
سازمان ثبت احوال مدام در حال خط و نشان 
كشيدن براي دارندگان كارت هاي ملي تاريخ 
گذشته اس�ت اما روند صدور كارت هاي ملي 
هوشمند يك سال اس�ت كه با اختالل مواجه 
شده است. برجسته ترين دليل تأخير در صدور 
كارت هاي هوش�مند عدم تأمي�ن تداركات 
سخت افزاري عنوان شده است. گفتني است 
براس�اس آخرين گزارش ها ع�الوه بر اينكه 
امكان ثبت نام كارت ملي هوشمند در سايت 
ثبت احوال به حالت تعليق درآمده، بسياري 
از افرادي كه فرآيند ثبت ن�ام خود را تكميل 
كرده اند، نزديك يك س�ال اس�ت كه منتظر 
دريافت كارت هاي ملي هوشمند خود هستند. 
از طرفي از آنجاي�ي كه م�ردم در اين تأخير 
نقشي ندارند، تهديد به عدم تمديد كارت هاي 
ملي قديمي و اصرار براي داغ نگه داشتن تنور 
كارت ه�اي ملي هوش�مند جاي ابه�ام دارد. 

تعوي��ض كارت ه��اي مل��ي ي��ا ب��ه عبارت��ي 
هوشمندس��ازي مدارك هويتي در كشور ما به 

داستاني با سر دراز تبديل شده است. 
ظرف سه س��ال گذش��ته مردم مدام در معرض 
تهديد س��ازمان ثبت اح��وال ب��راي تعويض و 
هوشمندس��ازي كارت هاي ملي خود هس��تند. 
اين سازمان به پش��توانه مصوبه هيئت دولت كه 
پايان سال 97 را براي هوشمندسازي كارت هاي 
هويتي و مدارك شناس��ايي تعيين ك��رده بود، 
دست كم هفته اي دو بار در گفت و گو با رسانه ها 

اعالم كردند كساني كه تاريخ اعتبار كارت هاي 
ملي آنها تا قبل از سال 96 اس��ت )يعني عموم 
مردم!( كارت هاي ملي قديمي آنها باطل شده و 
در انجام فعاليت هاي اجتماعي خود دچار مشكل 
مي شوند. به عنوان مثال س��ايه تهديد اختالل 
در انجام امور بانك��ي همواره بر س��ر دارندگان 

كارت هاي ملي قديمي است. 
نكته قابل توجه در اين تهديدها اين است، تمام 
آنها با سررسيدي همراه هستند كه افراد جامعه 
مكلفند تا آن تاريخ اقدام ب��ه ثبت نام و دريافت 

كارت ملي هوشمند كنند. 
اما ماج��را از جايي جالب تر مي ش��ود كه بدانيد 
اوالً س��امانه ثبت نام كارت هاي ملي هوش��مند 
بس��ته اس��ت و امكان ثبت نام ماه هاست وجود 
ندارد، مضاف بر اينكه بسياري از افراد كه مراحل 
ثبت نام خود را تكميل كرده اند، موفق به دريافت 

كارت هاي خود نشده اند. 
 كارت ملي هوشمند بي هوش شد 

س��ال قبل و از زماني كه تأخيره��اي بي برنامه 
و بي س��اماني در فرآيند ص��دور كارت هاي ملي 
هوشمند پيش آمد، سيف اهلل ابوترابي سخنگوي 
ثبت احوال كشور درباره داليل اين امر گفت: بر 
اثر تحريم ها ديگر نمي توانيم بدنه كارت را وارد 
كنيم. به همين دليل اقدامات خود را براي صدور 
كارت توليد داخل آغاز كرديم، اما به دليل اينكه 
كارت هاي توليد داخل باي��د فرآيندهايي مثل 
مقاومت را طي كنند، قدري زمان مي برد. بنا به 
اعالم وي قرار بود از آبان گذشته ماهانه 2ميليون 

كارت ملي هوشمند توليد ش��ود، اما اين كار تا 
امروز به تعويق افتاده است. 

در نهايت نيز ابوترابي با بيان اينكه تا ۱۰خرداد 
س��ال جاري ۵۱ميليون و 222هزار و 279نفر 
نس��بت به تكميل ثبت نام كارت ملي هوشمند 
خود اقدام كرده اند، به »جوان« گفت: از اين تعداد 
براي ۴۵ميليون و ۵۱۸هزار و 6۳2نفر كارت ملي 
هوشمند صادر شده است و حدود هشت ميليون 
نفر از واجدين شرايط نيز هنوز براي ثبت نام كارت 

ملي هوشمند مراجعه نكرده اند. 
وي ادامه داد: ۸۳9 هزار و ۵۸ نفر كارت هاي ملي 
هوشمندشان صادر ش��ده، اما كارت هايشان در 
دفاتر پست و پيشخوان مانده و براي دريافت آن 

مراجعه نكرده اند. 
سخنگوي س��ازمان ثبت احوال اضافه كرد: ۸۰ 
درصد واجدين ش��رايط كارت ملي هوشمند را 
دريافت كرده اند و اگر 2۰درص��د باقيمانده نيز 

ثبت نام كنند اين طرح به پايان خواهد رسيد. 
 برگه هويتي جايگزين كارت ملي 

ابوترابي در پاي��ان گفت: از ابت��داي خرداد 9۸ 
تدابيري انديش��يده ش��ده اس��ت تا افرادي كه 
تكمي��ل ثبت ن��ام كارت ملي هوشمندش��ان را 
انجام داده اند با دريافت برگه اي بتوانند تا زمان 
صدور كارت هايشان، كارهاي اداري خود را انجام 
دهند و دس��تگاه هايي مانند بانك نيز مي توانند 
از ثبت احوال براي احراز هويت افراد اس��تعالم 

كنند. 
گفته هاي اخير اين مقام مسئول نشان مي دهد 

كه س��ازمان ثبت اح��وال و دولت قص��د ندارند 
فش��ارهاي سررس��يددار خ��ود را از روي مردم 
بردارند و تا رسيدن به ش��رايط توليد يا واردات 
كارت هاي هوش��مند ب��ه نفع كارت ه��اي ملي 
قديمي عقب نش��يني كنند. به بيان ديگر حاضر 
نيس��تند براي كارت هاي ملي قديمي به اندازه 
برگه هاي مورد اشاره ابوترابي كه احتمال خطا و 
تخلف در صدور آنها كم نيست اعتبار قايل شوند. 
موضوعي كه به نظر مي رس��د داليلي نظير اين 
داشته باشد كه اوالً يك قدم عقب نشيني و تمديد 
اعتبار كارت هاي ملي قديمي به معني واردكردن 
خدش��ه به آبروي كارت هاي ملي هوش��مند و 
مانوري اس��ت كه براي ق��درت و كارايي آنها در 
دولت الكترونيك و الكترونيكي ش��دن خدمات 
داده است و اين عالوه بر اينكه از عزم ملي براي 
تعويض اين كارت ها مي كاهد، اين سؤال را براي 
كساني كه كارت ملي هوشمند دريافت كرده اند 
هم بي پاسخ مي گذارد كه اگر الزامي براي اين كار 
نبوده چرا بايد در يك سررسيد ويژه و با پرداخت 

هزينه و صرف وقت اين كار را مي كردند. 
 كارت ملي، كيف پول دولتي!

هر س��ال حدود هزار و ۴۰۰ هزار نفر وارد س��ن 
۱۵ سالگي و واجد دريافت كارت ملي مي شوند. 
با اين حساب تخمين زده مي ش��ود كه در حال 
حاضر بالغ بر 2/۵ميليون نف��ر بدون كارت ملي 
هستند و با شناسنامه امورات شهروندي خود را 

رتق و فتق مي كنند. 
بر اس��اس اين گ��زارش ورود كارت ه��اي ملي 
هوشمند به جمع اوراق هويتي و مانور قدرت آنها 
براي كنار زدن ساير اوراق و كارت هاي شهروندي 

از ابتدا با حرف و حديث هايي همراه بوده است. 
اولين چالش مس��ئله اخذ وجه ۳۱ هزار توماني 
اس��ت كه هنوز با وجودي كه رق��م آن در طول 
اين سال ها تغيير نكرده محل مناقشه است. در 
اين رابطه با در نظر گرفتن داده هاي سخنگوي 
سازمان ثبت احوال در حال حاضر ۱76 ميليارد و 
۸۱۳ ميليون و ۵7 هزار تومان از ۵ ميليون و 7۰۳ 
هزار و 6۴7 نفري كه ثبت نام كرده اند، اما كارت 
خود را دريافت نكرده اند اخذ شده كه اين رقم و 
س��ود حاصل آنها درآمد قابل توجهي را متوجه 
دولت و ثبت احوال مي كند. بر اين مبنا طبيعي 
است كه براي داغ نگه داشتن بازار كارت هاي ملي 

هوشمند بر تنور نيمه جان ثبت نام ها بدمند. 
قرار بود كارت ملي افراد ظرف ۱۵ روز هوشمند 
شوند كه اين روند در حال حاضر ركورد يك سال 

را هم از آن خود كرده است. 
همچنين براساس تصميم دولت براي كاربردي 
ش��دن كارت هوش��مند مل��ي برنام��ه تجميع 
كارت ه��اي هوش��مند در دس��تور كار بود كه 
صرفه جوي��ي در هزينه ها و كاه��ش توليد زباله 
الكترونيك را در پي داش��ت، اما با توقف صدور 
كارت هاي ملي هوشمند در عمل از دستور كار 

خارج شده است. 
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كم فروشي، قطع اينترنت و فعاليت غيرقانوني، درگيري هاي اين روزهاي مشتركان اينترنت شده است

سرقت نت ها از جيب مشتركان زير دكل مخابرات! 

خط و نشان با کارت هوشمندي که نيست!
ثبت احوال به اتاق تاريك ثبت نام كارت هاي ملي تبديل شده است

به رغ�م وعده هاي 
رنگارنگ اينترنتي   گزارش  2

محمدج�واد آذري جهرمي به م�ردم در آغاز 
وزارت، بعد از گذش�ت 2/5 سال از مسئوليت 
وي در كس�وت وزي�ر ارتباط�ات و فن�اوري 
اطالع�ات، مش�تركان اينترن�ت همچنان با 
مش�كالت عدي�ده اي روب�ه رو هس�تند. 
وزير ارتباطات در ماه هاي نخست وزارت خود گفته 
بود: »مردم از كم فروشي اينترنتي گاليه دارند و به 
همين جهت بايد تنظيم مقررات در استان ها فعال 
شود تا شكايات مردم را دريافت كنند. اين نيازمند 
اين است كه نظارت مردم بر مردم فعال شود. من 
گفتم تمام ش��كاياتي كه در رابطه با كم فروشي 
اينترنت وجود دارد، به صورت رس��انه اي منتشر 
شود تا روشن ش��ود مردم از چه كساني شكايت 
دارند. اين نظارت بهترين راه نظارت اس��ت. هيچ 
ترسي هم از هيچ كسي نداشته باشيد و مالحظه اي 
هم نكنيد. شكايات را منتشر كنيد تا اصحاب رسانه 
آن را به مردم منتقل كنند و مردم بدانند شكايات 
كجاست و از كيست و چه كسي رعايت نمي كند. 
نمي شود ما مديون مردم باشيم و مردم از ما طلب 

كنند و ما پاسخگو نباشيم.«
البته آذري جهرمي در شهريور96 به وعده خود 
عمل كرد و ليستي از كم فروش هاي اينترنتي را 
رس��انه اي كرد كه بيش��ترين ميزان شكايات نيز 
)شايد به خاطر شمار مشتركان( مربوط به شركت 
مخابرات ايران بود. با انتش��ار اين ليس��ت انتظار 
مي رفت اوالً تمامي شركت هاي اينترنتي ماست ها 
را كيسه كنند و به راه راس��ت هدايت شوند؛ ثانياً 
اين روند افشاگرانه، نظارتي و كنترلي ادامه پيدا 
كند تا ديگر هيچ شركتي جرئت سركيسه كردن 
مردم را پيدا نكند.  كم فروش��ي، قطعي پي در پي 
اينترنت ه��اي وايرلس خانگ��ي و از همه مهم تر 
فعاليت غيرقانوني شركت هاي اينترنتي از جمله 
مس��ائلي اس��ت كه همچنان وجود دارد و مردم 
گرفتار هم شايد پيه ۴۰،۳۰هزار تومان ضرر را به 
تن بمالند و قيد پيگيري هاي وقت گير و بي نتيجه 

را بزنند و در اين ميان سودجويان اينترنتي هم با 
جمع هزاران هزار مورد از اين ۴۰،۳۰ هزار تومان ها 
بار خود را ببندن��د و به ريش مردم و مس��ئوالن 

بخندند. 
 از اين شركت به آن شركت !

با اين حال هستند ش��هرونداني كه نه به خاطر 
۴۰،۳۰ه��زار توم��ان بلك��ه در دف��اع از حقوق 
ش��هروندي خود و ديگران موضوع را از رسانه ها 
پيگيري مي كنند تا ش��ايد به نتيجه اي برسند. 
ما هم به عنوان رسانه همان طور كه وزير محترم 
تأكيد كرده است »بدون ترس و مالحظه« مشكل 

بخشي از مردم را منعكس مي كنيم. 
گاليه چند تن از شهروندان و درخواست آنان براي 
انعكاس مطالباتشان، بي ترديد تنها مشتي نمونه 
خروار از تخلفات ش��ركت هاي اينترنتي اس��ت. 
براس��اس اين نمونه، چند ماهي است مشتركان 
قديمي كيان نت و شركت پارسي رسانه كه طي 
يك س��ال گذش��ته دائم از قطعي و كم فروش��ي 
اينترن��ت وايرلس خانگ��ي اين ش��ركت گاليه 
داشتند، اشتراكشان به شركت تك نت منتقل شد 

و در نهايت به رغم شارژ اينترنتي حساب خود با 
قطعي كامل اشتراكشان از سوي شركت دات نت 
مواجه شدند و روي نمايش��گرهاي خود صفحه 
آفالين شركتي ديگر به نام »راي نت« را مشاهده 
كردند.  تماس با ش��ركت دات نت نيز نتيجه اي 
نداد و اين شركت مشتركان متضرر را به شركت 
راي نت و پارسي رسانه حواله داد. يكي از مشتركان 
در اين باره به »جوان« گفت:»من و همسايگانم 
سال ها مشترك اينترنت مركزي كيان نت در يكي 
از برج هاي غرب تهران بوديم كه از حدود دو سال 
پيش تمام خدمات آن با عنوان پارسي رسانه ارائه 
مي ش��د. از قصه پرغصه كم فروشي و قطعي هاي 
پي در پي و س��رعت پايين به رغ��م هزينه باال كه 
بگذريم، سال گذشته تمام خدمات پارسي رسانه 
به دات نت منتقل شد و ما مثل گوشت قرباني دائم 
دست به دست مي شديم. اين انتقال دوباره موجب 
قطعي اينترنت ب��ه مدتي طوالني ش��د تا اينكه 
شركت دات نت مجدداً اينترنت مجتمع را وصل و 
به رغم دريافت هزينه زياد يكي دو ماهي خدمات 

نسبتاً مطلوبي ارائه كرد.«

 قطع خودسرانه
وي افزود:»در فروردين امسال اينترنت مجتمع 
به طور كامل قطع ش��د و اين در حالي است كه 
دو ماه شارژ پرداختي مش��تركان سوخت شد و 
شركت دات نت با وجود دريافت ميليون ها تومان 
از مشتركان، آنان را به پارسي رسانه حواله داد و 
عالوه بر قطع خودس��رانه اينترنت مشتركان، از 

پرداخت خسارت آنان نيز خودداري كرد.«
اين ش��هروند ادام��ه داد:»چن��د وقتي ب��ود با 
روشن شدن مودم اينترنت خانگي، صفحه شركت 
راي نت روي نمايش��گر مي آمد كه درخواس��ت 
نام كاربري و رم��ز ورود جديد مي كرد. در تماس 
با ش��ركت راي نت و در گفت وگو با پش��تيباني 
مش��تركان متوجه شدم، ش��ركت پارسي رسانه 
اصاًل مجوز نداشته و در تمام اين سال ها به صورت 
غيرقانوني س��وار بر نام ساير ش��ركت ها فعاليت 
مي كرده است. البته ش��ركت هاي مجوزدار نيز 
مقصر هستند كه به خاطر منافع خود نام فروشي 
مي كنند و در تخلفات يك ش��ركت بدون مجوز 
سهيم مي ش��وند.« در خاتمه آنچه از گفته هاي 
اين شهروند و مش��كالت گفته شده، قابل احصا 

مي باشد به قرار زير است:
۱(يك ش��ركت اينترنتي س��ال هاي سال بدون 
مجوز فعاليت مي كند و تحت لواي نام و خدمات 
ش��ركت هاي ديگر هزاران مشترك را مي دوشد، 

بدون آنكه كك نهادهاي نظارتي بگزد. 
2(شركت هاي اينترنتي مجوزدار با شركت هاي 
اينترنتي بدون مج��وز هم��كاري مي كنند تا از 
منافع و سود بيشتري برخوردار شوند، پس آنها 

هم متخلف هستند. 
۳(در آخر اين وسط سر مشتركان است كه بي كاله 
مي ماند چراكه به عنوان نمونه، شركت اينترنتي 
دات نت وقتي به ه��ر دليل همكاري خ��ود را با 
پارسي رسانه قطع مي كند، همه كاسه كوزه ها سر 
مشتركان شكسته مي ش��ود و دات نت عالوه بر 
قطع اينترنت مشتركان، از استرداد پول آنها نيز 

خودداري مي كند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 زهرا خليل ساداتي توئيت كرد: در بخش خبري ساعت ۱۳، كه 
خبر رهبري را اجرا مي كردم از اين جمله رهبر انقالب كه فرمودند:»من 
شخص ترامپ را شايسته مبادله هيچ پيامي نمي دانم«، احساس غرور 
كردم و تا ثانيه هاي بعد كه به خواندن خبر ادامه دادم، به فكر آن جمله 
مقتدرانه حضرت آقا بودم و به داشتن چنين رهبري به خود مي باليدم. 
-----------------------------------------------------

 قرارگاه عمار با انتشار اين تصوير توئيت كرد: بعضي از نامه ها 
ارزش نشستن روي اون هم ندارند )به زير پاي نخست وزير ژاپن توجه 

كنيد( اينم عاقبت نامه ترامپ ... 
-----------------------------------------------------

 علي سلطاني وش توئيت كرد: با يكي از اساتيد به نام علوم سياسي 
دانشگاه هاي تهران كه خيلي هم قرابتي با مواضع ايدئولوژيك جمهوري 
اسالمي نداره، صحبت مي كردم كه يهو با كلي غرور و افتخار گفت: كاش 
مي ش��د آقاي خامنه اي رو ببينم بهش بگم باب��ت احياي عزت و غرور 

مليمون ازتون ممنونيم. گل كاشتيد جناب مستطاب. 
-----------------------------------------------------

 علي عليزاده توئيت كرد: اقتصاد ژاپن ۱۰برابر ايران اس��ت، اما 
مطمئنم ژاپني ها حس��رت ايرانيان را خوردند. ژاپني كه بعد 7۵سال 
هنوز در اشغال 2۳پايگاه نظامي امريكاست و جرئت نقد جناياتش را هم 
ندارد. مطمئنم آرزو داشتند رهبر آنها هم جاي پادويي و پيام رساني، 

صداي استقالل ملتش مي شد و ترامپ را اينگونه تحقير مي كرد. 
-----------------------------------------------------

 سيدعلي اكبري با انتشار اين عكس توئيت كرد: دختر است 
ديگر... دارد نوازش  هاي  گرم پدرانه روي س��ر خ��ود را تالفي مي كند. 

شهيد محمد جنتي
-----------------------------------------------------

 رضا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: پش��ت چراغ قرمز بودم 
خيلي ساده يه كارتن پهن كرد جا نمازش��و از توي پالستيك در آورد 
وايساد به گفتن اذان با صداي بلند. توي عمرم اگه به يكي غبطه بخورم 

اين افسر پليسه.
-----------------------------------------------------

 رضا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: سرنوش��ت بس��ياري از 
فالمينگو هاي تاالب ش��ادگان. فالمينگوهايي كه خوريات )شاخه اي 
از دريا كه وارد خشكي ش��ده باشد( تاالب ش��ادگان را براي زادآوري 
انتخاب كرده اند؛ به همراه جوجه هايش��ان س��ر بريده سر از بازار شهر 

شادگان در مي آورند. 
-----------------------------------------------------

 جعفر فرجي با انتشار اين عكس توئيت كرد: ۸۰درصد توليد 
ثروت امريكا و... از منابع نامشهود است. در عصر اطالعات  جوان سازي 
دولت، انقالب در س��اختار و ش��يوه مديريت فعلي نظام  آي تي و علم 

كشور است.
-----------------------------------------------------

 ياس�ر جاللي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: با حركت ها و 
مفاهيم جالبي مواجهي��م؛ از زونكن هاي اطالعات ملي و قفس��ه ملي 

اطالعات تا سر كار گذاشتن ملي و شبكه ملي اطالعات...

خسرو سهل آبادي*

 رئيس انجمن متخصصان داخلي ايران با بيان اينكه كمبود پزشك 
در كشور نداريم، گفت: ۵۰ تا 6۰ هزار پزشك عمومي داريم كه از آنها 
استفاده نمي شود و نشان مي دهد مش��كل ما عدم مديريت در تقسيم 

پزشكان در كشور است. 
 معاون پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش گفت: تاكنون 
بخشنامه اي مبني بر ممنوعيت پخش موسيقي در مدارس نداشته ايم. 
 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداش��ت 
گفت: بيماران مبتال به MPS مي توانند به هش��ت مركز ارائه خدمات 

فعال در كشور مراجعه كرده و خدمت مربوطه را دريافت كنند. 
 رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر سفارش خاصي 
از برخي نمايندگان مجلس به سازمان غذا و دارو اعالم شده، اين نهاد نام 

نماينده و درخواست وي را به طور شفاف اعالم كند. 
 رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداش��ت گفت: بسته حمايتي 

بيماران SMA نيازمند بودجه ۳۰ميليارد توماني است. 
 جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور گف��ت: بنده اطالع دقيقي از 
زمان برگزاري انتخابات شوراياري ها ندارم و اظهارنظري نيز نمي كنم. 
 به همت دو شركت دانش بنيان نسل جديد، محصوالت ضد عفوني 
كننده و شوينده هاي اختصاصي واحد CSSD بيمارستاني توليد شد. 
اين محصول كه پيش از اين از كشورهاي آلمان، سوئيس و فرانسه وارد 
مي شده است، در حال حاضر به همت محققان داخلي در كشور ساخته 

و موجب خودكفايي كشور در اين حوزه شده است. 
 مديرعامل س��ازمان انتقال خون، با اش��اره به توليد ۴۰۰ هزار ليتر 
پالسما در كشور گفت: براي تأمين نياز كشور دست كم بايد اين توليد 

دو برابر شود. 
 مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش جزئيات هدايت 
تحصيلي دانش آموزان را اع��الم كرد و گفت: ص��دور برگه هاي هدايت 

تحصيلي پس از اعالم نتايج امتحانات و از ۱۰ تيرماه انجام مي شود. 
  همزمان با آغاز فاز اجرايي بسيج ملي كنترل فشارخون باال، يكي از 
عوامل اصلي افزايش فش��ارخون اعالم شده است. نمك كمتر، زندگي 
بهتر؛ شعاري كه عمل به آن مي تواند تا حدودي از مصرف اين سم سفيد 

كه منجر به افزايش فشارخون مي شود، جلوگيري كند. 

سياست زدگي 
آفت جدي نظام تعليم و تربيت کشور

پيش��رفت و انحطاط هر ملت و كش��وري نتيجه مس��تقيم پيشرفت 
و انحطاط دس��تگاه تعلي��م و تربيت آن كش��ور اس��ت. به گونه اي كه 
آينده كش��ور در آين��ه آموزش و پرورش امروز قابل  مش��اهده اس��ت؛ 
آموزش و پرورش، كليد فتح آينده اس��ت. اين حقيق��ت غيرقابل انكار 
حداقل در حد شعار و حرف مورد اتفاق همه جناح هاي سياسي است، 
اما متأسفانه در عمل وزارتخانه آموزش و پرورش يكي از پرحاشيه ترين 
وزارتخانه هاي كشور است. وزراي آموزش و پرورش هميشه در معرض 
استيضاح و فشارهاي سياسي بوده اند و سياست زدگي آفت جدي نظام 

تعليم و تربيت كشور است. 
چهاردهمين وزير آم��وزش و پرورش، بعد از انق��الب در نامه اي علت 
اس��تعفاي خود را كانديداتوري براي مجلس ش��وراي اسالمي اعالم 
كرد. اقدامي كه افكار عمومي جامعه، جناح هاي مختلف سياس��ي آن 
را دليل موجه براي كناره گيري از وزارت آموزش و پرورش ندانستند، 
بديهي است و همه مي دانند كه اين استدالل قابل قبول نيست چراكه 
جايگاه وزارت به لحاظ خدمت بسيار مهم تر است و اگر قرار است ايشان 
كه معاونت پشتيباني وزارت آموزش پرورش را در كارنامه خود دارند 

خدمت كند، چه جايي مهم تر از وزارت آموزش و پرورش؟
اس��تعفا به علت حضور در انتخابات مجلس منطقي به نظر نمي رسد. 
وزيري براي ش��ركت در انتخاب��ات مجلس كرس��ي وزارت آموزش و 
پرورش را رها كند، اين استدالل باوركردني نيست. خوب بود كه آقاي 
بطحايي صادقانه حرف مي زد، زيرا وقتي ب��اور جامعه بر غيرصادقانه 
بودن اين استدالل اس��ت،  خانواده آموزش و پرورش از جمله معلمان 
و دانش آموزان ياد مي گيرند كه مي ت��وان غيرصادقانه هم رفتار كرد. 
انتظار داشتيم اگر ايشان خواس��ته ها و برنامه هايي داشتند كه دولت 
همراهي نكرده بود،  آن را عنوان مي كرد و حتي اگر باورش اين بود كه 
دولت همراهي و همكاري كرده، اما خودش توانايي نداشت باز هم اين 
موضوع را صادقانه مي گفت. استعفا با توجيه حضور در مجلس آن هم 
از مديريت عالي نظام تعليم و تربيت پيام تربيتي خوبي به همراه ندارد. 
براي اس��تعفا و كناره گيري جناب بطحايي احتماالتي توسط رجال و 

شخصيت هاي سياسي مطرح شد كه از اين قرار است:
* اختالف با نوبخت، رئيس س��ازمان برنامه و بودجه همان عاملي كه 

باعث استعفاي وزير بهداشت و درمان شد. 
*اختالف وزير آموزش و پرورش با رئيس جمهور به خاطر عدم همراهي 
دولت براي تحقق وعده هاي جناب بطحايي در برنامه ايشان در تصدي 

پست وزارت.
* عدم پرداخ��ت به موقع معوق��ات، افزايش حقوق و حل مش��كالت 

معيشتي فرهنگيان، عدم اجراي رتبه بندي معلمان.
*رويارويي جناب بطحايي ب��ا مافياي كنكور و ش��ركت هاي تجاري 

گسترش تست زني و حافظه محوري در آموزش و پرورش.
* فجايعي همچون مدرسه غرب تهران، زاهدان و تاكستان و... 

*طراحان پشت پرده سند 2۰۳۰
*فرار از پاس��خگويي دولت در پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره 
فرهنگيان، پرونده اي كه در يك روز همزمان در جلسه رسيدگي دادگاه 

سه نفر دچار سكته مي شوند.
در هر دوره اي تعليم و تربيت كشور متأثر از فضاي سياسي دولت ها بوده 
است و حتي مديراني كه وابستگي سياس��ي خاصي نداشته اند، تحت 
تأثير فضاي سياس��ي جامعه مجبور به اجراي برنامه هاي جهت داري 
در درون آموزش و پرورش ش��ده اند و سايه انداختن فضاي سياسي زده 
بر سر آموزش و پرورش همواره از بزرگ ترين معضالت و مشكالت اين 
نهاد بوده است. در بس��ياري از كشورها نظام آموزش و پرورش از جمله 
سازمان هاي ثابتي است كه تغييرات گسترده اي در آن با تغيير سران 
سياسي كش��ور رخ نمي دهد. در نتيجه مديران ارشد و مياني اين نهاد 
در طي ساليان تجارب ارزشمندي را كسب، ذخيره و اجرا مي كنند، اما 
در كشور ما متأس��فانه با وجود تأكيدات فراوان دولت هاي مختلف بر 
عدم تغييرات گس��ترده در نهادهاي بنيادين جامعه در برخي زمان ها 
شاهد هستيم كه با تغيير يك مدير ارشد دامنه اين تغييرات حتي به 

آبدارچي ها و پيش خدمتان آن سازمان نيز مي رسد. 
متأس��فانه س��نگ بناي اين تغييرات گسترده و بي حس��اب در دولت 
اصالحات گذاشته شد و در دولت احمدي نژاد اين مسير غلط ادامه يافت 
در دولت به اصطالح اعتدال و تدبير ضمن تغيير بيش از ۳ هزار مدير از 
ستاد تا مديران استان ها، مناطق، شهرستان ها و حتي مديران مدارس و 
در مدت حدود شش سال چهار وزير يعني به طور متوسط هر وزير ۱/۵ 

سال اين روند غلط با شدت بيشتر ادامه يافت. 
آيا در آموزش پرورش كه برداش��ت محصوالت ارزشمند و حياتي آن 
حداقل نيازمند برنامه ريزي 2۰ساله است اين نحوه عملكرد مي تواند 
قابل دفاع و زمينه س��از تعليم و تربيت اسالمي و نهادينه كردن سبك 

زندگي اسالمي و خدمت به فرهنگيان باشد؟
پايان اين بيان حكيمانه رهبر معظم انقالب را يادآوري مي ش��ود: نگاه 

سياسي، حزبي و جناحي به آموزش و پرورش سم است. 
* نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

وارده
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