3

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

سياسي

سردبیر روزنامه گل و
مدیرمسئول شهروند مجرم
شناخته نشدند

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات تهران گفت :اعضای هیات منصفه مطبوعات سردبیر روزنامه ورزشی گل و مدیر مسئول روزنامه شهروند را بابت اتهامات وارده مجرم
نشناختند .به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ سخنگوی هیت منصفه مطبوعات اتهام عبدالرسول وصال مدیرمسئول روزنامه شهروند را نشر مطالب خالف واقع
عنوان کرد و گفت :مدیرمسئول این روزنامه که با شکایت اداره کل زندان های استان به دادگاه فراخوانده شده بود ،توسط اعضای هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشد.
به گفته کساییان ،پرونده مجید حسین پور کوهستانی سردبیر روزنامه ورزشی گل با شکایت فیروز کریمی (مربی فوتبال) و به اتهام نشر مطالب خالف واقع به قصد تشویش
اذهان عمومی تشکیل شده است .وی ادامه داد :اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا این متهم را هم مجرم تشخیص نداد

در دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان با وزیر
خارجه قطر ،پیام حســن روحانی رئیسجمهور
کشورمان به امیر قطر اعالم شده است.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس گزارش وزارت
خارجه قطر ،حسین جابری انصاری معاون عربی
آفریقایی وزارت خارجــه در دیدار با محمد بن

غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان:

مشکل ریزگردها در
خوزستان به بحثی
بینالمللی تبدیل شده است

استاندار خوزستان از سفر نمایندگان  100کشور خارجی
در روز  13تیرماه به خوزستان به منظور بازدید از کانونهای
ریزگرد در اســتان و تصمیمات مهم در این باره در نشست
بین المللی تهران خبر داد.
به گــزارش ایلنا ،غالمرضا شــریعتی اظهار کرد :بحث
ریزگردها در خوزستان و استانهای همجوار به بحثی ملی
و بین المللی تبدیل شده و کشورهای منطقه و سازمان ملل
را نیز درگیر کرده است.
وی افزود :با توجه به حساسیت موضوع در زمینه مقابله با
ریزگردها قطعنامه هایی در سازمان ملل برای آن تصویب
و اقداماتی در سطح منطقه برای جلوگیری و پیشگیریی از
این پدیده در حال انجام است.
استاندار خوزستان ادامه داد :همچنین در این خصوص 12
تا  14تیرماه نشست بینالمللی مقابله با ریزگردها در تهران
برگزار میشــود و بی شک در این جلسه تصمیمات بزرگی
گرفته خواهد شد.
شــریعتی تصریح کرد :دولت در زمینه مقابله با ریزگردها
پیگیریهای الزم را داشــته و این موضوع را از جوامع بین
المللی دنبال میکند.
وی بیان کرد :در ســال جاری با وجود تنگناها ،دولت به
صورت جدی وارد کارزار شد و پیمانکاران و مردم محلی با
مشارکت ســپاه و بسیج موفق شدند  6هزار از کانون های
ریزگرد دراســتان را نهال کاری کنند و امید اســت تا ماه
های آینده نهال کاری  42هزار کانون ریزگرد در اســتان
به پایان برسد.
وی بیان کرد 350 :هزار هکتار کانون ریزگرد و به همین
میزان شن زار در استان وجود دارد که مهار آن به غیر از با
همراهی و همکاری همگانی مردم ،سازمان های دولتی و
مردم نهاد ،نمایندگان مجلس ونهادهای دولتی غیر ممکن
است.
اســتاندار خوزســتان گفت :همچنین حقآبه به عنوان
اولویت اصلی قلمداد شده و باید بر این موضوع تاکید کنیم
که تامین شود چرا که حق طبیعت خوزستان باید داده شود.

عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر پیام حسن
روحانی رییسجمهوری کشورمان به امیر قطر
را اعالم کرد.
ســفر معاون ظریف به دوحه روز شنبه انجام
شده است.
ایران و قطــر همواره در طــی تاریح روابط

فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی مثبتی داشتهاند و
همواره روابط دو کشور بر اساس تعامل متقابل
بوده است.
پس از آنکه روابط قطر با کشورهای عربستان
ســعودی ،امارات و بحرین رو به تنش گذاشت،
جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهایی بود

که در راســتای نیازها و درخواستهای قطر به
این کشور کمک اقتصادی و غذایی داشته است.
امیر قطر در یک ماه اخیر نسبت به سیاستهای
عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه انتقاد
داشته و بر نقش ایران در تحوالت منطقه تاکید
داشته است.

علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پیگیری رفع ممنوعالورودی
خبرنگاران به مجلس
توسط عارف

بــه دنبال ممانعت از ورود تعــدادی از خبرنگاران پارلمانی به
مجلــس در پی تهیه گزارش از محل وقوع حادثه تروریســتی،
رییس فراکسیون امید برای حل مشکل پیش آمده رایزنیهایی
انجام داده است.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف پس از مطلعشدن از ممانعت
از ورود تعــدادی از خبرنــگاران پارلمانی به مجلس در پی تهیه
گزارش از محل وقوع حادثه تروریســتی ســاختمان مراجعان
مردمی ،با ابراز ناخشنودی از مشکل پیش آمده ،نامهنگاریهایی
از طریق هیات رییسه مجلس برای حل مشکل پیشآمده و حفظ
حرمت خبرنگاران انجام داده است.
به دنبال تهیه گزارش تعدادی از خبرنگاران پارلمانی از محل
وقوع حادثه تروریســتی در مجلس ،این افراد فعال از حضور در
صحن مجلس برای تهیه خبر منع شدهاند.

پیام روحانی به امیر قطر

ابعاد حادثه تروریستی مجلس با حضور فرمانده سپاه انصار
بررسی میشود

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از بررسی ابعاد حادثه تروریستی
مجلس در جلسه روز سهشنبه هفته جاری کمیته
امنیت این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رحیمی اظهار کرد:
اولین جلسه بررسی ابعاد حادثه تروریستی مجلس
هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست

خارجی مجلس برگزار شد که به دنبال این جلسه
قرار شد کمیته امنیت نیز در جلسهای به بررسی
ابعاد این موضوع پرداخته و پیشنهاداتش را برای
افزایش امنیت مجلس به کمیسیون ارائه کند.
وی افزود :بر این اساس سهشنبه ( 30خرداد)
کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی جلسهای با
فرمانده سپاه انصار و مسئوالن حفاظت و حراست

مجلس برگزار می کند تا ضمن آسیبشناســی
اتفاقات حادثه تروریســتی مجلس پیشنهادات
اجرایی و عملیاتی برای تقویت ایمنی مجلس را
مورد بررسی قرار دهد.به گفته رحیمی قرار است
این پیشنهادات بعد از تصمیمگیری و اجماع به
کمیســیون امنیت ملی جهــت ارائه گزارش به
هیئت رئیسه اعالم شود.

سیدهادی خامنهای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام:

رد صالحیت اشخاص به بهانه نداشتن تقوا اشتباه است
دبیرکل مجمــع نیروهای خط امام گفت:
عدهای در گذشــته برخــی را رد صالحیت
میکردند و میگفتند تقوایشان کم است،
این بحثها غلط است .تقوا چیزی است که
خدا آن را مورد ارزیابی قرار میدهد نه ما.
به گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و
المسلمین سیدهادی خامنهای با بیان اینکه
یکی از مختصات انســان و جامعه انسانی
هدفدار بودن است ،گفت :خدا ،جهان هستی
را هدفدار خلق کرده اســت و برای نیل به
هدف ،وسایلی الزم اســت که انسان ناچار
اســت برای انتخاب آنها دســت به انتخاب
بزند.
وی افزود :انتخاب وســیله بدون ضابطه
نیست و برای رسیدن به هدف باید وسیلهای
همسنخ هدف ،انتخاب کرد .در تاریخ شاهد
بودهایم که شــوروی ســابق هدف خود را
نیل به عدالت اقتصادی معرفی و از وســیله
سرکوب و کشتار مخالفان استفاده کرد اما به
هدف اولیه اعالمی خود نرســید چرا که اگر
واقعــا دنبال این هدف بودند با این روش به

آن دست نمییافتند .پس هدف باید با وسیله
سنخیت داشته باشد.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان
اینکه در کشــور ما عدهای با شعار دین و
مردمســاالری به میــدان میآیند و طرف
مقابل را متهم بــه بیدینی میکنند ،اظهار
کرد :هــدف اصلی آنان رســیدن به قدرت
اســت و برای این هدف از دروغ ،بهتان و...
استفاده میکنند اما بدیهی است که به هیچ
یک از اهداف خود نمیرسند چرا که به آنچه
میگویند اعتقادی ندارند.
خامنهای با طرح این پرسش که چرا دروغ
در سیاست نفوذ فراوانی دارد؟ ،گفت :ارتباط
بین دین و سیاست هست اما اگر کسی دروغ
و تزویر در سیاست به کار میبندد ،دینش نیز
همین اســت و در واقع بهدنبال سوءاستفاده
یا استفادهی ابزاری از مقدسات دینی است.
وی افزود :اگر هدف ما خدمت به انســان
اســت ،در اســام و در تمامی مراحلش به
اهداف ریز و درشــت اهمیــت میدهد .در
اســام ارزشهای اســامی همان اخالق

اســامی اســت کــه در راس آن صداقت
و عدالت اســت و ظلم به بهانه رســیدن به
عدالت مورد قبول نیســت .توسل به دروغ،
غیبت و ریا برای رسیدن به مقصود عدالت،
مورد تایید اسالم نیست چرا که اسالم اجازه
نمیدهد برای رسیدن به عدالت به عدهای
ظلم شود.دبیرکل مجمع نیروهای خط امام
با تاکید بر اینکه الزمهی شناخت ،پذیرفتن
مساوات و عدالت اســت ،گفت :عدهای در
گذشــته برخی را رد صالحیت میکردند و
میگفتند تقوایشان کم است ،این بحثها
غلط اســت .تقوا چیزی است که خدا آن را
مورد ارزیابی قرار میدهــد نه ما.خامنهای
با بیان اینکه در اســام نمیتوان به بهانه
برخی احکام مثل حجــاب و اینطور موارد
به کرامت انسانی لطمه زد ،گفت :شما ببیند
که چقدر ما در حال حاضر و در جامعهمان از
برخی مسائل اسالمی دور هستیم .من برخی
اوقات در روزنامههــا میخوانم که عدهای
میگویند ،میشــود به کســی که مسلمان
نیســت حتی بهتان زد و به روایتی اســتناد

میکنند که منبع آن هم مشــخص نیست؛
در حالی که اســام هرگــز چنین چیزی را
نمیپذیرد و اجــازه نمیدهد کــه کرامت
انسانها زیر ســوال برود.خامنهای در پایان
تاکید کرد :االن به بسیاری از جریانها برای
اینکــه از صحنه حذف شــوند ،تهمت زده
میشــود چرا که افرادی که دست به چنین
کارهایی میزنند ،خود را میزان و معیار هم
میدانند و با معیار آنان برخی جریانها برای
اسالم مضر هستند که برای حذف کردن آن
جریانها از همین روشهای غیر اخالقی و
اسالمی استفاده میکنند ،در حالی که اسالم
چنین چیزی را نمیپذیرد.

اکبر علیپور رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو:

تشکل برای کارگران از نان شب واجبتر است

اکبر علیپور میگوید :تنها راه جلوگیری از
بروز حوادث مرگبار ،اتحاد کارگران است؛ این
اتحاد نقطه مقابل سیاست کسانی است که
همبستگی کارگران را در تضاد با منافع خود
میبینند.
به گزارش ایلنا ،اکبر علیپور ،رئیس انجمن
صنفی کارگران معــدن چادرملو در ارتباط با
بروز حوادث مرگبار در معادن کشــور اظهار
داشــت :آمار باالی مرگ و میــر در معادن
کشــور ،زنگ خطر را به صدا درآوردهاست؛
ایمن ســازی یــک مطالبه اصلی اســت؛
علیالخصوص برای معدنکارانی که هر روز
ساعتها را در محیط پرخطر معدن میگذرانند.

وی بــا بیان این که مــرگ کارگر بافقی،
معدنــکاران اســتان یزد را متاثــر کرد و ما
کارگــران اســتان یزد بــه جِــد ،در انتظار
پاســخگویی مســئوالن محلی و اســتانی
هســتیم؛ افزود :تنها راه رسیدن به مطالبات،
تقویت اتحاد و انســجام کارگران  ،برگزاری
مراسم دست جمعی و تاکید بر لزوم برگزاری
جلسات ماهیانه در سطوح عالی است.
علیپور ادامه داد :این درحالیست که شگرد
وسیاست قدرتمندان در جهت تضعیف اتحاد
کارگری است.
رئیس انجمــن صنفی کارگــران معدن
چادرملو در ادامه بحث با تاکید مجدد بر لزوم

تشکل یابی و اتحاد گفت :مطالبهگری فردی
جواب نمیدهد؛ چنانچه کارگری به صورت
انفــرادی یا تعداد محــدودی از کارگران به
حق در راه مطالبه حقوق قانونی خود حرکت
کنند ،یا تهدید به اخراج می شوند و یا متهم
به سیاســیگری و برهم زدن امنیت ملی؛ به
همین دلیل اســت که تشکل برای کارگران
از نان شب واجبتر است.
این فعال کارگری افزود :قرار نیست با این
همه خدمت و فعالیت اقتصادی ،ما کارگران
تعــدادی را بر روی صندلیهــای مدیریتی
وپشت میزهای ریاســت بنشانیم و بگذاریم
آنها فقط منافع خودشــان را در نظر بگیرند

و از ترس از دســت دادن میز وصندلیشان،
کارگــران را له کنند؛ چیــزی که این روزها
میبینیم غیــر از این هم نیســت؛ اگر آمار
حوادث شغلی کشور را مرور کنیم به راحتی
متوجه میشویم آن چیزی که برای مسئوالن
کماهمیت است ،جان کارگر است.
علیپور در پایان گفت :کارگران باید بیشتر
هوشیار باشند و بدانند تا اتحاد دست جمعی
به دســت نیاید ،روند معیوب فعلی به همین
صورت ادامه پیــدا میکند و هر روز بیش از
روز قبل ،شــاهد حــوادث دلخراش و مرگ
کارگران خواهیم بود.

محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسالمی:

اعتقادی به سوال از رئیسجمهور درباره موسسات مالی نداریم

نماینــده مردم ابهر ،خرمدره و ســلطانیه در مجلس شــورای
اســامی با بیان اینکه طرح سوال از رییسجمهوری درخصوص
وضعیت موسســههای مالی و اعتباری را امضاء نکرده ،تاکید کرد
که باید گام به گام پیش برویم و با اشــاره به تهیه نامه درخواست
از روحانی با  ۸۰امضاء ،خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد و رییس
بانک مرکزی شد.
به گزارش ایلنا محمد عزیزی  ،با اشــاره به مشــکالت متعدد
سهامگذاران موسسههای مالی و اعتباری همچون آرمان ،کاسپین

و ثامنالحجج اعالم کرد :در جریان جلســات علنی هفته گذشته
نامهای خطاب به رییسجمهور تهیه کردم که بر اساس این نامه،
خواســتار رســیدگی هرچه ســریعتر به مطالبههای سهامگذاران
موسســههای مالی و اعتباری مختلف همچون آرمان ،کاسپین و
ثامنالحجج شدم.
او بــا بیان اینکه  ۸۰نفر از نمایندگان نامه به رییسجمهوری
را امضاء کردهاند ،در واکنش به اقدام موازی گروهی از نمایندگان
مخالف دولت در راســتای جمعآوری امضاء برای طرح ســوال از
رییسجمهوری در این رابطه ،گفت :البته کلیات هردو مورد یعنی
نامه درخواســت نمایندگان و طرح سوال از رییسجمهوری همین
موضوع بالتکلیفی موسسههای مالی و اعتباری است اما بنده این
طرح ســوال از روحانی را امضاء نکردهام و معتقدم باید مرحله به
مرحله پیش برویم.
نماینــده مردم ابهر ،خرمدره و ســلطانیه در مجلس شــورای
اســامی ادامه داد :در ایــن مرحله وزیر اقتصــاد و رییس بانک
مرکزی باید پاســخگو باشــند .نباید عجله کنیــم؛ چرا که هفته
گذشته و پس از باالگرفتن درخواستها ،سخنگوی دولت واکنش
نشــان داد و قول مســاعدت و پیگیری داد که امیدواریم هرچه
سریعتر محقق شود.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی
خاطرنشــان کرد :هدف ما حل مشکالت مردم است و اینکه هر
کســی واکنش بدهد و سوال کند ،خوب نیست .نامه درخواست از
رییسجمهور را  ۸۰نفر از نمایندگان امضاء کردند و متاسفانه شاهد
هســتیم که معضل موسسههای مالی و اعتباری آهسته آهسته به
یک بحران ملی تبدیل میشود؛ بنابر این الزم است که مسئوالن
وارد عمل شده تا قبل از آن مشکل را حل کنیم.
عزیزی با بیان اینکه رونوشــت نامه بــه رییسجمهوری به
رییس مجلس ،وزیر کشــور ،وزیر اقتصاد و چند مســئول بلندپایه
دیگر ارسال شــده ،خاطرنشان کرد :ســوال ما این است که چه
کســی پاسخگوی نظام اقتصادی کشور است .در این نامه از آقای
رییسجمهــور خواهش کردم از مســئوالن اقتصادی و بانکی در
دولت بپرسند چرا کسی پاسخگوی مردم نیست و چرا به عملکرد
این موسسهها نظارت نکردهاند.
او تصریح کرد :ســوال دیگر این اســت که اگر این موسسهها
مجوز داشتند ،چرا نظارتی صورت نگرفته و اگر نظارت وجود داشته
که باید بگوییم وامصیبتا! چرا که در هردو حالت ،هم وزیر اقتصاد و
هم رییس کل بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و دستگاه قضایی
هم باید ورود کند.

نماینده ابهر ،خرمدره و ســلطانیه در مجلس شورای اسالمی
اعــام کــرد :نامه مــا مودبانــه بــوده و اعتقادی به ســوال از
رییسجمهوری نداریم .درواقع تاکید ما این است که باید مرحله به
مرحله پیش برویم .در مرحله فعلی باید ببینیم وزیر چه میگوید .به
هر حال وزیر اقتصاد ،باید پاسخگوی نظام اقتصادی کشور باشد.
او در واکنش به این ســوال که آیا اقدام گروهی از نمایندگان
مخالــف دولت که همزمان با جمعآوری امضای نامه درخواســت
از روحانی ،برای طرح ســوال از رییسجمهوری با همین موضوع
موسســههای مالی امضاء جمــع کردهاند ،عمدی و در راســتای
باال بــردن تعداد امضاءهای طرح ســوال از رییسجمهوری بوده
اســت ،گفت :نباید به این مســئله که عمدی در این کار باشــد،
فکر نکنیم .اگر وزیر اقتصاد و رییس کل بانگ مرکزی رســیدگی
میکردند ،کار به اینجا نمیرســید.عزیزی در پایان تصریح کرد:
با این حال ،متاســفانه تا پیش از این پاســخی به ما داده نشــد و
شاهد هســتیم مردم اندک سرمایهشان را در چند موسسه مالی و
اعتباری همچون آرمان ،پارسیان ،کاسپین ،ثامنالحج و امثال آن
سرمایهگذاری کرده ،حال دستشــان به جایی بند نیست .مسئله
این اســت که آیا واقع ًا بانک مرکزی نسبت به این مسئله بیخبر
بوده است.

برگزاری تمرین مشترک ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و چین
فرمانــده منطقه یکم امامت نیروی دریایــی ارتش به ارائه
جزییات برگزاری تمرین مشترک ناوهای نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران و چین ،پرداخت.
به گزارش ایســنا ،امیر دریادار حســین آزاد گفت :ناوگروه
نیروی دریایی ارتش جمهوری خلق چین که ظهر روز پنجشنبه
در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران
در بندرعباس پهلوگرفته اســت ،امروز ( یکشــنبه ) به تمرین

مشــترک خود در آبهای جمهوری اسالمی ایران با ناوهای
نیروی دریایی ارتش ایران پرداخت.
وی اضافه کرد :این تمرین مشترک در محدوده شرقی تنگه
هرمز تا دریای عمان برگزار میشــود و در آن ،دو طرف توان
نظامی خود را به نمایش گذاشــته و تجربیاتشان را به اشتراک
میگذارند .
امیر آزاد با اشــاره به اینکه ناوشــکن البرز ،ناوشکن الوند و

یک فروند بالگرد ضد زیردریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در این تمرین مشترک حضور دارند ،اضافه کرد:
در ایــن تمرین مشــترک  700نفر از نیــروی دریایی ارتش
جمهوری اســامی ایران و  700نفر از نیــروی دریایی چین
حضور دارند.
فرمانده منطقه یکم امامت نیــروی دریایی ارتش در پایان
گفت :این تمرین مشترک جهت ملیات حمل و انتقال نیروها،

نشست و برخاست بالگردها از ناوها ،صورت بندی یگانهای
شناور ،مانور افســر نگهبان ،تبادل عمودی بین نیروها ،تبادل
اطالعات بین اتاق های عملیــات و مخابرات ،انجام عملیات
هــای مختلف ضد زیردریایی ،ضد واحدهــای پروازی و ضد
واحدهای سطحی و مخابراه با چراغ و پرچم از جمله عملیات
هایی است که در این تمرین اجرا میشود.

دوشنبه  29خرداد شماره 172

یادداشت

مسئله معلمان و دوران پسا انتخابات
سیدهادی عظیمی -عضو انجمن اسالمی معلمان ایران

انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم به پایان رســید و دکتر حسن روحانی موفق
شــد با مهر تایید ملت ایران چهارسال دیگر بر مسند ریاســت جمهوری بماند .شاید
در هیچ یک از ادوار قبل انتخابات ریاســت جمهوری ،اینچنین آموزش و پرورش به
میانــه مباحث و جدالهای انتخاباتی نیامده بود و این بیشــتر نتیجه تالش مخالفین
دولت بود که کوشــیدند از ســند  2030و حقوق و معوقات معلمان به عنوان وسیلهای
ای برای حمله به دکتر روحانی و دولت بهره برداری کنند .حال که انتخابات به پایان
رسیده ,همچون ادوار سابق باز هم دوسوال در عرصه عمومی معلمان مطرح می شود:
ا) چه فردی سکان وزارت آموزش و پرورش را در دولت جدید برعهده می گیرد.
 )2چه زمانی مطالبات معلمان برآورده می شود؟
از منظر بســیاری از معلمان پاســخ این دو سوال ارتباط مســتقیمی با هم دارند و
انتخاب وزیر موفق به منزله تالش اولیه برای پاســخ به مطالبات معلمان می باشــد.
رویکرد فوق ،فضای ســختی را برای رئیس جمهور در انتخاب وزیر آینده به وجود می
آورد  .بخش وسیعی از معلمان که در طول دوران انتخابات از مهم ترین اقشار حامی
رئیس جمهور بودند و بدون ارتباط ستادی با ستادهای دکتر روحانی در جهت پیروزی
وی عمل کردند امید دارند که رئیس جمهور در دولت جدید وزیر قوی تر معرفی نماید
و نگاهی ویژه به وزارت آموزش و پرورش داشته باشد.
نگاه اول  :دکتر نجفی
درحال حاضر دکتر نجفی به مثابه اســطوره ای درمیان معلمان دیده می شــود و
جایگاه بی بدیلی در جامعه فرهنگیان کشــور دارد  .سوال اینست که چرا دکتر نجفی
چنیــن جایگاهی در میــان معلمان یافته و دوران وزارت او بــه عنوان دوران مطلوب
معلمان یاد می شود؟ مهم ترین ویژگی های شخصی و دورهی نجفی و زمانه وزارت
وی را می توان موارد زیر دانست؟
)1دوره وزارت دکتــر نجفی دورانی طواالنی بود  .وی از ســال  67تا  76عهده دار
وزارتخانــه فوق بوده که این بیشــترین دوران تصــدی در وزارت آموزش و پرورش
محســوب میشود .سایر وزرای آموزش و پرورش دکتر شــکوهی (کمتر از یکسال )
شــهیدان رجایی و باهنر ( هرکدام کمتر از یکسال ) مرحوم پرورش ( سه سال ) دکتر
اکرمی ( ســه سال ) مظفر( چهارسال ) حاجی (چهارســال ) فرشیدی (دوسال ) علی
احمدی ( دوســال ) حاجی بابایی ( چهارسال ) فانی (3سال ) و دانش آشتیانی ( کمتر
از یکســال ) دراین مسئولیت بوده اند  .این دوران طوالنی وزارت دکتر نجفی با خود
ثبات مدیریت را به همراه داشــت و طبیعی اســت که یک مدیر به این ترتیب فرصت
بیشتری برای اجرای برنامه هایش خواهد داشت.
)2رابطه نزدیک نجفی و رئیس جمهور وقت :نجفی درطول دولت پنجم و ششم که
ریاســت آن ها برعهده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود رابطه نزدیکی با رئیس دولت
داشت و از حلقه اول یاران وی محسوب می گردید .این نزدیکی می توانست جایگاه
آمــوزش و پرورش را در برنامه هــا و بودجه ها ارتقا دهد و به وزیر قدرت کافی برای
اجرای طرح هایش بدهد.
)3تفکر نوگرا  :اینکه دکتــر نجفی به عنوان فردی که در آمریکا تحصیل کرده بود
و درایران نیز دانشــجوی ممتاز بود نشان دهنده قدرت تفکر نو گرای وی است .او به
دلیل آشــنایی با علوم جدید می توانست اجرای طرح هایی مختلفی را برای تحول در
آموزش و پرورش پیگیری کند.
)4قــدرت جوانی  :دکتر نجفی در ســنی نزدیک به چهل ســالگی عهده دار وزارت
آموزش وپرورش شــد .طبیعی اســت فردی دراین ســن از قدرت اجرایی و پیگیری
باالتــری برخوردار اســت به ویــژه در وزارتخانهای همچون آمــوزش و پرورش که
ســاختاری وســیع و پیچیده دارد .هرچند که عمده مدیران در دهه شصت در همین
محدوده سنی بودند  .باید به این نکته نیز پرداخت که تاکنون برنامه و عملکرد وزرات
آموزش و پرورش در دوران وزارت دکتر نجفی اعم از موفقیت و شکســت برنامه های
وی ،مورد بررســی و نقد قرار نگرفته اند .دیگر اینکه آیا بازگشــت یک فرد موفق به
مســئولیت بعد از 20ســال می توند به معنای موفقیت مجدد وی باشــد؟ به هر حال
تجربه دکتر نجفی نشــان میدهد که هر وزیر آموزش و پرورش رابطه عمیق و نزدیک
با رئیس دولت داشته باشد و با علوم جدید و آموزش و پرورش آشنایی بیشتری داشته
باشد از توانایی باالتری برای تحول مثبت در این وزارت خانه برخوردار است.
نگاه دوم  :مسئله معلمان:
وزارت آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخانه و دســتگاه اجرایی کشــور است که با
بخش وســیعی از مردم به صورت مستقیم و غیر مســتقیم ارتباط دارد که ابعاد آن تا
دورترین روســتاهای کشور منتشر شده اســت .معلمان به عنوان نبض تپنده دستگاه
آموزش و پرورش و قشــر تحصیل کرده و تاثیرگذار از توان موج آفرینی در تحوالت
سیاســی و اجتماعی برخوردارند و میتوانند نقش موثری در توســعه کشور ایفا نمایند.
معلمان از ســالهای دور همواره برای دســتیابی به اهداف صنفی خود تالش کرده اند
تاکنون از دفتر دورترین مدارس کشور تا مدارس پایتخت و در تمام زنگ های تفریح
و گردهم آیی های معلمان آنچه بیش از هر چیزی در محافل معلمان مطرح میشــود،
سخن از مطالبات معلمان و تبعیض هایی است که میان معلمان و سایر شاغالن وجود
دارد .معلمان از تنگنای معیشــت و کاهش منزلت گله دارند .از ســوی دیگر همواره
قوه اجرایــی و وزارت آموزش و پرورش در تمامی دولــت ها از تالش در جهت حل
مشــکالت آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات معلمان سخن می گویند .اما نه تنها
از شدت گفتارهای رایج در محافل معلمان و بیان درخواست های آن ها کم نمی شود
بلکه بر آن افزوده نیز می شــود .شاید آنچه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است
گفتگــوی چند جانبه میان وزارت آموزش و پروش با معلمان و معلمان با هم اســت.
این گفتگوهای چند جانبه میتواند اقدام موثری برای تشــکیل حوزه عمومی و تشکیل
ذهنیت مشترک میان دولت و معلمان و شفافیت اقدامات و مطالبات و انتظارات باشد.
ایــن امر از کلی گویی ها و مبهم گویــی ها می کاهد و فضا را در جهت حل خالقانه
معضالت پیش می برد.
نگاه سوم :دوران پسا انتخابات
انتخابات ریاســت جمهوری  96ســرآغاز جدیدی در تحوالت سیاسی و اجتماعی
ایران اســت .حضور چهــل میلیون رای دهنده در یک انتخابات ســخت و نفس گیر
نوید رویدادهایی جدیــد نه تنها در عرصه کالن که در عرصه آموزش و پرورش می
دهد .مهم ترین ویژگی این انتخابات حضور مســئوالنه مردم برای انتخاب آینده خود
بود .ادامه این حضور جز در ســایه تقویت جامعــه مدنی ،ارتقای فضای نقدو گفتگو و
پاسداشــت آزادی بیان نیســت  .این نکته که میتوان در چارچوب قوانین و مقررات و
با رعایت موازین نظام در جهت حل مســائل و مشکالت گام برداشت و جامعه ایران
توانایی حل معضالت خود را از طریق صندوق رای دارد مهم ترین درسی است که از
انتخابات فوق می توان گرفت .شــاید بتوان این درس را تا درون آموزش و پرورش و
مناسبات معلمان پیش برد و از این روند در جهت حل مشکالت استفاده کرد.
نتیجه:
آیــا در شــرایط فعلی حضور یک وزیر حتــی در قد و قواره دکتــر نجفی به منزله
حل مشــکالت آموزش و پرورش و دســتیابی یکباره معلمان به مطالباتشان است ؟
امروز آموزش و پرورش حتی اگر دکتر نجفی به وزارت نرســد همانطور که اشاره شد
نیازمند وزیری اســت که بتواند موجب ثبات در آموزش و پروش شــود ,رابطه نزدیک
و تنگاتنگ با رئیس جمهور داشــته باشد و از تفکر نو گرا و همچنین از شجاعت برای
تغییر برخوردار باشد .اما انتخاب وزیری با همه مشخصات فوق نمی تواند باز هم همه
مشکالت آموزش و پرورش را در کوتاه مدت حل کند و شاید ناکامی در اجرای برنامه
باعث ســرخوردگی معلمان و نا امیدی آن ها شود و به ســرمایه اجتماعی موجود در
آموزش و پرورش هم ضربه زند .مســئله معلمان را میتوان در سایه تحوالت دوران
پســا انتخابات فهم و درک و باز یابی کرد .دورانی که می تواند با حضور مســئوالنه
معلمان در عرصه ,تقویت نهادهای صنفی معلمان و تشــکل های سیاســی و صنفی
معلمان ,شــکل گیری شوراهای صنفی معلمان در سراســر مناطق با رای معلمان و
شفافیت در عرصه مطالبات و برنامه ها باشد.

