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برکناري معاون هاللاحمر به دلیل
کوتاهي در کمک به زلزلهزدگان

مافیای ۸هزارمیلیاردی کنکور

نگاهی ملی
در داستان دهقان فداکار

 شــرق :معاون پشــتیباني جمعیــت هاللاحمر
بهدلیل کوتاهــي در انجام وظیفه در امدادرســاني
به زلزلهزدگان کرمانشــاه از ســمت خود برکنار شد.
به دنبال پخش برخي اخبار و شــایعات درخصوص
برکناري ابوالقاسم گرجي ،معاون پشتیباني جمعیت
هاللاحمر و ابهامات پیشآمده ،جمعیت هاللاحمر
با صدور اطالعیهاي موارد زیر را اطالعرساني کرد:
پــس از وقــوع زلزله کرمانشــاه و ســردي هواي
منطقه حدود  ۵۰هزار چراغ والور از ســوي جمعیت
هاللاحمــر بین مــردم منطقه توزیع شــد .نفت این
چراغها ميبایســت از ســوي وزارت نفــت تأمین و
توزیع ميشــد که در روزهــاي اول ایــن کار صورت
پذیرفت .بااینحال به دلیل گستردگي منطقه زلزلهزده
و روســتاهاي پراکنده و مســیرهاي شلوغ مشکالتي
براي توزیع مســتمر نفت پیش آمــد .در این مرحله
هاللاحمــر خــارج از پروتکلهــا و اســتانداردهاي
امدادي و با پیشبیني شــرایط پیشرو تصمیم گرفت
تا براي کاهــش آالم مردم زلزلهزده و داشــتن گزینه
گرمایشي جایگزین ،اقدام به تهیه هیترهاي برقي کند.
)هیترهــاي برقي جز  ۱۶قلم اجناس ضروري امدادي
در انبارهاي هاللاحمر نیســت( .پس از مشــورت با
شــرکت توانیر معلوم شد که شبکه توزیع برق امکان
پشــتیباني برق هیترهاي باالي هزاروات را براي همه
خانوارهاي منطقه ندارد .دستور اکید رئیس جمعیت
براي خرید فوري و ســریع هیترهــا با حداکثر ظرفیت
هزاروات صادر شــد ولي عليرغــم تأکیدات با تأخیر
هیترهایي تهیه شد که باالتر از میزان توصیهشده برق
مصرف ميکرد .به دنبال این کوتاهي معاون پشتیباني
جمعیت از ســمت خود برکنار شــد .اصوال جمعیت
هاللاحمر طبق پروتکلهاي امدادي وظیفهاي براي
تأمین هیتر نداشــته و صرفا بنا بــر این بود تا به مردم
مناطق زلزلهزده وســیلهاي داده شــود که درصورت
نرســیدن نفت امکان اســتفاده از آن را در موقعیت
فعلي داشــته باشند تا نفت الزم توسط شرکت توزیع
وزارت نفت به آنها رســانده شــود .ولي این قصور و
کوتاهي در این شــرایط بههیچعنــوان پذیرفته نبود و
ازاینرو دستور برکناري معاون پشتیباني صادر شد.

محکومیت قضائي چند شهردار
به دلیل »رهاسازي زباله«
 ایلنا :مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان
مازنــدران گفت :درباره رهاســازي پســماندها و
زبالههاي شــهري از بســیاري از شــهرداران این
استان شکایت شــده و برخي نیز محکوم شدهاند.
حسینعلي ابراهیمي ،گفت :با توجه به تالشهاي
بســیاري که در این زمینه انجام شده ،این مشکل
همچنــان پابرجاســت و مــا تمــام تالشمان را
ميکنیم تــا بتوانیم با این مشــکل مقابله کنیم و
ریشهیابيهاي الزم نیز انجام شده است .همچنین
دو زبالهسوز در شهرهاي نوشهر و ساري در دست
احداث است و در سال  ۹۷به بهرهبرداري خواهد
رســید .براي دیگر شــهرها هم قصــد داریم این
اقدامات را انجام دهیم.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
باشقیرستان؛ مسیر سبز

امضاي تفاهمنامه تبادل گردشگر
بین ایران و باشقیرستان
 نشســت یکروزه معرفي فرصتهاي گردشگري
جمهوري باشقیرستان روسیه در محل سفارت روسیه
در ایران برگزار شد .این نشست با حضور سفیر روسیه
در ایران ،معــاون کمیته توریســت دولتي جمهوري
باشقیرستان ،نماینده شــرکت ویزیت راشا ،جمعي از
نمایندگان شرکتهاي گردشگري و انجمن مسلمانان
جمهوري باشقیرســتان در محل ســفارت روسیه با
حضور ســفیر روســیه در ایران و جمعــي از مدیران
شــرکتهاي خدمات مســافرتي ایران برگزار شد و در
این نشســت تفاهمنامه همکاري بین معاون کمیته
توریســت دولتي جمهوري باشقیرســتان ،انصارویچ،
معاون کمیته توریست دولتي جمهوري باشقیرستان
و حمیــد کشــائي ،مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیره
سازمان سیاحتي کوثر ،به امضا رسید.سفیر روسیه در
این جلسه عنوان کرد :به نظر ما این رویداد از اهمیت
خاصــي برخــوردار اســت و باعث گســترش روابط
اقتصــادي ،سیاســي و تجاري بین دو کشــور خواهد
شــد .ما امیدواریم تفاهمنامه لغو روادید بین ایران و
روســیه بهزودي اجرائي شــود تا گردشگران بیشتري
بین دو کشــور در رفتوآمد باشند .در ادامه ،برخي از
جاذبههاي گردشــگري این جمهوري در قالب ویدئو
به نمایش گذاشــته شــد .این گروه بهمنظور معرفي
ظرفیتهاي جدید گردشگري جمهوري باشقیرستان
و مقاصــد جدید بــراي مســافران ایرانــي در تاریخ
 ۹تــا ۱۵آذرمــاه به ایران ســفر کرده بودنــد .الزم به
ذکر اســت آبانماه ســال جاري گروهي ۸نفره شامل
تعدادي از فعاالن حوزه گردشگري و خبرنگاران ایراني
به دعوت خبرگزاري اسپوتنیک ،آژانس هواپیمایي دیبا،
شرکت گردشگري -ورزشي الالسي و شرکت ویزیت
راشــا از شهر مســکو و جمهوري باقیرســتان بازدید
کردند .باشقیرســتان به مرکزیت شهر اوفا با مساحت
حــدودي  ۱۴۳/۶۰۰کیلومتر در امتداد رشــتهکوههاي
اورال قــرار دارد و داراي بیش از دوهــزار رودخانه و
دریاچه و غار و جاذبه طبیعي است.

ســمیرا حســینی :یــک دهه پیــش بود
کــه مجلســیها طرحی را بــرای حذف
کنکور بهعنوان تنها مکانیســم ورودی به
دانشگاهها تصویب کردند .پس از سالها
حرفوحدیــث و تالشهای نــاکام برای
لغو این غول آموزشــی ،رئیس دانشــگاه
آزاد اســالمی با افشــاگریهایی از وجود
ذینفعهایــی کــه اجــازه نمیدهند این
آزمون حذف شود ،بار دیگر پیشنهاد حذف
کنکور را مطرح کرد .او در ســخنانش که
روز سهشــنبه منتشر شد ،گفت» :برگزاری
آزمون و مســائل اینچنینی دارای هشت هزار میلیارد
تومان گردش مالی اســت که افرادی اجازه نمیدهند
کنکور حذف شــود .بایــد ببینیم چه کســانی و به چه
دالیلی نمیگذارند کنکور حذف شود« .در همین حال،
چندی پیش علی الریجانی ،رئیس مجلس ،نیز با بیان
اینکه تا زمانی که سازمان سنجش منحل نشود مسئله
کنکور حل نخواهد شد ،بیان کرده بود» :تا آنها هستند،
نمیتوانند بگذارند این مشکل حل شود«.
گفتههــای این دو چهره اصولگــرا درباره کنکور در
شــرایطی خبری شده است که بر اساس قانون مصوب
 ۹آبان  ۱۳۸۶مجلس شورای اسالمی ،مشهور به قانون
حذف کنکور ،قرار بود در پنج ســال ،ســابقه تحصیلی
جایگزین کنکور شــود و کنکور سراسری در نهایت سال
 ۱۳۹۲حذف شــود؛ امــا از آن روز نهتنها کنکور حذف
نشــد ،بلکه روزبهروز بر تعداد و قدرت آموزشــگاهها و
کالسهای کنکور نیز افزوده شــده است؛ مراکزی که با
گرفتن مبالغ هنگفت از شــرکتکنندگان ،به آنها برای
شرکت در کنکور آموزش یا مشاوره میدهند .تمام اینها
در حالی اســت که امروزه کمتر کشوری وجود دارد که
از این روش برای ورود به مقاطع عالی استفاده کند.
نمرهنهاییودانشگاه
برخی از کارشناسان بر این باور هستند که تستهای
کنکور متکی به حافظه ،پول و ترفند است و در مواردی
بدون خواندن ســؤال میتوانند پاســخها را تشخیص
دهنــد و به همین دلیل ارزش علمــی ندارند .به گفته
آنهــا ،برای ورود به مقاطع عالــی نمرههای امتحانات
نهایی دانشآموزان که ســؤاالت آنها تشریحی است و
پاســخ به این ســؤاالت متکی به ذهن فعال و سطوح
پیشرفته یادگیری اســت ،باید سهم بیشتری برای ورود
به دانشگاه داشته باشــد؛ اما با قدرت مافیای کنکور و
در رأس آن ســازمان ســنجش ،ضریب ناعادالنه  ۷۵تا
صددرصد به کنکور اختصاص داده شده است.

دراینبــاره احمــد حجفــروش ،پژوهشــگر حوزه
تعلیموتربیت ،به روزنامه »شــرق« گفت» :مجلس دو
قانون را برای حذف کنکور تصویب و ابالغ کرده است؛
اما وزارت علوم در  ۱۰سال گذشته به بهانههای مختلف
آن را اجــرا نکرده اســت .هرچنــد آموزشوپرورش بر
اجــرای قانون تأکید دارد؛ اما با مدیریت ضعیفی که در
این مدت )بهویژه در مرکز سنجش این وزارتخانه( بوده،
بهانه را برای ســازمان ســنجش آموزش عالی فراهم
کرده اســت .بههرحال مافیای کنکور اجازه نداد اولین
قانون حذف کنکور اجرا شود؛ بنابراین شرایط برای تغییر
قانون در تاریخ  ۱۰شــهریور  ۹۲فراهم شــد .بر اساس
قانــون دوم ،قرار بــود ضریب ســابقه تحصیلی از ۲۵
درصد در سال  ۱۳۹۲پس از پنج سال )در سال (۱۳۹۶
به  ۸۵درصد برســد ،ولی سازمان سنجش از این اعداد
به نفع کنکوِر درآمدزای ســازمان خویش بهرهبرداری
خاص کرده اســت .بهطوریکه ضریب کنکور در سال
 ۹۶عمال به میزان صددرصد اعمال شد و ضریب سابقه
تحصیلی به صفر تنزل یافت«.
او در ادامه افزود» :کم نیستند داوطلبانی که معدل
 ۱۷تا  ۲۰آنان تأثیری در رتبه آنها برای ورود به دانشگاه
نداشــته است .از ســوی دیگر ،بسیارند کســانی که با
معدلهای کمتر از  ۱۵در دانشــگاههای دولتی ثبتنام
شــدهاند .چرا؟ چــون مافیای کنکور ،برخــالف قانون
اینگونه اراده کرده است که »کنکور با ضریب صددرصد
تنهــا معیار و محور ســنجش و پذیرش دانشــجو« در
رشــتههای پرداوطلب )دانشــگاه دولتی و غیردولتی(
باشــد .بــا اینکه ارزش علمــی کنکور چهارســاعته با
سؤاالت عینی چهارگزینهای )متکی به حافظه و ترفند(،
بسیار پایینتر از امتحانات نهایی تنها دو درس دوساعته
با سؤاالت تشریحی )متکی به سطوح یادگیری پیشرفته
و غیرقابل ترفند( است که پاسخ آنها از سوی داوطلب
خلق میشــود ،استدالل سازمان سنجش این است که

ﻃﺒﻞ ژاﭘﻨﯽ در اﯾﻮان اﯾﺮاﻧﯽ
شرق :تا  ۱۰ســال پیــش همینجا که شب سهشنبه
قبــل صداي طبــل و فلوت ژاپني از آن به آســمان
ميرفت ،خرابهاي ترســناک بود که یا اهالي شــهر
در آن نخاله ساختماني خالي ميکردند یا معتادان
شهر کامهاي سنگین ميگرفتند .ولي حاال یک هتل
پنجستاره است و محبوب گردشگران خارجي .اینجا
کاشان و ســاختماني که از آن حرف ميزنیم ،یکي
از چندین خانه تاریخي بازسازيشده این شهر است
که حاال به محله گرانقیمت و پررونق شــهر تبدیل
شده و چند شب پیش میزبان روز فرهنگي ژاپن بود.
ایده بازســازي و بخشــیدن کاربريهاي جدید و
امروزي به بناهاي تاریخي تخریبشده یا در آستانه
ویراني در ایران عمري کمتر از  ۱۵ســال دارد .با این
حال در همین مــدت خانههاي تاریخــي زیادي را
نجات داده است .در همین شــهر کاشان در محله
»ســلطان میراحمد« نیمــي از بناهــا و خانههاي
تاریخي این شــهر قرار دارند؛ خانه »طباطبایيها«،
»بروجرديها«» ،احسان«» ،عباسیان«» ،منوچهري«
و »عامريهــا« .همــه این خانههــا در همین مدت
مرمت شــده و ســاالنه هزاران گردشــگر داخلي و
خارجي را به سمت خود جذب کردهاند.
در شهرهاي یزد ،اصفهان ،تبریز ،تهران ،شیراز و...
نیز جنبش بازســازي و احیاي بناهاي تاریخي مدتي
اســت آغاز شده است .ملموسترین ایده بهسازي و
مرمت و بازگرداندن زندگي به بافتهاي تاریخي را
ميتــوان از دل همین برنامه کــه ابتداي گزارش به
آن اشــاره شد دید؛ بخشــي از برنامه »ماه فرهنگي
ژاپن« که به پیشــنهاد »هیرویاسو کوبایاشي« ،سفیر
این کشور در ایران در هتل عامريهاي کاشان برگزار
شد .سراي عامريها بنایي تاریخي بازمانده از دوران
زندیه و قاجار اســت که تا ۱۰ســال پیش یک ویرانه
ترسناک بود اما پس از مرمت و بازسازي از سال ۹۳
بهعنوان یک هتل پنجستاره به محلي براي برگزاري
برنامههاي فرهنگي و بینالمللي تبدیل شده است.
اســفند ماه سال گذشته نیز این ســرا ،میزبان هفته
فرهنگي فرانسه در کاشــان بود .اینگونه رویدادها
نشان ميدهد بازسازي موفق و استاندارد خانههاي
تاریخــي ميتواند یک شــهر کمترشناختهشــده و
میانراهي را به مرکزي براي برنامههاي بینالمللي
بدل کند.
کنســرت موســیقي ســنتي ژاپنــي در ســراي
عامريهاي کاشــان با اجراي دو نفــر از نوازندگان
بزرگ این کشــور برگزار شــد که پیش از این سابقه
اجرا در دهها کشــور بزرگ جهان را داشتند .در این
مراســم که با عنوان »روز فرهنگ ژاپن« و با حضور
شهردار و اعضاي شــوراي شهر و حدود  ۴۰۰نفر از
اهالي کاشان برگزار شد ،این دو آهنگساز اهل ژاپن
با ســازهایي مانند طبل و فلــوت ژاپني قطعاتي از

موسیقي سنتي این کشور را اجرا کردند» .ایچیتارو«،
هنرمند طبلنواز ژاپني که در این کنســرت موسیقي
ســنتي در کاشــان به اجراي قطعاتــي پرداخت ،از
نوازندگان چیرهدســت و شناختهشده طبل ژاپني در
جهان اســت که پیش از این در حدود  ۵۰۰کنسرت
در آمریــکا و در بیــش از دو هزار کنســرت دیگر در
کشــورهاي مختلف جهــان به همراه گــروه »اون
دوکوزا« نوازندگي کرده است .هنرمند دیگري که در
این کنسرت او را همراهي ميکرد» ،کوجي کیشیدا«؛
نوازنده جوان فلوت سنتي ژاپني بود که فلوتنوازي
را از دوران کودکــي آغــاز کــرد و در ادامــه هنــر
آهنگسازي و تنظیم آهنگ را در دانشگاه موسیقي
»سون زوکو گاکو ئن« به شکلي آکادمیک آموخت.
اجراهاي دونفــره و تکنفره ایــن دو هنرمند از
موسیقي سنتي ژاپني با استقبال و تشویقهاي ممتد
حاضران در این کنســرت همراه شد .این دو هنرمند
در بخشــي از اجراي خود در اقدامي غافلگیرکننده
ملــودي آهنــگ »اي ایــران« را با فلوت ،ســنج و
طبلهــاي ژاپني اجرا کردند که بــا همخواني متن
این سرود ازســوی حاضران در کنسرت همراه شد.
»هیرویاســو کوبایاشي« ،سفیر ژاپن در ایران پیش از
شروع این برنامه در سخناني پس از تأکید بر اهمیت
و پیشــینه مــراودات اقتصادي و سیاســي میان دو
کشور ،از نقش کشورش در همراهي و حمایت ایران
در ســالهاي اخیر و بهویــژه در دوره پس از برجام
سخن گفت و بر لزوم و اهمیت افزایش ارتباطات دو
طرف تأکید کرد .سفیر ژاپن در ایران با ابراز امیدواري
براي تداوم روند گســترش روابــط تهران -توکیو در
عرصههاي مختلف ،گفــت» :تقویت همکاريهاي
فرهنگي حتي در دوران ســخت سیاســي ميتواند
پیونــد بیــن کشــورها را تســهیل کنــد« .پیش از
کنسرت ســفیر ژاپن در دیداري با شهردار کاشان از
عالقهمندي کشــورش براي ســرمایهگذاري در این
شــهر خبر داد و اعالم کرد» :من بهعنوان سفیر این
کشور مصر هســتم که زمینههاي سرمایهگذاري را
از جانب شما به شــرکتهاي معتبر ژاپني معرفي
کنم« .در این دیدار مقرر شد شهرداري کاشان بسته
پیشــنهادي ســرمایهگذاري را از طریق سفارتخانه
به شــرکتهاي ژاپني ارائه و فرایند اجرائيشــدن
موضوعات را از این طریق پیگیري کند.
خواندن این خبر حســرت دهها یا صدها خانه و
بناي تاریخي منحصربهفردي را که در گوشــهوکنار
کشور در این سالها تخریب شــدهاند ،تازه ميکند.
بناهایــي که هنــوز هم هــر روز خبــر ویراني یکي
دیگرشان منتشر ميشــود .بناهایي که ميتوانستند
باقي بمانند و با مرمت و بازســازي ،مثل این تجربه
کاشــانيها به محل رونق و معروفشدن شهرشان
بدل شوند.

چون متقاضیــان رشــتهمحلهای پرداوطلب بیش از
ظرفیت این رشتههاست ،باید از طریق کنکور داوطلبان
رتبهبندی شوند .که این حکم با ضریب پنجدرصدی هم
برای کنکور ممکن است«.
آموزشگاههایکنکوریامافیا؟
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی درباره برگزاری مستقل
آزمونهــای مقاطع مختلف این دانشــگاه ،گفت :این
سؤال را باید از وزارت علوم و سازمان سنجش پرسید،
این موضوع از نظر ما حلشــده است ،ولی باید ببینیم
نظــر وزارت علوم و ســازمان ســنجش در این زمینه
چیســت .او با بیان اینکه دانشــگاه آزاد اسالمی عضو
کمیته بررسی این موضوع است و پیشنهاد بنده این بود
که حذف کنکور که مدتهاست مسکوت باقی مانده،
مورد بررســی مجدد قرار بگیرد ،گفت :رئیسجمهور
دســتور داد شــورای عالی انقالب فرهنگی کمیتهای
را تشــکیل و این مســئله را در دســتور کار قرار دهد تا
برنامه عملیاتی حذف کنکور مورد بررســی قرار گیرد.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی در پاسخ به این پرسش
که آیا ســازمان سنجش منحل میشود یا خیر؟ گفت:
بحث انحالل مطرح نیست ،بلکه مسئله تغییر ساختار
در دســت بررســی اســت .در دنیا چند کنکور در سال
برگزار میشــود و یک فرد میتواند با باالترین نمرهای
که از کنکورها میگیرد ،در دانشــگاهها پذیرش شــود.
او درباره رفع نگرانــی خانوادهها از کنکور ،گفت :یکی
از پیشــنهادهای دانشــگاه آزاد اســالمی این است که
بهجای برگزاری یک کنکور در سال و واردکردن استرس
بــه خانوادهها ،چندبار در ســال کنکور برگزار شــود و
باالتریــن نمره فرد مالک پذیرش قرار گیرد .فرهاد رهبر
خاطرنشــان کرد :یک لوال میان نظام پرورشــی و نظام
آموزش عالی وجود دارد که برایناســاس هشت هزار
میلیارد تومان گردش مالی آن است؛ یعنی کالسهای
کنکور ،برگــزاری آزمون و مســائل اینچنینــی دارای

هشــتهزار میلیارد تومان گردش مالی
اســت که افرادی اجازه نمیدهند کنکور
حذف شود .رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
با بیان اینکه باید ببینیم چه کســانی و به
چه دالیلی نمیگذارند کنکور حذف شود،
گفت :این طــرح را دنیا اختراع کرده و ما
میتوانیم از آن استفاده کنیم.
مافیاییوجودندارد
این در حالی است که هامون سبطی،
عضو شورای سیاستگذاری منابع درسی
و پرورشــی وزارت آموزشوپــرورش ،بــا
ردکــردن ســخنان فرهاد رهبــر به »شــرق« میگوید:
نمیدانم آقای رهبر به چه اطالعات خاصی دسترسی
دارد و براســاس چه پژوهش میدانی یــا آماری به این
نتیجه رسیده اســت ،اما به گمان من که نزدیک به ۲۰
ســال در زمینه آموزش فعالیت دارم ،ســخنان ایشان
بیشــتر حدس و گمان اســت .آموزشــگاههای کنکور
هیــچ نفوذی در بدنه دولت ندارند .در حقیقت بهجای
اینکه نقش نظارتــی خود را بهدرســتی انجام دهیم،
پدیدهای به نام آموزشــگاههای کنکور را علم کردهایم.
آموزشوپرورش در این زمینه ضعیف عمل کرده است،
بهطوریکه ما شاهد برنامههای آموزشی از صداوسیما
هســتیم که اعتبار علمی و صالحیت آموزشی ندارند و
تمام نظارتها پشــت گوش انداخته شده است و برای
همیــن میگویم آموزشــگاههای کنکور بد هســتند و
مافیایی وجود دارد که به نظر من واقعیت ندارد.
او بــا بیــان اینکــه حــدود یکمیلیون نفــر برای
راهپیداکــردن به مراکز عالی برتر کشــور بــا یکدیگر در
رقابت هســتند ،ادامه داد :برای برقراری عدالت نیاز به
آزمــون رقابتی داریم و نه حدنصابی .آزمون حدنصابی
بهگونهای است که اگر دانشآموز به امتیاز تعیینشده
دســت پیدا کرد بتواند به مرحله بعدی راه پیدا کند .با
این کار شرکتکنندگان احساس امنیت بیشتر و استرس
کمتری خواهند داشــت .کنکور قریب به  ۲۰سال است
که مســئوالن را دچار ســردرگرمی کــرده ،بهطوریکه
مجلس بهاشــتباه بهجای اینکه با متعادلکردن کنکور
از استرس شرکتکنندگان بکاهد ،قصد حذف کنکور را
دارد .این درحالی است که در نهایت این یکمیلیون نفر
در مقطعی برای راهیافتن به مراکز عالی برتر کشور باید
با یکدیگر رقابت کنند .پیشــنهادی که در رسانهها هم
عنوان کردم ،وزندادن به گزینههای تســتهای کنکور
است که این آزمون را به آزمونی تشریحی نزدیک کرده
و از اضطراب آن بسیار میکاهد.

به دیگر سخن ،داستان طوری نیست که جایی
در بیرون از ما یا جایی دیگر اتفاق افتاده باشد و ما
خود را جدا از آن ببینیم.
 -۴مســئوالن و طراحــان این پیرنــگ ،ارجی
وصفناپذیر دارند .آنها با تهیه و تعبیه این داستان
تأثیــری انکارناپذیــر در شخصیتســازی دهقان
فداکار ایران دارند .این خود بهخوبی نشان میدهد
که باید نهادها و افراد شاغل در این نهادها مسلح
بــه نگاهی ملی باشــند تا بتوان ارزشــی و برگی
بر فرهنــگ و تاریخ و پیشــرفت ایرانزمین افزود.
آنها داستانی را از شــخصی گمنام چنان ایرانی و
حتــی جهانی کردند که شــاید از راههای دیگر به
این آســانی و تأثیرگذاری میسر نباشــد .بیتردید،
مســئوالن و طراحان این داســتان مشخصا دارای
دید عمیق و آشــنا بــه ظرایف منطقــه و هویت
ایرانــی و چالشهــای پیشروی ایــران بودهاند.
همین توجه و جدیــت در کار و نگاه ملی آنها به
آفریدن این داستان ملی منتج شده است .نگاهی
که امروزه در مســئوالن کمتر دیده میشود و این
در حالی است که ایران و ایرانیبودن نیاز به توجه
همهجانبه و گسترده دارد.
 -۵گفته میشــود که این داستان از کتابهای
درسی فعلی کنار گذاشته شده است .باید بررسی
کــرد و دید که چه داســتانهایی دیگری به جای
این داستان و موارد مشــابه تعبیه شده است .آیا
آفریدن و گســترش نگاه همدالنه بین ایرانیان در
دســتور کار قــرار دارد؟ بهطوریکه بــا خواندن
داستان ،هر ایرانی خود را متعلق به آن بداند؟ آیا
به وظایف خطیر خود آشــنا هستند؟ آیا مسئوالن
فعلــی نیز دارای همــان امعان نظــر موجود در
طراحان داستان دهقان فداکار هستند؟ دستکم
اینکه مســئوالن فعلی تجربههای مسئوالن قبلی
را به یــدک میکشــند و جای تعجــب و نگرانی
خواهد بود ،اگر تصمیماتشــان ملیاندیشانهتر و
سازمانیافتهتر نشده باشد.
 -۶نگاه ملی ،پیشرفت و آگاهی ملی سرآغاز و
شرط الزم هرگونه اعتال و پیشرفت جامعه ایرانی
است .امید که مســئوالن و دستگاههای آموزشی
ایرانزمین اینچنین تجاربی را گسترش دهند و در
اعتالی بیشتر ایران نهادینهتر و با مسئولیت بیشتر
عمل کنند.
*پژوهشگر دانشگاه میشیگان

