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رکود در هیئت رئیسه مجلس
 شــرق: رأی مثبت ۱۲۰ نماینده مجلس در جلســه غیرعلنی روز دوشنبه برای بررسی طرح 
صیانت از فضای مجازی در صحن علنی و پس گرفتنش از تندروهای کمیسیون مشترک، ظاهرا 
به مذاق آنها خوش نیامده و آن را امری حیثیتی تلقی می کنند. از این رو دست به کار شده و 
با شــبهه افکنی و استمزاجی دانستن رأی گیری جلسه غیرعلنی، مدعی شده اند هیئت رئیسه 
مجلس در این باره تخلف کرده است. در عین حال به معاونت قوانین مجلس نامه نوشته اند 
که حق ایرادگرفتن از رأی آنها به کلیات این طرح را نداشته که هیئت رئیسه مجلس بخواهد با 
استناد به آن، مصوبه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی را درباره فضای مجازی ابطال 
کند. حتی به گفته حسین فالحی، عضو کمیسیون مشترک، آنها روند رأی گیری جلسه غیرعلنی 
توسط هیئت رئیسه را غلط می دانند به همین دلیل قصد ندارند طرح صیانت را برای بررسی به 
صحن علنی پس بدهند. او معتقد است کمیسیون مشترک برای بازگشت این طرح به صحن 
مجلس مجاب نشده و در نهایت هم مجاب نخواهد شد. به عبارتی آنها طرح صیانت را گرو 
گرفتــه و به هــر اصرار و اجباری می خواهند آن را در مجلس تصویــب و برای اجرا به مردم 
تحمیل کنند! راهکارشان هم برای پیاده سازی این پروژه، دست گذاشتن روی ضعف عملکرد 

هیئت رئیســه مجلسی اســت که با هزار اگر و اما کرسی خود را تاکنون حفظ کرده است. این 
رویکرد دقیقا مشکلی را نشان می دهد که حاال تندروهای مجلس هم برای رسیدن به مقاصد 
خود دست روی آن گذاشته اند و از آن استفاده می کنند. اگر از دور به سناریوی  اتفاقات مجلس 
نگاه کنیم، بیراه نیســت اگر بگوییم رکود در رفتار عملیاتی صدر مجلس  به یک هشدار برای 
عبور از گره ها و موانع تبدیل شده است. هیئت رئیسه مجلس باید بتواند خود را تقویت کند و 
از پتانسیل های مجلس نیز برای این امر بهره ببرد. در غیر این صورت سستی موجود در صدر 
خانــه  ملت گوی رقابت را برای احقاق حقوق مردم در اختیــار تندروها قرار خواهد داد. این 
انتقاد این روزها از ســوی کارشناسان زیادی مطرح می شــود و نشان می دهد که نمایندگان 
مجلس به تقویت هیئت رئیســه باید به عنوان یک راهبرد عملیاتی و اجرائی  اندیشــه کنند. 
البته این مسئله همیشــه وجود داشته است و این اولین بار نیست که عملکرد هیئت رئیسه 
مجلس یازدهم زیر ســؤال می رود و به آن انتقاداتی مطرح می شود؛ چراکه مجلس یازدهم 
از جمله مجالســی اســت که اکثریت آن نمایندگان یک دوره ای و بی تجربه هستند و طبیعتا 
رئیس و هیئت رئیسه آن نیز به دلیل نداشتن تجربه کافی در اداره جلسه، بعضا اشتباهاتی را 

مرتکب می شوند که هرگز یک رئیس یا نایب رئیس باتجربه آنها را مرتکب نشده و نمی شوند. 
از  اشتباهات فاحشی که هیئت رئیسه مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود تاکنون که نزدیک 
به اجالســیه سوم است مرتکب شــده و منجر به بروز حواشی زیادی شده است، می توان به 
موارد زیر اشــاره کرد.  در بحث رأی اعتماد به بذرپاش و حواشی پیش آمده، الیاس نادران در 
تذکری صراحتا به   رئیس مجلس اعالم کرد در انتصاب بذرپاش هیئت رئیسه تخلف کرده و این 
تخلف محرز است! عالوه بر آن، می توان به بررسی اعتبارنامه محمدرضا تاجگردون، منتخب 
مردم گچساران در مجلس یازدهم اشاره کرد؛ مسئله ای که با حواشی بسیار زیادی همراه بود 
و در نهایت مجلس تمام اصولگرای یازدهم حاضر نشد اعتبارنامه منتخب اصالح طلب چند 
دوره مردم گچساران را امضا کند و از ورود به مجلس باز ماند! مسئله ای که می توانست توسط 
رئیس مجلس به درستی مدیریت و راستی آزمایی شود. اما بعد از چندی نظام الدین موسوی، 
سخنگوی هیئت رئیسه در برنامه ای تلویزیونی، اگرچه دیرهنگام و غیرقابل جبران، اعتراف کرد: 
«برخی از موارد درباره غالمرضا تاجگردون در جریان رد اعتبارنامه اش، مواردی بود که نادرست 
بود؛ مخصوصا مواردی که درباره مسائل شخصی ایشان مطرح شد، حقیقت و انصاف ایجاب 

می کند که بگوییم آنها صحت نداشت».   قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس به اصل 
۱۹۴ قانون اساسی استناد کرد! در حالی که قانون اساسی صرفا ۱۷۷ اصل دارد و این موضوع 
باز هم به چالشی در فضای مجازی بدل شد.  همین تجربه ناکافی رئیس مجلس باعث شد 
که در جلسه رأی به کلیات بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان ندانند به «کلیات بودجه رأی می دهند یا 
به گزارش کمیسیون تلفیق مجلس»؛ به همین دلیل برخی از نمایندگان اشتباهی رأی دادند. 
از موارد تخلفات جالب هیئت رئیسه مجلس یازدهم که بی سابقه است، می توان به نشستن 
سه رئیس در یک روز بر کرسی ریاست مجلس اشاره کرد. در حالی که طبق آیین نامه داخلی 
مجلس، هر جلسه باید چهار ساعت باشد و اگر نمایندگان بخواهند جلسه را ادامه بدهند باید 
برای آن رأی گیری کنند، اما در آن جلسه سه رئیس بر کرسی نشستند و علی نیکزاد که ریاست 
پایانی جلســه را بر عهده داشت، نیم ساعت بعد از وقت قانونی، زنگ پایان جلسه را به صدا 
درآورد.  حاال باید دید مجلس کم تجربه ها در حالی که به ســومین سال فعالیت خود نزدیک 
می شود، از خامی گذشته خارج شده و پخته تر عمل می کند یا باز هم قرار است تا روز آخر این 

روند را ادامه دهد و در میان ادوار مختلف، رکوردی در این باره به ثبت برساند.

چهارشنبه
۲۴ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۶

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
رحیم  عبادی

 رهبر معظم انقالب اســالمی عصر روز گذشته در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، 
همه مسائل کشور را قطعا قابل حل خواندند و با تبیین ابعاد مختلف شعار سال تأکید 
کردند: منظومه قدرت جمهوری اســالمی و دســتاوردهای گوناگون آن در بخش های 
مختلف، ایران را به الگویی جذاب برای ملت ها تبدیل کرده است و ناامید کردن مردم و 
القای حس بن بست، جفا به مردم و انقالب است. ایشان با تمجید از بیداری و تحرکات 
جوانان فلسطینی در ســرزمین های اشــغالی گفتند: این تحرکات نشان داد فلسطین 
برخالف تــالش آمریکا و پیروانش زنده اســت و به فضل الهی پیــروزی نهایی از آن 
مردم فلســطین خواهد بود. حضرت آیت اهللا خامنه ای در ابتدای سخنانشان و در بیان 
توصیه های معنوی، با استناد به آیات قرآنی و ادعیه، استغفار را همراه با نیت صادقانه، 
موجب صفــا و طهارت روحی و جلب رحمت الهــی در زندگی فردی و همچنین در 
میدان های ملی و عرصه های بزرگ اجتماعی خواندند. ایشان استغفار را هم از ارتکاب 
عمــل ممنوع و هم از عمل نکردن به وظایف و ترک فعل، ضروری دانســتند و گفتند: 
خیلی از ما مسئوالن به علل مختلف به ترک فعل و انجام ندادن وظایف مبتال هستیم 

که خداوند در این باره انسان را سخت گیرانه مورد مؤاخذه قرار می دهد.
حضرت آیت اهللا خامنه ای مسئولیت در نظام اسالمی را به معنای مورد سؤال بودن 
برشمردند و افزودند: در نظام های سیاسی جهان، مسئوالن مورد سؤال مردم هستند اما 
در نظام اسالمی مسئوالن عالوه بر مردم، در معرض سؤال و مؤاخذه مهم تر و سنگین تر 

خداوند نیز هستند.
ایشان با ابراز خرسندی از حضور گسترده جوانان در مجموعه مدیریتی نظام، همه 
مسئوالن را به مراقبت کامل از دو آسیب مهم یعنی «غرور» و «انفعال» فراخواندند و 
افزودند: غرور به خاطر پست و مقام، موفقیت  ها، َغره شدن به لطف پروردگار و هر منشأ 
دیگری، «طلیعه شکست» و «مقدمه سقوط درونی و اجتماعی و کاری» انسان خواهد 
بود و با ایجاد توهم و بزرگ بینی، فرد مسئول را از مردم دور می کند. رهبر انقالب اسالمی 
آسیب دوم را «انفعال» برشمردند و گفتند: انفعال به معنای احساس بن بست در امور، 
نقطه مقابل غرور و خطرناک است که دشمنان تالش دارند با روش های گوناگون آن را 
در جامعه و در میان مسئوالن القا کنند که البته بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی، راه 
مقابله با این طراحی دشمن، «صبر» و «تقوا» است. صبر یعنی خسته نشدن و از میدان 

خارج نشدن و تقوا نیز یعنی مراقب حرکت خود و دشمن بودن.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه دایره تقوا وسیع است و در حوزه های مختلف 
از جمله اقتصاد، دیپلماسی و امنیت، معنای خاص خود را دارد، گفتند: امروز ناامید کردن 
مردم و القای حس بن بســت در جامعه، جفا به مردم، کشور و انقالب است. ایشان با 
اشاره به برخی شاخص های منفی در زمینه اقتصادی گفتند: مسائل و مشکالت وجود 
دارند اما قابل حل هستند و مبنای ارزیابی و قضاوت درباره شرایط کشور و موفقیت های 
آن، نباید فقط شــاخص های اقتصادی باشد، بلکه باید شاخص های دیگر را نیز در نظر 
گرفــت و همه موارد را با هم ســنجید. رهبر انقالب اســالمی افزودند: با وجود موارد 
منفی در اقتصاد، در همین حوزه نیز نشانه های موفقیت وجود دارد که یک نمونه آن، 
تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم های بی سابقه است. حضرت آیت اهللا خامنه ای 
رســیدن به خودکفایی در برخی موارد از جمله تولید شــش نوع واکسن کرونا، بدهی 
خارجی نزدیک به صفر کشور و پیشرفت های علمی و صنعتی و فناوری در حوزه های 
مختلف را نشانه های دیگر موفقیت برشــمردند و خاطرنشان کردند: یک نمونه دیگر 
از موفقیت ها، پیش رفتن صحیح و روان جریان مدیریت کشــور است و برخالف برخی 
کشورهای دیگر و با وجود همه دشمنی ها، مدیریت کشور به صورت قانونی و بدون نیاز 

به اقدامات خارج از روال، دست به دست شده است.
ایشان گفتند: این دستاوردها و موارد دیگر همچون گسترش عمق راهبردی و نفوذ 

معنوی ایران در منطقه، جمهوری اســالمی را به یک نمونه جذاب تبدیل کرده است. 
حضرت آیت اهللا خامنه ای افزودند: دشــمن بر اساس طمع ورزی های خود، حرف های 
یأس آوری را بیان می کند که قبال هم از این گونه مطالب بیان می شد، اما نادرستی همه 
آن مطالب بعدها به اثبات رســید مانند ســخنان صدام هنگام آغاز جنگ تحمیلی و 
وعده فتح یک هفته ای تهران یا سخنان چند سال قبل یک دلقک آمریکایی که گفته بود 

کریسمس را در تهران جشن می گیریم.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: اینکــه آمریکایی های مغــرور صریحا اعتراف 
می کنند که فشار حداکثری علیه ایران شکست خفت بار خورده، موضوع بسیار مهمی 
اســت که نباید فراموش شــود. رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان و در بیان 
نکاتی درباره شعار ســال، با اشاره به بعضی دیدگاه های مطرح شده درباره ناسازگاری 
دو خصوصیت «دانش بنیانی» و «اشتغال آفرینی» گفتند: این حرف درست است که با 
پیشرفت فناوری، نیاز به نیروی انسانی کمتر می شود، اما این مطلب درباره شرایط کشور 
ما که ظرفیت های تعطیل یا نیمه تعطیل زیادی در بخش های پایین دست دارد، صادق 
نیســت و با دانش بنیان  کردن تولید در این بخش ها، فرصت های شغلی نیز چند برابر 
می شــود. ایشــان نتیجه تولید دانش بنیان را ارتقای نیروی انسانی شاغل و به کارگیری 
جوانان تحصیل کرده خواندند و افزودند: متأســفانه درصد باالیی از دانش آموختگان 
کشــور در عرصه های غیر مرتبط با رشــته تحصیلی خود شاغل هستند که با گسترش 
شرکت های دانش بنیان، کیفیت نیروی انسانی دستگاه ها نیز ارتقا می یابد و نخبگان از 

روی آوردن به مشاغل کم ارزش بی نیاز می شوند.
حضرت آیت اهللا خامنــه ای، معاونت علمی را موظف بــه تعیین ضوابط کیفی و 
شاخص های دقیق برای پذیرش شرکت های دانش بنیان دانستند و خاطرنشان کردند: 
افزایش تعداد شــرکت ها کافی نیست و در این زمینه باید شاخص های حیاتی دیگری 
همچون نوآوری، کاهش ارزبری، اشــتغال آفرینی، قابلیت صادرات و رقابت پذیری نیز 
مورد نظر قرار بگیرد. رهبر انقالب با تأکید بر اینکه توســعه شــرکت های دانش بنیان 
باید بر اســاس اولویت ها و با نیازســنجی بر مبنای گره گشایی از مســائل کشور باشد، 
گفتند: شــرکت های دانش بنیان در بخش هایی همچون بخش کشاورزی توسعه یابند 
که امنیت اقتصادی کشــور وابسته به آنهاســت، ظرفیت جذب نیروهای متخصص و 
غیرشاغل در آنها باال است یا بخش هایی مانند نفت و گاز و معادن که با خام فروشی، 
منابع ارزشمند کشور را بدون ارزش افزوده صادر می کنند. ایشان در این زمینه افزودند: 
متأسفانه مواد خام در کشور با قیمت ارزان صادر و محصول نهایی با قیمت گران وارد 
می شــود؛ در حالی که با تولید دانش بنیان باید این روند اصالح و محصول نهایی تولید 

و صادر شود.
حضــرت آیت اهللا خامنــه ای همچنین با تأکیــد بر حمایت دولت از شــرکت های 
دانش بنیــان، گفتند: دولت بزرگ ترین مصرف کننده در کشــور اســت و مصداق کامل 

حمایت واقعی دولت از دانش بنیان ها، جلوگیری از واردات بی رویه است.
رهبر انقالب، تدوین برنامه هفتم توســعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه 
قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرائی شود که نشد، اما امسال دولت و مجلس 
همت کنند تا برنامه هفتم بر اســاس سیاســت های کلی نظام تدوین و تصویب شود. 
ایشــان مردمی بودن و مهم تر از آن مردمی ماندن را از ویژگی های الزم هر مسئول نظام 
اســالمی خواندند و گفتند: دیدن یا شــنیدن واقعیات در میدان یا از منابع مورد وثوق، 

زمینه ساز برنامه ریزی و اقدامات صحیح خواهد بود.
حضــرت آیت اهللا خامنه ای در همین زمینه افزودند: گاهی مردم عادی نکاتی را به 

مسئول می گویند که از مشاوران کارکشته و نزدیک هم شنیده نمی شود.
ایشــان با ابراز ناخرســندی از اجرا  نشدن سیاســت های کلی اصل ۴۴ تأکید کردند: 

دولت می تواند با تحقق این سیاست ها، اقتصاد کشور را بر دوش مردم قرار دهد و خود 
به سیاست گذاری، نظارت و هدایت بپردازد تا حل مشکالت شتاب بگیرد.

رهبر انقالب با اشــاره به کشــورهایی که بدون نفت از رشــد اقتصادی برخوردارند، 
افزودند: نفت حدود صد ســال اســت کــه همچون ماده ای مخدر، اعتیاد ســختی در 
کشور ایجاد کرده که باید حتما عالج شود. ایشان اقتصاد بدون نفت را هدفی بلندمدت 
خواندند و افزودند: حداقل دو دولت در مســئولیت های هشت ساله باید همت کنند تا 
این مشکل به سامان برسد. البته اگر همان روزی که اقتصاد بدون نفت را مطرح کردیم، 
اجرای آن شــروع می شد، امروز کشور وضع متفاوتی داشت. حضرت آیت اهللا خامنه ای 
با اشاره به احتماالتی که درباره برخی گشایش های ارزی مطرح می شود، گفتند: مراقب 
باشــیم اگر احتماال گشایشــی ایجاد شــد، درآمدها صرف واردات بی رویه نشــود و به 
مســائل زیربنایی از جمله حمل ونقل جاده ای و ریلی، شرکت های دانش بنیان، نوسازی 
صنایع، راه های ارتباطی با کشورهای همسایه و حل مشکل مهم آب اختصاص یابد که 
خوشــبختانه دولت در مسئله آب کارهای خوبی آغاز کرده، اما حل این مشکل به پول 
نیاز دارد. رهبر انقالب شورای اقتصادی سران قوا را فرصتی مهم برای تصمیم گیری های 
الزم دانســتند و گفتند: این شورا در دولت قبل و با چند دستور کار مهم از جمله اصالح 
ساختار بودجه، حل مسئله بانکی و مدیریت مقابله با تحریم ها تشکیل شد که سه قوه 
با همکاری و صمیمیت کاملی که دارند، باید از این ظرفیت استفاده کنند. رهبر انقالب 
مسئله فرهنگ را بسیار مهم و نیازمند مجاهدت هوشمندانه برشمردند و گفتند: مراکز 
رسمی فرهنگی و همچنین فعاالن فرهنگی که به یاری خدا در سطح گسترده مشغول 
فعالیت اند، فرهنگ و علم را کامال جدی بگیرند و با چشمان باز به فعالیت شبانه روزی و 
مجاهدانه در این زمینه بپردازند. حضرت آیت اهللا خامنه ای با اشاره به جهت گیری خوب 
دیپلماسی کشور تأکید کردند: مسئوالن مطلقا معطل مسئله هسته ای نشوند و بر اساس 

واقعیات کشور به برنامه ریزی و اقدام برای حل مشکالت بپردازند.
ایشان مســئوالن مذاکرات را انقالبی، متدین و پر جد و جهد خواندند و افزودند: وزیر 
امور خارجه و مسئوالن مذاکره کننده گزارش های دقیقی را به مراکز داخلی می دهند. 
نقد و اظهار نظر درباره عملکرد آنها هم ایرادی ندارد، به شرط اینکه از سوءظن و بدبینی 
به دور باشــد و همچنان کــه بارها گفته ام موجب تضعیف عناصــر میدان و ناامیدی 
مردم نشــود. رهبر انقالب با ابراز خرســندی از مقاومت هیئت مذاکره کننده در مقابل 
زورگویی هــا و زیاده خواهی ها گفتند: طرف مقابل که بدعهــدی کرد و از برجام خارج 
شــد، االن احساس درماندگی و بن بست می کند، اما نظام اسالمی که با اتکای به مردم 

از مشــکالت زیادی عبور کــرده، از این مرحله هم عبور خواهد کــرد. رهبر انقالب در 
بخش دیگری از سخنانشــان با تمجید از بیداری، تحرک و تالش جوانان فلسطینی در 
ســرزمین های ۱۹۴۸ و در مرکز سرزمین های اشــغالی افزودند: این تحرکات نشان داد 
فلســطین برخالف تالش آمریکا و پیروانش زنده اســت و هرگز به فراموشــی سپرده 
نخواهد شــد و بــا ادامه تحرکات جاری و بــه فضل الهی پیروزی نهایــی از آِن مردم 

فلسطین خواهد بود.
حضرت آیت اهللا خامنه ای همچنین با تمجید از شــجاعت مــردم مظلوم یمن در 
توصیه ای دلســوزانه و خیرخواهانه به مســئوالن ســعودی گفتند: چرا به جنگی که 
می دانیــد احتمال پیــروزی در آن را ندارید ادامه می دهید؟ راهی پیدا کنید و خود را از 
این معرکه خارج کنید. ایشان آتش بس اخیر در یمن را خیلی خوب خواندند و افزودند: 
اگر این توافق به معنای واقعی کلمه اجرا شود، می تواند ادامه یابد و بدون تردید مردم 
یمن به برکت همت، شــجاعت و ابتکار عمل خود و رهبرانشان پیروزند و خداوند هم 
به این مردم مظلوم کمک خواهد کرد. رهبر انقالب در توصیه های پایانی به مســئوالن 
کشور گفتند: فرصت مسئولیت بسیار زودگذر است و هر ساعت آن را قدر بدانید. توصیه 
دوم رهبر انقالب پرهیز از اقدامات نمایشی بود. ایشان همچنین افزودند: تعارض منافع 
که همه در مذمت آن سخن می گویند، فقط در عرصه اقتصاد نیست و اگر در موضوعی 
میان توجه مردم به ما و رعایت مصالح عمومی کشور تعارضی پیش آید، باید منفعت 

خود را نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه کنیم.
توصیــه به دولت و مجلس بــرای رعایت خطوط فاصــل و عمل کردن در حیطه 

وظایف و اختیارات، آخرین توصیه رهبر انقالب به مسئوالن کشور بود.
در ابتــدای این دیدار، حجت االسالم والمســلمین رئیســی، رئیس جمهور، گفتمان 
دولت را گفتمان انقالب اســالمی با تأکید بــر مؤلفه های مردمی بودن، عدالت خواهی 
و تحول گرایــی برشــمرد و گفت: ســند تحــول دولت بــا همفکری جمــع زیادی از 

صاحب نظران آماده و منتشر شد.
رئیس جمهور، «اقدام و عمل» را مهم تر از «برنامه» دانست و افزود: با تأمین گسترده 
واکســن و همکاری آحاد مردم، با تغییر محسوس شــرایط، کسب و کارها مجددا رونق 

گرفت و امسال سفرهای نوروزی جهش زیادی داشت.
آقای رئیســی مواجهه خردمندانه با مسئله کسری بودجه ۱۴۰۰ را از دیگر اقدامات 
دولت در هشت ماه گذشته دانست و گفت: در این مدت تالش کردیم با افزایش تولید 
نفت و گاز و افزایش صادرات نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی، از کســری 

بودجه و خلق پول منجر به تورم جلوگیری شود.
رئیس جمهور افزایش اختیارات اســتانی و تکمیــل پروژه های نیمه تمام را از دیگر 
برنامه هــای دولت خواند و گفت: مهار تورم از دســتور کارهای اصلی دولت اســت و 
گزارش های مراکز آماری نشــان می دهد رشــد صعودی تورم متوقــف و روند نزولی 
آن آغاز شــده است. آقای رئیسی ایجاد شــفافیت و برخورد با بسترهای فسادزا را جزء 
اقدامات و برنامه های اساســی دولت برشــمرد و گفت: مصوبات سفرهای استانی با 

اعتبارات و در زمان بندی مشخص در حال اجرا است.
آقای رئیســی اقدامات فرهنگی و برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی را 
از دیگر اقدامات دولت خواند و خاطرنشان کرد: اقدامات و دستاوردهای دولت حاصل 
یک کار جمعی میان همه قوا و نهادهاست که همچنان به این همکاری و هماهنگی 
نیازمندیم. رئیس جمهور مهم ترین پروژه دولت را افزایش امید و اعتماد مردم دانست و 
افزود: با انسجام ملی و اتکا به داشته های داخلی، دشمن ناامید خواهد شد. همچنان  
که بارها گفته ایم مذاکره جای خود را دارد، اما برجام یکی از مســائل کشــور اســت و 

به هیچ وجه نان مردم و اقتصاد کشور را به مسائل خارجی گره نخواهیم زد.

تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام بر ضرورت حل مشکالت کشور بر اساس واقعیات

کشور مطلقا معطل مذاکرات نشود

 از ابتدای ســال ۱۴۰۱ بنا بر مصوبه ستاد ملی کرونا، مدارس، 
دانشگاه ها و ســایر مراکز آموزشی به صورت حضوری بازگشایی 
شــدند. ضمــن اســتقبال از این اقــدام اصولــی (گرچه کمی 
شــتاب زده) نکاتی در فرایند این تصمیم مشــاهده شــد که در 
صورت غفلت می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال 

داشته باشد:
۱- در فضای عمومی کشــور، به ویژه در انعکاس این تصمیم 
از ســوی دولت و صداوســیما، موضوع به نحــوی اغراق آمیز 
بیان شــد که گویا دو سال گذشــته همه مراکز آموزشی تعطیل 
بودند و اینک وقت بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها شده و حتی 
صداوســیما نسبت به پخش سرودهای رسمی و ملی بازگشایی 

مــدارس اقــدام و بعضا در تعــدادی مدارس زنگ بازگشــایی 
مراکز آموزشــی نواخته شــد؛ غافل از اینکه در دو سال گذشته 
فعالیت های آموزشــی مــدارس و دانشــگاه ها علی رغم همه 
سختی ها و محدودیت ها با تالش شبانه روزی معلمان، استادان 
و دســت اندرکاران امور آموزشــی کامال دایر و برقرار بوده است 
و همــه تالش ها مصروف بر این بوده که یــک روز هم آموزش 
تعطیل نشــود. بنابراین رویکرد بسیار غلط، احساسی، غلوآمیز و 

مغایر با واقعیت بوده است.
 ۲- در عین حال که در دو ســال گذشــته به واســطه شــیوع 
ویروس کرونا، آموزش به صورت حضــوری امکان پذیر نبود، اما 
آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری شد و توانست بار این 
مسئولیت بزرگ را در این شرایط خاص در ایران و جهان علی رغم 
نبود آمادگی های کافی و الزم توســط ذی نفعان بر عهده بگیرد. 
گرچه دالیل متعددی شــایان ذکر است که ممکن است نواقص 
و کاستی هایی در کیفیت برخی یادگیری ها حاصل شده باشد که 
آن هم عموما بر عهده دولت هاست نه دست اندرکاران آموزش.
خوب بود مســئوالن و رسانه های رسمی از جمله صداوسیما از 
آنچه از ســوی آموزشگران در دو سال گذشته انجام شده است، 
تقدیر کرده و آن را تشویق کنند نه توبیخ، مالمت و اظهار ندامت.
 ۳- یکی از موارد انجام شده در این تبلیغات پر سروصدا، نادیده 
انگاشــتن اهمیت، جایگاه و بهره مندی از فناوری های اطالعات 
و ارتباطات در امر آموزش و یادگیری یا آموزش مجازی اســت. 
آموزش مجازی در سه دهه گذشته در ایران و جهان سازوکاری 

را فراهم کرده که دسترسی به آموزش را آسان، کم هزینه، فراگیر 
و ارائه آن را در هر زمان و در هر مکان و با رعایت اســتانداردها 
و تجارب جهانی و بهره مندی از ابزارهای چندرسانه ای همچون 
صوت، تصویر، انیمیشن و... فراهم کند. از همه مهم تر، با رویکرد 
 (social learning) مشــارکت و مســئولیت پذیری یادگیرندگان
تالش شــده یادگیری تقاضامحور به جای عرضه محور همراه با 
یادگیری دیجیتالی و یادگیری عمیق گسترش یابد. روند تحوالت 
جوامع به گونه ای اســت که امروزه بــدون بهره مندی از فناوری 
نویــن ارتباطی و اطالعاتی نمی توان مأموریت های آموزشــی را 
به درستی محقق کرد و آموزش مجازی بستر مناسبی برای ارائه 
خدمات آموزشی، پژوهشی و خدماتی در همه مقاطع تحصیلی، 
به ویژه در مقاطع دانشــگاهی اســت. قطعا فردایی نزدیک و در 
دســترس اســت که موج های چهارم و پنجــم انقالب جهانی، 
یعنی موج مجازی (Virtual wave) فراگیر شــود و فناوری های 
تحول آفرین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، شبکه های 
اجتماعی، تحــول دیجیتال، یادگیری در بســتر موبایل و... همه 
مؤلفه های آمــوزش را متأثر کنند. آیا جز بــا آموزش مجازی یا 

e-learning می توان بستر یادگیری و آموزش را مهیا کرد؟
۴- آموزش مجازی در دو ســال گذشته دستاوردهای بزرگی 
را در حوزه آموزش بر جای گذاشــته اســت؛ از جمله آشــنایی 
و بهره گیــری و کســب مهــارت دانش آمــوزان، دانشــجویان، 
معلمان، اســتادان و دســت اندرکاران امور آموزشی با کامپیوتر 
و اینترنت و ســامانه های یادگیری، تولیــد محتوای الکترونیکی، 

بهره مندی صحیح از شــبکه های اجتماعی، استفاده درست از 
فضای مجازی، آشــنایی و کار عملی با ســامانه های آموزشی و 
مهارت هــای پایه کامپیوتر و فناوری هــای ارتباطات و اطالعات 
همکاری هــای بین  بخشــی به ویژه در محیط های دانشــگاهی، 
کاهش بار دولت و مشارکت بخش خصوصی در پشتیبانی های 
آموزشی، تعامل و توسعه همکاری های بین المللی ازجمله در 
محیط های دانشــگاهی، مشــارکت مؤثر خانواده ها در تعلیم  و 
تربیت فرزندان و... . فراموش نشود در گذشته چه میزان معلمان 
و استادان در بهره گیری از کامپیوتر و اینترنت توفیق داشته اند و 
برای یادگیری ایــن فناوری های نوین چه مقاومت هایی را انجام 
می دادند و حتی در برخــی از مواقع کامپیوتر را رقیب معلمان 
در یادگیری تلقی می کردند. انصاف نیســت و بلکه جفا اســت 
اگر خدمات بزرگ ایــن تکنولوژی تحول آفرین نادیده انگاشــته 
شــود. نظام های آموزشــی ما فرســوده بوده و نیاز به تغییرات 
اساسی در رویکردها، ابزارها و قابلیت ها دارند. آموزش مجازی 
و فناوری های آموزشــی، مهم ترین بســتر بــرای تغییر، تحول و 
نوآوری در نظام های آموزشــی اســت و این یک اختیار نیست، 
بلکه الزام محیطی است که دیر یا زود باید به استقبال آن رفت.
۵- اینک که بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با شتاب و تبلیغات 
غیرمتعارف آغاز شده و قطعا با محدودیت ها و موانع فراوانی در 
ادامه مواجه خواهد شد، جا دارد دست اندرکاران، تصمیم سازان 
و سیاست گذاران کشور، به ویژه دست اندرکاران آموزشی، در چند 
ماهه تا شــروع ســال تحصیلی آینده اهتمام کنند که با مطالعه 

همه جانبــه و ارزیابی نقاط ضعف و قوت اجرای آموزش مجازی 
در دو ســال گذشته، برای ســال های آینده به نحوی برنامه ریزی 
آموزشــی کنند که مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه ها، از 
یک سو از ظرفیت، ابزارها و سامانه های یادگیری و قابیلت آموزش 
مجازی در امر آموزش استفاده کنند و از سوی دیگر، دانش آموزان 
و دانشجویان را به کالس ها و برنامه های حضوری تشویق کنند و 
مدل تلفیقی یا blended learning را به عنوان یک «الگوی موفق 
آموزشی» مشــابه اغلب مدارس و دانشگاه های پیشرفته جهان 
در مراکز آموزشــی پیاده ســازی کنند. این تجربه موفق مدارس و 
دانشــگاه های جنوب شرقی آسیا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی 
است که توانســته اند در رتبه بندی جهان جایگاه خود را بهبود و 
ارتقا ببخشــند. امور تعلیم و تربیت فرزندان یک ملت و جامعه، 
ابزار تبلیغاتی و مصرفی نیســت که دولت هــا در آن فتح الفتوح 
کننــد و بــا پروپاگاندا و تبلیغات یک ســویه، تالش هــا و زحمات 
طاقت فرسای معلمان، اســتادان و برنامه ریزان آموزشی را که از 
جان و هستی مایه می گذارند، نادیده بگیرند. همراهی و همکاری 
معلمان و اســتادان تعلیم و تربیت با عشــق بــه حرفه معلمی 
عجین شده است و به قول فخرالشعرا ایرج میرزا، دانی که عاشق 

بی ادعا معلم است / شمع همیشه روشن دوران معلم است
پروانه سوخت تا که دهد درس عاشقی / آن کس که سوخت 

بهر من و تو معلم است.
امید اســت مدیریــت امور تعلیــم و تربیــت در حکمرانی 

جمهوری اسالمی به جایگاه حرفه ای خود بازگردانده شود.
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مراکز آموزشی


