
تابسـتان،  اوایـل  در  هرسـاله 
سـر  بـر  کنکـور  نام آشـنای  واژه 
سـویی  از  و  می افتـد  زبان هـا 
دیگر چند سالی است که وقتی 
دبیرسـتان  وارد  دانش آمـوزان 
حـذف  از  صحبـت  می شـوند، 
را  نزدیـک  آینـده  در  کنکـور 
ایـن  صحـت  امـا  می شـنوند. 
خبـر هنـوز کـه هنوز اسـت تأیید 
مشـکل  اینکـه  اسـت.  نشـده 
کنکـور چیسـت و آیـا بایـد باشـد 
از  یکـی  بـه  امـروزه  نباشـد  یـا 
حـوزه  در  مسـائل  مهم تریـن 
اسـت. شـده  تبدیـل  آمـوزش 
شورای انقالب فرهنگی در چند 
دروس  حـذف  از  گذشـته،  روز 
عمومـی و تأثیـر چهـل درصـدی 
کنکـور 1402 صحبـت  معـدل در 
به میان آورد. اّما تبیین نشدن 
باعـث  تصمیـم  ایـن  درسـت 
دانش آمـوزان  اسـت  شـده 
یـک  در  آینـده  سـال  کنکـوری 
باشـند  داشـته  قـرار  آشـفتگی 
کـه آیـا دروس عمومـی در سـال 
بـا  یـا  می شـود  حـذف  آینـده 
قـوت در دفترچـه سـؤاالت قـرار 
کنـار ایـن  خواهـد داشـت؟ و در 
دغدغـه، برخـی بیـان می کننـد 
دروس  حـذف  اساسـًا  آیـا  کـه 
فضـای  باتوجه بـه  عمومـی 
مـدارس  در  کنونـی  آموزشـی 

که با حذف  صحیح است؟ چرا 
دروس  ایـن  اهمیـت  عمـاًل  آن 
کاهـش  دانش آمـوزان  بـرای 
آمـوزش  و  گیـری  فرا و  می یابـد 
صحیـح محتـوا فـدای امتحـان 
کنکـور می شـود. از سـویی دیگـر 
آیـا  کـه  دارد  وجـود  سـؤال  ایـن 
امتحانـات پایـان تـرم، در تمـام 
تقلـب  و  مشـکل  بـدون  کشـور 
برگـزار خواهـد شـد تـا بتواند یک 
ک تعیین کننـده در ورود بـه  مـال
گروهـی  دانشـگاه باشـد؟ البتـه 
اقتصادشـان  کـه  هسـتند  هـم 

گره خـورده  کنکـور  بـه 
تغییـر  اسـت و هـر 

را  دانشـگاه  بـه  ورود  فراینـد  در 
می پندارنـد.  به دورازعدالـت 
داشـت  توجـه  بایـد  به هرحـال 
دارای  کنکـور  مسـئله  کـه 
اسـت  گسـترده ای  ابعـاد 
بـرای  مقدماتـی  بـه  نیـاز  و 
دارد. نهایـی  تصمیم گیـری 

حذفیـات  مسـئله  به طورکلـی 
منتظـر  بایـد  هرسـاله  کنکـور 
از سـوی سـازمان  ابالغیـه  یـک 
سـنجش باشـد. حـذف دروس 
انقـالب  شـورای  در  عمومـی 
ولـی  شـده  تصویـب  فرهنگـی 
هنوز به سازمان سنجش 
نشـده  ابـالغ 

اسـت تـا سـازمان بـر اسـاس آن، 
کنکـور سـال آینـده را  محتـوای 
گفتـه  کنـد. دراین بیـن  تنظیـم 
کـه سـازمان سـنجش  می شـود 
می خواهـد جلسـه ای تشـکیل 
مسـئله  ایـن  مـورد  در  تـا  دهـد 
همیـن  کنـد.  تصمیم گیـری 
شـرایط نامشـخص باعث شـده 
اسـت یـک مسـیر تسـتی بـرای 
کـه  شـود  ایجـاد  دانش آمـوزان 
ناچـار  آن  کـردن  حـل  بـرای 
گزینـه  هسـتند بـه روش حـذف 
متوسـل شـوند و بیـن مطالعـه 
کـردن یـا نکـردن دروس عمومی 
کننـد. انتخـاب  را  مـورد  یـک 
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تا دهه قبل مسئله سیاست خارجی 
حوادث  با  پیوندهایی  کرات  مذا و 
داشت  داخلی  اقتصادی   - سیاسی 
ولی از اولویت کمتری در دیدگاه عمومی 
برخوردار بود. تدبیر دولت تدبیر و امید 
برای ایجاد محبوبیت، تبدیل سیاست 
کرات به  خارجی و به طور خاص مذا
گفتمان عمومی جامعه بود. راه حلی که 
حتی عوامل این دولت هم برای آینده 
سیاسی خود به آن متوسل می شوند. 
کرات  محمدجواد ظریف که رهبری مذا
منتج به برجام را بر عهده داشت هم 
یکی از این افراد است. ظریف با آغاز کار 
دولت سیزدهم از مسئولیت اجرایی 
به دور شد اما تالش کرد با اظهار نظرهای 

عرصه  در  را  خود  همچنان  مختلف 
اجتماعی بروز دهد. یکی از جدیدترین 
این اظهارات مربوط به گفتگوی اخیر 
ظریف  بود.  نو  صبح  روزنامه  با  وی 
پیرامون  تا  کرد  گفتگو تالش  این  در 
ابهامات مربوط به کاندیداتوری اش در 
انتخابات 1400 به شفاف سازی بپردازد.
وی با بیان دالیلی، عدم تمایلش به 
توضیح  را  انتخابات  در  کاندیداتوری 
گفتگوی ظریف نکته  داد. دررابطه با 
قابل توجه، تکیه جناح های سیاسی 
بر روی جایگاه ظریف در جامعه است. 
مدیریتی  تجربه  هرگونه  فاقد  ظریف 
و  است  دیپلماسی  عرصه  از  خارج 
خود نیز در گفتگو به این مورد به عنوان 

کاندیداتوری اش  عدم  دالیل  از  یکی 
جناح  بزرگان  چرا  اما  می کند  اذعان 
اصالحات و سایر طیف های سیاسی 
کاندیداتوری  همسو اصرار شدیدی بر 
او  نام  که  جایی  تا  داشتند  وی 
به عنوان نامزد اصلی این جبهه برای 
شد؟  مطرح  انتخابات  در  حضور 
گفتگو  ظریف در قسمتی دیگر از این 
گر  کید می کند که حتی ا به این نکته تأ
در انتخابات شرکت می کرد و شکست 
مردمی اش  وجهه  بازهم  می خورد 
کید طرفداران  مخدوش نمی شد. تأ
برجام،  بودن  موفقیت آمیز  گفتمان 
کره کننده قبلی،  عملکرد قوی تیم مذا
انتقادات گسترده از رویکرد تیم جدید 
و ادعای عدم امکان حصول نتیجه 
توسط تیم جدید، همچنان ظریف را 
به عنوان چهره ای موفق در نگاه عمومی 
رویکرد  طرفداران  می دهد.  نشان 
ظریف به جای اشاره به نقایص برجام 
و خروج یک طرفه برجام از آن، نقش 
منتقدین را در اجرایی نشدن اهداف 
برجام مؤثر می دانند! که این اظهارات 
واقع بین  کارشناسان  نظرات  خالف 
در این حوزه است. اما جالب آن است 
آقای  نظر  برخالف  ظریف  آقای  که 

 )صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۴۱۷(

حفظ آزادی و استقالل و ارزش های انسانی:

علیرضا نامدار

که هدف برجام را اقتصادی  روحانی 
گفتگو هدف برجام  می داند، در این 
را سیاسی - امنیتی معرفی می کند.
ظریف عامل دیگر کاندید نشدنش در 
انتخابات را برهم خوردن وحدت ملی 
و تشدید قطبی شدن جامعه دانست. 
گرچه ظریف با بیان این نکته سعی  ا
که مصلحت اندیشی و تقدم  داشته 
منافع ملی بر جناحی اش را نشان دهد 
اما نمی توان اظهارات سابق او در مطرح 
ساختن دوقطبی هایی نظیر میدان - 
دیپلماسی و برچسب زنی های پیاپی 
کرد.  فراموش  را  برجام  منتقدان  به 
که  کالب هاوس  وی حتی در جلسه 
در مورد پذیرش قطعنامه 598 داشت 
بر  جنگ  و  میدان  دیدگاه  غلبه  بر 
دیپلماسی و صلح سخن به میان آورد. 
کیدات ظریف بر عدم تمایل به شرکت  تأ
که وی از  در انتخابات نشان می دهد 
گاه  ریسک اتفاقات و شرایط سیاسی آ
بود و ترجیح داد فعاًل وارد بازی های 
امروز  جامعه  شرایط  نشود.  جناحی 
با سال 92 متفاوت است. امروز افکار 
در  برجام  که  باورند  این  بر  عمومی 
عمل موفق نبوده و برخالف وعده ها، 
دستیابی  برای  سیاسی  برنامه  یک 
جناح های سیاسی به اهدافشان بوده 
است. این موارد قطعًا در آینده سیاسی 
ظریف و تصمیمات مؤثر خواهد بود.

شوکران: آیا ظریف به پاستور می اندیشد؟

هــای  زش  ار و  آزادی  و  ل  اســتقال کــه  مــی خواهــم  پســران،  و  از جوانــان، دختــران 

انســاین را، ولــو بــا حتمــل زمحــت و رنــج، فــدای جتمــالت و عشــرت هــا و یب بنــد و 

کــه از طــرف غــرب و عمــال یب وطــن بــه مشــا  کــز فحشــا  ی هــا و حضــور در مرا بــار

عرضــه مــی شــود، نکننــد.
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درباره  زیادی  بحث های 
اخیر  سال های  در  حجاب 
صدر  در  حجاب  آیا  شده، 
آیا  است؟  داشته  وجود  اسالم 
ظاهری  مسئله  یک  حجاب 
چه  حجاب  اصاًل  است؟ 
دارد؟ جامعه  برای  فایده ای 
قرآن کریم به عنوان یکی از منابع 
در  اسالم  مبین  دین  اصلی 
بسیاری از آیات )به عنوان نمونه 
آیه 31 سوره مبارکه نور( اشاره به 
مسئله حجاب دارد و این امر را با 
بیان حدوحدود آن برای مردان 
و زنان مشخص می کند. حجاب 
که  است  احکامی  دسته  آن  از 
باتوجه به  و  دارد  باطن  و  ظاهر 
که  است  موارد  این  دوی  هر 
می شود.  فهم  آن  اهمیت 
است  درختی  میوه  حجاب 
و حیا  آن درخت عفاف  نام  که 
گر پوششی به اسم  است پس ا
برآمده  که  شد  مطرح  حجاب 
از عفاف و حیا نبود، این هرچه 
این  و  باشد حجاب نیست  که 
نشان می دهد دستور به حجاب 
نیست  ظاهری  امر  یک  صرفًا 
بلکه دارای باطنی خاص است.

حجاب  به  عالم  پروردگار  حکم 
انسان  خود  رستگاری  برای 
است.  بوده  آخرت  و  دنیا  در 
که  است  گزاره  این  گواه  تاریخ 
هر  در  الهی  دستورات  به  عمل 
فالح  صورت گرفته،  که  دوره ای 
و برتری مسلمین را نتیجه داده 
به  می توان  نمونه  برای  است. 
کرد. اندلس یکی  اندلس اشاره 
که با تابیدن  کشورهایی بود  از 
مردمش،  دل های  بر  اسالم  نور 
از میان آنها اندیشمندان بزرگی 
اندیشمندان  این  و  برخاستند 
اروپا  تاریکی  و  جهل  دل  در 
که  کردند  ایجاد  را  درخششی 
از  ناشی  اروپا  کنونی  پیشرفت 
»الین  است.  اسالم  نور  همین 
انگلیسی  مستشرق  پل « 
می نویسد: »اسپانیا هشت قرن 
نور  و  بود  مسلمانان  دست  در 
تمدن آن، اروپا را نورانی ساخته 
با  منور  کشور  همین  اما  بود«. 
توطئه مهاجمین و سستی در 
اجرای احکام اسالم مثل رعایت 
و  شد  نابود  حجاب  و  عفاف 
گشت. خاموش  آن  متسع  نور 
هماهنگی احکام اسالم با فطرت 

فضای  در  ازاین دست  مواردی 
هستیم. حقیقی  و  مجازی 
شروع  امسال  گفت  می توان 
این ماجراها از انتشار تصاویر و 
از  چندی  تجمع  صحنه های 
نوجوانان در پارک چمران شیراز  
از  کنار آن تصاویر دیگری   و در 
وضعیت پوشش بانوان در مترو 
که  بود  عمومی  کن  اما دیگر  و 
وخامت هرچه بیشتر این معضل 
نشان  را  جامعه  در  فرهنگی 
می دهد. بی تردید رقم خوردن 
در  صحنه هایی  این چنین 
آستانه هفته عفاف و حجاب با 
همراهی و پمپاژ رسانه های معاند 
بدون برنامه قبلی نبوده است.
باتوجه به این وقایع باید بررسی 
که وظیفه ما و سیاست  کنیم 
مسئله  این  برابر  در  مسئولین 
چقدر موفق بوده است. اولین 
تفکر  با  که  اجرایی  سیاست 
می رسیم  آن  به  حجاب  حول 
اقدامی  است.  ارشاد  گشت 
سلبی  اقدام  یک  عمل،  در  که 
مقطعی  به صورت  که  ست  ا
طرف  از  ضعف  و  شدت  با  و 
مأمورین امر دنبال شده است. 
گزینش شده  اجرای مقطعی و 
سلبریتی ها(  با  برخورد  )عدم 
توجه  عدم  ارشاد،  گشت های 
بر  کید  تأ و  مکان  و  زمان  به 
گشت ها  این  در  سلبی  وجهه 
که  اصلی  رسالت  شده  باعث 
نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
گیرد و در  است در حاشیه قرار 
کند. مکان هایی اثر سوء ایجاد 

ی علی ذاکر

سید محمدرضا موسوی

به یک قدم قبل از حجاب انسان سبب می شود عمل 
آن ثمرات بسیاری را برای بشر و 
جوامع بشر همراه داشته باشد. 
شهید مطهری می فرمایند: »دو 
عامل نادانی و فساد تأثیر مهمی 
دارند  جوامع  پیشرفت  عدم  بر 
شود؛  جامعه  پیشرفت  مانع 
و  عفاف  فواید  از  یکی  تنها  لذا 
حجاب حفظ شخص و خانواده 
در وهله اول و پیشرفت صحیح 
جامعه در وهله بعدی است.«
در عصر کنونی با مواجهه جوامع 
جمهوری  خصوصًا  و  اسالمی 
اسالمی بافرهنگ ولنگار غرب باید 
توجه به احکام اسالمی و خصوصًا 
عفاف و حجاب بیشتر از گذشته 
باشد. نباید تجربه های تاریخی 
دیگر  سویی  از  و  شود  فراموش 
گام در مسیر افول غرب  ما نباید 
ازهم پاشیدگی  با  آن  تأثیرات  که 
است،  نمایان  فاسد  و  خانواده 
باشد  حواسمان  دهیم.  قرار 
حال  در  تایتانیک  کشتی  وارد 
نشویم. غرب  شدن  غرق 

با نزدیک شدن به ۲۱ تیرماه سالروز 
کشف  قیام مردم مشهد علیه 
که روز عفاف و حجاب  حجاب 
شاهد  است،  شده  نام گذاری 
داغ شدن بحث ها و چالش ها 
پیرامون موضوعاتی نظیر گشت 
دیگر  و  اجباری  حجاب  ارشاد، 

حجاب به مثابه 
یک امر اجتماعی
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از  یکی  در  سلیمانی  شهید 
می فرمایند:  سخنرانی هایشان 
کم حجاب دختر  »همان دختر 
من است. دختر ما و شماست؛ 
اما  نه دختر خاص من و شما، 
جامعه ماست«. نگاه ما هم باید 
مانند ایشان و متفکرین اسالمی 
به مقوله حجاب باشد. حجاب 
یک مسئله معین و مشخص در 
دین اسالم است و وجود قانون 
ضروری  امری  آن  اجرای  برای 
است. اما نکته مهم در این امر 
است،  مسئله  ابعاد  به  توجه 
گر بخواهیم به حجاب  مسلمًا ا
پایبند باشیم و جامعه ای عفیف 
باید  کنیم،  ایجاد  محجبه  و 
ک،  رسانه، فرهنگ، تولید پوشا
بسیج  ما  و...  آموزش وپرورش 
این  هم  هماهنگی  با  و  شوند 
شاید  کنند.  دنبال  را  رسالت 
که مشکالت  دور از ذهن نباشد 
کنونی در عرصه حجاب را نتیجه 
دســـــتگاه های  عمل نکــــردن 
یا  و  وظایف  به  مربوطه 
کارکردن آن ها بدانیم. جزیره ای 

حدود پنج ماه پیش بود اتفاقی رخ 
درد  به  را  ایران  مردم  قلب  که  داد 
توسط  رنجبر  کبر  علی ا سروان  آورد 
درجه  به  شیراز  شهر  اراذل واوباش 

سروان  آمد.  نائل  شهادت  رفیع 
رنجبر نتوانست با اسلحه همراهش 
کند.  دفاع  خود  از  اشرار  برابر  در 
از  دست  این  با  هرساله  متأسفانه 
اتفاقات روبرو هستیم و با بی اعتنایی 
شاید  می کنیم.  عبور  آن ها  کنار  از 
این  در  بگوییم  بتوانیم  به جرئت 
اتفاقات مقصر اصلی قوانین ناقص 
امنیت  مدافع  که  است  کشورمان 
به  کشته شدن  به قصد  فقط  را 
می فرستد. اشرار  با  مبارزه  میدان 
و  ضعف ها  کارشناسان  گفته  به 
از  استفاده  فعلی  قانون  ابهامات 
سالح سبب شده تا در برخی موارد 
پلیس نتواند اقتدار الزم را در برخورد 
با اراذل واوباش داشته باشد و این 
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وه ها دبیر کارگر

در  اشرار  گستاخ تر شدن  باعث  امر 
تعرض به حقوق مردم شده است.
 قانون به کارگیری سالح توسط نیروی 
انتظامی باوجوداینکه با شرایطی به 
مدافع امنیت این امکان را می دهد در 
صورت در خطر بودن جانش از سالح 
استفاده کند اما چرا بازهم شاهد این 
هستیم؟ گوار  نا اتفاقات  از  دست 
مجوز  پلیس  جاري،  قوانین  برابر 
حمل و به کارگیری سالح در مواقع 
ضروري را دارد، اما قانون به کارگیری 
اساس  بر   1373 مصوب  سالح 
شرایط و مناطق جغرافیایي، نوع 
تخصصي  وظایف  و  مأموریت 
پلیس ها تدوین نشده است و این امر 
در بسیاري مواقع موجب مسئولیت 
کیفري و مدني مأموران پلیس شده 

مستعد برای دفاع از مرزوبوم را تقلیل 
دیدن  از  بعد  افراد  زیرا  داد  خواهد 
خطرات جانی احتمالی، سراغ این 
آمد. نخواهند  مشاغل  از  سری 
 اما چه باید کرد؟ شاید اولین راهی که 
به ذهن مخاطب متبادر شود تغییر 
قانون فعلی  باشد اما این تنها راه 
نیست. می توانیم به جای استفاده از 
سالح های جنگی در مبارزه با اشرار و 
سارقین، مانند خیلی از کشورهای 
پالستیکی   گلوله های  از  جهان 
ابزارهای  یا  کننده   بیهوش 
استفاده  شوکر  مانند  الکتریکی 
و  ندارد  که  خطر مرگ ومیر  کنیم 
مدافعان امنیت می توانند بدون 
برابر  از خود در  کمه،  از محا ترس 
کنند. اراذل و اشرار از آن استفاده 
اقتدار  می دانیم  که  همان طور 
است  امنیت  زمینه ساز  پلیس 
پس باید با بازنگری قوانین و یک 
اقتدار  به  کارآمد  اقدامات  سری 
مأموران نیروی انتظامی بیفزاییم 
گستاخی  تا نه مجرمان شهامت 
را داشته باشند و  و قانون شکنی 
پایمال شود. آنکه حق فردی  نه 

است. اما مشکل این جاست قانون 
مأمورین  توسط  سالح  استفاده 
نیروهای مسلح 27 دی سال 1373 
به تصویب رسیده است. یعنی 27 
که رنگ بازنگری  سال قبل قانونی 
و به روزرسانی را به خود ندیده. در 
همین مدت طبق آمار غیررسمی 
حدود 3000 مأمور نیروی انتظامی 
به دلیل استفاده نا به جا از سالح 
کمه شدند  کم قضایی محا در محا
همین امر سبب شده است مأموران 
کامل  در استفاده از سالح احتیاط 
داشته باشند آن هم در شرایطی که 
سرقت های مسلحانه در شهرها زیاد 
جوالنگاه  خیابان ها  و  است  شده 
گذشته  سال  در  است.  سارقان 
متأسفانه 49 نفر از مأموران نیروی 
رسیدند  شهادت  به  انتظامی 
گر از اسلحه برای دفاع از  درحالی که ا
خود استفاده می کردند شاید تعداد 
قربانیان نصف رقم فعلی می شد.
جامعه همواره با معضالت اجتماعی 
از جمله جرم و جنایت و...  روبه رو 
این  ادامه  بدانیم  باید  اما  است  
افراد  انگیزه  قانون گذاری،  در  روند 
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مدافعان امنیت!
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