سرمربی استقالل با صدور بیانیهای
به همکاری خود با این باشگاه خاتمه داد

ابعاد مختلف حضور  14هزار نفری در ثبتنام انتخابات مجلس بررسی شد

وداع تلخ «استراماچونی»
با آبیها

شوق خدمت یا حرص قدرت؟

صفحه 5

گروه سیاسی  -نزدیک به  14هزار نفر در انتخابات این دوره از مجلس نامنویسی کردند.
این حجم از افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس بیسابقه بوده است .چرا این تعداد از
مردم تشنه خدمت هستند؟ به گفته سیداسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات
کشور ،در این دوره نسبت به دوره قبلی بیش از  ۱۵درصد افزایش ثبتنام داشتهایم.

شرح درصفحه 2

پیشخوان
سرمقاله

ژوبین صفاری

زوال اندوهناک مدیریت
فسخ یکطرفه قرارداد مربی ایتالیایی با تیم استقالل
نمونهای است از یک بحران در مدیریت کشور که
زنگ خطر آن سالهاست به گوش میرسد .آندره
استراماچونی مربی موفقی که آبیهای ناکام پس از 3
سال امید داشتند تا با او به روزهای اوج خود برگردند
البهالی چرخدندههای بیکیافتی مدیریت در کشور
قربانی شد تا حاال در شرایطی که برنامه نودی نیز وجود
ندارد تا به ابعاد این بیمسئولیتی بپردازد؛ نشانهای
تازه از یک زوال بیمآلود در مدیریت کشور را به رخ
بکشد .درحالیکه همین شرایط برای قرمزهای پایتخت
در رفتن برانکو و ماجراهای پرابهام سرمربی تیمملی
نیز رقم خورد .موضوعی که احتماال ً طی روزهای آینده
مانند سایر تصمیمهای اشتباه بین مقصران پاسکاری
خواهد شد و هیچکس در نهایت مسئولیت آن را بر
عهده نخواهد گرفت.
با کنار هم گذاشتن پازل تصمیمهای غلط به خصوص
در دو سال گذشته میتوان دریافت که نظام سیاسی
و تصمیمگیری کشور با بحران مدیریت روبهرو است.
درحالیکه مردم دلخوش به وعدههای رئیسجمهوری
پای صندوق رای رفتند تا شاهد سلسله اشتباهات
مدیریتی گذشته نباشند ،حاال اما تنها با تکرار یاس و
ناامیدی از بازگشت به دوران شکوه در همه عرصههای
اقتصادی ،ورزشی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی روبهرو
شدهاند.
ادامه درصفحه 2

ایجاد شبکه ملی اطالعات در ایران چه تبعاتی
در جامعه خواهد داشت؟

التهاب در انتظار
روزهای بدون اینترنت!
گروه جامعه « -گوشیهای هوشمند ایرانیان شاید در آیندهای
نزدیک یا دور به شبکه ملی اطالعات متصل شود»؛ این برداشتی
است از بخشی از سخنان دیروز رئیسجمهوری در صحن
مجلس شورای اسالمی در حین تقدیم الیحه بودجه سال
 .99سخنانی که گرچه هنوز جزئیات دقیقتری از آن مشخص
نیست ،اما...
صفحه 3

مسئولجدیدسیاستخارجی
اتحادیه اروپا:

حفظ برجام
یک مسئولیت جمعی است
صفحه 11

کرهشمالی از یک آزمایش موشکی منحصربهفرد خبر داد

مسیر ناهموار صلح
در شبه جزیره کره

صفحه 11
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ن سیاسی (اصالحطلبان و
این در حالی است که بسیاری از چهرههای شاخص دو جریا 
اصولگرایان) در این دوره حضور ندارند .با این حال میبینیم که در جریان اصولگرا همه
کسانی که شرایط کاندیدا شدن را دارند نامنویسی کرده و در مقابل اصالحطلبانی که هم
احتمال تایید صالحیتشان زیاد نیست نیز ثبتنام کردهاند.

آیا سروش صحت کارگردان موفق روزهای آینده
خواهد بود؟

پایان فوقلیسانسههای جذاب
صفحه 4

رسانههای ژاپنی مطرح کردند

استقبال آمریکا از سفر احتمالی
روحانی به ژاپن

اما و اگرهای سند مالی دولت در سال آینده بررسی شد

بودجه ماراتنی 99

آخرین وضعیت مصوبه
«تعیین محل تجمعات»
صفحه 2

صفحه 10

صفحه 11

یادداشت

توسط معاون اول رئیسجمهوری

خودزنی اصولگرایان؛ چالش اصالحطلبان
امین جمشیدزاده *
یک هفته از ثبتنام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
گذشت و کماکان اصالحطلبان شاخص شناسنامهدار غایبان بزرگ این دوره
هستند .اما تا اینجای کارزار ثبتنام اصولگرایان با پیشتازی خلفصالحشان
پایداری و جریان تازهمتولدشده نواصولگرایی جلوداری میکنند و در پایتخت
و دیگر استانها یکی پس از دیگری در فرمانداریها قد علم کرده و ثبتنام
کردهاند و در این بحبوحه حضور برجسته و توأمان وزیران و نمایندگان
ادوار حامی محمود احمدی نژاد و محمدباقر قالیباف از همهپررنگتر و
نمادینتر بود .تاکتیک و استراتژی مشخص اصالحطلبان برای حضور در
ی پایتخت و چند کالنشهر
انتخابات مجلس یازدهم تمرکز و کلوزآپ رو 
مهم کشور است و چهرههای شاخص و کلیدی این جریان بیشتر در تهران
کاندید شدند .در مسائل پیش آمده قبل و پس از گرانی حامل انرژی
نظیر بنزین اقبال عمومی نسبت به عملکرد و رضایتمندی از برنامههای
رئیسجمهوری پایین آمده است و این مسئله همچنان به سمت سیر نزولی
و سینوسی میل میکند و اصالحطلبان با تشکیل پارلمان و همچنین مجمع
«سرا» که خیلی متفاوتتر از آنچه بود که همتایان آنها در طیف مقابل با
نام«جمنا» که از اساس با چالشهای پارادوکس و نواقص عمده همراه بود،
قصد داشتند تفاوت بنیادی استراتژی و نقشه راه خود را نسبت به آنچه از
رئیسجمهوری مطالبه میشد و انتظار میرفت برآورده شود و آن چیزی
نشد که آنان در عمل و اجرا میخواستند و تا امروز جامه عمل به خود
نپوشانده جدا و تفکیک کنند و قطعا آنها در روزهای پایانی حتما ائتالف
خواهند داشت و باید منتظر ماند و دید که پشت صحنه و در لفافه مسائل
پیش رو آبستن چه رخدادها و حوادثی در روزهای آتی خواهد بود.
راهبرد نوین اصولگرایان از چند ماه پیش که چراغ خاموش جلسات
شبانه و مکرر گعده ای خویش را آغاز کردهاند عبور از چهرههای سنتی و
آزموده شده خود نظیر علی الریجانی و محمدجواد باهنر است و رونمایی
از چهرههای تازه خود در جبهه پایداری و نواصولگرایی به سرلیستی شهردار
سابق پایتخت محمدباقر قالیباف هستند که با دعوت از جوانان به میدان
و گوی رقابت و مارتن انتخابات بهارستان در دوم اسفندماه ۹۸پا گذاشته
است.
* فعال سیاسی اصالحطلب

از سوی رئیس دیوان عدالت اداری
تشریح شد

مصوبه نظام رتبهبندی معلمان ابالغ شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری،
تصویبنامه موضوع نظام رتبهبندی معلمان را برای اجرا
ابالغ کرد.
به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطالعرسانی دفتر هیئت
دولت ،هیئت وزیران در جلسه  ۳آذر  ۱۳۹۸به پیشنهاد
وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه ،نظام رتبهبندی معلمان را تصویب کرد.
مطابق این تصویبنامه ،رتبهبندی به مفهوم فرایند
تعیین رتبههای پنجگانه معلمان براساس سنجش
نظاممند صالحیتها و عملکرد آنان اطالق میشود.
مشموالن طرح طبقهبندی مشاغل معلمان ،شامل
آموزگار ،دبیر ،هنرآموز ،مربی امور تربیتی ،مشاور واحد
آموزشی ،مراقب سالمت ،مدیر و معاون واحدهای
آموزشی و تربیتی هستند.

بر اساس نظام رتبهبندی ،سنجش صالحیت معلمان
طبق شایستگیهای عمومی ،تخصصی و حرفهای انجام
میشود.
شایستگیهای عمومی شامل شرایط عمومی استخدام
براساس مقررات استخدامی مورد عمل ،شایستگیهای
تخصصی شامل رشته ،مدرک تحصیلی ،دانش موضوعی
مرتبط با محتوای تخصصی دروس آموزشی و امور
تربیتی ،روشها و فنون تدریس و هدایت و نظارت آن
و شایستگیهای حرفهای شامل اخالق حرفهای ،تواناییها
و مهارتهای آموزشی ،پرورشی و پژوهشی (کاربردی و
مسئلهمحور) براساس آزمونهای الکترونیکی میشود.
مشموالن در صورت کسب صالحیتها و داشتن شرایط
مربوطه ،میتوانند به رتبه باالتر ارتقا یابند و از مزایای
جدول افزایش امتیازات موضوع این تصویبنامه برخوردار

یادداشت
کورش الماسی
در عرصه سیاسی و مدیریت کالن یک امر غیرمنطقی ،غیرقابل توجیه
ن اعا کرد که
و بعضا ً غیرقابل فهم وجود دارد .بنا بر شواهد بسیار میتوا 
شهروندان ،سیاستورزان انتخابی و انتصابی و بیشتر صاحبمنصبان
همعقیده هستند که انواع چالشهای اجتماعی و ملی در عرصههای
معیشتی ،روابط خارجه ،اقتصادی ،اشتغال ،فرهنگی ،آموزشی و ...با وجود
منابع سرشار خدادادی ،شهروندان میهندوست ،جوانان دارای تحصیالت
عالی ،نیروهای دفاعی و امنیتی زبده و وطندوست و ...غیرمنطقی،
توجیهناپذیر و غیرقابل فهم است.
بر کسی پوشیده نیست که دلسوزان بسیاری در عرصههای سیاسی،
دفاعی و امنیتی پیوسته تالش میکنند تا چالشهای گوناگون اجتماعی
لوفصل کنند .به باور نگارنده ،شاید یکی از
و ملی را با کمترین هزینه ح 
دالیل اصلی اینکه چرا تالش دلسوزان آنگونه که باید نتیجه نداده است،
این باشد که تالشها به شکل جناحی انجام میشود .در راستای ایجاد
راهکارهایی کاربردی برای برخورد با انواع چالشهای اجتماعی و ملی ،این
موج ز تالش میکند با طرح پرسش حکومت چیست و بیان نکاتی بسیار
اجمالی ،درکی قابل فهم پیرامون ریشههای انواع چالشها اجتماعی و
ملی ارائه دهد.
شاید کاربردیترین روش درک اهمیت حکومتها ،طرح این پرسش باشد،
اگر در جوامع انسانی حاکمیتی در غالب نهادهای گوناگون حکومتی وجود
نداشته باشد ،چه میشود؟ سادهترین پاسخ میتواند این باشد که بدون
حکومت جامعهای وجود نخواهد داشت .پس به عبارتی ،هستی جامعه با
وجود حکومت قابل درک است .به عبارتی ،جامعه و نهاد حاکمیت بدون
یکدیگر قابل فهم نیستند.
اولین ،برجسته و بنیادیترین ویژگی زیست اجتماعی ،وجود نظم
اجتماعی مبتنی بر الویت منافع جمعی بر منافع فردی است .نهاد متولی

شوند.
همچنین ،به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که
براساس ضوابط و مقررات مربوط ،آخرین طبقه و رتبه
شغلی را اخذ کرده یا میکنند به ازای هر سال سابقه
تجربی که بعد از تاریخ الزماالجرا شدن این تصویبنامه
کسب میکنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد
ساالنه آنان نیز کمتر از  ۹۰درصد نباشد ،مشموالن شاغل
دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل
( )۱۰۰و ( )۵۰امتیاز ضرب در ضریب ریالی ساالنه برخوردار
میشوند.
افزون بر این ،به منظور نظارت بر حسن اجرای این
تصویبنامه و شناخت مزایا ،موانع و مشکالت مربوط،
کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش،
سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی

کشور تشکیل میشود تا ظرف یکسال ،بررسیها و
اقدامات الزم را انجام دهد و راهکارهای پیشنهادی را در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق وزارت آموزش
و پرورش به هیئت وزیران ارائه دهد.
این تصویبنامه از تاریخ اول مهر  ۱۳۹۸الزماالجرا
است.

حکومت چیست؟
ایجاد نظم اجتماعی ،نهاد حکومت است .بنابراین بنیادیترین هدف و
وظیفه حکومتها و نهادهای تشکیلدهنده آن ،تحقق منافع و امنیت
جمعی(ملی) است .امنیت اجتماعی بدون منافع ملی قابل درک نیست.
استقرار نظم اجتماعی که بنیاد زیست مدنی و اجتماعی است بدون امنیت
غیرممکن است.
شزا در عرصه سیاسی میتوان
بنابراین ،با عملکرد پرهزینه ،ناکارآمد و تن 
ادعا کرد که تعریف و درک مشترک در مورد چیستی و ضرورت حاکمیت
میان سیاستورزان انتصابی و انتخابی وجود ندارد.
مقایسه حکومت با یک بنگاه اقتصادی یا هر نهاد اجتماعی دیگر میتواند
تبیینکننده ناکارآمدی مدیریت کالن باشد .اگر یک بنگاه اقتصادی ماهها
حقوق کارمندان خود را ندهد ،از پرداخت بدهی خود به بانکها ناتوان
باشد ،نتواند تولیدات خود را بفروشد ،به دلیل فقدان منابع مالی از خرید
مواد اولیه برای تولید ناتوان باشد ،بدهیهای مالیات پیوسته انباشته شود
و.. .این شرکت ورشکسته اعالم میشود .اگر بخواهیم دلیل ورشکستگی این
بنگاه اقتصادی را دریابیم الجرم باید عملکرد مدیریت شرکت را مورد بررسی
و کنکاش قرار دهیم.
شرایط و اوضاع و احوال شهروندان در عرصه گوناگون بر همگان آشکار
است .چالشهایی چون فقر گسترده ،افسردگی ،تضعیف شدید و بیسابقه
اخالق سیاسی ،بینظمیهای گسترده اداری و مالی برخی کارگزاران ،مدیریت
کالن بدون اهداف کاربردی و ملی ،روابط خارجه پرتنش و بسیار پرهزینه و
بیحاصل و ...واقعیتهای عینی ،روزمره و ملموس زیست اجتماعی امروز
کشور است .چه باید کرد؟ یکی از مشکالت اساسی برخی سیاستورزان
و متنفذین این است که توان تفکیک امور شخص و اجتماعی را ندارند.
چالشهای اجتماعی ،ناکارآمدی مدیریت کالن و درد و رنج شهروندان امور
شخصینیستند.
هر نظارهگری که خارج از بازی جناحی باشد به شفافترین شکل مشاهده

میکند که الویت و دغدغه اصلی سیاستورزان انتصابی و انتخابی و
متنفذین باید شرایط عینی ،ملموس و روزمره شهروندان باشد که پیوسته در
نگرانی و ناامیدی ،درد و رنج و ...بسر میبرند .بنابراین ،با وجود شرایط بسیار
پرچالش و نامطلوب شهروندان ،آن دسته از سیاستورزانی که دغدغه و
الویت خود را امور تاریخی و متافیزیکی میدانند ،تنها حاکی از این حقیقت
است که آنها سوداگرانی هستند که در زمین شمنان ایران زمین بازی
میکنند .چراکه ،هیچ هدفی سیاسی ،اعتقادی و ذهنی مقدم بر کاستن درد
و رنج و. ..شهروندان وجود ندارد.
در جهان معاصر تنها عامل ثبات ،پایداری ،کارآمدی ،اقتدار حکومتها
از هر نوعی ،پاسخگو بودن آنها در مقابل شهروندان است .حکومتهایی
که در آنها فهم ،باور و فرهنگ پاسخگویی وجود نداشته باشد ،فساد در
عرصههای گوناگونآنقدر رشد میکند که موجب ناکارآمدی و به مرور فلج
اجرایی حکومت میشود .در چنین شرایطی تنها یک سرنوشت در انتظار
حکومت است.
عدم پاسخگو بودن کارگزاران حکومت در مقابل نظام حقوقی و شهروندان
موجب شیوع بیاخالقی در جامعه میشود .تضعیف اخالق در هر
جامعهای ،آغاز تغییرات ریشهای و عمیق در نظم اجتماعی است .هیچ
ع بشری قادر نبوده است بدون یک نظام اخالقی پویا
حکومتی در تاریخ جوام 
و کاربردی بر ملتی حکومت کند.
فقر بخش قابل توجهی از شهروندان که بیشک برآیند ناکارآمدی مدیریت
کالن سیاسی است ،همانند اسید نظم اجتماعی را از بین میبرد .به گواه
تمام تاریخ جوامع بشری ،حکمرانی بر فقرا و مستضعفین ناپایدار و ناممکن
است .خارج از نظام اجتماعی ،هر موجودی از جمله انسان محق است برای
تهیه و تامین نیازهای حیاتی هر عمل یا رفتاری را انجام دهد .ذات قوانین
برای صیانیت از حیات است .زمانی که قوانین از حیات انسان صیانت نکنند،
پیروی و تابعیت از آنها هیچ توجیه عقالنی و منطقی ندارد.

