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 (5) )ع( حسین ملت  /سیاسی تحلیل آموزش

 خبیثانه گاهی و احمقانه هیگا و دروغین تبلیغات - هاییدست» بنابراین 

 با و دیندارتر حاال از سابق، در مردم که کنند وانمود طوراین خواهندمی -

 که انسان است، یادمان ما که سابقی آن. است دروغ این،! بودند اخالقتر

 این در روزه هوای و حال اصالً شد،می وارد تهران شهر به رمضان ماه در

 خوردند،می غذا کشیدند،می سیگار راحت و رفتندمی راه مردم! نبود شهر

 است روزه جااین که کردنمی احساس کسی اصالً! خوردندمی ساندویچ

 پیروزان خیابان تا انقالب خیابان از

 مطمئنا اي،وزهح هر در چندگانه، استانداردهاي فسادزاست؟ نرخي، چند و دونرخي ارز نداند که است کسي چه رسالت:

 ودروهايخ و غيرضروري کاالهاي واردات اشنتيجه اقتصاد، حوزه در دوگانگي اين و است تبعيض و رانت به منجر

 سيل. است زادآ بازار ارز نرخ اساس بر کشور در آن فروش و دولتي ارز با ديگر، مورد هاده و همراه تلفن و لوکس

 آن متوجه اصلي تقصير اما مقصرند، اگرچه شوند،مي محاکمه مختلف هايدادگاه در روزها اين که اقتصادي متهمان

 کرده قرباني را اريبسي و آورده فراهم را تخلفاتي چنين امکان رانتي، قوانين وضع با که است ايسامانه و گذارانسياست

 .است

 خالصه و آموزشي ابزار و هاکتاب انتشارات، آزمايشي، آزمون آموزشگاه، صدها. است کنکور مافياي بحث ديگر، نمونه

 در وپرورشآموزش وزارت ضوابط و عملکرد خروجي است، تجارت براي محملي به کنکور تبديل نماد آنچه هر

 نهادهاي در را هريش بايد شده،تبديل دغدغه يک به آموزشي عدالت نبود و پولي مدارس امروز، اگر. است گذشته هايدهه

 اند،زده دامن سياه بازار شدن فعال به آموزش، دولتي و رسمي بخش در ناکارآمدي با که جست کشور آموزش رسمي

 ريدوفروششخ براي درنتيجه، و نباشد دسترس در مطلوب باکيفيت و راحتيبه بازار، در محصولي کهوقتي مانند درست

 سرمنشأ در ورکنک مافياي و آموزشي عدالت مشکل يابيريشه جايبه منتقدان، اغلب که افسوس. بگيرد شکل آزاد بازار

 .کوبندمي را هاآموزشگاه و غيرانتفاعي مدارس هرروز، و اندمشکل حل دنبال به دستپايين در آن،

 را فروشيمقاله و نامهپايان که شد خواهيد فني دفتر و موسسه هاده وجود متوجه بزنيد، سري تهران انقالب خيابان به اگر

 پديده اين نييع است، علمي تقلب کارشان که مجموعه تعداد اين وجود که آنجاست برانگيزتأمل نکته. کنندمي تبليغ

 .دارد مخاطب توجهيقابل ميزان به ما جامعه در زشت،

 انقالب خيابان در نه مشکل، اين ريشه شود؟مي ديده فروشي مقاله تبليغات کشور، هايدانشگاه از بسياري اطراف چرا

 آموزش و فرهنگ وزارت که زمان آن از علوم، وزارت. است علوم وزارت ساختمان در و پيروزان خيابان در بلکه تهران،

 و مسائل با ارتباط در اغلب مقاالت، و هانامهپايان. است نبوده محور مسئله گاههيچ امروز، به تا شد،مي خوانده عالي

 خورده، خاک هايکتابخانه و آرشيوها در گرفتن قرار و امتياز و نمره گرفتن براي جز و نبوده ايران بومي مشکالت

 داشتن با گذشته، هايسال در اساتيد برخي که رفته پيش جايي تا پژوهش به کمي نگاه. است نداشته ديگري خاصيت
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 همان کهآن ترجالب و دهدنمي رخ دنيا، در معتبري دانشگاه هيچ در که اتفاقي شدند،مي ماندگار چهره علمي، مقاله ۲۰۰

 . داشت هم مديرکل و وزير معاون حد در سنگين اجرايي مسئوليت چندين زمانهم استاد،

 سلمانبن منافقانه فریبکاری

 کسب جهت در کرهمذا براي ايران از آمريکا گدايي و هااروپايي سياسي هايتالش و ديپلماتيک ترافيک از بعد کیهان:

 کشيسيم تلفني وگويگفت حداقل يا و روحاني با ترامپ ديدار سناريوي شکست و اش،تحريمي اهداف تثبيت و وجهه

 ايران بين تا اندتهگذاش را خود هايتالش تمام حاال مکرون، حضور با نيويورک در لوت هتل و ميلينيوم هتل بين امن شده

 و ادهد جواب مقاومت چون اوال گفت بايد ايمقدمه هيچ بدون !چرا؟. گيرد صورت ديداري و مذاکره عربستان و

 اذعان هم رستاينت نشنال آمريکايي پايگاه! است داده عکس نتيجه و خورده شکست برجامي و حداکثري فشار ديپلماسي

 عمليات و آرامکو حادثه و است ريختن فرو حال در سعودي عربستان سلمان، بن طلبانهجاه هايسياست علتبه» کرد

 بدتر حوادث نتظارا در بايد داد نشان جده دالري ميليارد هفت ايستگاه سوزيآتش و نجران در هايمني اهلل نصرمن بزرگ

 تنها نه يرانا با جنگي هرگونه» گفت آمريکا سيبيان تلويزيوني شبکه با وگوگفت در سلمان بن محمد اما. «بود هم

 که داد خواهد ايشافز آنچنان را نفت بهاي و است جهاني اقتصاد کامل فروپاشي معنيبه بلکه کند،مي نابود را عربستان

 عربستان مه و آمريکا هم که است ايبازدارنده مقاومت همان اين !«است نديده را چيزي چنين خود عمر به کس هيچ

 . اندکرده درک را آن خوبيبه

 براي هاييالسپ ارسال. کنند محقق را خود شروط و اهداف عربستان طريق از ها،تحريم برداشتن بدون خواهندمي ثانيا

 رويکرد دهدمي ننشا آنها! دارخنده گذاشتن شرط و ايران عليه اتهاماتشان تکرار با همزمان هاسعودي سوي از مذاکره

 آنهاست رويپيش هايچالش و هابحران از رفتبرون براي ترامپ فريبکارانه تاکتيک همان هاسعودي جديد

 را آنها اندکرده ادعا که هايمني براي ريختن تمساح اشک با سويک از ايخبيثانه هايگيريموضع در هاسعودي ثالثا

 فضاي در مزمانه اينکه به توجه با ديگر سوي از و دارند، مثبت نگاه بسآتش به و دانندنمي آرامکو به حمله مسئول

 يمن در ثباتيبي و آرامکو به حمله مسئول ايران که کنندمي القا هايمني عمومي افکار در ويژهبه و خود ايرسانه–سياسي

 بدون و يمن ومتمقا جبهه در اختالف ايجاد با شايد تا هستند ايران ملت عليه يمن مردم احساسات تحريک پي در است،

 . برسند خود شوم اهداف به انصارهلل جنبش شناختن رسميت به

 جويانآشتي هايالسپ بودن فريبکارانه و تاکتيکي که ديگري نکته يمن، و ايران ملت دو بين افکنياختالف کنار در رابعا

 از دست ندارند قصد هاسعودي داد نشان که است عراق اخير روز چند حوادث کرد آشکار و عيان را هاسعودي

 .دهندنمي آنها به را کاري چنين اجازه هاآمريکايي اصوال و بردارند منطقه در انگيزيفتنه

 و الجزيره با خود هايمصاحبه در رسما پاکستان وزيرنخست خانعمران جمله از کشورها برخي سران کهدرحالي خامسا 

 ،«رساندند ايران جمهوررئيس روحاني حسن دستبه و دريافت سلمان بن محمد زا اينامه» کردند اعالم هارسانه ساير

 فريبکارانه بازي يک حال در و اندنگذاشته پيش پا وگوگفت براي صادقانه تنها نه داد نشان هاسعودي بعد روزيک تکذيب

 . هستند هم ميانجيگر کشورهاي سران با کثيف بازي يک حال در بلکه هستند، ايران مقابل در ديپلماتيکي و سياسي

 ديپلماسي طريق از مقاومت، شناختن رسميت به بدون خواستندمي که هاسال از پس: است اين سکه ديگر روي اما سادسا

 اسالمي جمهوري حاال کنند، مهار منطقه در را مقاومت و بردارد مقاومت از دست تا بکشانند مذاکره ميز پاي به را ايران
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 وگويگفت گونه هر از ايران هرچند! است کشانده مذاکره گدايي دنبالبه را آنها فعال مقاومت گزينه و پشتوانه با که است

 بدون بايد منطقه کشورهاي ميان وگوييگفت هرگونه اما کند،مي استقبال همسايه کشورهاي با ايصادقانه و سازنده

 و آمريکا افکنانهتفرقه هايسياست با نکردن همراهي ايران شروط از يکي و گيرد صورت ايفرامنطقه کشورهاي دخالت

 .است منطقه در صهيونيستي رژيم

 طلبی چیست؟دال تهی گفتمان اصالح

ش طلبان مکرر به گوهاي اصالحها احساس نياز و اصرار بر گذر از وضع موجود در برخي از طيفاين روز جوان:

برند يا پوستين سر ميبه« انقياد سياسي»کنندگان تحول و تغيير عمدتاً کساني هستند که يا تحت رسد. مطالبهمي

تند مت هسالحات که درون قدرت و حکواند. البته طيف سوم اصورزي را درآورده و کاپشن روشنفکري پوشيدهسياست

 ستند.هخواهي و تغيير گفتمان هاي زيادي از دولت و مجلس را در اختيار دارند، کمتر به دنبال تحولو بخش

و « خواهيعدالت»طلبي را کنند و دال تهي گفتمان اصالحآرمين با صراحت تغيير گفتمان را مطالبه ميافرادي مانند 

زديک خوانند نها را تندرو ميکه در اين صورت به بخشي از اصولگرايان که خود آن دهندد ميپيشنها« فسادستيزي»

طلبي نيز اصالح نديشهخواهند شد. در حالي که جناب تاجيک عالوه بر تغيير گفتمان خواستار تغيير در مولدان و حامالن ا

ليه ايان عن را پوست خربزه بخش تند اصولگرکند و آگرايي در جريان اصالحات استقبال نميآرمين از جوانهست، 

تي و داند و ديگري همچنان نقد ماهيمي پفيوزيشرط را ورزي بدون پيش. شخص ديگري سياستداندبخش سنتي مي

عين  طلبان خود راحبندي دوگانه ديگر، بخشي از اصالکند. در يک تقسيمهويتي نظام را با هدف تغيير ماهوي آن دنبال مي

ي ه و وفاداره علقکدانند، اما در نقطه مقابل ديگراني هستند ظام دانسته و حضور در مسند قدرت را حق خود ميو عضو ن

ت نظام مقررا وو تن دادن به ضوابط )شکوري راد(  کننددانند و آن را شماتت ميطلبي ميبه نظام را دون شأن اصالح

شور فضاي ک نند. ممکن است گفته شود فضاي جريان و ايضاًدامي )حجاريان(« گدايي قدرت»براي حصول به قدرت را 

 ارد مستقالًيان دباز است و هرکس حق دارد نظرات خود را بگويد. اين اصل درست است، اما کسي که تابلو و پيشينه جر

ف اکنون صاين اوها و رفتارهايش دامن جريان را خواهد گرفت و گرفته است. با اشود و هزينه و مواهب ايدهمعنا نمي

درون  طيفي که -۱طلبان مهاجرت کرده(: جز اصالحطلب را در سپهر سياسي کشور ديد )بهتوان سه طيف اصالحمي

جريان  بيند و از دروناست و هويت خود را با هويت نظام ادغام شده مي استمرار وضع موجودمند به قدرت و عالقه

ت کند و تجربياندارد، اما اضطراراً مقتضيات زمان را درک مي طيفي که راهي به قدرت -۲آماج حمالت زيادي هست. 

اهي به طيفي که ر -۳ تا ببيند شرايط آينده چه خواهد شد. دار و مريز همراه نظام شودکجآموزد که بايد گذشته به او مي

خواهي، و راسيکند. اين طيف گفتمان دموکعمل مي ۸۳تا  ۷۷هاي قدرت ندارد و اصراري هم ندارد، اما بسان سال

يريت با غ خواهي، عقب راندن حکومت از عرصه فرهنگي و اجتماعي )سکوالريسم(، برداشتن هرگونه مرزبنديمشروطه

 ان اصالحاتن جريو تالش جهت تفسير سازگار با غرب از امام و جمهوري اسالمي و... را در دستور کار دارد؛ بنابراي

 شونديني تقسيم مظام ديندو دسته معتقدان به انقالب اسالمي و مخالفان هاي فکري به ها و بنيانمايهبايد بپذيرد که در بن

گويند ما مي و اصرار بر سنجاق و چسب و وصله اين دوگانه به همديگر فقط در سطح تاکتيک باقي مانده است. بخشي

طلبي هزينه حي ذيل پرچم اصالزنجزو حکومت هستيم پس چرا بايد اينقدر هزينه پرداخت کنيم و بخشي معتقدند سينه

 دارد.

https://www.javanonline.ir/fa/news/972462/%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/972462/%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/972462/%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 عراق دولت تغییر آمریکایی پروژه

 و اداري مختلف هايبخش در که است ايگسترده فساد نتيجه فعلي شرايط در نيز عراق مردم هايناآرامي :فارس

 اصطالحبه کمحا برمر، پل دولت به فساد کالن مبالغ نخستين. است کرده فراهم را عميق نارضايتي موجبات اقتصادي

 درآمدهاي از ردال ميليون6۰۰ اختالس و «عراق توسعه صندوق» دالر ميليارد۱۷ شدنگم با عراق، در آمريکا غيرنظامي

 دالر ميليون۴۵۰ نيز اکنونهم .گرددبرمي نگروپنت جان درادامه و عراق در آمريکايي مسوول هايمقام اختالس و نفتي

 ساختار است، نلبنا مشابه بسيار که عراق سياسي ساختار در مهم نکته .است شده گم عراق در نفت فروش از ناشي پول

 از ناشي عميق ايفساده درنتيجه و قدرت اعمال در گراييطايفه ايجاد براي هاآمريکايي ارمغان که است کنفسيوناليستي

 و تندهس رقابت در شدتبه قدرت آوردندستبه براي طوايف و اقوام که جايي تا است؛ تبارگماري و تبارگرايي

 هايحقوق هم و کنندمي بازتوليد فساد خود عشيره براي شدتبه هم افراطي گراييقوم اين از ناشي دولتي مستخدمان

 زياد بسيار آن رغي و دولت کارمندان بين طبقاتي فاصله عراق در. کنندمي دريافت ناچيز کارهاي درقبال گزافي بسيار

 اشخاص ازطريق نيز محدود خدمات همان ولي شود؛نمي عرضه ايجدي زيرساختي خدمات کشور اين در است؛

 از شکل اين. آوردمي وجودبه گروهي بسته و ايعشيره نظام صورتبه هاآن براي سرشاري مالي منابع و تأمين انحصاري

 حاکميت قعرا در گفت توانمي که نحويبه اند؛شده مانع عراق در مقتدر قضايي نظام گيريشکل از طورکليبه فساد

 .ندارد وجود قانون اجراي براي هم حداقلي قضايي نظام بالطبع و ندارد وجود حداقلي و شکلي معنايبه قانون

 .ستا سيستمي فساد گسيختهلجام گستردگي عامل ترينمهم عراق در حقوق استيفاي امکان نبود ديگر،عبارتبه

 بسياري الشت عراق در فساد گسترش و ايجاد براي آمريکا متحده اياالت ترديد بدون :فساد عليه هااعتراض مديريت

 اآمريک براي بسياري تعايدا امتيازي قراردادهاي قالب در تواندمي طريق اين از عراق نفت اينکه ويژهبه است؛ داده سامان

 اردمو ساير از بيش را هاآمريکايي حضور قراردادي، الگوي اين ماندنباقي براي فساد ترويج به نياز درنتيجه باشد، داشته

 از تا کنندمي ريزيبرنامه و مديريت را فساد از ناشي هاياعتراض هاآمريکايي اين،برعالوه. کندمي توجيه عيني صورتبه

 و بعينار مراسم با فساد اين به مردم هاياعتراض همزماني. کنند استفاده منطقه وفاق از جلوگيري براي آن

 رب اسالمي مودت از ناشي همگرايي موج تخريب پي در که هدفي ندارد؛ ديگري هدف تظاهرات، بارشدنخشونت

 .است حسيني هايآرمان و کربال پيام محوريت

 


