
بعد از تأكيد اخير رهبر معظم انقالب در خصوص 
لزوم حذف مطالب بي فايده از كتاب هاي درسي، 
وعده هاي مختلفي از سوي مسئوالن آموزش  و 
پرورش در خصوص اجرايي ش�دن اين خواسته 
رهبر معظم انق�الب داده ش�د؛ وعده هايي كه 
البته ب�ا توجه به زي�ر چاپ بودن كتب درس�ي 
امس�ال قرار اس�ت اكثر آنها براي س�ال آينده 
اجرايي ش�ود. با اين حال، پيش از اين نيز ديده 
ش�ده كه وعده هاي مس�ئوالن بعد از مدتي به 
فراموشي س�پرده مي ش�ود. به س�راغ حيدر 
توراني، سرپرس�ت اسبق س�ازمان پژوهش و 
برنامه ريزي درسي و عضو هيئت علمي موسسه 
پژوهش�ي برنامه ريزي درس�ي و نوآوري هاي 
آموزشي رفته و با او در خصوص چالش هاي حوزه 
تأليف و تغيير كتب درسي گفت و گو كرده ايم. 

وضعيت اصالح كتاب هاي درس�ي با 
توجه به تأكيدات اخير رهبر انقالب به 
كجا رسيده و اين فرآيند قرار است چه 

زمانی به نتيجه برسد؟
اوالً نوع مواجهه ما با فرمايشات مقام معظم رهبري 
در امور آموزشي بايد نظام دار و سيستماتيك باشد، 
يعني نبايد حرف آخر ايش��ان را بگيري��م و بقيه را 
فراموش كنيم. مقام معظم رهبري از زماني كه سند 
تحول تصويب شد، يك دهه است راجع به آموزش و 
پرورش حرف هاي مختلفي را زده اند كه بايد در كنار 
هم قرار بگيرد و براي مواجهه با صحبت هاي ايشان 
برنامه ريزي كالن انجام ش��ود، نه اينكه حرف آخر 

ايشان را بگيريم و بقيه را فراموش كنيم. 
االن بحثي كه رهبر انق��الب در خصوص كاربردي 
ش��دن كتاب هاي درس��ي مطرح كردند، در حالي 
مورد توجه قرار گرفته كه انگار چيز ديگري نگفته اند. 
توجه به اين بيانات بدون توجه به صحبت هاي قبلي 
راه به جايي نمي برد؛ يعني بايد محتواي كتاب هاي 
درسي بهتر از اين شود؛ چگالي مفاهيم كتاب هاي 
درسي ما حتي از كشورهاي فنالند، سنگاپور و ژاپن 
هم بيشتر است. البته حجم كتاب هاي درسي تابع 
عوامل مختلف��ي اعم از آمادگي معلمان مدرس��ه، 
شرايط مدرسه، شرايط فرهنگي و اقتصادي است 
و همه اينها در اينكه كتاب هاي درس��تي به خوبي 

منتقل شود، تأثير مي گذارد. 
همه  چيز هم از طريق كتاب هاي درس��ي منتقل 
نمي شود، بلكه كتاب درسي بخشي از يادگيري را 
پوشش مي دهد، اما يادگيري در برنامه هاي درسي 
و آموزشي اتفاق مي افتد و هر آن چيزي كه موجب 
يادگيري دانش آموز مي شود بايد كنار هم قرار بگيرد. 
به همين دليل اين وعده هاي جناب وزير آموزش و 
پرورش كه گفته اند مي خواهيم كتاب هاي درسي 
را تغيير دهيم، ولي چون كتاب هاي درسي 1401 
چاپ شده از سال 1402 تغييرات اتفاق مي افتد، 

خيلي حتمي نيست. 
ضمن اينكه كتاب هاي درسي را مهم و اصل مي دانم 
و بايد به متن آنها توجه ش��ود تا حتماً مفيد نوشته 
ش��ود و مطالب و روش هاي نگارش آنها هم مورد 
توجه باشد، ولي اگر قرار باش��د اتفاقي در آموزش 
و پرورش بيفتد فقط از طريق كتاب هاي درس��ي 
نيس��ت، بلكه از طريق معلمان مدارس، مديران و 
رهبران آموزش��ي و همكاري والدين اس��ت. االن 
بهترين و بي نقص ترين كتاب هاي درس��ي را هم 
بنويسيد، ولي دس��ت معلم بي انگيزه يا معلمي كه 
تخصص كافي ندارد، روش هاي نو بلد نيس��ت و به 
روش هاي سنتي عادت كرده است، بيفتد به هيچ 

جايي نمي رسيد. 
زيرس�اخت ما مانند ديگر كش�ورها 
نيست و همه معلم هاي ما هم ظرفيت 
الزم را ندارند و كاًل موضوعاتي كه در 
س�ند تحول وجود دارد، هنوز محقق 
نشده است، ولي به قول شما حداقل 10 
سال است كه رهبر انقالب موضوعات 
مختلف را در بحث آموزش و پرورش 
فرموده اند ك�ه يكي از آنه�ا موضوع 
كتاب هاست. حداقل همين كتاب ها را 

چه زمانی قرار است درست كنيم؟
اگر قرار باشد كتاب درسي اصالح شود، باالخره اين 
كتاب ها را مؤلفان كتاب هاي درس��ي مي نويسند. 
مؤلفان كتاب هاي درسي بايد خودشان اين باور را 
پيدا كنند كه اين تغيير بايد اتفاق بيفتد و اگر اين باور 
را پيدا نكنند، ما راه به جايي نمي بريم، بايد مؤلفان 
همراه شوند و دانش كافي در اين زمينه كه كتاب ها 

چگونه بايد تغيير پيدا كنند، كسب كنند. 
براي ش��روع بايد كارشناس��ان و مؤلف��ان قوي در 
سازمان جذب شوند و همچنين نبايد مقرر كنيم 
كه همه كتاب هاي درس��ي توس��ط خود سازمان 
پژوهش نوشته  شود. ما اكنون از اوايل انقالب بيش 
از 40سال فاصله گرفته ايم و طي اين بيش از 40سال 
ظرفيت علمي و دانش��ي زيادي در كش��ور ايجاد 
شده و االن نسبت به دهه 60 خيلي از دانشگاه ها، 
مؤسسات، انجمن ها و نهادهاي علمي داراي اساتيد 
و متخصصاني هستند كه بلدند كتاب هاي درسي 

بنويسيد. 
پس اوالً سازمان پژوهش بايد سيستم عامل خود را 
از حيث تسلط نوشتن كتاب هاي به روز و مفيد ارتقا  
دهد، اما خيلي از كارشناس��ان سازمان بازنشست 
شده اند و كسي هم جايگزين نشده و افرادي هم كه 

آمده اند، كارشناسان محوري نيستند. 
چرا اينگونه نيستند؟

ب��ه خاطر اينك��ه م��ا در اي��ن زمينه ه��ا كارهاي 
س��ازمان  يافته نكرده ايم. كارش��ناس ب��ا كارمند 

ف��رق دارد. اگر فردي 
ش��د،  بازنشس��ته 
نمي تواني��م بروي��م از 
فالن استان يك كارمند 
را به اس��م كارشناس 
بياوريم، بلكه كارشناس 
بايد تربيت شود و بايد از 
بين معلماني باشد كه سال ها تربيت شده اند. االن 
برخي كارشناسان مؤلف سازمان به اندازه مطلوب 
كه نه، حتي به اندازه مورد انتظار هم كفايت الزم را 
ندارند و براي اين كار هم بايد اين افراد تقويت شوند و 
از ميان افراد مختلف و معلمان قوي بيايند و مشاركت 
پيدا كنند؛ از طرف ديگر اگر همه كارشناس هاي ما 
هم ايده آل شوند، آيا سزاوار است، وقتي كه ما باالي 
هزار عنوان كتاب از فني تا مذهبي داريم همه اينها 
را همين افراد بنويسند؟ بايد جسارت داشته  باشيم 
و در ش��وراي عالي تصويب كنند كه بخشي از اين 

كتاب هاي درسي را برون سپاري كنيم. 
اين شيوه برون سپاري در جاي ديگر 

دنيا هم انجام شده است؟
اوالً كتاب هاي درس��ي خيلي از كش��ورها به اين 
معناي ما نيس��ت و س��رفصل دروس يا راهنماي 
درس��ي مي دهند. مثاًل در حالي ك��ه هند با 240 
ميلي��ون دانش آم��وز و 14 ت��ا 15 ميليون معلم 
در ط��ول س��ال 150 ميليون جلد كت��اب چاپ 
مي كند، ما در اي��ران با يك ميلي��ون معلم و 14 
ميليون دانش آموز 170 ت��ا 180 ميليون كتاب 
چاپ مي كني��م! آنها كتاب ب��راي راهنماي معلم 
چاپ مي كنند، سرفصل دروس مي دهند و در كنار 
آن معلمان تربيت مي ش��وند كه چگونه براي آن 
كتاب ها محتوا توليد كنند، بچه ها هم تبلت هاي 
آموزشي دارند. فكر كنيد اگر چين و هند بخواهند 
اندازه ما كتاب چ��اپ كنند، تمام جنگل هاي دنيا 

ظرف چند سال تمام مي شود!
حال ما اگر بخواهيم به اينجا برس��يم، از يك طرف 
بايد معلمان سطح باال داشته باش��يم كه نداريم و 
حداقل بياييم براي كتاب درسي برون سپاري انجام 
دهيم. البته در مورد ديني، تاريخ و عربي حساسيت 
وجود دارد و نمي شود،  اما كتاب هاي فني و حرفه اي، 

رياضي يا علوم را كه مي توان بيرون داد. 
ما همي�ن االن بحث مافي�اي كنكور 
داريم، اگ�ر بخواهيد كتاب ه�ا را هم 
برون س�پاري كنيم در آن زمان بايد 
منتظر باش�يم ك�ه بگوين�د مافياي 

كتاب هاي درسي هم شكل گرفت. 
اگر بخواهيم اينگونه جلو برويم، هيچ وقت نخواهيم 
توانس��ت موفق ش��ويم. به هر حال بايد يك جايي 
ريسك كرد. بله اگر من بخواهم وضعيت جامعه را 
در رابطه با آموزش و پرورش، كنكور، آموزشگاه ها  و 
مافيا تحليل كنم، آنقدر خواهم ترسيد كه مي گويم 
ولش كن فايده اي ندارد، ولي من مي گويم ما تا كي 
مي خواهيم تسليم اين مافياها باشيم؟ از ترس مرگ 
كه نبايد خودكشي كنيم، نبايد دست روي دست 

بگذاريم و بايد از يك جايي شروع كنيم. 
اين شروع از كجاست؟

ش��روع از تربيت مؤلفان قوي در سازمان پژوهش 
است؛ مؤلفان بيشتري بيايند و هر چند نمي توانيم 
يك روزه برون سپاري كنيم، ولي مي توانيم خيلي از 
مؤلفاني را كه بلدند كتاب بنويسند و مثالً دانشگاهي 
هستند، وارد سازمان پژوهش كنيم. سازمان پژوهش 
بايد در خود را باز كند. بايد كتاب درسي تبديل به 
يك سري پروژه زيرنظر سازمان ش��ود و فضا براي 
كاربلدهاي جامعه فراهم ش��ود تا در كارگروه هاي 
تأليف قرار بگيرند و مثاًل اگ��ر پنج نفر از بيرون مي 
آيند دو نفر هم از سازمان پژوهش به آنها بپيوندند، 
كار آنها را هدفمند كند، باي��د افراد مؤلف زيادي را 

تحت پژوهش قرار دهيم. 

اصاًل اين محتواي نافع چگونه اس�ت 
كه بعداً بتوانيم آن را در كتب درسي 

اندازه گيري كنيم؟
هر چند بايد تحليل محتواي نافع را انجام داد، ولي 
بايد توجه هم داشت كه در كنار علم نافع، علم كمتر 
نافع داريم. استانداردهايي در دنيا براي كتاب هاي 
درس��ي تدوين ش��ده و اينكه كتاب درسي خوب 
و نافع چيس��ت، چه ويژگي هاي��ي دارد و بايد چه 
ش��اخص هايي داشته باش��د، در دنيا معلوم است، 
ولي ما در اين زمينه يك كم ضعيف هس��تيم. بايد 
اينها را تأمين كنيم. البته من معتقدم كتاب هايي 
كه االن داريم به خصوص كتاب هايي كه در اين دو 
دهه اخير تأليف كرده ايم، خيلي خوب است و اگر 
همين كتاب هاي االن به خوبي تدريس شود، خيلي 
پاسخ دهنده است.  ما يك برنامه قصد شده داريم، 
يك برنامه اجرا شده و يك برنامه كسب  شده است. 
برنامه درسي قصد شده ما كه در كتاب هاي درسي 
ما متجلي است به اندازه اي كه بتواند مفيد باشد و 
حداقل مضر نباشد مي توان روي آن حساب كرد، 
اما بايد به خوبي اجرا شود و براي اجرا نياز به معلم 
خوب، روش هاي تدريس خ��وب، امكانات خوب، 
مدير مدرسه آموزش   ديده  و كارشناسان آموزش 
و پرورش خوب داريد. وقتي برنامه اي براي اجراي 

برنامه مي نويسيد، نياز به آدم و امكانات هم داريد. 
به قول شما كتاب هاي ما طي 20 سال 
گذشته تحوالت زيادي داشته است، در 
حالي كه هنوز بچه هاي خود را درگير 
محتواهاي س�نگين كرده ايم كه بايد 
براي كنكور به حافظه بسپارند. مثاًل 
بعد از شش س�ال تدريس انگليسي 
يا عرب�ي بچه هايم�ان ن�ه مي توانند 
انگليسي صحبت كنند و نه عربي، در 
حالي كه در بسياري از كشورها يك يا 
دو زبان در مدارس تدريس مي شود و 
بچه هاي بعد از فارغ التحصيلي حداقل 

اين زبان ها را بلد هستند. 
آسيب هايي كه مي فرماييد به محتوا مربوط نيست 
و 80 درصد آن به اجرا و از جمله ش��رايط معلمان 

مربوط مي شود. 

اگر همين معلم ب�رود در كالس هاي 
زب�ان بيرون، كتاب هاي زب�ان آنجا را 
تدريس كند، نتيجه آن همين چيزي 
مي ش�ود كه در مدارس آموزش داده 

مي شود؟
شما سه يا چهار روز پشت سر هم به آموزشگاه هاي 
بي��رون مي رويد و ه��ر روز هم چهار س��اعت زبان 
ياد مي گيريد، ولي در مدرس��ه دو ساعت در هفته 
زبان انگليسي ياد مي گيريد، در حالي كه زبان بايد 
تكرار شود؛ حاال چرا اين اتفاق مي افتد به دليل اين 
است كه ما زمان نداريم و در سيستم زمان بندي ما 
بيشتر از اين نمي ش��ود براي درس زبان انگليسي 
وقت گذاشت. اين هم به ش��يوه اجرا باز مي گردد و 
گرنه اگر همين معلم هايي را ك��ه داريم، ببريم در 
آموزش��گاه هاي بيرون و بگوييد در هفته مي تواند 
شش يا هفت س��اعت به بچه زبان آموزش بدهد، 
زبان هم آموخته مي ش��ود و خيلي از معلمان ما از 
آموزشگاه هاي بيرون بهتر آموزش مي دهند، ولي 
مشكل بيشتر به شيوه ها و زمان تخصيص داده شده، 
امكانات مدرسه و انگيزه معلم برمي گردد. االن معلم 

ما از يك كارگر هم كمتر حقوق مي گيرد. 
از ك�م ب�ودن حق�وق معلم�ان دفاع 
نمي كنم، ولي مگر حقوق مدرسين در 
آموزشگاه هاي زبان يا فني و حرفه اي 

بيشتر از معلمان مدارس ماست؟
فرقش در اين است كه آن مدرس آنقدر بيكار است 
كه به همان پولي هم كه به او مي دهند، قانع است، 
ولي وقتي معلم استخدام مي شود، انتظار دارد. االن 
سقف پرداخت به معلم 8 تا 10 ميليون تومان است، 
در اين شرايط مشخص است كه انگيزه معلم پايين 
مي آيد؛ نمي خواهم مسئله پول را ترجيع بند كنم، 
ولي معلمي كه از نظر معيشتي مشكل داشته باشد و 
عدالت در پرداخت نبيند، انگيزه او گرفته مي  شود. 

وقتي م�ا زم�ان نداريم، يك س�ري 
از دروس را كام�ل درس دهي�م، 
كتاب هايم�ان ه�م هنوز يك س�ري 
نقاط ضعف دارد، درب�اره معلمان هم 
نمي توانيم عدالت را در پرداخت اجرا 
كنيم؛ پس در مجموع داريم 12 سال 

وقت بچه هايمان را تلف مي كنيم. 
فكر نكنيد فق��ط در ايران اينگونه اس��ت و جهان 
گل و بلبل اس��ت! مثاًل در امري��كا فقط 85درصد 
دانش آموزان فارغ التحصيل مي شوند و روزانه 7 هزار 
ترك تحصيل انجام مي شود كه به 1/5 ميليون در 
سال مي رسد، هر سال 250 هزار معلم در امريكا به 
خاطر ش��رايط كاري ترك كار مي كنند، از هر 35 
بزرگسال يك نفر زنداني است، آن هم در حالي كه 
هزينه هر زنداني 20 هزار دالر و هزينه تحصيل هر 
نفر 11 هزار دالر اس��ت و اينها در همه كشور كم و 

زياد وجود دارد. 
ب�ا توجه به ش�رايطي ك�ه گفتيد اگر 
ما به جاي اينكه در دبيرس�تان براي 
بچه ها هدايت تحصيلي بگذاريم، در 
راهنمايي ي�ا زودتر اي�ن كار را انجام 
مي داديم و آنه�ا را از برخ�ي دروس 
زودت�ر ره�ا مي كرديم تا ب�ه دروس 
ديگر عميق تر برسند، نتيجه بهتري 

نمي گرفتيم؟ 
درست است و اتفاقاً بخشي از مشكالت ما به هدايت 
تحصيلي باز مي گردد. هدايت تحصيلي دير هنگام 
يا غلط و اينك��ه ما پدره��ا و مادره��ا مي خواهيم 
فرزندانمان آن چيزي را كه دوست داريم، بخوانند 
همه مؤثر هس��تند. هدايت تحصيل��ي هر چقدر 
عقب تر بيايد بهتر اس��ت و هر چقدر به سمت پايه 
يازدهم و دوازدهم برود، آسيب آن بيشتر است. بچه 
بايد از همان ابتدا كه وارد مدرسه مي شود، آرام آرام 
استعداديابي شود و مشخص كنيم به درد چه كاري 
مي خورد؛ به همين دليل ضرورت دارد در هدايت 
تحصيلي بهتر از اين عمل كني��م و وضع ما در آن 

خوب نيست. 

884984403سرويس اجتماعي
تحولدركتبدرسيباكارمندنميشود!

سرپرست اسبق سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي در گفت وگو با »جوان«:

حسین سروقامت

بوگوتا پايتخت كلمبيا نمونه شهري زيبا با مردماني شاد است. 
آيا از آغاز چني�ن بود؟ خير؛ بوگوت�ا كثيف و آلوده ب�ود. ترافيك 

سنگيني داشت و نرخ جنايت در آن باال بود. 
ش�هرداري جوان تصميم گرفت بوگوتا را از ش�هري افس�رده به 
شادترين شهر جهان تبديل كند. . . و از آسان ترين كارها آغاز كرد. 
رواج تفريحات ساده مثل پياده روي، تدارك دورهمي هاي دوستانه، 
ايجاد فضاي بازي كودكان و مس�يرهاي دوچرخه  س�واري، غرس 
صدهزار اصله نهال، ساخت پارك هاي متعدد و صدها اقدام ديگر از 
اين قبيل بود.  با ايجاد تحول در سيستم حمل و نقل عمومي، تردد 
خودروها كاماًل محدود شد. يك ش�نبه ها بزرگراه هاي شهر بسته 
شده، هيچ خودرويي اجازه تردد نداش�ت. تنها تردد افراد پياده، 
اس�كيت بازها و دوچرخه  س�وارها مجاز بود.  بدين ترتيب سطح 

رضايت مردم باال رفته، ميزان جنايت كاهش يافت. 
دوستان! مديريت يعني اين. . . مدير بياوريد، هلو تحويل بگيريد!
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   شهروند - تهران: دولت با تصويب طرح حمايت از جمعيت 
و خانواده باعث ش��د مردم نس��بت به اين طرح اميدوار شوند تا 
كمي از مش��كالت هزينه اي كه با فرزنددار شدن بر آنها تحميل 
شده است، كم شود، ولي در عمل تا اجرا فاصله زيادي هست. در 
سامانه اي كه براي دريافت وام فرزندآوري تعريف كرده اند پس از 
چندين بار مراجعه موفق به ثبت درخواست مي شويد، البته بعد از 
ثبت درخواست هم خبري از معرفي به بانك نيست! بعد از گذشت 
چندين ماه همچنان در سامانه درج شده است كه در انتظار معرفي 
به شعبه بانك قرار داريد. مسئوالن محترم به فكر قوانيني باشند 

كه وضع مي كنند و باعث ايجاد توقع در مردم مي شود. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹1۹0۹۶۸۵30 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

 مناقصه عمومى تجديد شده
 واگذارى توزيع امانت دانه شمار منطقه پستى جنوب شرق استان تهران

شناسه آگهى:1361393

شركت ملى پسـت جمهورى اسـالمى ايران در نظر دارد مناقصه عمومى تجديدشـده واگذارى توزيع امانت 
دانه شمار منطقه پستى جنوب شرق استان تهران را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 

به شماره 2001003067000024 برگزار نمايد.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ 1401/05/19    تاريخ انتشار مناقصه در سامانه:                 ساعت 8 روز چهارشنبه            
تاريخ 1401/05/22   مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت:      ساعت 19 روز شنبه               
  مهلت زمانى ارائه پيشنهاد:                 ساعت 17 روز شنبه               تاريخ 1401/06/05
تاريخ 1401/06/06   زمان بازگشائى پاكت ها:                  ساعت 8 روز يكشنبه              

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف: 
به آدرس تهران- خيابان شريعتى- نرسيده به پل سيدخندان- ورودى شماره 21 مجموعه وزارت ارتباطات و فناورى 

اطالعات- ساختمان مركزى شركت ملى پست - طبقه سوم- دبيرخانه كميسيون معامالت ارسال نمايند.
  متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات فنى و كارشناسـى از طريق شـماره تلفن 33009212 و 33009811 با 

آقاى كرمانى، تماس حاصل فرمايند.
  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:    مركز تماس: 41934 -021

م.الف:1836

رئيس كميته حقوقي و قضايي كميسيون اصل نود مجلس 
در گفت و گو با »جوان« خبر داد

امكاناستفاده60هزارزنداني
ازمجازاتهايجايگزينحبس

تعداد زندانيان كش�ور از ميانگين جهاني هم باالتر اس�ت. به گفته 
رئيس كميته حقوقي و قضايي كميس�يون اصل نود مجلس به ازاي 
هر ندامتگاه در كش�ور حدود ۸۶0 زنداني داريم. اله�ام آزاد با بيان 
اينكه اجراي قانون خروج زندان ها از حريم كالنشهرها، عماًل امكان 
اجرا ندارد، به »جوان« خبر داد كه زندان هاي داخل شهري به دليل 
نوسازي نش�دن و زندانيان زياد، بدترين وضعيت را در بين زندان ها 
دارد. به گفته اين نماينده مجلس سال گذشته كمتر از 10 هزار زنداني 
از مجازات هاي جايگزين حبس استفاده كردند، در صورتي  كه امكان 
استفاده ۶0 هزار زنداني از مجازات هاي جايگزين حبس وجود دارد. 
جمعيت زياد زندان ها موجب شده در باالترين سطح تصميم گيري كشور 
يعني مجمع تشخيص مصلحت، سياست هاي مربوط به كاهش جمعيت 
كيفري زندان ها تصويب شود. همين تراكم جمعيت كيفري باعث شده در 

سند تحول قضايي هم به كاهش تعداد زندانيان توجه شود. 
 ۶۵  درصد زندانيان متأهل هستند

اس��تفاده از جايگزين هاي حبس و به  خصوص پابندهاي الكترونيك در 
راس��تاي تجديدنظر قانونگذار در قانون مجازات اسالمي در سال 13۹2 
است. بنا بر اعالم سازمان زندان ها، پابندهاي الكترونيك اكنون از سوي 
شركت هاي دانش بنيان داخل كشور به توليد انبوه رسيده است. به  طوري  
كه در سه ماهه نخست امسال نسبت به گذشته بهره مندي از پابندهاي 

الكترونيك به دو برابر رسيده است. 
اكنون چند سالي است كه آموزش فني  و حرفه اي هم در برخي زندان ها 
برقرار اس��ت و حرفه آموزي در رش��ته هاي مختلف براي زندانيان ايجاد 
شده است. گواهي صادر شده براي زندانيان هم بدون مهر زندان است تا 
وقتي مددجو از زندان آزاد شد، تبعات آموزش در زندان گريبانگيرش نشود. 
البته هنوز آموزش فني  و حرفه اي به بسياري از زندان ها راه پيدا نكرده است.  
آن طور كه سازمان زندان ها خبر داده حدود 65 درصد زندانيان متأهل و 
مابقي مجرد يا افرادي هستند كه متاركه يا همسران آنها فوت كرده اند. 
اولويت اشتغال را هم براي افراد متأهل در نظر گرفته اند تا خانواده آنها هم 

از درآمدشان منتفع شوند. 
 نقش  تأثيرگذار تعدد جرائم كيفري

در همين راستا رئيس كميته حقوقي و قضايي كميسيون اصل نود مجلس 
در گفت وگو با »جوان« گفت: ماه گذشته جلس��ه اي با حضور غالمعلي 
محمدي، رئيس سازمان زندان ها داش��تيم. هدف بررسي اقدامات اين 
سازمان در جهت به ثمر رسيدن وظايفي بود كه قانون برنامه ششم توسعه 
و ساير قوانين برعهده اين سازمان گذاشته است. در اين جلسه مشخص 
شد كه تراكم جمعيت مددجويان از اس��تاندارد جهاني باالتر است. اين 
تراكم جمعيت داليل متعدد اجتماعي، اقتصادي دارد و البته تعدد جرائم 
كيفري هم نقش زيادي دارند.  الهام آزاد درب��اره تعداد مددجويان حال 
حاضر كشور هم گفت: در حال حاضر 230 هزار زنداني در 268 ندامتگاه 
سازمان زندان ها نگهداري مي ش��وند؛ يعني به ازاي هر ندامتگاه حدود 

860 زنداني داريم. 
 قانون خروج زندان ها بايد اصالح شود

اين حقوقدان با بيان اينكه اجراي قانون خروج زندان ها از حريم كالنشهرها 
هم در كميسيون اصل نود بررسي شده است، افزود: با توضيحات رئيس 
سازمان زندان ها به اين نتيجه رس��يديم كه اين قانون به  دليل نواقص و 
مشكالت موجود در آن، توان اجرايي شدن را ندارد و نياز به اصالح دارد  و 
حتماً بايد تغييراتي در آن داد. در همين جلسه درباره ورود برخي وسايل 
غيرمجاز به زندان هم صحبت ش��د. قانون هاي سفت و سختي هم براي 
جلوگيري از ورود اشياي خطرناك و ممنوع در تمام زندان ها وجود دارد، 
اما به خاطر اينكه خيلي از زندان ها فناوري و گيت مخصوص ندارند، گاهي 
اشيای ممنوع شده وارد شده  است.  به گفته نماينده مردم نائين در مجلس 
شوراي اسالمي، سال گذشته كمتر از 10 هزار زنداني از مجازات جايگزين 
حبس يا همان پابندهاي الكترونيك استفاده كردند، ولي بررسي هاي ما 
و سازمان زندان ها نشان مي دهد كه امسال تا 60 هزار زنداني مي توانند از 

مجازات هاي جايگزين حبس بهره مند شوند. 
 2  اقدام مهم مجلس براي زندانيان

آزاد در خصوص اقدامات مجلس براي توسعه اشتغال زندانيان هم گفت: 
توجه نمايندگان به مشكالت زندانيان باعث شد دو اتفاق مهم براي مرتفع 
كردن مشكالت زندانيان انجام شود؛ نخست اينكه در قانون بودجه امسال 
يك بسته تس��هيالت 500 ميليارد توماني با بهره  خيلي كم به زندانيان 
اختصاص داده شده اس��ت. دومين كار هم اين بود كه س��رمايه گذاران و 
كارآفريناني كه در زندان ها براي اشتغال زندانيان سرمايه گذاري مي كنند، 
سود آنها معاف از ماليات است.   اين حقوقدان تأكيد كرد كه قديمي ترين 
زندان ها در داخل شهرها قرار دارند و بيشترين مشكالت هم متعلق به اين 

زندان هاست، چراكه توسعه عمراني آنها بسيار كند است. 
 ديدارهاي گسترده از زندان خيلي تأثير نداشت

گفتني است نمايندگان مجلس در برنامه ششم توسعه، سازمان زندان ها 
را مكلف كردند 20 زندان داخل محدوده شهرها را با اولويت كالنشهرها 
به خارج از شهرها منتقل كند. تاكنون هم غير از زندان فشافويه تهران، 
هيچ زندان بزرگي از كالنشهرها خارج نشده است. به عبارتي فقط 5 درصد 
از آنچه قانون برنامه ششم توسعه براي خروج زندان ها تعيين كرده بود، 
عملياتي شده است! معضل تراكم جمعيت كيفري زندانيان هم در حالي 
هنوز حل نشده كه از دو سال قبل اجراي طرح »پايش« به منظور شناسايي 
زندانيان واجدالش��رايط و مش��مول ارفاق هاي قضايي آغاز شد تا تراكم 

جمعيت زندانيان كاهش يابد.  
سال گذشته هم افزون بر 2۹هزار بازديد از زندان هاي سراسر كشور توسط 
مقامات قضايي اعم از رؤس��اي كل دادگس��تري ها، دادستان ها و قضات  
صورت گرفت. طي اين ديدارها، ش��مار قابل توجهي از زندانيان مشمول 
امكانات ارفاقي نظير مرخصي هاي پايان حبس  قرار گرفتن در فهرست 
عفو مش��روط، اعطاي آزادي مش��روط، تعليق و نظام نيمه آزادي تحت 
نظارت سامانه الكترونيكي شدند. به نظر مي رسد تعدد جرائم همان حلقه 
مفقوده اين ماجراست كه تا حل نشود، ديدارهاي گسترده از زندان هم 

راه به جايي نمي برد. 

همراهيدولتباملت
اينبارباتالشبرايرفعچالشها

چيزي حدود يك س��ال از آغاز دولت س��يزدهم به رياست سيد ابراهيم 
رئيس��ي مي گذرد. سالي نفس��گير و پر نش��يب  و  فراز كه با چالش هاي 
متعددي در حوزه هاي مختلف همراه بود. شايد هنوز زود باشد بخواهيم 
كارنامه عملكرد دولت سيزدهم را مورد ارزيابي قرار دهيم، چراكه يك سال 
گذشته بيشتر براي بررسي وضع موجود و واكاوي چالش ها، كمبودها و 
نقاط قوت و ضعف صرف شد، اما اگر بخواهيم همين امر يعني ارزيابي وضع 
موجود را يكي از معيارهاي بررسي عملكرد يك ساله دولت قرار دهيم، 
به سيد ابراهيم رئيسي و كابينه او مي توان نمره اي قابل قبول داد. يكي از 
اصلي ترين معيارهاي اين نمره هم حضور ميداني رئيس جمهور در كانون 
مشكالت و چالش هاست كه موجب مي شود وي به جاي اكتفا به گزارشات 
كتبي و با چندين واسطه خودش بي هيچ واسطه اي به دل مشكالت بزند 
و از نزديك با مردم مواجه شده و پاي درددل های آنها بنشيند و چالش ها و 
كمبودهاي آنان را از نزديك ببيند.  اين رويكرد دولت سيزدهم موجب شده 
در يك سالي كه از استقرار آن مي گذرد، رئيس جمهور در سفرهاي استاني 
هفتگي خود به 31 اس��تان س��ر بزند. اين حضور در ميدان به قول علي 
بهادري جهرمي، س��خنگوي دولت موجب شنيدن بي واسطه مشكالت 
مردم شده است و خروجي آن صدها مصوبه براي پيشرفت و آباداني با توجه 
به ظرفيت هاي منطقه اي، تكميل طرح هاي ناقص، احيای كارخانه هاي 
تعطيل و نيمه تعطيل و ايجاد درك متقابل بين دولت و ملت بوده و به تعبير 
وي اين مسئله نشانه اي از بازگشت دولت به مردم است.  سفرهاي استاني 
رئيس جمهور و بازديد بي واسطه براي ارزيابي وضعيت موجود، حتي از 
نگاه منتقدان دولت هم اقدام مثبتي ارزيابي مي شود، همچنان كه سيد 
محمد علي ابطحي در توئيتي در اين باره مي نويسد: »سفر آقاي رئيسي به 
31 استان در يك سال اول رياست جمهوري انصافاً قابل تقدير است.« از 
نگاه وي صرف حضور مسئوالن رده باال در استان ها باعث اميد بخشي است 
و خوبي ها را بايد ديد.  قدر مسلم مردم و عموم جامعه به ويژه كساني كه 
اين همراهي و حضور ميداني رئيس جمهور را از نزديك لمس كرده اند هم 
قدردان رفتار مردمي دولت هستند، اما در كنار اين حضور و نمايش رفتار 
مردمي، مردم و جامعه خواستار عملياتي شدن نتايج احصای اين چالش ها 
و مشكالت هستند.  با شناسايي چالش ها، كمبودها، مشكالت و موانع در 
مسير رشد و توس��عه با عنايت به ظرفيت هاي منطقه اي از دولت انتظار 
مي رود وارد فاز عملي  شده و با برنامه ريزي براي رفع اين چالش ها و موانع 

اقدامات عملياتي ملموس داشته باشد. 
قطع به يقين اين برنامه ريزي عملياتي بايد ب��ا عنايت به اولويت ها انجام 
شود و خروجي آن براي مردم ملموس باش��د تا بتواند آنها را به بازگشت 
دولت به ملت و درك حضور دولتي مردمي اميدوار كند. مردم انتظار دارند 
همانگونه كه حضور رئيس جمهور را در كنار خود درك كردند و همانطور 
كه ديدند سيد ابراهيم رئيسي عبايش را باال مي گيرد و شخصاً از مناطق 
سيل زده اي همچون منطقه امامزاده داوود بازديد مي كند يا شخصاً به ميان 
كارگران مي رود و پاي درد دل آنها مي نشيند، حاال كه به اين مشكالت و 
درد دل ها اشراف دارد و خود به چش��م خود مشكالت و موانع را از نزديك 
ديده، سرمنشأ آنها را هم شناسايي و ريشه هاي تبعيض و ناعدالتي، رانت 
و كم كاري را با تدبير و عملكرد خود خشك كند.  به عبارت دقيق تر براي 
دومين سال از اس��تقرار دولت مردمي تنها س��فرهاي استاني نمي تواند 
معياري از عملكرد دولت باشد. سال دوم سال تدبير و برنامه ريزي براي رفع 
موانع و كمبودهايي است كه طي يك سال گذشته و در جريان 31 سفر به 
استان هاي مختلف و نشستن پاي درد دل مردم و ديدن بي واسطه مشكالت 
احصا شده و حاال نوبت به برطرف كردن آنهاست.  در سال پيش رو انتظار 
مي رود هيئت دولت تنها در صورتي سفر استاني داشته باشد كه بخواهد 
طرح هاي تكميل ش��ده اي را افتتاح كند يا در كانون حادثه يا سانحه اي 
حضور داشته باشد.  انتظارات از دولت مردمي باالست؛ مردم چشم انتظار 
رشدي جهشي در اقتصاد، بهبود معيشت و ارتقاي شاخص هاي اجتماعي 
فرهنگي جامعه هستند و اين مهم امري است كه بايد در سال هاي سوم و 
چهارم دولت مورد توجه قرار بگيرد. هر چند زيربناي اين بخش از توسعه، با 

حل معضالت و چالش هاي قبلي ميسر خواهد بود. 
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