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همزمان با استمرار رفتارهای سياسی سعودی در قبال حج، يك هيأت بين المللی 
غير دولتی، دولت س��عودی را متهم كرد كه از مراس��م حج در راس��تای اغراض 
سياس��ی خود بهره می برد و موجب تخريب چهره دين اسالم شده است. هيأت 
بين الملل��ی »نظارت ب��ر اداره مکه و مدينه از س��وی دولت س��عودی« در يك 
كنفرانس خبری در هند، از تمامی كشورهای اسالمی خواست تا اداره اين اماكن 

مقدس را خود بر عهده بگيرند.
به نوشته پايگاه خبری روزنامه القدس العربی، در بيانيه اين مؤسسه غير دولتی 
آمده اس��ت كه دولت سعودی از اماكن اسالمی و مراسم حج در راستای اهداف 
سياس��ی خود سوءاس��تفاده می كند. اين بيانيه می افزايد: دولت سعودی چهره 
اسالمی حج  و اماكن مقدس را از بين برده و آنها را شبيه به مکان های مشهور 
در اروپا و آمريکا كرده اس��ت؛ به گونه ای كه از هر گونه فرهنگ و چهره اسالمی 
تهی شده اند. همچنين موارد بس��ياری از فساد در جريان اداره حج كشف شده 
است؛ از توزيع گذرنامه ميان كشورهای همپيمان سعودی تا فروش گذرنامه در 

بازار سياه كه عايدی آن به جيب شاهزادگان می رود.«
هي��أت بين الملل��ی مذك��ور همچنين تأكيد كرد ك��ه دولت س��عودی در اداره 
مکان ه��ای مقدس اهمال كاری می كند و بيش��تر توجه خ��ود را به فعاليت های 
س��رگرم كننده آن هم به حس��اب دين اس��الم صرف كرده است. از سوی ديگر 
با سياس��ی كاری برخی از مس��لمانان را به علت اختالف سياسی از سفر به حج 
منع كرده و تريبون های دينی را در خدمت تبليغ سياس��ت های خود و سركوب 
و بازداشت مسلمانان قرار داده است. در اين بيانيه از كشورهای اسالمی خواسته 
ش��ده است تا هرچه س��ريع تر اداره حج و تمامی مکان های مقدس را با تشکيل 
يك كميته متش��کل از كشورهای اسالمی به دست گيرند؛ به گونه ای كه دولت 

سعودی نيز يك عضو در كنار ديگر كشورهای اسالمی باشد.
پيشنهاد اداره مراسم حج از سوی يك كميته بين المللی سال هاست كه از سوی 
كش��ورها و محافل مختلف اسالمی مطرح ش��ده و هربار نيز سعودی ها واكنش 
شديدی به آن نشان داده اند. بيش ترين درخواست ها برای بين المللی شدن حج 
پس از آن صورت گرفت كه سعودی ها كارشکنی هايی بسياری در مسير حجاج 
قطری انجام دادند. عالوه بر اين در سال های گذشته ممانعت های بسياری برای 

حجاج ايرانی، يمنی و ليبيايی به وجود آمده است.
در واكنش به اين درخواس��ت ها »خالد الفيصل« مش��اور پادشاه سعودی و امير 
منطقه مکه در هست مرداد گذشته هرگونه اقدامی در راستای اداره مراسم حج 
از سوی يك كميته بين المللی را به شدت رد كرد و آن را سياسی كردن مراسم 
حج دانس��ت. در همين حال علمای يمن ب��ا رويکردهای مختلف و از مذاهب و 

مناطق مختلف يمن در بزرگترين گردهمايی در صنعا شركت و بر وحدت كلمه 
تأكيد كردند و آنچه را كه بر سر يمن و امت اسالمی به واسطه توطئه هايی كه 
دين و موضعگيريهای آنان را هدف قرار داده است، محکوم كردند.علمای حاضر 
در اين گردهمايی، مواضع خائنان و ادامه حمايتهايش��ان را از متجاوزان محکوم 
كردند. آنها همچنين سياس��ی كردن ح��ج و جلوگيری از حضور يمنی ها را در 

حج محکوم كردند.
محکوميت حمله و تجاوز به يمن و س��کوت علمای مس��لمان در برابر تجاوز به 
اين كش��ور، لزوم موضعگيری علما در برابر رويدادهايی كه در كش��ورهای عربی 
و اس��المی رخ می دهد، مزدوری برخی از يمنی ها برای دشمن و لزوم جنگ با 
آنان، اقدامات رژيم سعودی در بهره برداری سياسی از حج، دعوت به بازگرداندان 
اعتبار به مکه و مدينه و فريضه حج و جلوگيری از س��وء اس��تفاده آل س��عود از 
مقدس��ات، دعوت به حضور گسترده در جبهه های جنگ، محکوم كردن عادی 
سازی روابط با رژيم صهيونيستی و حرام بودن اشکال مختلف سازش، محکوميت 
اتفاقاتی كه در اس��تانهای جنوب يمن رخ می دهد، درخواس��ت برای تسريع در 
متوقف كردن تجاوز و محاصره و گش��ودن فرودگاهها و بنادر، مخالفت با تجزيه 
يمن، تأكيد بر اولويت آرمان فلس��طين، حمايت از جه��اد ارتش و كميته های 
مردمی  ؛ از محورهای س��خنرانی شماری از علما در اين تجمع بود. علما درباره 
مهم ترين مسائل امت صحبت و تأكيد كردند تنها راه برون رفت و گشايش نيز 
موضعگيری قاطعانه و بازدارنده در برابر همه مستکبران و مزدورانشان است. حج 
امسال در حالی آغاز شده است كه حاكمان سعودی از همين ابتدا اعالم كرده اند 
كه حجاج از دادن شعار سياسی و مذهبی در حج خودداری كنند. هيات وزيران 
سعودی عدم اجرای اين امر را برابر با مجازات سنگين دانسته است. اين سخنان 
در حالی مطرح می شود كه يك نکته در قبال آن در ذهن ايجاد می شود: مفهوم 
حج چيس��ت؟ آيا حج به معنای صرفا طواف خانه خدا و ديدار از اماكن مقدسه 
اس��ت؟ نگاهی ريشه ای به فريضه حج نش��ان می دهد كه فلسفه حج وحدت و 
يکپارچگی جهان اس��الم و قرار گرفتن امت اسالمی در كنار هم برای آگاهی از 
درد و رنج يکديگر و حل مشکالت كالن جهان اسالم است. اكنون جهان اسالم 
با درد و رنج های بسياری همچون اشغال فلسطين و طراحی آمريکا برای نابودی 
آن با طرح معامله قرن است كه در نشست بحرين بخشی از آن اجرا شد، بحران 
انسانی در يمن با حمالت ائتالف سعودی � آمريکايی، وضعيت بحرانی مسلمانان 
در اروپا و آمريکا و ... تنها بخشی از چالشهای جهان اسالم است. براساس سنت 
اسالمی حج جايگاهی برای وحدت جهان اسالم در برابر اين مشکالت است كه 

اصل برائت از مشركين محور اصلی اين وحدت خواهد بود. 

نف��رات برت��ر كنکور از مدارس خ��اص و غيردولتی ها هس��تند و باز هم جای 
مدارس دولتی خالی است اما اين آمار هشداری است نسبت به نظام طبقاتی 
آموزش كشور كه حاال دانشگاه ها و رشته های برتر را هم از آن طبقات خاص 

جامعه می  كند.
وقت��ی می گوييم تالش برای ارزان تر تمام  ش��دن ادارۀ آموزش و پرورش، اين 
حرف، مدارس دولتی را هدف قرار داده اس��ت و نابرابری آموزشی را بازتوليد 
می كند. قربانی اين ماجرا، دانش آموزان طبقات پايين تر جامعه هس��تند، حاال 
بايد مصداق عينی آن را با انتش��ار نتايج كنکور مش��اهده كرد و امس��ال نيز 
همانند سال های قبل با اعالم اسامی نفرات برتر كنکور 98 يکبار ديگر اثبات 
ش��د كه تمام آنها، دانش آموزان مدارس خاص از از س��مپاد تا نمونه دولتی يا 

غيردولتی  هستند و باز هم دست مدارس دولتی خالی است.
می ت��وان گف��ت كه بي��ش از 70 درص��د رتبه های برت��ر كنکور امس��ال در 
رش��ته های رياضی، تجربی و انس��انی دانش آموزان مدارس س��مپاد هستند، 
س��هم غيردولتی ها 14 درصد و نمونه دولتی ها 13 درصد اس��ت؛ 46 درصد 
نفرات برتر كنکور سراسری امس��ال تهرانی هستند، كمترين تعداد تهرانی ها 
در رش��ته علوم تجربی و بيش��ترين تعداد در رشته هنر اس��ت البته اين آمار 
مربوط به 10 نفر اول رش��ته های رياضی و فنی، علوم تجربی، علوم انس��انی و 
5 نفر اول رش��ته های هنر و زبان اس��ت. اما آنچه در اين ماجرا می  توان به آن 
پرداخت، دسته بندی های مختلف مدارس و جداسازی دانش آموزان، تأثير آن 
در بازتوليد نابرابری آموزش��ی و در نهايت ناكام ماندن دانش آموزان از طبقات 

پايين  تر جامعه در چرخه رقابت و ورود به دانشگاه ها و رشته های برتر است.
"ب��ه تازگی يونس��کو به دولت ها توصيه كرده اس��ت بين 4 ت��ا 6 درصد توليد 
ناخال��ص داخل��ی و 15 تا 20 درص��د بودجۀ عمومی را ب��ه آموزش عمومی 
اختص��اص دهن��د اما وضعيت ايران بدين صورت اس��ت ك��ه 1.5 تا 2 درصد 
تولي��د ناخالص داخلی و 10 درصد بودجه عمومی دولت به آموزش و پرورش 

اختصاص دارد.
 پرداخ��ت از جيب خانواده ها در تأمين مالی آموزش عمومی به طور متوس��ط 
20 درصد اس��ت؛ اين نس��بت در كش��ورهای پردرآمد حدود 18درصد و در 
كش��ورهای كم درآمد حدود 33 درصد برآورد شده است؛ براساس پايين ترين 
برآوردها، س��هم پرداخت از جي��ب خانواده های ايرانی )صرفاً ش��هريه ای كه 
به م��دارس دولتی و غيردولتی می پردازند( از مجم��وع هزينه های آموزش و 

پرورش حدود 33 درصد است."
تمام اين شرايط در حالی است كه مسئوالن آموزش وپرورش بر اين باورند كه 

آموزش وپرورش در كشور گران اداره می شود)؟!( و سياست گذاری ها در مسير 
ارزان كردن هزينه های اداره آموزش وپرورش تعيين می ش��ود از س��وی ديگر 
برنامه ريزی های اش��تباه در سال های اخير عالوه بر چند دسته كردن مدارس، 
بار هزينه های آموزش را به دوش خانواده ها انداخته است. مثاًل مدارس دولتی 
به دسته بندی های مختلفی همچون سمپاد، نمونه دولتی، هيئت امنايی تقسيم 
می ش��وند و در كنار آن مدارس غيردولتی و انواع مدارس وابس��ته به نهادها و 

بخش های مختلف را هم بايد در نظر گرفت.
در چنين ش��رايطی دانش آموزان مس��تعد از مدارس دولتی گلچين شده و به 
م��دارس خاص هدايت می ش��وند كه به بهانه دريافت ش��هريه باالتر خدمات 
آموزشی بيشتری ارائه می دهند جالب آنکه معلمان برتر هم سهم اين مدارس 
می ش��وند، حاال تصور كنيد دانش آموزی 12 س��ال دوران تحصيلش را در در 
م��دارس دولتی گذرانده اس��ت و حاال بايد در آزم��ون كنکور با دانش آموزانی 
رقابت كند كه در اين س��ال ها به لحاظ آموزش ش��رايط ويژه ای را در مدارس 
خاصش��ان داش��تند، اساسا می توان اين ش��رايط را برابر دانست؟!ادامه چنين 
شرايطی نه تنها به كيفيت آموزش لطمه زده است بلکه به نابرابری اجتماعی 
ه��م دامن می زن��د، مصداق بارزتر اي��ن موضوع را "عادل برك��م" معلم به ما 

توضيح می دهد:
ادامه اين وضعيت باعث ش��ده كه حاال يکی از شاخص های شکاف طبقاتی در 
جامعه ما مس��ئله "آموزش"  باش��د تا جايی كه براساس برخی بررسی ها البته 
در س��ال 96 ميزان نابرابری هايی ك��ه در هزينه های آموزش بين خانواده های 
ده��ك باال و دهك پايين وجود دارد حدود يك به پنجاه وس��ه اس��ت  يعنی 
دهك ثروتمند 53 برابر دهك فقير، برای آموزش فرزندش هزينه می كند حاال 
تصور كنيد در چنين ش��رايطی رقابت برای موفقيت در ورود به دانش��گاه ها و 

رشته های برتر يکسان خواهد بود؟!
تنوع م��دارس و بالتب��ع كم توجهی ها به مدارس دولتی و افت ش��اخص های 
كيفی در آنه��ا، نتايج خود را در مواقعی همچون اعالم نتايج كنکور به خوبی 
نماي��ان می كن��د و در اين ميان ت��الش دولت برای ارزان تر تمام ش��دن ادارۀ 
آم��وزش و پرورش هم م��دارس دولتی را هدف قرار داه اس��ت،  وضعيتی كه 
حاال دانش آموزان مدارس دولتی را در رقابتی نابرابر قرار داده اس��ت و عجيب  
آنکه اوضاع كيفی مدارس دولتی مدت هاس��ت در س��رازيری افت قرار گرفته 
اس��ت و عجيب تر آنکه اين اوضاع، حساس��يت هيچ كدام از مسئوالن را جلب 
نمی كند اما از اين وضعيت نبايد تجب كرد چرا كه تقريباً فرزندان هيچ يك از 

تسنیم مسئوالن در مدارس دولتی عادی تحصيل نمی كنند!! 
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شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى
شرکت پاالیش نفت آبادان (سهامى عام)

شرکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه هاى شماره 97/55 و 98/4 را با مشخصات و شرایط کلى مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى 
واجد شرایط واگذار نماید.

 

- از کلیه شرکتهاى واجد شرایط که آمادگى و توانایى انجام موضوع مناقصه هاى مذکور را دارند دعوت مى شود اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران (دفترچه شماره 
یک و معیارهاى ارزیابى کیفى) موجود در شبکه اطالع رسانى این شرکت به نشانى http://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه 
مدارك مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوط به آن شرکت (منضم به نامه اعالم آمادگى شرکت در مناقصه) ، وفق برنامه زمان بندى فوق به امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت 

آبادان تحویل نمایند. 
- تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهاى ارزیابى کیفى مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامى مدارك و مستندات سوابق کارى و مالى و ... مربوطه به 
صورت کپى برابر اصل (مصدق شده) که به امضاى صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضى باشد ، در پاکت سربسته الزامى است ، در صورت عدم تکمیل 

و ارسال اسناد استعالم ارزیابى کیفى و سایر مدارك فوق االشاره ، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسى نخواهد بود.
- نحوه ارزیابى کیفى و معیارهاى مورد نظر  ،به شرح مندرج در فرمهاى مربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران فوق الذکر مى باشد.

- تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا  ترکیبى از ضمانت نامه هاى موضوع بندهاى (الف) ، (ب) ، (پ) ، (ج) ، (چ) و (ح) ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتى 
اخذ خواهد شد.

- ارائه مدارك و سوابق مزبور هیچ گونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارك واصله نیز مسترد نمى گردد.
- محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان ، جنب درب اصلى پاالیشگاه آبادان  ،امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت آبادان

- شماره تلفن امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت آبادان 53183338-061 و شماره فکس جهت ارسال نامه هاى اعالم آمادگى :53264476-061 مى باشد.
ضمنا آگهى این شرکت در شبکه اطالع رسانى شانا به نشانى www.shana.ir و همچنین پایگاه اطالع رسانى این شرکت به نشانى http://www.abadan-ref.ir و 
نیز پایگاه اطالع رسانى مناقصات به نشانى IETS.MPORG.IR و سامانه کشورى نظارت بر مناقصات دستگاههاى اجرایى www.TENDER.BAZRESI.IR درج 

وقابل مشاهده مى باشد.

Rack and pinion

اداره مراسم حج باید از سعودی ها گرفته شود
درخواست هیأت بین المللی نظارت بر حج

نظام طبقاتی آموزش کشور و استعدادهایی 
که به ثمر نمی رسد

نگاهی بر حقیقتی تلخ بر اساس آمار کنکور


