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  مدارس غیرانتفاعی تبدیل به پرستاران آموزشی دانش آموزان شده اند
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گروه جامعه- الناز محمدی| مدارس غیرانتفاعی 
بهترند یا دولتی؛ این سوال سال هاست تبدیل به سوال 
اصلی خانواده هایی شده که فرزندانشان در سن ورود به 
مدرسه اند. در همه این سال ها بین کارشناسان آموزشی 
و حتی مسئوالن آموزش و پرورش دراین باره تفاوت نظر 
وجود داشته؛ این که بچه ها به مدارس غیرانتفاعی بروند، 
پول بیشتری بدهند و مهارت های مختلفی را یاد بگیرند 
یا این که مدارس دولتی بچه ها را جامعه پذیرتر و با جامعه 
سازگارتر می کند همیشه جزو این اختالف ها بوده است.  

***
به ای��ن دلیل که در م��دارس دولتی اگ��ر دانش آموز 
توقعی هم دارد، توقع منطقی دارد درحالی که توقعات 
دانش آموزان غیرانتفاعی بسیار زیاد است چرا که خیلی 

 از آنها فکر می کنند چون پدرش��ان برای تحصیل آنها
 7-6 میلیون به مدرس��ه پول می ده��د، او باید به معلم 
بگوید که چه کار کند و چنین دیدی دارد. بعدها هم با 
همین دید به مردم نگاه خواهد کرد. این درحالی است 
که دانش آموز باید همیشه مرجعیت معقول و مشروع 
معلم را بپذیرد، ام��ا خیلی مواق��ع می بینیم که وقتی 
بین دانش آموز و معلم، اختالفی پیش می آید، مدرسه 
غیرانتفاعی ترجیح می دهد که معلم را عوض کند چون 
در مدرسه غیرانتفاعی هر دانش آموز 5 تا6  میلیون برایش 
سود دارد و بنابراین به نفعش است که معلم را عوض کند 
و همه اینها را دانش آموزان می بینند. من سال هاست که 

در مدارس غیرانتفاعی می بینم ...

رشد دانش آموزان در مدارس 
دولتی طبیعی تر است

 بايد محور ايراني، تركي، عربي را جدي گرفتتِب سفر

تعطیالت نوروز همیشه یادآور خوشي ها و در مواردي غم 
و اندوه است. نو شدن  سال و دید و بازدید اقوام و دوستان و نیز 
سفرهاي تفریحي، همه و همه وجه خوشایند این تعطیالت 
هستند. ش��اید تصور اینکه  س��ال را بدون چنین تعطیالتي 
آغاز کنیم، سخت باشد. ولي وجه تأسف بار آن نیز تصادفات 
جاده اي و مرگ ومیرهاي ناش��ي از حوادث رانندگي اس��ت. 
نسبت مرگ ومیر جاده اي در ایران در مقایسه با جهان باالست 
و در طول  س��ال نیز روزهاي تعطیل ازجمله عید نوروز آمار 
مرگ ومیر ناش��ی از تصادفات رانندگی بیشتر از سایر روزها 
اس��ت. کمتر فردي در ایران هس��ت که حداقل یکي از اقوام 
درجه یك یا دو او جان خود را در حوادث رانندگي از دس��ت 
نداده باشد. تعطیالت امسال نیز از این قاعده مستثنا نبود، ولي 
دردآورترین صحنه اي که در این خصوص دیده شد، تصویري 
است که از پش��ت یك کامیون )ظاهراً 5 یا 10 تن( انداخته 
شده بود و در گوشه کامیون 5 جس��د سوخته و در هم رفته 
دیده مي شد. مطابق خبر روشن کردن اجاق گاز گردشگری 
)پیك نیك( برای طبخ غذا در پشت کامیونی در حال حرکت، 
7 نفر را به کام مرگ کش��اند و ۸ نفر دچار سوختگی شدید 
ش��دند. این حادثه در ایام نوروز و در حالی اتفاق افتاد که یك 
کامیون از جاده ای در منطقه دشمن زیاری نورآباد فارس در 
حال گذر بود. راننده بی خبر از حادثه ای که در قس��مت بار و 
پش��ت خودرو رخ داده، تا ۳ کیلومتر به راه خ��ود ادامه داده و 
سرانجام توسط ماشین های در حال تردد متوجه آتش سوزی 
در پشت کامیون خود شده بود. متأسفانه استفاده غیرمجاز از 
وسایل باري براي حمل انسان قبالً هم دیده شده است و در 
همین روزها در نیکشهر بلوچستان 15 دختر دانش آموز به 
دلیل واژگونی یك وانت بار مجروح شده اند. این نوع استفاده 
از خودرو، دالیل خود را دارد که باید به آنها رس��یدگی کرد، 
ولي عازم سفر شدن آن هم پشت کامیون و روشن کردن چراغ 
را در قالب چه نوع رفتاري مي توان طبقه بندي کرد؟ ش��اید 
بتوان گفت، »تب یا ُمد مسافرت«. کمتر قابل تصور است که 
برخي افراد با خانواده، با وسایل حمل ونقل مثل کامیون و وانت 
یا با سکونت در محل هاي غیرمجاز و عجیب و غریب بتوانند 
عازم سفر تفریحي شوند و از آن لذت هم ببرند. همین امسال 

تصویري منتش��ر ش��ده بود که یك خانواده چادر خود را در 
اتاقك دستگاه هاي خودپرداز برافراشته و آنجا خوابیده بودند 
و زندگي مي کردند! این چیزي نیست جز یك تب مسافرت! 
ش��اید براي این کار مردم توجیه آوریم که از زندگي شهري 
خسته شده اند و مي خواهند هر طور شده به سفر بروند. اگر 
آنان به کوه و بیابان بروند، تا حدي این علت قابل فهم است، 
ولي وقتي شهر خود را ترك مي کنند و به یك شهر دیگر )که 
معموالً در عید شلوغ تر هم هست( مي روند، چگونه مي توان 
این توجیه را پذیرفت؟ به نظر مي رسد که اگر به سفر نروند، 
یك جاي کارشان اشکال داشته است و جالب اینکه سرعت 
افزایش تعداد سفرها نیز چشمگیر اس��ت. مطابق داده هاي 
مرکز آمار، در تابس��تان  س��ال 1۳92، 54 درصد خانوارهاي 
کشور حداقل یك س��فر داخلي را در این فصل داشته اند. که 
مجموعاً  64/4 میلیون س��فر بود که 59 درصد آنها با اقامت 
شبانه همراه بوده اس��ت. حدود 92 درصد ین سفرها با هدف 
دیدار بستگان، تفریح و زیارت انجام شده است. البته افزایش 
خودرو در افزایش س��فر موثر است، زیرا خانوارهایي که سفر 
رفته اند، 70 درصدش��ان داراي خودرو هس��تند ولي آنهایي 
که به سفر نرفته اند، حدود 4۸ درصدشان خودرو داشته اند، 
همچنین در تابستان 1۳92، بیش از 425 هزار خانوار ایراني 
به س��فر خارجي رفته اند. حدود 5 هزار میلیارد تومان هزینه 
این سفرهاي داخلی تابستاني در  سال 1۳92 بوده است که 
با اضافه شدن  هزار میلیارد تومان هزینه سفرهاي خارجي، 
ایرانیان سرجمع در طول تابستان  سال 92 روزانه حدود 70 
میلیارد تومان هزینه س��فر پرداخت کرده اند. تعداد سفر در 
تابستان 5 سال پیش از آن یعني تابستان  سال 1۳۸7، کمتر 
از 17 میلیون سفر بوده اس��ت، یعني در سال هاي 1۳۸7 تا 
1۳92 ح��دود ۳/9 برابر ش��ده اس��ت! با توج��ه به وضعیت 
ثابت جاده ها و نیز رش��د روزاف��زون خ��ودرو و از همه بدتر 
رواج سفر به عنوان یك س��بك زندگي جدید، که بخشي از 
آن براي پرهیز از دید و بازدیدهاي عید و هزینه هاي ناش��ي 
از آن و نیز مش��کالت دیگر اس��ت، ضرورت دارد که نسبت 
به این توجه بیش��تری صورت گیرد، و کوش��ش ش��ود که 
اس��تفاده از تعطیالت به نحو بهتر و کارآمدتري انجام شود.

متين  مسلم
كارشناسروابطبينالملل

در میان بس��یاري تحلیلگران ارشد نظامي و سیاسي 
این سوال مطرح است که آیا عملیات نظامي عربستان در 
یمن یك عملیات نظامي حساب شده است یا عملیاتي 
بي هدف با اهدافي بیش از اندازه خوشبیانه؟ آنچه که فعال 
مشاهده مي ش��ود صرفا تمرکز حمالت و بمباران هاي 
هوای��ي روي مناط��ق وس��یعي از محل ه��اي به گفته 
سعودي ها استقرار حوثي هاست اما این مي تواند ادعایي 
غیر دقیق با تردید فراوان باش��د. چراکه اوال هیچ منبع 
مستقل خبري و نظامي تاکنون آن را تأیید نکرده، ثانیا 
مناطق غیرنظامي تا کنون بمباران و غیرنظامیان زیادي 
کشته و زخمي ش��ده اند، ثالثا عالیمي که نشان دهنده 
تغییري در مواضع یا ترك استحکامات نظامي حوثي ها 
باشد، مشاهده نشده اس��ت. به همین دلیل حتي اگر از 
جنبه ارزش نظامي چنین عملیات گس��ترده اي مورد 
ارزیابي قرار نگیرد اما جاي این س��وال به قوت خود باقي 
است که تا چه زماني ائتالف سعودي قادر به ادامه حمالت 
هوایي خواهند بود؟ چراکه با تداوم عملیات هوایي بدون 
به کارگیري نیروهاي زمیني و پشتیباني حرفه اي )که در 
توانایي سعودي ها شك زیادي وجود دارد( اهداف جنگ 
نه تنها تحقق نخواهد یافت، بلکه عمال بر ضد خود عمل 
خواهد کرد. دالیلي هرچن��د نه فعال خیلي زیاد اما قابل 
تأمل در دست اس��ت که نشان مي دهد جنگ یمن وارد 
چنین فاز گسستي شده است. عربستان سعودي در ابتدا، 
برگرفته از 2 مولفه گس��تردگي حجم عملیات هوایي و 

حمایت هاي بین المللي )حداق��ل متحدان منطقه اي( 
تصور مي ک��رد در کوتاه ترین زمان ب��دون به کارگیري 
نیروي زمیني قادر خواهد بود سرنوش��ت نهایي جنگ 
را تعیین و جامعه بین المللي را در ش��وك یك باره آنچه 
»عملیات طوفان قاطع« توصی��ف و نام گذاري کرد، فرو 
ببرد اما تداوم روزافزون عملیات هوایي از یك سو و عدم 
همراهي پاکس��تان و ترکیه در جنگي ک��ه ابتدا وعده 
همراهي با آن را داده بودند از سوي دیگر، آشکار مي کند 
ارزیابي هاي اولیه آنها کامال خوش��بینانه و ساده انگارانه 
بوده اس��ت. یك دیپلمات ارش��د آسیایي مقیم مسقط 
پایتخت عمان مي گوید: »ریاض روي آنکارا و اسالم آباد 
به گونه اي عجیب حساب باز کرده بود. بیشتر به این دلیل 
که صرف حضور فیزیکي این 2 کشور مشروعیت عملیاتي 
گسترده اي را براي س��عودي فراهم و ائتالف عربي را به 
ائتالفي منطقه اي و اسالمي تبدیل مي کرد. من به مقامات 
عماني گفتم تصور این که آنکارا خود را درگیر جنگ یمن 
کند یا پاکستان مستقیما نیرو به یمن اعزام نماید، بسیار 
مش��کل و غیرممکن به نظر مي رس��د. ضمن این که در 
چنین تصور اشتباهي، موضوع ایران و روابط این کشور 
با همس��ایگان غیر عربش کامال نادیده گرفته شده. باز 
کردن رسمي جبهه غربي مرز هاي پاکستان به روي ایران 
و مرزهاي شرقي ترکیه به سمت ایران، دیوانگي تمام عیار 
و غیرممکني است. مقام عماني نظرات من را تأیید کرد«. 
صرف نظر از دیدگاه این دیپلمات، ش��اید تنها جاي این 
سوال باقي بماند که چرا ترکیه و پاکستان در همان ابتدا 
حمایت خود را از عربستان اعالم کردند؟ این را به درستي 
نمي دانم اما احتمال این که تحت تأثیر شرایط آتي ایران 
و گفت وگوهاي رو به جلو اتمي این کشور با قدرت هاي 

جهاني، رهبران ترك نهایتا به این نتیجه رسیده باشند 
که باز کردن جبهه اي جدید علیه ایران پس از بحران هاي 
س��وریه و عراق، به مصلحت نبوده و نباید بیش از این در 
برابر تهران جلو رفت، در تغییر موضع اولیه آنها موثر بوده 
است. از طرفي پاره اي منابع دیپلماتیك مقیم اسالم آباد 
گفته اند مذاکرات بس��یار صریح، روش��ن و بدون پرده 
ظریف وزیر خارجه ایران با مقامات اس��الم آباد در هفته 
گذش��ته در تغییر موضع آنها بسیار نقش مهمي داشته 
اس��ت. این منابع اما روشن نکردند آیا این گفت وگو هاي 
صریح حاوي نوعي تهدید ه��م بوده یا خیر؟ در صورت 
صح��ت و تأیید اما این نمي توان��د خیلي تعجب برانگیز 
باشد. موضع گیري تند و ناراحتي وزارت خارجه امارات 
و مقامات سعودي از پاکس��تان و ترکیه قابل درك است 
اما نشان مي دهد در ایجاد شکاف ائتالف سعودي، حال 
با هر ترفندي ایراني ها بس��یار موفق عم��ل کرده اند. اما 
صرف نظر از تمامي این تحلیل ه��ا، انتهاي کوچه اي که 
سعودي ها و خصوصا شوراي همکاري خلیج فارس وارد 
آن شده اند، کجاست؟ موفقیت سعودي ها در یمن، تقریبا 
امري محال و غیرممکن اس��ت. از همین روی باید دید 
که رهبران سیاسي عربستان که به شدت سنتي، پیر و 
محافظه کارند، تحت تأثیر امراي نظامي جوان و ماجراجو 
چون وزیر دفاع محمد بن سلمان ۳0ساله، آیا  دست به 
اقدامات یا اتخاذ تصمیماتي غیر قابل کنترل و دیوانه وار 
می زنند که امنیت منطقه و ثبات متزلزلي که هم اکنون 
وجود دارد را به چالش بکشانند؟!  به همین دلیل انتظار 
از تهران براي حضور فعال در محور صلح ایراني – ترکي– 
عربي که اعالم ش��ده و یافتن راهي براي خ��روج از این 
بن بست، انتظاري منطقي و دیپلماتیك به نظر مي رسد. 

|  مصطفی عابدی  | 
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که اقتصادی اند

طرح نو

10
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رئیس جمهوری در همایش بزرگداشت بانوی انقالب اسالمی:
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مذاکره سرمایه گذاری یک شرکت  
8 میلیارد دالری در بورس تهران

گزارش »شهروند« از تالش »عظیم 
قیچی ساز« برای انجام اقدامی جهانی

 نمایندگان شرکت
 چند ملیتی حفاری برای 
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فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاسخ به »شهروند«:

كارشناسان  ما درباره تهديد 
جنگ آب مطالعه می كنند

طرح نو

 صفحه های 9- 11

فرض كن  جنگل بیابان 
بود از روز نخست 

 بازخواني گزارشي از هشدارهاي
 بي اثر زیست محیطی و 14 سال خواب زمستاني 

متأسفم كه نهی از منکر فقط به خیابان محدود شد

    صفحه2

محمود اشرفی 
روزنامهنگار

کارآی��ی سیاس��ت خارج��ی مهم ترین معی��ار برای 
س��نجش قدرت یك کشور در گس��تره جهانی و به ویژه 
منطقه ای است. سیاست خارجی زمانی کارآیی بیشتری 
خواهد داشت که با همس��ویی ملی همراه باشد. در این 
زمینه ایران یکی از موفق ترین کش��ور های جهان است. 
سیاس��ت خارجی ایران همواره مبتنی ب��ر تنش زدایی 
و حسن همجواری بوده اس��ت و در این میان تنها برخی 
سیاس��ت های ناش��ی از گرایشات ش��خصی تعدادی از 
سیاستمداران ایرانی، این سیاست اصولی خارجی را در 
منظر جهانیان ابهام آمیز جلوه داده است. سیاست خارجی 
ایران همواره در راس��تای بهبود مناسبات با کشور های 
منطقه بوده اس��ت. این درحالی اس��ت که کش��ور های 
حاشیه جنوبی خلیج فارس همواره با دستاویز های جعلی 
همانند ادعای مالکیت بر جزایر ایران یا دخالت ایران در 
امور داخلی کشور های منطقه؛ فضای سیاسی موجود را 
پرتنش ساخته اند. سیاست اصولی ایران در زمینه مسائل 

سوریه؛ اصولی بنیادین و منطقی بوده که با فازی تاخیری 
تمامی کش��ور های حامی صلح جه��ان آن را الگو و رویه 
سیاسی خود ساخته اند. در مرزهای شرقی، ایران همواره 
پیام آور صلح و آش��تی بوده اس��ت و در این زمینه تالش 
ایران برای ایجاد خط لوله گاز موس��وم به خط لوله صلح 
مثال زدنی است. این سیاست خارجی اصولی اکنون بیش 
از گذشته مورد حمایت شهروندان ایرانی بوده و بنابراین 
از یك همسویی ملی قدرتمندی برخوردار است. منطقه 
در دهه های گذشته شاهد لشکرکش��ی عراق به ایران و 
یورش عراق به کویت بوده و درحال حاضر شاهد تهاجم 
عربستان به یمن است. ایران با وجود قدرتمندی فراوان 
بر کنار از تمامی سیاست های جنگ طلبانه است. قدرت 
و توان نظامی ایران و ویژگی های ژئو اس��تراتژیك آن به 
تنهایی ایران را به نقطه تعادل استراتژیك منطقه تبدیل 
نکرد. بلکه در این میان سیاست خارجی اصولی و پرهیز از 
تنش، بیش از هر عاملی در این امر موثر بوده است. اکنون 
در افق سیاسی منطقه، قدرتمندی ایران دیده می شود و 
در کرانه های های نه چندان دور دگرگونی سیاسی ژرف 
عربستان سعودی به چشم می  آید. دگرگونی عربستان 
 سعودی محور و اس��اس تحوالت در تمامی کشور های 

حاشیه جنوبی خلیج فارس خواهد بود. تزلزل سیاسی در 
عربستان به کاهش چیرگی این کشو ر بر بحرین خواهد 
انجامید. عربستان سعودی در  س��ال 1975 در مقابل به 
رسمیت شناختن کشور نو استقالل امارات متحده عربی 
بخش هایی از این کش��ور را تصرف ک��رد. بازپس گیری 
این سرزمین ها خواس��ت امارات متحده عربی در دوران 
افول عربستان س��عودی خواهد بود. رفتار خصمانه قطر 
نسبت به عربستان س��عودی پررنگ تر و ادعا های ارضی 
آن شدید تر خواهد شد. با کاهش حمایت های عربستان 
س��عودی از بحرین، قط��ر جزایر حوار واق��ع در آب های 
سرزمینی خود را که اکنون در مالکیت بحرین است؛ به 
خاك خود ضمیمه خواهد کرد. مهم ترین تحول منطقه 
که نه به عنوان یك پیش بینی بلکه ضرورت مطرح است. 
اداره اماکن مقدس واقع در شبه جزیره عربستان توسط 
 یك نهاد و تش��کیالت بین المللی اس��المی خواهد بود. 
دولت ش��هر ها در مکه مکرمه و مدینه منوره تشکیل و 
به صورت بین الدول اس��المی و فراملی اداره خواهد شد. 
امواج پیش روی تضعیف و دگرگونی سیاسی سعودی ها 
راه را برای ش��کل گیری ای��ن نهاد فرامل��ی اداره کننده 

سرزمین های مقدس هموار خواهد کرد. 

اداره فرا ملی سرزمین های مقدس
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  بیکاری و کم آبی بزرگترین منکر جامعه ایرانی
  آیت اهلل هاشمی: دلواپسان امام را هم اذیت می  کردند


