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عضو کمیسیون اصل 90 خطاب به وزارت ورزش:
مسئولیت جانباختن کوه نوردان 

با کیست؟
ســه روز پــس از 
حادثه ریــزش بهمن 
در ارتفاعــات شــمال 
تهران نظرات مختلفی 
در خصــوص دلیل این 

حادثه مطرح می شــود. در حالی که دیروز مهدی 
فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: 
اجساد ۱۲ تن از جان باختگان حادثه سقوط بهمن 
به مرکز پزشکی قانونی اســتان تهران ارجاع شده 
است، مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل 90 
مجلس خطاب به وزارت ورزش گفت: وزارت ورزش 
پاسخ دهد مسئولیت فاجعه جان باختن ۱۲ نفر از 
هموطنان عزیز ما با اولین برف زمستانی، با کیست؟ 
چه نظارتی بر فعالیت های فدراسیون کوه نوردی 
اعمال می شود؟ این در حالی اســت که بعد از این 
حادثه شمار زیادی از کاربران ایرانی در شبکه های 
اجتماعی گزارش داده اند که سیستم جی پی اس یا 
سامانه موقعیت یابی جهانی در شهر تهران به درستی 
کار نمی کند و موقعیت افراد در نقاط مختلف را اشتباه 
نشان می دهد. موضوعی که این گمانه را تقویت کرده 
که شــاید اختالل در جی پی اس کوه نوردان باعث 
اشتباه آنها در مسیریابی شده است. در این باره رضا 
زارعی، رئیس فدراسیون کوه نوردی گفت: اختالل 
جی پی اس در کوه های شمال تهران وجود دارد ولی 
به جرات می گویم که هیچکدام از افراد حادثه دیده 
به خاطر این مشکل گم نشده اند. کنار یکی از اجساد، 
یک دســتگاه جی پی اس هم پیدا شــده است، اما 
مشخص نیست این فرد از دســتگاه خود استفاده 
کرده بود یا نه. از ســوی دیگر بعد از حادثه جمعه 
پنجم دی ماه، دیروز مجموعه تفریحی ورزشــی 
توچال اعالم کرد کــه این مجموعه روز جمعه، ۱۲ 
دی ماه تعطیل است که دلیل آن احتمال وقوع بهمن 

عنوان شده است.
    

لزوم برگزاری مجازی ایام فاطمیه 
و بزرگداشت سردار سلیمانی

اســتاندار تهران با 
اشاره به لزوم برگزاری 
مجازی مراسم فاطمیه 
و بزرگداشــت شهادت 
سردار سلیمانی گفت: 

برگزاری هر نوع تجمع در مناســبت های مختلف 
طبق مصوبه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا ممنوع 
است. انوشیروان محســنی بندپی گفت: شرایط 
فعلی شکننده است و بایســتی با استمرار رعایت 
پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا به 

حفظ این شرایط و بهبود آن کمک کنیم.
    

موتورسیکلت سواران متخلف، 
همیار پلیس شدند

پلیــس  ئیــس  ر
راهنمایــی و رانندگی 
تهران بــزرگ از اجرای 
طرح مجازات جایگزین 
به جای توقیف و انتقال 

به پارکینگ موتورسیکلت ســواران متخلف خبر 
داد. سردار محمدحسین حمیدی گفت: برخورد با 
موتورسیکلت سواران سابقه دیرینه ای دارد اما هیچ 
وقت این برخوردها باعث نشده تا موتورسیکلت سوار 
متخلف تنبیه شود.  او ادامه داد: مجازات جایگزینی 
که برای موتورسیکلت متخلف در نظر گرفته شده 
این است که او کاور پلیس را بر تن کند و کمک پلیس 
ســر چهارراه ها انجام وظیفه کند. موتورسیکلتی 
که ۵ جریمه ممنوعه موتورسواران را مرتکب شود، 
موتورش همان جا توقیف می شود. بر تن او لباس 
پلیس می پوشانیم و به نوعی این فرد کمک مأمور 
پلیس می دهد تا به نحوی فرهنگ سازی شود. به 
گفته او این طرح از هفته گذشــته به طور جدی در 
حال اجرا است. در ابتدا طرح فقط از ساعت ۷ صبح 
تا ۱0 صبح اجرا می شد و در حال حاضر به صورت ۲۴ 

ساعته اجرا می شود.
    

واگذاری تدریجی مهدهای 
کودک به آموزش و پرورش 

مســعودی فرید، 
معاون امور اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی 
 : گفــت ر  کشــو
کارگروهــی برای نقل 

و انتقال مهد های کودک بــه آموزش و پرورش 
بین سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و 
شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل شده است. 
به گفته او فرآیند واگــذاری مهد های کودک از 
سازمان بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش به 

تدریج اتفاق می افتد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالی که در ماه  های اخیر بارها 
اخبار تغییرات در متــون و تصاویر 
و حذف چهره هــا و نمادهای ملی و 
تاریخی ایران در کتاب های درسی، 
منتشر شــده اســت، دیروز باز هم 
خبری در خصوص حذف نام موالنا، 
شاعر بلندآوازه کشور از کتاب فارسی 
پایه نهم خبرســاز شــد. خبری که 
گرچه خیلی زود با توضیح بسیاری از 
صاحبنظران حوزه ادبیات، از حیطه 
حذفیات و تغییــرات بحث برانگیز 
کتاب های درســی در چنــد ماهه 
اخیر خارج شــد، اما بار دیگر بحث 
چگونگی تالیــف، تصحیح، حذف و 
گزینش محتوا در کتاب  های درسی 
را به خصوص در حوزه  های ادبیات و 

تاریخ داغ کرد.
در موضــوع اخیــر کــه دیروز 
خبرساز شد؛ در درس چهارم کتاب 
 فارسی سال نهم، این طور آمده بود: 
»...موالنا جالل الدین گفته است: تا 
توانی می گریز از یار بد/ یار بد بدتر بود 
از مار بد/مار بد تنها تو را بر جان زند / 
یار بد بر جان و بر ایمان زند«. شعری 
جعلی، منسوب به موالنا که به اشتباه 
در سال های پیش به نام همین شاعر 
در کتاب  درســی بــه دانش آموزان 
تدریــس می شــد،  اما امســال نام 
»موالنا« به »شــاعری« تغییر کرد. 
اشتباهی که برخی معتقدند، فراوان 
در کتاب های درســی رخ داده و به 
همین دلیل اعتبار این کتاب ها را به 

چالش کشیده است.

چهار ماه پرجنجال
گرچه ایــن بار تغییــر در کتاب 
درسی در جهتی درست و در راستای 
اصالح اشتباهی بوده که در سالیان 
گذشته در کتاب درسی رخ داده بود، 
اما واقعیت این اســت که در حدود 
چهار ماهی که از بازگشایی مدارس 
می گذرد، هر از گاهی اخبار عجیبی از 
تغییرات در کتاب  های درسی شنیده 
می شــود؛ از حذف تصاویر دختران 
از روی کتاب علوم دبســتان گرفته، 
تا حذف مقبره کوروش و نام خسرو 
انوشــیروان. حتی از ســوی دیگر، 
داستان  های برخی نویسندگانی که 
در کتب درســی استفاده شده است 
نیز دســتخوش تغییراتی شده. به 
طوری که در متنی از نادر ابراهیمی و 
داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی 
به طرزی آشکار دست برده می شود. 
ایــن تغییرات گرچــه گاهی در 
تصاویر کتاب  های عربــی، علوم یا 
ریاضی یا ســایر کتاب  هــا رخ داده، 
اما معموال بیــش از همه کتاب  های 

ادبیات و تاریخ را نشانه گرفته است.
کمتــر از یک ســال پیــش بود 
که خبر حذف جنایــات روس ها از 
کتاب درسی خبرساز شد. برخی از 
منتقدین این تغییــرات را در جهت 
تطهیر سابقه روسیه در ایران عنوان 
کردند، حتی حجت االســالم علی 
ذوعلم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی درباره حذف 
مطالب مربوط بــه جنایات روس ها 
در کتاب فارسی دوره متوسطه دوم 
گفته بود که اگر اکنون دولت روسیه 
با ما همکاری و تعامل دارد به معنی 
صرف نظر کردن مردم از بخشــی از 
تاریخ نیست و دســتکاری در تاریخ 

را قبول نداریم و قول اصالح داد. هر 
چند این اصالحات اعمال نشد.

از ســوی دیگر در حالــی که در 
سالیان اخیر نام بسیاری از شاعران 
و نویسندگان معاصر در کتاب های 
درســی حتی ذکر هم نمی شــود، 
برخی از آنها طی سالیان مختلف از 

کتاب  های درسی حذف شده اند.
بی سلیقگی در گزینش

البد اگر دوران مدرسه را فراموش 
کرده یا به هر دلیــل تحصیالتمان 
را از مجــرای آمــوزش و پــرورش 
داخلی دنبال نکرده باشــیم، حضور 
نویســندگان درجه اول و شاعران 
بزرگ معاصر در کتاب  های درســی 
ایران را از بدیهیــات تلقی خواهیم 
کــرد. ایــن در حالی اســت که نام 
بسیاری از نویســندگان و شاعران 
معاصر در کتاب  های درسی نیست. 

وحیــد دباغیــان، کارشــناس 
ارشد زبان وادبیات فارسی است، او 
سال هاست که در منطقه ۱۲ تهران 
ادبیات درس می دهد و معتقد است 
که کتاب های ادبیات چندان با سلیقه 
نوجوانان امروزی تنظیم نشــده اند. 
او می گوید: »در کتاب  های درســی 
شعر معاصر کم اســت و از شاعران 
نام آشنای معاصر نامی برده نشده. از 
ترانه خبری نیست، به طنز اجتماعی 
حتی در حــد گل آقای خودمان هم 
پرداخته نمی شــود. بــا این اوصاف 
نمی شــود از بچه ها توقع داشت که 
به کتاب های درســی عالقه  نشان 

دهند«.
او حتی به گزینش های نه چندان 
با سلیقه از متون کهن اشاره می کند 
و می گوید: »حتی می بینیم، برخی 
متون کالســیکی که در کتاب  های 

درســی آمده، مناسب ترین انتخاب 
برای ترغیب دانش آموز به خواندن 
ادبیات نیست. مثال دیباچه گلستان 
سعدی انتخاب می شــود که نثری 
دشوار دارد، در حالی که بسیاری از 
قسمت  های دیگر گلستان سعدی پر 
از طنازی و رندی است، انگار مولفان 
بیش از آنکه هر چه بیشتر به دنبال 
جذب دانش آموز بــرای خواندن و 
خواندن باشند، به دنبال لغت، آرایه، 

دستور زبان و... هستند.« 
اما همیشه شــاید قسمت های 
سخت و دشــوارخوان ادبیات کهن 
مصداق انتخاب های نادرست برای 
کتاب  های درسی نباشند. متن های 
سخت ادبیات قدیم دست کم نثرهای 
درســت و اســتواری دارند. یکی از 
مشــکالت این اســت که گاهی هم 
متن  هایی با فارســی سســت برای 
کتاب های درسی انتخاب می شوند. 
یک نمونه آن را می تــوان در کتاب 
ادبیات اول متوسطه یافت؛ تعزیه ای 
با عنــوان »میرعلــم دار« در هفت 
صفحه. به عقیده بعضی از آموزگاران، 
این متن نه تنها متن فاخری نیست، 

که حتی شــعرها و بیت هــای آن 
بســیار ضعیف اســت و نتیجه این 
انتخاب می تواند زمینه ساز دلزدگی 
دانش آموزان از این نوع متون باشد، 
در حالی که می توان از متون مذهبی 
با کیفیت ادبی بیشتر و ارزش زیبایی 
شناختی باالتر، به عنوان متن درسی 

و آموزشی، استفاده کرد. 
این در حالی اســت که در طول 
سالیان گذشته برخی متون با وجود 
اســتواری نثر و غنــای مفاهیم از 
کتاب های درســی حذف شده اند. 
مثــال در ســال های گذشــته در 
کتاب ادبیات ســوم انسانی بخشی 
از فیلمنامه }طومارشیخ شرزین{ 
بهــرام بیضایی چاپ شــده بود که 
اکنون نیســت. متــون دیگری که 
حذف آنهــا از کتاب های درســی 
انتقاد های زیادی را از سوی معلمان 
ادبیات در پی داشــت، »مشروطه 
خالــی« از دهخــدا و »حاکــم و 
فراشــان« از زین العابدین مراغه ای 
بودند. متونی که عالوه بر نثر شیرین 
و جذاب، گوشه ای از فضای سیاسی 
دوره ای را بــا طنــازی بــه تصویر 

می کشیدند.
سانسور در کتاب های درسی

کتاب های ادبیات درســی برای 
برخی دانش آموزان شــاید اولین و 
آخرین کتاب مورد مطالعه باشــد. 
بســیاری به دلیل تــرک تحصیل، 
رشــد نکردن در محیــط فرهنگی 
و دسترســی نداشــتن بــه کتاب، 
ممکن اســت هیچ وقت بهره ای از 
مطالعه آزاد نبرند، این موضوع کار 
مولفان کتاب  های درســی را ویژه 
و یگانه می کند. اما به گفته حســن 
ذوالفقاری، پژوهشگر ادبیات که در 
سال های ۷6 تا سال ۱38۴ جزو تیم 
مولفان کتاب های درســی ادبیات 
موانع زیادی باعث می شود که متون 
گزینش شده برای کتاب  های درسی 
آن طور که باید و شاید درخور نباشد. 
او می گوید: »پیــش از تالیف کتاب 
درسی، برنامه درسی نوشته می شود. 
این برنامه درســی هم منشــعب از 
برنامه نظام آموزشــی است. که در 
کشور ما تحت عنوان »سند تحول« 
از آن یاد می کنند. این سند به مولف 
تکلیف می کند که کتاب های درسی، 

چه اهدافی را باید دنبال کنند«.
اسناد باالدستی، که توصیه  هایی 
برای مفاهیم دروس دارد ، کار را برای 
مولفان کتاب های درســی سخت 
می کند. اعمــال گرایش های نظام 
سیاسی حاکم درست در همین نقطه 
گریبان ادبیات را می گیرد و از آنجایی 
که این بــا روح فراایدئولوژیکی هنر 
همخوانی ندارد، حاصلش هم چیزی 

است که مورد پســند روح سرکش 
نوجوانان دانش آموز نیست.

ذوالفقــاری بــا بیــان این کــه 
کتاب های درســی وجاهت علمی 
ندارند، دربــاره تغییرات کتاب های 
فارسی می گوید: »پشت صحنه این 
تغییرات و صحنه  گردان این تحوالت 
همان دلواپسانی هستند که بی آن که 
خود بینش ادبی داشته باشند، صرفاً 
با نگاه  های خشــک و تعصب  آمیز، 
کتاب درســی را به جریده و رسانه 

تبلیغاتی بدل کرده  اند«.
کاهش اعتبار مدرسه

امــا ایــن حذفیــات و گاهــی 
اشــتباهات فاحــش در کتاب  های 
درسی عالوه بر کارکردهای رسانه ای 
روز تبعات نامطلوبــی هم به همراه 
دارد. در ایــن بــاره مرتضی نظری، 
کارشــناس آموزشــی می گویــد: 
»کتاب درسی، هویت نظام آموزشی 
و فرهنگی یک کشــور است. وقتی 
جامعه علمی و فرهنگی کشور صدای 
گالیه نویســنده ای که در شــعر یا 
داستانش دست برده اند را می شنود 
یا وقتی هزاران معلم شــریفی که با 
حذف نمادهای فرهنگــی و ملی و 
دینی مواجه می شوند یا میلیون ها 
خانواده ای که از رســانه  ها متوجه 
چنین آشــفتگی  هایی در محتوای 
آمــوزش رســمی فرزندانشــان 
می شــوند، همگی به یــک نتیجه 
منجر می شــود: کاهش مقبولیت و 
اعتبار نهاد مدرسه. اگر کارشناسان 
و مدیران خــرد و کالن نهاد تعلیم و 
تربیت در برابر رفتارهای هیجانی و 
سلیقه ای مدیرانی که چند صباحی 
می آیند و می روند، ســکوت کنند، 
نتیجه اش تضعیف مدرســه و اُفت 
اعتبار معلــم و جریــان یادگیری 

است«.

تغییراتی که اعتبار نظام  آموزشی را زیر سوال برده  است

از اشتباه تا حذف های ایدئولوژیک در کتاب های درسی

خبر

رئیس جمعیــت هالل احمــر ایران گفت کــه بنابر 
هماهنگی های صورت گرفته با جمعی از خیرین در آمریکا 
قرار است ۱۵0 هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر تا پایان 

این ماه وارد کشور شود. 
گرچه او پیشتر در نشست خبری روز یکشنبه خود در 
مورد واکســن های اهدایی به مشکل نگهداری آنها اشاره 
کرده و گفته بود که ممکن است امکان انتقال آن با هواپیما 
وجود داشته باشد اما با توجه به دمای منفی ۷0 درجه در 

عرضه مشکل خواهیم داشت.
همتی درباره زمان توزیع واکسن های اشاره  شده گفت: 
در این زمینه جمعیت هالل احمر براســاس نظر سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشت عمل خواهد کرد همچنین 
اولویت های توزیع نیز بر اساس اعالم این سازمان خواهد 
بود و جمعیت هــالل احمر فقط واکســن ها را به صورت 

رایگان پخش خواهد کرد.
این در حالی است که روز یکشــنبه نیز کریم همتی، 
رییس جمعیت هالل احمر با اشــاره بــه ماموریت وزیر 
بهداشت به هالل احمر برای خرید واکسن کرونا، گفته بود: 
هالل احمر یک میلیون دوز واکسن را از چین خریداری و 

مابقی واکسن ها که حدود ۲0 میلیون دوز است از سوی 
وزارت بهداشت تامین خواهد شد.

شرط ایران برای تهیه واکسن کرونا از طرح 
کوواکس

دیروز همچنین علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور 
ایران از تولید مشترک واکسن علیه بیماری کووید-۱9 با 
یک کشور دیگر خبر داد و در عین حال تاکید کرد که ایران 
برای تهیه واکسن خارجی از طریق سبد کوواکس شرط 

تعیین کرده است.
او در گفت وگو با ایســنا بدون اشاره به جزییات درباره 
واکسن مشترک تصریح کرد که »آزمایش بالینی فاز یک 
واکسن تولید مشترک با یکی از کشورها تمام شده است و 
با نظارت انستیتو پاستور آزمایش بالینی فاز دوم در حال 

انجام شد«.
وی بدون اشاره به نام این کشور افزود: »فاز دوم در آن 
کشور در حال انجام است. به محض اینکه نتایج فاز دوم را 
دیدیم و از ایمنی و کارایی واکسن مطمئن شدیم و در حد 
قابل قبول بود، فاز سوم مطالعه بالینی که کم خطرترین 

فاز است، در ایران انجام خواهد شد«.

رئیس انســتیتو پاســتور ایران همچنین تاکید کرد 
که تاکنون سازمان بهداشــت جهانی در قالب مجموعه 
کوواکس، ۱8 تولیدکننده واکسن کرونا را انتخاب کرده 
اســت. ایران با شــرط امکان انتخاب واکســن در طرح 
کوواکس حضــور دارد تا بتواند مناســب ترین و بهترین 

واکسن را برای کشور انتخاب کند.
برنامه جهانــی کوواکــس )COVAX(، طرحی از 
سازمان جهانی بهداشت و ســازمان اتحاد برای واکسن 
)Gavi(، یک همکاری جهانی برای دسترسی عادالنه به 
ابزارهای پزشکی برای مهار کرونا و دریافت واکسن علیه 
کووید-۱9 است. هدف این برنامه توزیع دو میلیارد دوز 
واکسن کرونا به کشورهایی که درخواست داده اند تا پایان 

سال ۲0۲۱ میالدی است.
هشتگ بخرید، هشتگ نخرید

 برخــی کاربــران ایرانــی شــبکه های اجتماعــی 
همچــون توئیتــر و اینســتاگرام طی روزهــای اخیر با 
انتشار #واکســن_بخرید تالش کردند تا خرید واکسن 
خارجی کوویــد-۱9 را به یک مطالبه ملــی بدل کنند. 
در مقابــل برخی دیگــر از کاربــران ایرانی نیــز با ثبت 

#واکسن_نخرید به انتشار مطالبی بر اهمیت صرف بودجه 
 خرید واکسن خارجی برای حمایت از تولید واکسن ایرانی 

تاکید کردند.
این در حالی اســت که دیروز ۱6۷ داروســاز ایران در 
نامه ای به رییس ســازمان غــذا و دارو، مطالعات بالینی 
در ایــران برای تولیــد واکســن کرونــا را »در حد یک 
شــوخی« خواندند و نوشــتند: »با کدام جــرات ادعای 
تولید چنین واکســنی را داریم؟«در این نامه با اشاره به 
شروع واکسیناســیون ضد کرونا در بسیاری کشورها، از 
»بی برنامگی وحشتناک« در تامین واکسن کرونا در ایران 

انتقاد شده است. 
نویســندگان این نامه از ســازمان غذا و داروی ایران 
خواسته اند که »به موقع، و نه بعد از مرگ سهراب« نسبت 

به خرید و واردات واکسن کرونا اقدام کند.

خبری که معلوم نیست »خوشحال کننده« است یا »تأمل برانگیز«؟!

خیرین خارج کشور 150 هزار دوز واکسن فایزر به ایران اهدا می کنند

حسن ذوالفقاری، 
پژوهشگر ادبیات: با بیان 
این که کتاب های درسی 

وجاهت علمی ندارند، 
درباره تغییرات کتاب های 

فارسی می گوید: »پشت 
صحنه این تغییرات و 

صحنه  گردان این تحوالت 
همان دلواپسانی هستند 

که بی آن که خود بینش 
ادبی داشته باشند، صرفًا 

با نگاه  های خشک و 
تعصب  آمیز، کتاب درسی را 
به جریده و رسانه تبلیغاتی 

بدل کرده  اند«

یک مولف قدیمی کتب 
درسی می گوید: »پیش از 

تالیف کتاب درسی، برنامه 
درسی نوشته می شود. این 
برنامه درسی هم منشعب 

از برنامه نظام آموزشی 
است. که در کشور ما تحت 
عنوان»سند تحول« از آن 

یاد می کنند«
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