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مجلس انقالبی روز گذشته با وزیر 
پیشــنهادی وزرت آموزش وپرورش 
موافقت کرد تا مهم ترین وزارتخانه کشور 
از بعد تربیتی به وزیری واگذار شود که از 
همان ابتدا بنای خود را به جای بازسازی 
و بهبود فرآیند آموزشــی و نوســازی 
مدارس به پاک سازی مجریان و موافقان 
سند آموزشی 2030 در نظام آموزشی 
گذاشت. او دراین باره صریحا اعالم کرد: 
» بدون هیچ گونه رودربایســتی اعالم 
می کنم که سرکردگان سند آموزشی 
2030 جایی در نظام آموزش وپرورش 

نخواهند داشت.« 
کابینه دولت سیزدهم روز گذشته 
هفتم آذرمــاه بــا رأی اعتماد مجلس 
به وزیر پیشــنهادی آموزش وپرورش 
درنهایت بسته شــد. »یوسف نوری«، 
ســومین گزینه رئیس جمهــور برای 
وزارت آموزش وپرورش با تمام حواشی 
مرتبط با رزومه اش صعود به قله دماوند 
در ســال گذشــته و توفیق حضور در 
راهپیمایی اربعین سال جاری تنها به 
دلیل همراهی مجلس با دولت توانست 
به ساختمان شهید رجایی برود که چند 
روزی است به دلیل پایان یافتن مهلت 

قانونی 90 روزه سرپرســتی کاظمی، 
حتی سرپرســت قانونی نیز نداشت. 
رئیس دولت سیزدهم پیش ازاین حسین 
باغگلی و مســعود فیاضی)برادر داماد 
زاکانی( را برای تصدی کرســی وزارت 
آموزش وپرورش بــه مجلس معرفی 
کرده بود که هر دو گزینه به ترتیب سوم 
شهریورماه و 25آبان ماه موفق نشدند از 

مجلس رأی اعتماد بگیرند.
نــوری، از مدیــران قــرارگاه 
خاتم االنبیا و متولد ســال ۱3۴0 در 
استان ایالم اســت. او دارای مدرک 
فوق دیپلم پرورشــی از تربیت معلم، 
کارشناسی برنامه ریزی امور تربیتی، 
کارشناســی ارشــد مدیریت دولتی 
و دکتــری مدیریت گردشــگری از 
دانشــگاه عالمه طباطبایی است. از 
مهم ترین ســوابق شــغلی و اجرایی 
او می توان به ریاســت اســبق مرکز 
فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت 
آموزش وپــرورش، مدیرکل اســبق 
بودجــه وزارت آموزش وپــرورش، 
متخصص گردشگری کودک، رئیس 
کمیتــه گردشــگری کــودک اتاق 
بازرگانــی ایران و مســئول خیرین 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی اشاره کرد. در حال حاضر نیز 

کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات درمانی شهید بهشتی است.

چرا مجلس موافقت کرد؟
پاشــنه آشــیل دولت رئیســی؛ 
وزارتخانه آموزش وپرورش شــد وقتی 
که دوگزینه پیشنهادی موفق به رأی 

اعتماد از مجلس نشدند.
نخســتین مخالفت مجلس با وزیر 
پیشنهادی با »حســین باغگلی« بود 
که گفته می شد ســابقه بسیار کمی 
درحوزه آموزش و پــرورش دارد. او که 
متولد ۱357 بود به دلیل فقدان سوابق 
اجرایی و مدیریتی در آموزش وپرورش 
رسمی کشــور و عدم آشنایی، توانایی 
و تخصــص الزم در مدیریت و راهبری 
وزارت آموزش وپرورش نتوانســت از 
مجلس رأی اعتمــاد دریافت کند. بعد 
از او »مســعود فیاضی« که  برادر داماد 
زاکانی بود، پیشــنهاد شد، فردی که از 
همان ابتدا به دلیل نســبت فامیلی با 
زاکانی شهردار تهران موردتوجه افکار 
عمومی قرار گرفت. این موضوع از دید 
نمایندگان مجلس نیز دور نماند و همین 
موضوع موجب شــد تا فیاضی نتواند 
از مجلس رأی اعتمــاد بگیرد؛ اگرچه 
نبود تجربه و عدم آشــنایی به سیستم 
آموزشی و امور مدیریتی از موارد مهم 

عدم رأی اعتماد مجلس به او هم بود.و 
درنهایت رئیسی، »یوســف نوری« را 
برای کرسی آموزش وپرورش معرفی 
کرد؛ هرچند که به اســتناد واکنش ها 
نسبت به این پیشنهاد نیز انتظار می رفت 
که این گزینه نیز نتواند به ســاختمان 
شهید رجایی برسد؛ رئیس جمهور به 
دلیل سفر به تاجیکستان او را همراهی 
نکرد و معــاون اول خــود را به مجلس 
فرســتاد. با این حال گویا بــا توجه به 
اتمام 90روز سرپرست این وزارتخانه، 
مجلس چاره ای بــرای موافقت با این 
گزینه نداشت برای همین بود که »علی 
بابایی« نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس دربــاره رأی اعتماد مجلس به 
وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش، گفت: 
»مجلس به شما رأی داد تا نشان دهد با 
رئیس جمهور همراه اســت نه اینکه با 

برنامه های شما موافق است.«
 آغاز سیاسی کاری
 در آموزش وپرورش

آموزش وپــرورش مهم تریــن، 
زیربنایی ترین و تأثیرگذارترین دستگاه 
نظام اســت. وزیر آموزش وپرورش نیز 
مهم ترین وزیری اســت که می تواند 
تحولی زیربنایی در کشور ایجاد کند. 
در حال حاضر مشکالت این وزارتخانه 

از بعد کمی و کیفی برای دانش آموزان 
و معلمان بیشمار است، انتظار می رود 
که تمام توان وزیر منتخب، حل مسائل 
و مشکالت ازاین دست و مهم تر از همه 
افزایش کیفیت آموزشی در تمام کشور 
باشد، اما »یوسف نوری« در بیان برنامه 
خود در مجلس  بیشتر از آن که ایجابی 
صحبت کند؛ ســلبی ســخن گفت و 
وارد حاشیه جدی پاک ســازی شد و 
تالش کرد با وعده های سیاسی به جای 
آموزشی نظر مجلس را جلب کند. او با 
حمله تند به سند 2030 قول داد با تمام 
مجریان و موافقان این سند برخورد و آنها 
را از وزارت آموزش وپرورش اخراج کند 
زیرا این افراد جایی در نظام آموزشــی 
نخواهند داشت. اما چرا این وعده برگ 

برنده »یوسف نوری« شد؟
ســند آموزشــی 2030یونسکو، 
برنامه آموزشی بخشی از برنامه کالن 
سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار 
کشورهای عضو این سازمان است که 
در آن توصیه شده که همه کشورهای 
عضو این سازمان امکاناتی برابر درزمینه 
آمــوزش فراگیــر و فــارغ از تبعیض 
جنسیتی، قومی و نژادی و سن و سال 
شهروندان را تا سال 2030 فراهم کنند. 
سند جهانی توســعه پایدار 2030 با  
موضوع ارتقای سطح ســواد و افزایش 
کیفیت آموزش، یکی از اســنادی بود 
که در دولت روحانی به آن توجه شــد و 
رویه اجرایی به خود گرفت،گرچه از دید 
مخالفان آن، ســند غربی خوانده شد و 
مخالفان مدعی شدندکه در این سند 
آموزش خود ارضایی و همجنسگرایی در 
مدارس الزامی خواهد شد این در حالی 
بود که حتی یک بار هم در سند، چنین 
عباراتی و ادعاهایی به چشم نمی خورد. 
در آن مقطع روحانی رئیس جمهور وقت 
گفته بود، با ارائه گزارش خالف واقع به 
رهبر معظم انقــالب، موجی از نگرانی 
را در جامعــه به ویژه بیــن خانواده ها، 
فرهنگیان و نیز متدینین راه انداختند. 
اگرچه رئیسی در شــهریورماه امسال 

اجرای این سند را لغو کرد.
اما به هر ترتیب که بود روز گذشته 
پرونده تعیین اعضــای کابینه دولت 
سیزدهم باالخره بســته شد به عبارت 
ساده تر مجلس در رودربایستی با دولت 

ناچار شد که با این پیشنهاد موافقت کند، 
و توجه چندانی به برنامه های ارائه شده 
نشان ندهد چه مصداق عینی آن عکسی 
بود که از کتاب خواندن  »ســید ناصر 
حسینی پور«، نماینده مردم گچساران، 
در زمان رأی اعتمــاد در خبرگزاری ها 
منتشر شد.چنین بود که درنهایت پس 
از کش وقوس های فراوان، اثرگذارترین 
وزارتخانه کشور از بعد تربیتی در شرایط 
تعیین تکلیف شد که مسئول راهبری 
آن فردی است که ســابقه درخشانی 
در این حوزه ندارد. این در حالی اســت 
که پیش ازاین افرادی بر کرســی این 
وزارتخانه تکیه کــرده بودند که رزومه 
نسبتاً موفق تری نســبت به »یوسف 
نوری« داشــتند؛ اما در پایان عملکرد 
قابل دفاعی از خود به جا نگذاشــتند. 
نگرانــی از انتخاب وزیر پیشــنهادی 
برای وزارتخانــه آموزش وپرورش نگاه 
و وعده های سیاســی او است و بیم آن 
می رود که افراد متخصصی که سال های 
سال در این وزارتخانه حضور داشتند به 
بهانه سیاسی و نسبت دادن به مسائلی 
از چرخه تصمیم گیــری و اثرگذاری 
خارج شوند تا محتوای آموزشی کشور 
دســتخوش تحوالتی شــود که آثار 
جبران ناپذیری برای سیستم تربیتی 

کشور داشته باشد. 

با همراهی مجلس درنهایت »یوسف نوری« وزیر آموزش وپرورش شد

وعده پاک سازی به جای بازسازی 

خبر

قوه قضاییــه اعالم کرد که دومین جلســه 
دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی 
برگزار شده است.به گزارش ایسنا، مرکز رسانه 
قوه قضاییه با انتشــار مطلبی در این باره اعالم 
کرده اســت:ادامه جلســه دادگاه رسیدگی به 
سانحه پرواز PS۷۵۲ اوکراین با حضور متهمان، 
شــکات، خانواده جانباختگان و وکالی آن ها به 
ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی 
استان تهران، برگزار شد.در جلسه نخست دادگاه، 
فصل اول کیفرخواست پرونده قرائت و در خالل 
آن اسامی شکات، خالصه شــکایت و اظهارات 

شــاکیان ایراد شــد.در این دادگاه ده متهم از 
رده های نظامی مختلف حضور دارند و دارای 5 
وکیل هستند. شکات نیز دارای ۱9 وکیل هستند.
قاضی ابراهیم مهرانفر بــا قدردانی از همکاری 
و مساعدت اولیای دم و شــکات پرونده، اظهار 
داشت: در پایان جلسه قبلی دادگاه که در هفته 
قبل تشکیل شد تعدادی از اولیای دم و وکالی 
شکات به نمایندگی از سایر شاکیان پرونده در 
جلسه ای با حضور هیات قضایی شرکت کردند 
و در آن جلسه مقرر شد که ادامه کیفرخواست 
در این جلسه قرائت شود و پس از آن یک مهلت 

مقتضی و مناسب به شکات پرونده و وکال داده 
شود تا ایرادات خود را به پرونده و نظر کارشناسی 
بیان دارند.وی بیان داشت: قرار است امروز ابالغ 
کارشناسی از سوی دادسرا در مورد پرونده حاضر 
صورت گیرد و متعاقــب آن فرآیندهای قانونی 
الزم انجام پذیرد.پس از آنکه با دســتور قاضی، 
نماینده دادستان برای قرائت ادامه کیفرخواست 
در جایگاه حاضر شد، شــکات و اولیای دم اعالم 
داشــتند که ابتدا باید نقص پرونده رفع شده و 
پس از آن کیفرخواست قرائت شود؛ این اظهارات 
شــکات در حالی بود که قاضی مهرانفر به آن ها 

متذکر شد که به موجب تشریفات قانونی دادگاه، 
ابتدا باید کیفرخواست قرائت شود و پس از آن، 
اســتماع نظرات شــکات صورت گیرد.رئیس 
دادگاه در پاسخ به این اظهارات شکات و اولیای 
دم که معتقد بودند دادگاه بر اساس کیفرخواست 
صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد، گفت: 
دادگاه یک مرجع بی طرف و عادل است و الزامی 
به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت 
کیفرخواســت و انجام بررسی های الزم ممکن 

است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد.
قاضی مهرانفر یادآور شد: بخش مربوط به منع 
پیگرد در پرونده حاضر از سوی دادگاه واجد نقص 
دانسته شــده و برای رفع ایراد به دادسرا عودت 
داده شده اســت. پس از رفع نقص، آن بخش از 

پرونده الحاق خواهد شد.در خالل جلسه دادگاه، 
برخی از شکات نســبت به نحوه جزئیات اطالع 
رســانی صورت گرفته از جلسه نخست دادگاه، 
انتقاداتی را مطرح کردند.در پایان، قاضی گفت: 
زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعالم 

خواهد شد.

دومین جلسه دادگاه هواپیمای اوکراینی برگزار شد
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روز گذشته پرونده تعیین 
اعضای کابینه دولت 

سیزدهم باالخره بسته شد؛ 
به عبارت ساده تر مجلس در 
رودربایستی با دولت ناچار 
شد که با گزینه پیشنهادی 
سوم برای وزارت آموزش و 

پرورش موافقت کند و توجه 
چندانی به برنامه های ارائه 
شده نشان ندهد؛  مصداق 
عینی آن عکسی بود که از 
کتاب خواندن »سید ناصر 

حسینی پور«، نماینده 
مردم گچساران، در زمان 

رأی اعتماد درخبرگزاری ها 
منتشر شد

الهه ابراهیمی

اولیانوف:
نگرش ها در وین مثبت است 

دیپلمــات روس تاکید کرد کــه نگرش های 
تیم های مذاکره کننده مثبت اســت. به گزارش 
ایلنا به نقل از ریانووســتی، میخائیــل اولیانوف، 
نماینده دائم روســیه در سازمان های بین المللی 
در وین گفت: الزم اســت تمام تالش خود را برای 
تکمیل موفقیت آمیز مذاکرات برای احیای توافق 
هسته ای با ایران انجام دهیم، احتمال دستیابی به 
توافق همچنان باقی است. نگرش ها مثبت  است به 
این معنا که باید تمام تــالش خود را برای تکمیل 
موفقیت آمیز این مذاکرات انجام داد، زیرا جایگزین 
از بد تا بسیار بد متغیر است. مشتاق شنیدن نظرات 

ایرانی ها در وین هستم.
    

 کمیسیون مشترک بین
 قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود

رییس مجلس در نشست مشترک نمایندگان 
مجلس با مســووالن عالی قوه قضاییه با تشکر از 
حضور رییس قوه قضاییــه و میهمانان حاضر در 
جلســه گفت: اگر هر کدام از قوا دغدغه جدا از هم 
داشته باشند، هیچ گاه به نتیجه و هدف نخواهند 
رسید، باید همه توان ها به ســمت برنامه ریزی و 
اهداف متمرکز شود و در این جلسات از فرصت ها 
استفاده کنیم تا به اهداف ترســیم شده برسیم. 
محمد باقر قالیباف، همچنین بر اهمیت نظارت 
منســجم و هماهنگ میان مجلس و قوه قضاییه 
تأکید کرد و گفت: در مجلس بسیاری از گزارش ها 
در قالب ماده 23۴ آماده می شود واین شکایت ها 
به قوه قضاییه ارجاع می شــود که باید با اولویت 
رسیدگی شود اما متاســفانه گاهی اوقات اتفاق 
خاصی رخ نداده و رسیدگی نمی شود .وی افزود: 
اگر به دنبال هماهنگی اثربخش میان قوه قضاییه و 
مجلس هستیم، پیشنهاد می کنم یک کمیسیون 
مشترک مداوم و مستمر بین مجلس و قوه قضاییه 

شکل گیرد.
    

 انتقاد یک نماینده مجلس
 از کاهش سرعت اینترنت

نماینده  جیرفت در مجلس گفت: متأسفانه 
سرعت اینترنت نه تنها افزایش بلکه کاهش یافته 
و فضای کسب و کار دچار مشکل شده است. ذبیح 
اهلل اعظمی نماینده مردم جیرفت در جلسه علنی 
دیروز  مجلس شورای اسالمی طی تذکر شفاهی 
خطاب به وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
گفت: سرعت اینترنت نه تنها افزایش نیافته بلکه 
کاهش یافته است. این مسئله باعث مشکالتی 
برای دانشــجویان و دانش آموزان شده و فضای 
کسب و کار هم آسیب دیده است.به گزارش مهر، 
وی بیان کرد: متأسفانه حقوق برخی از کارمندان 
قوه قضائیه با وجود سابقه کاری بسیار زیاد، کم 
 است و الزم است طرح تســری حقوق کارکنان 
قوه قضائیه بررسی و در مجلس به تصویب برسد.

    
کنایه زیدابادی به احمدی نژاد

 حذف از گردونه قدرت 
معجزه می کند!

احمــد زیدآبــادی نوشــت که گویــا آقای 
احمدی نژاد ســخنان و برنامه های دولت خود را 
در طوِل هشت سال ریاست جمهوریش به کلی 
 از یاد برده اســت زمانی که از حفــر بی رویه چاه 
برای توسعه کشــاورزی قاطعانه دفاع می کرد. 
گفته می شود در طول ریاست  جمهوری او حدود 
سیصد هزار چاه غیرقانونی حفر شده است! بدون 
شک او در پدید آمدن بحران کنونی آب اگر بیش 
 از دیگران  مقصر نباشــد، حتماً کمتر نیســت . 
به گــزارش جماران     احمد زیدآبــادی در کانال 
تلگرامی خود با اشاره به اعتراض احمدی نژاد به 
اتفاقات اصفهان نوشت: به نظرم  حذف از گردونه 
قدرت در جمهوری اسالمی معجزه می کند! ای 
کاش می شد ترتیبی داد تا تمام صاحبان قدرت 
برای دوره ای از آن  دور بمانند، آنگاه همه مدافع 
سرسخت حقوق مردم، آزادی، دمکراسی، عدالت 
و توسعه می شدند. این را به طعنه نمی گویم. واقعاً 

 کارساز است! 
    

آمریکا: 
جان دو ایرانی را نجات دادیم

نیــروی دریایی ارتــش آمریــکا می گوید: دو 
ماهیگیر ایرانی را که به مدت ۸ روز در دریا گرفتار 
شــده بودند، در دریای عمان نجات داده اســت. 
فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا گفته 
این دو نفر به گشت دریایی عمان در نزدیکی مسقط 
تحویل داده شده و در هنگام تحویل در شرایط خوب 
و سالمت بودند. به گزارش فرانس2۴؛ فرماندهی 
 NAVCENT مرکزی نیروهای دریایی آمریکا
اعالم کرده نجات این دو ماهیگیر ایرانی روز شنبه 

انجام شده است. 

روی موج کوتاه

جبهه اصالحات ایران  در بیانیه ای نسبت به 
روند سیاست خارجی و دیپلماسی هسته ای 
ابراز نگرانی کرد. در متن این بیانیه آمده است:

بیش از پانزده سال از سیاستی که باعث شد 
پرونده ایران با شــعارهای به ظاهر انقالبی به 
شورای امنیت سازمان ملل متّحد کشانده شود 
می گذرد؛ سیاستی که تحریم های گسترده 
اقتصادی علیه ایران را به دنبال داشت و نتیجه 
آن مشــکالت روزافزون اقتصادی کشور، و از 

دست رفتن فرصت های بزرگ توسعه ملّی و 
پیشرفت ایران یکی پس از دیگری بود.

موقعّیت دیپلماتیک ایران در نیل به توافق 
برجام در دولت های یازدهــم و دوازدهم نیز 
از ســوی مدعیان همان سیاســت تخریب 
شــد و به فرجام دلخواه ملّت و تیم تالش گر 
مذاکره کننــده ایرانی دســت نیافت.با روی 
کار آمدن دولــت جدید و نیــل حاکمّیت به 
قدرت یکپارچه، امید آن می رفت که دستگاه 
دیپلماسی برای جلب اعتماد و رضایت عمومی 
هم که شــده، به تالش های جدی در زمینه  
رفع تحریم های خانمانسوز بین المللی علیه 
ملت ایران بپردازد، که با کمال تأّسف، چنین 

رویکردی در حاکمیت مالحظه نمی شود.
در ادامه آمده اســت:در شرایطی که ملّت 
ایران با مشکالت طاقت فرســای اقتصادی و 
معیشتی دست به گریبان است، هرگونه درنگ 
در بازگشت به برجام، جز خسارت برای کشور 
و ملّت به بار نخواهد آورد.لذا، جبهه اصالحات 
ایران، ضمن ابراز نگرانی جّدی نسبت به روند 
سیاست خارجی و دیپلماسی هسته ای، امیدوار 
است که حاکمّیت در مذاکرات پیش رو )هشتم 
آذر ماه در وین( مانع تخریب دوباره فرصت های 
پایان دادن به تحریــم های جهانی علیه ایران 
شده ، اجازه ندهند که بیش از این ملّت ایران 
در مقایسه با توسعه شتابان کشورهای جهان، 

به ویژه کشــورهای آســیایی و کشــورهای 
همسایه، احســاس یأس و سرخوردگی کند.

در این بیانیه تاکید شده است:با توجه به تاکید 
بر اهــداف صلح آمیز برنامه هســته ای ایران، 
طبعاً راهبرد توســعه صنایع هسته ای ایران، 
روشن است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود 
ندارد؛ با این همه، متأسفانه شیوه عمل برخی 
نهادها، اّدعاهای افراطی و ادبیات پرخاشگرانه 
و تهدیدآمیز بعضی افراطیون سبب شده که 
مواضع شــفاف ایران در این خصوص، با ابهام 
مواجه شــود و صریح ترین وجوه اســتراتژی 
توسعه هســته ای ایران مورد تردید و پرسش 

قرار گیرد.

در ادامه آمده است: تحریم های بین المللی 
و فلج  شدن اقتصاد کشــور، تنها نشان دهنده 
ناتوانی مسئوالن برای اتّخاذ تدابیر خردمندانه 
سیاســی و دیپلماتیک برای نیــل به اهداف 
راهبردی کشور و اعتمادســازی بین المللی 
است که منجر به پیشرفت و توسعه ملی، قدرت 
نظامی و توســعه صلح آمیز هسته ای خواهد 
شد.این بیانیه خاطرنشان می کند: مسئوالن 
محترم تصمیم گیر نظام توجه داشته باشند 
که درصورتی که دیپلماســی هسته ای ایران 
منجر به پایان مقتدرانه تحریم های اقتصادی 
ایران نشود، نه  تنها عماًل کاری برای ملت ایران 
انجام نداده اند، بلکه عدم موفقیت شان خدمتی 
بزرگ به دشمنانی خواهد بود که قصد دارند 
ایران را در تله تحریم  های بین المللی اقتصادی 
نگه دارند و فرصت های اقتصادی کشور را بیش 

از پیش تضعیف و تخریب کنند.

در آستانه از سرگیری مذاکرات و درقالب بیانیه ابراز شد؛ 

ابراز نگرانی جبهه اصالحات از روند دیپلماسی هسته ای


