
کرده اند و معتقدند کودک 

باید در محیط مدرسه بیش 
از هر چیز دیگری شادی 

کند و این نشان دهنده یک 
محیط آموزشی و تربیتی 

سالم است

شادی و رقص چند کودک 
با آهنگی که خارج از ایران 
و توسط یکی از خوانندگان 

ممنوعه ضبط شده 
موج نگرانی عجیبی در 

مسئولین کشور برپا کرده 
تا آنجا که فشارهای زیادی 
روی وزیر آموزش وپرورش 

حس می شود
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