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رئیس مجلس ماموریت داد؛

بررسی تخلف دانش آشتیانی
در کمیسیون اصل 9۰

2

سخنگوی دولت:

ساالنه نیازمند ایجاد
 9۵۰ هزار شغل هستیم

2

نگاهی به اظهارات آقای روحانی و استفاده از کلمات عجیب و غریب و اطالق نسبت های ناروایی 
که به جریان منتقد او و رقیبان انتخاباتی اش بیان می شود در واقع نوعی زیرسوال بردن مسئولیت ایشان 

در برابر صددرصد عقاید است. بر این اساس به آقای رئیس جمهور توصیه می کنیم 
اگر می خواهید این شعار را همچنان حفظ کنید بهتر است رفتارتان با رقیب و منتقد را تغییر دهید
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ب��ه دس��ت در  ی��ک معت��رض وضعی��ت مس��کن، س��نگ 
ژوهانسبورگ

چهار نکته با کاندیداها و 
دوستداران پیشرفت ایران

مرتضی نظری

ما هیچ راهی نداریم جز س��رمایه گذاری روی زیرس��اخِت 
انسانِی توسعه و غنی سازِی اورانیوِم مغزی کودکان و نوجوانان 

ایران. 
توس��عه یافتگی یک اتفاق نیست، مسیری پیمودنی است. 
اگر "ایراِن پیش��رفته" برای همه ما مهم باشد که قطعاً هست، 
باید روی سرمایه و ثروت واقعی کشور یعنی فرزندان خردسال، 

نوجوان و جوان سرمایه گذاری کنیم.
وضع کیف��ی آموزش و پرورش کش��ور اص��ًا قابل قبول 
نیس��ت و تمام دولت ها، ناخواسته در پدیداری چنین وضعیتی 

نقش داشته اند.
"آم��وزش و پ��رورش" نه ی��ک وزارتخانه بلک��ه موضوع و 

مساله ای ملّی است.
خوش��بختانه مدیران و فعاالن فرهنگی و ش��خصیت های 
دلس��وز نظام آموزشی کش��ور از  همه گرایش ها بر سر مساله 
"بح��راِن کیفی��ت در آم��وزش و پرورش و ض��رورت تحول در 
وضع موجود آن"، اش��تراک نظر و توافق دارند. خاصه مطلب 
این اس��ت: با این س��بِک آموزش و پرورش، نسل نوپای ایران، 
توانمند و دارای قابلیت تربیت نمی ش��وند. این نظام آموزش��ی 
هم در تفکر حاکم و هم در محتوا و مدیریت دچار فرس��ودگی 

و تاخیر است.
اما با نگاهی ملی و مس��ئوالنه، بای��د به آموزش و پرورش 
کمک ک��رد. از دولت آینده با هر گرایش��ی و نیز از نخبگان و 
تم��ام مدیران عالی نظام انتظار می رود "در عمل" کاری کنند. 
در همی��ن رابطه پنج واقعی��ت زیر به ویژه برای دولت آینده با 

هر گرایشی، قابل تامل است:
۱- چرا حدود بیست نهاد، بنیاد، موسسه و سازمان در این 
کش��ور ذیِل عنوان کار فرهنگ��ی از دولت بودجه می گیرند اما 

هیچ گزارشی از برنامه ها و اثربخشی فعالیت های آنها در زمینه 
فرهنگ و آموزش در دست نیست. چرا این بودجه ها در جهت 

بهسازی و نوسازی آموزش و پرورش هزینه نمی شود؟
۲- س��واد و مهارِت حرفه ای معلمان کش��ور باید هر سال 
بروز و نو ش��ود و آموزش های تخصصی ب��رای آن ها به بودجه 
نیاز دارد که از توان وزارت آموزش و پرورش خارج بوده و یک 

مسئولیت ملی و توسعه ای قلمداد می شود .
۳- نیمی از مدارس کش��ور نیاز به بازسازی و مقاوم سازی 
دارند و الباقی مدارس نی��ز دچار کمبودهای امکانات حداقلی 
آموزش��ی هس��تند. آیا در چنین ش��رایطی، اختصاص ردیف 
بودجه های چندین هزار میلیاردی به موسس��ات و بنیادهایی 
که حتی نام و نشانی از خدمات آن ها برای خانواده های ایرانی 

مشخص نیست، شایسته و صحیح است؟
۴- آیا نباید در نظام ملی بودجه ریزی کش��ور و تخصیص 
مناب��ع بازنگری دیگری صورت پذیرد؟ ب��ه عنوان مثال دولت 
یازدهم، آموزش و پرورش را با حدود چهارهزار میلیارد تومان 
بده��ی تحوی��ل گرفت. بخش بزرگ��ی از ای��ن بدهکاری ها به 
حق الزحمه و پاداش معلمان از س��ال های قبل مربوط می شد. 
آی��ا نهادهای دیگر ه��م اینگونه با پرداخت حق��وق و مزایای 

کارکنان خود برخورد می کنند؟
کافیس��ت اندکی به مطالع��ات آینده پژوهانه موسس��ات 
معتبر بین المللی نگاه کنیم. ما با این سطح از کیفیت آموزش 

و پرورش، در حق فرزندانمان اجحاف می کنیم.
شوخی نگیریم!

زندگی بش��ر در دهه آینده به توانمندی ها و قابلیت هایی 
نیاز دارد که متاس��فانه آموزش و پرورش ما با آن بیگانه است. 
ای��ران فردا به نس��لی از مدی��ران و متخصصان و ش��هروندانی 
نیاز دارد که باید در مدارس��ی بسیار مجهزتر و بانشاط تر، و با 
روش های پرورش��ی بس��یار به روزتر و نیز با محتوای آموزشی 

متفاوت از دروس تکراری و غیرکاربردی فعلی تربیت شوند.
آموزش و پرورش کشور سالهاست در اسارت تفکرات بسیار 
قدیمی و ناهمگون با زباِن زمانه گرفتار است. باید دولت آینده 

درهای آموزش و پرورش را به روی دنیای بیرون بگشاید.
به خاطر آین��ده فرزندانمان، به خاطر آین��ده ایران عزیز، 

آموزش و پرورش را ویژه تر ببینیم.

نگاه

چرا حال »روحانی« را 
نمی فهمید؟!

mhd.rjb17@gmail.com

مهدی  رجبی

رفت��ار ای��ن روزه��ای منتق��دان دولت را 
نمی پس��ندم. اینکه رئیس دولت مس��تقر تحت 
ش��دیدترین فشارهاس��ت و جن��اح رقی��ب هم 
ضعف های آن را مثل پتک بر س��رش می کوبند، 

اتفاق خوبی نیست.
آقای��ان منتق��د! خودتان را ج��ای روحانی 
گذاش��ته اید؟ حالش را می فهمید؟ اگر شما هم 
ش��رایط امروز او را داشتید ش��اید مثل او رفتار 
می کردید. وقتی همه عمر و آبرو و توان دولتش 
را گذاش��ت و در ازای نچرخیدن سانتریفیوژها، 
قابلم��ه خال��ی وعده ه��ا تحویل گرف��ت. وقتی 
»آفتاب تاب��ان«، »باغ گاب��ی«، »فتح الفتوح«، 
»برد-ب��رد« و... جز چند برگه کاغذ بی ضمانتی 
ش��د که نه خودش ارزشی داشت و نه روحش. 
وقتی »کلی��د« تدبیر و امید ن��ه تنها قفل ها را 
باز نکرد که از دل آن قفل هایی بزرگ تر زاییده 

شد. 
وقتی »آنچن��ان« اوضاع اقتصادی کش��ور 
خراب شد که برخی دولتمردان یا »صدقه« بگیر 
مردم ش��دند، یا دس��ت در جیب مردم کردند و 
صندوق ه��ای ذخیره ملت را جارو کش��یدند، یا 
در عین »مظلوم«یت دست به قاچاق کاال زدند 
و بج��ای اج��رای قان��ون، آن را دور زدند. وقتی 
فیش های نجومی از الی »صداقت« شان بیرون 
افت��اد. وقتی »جیب مردم« ب��ا آمارهای تورم و 
رونق اقتصادی میانه ای نداشت. وقتی بنگاه های 
تولی��دی خوابیدند. وقتی جن��س چینی بازار را 
بی��ش از گذش��ته قبضه کرد، وقت��ی نقدینگی 
چندبرابر ش��د و »حماس��ه اقتص��ادی« موعود 
چهارس��ال خاک خورد، وقت��ی »اقدام و عمل« 
در ح��د همان ش��عارهای دل خوش ک��ن باقی 
ماند. وقتی دولت جز دس��ت های نسبتا خالی و 
دس��تاورد تقریبا هیچ مجبور شد با خام فروشی 
نف��ت و باال ب��ردن تعداد بش��که هایش هم بازار 
را کنت��رل کند و ه��م عدد رش��د اقتصادی را 

دستکاری کند. 
وقتی م��ردم به حرف رئی��س دولت گوش 
کردند و »عین��ک« هم زدند و آنچه در نیاوران 
و ولنج��ک و فرمانیه و لواس��ان می گذرد را در 

زندگی شان نه دیدند و نه لمس کردند.
وقتی می بیند با بررس��ی نتیج��ه انتخابات 
۲9 اردیبهشت هرچه باش��د بازنده است، چاره 

دیگ��ری ن��دارد. پی��روزی در دور اول ب��ا آمار 
ش��کننده باز هم به معنای باخت است. رفتن به 
مرحله دوم هم معنای قبلی را دارد. کناره گیری 
مصلحتی و به نفع کاندیدای پوششی هم معنایی 
ج��ز پذیرش باخت ندارد. و رای اعتماد نگرفتن 
از مردم هم داس��تان را بدتر می کند، چون طی 
س��ال های پس از پیروزی انقاب هیچ گاه دوره 
دوم یک رئیس جمهور با این همه چالش همراه 

نبوده است. 
باید به آقای روحانی حق داد که این روزها 
حت��ی گذش��ته خود را ه��م به چالش بکش��د. 
از »اع��دام« بگوی��د اما فرام��وش کند خودش 
پیش��نهاد اعدام در نم��از جمعه را م��ی داد. از 
»دیوارکش��ی« بگوید، اما از ذهنش دور کند که 
تئوریس��ین های دیوارکش��ی امثال »اکبر پونز« 
بودند ک��ه این روزها یا در جماعت اپوزیس��ین 
آن طرف آبی صف بس��ته اند و ی��ا جزو حامیان 
این روزهای س��تاد س��بز و بنفش هس��تند. از 
»دوختن« دهان ها و س��لب »آزادی« بترساند، 
ام��ا به کس��ی نگوی��د برخوردهای چکش��ی با 
کارمن��دان زن ارت��ش در اول انق��اب کار چه 
کسی و کس��انی بوده اس��ت. نگوید گذشته نه 
چن��دان دور ای��ن مملک��ت چه روزهای��ی را با 
تفکرات دولت س��ازندگی دیده است و منتقدان 

کجاها را تجربه کرده اند.
حال این روزهای »روحانی« حال خوش��ی 
نیس��ت. ش��اید این روزه��ا او از »احمدی نژاد« 
ه��م باب��ت رد صاحی��ت رئیس دولت س��ابق 
ناراحت تر باش��د. اگر احمدی نژاد یا حتی بقایی 
در صاف��ی ش��ورای نگهب��ان گی��ر نمی کردند، 
حاال او با اطمینان خاطر بیش��تری می توانست 
به دودوره ای ش��دن فکر کند. آن وقت داس��تان 
»دوقطبی« تکرار می ش��د و در فضای دوقطبی 
احمدی ن��ژاد - روحانی یا حتی س��طح پایین تر 
می شد به جای گزارش دادن عملکرد چهارساله 
ب��ه 8 س��ال قب��ل فاش ب��ک زد و از زی��ر بار 

مسئولیت شانه خالی کرد.
اما چه می شود که این نشد و حاال دوقطبی 
دوازدهمی��ن دوره ریاس��ت جمه��وری رقابتی 
میان ش��عارها و وعده ه��ای روحانی با  عملکرد 

و رفتارش است. 
انصافا کار سختی است. باید جای او باشید 
تا متوجه ش��وید چ��را برای مان��دن بر صندلی 
ریاس��ت، همه ارکان و نهاده��ای نظام را مورد 
حمله قرار می دهد. آن وقت از زیر س��وال بردن 
آزمایش های موشکی گرفته تا تخریب رقبایش 
س��ر درمی آورید و به او ح��ق می دهید که هم 
ش��عار »احی��ای اخ��اق«ش را از ی��اد ببرد و 
ه��م آن مناج��ات روز تنفی��ذ را الی این همه 
دلمش��غولی های این روزها گم کن��د که گفته 
ب��ود: »خداوندا، ب��ه تو پناه می برم از اس��تبداد 
رأی، عجل��ه در تصمی��م، تقّدم نفع ش��خصی و 
گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان 

و منتقدان.«
آقایان منتقد به روحانی حق بدهید.

شما رئیس جمهور »صددرصدی« بودید؟

شعاری که 
فقط شعار بود

ارزیابی کارشناسان از واسطه گری کویت میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس؛

ترمز سعودی ها کشیده شود
روابط از سر گرفته می شود
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نگاهی به انتقادات کاندیداها از دولت قبل

مطالبه گری به  جای پاسخگویی و برنامه ریزی 

سیاست روز چرایی عملی نشدن ارز تک نرخی را بررسی می کند؛

 چوب زدن وعده ها 

این روزه��ا تبلیغات انتخابات��ی در جریان 
دو گــزارش 

گروه سیاست
اس��ت و مردم هر روز ش��اهد س��خنرانی، 
مناظ��ره، فیلمهای تبلیغات��ی، فعالیت های 
ش��بکه های اجتماعی و... از س��وی کاندیداهای انتخابات ریاست 

جمهوری هس��تند اما در این میان یک نکته به چشم می خورد و 
ای��ن نکت��ه این اس��ت ک��ه در جریان ای��ن فعالیت ه��ا انتقاد از 
فعالیت ه��ای دول��ت نه��م و ده��م به نق��ل مجلس بس��یاری از 

نامزد های انتخاباتی مبدل کشته است. 


