
دیالوگی سراسر زیبا از »خاتون«
حسین علوی توئیت کرد: توی قسمت دوم سریال خاتون، وقتی مأمور 
تلگراف خونه به صورت خودس��ر داش��ت می رفت بن��در پهلوی برای 
جلوگیری از پیشروی روس ها، افسر باالدستش گفت نرو، تو خانمت پا 
به ماهه؛ اونم جواب داد: »میرم تا بچم توی خاک خودش روسی صحبت 

نکنه«. حقیقتاً این دیالوگ سراسر زیبایی بود.

سفر گروسی به ایران چه پیام  هایی داشت؟
کانال تلگرامی »ویرگول مدیا« در خصوص پیام های سفر گروسی به 
ایران نوشت: ایران قصد ندارد امتیازی فراتر از برجام به کشورهای غربی 
دهد و برجام را در صورت لغو تحریم  ها اجرا خواهد کرد. از طرفی دیگر 
جمهوری اسالمی در تالش است از تصویب هرگونه قطعنامه علیه ایران، 
چه در شورای امنیت و چه در شورای حکام، جلوگیری کند. توافق ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن عدم دادن هرگونه امتیاز از صدور 

هرگونه قطعنامه علیه ایران جلوگیری خواهد کرد.

بهانه  هایی برای کتمان ناکارآمدی
علی صدرنیا در واکنش به تسریع روند واردات واکسن در دولت سیزدهم 
و تالش های شخص رئیس جمهور برای آن، در توئیتی با اعتراض به نحوه 
مدیریت دولت دوازدهم نوش��ت: خیلی چیز ها در این سال ها از طرف 
روحانی و یارانش گروگان گرفته شد، تا آقایان با فشار نارضایتی افکار 
عمومی برنامه های دیگرشان را به نتیجه برسانند؛ و خیلی چیز ها در این 

سال  ها بهانه ای شد تا حواس ها را از ناکارآمدی دولت پرت کند.

   محمدمهدی ایزدی:
در جامعه ای که منتظ��ر ظهور منجی عالم 
بشریت است، تعلیم و تربیت نیز باید متناسب 
با چنین جامعه ای مهدوی بار بیاید. جلوگیری 
از اجرای سند ۲۰۳۰ می تواند حرکتی برای 
نابودی موانع رسیدن به چنین هدفی باشد. 

زمینه ساز ظهور باشیم. 
   محمد نصوحی:

س��ند ۲۰۳۰ که روحانی دربارش گفت از 
هر چی بگ��ذرم از ۲۰۳۰ نمی گذرم، امروز 
با دستور آقای رئیس��ی لغو شد! ملت ایران 
دارای فرهنگ غنی ایرانی- اسالمی هستند 
با پیش��ینه تاریخی و فرهنگ��ی، نیازی به 
اجرای برنامه های ضدبشری سند ۲۰۳۰ با 

ادبیات به ظاهر خنثی و بشردوستانه اما در 
واقع ضدانسانی ندارند. 

   فاطمه سادات بکائی:
از س��ال 96 بار ها از طرف رهبری، مجلس 
و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی اعالم شد 
اج��رای ۲۰۳۰ غیرقانونی��ه و روحانی باید 
دستور لغو اجرا صادر کنه؛ دولت هم وانمود 
کرد سند در حال اجرا نیست! امروز رئیسی 
دس��تور لغو اجرا رو صادر کرد و این یعنی 
دست کم چهار سال سند در حال اجرا بوده! 

سندی که واقعاً عجیبه. 
   محمدحسین عزیززاده:

آقای رئیسی با ابالغ رسمی لغو اجرای سند 
۲۰۳۰، به خوبی این درس رو به مسئوالن 

دولت اصالحات داد که راه حل مش��کالت 
مردم رو نه در اسناد تدوین شده در اتاق فکر 
غرب، بلکه پای حرف ها و درددل های مردم 
عزیز ایران باید جس��ت وجو کرد...  درود بر 

شرفت آقای رئیس جمهور!
   حسین علوی:

همیشه یه چیزی می دیدیم و شما رو تحسین 
می کردیم، اما حاال ب��ه خاطر چیز هایی که 
قراره در کتب درس��ی نبینیم از شما تشکر 

می کنیم آقای رئیسی! #سند_۲۰۳۰
   سیدمحمدجواد حسینی:

رئیسی اجرای سند ۲۰۳۰ رو لغو کرد یعنی 
بعد از اون همه تأکید و نهی رهبری، دولت 

روحانی بازم این سند ننگین را اجرا کرده!

   سیدیاسر جبرائیلی:
رهبر انقالب: »باید دش��من را ش��ناخت، 
نقش��ه  او را فهمید و از تبعیت دش��من سر 
باز زد. قرآن ای��ن عدم تبعیت را جهاد کبیر 
نام نهاده است. « توقف اجرای سند ۲۰۳۰ 
توس��ط رئیس جمهور یکی از مصادیق این 
جهاد اس��ت. تصویب نامه مرتبط با اجرای 

غیرقانونی توافق پاریس نیز چنین باد... 
   ابراهیم کریمی:

آقای رئیسی دستور لغو اجرای سند ۲۰۳۰ 
رو دادند. پ��س یعنی در دول��ت قبلی اجرا  
می شده :( س��ر و صورت و هیکل اونایی که 
بهمون می گفتن توهم دارید و اجرا نشده رو 

با چی بشوریم؟؟؟
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 دنبال  حل مشکالت مردم 
در اسناد تدوین شده از سوی غرب نباشید

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به دستور توقف سند ۲۰۳۰ از سوی رئیس جمهور

دس�تور لغو اجرایی سازی س�ند ۲۰۳۰ از سوی س�یدابراهیم رئیس�ی، رئیس دولت 
س�یزدهم با واکنش ه�ای همراه ب�ا تعجب کارب�ران مواجه ش�د. کارب�ران از اینکه 
این س�ند در دولت قبل با وج�ود تمامی ابراز نگرانی های کارشناس�ان و دس�تورات 
رهبر معظ�م انقالب همچن�ان اجرا  می ش�د، اب�راز تعجب کردن�د و آن را نش�ان از 

بی توجهی دول�ت دوازده�م به نظ�رات کارشناس�ی و فرامی�ن رهبری دانس�تند. 
کاربران بر ل�زوم اتکا ب�ه فرهنگ ایران�ی - اس�المی در تهیه س�ندهای اینچنینی 
تأکید کردن�د و از رئیس جمهور خواس�تند در خصوص س�ایر اس�نادی از این قبیل 
نیز تجدیدنظ�ر کنند. در ادامه بخش  های�ی از واکنش های کارب�ران از نظر می گذرد. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

حفظ تعادل حیاتی
محمود مقدسی نوشت: بیایید به اقتصاد 
روانی مان فک��ر کنیم؛ ب��ه نحوه خرج 
ب��ه  روان م��ان،  پ��ول  ک��ردِن 
سرمایه گذاری های روانی مان و به اینکه 
چطور و برای چه چیز هایی وقت، توّجه 
و انرژی می گذاریم. احواِل ما را همین 
کیفی��ِت اقتص��اد روانی م��ان تعیین 
می کند. البته همیشه هم کنترِل زیادی 
بر آن نداریم و خیلی وقت  ها دچار اتالف  هایی می شویم که به سختی بتوان کاری برای شان 
کرد. همین جاست که بعضی از ما به سراغ روانپزشک یا روان درمانگر می رویم و از آنها کمک 
می گیریم. اّما بیایید ت��ا جایی که می فهمیم و تا جایی که زورمان می رس��د، س��ر از منطِق 
سرمایه گذاری های روانی مان دربیاوریم و ببینیم آیا می شود به گونه متفاوتی سرمایه گذاری 
کرد یا نه، مخصوصاً این روز ها که رمقی برای زندگی باقی نمانده و پیش از پیگیری هر اشتیاقی، 

همه توان و توجه مان صرف اندوه و ترس می شود.
فروید در آثارش از دو گونه انرژی روانی یا لیبیدو صحب��ت می کند: لیبیدو معطوف به خود 
)ego-libido( و لیبیدوی معطوف به اب��ژه )object-libido(. این یعنی روان نیاز دارد 
بخشی از انرژی اش را صرف خودش بکند و بخشی را صرف چیزهای دیگر )از آدم های دیگر 
گرفته تا حیوانات و اشیاء و...(. مسئله مهم در این بین، ایجاد تعادلی حیاتی میان آنهاست اّما 
خیلی وقت  ها این تعادل از میان می رود. گاهی ت��وش و توان مان زیاده از حد صرِف خودمان 
می شود و از دل آن خودش��یفتگی افراطی، خودبیمارانگاری و توهم و هذیان بیرون می آید 
و گاهی چنان جهان خارج همه انرژی مان را مص��رف می کند که چیزی برای خودمان باقی 
نمی ماند و افس��ردگی و مالل یا دردهای روان تنی و بی میلی های ش��دید، جایگزین ش��ور 
زندگی مان می شود. خیلی وقت  ها هم چنان که گفتم، آنچه رخ می دهد اتالف است، چه در 
درون و چه در بیرون. کاری که باید کرد، پی بردن به منطق این مصرف  ها و اتالف  ها و تالش 
برای تغییر دادن آنهاست. مثاًل این روز ها که جهاِن بی اندازه دیوانه وار آن بیرون دارد بخش 
زیادی از انرژی روانی ما را صرف خودش می کند، اگر حواس مان به حفظ این تعادل نباشد، 
بیش از آنچه ناگزیر است از پا درمی آییم. این روز ها اگر عامدانه و با برنامه ریزی، حتی با کارهای 
کوچک و ساده، بخش��ی کافی از انرژی روانی مان را صرف خودمان نکنیم، جهاِن بیرون کار 
خودش را می کند و از سر کنجکاوی، اضطراب، جاذبه غم و حتی احساس مسئولیت مان هم که 

شده، انرژی ضروری برای بقای مان را می بلعد و ما را کالفه و سردرگم باقی می گذارد.

مدعیان آزادی بیان جویندگان حقیقت را خفه کردند
امیر صالحی با اشاره به خبری از 
پای��گاه »usfacts« مبن��ی ب��ر 
»افشاگری عامل CIA درباره 11 
سپتامبر « در رشته توئیتی نوشت: 
در مدعی  ترین کشور دنیا در رابطه 
ب��ا آزادی بیان و حقوق بش��ر، به 
صورت هدایت شده ۳ هزار نفر از 
شهروندانشان را قتل عام کردند، به بهانه آن به خاورمیانه حمله کردند و صد ها هزار نفر را در 
چندین کشور سالخی کردند اما با تطمیع و تهدید، تمام جویندگان حقیقت را خفه کردند و 
اجازه پیگیری پرونده را ندادند. در پرونده جفری اپستین که رسوایی ارتباط جنسی بسیاری از 
مقامات امریکایی و سرمایه داران و حتی اساتید دانشگاه  هایی مانند MIT با بیش از هزار کودک 
زیر سن قانونی و تصویربرداری از آنها را در پی داشت، متهم اصلی پرونده یعنی جفری اپستین 
که یکی از جاسوسان موساد و دارای روابط گسترده با خانواده کلینتون، شاهزاده بریتانیا، ترامپ، 
محمد بن س��لمان، عدنان خاش��قچی )عموی جمال خاش��قچی( و... بود با وجود محافظت 
۲۴س��اعته توس��ط دوربین و دو نگهبان زندان، به راحتی در زندان حذف ش��د و ادعایی جز 
خودکشی متهم، خرابی تمام دوربین  ها )حتی دوربین های سالن منتهی به سلول!( و خواب 
بودن هر دو نگهبان را تحویل رسانه  ها ندادند. بله واشنگتن پست و نیویورک تایمز و... رسانه های 
معتبری هستند اما صرفاً در جهت منافع ابرسرمایه داران و طبقه حاکم امریکا؛ آزادی بیان هم 

عمدتاً تا جایی کارایی دارد که به منافع این طبقه خدشه ای وارد نشود!

زخم واقعاً کاری!
داریوش سجادی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: سه  شنبه 11 سپتامبر ۲۰ سال 
پیش س��اعت ۷ صبح در غ��رب ایاالت  
متحده ب��ود که ب��ا زنگ تلف��ن یکی از 
دوس��تانم از ماجرای حمله انتحاری به 
برج های مرکز تجاری در منهتن نیویورک 
مطل��ع ش��دم. ماجرایی که دس��تمایه 
تح��والت بزرگ��ی در جه��ان ش��د و 
بدیهی  ترین آن لشکرکشی نظامی امریکا به غرب آسیا به بهانه مبارزه جهانی با تروریست بود. جنگ 
جهانی امریکا با تروریست با نعره جسورانه جورج بوش و غرشش خطاب به دنیا با مضمون »یا با 
مایید یا با تروریست ها« آغاز شد اما آن نعره هرچند دنیا را مرعوب کرد اما این تنها ایران بود که 

مطابق معمول »نترسید « و به بوش نهیب زد: نه با شماییم نه با تروریست ها!
هرچند هفت سال بعد که ژنرال ولسی کالرک فرمانده امریکایی ناتو نیت پنهان ماجراجویی 
امریکا به بهانه تروریسم را افشا کرد و مشخص شد نئوکان  ها به دنبال طرح خاورمیانه بزرگ به 

بهای نابودی هفت کشور افغانستان، عراق، لیبی، لبنان، سومالی، سودان و ایران بودند!
علی  ایحال در میانه دنیای مرعوب ش��ده از مبارزه طلبی امریکا همان یگانه کشور نترسیده 
از امریکا مهره فرزین خود را وارد میدان کرد )سردار سلیمانی( و نتیجه درایت توأم با تدبیر 
آن شهسوار و نیروهای تحت فرمانش آن شد که بعد از گذشت ۲۰ سال اکنون امریکا بدون 
کمترین نتیجه در حالی منطقه را ترک می کند که ایران قدرتمندتر از قبل نه تنها نابود نشد 
بلکه عراق و سوریه و لبنانی که زمانی برژنسکی تصریح می کرد باید کمر »اژدهای ایران « را 
در سوریه بشکنیم تا ارتباط بین تهران و عراق و دمشق و لبنان قطع شده و ایران تسلیم شود 
اکنون آن کشور ها نیز با درایت سردار س��لیمانی نه تنها نابود نشدند بلکه در عداد متحدین 

استراتژیک ایران درآمدند. به قول نیچه ضربه ای که ما را نکشد، تواناترمان می کند!
ایران با جاخالی دادنی به موقع »زخمی کاری«را که قرار بود نابودش کند،  زبردستانه ُمبدل 

به اسباب روئین تنی و مانایی و اقتدار بیشتر خود کرد.

3 مسئله مهم در مواجهه با افغانستان
محمدصادق ش��هباری در یادداش��تی 
نوش��ت: طالبان را امریکایی  ها از طریق 
پاکستان س��اختند. بعد از حاکم شدن 
طالب  ها ب��ه آنجا حمله کردن��د. بعد از 
اشغال به بهانه ملت سازی منافع آنجا را 
غارت کردند و کشوری وابسته و ضعیف 
ساختند. بعد دوباره با طالب توافق کردند 
و رفتند و همه چیز فروریخت. حاال هم 
طالب می گوید می خواهد با امریکا همکاری کند و هم پنجشیری  ها از امریکا کمک می خواهند. 
چه طالب بماند امریکا منافعش را تأمین می کند و چه در اشغال یا روی کار آمدن بعدی مخالفان 
دوباره منافعش را پی می گیرد. این حاصل برنامه داشتن او و انفعال ماست. جایی که برایش شهید 
دادیم و مقاومتش را سامان دادیم اما مردمش را از دستش داده ایم. چه طالب سرکار باشد چه 
مخالفانش. وقتی ما همه چیز را امنیتی ببینیم نه اجتماعی و آنجا حضور اقتصادی و فرهنگی 
نداشته باشیم و نقشه جامعی برای مقابله با امریکا نباشد، مردم آنجا را نخواهیم داشت، حتی اگر 
مثل عراق یا سوریه یا بوسنی بعد از جنگ، نیروهای طرفدار ما در قدرت باشند. االن در افغانستان 
چند مسئله هست: 1- خروج امریکا و شکست اشغالگری و ملت سازی امریکایی )ویتنام دوم(؛ 

۲- سیطره طالبان و مقاومت مخالف مشخصاً پنجشیر و ۳- سرنوشت مردم افغانستان.
در کش��ور ما تمرکز و دعوا روی دومی اس��ت و موافق و مخالف به هم می پرن��د ولی در فضای 
بین المللی و مشخصاً عربی و غربی دعوا روی اولی است. اگر قرار است از سومی )مردم( دفاع کنیم، 
منافع ملی ما تأمین ش��ود و خودمان درس بگیریم حتماً باید به اولی به صورت جدی بپردازیم. 
افغانستان تا قبل پیروزی طالبان در 1۳۷۴ بعد از فلسطین مهم  ترین پرونده خارجی ما بود. در 
دوره طالب  ها اما برنامه نداشتیم. بعد از اشغال در ساماندهی افغانستان جدید منفعل بودیم و حاال 
بعد از قدرت گیری دوباره طالب  ها سردرگمیم. حاال بخشی از طرفداران امریکا رفته اند اما اثرات 
ملت سازی هست. ما باید جامعه افغانستان را قوی کنیم و جریان های اسالم گرا و استقالل خواه و 

هویت دینی و بومی افغانستان را تقویت کنیم. این برنامه اقتصادی فرهنگی می خواهد.

بیچاره  ترین بنده ها
حجت االسالم رفیعی:

روایت داریم حق الناس در برزخ انسان را اسیر می کند، مثالً یک سوم 
فشار قبر متعلق به غیبت است. در روایتی دیگر هست که خداوند 
روی پل صراط کمینی ق��رار داده که هر کس حق الناس بر گردن 
دارد، از آنجا به بعد حق عبور ندارد. رس��ول اک��رم)ص( فرمودند: 
بیچاره  ترین مردم کسی است که با اعمال خوب وارد صحرای محشر 
شود، مثاًل در نماز ، حج و... مشکلی نداش��ته باشد و جزو اصحاب 
یمین قرار گیرد اما زمانی که قصد ورود به بهشت می کند گروهی 
از مردم مانع می شوند. علت را جویا می شود و می شنوند که حقوق 
آنها را پایمال کرده است . در آن لحظه از فرشتگان کمک می طلبند 
و آنها می گویند: حاللیت بگیر یعنی قسمتی از اعمال خوب خود را 
به آنها بده تا حاللت کنند وقتی این کار را می کنند متوجه می شوند 
دیگر هیچ چیز ندارند و نامه را به دس��ت چپ می دهند که از نظر 

پیامبر بیچاره  ترین بنده  ها هستند...
منبع: کانال تلگرامی »دکتر رفیعی«

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

   صفحه توئیتری کاریکاتوریست | موافقت باشگاه فاینورد، با درخواست علیرضا 
جهانبخش برای عدم حضور در دیدار مقابل مکابی حیفا رژیم صهیونیستی

وقتیمدرسهنابرابریراتثبیتمیکند

اکانت منتس��ب به مرکز پژوهش های مجلس در توئیتی نوشت: فشار مالیاتی در ایران بر 
نیروی کار است و درآمدهای سرمایه اغلب معاف از مالیات هستند، در حالی که بسیاری از 
کشورهای دنیا برخورد مالیاتی یکسان با کار و سرمایه دارند یا اینکه معافیت های محدود 

و ضابطه مند به سرمایه می دهند.

کاربری با نام »مهیا« در توئیتی نوش��ت: جامعه جهانی این طوریه که سمت راستش یه 
کودک تو خاورمیانه داره کشته میشه، بهش تجاوز میشه، اعدام میشه، به زور ازدواج میکنه، 
به خاطر ناموس و آبرو به قتل میرسه ولی توجهش به سمت چپشه که یه کودک داره میگه 

وای زمین گرم شده، چطور جرئت می کنید؟

دکتر فردین علیخواه در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: از بعضی خانواده  ها سؤال می کنم 
که برای تحصیل فرزندش��ان چقدر شهریه 
پرداخت می کنند؟ با شنیدن پاسخ بی اختیار 
سوت ممتدی می زنم! به زمین نگاه می کنم 
و س��رم را به چپ و راست تکان می دهم. 5، 
1۰، 15 ، ۲۰ میلیون تومان برای یک سال! 
از کسانی که مبلغ باالتری پرداخت کرده اند 
می پرسم که این پول را در ازای دریافت چه 
خدماتی پرداخت می کنید؟ می گویند: دو 
زبان خارجی یاد می دهند، معلم نقاشی شان 
فالنی است، موسیقی و حرکات موزون یاد 
می دهند، کالس های ورزش ش��ان در فالن 
باشگاه است، از انواع هنر ها می توانند یکی 
را انتخاب و فرد شناخته شده ای در آن هنر 
به آنها درس بدهد، غذای ش��ان تحت نظر 
یک متخصص تغذیه است، آنها را به موزه ها، 
گالری  ها و کتاب فروشی  ها می برند، وضعیت 
پزشکی شان مدام چک می شود، برنامه های 
مشترک هنری با حضور ما ترتیب می دهند، 
برای شان کالس قصه گویی و شاهنامه خوانی 

برگزار می کنند و...
بوردیو، جامعه شناس فرانسوی چند دهه قبل 
به نقد جدی نظام آموزشی فرانسه پرداخت. 
او معتقد بود کارکرد نظام آموزشی آن است 
که دانش آموزان را برای زندگی پس از مدرسه 
یا دانشگاه توانمند کند و به آنها مهارت های 

الزم برای فرهیخته بودن را بیاموزد. منظور 
او از فرهیختگی، کسب منش  ها و شیوه های 
درک جهان و نی��ز مهارت  هایی ب��ود که با 
داش��تن آنها افراد احس��اس نکنند که در 
مقایس��ه با س��ایرین چیزی کم دارند. مثاًل 
دانش آم��وزان پس از اتم��ام دوره تحصیل 
بتوانند به یک زبان خارج��ی حرف بزنند، 
وقتی یک تابلوی نقاشی دیدند بگویند که 
این تابلو در چه سبک نقاش��ی شده است، 
اگر به یک موسیقی گوش کردند بگویند این 
موسیقی در چه س��بکی است، نام سازهای 
موسیقی را به درستی بدانند، با مهارت های 
اجتماعی نظیر ایجاد ارتباط اجتماعی و نیز 
رفتار در موقعیت های اجتماعی مختلف نظیر 
رستوران یا گالری های هنری آشنا باشند. در 
مجموع توانایی رمزگشایی از عرصه اجتماع 

و هنر را کسب کنند.
از نظ��ر او هم��ه دانش آم��وزان با ت��وان و 
قابلیت های یکس��انی وارد نظام مدرس��ه 
نمی شوند. برخی از آنها از قبل دارای خانواده 
فرهیخته ای هستند و روشن است که اگر در 
مدرسه چنین چیز هایی به دانش آموزان یاد 
داده شود توانایی  ها آنان صرفاً تکمیل خواهد 
شد چون از زمینه های الزم برخوردارند. ولی 
عده ای از دانش آموزان هم هس��تند که در 
خانواده اصالً چنین چیز هایی را نیاموخته اند 
و به تعبیری خانواده فقیری داشته اند. وظیفه 

نظام آموزش  و پرورش آن است که روی این 
دانش آموزان بیشتر کار کند. به آنان بیشتر 
آموزش بدهد تا همپای دانش آموزان دسته 
اول ش��وند. امری که برخ��ی آن را تبعیض 
مثبت می دانند. نظام آموزش  و پرورش باید 
وضعیت را عادالنه پیش بب��رد تا در نهایت 
دانش آموزان با توانایی های مش��ابهی دوره 

تحصیل را به اتمام برسانند.
نظر بوردیو آن بود که نظام آموزشی فرانسه 
چنین نیس��ت. در واقع نابراب��ری موجود 
در نظام آموزش��ی باعث می ش��ود فقرا، با 
فرهنگ حاکم بر خانواده ه��ای فقیر وارد و 
با همان فرهنگ خارج شوند. خانواده  هایی 
که پولدارترند یا به تعبیر بوردیو س��رمایه 
اقتصادی و فرهنگی بیشتری دارند فرزندان 
خود را به مدارس درجه یک می فرس��تند و 
خانواده های کم درآمد به مدارس ضعیف تر. 
نتیجه آنکه وارثان اقتصاد، هنر و سیاس��ت 
همچنان وارث و مدعی این عرصه می مانند 
و وارثان فق��ر هم همچنان فقر را به نس��ل 
بعد از خ��ود منتقل می کنن��د. نابرابری از 
طریق مدرسه مدام بازتولید می شود. بوردیو 
این امر را خش��ونت نمادین می داند. یعنی 
نظام آموزش  و پرورش به شکل سمبلیک 
عده ای را از گردونه فرهیخته شدن و کسب 
مهارت ه��ای اجتماعی الزم ب��رای زندگی 

امروزی کنار می گذارد.

آنچه بوردیو چند دهه قبل در خصوص نظام 
آموزشی کشور فرانسه گفت ظاهراً به شکل 
زیرپوستی در کش��ور ما در حال وقوع است. 
متأسفانه در کشوری که در قانون اساسی اش 
بر آموزش رایگان تأکید شده است روز به  روز 
ش��اهد طبقاتی ش��دن امر آموزش هستیم. 
نکته جالب آنکه در مدارس دولتی هم شاهد 
طبقاتی شدن هستیم و مسئله فقط مدارس 
خصوصی/دولتی نیس��ت. برخی از مدارس 
دولتی هم که در مناطق مرفه نشین شهر ها قرار 
دارند با دریافت مستمر هزینه از والدین تالش 
می کنند خدمات ویژه ای به دانش آموزان ارائه 

دهند و در این  بین آنچه مشهود است :
مدرسه در ایران به تدریج تبدیل به سیستم 
تثبی��ت نابرابری های اجتماعی می ش��ود. 
ژن های مرغوب که در خانواده  هایی با سرمایه 
فرهنگی و اقتصادی باال رش��د می کنند به 
مدارس مطلوب می روند و می شوند وارثان 
اقتصاد و هنر و ژن های نامرغوب که والدین 
مرغوبی ندارند به مدارس ضعیف می روند و 

می شوند وارثان فقر!
سخن پایانی: مراقب باش��یم. برخی از این 
مدارس چنین به والدی��ن القا می کنند که 
پدر و مادر خوب بودن یعنی کسی که چنین 
خدم��ات گران قیمتی را ب��رای فرزندانش 
فراهم کند. در نوشته دیگری به این موضوع 

خواهم پرداخت.

سیستم غلط مالیاتی در ایران حرکت تکنیکی جامعه جهانی


