
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
دوشنبه26ارديبهشت1401-14شوال1443
سالبيستوچهارم-شماره6483-16صفحه

قيمت:3000تومان

سرمقاله

آقای وزیر آموزش و پرورش! 
لطفاً دقت کنید

غالمرضا صادقیان / سردبیر

وزیر آموزش و پرورش پس از آن نکته سنجی رهبر معظم 
انقالب درب��اره حفظیات غیرضروری کتاب های درس��ی، 
دیروز اع��الم کرد مطال��ب غیرکاربردی ای��ن کتاب ها که 
منفعتی برای دانش آم��وزان ندارد، از س��ال آینده حذف 

خواهد شد. 
خیلی خوب! هرچند برای اصالح  نقص   ها نباید منتظر تذکر 
می ماندید اما اکنون این نگرانی  وجود دارد که کار عجله ای 
و غیرکارشناسی انجام شود زیرا ش��ما می توانید بگویید از 
همین امروز کمیسیون هایی برای این کار تشکیل می دهید 
اما نمی توانید به طور قطعی بگویید از مهر کتاب   ها را عوض 
خواهید کرد؛ خود این سخن نس��نجیده است. در این باره 
که موضوعی به غایت مهم اس��ت و آینده کشور را گروگان 
خود گرفته است،  با برخی اس��تادان جامعه شناسی علم و 
فیلس��وفان علم کشور گفت وگو  هایی داش��تم که تذکرات 
بجایی با نهایت دغدغه مندی برای آینده کشور ارائه دادند. 
بدون توجه به ای��ن واقعیت   ها ممکن اس��ت نظام تعلیم و 
تربیت خطای دیگری مرتکب شود. نیروی انسانی موجود 
اگر این کاره بود و تخصصی در این زمینه داشت، کار به اینجا 
نمی رسید، پس بهتر اس��ت به این تذکرات آینده پژوهان 

کشور توجه کنید:
یک/ وزیر و مدیران وزارتخانه باید مش��خص کنند مطالب 
کارب��ردی و غیرکاربردی کدام اند. اگ��ر این بخش به دقت 
مشخص نش��ود، مانند دهها مورد دیگر پندی درست را بد 
به کار گرفته ایم. بنابراین تکرار می شود: با این عجله ممکن 
نیست که در سال آینده همه کتاب   ها را اصالح کنیم. البته 
از همین امروز باید کار را ش��روع کرد، اما تدوین کتاب ها 

امری بسیار حساس است. 
دو/ به جای مطالب حذف شده چه چیز  هایی را می خواهید 
اضافه کنید؟! در پاس��خ باید بدانیم در مرزهای دانش چه 
می گذرد و ورود ب��ه آن مباحث چه پی��ش نیاز  هایی دارد. 
مطالبه رهبری از م��ا بار  ها »حرک��ت در مرزهای دانش« 
بوده است. تشکیل کمیته   هایی از اعضای جوان دانشگاه که 
خود در مرزهای دانش دستی بر آتش دارند الزم است. اتاق 
فکری که در آن این افراد، پیشنهاد دهند، نقادی کنند و باز 
پیش��نهاد دهند تا به نتایجی تحلیل شده برسیم، ضروری 

است و از هر هزینه دیگر کم خرج تر. 
سه/فقدان چنین کمیته هایی موجب می شود مطالب حذف 
شده و مطالب افزوده شده مورد انتقاد آن دانشگاهیان قرار 
گیرد. به ع��الوه اگر نویس��ندگان کنونی می دانس��تند که 
کدام مطالب غیرضروری است که از ابتدا آن را در کتاب   ها 

نمی گذاشتند!
چهار/ بسیاری از استادان کشور هستند که حاضرند بدون 
کوچک ترین چشمداش��ت مادی در ارتقای س��طح کیفی 
کتاب   ها کمک کنند. کافی اس��ت دعوت نامه بفرستید. در 
نهایت می توانید گواهی حضور در جلس��ات را برای ش��ان 
صادر کنید که در ارتقا و ترفیع ایش��ان نق��ش بازی کند. 
بنابراین دعوت از دانش��مندان کشور برای ش��ما بار مالی 

نخواهد داشت. 
پن��ج/ ب��ه عن��وان نمون��ه، تغییرات��ی ک��ه در کتاب های 
زیست شناسی انجام شد، نقدهای زیادی را به دنبال داشت. 
در آنجا نیز علت آن ب��ود که از دیگران نظرخواهی نش��د. 

نگذارید این ماجرا تکرار شود. 
شش/ هدف، ارتقای سطح علمی کشور در سال های آینده 
اس��ت. این کار را با عجله انجام ندهید. خود را از تنوعی از 
نظرات بی بهره نسازید. اجازه دهید همه نظرات شنیده شود 
و در انتخاب و حذف مطالب به خ��رد جمعی فرهیختگان 
احترام بگذارید. در هدایت جلس��ات از اس��تادان فلس��فه 
علم، جامعه شناس��ی علم، آینده پژوهی و سیاس��تگذاری 
علم هم بهره گیرید. این افراد می توانن��د از منظری کالن 
پیش��نهادها را نقد و بررس��ی کنند. مهم تر از همه در همه 
کمیسیون   ها از افرادی که تخصص آنها آموزش علوم است، 

هم بهره بگیرید. 
هفت/ کار وزیر فراهم کردن ش��رایطی اس��ت که در آن به 
عنوان نمونه تنوعی از اس��تادان جغرافیا در جلساتی جمع 
ش��وند و درباره اینکه چه مطالبی از جغرافیا حذف ش��ود 
و چه مطالبی افزوده ش��ود تصمیم بگیرن��د. کار را به خرد 
جمعی استادان بسپارید. در آن کمیته   ها دبیران با سابقه و 
متخصصان تعلیم و تربیت هم حضور داشته باشند. نتیجه 
نهایی نیز هر چه بود تمکین کنید. تا س��ال بعد که مجدد 
کاستی   ها را جبران کنید. کتاب   ها باید پویا باشند. علم هر 
روز در حال تغییر اس��ت و این کمیته   ها در همه سال باید 
فعال باشند. همان طور هم که گفته شد از استادانی دعوت 
کنید که توقع مالی از جلسات نداشته باشند و واقعاً سرشان 

برای ارتقای علم در کشور درد کند. 
بقيهدرصفحه2

تغییر کتاب های درسی 
مستمر و با مقتضیات زمان و مکان است

گفتوگوی»جوان«باسخنگویوزارتآموزشوپرورشدربارهتغييراتکتابهایدرسیپسازتذکررهبرمعظمانقالب

صادقستاریفرد:تغييرمحتوایکتبدرسیبهصورتمستمرانجاممیشودواقتضائاتهر
زمانوهرمکانمدنظرقرارمیگيرد.متناسبباشرايطروزمحتوایبرخیکتبدرسیبازنگری

واصالحخواهدشدواينطورنيستکهمحتوایامروزمايکدههپيشتدوينشدهباشد

محورتغييرمحتوایکتبودروسمهارتهایزندگی،گفتمانانقالبوتربيتنسلیاست
کهبتوانددرگامدومانقالبتمدننويناسلالمیرامحققکند.مابايدنيرویانسانیودانش

آموزانیتربيتکنيمکهدرشکوفايیوپايهگذاریتمدننويناسالمیبکوشند| صفحه3

    اجتماعی

  نمایندگان با اصالح بند ۳ ماده یک طرح ش��فافیت قوای سه گانه با 
۱۳۳ رأی موافقت کردند. براساس بند اصالحی، عملکرد مراکز قضایی 
مانند دادگاه انقالب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن الزم است 

مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه می شود | صفحه2

سخنگويفرماندهانتظاميکشوردرپاسخبهپرسش»جوان«
دربارهچراييگسترهقاچاقکاال:

»جوان«آمادهانعکاسپاسخمديريتشهریاست

سخنگوياقتصاديدولت:بادستوررئيسجمهوربناشد
تمامافراديکهيارانهبگيرهستندوتاماهقبلمشمول
دريافتيارانهنقديبودهاند،درصورتيکهخودشان

همچنانمتقاضيباشند،برايماهاوليارانهکمکمعيشتي
جديدبهحسابآنهاواريزشود| صفحه4

نظريمختصربهچندوچونتحريففردوسيوشاهنامهاو
دردورهپهلوي

گفتوگوي»جوان«باپژوهشگرحوزهزنانوخانواده| صفحه10

»ناجا« با ارتقا به فرماندهی کل»فراجا« شد

   چطور مي شود قشري از مردم یا بخش هایي از خرده فرهنگ ها، فرقي 
نمي کند در چه جایي از این کره خاکي باش��ند، بیش��تر به خرافات روي 
مي آورند؟ ش��اید جواب هاي گوناگوني براي این پرسش به ذهن برسد، اما 
بستر بسیاري از جواب ها در یک عامل خالصه مي شود؛ هر چه مردم بیشتر 
از علم و دانش واقعي فاصله بگیرند، به همان نسبت بیشتر به خرافات روي 

خواهند آورد | صفحه8

   محمدعل��ي فروغي، یک نس��خه خطي ش��اهنامه را از عبدالحس��ین 
تیمورتاش وزیر دربار رضاخان به امانت مي گیرد و از روي آن نس��خه، یک 
ش��اهنامه به تصحیح خودش چاپ مي کن��د. اما در تصحی��ح انجام داده، 
چنان تحریفاتي انجام مي دهد که باعث مي ش��ود ایران تیمورتاش )دختر 
تیمورتاش(، ملول شده و در دادگاه به علت سرقت ادبي و تحریف شاهنامه 

از فروغي شکایت کند  | صفحه9

درديدارعلمایاهلتسنن

 رئیسی: وحدت شیعه و سنی 
راهبرد ماست

چتر شفافیت بر مراکز قضایی 
گسترده شد

پليسدرمقابلهبااحتکار
دسترسیبهسامانهتجارترا

میخواهد

 موفقیت شهرداری
 به شرط مدیریت وعده ها 

و اعتمادزایی
»جوان«درگفتوگوبامردموکارشناساندرباره
وعدههايمديريتشهريواثراتسوءتأخيردر
اجراييشدناينوعدههاگزارشتهيهکردهاست

پرداختيارانهجديد
بههمهيارانهبگيران
بادستوررئيسجمهور

وقتيفروغيميراثحکيمرا
بهتيغتحريفميسپارد!

اهدافجمعيتي
بدونتوجهبهمسئلهازدواججوانان

محققنميشود

فالگيرها
سواربرجهلمشتریهامیتازند

درحاللیکلهتصورمیشلدبعدازمشلخص
شدنتخلفاتگسلتردهمالیشلهابالدين
عزيزیخادم،رئيسمعزولفدراسيونفوتبال،
جريمهسلنگينیبرایاودرنظرگرفتهشود،
ديلروزکميتلهاخلالقفدراسليونفوتبال،
اوراتنهلابلهدوسلالمحروميلتازتمامی
فعاليتهلایفوتبالیوپرداخلت100ميليون
تومانجريمهنقدیمحکومکرد!البتهباتوجه
بهحمايتهایقبلیاينکميتهازعزيزیخادم
بهعنوانتنهاحامیرئيسمعزول،میشدتوقع
صدورچنينحکمیراداشت.عزيزیخادمدر
حاللیفقط100ميليلونجريمهشلدکهتنها
يکیازپرداختیهلایاوبهعنوانپاداشهای
غيرمعقولمثاًلبهآشلپزتيمملی50ميليون
تومانبودهاست.اينکهقراراستبقيهمبالغی
کلهاودريافتکلردهچگونلهمطالبهشلود،
سؤالیاسلتکههنوزبیپاسلخماندهاست!

کمیته اخ��الق رأی خود را در خص��وص پرونده 
رئیس معزول و برخی مسئوالن وقت فدراسیون 

فوتبال اعالم کرد.
در این رأی مس��تنداً ب��ه موادی از قان��ون آمده 
است: آقایان شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان 
رئیس فدراسیون، علی سلیمانی صرمی به عنوان 
خزانه دار، حس��ن کامرانی فر به عن��وان دبیرکل 

فدراسیون، وحید فدایی به عنوان رئیس دپارتمان 
مالی و محم��د بابازاده درویش ب��ه عنوان رئیس 
اس��بق دپارتمان حقوقی به دلیل نقض مقررات 
اخالقی فوتبال متخلف شناخته شده و به موجب 

دادنامه مورخ 25 اردیبهشت ۱40۱:
الف( شهاب الدین عزیزی خادم به محرومیت از دو 
سال هر نوع فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ساحلی و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی

ب( علی س��لیمانی صرمی ب��ه محرومیت از یک 
سال هر نوع فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال 
س��احلی و پرداخ��ت ۳00 میلیون ری��ال جزای 

نقدی
ج( حس��ن کامرانی فر به پرداخ��ت 400میلیون 

ریال جزای نقدی
د( وحید فدایی به پرداخ��ت ۳00 میلیون ریال 

جزای نقدی

و( محمد بابازاده ب��ه پرداخت ۳00 میلیون ریال 
جزای نقدی

د(محرومیت مطابق ماده ۳8 مقررات انضباطی 
فدراس��یون فوتبال ش��امل هرگونه فعالیت اعم 
از داور، بازیک��ن، مرب��ی، پزش��ک، فیزیوتراپ و 
فعالیت ه��ای مش��ابه، هرگون��ه فعالیت ه��ای 
اداری و مدیریت��ی در ح��وزه فوتبال، ش��رکت 
در دوره ه��ای آموزش��ی، نام��زدی در هرگون��ه 
انتخاب��ات فوتبال��ی، واس��طه گر و کارگ��زاری 
رسمی مسابقات می باش��د( محکوم گردیده اند، 
 لذا مستدعی است مراتب به متش��اکیان ابالغ و 

تفهیم شود:
۱- مستند به بند ۱ ماده 6۳ آیین نامه اخالق و بند 
4 ماده ۱0۳ آیین نامه انضباطی محرومیت مندرج 
در رأی فوق بالفاصله به محض صدور اجرا و ارائه 
درخواست تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا 

توقف اجرای آن نخواهد بود. 
درخواس��ت  داش��تن  ص��ورت  در   -2
تجدیدنظرخواهی ب��ا رعایت تش��ریفات قانونی 
من��درج در م��اده 6۳ آیین نام��ه اخ��الق ظرف 
م��دت ی��ک هفت��ه الیح��ه اعتراضی��ه منضم 
به رس��ید پرداخ��ت هزین��ه دادرس��ی در وجه 
 فدراس��یون فوتب��ال را به کمیته اخالق ارس��ال 

کنند. 

   ابتدای فصل تصور  می شد پرسپولیس همانند 
پنج فصل گذش��ته باز هم اجازه قدرت نمایی به 
سایر مدعیان را ندهد، ولی رفته رفته مشخص شد 
این بار استقالل پرقدرت و بابرنامه به میدان آمده 
تا بعد از 9 سال طلسم ناکامی هایش را بشکند و 
رقیب سنتی را از میدان به در کند. در پایان هفته 
بیست و هفتم این رؤیا به حقیقت پیوست و فرهاد 

با آبی ها مزد زحماتش را گرفت. 
سرمربی بلندپرواز اس��تقالل تأکید زیادی برای 
دور نگه داش��تن تیمش از حاش��یه و برخورد با 
حاشیه س��ازان دارد. فره��اد مجی��دی از ابتدای 
فصل کمر همت بس��ت تا به هیچ بازیکنی اجازه 
برهم زدن تمرکز تیم را ندهد. او با بازیکنانی که 
قصد جدایی به دالیل مختلف را داشتند )قائدی 
و دیابات��ه( محترمانه و حرفه ای برخ��ورد کرد و 
برخالف برخی مربیان با مخالفت ها و اصرار بیجا 
مانع جدایی شان نش��د. در عوض مجیدی تالش 
کرد با اضافه کردن مهره ه��ای دیگر جای خالی 
آنها را پر کند. عالوه  بر این، آن چند نفری هم که 
در طول این چند ماه هوس جنجال به سرش��ان 
زده بود را نیز به نیمکت تبعید کرد تا حساب کار 

دست بقیه بیاید. سرمربی حتی در مقابل حواشی 
دانش��گر ترجیح داد این مدافع را تنبیه کند و در 
این مدت هم جای خالی اش در خط دفاع استقالل 

احساس نشد. 
آبی ها تا اینجا در همه بازی های شان برای برد به 
میدان رفته اند. نگاهی به عملکرد و شیوه بازی های 

استقالل نشان می دهد که بازیکنان تیم قهرمان 
نه هیچ تیمی را دست کم گرفته و نه از هیچ تیمی 
ترسیده اند. آنها از همان هفته نخست به تصاحب 
جام فکر می کردند و این تفکری است که از کادر 
فنی نشئت می گیرد. مجیدی سال ها بود رؤیای 
پایان دادن به ناکامی های تیم محبوبش را در سر 

داشت، همین اندیشه را به درستی به شاگردانش 
منتقل کرد و از آنها خواس��ت تا رس��یدن به این 
هدف دست از تالش نکشند. روحیه جنگندگی 
و کوتاه نیامدن مقابل مشکالت باعث شد آبی ها 
کمتر از مدعیان دیگر بهانه جوی��ی کنند و تمام 
تمرکزشان معطوف به کس��ب امتیاز از حریفان 
باشد. استقالل اینگونه مسیرش را برای قهرمانی 
هموار س��اخت و در نهایت هم با غلبه  بر فوالد و 
با توجه به شکست پرس��پولیس مقابل سپاهان، 
س��ه هفته زودت��ر قهرمانی اش را مس��جل کرد. 
باور به قهرمان��ی و تنفر از باخ��ت، رمز موفقیت 
اس��تقالل در این فصل بود.  تیم��ی که هدفش 
قهرمانی است از همان بازی نخست حق اشتباه 
ندارد در ای��ن صورت در پایان فص��ل می تواند با 
حداکثر امتیاز ج��ام قهرمانی را لم��س کند. در 
کارنامه استقالل اگرچه 9 تساوی دیده می شود، 
ولی همین تس��اوی های ناامید کننده یک امتیاز 
به حس��اب این تیم واریز می ک��رد و درحالی که 
س��ایر مدعیان به بردهای پرگل خود می نازیدند 
استقالل اندک اندک امتیاز جمع کرد و زودتر از 
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سلخنگویقلوهقضائيلهبلهخودروسلازاندرخصلوصخودرو
غيراستانداردهشدارداد.

مسعود ستایشی، سخنگوی جدید دستگاه قضا از خودروسازان خواست 
نسبت به کار خود توجه بیشتری داشته باشند. 

ستایشی گفت: خودروسازان به سالمت مردم بیشتر توجه کنند، در غیر 
این صورت از ساخت خودرو غیراستاندارد آنها جلوگیری می شود. 

وی تصریح کرد: کش��ته ش��دن هزار نفر طی دو هفته که بخشی از آن 
مرتبط با استاندارد خودروهاست، غیرقابل چشم پوشی است. 

ستایشی اظهار کرد: رهبری معظم تاکنون دو بار درخصوص استانداردهای 
پایین خودرو تذکر داده اند. در همین راس��تا تمامی دستگاه  ها پای کار 

هستند تا از ساخت خودروی غیراستاندارد جلوگیری شود. 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: به شرکت سایپا درخصوص ساخت خودرو 
غیراستاندارد تذکر داده شده است. مسئله استانداردسازی خودرو ها با 
سالمت مردم در ارتباط است و خودروسازان باید به این امر توجه داشته 
باشند. باید جلوی شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد گرفته شود. 
ما هم در س��ازمان بازرس��ی به این امر ورود کرده ای��م. پلیس نیز پیش 
از این عنوان کرده بود اگر خودروس��ازان خودرو  های��ی تولید کنند که 

استاندارد های الزم را نداشته باشد حتماً مانع فروش آن می شود. 

سخنگویجديددستگاهقضا:
سایپا تولید خودرو غیراستاندارد را 

متوقف کند

محروميتدوسالهعزيزیخادمازفعاليتهایفوتبالی
خوبان عالم مثاًل نقره داغ شد!

نگاهیبهعواملموفقيتاستقاللبرایقهرمانیدرليگبرتربعداز9سال
جسور، بلندپرواز، نترس و کم اشتباه

لبنان با »حزب اهلل« می ماند
پيشبينیهااينبودکهگروههایموسومبه14مارس،فروپاشیاقتصادیرا

پلیبرایپيروزیخودکنند،ولیبرآوردهاايناستکهگروههاینزديکبهمقاومت
مانندسال2018برندهرقابتبرسرصندوقهایرأیخواهندبود

حدود 4 میلیون لبنانی واجد شرایط دیروز برای تعیین تکلیف 1۲۸ نماینده پارلمان لبنان، پای صندوق های رأی رفتند | صفحه 15
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