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سرمقاله

 دو خطای مافیایی 
تعلیم وتربیت ما

غالمرضا صادقیان / سردبیر

نظام آموزشی »حفظیات محور« و »نخبه گریز« ما در همین 
دو زمینه دو تذکر مهم از رهبر انقالب گرفت. جهان نزدیک 
به یک قرن پی��ش تحت تأثیر آم��وزه »خطاپذیری در علوم 
طبیعی«، دست به تغییر بزرگی در نظام های آموزشی زد که 
بر اس��اس آن تعلیم و تربیت را نه انتقال اطالعات و پرکردن 
ظرف ذهنی دانش آموز، بلکه کاوشگری و توانایی حل مسئله 
می دانس��تند، زیرا اطالعات علوم طبیعی به خاطر خطاپذیر 
بودن بعد از مدتی کنار گذاش��ته می شود، پس دانشجو باید 
کاوش��گری بیاموزد تا بتواند مس��ئله حل کند. اینکه جوان 
ایرانی پس از دیپلم از عهده حل بس��یاری از مسائل زندگی 
خویش برنمی آید، یکی از آسیب های نظام آموزشی ماست. 
دو تذکر رهبر انقالب حقایقی اس��ت که چندین دهه بحث 
گعده های اندیش��مندان نظام تعلیم و تربیت کشور بوده اما 
س��اختار مافیایی نظام آموزش��ی ما اجازه تغییر آن را نداده 
است. اول »چرا نخبگان و رتبه های برتر کنکور دنبال معلمی 
نمی روند؟ « و دوم »چرا کتاب     ها از دبس��تان تا دبیرس��تان 
از حفظیات و مطالب فراموش ش��دنی و غیرمفید پر ش��ده 
است؟ « بزرگ ترین خیانت به کش��ور می تواند این باشد که 
این دو تذکر را بشنویم و بگذریم. روی این سخن با آن مافیای 
تعلیم و تربیت کنکور باز و تس��ت پرور اس��ت و آن کسانی که 
نمی فهمند مهم است »چه کس��ی معلم ما باشد«. اکنون در 
این دولت برای این مطالبه باید زمان بندی مشخص و برنامه 
کاربردی معین ارائه شود تا نظام آموزشی ما نیز در گذر زمان 

به وضعیت خودروسازان نرسد!
دو سال  و اندی آموزش مجازی بچه     ها به خاطر کرونا، بسیاری 
از والدی��ن را به ناچار و از طریق اس��تماع ناخواس��ته صدای 
معلمان در خانه با برخی ضعف های آش��کار نظام تعلیمی ما 
آش��ناتر کرد. هرچند تکیه بر حفظیات در مدارس امروزی 
کمتر از دهه های 50 و 60 است و معلمان امروز برای حفظ 
مطالب فراموش ش��دنی و بعضاً بی فایده برای زندگی، فشار 
کمتری به دانش آموزان می آورند اما خود ساختار کتاب     ها از 

این مشکل خالی نیست. 
مثال را تعمداً از دروس دینی می زنم که بدانیم این حفظیات 
همه جا بد اس��ت و در دروس الهیاتی بدت��ر. معلم در درس 
هدیه     ها ت��الش می کند بچه     ه��ا تاریخ تولد و ش��هادت امام 
معص��وم را و اینکه هر کدام چه مدتی در زن��دان خلفا بودند 
و به دست چه کسی )صرفاً یک نام نه دست کم یک جریان(

به شهادت رسیدند، به خاطر بس��پارند! شاگرد دبستان چه 
فهمی از زندان و زندانی دارد؟! آن تاریخ تولد را چه اصراری به 
حفظ  کردن دارید؟ چرا به جای اینها، یکسره از علم دوستی و 
عطوفت و اخالق متعالی و نگاه مشفقانه امام معصوم با بچه     ها 
نمی گویید. تجربه  ای که معلم می خواه��د نام قاتل امام اول 
را در ذه��ن دانش  آموز بگنجاند و اگ��ر او فراموش کرد، نمره 
نمی گیرد، اسفناک اس��ت. از فضایل علی)ع( هزاران حرف 
می توان با بچه     ها زد که آن فضایل در هیچ یک از ابنای بشر از 
آغاز تاریخ نبوده و هرگز هم در یک  نفر دیگر جمع نخواهد شد. 
چه کسانی چندین دهه در آموزش و پرورش ما مسند کار را در 

دست داشته اند که این واقعیت را نمی فهمند؟!
در دروس علوم طبیعی برخی دروس ب��رای یک دانش آموز 
دبیرس��تانی مینیاتوری از دروس دانش��گاهی اس��ت و باز 
همین دروس را برای دبس��تانی     ها کوچک تر و مینیاتوری تر 
می کنند! عجبا! ان��گار آموزش به معنای آن اس��ت که از هر 
چیزی که علم نامیده می ش��ود، فنجانی یا ظرفی را پر کنیم 
و در ذهن دانش آموز بریزیم. این خطایی است که فیلسوفان 
تعلیم وتربیت سال هاست از آن عبور و نظام های آموزشی را با 
محور »حل مسئله « بازنویسی کردند. بسیاری از دانش آموزان 
اصوالً برنامه ای برای ادامه تحصیل حتی تا پایان دبیرستان 
در ذه��ن ندارند و ب��ه ورود به ب��ازار یا کس��ب و کار پدری یا 
ورزش ه��ای قهرمانی یا مانن��د آن فکر می کنن��د. با چنین 
دانش آموزی، درسی دیگر باید که به کار زندگی بیاید و جدل 

بر سر حفظ کردن طوطی وار مطالب خسارت بار است. 
تذکر جدی دیگر رهبری به نظام آموزش��ی ما ایجاد بستری 
است که نخبگان کنکور برای معلم شدن سر و دست بشکنند. 
برخی گمان نکنند که چاره این  کار صرفاً پرداخت حقوق به 
معلمان به اندازه مهندسان و معماران و پزشکان است. این هم 
هست اما شرط اول بازتعریف جایگاه واقعی معلمی است که 
در آن جایگاه یک معلم دبیرستانی و دبستانی همان احترام 
یک پزش��ک و مهندس را برای مردم داشته باشد. متأسفانه 
باید گفت معلم��ی در زمانه حاضر جایگاه بس��یار نازل تری 
حتی از یک معلم مکتب خانه در صد س��ال پیش دارد. قطعاً 
درآمد پایین، موجب شده شغل معلمی در ذهن عموم مردم 
که به ثروتمندان احترام بیشتری می گذارند، جایگاه رفیعی 
نداشته باشد اما همین که نخبگان دانشگاهی، شغل معلمی 
را برنمی گزینند نیز در این جایگاه بی تأثیر نبوده است و این 
ذهنیت را مردم با خود از زمان انتخاب رشته دانشگاهی برای 

فرزندان خود دارند. | ادامهدرصفحه2

بحرانآبدرگفتوگوی»جوان«باپژوهشگرحوزهبحرانهاي
محيطيوعضوانجمنمخاطراتمحيطيوتوسعهپايدار

  ش��رکت هاي رژیم صهیونیس��تي جایگزین ش��رکت هاي اروپایي 
ش��ده اند و در ح��ال حاضر صهیونیس��ت ها به دول��ت اردوغان براي 
سدس��ازي ها کمک مي کنند. من این ادعاي وزارت خارجه ترکیه را 
که مدعي غیر علمي بودن ادعاهاي ایران بوده است، نمي پذیرم و متهم 

درجه اول خود ترکیه است | صفحه3

صفحه5

مشكالتنشرونگاهیبهسیوسوميننمايشگاهكتاب
درگفتوگوی»جوان«بامديرانتشاراتروايتفتح

  یادداشت داود عامری
يکواسطهامينبينناشروخريدار

سردارسليمانی:بسيجهيچگونهخطكشيندارد

نزديكیصهيونيستهابهآلمانهااينگمانراتقويتكردهكه
برایاطالعازمحتوایمذاكراتمورادرتهران،گوشیاورادر

آلمانبرایمدتیضبطكردهباشند| صفحه15

از جمله ویژگي هاي دفاع مقدس که ش��رایط پدیدار شدِن موفقیت آمیز 
مدیریت جهادي را ایجاد کرد، تحریم و محدودیت اقتصادي- سیاسي و فشار 
نظامي- امنیتي ایجاد شده از سوي دشمن بوده است؛ زمینه اي که دیگر نخواهد 
گذاشت امور یک کشور با مدیریت هاي عادي و معمولي تدریس شده در جهان، 
پیش برود. این مسئله در دفاع مقدس ما نیز عیناً به تحقق پیوست | صفحه8

   غالمعلي حدادعادل: از نظر مبنایي بحثي نیس��ت و االن نگران اجرا و 
مدیریت هستیم و اینجاست که آدم قوي مي خواهد، مگر مي توان یک جنگ 
را با ستاد قوي و صف ضعیف به پیروزي رساند؟ سیاست هم همینطور است 
و باید در مقام اجرا نیرو داشته باش��یم، نه اینکه دور هم جمع شویم و  یک 
حزب درست کنیم و همه همت این باشد که وکیل مجلس و عضو شوراي 
شهر بشویم. باید ارتشي متقي و باعرضه از نیروها را داشته باشیم که خدمت 

و کار درست انجام دهد و بموقع در صحنه باشد | صفحه5

   درحالی که آخری��ن برآوردها از حجم قاچاق کاال و ارز س��االنه حدود 
12میلیارد دالر بود، در سال هاي اخیر تفاوت قیمت کاالهاي اساسي در 
داخل و خارج از کشور زمینه را فراهم آورده بود تا بخشي از کاالهاي اساسي 
به کشورهاي همجوار قاچاق شود، به طوري که در این مدت حجم قاچاق 

ورودي و خروجي کاال به 18 میلیارد دالر رسید | صفحه12

 صهيونيست ها مجري 
 پروژه هاي سدسازي تركيه  

در هژموني آب هستند

 سردار سالمی:  بسيج كمك كار مردم 

در شرایط جدید اقتصادی باشد

 رد پای صهیونیست     ها 
در بازداشت »انریکه مورا«! 

عّزتوپيشرفتبااعتمادبهنفسملي



ومديريتجهادي

حجمقاچاقوروديوخروجيكاال
به18ميليارددالررسيد

 اصالح یارانه ها 
 با نیروی متقی و با عرضه 

و ستاد و صف قوی ممکن است

متخصص جنگ هاي نامنظم 
 كوه هاي كردستان را 

مثل كف دستش مي شناخت
صفحه7

رواياتيازشهيدعبداهللرحيمي
فرماندهگردانضربتمحمدرسولاهلل)ص(دردفاعمقدس

 ناشر و کتابخوان در نمایشگاه 
از دوری تا دوستی

سودومنفعتدرنشركودکونوجوان
حرفاولرامیزند

مخاطببرایخريدكتابشعر
بهانتشاراتاعتمادمیكند!

 ترس و طمع اعراب  مقابل صهيونيست ها 
دیگر معنا ندارد

واردات خودرو بدون  محدودیت

رهبرمعظمانقالبدرديداراميرقطر:درقضيهمحلهشيخ
جّراح،حمايتبرخیكشورهایعربیازمردمفلسطينحتیبه
اندازهبعضیاروپايیهاهمنبود.اينرويكردكشورهایعربیاگر
ازترسرژيمصهيونيستیياازرویطمعبهآناست،بايدبدانند
امروزرژيماش�غالگرنهدرشرايطیاستكهمیتوانبهاوطمع

داشتونهازاوترسيد| صفحه2

 »صبح جمعه« با رئيس جمهور 
در ميدان مرغ فروش ها

تفاوت اس��ت بین رئیس جمهوري که تازه صبح 
روز جمعه متوجه اصالح قیمت سوخت در کشور 
ش��د و رئیس جمه��وري که صب��ح روز جمعه در 
میدان بهمن تهران حاضر مي ش��ود تا از نزدیک 
در جری��ان توزیع کااله��اي ضروري م��ورد نیاز 
مردم ق��رار بگی��رد و با م��ردم نیز ب��ه گفت وگو 
بپ��ردازد، بي ش��ک اگ��ر بازاره��ا در دوره زماني 

اعمال اصالح��ات ارز ترجیحي ب��ه خوبي رصد و 
کنترل ش��ود و نتایج اصالحات نیز به سود مردم 
و اقتصاد ملي باشد، افکار عمومي براي اصالحات 
آت��ي اقتصاد با دول��ت همراهي بهتر و بیش��تري 
خواهند داش��ت، چراک��ه رئیس جمه��ور اصالح 
 ارز ترجیحي را تازه ابت��داي اصالحات اقتصادي 

معرفي کرده بود | صفحه4

معاونصنايعحملونقلوزارتصمت:باشروعوارداتقيمتهاكاهشمييابد
ضمناينكهتعرفهپايينتريبرايدهکهايپايينجامعهتعيينشدهاست

درگذشتهخودروهايوارداتيقيمتباالييداشتند،امادرمصوبهجديدكهتنظيمشدهعالوه
بردودهکباال،دهکپايينهمدرنظرگرفتهشدهوقراراس�تبامشوقهايخاصكهبتواند

دهکهايپايينراهمپوششدهدوارداتانجامگيرد

برايوارداتخودرونميتوانيمبهطوركاملازمنابعبانکمركزياستفادهكنيمبنابراين
پيشنهادشدكهسرمايهگذارانميتواننددرزنجيرهارزشخودروچهدرقطعاتوچهدرزير

مجموعههاسهيمباشندوهمچنينمشوقهايصادراتينيزتعريفشد| صفحه12

صفحه16

یادداشت  سیاسی

 داللت های راهبردی  
سفر  امیر قطر به تهران

حمیدرضا شاه نظری

امیر قطر با فاصله کوتاهی از سفر اخیر آقای رئیسی به دوحه، به 
تهران آمد و بر اعتماد به جمهوری اسالمی و توسعه روابط با تهران 
تأکید کرد. این س��فرهای دوطرفه و در یک فاصله زمانی کوتاه، 
داللت های راهبردی متعددی در خود دارد. روابط دوجانبه تهران 
و دوحه در دهه های گذش��ته عمدتاً تحت تأثی��ر روابط ایران با 
سایر قدرت  ها و کشور ها به خصوص عربستان بوده است. چنانکه 
روابط این کش��ور با ایران پس از قطع رابطه عربس��تان سعودی 
با ایران در س��ال ۹۴ به س��ردی گرایید ولی پس از تحریم های 
سیاس��ی- اقتصادی قطر به دست عربس��تان، بحرین، امارات و 
مصر از خرداد سال ۹6 جایگاهی ویژه یافت. در آن شرایط که قطر 
در محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی ائتالف س��عودی قرار 
گرفته بود ایران با استفاده از کریدور هوایی خود با قطر به یگانه 
مسیر حمل و نقل کاالهای مورد نیاز و کمک های انسان دوستانه 
به آن کشور تبدیل شد. پس از این کمک سرنوشت ساز ایران بود 
که نگاه قطر به ایران تغییر کرد و سعی در نزدیکی به جمهوری 
اس��المی ایران به عنوان یک کش��ور قابل اعتماد و یاری دهنده 
دوس��تان در دوران س��ختی کرد. این رفتار ایران ب��ه قدری بر 
مقامات این کشور اثر داش��ت که بار ها در مناسبت های مختلف 
 از جمله در س��فر اخیر امیر قطر به تهران به آن اش��اره و از ایران

 تشکر کردند | صفحه2

   روز پنج  ش��نبه  یک روز پس از اینکه صهیونیس��ت       ها تقال 
کردند از پذیرش مس��ئولیت ترور ش��یرین ابوعاقله، خبرنگار 
فلسطینی ش��بکه خبری الجزیره ش��انه خالی کنند، ناچار به 
اعتراف ش��دند. روزنامه عبری هاآرتص به نق��ل از ارتش رژیم 
صهیونیستی نوشت که ابوعاقله به ضرب گلوله نظامیان یگان 
مخفی دوفدوفان ک��ه در جریان حمله به جنی��ن، دهها گلوله 
شلیک کرده اند، کش��ته شده اس��ت. بر اس��اس این گزارش، 
گلوله ای که به ناحیه س��ر خبرنگار الجزیره اصابت کرد، کالیبر 
5/56 میلیمتر بود و از تفنگ نوع m16 ش��لیک شد. پیش تر 
نفتالی بنت، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی مدعی شده بود 
که شواهدی نش��ان می دهد افراد مسلح فلس��طینی با شلیک 
بی هدف باعث کش��ته ش��دن این خبرنگار ش��دند! دیروز  در 
مراسم تشییع این خبرنگار شهید، نظامیان صهیونیست تالش 
کردند مانع انتقال پیکر وی، از بیمارس��تان شوند. پلیس رژیم 
صهیونیستی با تأکید بر اینکه خواهان پایین آوردن پرچم های 
فلس��طین در جریان مراسم است، مس��یرهای های منتهی به 
بیمارستانی را که پیکر ابوعاقله در آن قرار داشت، مسدود کرد. 
عالوه بر این، نیروهای صهیونیست، به سمت بیمارستان حمله 
و آن را محاص��ره کرده اند. هالل احمر فلس��طین خبر زخمی 
 ش��دن دهها فلس��طینی را در پی حمله نظامیان صهیونیست 

تأیید کردند   | صفحه15

یادداشت  بین الملل

 هجوم راهبردی امریکا و انگلیس
 به  شبه قاره

هادی محمدی

جنگ اوکراین و برنامه های جهانی امریکا و انگلیس برای نظم 
تک قطبی جهانی که به اولویت مهار و مدیریت روسیه و چین 
تأکید بیش��تری تولید ک��رده، بر اهمیت جای��گاه ژئوپلتیک و 
جغرافیاس��ازی برای گش��ودن جبهه های جدید بحران سازی 
علیه روس��یه، چین و ایران، افزوده اس��ت. کودتای س��فید در 
پاکستان و س��رعت تحرکات امریکا و انگلیس برای ساماندهی 
س��اختارها و رویکردهای آنان در پاکس��تان به عن��وان جبهه 
پش��تیبانی کننده از برنام��ه امریکا و انگلیس در افغانس��تان و 
س��پس آس��یای میانه، بر این ارزیابی تأکید دارن��د. بر همین 
اس��اس تمامی ظرفیت های ارتباطی و نفوذ و هماهنگ سازی 
از سوی امریکا و انگلیس بر ثبات س��ازی مطلوب در پاکستان 
قرار گرفت��ه و از طریق خلیل زاد، آرام س��ازی عم��ران خان و 
حزب او ک��ه ظرفیت ه��ای خود را ب��رای به چالش کش��یدن 
س��اختارهای کودتایی متمرک��ز کرده اند، دنبال می ش��ود و 
دستگاه های اطالعاتی و نظامی پاکستان وارد مرحله جدیدی 
از همکاری و بده بستان با امریکا و گس��ترش آن در افغانستان 
شده اند. در این دستورکارها، احتمال اقدامات نظامی نیز دیده 
ش��ده و حذف و ترور یا عملیات های ویژه برای س��اکت کردن 
 و همراه کردن جریان های مزاحم در پاکس��تان و افغانس��تان، 

منتفی نیست| صفحه15

یادداشت  ورزشی

 المپیک ناشنوایان
پرچم ایران باالست

فريدون حسن

درخشش فوق تصور ورزش��کاران ناش��نوای ایران در المپیک 
برزیل بار دیگر ثابت کرد که توجه به ورزش قش��رهایی چون 
جانبازان و معلوالن، ناشنوایان، نابینایان و کم بینایان تا چه حد 
می تواند مؤثر باشد. سال هاس��ت که در زبان عامه و به مزاح جا 
افتاده که اگر روی ورزش اقشار دارای معلولیت کار می کردیم 
االن آق��ای ورزش جهان بودی��م. این مورد حاال ب��ه حقیقتی 
 انکار ناپذیر تبدیل ش��ده که نمونه آن را به وض��وح این روزها 
می ت��وان در برزیل دید. کاروان ورزش��کاران ناش��نوای ایران 
با کس��ب 31 مدال رنگارنگ در رده س��وم المپی��ک قرار دارد 
و این در حالی اس��ت که تنه��ا دو روز به پایان این مس��ابقات 
باق��ی مان��ده و بچه ه��ای ناش��نوای ای��ران کاری کرده ان��د 
که پرچم ایران باالس��ت. هرچن��د این امکان وج��ود دارد که 
تغییر در رده ایران صورت گیرد، اما کس��ب همی��ن نتیجه را 
حتی با یک یا دو رتب��ه پایین تر با توجه ب��ه حرف های مهران 
تیش��ه گران، رئیس فدراس��یون ناش��نوایان که پیش از اعزام 
کاروان ایران به برزیل گفته بود هدفمان کس��ب مدال بیشتر 
و ارتقای جای��گاه هفتمی ای��ران در رقابت های قبلی اس��ت، 
باید یک موفقیت ارزش��مند تلقی کرد. سال هاست که چنین 
 قول هایی از زبان رؤسای فدراس��یون ها و ورزشکاران مختلف 

شنیده می شود | صفحه13
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