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کالم رهبری:

ایــن مســئله دانشــگاه فرهنگیــان هــم خیلــی مهــم اســت.این هــم ازجملــه 
ــه  ــی آن توج ــش درون ــه آرای ــدی ب ــور ج ــد بط ــه بای ــت ک ــی اس چیزهای
شــود.معلم اگر شــخصیت خــودش ســاخته نباشــد،نمیتواندبه متعلــم خــود بــه 

ــود. ــاخته میش ــن س ــخصیت معلمی ــزی بدهد.اینجاش ــب خودچی مخاط

ــته  ــال۱۴۰۰مصادف گش ــاز س آغ
بــا اعیادشعبانیه.ســالی کــه ابتــداو 
ســمت  رابــه  دلهــا  انتهایــش 
جمکــران گــره زده اســت. بابــروز 
ــوای  ــش ن ــرح بخ ــور بهارف و ظه
ــررواق  ــام ب ــا ش ــام ت ــی ازب زندگ
دلهــا طنیــن انــداز اســت  تاهمپای 
ها،امیدها،نویدهادلهارابــه  عشــق 
برافروزیم.امیداســت  نورایمــان 
بخــش  شــکوفایی  امسال،ســال 
ــای  ــی ه ــخ کام ــان تل ــدو پای تولی
ناشــی از کرونــا و ســرآغازآرامش 
و  رزق  وگشــایش  وآســایش 
ــه  ــد.بااتکال ب ــگان باش روزی هم
نــدای  نشــریه  متعــال  خــدای 
هــم  جدیــد  رادرســال  معلــم 
درپیــش مــی گیریــم وباتوجــه 
ــث  ــن از حی ــن کــه فروردی ــه ای ب
ورویدادهابســیارغنی  مناســبت 
مــی باشــد تصمیــم بــرآن شــد بــه 
موضوعــات مناســبتی و روزمــره 
هــم پرداختــه شــوددراین شــماره 
ــندگان و  ــان نویس ــن میزب همچنی
همــکاران عزیزمــان از پردیســهای 
اســتان تهران،البرز،یزد،فــارس و 
آذربایجــان غربــی بودیم.بــرای 
ــت  ــز دس ــی نی ــای آت ــماره ه ش
ــک  ــماتک ت ــوی ش ــه س ــاری ب ی

ــم ــی نمایی ــزان دراز م عزی
تقدیــم  ماهنامــه  شــماره  ایــن 
ــکاران  ــما هم ــور ش ــدگان پرن دی
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بخش اجمتاعی_فرهنیگ

فاطمه برزگر

پرورنده اذهانرتبه بنــدی فرمایشـــــیآموزش ابتدایی۹۷_دانشگاه فرهنگیان یزد
ماجــرا از انجــا شــروع شــد کــه در ســند 
ملــی تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، 
اصطالحــات و ارزش هایــی جدیــد عنــوان 
ــت  ــای منزل ــون: ارتق ــی همچ ــد. اصطالحات ش
ــانی  ــع انس ــه  ای مناب ــگاه حرف ــی و جای اجتماع
ــر نقــش الگویــی و جایــگاه معلــم  ــا تأکیــد ب ب
، اســتقرار نظــام ســنجش صالحیــت  هــای 
عمومــی، تخصصــی و حرفــه  ای، تعییــن مــالک  
هــای ارزیابــی ، ارتقــای مرتبــه علمــی و تربیتــی 
ــغلی در  ــای ش ــزه ارتق ــت انگی ــان ، تقوی معلم

ــالمی و.... ــار اس ــام معی ــاس نظ ــان براس آن
ایــن شــد  کــه تــازه وزارت امــوزش و پــرورش 
ــغلی  ــزه ش ــش انگی ــرای افزای ــه ب ــد ک ــه ش متوج
معلمــان ، ارتقــای صالحیــت  هــای معلمــی و همچنیــن 
ــا  ــت ه ــا و پرداخ ــوق ه ــام حق ــازی نظ ــب  س متناس
ــی  ــج عملکــرد رقابت ــا و نتای ــر اســاس شایســتگی  ه ب
معلمــان و... بایــد کاری انجــام دهد.بنابرایــن آمــوزش 
ــان  ــدی معلم ــه بن ــرح رتب ــن ط ــه تدوی ــرورش ب و پ
ــال  ــتان س ــل تابس ــه ای اوای ــت و الیح ــت گذاش هم
ــر  ــه ب ــد ک ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــت ب ۹۲ توســط دول
ــی  ــن معیارهای ــر گرفت ــا در نظ ــان ب ــاس آن معلم اس
ــر  ــا ب ــتمزد آنه ــدی و دس ــه بن ــروه طبق ــد گ در چن
همیــن اســاس تعییــن مــی شــد. ایــن طــرح پــس از 
ــه دلیــل برخــی اشــکاالت توســط مجلــس  بررســی ب
ــخص  ــدگان مش ــد و نماین ــده ش ــت بازگردان ــه دول ب
ــتار  ــرای آن را خواس ــرای اج ــی ب ــع مال ــدن مناب ش
شــدند. وزیــر آمــوزش  و پــرورش نیــز ضمــن اعــالم 
ــش  ــان از افزای ــدی معلم ــه  بن ــرح رتب ــات ط جزیی
ــان و ۱۰  ــی معلم ــزار تومان ــی ۴۲۰ ه ــن حقوق میانگی
درصــد افزایــش حقوقــی بیشــتر معلمــان ابتدایــی در 
ــار  ــی اظه ــای حاجــی میرزای ــر داد. اق ــن طــرح خب ای
کردنــد: ایــن طــرح شــامل آمــوزگاران، دبیــران، هنــر 
ــالمت،  ــان س ــی، مراقب ــان پرورش ــوزان، مربی آم
مشــاوران، معاونــان و مدیــران واحدهــای 
آموزشــی اســت کــه حــدود ۷۲۰ هــزار 
ــاز  ــر کشــور از امتی ــر در سراس نف
ایــن طــرح بهــره  منــد 
و  شــد  خواهنــد 
ــراد  اف

ــه رتبــه  هــای مختلــف ایــن انگیــزه  ــا اختصــاص ب ب
را پیــدا مــی  کننــد تــا دانــش تخصصــی و صالحیــت 
ــه  ــا ب ــد ت ــش دهن ــود را افزای ــه  ای خ ــای حرف  ه
ــازات  ــد و از امتی ــدا کنن ــا پی ــر ارتق ــای باالت ــه  ه رتب
بهتــری برخــوردار شــوند. ایشــان اضافــه کردنــد: ۳ 
صالحیــت مدنظــر اســت کــه افــراد بــه  تناســب هــر 
کــدام از ایــن ســه صالحیــت در رتبــه  هــای مختلــف 
قــرار مــی  گیرنــد. صالحیــت اول صالحیــت عمومــی 
ــه و دارا  ــتخدام اولی ــای اس ــت  ه ــه صالحی ــت ک اس
ــت و  ــرورش اس ــوزش  و پ ــرایط کار در آم ــودن ش ب
ــت  ــوم صالحی ــه  ای و س ــای حرف ــت  ه دوم صالحی
ــارت،  ــه، مه ــش، تجرب ــت. دان ــی اس ــای تخصص  ه
نتایــج حاصــل از ارزیابــی عملکــرد، توانمنــدی  هــای 
معلمــان بــرای ایفــای مســوولیت و تالشــی کــه بــرای 
ــل  ــه عم ــود ب ــای خ ــت  ه ــش و صالحی ــای دان ارتق
ــان  ــه معلم ــت ک ــی اس ــزء معیارهای ــد، ج ــی  آورن م
ــق  ــی  دهد.طب ــرار م ــف ق ــای مختل ــروه  ه را در گ
ــا  ــک ت ــای ی ــه ه ــن در رتب ــرار گرفت ــه ق ــن الیح ای
ــب  ــرای کس ــه ب ــه اینک ــرایطی دارد از جمل ــج ش پن
رتبــه یــک داشــتن حداقــل ۲ ســال ســابقه کار، 
۱۲۰ ســاعت دوره آموزشــی ضمــن خدمــت، کســب 
ــبه  ــل از محاس ــازات حاص ــد امتی ــل ۷۵ درص حداق
ــی در ۲ ســال گذشــته و ۶۰ درصــد  ــن ارزیاب میانگی
ــه ۲  ــب رتب ــی؛ کس ــای معلم ــت  ه ــاخص  صالحی ش
حداقــل ۶ ســال ســابقه کار، ۴ ســال توقــف در رتبــه 
یــک، ۱۸۰ ســاعت دوره آموزشــی ضمــن  خدمت، ۸۰ 
درصــد امتیــاز حاصــل از محاســبه میانگیــن ارزیابــی 
ــت  ــاخص  صالحی ــاز ش ــد امتی ــرد و ۶۵ درص عملک
ــه ســه، ۱۲ ســال ســابقه  ــی، کســب رتب ــای عموم  ه
کار، ۳ ســال توقــف در رتبــه ۲، گذرانــدن ۱۵۰ 
ســاعت دوره آموزشــی و ۷۰ درصــد امتیــاز شــاخص 
ــار، ۱۸  ــه چه ــب رتب ــی، کس ــای معلم ــت  ه صالحی
ســال ســابقه کار، ۴ ســال توقــف در رتبــه ســه، ۱۲۰ 
ســاعت دوره آموزشــی ضمــن  خدمــت و ۷۵ درصــد 

و امتیــاز شــاخص صالحیــت  هــای معلمــی 
کســب رتبــه پنــج، حداقــل ۲۴ ســال 

ســابقه، ۴ ســال توقــف در رتبــه ۴، 
ــی و ۸۵  ــاعت دوره آموزش ۱۰۰ س

ــت   ــاخص صالحی ــاز ش ــد امتی درص
هــای عمومــی و حرفــه  ای مــورد نیــاز 
اســت.همچنین بــرای کســانی کــه 

پــس از ۲۴ ســال بــه همــکاری خــود ادامــه خواهنــد 
ــد  ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــژه  ای در نظ ــاز وی داد امتی
ــا میانگیــن افزایــش رتبــه  بنــدی هــر  کــه معــادل ب
ســال بیــن ۳ تــا ۵ درصــد بــه حقــوق آن  هــا اضافــه 
خواهــد شد.ســرانجام، هفدهــم اســفند ســال ۹۹ بعــد 
از کــش و قــوس  هــای فــراوان، باالخــره الیحــه رتبــه 
 بنــدی معلمــان بــه تصویــب هیــأت وزیــران رســید و 
۲۵ اســفند بــه مجلــس شــورای اســالمی رســید؛ امــا 
ســال هاســت کــه ایــن طــرح در بــوق و کرنا اســت و 
ایــن تفکــر در اذهــان عمومــی اســت کــه چقــدر پــول 
بــه فرهنگیــان داده شــده اســت درحالــی کــه هنــوز 
ــت. ــده اس ــل نش ــون تبدی ــک قان ــه ی ــرح ب ــن ط ای
ســخنگوی هیــات رئیســه کمیســیون آمــوزش مجلس 
ــان  ــدی معلم ــه بن ــرح رتب ــی ط ــرانجام ازبررس س
ــوروزی  ــالت ن ــس از تعطی ــه پ ــیون متبوع در کمیس
ــه  ــن جمل ــت م ــرآن وارداس ــد نقدب ــا چن خبرداد.ام
ــان  ــرای نومعلم ــدی ب ــه بن ــدن رتب ــاظ ش عدم لح
ــه  ــی اینک ــل دانشــگاه فرهنگیان،این یعن ــارغ التحصی ف
چندســال زحمــت ایــن قشــر جــوان معلــم بربــاد مــی 
ــای  ــاالری بج ــته س ــردن شایس ــن ک رود و جایگزی

ــاالری. ــابقه س س
ــدف  ــه ه ــرح ب ــن ط ــا ای ــه ب ــم ک ــر امیدواری در اخ
ــای درس   ــی در کالس ه ــاط و پویای ــه نش ــی ک اصل
و افزایــش انگیــزه و کاهــش دغدغــه هــای معلمــان 
ــاله  ــار چندس ــودوبااجرای آن انتظ ــر ش ــت منج اس

ــد. ــان میرس ــان پای فرهنگی
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ــکار و  ــه ی اف ــو در لوح ــه ای ن ــق صفح ــده و خل ــل آین ــت نس ــق تربی ــه توفی ــم ک ــروردگار رحی ــب پ ــت از جان ــالت معلمی،ارمغانیس رس
ــا  ــی ری ــه ب ــی تپنده؛عشــقی ک ــش عشــق قلب ــای آت ــه گرم ــز ب ــش از هرچی ــه پی ــالتی ک ــی سازد.رس ــن م ــه را باخــود قری ــگ جامع فرهن
ــت.معلم  ــد اس ــا ،نیازمن ــاوت ه ــه دور از قض ــه ب ــی خالصان ــا و محبت ــی ه ــارغ از تیرگ ــی آزاد؛ف ــد روح ــفافیت کالب ــدان است،ش و جاوی
ــی  ــت اجتماع ــد تربی ــده دارد.در فراین ــت را برعه ــک مل ــدان ی ــی فرزن ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــر تربی ــه و خطی ــه ی گرانمای ــواره وظیف هم

ــگ  ــده  در فرهن ــه دوان ــای ریش ــا و ارزش ه ــا هنجاره ــرد ب ــای هرف ــاق رفتاره ــده انطب ــه دربرگیرن اســت،معلم نقــش اساســی و ک
شــدن،برعهده بنیــادی در ارائــه ی راهکارهــا داردو ســوق دادن دانــش آموزان،ایــن نهــال هــای نورشــد بــه ســوی  اجتماعــی 

ــتره ی  ــواده و گس ــط خان ــا محی ــویی ب ــم س ــون ه ــواردی همچ ــی از م ــت.تربیت اجتماع ــای اوس ــد موجــود درژرف عقای
ــرد،  ــات ف ــا در روحی ــش آن ه ــودن من ــل ب ــتان ودخی ــا دوس ــت ب ــت نیاکان،مصاحب ــه آن،وراث ــرد. ازجمل ــر میپذی تاثی
ــات  ــودن اطالع ــی بخشــد.معلم،با دارا ب ــر م ــًا اث ــز عمیق ــه نی ــط مدرس ــل نافذ،محی ــن عوام جامــع و کامــل ای
ــی و از فرهنــگ کشــور و آگاهــی از شــرایط طبقــات گوناگــون اجتماعی،چگونگــی برقــراری روابــط  عاطف
ه صحیــح بــا دانــش آمــوزان را مــی شناســد و در رهنمــود دانــش آموزان؛پرتوهــای نــور امیــد  ینــد آ

ــد  ــه عقای ــه ضــرورت دارد ک ــک جامع ــداری ی ــی و پای ــد.برای پویای ــی کوش ــته  م بنیادیــن ، پیوس
ــال  ــادی انتق ــای متم ــن نســل ه ــگ بی ــی فرهن ــای ظرفیت ــش ه ــب وگنجای . و اصلی،جوان بــد یا

ــی  ــود م ــه خ ــی ب ــت و گاه منف ــوالت گاه مثب ــر و تح ــته تغیی ــور پیوس ــه ط ــان ب بینــد و جه
بــه اینجاســت کــه معلــم بــه ایفــای نقــش مــی پــردازد و دانــش آمــوزان رابــا تشــویق 
برپیکــر حفــظ  فرهنــگ اصیــل کشــور،به تشــخیص موثــق هدایــت مــی کند.تــا بتواننــد هــردم 
ئل اطالعــات گذشــته و قدیمی،جامــه ی بدیــع بپوشــانند. و نســبت بــه وقایــع،داده هــا و  مســا
عــدم روز بــا دیــدگاه انتقــادی وفعــال بــه کنــد و کاو بپردازند.همچنیــن بــا عملکــرد زیرکانــه  و 
محبــت زودباوری،ایــن گونــه اطالعــات را موشــکافی کنند.معلــم حــاذق و چیره دســت،با هدیه  گل  کــردن 
ــه ی بیــن خــود و  ــش آموزانش،هوشــمندانه چشــمه مهــرو عطوفــت دوطرف ــه دان دانــش آمــوزان را جــاری ب

ــه ای مــی ســازد.چراکه محبوبیــت خــود عاملــی مهــم جهــت برقــراری ارتبــاط تاثیــر گــذار خواهــد  ــا اخــالق حرف ــود. ب ب
،برقــراری وظرافــت هــای معلمــی و در نهایــت فنــون صحیــح اقنــاع مــی توانــد احتــرام و رعایــت حقــوق  دیگــران 
و روابــط مســالمت آمیــز و مهــر آمیــز بــا هــم نوعــان و تقویــت حــس نــوع دوســتی،پرورش  تعــاون  روحیــه 
ــه همــکاری خصوصــا در امــورات خیر،عــدل و عدالــت خواهــی ،تحکیــم و تمریــن صبروشــکیبایی  ــی خصیص و تمام
ــوزان بپروراند.هــای الزم در اثنــای پذیــرش دربطــن جامعــه را در گفتــار و رفتــار و ســبک زندگــی دانــش  آم
ــم هــر وجــه اخــالق و رفتار،لحــن صحبت،منظــر و نــوع نــگاه بــه چالــش ها،شــیوه ی برخــورد  ــوع  تصمی و ن
ســبز گیــری و حتــی ســبک زندگــی یــک معلــم مــی توانــد الگــوی تــام  دانــش آمــوزان باشــد. حضــور 

ــداف معلمــان در ســاخت زیــر بنــای فرهنــگ آتی،جامعــه ای مقیــد بــه ارزش هــای انســانی،مانع  ــی اه زدای
ــد جمعی،منــور نمــودن اندیشــه هــا و خلــق روحیــه ی جســت و جو،ایــده پــردازی هــای اقتصــادی و  ــی توان نوین،م

نوید بخش آینده ای فروزان باشد.
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ــت  ــده و هدای ــده نگهدارن ــروی ایجــاد کنن ــه نی ــزش ب انگی
کننــده رفتــار گفتــه مــی شــود.از لحــاظ پرورشــی انگیــزش 
ــا  ــدف م ــوان ه ــه عن ــیله ب ــم وس ــت و ه ــدف اس ــم ه ه
از دانش آمــوزان و دانشــجویان می خواهیــم نســبت بــه 
موضــوع هــای مختلــف علمــی و اجتماعــی عالقــه کســب 
کننــد یعنــی دارای انگیــزه باشــند از ایــن رو تمــام برنامــه 
ــه  ــوط ب ــرای آنهــا فعالیــت هــای مرب هــای درســی کــه ب
ــت دارای  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای عاطف ــه ه جنب
ــش آمــوزان نســبت  هــدف هــای انگیزشــی اســت.اگر دان
ــی  ــزش ســطح پایین ــه باشــند دارای انگی ــه درس بی عالق ب
باشــند بــه توضیحــات معلــم توجــه نخواهنــد کــرد تکالیــف 
خــود را بــا جدیــت انجــام نخواهنــد داد و باالخره پیشــرفت 
ــه  ــی نصیــب آنهــا نخواهــد شــد امــا اگــر نســبت ب چندان
ــطح  ــزش س ــی دارای انگی ــند یعن ــد باش ــه من درس عالق
ــا دقــت گــوش  ــم ب ــه توضیحــات معل ــی باشــند.هم ب باالی
خواهنــد داد هــم تکلیــف درســی خــود را بــا جدیــت انجــام 
خواهنــد داد هــم بــه دنبــال کســب اطالعــات بیشــتری در 
ــرفت  ــم پیش ــت و ه ــد رف ــی خواهن ــب درس ــه مطال زمین
ــر ســیف صفحــه  ــا خواهــد شــد )دکت ــب آنه ــادی نصی زی
۲۴۰(کیــت و کــول در تحقیقــی در نتیجــه گیــری از بررســی 
خــود نوشــتند کــه بــه نظــر مــی رســد دانــش آموزانــی کــه 
در یــک مدرســه دارای کیفیــت و برنامــه هــای ســطح بــاال 
بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد از انگیــزه زیــادی برخوردارنــدو 
دانش آموزانــی کــه انگیــزش تحصیلــی ســطح باالیــی 
ــد  ــتری را می پذیرن ــی بیش ــای تحصیل ــت ه ــد فعالی دارن
ــد و در نتیجــه  ــف درســی بیشــتری را انجــام می دهن تکالی
ــاد  ــن راه ایج ــی کنندبهتری ــب م ــتری کس ــت بیش موفقی
انگیــزش در یادگیرنــدگان نســبت بــه یادگیــری و شــرایط 
ــای آموزشــی  ــت روش ه ــش ســطح کیفی ــری و افزای یادگی
ــه  ــری ب ــدگان در یادگی ــق یادگیرن ــن طری ــا از ای ــت ت اس
موفقیــت بیشــتری برســند و ایــن کســب موفقیــت عالقــه 
ــازه  ــب ت ــری مطال ــه یادگی ــبت ب ــا را نس ــزش آنه و انگی

ــد. ــش می ده افزای

روشهای برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان:

ــه  ــه ب ــا توج ــاز درس ب ــارات در آغ ــق انتظ ــان  دقی ۱.بی
ــوز  ــش آم ــه دان ــه ک ــن نکت ــی ای ــای آموزش ــدف ه ه
ــاًل  ــدف کام ــی از او دارد و ه ــه انتظارات ــم چ ــد معل بدان
ــه بهبــود یادگیــری و  ــی شــک ب ــرای او روشــن باشــد ب ب

ــرد ــد ک ــک خواه ــدگان کم ــه در یادگیرن ــش عالق افزای
۲.از خاصیــت برانگیزندگــی موضوعــات مختلــف اســتفاده 
ــب  ــوارد جال ــه م ــا تجرب ــود را ب ــوزش خ ــرده و آم ک

ــازید. ــراه س هم
ــطح  ــی س ــزه و پرمعن ــو برانگی ــازه در ج ــای ت ــرک ه مح
ــک  ــبب تحری ــد و س ــی دهن ــش م ــی را افزای برانگیختگ
ــا  ــد ب ــی توان ــم م ــوند معل ــی ش ــده م ــکاوی یادگیرن کنج
ارائــه مســائل و مطالبــی کــه از ایــن ویژگیهــا برخوردارنــد 

ــد ــزش نمای ــاد انگی ــدگان ایج در یادگیرن
۳.هنــگام آمــوزش مطالــب تــازه از مثــال هــای آشــنا بــه 
هنــگام کاربــرد مطالــب آموختــه شــده از موقعیــت هــای 

تــازه اســتفاده کنیــد
۴.بــه دانش آمــوزان مســائل و تکالیفــی بدهیــد کــه 
ــی دشــوار باشــند.تکالیف بســیار  ــی ســاده و خیل ــه خیل ن
دشــوار غالبــًا بــه شکســت و ناکامــی فــرد منجــر می شــوند 
ــق  ــد منطب ــی بای ــف درس ــائل و تکالی ــطح مس ــن س بنابرای
ــه ای کــه او  ــه گون ــده باشــد ب ــی یادگیرن ــر ســطح توانای ب
ــا  ــده انجــام آنه ــرد از عه ــه کار می گی ــه ب ــا کوششــی ک ب

ــی  ــده زمان ــد یادگیرن ــر آی ز ب ا
بیشــترین میــزان انگیــزش 

ــرای یادگیری  ب

ــد  برخوردارن
ســطح  لــش کــه  چا

ی  نگیــز لیــف ا تکا
ی  گیــر د ســط یا متو

باشد.
مشــوق  ــی ۵.از  ــای درون ه

کنیــد.و بیرونــی اســتفاده 
درونــی  جنبــه مشــوق   بــه 
ی هایــی از فعالیتهــای  گیــر د یا
شــود  مــی  مــورد گفتــه  کــه 
یادگیرنــده  ــه عالقــه  ــذا ب ــد و ل ان

ــت  ــود خاصی ــودی خ دارنــد خ انگیزشــی 
هــا و تقویــت کننــده مشــوق بیرونــی بــه پــاداش 
بــه  نســبت  کــه  یادگیــری هایــی  فعالیتهــای 
ســتایش و نمــره خــوب جنبــه بیرونــی دارنــد ماننــد 
نــه گفتــه می شــودآن را یــاد  ینگو ا . ند می گیر
ــام  ــرای انج ــدگان ب موردعالقــه یادگیرن کارهــای 
انگیــزش  دارای  و شــان  هســتند  درونــی 
ــی  ــه مشــوق بیرون ــازی ب بایــد نی معلــم  ندارنــد 
ــه  ــا ک ــا آنج ــد ت ــعی کن موضــوع س توانــد  مــی 
ــورد  ــای م ــت ه ــا و فعالی ــدگان را ه ــه یادگیرن عالق
ــذارد. ــان بگ ــار آن ــات در اختی ــیاری از موضوع بس

آموزشــگاهی  و  ــورد درســی  ــد م ــفانه چن متاس
دانش آمــوزان  یادگیــری عالقــه  و  نیســتند 
بــه خــودی خــود  و آنهــا  تشــویق  موجــب 
ــود در  ــان می ش ــت آن اینگونــه مواقــع اســتفاده تقوی
متنــوع ضــروری اســت از مشــوق هــای بیرونــی 
هــای  مشــوق  جملــه  بیرونــی می تــوان بــه از 
و نمــرات معلمــان تشــویق  کالمــی  هــای 
ــر  ــایر تدابی ــی و س مربــوط بــه ســتایش غیرکالم
ــرد فعالیت هــای موفقیت آمیــز  ــاره ک ــری اش یادگی
از  اســتفاده  ضمــن  ــی در  ــای بیرون ــاوره ه مش
دانــش  واداشــتن  انجــام بــرای  بــه  آمــوزان 
یادگیــری  هــای  ــا فعالیــت  ــا آنج ــد ت ــعی کنی س
را  آن  اســت  ممکــن  نســبت بــه فعالیتهــای کــه 

منــد  عالقــه  ســازید.یادگیــری 
شــرایط ۶.اســتفاده از تشــویق هــای  در  کالمــی 

از  بســیاری  در  مواقــع:الزم 
ــش  تاثیــر بســیار زیــادی  ــرد دان ــر عملک ب
چــون  دارد  از آمــوزان  پــس  بالفاصلــه 

از یــک رفتــار خوشــایند رخ  اســتفاده  می دهــد 
ــوب واژه هــای چــون خــوب عالــی  ــی خ ــن خیل آفری
ــطح  ــرد در س ــس از عملک ــر پ ــوز از تدبی ــش آم دان

هــای موثــر انگیزشــی اســت موثرتریــن تشــویق آن 
ــوز  ــش آم ــطح دان ــرد در س ــار و عملک ــه رفت ــت ک اس
ــدازه الزم  ــه ان ــد ب ــم بای ــن معل ــد همچنی ــته باش وابس
اگــر  کنــد  تشــویق  و  ســتایش  را  دانش آمــوزان 
تشــویق بیــش از حــد باشــد اثــر مثبــت خــود را از 
ــی  ــت کنندگ ــت تقوی ــد و از خاصی ــت می ده دس

می شــود کــم  آن 
*نقش معلمان در تشویق

ــه  ــی ب ــد راه ــه می توان ــت ک ــی اس ــی کس ــم واقع معل
ســوی دلهــا بگشــاید و علــم را بــا ایمــان و عقــل را بــا دل 
پیونــد زنــد از ایــن رو راز موفقیــت معلمــان را نخســت باید 
ــم  ــه معل ــی اینک ــت یعن ــوزان دانس ــش آم ــذب دان در ج
بتوانــد اعتقــاد و عالقــه ای درونــی آنهــا را بــه وجــود آورد 
و رابطــه روحــی و معنــوی بــا آنهــا برقــرار کنــد تــا آنجــا 
کــه حتــی نــگاه هــا و اشــاره هــا و حالــت هــای معلــم نیــز 
ــخصیت  ــت ش ــذارد و در تربی ــی بگ ــر عمیق ــا تاثی در آنه

آنــان منشــاء اثــر شــود.
*اهمیت تشویق

ــد  ــی تهدی ــر و نوع ــین و تقدی ــوه ای از تحس ــویق جل تش
ــد  ــی پدی ــوقی در آدم ــایه آن ش ــت در س ــرد اس ــرای ف ب
ــرده و آن را  ــدام ک ــن اق ــاری معی ــه رفت ــه ب ــد ک می آی
مکــرر مــی ســازد بــه طــور کلــی در تعریــف تشــویق مــی 
تــوان گفــت تشــویق عامــل و وادار کننــده اســت کــه بــه 
ــکیل  ــه تش ــخصی ک ــد ش ــرژی می ده ــرو و ان ــان نی انس
می شــود از کار و زحمــت خــود احســاس رضایــت و 
ــه  ــت ک ــر اس ــت خاط ــن رضای ــد و ای ــی کن ــنودی م خش
ــویق و  ــرد تش ــی او را می گی ــی محل ــتگی و ب ــوی خس جل
ــاد در  ــس اعتم ــت و ح ــت روح اس ــت تقوی ــین ماهی تحس
افــراد بــه وجــود آورده و اســتعدادهای فــرد رشــد کــرده و 
تــوان درونــی اش بــه فعلیــت در مــی آیــد حاصــل تشــویق 
ــی  ــرای آدمــی نداشــته باشــد ول ممکــن اســت فایــده ای ب
ــاع  ــرد را  امتن ــس ف ــه نف ــاد ب ــن خودپســندی و اعتم همی
ــه  ــش عاقالن ــه عمل ــد ک ــان می ده ــه او اطمین ــد ب ــی کن م
و مــورد تاییــد بــوده اســت و در نتیجــه موجــب دلگرمــی 

ــود. ــاط او  ش و نش
____________________________________
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ــر از  قطــار ســال ۹۹ رفتنــی شد..ســالی کــه پ
ــروس  ــور وی ــول مح ــیرین ح ــخ و ش ــار تل اخب
جهانــی کرونــا بــود ملــت ایــران در ایــن ســال 
بــا وجــود همــه ســختی هــا و دشــمنی هــا بــه 
راه خــود در جهــت تحقــق شــعار ســال یعنــی 
جهــش تولیــد ادامــه حیــات داد و ایــن جوانــان 
ــا و  ــری ه ــه درگی ــود هم ــا وج ــه ب ــد ک بودن
ــی  ــف علم ــای مختل ــه ه ــا در زمین ــختی ه س
افتخــارات بســیاری آفریدنــد کــه نمونــه بــارز 
آن ســاخت واکســن ایرانــی کرونــا بــود در این 
ــود  ــن واژه ای ب ــورد تری ــر بازخ ــا پ ــال کرون س
ــان  ــه جه ــه هم ــران بلک ــت ای ــط مل ــه فق ــه ن ک
ــیاری  ــی کردندبس ــر م ــار نظ ــورد آن اظه در م
تحــت  اســالمی  آیین هــای  و  مناســبت ها  از 
ــازی  ــات مج ــت و ارتباط ــرار گرف ــعاع آن ق ش
تــا حــدی جایگزیــن دورهمــی هــای خانوادگــی و 
ــه و تابســتانه شــد مجــازی  مســافرت های عیدان
ــی  ــگاه ها و تعطیل ــدارس و دانش ــدن دروس م ش
آن هــا و تعویــق چندبــاره آزمــون های سراســری 
ــا  ــود خانواده ه ســازمان ســنجش ســبب شــده ب
در اســترس و اضطــراب بــه ســر برونــد تعطیلــی 
برخــی از مشــاغل نیــز باعــث رکــود اقتصــادی 
ــوه  ــن ســختی ها جل ــار ای ــا در کن ــود ام گشــته ب
ــار و  ــود ایث ــده ب ــان ش ــم نمای ــی ه ــای زیبای ه
ــک  ــای کم ــش ه ــان رزمای ــداکاری کادر درم ف
و مومنانــه یــا همــان طــرح مواســات در جهــت 
کمــک بــه اقشــار ضعیــف و رفــع محرومیــت هــا 
تامیــن همــه جانبــه ماســک و مــواد ضدعفونــی 
ــق شــهید  و بهداشــتی ایجــاد طــرح بســیار موف
ــالش  ــه ت ــه خان ــه ب ــری خان ــلیمانی و غربالگ س
ــن  ــد واکس ــت تولی ــور در جه ــمندان کش دانش
ــان  ــود در خردادهم ــی ب ــن همدل ــای ای نمونه ه
ــرد و  ــه کار ک ــروع ب ــم ش ــس یازده ــال مجل س
ــت و  ــده گرف ــر عه ــت آن را ب ــاف ریاس قالیب
ــل  ــتان ها مث ــی اس ــی از برخ ــای میدان بازدیده
ــتان  ــتان و کردس ــتان و بلوچس ــتان سیس خوزس
ــن  ــن اولی ــت همچنی ــورت گرف ــط وی ص توس
ــه خــارج از کشــور در قامــت  ســفر رســمی او ب
ــل  ــه حام ــود ک ــیه ب ــه روس ــس ب ریاســت مجل
ــه  ــود ک ــن ب ــر پوتی ــه والدیمی ــری ب ــام رهب پی
در بهمــن مــاه صــورت گرفــت در قــوه قضائیــه 
ــند  ــالغ س ــا اب ــی ب ــام قضای ــول در نظ ــز تح نی
ــت آن  ــط ریاس ــی در آذر ۹۹ توس ــول قضای تح
ــود آورد  ــه وج ــی ب ــام قضای ــدی در نظ گام بلن
و همچنیــن ســفر بــه ۲۰ اســتان کشــور و ســفر 
ــی  ــتقبال ب ــراق و اس ــه کشــور ع ــم ب بســیار مه
ــی از  ــش مهم ــراق از وی بخ ــردم ع ــابقه م س
ــن  ــت همی ــود در اردیبهش ــوه ب ــن ق ــات ای اتفاق

ــت  ــوزه ریاس ــابق ح ــاون س ــری مع ــال طب س
ــن  ــد همچنی ــی ش ــت دادگاه ــه وق ــوه قضایی ق
قاضــی منصــوری متهــم پرونــده طبــری درمانــی 
خودکشــی کــرد در بهــار ۹۹ ۵ نفتکــش ایرانــی 
بــا هــدف جابجایــی ســوخت بــه ســمت ونزوئــال 
ــکا  ــدات آمری ــود تهدی ــا وج ــد ب ــت نمودن حرک
پنــج نفــت کــش بــه ســالمت بــه مقصــد 
رســیدند. نوســانات بــازار ارز و بــورس کــه 
ــورس  ــازمان ب ــتعفای ریاســت س ــه اس ــر ب منج
بــی  و  لجــام گســیخته  گرانی هــای  گردیــد 
ــرغ و  ــی م ــای طوالن ــه صف ه ــا و در نتیج محاب
گوشــت و روغــن و غیــره کــه در نتیجــه کمبــود 
ــت ســبب شــد  ــای اساســی صــورت گرف کااله
ــردم در  ــادی م ــر اقتص ــال ۹۹ از نظ ــا در س ت
فشــار قــرار گیــرد تــرور دانشــمند هســته ای و 
معــاون وزیــر دفــاع شــهید محســن فخــری زاده 
ــار دیگــر نشــان داد دشــمنان  در آذر۹۹ یــک ب
ــه  ــدد ضرب ــواره در ص ــران هم ــت ای ــع مل مناف
ــاه و  ــزن گاز در تیرم ــار مخ ــتند انفج زدن هس
آتــش ســوزی ســایت هســته ای نطنــز اصفهــان 
ــود  ــال ۹۹ب ــته ای در س ــات هس ــی از اتفاق برخ
فرمانــده ســپاه نیــز از مســتعان ۱۱۰ بــه عنــوان 
یــک دســتاورد در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا خبــر 
ــاط  ــه نق ــرض ۵ ثانی ــد در ع ــی توان ــه م داد ک
ــر  ــد.در اواخ ــف کن ــایی و کش ــوده را شناس آل
ــران  ــر ای ــار دیگ ــه ب ــه زلزل ــود ک ــاه ب ــن م بهم
را در بهــت فــرو بــرد زلزله،شــهر ســی ســخت 
شهرســتان دنــا در اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
را لرزانــد. همچنیــن بــرای اولیــن بــار از شــهر 
ــه  ــران ب ــدرت ای ــا ق ــی شــد ت موشــکی رونمای

ــز  ــه ورزش نی ــد در عرص ــگان برس ــوش هم گ
ــران  ــودو ای ــم رخ داد ج ــاق مه ــد اتف چن

اســفند  تعلیــق شــد در  رفــع 
۹۹ انتخابــات فدراســیون 
فوتبــال انجــام گردیــد و 

ــن دواســطوره فوتبال  همچنی
آقایــان انصــاری و میناوند به 

ــا فــوت  ــه کرون دلیــل ابتــال ب
ــای  ــی از چهره ه ــد. برخ نمودن
ــان  ــزاز می ــون نی ــینماو تلویزی س

مــا رفتنــد مثــل محمــد علــی 
ســیروس  کشــاورز 

ــز  ــتانی پروی گرجس
حســینی  ر پو
در  غیــره.  و 
عرصــه سیاســی 
بزرگانــی  نیــز 
ــت  ــون آی همچ

اهلل یــزدی مصبــاح یــزدی شــهیدی محالتــی 
ــی از  ــخیری صانع ــی تس ــر زارع ــی اصغ عل

ــد. ــا رفتن ــان م می

تلخ و شیرین ۹۹
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ــه  ــالی ک ــیارمهمی است.س ــال بس ــال ۱۴۰۰ س س
و  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  خــردادش  در 
شــوراهای شــهر و روســتا مجلــس شــورای اســالمی 
ــود ۳۰  ــزار می ش ــری برگ ــرگان رهب ــس خب و مجل
ــال  ــر س ــه ظه ــاعت ۱۳:۰۷ دقیق ــفند۱۳۹۹ س اس
تحویــل میشــود همــگان منتظــر یــک خبــر جدیــد 
در ســال جدیــد... منتظــر ســخنرانی آغــاز ســال رهبــری 
ــود  ــذاری ش ــز نامگ ــد نی ــال جدی ــال قبل،س ــد س تاهمانن
تاهمــگان در جهــت آن شــعار ســال هماهنــگ شــوند همــه 
ــخنرانی  ــته اند س ــا نشس ــود آن ه ــای خ ــون ه ــای تلویزی پ
ــودن  ــش ب ــل در پی ــه دلی ــال ۱۴۰۰ ب ــود« س ــاز می ش آغ
انتخابــات و همچنیــن وجــود زمینــه مناســب بــرای 
ــت  ــم اس ــاس و مه ــال حس ــد س ــش تولی ــکوفایی جه ش
انتخابــات ۱۴۰۰ و روی کار آمــدن مدیریــت هــای جدید و 
احتمــاالً تــازه نفســو بــا انگیــزه قــوی امســال را ســال بســیار 
مهــم و حســاس و تاثیرگــذار در ایــن کشــور کــرده اســت 
چــه دولــت کنونــی و چــه دولــت آینــده بایــد بــا حمایــت 

ــه  ــه جانب ــای هم ــی ه ــی و حکومت ــی و دولت قانون
موانــع آن حمایــت کننــد از تولیــد و رفــع 

بــه کــه امســال  تولیــد  جهــت 
ــد معنــای  ــق یاب ــی تحق واقع

لــذا 

ــن  ر م شــعا
ایــن  را  امســال 

ــردم:  ــم ک ــه تنظی گون
تولیــد پشــتیبانی هامانــع 
ها،مابایســتی  زدایــی 
کار  محــور  را  تولیــد 
دهیــم  قــرار  خــود 
الزم  وحمایتهــای 
و  دهیــم  انجــام  را 
راه  ســر  از  را  موانــع 

برداریــم« ایــن چکیــده از ســخنان رهبــری در آغــاز 
ــال  ــه ۱۰ س ــب ب ــالب قری ــر انق ــد بود .رهب ــال جدی س
ــد  ــی کن اســت شــعار ســال را شــعار اقتصــادی مطــرح م
ــور  ــئله کش ــه ومس ــن دغدغ ــه مهم تری ــی اینک ــن یعن و ای
در نزدرهبــری مســائل اقتصــادی و معیشــتی اســت کــه در 
ایــن بــاره مســئله تولیــد می توانــد تأثیــر بنیــادی بــر تمــام 
ــالها  ــذاری س ــند نامگ ــته باش ــادی داش ــاخص های اقتص ش
بــر اســاس مباحــث اقتصــادی توســط رهبــری در ابتــدای 
هــر ســال یــک کار کامــال منطقــی و جهــت دار اســت چــرا 
کــه کشــور در تمامــی زمینــه های ممکن رشــد و پیشــرفت 
ــف  ــه ضع ــه نقط ــی ک ــا جای ــت و تنه ــته اس ــی داش خوب
ــد و  ــت، تولی ــادی  معیش ــث اقتص ــان بح ــود دارد هم وج
ــال  ــل شعارس ــال قب ــال نیزهمانندس ــت  امس ــتغال اس اش
بــر مبنــای تولیــد اســت پــس بایــد بــه ایــن مهــم توجــه 
کافــی داشــت حمایتهــای الزم را از صنایــع تولیــدی داشــت 
ــی  ــاد مردم ــه اقتص ــر اینک ــود مگ ــق نمی ش ــن کار محق ای
می شــود دولــت هــا بایــد در کمتــر از ۲۰ درصــد اقتصــاد 
حاکمیــت داشــته باشــند وهرچــه اقتصــاد کمتــر در دســت 
دولــت باشــد موفق تــر عمــل خواهــد کــرد بایــد مدیریــت 
ــا  ــام ســازمان ها و نهاده ــوای ســه گانه و تم کالن کشــور ق
جهــت گیــری خــود را در راســتای تولیــد قــرار دهنــد زیــرا 
ــم  ــد خت ــد واژه تولی ــه کلی ــه تمــام مباحــث اقتصــادی ب ک
ــائل  ــد، مس ــق یاب ــور رون ــد در کش ــر تولی ــود واگ می ش
اشــتغال اقتصادومعیشــت حــل می شــود و گره گشــایی 
کار مجلــس در  مالــی در کشــور حاصــل می شــود 
ایــن راســتا زیــاد و ســنگین اســت متاســفانه قوانیــن 
ــد وجــود  ــر در حــوزه تولی ــد و دســت و پاگی زای
ــه روز  ــن  ب ــالح وقوانی ــد اص ــه بای دارد ک
رســانی شــود و قوانیــن 
ــری  ــهیل گ ــت تس در جه
و رفــع موانــع صــورت 
گیــرد و آنچــه مانــع از 
می شــود  تولیــد  تحقــق 
شــود  کنارگذاشــته 
مســئله بعــدی مســائل 
تولیــد  هاســت  بانــک 
آنگونــه   ۹۹ ســال  در 
انتظارمیرفــت، بــه  کــه 
صــورت کامــل محقــق 
و  نشــد 

ــظ  ــد حف ــال جدی ــردی را در س ــعار راهب ــن ش ــری ای رهب
کردنــد و در ســال جدیــد تولیــد همــه جانبــه پیــش بــرود.

مســئله تولیــد یــک کار بلندمــدت اســت و بایــد حمایــت 
شــود و موانــع برداشــته شــود تــا شــاهد رونــق اقتصــادی و 
ــه همیــن دلیــل پشــتیبانی  گشــایش روزی مــردم باشــیم ب
ــق  ــان موجــب رون ــده هــای علمــی و اختراعــات جوان از ای
ــط  ــق اقتصــادی فق ــد شــد رون ــتغال زایی خواه ــد و اش تولی
ــتن  ــان برداش ــه از می ــت و الزم ــر اس ــد امکان پذی ــا تولی ب
ــد حــرف  اول و آخــر را در  ــه تولی ــن اســت ک فســادهم ای
ــد مثــال در مــورد صنایــع دســتی علــت اینکــه  کشــور بزن
صنایــع دســتی مــا از تولیــد افتــاده اســت صرفًاایــن اســت 
کــه کاالهــای بــی کیفیــت و ارزان قیمــت و بــدون ضابطــه 
ــر  ــی ب ــه کنترل و قاچــاق وارد کشــور می شــوند و هیــچ گون
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــم کش ــال نکردی واردات کاال را اعم
مثــل هلنــد نــروژ ســوئد زمانــی توانســتند بــه اقتصــاد پویــا 
دســت یابنــد کــه تولیــددر آن کشــورها موفــق و منجــر بــه 
صــادرات شــد و توانســتندبازارهای دنیــا را تصاحــب کننــد.

 اما.... برخی از راهکارها در جهت تولید:
ــود  ــون بهب ــر اجــرای قوانیــن مثــل قان ۱. نظــارت ب
ــر  ــت پذی ــد رقاب ــون تولی مســتمر کســب و کار قان

ــون تجــارت  اصــالح قان
ــروی  ــراج نی ــه اخ ــوط ب ــکالت مرب ــری مش ۲.پیگی
ــت  ــار اوراق در جه ــوه انتش ــر نح ــارت ب کار ۳.نظ

ــازار ــره در ب ــش به ــری از افزای جلوگی
 ۴. نظــارت بــر جلوگیــری از گرانی ســرمایه گذاری 

تولید  در 
۵. نظــارت بــر تخصیــص بودجــه طــرح هــای 

عمرانــی 
ــت  ــی در فعالی ــش خصوص ــوان بخ ــتفاده از ت ۶.اس
هــای تولیــدی و نظــارت بــر نحــوه چگونگــی 
ــای ۱۴  ــره ه ــه تبص ــوط ب ــارات مرب ــت اعتب پرداخ
ــه  ــوط ب ــه مرب ــره ۱۸ ک ــد و تبص ــه تولی ــوط ب مرب

ــت ــد اس ــش تولی ــازوکارهای بخ س
۷. نظــارت بــر نحــوه تخصیــص منابــع و اعتبــار بــه 

بانک هــا.
ــت  ــردم در جه ــط م ــی توس ــد کاالی ایران ۸.خری

ــی  ــد داخل ــتیبانی از تولی ــت و پش حمای
۹.اســتفاده از ظرفیــت و توانمنــدی هــای نهادهــای 
دانــش  شــرکت های  و  کارآفرینــان  و  مردمــی 
ــادر  ــی از ســرراه آنه ــع زدای ــت ومان ــان و حمای بنی

ــد.  ــیر تولی مس
ــت  ــت حمای ــس در جه ــات مجل ــی از مصوب برخ
ــدی  ــای تولی ــرکت ه ــات ش ــش مالی ــد: کاه ازتولی
بــه ۲۰ درصــد، کاهــش ۲۰ درصــدی مالیــات 
ــم وام  ــود و جرای ــش س ــاف بخش ــد اصن ۷۰ درص
ــن  ــم تامی ــش جرای ــداران، بخش ــاورزان ودام کش

اجتماعــی کارفرمایــان.
 در پایــان بایــد گفــت تحقــق شــعار ســال ۱۴۰۰ منــوط 
بــه تولیــد فکــر و اندیشــه در تمامــی ابعــاد زندگــی اســت 

ملــت ایــران بایــد خــود را قــوی کنــد.

بخش سیایس
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درعرصــه  فروردیــن  دوم  هفتــه 
بود.شــنبه  پرازخبــر  خارجــی  سیاســت 
۷فرورودین۱۴۰۰خبرهایــی مبنــی برســفر 
ــوش  ــه گ ــی ب ــگ ی ــه چین،ون ــر خارج وزی
بــه  ســفروی  علــت  میرســد.مهم ترین 
ــام  ــه بودبن ــم نام ــک تفاه ــای ی ــران امض ای
ســندهمکاری ۲۵ســاله ایــران باچین.پــس از 
امضــای ایــن ســندهمکاری کشــورهای بیگانه 
ســعی دراختــالف و تشــویش اذهــان مــردم 
ــن  ــی کنندای ــا م ــه الق ــران رادارندواینگون ای
قراردادترکمــن چــای دوم اســت و بســیاری 
از جزایــر ایرانــی و حتــی نیــروی کاردرایــران 
ــن  ــی آیند.ای ــا درم ــی ه ــت چین ــه خدم ب
ــه روســای  ــد ششــم بیانی ســند براســاس بن
ــس  ــفر ریی ــه در س ــور ک ــوری دو کش جمه
ــران در ســال ۱۳۹۴  ــه ای ــن ب جمهــوری چی
ــن شــده اســت و شــورای  امضــا شــد، تدوی
ــب  ــز در ترغی ــط خارجــی نی ــردی رواب راهب
مســئوالن ذیربــط دو کشــور در تدویــن 
امضــای  پیگیــری  و  ســند  پیش نویــس 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــش داش آن نق
دولت هــا در ایــران تغییــر می کننــد و در 
۲۵ ســال آینــده ممکــن اســت گرایش هــای 
سیاســی مختلــف دولــت را در اختیار داشــته 
باشــند، دولــت چیــن کــه برخاســته از یــک 
حــزب حاکــم و از تــداوم و ثبــات برخــوردار 
ــده ای از  ــه نماین ــت ک ــد داش ــت، تاکی اس
نظــام نیــز در ایــن کار دخالــت داشــته 
ــاور  ــوان مش ــه عن ــی ب ــذا الریجان ــد، ل باش
ــا  ــام معظــم رهبــری چنیــن نقشــی را ایف مق
کــرد تــا تــداوم ایــن همــکاری مــورد تاکیــد 
ــرار گیرد.ســند امضاشــده فقــط یک نقشــه  ق
راه بــرای همــکاری جامــع دوکشــور ایــران و 
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چیــن اســت بنابرایــن حــاوی هیچ قــراردادی 
راهبــردی  یک برنامــه  ســند  نیســت.این 
سیاســی،اقتصادی،فرهنگی اســت کــه عرصــه 
ــران  ــور ای ــکاری دوکش ــف هم ــای مختل ه
وچیــن رامدنظــر قــرارداده اســت.این تفاهــم 
ــده  ــن ش ــد تدوی ــه و ۹بن ــه در۱۸ صفح نام
ــت  ــده اس ــال این ــه راه ۲۵س ــت و نقش اس
ــه ان موضــع  ــران نســبت ب ــمنان ای ــه دش ک
گرفتــه انددرصورتــی کــه اولیــن نتیجــه 
ــای  ــدن تحریمه ــی تاثیرش ــه ب این تفاهم نام
خارجــی دشــمنان و آغازهمــکاری هــای 
گســترده اقتصــادی و بلندمــدت باکشــورهای 
جهــان اســت ودرزمینــه هــای مختلــف 
ــرمایه  ــرای س ــی ب ــوط ریل ــل بنادر،خط مث
ــکاری  ــه هم ــا ب ــاخت ه ــذاری در زیرس گ
مشــترک بیــن چیــن و ایــران صــورت 
ــی و  ــی و نظام ــکاری امنیت ــرد. هم ــی گی م
ــزاری رزمایشــهای مشــترک مشــارکت  برگ
بــرای ایجــاد و تجهیــز مخــازن ذخایــر 
پتروشــیمی  گازومحصــوالت   و  نفــت 
دوطرفــه عرضــه پایدارنفــت خــام بــه چیــن 
ــی در  ــرکت های چین ــارکت ش ــویق مش تش
ــای  ــی طرح ه ــن مال ــرمایه گذاری و تامی س
ــرق  ــن ش ــل راه آه ــرژی و تکمی برق،آب،ان
بــه غــرب، ایجادراه آهــن زیارتــی پاکســتان- 
ایــران -عــراق- ســوریه از مفــاد ایــن تفاهــم 

ــت ــه اس نام
ــا  ــارت ب ــا تج ــرای چینی ه ــه: ب  اماچندنکت
ایــران در مقایســه بــا بیــش از تجــارت۳۰۰ 
ــز  ــم ناچی ــا رق ــکاو اروپ ــا آمری ــاردی ب میلی
ــرف  ــح ط ــه ترجی ــت ک ــن واقعی ــت. ای اس
آمریکایــی بــه ایــران درســازمان ملــل 
ــش از  ــی هاهرباربی ــه چین ــده ک ــع نش مان

ــران  ــه ای ــم علی ــال تحری ــا اعم ــته ب گذش
ــه  ــه ۲۰۱۰ ب ــی در ده ــد ول ــت کنن مخالف
بعــد اختــالف جــدی  چیــن بــا امریــکا قابــل 
انــکار اســت-عصبانیت آمریــکا از ایــن ســند 
نشــان می دهــد ایــران در جهــت درســتی پــا 
ــد درســتی را مــی رود  گذاشــته اســت و رون
کــه می توانــد بــرای آینــده اقتصــادی و 

ــد. ــا باش ــور راهگش ــی کش سیاس
ــندبرنامه  ــی:۱-ظریف :س ــل سیاس ــر رج نظ
ــراردادو  ــن ق ــران و چی ــع ای ــکاری جام هم
معاهــده نیســت وهیــچ تعهــدی بــرای 
ایجــاد نمی کندبلکــه چشــم انداز  طرفیــن 
روابــط را ترســیم می کند۲-حجــت االســالم 
تقــوی نماینــده تهــران: ایــران بــا هرکشــوری 
ــته  ــتثمارمارا نداش ــتعمار و اس ــه قصــد اس ک
ــد  ــرار کنن ــاط برق ــت ارتب ــدحاضر اس باش
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــه غربی ه ــان ب و پیامم
می خواهیــم روی پــای خــود بایســتیم.۳- 
ــان  ــدم اطمین ــیراز: ع ــده ش ــی نماین عباس
بســیاری از مــردم بــه این ســند ریشــه در بی 
اعتمــادی بــه حرفهــا و اعمــال سیاســتمداران 
ــر  ــینی وزی ــن حس ــمس الدی دارد۴-سیدش
اســبق اقتصاد:تفاهــم ایــران و چیــن را مثبــت 
ــات  ــوص جزئی ــا درخص ــم ام ــی میکن ارزیاب
ــس برســد۵-کمال  ــب مجل ــه تصوی ــا ب حتم
ــط  ــردی رواب ــورای راهب ــس ش ــرازی ریی خ
ــک  ــن ی ــران و چی خارجی:ســند همــکاری ای
ــا موافقتنامــه نیســت کــه حــاوی  قــرارداد ی
ــال  ــور در ۲۵ س ــکاری دو کش ــات هم جزئی
آینــده باشــد، بلکــه یــک قصدنامــه و نقشــه 
ــور  ــای دو کش ــت همکاری ه ــرای هدای راه ب
ــال های  ــول س ــف در ط ــای مختل در زمینه ه

ــده اســت. آین
جمع بندی:
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چیــن و ایــران دارای دو الگــوی متفــاوت 
ــه  ــن ک ــتند. چی ــان هس ــا جه ــل ب در تعام
ــر  ــکا »بب ــود آمری ــد ب ــو، معتق ــان مائ در زم
ــه رســمیت  کاغــذی« اســت و اســرائیل را ب
اهمیــت  بــا درک  بعدهــا،  نمی شــناخت، 
توســعه اقتصــادی، از در ســازش بــا آمریــکا 
درآمــد و اســرائیل را نیــز بــه رســمیت 
ــد  ــت، رش ــورت، توانس ــه این ص ــناخت. ب ش
ســالیانه ی ۸ درصــد طــی دوره ی ۱۹۵۰-

۱۹۸۰، را در دوره ی دانــگ شــیائوپینگ و 
رهبــران بعــدی، تکــرار کنــد و بــه معجــزه ی 
نویــن شــرق آســیا معــروف شــود. سیاســت 
خارجــی ایــران بــر مبنــای ســتیز با اســرائیل 
ــان  ــذر زم ــه و در گ ــکل گرفت ــکا ش و آمری
قــوام یافتــه اســت.تعامالت بــا آمریــکا، 
ــی  ــای فراوان ــت و خیزه ــا اف ــراه ب ــز هم نی
ــراری  ــرای برق ــا ب ــت. از تالش ه ــوده اس ب
مناســبات کم تنــش گرفتــه تــا خــط و نشــان 
ــع  ــا وقای ــراه ب ــز هم ــد و تی ــیدن های تن کش
ــی  ــه رودروی ــی ب ــه گاه ــر ک ــای اخی ماه ه
نظامــی کشــیده شــده اســت. چیــن، در حــال 
حاضــر، در نقــش ابرقــدرت اقتصــادی جهان، 
ــای  ــال ایف ــا، در ح ــکا و اروپ ــار آمری در کن
نقــش خــود اســت. در کشــورهای مختلــف 
ــرمایه گذاری مســتقیم  ــه س ــان دســت ب جه
می زنــد تــا همــان مســیر نئواســتعماری 
دوره ی  در  پیشــین  بــزرگ  قدرت هــای 

تکــرار و  را  از جنــگ جهانــی دوم  بعــد 
ــد. در  ــته کن ــود وابس ــه خ ــورهایی را ب کش
ــه  ــوان ب ــدازی ی ــی جاان ــتا، در پ ــن راس همی
عنــوان ارز معتبــر در گوشــه و کنــار جهــان 
بــا  جانبــه  دو  قراردادهــای  بــا  هســت. 
ــش،  ــال پی ــد س ــف، از چن ــورهای مختل کش
ــدن  ــر ش ــکان پذی ــرای ام ــات الزم ب اقدام
ســرمایه گذاران  و  گردشــگران  اســتفاده 
ــا یــورو، در  چینــی از یــوان، بــه جــای دالر ی
کشــورهای طــرف قــرارداد را فراهــم کــرده 
ــا افزایــش تعــداد کشــورها، عمــال،  اســت. ب
قلمــروی جغرافیایــی اســتفاده از یــوان جهانی 
ــوان  ــا ت ــه تنه ــران ن ــاد ای ــود.  اقتص می ش
ــه  ــدارد بلک ــن را ن ــاد چی ــا اقتص ــت ب رقاب
ــا، از  ــر تحریم ه ــر اث ــر، ب ــال های اخی در س
ــد  ــزان رش ــن می ــت. میانگی ــاده اس نفس افت
اقتصــادی ســال های ۱۳۹۰-۱۳۹۹، برابــر 
ــت رفته  ــه ی از دس ــی، ده ــت. یعن ــر اس صف
۱۳۹۰ بــه دهــه ی جنــگ بــا متوســط رشــد 
منفــی ۶/۱درصــد در ســال اضافــه می شــود. 
ــن موقعیــت، تشــدید فشــارهای  خروجــی ای
تورمــی و تعمیــق رکــود و در نهایــت کاهــش 
شــدید ارزش پــول ملــی اســت. چیــن طــی 
ــک دالر را  ــرخ ی ــال های ۱۹۸۰-۱۹۹۴، ن س
ــش  ــوان افزای ــدود ۹ ی ــه ح ــوان ب از ۵/۱ ی
ــا ۲۰۰۴ در حــد  و ســپس از ســال ۱۹۹۴ ت
ــه  ــد ب ــه بع ــت و از ۲۰۰۵ ب ــوان تثبی ۵/۸ ی

ــاند.  ــک دالر رس ــه ازای ی ــوان ب ــال ۶ ی کان
یعنــی، بعــد از یــک سیاســت کاهــش ارزش 
ــای  ــه بنیان ه ــکا ب ــته باات ــی، توانس ــول مل پ
ــت ارزش  ــه تقوی ــوی، دســت ب اقتصــادی ق
ــن  ــر، ای ــال حاض ــد. در ح ــی بزن ــول مل پ
ــش  ــر ارزی بی ــه ذخای ــکا ب ــا ات ــی را ب توانای
از ۳۰۰۰ میلیــادر دالری دارد کــه ارزش 
یــوان را دوبــاره تقویــت و بــه نیــاز آمریــکا 
ــت ارزش  ــت بدهد.تقوی ــخ مثب ــا پاس و اروپ
ــادرات  ــدن ص ــر ش ــب ارزان ت ــوان موج ی
ــر  ــن و گران ت ــازار چی ــا در ب ــکا و اروپ آمری
ــن  ــای ای ــن در بازاره ــادرات چی ــدن ص ش
ــاری  ــراز تج ــود ت ــه بهب کشــورها و در نتیج
آن هــا بــا چیــن می شــود. بــه احتمــال زیــاد، 
ــتی  ــن سیاس ــه چنی ــت ب ــی دس ــن، زمان چی
خواهــد زد کــه  امتیازهــای مهمــی در حــوزه 
فناوری هــای پیشــرو از ایــن کشــورها بگیــرد 
ــا مســیر ابرقدرتــی و راه نیــل بــه اهــداف  ت
ــر  ــده را هموارت ــال های آین ــه در س جاه طلبان
کنــد. ایــران در موقعیتــی نیســت کــه بتوانــد 
نقطــه ی اتکایــی بــرای رهایــی اقتصــاد غــرب 
از چالــش هــای اقتصــادی محســوب بشــود. 
نــه تنهــا، امکانــی بــرای تقویــت ارزش پــول 
ــه  ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ــدارد ک ــود ن ــی وج مل

ارزش آن فــرو می ریــزد.

بخش سیایس

سکینه اسدزاده

اموزش جغرافیا۹۹_پردیس امیرکبیرالربز

۱۲ فروردیــن روز زنــده شــدن اســالم اســت.
مقــام معظــم رهبری 

ــای رای  ــه معن ــدوم ب ــا رفران ــی ی ــه پرس هم
گیــری مســتقیم از همــه اعضــای یــک کشــور 
بــرای رد یــا انتخــاب رهبــران یــا نماینــدگان 
ــدای  ــی درابت ــت.امام خمین ــده اس ــنهاد ش پیش
شــروع نهضــت انقــالب اســالمی مبــارزات 
ــا  ــلطنتی و ب ــام س ــوب نظ ــود را در چارچ خ
ــد و  ــکل داده بودن ــه ش ــالح گرایان ــیوه اص ش
تــالش کردنــد در قالــب نامــه هایــی بــه رژیــم 
ــتبدادی دور  ــای اس ــا را از رفتاره ــوی آنه پهل
نگــه دارنــد امــا بــی نتیجــه مانــد ودرنتیجــه بر 
حــذف نظــام ســلطنتی تاکیــد کردنــد و رژیــم 
ســلطنتی را ضــد اســالمی و غیــر مشــروع مــی 
دانســتند.در ۱۲ بهمــن ۵۷ امــام در بهشــت زهرا 
ــر  ــار ب ــت بختی ــدن دول ــی خوان ــن غیرقانون ضم
کناره گیــری دولــت تاکیــد کردندوگفتنــد دولــت 
ــش  ــه مهم ــه وظیف ــد ک ــت روی کار بیای موق
فراهــم کــردن مقدمــات همه پرســی قانــون 
اساســی تدویــن شــده توســط مجلــس موسســان 
بــود ایــن همــه پرســی در تاریــخ ۱۰ فروردیــن 
ــن ۵۸ در  ــام در ۴ فروردی ــد ام ــزار ش ۵۸ برگ
طــی پیامــی مــردم را بــه شــرکت در رفرانــدوم 
دعــوت کردنــد و حضــور زنــان را بســیار مهــم 
ــردم در رای  ــد م ــتند و فرمودن ــر دانس و خطی
ــن  ــه آراء ای ــه هم ــد. در برگ ــال آزادن دادن کام
ــم  ــر رژی ــا باتغیی ــود آی ــده ب ــرح ش ــوال مط س
ســابق بــه جمهــوری اســالمی بــا قانــون اساســی 
ــز  ــا نی ــواب ه ــر؟! ج ــا خی ــد ی ــد موافقی جدی

ــود  ــه ب ــورت آری یان ــه ص ــط ب فق
از  یکــی   ۵۸ فروردیــن   ۱۲ روز  در 
ــوالت  ــیر تح ــا در س ــن روزه مهمتری
انقــالب اســالمی ایــران بــرای تثبیــت 
ــام  ــردم در نظ ــه م ــق رای و اندیش ح

ــن  ــده ای ــوده ونشــان دهن اســالمی ب
ــرکت در  ــات و ش ــه انتخاب ــت ک اس

ــدا  ــالمی از ابت ــوری اس ــرای جمه آن ب
ــوده  ــی ب ــا کنــون چقــدر مهــم و حیات ت
جمهــوری  امــام  دیــدگاه  از  اســت 
اســالمی  محتــوای  دارای  اســالمی 
اســت و بــا اصــول و مقــررات اســالمی 
جمهــوری  اصــل  و  می شــود  اداره 
اســالمی یعنــی حکومتــی کــه شــکل آن 
ــاآرای  مردمــی و مســئوالن حکومتــی ب
ــر  ــوند از دیگ ــی ش ــاب م ــت انتخ مل
ــوری اســالمی:عدالت  مشــخصات جمه
اجتماعــی اســتقالل ملــی روابــط حســنه 

ــود در  ــرب و آزادی ب ــرق و غ ــورهای ش باکش
ــارزات ضــد ســلطنتی و  ــره مب ــن ثم ۱۲ فروردی
ضــد طاغوتــی بــه بــار نشســت و شــعار اســتقالل 
آزادی جمهــوری اســالمی ملــت ایــران عینیــت 
ــه و نظــام جمهــوری اســالمی مســتقر شــد  یافت
ــن  ــران همچنی ــالمی ای ــوری اس ــدوم جمه رفران
رســانه های  و  جهــان  در  وســیعی  انعــکاس 
ــان را  ــزاری جه ــه خبرگ ــت و هم ــی داش خارج
مخابــره کردنــد ایــن رفرانــدوم در تاریــخ ۱۰ و 
۱۱ فروردیــن انجــام گردیــد و کــم تــر از دو مــاه 
ــه  ــردم ب ــالمی م ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
تغییــر نظــام رای مثبــت دارنــد. شــکوفه آزادی 
ملــت ایــران در ۲۲ بهمــن کاشــته شــد و در ۱۲ 
فروردیــن ۵۸ در خــاک ریشــه دوانید ریشــه ای 

دادنــد کــه ملــت بــه آن۲/۹۸درصدرای  اری 
اســالمی  جمهــوری  ــن ترکیــب  ــرای اولی ب
ــر  ــام در ۲۲ مه ــط ام ــار توس ۵۷ مطــرح ب

خمینــی  امــام  ۱۲ شــد  روز 
روز فروردیــن  ــتین را  نخس

حکومــت اهلل نامیــد امــام درس بزرگــی بــه همــگان دادو 
ــت همــه کاره کشــور  ــردم و مل ــه م ــود ک ــن ب آن ای
هســتند و بایــد خودشــان سرنوشــت خویــش را 
ــت اســت  ــزان رای مل ــد و در کل می ــم بزنن رق
و ایــن مــردم هســتندتایک نظامــی انتخــاب 
کننــد کــه یــک طــرف آن جمهوریــت و مــردم 
ــالم و در  ــن اس ــر موازی ــرف دیگ ــاالری و ط س
ــه در  ــن س ــرار دارد ای ــران ق ــر ای ــوی دیگ س
ــوند  ــران می ش ــالمی ای ــوری اس ــار آن جمه کن
و   ۶ دراصــل  را  جمهــوری  اساســی  قانــون 
ــت از  ــوده اس ــان نم ــل ۴ بی ــالمیت رادراص اس
زمــان میــرزا رضــا شــیرازی درطــی ایــن ۱۵۰ 
ــکل  ــن ش ــرای ای ــی ب ــای انقالب ــال حرکت ه س
گرفــت کــه مــردم بتواننــد انتخــاب کننــد آری 
ــود  ــی ب ــام خمین ــکار ام ــدوم ابت ــئله رفران مس
یــوم اهلل ۱۲ فروردیــن تجلــی خلــق حماســه 
شــکوهمندحکومت مــردم ســاالری دینــی و 
روزآری گفتــن بــه تجدیــد حیــات اســالم 
ــت  ــاز حکوم ــر آغ ــت و س ــدی اس ــاب محم ن
مســتضعفان و غلبــه بــر مســتکبران جهــان 
ــلطه  ــر س ــا زی ــور م ــه کش ــی ک ــت.در زمان اس
ــدت رای آری  ــا وح ــردم ب ــود م ــتمگران ب س
بــه جمهــوری اســالمی دادنــد وبــا 
گذشــت چهــل ســال از آن ســال هنــوز 
هــم همــان آرمــان هایــی کــه مــردم بــه آن 
ــر  ــزاران نف ــا برجاســت و ه ــد پ رای آری دادن
ــا  ــان ه ــن آرم ــن خــاک از ای ــردم ای از م
ــن رای آری  ــد ای ــاع میکنن دف
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ب
باعــث شــد کــه تمــام قشــر های 
ــور  ــم کش ــات مه ــه در تصمیم جامع
حــق رای داشــته باشــند وامــروزه 
کشــور مــا بــدون وابســتگی بــه 
ــاب در  ــق انتخ ــه ح ــورهای بیگان کش
عرصــه هــای مختلــف دارد و برخالف 
گذشــته توانســته کــه اقتصــاد فعالــی 
داشــته باشــدوبتواند نیــاز هــای مــردم 
ــه  ــدون وابســتگی ب کشــور خــود را ب
ــور  ــر دردرون کش ــای دیگ ــور ه کش
تولیــد کند.بــا گذشــت چهــل ســال از 
آن روز تمامــی مــا شــاهد همــه روزه 
کشــورمان در عرصــه هــای مختلــف 
ــای  ــه ه ــا در زمین ــم و کشــور م بودی
ــت  ــر اس ــرات برت ــز نف ــی ج مختلف
و تمامــی ایــن افتخــارات حاصــل 
ــداری  ــت و پای ــردم و دول ــدت م وح
ــالمی  ــالب اس ــای انق ــان ه ــه آرم ب

ــت. اس

روز آری
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امیرمحمدجعفری

پـارملـــــــان محـلـــــــیآموزش علوم اجمتاعی۹۶_پردیس حکیم فردویس الربز
ــفند  ــه دوم اس ــور در نیم ــه وزارت کش اطالعی
ــن  ــود مارات ــری در راه ب ــد خب ــادر ش ۹۹ ص
در  بــود  شــده  ســال۱۴۰۰آغاز  انتخابــات 
ــور در  ــد حض ــه قص ــانی ک ــتگاه اول کس ایس
شــورای اســالمی شــهر را داشــتند از ۲۰ اســفند 
ــور  ــه روش حض ــه س ــه ب ــک هفت ــدت ی ــه م ب
در فرمانــداری اپلیکیشــن هــا و فضــای مجــازی 
ثبــت نــام خــود را علنــی کردنــد ایســتگاه دوم 
بــرای انتخابــات میــان دوره ای مجلــس شــورای 
اســالمی اســت جایــی کــه شــش حــوزه 
انتخابیــه تهــران، تفــرش آشــتیان فراهــان، بهار 
ــتانه  ــت ،آس ــاران و باش ــگ، گچس و کبودراهن
ــات اســت  ــن انتخاب ــه شــاهد ای اشــرفیه و میان
ــد کــه  ــل می کنن ــه ملــت را تکمی ــازل  خان و پ
از ۸ فروردیــن بــه مــدت یــک هفتــه ثبــت نــام 

ــرد  ــورت میگی ص

انتخابــات میــان دوره ای مجلــس در نــوع خــود جالب 
ــه تهران،بهــار و اســتانه اشــرفیه  اســت حــوزه انتخابی
ــم  ــدند. خان ــوت ش ــا ف ــر کرون ــر اث ــان ب نمایندگانش
رهبــر از تهــران قبــل از شــروع مجلــس و در اســفند 
ــات فــوت شــدند نماینــده آســتانه  ۹۸ بعــد از انتخاب
هــم قبــل از آغــاز بــه کار مجلــس بــه دلیــل ابتــال بــه 
ــه  ــری از انتخابی ــوم جعف ــدند و مرح ــوت ش ــا ف کرون
بهــار و کبودرآهنــگ اســتان همــدان چنــد مــاه پــس 
از شــروع بــه کار مجلــس یازدهــم و در مــرداد 
ــوزه  ــرای ح ــب ب ــاق عجی ــدند.اما اتف ــوت ش ــاه ف م
ــی  ــی کــه ســینا کمالخان ــه تفــرش رخ داد جای انتخابی
جوانتریــن نماینــده منتخــب بــه دلیــل مــدرک 
نامعتبــر تحصیالتــی و بــا نظــر قطعــی شــورا نگهبــان 
نتوانســت بــه مجلــس راه یابــد. غالمرضــا تاجگــردون 
نماینــده گچســاران نیــز در ابتــدای مجلــس یازدهــم 
اعتبارنامــه اش مــورد صالحیــت و تاییــد ســایر 
نماینــدگان قــرار نگرفت.حــال اســتان های تهــران 
ــان  ــالن آذربایج ــد گی ــه و بویراحم ــدان کهگیلوی هم
ــی  ــس م ــات مجل ــای انتخاب ــزی محی ــی و مرک غرب
ــتاها و  ــات روس ــرای انتخاب ــوم ب ــتگاه س ــوند ایس ش
ــد  ــه قص ــانی ک ــت و کس ــایری اس ــای عش ــره ه تی
ــه فکــر  ــات را دارنــد و ب ــوع انتخاب حضــور در ایــن ن
ــخ  ــتا هســتند از تاری ــی روس ــران آبادان ــعه و عم توس
ــا حضــور در  ــه ب ــک هفت ــدت ی ــه م ــن ب ۱۶ فروردی
بخشــداری و فضــای مجــازی و اپلیکیشــن مــی تواننــد 
ــس،  ــان دوره ای مجل ــات می ــد انتخاب ــام کنن ــت ن ثب
ــوری  ــت جمه ــرگان، ریاس ــس خب ــان دوره ای مجل می
و شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا همزمــان در 
ــای  ــدو کاندیده ــد ش ــرداد ۱۴۰۰برگزارخواهن ۲۸ خ
ــات  ــل از انتخاب ــه قب ــک هفت ــده ی ــت ش تاییدصالحی
می تواننــد ازطریــق فضــای مجــازی بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا در کشــور بــه تبلیغــات خــود بپردازند. شــورای 
ــی  ــش مهم ــی نق ــان محل ــوان پارلم ــه عن ــالمی ب اس
ــتایی  ــهری و روس ــزی ش ــه ری ــت و برنام در مدیری

دارد و بایــد محلــی بــرای حضــور متخصصــان و 
صاحبنظــران حوزه هــای مختلــف شــهری باشــد نــگاه 
بــه شــوراهای شــهر و روســتا بایــد تخصصــی و کامــاًل 
ــهری  ــت ش ــاهد مدیری ــا ش ــد ت ــی باش ــر سیاس غی
موفــق و هوشــمندانه باشــیم شــوراهای شــهر و روســتا 
یکــی از نمادهــای مــردم ســاالری دینــی هســتند کــه 
ــروز  ــه ام ــج دوره کســب تجرب ــس از پن توانســتند پ
ــم  ــدا کند.امیدواری ــی دســت پی ــوغ خوب ــک بل ــه ی ب
در ششــمین دوره شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
شــاهد یــک مدیریــت هوشــمند شــهری و روســتایی 
ــص  ــتایی و تخص ــهری و روس ــت ش ــار عدال در کن
گرایــی باشیم.شــورا اســالمی از جملــه ارکانــی اســت 
در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران کــه بــرای تحقــق 
آرمــان حکومــت مردمســاالرانه مــورد تاییــد قانــون 
ــن اوضــاع  شــوراهای  ــا ای ــا ب ــرار دارد ام اساســی ق
شــهر و روســتا کــه هــر روز خبــر دســتگیری اعضــای 
ــا  ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــد  ب ــوش می رس ــه گ آن ب
آرمانهــای قانــون اساســی فاصلــه داشــته باشــد اصــل 
ــان  ــق آرم ــی تحق ــی چگونگ ــون اساس ــدم قان یکص
ایجــاد شــوراهای اســالمی و فعالیتشــان توضیــح داده 
شــده اســت کــه در ســال ۷۵ بــه تصویــب مجلــس 

وقــت رســیده اســت و بــر اســاس آن 
ــردم انتخــاب  اعضــا توســط م

و  شــهر  در  و  می شــوند 
شــهر  بخــش  روســتا 
اســتان  و  شهرســتان 
می شــود. تشــکیل 

و  شــهر  شــوراهای 
ــه  ــه مثاب روســتا ب
پارلمــان  یــک 

محلــی  مجلــس  و 
شــکل می گیــرد

شــوراهای  محاســن 
ــردم  اســالمی:تحقق م
ســاالری و مشــارکت 
ــور  ــت در اداره ام مل
کشــوروچابک ســازی 
ــت  ــی در جه حکمران
ــم  ــور مه ــبرد ام پیش
شــوراهای  معایــب 
ضعــف  اســالمی: 
در  ماهیتــی 
صالحیــت هــا ضعف 
ســاختاری در کیفیــت 
ــاب  ــص انتخ و تخص
ضعــف  شــدگان 
نظارتــی بــر عملکــرد 
ها  ا ر شــو : ها ا ر شو
ــد و  ــان مردمن منتخب

ــا  ــات آنه ــد مصوب بای
ــته  ــای دربس ــاق ه از ات

بــه میــان مردمــان بیایــد 
و چــه بهتــر اســت جلســات 
مســجد  بــه  را  خــود 

ــد  ــورد نق ــان را م ــه عملکردش ــد تابقی ــزار نماین برگ
و بررســی قــرار دهنــد، ضعــف فقــدان نظــارت ســاز 
ــهرداران  ــرد ش ــر عملک ــالمی ب ــوراهای اس ــودن ش ب
ــص  ــث تخص ــان بح ــر هم ــان اگ ــاران. در پای و دهی
گرایــی بــه جــای سیاســت زدگــی انتخــاب شــوندگان 
مدنظــر قــرار گیــرد شــاهدبالندگی هــر چــه بیشــترو 
موثرتــر شــوراها در دسترســی خدمــت بــه مــردم و 

وظایــف قانونــی خواهیــم بــود
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خبــری  ۱۴۰۰بودکــه  فروردیــن  هفتــم  شــنبه 
فروبرد.محمــد  رادرشــوک  ملــی  ناگواررســانه 
ــق انیمیشــن دیریــن  ابوالحســنی تهیــه کننــده وخال
دیریــن بدلیــل ابتالبــه کرونــا درگذشــت وداغ 
بزرگــی بــردل فعــاالن پویانمایی ایران گذاشــت.وی 
جــز پیش قــراوالن تولیــد صنعتــی انیمیشــن درایران 
بودوباتولیــد آثــاری همچــون دیریــن دیریــن نقــش 
ــی  ــدات پویانمای ــدن تولی ــه ای ش ــزایی درحرف بس
خودتوانســت  مبتکــر  و  خــالق  ایفاکردوباذهــن 
مســیرنو و جدیــدی درتبلــور خالقیــت جوانــان 
ایرانــی درخدمــت اقتصــاد و فرهنــگ هموارســازد.
اوبــه حــق بنیــان گــذار شــیوه هــای نویــن متکــی به 
بخــش خصوصــی بــرای رشــدو توســعه هنر-صنعــت 
کشــور بود.محمدابوالحســنی باخلــق دیریــن دیریــن 
و صداپیشــگی محمدرضاعلیمردانــی بــه شــهرت 
رســید. ایــن پویانمایــی یکــی از پرمخاطــب تریــن 
ــه  ــت.از جمل ــر اس ــال اخی ــای چندس ــن ه انیمیش
ــوان  ــط وی میت ــده توس ــاخته ش ــای س ــن ه انیمیش
بــه خیلــی خطرناکــه حســن،حیات وحش؛حیوانــات 
منقــرض شــده،تهران۱۵۰۰و دیریــن دیریــن اشــاره 
کرد.بــه همیــن مناســبت بــه بررســی پویانمایــی یــا 

ــم. ــی پردازی ــن م ــان انیمیش هم
ــا  ــه شــصتی ه ــای خــاص ده ــی از ســرگرمی ه ــاید یک ش
ــای کتابشــان  ــه ه ــار صفح ــود کن ــی هایی ب ــا نقاش ــازی ب ب
مــی کشــیدند و بــا ورق زدن ســریع شــکل هــای متحرکــی 
را مــی دیدنــد همــه افــراد بــا پویانمایــی خاطــرات قشــنگی 
ــد  ــکیل می دهن ــا را تش ــی م ــی از کودک ــه بخش ــد ک دارن
ــه  ــیدن ب ــان بخش ــر ج ــی هن ــان پویانمای ــا هم ــن ی انیمیش
ــرک  ــر متح ــی تصاوی ــت یعن ــت اس ــر ثاب ــکال و تصاوی اش
ــته  ــم پیوس ــه ه ــای ب ــس ه ــر روی عک ــده ب ــط ش ضب
ــب  ــد از مکات ــر ده ــا را تغیی ــد آنه ــد می توان ــه هنرمن ک
ــب  ــرب مکت ــب زاگ ــه مکت ــوان ب ــان می ت ــن جه انیمیش
دیزنــی مکتــب انیمــه و مانــگا اشــاره کــرد پویانمایــی ایــران 
ــتین  ــه شد.نخس ــالدی واردعرص ــاه می ــه پنج ــر ده از اواخ
تــالش هــا بــرای ســاخت پویانمایــی در ایــران بــه وســیله 
اشــخاصی مثــل اســفندیار احمدیــه جعفــر تجارتچــی پرویــز 
تهــران  در  تــا ۴۰  درفاصلــه ســال های ۳۵  و  اصانلــو 
صــورت گرفــت در حــال حاضــر بزرگتریــن ســفارش 

دهنــده انیمیشــن در ایــران مرکــز پویانمایــی صبــا وابســته 
ــن  ــدف انیمیش ــه ه ــد جامع ــی باش ــیما م ــدا و س ــه ص ب
ــروزه  ــا ام ــد ام ــودکان بودن ــان و ک ــته نوجوان ــا در گذش ه
حتــی بزرگســاالن هــم مخاطــب این گونــه برنامه هــا 
ــه تولیــدات  ــازار انیمیشــن تنهــا محدودب ــی ب هســتند زمان
هاتنهابــرای  برنامــه  ایــن  بودوکارگــردان  تلویزیونــی 
ــون پخــش  ــااز تلویزی ــون کارمیســاختندواین آثارتنه تلویزی
ــازار انیمیشــن  میشــد کــه همیــن ســفارش هــای دولتــی ب
ــاری  ــترش فض ــا گس ــر ب ــال حاض ــرد.در ح ــدود ک را مح
ــان مــردم  اطالعــات و وجــود گوشــی های هوشــمند در می

ودسترســی  راحــت مخاطــب بــه فضــای مجــازی و 
اینترنــت، فضــای مناســبی فراهــم آورده اســت 
ــوای  ــی محت ــش خصوص ــوان بخ ــه عن ــه ب ک

ــب  ــت مخاط ــه دس ــدو آن را ب ــنی تولی انیمیش
برســاند و از ایــن راه کســب درآمــد شــود.مهم تریــن 

بازارهــای محتــوا انیمیشــنی بــازار آمــوزش اســت بــه ایــن 
معنــا کــه مــا بــه عنــوان تولیــد کننــده محتــوا مــی توانیــم 
آثــاری را تولیــد کنیــم کــه در رشــد و خالقیــت کــودکان و 
نوجوانــان تاثیــر گــذار باشــد گســترش ارتباطــات اینترنتــی 
موجــب شــد تــا نــرم افزارهــای قدرتمنــد تولیــد انیمیشــن 

ــد. ــه کشــور راه یاب ب
ــب  ــذب مخاط ــازی:  ج ــی س ــن پویانمای ــی از محاس  برخ
و تاثیــر بــر آنهــا، توســعه بــه واســطه گســترش آمــوزش 
بــه انیمیشــن ســاز بــه دلیــل نیــاز کســب و کارهــا بــرای 

ــات تبلیغ
محدودیــت هــای انیمیشــن ســازی :توجیــه روســای 
ــخت  ــیار س ــرارداد کاری بس ــتن ق ــرای بس ــا ب ــرکت ه ش
اســت، طوالنــی شــدن گرفتــن مجــوز بــرای آغــاز ســاخت 
ــاال و توجــه  ــز ب ــاد تمرک ــت زی انیمیشــن،دراین شــغل، دق
بــه جزئیــات اهمیــت بســیاری دارد و همچنیــن بایــد 
ــود  ــنا ب ــل آش ــر کام ــا کامپیوت ــی وکار ب ــون طراح ــه فن ب
ــه  ــکل نگرفت ــا ش ــور م ــی در کش ــه خوب ــغل ب ــه ش اینگون
و حمایت هــای الزم از آن صــورت نمی گیردبــه همیــن 
ــه  ــاًل ب ــن حــوزه بســیار ســخت اســت مث ــل کار در ای دلی
ــادی  ــداد زی ــی تع ــای ایران ــن ه ــت از انیمیش ــای حمای ج
ــی  ــن الملل ــازار بی ــداری میشــه و ب انیمیشــن خارجــی خری

ــدارد  ــود ن ــی وج ــن ایران ــرای انیمیش ب
ــی  ــی ایران ــای پویانمای ــی از مجموعه ه ــن یک ــن دیری دیری
بــه صــورت طنــز اســت کــه کارگــردان آن علــی درخشــی 
ــه مشــکالت  ــده آن مرحــوم ابوالحســنی کــه ب ــه کنن وتهی

اجتماعــی اقتصــادی زیســت محیطــی و غیره 
مــی پــردازد ایــن پویانمایــی بــه مطالــب 

ــی  ــه ایران ــد جامع ــای جدی و چالش ه
هــم مــی پــردازد و ســعی می کنــد بــا 

پوشــاندن لبــاس طنــز مخاطبــان را 
ســرگرم کنــد. محمدرضــا 

نــی  ا د علیمر

آن  صداپیشــگی 
را بــر عهــده دارنــد و 

راوی،وی،  آن  شــخصیت های 
ــه و... ــی، اینیوع ــی، قهوان قرمزان

اســت کــه اولیــن بــار در نــوروز 
۱۴۰۰ منتشــر شــد زنــده یــاد 

ابوالحســنی یک چهــره فرهنگــی بــود کــه 
ــازی  ــوزش و فرهنگ س ــعی در آم ــن س ــد انیمیش ــا تولی ب
ــه  ــن موفــق همــه ب ــن وجــود یــک کارآفری ــا ای داشــت. ب
ــعه  ــی توس ــاد مل ــدازی بنی ــا راه ان ــه ب ــد ک ــاب می آم حس
کارآفرینــی محتــوای دیجیتــال زمینــه هــای اشــتغال 

ــرد ــم ک ــوزه را فراه ــن ح ــان در ای جوان

گمنامان عرصه کودک و نوجوان
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بخش ادیب_هرنی

امیرحسین منتظر قامئ

آموزش الهیات۹۸-پردیس هشیدمطهری فارس

خورشیدپشت ابر
خورشیِد پشت ابر،امیدم به دست توست
اصال بهار و عید سعیدم به دست توست

خوش آمدی مسافر شعبان به سامرا
ــت  ــه دس ــدم ب ــه نوی ــدی ای آنک ــوش آم خ

ــت توس

از سوی تو نسیم،مرا مست می کند 
باد صبا و لرزش بیدم به دست توست

اقرار قطره اشک نگاهم تو بوده ای
ــت  ــه دس ــدم ب ــم ندی ــه چش ــه را ب ــر آنچ ه

ــت توس

در کلبه ی سیاه خودم مانده ام ولی...
ــه دســت  ــح ســپیدم ب ــه صب ــن آن شــبم ک م

توســت

ــی  ــه ب ــس ک ــم آن ک ــی من ــر توی ــف اگ یوس
ــج ترن

ــت  ــه دس ــت،بریدم ب ــه دس ــر ک ــوق اگ ــا ش ب
ــت  توس

مرهم تویی به روی دلم،زود تر بیا
دردی کــه مــن بــه ســینه خریــدم بــه دســت 

توســت

 بخش ادیب_هرنی

یگانه مظهری

آموزش کودکان استثنایی۹۷_پردیس نسیبه هتران

ــم  ــت را دیدی ــه خواب ــود ک ــش ب ــد پی چن
ــام  ــدازه تم ــه ان ــی و ب ــودی می آی ــه ب گفت
ــا مــن حــرف مــی  ــوده ات ب ســال هــای نب
ــی  ــوش می ده ــن گ ــه درد دل م ــی و ب زن
ــا؟، از  ــی و کج ــی ک ــتی بگوئ ــا خواس ــا ت ام
خــواب پریــدم و از آن شــب بــه بعــد دیگــر 
می ترسم.می ترســم  خوابم.راســتش  نمــی 
ــی،  ــی و مــن خــواب باشم.می ترســم بیائ بیائ
ــت  ــن از دیدن ــا م ــد و تنه ــو را ببینن همــه ت

ــم… ــی ترس ــم م ــوز ه ــروم بمانم.هن مح
حــس می کنــم بــا ایــن کــه شبهاســت 
ــواب  ــا در خ ــدارم ام ــم ن ــه چش ــواب ب خ
هشــیارم  و  کن.بیــا  بیــدارم  و  غفلتم.بیــا 
کن.بیــا و همــه جهانیــان را از خــواب غفلــت 
ــل  ــنگین جه ــواب س ــه خ ــه ب ــدار کن.هم بی
فرورفتــه انــد و صــدای مظلومــان و دل 
شکســتگان را نمی شــنوند.خودت بیــا و همــه 
ــده. ــی نجــات ب ــوس جهان ــن کاب ــا را از ای م

انتظــار  ، جهــان در  ای منجــی عالمیــان 
ــی  ــا ببین ــتی ت ــن! نیس ــافر م ــت مس توس
مــردم روز میــالدت یعنــی رمــز عشــق 
پــاک چــه می کننــد! چگونــه بغــض ســنگین 
ــد و انتظــار  ــو نگــه داشــته ان خــود را در گل
مــی کشــند.منتظرند تــا کــی بیایــد و جهــان 
ــن  ــه ای ــد و ب ــی بیای ــدل پرکند.کس را از ع

جهــان بــی اســاس پایــان دهــد بیــا تــا بعــد 
ــهر روز  ــب ش ــای غری ــه ه ــن در کوچ از ای
ــم و  ــن بگیری ــت جش ــا بودن ــالدت را ب می
ــور  ــا ن ــات را ب ــک و ظلم ــای تاری خیابان ه
ــردم  ــن م ــا و ببی ــی کنیم.بی ــت چراغان بودن

روز آمدنــت چــه می کننــد؟
روز جمعــه، روز خــودت، روز منتظرانــت بــه 
ســراغ حافــظ رفتــم تــا بــا فالــی دِل شکســته 
باشــم. مرهمــی  را  زخمــی ام  ســینه ی  و 

ــد؟ ــه آم ــی چ می دان
ــان  ــه کنع ــد ب ــاز آی ــته ب ــم گش ــف گ یوس

ــور…. ــم مخ غ
ــر  ــورم بخاط ــم می خ ــورم؛ غ ــم می خ ــه؛ غ ن
ــخ  ــات تل ــا لحظ ــوده ای ت ــه نب ــی ک روزهای
غــم را کنــارم باشــی.غم می خــورم بــه 
ــوده ام و  ــادت نب ــه ی ــی کــه ب خاطــر روزهای
ــا گنــاه شــب شــده اند.همان روزهایــی کــه  ب
در تقویــم خاطره هــا در منجــالب گنــاه و 

ــرده ام. ــت ک ــل ثب ــم جه ــا قل ــتی ب زش
توســت. ظهــور  روز  تنهــا  روز  بهتریــن 

ــم  ــا قل ــه ب ــود ک ــی می ش ــد؟ ک ــی می آی ک
ــم  ــر صفحــه دل حــک کن ــل و راســتی ب عق
و بــا صــدای بلنــد فریــاد بزنــم و بــه گــوش 

ــانم. ــان برس جهانی
))بهترین روز ، روز ظهور موالست((

 بخش ادیب_هرنیدرکوچه های انتظار

رحمان محمدی

آموزش اتریخ۹۸_پردیس حکیم فردویس الربز 

»مبــادا غافــل شــویم و روزمرگــی مــا را از حضــور 
تاریخــی خویــش غافــل کنــد« شــهید آوینــی

۲۰ فروردیــن ســال ۷۲ ســید شــهیدان اهــل قلــم 
شــهید مرتضــی آوینــی آســمانی گشــت و بــه همین 
ــه،  ــک هفت ــدت ی ــه م ــن ب مناســبت از ۲۰ فروردی
هفتــه هنــر انقــالب اســالمی نامگــذاری شــده اســت 
ــی کــرد و  ــی معرف ــران آوین ــاز خــود را کام اودر آغ
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی بنــا بــه ضــرورت 
هــای انقــالب بــه فیلمســازی پرداخــت اولیــن 
ــای  ــه مجموعه ه ــوان ب ــه اوســاخت می ت ــی ک فیلمهای
غائلــه گنبــد ســیل خوزســتان و ظلــم خوانیــن اشــاره 
ــود را  ــی خ ــت مطبوعات ــان فعالی ــم زم ــرد و ه ک

ــن  ــام ارگان انجم ــریه اعتص ــگارش در نش ــا ن ب
ــه  ــن مجموع ــود و همچنی ــاز نم ــالمی آغ اس

پژوهــش هــا و مقــاالت او در زمینــه ســینما 
ــی جمــع آوری  ــه جادوی ــاب آین در کت
ــال ۷۰ در  ــر س ــت از اواخ ــده اس ش
قالــب مجموعــه ای روایــت فتــح بــه 

مستندســازی  و  فیلمســازی  کار 
بــا محوریــت جنــگ مشــغول 
تالیفــات  کنــار  در  و  شــد 
ماهیــت  مــورد  در  مقالــه 
ــران  ــینمای ای ــد س ــینما و نق س
و جهــان مقــاالت متعــدد در 
ــان  ــر و عرف ــه حقیقــت هن زمین
ــت  ــره نوش ــالب و غی ــر انق هن
از دیــدگاه انقــالب اســالمی 
ارجمنــد  و  ســتوده  هنــری 

اســت کــه از عنصــر تعهــد و 
جوهــر پیــام وســازندگی و تربیــت 

کــه  هنــری  باشــند  برخــوردار 
ارزشــهای مقــدس را نشــان دهــد بــه 

انســان هــا امیــد و اعتمــاد ببخشــد واز 
هــر گونــه فســاد و هرزگــی و بدآمــوزی 

ــگاه انقــالب اســالمی اگرچــه  پــاک باشــد از ن
ــای آن در  ــاخه ه ــت و ش ــر معنوی ــمه هن سرچش

ــن میوه هــای ایمــان  زندگــی مــردم باشــد گرانبهاتری
و اندیشــه و احســاس و تخیــل آفریننــده را بــار مــی 
ــدان مســلمان  ــالب اســالمی هنرمن ــس از انق آورد پ
ــا  ــدو ب ــاز کردن ــر را آغ ــی هن ــره زیبای ــی چه پاک
ــای  ــه روش ه ــی در جامع ــای دین ــت ارزش ه تقوی
مختلــف هنــری ســینما تلویزیــون و رادیــو دگرگــون 

ــت. ــود گرف ــه خ ــی ب ــش دین ــد و نق ش
متفکــر و هنرمنــد فرزانــه، شــهید ســیدمرتضی 
ــرم  ــوار ح ــی در ج ــال ۱۳۲۶ شمس ــه س ــی، ب آوین
ــم حســنی،  ــیدالکریم حضــرت عبدالعظی ــت س پربرک
در شــهر ری دیــده بــه جهــان گشــود. پــس از پشــت 
ســر گذاشــتن تحصیــالت ابتدایــی و دبیرســتان وارد 
دانشــگاه شــد و در ســال ۱۳۵۴ در رشــته معمــاری، 
ــد.  ــل ش ــارغ التحصی ــانس ف ــوق لیس ــع ف در مقط
ــال ۱۳۵۸  ــالمی، در س ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
ــال  ــل س ــود و از اوای ــی ش ــازندگی م ــاد س وارد جه

۱۳۵۹ فیلــم ســازی وتهیــه برنامــه هــای تلویزیونــی 
را در گــروه جهــاد صــدا و ســیما آغــاز مــی کنــد. بــا 
شــروع جنــگ تحمیلــی، بــه جبهــه مــی رود و بــا تهیه 
برنامــه هــای ارزش منــد، رشــادت هــای رزمنــدگان 
ــال ۱۳۷۰  ــد. در س ــی کش ــر م ــه تصوی ــالم را ب اس
ــی حــوزه هنــری و همیــن  مســؤولیت واحــد تلویزیون
طــور ســردبیری مجلــه ادبــی و هنــری ســوره را بــر 
عهــده مــی گیــرد. وی در بهمــن مــاه ســال ۱۳۷۱ بــر 

ــام  ــد مق ــی تأکی معظــم رهبــری، ســاخِت پ
روایــت فتــح را آغــاز ِســری جدیــد 

در  و  کــرد 
ــان ۲۰  پای

فروردیــن 
ــال  ۱۳۷۲، بــه هنــگام س
منطقــه فیلــم  در  بــرداری 

ــه عملیاتــی فّکــه، بــر  ــن ب ــا می ــورد ب ــر برخ اث
ــه شــهادت مــی رســد. همــراه یکــی از دوســتانش ب
ــود، در  ــال حقیقــت ب ــه دنب ــی همــواره ب شــهید آوین
ــاز  ــردن آن ب ــال ک ــز او را از دنب ــچ چی ــه هی نتیج
ــام  ــال انج ــه دنب ــواره ب ــی هم ــهید آوین ــت .ش نداش
وظیفــه بــود. هیــچ گاه بــه انجــام کاری بســنده 
ــه  ــور در جبه ــه حض ــاز ب ــا نی ــرد؛ روزی ب ــی ک نم
ــت و در ســنگر  ــی گرف ــلحه در دســت م ــگ، اس جن
رزم حاضــر مــی شــد و روزی در ســنگر جهــاد 
ــتاییان  ــر مشــکالت روس ــیدگی ب ــه رس ــازندگی، ب س
محــروم و زحمــت کــش مــی پرداخــت. روز دیگــر، 
ــدگان اســالم  ــای رزمن ــادت ه ــر کشــیدن رش تصوی
ــا و  ــه ه ــگارش مقال ــم ن ــت و روزی ه ــی دانس را م

نکتــه هــای روشــن گرانــه را ضــرور مــی دیدنــد. بــر 
ایــن اســاس، اگــر چــه لحظــه لحظــه هــای زندگــی او 
صــرف خدمــت بــه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی شــد. 
ــه  ــه صــورت مجموع ــا، ب ــته ه ــن نوش ــه از ای آن چ
ــه در نشــریه هــا و ...  ــا کتــاب و ســر مقال ــه و ی مقال
چــاپ شــده، چنــد اثــر ارزش منــد اســت کــه برخــی 
ــد؛  ــه مجل ــادو، در س ــه ج ــد از: آین ــا عبارتن از آن ه
ــی  ــر؛ تحقیق ــی دیگ ــان؛ فردای ــک پای ــر ی ــازی ب آغ
مکتبــی در بــاب توســعه و مبانــی تمــدن غــرب؛ فتــح 

ــمانی ــه آس ــون؛ گنجین خ
مهم ترین آثار:

 روایــت محــرم، گنجینــه آســمانی ،توســعه و مبانــی 
ــان،  ــک پای ــر ی ــازی ب ــه جادو،آغ ــدن غرب،آین تم

ــان و... ــی انس ــات باطن ــام )ره( و حی ام
ــی  ــت شــهید آوین ــم موفقی ــای مه ــت ه ــی از علّ یک
ــوان  ــورداری از ت ــف، برخ ــای مختل ــه ه در عرص
منــدی هــای بســیار علمــی اســت. یکــی از هــم 
ــم قــوی  ــد: »قل ــاره مــی گوی ــن ب کاران او در ای
ــلط  ــت از تس ــی گرف ــأت م ــی، اّوالً نش مرتض
ــی  ــن م ــالمی. م ــائل اس ــه مس ــش ب کامل
دانســتم تفســیر را واقعــا خــوب مــی 
ــث  ــود، حدی ــد ب ــی بل ــان عرب ــد، زب دان
خیلــی خوانــده و روی نهــج البالغــه کار 
ــی  ــوش و ذکاوت ــا آن ه ــود، ب ــرده ب ک
کــه بــه تعبیــر خــودش همیشــه شــاگرد 
اّول کالس هــا بــود. همــه چیزهــا را تــوی 
حافظــه خــودش نگــه داشــته بــود. از ایــن 
ــت  ــا دس ــعر واقع ــات و ش ــرف، در ادبی ط
داشــت و مســلط بــود. ســال هــا بــود، قلــم 
ــود، از  ــا اشــعار آشــنا ب ــا ب ــی زد. ســال ه م
ــدازه اش  ــش از ان ــلط بی ــر تس ــم ت ــه مه هم
ــا مکاتــب فلســفی  ــود. ب بــه عرفــان و فلســفه ب
آشــنا بــود و از قبــل انقــالب درس فلســفه 
ــرف  ــود. از آن ط ــلط ب ــیار مس ــود و بس ــده ب خوان
ــال  ــن س ــوی ای ــا ت ــود، واقع ــلوک ب ــیر و س ــل س اه
ــر رضــای خداســت،  ــا ســعی داشــت، آن چــه غی ه

ــد.« ــام نده انج

سیدهشیدان اهل قلم
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بخش ادیب_هرنی

معصومه همت زاده

اموزش ابتدایی۹۸_دانشگاه فرهنگیان آذرابیجان غریب

پیش بسوی اتفاقات ادیب۶
ســوار برماشــین زمــان اتفاقــات و 
ــن  ــای فروردی رخدادها،والدتهاومرگه
ــراه  ــم باماهم ــی میکنی ــاه را بررس م

ــید  باش

۱ فروردیــن: جشــن نــوروز / جشــن ســال 
نــو، روز جهانــی شــعر
۲ فروردین: عیدنوروز
۳ فروردین: عیدنوروز

درگذشــت  عیدنــوروز،  فروردیــن:   ۴
ــیقیدان  ــب خوانســاری موس ــماعیل ادی اس

ــی ایران
امیــد، روز شــادباش  ۶ فروردیــن: روز 
درگذشــت  زرتشــت،  زادروز  نویســی، 
ــی  ــتهٔ آلمان ــیقی دان برجس ــوون موس بته

۷ فروردین: روز جهانی تئاتر
۸ فروردیــن: درگذشــت ویرجینیــا وولــف 
ــد ــرو منتق ــس، ناش ــس، مقاله نوی رمان نوی

۱۰ فروردین: جشن آبانگاه
۱۱ فروردیــن: بــرج ایفــل در پاریــس 

بطــور رســمی گشــایش یافــت. 
۱۳ فروردیــن: جشــن ســیزده بــه در، 
درگذشــت علی اکبــر صنعتــی نقــاش و 
ــاب  ــی کت ــی، روز جهان ــاز ایران مجسمه س

ــودک ک
ابوالحســن صبــا  زادروز  فروردیــن:   ۱۴
نوازنــدهٔ  و  آهنگســاز  موســیقیدان، 
ــس  ــت یوهان ــی، درگذش ــناس ایران سرش
آلمانــی بــزرگ  موســیقی دان  برامــس 

پرویــن  درگذشــت  فروردیــن:   ۱۵
 ، مــی عتصا ا

جشــن  روز،  ســروش  فروردیــن:   ۱۷
سروشــگان

جشــن  روز،  فروردیــن  فروردیــن:   ۱۹
پیکاســو  پابلــو  درگذشــت  فروردینــگان، 
ــراش  ــه، پیکرت ــراح صحن ــاعر، ط ــاش، ش نق
ــت  ــبک کوبیسم،درگذش ــذاران س و از بنیانگ
اریــک آکســل کارلفلــدت شــاعر نمادگــرای 
ســوئدی، برنــدهٔ جایــزه نوبــل ادبیــات ســال 

 ۱۹۳۱
ــه  ــوا رابل ــت فرانس ــن: درگذش ۲۰ فروردی
ادیــب، پزشــک و نویســنده بــزرگ رنســانس 

فرانســه
۲۱ فروردیــن: درگذشــت جبــران خلیــل 
جبــران نویســنده سرشــناس لبنــان و آمریکا، 
ــر، زادروز جــوزف  ــر مشــهور پیامب ــق اث خال
ــی و  ــروف آمریکای ــگار مع ــزر روزنامه ن پولیت

ــی پولیتــزر  ــزه ادب بنیانگــذار جای
۲۲ فروردیــن: زادروز آدالیــد البلــی گویــارد 

نقــاش فرانســوی 
عطــار  بزرگداشــت  روز  فروردیــن:   ۲۵
نیشــابوری، درگذشــت جــرج فردریــک 

آلمانــی هنــدل آهنگســاز 
۲۶ فروردیــن: زاد روز لئونــاردو داوینچــی 
و  مجسمه ســاز  نقــاش،  دانشــمند، 
میخاییــل  معمارنامدارایتالیایی،درگذشــت 
لومونســف نویســنده و دانشــمند روســی

چاپلیــن  چارلــی  زادروز  فروردیــن:   ۲۷
کمدیــن مشــهور، کارگــردان و آهنگســاز 
ــکار  ــزه اس ــدهٔ جای ــوود، برن ــتهٔ هالی برجس
ــنده  ــا نویس ــوناری کاوابات ــت یاس ، درگذش

ــل ــات نوب ــزه ادبی ــدهٔ جای ــی، برن ژاپن
۲۸ فروردیــن: درگذشــت بنجامیــن فرانکلین، 

دانشــمند، نویســنده، ناشــر، روزنامه نــگار
میــراث  جهانــی  روز  فروردیــن:   ۲۹
سباســتینژانباخ  یوهــان  فرهنگــی،والدت 

آهنگســازآلمانی و  دان  موســیقی 

تقویم ادبی 

والدت سّید علی صالحی- شاعر
والدت دکتر حسن حسینی- شاعر

والدت سلمان هراتی- شاعر
والدت عبدالحسین فرزاد- شاعر

والدت نادر ابراهیمی- داستان نویس
وفات صادق هدایت- داستان نویس

والدت محّمد علی بهمنی- شاعر
والدت دکتر سیروس شمیسا- شاعر

ــون  ــه محمدقزوینی-احیاگرمت والدت عالم
کهــن فارســی

-ژوهشگرونویســنده  قمرآریــان  والدت 
ــی ایران

کامکار-بنیانگذارگــروه  حســن  والوت 
کامکارهــا موســیقی 

ــینماتلویزیون  ــو- بازیگرس ــه عل والدت ژال
ــده وگوین

والدت عبدالحسین جاللیان- شاعر
پرویزکالنتــری- والدت 
نــگار نقاش،طراح،نویســنده،روزنامه 

وفات کالرا آبکار-نگارگرایرانی
محجوبی-نوازنــده  مرتضــی  وفــات 

ز هنگســا آ و نو پیا


