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رئیس جمهور امریکا در  جریان سخنرانی خود   جهان
گفت ب�ر این ب�اور اس�ت ک�ه جمهوریخواهان 
می توانند در انتخابات نوامبر کنگره پیروز شوند، 
چون اگر دموکرات  ها کنگره را به دست بگیرند، 

امریکا به چیزی شبیه به ونزوئال بدل می شود. 
به گزارش روزنامه واشنگتن اگزماینر، دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور امری��کا در بس��یاری از کمپین    ها و 
برنامه های انتخابات��ی در حمای��ت از کاندیداهای 
جمهوریخ��واه ب��رای انتخاب��ات کنگ��ره از چنین 
خط مشی ای استفاده کرده است. ترامپ روز دو   شنبه 
به خبرنگاران گفت: » فکر می کن��م دموکرات های 
زیادی به جمهوریخواه��ان رأی می دهند چون من 

دوستان زیادی دارم که دموکرات هستند«. وی ادامه 
داد: » فکر می کنم که بسیاری از دموکرات  ها به دنبال 
رأی دادن ب��ه جمهوریخواهان در انتخابات شش��م 
نوامبر هستند .« رئیس جمهور امریکا سیاست های 
دموکرات  ها چون برنامه سالمت و درمان دوران باراک 
اوباما، رئیس جمهور سابق این کشور را به اصالحاتی 
مشابه در ونزوئال تشبیه کرده که به فقر و مهاجرت 
گسترده مردم این کشور منجر شده است. براساس 
داده های نظرسنجی فاکس نیوز، مشخص شد که با 
وجود خبرهای مربوط به کش��مکش بر سر انتخاب 
» برت کاوان��ا«ی متهم به تجاوز جنس��ی به عنوان 
یکی از اعضای دیوان عالی امریکا، جمهوریخواهان 
ممکن است بتوانند پیش از انتخابات کنگره اختالف 

خود را با دموکرات  ها کم کنند. از سوی دیگر، دونالد 
ترامپ در مراسم سوگند برت کاوانا عضو دیوان عالی 
امریکا در کاخ سفید از وی و خانواده اش عذرخواهی 
کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ترامپ 
گفت:»من در برابر ملت امریکا، می خواهم از برت و 
خانواده کاوانا به خاطر درد و رنج های وحش��تناکی 
که به آنها تحمیل ش��ده اس��ت، عذرخواهی کنم.« 
ترامپ در این مراس��م در برابر قضات شرکت کننده 
به همراه اعضای خانواده کاوانا و اعضای ارشد دولت 
امریکا گفت: کاوانا قربانی کمپین سیاسی و اقدامات 
تخریبی و شخصی برخی بر اساس دروغ و فریب شد. 
وی خطاب به کاوانا اعالم کرد: بی گناهی شما در این 

امتحان تاریخی، ثابت شد. 

حضرت امام )ره( روز   ايران س�تاد اجرایي فرمان 
گذش�ته در مصالي امام خمیني )ره( از کاروان 
سالمت احسان با ظرفیت 140 تخت بیمار با توجه 
به نزدیک�ي اربعی�ن حس�یني رونمای�ي کرد. 
»كاروان سالمت احسان« شامل 140 تخت بيمار 
است و در آن به جز ملزومات جراحي ساير امكانات 

پزشكي براي زائران كربالي حسيني فراهم است. 
در اين كاروان ها از فناوري تله مديس��ين )جهان 
ارتباط از راه دور س��المت( ب��راي بيماراني كه با 
مش��كالت حاد روبه رو هس��تند، اس��تفاده شده 
است كه بيماران از طريق پزشك مبدأ با پزشكان 
متخصص مقصد كه در تهران يا موكب هاي كربال 
حضور دارند، ارتباط برقرار مي كنند و تش��خيص 
الزم درخصوص بيماري افراد به پزش��كي كه در 
آن واحد كنار بيمار و در مبدأ اس��ت پيام مخابره 

مي شود. 
قرار است اين كاروان ها در سه مرز مهران، چزابه و 
شلمچه آماده امدادرساني به زائران اربعين حسيني 

باشند. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم با اشاره 

به شروع به كاربنياد بركت احسان براي حل برخي از 
مشكالت مردم مناطق محروم گفت: اهداي جهيزيه 
به نيازمندان و كاشت حلزون گوش با همين هدف 
انجام شد و با كمك اين ستاد هيچ كودكي به دليل 

مشكل مالي از اين درمان بي نصيب نمي ماند. 
وي با بيان اينكه پيش از انقالب ايرانيان مشكالت 
فوق العاده اي در حوزه سالمت روبه رو بودند، اظهار 
داشت: پزش��كان بنگالدش��ي و هندي با كمترين 
سطح تحصيالت پزشكي در شهرهاي بزرگ كشور 
طبابت مي كردند و ۷۸ درصد شهرهاي كشور آب و 

برق نداشت. 
مخبر ادامه داد: اين در حالي است كه پس از انقالب، 
كشور پيشرفت قابل توجهي در حوزه پزشكي داشته؛ 
عمده روستاها صاحب امكانات اوليه و آب و برق شده 

و سن اميد به زندگي به ۷5 سال رسيده است. 
رئيس س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت ام��ام)ره( از 
ساخت154 خانه بهداش��ت، تأمين هزينه درمان 
50 هزار بيمار سرطاني، بيمه درماني مردم مناطق 
محروم و اعطاي وام قرض الحسنه درماني از سوي 
بنياد بركت خب��ر داد و گفت: ام��روزه ۹۶ درصد از 
داروهاي مورد نياز كشور در داخل توليد مي شود و 

4درصد داروهاي مصرفي ايرانيان خارجي است. اين 
4 درصد دارو، ۳0 درصد هزينه هاي دارويي كشور را 
شامل مي شود و 150 ميليارد تومان از جيب بيماران 

صعب العالج برمي دارد. 
وي از آغاز فعاليت يك ش��هرك دارويي در اطراف 
تهران خب��ر داد و گف��ت: تمركز ما ب��ه توليد اين 
داروهاي وارداتي بوده و تمام افرادي كه مي توانند 
براي توليد اين داروها اقدام كنند در اين ش��هرك 

امكاناتي به آنها داده مي شود. 
رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام همچنين از ارائه 
يك پكيج كامل خدمات پزش��كي براي ۷هزار و 
500 بيمار در اس��تان هاي محروم كشور از سوي 
بنياد بركت احسان خبر داد و گفت: اين مجموعه 
خدمات پزش��كي، بس��تري تحت نظر، تزريقات 
و پانس��مان، داروخانه اي با تن��وع 1۳0 قلم دارو، 
آزمايش��گاهي و تله مديس��ين را به مردم مناطق 
محروم با حضور 1۳۲ نفر كادر درماني ارائه خواهد 
داد. همچنين اين مجموعه قابليت بس��يار خوبي 
را براي ارائه خدمات در ش��رايط بحران   دارد و به 
عنوان اولين مأموريت به مناطق سيل زده شمال 

كشور اعزام خواهند شد. 

چهکسيميتواندبااختاپوسنظامآموزشيماکشتيبگیرد؟!
ديروز وزير آموزش و پرورش براي 

غالمرضا صادقيان
چندمين بار به آموزش��گاه هاي   سرمقاله

كنكور و كتاب هاي كمك آموزشي 
و آزمون هاي غيرضروري تاخت. اين امر مباركي است و بايد به 
اين حركت وزير خوش بين بود، هرچند اين مؤسسات از خود 
آموزش و پرورش مجوز مي گيرند و آزمون ه��ا را نيز خود اين 
وزارتخانه برگزار مي كند و برخي بدبينانه مي گويند وزير به دنبال 
افزايش سهم وزارتخانه از مافياي كنكور و مؤسسات كنكوري 
اس��ت اما نبايد اينگونه نگريس��ت، بلكه بايد وزير را در اين راه 
حمايت كرد. اينكه وزيري از وضعيت بغرنج »برنامه درسي« در 
آموزش و پرورش ش��كايت مي كند، اعتراف به اين اس��ت كه 
مافيايي عظيم چنگال خود را در بدن نظام آموزشي ما فرو برده 

و كار آساني نيست رها كردن اين نظام از اين چنگال درنده!
نگارنده ۲۲ سال پيش براي اولين بار در روزنامه كيهان در سلسله 
گزارش��ي به »خطر آموزش و پرورش موازي« اشاره و گوشزد 
كردم كه اين مافيا از خود آموزش و پرورش اصلي، قوي تر شده 
است، بيشتر كتاب چاپ مي كند، گردش مالي بالنسبه بيشتري 
دارد و در واقع بر سر سفره معلمان زحمتكش و بر خوان گسترده 
هزاران مدرسه كشور نشسته و از دسترنج عموم فرهنگيان كشور 
ارتزاق مي كند. در آن زمان فقط يك مؤسسه، برنامه اي موازي 
براي نظام آموزشي ايجاد كرده بود ولي بعداً عده اي از بدنه اصلي 
آن مؤسسه- كه حاال يعني وقف عام شده است- بيرون زدند و 
مؤسسه گردن كلفت ديگري را تأسيس كردند. چنين امكاني 
را »مسئله كنكور« براي آنها ايجاد كرده بود و البته مي دانيم كه 
حذف كنكور نيز اين مؤسسات را به خطر نخواهد انداخت زيرا 
بهانه تأثير معدل دبيرستان در ورود به دانشگاه، راه را براي ادامه 

»اشتباه بزرگ و پايدار« نظام آموزشي ما باز مي گذارد. 
 نفس شكايت بطحايی از آنچه در تحت قدرت ضعيف شده يك 
وزير آموزش و پرورش مي گذرد، ب��راي اثبات رخنه قديمي و 
درازمدت مافياي كنكوري ها در بدنه اصل��ي وزارتخانه، كافي 
است و به نظر مي رس��د يك انقالب بزرگ براي نجات آموزش 
و پرورش و به تب��ع آن، آم��وزش عالي ما الزم اس��ت. ببينيد 
بطحايي چگونه از وضع نظام آموزشي ما ناله مي كند: »برنامه 
درسي از س��وي دايه هاي مهربان تر از مادر به شدت در معرض 
تهديد قرار گرفته است. متأسفانه امروز كالس ها و آزمون هاي 
كنكوري و حجم كتاب هاي كمك آموزش��ي، برنامه درسي را 
تحت الش��عاع قرار داده اس��ت، با آنكه برخي از اين كتاب ها از 
حداقل استانداردها نيز برخوردار نيستند. در مسيري افتاده ايم 

كه معلم و كارش��ناس برنامه آموزش��ي تالش مي كنند حس 
پرسشگري را در دانش آموزان ش��كوفا كنند، اما يك مؤسسه 
غيرحرفه اي مي آيد و با يك كتاب حل المسائل همه نقشه هاي 
ما را نقش بر آب مي كند! عواقب اين كار آن است كه دانش آموز 
احساس بي نيازي از حضور در مدرس��ه مي كند! به ويژه وقتي 
تبليغات گسترده مؤسسات كنكوري را در صدا و سيما مي بيند! 
ما همچنين ش��اهد لجبازي برخي مؤسسات هستيم و گويي 
مي خواهند با اين منطق علني، يك كش��تي جانانه بگيرند. ما 
براي مقابله با اين آس��يب ها برنامه هايي چون حذف آزمون ها 
را از دوره ابتدايي شروع كرديم. هرچند هنوز زورمان براي اين 
كار در دبيرستان نرسيده و كنكور هنوز سرجاي خودش است. 
در واقع تا كنكور باشد، فسادهاي چند ميليارد توماني نيز سر 

جايش باقي است.«
نتيجه چنين نظام تعليم و تربيتي كه كنكورمحور و سودمحور 
باشد، دانشگاه هايي است كه دانشجو »داشتن مدرك« را بيشتر 
از »فهميدن درس و علم« مي پس��ندد. اگر دريچه اي از فضاي 
دانشگاه هاي كشور براي مخاطب بيروني باز شود، احساس تأسف 

او از وضعيت نظام آموزش و پرورش بيشتر و سنگين تر است. 
يكي از دانشگاه هاي معروف كشور امس��ال براي دوره دكتري 
فقه و حقوق، با توجه به سقف اعالمي از سوي وزارت علوم، سه 
كالس 10 نفره تشكيل داده است، اما در برخي رشته هاي ديگر 
فلسفي كه در دانشگاه هاي معتبر جهان به اين رشته ها توجه 
زيادي مي شود، از مجموع پنج شش نفر پذيرفته شده نهايي، 
كمتر از حد نصاب )سه نفر( ثبت نام كرده اند و به همين خاطر 

تشكيل دوره دكتري آن رشته با ابهام روبه روست. 
دانش��جويان مقطع دكتري رش��ته فقه عموماً دو دسته اند، يا 
به شغل هايي مثل قضاوت مش��غولند و مدرك دكتري را براي 
تكمله كار و پرستيژ آن مي خواهند يا مي دانند كه با يك مدرك 
دكتري، فرصت ش��غلي براي آنان در رش��ته هايي مثل همان 
قضاوت فراهم تر اس��ت. اين يعني فقه خواندن براي اشتغال و 
درآمدزايي. در تاريخ فقه، اين چيز نويي اس��ت كه جامعه ما با 

آن كنار آمده است. 
مدرك دكتري فقط گريبان فقه را نگرفته است. در رشته عرفان 
نظري، شاهد حضور سختگيرانه ممتحن براي جلوگيري از تقلب 
دانشجويان دكتري عرفان نظري بودم كه آنها را از بيم تقلب در 

ميان دانشجويان رشته هاي ديگر پخش كرده بودند!
كمي قدرت تصوير س��ازي خود را به كار بيندازيد، دانشجويي 
مي خواهد درس خداشناسي بخواند و همه سروكارش در اين 

دروس معلوم است كه با چه مطالبي و چه استادانی و چه منابع 
درسي است اما او ظاهراً هيچ درس��ي از عرفان نگرفته است تا 
آنجا كه ممتحن در س��ر جلس��ه امتحان حاضر مي شود كه او 
براي شناخت بيش��تر خدا تقلب نكند! اين پارادوكس حتي از 

پارادوكس دروغگو نيز هضم نشدني تر است. 
اين فقط يك روزنه براي نگاه به درون دانشگاه هاي ما و آموزش 
علوم انساني در كشور است. در علوم تجربي نيز اگرچه وضع به 
اعتقاد من بهتر از علوم انساني است اما آنجا نيز همه چيز مرتب 
نيست. يكي از استادان دانش��گاه مي گفت در جلسه مصاحبه 
دكتري از پذيرفته شده خواسته است عنوان انگليسي پايان نامه 
ارشد خود را از رو بخواند كه او نتوانسته است! دوستي مي گفت 
در يكي از دانش��كده هاي دندانپزش��كي كش��ور، صد در صد 
دانشجويان پايان نامه خود را به مبلغ 4 تا 10 ميليون تومان به 
بازار)!( سفارش داده اند و خريده اند. در خيابان انقالب و جلوي 
در دانشگاه ها نيز فرياد مي زنند: پايان نامه! مقاله! رساله دكتري! 
فوري فوري! برخي معتقدند همي��ن موارد همچون نورافكني 

وضعيت آموزش عالي ما را روشن مي كند. 
چرا دانشجويان دانشگاه هاي ما تا به اين حد در مسئله امتحان ها 
و ارائه پايان نامه و رساله، خوفناك و دست و پا بسته اند؟ مگر همه 
اين دانشجويان از مؤسسات كنكور پا به دانشگاه نگذاشته اند؟! 
مگر صدا و سيما از چند شبكه به طور همزمان پاي اين مؤسسات 
را به خانه هاي مردم بازنكرده است؟! همين حاال يك مؤسسه 
دلقك آموزشي براي مقطع پيش دبستاني، كتاب هاي كمك 
آموزشي توليد كرده است! كمي بعد حتماً براي بچه در شكم 
مادرش ني��ز كالس آموزش��ي و كتاب كمك آموزش��ي تهيه 
مي كنند. جامعه اي كه تا به اين حد به يك دانش آموز به شكل 
ابزار كسب درآمد نگاه مي كند و به او از دو، سه سالگي آموزش 
مي دهد چرا نمي تواند او را براي امتحانات درسي و خوب درس 
خواندن، راهنمايي كند كه تا پايان مقطع دكتري در حال تقلب 

و خريد پايان نامه و مقاله است؟!
نكته حيرت آور ماجرا آنجاست كه همه عوامل از خود دانشجو 
و پدر و مادرها تا استادان و مسئوالن دانشگاه ها و وزارت علوم 
و سياستگذاران آموزش عالي و دولت و مجلس نيز به اين رويه 
آموزش در دانش��گاه ها و در مقطع دكتري معترضند اما همه 
آنها نيز سختكوش��انه در همين مس��ير در حال حركتند! اين 
حركت همگاني به رغم نارضايتي همگاني، يعني همه ما گرفتار 
اختاپوس دو نظام آموزش و پروش و آموزش عالي هستيم كه 

خودمان ايجاد كرده ايم!

اعزام اتوبوس های امدادی توسط ستاد اجرايي فرمان امام  |  مريم كامياب  |  مهر

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار شنبه 18 مهر 1397   -    30 محرم 1440
سال بیستم- شماره 5488 - 16 صفحه

قیمت:500تومان

۲0ميليون نفر در ۲ نوبت كارت هاي اعتباري ۳00هزارتوماني  با هدف  كمك به معيشت دريافت مي كنند 

حقوق زير 3 ميليون مستحق بسته حمايتي شد
  رئیس سازمان برنامه و بودجه: 

تاکنون حدود 230 هزار میلیارد تومان سبد کاال به اقشار پایین دست جامعه ارائه شده است | صفحه 4
  سخنگوي هیئت رئیسه مجلس :  بخشي از کارمندان، کارگران،  افراد تحت پوشش کمیته امداد 

و  سازمان بهزیستي  در دو مرحله بسته حمایتي مي گیرند

بهرام شفیع 
ورزش و مردم را تنها گذاشت

   اقتصادي

ي
اس

سي
ي

دار
پاي

هميشه در حال و هواي شهادت بود. با شهادت هر كدام  از دوستانش 
به هم مي ريخت. حتي در پروفايل هايش در شبكه هاي مجازي ياد و 

خاطره شهدا و رفقايش را زنده  نگه مي داشت.| صفحه 7

مادرم روز تشييع يونس 
لباس رزم او را  پوشيد

گفت وگوي »جوان« با خواهر پاسدار شهيد 
يونس پورجلو از شهداي حادثه تروريستي اهواز

اخراج كودكان از سينماي ايران 
در گفت و گوي »جوان« با ابوالحسن داوودي 

ي
نگ

ره
ف

به نظرم معضل عمده س��ينماي كودك به خصوص در دو دهه اخير 
بيشتر از اين مسئله ناشي  شده كه ما درك مناسبي از مخاطب اين 

سينما نداريم، حتي تعريف درستي از آن نداريم| صفحه 16

سياست هاي غلط
بچه ها را از سينما  فراري داد

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح:  توان موش��كي ايران به لطف همين قدرت پهپادي 
توانسته است دقتي فراتر از حد معمول داشته باشد| صفحه 2

در همايش نقش قدرت هوايي در اقتدار ملي عنوان شد

ايران در زمره
  7 قدرت اول پهپادي جهان

  وزیر آموزش و پرورش: وقتي تبلیغات حجیم مؤسسات خصوصي را مي بینیم، به نظر مي رسد نوعي لجبازي وجود دارد و کت شان را در آورده اند 
براي مبارزه با آموزش و پرورش!  اعتراف مي کنم هنوز زورمان به مؤسسات خصوصي در دوره متوسطه نرسیده است و هنوز درآمدهاي میلیاردي 

آنها از جانب کنکور و دانش آموزان حاصل مي شود | صفحه 3

 فرزندان ايران
 گروگانمافياي آموزشي

گزارش دردناک یک وزیر از تهدید برنامه درسي و آموزش ملي کشور

بهرام شفيع، گزارشگر ۶۲ ساله تلويزيون، كه از اوايل دهه ۶0 در شبكه اول سيما تا 
همين هفته گذشته اجراي برنامه »ورزش و مردم« را پيش مي برد، درگذشت. 

به گزارش ورزش ۳، بهرام شفيع، گزارشگر و مجري مشهور تلويزيون ديروز بعدازظهر 
در بيمارستان بهمن تهران جان به جان آفرين تسليم كرد تا جامعه ورزش ايران را 
عزادار كند.  شفيع كه از اوايل دهه ۶0 در شبكه اول سيما به عنوان گزارشگر 
مشغول به كار شد، در دهه گذشته نيز رئيس فدراسيون هاكي ايران 
بود و موفقيت هايي را در اين رشته ورزشي كسب كرد.  شفيع كه 
گزارش هاي به يادماندني و مهمي از وي در خاطر مانده است، تا 
همين هفته گذش��ته برنامه ورزش و مردم را اجرا می كرد و دو 

هفته اي بود كه اين برنامه را به صبح جمعه منتقل كرده بود. 
روزنامه »جوان« اين ضايعه را به خانواده اين مجري ورزشي و 

جامعه ورزش كشور تسليت می گويد.

 چه كسي مي تواند
 با  اختاپوس  نظام آموزشي ما

 كشتي بگيرد؟!
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