
فقدان نگاه استراتژیک به مسئله آموزش

امیدواری عراق نسبت به از سرگیری روابط تهران-ریاض

***
ادعای نخست وزیر اسرائیل علیه ایران

همزمان با آغاز ســال تحصیلــی اینکه یکی از 
مرتبط ترین و مهم ترین وزارتخانه های کشور بدون 

وزیر اداره می شود محل تامل است.
کابینه  رئیس جمهــور محتــرم  کــه  زمانــی 
پیشــنهادی خود را به مجلس معرفی نمود می شد 
حــدس زد که یحتمل گزینه پیشــنهادی وزارت 
آموزش و پرورش نتواند از فیلتر بهارســتان عبور 
کند. از واکنش های سرد و توام با تردید نمایندگان 
نیز معلوم بود که این گزینه باب میلشان نیست و 
جوان گرایی ابراهیم رئیسی را حمل بر خام گرایی 
کرده انــد. به هرحال آنچه نباید شــد و آن گزینه 
راهی وزارتخانه نشد تا رئیس دولت گزینه دیگری 
را معرفی کند لیکن ســوگمندانه شــاهد هستیم 
علی رغــم آنکه رهبری بر تســریع در امور اصرار و 
تصریــح دارند هنوز گزینه بعــدی رئیس جمهور 

برای تکمیل شدن کابینه به مجلس معرفی نشده 
است.

شاید باید اذعان کنیم که دولت سیزدهم برخی 
مواقع خیلی ُکند عمل می کند و معرفی گزینه بعدی 
بــرای وزارتخانه آموزش و پــرورش یکی از همین 
امور است. اگر این روزها اخبار مربوط به فرهنگیان 
و آمــوزش و پرورش را مرور کرده باشــید متوجه 
می شوید که این حوزه به شــدت نیازمند مدیری 
توانمند برای ســر و ســامان دادن به این وضعیت 
است. شاهدیم از یکســو خیل عظیمی از معلمان 
که وظیفه مهمــی در آموزش و تربیت فرزندانمان 
دارند از شرایط حاکم بر خود و معیشت شان راضی 
نیســتند و معترضند و از ســوی دیگــر باتوجه به 
بحران کرونا و پاندمی یک ســردرگمی درخصوص 

نحوه بازگشایی مدارس وجود دارد.
متاســفانه از شرایط موجود به سادگی می توان 
متوجه شــد که به مهمترین وزارتخانه در سیستم 
آموزشی کشــور توجه چندانی نمی شود و این در 
حالیســت که در کشورهای توســعه یافته الویت 

اصلی همین وزارتخانه اســت و توجه شــگرفی به 
آن می شود.

البتــه منظــور بنده فقــط مســائل مربوط به 
چگونگی بازگشایی مدارس و حق و حقوق معلمان 
و ایضا مســئله رتبه بندی نیســت. مــا به صورت 
آشــکاری در حوزه آمــوزش فرزندانمــان فقدان 
توانمندی الزم هســتیم و سیستم آموزشی مان در 
این مورد باری به هر جهت عمل می کند. چه بسا 
اگر مدیران و مسئوالن عالی کشور می دانستند این 
رویکــرد و رفتار چه صدماتی در بلند مدت در پی 

دارد شاید فکری عاجل می نمودند.
به رئیس جمهور محترم توصیه می شــود ضمن 
معرفی فردی توانمند ودلسوز برای این وزارتخانه، 
مجموعــه دولت نیز نــگاه ویژه ای بــه مجموعه 
داشته باشــند. یعنی همانطور که ابراهیم رئیسی 
اســتانداران ویژه برای دو اســتان محروم کشــور 
معرفی نموده بــرای این وزارتخانه که مظلوم واقع 
شــده وزیری ویژه با اختیارات خــاص انتخاب و 

معرفی کند.

رئیس جمهور عراق در گفت وگویی نسبت به از 
سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان 

سعودی ابراز امیدواری کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه سی.ان.ان، 
برهم صالح، رئیس جمهور عراق که برای شــرکت 
در نشست ســاالنه مجمع عمومی سازمان ملل به 
نیویورک سفر کرده بود، در گفت وگو با این شبکه 
در پاســخ به این ســوال که آیا از نظر او ایران و 
عربســتان روابطشان را از ســر خواهند گرفت یا 
نه، گفــت: امیدواریم اما واضح اســت که موانعی 
وجــود دارند ولی امیدواریم این اتفاق پیش از آن 
که خیلی دیر شــود، بیفتد. باالخره، ما همســایه 
هستیم. ما باید مذاکره کنیم، حتی اگر اختالفاتی 

داشته باشیم.
صالح افزود: بهتر اســت دربــاره این اختالفات 
صحبــت کــرد و آن ها را حل کرد تــا این که در 
یک وضعیت انفصال به سر ببریم. این برای منطقه 

خوب نیست.
او در ایــن بــاره گفــت: امیــدوارم. نســبت 

 بــه قبــل امیدوارتــر هســتم کــه ایــن رویه
 تغییر کند.

رئیس جمهوری عراق در ادامه گفت: منطقه با 
مشکالت بزرگی مواجه است و ما در شرایطی که 
تمرکز خود را بر )مبارزه با( تروریسم و افراط گرایی 
گذاشته ایم، باید چالش های آتی مربوط به شرایط 

اقتصادی را نیز درک کنیم.
بر اساس این گزارش، اظهارات رئیس جمهوری 
عــراق در این بــاره در پی این مطرح می شــود 
که اخیرا شــبکه بلومبــرگ با اشــاره به حضور 
دیپلمات های ارشــد ایرانی و سعودی در نشست 
چندجانبه بغداد در نیویورک در حاشــیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، آن را نشانه تالش برای 
کاهش تنش ها در منطقه در خالل آمادگی ایران 
برای از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای 
در وین تلقی کرده و نوشــت: دیپلمات های ایران، 
عربستان سعودی و اتحادیه اروپا روز سه شنبه در 
کمتــر از یک ماه برای بار دوم دیــدار کردند که 
این نشــانه ای از باال بــردن تالش ها برای کاهش 

تنش  در منطقه در برهه ای اســت که  ایران برای 
از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای آماده 

می شود.
این نشســت با حضور وزیران امــور خارجه و 
اردن،  اســالمی ایران،  ارشد جمهوری  نمایندگان 
عربســتان ســعودی، ترکیه، کویــت، مصر، قطر، 
فرانســه، مسئول عالی سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا، دبیــرکل اتحادیه عرب، دبیرکل ســازمان 
همکاری اسالمی، دبیرکل شورای همکاری خلیج 
فارس و به ریاســت وزیر خارجــه عراق در محل 

اقامتگاه سفیر عراق در نیویورک برگزار شد.
حســین امیر عبداللهیان، وزیــر امور خارجه 
کشــورمان در ایــن نشســت گفــت: جمهوری 
گفت وگوهــای  بــر  همــواره  اســالمی ایران 
درون منطقه ای تاکید داشته است. تاریخ و واقعیت 
۱۰۰ ســال اخیر منطقه غرب آسیا )خلیج فارس، 
شمال آفریقا و شامات( نشان می دهد که متغیرات 
خارجی مانع اصلــی نیل به همگرایی و در نتیجه 

عدم دستیابی به توسعه پایدار بوده است.

نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی در ادامه 
لفاظی های خود علیه کشورمان گفت که از ایران 
می خواهد دســت از اسرائیل بردارد و روی مسائل 

داخلی خود متمرکز شود.
به گزارش ایســنا، نفتالی بنت نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی روز یکشــنبه پیــش از ترک 
ســرزمین های اشــغالی به مقصد نیویورک برای 
شرکت در مجمع عمومی ســازمان ملل در جمع 

خبرنگاران به لفاظی علیه کشورمان پرداخت.
به نوشته روزنامه  هاآرتص، نفتالی بنت گفت: از 

ایران و فلســطین می خواهم که این جنون نسبت 
به اسرائیل را متوقف کنند و روی تامین نیازهای 

مردم خود متمرکز شوند. 
ایــن مقام صهیونیســتی افزود: مــا خود را بر 
اســاس دیدگاه دیگران تعریف نمی کنیم، نه ایران 
و نه فلســطینی ها. من از سران آنها می خواهم که 
بــا مردم خود تعامل کنند و دســت از این جنون 

نسبت به دولت اسرائیل بردارند.
روزنامه تایمز آو اسرائیل نیز گزارش داده است 
که ســخنرانی نفتالی بنت در هفتاد و ششــمین 

نشست مجمع عمومی قرار است تا حد زیادی روی 
برنامه هسته ای ایران متمرکز باشد.

وی قرار اســت با وزیران امورخارجه بحرین و 
امارات متحده عربی که به تازگی روابط خود را با 

رژیم صهیونیستی بهبود بخشیده اند، دیدار کند.
رژیم صهیونیستی مدتی است با توطئه جدیدی 
تحت عنوان طرح B تالش می کند دشمنان ایران 
را گرد هم جمع کند. اســرائیلی ها حساب ویژه ای 
روی زیــاده خواهی آمریکا و شکســت احتمالی 

مذاکرات وین باز کرده اند.
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شکایت از وزیر کشور به خاطر امضای حکم زاکانی 

اصولگرایان هم شهرداری زاکانی را 
غیرقانونی می دانند
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صفحه3
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صفحه3

 آژانس انرژی اتمی  درباره سرویس تجهیزات نظارتی تاسیسات ایران
 بیانیه صادر کرد

انگشت آژانس روی مجتمع تسای کرج
گروه سیاسی - الهه پیربرناش: نماینده کشــورمان در سازمان های بین المللی در وین در صفحه 
توییتــرش بــا ارائه توضیحاتی، بیانیه اخیــر آژانس که در آن عدم ایجاد دسترســی ایران به مجتمع 
تســای کرج مغایر با توافق اخیر آژانس و ایران تلقی شــده اســت را نادرست خواند. به گزارش ایسنا، 
»کاظم غریب آبادی« نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین در واکنش به ادعای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  مبنی بر عدم ایجاد دسترســی ایران برای بازرســان آژانس به مجموعه کارگاه 
ساخت قطعات سانتریفیوژ تسای کرج و مغایر بودن این موضوع با توافق اخیر آژانس و ایران، در صفحه 
توییترش نوشــت: عمیقا باعث تاسف است که آژانس پس از ۳ حمله تروریستی طی یک سال گذشته 

در تاسیسات هسته ای ایران...

نامه دبیران کل احزاب زنان اصالح طلب
 به دبیرکل سازمان ملل

رفقای صدراعظم آلمان میلی متری شکست خوردند

پایان مرکل

صفحه5

صفحه4

محمدجواد پهلوان 

شرایط جدید اصالح طلبان

اصالحات به تعریف جدیدی نیاز دارد و مستلزم 
رویــش گفتمان جدیــد در عرصــه کارکرد حزبی 
در حوزه هــای مختلف اجتماعی اســت. باتوجه به 
شرایط حســاس کشــور و چالش های پیش روی 
نظام جمهوری اســالمی ایران بایستی روح تازه ای 
در کالبد ایران دمیده شود. زیرا برخی از رویکردهای 
اشتباه گذشــته منجر به افزایش هزینه های ملت و 
ضایع شــدن منافع ملی و آسیب اعتماد عمومی به 
مســئوالن از جمله احزاب و گروه های سیاسی شده 
 که نمونه آن را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات

 خرداد دیده ایم.
بنابرایــن جریان اصالحات، احــزاب و گروه های 
اصالح طلب نمی توانند از این مسائل مستثنی باشند 

چرا که در گذار تاریخی و سیاســی سرنوشت سازی 
برای حیات سیاسی قرار گرفته اند و این امر مستلزم 
بازنگری در سیاســت ها و تصمیمات با ارائه رویکرد 
افزایش مشارکت مدنی و حزبی در احزاب اصالح طلب 
است تا امید سیاسی سرمایه اجتماعی از دست رفته 

در طول سال های اخیر دوباره شکوفا گردد.
از جملــه طــرح و برنامه هایی که می توانســت 
به بازســازی و بازگشــت ســرمایه های اجتماعی 
اصالح طلبان بیانجامد طــرح پارلمان اصالحات بود 
که متاسفانه هنوز به سرانجامی نرسید؛ طرحی که 
هدفی جز پر رنگ تر کردن نقش مردم در تصمیمات 

و سیاست ها نداشت.
بــه طورکلــی اصالح طلبان خصوصــا احزاب و 
تشــکل های سیاســی اصالح طلب در این شرایط 
که به دلیل مشــکالت اقتصادی و معیشتی انگیزه 
حمایت هــای مردمی آنها کاهــش یافته و با ریزش 
سرمایه اجتماعی مواجه بودند بایستی با طرح های 

جدید همچون پارلمان اصالحات، سهام سیاسی)سهم 
مشــارکت سیاسی مردم( و کرســی مدنی شهری 
و روستایی و عدالت سیاســی و جوانگرایی در بدنه 
اصالحــات تحول حزبی و ســازمانی ایجاد کنند تا 

شاهد بازگشت سرمایه اجتماعی آنها باشیم.
 اصالح طلبــان در قالب طرح های تحول حزبی و 
سیاســی فوق در آینده ای نه چندان دور می توانند 
منشــا تحوالت و اثرات ماندگاری شــوند به نحوی 
که دیگر شــاهد کمرنگ شــدن نقش جمهوریت، 
مردم ساالری و جامعه مدنی نباشیم. هرگونه غفلت 
و فقدان مسئولیت سیاســی و اجتماعی نسبت به 
اینگونه مســائل باعث افزایش هزینه های سیاســی 
اصالح طلبان شــده و جریان سیاســی خاصی که 
اعتقادی به نقش تاثیر گذار مردم در حاکمیت ندارد 

را جسورتر می سازد.
 *دبیر حزب مردم ساالری تنکابن
 و عضو شورای اجرایی مازندران

یادداشت

حسن سپهر*

آغاز سال تحصیلی و بستر آموزشی مناسب

رســیدن فصل پاییز و مهرماه در ایــران نمادي از 
بازگشــایي مدارس و آغاز فصل تازه اي از یادگیري و 
شور و نشــاط در دوران کودکي و نوجواني است. این 
رخــداد خاطره انگیز و سرنوشت ســاز، چه با پاندمي 
کرونا همراه باشــد و چه با محدودیت هاي اجتماعي و 
زیســتي دیگري دست و پنجه نرم کند، حذف شدني 
و تعطیل بردار نیســت. حدود دو ســال پیش با شروع 
شــیوع بیماري کرونــا، نگراني هاي زیادي ســالمت 
جسمی و رواني جوامع را تهدید کرد و تعطیلي مدارس 
یکي از تصمیماتي بود که اتخاذ شــد تا چرخه انتقال 
بیماري در جامعه شکسته شود. با گذشت چند ماه و 
دستیابي دانشمندان و محققان به روش هاي پیشگیري 
و مقابله با کووید-۱9، کشورهاي توسعه یافته به سمت 
بازگشایي مدارس و چه بسا رفع محدودیت ها حرکت 
کردند. بنابراین شور اجتماعي و گذران زندگي توانست 
دوباره در میان ماســک هاي به صورت زده شــده و با 
شکل جدیدي از سبک زندگي، جان بگیرد. اما با وجود 
تمام پیشــرفت ها و رفع محدودیت هایي که در جهان 
صورت گرفته، نظام آموزشي ما هنوز شرایط را مهیاي 
بازگشایي و آموزش حضوري نمی داند و آن را منوط به 
اقداماتي از جمله واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان، 
کاهــش ابتال به بیمــاري در جامعه و تــوان رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي در مدارس می داند. این تصمیم 
عاقالنه اي است که تا زمان فراهم شدن تمامي جوانب 
امر، آموزش حضوري به تعویق بیفتد اما غفلت در انجام 
وظایف و مســئولیت هاي محوله موضوع دیگري است 
که امروز به جاي بازگشــایي حضوری مدارس باز هم 
به مانند سال گذشته، مهرماه را با  آموزش مجازي آغاز 
می کنیم. این غفلت فقط شامل حال آموزش و پرورش 
نیست بلکه بدون تردید بخش هاي دیگر دولت نیز که 

متولیان آماده سازي جامعه براي آموزش حضوري بودند 
تا کنون نتوانسته اند که به وعده ها و وظایف خود جامه 
عمل بپوشانند. این دولت و آن دولت هم ندارد. مملکت 
که نباید بــه خاطر تغییرات مناصب سیاســي خود 
از حرکت باز بایســتد و فعالیت ها را موکول به انتقال 
دولت بداند. نزدیک دو سال است که دانش آموزان در 
موثرترین سال  هاي زندگي خود به دور از فعالیت هاي 
ارزشمند تربیتی مدارس همچون تعامل با همساالن، 
ظرفیت ایده پردازي، شور و نشاط، یادگیری مشارکتی، 
شــرکت در فعالیت هاي بدنــي )ورزش(، فرهنگی و 
هنری، یادگیری آموزه های شهروندی و اخالقی، تفکر 
انتقادی، کسب شیوه های حل مســئله و... هستند و 
ناخرسندانه به دلیل سومدیریت ها، هر ماه وعده ماه بعد 
براي بازگشایي مجدد مدارس داده می شود. دانش آموز 
برای رشــد متوازن آموزشی و تربیتی خود به بودن در 
محیط مدرســه و گفت وگو با دوستان و معلمان خود 
در فضای اجتماع و مشــارکت در فعالیت های تعلیم 
و تربیتــی نیاز دارد. چنین ویژگی هایی از مدرســه با 
آموزش مجازی قابل جبران نیست. آموزش و پرورش 
در دوران کرونا صرفا بر آموزش مجازی برنامه ریزی کرد 
و با وجود آنکه در بستر الکترونیکی برنامه های پرورشی 
نیز طراحی و اجرایی کرد، اما باید پذیرفت که هر چقدر 
هم تعریف و تمجید از آموزش هاي آنالین شــود نباید 
انــکار کرد که آموزش حضــوري و ابعاد تربیتي آن تا 
چه حد در جســم و روان دانش آموزان تاثیر بسزایي 
دارد. با وجود تمامي تفاسیر، آموزش و پرورش انتخاب 
کرد تا براي کســب اعتماد خانواده و تضمین سالمتی 
دانش آموزان و معلمان مهر۱4۰۰ را با آموزش مجازي 
در شهرهاي پرخطر و حتي االمکان آموزش حضوري 
در مناطق کم جمعیت به همــراه آموزش تلویزیوني، 
آغاز کند. چند روز پیش از نســخه جدید اپلیکیشن 
»شــاد« رونمایي کرد و معلمان را به آموزش مجازی 
قابل دســترس تر و با امکانات بیشــتر در آن نوید داد. 
بنابراین معلمان، دانش آموزان و اولیا منتظر هستند تا 

با شروع رسمی کالس های درس قابلیت های جدید این 
اپلیکیشــن را مورد آزمون فرایند یاددهی – یادگیری 
قرار دهند که آیــا می تواند نیازهای موجود را برطرف 
کند یا کاسه همان کاسه است و آش همان آش. البته 
نباید از نظر دور داشــت که نظام آموزشــی کشور در 
سال تحصیلی گذشته کاستی هایی در اقدامات تعلیم و 
تربیتی خود داشته که از آنها کسب تجربه کرده و بی 
گمان در سال تحصیلی جدید می تواند با وجود آزمون و 
خطاهایی که در طرح و برنامه های خود داشته، شرایط 
بهتری را رقم بزند. کودکان بازمانده از تحصیل و دانش 
آموزانی که بــه دالیل متعدد اقتصادی و اجتماعی در 
دو سال اخیر ترک تحصیل کردند از دیگر نگرانی هایی 
اســت که در آغاز سال تحصیلی جدید، دولت باید به 
آن توجه ویژه ای داشته باشد و آموزش و پرورش را در 
حل چنین دغدغه هایی حمایت کند. هرچند که تبلت 
و تلفن همراه اهدا کردن، می تواند بخشی از شکاف ها را 
در آموزش مجازی جبران کند اما تهیه ابزار دیجیتال 
برای دانش آموزان، در منطقه ای که پوشــش اینترنتی 
نــدارد از آن جمله کارهای عبث و بی نتیجه اســت و 
بهتر اســت پیش از شانتاژهای تبلیغاتی مبنی بر رفع 
محدودیت ها و برقراری عدالت آموزشی به جوانب امر 
هم دقت کرد. تامین آموزش رایگان، تخصیص بودجه 
کافی به مدارس، بســتر آموزشــی مناسب و تربیت 
تمام ساحتی الزاماتی می طلبد که فقط بر عهده نظام 
آموزشی نیست.آموزش و پرورش باید حمایت و تامین 
شود تا بتواند مشــکالت را رفع کند، دانش آموزان را 
به آموزش با کیفیت ســوق دهد و والدین را راضی از 
تعلیم وتربیت مدرسه ای.هیچ نظام آموزشی موفقی در 
جهان نیست که به تنهایی و بدون نگاه اولویتی دولت 
خود توانسته باشــد به توسعه و ارتقا دست پیدا کند. 
اگــر آموزش و پرورش موثر، ســازنده، نوین و انرژیک 
می خواهید بایــد از تخصیص اولویت ها به آن حمایت 

شود. 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

زهرا علي اکبري

 در اطالعیه حزب مردم ساالری به مناسبت ارتحال ملکوتی
 آیت اهلل حسن زاده آملی تاکید شد

 عالمه حسن زاده آملی ذخیره کم نظیر
 حوزه های علمیه بود 

بسته بندی سینوفارم عوض شده یا واکسن جدیدی وارد کشور شده است؟

داستان پر ابهام واکسن تک دوز کودکان 
بالاستفاده ماندن ترمینال جدید فرودگاه امام )ره( و ازدحام زائران اربعین 

خداحافظی زودهنگام با ترمینال 500 میلیاردی سالم!

صفحه2

رنا
 ای

س:
عک


