
گرای غلط!

آموزش و پرورش و غفلت های بی پایان

سرانجام پس از دو ماه کشاکش در پهنه سیاسی 
آمریکا، روز ۲۰ ژانویــه-۱ بهمن،  بایدن بر صندلی 
اتاق بیضی کاخ ســفید تکیه زد.  این تحول، آن هم 
پس از چهار سال که ایران زیر شدیدترین فشارهای 
دولت ترامپ قرار داشت، امکانی مهیا کرد که حسن 
روحانی درباره  بی توجهی به  آن هشــدار داد: »هیچ 
کس حق فرصت سوزی برای رفع تحریم ها را ندارد«.

اما به رغم این هشــدار ضروری، عــده ای تندرو 
که گویا توان درک مســائل استراتژیک را ندارند، با 
دگماتیسم ناشی از عدم فهم فرصت ها، پیاپی به دولت 
و وزارت خارجه  می تازند. آنها بدون اشاره به اینکه در 
تمام این ســالیان، حتی در دوران ترامپ و با وجود 
مهره های جنگ طلبی مانند پمپئو و بولتون، برجام 
چگونه خطر جنگ را از کشور دور کرد؛ بدون اینکه 
بگویند چگونه سیاست های هوشیارانه وزارت خارجه، 
شکافی عمیق میان آمریکای ترامپ و اروپا ایجاد کرد 
که نتوانند علیه ایران اجماع ســازی کنند،  حتی در 
روزنامه هایشان با طعنه تیتر می زنند: »۱۵۰۰تحریم 
به کشــور تحمیل شــده، روحانی می گوید: برجام 

سرحال تر از دیروز است!« )کیهان-دوم بهمن(.
خســارت چنین رویکردی برای کشور پوشیده 
نیست. روشن است نتیجه این چوب الی چرخ دولت 
گذاشتن، جز این نیست که حاکمیت از فرصت های 
ایجاد شده محروم می شــود. البته خسارت چنین 

رویکرد تندروانه ای بسا بیشتر از اینهاست. 
خســارت اصلی آنجاست که این عده )آگاهانه یا 
ناآگاهانه( با جوســازی ها و مقصر جلوه دادن دولت 
و سیاســت های آن، خطر و دشــمن اصلی نظام و 
کشور را می پوشانند. آنها وقتی سیاست های دولت 

را عامل تشــدید تحریم ها معرفی می کنند، گویا به 
یاد ندارند تحریم های ظالمانه، از کجا شروع شد! گویا 
فراموش کردند ریشه  تمام این مشکالت از اقدامات 
منافقین آغاز شــد که یکی از ســران منافقین در 
آمریکا جلســاتی گذاشت و نظام را متهم به ساخت 
تسلیحات هسته ای کرد و آسوشیتدپرس هم گزارش 
داد: »محمد محدثین می گوید ایران تالش می کند 
تســلیحات اتمی تولید کند« )۲۴خــرداد۱۳۷۰(؛ 
و واشنگتن پســت هــم نوشــت: »مجاهدین خلق 
می گویند ایران مصمم  اســت تســلیحات اتمی را 

توسعه دهد« )۵تیر۱۳۷۰(.
این عده که تیغ حمالت و لفاظی هایشــان علیه 
دولت و وزارت خارجه است،  گویا فراموش کردند این 
منافقین بودند که با علم کردن موضوع هســته ای، 
بلوایی سیاســی در ســطح بین المللی راه انداختند 
کــه در ادامه بــه قطعنامه های پی در پی شــورای 
امنیت راه بــرد. تا جایی که رئیــس جمهور وقت 
گفت: »منافقین گزارشاتی منتشر کردند از نطنز و 
اراک، حساسیت درســت شد، آژانس وارد شد، بعد 
قطعنامه های شورای حکام پی درپی، پی درپی« )۴ 
اسفند۱۳۸۴(؛ این عده بدون اشاره به اینکه در تمام 
این سال ها توافق هسته ای سپر ضربات بسا شدیدتر 
آمریــکای ترامپ بوده، در مجلس از »برجام مرده و 
بوی گند« آن می گویند )کریمی قدوسی-ســی ام 
دی ماه(؛ امــا گویا نمی دانند ایــن منافقین بودند 
که با تحمیل شــدیدترین تحریم ها علیه جمهوری 
اســالمی، به واسطه  اطالعات کذبی که از تاسیسات 
هسته ای نطنز و اراک در اوت ۲۰۰۲-مرداد ۱۳۸۱ 
ارائه کردند، نسیم سیاست های جهانی را به تندبادی 
تبدیل کردند که تا همین امروز در کسوت تحریم و 
فشارهای مگاتنی علیه کشور ادامه دارد. تندروهایی 
که بدون یادآوری دســتاوردهای وزیر خارجه، به او 
می تازنــد و مذاکرات او در لوزان را عامل شــهادت 

سردار ســلیمانی قلمداد می کنند )صحن مجلس 
شــورای اسالمی-سی ام دی ماه(، گویا به  یاد ندارند 
سردار ســلیمانی زمانی ترور شد که منافقین بین 
ســال های ۲۰۰۲ تــا ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۰رشــته 
کنفرانس مطبوعاتی در واشــنگتن، برلین، پاریس، 
بروکســل، لندن و ســایر پایتخت هــای غربی برپا 
کردند و اسنادی را که توسط عوامل نفوذی خود در 
ارگان های امنیتی-تحقیقاتی به دست آورده بودند، به 
خورد سرویس های اطالعاتی و دول غربی دادند و در 
کنار برنامه صلح آمیز هســته ای کشور، سرداران ما، 
به ویژه سردار ســلیمانی را برای هدف قرار گرفتن، 

سیبل کردند.
این عده  تندرو، علت خــروج ترامپ از برجام را 
»ناکارآمدی توافق هســته ای« عنوان می کنند؛ اما  
گویا به یاد ندارند ترامپ هم تا یک سال و ۴ماه پس از 
روی کار آمدن، از برجام خارج نشد؛ تا اینکه منافقین 
با راهبرد »کانون شورشی«، غائله دی ماه ۹۶ را به راه 
انداختند و سراســر کشــور را برای چند روز درگیر 
شــورش های خیابانی کردند؛ و بــه گفته  روحانی، 
ترامپ بعد از این بود که طمع کرد و از برجام خارج 

شد )مجلس شورای اسالمی-۶ شهریور۹۷(.
آنهایی که دیپلماسی کشور را عامل بر باد رفتن 
دســتاوردهای هسته ای نظام قلمداد می کنند،  گویا 
به عمد فراموش می کنند این منافقین بودند که در 
اکتبر ۲۰۱۷-مهر۹۶ کتابی منتشــر کردند باعنوان 
»قلب برنامه  اتمی رژیم ایران« که در آن فضاسازی 
کردند که نظام به رغم برجام، در پی گسترش برنامه  
هســته ای اســت؛ و با پروپاگاندا آنقدر این کتاب را 
مطرح کردند که نسخه های آن روی میز هر نماینده 
مجلس و هر عضو سنای آمریکا یافت می شود و راه 
خود را تا کاخ ســفید هم باز کرد و عامل تشــدید 

تحریم های نفتی و بانکی بیشتر علیه نظام شد.
ادامه در صفحه 2

اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت در تعریف تربیت 
نوشته اند که تربیت همانا کشاندن آدمی است به سوی 
ارزش های واالی انســانی؛ چنان کــه آن ارزش ها را 
بپذیرد، دوســت بدارد و بــه کار آورد. این تعریف، در 
سیاســت کلی آموزش و پرورش در راســتای مسائل 
تربیتی، نتوانسته در این نهاد نمودی جدی پیدا کند، 
چــرا که در زمانه ما مطلوب بودن در زمینه مســائل 
تربیتــی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته اســت. ما 
فراموش کرده ایم که چســبیده به تعلیم، واژه تربیت 
است! البته تعلیمی که آن هم در انحصار یک مسابقه 
قرار نگرفته باشــد! دیر زمانی است که ما قافیه را در 
این زمینه بدجوری باخته ایم و دلخوش به این هستیم 
که توانســته ایم به زور مافیای این مسابقه )کنکور(، 
درصدی از دانش آموزان را به سمت رشته هایی ببریم 
که زمینه جذبی برای آنها فراهم است و آن قدر تمام 

برنامه های مدرســه، خانــواده و حتی لحظه هایی که 
دانش آموز باید به شــهروندی قابل، تبدیل شود را در 
سیطره این مسابقه پرهیاهو و پر استرس قرار داده ایم 
که باز هم دیرگاهی اســت که به کلی، تربیت را از یاد 
برده ایــم و همه چیز را فدای هیچ کرده ایم! راســتی 
وظیفه این نهاد در قبال این مجموعه کثیری که یا به 
دانشگاه نرفته اند یا اگر هم رفته اند، پشت دروازه جذب، 
دلهره اسیرشان کرده است، چیست و چه کار مفیدی 
برایشان انجام داده اند؟ اگر این واقعیت را بپذیریم که 
خانواده، دوســتان و محیط در کنار مدرســه در نوع 
نگرش افراد تاثیر بسزایی دارند، باید این واقعیت را نیز 
قبول کنیم که محتوای فکری و فرهنگی این نهاد در 
راستای خردورزی و رشد تفکر انتقادی دانش آموز، آن 
قدر در جایگاه پایینی قرار گرفته که حتی نتوانسته از 
نمره خوبی در این زمینه برخوردار شود. واقعیتی که در 
اثر نگاه تک بعدی این نهاد، دانش آموز را دچار رخوتی 
بی امان کرده اســت! اما چه باید کرد؟ باید همچنان 
نشســت و نظاره گر این رخوت بود یا دست به دامان 
همت شــد و کاری کرد کارستان! بی شک، این قافله 

را اگــر به علم و آگاهی کاربردی و نه علم آموزی های 
تئوریک فربهش کنیم، مي شود امیدی به آینده داشت. 
اما در این باره تنها قشری که این مهم را مي تواند بارور 
کند و نهال آگاهی بنشاند، معلم است و لحظه هایی که 
مي آفریند! معلمی که مي خواند تا بفهمد و مي گوید تا 
بفهماند. در این جا اگــر دانش آموزمان از ارزش های 
انسانی دور افتاد، یا معلمان به بیراهه مي روند یا محتوا 
از راهشان مي اندازد! چرا دانش آموزی که به هر دلیل 
از تحصیل دور مي افتد از پشتوانه فکری برای حضور 
در جامعه بی بهره است؟ چقدر نیازها و درخواست های 
یکایک دانش آموزان در برنامه های آموزشی و پرورشی 
خود را نشــان مي دهد؟ نهاد آموزشی نیامده تا فقط 
عده ای شــاگرد خوب را به صندلی های دانشــگاه ها 
بچسباند و از جمعیت باالی بیکاره های همان مجموعه 
غافل بماند! این نهاد نیامده تــا دغدغه بیافریند و از 
دغدغه نکاهد، بلکه آمده تا تغییری منطقی را بیافریند. 
پس آن چه مي ماند عالمت ســوال هایی است که از 

غفلت های این نهاد بر جای مانده است...
*آموزگار
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»مردم ساالری آنالین« در گفت وگو با مخاطبان و ناشران بررسی کرد

دردسرهای اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
اولین دوره نمایشــگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری اســت؛ نمایشگاهی که دردسرهای زیادی را 
برای مخاطبان و ناشران به همراه داشته است. از مشکالت دانشجویان برای دریافت بن گرفته تا از دسترس 
خارج شــدن سایت برای بازدیدکنندگان و مشکالت ریز و درشت ناشران.  به گزارش »مردم ساالری آنالین« 
نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران از اولین روز بهمن ماه کار خود را آغاز کرد. بنا بود تا مخاطبان با 
مراجعه به ســامانه tehranbookfair.ir تا ششــم بهمن ماه با ۲۰ درصد تخفیف کتاب بخرند و کتاب ها 

رایگان به دستشان برسد. 

کت قرمزهای مغرور که همیشــه خود را تافته جدابافته از قاره ســبز مي دانستند؛ حاال با اجرای برگزیت 
BRExit  عمــال خــود را از اروپایی ها جدا کرده انــد. در لحظات آخر برخی نخبگان انگلیســی ازاجرای 
برگزیت پشــیمان شــدند اما دیگر کار از کار گذشــته بود. در نگاه اول لطمات اقتصادی برای انگلیس مورد 
توجه قرار گرفته اســت اما دلیل اصلی نگرانی لندن، بازگشت تب اســتقالل طلبی در سایه اجرای برگزیت 
است. اسکاتلندی ها، ایرلندی ها و ولزی ها در عمل حامیان اصلی اتحادیه اروپایی هستند تا جایی که نگاهی 

حیثیتی در مخالفت با برگزیت دارند.

گسل های بریتانیا با اجرای برگزیت فعال شده است

تب استقالل طلبی بیخ گوش لندن

بررسی رویکرد و نظر کاربران شبکه های اجتماعی 
در مورد پیام رسان های تلگرام، واتساپ و سیگنال

کدام شبکه های اجتماعی محبوب تر هستند؟

گزارش »مردم ساالری آنالین« به بهانه عذرخواهی رئیس سازمان صداوسیما از رئیس جمهور

صداوسیماوچهاردههسیاستپایدارمخاطبگریز
 در حالی ایران تلویزیون خصوصی ندارد که افغانستان 80 شبکه تلویزیونی خصوصی دارد
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