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سند تحول؛ شاید وقتی دیگر
فعال نیاز های اولیه!

تقریبا هر مهرماه که سال تحصیلی جدید آغاز می شود ،گویی
انبوهی از زخم های این کالس و این مدرسه و این آموزش و پرورش
سر باز و دردهــای قدیمی شان رخ نمایی می کند .از غم پرتکرار
کمبود معلم بگیرید تا چالش کیفیت نازل آموزشی در مدارس
دولتی و نظام غریبه با مهارت آموزی تا کمبود فضای آموزشی و
کالس های شلوغ و این قبیل غصه ها .ضمن این که به ناچار به
تمامی این غصه های قدیمی ،باید چالش های جدید در حوزه های
تربیتی نسل جدید را نیز که امروز به آن ها «دهه نودی ها» می گوییم،
اضافه کنیم.
اصال بیایید سر خودمان را گول بمالیم
بیایید دربــاره آمــوزش و پــرورش ،از کاستی ها و نقایص شکلی و
کالبدی درس و کالس و مدرسه و ساعت ریاضی و ورزش بگذریم
و یواشکی حواس خودمان را پرت کنیم (یعنی سر خودمان را عمدا
گول بمالیم) و حاال از شورای عالی انقالب فرهنگی و آموزش و
پرورش و تمامی ارکان فرهنگی کشور بپرسیم که عجالتا شما برای
«پــرورش و آمــوزش» فرزندانمان ،این پاره های تنمان که برخی
آنان را «دهه نودی ها» می نامند ،چه تدبیری در کالس و مدرسه
اندیشیده اید؟
حتما می خواهید بگویید ،در کالس های چهل نفره مدارس دولتی
که نه تنها برای معلم که برای همان دانش آموز هم سرسام آور است،
طرح و برنامه آموزشی و پرورشی دارید؟
یا با وزیری که تمام سال باید تمام قد ،ذهن و ضمیر و توانش گرفتار
رفع کمبود معلم و کالس و کتاب باشد یا دغدغه و حواسش به پاداش
پایان خدمت معلمان بازنشسته و پرداخت به موقع حقوق معلمان
حق التدریسی باشد ،می خواهید نسل آینده را بسازید؟
قرار بود با سند تحول ،تحول صورت گیرد ،اما...
 11سال قبل که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،به آموزش و
پرورش و بخش های مرتبط ابالغ شد ،از همان نخست از نشانه ها
 ،اراده ها و حرکت های الک پشتی برآمد که انتظارات این سند از
آموزش و پرورش که خود غرق مشکالت و دردهای ابتدایی است،
با واقعیت های موجود آن همخوانی ندارد .اگرچه تنها راه تعالی
نهاد «مدرسه» و آموزش و پرورش تمسک به همین سند است اما باید
پذیرفت که دست آموزش و پرورش با این تن زخمی و رنجورش بسیار
کوتاه تر از آن است که بتواند به «سند تحول» چنگ اندازد.
کما این که «سند تحول» در پیوست خود ،همواره نتوانسته است
تمامی ساحت های مورد نیاز اجرا را برای آموزش و پرورش با خود
همراه کند .برای نمونه ،آموزش و پرورش در تمام این  11سال ،در
کدام سال توان ،بودجه و اعتبارات ویژه اجرای این سند را داشته یا به
قدر کافی داشته است؟ و نه تنها این ملزومات را نداشته بلکه همواره
دغدغه معیشت معلمان خود را که مهم ترین پایه های اجرای این
سند هستند ،داشته است .با این واقعیت تلخ که « 98درصد بودجه
های آموزش و پرورش صرف هزینه های جاری می شود» چگونه می
توان مدام بر سرش فریاد زد که ای آموزش و پرورش بیا و متحول شو.
در یک کالم ،باید اذعــان کرد که سند تحول ،از منظر محتوایی
و مفهومی ،متعالی و فاخر است اما در الگوی اجرایی سازی در
ساختارهای کنونی با ضعف هایی مواجه است.
اجرای سند تحول با این گونه تصمیمات؟
وزارت آمــوزش و پــرورش در دوره جدید ،از قرارگاهی به منظور
اجرایسندتحولسخنمیگویدکهنشانمیدهدهمچوناسالف
خویش در مقام «حرف» پایبندی جدی به این امر دارد اما گاهی آن
هم بنا بر نیازهای اولیه شان ،ممکن است تصمیماتی عجیب بگیرند
که با روح سند تحول سازگاری ندارد .نمونه این ماجرا را در تصمیم
اخیر جذب و به کارگیری نیروهای دیگر ادارات دولتی دیدیم  .حال
چگونه می توانند مدعی باشند که به دنبال «سند تحول» و «حیات
طیبه» فرزندان این سرزمین اند؟ به این اقدام عجوالنه و عجیب و
غریب در تاریخ  4مهر توجه کنید:
«در آخرین روزهای تابستان سال  ۱۴۰۱بخشنامهای از طرف
معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آمــوز شوپــرورش به
ادارات آموزشوپرورش استانها ارسال شد که طی آن « ورود نیرو
از سایر دستگاههای دولتی به آموزشوپرورش مجاز شمرده شد؛
بخشنامهای که طی  ۲۰روز  -از  ۲۷شهریور تا  ۱۶مهر -باید اجرا
شود که البته انتقاد شدید کارشناسان را به دنبال داشت و حال این
سوال مطرح است که چگونه آموزش و پرورش راه را برای انتقال
نیروهای مــازاد همه دستگا ههای با هر سابقه خدمت و مدرک
تحصیلی باز گذاشته است؟»(ایسنا 4-مهر)1401
مسئول این تصمیم کیست و چگونه می تواند بپذیرد که «نیروی
مازاد» دیگر ادارات که نه تجربه و نه درکی از معلمی دارد ،در کالس
درس فرزندان من و شما معلمی کند؟ پس سیاست های جذب
منابع انسانی وزارت آموزشوپرورش به کجا رفت که تاکید و تصریح
کرده ،تنها مسیر ورود نیرو به آموزشوپرورش فراگیری در دوره یک
یا چهارساله در دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی است؟ کما
این که رهبر انقالب نیز به این موضوع تصریح کرده اند« :دانشگاه
فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است
که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند این ها به وجود آمده.
باید این جور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش
و پرورش نشود .ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را
جوری ظرفیتسازی کنیم و جوری سازمان دهی کنیم که همه
معلمان به قدر کفایت بیایند از این جا عبور کنند و وارد آموزش و
پرورش [بشوند] 11(» .شهریور )1399
سند تحول ساز و کار و اراده فرا دولت را می طلبد
به نظر می رسد ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در همه این
سال ها در «ستاد» های وزارت آموزش و پرورش و در حد شعارها
باقی مانده است و هیچ گاه آن طور که باید به «مدرسه» تسری نیافته
است .اکنون پس از گذشت یک دهه از طرح قانونی این سند ،در
نقطه ای امیدوار کننده قرار نگرفته ایم .وضعیتی که راه حل آن جز
بازنگری در فرایند و ساز و کار اجرای این سند نیست .وقت آن است
که باور کنیم سند تحول  ،اراده و توان و بازویی فراتر از دولت می
طلبد و تا آن نباشد ،قصه همین گونه با غصه و «آه» و حسرت ،ناتمام
می ماند و حتما دیرخواهد شد چون فرزندان ما معطل نمی مانند
که سند تحول اجرا شود ،آن ها قد می کشند ،بزرگ می شوند در
حالی که شاید کالس و مدرسه شان مثل قبل «کوتاه قد» بماند...
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آیتا...مکارمشیرازی:نقدواعتراض
بهشکلقانونیآن،حقمردماست

آیتا ...العظمی مکارم شیرازی در بیانیهای درباره حوادث اخیر تاکید کرد:
بر همه مسئوالن الزم است با شفاف کردن فضا ،اطالعرسانی به موقع و بیان
خدمات و توانمندیها در کنار خطاها و کاستیها ،فرصت را از دروغگویان و
کینهتوزان بگیرند.
به گزارش ایسنا ،در بخشی از بیانیه آیت ا ...العظمی مکارم شیرازی آمده
است «:در روزهای اخیر که مردم شریف ایران درگیر مشکالت و فشارهای
اقتصادی هستند ،وقوع یک اتفاق باعث ایجاد نگرانی در ذهن برخی از مردم
و منشأ اعتراضات و انتقاداتی گردید.در این میان دشمنان و کینه توزان با
همراهی برخی فریب خوردگان با سوءاستفاده از احساسات جوانان ،مسیر
اعتراضات را منحرف و اقدام به توهین به مقدسات ،هتک حرمت نوامیس،
تخریب اموال و ریختن خون بیگناهان نمودند و اسالم ،امنیت و آرامش مردم
را هدف قرار دادند؛ اما مردم متدین و فهیم با حضور آگاهانه ،مانند همیشه
خیال خام دشمنان را نقش بر آب کردند.در این مقطع الزم میدانم چند نکته
و نصیحت پدرانه را متذکر شوم:
ً
اول :نقد و اعتراض حق مردم خصوصا جوانان است و با وجود مشکالت و
نقایص اگر نسبت به عملکرد مسئوالن یا نحوه اجرای برخی قوانین ،انتقادی
وجود دارد باید همچون موارد دیگر به صورت قانونی و با حفظ انضباط به گونه
ایکهموردسوءاستفادهدشمنانقرارنگیرد،ابرازگرددوبرمسئوالننیزالزم
است نسبت به این انتقادات گوش شنوا داشته باشند و به حق ،به اصالح امور
مجازی رها و بیانضباط ،ابزاری خطرناک در برهم
بپردازند.دوم :فضای
ِ
زدن آرامش فکری و امنیت اخالقی و اجتماعی است و با وجود منافع زیاد،
آسیب آن دامنگیر همه آحاد مردم می شود ،از این رو الزم است مسئوالن
برای سامان دادن به آن تدابیری بیندیشند و مردم دلسوز نیز با باالبردن
هوشیاری ،مراقب باشند تا خود و خانوادههایشان در کنار فواید آن از آسیب
هایآندرامانبمانند.سوم:برهمهمسئوالنالزماستباشفافکردنفضا،
اطالعرسانیبهموقعوبیانخدماتوتوانمندیهادرکنارخطاهاوکاستیها،
فرصتراازدروغگویانوکینهتوزانبگیرندواعتمادمردمراکهیکیازباالترین
پشتوانههاست ،جلب نمایند.چهارم :مسئله حجاب از احکام مهم و ضروری
دین مبین اسالم است که منافع و برکات زیادی برای جامعه و آحاد آن دارد و
زنان و دختران جامعه اسالمی ما نسبت به آن اهتمام دارند ،البته اجرای آن
درسطحاجتماعنیازمندفرهنگسازیعمیق،فراگیروپیگیریصحیحاست
و اگر برخی راهکارها یا رفتارها در این مسیر مناسب نبوده ،باید به اصالح آن
پرداخت.پنجم:نیرویانتظامیحافظامنیتوآرامشجامعهاستوتضعیف
آن از خطرناکترین اهداف دشمن برای به مخاطره انداختن موجودیت
ایران اسالمی است.ششم :دستگاه قضایی میبایست به دور از جوسازی و
با مالحظه تمام جوانب ،همه اتفاقات اخیر را بررسی و با مقصران در هر پست
و مقام یا جایگاه اجتماعی برخورد قانونی نموده و مردم شریف را در جریان
جزئیات قرار دهد.هفتم :عموم مردم عزیز بدانند که این امت ،کشور و نظام
جمهوری اسالمی با این فرهنگ اصیل و استوار ،مورد کینهورزی ،توطئه و
هجوم سراسری دشمنان و منافقان است و تا رسیدن به نقطه پیروزی و غلبه بر
نقشههای آنان ،این دشمنیها ادامه دارد و همچون گذشته استقامت در کنار
ش در جهت پیشرفت و قدرتمند شدن کشور ضامن این پیروزی
سعی و کوش 
است؛ مسئوالن به عنوان خادمان مردم باید در آسان شدن این راه و فراهم
کردن موجبات آسایش و رفع مشکالت مردم از هیچ تالشی دریغ نورزند».

یوزهای ایرانی برابر قهرمان آفریقا به تساوی رضایت دادند

کیروشباایرانبهسنگالنباخت

شاگردان کارلوس کی روش در دومین دیدار تدارکاتی خود در اتریش
برابر قهرمان آفریقا به تساوی دست یافتند .تیم ملی فوتبال ایران شب
گذشته در دیــداری دوستانه به مصاف تیم ملی سنگال رفت که این
دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید و بر این اساس فوتبال
کشورمان در دومین بازی دوستانه با هدایت کیروش باز هم شکست
نخورد تا با شخصیت خوب تیمی آماده حضور در جام جهانی شود .تیم
ملی فوتبال کشورمان دیشب با لباس سفید در ورزشگاه «موشن اینوست
آرنا» در وین به مصاف سبزپوشان تیم ملی فوتبال سنگال رفت .کیروش
در این بازی تیم ایران را با هفت تغییر راهی زمین مسابقه کرد که حضور
چهار بازیکن در پست هافبک دفاعی از جمله نکات قابل توجه در این
دیدار بود .در  ۴۵دقیقه اول این بازی تیم ایران فرصت خطرناکی را
روی دروازه حریف ایجاد نکرد و بیشتر سعی در کنترل بازی داشت .در
این نیمه سید حسین حسینی دروازه بان تیم کشورمان در چند موقعیت
برابر شو ت های بازیکنان سنگال موفق عمل کرد تا این نیمه با تساوی
بدون گل خاتمه یابد .با شروع نیمه دوم کیروش تیم ملی را با چند تغییر
روانه میدان کرد ،در  ۴۵دقیقه دوم محمد حسین کنعانی زادگان ،کریم
انصاری فرد ،سعید عزت اللهی و میالد سرلک از زمین بازی خارج شدند
و مرتضی پورعلی گنجی ،علیرضا جهانبخش ،امید ابراهیمی و سامان
قدوس وارد بازی شدند.
در دقیقه  ۵۴سنگال در موقعیت صددرصد گلزنی قرار گرفت اما احسان
حاجصفی توپ را از روی خط دروازه با پشت پا برگرداند تا کار همچنان
بدون گل ادامه پیدا کند اما دقایقی بعد پورعلی گنجی در دقیقه  ۵۵و
روی ارسال یاکوبس به اشتباه دروازه ایران را باز کرد تا بازی تا این لحظه
یک بر صفر به سود سنگال شود.
لحظاتی بعد ایران تا آستانه فروپاشی دروازه سنگال پیش رفت اما ارسال
سریع حاجصفی از سامان قدوس عبور کرد تا یک موقعیت مسلم گلزنی
از دست شاگردان کیروش برود .کی روش در این لحظه دست به تغییر
دوباره در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران زد و با تصمیم سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران ،مهدی طارمی جای خود را به سردار آزمون داد .آزمون
دقایقی بعد از ورود خود به زمین باز هم در نقش یک گلزن ظاهر شد و در
دقیقه  ۶۵روی ارسال احسان حاج صفی با ضربه سر دروازه سنگال را باز
کرد و در نهایت بازی با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت .از طرفی کارلوس
کیروش برای این بازی چند هدف داشت؛ چرا که قبال به همراه تیم ملی
فوتبال مصر در فینال جام ملتهای آفریقا و بازی نهایی صعود به جام
جهانی  ۲۰۲۲برابر تیم ملی سنگال شکست خورده بود و برای همین
انگیزه بسیار زیادی برای برتری مقابل آلیوسیسه و شاگردانش در این
دیدار داشت که توانست به تساوی برسد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••واقعا دست مریزاد به هیئتی های مشهد و
افراد مذهبی که امسال سنگ تمام گذاشتند تا
از زائران پذیرایی کنند .بعضی محله ها رنگ و
بوی اربعین گرفته بود از بس که موکب و هیئت
و مسجد و ...در خدمت زائرها بودند .ان شاءا...
امام رضا هم راضی باشند.
••به خدا همین روزهایی که چند میلیون مسافر
و خارجی به مشهد آمده اند چراباید اینترنت را
قطع کنند؟ همه مسافران خارجی می گویند
چه کشور عقب افتاده ای هستیم که فضای
مجازی کال قطع است!
••کاری کردید که مردم چندروزه افسرده
هستند و احساس بدی دارند .دیگر خسته
شدیم .چرا کسی به مردم مان فکر نمی کند؟
••مهران مدیری فکر کرده کیه که خط و نشون
می کشه؟ با پول و امکانات مردم و بیت المال
و صدا و سیما به همه جا رسیده حاال تعیین
تکلیف می کنه .اگه همون دفعه قبل که مشکی
میپوشید جلوی پخش برنامه هاش گرفته
میشد حاال زبون درازی نمی کرد .صدا و سیما
با تساهل و تسامح هایی که کرده حاال حقشه که
همه بهش تف و لعنت بفرستن.
••ساعت هایی که اینترنت قطعه یکسره در
یخچال رو باز می کنم و می بندم! الکی گوشی
رو باز می کنم به اینستاگرام سر می زنم و
میبینم چیزی باال نمیاد و می رم .آخرش هم
یک حرف های بدی می زنم و خودم رو آروم
می کنم.
••دوستداران ایران زمین ،دشمن برنامهریزی
کرده هرروز از یک مرز به بهانه هایی مشکل
درست می کند مواظب باشید دشمن
ازچندطرف ما را محاصره کرده ودرصدد تجزیه
ایران است .مطالباتتون را از راه قانون پیش
ببرید.زمان ،زمان وحدت وحفظ ایران است.
••با آرزوی سالمتی وآرامش همگانی ،پیشنهاد
می شه مسئوالن ذی ربط ،درهر شهر ،مکان
یا میادین خاصی را برای تجمع مردمی وابراز
اعتراضات بحق درنظر بگیرن،مانند بسیاری از
کشورهای خارج ،تا از آشوب وخرابکاری وهرج
ومرج پیشگیری شود.مسلما اجرای این مهم،
اراده ،دلسوزی وهمت می خواهد.

••باید پذیرفت که امروزه نسلی پا به عرصه
وجود گذاشته که خواسته ها و سبک زندگی
و دیدگاههای جدیدی دارند .لذا الزم است در
برنامه ریزی ها و وضع و اصالح قوانین نظرات
آن ها در نظر گرفته شود و به قول معروف ،سخن
نو آر که نو را حالوتی دگرست.
••به لطف مسئوالن ،این روزها تنها فکر و ذکر
مردم ایران این است که از چه فیلترشکنی
استفاده کنیم؟!
••امان از روزی که ملت دیگه به مسئوالنش
اعتماد نداشته باشه .حتی اگر مسئوالن راست
بگن ملت می گن دروغه ! و این عمق فاجعه
است!
••علت این که سارقان پس از دستگیری
توسط نیروی انتظامی زودتر ازقاضی به خانه
برمیگردند ضعف در اجرای قانون توسط
برخی قضات یا نقص در قانونه که مجلس باید
مانع رو حل کنه وظیفه نیروی انتظامی کشف
سرقت و دستگیری سارق و معرفی او به مراجع
قضایی هست.
••به مسئوالن رسیدگی به بورس بگویید پس
وعده هایشان چی شد؟ سرمایه ما با گذشت
زمان بی ارزش شده است .تکلیف ما چه
میشود؟
••کسانیکهبهخیابانهاریختندخواستههایی
دارند چرا این افراد را اغتشاشگر مینامید؟ پس
فرق شما با روزنامه کیهان چیست؟ این مردم
مطالباتی دارند  .یه نفر پیدا شود و بگوید این
مردم خواسته های بحقشان را به چه طریقی
باید بازگو کنند که برچسب اغتشاشگر به آنها
نخورد؟
••من فقط یک سوال دارم که آیا تا کنون یک نفر
که توسط گشت ارشاد دستگیر و به مرکز ارشاد
کننده برده شده ،واقعا ارشاد شده است؟ بنده
معتقدم گرفتن افراد کامال نتیجه عکس دارد
و هر عقل سلیمی این را می فهمد و متعجبم
که چرا ایجاد کنندگان این تشکیالت متوجه
نیستند.
••اگرهر ایرانی در 60سالگی حقوق
بازنشستگی داشته باشد(به شرط نداشتن
شغل) اگردر اقتصادبخش خصوصی رونق و
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مــعــاون هماهنگی و مــدیــریــت امـــور زائـــران
استانداری خراسان رضوی گفت :از روز اربعین
تا پایان دوشنبه شب گذشته چهار میلیون و
 ۶۷۶هزار نفر وارد مشهد شدهاند .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،حجتاالسالم حجت
گنابادینژاد با اشاره به این که از روز اربعین تا
پایان دوشنبه شب گذشته چهار میلیون و ۶۷۶
هزار نفر وارد مشهد شدهاند ،افزود ۸۷ :درصد

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

زائرانباخودروهایشخصیواردمشهدشدهاند.
وی ادامه داد  :موج بازگشت زائران از روز دوشنبه
آغاز شده و با اضافه شدن ۱۵۰۰دستگاه اتوبوس
به پایانه مسافربری امام رضا(ع) تمهیداتی برای
بازگشتزائرانسنجیدهشدهاست.گنابادینژاد
تصریح کرد :تمهیدات الزم برای بازگشت زائران
انجام شده است .تقاضای ما از زائــران خارج از
استان این است کهقبل ازآغازسفربلیتبازگشت

سامان باشد و مزاحمت های دولتی ها نباشد،
اگرکشاورزی ودامداری وصنایع روستا
پیشرفت کند بعد مشکالت فرهنگی حل
میشود.
••اگر این هفته را کامال تعطیل می کردند همه
راضی بودند .هم این که مشاغل یک روز در
میان به محل کار نمی رفتند ،هم سفرها رونق
می گرفت و میلیون ها نفر به سفر می رفتند و
حال و هوایی عوض می کردند.
••نه حقوق بگیر دولتم  ،نه وابسته به جایی
هستم و نه هیچ یک از اقوامم شاغل در
نیروی انتظامی است اما از هموطنان گرامی
خواهشمندم از هر کاری که موجب تضعیف
نیروی انتظامی می شود خودداری کنند .چون
در صورت تضعیف این نیرو ،کشور جوالنگاه
مجرمان و خالفکارانی خواهد شد که امنیت را
از همه سلب می کنند و آن وقت است که سنگ
روی سنگ بند نخواهد شد و خشک و تر با هم
می سوزند.
••امیدوارم ماه ربیع االول که می رسد همه
غم مردم برود و وارد دوران جدیدی از فضای
شادی بشویم.
••چرا پلیس اجازه برخورد شدید را ندارد ؟این
همه خسارت ،این همه ناامنی  ،آیا زمانش
نرسیده اجازه داده شود پلیس جلوی آن هارا
بگیرد؟اگه یک شب عین پلیس های اربابشون
باهاشون برخورد بشه فرداش نمیان.
••دالل ها و واسطه ها را حذف کنید قیمت ها
یک پنجم می شود.
••برای مناظره درباره گشت ارشاد حاال دیگه
خیلی دیر شده!
••کاش یک فکر جدی برای مردم مشهد بکنید
کهکارواجبدارندوبایدبهشهرهایدیگربروند
اما هیچ بلیتی پیدا نمی شه .یک ماهه همین
وضعیت رو داریم و باید بلیت های چندبرابر
قیمت بخریم .بلیت قطار که اصال نیست.
••مسئوالن فکر می کنند اگر اینترنت را قطع
کنند تا اعتراضات تمام شود مشکل مردم هم
حل شده است! کاش آن عده  ...اطرافشان را
نادیده بگیرند و ببینند مردم کف جامعه چه
می گویند؟

خود را نیز از همان شرکت اتوبوسرانی که با آن به
مشهد سفر کردهاند ،تهیه کنند تا برای بازگشت
با مشکل مواجه نشوند.وی در خصوص میزان
افزایش پروازهای فوقالعاده از فرودگاه مشهد
خاطرنشان کرد :پروازهای فوقالعاده به فرودگاه
مشهد اضافه شده ،اما فقط  ۲درصد زائران از این
طریق وارد مشهد شدهاند .مشروح این گزارش را
در روزنامه خراسان رضوی بخوانید.

