اکنون

به بهانه سالروز درگذشت رنه ماگریت ،نقاش مشهور بلژیکی

«همدلی» موضوع روابط خارجی را
از منظر افکار عمومی ایران بررسی میکند    

دژاووی تشویش
از معاهدههای بینالمللی

سیب سبز
فراواقعیتر از ِ

شــاید نقاشی برای مردم خالصه شود در «مونالیزا»ی داوینچی ،یا
گوش بریده ون گوگ ،یا تابلوهای وهم آلو ِد پیکاســو اما کم نبودهاند
ِ
نابغــه های دیگری که با قلم موهای جادویی شــان ،واقعیت را رنگ
آمیزی کردند« ،رنه ماگریت» یکی از همان هاست ...
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   روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

به خاطر طوفان صد روزه
زابل ،هیرمند،هامون ،زهک و نیمروز اسیر ذرات معلق خاک و ریزگردها شدند

سیستان ،برادر خاکی خوزستان

بهروز شهرکی  /ایسنا

شاید همیشه بادها میآمدند و میرفتند و ریهها نیز در حاشیههای ما که اینجا در پایتخت نشستهایم
خاک میگرفتند ،اما امروز که فاصلههای ما را این دنیای کوچک شــده ارتباطات کم کردهاند ،سعی
میکنیم تا روی پا بایستیم و به شما نشان دهیم که کمی آنسوتر از نگاه ما ،جایی دورتر از مرزهای
پایتخت ،روی نوار مهر ایران ،همسایههای شرقی میهن را بادها اسیر خاک کردهاند .کاریش نمیتوان
کرد؛ انگاری .خاکها را بادها بــدون آنکه ما بدانیم یا بخواهیم پرواز میدهند .اما گونههایمان داغ
میشوند و چشمانمان تب میکنند وقتی بدانیم این هولناکی طبیعت ،نصیب کسانی شده است که
نامشان ،نام شهرهایشان ،نام بزرگ روستاهایشان و اسم باشکوه مردمانشان با درد گره خورده است.
آنها بزرگند؛ آنقدر بزرگ که شــانههای وسیعشان زیر بار رنج ،خم به ابرو نمیآورد .ولی وقتی رنگ
دل گر ِم هوا رنگ
چهرههایشان زیر خاکی که باد برایشان ارمغان آورده است ،پنهان میشود ،انگاری ِ
نگاهشان را نیز زخم زده است .خوب تماشا کنید .اینجا ،در تصویر امروز ما ،نگاه دایم به حضور زخمهای
کوچک و بزرگ گره میخورد .حضور تاریخی این سیاهدانههای رنج را در عمق پاک سیستان میتوان
لمس کرد .خاکها مثل یک آرامش روی نداشتنهایش پهن شده است تا ما بگوییم امروز سیستان
دست خوزستان را گرفته است و با هم پیمان برادریشان را تجدید کردهاند .برادران محو شده در مه
که ریههایشان را دود و ذرات معلق خاک در مشت گرفتهاند .درود بر شما شهروندانی که زندگی را
در اوج همه دشواریهای معیشتی ایستادهاید .همه ما ،در هر جایگاه و مقامی در پایتخت شما را از
یادنمیبریم.
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گفتوگویی تخصصی در باب ساز دف با ابراهیم مرادی،
نوازنده دف   

برخیاشتباهآموختهاند
و اشتباهمیآموزند

بومرنگ نفتی

د عبداللهی
   شیرزا 
روزنامهنگار

مصاحبه برنامه« 10:10دقیقه» باشگاه خبرنگاران
جوان بــا وزیر آموزش و پرورش توســط معلمان
دیده شــد .این مصاحبه یک صندلــی داغ برای
آقای بطحایــی بود .من هیچــگاه از نزدیک پای
صحبت بطحایی ننشسته بودم .به نظرم بطحایی
بسیار مودب و خوشاخالق اما مردد و دو دل بود.
مــردی فاقد اعتماد به نفس که به شــدت تحت
تاثیــر مخاطب قرار میگیرد .وقتی میخواســت
حرفی جدی بزند ،آنقدر تبصــره و الحاقیه به آن
وصل میکرد که اصل حرف گم میشــد .با اولین
مخالفت مخاطب مسیرش را تغییر میداد .کسی
را نمیرنجانــد .من قبال گفته بــودم که بطحایی
میخواهد همه را از موافق و مخالف ســر ســفره
مزایا بنشاند .در حرفهای بطحایی عنصر قاطعیت
و حرف آخر که الزمه مدیریت اجرایی است غایب
است .همه حرفهایش مشروط و همراه با اما و اگر
و تکمله اســت .شک و تردید و اما و اگر هر چقدر
برای یک کارشناس پسندیده است ،اما برای مدیر
اجرایی نقطه ضعف و محل رخنه محسوب میشود.
در سوابق آقای بطحایی آمده است که «وی داراي
تحصيالت كارشناســي ارشــد مديريت دولتي با
گرايش مديريت مالي است» مدیرکل دفتر وزارتی
آموزش و پرورش در اولین روزهای وزارت بطحایی
بخشــنامهای صادر کرد که در مکاتبات اداری از
اطالق لفظ دکتر برای او خودداری شــود .بدیهی
اســت اگر بطحایی مدرک دکترا داشــت لزومی
نداشــت که این بخشنامه صادر شود .آقای ایمانی
خبرنگار جوان از اول تا آخر وزیر را با عنوان دکتر
خطاب کرد .اگر آقای بطحایی در یکسال گذشته
دکترا گرفته است باید به عنوان خبر خوش اعالم
شود و اگر نگرفته است قاعدتا باید سخن خبرنگار
را تصحیح میکرد و خیلی ساده میگفت من فوق
لیســانس دارم و دکتر نیســتم .البته اوایل وزارت
صحبتهایی در مورد مدرک دکترای آقای بطحایی
از یکی از دانشگاههای تاجیکستان مطرح بود که
با صدور بخشــنامه دفتر وزارتی منتفی شد .واقعا
معنای این سکوت بطحایی چه بود؟
آقای بطحایی دوتا گزاره مهم بیان میکند (البته با
تبصره و الحاقیههای پوپولیستی) اول اینکه «خزانه
کشور هیچگاه اجازه نخواهد داد که نظام پرداخت
معلمان به نحوی تغییر کند که معلم به شغل دوم
نیاز نداشته باشــد ».دوم اینکه «ظرفیت استفاده
از معلمین بســیار پایین اســت ».آقای بطحایی
میگوید«:چنانچه اختیارات الزم در اختیار آموزش
و پــرورش قرار گیرد با همیــن بودجه میتوانیم

خدمات رفاهــی برای معلمان را فراهم کنیم ».او
چندین بــار میگوید بایــد روش اداره آموزش و
پرورش عوض شــود و نتیجه میگیــرد که«:باید
اتالف در نیروی انســانی و فضاهای آموزشــی را
کاهش بدهیم تا بتوانیــم بهرهوری از منابع را باال
ببریم ».آقای بطحایی قبال گفته که بهرهوری منابع
دولتی در آموزش و پررش  30درصد است و الهیار
بهرهوری منابع را  35درصد برآورد کرده است .در
وزارتخانهای کــه  95تا 99درصد اعتبارات حقوق
و مزایای پرسنل اســت ،معنای افزایش بهرهوری
مشخص است.
راه حــل بطحایی برای تغییر روش اداره آموزش و
پرورش و رفاه معلمان این است« :معلم به صورت
تمام وقت در اختیار مدرسه باشد ».در مصاحبه او
این پیشنهاد را باز نمیکند .یک احتمال این است
که برای جبران کمبود معلم ســاعت کار معلمان
در کالس درس به  40تا  44ساعت افزایش پیدا
کند و متناســب با افزایش ســاعت کار حقوقها
هم افزایش پیدا کنــد .منطقا از این راه بهرهوری
مورد نظر وزیر مثال از 30درصد مثال به 60درصد
میرســد .اما وزیر «افراد تمام وقت دانشــگاهها»
را که احتماال همان اســاتید هستند ،مثال زدهاند.
اســاتید البته تمام وقت هســتند امــا به طور
میانگین12 ،ســاعت سرکالس میروند .بقیهاش
کار تحقیقاتی و مطالعاتی میکنند .ســرکارآرانی
هم نوشــته که معلمان مدارس ژاپن  44ســاعت
کار موظف دارند اما 16ساعت سر کالس میروند
و بقیهاش کار پژوهشی و مصاحبه با دانشآموزان و
اولیا را انجام میدهند.
فرض کنیم منظور وزیــر از معلم تمام وقت این
بوده که معلم  24ســاعت ســرکالس بود و  14تا
 20ســاعت هم کار تحقیق و مطالعه و گفتوگو
انجــام دهد .این چه نفعی بــرای وزارتخانه دارد؟
چگونــه منجر به صرفهجویــی و افزایش راندمان
میشود؟ بعد هم این معلمان اگر سر کالس نروند
کجا بنشینند و چه کاری انجام دهند؟ این روزها
مثال زدن از آمــوزش و پرورش ژاپن و فنالند نه
فقط بین همکاران منتقد بلکه بین مسئوالن هم
ُمد شــده است .اما این قسمت ماجرا را نمیبینند
که مثال فضای مدارس ژاپن متفاوت اســت و هر
معلم ژاپنی در مدرســه یک اتاق کار دارد و کلی
امکانــات .حاال فرض کنیم معلــم ما روزهای غیر
موظف ( 24ساعت)هم سرکار بیاید .کجا بنشیند؟
چکار بکند؟ آقای بطحایــی که امکانات رفاهی را
ضربدر صد میکند و کارش هم مالی است فقط
بگوید تهیه صندلی اضافی برای نشستن معلمان در
روزهای غیر موظف چقدر هزینه دارد؟ برداشت من
از صحبتهای آقای بطحایی این است که در الیحه
رتبهبندی برای معلمان آشــی پختهاند که رویش
یک وجب روغن است!

خــبر

متأسفانه عدهای بدون اینکه نگاهی به رزومه کاری و
سابقهشان بیندازند ،خود را استاد میدانند
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«همدلی» بررسی کرد؛ سعودیها چه سرنوشتی در نزاع نفتی با ایران خواهند داشت که خود کلید آن را زدهاند
دکتر بطحایی روی صندلی داغ!

رهبر انقالب برای چندمین بار در بیانی تلویحی رئیس
جمهور سابق را مورد انتقاد قرار داد    

احمدینژادِ نزدیک اما دور

«همدلی» بررسی کرد؛ سعودیها چه سرنوشتی در نزاع نفتی با ایران خواهند داشت که خود کلید آن را زدهاند
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آیاروسیهشریکاستراتژیک
مناسبیبرایایراناست؟

عقبنشینی العبادی از موضعگیری درباره تحریمها علیه ایران

 :نگفتیم به تحریمهای اقتصادی علیه ایران پایبند هستیم
نخستوزیر عراق اعالم کرد که پایبندی این کشور
به تحریمها علیه ایران تنها مختص به عدم معامله
با دالر است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از المعلومه ،حیدر العبادی،
نخســتوزیر عراق در یک نشست خبری هفتگی
اعــام کرد که پایبندی عراق در رابطه با مســاله
جمهوری اسالمی ایران تنها مربوط به عدم معامله
با دالر است و این کشور به تمام تحریمهای آمریکا
پایبند نخواهد بود.
وی افزود :دولت عراق اجازه نخواهد داد که از خاک
این کشــور برای تجاوز علیه کشورهای همسایه
استفاده شود.
العبادی در ادامه گفت :ایران همسایه ما خواهد ماند
و بــرای تحقق منافع ملتمان و زندگی در صلح با
همسایههایمان ،سیاست ما با همسایگان سیاست
باز خواهد بود.
وی ادامه داد :ما نگفتیم که به تحریمهای اقتصادی
علیه ایران پایبند هستیم ،اما برخی آن را نادرست
نقــل کردند ،ما گفتیم که به مســاله دالر پایبند
هستیم و خود ایران نیز به این مساله پایبند است.
نخستوزیر عراق گفت :برخیها به دنبال تخریب
روابط میان عراق و جمهوری اسالمی ایران هستند
و بســیاری از ســخنانی که با تحریف نقل شدند،
موجب خدشهدار شدن روابط شد .ما روابط خوبی
با همسایگان داریم ،اما از منافع ملتمان دست بر

نمیداریــم و هیچگاه جزیی از حمله ظالمانه علیه
یکی از کشورهای همسایه نخواهیم بود .ما در مساله
تحریمهای ضد ایرانی ،ایران را همراهی میکنیم اما
مصلحت ملتمان اولویت است.
العبادی گفت :ما تصمیمی در رابطه با تحریمهای
ضد ایرانی اتخاذ نکردیم و تنها وضعیت را غیرعادالنه
و ظالمانه توصیف کردیم ،این تنها یک دیدگاه بود
نــه یک تصمیم ،زیرا ما ســختیهای تحریمهای
اقتصادی را چشــیدهایم و مخالف تحریم ملتها
هستیم .بر اســاس این گزارش برخی رسانههای
عراقی اعالم کردند که کابینه دولت این کشور گفته
است هزینه روادید زائرین اربعین حسینی امسال
کاهش مییابد و سیستم صدور ویزا اصالح میشود.
به حیدر العبادی ،نخســتوزیر عراق پیش از این
در واکنش به از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه
ایران گفــت که ما مخالف وضع تحریم علیه ایران
هستیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به
این تحریمها پایبند خواهد بود.
سعد الحدیثی ،ســخنگوی دولت عراق نیز پیش
از این گفت که تحریمهای آمریکا علیه ایران یک
خطای اساسی اســت و برای حل مشکالت میان
کشورها این تصمیم درست نیست ،این تصمیمات
مشــکالت را حل نمیکنند بلکه آنها را پیچیدهتر
میکنند .بــه تحریمهای آمریکا علیه ایران پایبند
خواهیــم بود زیرا ما قبل از هرچیز به منفعت ملی

عراق نگاه میکنیم .کشــور عراق از این پس برای
معامــات مالی و تجاری با ایران از دالر اســتفاده
نخواهد کرد ،ما گامی برنمیداریم که به ضرر اقتصاد
عراق باشد ،کشور عراق در آینده ابزارهای مشخصی
برای معامله تجاری با ایران را بررسی خواهد کرد که
با تحریمهای آمریکا تعارض نداشته باشند.
در مقابل فــواد معصوم ،رئیسجمهــور عراق در
واکنش به تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت که
شــرایط فعلی عراق و طبیعــت روابط پر منفعت
آن با ایران باعث میشــود کــه پایبندی بغداد به
تحریمهای آمریکا علیه تهران را سخت کند .عراق
در درگیریهای فعلی نباید با یک طرف علیه طرف
دیگری باشــد و فشــار زیاد بر ایران ممکن است
نتایجی به دنبال داشته باشد که بر وضعیت داخلی
عراق و دیگر کشورها تاثیر میگذارد.
نوری مالکی ،معاون رئیس جمهور عراق نیز ضمن
مخالفت با تحریمهای تحمیل شده از سوی آمریکا
علیه ایــران گفت که ما جامعــه بینالمللی می
خواهیم که با این سیاســتهای ظالمانه که علیه
ملتها وضع می شود مخالفت کنند.
همچنین حزب الدعوه االسالمیه عراق که ریاست
آن را نــوری المالکی بر عهده دارد نیز در بیانیهای
اعالم کرد که این حزب تحریمهای ظالمانهای که
دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا علیه جمهوری
اســامی ایران تحمیل کرد را محکوم میکند و از

تمام حکومتهای آزاد جهان بخصوص حکومتهای
اسالمی میخواهد که این تحریمهای ظالمانه را که
موجب محرومیت ملتها میشــود و با سادهترین
اصول حقوق بشری در تضاد است ،محکوم کنند.
از سوی دیگر برخی رسانههای عراقی اخباری مبنی
بر اینکه قرار است طی روزهای آینده نخستوزیر
عراق به تهران سفر کند اخباری منتشر کردند که در
پی آن خبرنگار ایسنا در تماس با سخنگوی وزارت
امور خارجه صحت و سقم این خبر را جویا شد که
بهرام قاسمی در پاسخ  ،گفت :من تاکنون در مورد
این ســفر هیچ گونه اخبار و اطالع رسمی دریافت
نکردهام .
براســاس این گــزارش دو روز پیــش برخی از
رســانههای عراقی از جمله خبرگزاری اســکای
پرس ،مدعی شــدند که بنا به دعوت ایران ،حیدر
العبادی،نخســت وزیر عراق هفته آینده به تهران
میآید.
این خبرگــزاری به نقل از یک منبــع اعالم کرد
که هدف از این ســفر گفتگو در رابطه با آخرین
دستاوردها و تحوالت سیاسی بین دو کشور است.
این درحالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک
مسئول دولتی عراقی اعالم کرد که حیدرالعبادی،
نخست وزیر عراق که قرار بود روز سهشنبه به ترکیه
و روز چهارشنبه به ایران برود ،سفر خود به تهران را
لغو کرده است و تنها به آنکارا میرود.

الوروف :با ترکیه و ایران تروریسم را در سوریه نابود کردیم
وزیر امور خارجه روســیه که به ترکیه سفر کرده
اســت ،گفت :روســیه ،ایران و ترکیه با همکاری
یکدیگر توانستند بر تروریسم در سوریه پیروز شوند
و تحول اساســی در این کشــور بحران زده ایجاد
کنند.
به گزارش ایرنا ،ســرگئی الوروف روز سه شنبه در
جمع خبرنگاران در آنکارا خاطرنشان کرد :هر سه
کشــور در برخی مســائل رویکردهای متفاوتی در
خصوص سوریه داشــتند ،اما با پیروی از عقالنیت

مسائل مشخصی را حل و در مبارزه علیه تروریسم با
یکدیگر همکاری خوبی داشتند که نتیجه آن قلع و
قمع داعش در سوریه شد.
وی با بیان اینکه تنها چند گروه تروریستی پراکنده
هم اکنون در سوریه وجود دارد ،افزود  :هدف فعلی
ما (ایران ،ترکیه و روسیه) سرکوبی گروه تروریستی
جبهه النصره است.
وزیر خارجه روسیه این احتمال را بعید ندانست که
هدف تحریمهای غرب (آمریکا) علیه روسیه ،ایران

و ترکیه تاثیرگــذاری بر روند موفق مذاکرات صلح
آستانه در باره سوریه باشد.
الوروف توضیــح داد :مــا ارتباط مســتقیمی بین
تحریمها و بحران سوریه نمی بینیم اما در اظهارات
مقامهای آمریکایی و تحریمهای آنان علیه هر سه
کشور نشانههایی از این مساله دیده می شود.
وزیر خارجه روسیه گفت :آمریکا نه فقط نمی خواهد
که مذاکرات آستانه به نتیجه مشخصی برسد حتی
تالش دارد آن را روند ناموفقی جلوه دهد.

وی خاطرنشــان کرد :چنین تالشهایی قبال نیز
صورت گرفته اســت و احتمــاال در آینده نیز ادامه
خواهد داشت.
**تحریمها غیرقانونی است
وزیر امور خارجه روســیه در ادامه تشدید تحریمها
از سوی آمریکا را رویکردی غیرقانونی خواند و ادامه
داد :آمریکا برای برتری یافتن در همه جا و تحمیل
خواستههای خود بر دیگران دست به چنین اقداماتی
می زند و حتی متحدان خود را هم مجازات می کند.

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا
سیاســتهای کالن اطالع رســانی برای مقابله با
جنگ روانی و مسائل اقتصادی را تصویب کرد.
بــه گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،در این جلســه که دیروز  -ســه شنبه
 -با حضور ســران قوا و به ریاست حجت االسالم

سیاستهای مبارزه با جنگ روانی تصویب شد

والمســلمین حســن روحانی برگزار شــد ،اعضا
راهکارهــای الزم برای تنویر افکار عمومی و جلب
مشارکت مردم از طریق اطالع رسانی برای مبارزه
بــا هر نوع اختــال در تنظیم بــازار و همچنین
برخورد قاطع و عادالنه با هر گونه فساد در چرخه
فعالیتهای اقتصادی را بررسی کردند.

در همین راســتا سیاستهای کالن اطالع رسانی
بــا هدف مبارزه با جنگ روانی و التهاب آفرینی در
جامعه نسبت به مسایل اقتصادی با رویکرد آرامش
بخشی و ثبات به بازار تصویب شد.
همچنین پس از گزارش مسئوالن مربوط به تنظیم
بازار ،پیشنهادهای الزم برای جلوگیری از هرگونه

کاهش عرضه کاالهای مورد نیاز مردم و در نتیجه
افزایش قیمت کاالها و خدمات بررسی شد.
بر این اســاس ،مقرر شد دستورالعمل ایجاد توازن
صادراتی با اولویت تامین نیازهای اساســی مردم و
اقتصاد کشــور تهیه و از سوی رییس جمهوری به
دستگاههای ذیربط ابالغ شود.

