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 * ســخنان و موضع گیری مســئولین دستگاه دیپلماسی کشــورمان در برابر
 کشــورهای غربــی، عزتمندانــه اســت و الحمــدهلل دیگر منفعالنه نیســت.

ان شاءاهلل همین روند تا پایان دولت تداوم یابد.
0919---7250
* با گذشــت زمان ابعاد ناتوانی تیم مذاکره کنندگان هســته ای دولت گذشته 
 بیشــتر برای مردم روشن می شــود. کاش با انتخاب درست مردم در انتخابات
ریاســت جمهوری ســال های 92 و 96 این همه هزینه های ســنگین بر نظام 

تحمیل نمی شد.
0902---3107
* دفــاع مقدس ملت ایران امروز الگویی بی بدیل برای ملت هایی اســت که راه 
حصول به آرمان طالیی آزادی و رهایی از اســتکبار را برگزیده اند. خوشــحالی 
مســتضعفان جهان و ناخرسندی استکبار جهانی به ویژه دولت پلید و جنایتکار 
آمریکا و دولت های وابسته از پیروزی قاطع رزمندگان دلیر کشورمان در عرصه 
دفاع مقدس در برابر دشــمنان تا بن دندان مسلح بی تردید نشان دهنده حقانیت 

ایران اسالمی در عرصه نظام بین الملل بود.
نوربخش- مشهد مقدس
* اســترالیا در آن ســوی دنیــا و دریاهای جهــان و در امنیــت کامل دنبال 
زیردریایی های هســته ای است ولی نوبت به ایران که می رسد با وجود این همه 
دشــمن دنبال ایجاد محدودیت دفاعی حتی غیر هسته ای برای ما هستند. باید 
مقاومت کرد. تجربه نشان داده با کوچکترین عقب نشینی ما از مواضع برحق مان، 

فشار دشمن بیشتر می شود.
0911---0049
* شهید یعنی کسی که در حصار مرزهای زمینی نمانده و همیشه ساکن کربالست. 
در ســالگرد تشکیل بسیج در کشور به روح شهدای بسیج در تمامی عرصه ها از 
جمله شهدای عرصه علم و دانش یعنی امثال شهید فخری زاده درود می فرستیم.
0937---5559
* با شهدایی که توفیق و افتخار زندگی با آنان را داشته ایم به این باور رسیده ام 
که عامل دستیابی شــان به مقام رفیع شــهادت پاکی و زاللی آنها بوده است. به 

قول شهید حاج قاسم سلیمانی شرط رسیدن به شهادت، شهید بودن است.
0914---9915

* قیمت خودروی داخلی به دلیل وجود انحصار 1200 برابر شــده اســت. الزم 
است مسئولین کشور برای برداشته شدن انحصار از روی خودرو کاری بکنند و 
خودروسازان جدیدی از میان صنعتگران دانش بنیان و عاشق پیشرفت کشور و 

نه صرفاً منفعت های زودگذر شکل بگیرند.
5423---0922 و 8181---0902
* به جای آزادســازی واردات خودرو بهتر اســت با همکاری نیروهای مسلح و 
خودروسازان، خودروی ملی با کیفیت باال و در سطح تولیدات جهانی ساخته شود. 

مبارزه با انحصارگری خودروسازان فعلی داخلی از این طریق امکان پذیر است.
0938---9907
* شــرکت های خودروساز داخلی که طی چند ســال اخیر مدام بر قیمت های 
تولیدات خود افزوده  اند لطفاً کیفیت، امکانات، ایمنی، طراحی روز، ارگونومیک، 

داخل کابین و خدمات پس از فروش وگارانتی را نیز افزایش دهند.
0916---0685
* یارانه  پنهان انرژی زخم کهنه ای اســت که سالهای سال در برنامه نظام باقی 
مانده اســت. در شــرایط پیش آمده که بهترین فرصت برای یک جراحی بزرگ 
محقق شــده، سران قوا با هم افزایی و نیز استفاده از تخصص دلسوزان خارج از 
قوا، هر چه سریع تر یک بار برای همیشه این زخم چرکین را جراحی و نظام را 

از این ظلم آشکار نجات دهند.
نیک نام

* بودجه سال آینده باید عدالت محور باشد و قشر کم برخوردار از یارانه پنهان 
انرژی و... را مد نظر قرار دهد. متأسفانه 20 درصد جامعه از 80-70 درصد یارانه 

پنهان انرژی برخوردارند و بقیه از 20 درصد آن!
6263---0938 و 6960---0936
* نمایندگان مجلس و مسئولین امر پاسخ بدهند سرانجام تحقیق و تفحص های 

به عمل آمده از صنعت خودروسازی و بانک های کشور به کجا رسید؟
0938---1258
* اجاره کردن برند دوو حکم مقابله کردن با تصمیمات باالدستی نظام در عملی 

کردن اقتصاد مقاومتی را دارد و باید به شدت با آن برخورد کرد.
0937---1154
* 20 سال قبل در روستایی تدریس می کردم شبی سارقانی وارد مدرسه شدند و 
اشیای باارزشی را بردند تا مدت ها حراست آموزش و پرورش، مدیر بخت برگشته 
مدرسه را محاکمه می کرد و در نهایت خسارت را هم از او گرفتند! 8 سال حسن 
روحانی و کابینه اش چه خسارت های هنگفتی که به کشور وارد نکردند. آیا نباید 

به  این ترک فعل ها و خسارات های وارده رسیدگی شود؟
0910---7594
* مسئولین محترم دو وزارتخانه مهم علوم و آموزش و پرورش برای تسهیل در 
مسیر پیشرفت کشور باید به موضوع هایی مانند استعدادیابی، محتوای کاربردی 
دروس عملی و پذیرش دانشجو مطابق نیاز جامعه و بازار کار اهمیت ویژه بدهند.
0916---0685
* 12 ســال از فروش سهام پتروشیمی استان گلستان می گذرد ولی خبری از 
ســاخت این پروژه صنعتی نیست. اگر قصدی در راه اندازی آن وجود ندارد با ما 

سهامداران تسویه حساب کنند.
0911---8495
* تصمیمات اقتصادی از سوی مجلس و دولت  باید با پیوست فرهنگی همراه باشد.
0912---6759
* دولتمردان باید سازوکاری را طراحی و اجرا کنند که مردم مهاجرت معکوس 

از شهرها به روستاها و رونق کسب وکار کشاورزی را شاهد باشند.
0915---1382
* شرکت پارسیلون خرم آباد لرستان به بهانه نوسازی تجهیزات آن به قیمت نازل 
که پول زمین آن هم نمی شــد واگذار گردید که حاصل آن ریزش نیرو، بیکاری 

و تعطیلی کامل آن شد!
0916---0685
* از کارگردان های متعهد و رسانه ملی درخواست می شود فیلم هایی بسازند که 
کمتر غم و غصه و یا ترس و اســترس ایجاد کند. به قول آقای قرائتی که خدا 

حفظش کند خنده های حالل در آن باشد تا مردم شاد شوند.
5421---0918 و 2842---0910
* کپسول گاز را که تا نیمه اول شهریور 5 هزار تومان می خریدیم از نیمه دوم به 

بعد با بیش از 350 درصد افزایش به قیمت 18 هزار تومان خریدیم!
0935---2536
* در بهمن ماه 99 در آزمون استخدامی به عنوان کادر درمان شرکت کردم و نفر 
هفتم شدم. با گذشت 10 ماه از تاریخ آزمون هیچ خبری از نتیجه آن نیست؟! 
در ســفر رئیس جمهور محترم به شیراز به معاون اجرایی ایشان آقای مرتضوی 
دو نامه دادم و به اســتاندار فارس هم نامه دادم. قول مســاعد دادند ولی هنوز 
منتظرم؟ االن دو ســال است که به عنوان کادر درمان بیمارستان امیرالمومنین 
)بیمارستان سوختگی( فعالیت می کنم. از مسئولین امر درخواست می شود نتایج 
 آزمون را ســریع تر اعالم کنند تا تکلیف جوانانی که در آزمون شــرکت کرده اند 

روشن شود.
بابک سادات - شیراز
* از دســتگاه قضایی انتظار می رود در قبال آزادی زندانیان اســناد و مدارکی و 
تعهداتی گرفته شود که برخی مجرمان حرفه ای بالفاصله پس از آزادی راه رفته 
قبلی را تکرار نکنند و بدانند که با مدارک و اســنادی که به ضمانت سپرده راه 

فرار ندارند.
0935---0220

درگذشت همکار قدیمی
با  نهایت تأســف و تألم مطلع شــدیم همکار قدیمیمان در دفتر 
نمایندگی کیهان در مراغه آقای محدث گردبان که از فروشندگان قدیمی 
مطبوعات هم بودند دار فانی را وداع گفته اند. ضمن تسلیت به خانواده 
محترم ایشــان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر و بردباری آرزو داریم.

نکته

 1- روزنامه شــرق در گزارشــی با عنوان »باقری کنی 
در آزمون وین« به توصیف شخصیت آقای علی باقری، معاون 
سیاسی وزارت امور خارجه و مسئول تیم مذاکرات هسته ای 
کشورمان در دولت جدید پرداخته است. شرق در بخشی از 
گزارش خود می نویسد؛ »علی باقری میانه خوبی با رسانه ها 
نداشته و به نظر می رسد ویژگی های شخصی او موجب این 
رفتار می شود. خصوصیات اخالقی و رفتاری اش شبیه جوانان 
مذهبی دهه 50 و 60 است؛ مردانی که خانم ها را مستقیم نگاه 
نمی کنند و حتی در جلسه کاری آنها را خواهر صدا می کنند. 
اگرچه برای شــناخت شخصیت یک فرد این مصادیق اصال 
کافی نیست، اما می توان تا حدودی متوجه نوع برخورد افراد 
شد و احتمال داد که این جنس رفتار در طرف مقابل می تواند 

فضای بسته ای ایجاد کند.«!
2- آیا این توصیف از آقای باقری که »خصوصیات اخالقی 
و رفتاری اش شبیه جوانان مذهبی دهه 50 و 60 است« و اینکه 
» خانم ها را مســتقیم نگاه نمی کند و حتی در جلسه کاری 
آنها را خواهر صدا می کند « اشاره به ویژگی ها و خصوصیات 
 یک فرد متعهد و معتقد به »اســالم« و »انقالب« نیســت؟

آیا مدعیان اصالحات که روزنامه شــرق یکی از اصلی ترین 
 تریبون آنهاســت، با اســالم و انقالب مشــکل دارند؟! 
و یا »پاکدامنی« و »نجابت« را برای دیپلمات ها برنمی تابند؟! 
آیا مســئوالنی را شایســته می دانند که اسالم و انقالب و 
نجابت و حیا را ترک گفته باشــند؟! اگر اینگونه نیست، چرا 
به اسالمی و انقالبی بودن دکتر باقری کنی اعتراض می کنند 
 و آراستگی ایشــان به پاکدامنی و نجابت را »نقطه ضعف« 

می دانند؟! 
3- نویســنده روزنامه شرق بعد از اعتراض به پاکدامنی 
دکتر باقری کنی، نتیجه گرفته است که»این جنس رفتار در 
طرف مقابل می تواند فضای بســته ای ایجاد کند«! و توضیح 
نمی دهد، و شاید هم با نگاه مبتذلی که در اعتراض به پاکدامنی 
ایشان داشته است، از بیان منظور اصلی خود طفره می رود! 
برای کشف کاربرد دیدگاه یاد شده، کافی است به فاجعه ای 
که این طیف، با این دیدگاه طی 8 سال گذشته بر سر مردم 
آوار کرده اند نیم نگاهی بیندازید، و سپس ادعای آنها درباره 
» بلد« بودن دیپلماســی ! و » تخصــص«! در مذاکره را به 
 قضاوت بنشینید. در این حالت به وضوح می توان فهمید که 
چرا مدعیان اصالحات از اسالمی و انقالبی بودن و پاکدامنی 
دکتر باقری تا این اندازه عصبانی هســتند و نیز، به آسانی 
می توان درک کرد آنچه با عنوان نگرانی از »فضای بســته«! 
از آن یاد می کنند، غیر از تسلیم دربرابر باج خواهی دشمنان 
و فروش یکجای ملت و منافع ملی به دشمن، مفهوم دیگری 

نمی تواند داشته باشد! 
 4- و باالخــره این احتمال نیز وجــود دارد که گزارش 
یاد شده بدون اطالع آقای رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه 
شرق به چاپ رسیده باشــد! که اگر هم چنین باشد، اوالً از 
ایشان رفع مسئولیت نمی کند و ثانیاً بسیار تعجب آور است که 
نامبرده از آنچه در روزنامه تحت مسئولیتش می گذرد بی خبر 
باشد! و در هر حال، از ایشــان انتظار می رود  در پی اهانت 
 سخیف مورد اشاره، از ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان 

عذر خواهی کند.

نجابت است یا نقطه  ضعف ؟!

حسین شریعتمداری

خبر ویژه

موضعرهبریدربارهلغوتحریمها
صریحوغیرقابلتفسیراست

عضو مستعفی حزب کارگزاران ادعا کرد مذاکره کنندگان ایران اگر می خواهند 
بر اساس فرمایش رهبری عمل کنند، باید در مذاکرات انعطاف داشته باشند.

محمدهاشمی در گفت وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: هنگامی که در دولت 
آقای روحانی توافق برجام امضا شد اصولگرایان و طیف رادیکال این جریان سیاسی 
ازجملــه منتقدان برجام بودند و انتقادات زیادی را نســبت به این توافق مطرح 
می کردند. نکته مهم در این زمینه این است که این افراد در آن زمان مسئول اداره 
کشور نبودند اما امروز مسئولیت دارند و به همین دلیل شرایط نسبت به گذشته 
متفاوت شده است. در آن مقطع زمانی این افراد بر اساس منافع جناحی خود علیه 
برجام موضع گیری می کردند اما امروز موضوع مصلحت و منافع ملی در میان است 

و به همین دلیل مذاکره کنندگان باید منافع جناحی را فدای منافع ملی کنند. 
وی ادعا کرد: در زمانی که آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
و مسئول گروه مذاکره کننده ایران بودند مقام معظم رهبری عنوان کردند مذاکره 
به معنای بده و بستان است. یعنی به ازای آنچه می دهید چیزی دریافت می کنید. 
به همین دلیل باید تالش کنید بیشتر بگیرید و کمتر بدهید. این وضعیت نیز مستلزم 
کوتاه آمدن در برخی مواضع است که با توجه به فضای مذاکرات مشخص می شود. 
قرار نیست در مذاکرات مرغ همیشه یک پا داشته باشد. اگر مذاکره کنندگان قصد 
دارند بر اساس فرمایش و تفسیری که رهبری در این زمینه داشتند عمل کنند 
باید به انعطاف در مذاکرات توجه داشــته باشــند. باید این نکته را در نظر داشته 
باشیم که مفهوم مذاکره بده و بستان است و در چنین فضایی باید انعطاف الزم 

را از خود نشان داد.
اظهارات آقای محمد هاشمی از جهات متعدد مورد خدشه است. نخست این 
که اتفاقاً طیف متبوع وی، در نوع فضاسازی و بزک برجام، منافع ملی را فدای منافع 
جناحی و حزبی کردند؛ منطق »توافق به هر قیمت« و فشار جناحی به حاکمیت 
برای توافق هرچه سریع تر توسط ائتالف مدعیان اعتدال و اصالحات موجب شد 
که تیم مذاکره کننده، از موضع ضعف در مذاکرات حاضر شود و خروجی فشارهای 
کسانی مثل خود آقای روحانی، مرحوم هاشمی و برخی جریان های سیاسی همسو، 
توافقی باشــد که در آن، آمریکا و غرب امتیازات نقد و سریع و غیرقابل بازگشت 
گرفتنــد اما انجام تعهدات خــود را در هاله ای از ابهام فرو بردند، به نحوی که نه 
تضمین تعهدات آمریکا و غرب معلوم است، نه مکانیسم شکایت و مطالبه خسارت.
دوم؛ گویا آقای محمد هاشمی در سال 92 تا 94 فریز شده که ادبیات معامله، 
بده بستان، کوتاه آمدن و انعطاف را پیش می کشد. صرف نظر از ساختار معیوب و 
پرخلل و خرج برجام، ادبیات مذکور مربوط به قبل از توافق بود و پس از حصول 
آن، همچنــان که طرف ایرانی به تعهد خود عمل کرد، طرف آمریکایی و اروپایی 
هم باید تعهدات خود را به اجرا می گذاشــت، نــه این که دبّه کند و تحریم ها را 
تدریجا افزایش دهد و سرانجام نیز - با گرفتن تضمین از دولت روحانی، از طریق 
موگرینی - با اطمینان خاطر از اینکه دولت وقت ایران از توافق خارج نمی شود، 
رســما اعالم خروج از توافق کند و تعهدات را صرفــا متوجه ایران کند! در واقع 
منافع ملی ما در این رویکرد معیوب دولت سابق قربانی شد. هم برنامه هسته ای 
5 سال تعطیل گردید و هم تحریم ها از 700 مورد به 1500 مورد افزایش یافت و 
جالب اینکه هر سه دولت اوباما و ترامپ و بایدن در این رویکرد افزایش فشارهای 

تحریمی، هم نظر بودند.
ســوم اینکه حقوق در نظر گرفته شــده برای ایران در برجام، حداقل حقوق 
کشــورمان است و دولت قبلی به غلط، هر تخفیفی را که نباید می داد، داد، و هر 
امتیازی را که نباید واگذار می کرد، واگذار کرده است. بنابراین این معامله و انعطاف 

دوباره هیچ منطقی ندارد. 
و چهارم؛ آقای محمد هاشمی - ان شاءاهلل که از سر غفلت و بی دقتی - مرتکب 
تحریف موضع قاطع و حکیمانه رهبر معظم انقالب شــده اند. ایشــان از ابتدا به 
دولتمردان تذکر می دادند که به دولت آمریکا اعتماد نکنند. در یک سال اخیر هم 
درباره مذاکرات برجامــی تصریح کرده اند: »بحث می کنند که آمریکا برگردد به 
برجام یا برنگردد. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله ای نداریم که آمریکا به برجام 
برگردد؛ اصاًل مســئله  ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه 
مطالبه  منطقی و مطالبه  عقالنی ماست، رفع تحریم هاست؛ تحریم ها باید برداشته 
بشــود. این حّق غصب شده  ملّت ایران اســت؛ چه آمریکا، چه اروپا که آویزان به 
آمریکا و دنباله رِو آمریکا اســت وظیفه دارند این حّق ملّت ایران را اداء کنند. اگر 
تحریم ها برداشته شد، خب برگشت آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت - البّته 
مسئله  خسارت ها جزو مطالبات ماست و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد- اّما 
اگر چنانچه تحریمها برداشته نشد، برگشت آمریکا، به نفع ما که نیست، به ضرر 
ما هم ممکن اســت باشــد. تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعّهدات برجامی، 

کاماًل تصمیم منطقی و ُعقالیی است... بنده از اّول هم همین را گفتم. از اّولی که 
برجام مطرح شد، بنده گفتم که تعّهد در مقابل تعّهد؛ متناظر، کار آنها در مقابل 
کار ما؛ هر کاری که ما بنا است بکنیم، باید طرف مقابل هم متناظر با آن کار را 

بکند؛ خب این اول کار انجام نگرفت حاال بایستی انجام بگیرد«.
»سیاســت کشــور در باب تعامل با طرف های برجامی و در باب خود برجام، 
صریحاً اعالم شده؛ از این سیاست هیچ تخّطی نباید کرد؛ این سیاستی است که 
اعالم شده، مورد اتّفاق هم بوده؛ یعنی این جور نیست که این سیاست، سیاست 
اســتثنائی  ای باشد در بین سیاست]های دیگر[؛ نه، این سیاستی است که مورد 
اتّفاق همه بوده. آن سیاســت هم عبارت از این اســت که آمریکایی ها باید تمام 
تحریم ها را لغو کنند، بعد ما راســتی  آزمایی خواهیم کرد؛ اگر چنانچه به معنای 
واقعی کلمه لغو شده بود، آن وقت ما به تعّهدات برجامی مان برمی گردیم، یعنی 
بدون هیچ مشــکلی به تعّهدات برخواهیم گشت؛ این سیاسِت قطعی است. قول 
آمریکایی هــا را ]هم[ معتبر نمی دانیــم؛ اینکه بگویند ما برمی داریم و روی کاغذ 
بردارند، این فایده ای ندارد؛ عمل الزم است؛ باید در عمل تحریم ها را بردارند، ما 
هم راستی آزمایی کنیم و مطمئن بشویم که تحریم ها برداشته شده، آن وقت به 

تعّهداتمان عمل می کنیم.«
میدلایستآی:ایراندرمذاکرات
ازهمهجهتدستبرتررادارد

پایگاه خبری »میدل ایســت آی«، با  اشاره به مذاکرات وین نوشت: آمریکا در 
موضوع برجام مرتکب خودزنی شد.

میدل ایســت آی به قلم »مارکو کارنِلوس« دیپلمات اسبق ایتالیایی نوشت: 
گفت وگوهای هسته ای وین و پس از وقفه ای طوالنی مدت ازسرگرفته شده است. 
بریتانیا، فرانســه، آلمان، روسیه و چین، به همراه اتحادیه اروپا، بار دیگر در اتاق 
مذاکــره با ایرانی ها قرار گرفته اند. این در حالی اســت که تیم مذاکراتی آمریکا، 

همچنان در پشت دِر اتاق مذاکره است و ایران مایل به مذاکره با آنها نیست
دولت جدید ایران موضعی مشخص را در قبال مذاکرات وین اتخاذ کرده است. 
مذاکره کننده ارشــد ایران »علی باقری کنی« گفته که »آنچه اکنون در وین در 
جریان اســت، مذاکرات هسته ای نیست بلکه باید آن را به مذاکرات جهت حذف 
تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی علیه ایران محدود ساخت«.  به طور کلی اینطور 
به نظر می رسد که ایرانی ها هیچ عجله ای جهت انعقاد یک توافق ندارند و با صبر 
به جلو حرکت می کنند. مشــکل بزرگی که در جریان مذاکرات وین وجود دارد 
این اســت که آمریکا چگونه می خواهد با آســیب ها و خساراتی که خود در روند 
مذاکره ایجاد کرده، مواجه شود. رئیس جمهور سابق آمریکا سه سال قبل تصمیم 
به خارج کردن آمریکا از توافق برجام گرفت و در شرایط کنونی جو بایدن نیز در 
مسیر پیوستن مجدد آمریکا به برجام، گام های  اشتباهی را برمی دارد. اگر بایدن 
واقعا به وعده انتخاباتی خود جهت بازگشت به توافق برجام وفادار بود و به محض 
حضور در قدرت به عنوان رئیس جمهور آمریکا، وعده اش را عملی می ساخت، اکنون 
وضعیت به مراتب بهتر بود و به نحو مناسب تری می شد آن را مدیریت کرد. با این 

حال، بایدن به وعده خود در زمانی که باید، عمل نکرد. 
بایدن با این ادعا که کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورده، 
عمال از همان ابزارهاِی توام با فشاِر آمریکا علیه ایران استفاده کرده تا به »توافقی 
بهتر« با این کشــور دست یابد. توافقی که خوِد ترامپ هم نتوانست با فشارهای 
گسترده علیه تهران، به آن دست یابد. ایران که هیچ گاه رفتاری خارج از عرف و 
قانون راجع به توافق برجام نداشــته، عمال این رویه هاِی دولت بایدن را رد کرده 
و روشــن ساخته که تسلیِم فشــارهای گوناگون نخواهد شد.  دولت بایدن عمال 
زمــاِن زیادی را جهت انعقاد آنچه توافقی »بهتر«، »گســترده تر« و »قوی تر« با 
ایران عنوان کرده بود، از دست داده است. توافقی که واشنگتن اعتقاد داشت باید 
قدرت موشــکی و همچنین نفوذ منطقه ای ایران را نیز دربرگیرد. موضوعاتی که 

اساسا ورای توافق برجام بودند. 
دولت آمریکا ظاهرا به آسیب ها وخسارت های جدی که اقداِم ترامپ در خارج 
کردن یکجانبه آمریکا از توافق برجام به اقتصاد ایران وارد کرده، توجهی نمی کند. 

اخیرا گمانه زنی های زیادی مطرح شده که احتماال دولت بایدن پیگیِر انعقاد یک 
»توافق موقت« با ایران است که »توافقی َکم در برابر َکم« است. در این چهارچوب، 
اگر ایران غنی  سازی اورانیوم خود را در سطح 60 درصد متوقف سازد، آمریکا و 
متحدانش بخشــی از منابع مالی مسدود شده ایران را آزاد خواهند کرد تا از این 
طریق، معافیت های تحریمی در بحث مســائل بشردوستانه، جنبه ای عملیاتی به 
خود گیرند. مجموعه آنچه گفته شد، همه و همه به نوعی حاکی از دسِت برتر ایران 
در روند مذاکرات هسته ای وین است.  در نهایت باید گفت هرگونه فشار تحریمی 
علیه ایران بدون همراهِی چین و روســیه، از تاثیر چندانی برخوردار نخواهد بود. 
باید توجه داشت که واشنگتن به دلیل اختالفات جدی خود با چین و روسیه در 
مســائلی نظیر اوکراین، بالروس، تایوان، هنگ کنگ، و سین کیانگ، کار سختی 
در همراه کردن پکن و مسکو با خود در چهارچوب معادله هسته ای ایران دارد. در 
این راستا، اینکه در شرایط کنونی، اولویت هاِی اساسی سیاست خارجی آمریکا را 
مخصوصا در شرایطی که قدرت سخت و نرم آن در جهان مخصوصا در مناطقی نظیر 
خاورمیانه رو به افول است، به درستی درک کنیم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

علی رغم ترفند غرب و پادوهای داخلی 

»نه« ایران به توافق موقت
تحریم ها باید یکجا لغو شود

سرویس سیاسی- 
ایــده  موقــت«  »توافــق 
آمریکایی ها برای فرسایشی کردن 
از  بیشتر  امتیازگیری  و  مذاکرات 
تحریم های  بی آنکه  و  است  ایران 
اساسی مانند کاتسا، آیسا، سیسادا 
 )U turn( و تحریم های چرخه دالر
علیه  تحریم ها  ادامه  به  لغو شود، 
ایران، شرطی سازی اقتصاد کشور 
و تعطیلی فعالیت های هســته ای 
می انجامد و مابه ازای قابل توجهی 

ندارد.
هفتمیــن دور مذاکرات وین بین 
ایــران و 1+4 در حالی آغاز شــده که 
برخــی به نقل از رســانه های خارجی 
و منابــع آمریکایی بازهــم از احتمال 
»توافــق موقت« ســخن می گویند! و 
پادوهای داخلی غرب هم به آن دامن 
می زنند؛ این در حالی است که مقامات 
دستگاه دیپلماسی کشورمان در مواجهه 
با تله و  ترفندهای نخ نمای آمریکایی ها 
اعالم کرده اند که هــدف ایران از این 
دور از مذاکرات »لغو همه تحریم ها«، 
»راستی آزمایی مؤثر« و »ارائه تضمین« 

است.
ماجرای توافق موقت چیست؟

هفتــه آخر آبان ماه بود که پایگاه 
خبری »آکسیوس« در آستانه هفتمین 
دور مذاکــرات ایران و گــروه 1+4 از 
پیشنهاد آمریکا مبنی بر »توافق موقت« 
خبر داد و نوشــت: »آمریکا به دنبال 
یــک توافــق موقت با ایران اســت تا 
زمان الزم برای گفت وگو بر ســر یک 
توافق بهتر را به دست آورد. سه منبع 
آمریکایی و اســرائیلی به باراک راوید، 
خبرنگار آکســیوس در تل آویو گفتند 
که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
ایاالت متحده آمریــکا در گفت وگو با 
همتای اسرائیلی اش ]ایال هوالتا[ این 
ایده را پیش کشــیده کــه یک توافق 
موقــت با ایران به دســت آید تا زمان 
بــرای گفت وگوهای هســته ای  الزم 

فراهم شود.«
بر اساس گزارش این پایگاه خبری 
آمریکایی، ایده توافق موقت را یکی از 
متحدان اروپایی آمریکا به »سالیوان« 

پیشنهاد کرده است.
آمریکایی  خبرگــزاری  همچنین 
»رویترز« یک روز قبل از آغاز مذاکرات 
وین )یکشــنبه( در گزارشی به نقل از 
منابع دیپلماتیک ادعا کرد که آمریکا 
ایده مذاکره بر ســر »توافق موقت« با 

ایران را مطرح کرده است.
رویترز در گزارشی که منتشر کرد، 

نوشت: »یک ســناریو که دیپلمات ها 
می گویند واشنگتن پیشنهاد کرده این 
است که تا زمانی که توافق دائمی حاصل 
نشــده باشد، مذاکره کردن بر سر یک 
توافق موقت با تهران است. با این  حال 
آنها می گویند که ایــن موضوع زمان 
می بــرد و اطمینانی وجــود ندارد که 
ایران میلی بــه پذیرش چنین چیزی 

داشته باشد«.
به گفتــه منابع آمریکایی، منظور 
از چنین ایده ای آن اســت که در برابر 
توقف غنی ســازی 60 درصدی ایران، 
 آمریکا و متحدانش برخی از منابع مالی 
مســدود شــده ایران را آزاد کنند تا 
معافیت های تحریمــی  برای کاالهای 

بشردوستانه فراهم شود.
روزنامــه  زمینــه،  همیــن  در 
گزارشــی  در  نیز  »نیویورک تایمــز« 
نوشــت که در داخل کاخ سفید، این 
روزها به این گزینه فکر می شود که آیا 
امکان نوعی توافق موقت وجود دارد که 
اورانیوم بــا غنای باالتر ایران و تبدیل 
آن به سوخت فلزی را متوقف سازد و 
آمریکا هم شمار محدودی از تحریم ها 

را تخفیف دهد؟
تله آمریکایی ها 

در »توافق موقت«؛
 خرید زمان برای ادامه تحریم ها!

بعــد از گزارش های رســانه های 
آمریکایی )»آکســیوس«، »رویترز« و 
چهره های  برخی  »نیویورک تایمــز«( 
سیاســی آمریکا هم بــه این موضوع 

پرداختند.
»دیوید میلر« مشاور اسبق وزارت 
خارجه آمریکا و عضو اندیشــکده های 
در  »کارنگــی«  و  ویلســون«  »ودرو 
به نظر می رسد  نوشت:  پیامی توییتری 
کــه آمریــکا امید خود بــرای احیای 
کامل برجام را از دست داده و به دنبال 
اجرایی کردن ایده تعهد کمتر در برابر 

تعهد کمتر با تهران است
»کلسی داونپارت« از کارشناسان 
ارشــد حوزه خلع ســالح هــم اظهار 
داشــت: »اگر مذاکرات پرفرازونشیب 
باشــد و ایران هم به توســعه برنامه 
هسته ای خود ادامه بدهد، توافق موقت 
می تواند شــرایط را تا حدودی باثبات 
کــرده و فضای الزم برای تداوم تالش 
برای احیای برجام یا توافقی وســیع تر 

را فراهم کند.«
»نیکوالس میلــر«، یکی دیگر از 
کارشناســان ارشــد حوزه خلع سالح 
نوشت: »در سایه توافق موقت، علی رغم 
خرید زمان بــرای ادامه گفت وگوهای 

اصلی، آزاد شدن بخشی از اموال ایران 
در ازای برخی گام های هسته ای از سوی 
تهران می تواند همان حسن نیت مدنظر 

تهران باشد.«
اهداف طرح فریبکارانه 

»توافق موقت«
طرح »توافق موقــت« که برخی 
تحلیلگــران آن را اقــدام »گام به گام« 
برای بازگشت و احیای برجام می دانند، 
ایده ای بود که در جریان 6 دور مذاکره 
در ویــن نیز مطرح بــود؛ ایده ای که 
جمهوری اسالمی آن را فرسایشی کردن 
مذاکــرات خواند و اعالم کرد که ایران 
به دنبال احیای کامل و ســریع برجام 

است نه مذاکره برای مذاکره!
»توافق موقت« درنهایت به تحمیل 
پروتکل  داوطلبانــه  دوبــاره  »اجرای 
 الحاقی«، »توقف تولید و غنی ســازی
20 و 60 درصدی«، »عدم اســتفاده 
از نسل جدید ســانتریفیوژها«، »عدم 
توســعه نیروگاه های هســته ای« و... 
می انجامد و مابه ازای قابل توجهی برای 
ایران نــدارد. ایران هــم در ازای این 
تعهدات، صرفاً امتیازاتی مانند آزادسازی 
بخش هایی از دارایی های مسدود شده 
و یــا صدور معافیت های تحریمی برای 
را  بشردوســتانه  کاالهــای  مبادالت 
دریافت می کنــد بی آنکه تحریم های 
اساسی )مانند کاتســا، آیسا، سیسادا 
 )U turn( و تحریم هــای چرخه دالر

لغو شود!
آمریکایی هــا اکنون به این نتیجه 
رســیده اند که فشــار حداکثری علیه 
ایران جواب نداده و اعمال تحریم های 
جدید فراتــر از 1500 تحریم  ترامپ 
نمی تواند برای فشار بر ایران موفقیتی 
 را بــرای ایاالت متحده و هم پیمانانش 

بیفزاید.
آنها چنان که ادبیــات و اقدامات 
سیاسی دو دهه اخیرشان نشان داده، 
از اعالم طــرح »توافق موقت« اهداف 

مشخصی را دنبال می کنند؛
1- فرسایشــی کردن مذاکرات و 
امتیازگیری بیشتر از ایران آن هم 

بدون »لغو تحریم های اساسی«.
آمریکا  هزینه  بدون  بازگشت   -2

به برجام
3- لغــو دوره ای تحریم ها )مثاًل 
دوره ســه ماهه و سپس تمدید یا 

عدم تمدید(
4- شرطی سازی اقتصاد ایران

5- عوض کــردن جای طلبکار و 
مســائل  کردن  مطرح  و  بدهکار 

موشکی و منطقه ای

ایران توافق موقت در وین را 
نخواهد پذیرفت

البته گفتنی است که در این دور از 
مذاکرات هم مقامات دستگاه دیپلماسی 
کشورمان اعالم کردند که گمانه زنی و 
عملیات روانــی طرف های غربی برای 
تحمیل »توافق موقت« را نمی پذیرند 
و آن را نتیجه بخش نمی دانند چنانکه 
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان اعالم کرد »تا زمانی 
که درباره همه چیز توافق نشــده باشد 

درباره هیچ چیز توافق نشده است.«
خطیــب زاده همچنیــن بعــد از 
برگزاری نشســت روز دوشنبه ایران و 
1+4 گفت که »آمریکا فقط با لغو همه 
تحریم ها بلیت بازگشت به اتاق برجام 
را دریافت می کند« ســخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان دیروز هم با  اشاره به 
آغاز مذاکرات هسته ای در وین برای رفع 
تحریم ها تأکید کرد: آنچه در وین اتفاق 
می افتد، تمرکز بر رفع تحریم هاســت. 
چیزی نه کمتر از ایــن را می پذیریم 
و نه بیشــتر ازآنچه در برجام در حوزه 
هسته ای آمده است، تعهدی می دهیم.

خطیب زاده تصریح کرد: موضوعاتی 
مانند مذاکرات گام بــه گام و تعهدات 
جدید هیــچ جایگاهی در گفت وگوی 
ما نــدارد. علی باقــری، رئیس هیئت 
مذاکره کننــده ایــران در وین نیز در 
مطلبی در فایننشال تایمز تأکید کرده 
که »هدف اول مذاکــرات باید حذف 
کامل و قابل راستی آزمایی تحریم های 
ایران باشــد و »هــدف دوم مذاکرات، 
تســهیل حقوق ملــت ایــران برای 
بهره مندی از دانش هســته ای است« 
او همچنین تأکید کرد که »اشتباهات 
گذشته نباید تکرار شود« و »غرب باید 
برای هرگونه نقــض تعهدات برجامی 

تاوان دهد.«
ایرانی دیروز  همچنین یک منبع 
سه شنبه در گفت وگو با شبکه الجزیره 
ضمن تأکید بر اینکه ایران توافق موقت 
در ویــن را نخواهد پذیرفت، گفت که 
»ایران در صورت شکســت مذاکرات، 
گزینه های دیگری در دست دارد و این 
موضوع را طرف های دیگر نیز می دانند.« 
او افــزود: »هیــچ چانه زنــی و بحثی 
درخصوص پرونده های سیاسی و امنیتی 
در وین صورت نمی گیرد و اولویت فقط 
رفع تحریم هاست. پیشرفت در مذاکرات 
منوط به این است که طرف های مقابل 
رفع  درخصوص  واقعــی  تضمین های 

تحریم ها بدهند.«

گفت و شنود

یه طرف دیگه !
گفــت: برخی از مدعیان اصالحات می گویند چرا کســانی که در 
دولــت قبلی مذاکره را نفی می کردند، امــروز در دولت جدید مذاکره 

را پذیرفته اند ؟!
 گفتم: چرا صورت مســئله را عوض می کنند، باید بگویند 
چرا کسانی که تسلیم در برابر دشمن و تن دادن به ذلت را مذاکره 
نمی دانستند و آن را نفی می کردند، امروز  از برخورد عزتمندانه 

با دشمن و تن ندادن به ذلت و تسلیم دفاع می کنند؟
گفت: اصاًل هم به روی خود نمی آورند که در پوشش مذاکره آن همه 
امتیاز دادند و برای ملت غیر از فاجعه هیچ دستاورد دیگری نداشتند.

گفتم: مثالً و فقط به عنوان یک نمونه، قرار بود تحریم ها را لغو 
کنند 700 تحریم دیگر هم به تحریم های قبلی اضافه کردند و... .

گفت: پس بگو که چرا خودشان را به آن راه می زنند و از یادآوری 
فاجعه ای که بر سر ملت آوار کرده اند، طفره می روند.

 گفتم: به یارو گفتند؛ دیشب متوجه زلزله شدی؟ گفت؛ نه !
گفتند؛ چطور متوجه نشدی، خیلی شدید بود ؟! مگه روی زمین 

نبودی ؟! گفت؛ چرا، ولی یه طرف دیگه رو نگاه می کردم !
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فرمانده هوافضای سپاه: 

قدرت موشکی و دفاعی ایران 
پایدار و مثال زدنی است

هوافضای  نیروی  فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: امنیت و قدرت موشکی و 
دفاعی ایران پایدار و مثال زدنی 
است و این واقعیت را دشمنان 

مدام به زبان می آورند.
سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی 
حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
بــا حضور در شــهر بیجار و منزل 
شهیدان خدمت این شهرستان با 
خانواده  های آنان دیدار و گفت وگو 

کرد.
به گــزارش فارس، وی در این 
دیدارها با تبریک و تسلیت شهادت 
فرزندان هوافضای استان کردستان 
افزود: این عزیــزان در راه خدمت 
بــه آرزوی دیرینه خود و به فیض 
شهادت نائل آمدند، لذا امیدواریم ما 
هم بتوانیم ادامه دهنده راه پرافتخار 

آنان باشیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاســداران خاطرنشان کرد: شهدا 
در هشت سال دفاع مقدس جانانه 
در برابر دشــمن ایستادند و باعث 
پیروزی کشــورمان شدند و امروز 
نیز ما می توانیــم در مقابل جنگ 

اقتصادی و رســانه ای دشــمن با 
ایســتادگی و مجاهدت پیروز این 

میدان سخت شویم.
سردار حاجی زاده با بیان اینکه 
امنیــت و آرامش بــا ثبات کنونی 
در کشــور به برکت خــون پاک 
شهداســت، تصریح کــرد: امروزه 
امنیت و قدرت موشــکی و دفاعی 
ایران پایدار و مثال زدنی اســت و 
این واقعیت را دشــمنان مدام به 
زبــان می آورند، لذا می طلبد برای 
حفظ این شــرایط، از راه و روش 

شهدا پیروی کنیم.
وی یادآور شــد: امروزه قدرت 
موشــکی، دفاعی و پهپادهای ما 
خاری در چشــم و باعث وحشت 
دشمنان شده و کوچک ترین تحرک 

را سخت پاسخ خواهیم داد.
گفتنــی اســت، پنج تــن از 
پاســداران هوا فضای شهرســتان 
بیجار پاسداران آرش زارع، علی اصغر 
دولت پور، محسن زینتی فر، رحیم 
ترکمندی و مصطفی حاجمیر در 
تاریخ 23 آبان که عازم محل خدمت 
خود در شهر بانه بودند، در سانحه 
تصادف به فیض عظمای شهادت 

نائل آمدند.

روز یکشنبه گذشته مجلس شورای اسالمی در سومین رای گیری برای انتخاب سکاندار 
وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم باالخره با رای اعتماد به گزینه پیشنهادی سوم، 

تکلیف این وزارتخانه مهم را روشن کرد. 
حال که وزارت آموزش و پرورش وزیر خود را شــناخته است بهتر می توان یکی از 
مهم ترین حوزه های مورد انتظار از دولت سیزدهم یعنی ساماندهی حوزه نظام تعلیم و 

تربیت را مورد مطالبه قرار  داد. 
در کنار رویش ها و موفقیت های به دست آمده، متاسفانه طی سال ها و شاید سه دهه 
گذشته، نظام آموزش و پرورش کشور به تدریج دچار نوعی سردرگمی در مسیر اصلی 
و گاهی انحراف از راه مورد انتظار از حوزه تعلیم و تربیت در تراز جمهوری اسالمی شده 
است. گسترش روزافزون مدارس به اصطالح غیرانتفاعی که از دولت سازندگی آغاز شد 
و در ادامه اســتقبال دولت های مختلف از برون سپاری و خصوصی  سازی تدریجی نظام 
تعلیم و تربیت را در پی داشــت از یک سو و کم کاری در توسعه و تجهیز مدارس دولتی 
که اکثریت جمعیت دانش آموزان کشور را در خود جای داده است از سوی دیگر به مرور بر 
شکاف و ناعدالتی در برخورداری دانش آموزان از امکانات مناسب آموزشی دامن زده است.
هر چند می توان مدعی شــد که با همه کم لطفی ها، هنوز برخی از مدارس دولتی از 
هر لحاظ از بســیاری مدارس غیردولتی برتر هستند اما نمی توان از غفلتی که در حق 
تجهیز و به روز رسانی بسیاری از مدارس دولتی در سال های گذشته شده است به راحتی 

چشم پوشید.
اهمیت عدالت آموزشی تا حدی است که رهبر انقالب به دفعات بر آن تأکید داشته 
و از جمله در ارتباط تصویری 11 شــهریور سال 99 با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش 
فرمودند: »بنده البّته مکّرر در مورد عدالت آموزشی صحبت کرده ام. اینکه باید دانش آموز 
ما در فالن نقطه  دوردست با دانش آموز ما در فالن محّله  تهران از لحاظ نصیب آموزشی 
تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است. حاال یک وقت، یک کسی استعداد بیشتری دارد 
-که اتّفاقاً در این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی 
مشاهده می شود- ]این اشــکال ندارد[. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند از سهم 

مناسب خودشان در آموزش و پرورش کشور استفاده کنند.«
ایشان در همین جلسه درخصوص مدارس دولتی اظهار داشتند: »یک نکته در باب 
عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد 
که دانش آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می کند، احساس کند که مثاًل فرض کنید 
امکان قبولی اش در کنکور کمتر اســت؛ این ]طور[ نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح 
مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری باال بیاوریم که خود 
آن دانش آموز احساس اعتماد کند، خانواده  او هم که می خواهند این فرزند را بفرستند به 
مدرسه  دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی پناه می فرستند و رها می کنند؛ 

این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.«
متاسفانه در سال های اخیر، مدارسی که قرار بود غیرانتفاعی باشند و باری از دوش 
دولت بردارند، به بازاری پر نفع برای سرمایه گذاران و در مواردی با عرض پوزش سرکیسه 
کردن خانواده ها تبدیل شده اند! دریافت شهریه های نجومی و تبلیغات بسیار برای دامن 
زدن به نگرانی خانواده ها از کیفیت مدارس دولتی، بازار مدارس غیردولتی را داغ و فشار 

مضاعفی بر خانواده ها وارد کرده است.
بی شــک پر کردن شکاف عدالت آموزشــی که رو به روز عمیق تر می شود یکی از 
مهم ترین مأموریت های وزیر جدید آموزش و پرورش اســت که البته با توجه به حجم و 
اهمیت و دشواری موضوع، این کار ورود مستقیم رئیس جمهور و ارکان مختلف دولت و 

همچنین مجلس و نهادهای مختلف را می طلبد.
بی شــک تحقق عملی عدالت آموزشــی از نابود شــدن و هدر رفتن بسیاری از 
استعدادهای نابی که در مناطق دوردست یا حتی مرکز کشور به امکانات مناسب آموزشی 
مورد نیاز برای تبلور توانمندی های خود دسترسی ندارند، جلوگیری خواهد کرد.  ردپای این 
ناعدالتی آموزشی طی سال های اخیر تا کنکور سراسری نیز کشیده شده است، متاسفانه 
اصل آزمون سراسری که با هدف گزینش عادالنه بهترین استعدادها از سراسر کشور برای 
تحصیل در دانشگاه های برتر برگزار می شود چند سالی است که توسط مافیای کنکور به 
گروگان گرفته شده است. امروز کنکور دیگر یک آزمون علمی صرف نیست بلکه تبدیل 
به صنعت و بازاری پرجاذبه و پرسود با گردش مالی باورنکردنی آموزشگاه های علمی و 
انتشاراتی های خاص شده است که تا عمق مدارس و در ذهن و روح فرزندان این کشور 
نفوذ کرده اند. طبق هشدار کارشناسان، شیوه فعلی برگزاری کنکور که تا حد زیادی به 
رقابتی براساس توانایی تست زنی و نه لزوماً توانمندی علمی تغییر ماهیت داده است و 
هر سال ضمن تحمیل بار مالی فراوان به خانواده های گرفتار در این چرخه معیوب مرزهای 
بی عدالتی آموزشــی را نیز گسترش می دهد، نیاز به اصالح و قطع کردن دست مافیایی 
پرنفوذ دارد. این مأموریت هم بی شک از مهم ترین وظایف وزیر و دولت جدید است که 

نیازمند همراهی و ورود جدی مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی نیز می باشد.
همان طور که پیش از این در یادداشــتی دیگر هشدار داده شد؛ شیوه فعلی کنکور 
سرخوردگی و هدر رفتن بسیاری از استعدادها و جوانان توانمند کشور را درپی خواهد 
داشت، در همین زمینه اصالح شیوه فعلی هدایت تحصیلی و ارائه مشاوره هایی کارگشا 
و مبتنی بر اســتعداد، شخصیت و واقعیت مرتبط با هر دانش آموز را هم باید به فهرست 
انتظارات از مدیریت جدید آموزش و پرورش اضافه کرد. در البالی این موج های پر تالطم 
که آسیب های جدی به نظام آموزشی کشور وارد کرده است، موضوع بسیار مهم »پرورش« 
نیز از این آسیب ها بی نصیب نمانده است. چرا که با وجود برخی اقدامات ناکافی، متاسفانه 
موضوع امور تربیتی و مقوله پرورش دانش آموزان به یک اولویت دسته چندم در مدارس 

و نظام آموزشی تبدیل شده است.
در شرایطی که در سال های ابتدایی انقالب اسالمی و در ایام دفاع مقدس و چند سالی 
پس از آن امور تربیتی یکی از ارکان مدارس و از پایه های اصلی آموزش و پرورش بود این 
بخش مهم سال هاست مورد کم توجهی و غفلت قرار گرفته و نهاد مقدس امور تربیتی که 
یادگار عزیز شهیدان »رجایی« و »باهنر« و منشأ تربیت صحیح بسیاری از دانش آموزان و 
رشد تحصیلی همراه با رشد معنوی و اخالقی آنها بود به حاشیه رفت. این در حالی است 
که هر چه پیش می رویم با وجود انبوه هجمه ها و تهدیدات فرهنگی مخرب و رها بودن 
فضای مجازی بعضاً آلوده و مخرب که این روزها بیش از گذشته در اختیار دانش آموزان 
قرار دارد و از طرفی دندان تیز کردن دشمن با امید به ابزاری همچون سند 2030 )که با 
غفلت مدیران ارشد دولت قبل برای اجرا ابالغ شد و حتی با همه هشدارها، ابالغ لغو آن 
به دولت فعلی کشید(، به جای رشد و گسترش فعالیت های تربیتی و پرورشی در مدارس 

شاهد افول این نیاز مهم هستیم. 
قطعاً بسیاری از دانش آموزان کشورمان افرادی از خانواده های ارزشمدار و اخالق محور 
هســتند که در مسیر صحیح حرکت می کنند و بسیاری از مدارس نیز بر اساس دغدغه 
کادر آموزشــی بر روی مباحث اخالقی و تربیتی تاکید دارند، اما متاسفانه وجود برخی 
هنجارشکنی ها در سطح جامعه و بروز برخی رفتارهای متناقض با ارزش های اسالمی و 
فرهنگی از ســوی کسانی که حداقل 12 سال به عنوان دانش آموز در فضای نظام تعلیم 
و تربیت حضور داشــته اند اما کمترین کار اثرگذار و ماندگار در حوزه پذیرش و رعایت 
ارزش ها و هنجارها را دریافت نکرده اند قابل کتمان نیست. نقش خانواده ها در جای خود 
قابل توجه؛ اما به عنوان مثال چرا برخی از دختران دانش آموز پس از 12 سال حضور در 
سیســتم آموزش و پرورش کشور باید تا این حد با ابتدایی ترین موارد از فلسفه حجاب 
بیگانه باشــند؟ چرا این دانش آموزان آن قدر که دریافتی علمی و آموزشی دارند و الزم 

هم است بر روی رشد فکری و معنویشان کار کافی نشده است؟
اکنون نیاز به حضور جــدی و میدانی و نه رفع تکلیفی نهادی فعال و پویا همچون 
امور تربیتی در مدارس شــدیداً احساس می شود و همان طور که وزیر محترم در جلسه 
رای اعتماد این وعده را دادند باید این موضوع به عنوان یکی از محوری ترین برنامه های 

آموزش و پرورش در ایام پیش رو باشد.
در این خصوص یکی از راهکارهایی که پیش از این هم ارائه کردیم، استفاده از خیل 
انبوه روحانیون و طالب جوان برادر و خواهر مومن و با اخالقی است که در حوزه های علمیه 
پرورش یافته و با تسلط به علم روز و آشنایی با زبان جوانان می توانند در مدارس به عنوان 
متولی نهاد امور تربیتی و پرورشــی استقرار داشته و منشأ بسیاری از اتفاقات و اثرات 
تربیتی شوند. پیشنهاد می شود موضوع استقرار یک طلبه برادر یا خواهر در هر مدرسه 
در شورای عالی انقالب فرهنگی یا مجلس بررسی و در صورت امکان تبدیل به قانون شود.

توجه به جایگاه معلم و معیشت این قشر عزیز هم از نکات مهمی است که مورد توجه 
مجلس و دولت قرار گرفته است اما این موضوع مهم و الزم نباید تمام هم و غم مسئوالن 
وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را به خود اختصاص دهد و بر سایر مسائل و وظایف این 
نهاد همچون ارتقای سطح آموزش و توجه به مسئله مهم پرورش سایه بیفکند. چرا باید 
مسئوالن آموزش و پرورش به جای داشتن خیالی آسوده برای برنامه ریزی و کارهای تربیتی 

و آموزشی تا این حد درگیر بدهی به معلمان و دغدغه های مالی باشند؟
 از طرفی نباید فراموش کرد که هزینه در نظام آموزش و پرورش کشــور در واقع 
سرمایه گذاری پرسودی است که در سال های آینده کل کشور از آن سود می برند. هر چند 
مشکالت و کمبودهای مالی در کشور وجود دارد اما توقع از مسئوالن کشور، کالن دیدن 
مسئله آموزش و پرورش و در اولویت قرار  دادن نظام تعلیم و تربیت در موضوع بودجه 
برای تحقق عدالت آموزشی و پرورش استعدادهای ناب این سرزمین است، شاید گاه با 
مبلغی به اندازه یک حقوق نجومی بتوان مشکل تجهیز یک مدرسه در دوردست را حل کرد.
اهمیت دادن به مراکز تربیت معلم و برنامه ریزی برای افزایش جذب معلمان و دبیران 
آموزش دیده و رفع کمبود نیروی انسانی از این طریق نیز باید در راس برنامه های وزیر 

محترم قرار بگیرد.
نکته پایانی اینکه در کنار سایر نیاز ها و ماموریت های دیگر که می توان از وزیر محترم 
و مسئوالن آموزش و پرورش انتظار داشت، اجرای سند تحول است که سال هاست مورد 
کم توجهی قرار گرفته آن هم در شــرایطی که جریان خزنده ای سند 2030 را به سرعت 

عملیاتی کرده  اما از اجرای سند تحول بعد از سال ها طفره می رفتند.
خوشبختانه بسیاری از مطالبات مورد نظر در برنامه ها و سخنان وزیر جدید در جلسه 

رأی اعتماد شنیده شد و باید میزان تحقق آنها را به نظاره نشست.
بی شــک آموزش و پرورش را با توجه به نقشی که در انسان  سازی و تضمین 
آینده کشور دارد باید مهم ترین وزارتخانه کشور دانست و به همین  اندازه مورد 

توجه قرار  داد.

یادداشت روز

مأموریت های مهم
برای مهم ترین وزارتخانه


