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وان های حج   مرحله دوم ثبت نام کار
وز آغاز می شود از امر

سرپرس��ت روابط عمومی س��ازمان حج و زی��ارت گفت: 
مرحله دوم ثبت نام کاروان های حج از امروز برای کس��انی که 

به هر دلیلی تاکنون ثبت نام نکرده اند، آغاز می شود.
سیدابراهیم اسداللهی گفت: مرحله اول ثبت نام کاروان های 

حج ۹۶، از ۲۴ اردیبهش��ت ماه تا روز پنج شنبه ادامه داشته و 
مرحله دوم ثبت نام از امروز آغاز می شود.

وی افزود: در مرحله اول ثبت نام تاکنون حدود ۹۵ درصد 
واجدین شرایط ثبت نام درکاروان مبادرت ثبت نام کرده اند.

اسداللهی اعالم کرد: چنانچه کسی به هر دلیلی در این چند 
روز قادر به ثبت نام نبوده، می تواند از امروز با مراجعه به سامانه 
ی��ا مراجعه به دفاتر زیارت��ی محل ثبت نام 

کاروان ها نسبت به ثبت نام در کاروان های حج اقدام کنند.

 شورای همکاری های زنان
خواستار بطالن امضای تعهدآور 
سند ۲۰۳۰ از سوی مجلس شد

ش��ورای هماهنگی زنان با انتشار نامه ای 
سرگش��اده اع��الم ک��رد: ملت اس��المی درحـــاشيه

خواس��تار بط��الن امضای تعهدآور س��ند 
۲۰۳۰ از سوی مجلس شورای اسالمی است.

در متن این نامه سرگشاده بیان شده است:
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر علی الریجانی
با سالم و احترام؛

زن��ان، خانواده ها و امت مس��لمان خواس��تار حفظ جایگاه 
مجل��س در راس ام��ور هس��تند و توجه آن بزرگ��وار و مجلس 

محترم شورای اسالمی را به این امر جلب می کند.
حضرتعالی مستحضرید سند ۲۰۳۰ بی آنکه مصوب مجلس 

شورای اسالمی را داشته باشد از طرف دولت یازدهم امضا شده 
اس��ت که این کار خالف قانون اس��ت. طبق قانون اساسی آنچه 
فی مابین کش��ور عزیزمان ایران و خارج از ایران امضا می ش��ود 

باید که تصویب مجلس را داشته باشد.
زمان طرح "کنوانس��یون رفع تبعیض علیه زنان" موضوع به 
مجلس وقت آورده و تصویب مجلس ششم را داشت که در شورای 
نگهبان رد ش��د. در این فاصل��ه و در بین این مباحث موضوع به 
وس��یله نخبگان، صاحب نظران و کارشناس��ان ب��ه میان جامعه 
کشانده شد و علما نیز نظر دادند و نظر نهایی عدم پیوستن به آن 
بود. جالب توجه اینکه همان زمان کسانی که نظرشان پیوستن به 
آن قرارداد بود نیز حق تحفظ را برای پیوستن مطرح می کردند. 
سند ۲۰۳۰ نیز همراستا با همان قرارداد و با همان شرایط است 
و آن ه��ا که امضا کرده اند نیز حق تحفظ را پای آن آورده اند. این 
بار تفاوت در این اس��ت که دولت بی آنکه مصوب مجلس را برای 
پذیرش این سند داشته باشد آن را امضا کرده است. چه تفاوتی 
بین این قرارداد و آن قرارداد اس��ت که دولت مسیری متفاوت را 
رفته است؟ تنها تفاوت در نتیجه است که آن قرارداد که به جامعه 
کشانده شد نتیجه عدم امضا بود و این قرارداد که از جامعه پنهان 

ماند دولت یازدهم خودمختار پای سند را امضا کرد.
زنان عمر و همه توان خود را می گذارند تا فرزندان را مطابق با 
فرهنگ ایرانی و آموزه های اسالمی تربیت کنند. در امور راهبردی 
ه��م با اعتماد به اینکه مجلس مراقب همه امور اس��ت نظارت بر 
عملکرد دولت را از مجلس می خواهند همچنان که قانون مجلس 
را به این امر موظف کرده اس��ت. سند ۲۰۳۰ که دولت پای آن را 
امضا کرده است به مجلس آورده نشده و مصوب مجلس را ندارد. 
ملت اس��المی خواستار آن است که مجلس محترم پیگیر بطالن 

سند۲۰۳۰ به دلیل مسیر خالف قانونی که رفته است باشد.
اگر س��ند ۲۰۳۰ که دولت یازدهم به آن متعهد شده است 
در مس��یر قانونی به مجلس آورده می ش��د می توانس��ت قبل از 
متعهد ش��دن دولت نظرات صاحب نظران، کارشناسان و علما را 
به جامعه بیاورد. در این صورت نش��ان داده می ش��د که امضای 
چنین س��ندی جز تحمیل حقارت به ملت ایران و کل سیستم 
آم��وزش و پ��رورش و به خص��وص فرهنگی��ان و خانواده ها که 

تربیت فرزندان را به عهده دارند چیز دیگری نیست.
دش��منی که کارنامه اش جز ستیز با انقالب اسالمی، اسالم 
عزیز و ملت های مس��لمان نشان دیگری ندارد در چه جایگاهی 

اس��ت که اختیار آموزش و پرورش و تربی��ت فرزندان ما را در 
دس��ت داشته باشد؟ او که مبنای کارش دین ستیزی است چرا 
باید اختی��ار آموزش و تربیت فرزندان امت مس��لمان و جامعه 
اسالمی را در اختیار بگیرد و اصال چرا باید این اجازه به او داده 
ش��ود؟ قراردادی که اساسا مبنایش "سکوالریزم" است و کلمه 
کلمه و فراز به فرازش بر همین اس��اس تنظیم شده حق تحفظ 
نقش��ی ندارد جز به عنوان یک راه "فرار" به "فریب" که بیشتر 
به یک ش��وخی شبیه است. مس��یر فرهنگی را که غرب رفته و 
فساد و مضراتش همان جامعه را فرا گرفته چرا باید اجازه داده 
ش��ود که از مسیرهای رسمی با پذیرش دولت خود را بر جامعه 

ما تحمیل کند؟ چه ضرورتی بر این کار هست؟
زنان، خانواده ها و ملت اسالمی از حضرتعالی به عنوان ریاست 
محترم مجلس اسالمی می خواهند که با قوت و قدرت پای حق 
مجلس ش��ورای اسالمی بر حفظ قانون و گرفتن مصوب مجلس 

قبل از امضای کلیه قراردادهای با خارج از کشور بایستد.
بطالن امضای س��ند۲۰۳۰ که توس��ط دولت یازدهم بدون 
رعایت قانون و مصوب کردن آن در مجلس انجام ش��ده است را 

از مجلس محترم خواستاریم.

فعالیت ۴۶ میلیون ایرانی در فضای سایبری
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: بیش از 
۴۶ میلیون کاربر ایرانی در فضای سایبری فعالیت می کنند.

س��رهنگ حس��ین رمضانی گف��ت: با وج��ود اینکه 
بس��یاری از مخاطب��ان به نح��و مطل��وب و قانونمند از 
ش��بکه های اینترنتی و فضای مجازی استفاده می کنند، 
عده ای با سوءاس��تفاده از فرصت های فضای س��ایبری، 

درپی دستیابی به اهداف مجرمانه خود هستند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پلیس فتا همکاری 
و تعامل مطلوبی با س��ایر مجموعه های پلیسی ناجا دارد 
و در ص��ورت ل��زوم در ماموریت ه��ای محول��ه، از آن ها 

پشتیبانی فنی و تخصصی می کند.
س��رهنگ رمضانی تأکی��د کرد: پلیس فت��ا در رصد 
فعالیت های فضای مجازی، در مواجهه با هر عمل مجرمانه و 
یا دریافت گزارش و شکایت در این حوزه، بالفاصله واکنش 
نش��ان می دهد؛ در صورت اینکه اعمال مجرمانه سایبری 

محض باشد، پلیس فتا مستقیما وارد عمل می شود.

آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان از دوم خرداد
امتحانات نهایی دانش آموزان س��ال سوم متوسطه و 
دوره پیش دانش��گاهی از روز سه ش��نبه دوم خرداد ۹۶ 

آغاز و تا ۲۵ خرداد ادامه دارد.
امتحان��ات نهای��ی دانش آم��وزان از روز سه ش��نبه 
دوم خرداد ۹۶ آغاز می ش��ود و براین اس��اس امتحانات 
دانش آموزان سال سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی 

به صورت نهایی برگزار می شود.
عبدالرس��ول عم��ادی رئیس مرکز س��نجش وزارت 
آموزش وپرورش با اشاره به اینکه سواالت امتحانات پایه 
دهم در خرداد ۹۶ به صورت هماهنگ کش��وری برگزار 
نمی شود، گفت: طراحی س��واالت امتحانی در پایه دهم 

به عهده مدارس است.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان تا ۳1 اردیبهشت باید 
در کالس های درس حاضر باش��ند، عنوان کرد: یک هفته 
پ��س از پایان امتحانات نهایی، نتایج آن اعالم می ش��ود و 

طراحی سواالت امتحانی صرفاً از کتاب های درسی است.

ین عوامل ابتال به سرطان مهمتر
 به گفته محققان انجمن س��رطان آمریکا، سیگار و 

چاقی دو عامل مهم ابتال به سرطان هستند.
 CPED براساس گزارش مدیکال ساینس، گزارش
مبنی بر پیش��گیری، تش��خیص س��ریع و رون��د درمان 
سرطان، در س��ال ۲۰1۵ میالدی نشان داد، 1۵ درصد 
از بزرگس��االن آمریکا س��یگار می کشند که تعداد آن در 

ایالت های مختلف آمریکا متفاوت است.
از هر 1۰ آمریکایی، 7 نفر مبتال به اضافه وزن یا چاقی 
هس��تند و از سال 1۹7۹ تا ۲۰۰۲ میالدی، شیوع چاقی در 
نوجوانان 1۲ تا 1۹ س��ال، ۳ برابر ش��ده است. در عین حال 
سیگار و چاقی هنوز هم مهمترین عوامل خطر ابتال به سرطان 
هستند؛ سیگار، مسئول نیمی از موارد ابتال به سرطان است.

این در حالی اس��ت که چاقی و اضافه وزن عالوه بر 
افزایش احتمال حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری های 
متابولیک مانند دیابت، س��بب کاه��ش ظرفیت هوازی 

حداکثر می شود که به اندازه سیگار کشنده است.

صدای سلول  هایتان را بشنوید
محقق��ان با تولید یک فیبر مخص��وص می توانند به 

فعل و انفعاالت درون سلول ها گوش دهند.
محققان با ساخت یک فیبر بصری به اندازه نانو توانستند 
به نیروهای ایجاد ش��ده توسط سلول ها گوش دهند و آنها 
را احساس کنند. براساس گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، 
اندازه این وس��یله که در واقع یک نوع گوشی پزشکی برای 

سلول ها محسوب می شود فقط چند صد نانومتر است.
این فیبر 1۰۰ برابر نازک تر از یک تار موی انسان و 

1۰ برابر حساس تر از یک میکروسکوپ اتمی است.
محققان با اس��تفاده از این وس��یله جدید توانستند 
نیروهای��ی را ک��ه ده تریلیون برابر کمت��ر از یک نیوتن 
است را تشخیص دهند. طبق گفته محققان"این دستگاه 
می تواند برای مطالعه بیومکانیک های سلول ها و تشخیص 

تغییرات بالقوه مضر مورد استفاده قرار گیرد."
نکت��ه قابل توجه درباره ای��ن فیبر اینکه می تواند به 

عالئم یک حمله ویروسی یا رشد سرطانی گوش کند.

کاهش ۴۰ درصدی قیمت سفر به عتبات عالیات 
در ماه مبارک رمضان

مدیرکل عتبات س��ازمان حج و زیارت با بیان اینکه 
اعزام زائران ایرانی به عتبات عالیات در ماه مبارک رمضان 
به صورت یک هفته ای، 1۰ روزه، 1۲ روزه و 1۵ روزه انجام 
می گیرد، گفت: سفرهای یک هفته ای زائران در این ایام 

کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی نسبت به ایام گذشته دارد.
محسن نظافتی درباره اعزام های ماه مبارک رمضان 
به عتب��ات عالیات اظهار کرد: نام نویس��ی ب��رای اعزام 
متقاضی��ان به عتبات عالیات در ایام ماه مبارک رمضان 
در کاروان ها آغاز ش��ده و روند اعزام ه��ا از روز اول ماه 
مبارک انجام می گی��رد. وی ادامه داد: اعزام ها در نیمه 
اول ماه مبارک رمضان بس��یار مح��دود انجام می گیرد 
و غال��ب هتل ها در این ایام 1۵ روزه برای بازس��ازی و 

تعمیرات تعطیل هستند.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت درباره قیمت 
س��فرهای ماه مبارک رمضان به عتب��ات عالیات اظهار 
کرد: در ماه مبارک رمضان قیمت سفرهای یک هفته ای 
عتب��ات عالیات نس��بت به ایام قبل کاه��ش ۲۵ تا ۴۰ 
درصدی خواهد داشت. فقط قیمت سفرهای 1۰ یا 1۲ 
روزه نیز نس��بت به قیمت های یک هفته ای ماه مبارک 
رمضان حدود ۳۰ درص��د افزایش دارد که این موضوع 

نیز به خاطر افزایش تعداد روزها و خدمات است.

 فوت یکی از اعضای یگان 
حفاظت از شخصیت های ناجا در تونل توحید

یک��ی از اعضای حفاظت از ش��خصیت های نیروی 
انتظام��ی در ی��ک حادث��ه رانندگ��ی در تون��ل توحید 

درگذشت.
به گزارش تسنیم عصر روز پنجشنبه ۲8 اردیبهشت 
یکی از اعضای یگان حفاظت از ش��خصیت های نیروی 
انتظامی در یک حادث��ه رانندگی در خارج از مأموریت 

سازمانی درگذشت.

وئیل  آتش سوزی مخزن گاز
یب در ساختمان در حال تخر

آتش س��وزی مخ��زن گازوئیل در یک س��اختمان 
در ح��ال تخری��ب که صب��ح دی��روز رخ داد، با حضور 

آتش نشانان مهار شد.
پس از اطالع رس��انی این حادثه به سامانه 1۲۵ از 
سوی شهروندان، بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 1۰ به 
همراه خودرو حامل دس��تگاه های تنفسی با هماهنگی 
ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، صبح دیروز 

خود را به محله شهرآرا رساندند.
محمد پناهی رئیس ایستگاه 1۰ آتش نشانی گفت: 
در قس��مت زیرزمین یک س��اختمان دو طبقه در حال 
تخریب به مس��احت تقریبی ۲۰۰ مترمربع، یک مخزن 
هزار لیتری مملو از گازوییل آتش گرفته و کاماًل شعله ور 
بود. وی ادامه داد: نیروهای آتش نشانی به سرعت پس از 
بررسی، محل حادثه را ایمن سازی کردند و با بکارگیری 
دستگاه های تنفسی و تجهیزات خاموش کننده مشغول 
مهار شعله های آتش شدند که خوشبختانه در این حادثه 

به هیچ یک از شهروندان آسیبی نرسید.

ج وی قاچاق در کر کشف 28 هزار عدد دار
فرمانده انتظامي شهرس��تان کرج از کشف بیش از 
۲8 هزار عدد داروی قاچاق و دستگیری یک نفر در این 

رابطه خبر داد.
سرهنگ حسنعلی فیروزخواه اظهار داشت: با توجه 
ب��ه اولویت های ماموریتی پلیس در س��ال ۹۶ و مبارزه 
بی امان با قاچاقچی��ان کاال و ارز، ماموران کالنتری 1۳ 

باهنر از فعالیت فردی در امر قاچاق دارو مطلع شدند.
وی گف��ت: مام��وران با انجام تحقیق��ات میدانی و 
ش��گردهای خاص اطالعات��ی متهم را شناس��ایی و در 
ی��ک عملیات غافلگیرانه در داخل مخفیگاهش در کرج 
دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲8 هزار 

عدد داروی قاچاق کشف شد.

ATM یق ۴۵ کالهبرداری از طر
جانش��ین فرمان��ده انتظامی اس��تان کردس��تان از 
دستگیری یک نفر به اتهام ۴۵ فقره کالهبرداری از طریق 

دستگاه های ATM در شهرستان سنندج خبر داد.
س��رهنگ جعفر آژنگ گفت: درپی ش��کایت چند 
ش��هروند س��نندجی مبنی بر کالهبرداری از حس��اب 
عابربانکی با اس��تفاده از دستگاه های ATM، بالفاصله 
شناسایی و دستگیری عامل کالهبرداری در دستورکار 
مام��وران پلیس آگاهی این فرمانده��ی قرار گرفت و با 

اخذ نیابت قضایی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.
س��رهنگ آژن��گ در تش��ریح ش��گرد مته��م برای 
کالهبرداری از طریق دستگاه های عابر بانک گفت: متهم 
با علم به پیش ش��ماره های ش��هرهای مختلف اقدام به 
شماره گیری رندومی از استان ها کرده و در اولین تماس 
اظهار نموده که نماینده اپراتور همراه اول بوده و صاحب 
این خط تلفن، برنده جایزه نقدی و یا کمک هزینه سفر 
زیارتی ش��ده اس��ت لذا جهت دریافت جایزه بایستی به 
یک دس��تگاه خودپرداز مراجعه کن��د، که بعد از حضور 
فرد در پای خودپرداز به روش تغییر منوی دس��تگاه به 

انگلیسی و... حساب شخصی وی را خالی می کرد.

ین آمار سوء تغذیه   اختصاص بیشتر
به کودکان ۷ منطقه پایتخت

مدی��رکل کمیته ام��داد امام خمینی)ره( اس��تان 
تهران گفت: مناطقی که بیش��ترین کودکان دارای سوء 
تغذیه را دارند شناسایی شده و بسته های غذایی به این 

کودکان ارائه می شود.
محسن ولیئی در گفت وگو با میزان گفت: در حال 
حاضر تنها 781 کودک در سطح شهر تهران شناسایی 
ش��ده اند که مبتال به س��وء تغذیه ب��وده و برای کمک 
ب��ه آن ها برنامه جهت از میان رفتن س��وء تغذیه ش��ان 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت. وی با ارائه آماری از مناطقی 
که بیشترین کودکان مبتال به سوء تغذیه در آن مناطق 
حضور دارند اظهارکرد: در ش��هر تهران، منطقه 1۹ در 
راس مناطق��ی ق��رار دارد که کودکان آن دارای س��وء 
تغذیه هستند و پس از آن در مناطق 1۰، 11، 1۲، 1۶، 
17 و 18 بیشترین آمار سوء تغذیه گزارش شده است. 

در اجراي ماده ٢٢٥ اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت بدين وسيله از کليه 

بستانکاران شرکت دامداري و کشاورزي بهشتيه سمنان با شماره ثبت ٧٩١ دعوت 

مي شود که هر گونه طلب و ادعايي از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک 

مثبته ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر آگهي به نشاني سمنان ، باغ فردوس ، 

ساختمان فردوس ، جنب ناردونه ، طبقه چهارم ، واحد ١٢ مراجعه نمايند واال در 

اجراي ماده مذکور در اين بين بستانکاران و صاحبان سهام تقسيم خواهد شد اين 

آگهي سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يک ماه در روزنامه کثيراالنتشار شرکت آگهي 

مي شود. 

نوبت اول:٩٦/١/٣٠ ، نوبت دوم: ٩٦/٢/٣٠ ، نوبت سوم: ٩٦/٣/٣٠

آگهي  دعوت از بستانکاران (نوبت دوم)

مدير تسويه شرکت – جهانگير شريعت پناهي

در اجراي ماده ٢٢٥ اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت بدين وسيله از کليه 

ملي  شناسه  با   ٥٠٣٤ ثبت  شماره  به  کومش  گستر  بهشت  شرکت  بستانکاران 

١٠٨٦٠٤٣٣٢٨٩ دعوت مي شود که هر گونه طلب و ادعايي از شرکت دارند 

با در دست داشتن مدارک مثبته ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر آگهي به نشاني 

سمنان ، باغ فردوس ، ساختمان فردوس ، جنب ناردونه ، طبقه چهارم ، واحد ١٢ 

مراجعه نمايند واال در اجراي ماده مذکور دارايي بين بستانکاران و صاحبان سهام 

تقسيم خواهد شد اين آگهي سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يک ماه در روزنامه 

کثيراالنتشار شرکت آگهي مي شود. 

نوبت اول:٩٦/١/٣٠ ، نوبت دوم: ٩٦/٢/٣٠ ، نوبت سوم: ٩٦/٣/٣٠

آگهي  دعوت از بستانکاران (نوبت دوم)

مدير تسويه شرکت – جهانگير شريعت پناهي

وشاهی معصومه خسر

سال ها پیش وقتی به تازگی 
ایرانی��ان با م��دارس اروپایی ديـــــدگاه

آشنا شده بودند و جوانانشان 
را ب��رای یادگیری و تحصی��ل علوم جدید و مدرن 
رهسپار ترکیه و مصر و بعد از آن، فرنگ می کردند 
بخش��ی از جامع��ه مذهب��ی و س��نتی ای��ران به 
هیچ وج��ه راضی نبود تا زیر ب��ار این تحمیل برود. 
تفکرات التقاطی و نادرست لژ های ماسونری، فرق 
نوظهور جعل��ی نظیر بابیت و پ��س از آن بهائیت 
تحت عنوان نظام آموزش��ی ش��کل گرفت و بدون 
اندیش��ه درباره علمی که دانش آم��وزان ایرانی در 
معرض آن قرار می گرفتند، خشت اول نظام نوپای 

مدرسه ای کج نهاده شد.
اگرچه نگاه به این بخش از جامعه ایرانی اغلب 
با تمس��خر و انگ زدن و اتهام به بی سوادی و ایده 
"مقابله هر قدیمی ب��ا هر نوآوری و چیز جدید" رو 
به رو شد. ولیکن این واکنش از طرفی نشان دهنده 
مرعوب ش��دن دربرابر غرب و ویژگی های آن بود و 
هم خواس��ت برخی از ترقی خواه��ان برای تزریق 
یک واکسن بدون درد. دریغ آن که اگر عموم مردم 
متوجه می ش��دند که قرار است س��ازمان و نظمی 
برای آموزش فرزندانش��ان در نظر گرفته ش��ود که 
در آینده نسلشان را دچار تهدید های جدی می کند 

شاید این قدر راحت چنین اجازه ای را نمی  دادند.
متاس��فانه اکن��ون نی��ز مواجه��ه اولی��ه همه 
دانش آم��وزان در کتاب های تاریخ م��دارس با یکی 
از اقدام��ات صحیح و پرافتخار امیرکبیر، تاس��یس 
دارالفنون اس��ت. آن گونه ک��ه به ذهن فرزندان این 
مملکت در طول سال های تحصیلی متبادر می شود 
این اس��ت که قبل از تاس��یس مدرس��ه به سبک و 
س��یاق غربی اش هیچ آدم درس خوانده و با س��واد 
در مملکت ایران نمی  زیس��ته اس��ت. جدای از این 
مورد با بر ش��مردن چنین چیزی هر آنچه ما درباره 
تاریخ پیش از تجدد و آخوند فالن و میرزای بهمان 
برای دانش آم��وزان بخوانیم باز هم او همان دکتر و 

مهندس های��ی که در اطرافش دیده اس��ت را درس 
خوانده و با سواد تلقی می کند. حال چه بسا در آینده 
م��ا هم او را متهم کنیم، اما آی��ا این نتیجه نگارش 

کتاب های درسی با تعارف های معمول نبوده است.
این مساله ناشی از تعارفات ما با شخصیت های 
تاریخی اس��ت، هیچ وقت بلد نبوده ایم اشخاص را 
همان گونه که باید، نش��ان دهیم. مثال خواس��تیم 
همیش��ه امیرکبیر یک ش��خصیت س��فید و بدون 
خدشه در اذهان همه ایرانیان باقی بماند و تحلیل 
اقدامات او برای فهمیدن تاریخ گذشته کشور خود 
را از محرمات برش��مرده ایم و یا همان ناصرالدین 
ش��اه، می دانیم نظام شاهنش��اهی قاجار س��فاک 
و خونری��ز و طماع ب��ود و ناصرالدین ش��اه عامل 
خجالت زدگی ما ب��رای اقدامات کذا و کذایش، اما 
چ��ه کنیم که وقتی به گنبد و بارگاه امام هش��تم 
و یا امام حس��ین علیهم الس��الم می رویم همه جا 
آثار هدایای او س��ایر پادش��اهان را می بینیم. چرا 
باید قس��متی از تاریخ حذف شود و بدون توضیح 
باقی بماند و در نهایت باب آموزش بس��ته ش��ود و 
باب ش��بهات بازگردد؟ اگر ما ش��خصیتی کثیف و 
ملعون از ناصرالدین ش��اه قاجار س��اخته ایم، نباید 

علت کارهایش را توضیح دهیم تا در صورت دیدن 
آثار او در اعتاب مقدس��ه برای ای��ن جوان قربانی 
نظام آموزش��ی مان مش��کلی بزرگتر پیش نیاید؟ 
ع��الوه بر آن دانش آموخته نظام آموزش��ی ما بعد 
از مدت ه��ا حفظ ک��ردن کتاب تاری��خ هنوز هیچ 
درکی از حقیقت فضای حاکم بر مشروطه ندارد و 
نمی  داند که لژ های ماس��ونری و بابیان و متجددان 

بنای آن را بر پا کرده بودند.
فرهنگ آموزش و پرورش غربی می خواس��ت 
اف��رادی را ب��رای پیش��برد انق��الب صنعت��ی و 
تکنولوژی��ک خود آم��اده و با پرورش ش��هروندان 
مطی��ع قانون، نظم جامع��ه اش را برق��رار کند و 
کمترین جایگاهی برای حاکمیت دین در این نظام 
ندیده بود. ای��ن فرهنگ کامال عریان و بدون هیچ 
نگرشی به خورد فرهنگ ایرانی داده شد. فرهنگی 
که تاکنون فرزندانش در مکتب آموزش می دیدند 
و به آن ه��ا به عن��وان نهاده هایی که می بایس��ت 
چرخ های کارخانه های س��رمایه داران را به حرکت 

درآورند نگاه نمی  شد.
بع��د از پیروزی انقالب نظام آموزش��ی، کتب 
درس��ی دچار تغییر محسوسی نش��د. به این معنا 

که نویس��ندگان این کتاب ها خودش��ان محصول 
نظام آموزش��ی مدرس��ه ای بودند و هیچ سیاستی 
ب��رای دیدن آین��ده جوانانی که قرار اس��ت بعد از 
این آموزش ها برای اعتالی این کشور تالش کنند، 
اتفاق نیفتاد. نتایج این نظام آموزشی تنها محدود 
به آثار آن در بعد از انقالب نمی  شود، چراکه یکی از 
اصلی ترین اتفاقاتی که پس از ورود نظام آموزشی 
غربی )که علی الظاه��ر، مطابق با اهداف متبوعش 
پاس��خ خوبی می دهد( روی داد، تربیت نسلی بود 
که نه دیگر به ش��رع پایبندی صحیحی داش��تند 
و ن��ه قانون مدار ش��دند. به صورت��ی که کمرنگ 
کردن رگه های دینی در قلب سکوالریته حاکم بر 
این نظام، دین را برای قش��ری که امکان تحصیل 
داش��تند کمرن��گ کرد و ع��الوه بر آن نتوانس��ت 

قانون گرایی را جایگزین متشرع بودن کند.
به خاطر می آورم در دوران مدرس��ه ام، کتاب 
تاری��خ قبل از اینکه بخواهد ی��ک تحلیل غربی از 
دوران رنس��انس ارائه کند، می رسید به درسی که 
در آن روض��ه ای طوی��ل در رثای گذش��ته تمدن 
اسالمی می خواند. عکس های عمامه دار یا با موهای 
پریش��ان دانش��مندان و ادیبانی چ��ون ابوریحان 
بیرونی، زکریای رازی، ابن هیثم، حافظ،س��عدی، 
موالنا و س��ایر بزرگان را در اوراق کتاب بود و بیان 
می شد بعد از جنگ های صلیبی کتاب های مرجع 
علمی مس��لمانان تاراج ش��ده و پس از آن جامعه 
مسلمانان دچار نخوت علمی گردیده است. هرچه 
می پرس��یدیم که علت چیس��ت و چرا جهت بهره 
بردن از علم مش��رق زمین معکوس ش��ده اس��ت، 

چنین سوالی در خودآزمایی ها مطرح نشده بود؟
همچنی��ن وقوع رنس��انس چنان باش��کوه در 
انته��ای کتاب مطرح می ش��د و نش��ان می داد که 
کش��اورزان بی گناه از یوغ فئودال ها رها شده اند و 
روش��نگری های مارتین لوتر و عده ای دوران سیاه 
قرون وسطا را به پایان رسانیده است که خستگی 
یک س��ال تاریخ خواندن از ت��ن دانش آموز به در 
می آم��د. چنین حکای��ت ابتر و بی س��ر و تهی از 
تاری��خ چنان دید دانش آم��وز را عوض می کند که 
اگر ش��انس با او یار باشد و گذرش به چندین جلد 
تاریخ تمدن بیفتد و ذهن اس��تداللی داشته باشد، 

ش��اید بتواند فهم کند که آنچنان هم نمی  بایست 
هر آن چه به خاطرش ۲۰ می گرفته را باور کند.

پس از انق��الب که امکان تحصیل بیش��تری 
برای همگان فراهم ش��د، همچنان با وابستگی ها، 
بیان و خواست غربی از دانش آموزان و مورد توجه 
قرار دادن علم تجربی و به گوش��ه ای وانهادن دین 
و تخصص��ی کردن این درس ب��ه تضعیف جایگاه 
حاکمیت دین در نظام آموزش��ی کم��ک فراوانی 
ش��د. به طوری که دینی اختصاص به زنگ خاصی 
داشت و مس��اله جریان یافته ای در رگ های سایر 
علوم نبود، گو اینکه فراموش کرده بودیم که کتب 
ریاض��ی ما در قدیم ب��ا تحمیدیه های خواندنی در 
وصف خداوند متعال و رسولش و ائمه علیهم السالم 
شروع می شده است و علوم طبیعی، نجوم، پزشکی 
راهی برای وصول بیشتر به توحید بودند و نه صرف 

تربیت نیروی کار سیستم سرمایه مدار.
بنابرای��ن وقت��ی با مس��اله ج��دی فرارمغزها 
روبه رو ش��دیم، ترجی��ح دادیم ب��ه آن بی توجهی 
کنی��م و بگوییم البد این اف��راد لیاقت خاک خود 
را نداش��ته ان��د. در این نوش��تار س��عی نداریم تا 
عده ای را مبرا کنیم یا تقصیر ها را به گردن عده ای 
بیندازی��م، اما می توان مش��اهده کرد که وقتی در 
س��نین اولیه آموزش فرزندان کعب��ه آمال آنان را 
ابتدا علوم تجربی )به ش��یوه غربی ش��ده و نوین( 
ق��رار می دهیم و در آخر سرچش��مه آن را اروپا و 
امریکا معرفی می کنی��م، هرآن چه او را در دوران 
دبیرستان در تله تست هایی یا مضامین احادیث یا 
آیات انداخته باش��یم و یا راه او را برای رسیدن به 
موفقیت در رشته مهندسی برق یا پزشکی از حفظ 
طوطی وار پیام آیات و درصد نود به باال در آزمون 
کنکور برای درس دینی گذرانده باشیم، او باز هم 
تحصیل در دانشگاه MIT یا EPFL یا کارمندی 
در گ��وگل و ناس��ا را به هر آن چه برایش نس��خه 
پیچیده ایم ترجیح خواه��د داد. اگر هنوز جوانانی 
داری��م که دل در گرو اس��الم و روح انقالب دارند، 
باید دلی��ل آن را در جای دیگری بجوییم نه آنچه 
را ک��ه با عناوی��ن تحول در آم��وزش و پرورش یا 
تغییر چند ساله کتب درسی برای از سر بازکردن 

مطالبات منتقدین معرفی می کنیم.)فارس(

نظام آموزشی؛ بنويسيم انقالب اسالمی بخوانيم فرهنگ غربی

بی تدبیری برای نسل آینده
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