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سرمقاله

 تأثیر فربگی تورم 
بر نحیفی تعمق در نسل آینده!

غالمرضا صادقیان / سردبیر

ضعف نیروی انس��انی چندوجهی و عمیق و با قابلیت درک 
و تحلیل مس��ائل مختلف، از قوی       ترین ضعف هایی است که 
می توان پیش بینی کرد در آینده یقه کشور را خواهد گرفت 
و این یعنی همه آسیب       ها از اقتصادی و اجتماعی تا سیاسی 
و امنیتی را باید انتظار بکشیم. درواقع چیزی که در غرب با 
»فوردیسم« آغاز شد و بعد با هش��دار »انسان تک ساحتی « 
هربرت مارکوزه توجه جهان را به خود معطوف کرد، به شکلی 
خطرناک تر و متفاوت تر در نسل جوانی که در ایران در حال 
تحصیل و تربیت اس��ت،  ش��کل خواهد گرفت: یک انس��ان 
به ش��دت متخصص، اما س��طحی، که در مقابل هر نسیمی 
متالطم می شود و قدرت تبیین و تحلیل را از دست می دهد 
و چون قادر به تفس��یر جهان نیس��ت، قادر به تغییر جهان 
هم نخواهد بود و به کل��ی نیروی یک نظ��ام جهانی خواهد 
ش��د که او را مانند یک ربات به هر س��و می برد، مانند برگ  
 از ش��اخه  جداش��ده ای که قدرتی برای تعیین سرنوش��ت 

خود ندارد. 
آنچه دیروز رهبر انقالب درباره ضعف بهره وری نیروی انسانی 
گفتند، چیزی غیر از این آینده  خطرناک و توضیح زمان حاضر 
است و ریشه در رفتارهای گذشته ما دارد که اکنون مبتال به 
آن ش��ده ایم اما »نیروی انس��انی تحصیل کرده  یک وجهی« 
بالی دیگر و شاید بزرگ تری است که از افق های آینده به ما 
چشم دوخته و انتظار ما را می کشد! پس اگر می خواهیم مانند 
زمان حال که گرفتار نیروی انسانی کم بهره  شده ایم، گرفتار 
تحصیل کرده های کم عمق و یک وجهی هم نش��ویم،  باید از 

همین حاال آن را چاره کنیم. 
دانش آموزان و دانش��جویان ما اغلب در حوزه های تحصیلی 
و تخصصی خود بر مس��یری که به »کارایی و توانایی بیشتر « 
بینجامد، با سرعت پیش می روند و همین را نشانه درست بودن 
مس��یر خود می دانند. معتقدند وقتی به عنوان یک متخصص 
رایانه، ش��یمی، پزش��کی یا الکترونیک از آخری��ن روند      ها و 
پیشرفت       ها باخبر می شوند و در حوزه تخصصی خود از کارایی 
و توانایی باالیی برخوردار هستند، این یعنی کمال! برخی نیز 
این تک بعدی و یک وجهی بودن را ضرورت و الزام علوم نوین و 
تمدن جدید می دانند و همین را می ستایند. شاید این انسان 
خطرناک       ترین انسانی باشد که تاریخ به خود خواهد دید. تبیین 
اینکه چرا به این سو می رویم آسان نیست و احتماالً هر تبیینی 

شامل همه علل نمی شود. اما توصیف آن ساده تر است. 
نسل جدید ما درکل به شدت از خواندن نوشته های سنگین 
گریزان اس��ت. این بال هم در حوزه و هم در دانش��گاه است. 
بسیاری از ایشان حتی دانشجویان علوم انسانی، تأمل و تعمق 
در این علوم ندارند. از ادبیات دوری می کنند. کتاب می خرند 
اما نمی خوانند. رواج خرافات و سطحی گویی و آسان گیری در 
دین یکی از نتایج این وضعیت است. اما مهم ترینش که مورد 
نظر نگارنده است،  دورش��دن این نسل از فضای گفت وگوی 
علمی و اس��تدالل آوری منطقی اس��ت، به طوری که اغلب، 

پرشتاب،  هیجانی،  پرخاشگر، زودباور و زودگذرند! 
اگر به یک��ی از تبیین های ای��ن وضعیت بتوان اش��اره کرد، 
 معتقدم تورم اقتصادی مستمر، موجب دوری نسل جدید از 
فضای آرامش روانی الزم برای تعمق و تدبر شده است. نسلی 
که سرعت رشد نرخ دالر و س��که را می بیند و درک می کند، 
نمی تواند در منظومه کاری و فکری خود، وقتی برای مطالعه 
و بحث و گفت وگو ب��از کند. این نس��ل می خواهد از ریزش 
ارزش دارایی اش عقب نماند، پس ارزش بزرگ تری را از دست 
می دهد. اگر متخصصان پزشکی یکی از دالیل طوفان دیابت 
و بیماری های داخلی و قلبی را »استرس« ناشی از وضعیت 
بی ثبات اقتصادی می دانند، جداافتادن نس��ل آینده س��از از 
س��اختن یک زندگی همراه با آرام��ش و فرصت های فراوان 
مطالعه و تعمق نیز ریشه در همین وضعیت اقتصادی دارد. اگر 
می خواهیم نسل آینده از وزش بادهای خشک و سوزان مانند 
همین آشوب پاییزی در امان باشد- و این جز با نسلی که اهل 
تعمق و دوراندیشی باش��د، ممکن نیست- از سرراست       ترین 

کار      ها سامان دادن به این اقتصاد متالطم است. 

 سپردن تاریخ شفاهي به افراد كم سواد 
مسیر كار را منحرف مي كند

 رویكرد بسیج، جهاد تبیین
جهاد خدمت و جهاد امیدآفریني است

 دروغ هاي فضاي مجازي 
جرقه اغتشاشات بود

گفتوگوي»جوان«بادبيرمجمعطراحانانقالباسالمي

 نهضت پوسترهاي انقالب 
در سرتاسر ایران شبكه سازي مي كند

سردارفتحاهللجعفريدرگفتوگوبا»جوان«:

شهید باقری می گفت باید ایمان محوری را 
جایگزین تجهیزات محوری كنیم

دنيايپهپادهایايرانی
دقيقوکمنظير

    قاسم تبریزي در گفت و گو با »جوان«: مي شود 
تعریف کرد که ف��الن ارگان هم به تاریخ ش��فاهي 
بپردازد، اما اولین مسئله این است که عالوه بر سابقه 
فرهنگي، آیا آن ارگان صالحی��ت و تخصص انجام 
چنین کاري را هم دارد؟ برخي ارگان هاي فرهنگي 
کش��ور، بدون توجه ب��ه بایس��ته هاي کار و فقط در 

راستاي تولید محصولي در عرصه تاریخ نگاري، فردي 
را می فرس��تند که نه تاریخ مي داند، نه ش��خصیت 
منس��جمي دارد که بتواند خود را در یک چارچوب 
حفظ کند و نه ش��جاعت طرح پرسش هاي جدي را 
 براي انجام مصاحبه تاریخي با عنصر س��ازمان سیا 

یا موساد! | صفحه8

    رئیس کمیته بسیج ستاد دهه فجر انقالب اسالمي: 
مجموعه بسیج برنامه هاي متنوعي براي اقشار مختلف 
جامعه تعریف کرده است که با کمک آحاد مردم اجرایي 
خواهد شد. انقالب اسالمي ایران هم اکنون در اوج قدرت 
و پیشرفت قرار دارد و حمالت دشمنان به همین دلیل 
است. بنا بر تأکید رهبر معظم انقالب، دشمنان به دنبال 
تضعیف دستاوردها و پیش��رفت هاي نظام هستند که 
وظیفه داریم این پیش��رفت ها را به گ��وش مردم و دنیا 
برسانیم و نگذاریم انقالب را تضعیف کنند.  باید محاصره 

تبلیغاتي و کوچک انگاري پیشرفت ها و دستاوردهاي 
انقالب اسالمي را کنار بزنیم و تمامي گنج هاي انقالب 
را بیرون آورده و در معرض دید همگان بگذاریم.  جهاد 
تبیین و جهاد خدمت و جهاد امیدآفریني و نشاط آ فریني 
در تمام لوایح سازمان بسیج دنبال شده و در دستور کار 
است. تا پایان بهمن ماه همه گروه هاي جهادي مردمي 
اعم از پزش��کان و کارمندان با اعزام به مناطق مختلف 
کشور اقدام به خدمات رساني به نیازمندان و خانواده هاي 

کم برخوردار خواهند کرد | صفحه3

    محمدحسین نیرومند در گفت و گو با »جوان« : آثار 
این نمایشگاه را به این منظور تولید کردم که به مخاطب 
و تماشاگر خود یک تلنگر بزند. به او بگوید که هر چیزي 
که در فضاي مجازي دیدي یا خوان��دي را باور نکن. ما 
درگیر یک جنگ شناختي هستیم. مي خواهم بگویم 
مردم در این جنگ باید پیش از قبول هر چیزي بیشتر 
فکر کنند.  هدف من این بود که موضوع فضاي مجازي 
و دروغ پردازي در فض��اي مجازي را جدي بگیریم. این 
اتفاقات نشان داد که برخي از چهره ها چقدر نازل فکر  و 

چقدر راحت دروغ ها را باور مي کنند و مشخصاً باز نشر 
مي دهند. من در برخي از این کارها اسامي این افراد را 
هم آورده ام و احساس کردم که چون اینها به مردم ظلم 
کرده اند، نقل قول هایشان را باز نشر کنم، تا متوجه شوند 
که چطور در فضاي مجازي فریب مي خورند. در آثار به 
نمایش در آمده در این نمایشگاه بخشي از کارهایي که 
در ذهنم بود و تولید کردم ای��ن ویژگي تبییني وجود 
داش��ت، اما به دلیل محدودیت هاي نمایشگاه، امکان 

نمایش آنها وجود نداشت  | صفحه16

    مراکز انقالبي و هیئت ها به این باور رسیده اند که 
باید هزینه کنند و همین بستر کار هنرمندان انقالبي را 
بازتر کرده است و امروز کمتر درددل و گالیه هنرمندان 
گرافیست را مي شنویم که از ما کار رایگان مي خواهند 

و حمایت نمي ش��ویم. گرافیک زبان سریع االنتقال در 
خروجي اثر تولیدي اس��ت و هنرمند باید توان اشاعه 
هنرش را داشته باشد. نباید و نمي توان فقط او را حمایت 

کرد و آنها را وابسته بار آورد | صفحه12

    وقتي ارتش در عملیات هویزه شکست مي خورد 
آقاي فالحي مي گوید، ما دیگر عملیات تهاجمي انجام 
نمي دهیم. پس از آن شهید باقري نامه اي به دفتر امام و 
شوراي عالي دفاع مي نویسد و مي گوید ارتش در الک 
دفاعي فرو رفته و ما باید براي مقابله با دشمن عملیات 
آفندي داشته باشیم تا ابتکار عمل را در دست بگیریم 
و با طرح هایش ابت��کار عمل را هم ب��ا عملیات هاي 

محدود در دس��ت مي گیرد. از آن به بعد سپاه به طور 
جدي وارد صحنه جنگ مي ش��ود و ط��رح و برنامه 
آماده مي کند. در عملیات اهلل اکبر مجموعه سازمان و 
ساختار سپاه را به نحوي مي چیند که به عنوان یکي از 
رده هاي مهم جنگ مطرح  می شود. شهید باقري این 
کار را در زمان بني صدر انجام مي دهد که سختي هاي 

    یکي از رخدادهاي مهم دهه1380 به غنیمت گرفته خودش را داشت | صفحه7
شدن انواع مختلفي از پهپادهاي نفوذکننده به آسمان 
کشور بود.   انواع پهپادهاي اسرائیلي هرمس و پهپادهاي 
»شدو« و اس��کن ایگل و حتي نمونه هاي بزرگي مانند 
MQ-1 پریدیتور امریکایي از جمله پهپادهایي بودند 
که به طور سالم به دست نیروهاي مسلح کشور افتادند. در 
دهه1390 با به غنیمت گرفته شدن پهپاد فوق پیشرفته 
RQ-170 یک جهش بسیار بزرگ دیگر در محصوالت 
پهپادي کشور رقم خورد. این پهپاد که از نوع بال پرنده 
)Flying wing( محسوب مي شود هم از جهت طراحي 
هوافضایي، هم از جهت س��طح پنهانکاري راداري و هم 
برخورداري از پیشرفته ترین حسگرهاي مختلف اپتیکي 
و راداري یک محصول خاص در اختیار سازمان جاسوسي 

سیاي امریکا بود 

    محسن هرمزي، مدیر عامل شرکت متروی تهران 
و حومه گف��ت: تس��ت هاي باقیمانده قط��ار ملي مترو 
به منظور دریافت تأییدیه مراج��ع بین المللي در حال 
انجام است و پیش بیني مي شود فروردین سال 1۴0۲ 
نخستین نمونه این قطار با سطح داخلي سازي 8۵ درصد 

در خط فرودگاه امام خمیني )ره( به حرکت در آید

    رئیس رژیم صهیونیس��تی که ش��اهد تنش میان 
مقامات این رژیم به سرکردگی وزرای جنجالی کابینه 
جدید اس��ت، درباره فروپاش��ی آن هم ظرف چند سال 
هش��دار داده اس��ت. هرتزوگ با توجه به مصمم شدن 
مقاومت برای مقابله با صهیونیس��ت      ها ابراز امیدواری 
کرده که بت��وان وضع موج��ود را بهبود بخش��ید. این 
در شرایطی اس��ت که حامیان نخس��ت وزیر تمایلی به 

همراهی با او نشان نداده اند

 قطار ملي 
به حركت افتاد

واهمههرتزوگ
ازفروپاشیرژيم
صهيونيستی
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 رشد اقتصادی 
و ارزش ریال را  چاره كنید

رهبرمعظمانقالبدرديدارتوليدکنندگان،کارآفرينانوفعاالنعرصههایدانشبنيان:
ضعيفشدنپولملی،اعتبارکشورراکاهشمیدهد.دردنيایامروزارتقایجايگاه
يککشوربهميزانزيادیمربوطبهوضعاقتصادیآنکشوراست.وقتیيککشوری
پولشضعيفمیشود،امکاناتاقتصادیاشپايينمیآيد.اعتباروجايگاهشدر
دنيایامروزکاهشپيدامیکند.مابرایاينکهجايگاهکشوررادرمنطقهوجهانحفظ
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نيست.احتياجبهيکرشدمستمرپیدرپیاقتصادیدرميانمدتدارد| صفحه2
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اج     وزیر خارجه قطر روز یک     شنبه به تهران آمد و گفت که با خود حامل پیام امریکا است، اما 

در همان روز وزیر خارجه امریکا برای چندمین بار در ماه های اخیر گفت که ایران پیشنهاد 
ارائه شده در خصوص بازگشت به توافق هسته ای را رد کرد و با استناد به همین، تأکید کرد 

که امریکا در حال حاضر، بر وضعیت ناآرامی      ها در ایران متمرکز است | صفحه15

رقص »مون واک « امریکا در برجام  فیلم فجر با طعم
فرهنگ ایرانی اسالمی

    دبیر چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از حضور ۵۷8 اثر 
در بخش بین الملل خبر داد که پس از بازبینی ۲۶ اثر از ۲۵ کشور در این 

رویداد حضور خواهند داشت | صفحه16

لطفاً در آموزش و پرورش  
سرمایه گذاري كنید

    هر برگي از دفتر آموزش و پرورش پر از آه و افسوس است. در چنین 
شرایطي نباید مدیران آموزش و پرورش کاسه گدایي به دست بگیرند. 

خطابمان به نمایندگان محترم مجلس است | صفحه3

تصميمگيریهایمتناقضراعالجکنيد
برداشتازصندوقتوسعهنبايدفراقانونیباشد

ضعيفشدنپولملیراچارهکنيد
نيروهایمتخصصکشوررابايدحفظکرد
مشکالتساختاریبودجهراحلکنيد

مشکالتمحسوسمعيشتیودشواریهایموجوددررفاهخانوارها
ارتقایجايگاهايراندراقتصادمنطقهوجهان
ايجاداشتغالبرایميليونهافارغالتحصيل

وضعمبهمجمعيتازلحاظجوانیدرآيندهاینهچنداندور

4ضرورترشداقتصاد5تذکربهدولت

یادداشت سیاسی

 از انقالب اسالمی  
تا این  تحرک  نمایشی
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حمیدرضا شاه نظری

یادداشت ورزشی

قحط الرجال است آقای سجادی؟
صفحه13
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