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 (9) است منتفی قطعا آمریکا با مذاکره  /سیاسی تحلیل آموزش
 منع دلیل. صهیونیستی رژیم و آمریکا: دارد وجود استثناء دو بین، این در

 این طول در ایران ملت که است هاییتجربه بر مبتنی نیز آمریکا با مذاکره

 کسب را آن( برجام ماجرای در اخیر هایسال در مخصوصا و) سال چهل

 با مذاکره است، کشور ملی منافع تأمین مذاکره از هدف اگر. است کرده

 بلکه نیست، ملی منافع یبردارنده در تنها نه که داده نشان وضوح به آمریکا

 آمریکا با یرابطه که روزی آن» وگرنه. دارد کشور برای فراوانی مضرات

« .هستم بنده خود بکنند، ایجاد را رابطه بگوید که کسی اول باشد، مفید

13/1۰/8۶  

  هاتمدن جنگ متن در سازیتمدن

 و چپ از ما یم،مشغول کشیدم، را شمشیر من» فرمودند انقالب رهبر وقتی دشمن، فشارهای اوج در قبل سال سه کیهان:

 مارک رئول با گووفتگ در پالیسی فارین نشریه بعد، سال سه. درنیافتند را کالم عمق هاخیلی شاید ،«زنیممی داریم راست

 در گرکت. «د؟دا شکست را ترامپ چگونه ایران رهبر» که داده قرار بررسی مورد را پرسش این سیا، سابق افسر گرکت

 و ترامپ از رترب قطعا ایران رهبر که بگویم آماری مستندات مبنای بر توانممی من» گویدمی غیظش همه وجود با پاسخ،

 30 از گرکت. ستنی ترامپ ریاست دوره به متوقف و سیا ارشد افسر پاسخ همه این اما. «دارد قرار او مخالف نقطه در

 رهبر ترینموفق و جدی قهرمانی او، شک، بدون» گویدمی و کندمی یاد ایخامنه اهللآیت هوشمندانه رهبری سال

 عالی دهایاستعدا و ممتاز هایمهارت از و باهوش العادهفوق او. است طرف این به دوم جهانی جنگ از خاورمیانه

 .«است برخوردار

 در غرب استکبار و طلبیتوسعه که کلینتون، و بوش و اوباما و ترامپ نه ها،سال این در انقالب حکیم رهبر هماورد و حریف 

 اخیر دهه دو ظرف ژهوی به نداشت، هم را داعیه این اگر اما داشت سازی تمدن داعیه اسالمی انقالب. است بوده تمدنی نبردی

 به مستقیم حمله) «مچهار جهانی جنگ» ،«جدید خاورمیانه» ،«هاتمدن جنگ» ،«آمریکایی جدید قرن» مانند هاییپروژه طوفان با

 . شد مواجه( عراق و سوریه در نیابتی جنگ) «سوم جهانی جنگ» و( اسالمی کشورهای

 پهپاد سرنگونی و انگلیس نفتکش توقیف تا غرب عهدشکنی مقابل در متقابل اقدامات از - اخیر ماه چند تحوالت روند مرور 

 یک. کندمی تحکای مقاومت جبهه نفع به ورق برگشتن از -اسرائیل و عربستان به مقاومت کاری ضربات و آمریکا متجاوز

 ضربت جای به وقتی اما شنوید،نمی او زدن غُر جز صدایی زنید،می قاطع ضربه دشمن به وقتی که است این مهم تجربه

 زد عربستان متجاوز رژیم به کاری ضرباتی یمن، مقاومت بار، آخرین. شوندمی ترمهاجم هاهمان دهید،می نشان انفعال متقابل،

 همین نتیجه. برآمد نآ مهار عهده از پاتریوت پدافندی سیستم نه و کند رصد را آن توانست آمریکایی پیشرفته رادارهای نه که

 دالری ۱۲ فزایشا و نفت بشکه میلیون ۵ صادرات توقف ،(درآید اجرا به تواندمی که داری دامنه ضربات نه) زنی نقطه یک

 به موجود هاییتظرف تبدیل. اندنشده میدان وارد مقاومت محور هایحلقه سایر هنوز که است حالی در این و. بود آن قیمت

 محور حلقه ترینشده محاصره. است گریبسیج و تربیت مبنای بر حکیمانه و صبورانه راهبردی حاصل میدانی، فعال امکانات

 . زد را ضربات ترینسخت و کرد پاره عربستان در را آمریکا پدافندی و راداری تور ترینقدرتمند بارها مقاومت،

 



    1/7/98شنبه دو  /822شماره 

2 

 

 !اصال پرورش نه، آموزش

 وپرورشموزشآ حوزه از خبری که باری آخرین احتماال باشید، مجازی فضای و هارسانه کردن دنبال اهل اگر رسالت:

 و هارسانه ،زمان همان اتفاقاً. باشد تهران در مدرسه چند در خواننده یک آهنگ خوانیهم بحث خورده، گوشتان به

 رتوزا مسئوالن و مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون اعضای از و دادند خرج به حساسیت شدتبه هم هاشخصیت

 گیریموضع همه ارتباط،بی چهره و مسئول و مدیر چندین تا گرفته داشتند مسئولیت حوزه این در که وپرورشآموزش

 دهد؟نمی نشان واکنشی وپرورش،آموزش بزرگ مصائب و دردها برابر در کسی چرا اما. دادند نشان واکنش و کردند

 گذردمی چه تهپیشرف کشورهای مدارس در کهاین و کالس در آموزدانش تعداد مطلوب آمار کنید، مرور را امروز گزارش

 بیشتر نفر وچندسی زا نباید باشد، مقطعی چه کهاین به بسته کالس، یک در آموزدانش تعداد خودمان، قوانین طبق کنار، به

 و رمانک و بلوچستان و سیستان در نه همآن داریم، نفره شصت هایکالس شصت، دهه مانند هنوز کهدرحالی باشد،

 .شودمی روانه آن سویبه امکانات بیشتر چرا که اندمعترض هاشهرستانی برخی تازه که تهرانی در بلکه هرمزگان،

 و باسواد مرفهین طبقه تشکیل یعنی اجتماعی، نهادیک به فقر شدنتبدیل و آموزشی عدالت نبود از بار چندین ازاین،پیش

 و شوندمین کنکور برتر هایرتبه حائز ما، روستایی آموزان دانش که هاستسال دیگر. امنوشته سوادکم مستضعفین

 پول کلمه یک رد و آزمایشی آزمون آموزشگاه، برتر، اساتید هایکالس غیرانتفاعی، مدرسه از مندیبهره حاصل موفقیت،

 افتاده هاخانواده جان به و دیده درآمدزایی برای مناسبی محمل را، عرصه این خیز حاصل زمین هم، آموزشی مافیای. است

. اندکرده تأکید ،ایران فرزندان تمام برای آموزشی برابری بر اساسی، قانون بند سه حداقل که است حالی در این. است

 یک قول به که است شدهگزارش مخدر مواد به آموزان دانش اعتیاد از توجهیقابل درصد ما، مدارس در این، بر عالوه

 .است واقعی آمار پنجمیک هم ادعایی آمار همین مجلس، نماینده

 فکر و وحر پرورشگاه باید که محلی یعنی مدرسه،. است مناسک بین نزاع به وپرورشآموزش سطح تقلیل دیگر، نکته

 است قرار که یآنجای مدرسه، مربی و مدیر. است رسیده فرهنگ عرصه در ویژهبه روزمره مفهومی به باشد، ما فرزندان

 سطحی بسیار صورتبه همآن آموز،دانش روز و فجر دهه جشن کنند، ارائه خود مافوق مسئوالن به آماری و گزارش

 خواننده یک وتیکار آهنگ از کنند، ایجاد آموزان دانش برای نشاطی خواهندمی اردو، یک در که آنجا و کنندمی برگزار

 کل اداره هایابیارزی در گزارش، تحویل و آمار ارائه با چگونه که دانندمی هم مربی و مدیر آن. گیردمی بهره مبتذل

 از چگونه داندمی مدرسه همان آموزدانش که طورهمان بگیرند، باال امتیاز تربیتی، هایشاخص در وپرورش،آموزش

 که سطحی ربیتیت نظام این تبعات. خواهندمی هاآن که باشند طورآن اش،مربی و مدیر برابر در و بگیرند نمره معلمش

 .است سیدهر هشدار مرز به و است روشن خوبیبه جامعه در هم االح همین دهد،می رشد را مزورانه و دوگانه رفتار

 اغلب هک است روشن اما آورند،می میان به را بودجه بحث مسئوالن، گوییم،می وپرورشآموزش دردهای از وقت هر

 یک نبود همآن و دارد مضاعف مظلومیت بودجه، از غیر وپرورش،آموزش البته. ندارد ایبودجه حلراه گفته،پیش نقدهای

 وزارت داردهعه مختلف، فرد سه نژاد،احمدی دولت سال هشت در. است مدیریتی ثبات و روشن راه برنامه فکری، نظام

. اندنشسته زارتو مسند نفربر چهار گذشته، آن عمر از سال ۶ اینجا، تا که هم فعلی دولت در و اندبوده وپرورشآموزش

 وپرورشزشآمو در تحول برای ایاراده کالم،یک در و است ثباتبی مدیریت نیست، روشن راه، نقشه است، کم بودجه

 .نیست
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 بازاندیشی برای ایمسأله هپکو؛

 ثمره وز،امر هپکوی. داد تقلیل شخص یک یا نفر یک سوءمدیریت به نباید را هپکو روزهای این وضعیت نو:صبح 

 اقتصادی لیبرالیسم مدعای شعار در اجتماعی، عدالت و شفافیت از دور به که است سازوکارهایی و هامکانیزم از ایزنجیره

 به آب که وکیپ و پلنگ گاو شتر ملغمه .شناسدنمی رسمیتبه را خود جز هویتی سیاست، و عمل در و است آزاد بازار و

 فراهم تسیاس و اقتصاد در را غیرشفاف و ناسالم هایجریان حیات منشأ و ریزدمی اقتصادسیاسی هایالبی آسیاب

 خاص هایجریان و افراد هایکیسه پرکردن جز و آخرت کار به نه و خوردمی دنیا کار به نه که اینسخه. آوردمی

 حداقل وطنی هایتلیبرالیس اشک. زندمی بیرون چرکین دملی همچون نیز ۸۸ فتنه مانند هاییبزنگاه در و ندارد کارکردی

 مطالبه هانآ از را لیبرالیسم اصول بعضی شدمی صورت آن در حداقل. بودند اصل جنس واقعی، هایلیبرالیست قدر به

 و بدلی نسخه اب کرد باید چه. است اصلیبی وطنی هایلیبرالیست اصل. داشت توقع هاآن از اصول بعضی دربرابر و کرد

 عدالت بحذ در و زده سومجهان اصطالحبه جوامع به سور یک ناپذیربودن،مسوولیت و البی در که لیبرالیسم قالبی

 .است رآیندیف چنین طبیعی محصول امروز هپکو. ربوده داریسرمایه افسارگسیخته لیبرالیسم از سبقت گوی اجتماعی،

 شفافیت طرح انگیز شگفت مخالفان

 بی و کاری یمخف نوع این. است بدتر مراتب به طرح اصل با مخالفت از غیرعلنی، رای و علنی امضای در تناقض این

 است مخالف کند می ماعال صریح که ای نماینده تر دقیق تعبیر به. ندارد توجیه منطقی هیچ با متظاهرانه رفتار و صداقتی

 .است ارجح کار، پنهان نماینده ده چند این به نسبت حتما

 شفافیت طرح انگیز شگفت مخالفان

 خوبی حرف. تنیس طرح با مخالفت معنی به فوریت با مخالفت شود گفته است ممکن خوشبینانه و اول نگاه در فارس:

 می حواله یبعد مجلس به طرح بررسی یعنی فوریت حذف اینکه اول .دارد وجود مالحظه چند رابطه این در اما. است

 تصمیم ایه آسیب از بسیاری ریشه که است این غیر آیا است؟ اهمیت بی انقدر مجلس در شفافیت موضوع آیا. شود

 شد رد 97 الس در فوریت یک وقتی اینکه دوم بعد؟ مجلس به حواله چرا اساسا است؟ شفافیت عدم در ها فساد و گیری

 "ایران برای یتشفاف اندیشکده" مثل مدنی نهادهای دیگر و ها پژوهش مرکز. شود کارشناسی باید طرح این گفتند برخی

 یک را مجلس در طرح مخالفان نظر است کافی اینکه مهمتر و سوم ندادند؟ رای مجدد چرا پس. کردند کار موضوع روی

 زنی ماجرا شاهد که دندش محتوا وارد مخالفان اغلب اتفاقا. نیست فوریت رد در اعتنایی قابل استدالل هیچ. کنید مرور بار

 ما مردم اینکه دیگر و شود می پوپولیسم موجب سازی شفاف معتقدند اغلب مخالفان. است مجلس رئیس پیاپی تذکر

 بدتر مراتب به حطر اصل با مخالفت از غیرعلنی، رای و علنی امضای در تناقض .ندارند را شفاف آرای برای الزم بلوغ

 که ای نماینده تر یقدق تعبیر به. ندارد توجیه منطقی هیچ با متظاهرانه رفتار و صداقتی بی و کاری مخفی نوع این .است

 این که ینستا سوال حال .است ارجح کار، پنهان نماینده ده چند این به نسبت حتما است مخالف کند می اعالم صریح

 کنند؟ رفتار داقتص بی چنین این شان، تصمیم و رفتار شفافیت عدم برای حاضرند که دارند هراس چیز چه از ها نماینده

 عامه حقوق مقابل انحصارگرا هایکانون کشیصف
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 الی چوب یانیجر گویا اما. است تحول دوره در قضائیه قوه جدی برنامه دو عامه، حقوق احیای و عدالت بسط وان:ج

 سیاسی هایسازیجریان! ظاهر حفظ مالحظه حتی ای،مالحظه هیچ بی و علناً هم آن گذارد،می مهم دو این اجرای چرخ

 یک به عدالت راندنگست و مردم حقوق احیای با مقابله کار که وقتی اما کنار، به عامه حقوق استیفای از جلوگیری برای

 .است نوبر رسدمی حقوقی دورهمی

 عامه حقوق از ست،ا قضائیه قوه به وابسته آن صد تا صفر که نهادی داشت باور توانمی چگونه»: کنید دقت عبارت این به

 جدید اقدامات با مخالفت بیتشاه دارد، ابا آن گفتن از هم حقوق اول ترم دانشجوی یک که عوامانه بیان این. «نماید دفاع

 قضائیه قوه ازسوی عامه حقوق احیای با مقابله جریان هایلیدر از یکی نظر اظهار این اینکه آورتأسف. است قضائیه قوه

 آن ۱۵۶ اصل هک نخوانده رو از را ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هم بار یک حتی عبارت این گوینده گویی .است

 اساساً داری،هخند توجیه چنین با این، بر عالوه! است برشمرده قضائیه قوه تکالیف از یکی را «عامه حقوق احیای»

 کنند، پیگیری را «هعام حقوق» و باشند «العموممدعی» نباید کارند، مشغول خودبی کشور سراسر در هادادسرا و هادادستان

 .بگذریم! است وابسته قضائیه قوه به صدشان تا صفر و هستند قضائیه قوه به منصوبین چون

 در ! شوند؟ انونق اجرای مانع کنندمی تالش و اندکرده خطر احساس حد این تا قانونی آزمون یک از وکال هایکانون چرا

 برای تالش شاناخالقی – کاری سوگندنامه و قانونند حفظ مدعی که کسانی جانب از قانون نقض برای تقال اولی نگاه

 عجیب مه چندان جریان این تالش که شودمی مکشوف جزئی بررسی یک با اما است، عجیب است قانون و حق از دفاع

 نمونه یک عنوان به فقط .بایستند قانون مقابل کندمی اقتضا مورد این در شانانحصارطلبی تداوم و مادی منفعت چراکه نیست،

 از عجیب وعین است، افتاده خطر به آن بقای قضائیه قوه وکالت آزمون با و حاال که خاص جریان این خاص هایمنفعت از

 دیرهم هیئت: است افتاده اتفاق ولی باشد، عجیب شاید. است مصوبه با هم آن خاص هایوکالت شدن موروثی رانت

 در تواندمی ،شود قبول هم یارقوزآباد در اگر باشد وکیل مادرش یا پدر کس هر است کرده تصویب مرکز وکالی هایکانون

 دُر چه هرانت در کردن وکالت وکال، هایکانون ناصحیح رویه اثر بر که داندمی وکیل و حقوقی یک و !کند وکالت تهران

 که است ردهک عمل طوری وکال کانون واقع در یعنی. شودمی جاجابه هم پول میلیون صد چند خاطرشبه که است گرانبهایی

 طرف آن زا و باشد میلیونیم یک به یک فرانسه سوربن در تحصیل مانند حقوقی یک برای تهران در کردن وکالت شانس

 .یایدب دست به الحلقومراحت خوردن مثل آشنایان و اقوام برای صرفاً نیافتنی دست موضوع این است کرده تصویب

  


