
    در شرایطی که بارها و بارها قوه قضائیه از برخورد جدی با اراذل و مفسدان اقتصادی 
که مخل آسایش مردم و زندگی آنها می شوند خبر داده است، به نظر می رسد قرار نیست 
شاهد این جدیت در فوتبال باشیم، چراکه نه تنها برخوردی با متخلفان آن نمی شود 
بلکه امروز شاهد تالش آنها برای بازگشت به رأس فوتبال هستیم. حاال سؤال اینجاست 
که چرا قوه قضائیه در برابر این همه تخلف محرز سکوت کرده و اقدامی نمی کند؟ اقدامی 

که باید برای جلوگیری از فساد دوباره زودتر انجام شود | صفحه 13

انفجار کریمه در اوکراین قیامت می کند؟!

جان تازه ای که شهید حججی به جامعه داد 
موضوع مستند »جان« است

    روز سه ش��نبه پای��گاه هوای��ی س��اکی در 
نووفدوریوکا در س��واحل غربی کریمه، ش��اهد 
چند انفجار شدید بود که گردشگران روس را در 
نزدیکی این پایگاه به وحش��ت انداخت. چندین 
ویدئو در رسانه های اجتماعی، از زوایای مختلف 
این انفجار     ها را که ش��اهدان عینی تعدادشان را 
دست کم 12 انفجار اعالم کرده اند، ثبت کردند. 
ش��دت انفجار     ها و ابری از دود که ب��ر اثر آنها در 
پایگاه ساکی رخ داده، در حالی نمایان است که 

گردشگران روس نیز از این انفجار     ها دچار ترس 
ش��ده اند. نه اوکراینی     ها مس��ئولیت انفجار های 
کریمه را ب��ه عهده گرفته اند و ن��ه واکنش اولیه 
روس ه��ا، حکایت از چنین چی��زی دارد. دولت 
اوکراین هرگونه مسئولیت خود را در این انفجار     ها 
که گفته می ش��ود یک کش��ته و چند زخمی به 
دنبال داشته، رد کرده و وزارت دفاع روسیه هم 
گفته که این حادثه بر اثر انفجار مهمات در این 

پایگاه نظامی روی داده است | صفحه 15

    هر کس که خداوند را دوس��ت داشته باشد، 
خداون��د او را ب��رای دیگ��ران دوست داش��تنی 
می کند، مانند حاج قاس��م س��لیمانی و ش��هید 
محسن حججی که شهادتشان را عامل وحدت 
مل��ی ق��رار داد و نش��ان داد طبقه بندی ه��ای 
ذهنی م��ا از یکدیگ��ر چق��در از واقعیت ها دور 
است. محمدحس��ین نوروزی، مستندساز جوان 
کشورمان که از وی مس��تند جذاب »خاطرات 
موتورس��یکلت« درباره گ��روه موتورس��واران 

جنگ ه��ای نامنظم ش��هید چمران، ش��ناخته 
شده تر است، در زمان ماجرای تبادل پیکر شهید 
محسن حججی در س��وریه حضور داشته است 
و تصمی��م می گیرد این واقع��ه را ثبت کند. وی 
گفت وگوهای��ی با چهره ه��ای فرهنگی و هنری 
درباره ش��هید حججی انجام می ده��د و به این 
ترتیب مس��تند »جان« شکل می گیرد. نوروزی 
در گفت وگو با »جوان« درباره مس��تند »جان« 

توضیحاتی داده است | صفحه 16

چرا  سکوت؟!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 20 مرداد 1401 - 13 محرم 1444
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 آموزشی نمانده 
که دنبال عدالت آموزشی باشیم!

سرمقاله
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 ضمیمه خانواده 
پنج شنبه های روزنامه جوان

دهمین شماره 
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تا از خيابان رد شويم

«كودكان» بي دفاع ترين شهروندان
در ترافيك شهر هستند

هريك از ما مى توانيم  يك خيريه باشيم

دلتان روضه مكتوب مى خواهد
 «ماه به روايت آه» را بخوانيد

نازنين برادرم، عباسم!

بخوريد و بياشاميد
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ساده و بي تكلف، پاي صحبت خادمين حسيني

آقايي يعني 
نوكري دستگاه سيدالشهدا(ع) 
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عظيم   ترين سمفونى  غمبار دنيا
نگاهى به آيين هاى سنتى عزادارى امام حسين(ع) در مناطق مختلف ايران
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 دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور: 
آموزش  و  پرورش در سیستم کنکور فعلي له شده  است و اصاًل نه براي دانش آموز و نه براي خانواده آنها اهمیتي ندارد 

 

که چه چیزي تدریس مي شود، دبیران هم از این وضع خسته شده اند  

يادداشت هاي امروز

شیوع مفسده در اجاره ساعتی خانه ها
جالل مهرگان
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 وحشیگری صهیونیست ها
 تالش مذبوحانه برای بقا / سیدعبداهلل متولیان
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 ريسمان سست سرويس های اطالعاتی 
و بعثی در عراق / هادی محمدی
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این هم عاقبت نظام تعلیمی ما!
بیست و چند سال پیش بود که در گزارشی میدانی برای روزنامه 
کیهان، از رویش یک آموزش وپرورش »موازی« که یک معلم 
قدیمی راه  انداخته بود، خبر دادم؛  نظامی موازی با مجوز از خود 
وزارتخانه آموزش و پرورش و با معلمان و مدیران همان مجموعه، 
با گردش مالی بسیار زیاد درحد همان وزارتخانه و با چاپ کتاب 
بیشتر از انتشارات کتب درسی دبیرستان ها. در آن زمان نوشتم 
اگر اسکندر مقدونی می خواس��ت در زمان حمله به ایران برای 
نابودی نظام تعلیمی این سرزمین، برنامه ای بنویسد قادر نبود به 
این خوبی کار کند! بعدها کسانی از آن نام معروف خارج شدند 
و مؤسساتی با نام های دیگر و بسیار گس��ترده تر راه انداختند. 
هیچ کس ابایی نداشت که به آن نام مافیا بدهد و هیچ کس هم با 

صدای رسا اعالم نکرد که من از این مافیا خارج هستم! 
چکیده کاری که با نظام آموزشی ایران شده از این قرار است که 
دولت، یک بار سنگین ترین هزینه   جاری خود را که برای پرداخت 
حقوق معلمان به عنوان فراوان ترین ش��مار کارمندان دولتی و 
برای اداره یک وزارتخانه عریض و طویل می دهد، از جیب مردم 
خرج می کند، چه با مالیات و چه با پول نفت. بار دوم مردم برای 
موفقیت بچه هایشان، دوباره آنان را در ساعات تعطیلی مدارس 
و در تابستان ها به آموزشگاه های کنکور و زبان و انواع دیگری از 
آموزش هایی که تشخیص می دهند برای تعلیم بچه ها ضروری 
است، می فرستند و این بار هزینه ای تا چند ده  برابر هم که شده 
متقبل می ش��وند. هرچند این دومی عمومیت اولی را ندارد اما 
در ش��هرهای بزرگ کمتر دانش آموزی است که کالس زبان و 
کامپیوتر نرود و اگر مانند فرزندان دهک دهم و نهم هزینه های 
عجیب و غری��ب برای کنکور نکند، دس��ت کم ب��ا خرید برخی 
کتاب ه��ای آن آموزش وپرورش موازی و یا ش��رکت در برخی 
کالس های آموزش��ی، وارد سیس��تم موازی خواهد شد. هیچ 
حساب وکتاب روشنی وجود ندارد که میزان گردش مالی و چاپ 
کتاب و حضور دانش آموزان در این نظام موازی با دقت سنجیده 
شود و همه چیز تقریبی است و دلیل آن هم خود مافیا هستند. 

در آموزش وپرورش اصلی که تقریباً به هویت نهضت سوادآموزی 
نزدیک شده، کس��ی نمی تواند بعد از سال ها شرکت در کالس 
زبان انگلیسی مقاطع مختلف حتی یک  جمله کامل با این زبان 
ادا کند! اگر بخواه��د فیزیک و ریاضی را خ��وب بفهمد باید به 
آموزش و پرورش دوم یا همان موازی برود. معلمان در اولی در هر 
درسی مقدمات را آموزش می دهند و برای ارتقای فهم و درک 
دروس باید دانش آموز به دومی کوچ کند. در اولی پول کمتری 
هست و در دومی یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که مدیران و 
مؤسسان آن ابرمیلیاردر شده اند و مدرسان آن بنگاه موازی نیز از 
وضعیت خود راضی اند. این ها غیر از کالس های خصوصی معلمان 
در منازل و در مراکز نظارت نشده دیگر است. بحث زبان انگلیسی 
هم کامالً مجزا و خود یک بنگاه بزرگ دیگر است که محصل زبان 
را در یک دوره شش ماهه یا یک ساله به جایی می رسانند که در آن 

اولی تا صد سال هم باقی می ماند، به اینجا نمی رسید. 
پس م��ا دو نظام تعلیمی داریم، یکی رس��می با هزین��ه زیاد از 
بیت المال. و دیگری غیررسمی اما با مجوز از همان اولی و با گردش 
مالی ویران کننده از جیب مردم. هیچ کدام هم بدون آن یکی موفق 
نیست! دومی روی دوش اولی سوار است و اولی بدون دومی یک 
سوادآموز ناکار آمد اس��ت. کارگزاران اولی و دومی چنان در هم 
تنیده اند که قابل تفکیک به لحاظ منافع و مشارکت ها نیستند. 
موجودی مانند دوقلوهای به هم چس��بیده که هرگونه جراحی 
آن چه بسا به مرگ هردو منجر شود! این بال را چگونه بر سر خود 
آورده ایم که حاال دبیر س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشور درباره آمارهای نگران کننده عدالت آموزشی به این نقطه 
برسد:»)با کنایه(االن اصالً آموزش)در این نظام دولتی ما( اهمیتی 
ندارد. البته ما یک کشور کمونیستی نیستیم که بخواهیم جلوی 
بخش خصوصی را بگیریم که به تدریس کتاب ها دست نزنند. 
باید بخش خصوصی را در حوزه آموزش هدایت کنیم. اگر شما 
سرچشمه را درست کنید شاید همه کالس های کنکور تعطیل 
نشود ولی عده ای که مافیایی ایجاد شده اند کاهش پیدا می کنند. 
با این مصوب��ه جدید کنکور آن ع��ده ای می مانند که می توانند 
عمیق تر درس بدهند. آموزش و پرورش در سیستم کنکور فعلی 
له ش��ده اس��ت و اصاًل نه برای دانش آموز و نه برای خانواده آنها 
اهمیتی ندارد که چه چیزی تدریس می شود، دبیران هم از این 

وضع خسته شده اند.«
بیست و چند سال پیش، چه نگارنده و چه دیگران، این ویرانی را 
در رسانه ها پیش بینی می کردیم اما آن اژدهایی که نامش مافیای 
تعلیم وتربیت است،  هر نقدی و هر دلسوزی را خورد و یک لیوان 

آب خنک هم روی آن سرکشید! 

   زندگي امیرهوش��نگ به دو بخش تقسیم مي ش��ود؛ یکي روزگار خفقان 
پهلوي که اشعار اجتماعي و مردمي و همچنین عاشقانه هاي پر سوز و گداز او 
یادآور آن دوران است و دیگري روزگاري است که او با سرودن شعري نیمایي 
به استقبال امام خمیني و پیروزي انقالب اسالمي مي رود. در روزهاي ابتدایي 
پیروزي انقالب و بازگشت امام خمیني )ره( به وطن ، اشعار ابتهاج در خدمت 
انقالب است. اشعاری که از او در رثاي امام حسین علیه السالم و همچنین تمجید 
از مجاهدت هاي مردم فلسطین و لبنان در مبارزه با رژیم اشغالگر قدس به جا 

مانده گواهي بر رویکرد ضد استعماري و ظلم ستیزانه این شاعر است

   خبرنگار »جوان«: بسیاري از مسئوالن 
بحث مافیاي کنکور را مطرح کرده اند 

در این وضعیت چرا شورا به جاي تغییر 
روش برگزاري کنکور به  دنبال حل معضل 
اصلي یعني حذف مافیاي کنکور نمي رود، 

اکنون این احتمال وجود دارد که بعد 
از مافیاي کتاب هاي تست زني مافیاي 

کتاب هاي تشریحي نیز ایجاد شود، در 
حالي که مي توان آنها را غیرقانوني اعالم 
کرد یا حداقل به آنها کاغذ یارانه اي نداد. 

در بسیاري از کشورهاي دنیا آموزش 
غیررسمي یا مدارس غیرانتفاعي را ممنوع 
کرده اند، ولي در کشور ما بخشي از معلمان 
هم به همین روند آموزشي مافیا پیوسته اند

   کبگانیان در پاسخ به »جوان«: به نظر 
من اگر مافیایي وجود دارد به خاطر بدعمل 

کردن ماست. وقتي که همه فهمیدند 
شما با یك مسابقه تستي چهارساعته 

مي خواهید ارزیابي کنید، سراغ آن 
مي روند، ولي اگر شما سرچشمه را درست 
کنید شاید همه کالس هاي کنکور تعطیل 
نشود، ولي عده اي که به قول شما مافیایي 
ایجاد شده اند، کاهش پیدا مي کنند. با این 
روش جدید کنکور آن عده اي مي مانند که 
مي توانند عمیق تر درس بدهند! جمهوري 
اسالمي با شعارهایي که در قانون اساسي 
آن آمده باید مستضعفین را به شیوه هاي 

مختلفي حمایت کند | صفحه 3

»سايه« ای که همه لطافت بود
یادداشت محمدصادق عبداللهی

غروب »سایه«
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 رئیس جمهور در پیامی 
درگذشت شاعر پرآوازه، امیرهوشنگ ابتهاج را تسلیت گفت


