
   مرتضي روحاني:
در سند انتظارات دولت از آموزش وپرورش 
با اسم رمز »مردمي سازي آموزش وپرورش« 
رس��ماً در حال نقض اصول قانون اساسي 
براي حق آموزش رايگان هستند. يكي به 
آقايان بگويد س��امت، آم��وزش و امنيت 
قابليت خصوصي سازي در يك نظام عادالنه 

را ندارد. 
   محي الدين محمديان:

آموزش پت��ه اي، پته  عدالت آموزش��ي را 
بيرون مي ريزد و بيش از هميش��ه عفونت 
آموزش وپرورش طبقاتي، عدالت اجتماعي 

را آلوده مي كند! نگوييد، نگفتند!
:»L .R .H« كاربري با نام   

افزايش م��دارس هيئت امناي��ي مخالف 
اصل30قانون اساسي اس��ت كه مي گويد: 
دولت موظف است وسايل آموزش وپرورش 
رايگان را براي هم��ه ملت تا پاي��ان دوره 
متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيات 
عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور 

رايگان گسترش دهد. # آموزش رايگان 
   مجتبي نامخواه:

از مهم ترين اركان تحول مدنظر دولت)ها( 
در آموزش وپرورش، رشد شوك آور مدارس 
پولي است. در سندي كه اخيراً منتشر شده 
دولت آرزو كرده صورت اخير مدارس پولي 
كه موسوم به هيئت امنايي است، طي كمتر 
از دو سال، از 3/5درصد كنوني به 25 درصد 

افزايش يابد!
    كاربري با نام »ابراهيم«:

خود وج��ود مدارس هيئ��ت امنايي فعلي 
مغاير با قانون اساسي و مخالف رأي ديوان 
عدالت اداري در س��ال ۱3۹۷ اس��ت، بعد 
دولت رئيسي ميخواد در يك سال 30 درصد 
مدارس دولتي رو هيئت امنايي كنه! اسم 

اين كار رو هم ميذارن گسترش عدالت!
    علي مرمزي:

طبق قانون اساس��ي تحصيل بايد رايگان 
باش��د! از س��ويي ديوان عدالت اداري در 
س��ال های ۹۶ يا ۹۷، وجود مدارس هيئت 

امنايي را غيرقانون��ي خواند، لكن در دولت 
تصميم بر اين ش��ده كه م��دارس هيئت 

امنايي اتفاقاً هشت برابر هم بشود. 
   حبيب ازغدي:

خصوصي سازي آموزش وپرورش، مردمي سازي 
آموزش وپرورش نيست. 

   حميد رفيعي:
در س��ند تحول و انتظارات دولت، با هدف 
هدفمندي سرانه، افزايش اختيار و نظارت 
خانواده و مشاركت مردم، ايده اعطاي يارانه 
آموزشي جهت اجرا اباغ شده است. به نظر 
مي رسد اين ايده كه بر محور كااليي سازي 
س��وار اس��ت، منجر به افزاي��ش مدارس 
خصوصي، انحصارگرايي، طبقاتي سازي و 

جهاني سازي آموزش مي شود. 
   اميرحسين پيوندي:

و ب��از ه��م ي��ك ت��راژدي آش��نا در نظام 
آموزش وپرورش! آن هم با شعار تحقق عدالت 
تربيتي و به كام مدارس خصوصي)پولي(. 
طرح يارانه آموزشي كه توسط رئيس جمهور 

وزارتخانه اباغ ش��ده گامي است در جهت 
كااليي س��ازي آموزش وپرورش. #مدرسه 

رستوران نيست
   سعيد خسروشاهي:

ظاهراً قرار است پولي شدن آموزش در اين 
دولت سرعت بيشتري بگيرد! معاون وزير 
آ.پ گفته طي دو،س��ه سال آينده مدارس 
هيئ��ت امناي��ي از ۷درص��د به25 درصد 
مي رسد! اين يعني براي ورود به اين مدارس 
بايد شهريه پرداخت كرد! با اين كار تبعيض 
آموزشي در جامعه به شدت افزايش خواهد 

يافت! چرا صداي كسي بلند نمي شود؟
»CIVIL«: كاربري با نام   

همين حاالش��م خيلي از مدارسي كه من 
ميشناس��م هيئت امنايي ش��دن. مدرسه 
دوران راهنماييم و دبيرستان هيئت امنايي 
شدن. بخش عمدش هم برمي گرده به اينكه 
دولت پول كافي بهش��ون نميده. پولي كه 
بهش��ون ميده در حد مدارس وسط كشور 

جنگ زده  آفريقايي هستش.

مدرسه رستوران نيست!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تصميم دولت براي افزايش مدارس هيئت امنايي

بر اساس سند تازه منتشرشده از شوراي تحول دولت خطاب به آموزش وپرورش كه با نام »سند 
انتظارات رئيس جمهور« انتشار يافته، آموزش وپرورش مكلف شده است تا ۲۵ درصد مدارس 
هيئت  امنايي را افزايش دهد. اين مسئله با انتقادات بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه 

شده است. كاربران معتقدند اين دستور به معناي خصوصي سازي آموزش وپرورش است و 
موجب تعميق بي عدالتي خواهد شد. كاربران خواهان توقف اين دستور شدند و آن را مغاير با 
اصول دولت سيزدهم دانستند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

       مسير پياده روي زنجان به گيالن 
| كانال تلگرامي نشنال جئوگرافي

شوخي جنسي نكنيد
آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:

شوخي جنسي نكنيد... شوخي هاي جنسي را نه گوش بگيريد و نه 
به زبان بياوريد! اينها مجلس را تاريك مي كند. اينها بيماري مي آورد. 

اينها دل را سياه مي كند. 
به هيچ كس نگاه معنادار نكنيد، چه مرد، چه زن. خودتان را كنترل 
كنيد. اين چشم اگر پاك شد، زبان پاك شد، گوش پاك شد، دست 
پاك شد، انسان بي قرار مي شود نسبت به خدا. نمي خواهد يك كاري 
بكني كه خدا را دوست بداري. نمي تواني دوستش نداري. چون او 
پاك ُربا است. قدوس اس��ت. اگر پاك شدي، مجذوب او مي شوي. 
جاذبه او مي گيردت. تو نگران نباش كه او دوستت بدارد. تقوايت را 
حفظ كن، دوستت خواهد داشت. تو مواظب تقوايت باش. محبت، 

كار تو نيست. كار خودش است. محبت خودش مي آيد. 
آثارش هم اين است كه از نماز خوشت مي آيد. اولين آثار محبت 
خدا، در وضو جلوه مي كند. از وضو لذت مي بري. از غس��ل لذت 
مي بري. بعد، از يك قس��مت هايي از نماز لذت مي بري. گاهي از 
سجده لذت مي بري. گاهي از فكر. فكر هم يك نوع عبادت است. 

از فكر لذت مي بري. 
منب�ع: كان��ال تلگرامي »ن��كات ن��اب و حكمت ه��اي آيت اهلل 

حائري شيرازي«

   آیينه نفس

پروفسور! قيمه مي خوري يا قرمه؟

رضا غامي در توئيتي نوشت: در جامعه عقل گرا و واقع بين، قهر سياسي ميان جناح ها نه تنها 
بي معناست بلكه مخرب است، بنابراين جا دارد با نقش آفريني عناصر ريش سفيد در هر دو جناح 
اصولگرا و اصاح طلب، سلسله گفت وگوهاي سازنده اي ميان عناصر ميانه رو از هر دو جناح در 

كشور راه اندازي شود. اين  كار حتماً به نفع كشور است. 

سيدنظام الدين موسوي در توئيتي نوشت: دوستان! بياييد قدري به روز شويم. بستن تنگه 
هرمز يك »تهديد دهه شصتي« است براي وقتي كه ايران جهت پاسخ به حمات صدام هم 
بايد موشك از ليبي وارد مي كرد، نه االن با وجود انبوه شهرهاي موشكي سوپرسونيك، بُرد 

2هزاركيلومتر و نقطه زن، پهپادهاي متنوع و پيشرفته و غني سازي ۶0درصدي اورانيوم!

دكت��ر مجتب��ي لش��كربلوكي در كان��ال 
تلگرامي خود نوشت: ابتدا يك نوشته زيبا از 
محمدحسين كريمي پور، فعال كسب وكار را 
باهم بخوانيم: خدمتكار جديد يك  پروفسور 
از او  پرسيد كه قرمه بپزم يا قيمه؟ دو ماه بعد، 
آقاي دكتر پاس��خ مكتوب داد. جواب، يك 
دفترچه 5۹صفحه اي بود با چهار دياگرام و  
يك جدول اكسل پرحجم كه نشان مي داد 
اوالً براي پاس��خ به اين س��ؤال، بايد ابتدا به 
۱۷سؤال بنيادين ديگر جواب داد . ثانياً يك 
مطالعه رفتاري س��ه ماهه روي يك جامعه 
۱00نفري از پروفسورهاي 52 الي ۶0 ساله 
الزم است. پيوس��ت اقتصادي مي گفت اين 
مطالعات ۶50ميليون توم��ان هزينه دارد. 
گزارش شرح مي داد در صورت تأمين بودجه، 
ممكن اس��ت طی ۱۱ماه با روايي53درصد 
بين قرمه و  قيمه انتخاب كرد. خدمتكار زان 
پس ياد گرفت ديگر سؤال نكند. او با اتكا به 
سه كاس س��وادش، در ايكي ثانيه با روايي 
۱00درصد به اين نتيجه رسيد كه اشكنه هم 
از سر چنين آدمي زياد است، لذا زان همان را 

بار گذاشت. مشكلي هم پيش نيامد. 
   تحليل و تجويز راهبردي

آنچه ايش��ان به طنز گفت��ه از منظر علمي 
 نام و نشان مش��خصي دارد: »فلج تحليلي« 

فل��ج  )Analysis paralysis(ي��ا 
بيش تحليلي كه هم در سطح زندگي شخصي 
و هم در سطح سازمان و ملي به كرات ديده 
مي ش��ود. معني آن چيست؟ زماني كه يك 
فردي يا گروه براي حل يك مسئله آنقدر فكر 
يا آنقدر تحليل مي كنند كه فلج مي شوند و 

نمي توانند تصميم بگيرند. 
چرا چني��ن چيزي رخ مي ده��د؟ به دليل 
نگراني از بروز يك مس��ئله بالقوه بزرگ تر، 
به دليل ترس از اش��تباه ك��ردن، به خاطر 
عدم توانايي در تفكيك مسائل مهم و از مهم 

فرعي، جست وجوي يك  راه حل كامل بدون 
هيچ نقطه ضعفي به خاطر كمال گرايي. اينها 
باعث مي ش��ود يا هرگ��ز تصميمي گرفته 

نمي شود يا خيلي دير گرفته مي شود. 
راه حلي هم دارد؟ بس��ته به ريش��ه مسئله 
ممكن است راه حل هاي زير كاربرد داشته 

باشد: 
۱( تعيين زم��ان ب��راي تصميم گيري. به 
خودتان يا سازمان تان بگوييد تا اين زمان 

بايد اين تصميم گرفته شود. 
2( تفكيك مسائل: مسائل مهم را از مسائل 

غيرمهم شناسايي كنيد و براي مسائل ]غير[ 
مهم اصًا وقت نگذاريد يا كم بگذاريد. 

3( روتين سازي: تصميمات تكرارشونده را 
شناس��ايي كنيد )مثًا چي بپوشم يا چي 
بپزم؟( و يك بار به صورت جدي به آنها فكر 
كنيد، نتيجه را نهايي كنيد و سپس سيستم 

را بگذاريد روي حالت اتوماتيك. 
۴( برون سپاري تصميمات. اخذ تصميمات 

غيرمهم را به ديگران بسپاريد. 
5( روي اين باور كار كنيد كه هيچ گزينه اي 
كامل نيس��ت. هنر تصميم گيري عالي اين 
اس��ت كه بين گزينه هاي ناقص يك گزينه 
كمتر ناقص پيدا كنم و نه گزينه بدون نقص. 

۶( اين باور را در خود تغيير دهيد كه اول بايد 
فكر كرد و بعد انتخاب. گاهي اوقات بهترين 
روش سعي و خطاس��ت. اول يك انتخاب 
موقتي )عم��ل كوچك(، س��پس دريافت 
اطاعات بيش��تر، بعد تحلي��ل اطاعات و 

سپس انتخاب بهتر و عمل مجدد. 
توسعه ملي، بهبود سازماني و رشد شخصي 
همه در گرو تصميم ها و انتخاب هاي بهتر 
ماس��ت. اگر از وضعيت ام��روز خود راضي 
نيستيم، اين ناشي از انتخاب هاي بد گذشته 
ماس��ت. اگر آينده بهت��ري مي خواهيم از 

انتخاب هاي امروز شروع كنيم. 

قهر سياسي جناح ها مخرب است بياييد قدري به روز شويم!

فرزندآوري و فرزندپروري
مجتبي همتي فر در كانال شخصي خود 
در پيام رس��ان »بل��ه« نوش��ت: در 
جلسه اي كه در خدمت دكتر بانكي پور 
]نماينده مجلس و طراح طرح جواني 

جمعيت[ بوديم، عرض كردم:
۱- بحران فرزندآوري حل نمي شود، 
جز ب��ا تحلي��ل درس��ت ريش��ه ها. 
تقليل موضوع به عوام��ل اقتصادي 
نگران كننده است. عوامل غيراقتصادي همچون فرزندگريزي و ناتواني در والدگري را حتماً بايد 

لحاظ كرد: »آماده سازي زوجين جوان و والدين جوان براي پدري/ مادري.« 
2- فرزندآوري به »كميت نسل« توجه دارد، اما فرزندپروري به »كيفيت نسل«. كميت و كيفيت 
را توأمان بايد داد. كودكستان ها و مراكز تربيت كودك و تسهيل والدگري را بايد حمايت و تقويت 

كرد، البته كودكستان معين و حامي خانواده است و نه جايگزين آن. 
3- در جامعه، بايد مادري و  پدري را ارزشمند كنيم و ارج بگذاريم. عزيزتر بودن مادران و پدران 

در جامعه بايد مشهود باشد، لذا برنامه هفتم بايد خانواده محور باشد... 
۴- »س��ازمان ملي تعليم و تربيت كودك« متولي ملي موضوع تربيت كودكان زير هفت سال و 
والدگري است. در بودجه سال۱۴02 كه هيچ توجهي نشده است. رويكرد برنامه هفتم هم گويا چنين 

است. اگر »جواني جمعيت و حمايت از خانواده« اهميت ملي دارد، براي اين امر فكري بشود. 

آداب حضور در شبكه هاي اجتماعي
دكتر محمدعلي تهراني طي يادداشتي 23مورد از آداب حضور در شبكه هاي اجتماعي را به 

اشتراك گذاشت. مواردي كه او به آنها اشاره كرده است عبارتند از:
۱-   هر چيزي را فوری به اشتراك نگذاريد. ابتدا آن را با دقت بخوانيد و كمي در آن تأمل كنيد. 

2- هر چيزي را از هر جايي كپي نكنيد. 
3- لطفاً از شدت آزادي بياني كه در گروه هاي مجازي وجود دارد، ذوق زده نشويد! شايد مسير را 

گم كرده باشيد و به بيراهه برويد. 
۴- اول از همه، اهداف گروه تان را مشخص كنيد. 

5- هر كسي را به هر گروهي اضافه نكنيد. 
۶- حجم خبرهايي را كه به اشتراك مي گذاريد، خودآگاهانه و با وسواس كنترل كنيد!

۷- گاهي تماشاگر باشيد. 
۸- واكنش سريع نشان ندهيد. 

۹- هميشه حواس تان باشد كه چه پست مي كنيد. 
۱0- مطالب متناسب با گروه يا مخاطب پست كنيد. 

۱۱- گاهی وقت ها مي توانيد با كم يا زياد كردن كلمات يا جمات، پيام قبلی را اصاح يا تكميل كنيد. 
۱2- هوشيارانه عمل كنيد، چون شايد در آينده از اثرات منفي اين پيام ها، در شرايطي عليه خودتان 

يا خانواده تان استفاده شود!
۱3- دقت كنيد كه اشاعه دهنده بي بند و باري و فحشا نباشيد. 

۱۴- آبروي ديگران، بازيچه شما و ابزاري براي سرگرمي دوستان تان نيست!
۱5- در به اشتراك گذاشتن فايل ها و عكس ها، كمي دورانديش باشيد! شايد قرباني بعدي شما باشيد. 

۱۶- در هر شرايطي كه قرار داريد، ترويج دهنده افكاري سازنده و سالم باشيد. 
۱۷- اگر شما را در گروهی عضو كردند و شما هيچ كس را نمی شناسيد يا از هدف گروه بی اطاعيد، 

سريع از آن خارج شويد. 
۱۸- پيامي كه قبول نداريد به ديگران ارسال نكنيد!

۱۹- توجه كنيد كه امروزه يكی از راه های شناخت شخصيت شما همين شبكه های اجتماعی است. 
20- در انتقاد از ديگران انصاف را رعايت كنيد. 

2۱- در مبارزه با نظرات و عملكرد ديگران از جاده مردي و مردانگي خارج نشويد. 
22- از دين استفاده ابزاري نكنيد. 
23- خرافه پرستي را ترويج نكنيد. 

موفقيت ها تدريجي هستند
كانال تلگرامي »مهارت هاي زندگي« 
بخشي از كتاب »خرده عادت ها« اثر 
»جيمز كليير« را به اشتراك گذاشت. 
در اين بخش از كتاب مي خوانيم: تصور 
كنيد يك تكه يخ روي ميز جلوي شما 
قرار دارد. اتاق سرد است و مي توانيد 
نفس كشيدن خودتان را ببينيد. در 
حال حاضر دماي اتاق منفي 5درجه 
است. دماي اتاق به شكل بسيار آرامي بيشتر مي شود: منفي 5درجه، منفي ۴درجه، منفي 3درجه... 

تكه يخ همچنان روي ميز جلوي شماست: منفي 2درجه، منفي يك درجه، صفر درجه... 
هنوز هيچ اتفاقي نمي افتد. س��پس در دماي يك درجه، يخ شروع به ذوب شدن مي كند. يك 
تغيير يك درجه اي كه به نظر هيچ تفاوتي با درجه حرارت قبل از آن ندارد، باعث تغيير بزرگي 

شده است. لحظات باشكوه، اغلب در نتيجه  بسياري از اقدامات قبلي هستند. 
در مراحل اوليه و ميانه اي هر تاشي، اغلب يك دره نااميدي وجود دارد. شما انتظار داريد كه به 
صورت خطي پيشرفت داشته باشيد و نااميد  كننده است كه تغييرات در روزها، هفته ها و حتي 

ماه هاي اول چقدر بي اثر به نظر مي رسند. احساس مي كنيد به جايي نمي رسيد. 
اما اين اصل را به ياد داشته باشيد: قدرتمندترين و ماندگارترين نتايج زود به دست نمي آيند.

 پنتاگون اطالعات ميليون ها كاربر يك اپليكيشن 
يادآور نماز را »خريده است«

كانال »ژورسان« در پلت فرم »بله« خبر داد: وزارت دفاع اياالت متحده امريكا، پنتاگون به منظور مقابله 
با تهديدات اسام گرايي افراطي داده هاي شخصي كاربران يك اپليكيشن مذهبي را خريداري كرده 
است. اين اپليكيشن كه »مسلمان پرو« نام دارد، يك اپليكيشن مذهبي است كه زمان عبادات روزانه، 
اذان و ديگر تكاليف ديني را يادآوري مي كند. شركت سازنده آن، اين اپليكيشن را »محبوب ترين 
اپليكيشن جهان اسام« مي داند.  گزارش شده اس��ت كه امريكا عاوه بر داده هاي اين اپليكيشن، 
داده هاي يك اپليكيشن دوستيابي مسلمانان به نام Muslim Mingle را كه بيش از ۱00هزار بار 
دانلود شده نيز خريداري كرده است. شركت ثالث X- Mode كه گفته مي شود اطاعات را به پنتاگون 
فروخته است، مي گويد قراردادهاي نظامي اش عمدتاً بر سه محور »ضدتروريسم، امنيت سايبري و 
پيش بيني مكان هاي شيوع ويروس كرونا« متمركز است.  اياالت متحده از كشورهاي پيشتاز در صنعت 
تحليل داده هاي جغرافيايي به دست آمده از طريق تلفن هاي همراه محسوب مي شود. مدتي قبل 
مشخص شده بود كه پليس فدرال امريكا از داده هاي مسيريابي براي تعقيب مهاجران غيرقانوني به 
امريكا استفاده مي كند. گمان مي رود بخش عمده اي از شناسايي اهداف حمات پهپادي در سوريه و 

عراق از طريق جمع آوري و آناليز اين داده هاي جغرافيايي امكانپذير شده باشد.

»به نام خدا« يا »بنام خدا«؟
حاتم ابتسام در توئيتي نوش��ت: »به نام خدا« حرف »ب« چسبان به 
ابتداي واژه صفت ساز است و كلماتي همچون »ساز« و »نام« »خور« و 
»فروش« را به صفت تبديل مي كنيد. براي همين »بنام« يعني مشهور و 
نامي. پس »بنام خدا« كه همان اول متن تان مي گذاريد، غلط است.   

وكالت مي دهم!
عليرضا قزوه در توئيتي نوش��ت: وكالت مي دهم به رضا پهلوي پس��ر 
فرح و ممرضا كه حق مرا از ۴0ميليارد دالري كه با خود از ايران بردند، 
محاسبه كرده و اگر شد به حساب بانك ملي ام در ايران بريزد، اگر هم 

نشد از طريق پسرعمو قاسم كه در آلمان است برايم حواله كند.

عذرخواهي براي دستان در جيب!
الهام عابديني در توئيتي نوشت: كيهارا، دستيار نخست وزير ژاپن كه 
در طول نشست خبري نخست وزير در امريكا، دستش در جيبش بود، 
بابت رفتار بي ادبانه اش عذرخواهي كرد و گفت مادرش گفته از اين رفتار 
او خجالت زده شده و به او پيشنهاد داده جيب هايش را بدوزد! اين رفتار 

كيهارا با انتقادهاي شديد در فضاي مجازي مواجه شده بود. 

مدارسي كه نمي توانند زندگي بياموزانند
ليا مرادپور در توئيتي نوشت: مدارس ما بلدن نخبه مهندس و پزشك بار 
بيارن اما به خاطر باگ بزرگي كه داره تقريباً محاله از توش بتوني فردي 

دربياري كه به لحاظ تكنيك هاي زندگي موفق چيزي بارش باشه!
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