
آنچه طی چن�د روز گذش�ته در خيابان هاي 
برخي ش�هرهاي ايران رخ داد، بس�يار فراتر 
از »اعتراض« بود. كشته س�ازي به شيوه هاي 
قرون وس�طايي، حتي فرات�ر از هرج و مرج و 
آشوب است. پادويي برخي س�لبريتي ها در 
اين كشت و كش�تار و انگيزه قات�ان مردم به 
بهانه فوت مهسا اميني، نيازمند بررسي هاي 
جامعه شناس�انه اس�ت. ش�ايد بتوان انگيزه 
معترضان به فوت مهسا اميني يا حتي داليل 
اعتراض به وضعيت اقتصادي را درك و تحليل 
كرد، اما انگي�زه آش�وب طلبان و ميدانداري 
برخ�ي س�لبريتي ها در اين هياه�و نيازمند 
بررسي هاي جداگانه اي اس�ت. براي بررسی 
اين موضوع و داليل ترويج خشونت عريان با 
غامرضا جمشيدي ها، استاد جامعه شناسي 
دانش�گاه ته�ران ب�ه گفت و گو نشس�ته ايم. 

 از نظ�ر جامعه شناس�ي دليل اينكه 
ضدانقاب در بح�ث نرماليزه كردن 
خش�ونت مردم را ترغيب مي كنند، 
اگر نيروي انتظامي يا يك فرد عادي 
را ديدند كه مخالف نظر آنها را داشت، 
بايد به او حمله كنند، چيست؟ اساسًا 
چرا معترضان را به اين س�مت سوق 

دهند؟
وقتي شما در همه امور كوتاه مي آیيد و بعضي از 
مواقع ذیل رأفت اسالمي به بعضي از افراد اجازه 
مي دهيد هر كاري انجام دهند، نتيجه آن همين 
شرایط مي شود. در س��اده ترین قسمت یعني در 
دنياي مجازي كه اوضاع كاماًل رها ش��ده است. 
دیگر اینكه چندین بار این رفتارها اتفاق افتاده و 
كسي هم از ميان افراد مؤثر محاكمه نشده است 
و همين ها موجب ش��ده اس��ت ضدانقالب براي 
این نوع رفتار جس��ارت پيدا كند، البته اميدوارم 
دس��تگاه قضایي به این ضرورت برسد كه با این 
افراد هم مقابله كنند ولي به ه��ر حال اصل این 
افراد بر حمله است، یعني تشویق به بحران سازي 
در جامعه مي كنند. وقتي در جامعه بحران ایجاد 
مي شود یا جامعه توان خود را از دست مي دهد یا 
عصباني مي ش��ود و در نتيجه آن حداقل اقتصاد 

دچار مشكل مي شود. 
دش��من كار خودش را انجام مي دهد، اصل رفتار 
آن مخالفت ب��ا نظام جمه��وري اس��المي ایران 
اس��ت، ولي آدم هاي آن در ه��ر دوره اي متفاوت 
مي ش��وند. یك نكته جالب در این دوره این است 
كه از حاشيه نشين ها كسي نبود و بحث اقتصادي 
هم مطرح نبوده است كه بگویيم افراد حاشيه نشين 
وارد شوند بلكه با عرض پوزش یكسري سلبریتي 
بي هویت كه هي��چ دردي را از م��ردم مملكت دوا 
نمي كنند با خرج نظام بزرگ مي شوند و خود این 
افراد تبدیل به ضد ما مي ش��وند. این یك ضرورت 
مش��خص اس��ت كه باید این افرادي كه متخلف 
هستند، تنبيه شوند، البته در حوزه تنبيه هم امام 
خميني)ره( یك جمله اي دارند با این مضمون كه 
در اسالم آرامش از باال شروع مي شود. اصل بر این 
است كه اول وقتي در باال كسي تخلف كرد، باید با 
او مقابله شود ولي در سطوح باالي ما كساني بودند 
كه تخلف مالي كردند و كاري در خصوص آن نشده 

است، بعد در سطوح زیرین یك مشت آدم بي هویت 
را بزرگ كرده ایم و همي��ن افراد آمده اند بر جامعه 
تأثير گذاشته اند، البته من اميدوارم نيروي انتظامي 
هم یك كار جامعه شناسي انجام دهد كه این افراد 
اغتشاش��گر چه كس��اني و از چه طبقه اجتماعي 
هستند. هر چند اینها در همه شهرها هم بوده اند 
ولي آیا مثاًل علي كریمي توانس��ته است به عنوان 
فوتباليست روي این افراد تأثير بگذارد كه شورش 
كنند یا خير. اصل بر این است كه طرف تا زماني كه 
خيلي خطرناک نيست، باید با مالطفت با او برخورد 
شود ولي وقتي كه از حد گذراند و دیگر اعالم كردند 

اصل نظام نشانه است، نباید در برابر او كوتاه آمد. 
 اين رفتار چه تبعاتي براي جامعه بعد 
از اين اغتشاشات دارد؟ اينكه مردم 
شاهد هستند بخشي از مردم به خود 
اجازه مي دهند س�ر هر مخالفتي به 

آنها حمله كنند. 
وقتي شما كوتاه بيایيد، فردا هم یك عده دیگري 
این كار را خواهند كرد. شما مي گویيد حاال اینها 
را رها كنيم اش��كالي ندارد، ول��ي همين موجب 
مي شود اینها جري تر شوند و شما باید با كساني 

كه به  دنبال براندازي هستند، برخورد كنيد. 
 قبل از اين هم شاهد رفتار براندازانه 
بوده ايم ولي به نظر مي رس�د سطح 

خشونت افزايش پيدا كرده است. 
من نمي دان��م اینها كج��ا آم��وزش مي بينند و 
گزارش ها در این خصوص در دسترس��م نيست، 
ولي مدتي پيش یك گزارشي داشتيم كه گفته 
شده بود افراد برانداز خيلي جسور شده اند. مثاًل 
كسی مي گفت وقتي به فردي كه خود را طرفدار 
آزادي می دانس��ت، مي گفتيم آزادي یعني چه، 
با خشونت جواب مي داد، نمي داني آزادي یعني 
چه؟! بررسي ها نشان مي دهد اغتشاشگران افراد 

خيلي جسور  و بي هویتي هستند. 
از نظر سطح اجتماعي این قابل بررسي است كه 
این افراد چه كساني هستند و باید بررسي كرد كه 
آیا مثاًل طرفدارهاي فوتبال هستند كه وارد این 
صحنه شده اند یا آدم هایي هستند كه ضدانقالب 
بوده اند و به ش��كلي به گروه هاي سياس��ي مثل 
منافقين، كومله و غيره وابس��ته بوده اند و اكنون 
بروز پيدا كرده اند. باید واقعيت اینها بررسي شود. 

از طرف دیگر من چن��د روز پيش در راهپيمایي 
حاضر و ش��اهد بودم ك��ه مردم آم��اده و منتظر 
دس��تور مقامات باالدستي هس��تند، وگرنه آنها 
مي توانند ابتدا به س��اكن هم در برابر خش��ونت 
آشوبگران خشونت نش��ان دهند، مگر آنها از این 
افراد مي ترسند؟ اینها كه از سربازهای زمان شاه 
بدتر نيستند! من جوان زمان انقالب هستم. این 
شورشي ها كه از آنها بدتر نيس��تند. مسئله این 
اس��ت كه مردم نمي خواهند نظم به هم بخورد و 
شاهد بودید كه خود نيروي انتظامي هم از مردم 
تش��كر كرد كه بدون اجازه وارد نش��دند، وگرنه 
مردم مي توانس��تند جلوي این اف��راد را بگيرند. 
مردم هر چند ممكن اس��ت ایراداتي نس��بت به 
مدیریت جامعه داشته  باش��ند اما اصل حكومت 

را قبول دارند. 
 اينكه افراد مي بينند با شورشي ها 
با خشونت برخورد نكردند و آنها با 
خشونت با آنها رفتار كردند، بعد از 
پايان اين شورش ها چه تبعاتي براي 

جامعه دارد؟ 
ممكن است این تصویر ایجاد شود كه ما هر چقدر 
داریم كوتاه مي آیيم اینها جسورتر مي شوند ولي 
در این مورد هم نظام باید تصميم بگيرد، چون اگر 
من سرخود وارد ش��وم، ممكن است خشونت ها 

بيشتر شود و این به صالح نيست. 
یكي از تالش هاي ضدانقالب این است كه با این 
نوع به خشونت كش��يدن، جامعه دو قطبي را در 
جامعه افزایش دهد، البته مش��كل این است كه 
دستگاه هاي دولتي هم بلد نيستند به درستي كار 
خود را انجام دهند. مثاًل یك آیين نامه انضباطي 
در دانشگاه بود كه هر خانمي باید این آیين نامه را 
رعایت مي كرد ولي در دوره آقاي روحاني یا این 
آیين نامه كاًل برداشته ش��د یا پاكش كردند یا به 
گونه اي نوشته شد كه خيلي جدي گرفته نشود. 
باالخره در دانشكده ما نيز برخي از افراد بدحجاب 
هستند و وضع آنها ناجور است ولي مي شود با این 
افراد از همان ابتدا بر اس��اس آیين نامه انضباطي 
برخورد ك��رد. در جامعه هم همين گونه اس��ت 
و بعض��ي از تخلفات را الزم نيس��ت كه بگيرید و 
بازداشت كنيد، چون عصبانيت به وجود مي آورد، 

بلكه باید یك راه دیگر قانوني پيدا كرد. 

 ما در ابت�داي انقاب حتي ش�اهد 
خشونت هاي مس�لحانه هم بوديم، 
چه شد اين خشونت ها از بين رفت؟

نيروهایي كه وظيفه شان برخورد با این خشونت ها 
بود، كار خود را انجام دادند، چون نمي ش��ود كه 
مردم براي مقابله با خشونت ها وارد شوند، ممكن 
است بحث دعواي شخصي ایجاد شود، به همين 
دليل بهتر اس��ت سازمان هاي رس��مي و قانوني 
كه مسئول انتظامات هس��تند، وارد شوند و اگر 
كسي هم مي خواهد با این خش��ونت ها برخورد 
كند، ما س��ازمان رسمي مانند بس��يج داریم كه 
مردم مي توانند وارد آنها شوند و به شكل رسمي 
با خشونت ها برخورد كنند ولي اگر مِن نوعي در 
خيابان درگير شوم، ممكن است درگيري شخصي 
شود و این خوب نيست. اگر كسي مي خواهد به 
مجموعه نظام كمك كند از طریق این سازمان هاي 
رسمي باید وارد شود، این نيروها هم آماده هستند 
و از قبل تشكيل شده اند تا در برابر این خشونت ها 
كمك كننده باشند و به سرعت وارد عمل شوند 
ولي اینكه فرد خودش بخواهد وارد شود، خسارت 

بيشتري دارد و بي نظمي ایجاد مي شود. 
 اين چرخه خشونتي كه ضدانقاب 
سعي مي كند در جامعه ايجاد كند، 

چگونه ادامه پيدا مي كند؟
بستگي به نحوه برخورد ما دارد. دشمن اینگونه 
اس��ت، اگر ش��ما محكم بگيرید، او عقب نشيني 
مي كند ولي اگر شل بگيرید، او پيشروي مي كند، 
البته همانطور كه اول بحث گفتم باید بررس��ي 
كنيم كه انگي��زه اوليه این افراد چه بوده اس��ت. 
انگيزه هاي اینها سياس��ي اس��ت یا مثاًل طرفدار 
فوتبال هستند و به دعوت فردي مثل علي كریمي 
وارد شده اند. هر چند بعيد مي دانم به  دليل اقتصاد 
وارد خيابان ها شده باشند، چون هر چند به چند 
تا بانك هم آسيب وارد شده است ولي دزدي كمي 
شاهد بوده ایم و بيشتر بانك ها را آتش زده اند. یكي 
از نكات جالب این حوادث این است كه خيلي در 
مناطق محروم نبوده است. با این حال گستردگي 
به دليل رها بودن فضاي مجازي وجود داش��ته 
و افراد جس��ور و بي تربيت هم حضور داشته اند. 
این خيلي مهم است كه فرد فقط جسارت ندارد 
بلكه بي تربيت هم است، كمااینكه در دانشگاه هم 
ممكن است وقتي من رئيس یك واحدي باشم، 
دانشجو بياید با من صحبت كند ولي االن توهين 
مي كند و شاید به این افراد آموزش داده شده است 
كه شخصيت طرف مقابل را خرد كنيد، شاید از 

شما بترسند. 
یك نظریه تحقير و سلطه است كه بر اساس آن 
مي گوید، براي اینكه به طرف سلطه پيدا كني، او 
را تحقير كن! هر كاري كه انجام مي دهد، شما او را 
تحقير كن. مثالً این همه آدم در راهپيمایي ميدان 
انقالب و بقيه جاها شركت مي كنند، شما بگو اینها 
كالً 100نفر هستند و پراكنده بودند! این نمونه اي 
از رفتاري است كه ضدانقالب براي تحقير مردم 
انجام مي دهد، البته من معتقدم همه این مسائل 
یك خيریتي داش��ت و موجب ش��د مس��ئوالن 
جمهوري اسالمي بيدار ش��وند، چون بخشي از 
مسئوالن جمهوري اسالمي خواب بودند و همين 

اتفاقات موجب بيدار شدن آنها مي شود. 

884984403سرويس اجتماعي
کوتاه آمدن مقابل آشوب طلب 

 به تخریب جامعه می انجامد
غامرضا جمشيدي ها: نمي توان انتظار داشت مردم براي مقابله با خشونت به ميدان بيايند

اما نيروهايي كه وظيفه شان مقابله با خشونت است، بايد به اين وظيفه به  درستي عمل كنند

»جوان« پيرامون ترويج خشونت در اغتشاشات اخير با استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران گفت و گو كرده است

سجاد آذري
  گفت وگو

حسین سروقامت

طواف  ميليوني شمس الشموس
بيش از 4/6ميليون زائر از سراسر كشور  و اقصي نقاط جهان 
خودشان را به بهشت بارگاه امام رضا)ع( رساندند كه گفته 

می شود بزرگ ترين اجتماع تاريخ در نوع خود بوده است

انگار اينج�ا، از پاي اين ضريح و از اين گنب�د طايي تا عرش الهي 
يك قدم بيش�تر فاصله نيس�ت! كبوترهايي كه در اين جغرافياي 
عش�ق پر مي زنند، گويا فرش�تگاني هس�تند كه صداي دل هاي 
شكس�ته و باراني را همچون قاصدكي به گوش خدا مي رسانند و 
مژده حاجت هاي روا ش�ده را به س�مت زميني ها مي آورند. اينجا 
بي تردي�د جغرافياي عش�ق و الماس درخش�ان س�رزمين ايران 
اس�ت، به همين خاط�ر ه�م در آخري�ن روز ماه صفر و ش�هادت 
خورشيد درخشان آس�مان كش�ورمان، بيش از 4/6ميليون زائر 
از سراس�ر كش�ور و همچنين از اقصي نقاط جهان خودشان را به 
بهشت بارگاه امام رضا)ع( رس�اندند تا در طواف شمس الشموس 
به اس�تقبال ماه ربيع بروند. در اي�ن ميان بس�ياري از زوار با پاي 
پياده خودشان را به حرم مطهر رضوي رساندند تا حسن ختام دو 
ماه عزاداري اهل بيت را با اقامه عزاي امام هش�تم)ع( برپا دارند. 
چند سالي مي شود روزهاي پایاني ماه صفر، عاشقان رضوي و شيعيان 
از اقصي نقاط كشور و حتي از سایر كش��ورها با پاي پياده راهي زیارت 
حرم رضوي مي شوند تا گرد حرم رضوي طواف و ذره وجودشان را در 
سایه سار خورش��يد تابناک توس احيا كنند. در كنار زواري كه با پاي 
پياده راهي زیارت حرم رضوي مي شوند، بسياري از عاشقان و شيعيان 
هم ایام پایاني ماه صفر و شهادت امام رضا)ع( را براي زیارت حرم رضوي 
انتخاب مي كنند. خالصه اینكه امس��ال هم بعد از دو سال كرونایي و 
كمرنگ شدن اجتماع هاي عظيم، یك بار دیگر شاهد اجتماع ميليوني 
زائران رضوي در مش��هد الرضا بودی��م. به گفته مدیری��ت امور زائران 
استانداري خراسان رضوي، امسال اجتماع زائران رضوي در شهر مشهد 

از 4/6ميليون نفر گذشت. 
 اجتماع 4/6ميليوني 

آنطور كه حجت االس��الم حج��ت گنابادي نژاد، مع��اون هماهنگي و 
مدیریت امور زائران استانداري خراسان رضوي در خصوص ميزان ورود 
زائران به مشهد خبر داده است، از روز اربعين تا پایان شب شهادت امام 
رضا)ع( 4 ميليون و 6۷6 هزار نفر وارد مشهد شده اند.  معاون هماهنگي 
و مدیریت امور زائران اس��تانداري خراس��ان رضوي با اش��اره به اینكه 
۸۷درصد زائران با خودروهاي ش��خصي وارد مشهد ش��ده اند، افزود: 
»موج بازگشت زائران آغاز شده و با اضافه ش��دن هزارو500 دستگاه 
اتوبوس به پایانه مسافربري امام رضا)ع( تمهيداتي براي بازگشت زائران 
سنجيده شده است.« گنابادي نژاد تصریح كرد: »تمهيدات الزم براي 
بازگشت زائران انجام شده است. تقاضاي ما از زائران خارج از استان این 
بوده است كه بليت بازگشت خود را نيز از همان شركت اتوبوسراني كه با 
آن به مشهد سفر كرده اند، تهيه كنند تا براي بازگشت با مشكل مواجه 
نشوند. پروازهاي فوق العاده به فرودگاه مشهد اضافه شده است، اما فقط 

۲درصد زائران از این طریق وارد مشهد شده اند.«
  مشايه اي  به سمت خورشيد 

در كن��ار ورود  ميليوني زائ��ران امام رضا)ع( از نقاط مختلف كش��ور و 
دیگر كش��ورها از راه هاي زميني، ریلي و هوایي، دلدادگاني عاش��ق با 
پاي پياده در طریق عش��ق قدم مي گذارند و مخلصانه به سوي حریم 
نور حركت مي كنند.  هر ساله تعداد زیادي از محبين اهل بيت)ع( در 
روزهاي پایاني ماه صفر در مس��يرهاي منتهي به مشهد مقدس پياده 
قدم برمي دارند، سختي هاي راه را به جان مي خرند تا روز شهادت امام 
هشتم)ع( با حضور در صحن و س��راي آن امام همام، عرض تسليت و 
ارادت خود را به ساحت قدسي این امام همام ابراز كنند.  امسال اما مسير 
نور حال و هواي دیگري دارد؛ پس از دو س��ال از دوري دلدادگان امام 
هشتم)ع( كه به  واسطه ش��يوع كرونا، امكان زیارت پياده حرم رضوي 
مقدور نبود، زائران امام رئوف از هر سو خود را به مشهد رساندند؛ دوري 
دو ساله از حرم رضوي از یك سو و غم جا ماندن محبين سيدالشهدا)ع( 
از زائران پياده اربعين حسيني از سوي دیگر سبب شد زائران بيشتري 
قدم در این مسير بگذارند.  به گفته حسين رضایي، سخنگوي جمعيت 
خدمتگزاران زائران پياده امام رضا)ع(، بيش از 414هزار زائر پياده امام 
رضا)ع( به مش��هد مقدس رس��يده  اند. از این تعداد 63درصد آقایان و 
3۷درصد بانوان و همچنين ۲هزار و 1۷0نفر از آنها اهل تسنن هستند. 
مسن ترین فرد از ميان زائران پياده امسال پيرمردي ۸9ساله از سبزوار 

و كوچك ترین فرد نيز نوزادي شش ماهه از فریمان است. 
رضایي خاطر نش��ان كرد: »عالوه بر ۲۲واحد خدمت رساني به زائران 
پياده با ۲۲هزار خدمه، پنج ایستگاه خدمت رساني از استان هاي غربي 
كش��ور نيز كه در ایام اربعين در عراق به زائران پياده خدمت رس��اني 
مي كردند، در ایام دهه پایاني صفر در مشهد مستقر و به پخت غذا براي 

زائران پياده مشغول شده اند.«
 در مسير بهشت

به گفته مصطفي فيض��ي، مدیر عالي حرم مطهر رض��وي از صبح روز 
۲9صفر تا شب شهادت حضرت رضا)ع(، بيش از یك ميليون و 350هزار 
زائر وارد حرم رضوي شدند.  وي به برخي خدمات آستان قدس  رضوي 
به زائران در ایام پایاني صفر اش��اره كرد و گفت: »خدمات پذیرایي در 
موكب هایي از سراسر كش��ور حتي موكب زائران عراقي، افغانستاني و 
پاكستاني ارائه شد كه روزانه بالغ بر 500هزار وعده پذیرایي به زائران 
ارائه مي ش��د و در كنار آن، اماكني در حرم مطهر براي استراحت چند 
ساعته زائران پيش بيني شده بود كه زائران از آن استفاده كردند.« رئيس 
مركز رسانه و اطالع رساني اداره كل تبليغات اسالمي خراسان رضوي 
هم از اجراي طرح »در مسير بهش��ت« همزمان با سالروز وفات پيامبر 
اعظم)ص( براي ميزباني از زائران دهه پایاني صفر، با مشاركت هيئت ها 
و مراكز فرهنگي و مردمي از پایانه مس��افربري مش��هد تا حرم مطهر 

رضوي خبر داد. 
 حسن ختامي بر ماه صفر

آیين سنتي خطبه خواني در شب شهادت امام رضا)ع( رسمي كهن است 
كه همه ساله همزمان با شب شهادت امام رضا)ع( برگزار مي شود. 

امس��ال هم به گفته معاون اماك��ن متبركه حرم مطه��ر رضوي آیين 
خطبه خواني شب شهادت ثامن الحجج)ع( شب گذشته بعد از اقامه نماز 
مغرب و عشا در صحن پيامبر اعظم)ع( برگزار شد. قرائت خطبه شب 
شهادت امام رضا)ع(، مرثيه سرایي و شمع گرداني از جمله بخش هاي 
این مراسم آیيني است.  آیين شام غریبان نيز شب گذشته بعد از اقامه 
نماز مغرب و عشا برگزار شد. در این آیين، كاروان خادمان بارگاه منور 
رضوي با شمعدان هاي الله در دس��ت، حركت خود را از تقاطع شهيد 
شوش��تري در خيابان نواب صفوي به س��مت حرم مطهر آغاز كردند 
و س��پس با اجتماع در صحن انقالب، هم��راه با زائران ب��ه عزاداري و 
سوگواري پرداختند. سال هاي گذش��ته این آیين در چهارراه شهدا به 

سمت حرم مطهر برگزار مي شد. 

قديمي ترها! دس�ت مريزاد كه به م�ا ياد داديد بيش�تر تاريخ 
بخوانيم، قبل از ورود هر فناوري، فرهنگ سازي كنيم، راستي 

و درستي پيشه كنيم و... 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟ ما مهارت »مديريت 

تعارض« را بلديم؟
مي دانيم تعارض زماني شكل مي گيرد كه تفاوت، به چالشي جدي 
تبديل شده، نشانه هاي بيروني پيدا كند؟ بلديم جوري رفتار كنيم 

كه سبب ناكامي ديگران در رسيدن به اهداف شان نشويم؟
مي دانيم در فعاليت جمعي، تعارض برخي اعضا مي تواند مهارت 

ميانجي گري را در سايرين تقويت كند؟
بلديم از مذاكره و پرسش براي مديريت تعارض استفاده كنيم؟

مي داني�م بعضي افراد ج�ز در س�ايه تعارِض جدي ش�ناخته 
نمي شوند؟

ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 
آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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 رضائي- تهران: مس��ئوالن نس��بت به افرادي كه در چند 
روز گذشته مشغول اغتشاش و اوباشگري بودند و تصاویرشان 
موجود است، رأفت نشان ندهند، این یك خطاي نابخشودني 
است. تا كي با این افراد با بخشش رفتار مي كنيد؟ استاندار تهران 
هفته پيش گفت: بيشتر كس��اني كه در این چند روز اغتشاش 
كرده اند سابقه دار هس��تند. قوه قضائيه با شدت برخورد كند و 
مجازات هاي سنگيني براي شان در نظر بگيرد. این آشوبگران 
و متعرضان به بيت المال جز زب��ان زور چيزي نمي فهمند. این 
درخواس��ت مردمي اس��ت كه براي این انقالب و استقامت آن 
در برابر دشمنان خون ها داده اند و همچنان با سختي هایي كه 

متحمل مي شوند، پاي این انقالب و این پرچم ایستاده اند. 

سام بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹6۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸4۹۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

اجراي 2 ساعت درس تربيت بدني 
در همه مدارس الزامي شد

ورزش�ي  فعاليت ه�اي  و  تربيت بدن�ي  دفت�ر  مدي�ركل 
وزارت آموزش و پ�رورش درب�اره جزئي�ات »درس تربي�ت 
بدن�ي« در م�دارس سراس�ر كش�ور توضيحات�ي ارائ�ه ك�رد. 
محمد جعفري، مدیركل دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به موضوع درس تربيت بدني در مدارس اظهار 
كرد: حوزه یادگيري تربيت بدني و س��المت به عنوان یكي از 11حوزه 
یادگيري در برنامه درس ملي به دنبال برقراري سالمت كامل جسماني، 
رواني و ایج��اد زمينه های��ي در جهت شناس��اندن روش هاي صحيح 
فعاليت هاي جسماني، ارتقاي توانمندي هاي بدني و تبيين روش هاي 

تفریحي سالم در حوزه تربيت بدني است. 
وي افزود: آموزش درس تربيت بدني در برنامه هاي درسي فرصت كسب 
مهارت هاي زندگي و تعميق و به كارگيري آموخته ها را در موقعيت هاي 
زندگي ایجاد و راهكارهاي مقابله با چالش ه��ا را فراهم مي كند كه به 
سالمت همه جانبه به عنوان یكي از دغدغه هاي مهم جامعه مي انجامد.  
مدیركل دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش 
اظهار كرد: براي اینكه اج��راي كيفي و مطلوب برنام��ه درس تربيت 
بدني اتفاق بيفتد، باید به معلمان تربيت بدني و آموزگاران پایه درس 
تربيت بدني مدارس ابتدای��ي توجه ویژه اي ش��ود. همچنين مدیران 
مدارس باید در این زمينه تالش كنند.  وي اضافه كرد: براي اینكه درس 
تربيت بدني در مدارس اجرا شود، دس��تورالعملي تحت عنوان اجرا و 
ارزشيابي مطلوب درس تربيت بدني طراحي شد كه نقشه راهي براي 
همكاران در مدارس براي اجرایي كردن درس تربيت بدني در مدارس به 
شمار مي رود.  جعفري گفت: بر اساس این دستورالعمل، آموزش مستمر 
نيروي انساني مؤثر در اجراي برنامه درسي تربيت بدني، نظارت مستمر 
و هدایت افراد در جهت تحقق اهداف درس تربيت بدني الزم و ضروري 
است.  مدیركل دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش 
و پرورش اظهار كرد: این دستورالعمل حاوي نكاتي مانند تأمين فضاي 
اجراي درس تربيت بدني، تأمين معلم، كتاب و مواد آموزشي، ساعت و 
ارزشيابي درس تربيت بدني و نظارت بر اجراي درس تربيت بدني توسط 

گروه هاي آموزشي است. 
وي ادامه داد: معلم درس تربيت بدني مسئوليت تدریس این درس را در 
مدرسه بر عهده دارد و باید طبق برنامه درسي و كالسي تدوین شده براي 
دانش آموزان دو ساعت درس تربيت بدني از پایه اول تا پایه دوازدهم در 
نظر گرفته شود.  جعفري بيان كرد: مدارسي كه معلم درس تربيت بدني 
متخصص ندارند، آموزگار پایه موظف اس��ت دو ساعت كالس تربيت 
بدني را اجرا كند. حضور مرتب دانش آم��وزان در كالس درس تربيت 
بدني در تمام س��اعات تدریس مانند دیگر دروس الزامي اس��ت. هيچ 

معلمي حق اختصاص درس تربيت بدني به سایر دروس را ندارد. 
مدیركل دفتر تربيت بدن��ي و فعاليت هاي ورزش��ي وزارت آموزش و 
پرورش اظهار كرد: براي موضوعات كتاب و محتواي آموزش��ي تأكيد 
شده است بر اساس كتاب راهنماي معلم در دوره هاي مختلف تحصيلي 
كار انجام شود. همچنين باید فرایند اجرا و ارزشيابي درس تربيت بدني 
در دفتر ثبت فعاليت هاي یاددهي و یادگيري درج و نمونه برگ آوایي از 
سالمت دانش آموزان از سوي اوليا تكميل شود.  وي همچنين در ادامه 
با بيان اینكه برگزاري برنامه ها یا فعاليت هایي كه منجر به اختالل در 
برگزاري كالس و درس تربيت بدني مي شود، ممنوع است، افزود: اگر 
این اتفاق بيفتد، با فرد متخلف برخورد خواهد شد.  جعفري تأكيد كرد: 
اجرا و ارزش��يابي درس تربيت بدني در تمامي مدارس بر اساس كتاب 
راهنماي معلم و ارزشيابي ویژه دوره ابتدایي صورت مي گيرد. معلمان 
درس تربيت بدني باید با توجه به شرایط، ارزشيابي دانش آموزان را در 
این درس انجام دهند.  مدیركل دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي 
وزارت آم��وزش و پرورش به ایس��نا گفت: اكنون كه زمان آغاز س��ال 
تحصيلي است، اجراي درس تربيت بدني و ارزشيابي آن به عنوان یكي 
از برنامه هاي اصلي دفتر ما به شمار مي آید كه باید تدریس دو ساعت 

درس تربيت بدني را در مدارس اجرا كنيم. 
وي عنوان كرد: براي افزایش سرانه ورزشي دانش آموزان نيز برنامه ها و 
فعاليت هاي فوق برنامه اي را پيش بيني كرده ایم كه در كنار اجراي درس 

تربيت بدني خارج از تدریس درس تربيت بدني انجام خواهد شد. 
جعفري در پایان افزود: 33هزار معلم تربيت بدني داشتيم كه امسال 

۲هزار معلم بر اساس ماده۲۸ به این تعداد اضافه خواهند شد. 

زهرا چیذري 


