
   فهيمه شعباني:
سياست هاي كينه توزانه شياطين عالم در 
مواجهه با دين مبين اسالم و پيامبر )ص( 
كه مظهر تمام فضيلت هاي اخالقي و انساني 
هستند و عدالت و برابري را براي انسان ها به 
ارمغان آورده اند، بار ديگر بطن فاسد آنان را 

براي عالميان آشكار ساخت. 
   محسن محسني:

اگر هر روز ه��م توهين و تمس��خر كنيد، 
كاريكاتور بكشيد يا زمين را هم كه به زمان 
بدوزيد، باز هم گرايش به اس��الم روز به روز 
بيشتر مي ش��ود و خدا نور خودش را كامل 
مي كند. از اين حقيقت عصباني باشيد و از 

عصبانيت بميريد... 
   عبداهلل گنجي:

چندي پيش در فرانس��ه به پيامبر اس��الم 

توهين ش��د. مكرون گف��ت آن را محكوم 
نمي كند، چ��ون آزادي بيان اس��ت، حاال 
اردوغان يك عبارت درب��اره مكرون گفته 
كه بوي اهانت مي دهد، فرانسه سفير خود 
از آنكارا را فراخوانده است. در آزادي غربي 
حرمت رئيس جمهور فرانسه از پيام آور الهي 

با 1/5 ميليارد پيرو بيشتر است. 
  حاج احمد:

آقاي ظريف ما منتظر واكنش شديد اللحن 
شما نسبت به نمايش كاريكاتور توهين آميز 
پيامبر اسالم روي يك ساختمان دولتي در 
فرانسه هس��تيم. اميدواريم اين دفعه مثل 

دفعات قبل ما رو نااميد نكنيد. 
   ايليا:

در خف��ت و خوارى كش��ورى ك��ه از صدر 
تا ذيل ب��رده البى ه��اى صهيونيس��تى و 

يهود اس��ت، همين بس كه به اسم آزادى 
بيان به اعتق��ادات 1/8 ميليارد مس��لمان 
توهين ميكنن، اما جرئت ندارن اجازه بدن 
حتى چند دقيقه ي��ك كاريكاتور از »دروغ 
هلوكاس��ت« روى يكى از س��اختمان هاى 

پاريس به نمايش در بياد. 
  علي رهبري:

توهين به پيامب��ر اولين بار نيس��ت كه در 
فرانس��ه اتفاق افتاده. دولت فرانسه انواع و 
اقسام جنايت ها و توهين ها نسبت به اسالم 
و ايران انجام داده، از خون هاي آلوده گرفته 
تا پناه دادن به منافقي��ن و معاندين نظام و 
بدقولي در قراردادها. فقط متعجبم چرا هنوز 

سفارتخانه دارد... 
  حميد قاف:

اگر مسلمانان متحد بودند، هيچ فرد، گروه يا 

كشوري جرئت نمي كرد به رسول اهلل توهين 
كنه يا حضرت رو مورد تمسخر قرار بده. بايد 
به امثال فرانسه درسي داد كه پاياني باشد 

بر هتاكي ها. 
  آرزو جليل زاده:

متأسفانه وزارت خارجه ما به يك خوابزدگي 
اسالمي دچار شده و در برابر توهين هاي علني 
و اسالم هراسي كش��ور فرانسه منفعل است. 
اخراج سفير فرانسه از كش��ورهاي اسالمي 
كم تري��ن كار در براب��ر اصرار ب��ر اهانت ها و 
نژادپرستي اين كشور به پيامبر اسالم است. 

  يامين:
فرانسه كاريكاتور عليه پيامبر اسالم رو دوباره 
منتشر كرد و مكرون هم حمايت كرد! كاش 
ما هم كاالهاي فرانسوي رو تحريم مي كرديم 

تا يه تو دهني به اينها بزنيم. 
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به توهين مجدد به پيامبر اسالم در فرانسه

  حرمت مكرون در آزادي غربي 
از پيام آور الهي مسلمانان بيشتر است!

در پي توهين بيشرمانه فرانسه به رسول گرامي اسالم)ص( و انتشار تصويري موهن از رسول 
خدا بر ساختماني در اين كشور، كاربران شبكه هاي اجتماعي به اين اقدام فرانسوي ها كه بارها 
نيز تكرار شده است، واكنش نشان دادند و از مقامات وزارت خارجه خواستند تا پاسخي محكم 
به اين اقدام دهند. در همين بين رئيس جمهور تركيه در اظهاراتي با واكنش تند به امانوئل 
مكرون، او را فردي معرفي كرده كه نياز به مداواي رواني دارد. فرانس�ه اما در پي اين حرف 

رئيس جمهور تركيه، هروي ماگرو، سفير خود را از آنكارا فراخواند. كاربران اين واكنش مكرون 
را با واكنش او در پي توهين به پيامبر اسالم)ص( در فرانسه را كه گفته بود به دليل آزادي بيان 
نمي تواند مانع توهين ها شود، مقايسه كردند و اين را دليلي بر پوشالي بودن شعار آزادي بيان 
در غرب دانستند. همچنين كاربران پيشنهاد دادند براي مقابله با اين اقدام فرانسه، مسلمانان 
كاالهاي فرانس�وي را تحريم كنند. در ادامه بخش�ي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

زمين هاي قابل كشت باير را فعال كنيد
حسين انصاري در توييتر نوشت: ديشب قبل از خواب فكر مي كردم كه 
در ايران، زمين قابل كشت كه اتفاقاً باير افتاده اند كم نيست. اگر دولت 
اين زمين ها را به قطعات چند هكتاري تبديل مي كرد و خانه اي هم در 
آن مي ساخت و به مردم مي گفت مادامي كه اينجا كشاورزي كنيد، خانه 

مال شماست، يقيناً خيلي ها مهاجرت معكوس مي كردند.  

نسل جديد حمل و نقل عمومي در راه است
كانال تلگرامي »جام جم آنالين« نوشت: تاكسي آنالين تپسي، سرويس 
جديد »هم خط« را بر پايه اس��تفاده از خودروه��اي پرظرفيت مانند 
ميني بوس و اتوبوس و  با هزينه اقتصادي براي كاربران راه اندازي كرد. 
الزام استفاده از ماسك براي راننده و مسافر، استفاده از نصف ظرفيت 
خودرو، حفظ فاصله فيزيكي ايمن در خ��ودرو و عدم نياز به حضور در 
ترمينال ها و ايستگاه هاي شلوغ، بخشي از مزاياي اصلي اين محصول 
براي استفاده ايمن در ش��رايط شيوع كروناس��ت.  مردم مي توانند از 
طريق اپليكيشن تپس��ي، به تعداد مورد نظرش��ان بليت تهيه كرده و 
رأس ساعت مشخص ش��ده، در ايستگاه موردنظر س��وار ميني بوس 
شوند. سرويس هم خط كه به عنوان سرمايه گذاري تپسي براي توسعه 
بازارهاي جديد و با همكاري استارتاپ »به همراه« طراحي و عملياتي 
شده است، در فاز اول به صورت محدود در مسيرهاي مشخص در تهران 

در دسترس مردم قرار مي گيرد.

اينطوري مي خواهيد براي ازدواج 
برنامه ريزي كنيد؟

نفيسه سادات موسوي توييت كرد: معاون ساماندهي امور جوانان درباره 
اينكه چرا اينقدر اوضاع پرداخت وام ازدواج فش��له گفته چون پارسال 
شيب ازدواج كاهشي بوده، گفتيم امسالم همونه و بودجه رو اونجوري 
بستيم. بعد ما انتظار داريم چنين مسئولي فكري به حال ازدواج و اشتغال 

جوونا بكنه تا موانع زندگيشون برطرف بشه و سروسامان بگيرن؟!

جيب رانتخواران را پر نكنيد!
بهنام صمدي در توييتي نوشت: با افزايش سود بانكي به ويژه در شرايط 
جنگ اقتصادي كه كارخانجات با مشكل تأمين مواد اوليه و ركود مواجه 
هستند، فاتحه اقتصاد كشور خوانده خواهد شد. توليدكننده هم فعاليت 
خود را متوقف مي كند! جيب رانتخواران را پر نكنيد! عامل تورم چاپخانه 

بانك مركزي و توزيع سودهاي موهومي است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

بعد از مرگ مهمان سفره خودمانيم
آيت اهلل بهجت)ره(:

همه ما مي دانيم كه پس از مرگ مهمان سفره خود هستيم و بعد از 
مرگ دست پخت خودمان را مقابل ما مي گذارند. چيزي غير از اعمال 
ما نيست. اگر خوب باشد و آن را در دنيا خوشمزه درست كرده باشيم 
كه كار خودمان است و اگر هم تلخ باشد كه باز هم كار خودمان است. 

اگر بوته خار است خود كشته اي
اگر پرنيان است خود رشته اي

مار و مور و حيوان��ات ديگر عالم قبر و جهن��م را از جاي ديگري 
نمي آورند، بلكه ما با اعمال خود آنها را درست كرده ايم. ظلمت هاي 
قبر ظلم هاي ماست. در روايتي از پيامبر اكرم)ص( است كه همان 
ظلم هايي كه مي كنيم ظلمت هاي روز قيامت مي شود، وگرنه اگر 
اينجا اعمال ما سالم باشد كاري با ما ندارند. دليلي ندارد كه خداوند 

بخواهد كسي را در فشار قرار دهد. 
منبع: كانال تلگرامي آيت اهلل بهجت)ره(

   سبوي دوست

محمد رستم پور با ترجمه گزارشي از وب سايت 
»Forbes« در كانال تلگرامي خود نوشت: 
چين از زم��ان روي كار آمدن ترامپ، حداقل 
5/4 ميلي��ون دالر به ترام��پ پرداخت كرده 
است؛ بابت اجاره بهاي بانك صنعتي و بازرگاني 
چين در ب��رج ترامپ. رئيس جمه��ور امريكا 
پنج شنبه ش��ب در دومين مناظره اش با جو 
بايدن ادعا كرد از چين پولي دريافت نمي كند، 
اما اكنون مجله فوربس براس��اس تحقيقاتي 
كه از سال 2015 در جريان بوده است، اثبات 
كرده يك بانك دولتي در چين در يك قرارداد 
اجاره با ترامپ تاكنون 5/4 ميليون دالر به او 

پرداخت كرده است. 
اگرچه قانون اساسي اياالت متحده مقامات 
فدرال را »از هر گونه مزد يا دريافتي يا عنوان 

از هر دولت خارجي« بدون تأييد كنگره منع 
كرده اس��ت، ترامپ و تيم حقوقي اش مدعي  
هس��تند مالكيت ترامپ بر فضاي اداري برج 
ترامپ با قانون اساسي در تناقض نيست. قرار 
بود اين قرارداد 31 اكتبر 2019 به پايان برسد، 
اما همچنان ادامه دارد و چيني ها همچنان دو 

طبقه از برج ترامپ را در اختيار دارند. 
ترامپ ارتباطات مالي ديگري نيز با چين دارد. 
سه شنبه هفته پيش، نيويورك تايمز افشاء كرد 
ترامپ يك حساب بانكي در چين دارد. دختر 
ترامپ، ايوانكا نيز از م��ارس 2017 تا آوريل 
2019، 41 عالمت تجاري در چين ثبت كرده 
اس��ت و پذيرش درخواست او پس از تحليف 
پدرش در كاخ س��فيد، 41 درصد سريعتر از 

زمان معمول صورت گرفته است. 

حجت اهلل عبدالملك��ي در توييتي نوش��ت: 
در حالي كه مشكلي در قطعه س��ازي نداريم، 
رانت و انحص��ار و محدوديت در توليد خودرو 
باعث ش��ده اين كاالي مصرفي به محصولي 
براي سفته بازي تبديل شود. راه حل: به همه 
كساني كه توانايي توليد خودرو دارند اجازه داده 
شود، مشروط بر اينكه ظرف 10 سال حداقل 

70 درصد محصولشان ايراني شود. 
فائزه سادات ميرحسيني در اين خصوص توييت 
كرد: در بازار رقابت خودرو كه با رانت و انحصار 
است تا زماني كه قانوني جدي براي ورود به بازار 
رقابت كامل وضع نشود؛ تا 100 سال آينده هم 
بايد قيمت هاي كذايي مافياي خودروسازي را 

با كيفيت افتضاحش تحمل كنيم. 

كان��ال تلگرامي »دني��اي اقتصاد« نوش��ت: 
»بانك  جهاني« تازه ترين به روزرس��اني خود 
را از چش��م انداز اقتصادي ايران منتش��ر كرد. 
براس��اس اين گزارش، در حالي اقتصاد ايران 
براي س��ومين س��ال متوالي در 2020 رشد 
منفي را تجرب��ه مي كند كه از س��ال آينده به 
روند روبه رش��د خود باز خواهد گشت.  انتظار 
مي رود اقتصاد كش��ور در س��ال 1400، رشد 
مثبت 1/5درصدي را تجرب��ه كند، نرخي كه 
سال بعد از آن با پيشرفتي ماليم به سطح 1/7 
درصد خواهد رسيد.  در حالي بخش كشاورزي 
تنها بخشي است كه امسال را با رشد مثبت به 

پايان مي رس��اند كه در دو س��ال آينده بخش 
صنعتي با رش��د 2/2 درصدي باالتر از س��اير 
بخش ها عمل خواهد كرد. س��رمايه گذاري و 
صادرات نيز پس از سه سال رشد منفي، از سال 
آينده وارد فاز رونق خواهند شد.  از ديگر نكات 
مثبت اين گزارش، نرخ تورم نزولي اقتصاد ايران 
در سال هاي آينده است. از نگاه »بانك جهاني«، 
درجه پايين يكپارچگي با اقتصاد جهاني، ايران 
را از شوك هاي خارجي ناش��ي از كرونا حفظ 
كرده است. سرمايه انس��اني و منابع طبيعي 
مستعد و فراوان از جمله فرصت هاي عيان رشد 

اقتصادي ايران به حساب مي آيند. 

افشاي حساب و كتاب چيني ها با ترامپ

نياز به قانوني براي رقابت در بازار خودرو

رشد مثبت سال آينده تأييد شد

عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود نوشت: 
آخرين مناظره كانديداهاي انتخابات رياست 
جمهوري امريكا برگزار شد. نكته جالب اين 
بود كه هيچگاه ترامپ اسمي از ايران نبرد و تنها 
يك بار ابتداي مناظره جو بايدن اظهار داشت: 
ايران و روس��يه در انتخاب��ات امريكا دخالت 

مي كنند و بايد هزينه آن را بپردازند. 
انتظار نگارنده اين بود كه بايدن به زعم خود 
تصميم اشتباه خروج از برجام را به رخ ترامپ 
بكش��د، اما مناظره بيش��تر پيرامون مسائل 
داخلي امريكا س��ير ك��رد و كانديداي حزب 
دموكرات بيشتر به مديريت ترامپ در بحران 
كرونا پرداخت و اين نقطه قوت وي بود، زيرا 
مردم امريكا اين مش��كالت را در حال حاضر 

لمس مي كنند. 
مطلب ديگر اينكه ترامپ به ايميل هاي فرزند 
جوبايدن حمله كرد و در مقابل وي نيز توانست 
با لَختي، زيركي و بازي با كمالت از دام جواله 
رقيبش بگريزد و بطالن آن را به ذهن مخاطب 
القا نمايد و در پاس��خ به فرار مالياتي ترامپ 
اشاره كرد.  اما روسيه متغير مهم اين مناظره 
بود؛ چون هر طرف رقابت، ديگري را به ارتباط 
غيرقانوني با اين كشور متهم مي كرد و مبرهن 
است كه آنها خوب مي دانند هنوز ذهنيت مردم 
اياالت متحده در دوران جنگ سرد و دشمني با 

روسيه سير مي كند. 
يكي از روش هاي هوشمندانه بايدن نگاه كردن 
به دوربين و سخن گفتن با طبقه متوسط بود 
و سعي داشت خود را نماينده آنها جا بيندازد. 
در مقابل ترامپ نيز با فراست به دوران هشت 
سال معاونت رياست جمهوري بايدن اشاره 
كرد و كمبوده��اي آن دوره را يادآوري كرد و 
بارها گفت: اگر بنا داشتي كاري كني در همان 

دوران انجام مي دادي )نقل به مضمون(. 
در اينج��ا بايد ذكر كرد ك��ه اين گفت وگوي 
چالشي در نس��بت با مناظره س��ابق، بسيار 
مؤدبانه و مدني تر دنبال شد كه نشان از تأثير 

مشاوره ها به دوطرف داشت. 
در ج��اي ديگ��ري از اين مباحث��ه ، ترامپ 
بازهم كرونا را خيل��ي جدي نگرفت و گفت: 
»نمي ش��ود اقتصاد را تعطيل ك��رد و مردم 
را گرسنه نگه داش��ت« و در همين راستا به 

وضعيت نيويورك اشاره كرد. 
در آخر مناظره نيز ترامپ باز هم هنگامي كه 
روي سن كنار همسرش ايستاد، با اعتماد به 
نفس از ماسك اس��تفاده نكرد، در حالي كه 
بايدن بالفاصله پس از پايان گفت وگو، مطابق 
سيره چند ماه اخيرش بالفاصله ماسك را به 

صورت زد. 
آخرين مناظره كانديداهاي رياست جمهوري 
امريكا تا حد زيادي متوازن بود و ترامپ به طور 
محسوس نتوانست بر رقيبش غلبه كند و به 
همين علت اعتقاد كاتب نوشتار بر اين است 
كه كمپين بايدن چيزي را كه به دنبال آن بود 
تحصيل نمود، زيرا او در شرايط كنوني در پي 
نگه داشتن فاصله فعلي خود با رقيبش بوده و 
فريز كردن وضعيت حاضر تا روز انتخابات را 
تعقيب مي كند. در نهايت راقم سطور باورمند 
است اين مناظره تغييري محسوس در وضعيت 
محبوبيت دوكانديداي مطرح انتخابات سوم 
نوامبر ايجاد نخواهد كرد و وضعيت به همين 

شكل كنوني امتداد خواهد يافت. 
اينكه چه كس��ي در نهايت پيروز مي شود را 
نمي توان در حال حاضر با قطعيت گفت، لكن 
كمپين ترامپ از شش ماه پيش رقيبشان را 
پيرمردي خواب آلود و ناتوان در سخن گفتن 
معرفي مي كردن��د، ولي كاندي��داي حزب 
دموكرات در مناظرات پا به پاي رئيس جمهور 
امريكا ايستاد و او را به چالش كشيد و پاسخ 
تعريضاتش را ادا كرد و زبان بّران را كه برگ 
برن��ده ميلي��اردر نيويوركي ب��ود، ناكارآمد 
جلوه داد و همين يك گزاره، به تحليلگران 
مي گويد ترام��پ تا 11 روز ديگ��ر اصاًل كار 

راحتي در پيش ندارد. 

تحليلي بر آخرين مناظره ترامپ و بايدن

درنگی بر لباس فرم مدرسه و مسئله تربیت
ما در دوره اى 

سید میثم میرتاج الدینی
    گزارش

كيف و كتاب 
را زي��ر بغل 
مى زديم و به مدرسه مى رفتيم كه پوشيدن 
روپوش يا اصطالحاً فرم براى مدارس پسرانه 
الزامى نبود. در نتيجه هر كس با هر لباسى 
كه داش��ت مى آمد. بعد از دوره ما تغييرات 
بسيارى از جمله الزامى شدن فرم اتفاق افتاد. 
براى ما فارغ از فلسفه و منطق كار و اهدافى 
كه نظام آموزش و پرورش دنبال مى كرد، اين 
تغيير محسوس بود؛ چراكه جوجه رنگى هاى 
دوره نه چندان دور، به جوجه هاى يك دست 
و يك ش��كل روزگار كنونى تبديل شدند! با 
گذش��ت زمان اين تغيير روزهاى آغازين، 
عادى شد و امروز تلقى ما از دانش آموز بدون 
فرم، تخلف از عادت اس��ت. هر چند قانون 
توانست به مرور امر يك شكلى را عادى سازى 
نمايد، اما هرگز آن را به يك رفتار يا انتخاب 
از روى بين��ش تبديل نك��رد؛ چراكه قانون 

ظرفيتى بيش از اين ندارد. 
با پيدا شدن سر و كله بيمارى كرونا و راه اندازى 
سيس��تم آموزش از راه دور و مجازى شدن 
كالس درس، يك��ى از مهم تري��ن چالش ها 
به ويژه در سطح قشر متوسط و مستضعف 
جامعه، خريد لباس فرم بود كه به تبع وضع 
معيش��تى موجود و نرخ تقريباً سنگين آن، 
دغدغه هاى فراوانى ايجاد كرد. بسيارى معتقد 
بودند، وقتى قرار است مدرسه، در هفته نهايت 
يك يا دو روز درهاى خود را به روى دانش آموز 
بگشايد و حتى تعطيلى همين يك يا دو روز 
نيز محتمل است، الزام خريد فرم مدارس چه 
توجيهى دارد؟ چندى پيش همين مسئله 
در جلس��ه با برخى از كادر اجرايى مدارس 
دبيرس��تان هاى دخترانه مطرح شد. معاون 
يكى از م��دارس به نكته مهمى اش��اره كرد 
و آن اينكه اگر الزام پوش��يدن فرم برداشته 
شود، بچه ها با مدل هاى گوناگونى كه اصاًل 
مناسب محيط آموزش��ى نيست به مدرسه 

خواهند آمد. عالوه بر اين برخى متموالن هر 
روز با پوشيدن يك مدل جديد لباس، به مرور 
مدرسه را به يك سالن مد براى به رخ كشيدن 

تبديل خواهند كرد. 
تمام اي��ن گفت و ش��نود يك معنا داش��ت و 
آن اينكه س��واى از چيس��تى اه��داف نظام 
آموزش وپ��رورش در الزام فرم، اين پوش��ش 
همگانى با اس��تانداردهاى مورد نظر، به تنها 
راهكار مدرسه براى مهار آسيب هاى پوشش 
تبديل شده و كادر اجرايى براى رعايت قوانين، 
رنگ زدن يك شكل جوجه هايى را كه اتفاقاً اول 
پاييز شمرده مى شوند، مى پسندند. اينگونه 
تمام ضعف و ك��م كارى در عرص��ه تربيت و 
پرورش را مى توان با همين راهكار استتار كرد. 
اگر به دنبال يافت��ن عنوانى براى اين نحوه 
رفتار مس��ئوالن امر تعليم وتربيت باشيم، 
عنوان »مديريت رفتار« بس��يار بجاس��ت. 
مديريت رفتار يعنى وضع و اجراى قانون به 
هدف اداره رفتارهاى خارج از چارچوب هاى 
از پيش تعيين ش��ده و به حداقل رساندن 
آس��يب ها و چالش هاى محتمل. قاعدتاً به 
دنبال وضع چنين قانونى، يك شكلى تمام 
چهره مدرس��ه را خواهد گرفت و اجبار به 

»يك شكلى« ش��ايد آرمان مدرسه و حتى 
نظام آموزش و پرورش نباش��د و با رسالت 
ذات��ى و اهداف غاي��ى آنها ني��ز هم خوانى 
نكند، اما احتماالً تنها ابزار موجود و ش��ايد 
راحت ترين كار ممكن براى مهار آسيب هاى 

رفتارى در موضوع پوشش است. 
اما اينجا يك س��ؤال همواره باقى مى ماند: 
مديريت رفتار دانش آموز در حيطه مدرسه، 
آيا قرار اس��ت زمينه تربي��ت وى را فراهم 
كند يا صرفاً او را ب��راى مدت زمان محدوِد 
حضور در مدرسه مهار نمايد؟ به عبارتى: ُفرم 
قرار است مانع بروز ناهنجارى يا زمينه ساِز 

انتخاب هنجارها و يا هر دو باشد؟
به نظر مى رسد پوش��ش و آرايش متفاوت 
دانش آم��وزان در بي��رون مدرس��ه بدين 
معناست كه دست كم در برخى مدارس، الزام 
به پوشيدن ُفرم در مدرسه، صرفاً مهاركننده 
بوده است، نه زمينه ساز تربيت. به تعبير ديگر 
مدرس��ه به عنوان محيط تربيت و به عنوان 
سازنده شخصيت، نتوانسته به وظيفه ذاتى 
خويش عمل نمايد و ت��ا اينجا قوانين صرفاً 
اهرم فشارى براى مهار نه زمينه ساز يك امر 

پرورشى و تربيتى بوده اند. 

ق��رآن كري��م در آي��ه 84 س��وره اس��راء 
مى فرمايد:»بگو: هر كس بر پايه شاكله خود 
عمل مى كند.« برخى از مترجمين »شاكله« 
را به خل��ق و خوى و عادت هاى اكتس��ابى 
ترجمه نموده كه شايد بتوان در يك كالم از 

»شاكله« به شخصيت تعبير نمود. 
آنگاه كه به صورت تكوينى هر انسان براساس 
شخصيت خويش رفتار مى كند، راه رفتارسازى 
درس��ت، از س��اخت ش��خصيت مى گذرد و 
اينجاس��ت كه ض��رورت تربي��ت رخ عيان 
مى كند، درحالى كه »تربيت« در نظام آموزش 
و پرورش ما به شدت مغفول مانده يا به يكسرى 
رفتارهاى صورى تقليل يافته است. الزم به ذكر 
است كه تأكيد بر تربيت به معناى مخالفت با 
وضع يا اعمال قانون نيس��ت، بلكه معتقديم 
ظرفيت قان��ون، تربيت و پرورش نيس��ت و 
رسالت قانون چيزى فراتر از ايجاد زمينه براى 
پرداختن به تربيت نمى باشد. به عبارتى مهار 
رفتار توسط وضع و اعمال قانون، خوب و حتى 
الزم است، اما كافى نيست؛ چراكه پاى قانون 
از گليم »مديريت رفتار« فراتر نمى رود و هرگز 
به »ساخت شخصيت« كه مرتبط با امر تربيت 

است، نمى رسد. 
حال آنكه در بلند مدت ما بايد به فكر ساخت 
ريشه هاى رفتار باشيم؛ چراكه توقع تربيت 
افراد از تصويب و اعم��ال گزاره هاى قانونى 
بى جاست و عمل بر طبق چنين توقعى در 
بلند مدت، كاركرد اصلى قانون را مخدوش 
كرده و آن را از يك زمينه  ساز تربيت و رفع  
كننده تشنجات، به ايجاد كننده نارضايتى و 

ابزار ايجاد چالش تبديل مى كند. 
اينجاس��ت ك��ه باي��د از تصميم گي��ران و 
تصميم سازان پرسيد چرا تا به امروز، قوانين 
مديريت رفتار كه هر س��ال توسط برنامه ها و 
آيين نامه ها و بخشنامه ها وضع و اعمال مى شود، 
زمينه  ساخت شخصيت و تربيت افراد جامعه 
را فراهم نكرده است؟ آيا نيازمند يك بازنگرى 

كلى در سازوكارهاى تربيت نيستيم؟


