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ترک تحصیل دختران 
آنتروپی زدایی از جهان زنانه

جهان پيشــامدرن به طرز باورنكردنی گرايش به 
ثبات و نظم سيســتماتيك پايدار دارد. عناصر به هم 
پيوسته اين جهان به شدت با عوامل مخل نظم مقابله 
کرده و ســعی در حفظ روابط تثبيت شده دارند. اين 
ساختار متصلب با هم آميختگی با ساختار مقدس شده 
قدرت همواره سعی در بازتوليد خود دارد. در ساختار 
فكری و معرفتی سنتی نيازی به دستكاری عناصر و 
پيش برندگی تصنعی روند امور نيست بلكه اين حالت 
در گذر زمان و با تغيير ساير اجزا و در شرايط مقتضی 
رخ خواهد داد. در اين حالت آگاهی ذهنی انســان ها 
متأثر از ســاختارهايی اســت که پيش از آنها وجود 
داشته است، بنابراين کنشگران سوژه های تعليق شده 
هستند که مدام در يك بازه زمانی و مكانی ثابت دقايق 

می گذرانند. 
تعادل ساختمند در اين نظام های متصلب به آسانی 
در هم شكسته نمی شــود، درواقع نيروهای مخالف 
تغيير بسيار قوی هستند. هر چند ممكن است برخی از 
عناصر سيستم دچار تغيير شوند، با اين حال بافتار کلی 
سيستم دستخوش تحول نمی شود. آموزش و پرورش 
به عنوان يك ساختار رسمی در قالب برنامه های آشكار 
و پنهان نقش اساسی در بازتعريف موقعيت کنشگران 
به عهده دارد. بدين ترتيب اين نهاد نوظهور به عنوان 
يكی از عوامل تغيير و پيش برندگی روند تكاملی جوامع 
شناخته می شود. هر چند ساختارهای مسلط به شدت 
ســعی می کنند با تدوين برنامه ها و سياست گذاری 
مشخص از تغييرات ناگهانی و کنترل نشده ممانعت 
کنند، با اين حال در اغلب مــوارد برنامه های پنهان 
مدارس با چربش بر برنامه رسمی و بعضا ايدئولوژيك 
زمينه را برای آگاهی بخشی و تغييرات رهايی بخش 
فراهم می کنند. اين يادداشــت بر آن است که از يك 
مدل تلفيقی تغيير – تأثير متقابل عوامل فرهنگی و 
زيربنايی- برای تحليل آسيب شناختی ترک تحصيل 

دختران کرد بهره بگيرد.
ترک تحصيل دختران در استان کردستان به ويژه 
مناطق دور افتاده روستايی به دغدغه اساسی فعاالن 
فرهنگی و مسؤالن استانی بدل شده است. براساس 
آمارهای منتشر شــده دختران در پايه های مختلف 

بيشتر از پسران ترک تحصيل می کنند. 
ازدواج زودرس نتيجــه و پيامد آنی ترک تحصيل 
دختران اســت. دخترانی که بايــد در موقعيت های 
آموزشــگاهی مهارت های زندگی اجتماعــی را فرا 
گرفته و به طور کامل جامعه پذير و فرهنگ پذير شوند، 
به زودی تمام تالش خود را بكار مي گيرند تا همچون 
کااليی شيك خود را در معرض بازار دچار رکود شده 
ازدواج قرار دهند؛ بازاری که اين روزها در حالت رقابت 
نابرابرانه قرار گرفته اســت. گاهی اوقات اين دختران 
دچار موقعيتی متناقض نما شــده و جريان کااليی 
شدن و نمايش خود را که بيشــتر در راستای ازدواج 
صورت می گيرد، به عنوان آزادگــی خود و به چالش 
کشيدن نظام هنجارين تعبير می کنند، درحالی که 
کامال اسير وضع از پيش ساخته شده اند. اما در سوی 
مقابل آمارهای غيررسمی نشان می دهد که بيشترين 
ميزان طالق در برخی شهرهای استان در فاصله سنی 
15 تا 19 سال روی می دهد. دختران جوانی که هنوز 
قابليت شناختی جايگيری خود در نقش های جديد، 
زن و شوهری، پدری و مادری، ندارند، به زودی دچار 

دلزدگی نقش و جدايی می شوند.
ترک تحصيل دختران که در هر دو حالت اجباری 
و اختياری به يك مســأله اجتماعی در اســتان بدل 
شده اســت، اميدواری به بهبود وضع زنان در آينده را 
به يأس بدل کرده اســت. داشتن قدرت تأثيرگذاری 
بر وضع موجود در راستای کســب دانش امكانپذير 
اســت، از آنجا که دختران و زنان با توجه به خروج از 
موقعيت های آموزشــگاهی و باور نداشتن به توانايی 
خود، همچنان در موقعيت های پيشينی خود گرفتار 
شده و توان دســتيابی به جايگاه های برابر جنسيتی 
را ندارند. اين دختران در بزرگسالی هم در روزمرگی 
مرگ آور غوطه ور شده و کمتر توان حل مسأله و تقابل 
با وضعيت های چالش برانگيــز را دارند. به دليل عدم 
تعميق مفاهيم علمی در ساخت شناختی دختران 
روند تفكر انتقادی در ميان آنان به حالت تعليق درآمده 
و در اغلب موارد انديشــيدن در باب مباحث فلسفی، 
اجتماعی و سياســی فعاليتی مردانه تلقی می شود. 
تفكر انتقادی به معنای قـدرت تنظيـم کليات )توانايی 
ايجاد يك چارچوب تحليلی( پذيرفتن احتماالت نوين 
)پرهيز از پيشداوری ها( و توقف داوری )ترديد سالم، 
پرهيز از تعجيـــل در قضاوت(. )مايـرز،1374:   38( 
غيبت اين عنصر مهم باعث نوعی انفعال سياســی و 
حذف کنشگری سياسی شده است. حضور زنان در 
نهادها و سازمان های مدنی به حداقل رسيده و حتی 
در نهادهای مدنی با محوريت زنان هم بيشتر مردان 

فعال هستند. 
ترک تحصيل دختران باعث هدررفت توان تغيير 
و بازتوليد رکود نســبی جهان زنانه اســت. سواد و 
فراگيری علوم نوين و جامعه پذيری علمی باعث تسری 
ارزش های نوين به جهان زنانه و برآشفتن نظم سنتی 
و پيشينی می شود. ارزش های منتج از نظام آموزشی 
منجر به ايجاد وضع آنتروپيك و به چالش کشــيدن 
نظم مستقر می شود. واکنش جهان زنانه مسلط و تقال 
برای دستيابی به نظم جديد به بهای جايگيری بخشي 
از ارزش های جديد امكان پذير اســت. ترک تحصيل 
دختران باعث آنتروپی زدايی از ساحت تغيير جهان 
زنانه و به حاشيه راندن آنها در قالب های نوين می شود. 
تغيير جهان زنانه و توليد وضــع برابرگرايانه نيازمند 
کسب ســواد، دانش و اطالعات و متد سيستماتيك 
دستيابی به حقيقت اســت. ترک تحصيل دختران 
مجال دستيابی به آگاهی حقيقی و تغييرات بنيادی 

را از نسل آينده زنان کرد سلب می کند.

میز خبر

در 110 سالگی مشروطه

 میدان بهارستان ملی شد
شهروند| همزمان با 110سالگی امضاي فرمان 
مشــروطيت، ميدان بهارســتان که نتيجه انقالب 
مشروطه در آن رقم خورد، در فهرست ميراث ملی 

کشور ثبت شد.
دفتر ثبت آثار تاريخی سازمان ميراث فرهنگی و 
گردشگری، روز پنجشنبه، 14 مرداد، همزمان با روز 

ملی مشروطه، اين خبر را اعالم کرد.
ميدان بهارســتان که به دليــل رخدادهای مهم 
به ويژه در دوران مشــروطه، نمــادی تاريخی برای 
کشور است و به سبب پيوند با مجلس شورا و محل 
قانونگذاری وکالی مردم درخاطره جمعی ايرانيان 
مكانی مهم شــناخته می شــود، ازجنوب به محله 
سرچشــمه، از شمال به دروازه شــميران و خيابان 
بهارســتان، ازغرب به خيابان جمهوری اســالمی 
)شاه آباد ســابق( و چهارراه ســيدعلی و از شرق به 
خيابان مجاهدين اسالم )ژاله سابق( و ميدان شهدا 
محدود می شــود. درحالی که ميدان های تاريخی 
تهــران، همچون انقــالب و وليعصــر و هفت تير، 
درجريان اجــرای طرح های مختلف ســاماندهی 
ميادين، شــكل ديگری به خود گرفته و از صورت 
ســابق خود دور شــده اند، اما جای اميدواری است 
که با ثبت ملی ميدان بهارستان، اين مكان تاريخی 
کشور، از گزند تغييرات و بلندمرتبه سازی های بيشتر 
درامان بماند. مجلس شــورای اسالمی مهم ترين و 
شاخص ترين مكان در محله و ميدان بهارستان است. 
اين ميدان که از محله های قديمی تهران است، زمانی 
محل زندگی رجال و اعيان قديمــی بود و به  دليل 
باغ های بزرگ سردار، نظاميه و گلستان، جلوه ويژه ای 
داشت که هنوز اين سرسبزی در باغ های نگارستان و 

مجلس پيداست. 

رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران:  

 60درصد آزمایش ها 
غیرضروری تجویز می شود

شهروند| رئيــس انجمن علمی آسيب شناسی 
ايران از غيرضروری بــودن 60 درصد آزمايش هايی 
که از سوی پزشكان تجويز می شود، خبر داد و گفت: 
»بررســی ها نشــان می دهد 20 تا 30 درصد نتايج 
آزمايش ها برای تشخيص بيماری است. اين در حالی 
است که پزشك بايد آن قدر معاينه بالينی را دقيق 

انجام دهد که به تشخيص بيماری نزديك شود.« 
ناصر کماليان در توضيح بيشتر گفت: »چنانچه 
هزينه 600 هزار آزمايش که در آزمايشــگاه های 8 
بيمارستان دانشكده پزشــكی تهران به طور ماهانه 
انجام می شود، محاسبه شود، عددی به دست می آيد 
که در صورت حذف آنها،  درصد باالی آزمايش های 
غيرضروری در کشور، به صرفه جويی کالن در هزينه 
بيماران و مخارج آزمايشــگاه ها می رسيم.« او ادامه 
داد: »با توجه به اين که آزمايشــگاه مرجع سالمت 
در قسمت مربوط به استانداردسازی و اعتباربخشی 
ســاختاری آزمايشگاه های پزشــكی توجه خوبی 
داشــته، اما از حــدود 1600 پزشــك متخصص 
آسيب شناســی که در 30 ســال گذشته به جامعه 
پزشكی تحويل داده شده اســت، برای رسيدن به 
اهداف شورای آموزش پزشكی و تخصصی کشور و 

استفاده بهينه نتوانسته است، اقدام کند.«

مردمسالمت

در 2 ماه گذشته صورت گرفت   

شناسایی 180 نوزاد  با مادران معتاد
 نوزادان دیگر به مادران کارتن خواب و معتاد برگردانده نمی شوند

 مسئول موسسه زنان سرزمین خورشید: باید از تولد نوزادان معتاد جلوگیری شود

 فیلترشدن »پوکمون گو«
 ایرانی ها را از بازی پرسر و صدای این روزهای فضای مجازی رها نکرده است

آدم ها در جست  وجوی هیوال
 یک روانشناس: نارضایتی، افراد را به یافتن هیوالهای مجازی کشانده است

شهروند| معاون اجتماعی وزير بهداشت می گويد 
که در دو ماه اخيــر، بيش از 180 نــوزاد از مادر معتاد 
شناسايی شــده اند؛ نوزادانی که خودشان هم درگير 
اعتياد و مواد مخدر هســتند و حاال قرار است تا زمانی 
که مادر و خانواده آمادگی پذيرش آنها را داشته باشند، 
در بهزيســتی و مراکز خيريه نگهداری شوند. به گفته 
اين مسئول در وزارت بهداشت که مدت زمان زيادی از 
انتصابش هم نمی گذرد، قرار است از اين پس، نوزادان 
اين مادران، سم زدايی شده و به بهزيستی منتقل شوند: 
»شناسايی اين نوزادان در بيمارستان های مهم زنان و 
زايمان مانند اکبرآبادی، مهديه و بيمارستان های مرجع 
ديگر صورت گرفته است.« محمد هادی ايازی اينها را به 
تسنيم می گويد: »به  هر حال نوزادی که از مادر معتاد 
به دنيا می آيد، دچار عواقب اعتياد خواهد شد؛ بنابراين 
طی جلســه ای که در اين زمينه داشتيم به اين توافق 
رسيديم تا نوزادانی که از مادران معتاد به دنيا می آيند، 
ســم زدايی شــوند؛ حال اگر اين ز نان دارای خانواده و 
مكان زندگی باشند پس از سم زدايی نوزادشان مشكل 
خاصی نخواهيم داشــت؛ اما درباره زنان کارتن خواب 
مسأله متفاوت است و نوزاد  به آنها تحويل داده نمی شود 
تا زمانی که آمادگی پذيرش اين نوزاد را داشته باشند.« 
براســاس اعالم ايازی، پس از شناســايی اين نوزادان 
معتاد، با همكاری سازمان بهزيستی و دستگاه قضائی، 
اگر مادر کارتن خواب است يا همسرش در زندان باشد 
يا تشخيص داده شود که نگهداری نوزاد از توانايی آنها 
خارج اســت، نوزاد در بدو تولد پس از سم زدايی ديگر 
تحويل آنها داده نمی شود و سازمان بهزيستی متولی 
نگهداری آنها می شــود، تا زمانی که آن زن يا خانواده 
توانايی و صالحيت نگهداری نوزاد را داشته باشد. او به 
صحبت های يكی از اعضای شورای شهر تهران درباره 
خريد و فروش نوزادان معتاد اشاره می کند: »به  هر حال 
و به گفته يكی از اعضای شورای شهر تهران، اين نوزادان 
در برخی مواقع خريد و فروش می شوند و با اين تدبير از 

اين مشكل پيشگيری می شود.« 
بهزیستی در گذشته نوزاد سم زدایی شده را به 

خانواده معتاد برمی گرداند
براســاس آنچه معــاون اجتماعی وزير بهداشــت 
می گويد، قرار اســت نوزادان معتاد پس از شناسايی به 
بهزيستی منتقل شــوند، اين در حالی  است که پيش 
از اين هم در دوره ای اين نوزادان به بهزيســتی منتقل 
می شدند اما به دليل مشــكالت سازمان بهزيستی در 
نگهداری از آنها، به تدريج با پيگيری خانواده، نوزاد بدون 
اين که حتی خانواده آمادگی پذيرش داشــته باشد، به 
خانه برگردانده می شد. ليلی ارشد، مديرعامل موسسه 
زنان سرزمين خورشيد که سال ها در زمينه اعتياد زنان و 
کودکان فعاليت کرده و  تجربه زيادی در معرفی مادران 
معتاد به بيمارستان ها داشته، به »شهروند« می گويد: 
»ما مدت ها درگير اين بوديم که با تشــخيص مددکار، 
نوزاد مــادری که برای زايمان به بيمارســتان معرفی 
می شود، از او گرفته شده و به بهزيستی تحويل داده شود، 
متأسفانه تا همين يك ماه پيش، اين اتفاق نمی افتاد.« به 
گفته او، تا پيش از دولت قبلی، معموال مادرانی که برای 
زايمان به بيمارستان معرفی می شدند و به تشخيص 
مددکار بيمارســتان يا مددکاران انجمن های مردمی 
اعتيادشان تأييد می شد، بدون نوزاد  به خانه های شان 
برمی گشتند، يعنی نوزاد آنها در همان بيمارستان گرفته 
و تحويل بهزيستی داده می شــد. اما متأسفانه همان 
موقع هم اتفاقی که می افتاد اين بود که بهزيستی پس 
از مدتی به دليل ناتوانی در نگهداری از اين نوزادان، پس 

از پيگيری خانواده آنها را به خانواده برمی گرداند. 
ارشد به آمار اعالم شــده از سوی وزارت بهداشت در 
شناسايی نوزادان معتاد اشاره می کند: »آمار 180 نوزاد 
به دنيا آمده از مادران معتاد خيلی زياد است؛ تمام اين 

نوزادان زمانی که به دنيا می آيند وابستگی شديدی به 
موادمخدر و محرک ها دارند، آنها نياز به سم زدايی دارند، 
نوزاد از همان دوره جنينی تحت تأثير اعتياد مادر است، 
زمانی که به دنيا می آيد، به دليل هويت دار نبودن مادر 
و نداشتن بيمه، با مشــكالت جدی فيزيكی، جنسی، 
 عاطفی، روانی و ســوءتغذيه و از همــه مهم تر ناامنی 

مواجه می شود.«
مديرعامل موسسه زنان سرزمين خورشيد می گويد: 
»نوزادانی کــه از اين مادرها به دنيــا می آيند، معموال 
آسيب ديده هســتند و در پارک ها از سوی افراد ديگر 
به شــدت مورد آزاد و اذيت قرار می گيرند؛ مادر هم به 
دليل اعتيادی که دارد، تحمل و صبوری کافی ندارد و 
نمی تواند به درستی از کودکش مراقبت کند.« به گفته 
او از حدود 10 روز پيش، با دســتور وزارت بهداشــت، 
نوزادان مادران معتاد ديگر به آنها برگردانده نمی شوند: 
»البته با توجه به اين که اين نوزادان به بهزيســتی داده 
می شوند، همان نگرانی قبلی يعنی بازگرداندن نوزاد به 
خانواده وجود دارد؛ به  هر حال کودکانی که مادر معتاد 
دارند، تعدادشان زياد اســت و بهزيستی نه می تواند از 
همه آنها مراقبت کند و نه اين کودکان را به خانواده های 
مناسب تری بدهد. به همين خاطر اين نگرانی وجود دارد 

که بار ديگر آنها به خانواده های آسيب ديده برگردند.«
ارشد می گويد: »در دولت قبل، زمانی که به مددکاران 
بيمارستان اعالم می کرديم که مادر شرايط خاصی دارد 
و نبايد نوزاد به او برگردانده شود، آنها می گفتند که ديگر 
اجازه اين کار را نداريم، بچه را تحويل می دهيم و بعد اگر 
انجمن ها، می توانند بچه را بگيرند و به بهزيستی بدهند؛ 
اين در حالی بود که بعد از به دنيا آمدن نوزاد و تحويل آن 
به خانواده، امكان گرفتنش وجود نداشت؛ چرا که مادر 

به فرزندش وابسته می شود. 
او می گويد: »ما ســابقه خيلــی از اين مــادران را 
می شناسيم. زنانی که ســالی يك بار زايمان می کنند، 
کودکان شان را می فروشند؛ اما می گويند دزيده شده اند 
يا گم شــده اند، ما با توجه با اطالعی که از گذشته اين 
مادران داريم، به مددکار بيمارستان وضع او را گزارش 
می دهيم و درنهايت مددکار بيمارســتان با استفاده از 
اين اطالعات يا تشــخيص خودش، تصميم می گيرد 
که مــادر توانايی نگهداری از فرزندش را نــدارد و آن را 
به بهزيستی تحويل می دهند.« ارشد اين را هم اضافه 
می کند: »حاال با تصميم وزارت بهداشــت تحويل اين 
نوزادان به بهزيستی روند قانونی به خود گرفته، به همين 
خاطر به نظر می رسد اين نوزادان راحت تر از قبل تحويل 
بهزيستی داده می شــوند. هفته گذشته ما يكی از اين 
زنان را به بيمارستان معرفی کرديم، آنها هم تشخيص 
دادند مادر توانايی نگهداری از فرزندش را ندارد و آن را به 

بهزيستی منتقل کردند.«
اين فعال اجتماعی به ماجرای پيشگيری از تولد اين 
نوزادان اشاره می کند: »يك موضوعی که وجود دارد اين 
است که تا چه زمانی بايد شاهد سوء مصرف مواد مخدر 
و محرک از سوی مادرانی باشيم که خيلی از آنها تا ماه 
پنجم و ششم، از بارداری شان خبر ندارند، برخی از آنها 
حتی نمی دانند چطور باردار شده اند؛ ما نمی گوييم اينها 
عقيم شوند، حرف ما اين است زنانی که فرزندی دارند، اما 
درگير اعتياد هستند و از نظر روانی و شخصيتی مشكل 
دارند و از همه مهم تر خودشان هم ديگر نمی خواهند 
باردار شوند، به تشــخيص يك مددکار اجتماعی، يك 
روانشــناس و يك مامای متخصص، توبكتومی شوند. 
در اين مورد اصال بحث عقيم سازی مطرح نيست، ما به 
شدت دنبال اين موضوع هستيم و حتی با نمايندگان 
مجلــس و حوزه علميه قــم هم نامه نــگاری کرديم، 
به هرحال اين مادران که در شرايط عادی هم نيستند 
تا چه زمانی بايد فرزندانی به دنيا بياورند که يا فروخته 

شوند يا دچار آسيب شوند.« 

شــهروند| بيگانگان به شــهر هجوم آورده اند؛ 
هيوالهای کارتونی که فقط از دوربين گوشــی های 
تلفن همراه ديده می شــوند و آدم ها برای شكار آنها با 
گوشی های شان به جست وجوی هيوالهای مجازی 
رفته اند. بازی »پوکمون گو« هنوز يك ماه نشــده اما 
جهان را احاطه کرده است. يك هفته ای می شود که 
اين بازی در ايران از دسترس خارج شده و تازه همين 
ديروز اين خبر رســما اعالم شــده اما کاربران دنيای 
مجازی اينترنت، به سختی هم که شده بازی می کنند 
و با فيلترشكن دنبال هيوالهايشــان می گردند. مرز 
دانلود بازی به 75 ميليون در سيستم های اندرويدی 
و iOS در سراســر جهان رسيده اســت، مردم مثل 
هميشــه درگير دنيای مجازی شــده اند و برخالف 
گذشته که برای بازی کردن گوشه نشين می شدند، 
بــه دل خيابان زده انــد. يك چيز اما عوض نشــده، 
کاربران باز هم گرفتار دنيــای مجازی اند و از واقعيِت 
روزگار بــه دور.»پوکمون گــو« در يك ماه گذشــته 
جنجال های زيادی به بــار آورده، به طوری که نگرانی 
از ايجاد مشكالت اجتماعی، فرهنگی و امنيتی باعث 
شده بحث بر سر ممنوعيت آن ادامه پيدا کند، برای 
نمونه کويت اســتفاده از پوکمون گو را در مكان های 
نظامی، مكان هــای مذهبی و تأسيســات نفتی که 
امكان تصويربرداری و ارسال را فراهم می کند، ممنوع 
کرده اســت. با اين که بنياد ملی بازی هــای رايانه ای 
در مكاتبه با ناشر اين بازی، دوشرط قرارگيری سرور 
کاربران ايرانی در داخل کشور و تعيين موقعيت های 
مكانی بازی با هماهنگی بنياد را برای ورود رســمی 
بازی به ايران الزامی دانســت و نظام رده بندی سنی 
)ESRA( بازی پوکمون گو را از نظر محتوا برای انتشار 
درکشور ما،  بدون اشكال دانسته و اما احتمال ايجاد 
اختالل درنظم يا امنيت عمومی سرانجام باعث شد 
بازی از دسترس خارج شــود. بعد از يك هفته، ديروز 
به طور رسمی اعالم شد که»پوکمون گو« در کارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه فيلتر شده و حتی »نهادهای 
امنيتی نيز از فيلترشدن آن تقدير کرده اند« عبدالصمد 
خرم آبادی، معاون قضائی دادستان  کل کشور، با بيان 
اين که بنياد بازی های رايانه ای اعالم کرده اين بازی از 
نظر محتوا مشكلی ندارد، به تسنيم گفته است: »بنياد 
بازی های رايانه ای ممكن است از همه ابعاد به اين بازی 
نگاه نكرده باشد اما کارگروه تعيين مصاديق محتوای 
مجرمانه با درنظر گرفتن همه ابعاد اين بازی، آن را مورد 
بررسی قرار داده است.« دبير کارگروه تعيين مصاديق 
محتوای مجرمانه دليل فيلتر بازی را اين دانسته که 
»ترکيبی از بازی درفضای مجازی و فيزيكی است« و 
»از بعد امنيتی می تواند مشكالت زيادی برای کشور 
و مردم ايجاد کند.« برهمين اساس، اعضای کارگروه 
»بدون هيچ گونه مخالفتی« با فيلتر اين بازی موافقت 
کردند و حتی »نهادهای مختلفی هم که عضو کارگروه 
نيستند« با اطالع از »بعد امنيتی« به خاطر فيلترکردن 
اين بازی تشــكر کردند. او، البته اســتفاده از بازی را 
مجرمانه ندانســته اما گفته که »توزيع فيلترشكن 
مجرمانه اســت و توصيه می کنيم استفاده نكنند« و 
تأکيد کرده، تعداد کسانی که به وسيله فيلترشكن وارد 

اين بازی می شوند، زياد نيست: »خوشبختانه مردم 
ما وقتی يك موضوعی فيلتر می شــود، جز يك عده 
معدودی که اصرار دارند بروند و ببينند، اکثريت قريب 
به اتفاق تبعيت می کنند و از رجوع به سايت و موضوعی 
که فيلترشده، خودداری می کنند.« به نظر می رسد 
فيلترکردن بازی نتوانسته، کاربران ايرانی را- آنطور که 
معاون قضائی دادستان  کل کشور انتظار دارد- از ادامه 
منع کند و گروه های سنی مختلف همچنان به دنبال 
هيوالها در شهر می گردند.»احسان« که چند هفته ای 
است با هيوالهای پوکمون گو سرگرم شده، می گويد، 
بعد از فيلترشدن پوکمون گو همچنان بازی می کند 
اما سخت تر از پيش. »بازی تازه داشت جا می افتاد که 
فيلترش کردند. اين کار به نظرم ربطی به خطرات خود 
بازی ندارد، چون برخالف خبرهايی که از کشورهای 
مختلف درباره تصــادف و مرگ بازيكن ها منتشــر 
می شود اما در اين مدت که مدام بازی کردم،  نه مجبور 
شــدم دزدکی وارد خانه کسی شــوم و نه درخيابان 
حواسم پرت شــد که  خودرو زيرم کند.«»محمد« 
کاربر 28ساله ديگری است که می گويد، بازی را پاک 
کرده چون نزديك بوده درخيابان تصادف کند: »آدم ها 
مجبور می شــوند به جاهايی قدم بگذارند که شايد 
هيچ وقت مسير رفت وآمد عادی شان نبوده است. اين 
کنجكاوی برای پيدا کردن هيوالها به نوع خود جذاب 

است، مثل پيدا کردن گنج.«
فرار از دنیای واقعی، شکار دنیای مجازی

بازی های کامپيوتری سال هاســت که منتقدان 
سرسختی دارد که برای گوشه نشينی، تنهايی، عدم 
تحرک و اجتماعی شدن افراد معتاد به بازی نگرانند. 
اين بار بازی تــازه، آدم ها را به خيابان ها کشــانده تا 
به نقاط مختلف سرک بكشــند و در دنيای مجازی 
اينترنتی شان شــكار کنند. با اين حال اما يك چيز 
عوض نشده:   گرايش به دنيای مجازی.  رابعه موحد، 
روانشناس و مترجم دليل گرايش به دنيای مجازی را 
فرار از واقعيتی می داند که ديگر جذابيتی ندارد. »افراد 
به دنيای مجازی دسترسی دارند و خالف دنيای واقعی، 
بر آن سلطه دارند. آنها اختيار دارند که هرکجا سرک 
بكشند و هيوالها را شــكار کنند. اين که آدم ها تا اين 
اندازه به رويا گرايش دارند، برای اين است که می توانند 
دنيای مجازی را خودشان تغيير دهند و تصرف کنند. 
تحمل دنيای واقعی برايشان ديگر آسان نيست و با اين 
بازی جديد هم مرز بين توهــم و واقعيت از بين رفته 
است.« »آزادی« نقطه اشتراک بازی های مجازی است 
و در پوکمون گو، آزادی بيش ازپيش است، به طوری 
که به گفته اين روانشــناس، وابستگی به اين دنيای 
مجازی پر از آزادی البته باعث شــده که توانايی افراد 
برای مواجهه با مسائل دنيای واقعی روز به روز کمتر 
شود.اگرچه بســياری از طرفداران اين بازی تحرک 
بيشــتر کاربران را وجه مثبت آن می دانند اما از نگاه 
اين روانشناس آنچه عوض نشده، »گرايش به دنيای 
مجازی اينترنتی و فرار از واقعيت زندگی« است: »مثل 
اين است که جمع بزرگی از آدم ها دنبال نخود سياه اند 
و سرمايه و وقت شان را برای هيچی می گذارند که آنها 

را از دوستان، خانواده و جامعه شان دور می کند.«
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نمای نزد       یک

  شکارچیان غیرمجاز، یک خرس قهوه ای  را با ۸ گلوله چهارپاره  درحاشیه منطقه حفاظت شده جهان نما کشتند.  اداره 
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلســتان خبر داد که الشه این خرس در ۱۰۰متری حاشیه جاده در نزدیکی 
میل رادکان درحاشیه منطقه حفاظت شده جهان نما مشــاهده شد و بالفاصله برای بررسی بیشــتر به اداره کل حفاظت 
محیط زیست گلستان منتقل شد. در بررسی های کارشناسی مشخص شد که تعداد ۸ گلوله چهارپاره به کمر و گردن این 
خرس اصابت کرده که باعث کشته شدن این خرس شده است. تحقیقات محلی برای شناسایی شکارچی غیرمجاز توسط 

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی ادامه دارد.

     یک خرس قهوه ای با 8 گلوله کشته شد


