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خــــوانندگان
شما چه گفتهاید درباره...
درباره مقاله:

بررسی گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس
در خصوص حجاب؛ در گفتگو با ناهید توسلی
ندا محمدوند :این قدر حرف های خانم توسلی در این گفتگو
عجیب بود که چند بار شک کردم خودش این حرف ها را زده
باشد .این حرف ها از زبان شخصیتی که من می شناختم ،واقع ًا
عجیب است .خود حاکمیت در پی تصحیح و ترمیم موارد مشکل
زا است!؟ قرار نیست دیگر سیاست های گشت ارشادی وجود
داشته باشد!؟ خانم توسلی حتی نتایج گزارش مجلس و یا حرف
های فائزه هاشمی را هم قبول ندارد و می گوید ارزش حجاب در
ایران کم نشده .باورکردنی نیست!
شبنم شجره ای :از این گفتگو سراسر فرافکنی بود .ایشان که
معتقدند روشنفکران باید منصف باشند و واقعیت ها را ببینند ،باید
پرسید خودتان تا کجا می خواهید چشم هایتان را روی واقعیت
ها ببندید؟ بله ،حجاب برای درصد زیادی از مردم مسئله نیست
چون این قدر مشکالت ریز و درشت دیگر دارند که به این نمی
رسند .اما واقع ًا در یک شرایط آزاد چه درصدی از زن ها برایشان
پوشاندن موهایشان واقع ًا اهمیت دارد؟ ایشان از بقیه کشورهای
اسالمی گفتند اما کاش می گفتند ایران تنها کشور اسالمی در
جهان است که حجاب در آن اجباری است.

درباره مقاله:

معرفی کتاب :حجاب شرعی در عصر پیامبر
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البرزصانعی :چه کتاب جالبی .البته بهتر بود شما نسخه الکترونیکی
کتاب را می گذاشتید .من کلی سرچ کردم تا توانستم دانلودش
کنم .یک مسئله برای من خیلی عجیب بود .چطور وقتی مجوز
چاپ چنین کتابی را ندادند ،برایش میزگرد عمومی برگزار کردند
و نویسنده اش بدون هیچ مشکلی توانسته کتابش را در اینترنت
منتشرکند؟
محمدرضا ایرانی :پژوهش آقای ترکاشوند از جمله پژوهش های
بی طرف و پر ارزشی است که ارزش دارد همه آن را بخوانند و
از نتایجش مطلع بشوند .چنین پژوهشی زمانی تا این حد مهم و
ارزشمند می شود که خود نویسنده اش فردی مسلمان و آشنا به
قرآن و دیگر کتب اسالمی است .من در مورد این کتاب قب ًال
شنیده بودم اما خوشحال شدم که دیدم هنوز هم به آن اهمیت داده
می شود.
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دیــــــــدهبان
برگزیده اخبار
با حکم جایگزین حبس ،یک قاضی در زابل دو
•
شکارچی غیرمجاز را به کاشت  ۴۰۰نهال در منطقه هامون
محکوم کرد.
سریال “ممنوعه” توقیف شد و تا اعمال
•
“اصالحات الزم” به آن اجازه نشر داده نخواهد شد.
یکی از مربیان مرد به دلیل “تمرین دادن” یکی از
•
تیم های ملی بانوان ،توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به عدم
•
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ،از خوردن وعده غذایی
تهیه شده در کارخانه خودداری کردند.
مجتبی جاسمی رئیس شورای شهر سرپلذهاب
•
می گوید که برخی از زلزله زدگان کرمانشاه حاضرند کلیه
خود را بفروشند تا خانه هایشان را بسازند.
“نسرین ستوده” ،وکیل و فعال حقوق بشر در
•
اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده و
دوستانش اعتصاب غذا کرد.
فرهاد میثمی ،فعال مدنی در اعتراض به بازداشت
•
و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری در ماه گذشته در
اعتصاب غذا به سر برد.
 18تن از درویشان گنابادی محبوس در زندان
•
تهران بزرگ در اعتراض به ضرب و شتم درویشان توسط
گارد زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
در واکنش به اعدام سه زندانی سیاسی کرد،
•
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روز چهارشنبه  ۲۱شهریور ،چندین شهر در استا ن های
کردستان ،کرمانشاه و آذربایجان غربی صحنه اعتصاب
عمومی بود و دستکم  ۱۶تن دستگیر شدند.
دست کم  ۵۸تن از دانشجویان بهایی طی
•
کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل در دانشگاه
های کشور محروم شدند.
“سها مرتضایی” ،فعال دانشجویی به  6سال
•
حبس تعزیری و  2سال محرومیت از عضویت در گروه
های سیاسی محکوم شد.
“پریسا رفیعی” ،فعال دانشجویی به  ۷سال
•
حبس محکوم شد.
زن و مرد سرابلهای (استان ایالم) بر اثر فقر و
•
نداری یکی بعد از دیگری با خوردن قرص برنج خودکشی
کردند.
مردی در بابل با نفت خودسوزی کرد و به دلیل
•
وخامت حالش در بیمارستان سوانح و سوختگی زارع
ساری بستری شد.
مردی در مقابل ساختمان شهرداری تهران در
•
اعتراض به پلمب مغازه اش اقدام به خود سوزی کرد و
جان باخت.
مردی در تهران در پی سوءظن به همسرش و
•
دالیل ناموسی او را به قتل رساند.
انفجار مین باعث قطع پای یک کشاورز مریوانی
•
 ۴۰ساله به نام “مهدی خوگر” شد.
یک کولبر اهل روستای کانی زرد سردشت ،در
•
حین کولبری و در اثر انفجار مین جانش را از دست داد.
چهار کولبر مریوانی دچار انفجار مین شدند که
•
در پی آن یک تن به نام “ناصر بانوج” فوت کرد و باقی
افراد زخمی شدند.
کولبری به نام “ناصر ابراهیم زاده” از اهالی
•
روستای گوالن از توابع سردشت با شلیک مستقیم نیروهای
مرزبانی کشته شد.
“محمود کتابی” از اهالی بانه ،در پی شلیک
•
ماموران امنیتی حین کولبری در مرز پیرانشهر جان خود را
از دست داد.
یک شهروند بلوچ به دلیل فروش دو گالن بنزین
•
هدف با تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی قرار
گرفت و جان باخت.
یک کودک کار از بریده شدن گوشش با تیغ
•
توسط ماموران شهرداری تهران ،به دلیل جمع آوری زباله
خبر داد.
“آرش صادقی” ،زندانی سیاسی محبوس در
•
زندان رجایی شهر کرج به نوع بدخیم سرطان استخوان
به نام کندرو سارکوم مبتال شده و باید هر چه زودتر تحت
عمل جراحی قرار گیرد.
مچ دست راست و هر دو پای “رضا قاسمی” ،از
•
زندانیان زندان رجایی شهر کرج در پی ضرب و شتم توسط
رئیس اندرزگاه  ،۱۰شکسته شد.

“امیرحسین مقصودلو (تتلو)” در پی شکایت
•
خانواده آتنا اصالنی ،دختربچه ای که سال گذشته به طرز
فجیعی به قتل رسید ،به اتهام “نشر اکاذیب” عالوه بر حبس
و جریمه نقدی به  ٧۴ضربه شالق محکوم شد.
دادگاه شهرستان بانه “شجاع حسین زاده” مدیر
•
کانال تلگرامی بانه نیوز را به اتهام توهین به رئیس جمهور
به  ۷۴ضربه شالق محکوم کرد.
“محمدامین عبداللهی” ،زندانی سیاسی تبعیدی
•
در زندان مرکزی بیرجند در پرونده جدیدی به تحمل ۷۴
ضربه شالق محکوم شد.
یک زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج
•
پس از این که توسط دسته ای از زندانیان که متهم به “خط
گیری” از رئیس بند هستند مورد اخاذی قرار گرفت ،با
خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد.
یک زندانی محبوس در زندان زاهدان به نام
•
“غالمرضا گول” به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود
را از دست داد.
سه زندانی محبوس در زندان ارومیه به نام های
•
“غالمرضا توبراق قلعه”“ ،رضا ملک رضایی” و “سجاد
جمالی فرد” به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و اعزام به موقع
به بیمارستان جان خود را از دست دادند.
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کــــارتون ماه

بریدن گوش کودک
کار توسط ماموران
شهرداری  -کاری از
مهدی صادقی
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سه مرد به اتهام “تعرض به یک مرد” توسط
•
دادگاه به اعدام محکوم شدند ،یک متهم عالوه بر اعدام
به اتهام “فریب شاکی و قوادی” به  ۷۵ضربه شالق نیز
محکوم شد.
پسر جوانی که متهم است چهار سال قبل زمانی
•
که  ۱۷سال داشت دوست خود را به قتل رسانده ،به اعدام
محکوم شد.
“ارسالن خودکام” ،عضو سابق سپاه پاسداران ،به
•
اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای یکی از
احزاب اپوزیسیون کرد ،به اعدام محکوم شد.
یک زندانی متهم به قتل و آزار و اذیت یک
•
نوجوان  ۱۳ساله ،در شهرستان مرودشت استان فارس در
مالءعام اعدام شد.
“کمال احمدنژاد” ،زندانی سیاسی محبوس روز
•
دوشنبه  ۱۹شهریور در زندان میاندوآب اعدام شد.
سه زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان
•
به نام های “درمحمد شه بخش”“ ،اسماعیل شه بخش” و
“حیات اهلل نوتی زهی” ،اعدام شدند.
“زانیار مرادی”“ ،لقمان مرادی” و “رامین حسین
•
پناهی” سه زندانی سیاسی روز شنبه  ۱۷شهریور در زندان
رجایی شهر کرج اعدام شدند.

انــــــــدیشه
اروجعلی ببرزاده ،نمادی از نظام سلسله
مراتبی غیرعادالنه در سیستم های توتالیتر
محمدمحبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
در جریان واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران در
 18تیر  ،1378نام های زیادی مطرح شد؛ از عزت
اهلل ابراهیم نژاد و سعید زینالی ،تا احمد باطبی و
اکبر محمدی ،از هدایت اهلل لفیان و فرهاد نظری ،تا
حسین اهلل کرم و مسعود ده نمکی .اما این واقعه یک
نام معروف و کمیک-تراژیک نیز داشت؛ اروجعلی
ببرزاده ،سرباز وظیفه ای که به جرم دزدیدن ریش
تراش یک دانشجو در جریان حمله به کوی ،به
 91روز حبس محکوم شد .کمیک از این جهت
که او به همراه یک فرد دیگر ،تنها متهمان پرونده
بزرگ کوی دانشگاه بودند که تبرئه نشدند و حکم
محکومیت مضحک از قاضی پرونده دریافت کردند،
و تراژیک هم از این جهت که کل جرایم و جنایات
کوی دانشگاه در نظر قاضی و محکمه اهمیتی نداشت
و فقط حکم به محکومیت سرقت یک ریش تراش
آن هم توسط یک سرباز وظیفه شهرستانی صادر شد.
از سال  1379که حکم محکومیت کمیک-تراژیک
این سرباز وظیفه صادر شد تاکنون ،خبر چندانی
از او منتشر نشد .با این حال ،نام او و محکومیت
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او ،هم چنان به عنوان نمکی بر زخم قربانیان 18
تیر ،در یادها باقی مانده بود .تا این که در چند
روز اخیر ،خبری منتشر شد مبنی بر این که در سال
 ،1397اروجعلی ببرزاده ،با درجه سرهنگی ،ریاست
کالنتری  157مسعودیه تهران را برعهده دارد .این
ترقی حیرت انگیز ،یعنی در عرض  18سال ،از
عنوان سرباز وظیفه به درجه سرهنگ نیروی انظامی
رسیدن ،برای هیچ عقل سلیمی ،قابل باور نیست.
او چگونه این مراحل را در مدت کوتاهی طی کرده
است؟ اگر بعد از طی دوران محکومیت و دوران
سربازی به استخدام نیروی انتظامی درآمده باشد،
و از دوره درجه داری شروع کرده باشد ،از درجه
استوار یکم تا سرهنگ 9 ،درجه فاصله است .معموالً
هم کسانی که از درجه داری وارد نیروهای مسلح
می شوند ،نهایت ًا تا ستوان یکمی و یا سروان تمامی
می روند و بازنشسته می شوند و به دوره عالی و
کسب درجات سرگرد و سرهنگ نمی رسند .اگر هم
از طریق کنکور سال  1380و یا سال های بعد ،وارد
دانشکده افسری نیروی انتظامی شده باشد و بعد از
تحصیل در آن موفق به دریافت درجه ستوان دومی
شده باشد ،برای رسیدن به درجه سرهنگی ،حداقل 6
درجه و یک دوره عالی را باید طی می کرد .حداقل
فرصت الزم برای رسیدن به چنین درجهای 25 ،سال
است؛ نه  17سال و یا کم تر از آن .تازه اگر هیچ
توبیخ و تنبیه در پرونده نباشد و دوره عالی هم با
موفقیت طی کرده باشد .حتی یک افسر نابغه با
کارنامه موفق و تشویقی های فراوان هم به سختی
می تواند این دوره را در این مدت کوتاه طی کند.

این ترقی غیرعادی و ترفیع درجه کیلویی اروجعلی
ببرزاده ،بار دیگر شیوه نظام سلسله مراتبی غیرعادالنه
در حکومت های توتالیتر را به نمایش گذاشت.
از آن جایی که سیستم های توتالیتر ،نه براساس
پراگماتیسم سیاسی و اقتصادی و نظم حقوقی ،که
براساس ایدئولوژی بنا می شوند ،لذا گرفتن مناصب
و هرم قدرت و باالرفتن افراد در سلسله مراتب آن،
نه به خاطر کارآمدی و شایستگی و نه در جهت
ترقی ملت و میهن ،که در جهت منویات ایدئولوژی
حاکم صورت می گیرد.
این ترقی غیرعادی ،با اراده ایدئولوژی حاکم
صورت گرفته است ،نه با اراده و توان فرد مذکور.
یکی از پیام هایی که ایدئولوژی حاکم با این
کار می خواهد به جامعه منتقل کند ،پیام صالبت
حاکمیت و عدم توجه آن به جنبش های اعتراضی
است .می خواهد بگوید که از جنبش اعتراضی سال
 1378با آن شکوه و عظمت ،یک سرباز وظیفه خادم
خود را به این درجه رسانده است و دانشجویان و
فرهیختگان فعال آن جنبش را یا کشته ،یا زندانی

کرده ،یا مجبور به جالی وطن و یا سکوت در وطن
کرده است.
این زورآزمایی ایدئولوژی حاکم با جامعه مدنی،
تا زمانی که حاکمیت احساس قدرت می کند ادامه
خواهد یافت؛ چون این قبیل رفتارها ،در ذات سیستم
های توتالیتر است .این سیستم فقط به قسمت کمی
از واقعیت جامعه که با ایدئولوژی آن سازگار است
توجه دارد و فقط به آن قشر از جامعه که به هر دلیلی
جذب ایدئولوژی شده اند ،اهمیت داده و همان قشر
را پر و بال می دهد .به بقیه واقعیت ها کاری ندارد
و در نهایت قدرت با آن می جنگد .بقول استالین،
«وای بر حال واقعیت هایی که با ایدئولوژی ما
سازگار نباشند»! مثل روز روشن است که این
روش و این خصلت ،خشونت زا است و تولید نفرت
می کند .هانا آرنت در کتاب توتالیتاریانیسم ،در
مورد این خصلت رفتاری حکومت های توتالیتر می
نویسد« :معموالً زورآزمایی حكومت های توتالیتر با
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واقعیت تاریخی بر همان نقطه ای متمركز می شود
كه در ایدئولوژی شان نقش محوری دارد ،بر همان
امری كه كانون خیال پردازی های آن هاست...
هر ایدئولوژی توتالیتر به بخش محدود و معینی
از واقعیت توجه می كند و آن را محور سازمان
دادن جامعه آرمانی خویش می نماید .طبع ًا كوشش
برای تحمیل چنین طرح هایی به جوامع موجود جز
با روش های قهرآمیز ممكن نیست و دلیل توسعه و
همه گیری خشونت در حكومت های توتالیتر ،همین
گستردگی طرح اجتماعی آن هاست كه كسی را
راحت و گوشه ای را آرام نمی گذارد .منطبق شدن
جامعه با ایدئولوژی جز به زور ممكن نیست و در
حقیقت هیچ گاه هم به انجام نمی رسد .در نظام های
توتالیتر نبرد حكومت و جامعه دائمی است و هر
قدمی كه یكی از این دو حریف جلو بگذارد ،دیگری
پس می نشیند .البته حكومت ها از هر جنس كه
باشند ،رفتنی اند ولی جوامع برجا می مانند»( .هانا
آرنت ،توتالیتاریانیسم ،ص)79 .
نمونه های مختلف از اروجعلی ببرزاده ،در نیروهای
کشوری و لشکری ایران زیاد هستند .یکی از
فرماندهان بلندپایه نیروی انتظامی که خشونت آن
شهره خاص و عام است و حتی به دوره دافوس و
درجه سرتیپی هم رسید ،حال آن که طبق شهادت
هم دوره ای هایش ،او هم از درجه داری شروع کرد
و رسیدن این شخص به درجه سرتیپی ،ده ها برابر
غیرقابل باورتر از رسیدن اروجعلی ببرزاده به درجه
سرهنگی است .شمار زیادی از مدیران جمهوری
اسالمی که القاب دکتر را یدک می کشند ،در حد
دیپلم دبیرستان هم نیستند .این روش از همان
روزهای اول انقالب رایج شد .اولین قاضی حکومت
برآمده از انقالب ،شیخ صادق خلخالی بود که سواد
فقهی آن در حد سطح دو حوزه هم نبود و اصوالً
صالحیت قضاوت دعاوی ساده را هم نداشت .حال
آن که قضاوت پرونده های مهم و حساس ،با احکام
سنگین به او سپرده شد .شواهد بسیاری است که او
توسط انقالبیون ،فقط به خاطر داشتن خصوصیات
شخصی منحصر به فرد ،از جمله سنگدلی توام با بی
سوادی و فرمان پذیری ،در راستای پیروی محض از
ایدئولوژی حاکم انتخاب شد.
ایدئولوژی حاکم بر ایران در چهار دهه اخیر ،تمام
تالش و هم و غم خود را در برآورده ساختن اتوپیای
خود و نابودی “جامعه” و یکی کردن آن با خود،
و ذوب کردن “شهروند” و “میهن” و “ملت” در
خود قرار داده و در این راه از هر ابزار مشروع و
نامشروع ،اخالقی و غیراخالقی ،عقالنی و احمقانه،
استفاده کرده است .یکی از ملزومات پیشبرد برنامه
ایدئولوژی حاکم ،وجود مهره هایی چون اروجعلی
ببرزاده است.

حــــــــقوقی
وکالی منتقد مورد غضب صاحبان
قدرت
محمد مقیمی

وکیلدادگستریوکارشناسارشدحقوقبشر

تجربه نشان داده است که همواره پس از انقالب ها ،وکال و
حرفه وکالت مورد بی مهری انقالبیون قرار گرفته اند .برای
نمونه پس از انقالب کبیر فرانسه برای مدتی کانون وکالی
این کشور منحل شد ،ناپلئون که صراحت لهجه ،شهامت
و شجاعت وکالی دادگستری را مخل قدرت استبدادی و
انحصاری خود می دانست در واکنش به الیحه تشکیل مجدد
کانون وکال که از سوی “کامباسیرس” وزیر دادگستری به
وی تسلیم شده بود گفت« :این الیحه عاقالنه نیست  ...تا
وقتی که اختیار شمشیرم را دارم هرگز چنین قانونی را امضا
نخواهم کرد .من می خواهم زبان هر وکیلی را که علیه دولت
به کار افتد قطع کنم» .در کشور ما نیز پس از انقالب چندین
سال کانون های وکالی کشور تعطیل شدند و بسیاری از
دادگاه ها از پذیرش وکیل بر خالف اصل  35قانون اساسی
و اسناد بین المللی حقوق بشری ،خودداری می کردند .اما
در فرآیند استحاله زور به قانون ،دولت ها از حقوق و قانون
برای حقانی کردن خود بهره می جویند و در این راستا،
حرفه وکالت و کانون های وکال به عنوان یکی از بارزترین
نمادهای حاکمیت قانون ،ارتقاء حقوق بشر و استیفای حق
دفاع شهروندان مورد توجه قرار می گیرد.
بنابراین ،همواره به ویژه پس از انقالب ،وکال در ایفای نقش
حرفه ای و اجتماعی خود به خصوص از سوی صاحبان
قدرت در معرض خطر بوده اند .بارها وکال به سبب ایفای
وظایف قانونی و حرفه ای خود بازداشت ،محاکمه و مجازات
شده اند .اخیر با شدت گرفتن اعترض ها و انتقادهای مردمی
به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و به تبع آن ،امنیتی
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شدن جامعه ،با برخورد فزاینده با وکال روبه رو هستیم .این
برخوردها به دلیل نقش تاثیرگذار و تعیین کننده وکال در
امور حقوقی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره است.
وکیل موظف است بدون ترس ،هر موضوع ،استداللی یا
پرسشی را که فکر می کند در پیشرفت پرونده موکل ،موثر
است مطرح کند؛ اگرچه خوشایند طرف دعوا یا صاحبان
قدرت نباشد .هم چنین ،در بعدی وسیع تر وکیل باید احترام
عموم را به امر دادگستری جلب و برای بهبود آن کوشش
کند .این تعهد به فعالیت های حرفه ای وکیل محدود نیست.
در واقع ،نوعی مسئولیت اجتماعی است که از موقعیت
ت وکیل سنگین تر
وکیل در جامعه ،ناشی می شود .مسئولی 
ت دیگر شهروندان است .از این رو ،وکیل نباید
از مسئولی 
در صورت مالحظه ظلم یا بی عدالتی ،در ایفای وظیفه اش
لحظه ای درنگ کند و همواره در ارتقاء حقوق بشر و حقوق
شهروندی از هر تالشی فروگذار نکند.
وانگهی ،قبول حرفه وکالت و ادامه آن ،مستلزم تعهد
اساسی وکیل نسبت به مفهوم عدالت و حاکمیت قانون در
چارچوب نظامی بی طرف و منظم است .از سویی دیگر،
عملکرد موثر نهادهای قضایی در گرو جلب احترام عموم
شهروندان به دستگاه قضا است و باید کوشش های مستمر
برای بهبود امر دادگستری صورت گیرد و بدینسان احترام
مردم به دادگستری ،حفظ شده و گسترش یابد .بدیهی است،
وکیل با توجه به دانش ،مهارت ،فرصت ،موقعیت و تجربه
هایی که دارد می تواند امور را رصد و نقاط قوت و ضعف
قانون ،نهادهای قانونی ،قضایی و موسسات عمومی را کشف
کند .بنابراین ،وکیل باید در نقد صاحبان انواع قدرت و در
راه اصالح نظام حقوقی پیشقدم باشد .وکیلی که خواستار
تغییرات تقنینی و اداری به نفع جامعه است ،باید شفاف
سازی کند که منافع چه شخص یا اشخاصی مطرح است.
در برخی شرایط وکیل نباید با رسانه ها تماس داشته باشد و
در مواردی دیگر ،تکلیف دارد به منظور خدمت به موکل یا
ی خود با رسانه ها ،ارتباط برقرار کند و بر
ایفای نقش اجتماع 
افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر
تاثیر بگذارد .در مواردی که وکیل وظیفه ارتباط با رسانه ها
را دارد ،به ویژه در دادگاههای اداری یا اختصاصی (دادگاه
انقالب) به سیاستهای دولت و حاکمیت مرتبط است و در
نتیجه در معرض آرای عمومی ،قرار می گیرد.
همه تکالیف قانونی و وجدانی پیش گفته ،موجب مسئولیت
سنگین وکیل شده و او را در معرض خطر قرار می دهد .اما به
همین دلیل قانونگذار در صدد حمایت از وکیل و نهاد وکالت
برآمده و برابر تبصره  3ماده واحده انتخاب وکیل توسط
اصحاب دعوی مصوب  1370/7/11مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مقرر داشته است« :وکیل در موضع دفاع،
از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا ،برخوردار می باشد».
امید است ،شاهد بازگشت عقالنیت در اداره امو کشور باشیم
و نه تنها وکالی دربند ،آزاد گردند ،بلکه زمینه استفاده از این
قشر فرهیخته در اداره بهتر امور و حل معضالت اجتماعی
فراهم گردد.

انــــــــدیشه

یک ملت یا دو ملت یا یک
مردم دوپاره؟
امیرساالر داودی
وکیلپایهیکدادگستری
اعدام هایی که فارغ از ماهیت اتهامات وارده به متهمین
مربوطه و چند و چون برگزاری محاکمات و این که آیا
جری تشریفات دادرسی محاکمات منتهی به صدور احکام
سالب حق حیات ،جزئ ًا یا ک ًال تطبیقی با اصول حقوقی
متعارف در سطح بین المللی از یک سو و تطبیق با آیین
دادرسی کیفری داخلی از سوی دیگر داشته است یا خیر؟
مع الوصف به زعم نگارنده دو مالحظه پیرامون اصل
اجرای چنین اعدام هایی را می توان مورد توجه و مطمع
نظر قرار داد.
اول این که پیرامون توقف و یا تعویق موقتی اجرای
مجازات در حق آن سه نفری که نام و نشانشان عبارت
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بود از لقمان مرادی ،زانیار مرادی و رامین حسین پناهی
به وجه قابل توجهی از سوی برخی آحاد مردم و در قوالب
متعارفی از جمله طومارهای مجازی و طومارهای جمع
آوری امضاء در اماکن عمومی و یا به راه انداختن طوفان
های به اصطالح توئیتری و مانند موارد پیش گفته ،چنان
چه به آن ها وقعی می گذاشتند و اجابتشان می کردند ،آیا
اتفاق خاصی رخ می داد!؟
آیا تعویق چند هفته ای یا چند ماهی اجرای حکم اعدام
های موصوف ،باعث انکسار و یا ملکوک شدن عظمت و
اقتدار قوه قضاییه و یا احیان ًا موجبات القاء شدن ضعف و
ناتوانی حاکمیت می گردید!؟
اساس ًا چنان چه اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷
(تشخیص خالف بَ ِّین شرع) در مورد سه محکوم به اعدام
تجویز می گردید و اما حقیقت ًا دوباره بررسی کردنی در
دستور کار قرار نمی گرفت و یا به نوعی بررسی سرسری
و مبتنی بر از سر باز کردن را معمول می داشتند ،جز چند
هفته یا چند ماه تعویق اجرای حکم ،اتفاق دیگری رخ می
داد!؟
و حال چنین تعویق نه چندان مطولی اعتبار قوه قضاییه
را بر باد می داد!؟ چنین تامل و صبوری اگر از جانب
مقامات قضایی لحاظ می گردید ،زمین به آسمان می آمد
و َق َدر قدرتی قوه قضاییه جمهوری اسالمی به یک باره بر
باد نیستی و نابودی می رفت!؟
به تعبیر دقیق تر آن چه در بند اول مورد توجه صاحب

این قلم است ،همانا بی سلیقگی مقامات نظام و یا مشخص ًا
مقامات قضایی در تعامل با افکار عمومی است .از همین
رو است که بارها تاکید کرده ام متاسفانه بعضی وقت
ها در بررسی و واکاوی عملکرد و سیاست های معموله
حاکمیت و مقامات آن در قبال تمام یا بخش هایی از
مردم ،این احساس به وجهی قوی به هر انسان و ناظر بی
طرفی منتقل می گردد که آیا در بسیاری از عرصه های
مبتال به نمی توان به گونه ای مدیریت کرد که تمام یا
حتی بخش هایی از مردم ،حاکمیت را پیشاپیش و علیه
خود نبینند!؟
نمی دانم و اما باورش سخت نیست که مردم در بسیاری از
موارد خواسته های گران و صعب االجابه ندارند!
این که حکومت رو به مردمش کرده و با لبخندی از سر
مدارا و تسامح ،تقال و چونان اسپند روی آتش باال و پایین
پریدنشان و اصرار آن ها بر یک خواسته ای ولو ناوارد
و در نهایت اص ًال باطل را با مروت و مهربانی و صبر و
تحمل و تامل پاسخ بگوید و اجابت نماید ،نه تنها ضعف
و ناتوانی حکومت محسوب نمی گردد ،که از قضا عین
توانمندی و اقتدار و اعتماد به نفس حکومت است .در
این ارتباط شاید گفته شود که چرا حاکمیت می بایست
خواست و اصرار عده ای را که در قیاس با عدد یک ملت،
اقلیت محض محسوب می گردند ،مناط خوش سلیقگی در
ماهیت مدیریت کالن خود قرار دهد؟
پاسخ این سوال بسیار سهل است؛ مگر نه این که شرکت
تنها بخش ناچیزی از مردم را در یک راهپیمایی مانند
راهپیمایی نهم دی ماه  ۱۳۸۸شمسی ،پاسخ کل ملتی با
بصیرت در نفی و طرد فتنه و فتنه گران تلقی نمودند و
حال پس می توان در موارد مشابه ،دست به دامان تعمیم
و استقراء ناقص گردید و برخالف قول مشهور که تعمیم
جزء به کل (استقراء ناقص) را واجد حجیت دانست .دوم
این که فارغ از توجه و امعان نظر حاکمیت و مقامات
مسئول به خواست و اراده همه یا بخش هایی از مردم ،این
سوال مطرح است که چرا در زمانی که اجرای مجازات
یا مجازات هایی در داخل کشور به واسطه حضور در
عصر تبادل سرسآم آور اطالعات در سطح جهان و میان
ملل مختلف و متنوع ،موجبات تضعیف حکومت را در
عرصات بین المللی موجب می گرداند و از جهت مناسبات
سیاسی و شرایط کنونی حاکمیت ،شاهد انواع تنگناها
و فشارهای هر سویه علیه تمامیت سیاسی و اقتصادی
حکومت و به تبع آن مردم هستیم ،اجرای چنین مجازات
هایی خاصه وقتی به اعتراضات گسترده مردم مسبوق
گردیده است ،جز این نتیجه خواهد داشت که تنگناها و
فشارها در مسیر تزاید واقع می گردد!؟ مگر نه این که
وهن دین و یا مذهب به معنای سبک جلوه دادن دین و
مذهب در انظار عمومی دیگر ادیان و یا مذاهب است و
در واقع عنوان وهن دین یا مذهب یک عنوان ثانوی است
و فقها پیرامون برخی از احکام به وهن دین و یا مذهب
استناد می کنند و می گویند که هرکارى که باعث وهن
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دین و مذهب گردد ،حرام است و باید از آن اجتناب شود.
(حسینی خامنهاى ،سید على بن جواد ،أجوبة االستفتاءات،
ص  ، ۳۲۶دفتر معظم له ،قم ،چاپ اول ۱۴۲۴ ،هجری
قمری /فاضل لنکرانى ،محمد ،احکام عمره مفرده ،محقق
و مصحح :عطایى ،محمد ،ص  ،۱۹۹م  ،۴۳۴انتشارات
امیر قلم ،قم ،چاپ یازدهم ۱۴۲۶ ،هجری قمری /مکارم
شیرازى ،ناصر ،مناسک جامع حج ،محقق و مصحح :علیان
نژاد دامغانى ،ابو القاسم ،ص  ،۴۰۴انتشارات مدرسة اإلمام
علی بن أبی طالب علیه السالم ،قم ،چاپ اول۱۴۲۶ ،
هجری قمری).
از طرفی بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ،مرحوم آیت اهلل
العظمی الموسوی المصطفوی الخمینی ،روزی به تاریخ
چهارم آبان ماه  ۱۳۶۰و در جمع وعاظ و خطبای تهران
و قم و اعضای دفتر تبلیغات اسالمی قم و اعضای انجمن
اسالمی شهرداری تهرا ن در ارتباط با ضرورت حفظ نظام
جمهوری اسالمی چنین فرمودند که «حفظ اسالم یک
فریضه الهی است ،باالتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه
ای در اسالم باالتر از حفظ خود اسالم نیست و اگر حفظ
اسالم جزو فریضه های بزرگ است و [در واقع] بزرگ
ترین فریضه است ،بر همه ما و شما و همه ملت و همه
روحانیون حفظ این جمهوری اسالمی از اعظم فرایض
است».
علی ای حال بر مبنای آن چه رفت ،چنان چه یکی از
محذورات مورد تاکید در اسالم همانا تحذیر از انجام
اعمالی است که اسالم و مسلمین و احکام اسالمی مورد
وهن و تخفیف و تحقیر قرار نگیرند و از طرفی حفظ
جمهوری اسالمی هم بنا بر نظر معمار فقید آن ،حکم ًا به
مثابه حفظ تمامیت اسالم است ،مع الوصف اجرای احکام
اعدامی که حول و حوش و محاط آن حرف ها و حدیث
های فراوانی در سطح جهانی و خاصه در ممالک خصومت
جو با جمهوری اسالمی ایجاد گردیده است ،واجد چه
توجیه عقالیی و منطقی و ابتناء یافته بر بایدها و نبایدهای
حکومت گری داهیانه است!؟ در این ارتباط ممکن است
گفته شود که خوب چنانچه حاکمیت بخواهد به تمامی
حرف ها و حدیث های شکل گرفته حول اجرای مجازات
های داخلی توجه نماید و از واهمه مبادا تضعیف نظام
جمهوری اسالمی ،اصطالح ًا کوتاه آمده و اجرای مجازات
ها را تعطیل نماید ،آن گاه تا مدت های مدیدی نه تنها
می بایست قید اجرای مجازات ها را زد که از طرفی با
تبدیل شدن این موضوع به نقطه ضعف حاکمیت ،دیگر
هیچ مجرمی قابلیت مجازات شدن و امکان دیدن عقوبت
اعمالش را ندارد .در پاسخ باید گفت که صد البته چنین
پیش آمدی ممکن الوقوع است و مع هذا مگر همین چندی
قبل اجرای مجازات عامل قتل دلخراش بنیتای هشت ماهه
و یا اجرای مجازات عامل قتل بی رحمانه و ناجوانمردانه
آتنای هشت ساله در پارس آباد مغان با اعتراضات داخلی
و خارجی مواجه گردید؟ درباره این دو اجرای مجازات نه
تنها مخالفت ها و اعتراضات داخلی و خارجی بر توقف یا

تعویق و یا فع ًال تعلیق مجازات ها تعلق نگرفت ،که حتی
برعکس موجی از درخواست ها از برای سریع تر مجازات
عامالن دو قتل پیش گفته را شاهد بودیم!
آیا دلیل این تضاد آشکار در ظهور و بروز یکی مخالفت ها
و یکی همراهی ها را ،یک بار برای همیشه مورد واکاوی
و بررسی قرار داده ایم؟ آیا دو ملت داریم؟ یک ملت
رفیق و ملتی دیگر نارفیق؟ و یا شاید هم مردمی در دو
شقه داریم که یک ِشق طالب و خواستار اعمال مجازات
ها و ِشق دیگری مخالف سرسخت اجرای مجازات ها!؟ اما
پاسخ در این مورد هم بسیار سهل و ساده است...
نه دو ملت داریم و نه مردمان سرزمینمان دو تکه و دو
شقه هستند .کلید پاسخ در اقناع افکار عمومی و اقناع
وجدان های عموم مردم است .هرگاه مردم -یعنی همان
مردم بصیر و آگاه و دشمن شناس که سر بزنگاه ها سره را
از ناسره و دوست را از دشمن و خالصه به ادعای حاکمان
پیچیده ترین داالن های سیاست را طی طریق کرده و
حامی و پشتیبان انقالب می گردند -به مدد همان بصیرت
و آگاهی و تیزهوشی و بنا بر امارات و نشانه های اظهر

من الشمس باور کنند که در رسیدگی به اتهام یا اتهامات
فرد یا افرادی ،عدالت و انصاف و مروت مراعات نگردیده
است و حقوق متهمین با تساهل و تسامح وا نهاده شده
است و در احراز ورود اتهام سختگیری های استاندارد
قضایی معمول داشته نشده است ،طبع ًا و تبع ًا واکنششان
می شود اعتراض و مخالفت و اما اگر اقناع وجدانی بیابند
که در احراز و اثبات ورود اتهام به متهمی کمی گذاشته
نشده است و او حقش را در یک فرایند قضایی صواب و
سره دریافت کرده است ،هر آینه تمام قد پشت دستگاه
قضایی خواهند ایستاد.
آری ،مردم این ملک فهیم هستند و اما نه فقط در عرصه
سیاسی که از قضا فهم و شعور و بینش همانا صفت های
ُمخَّ َّلد و ملکه های ُمن َزلی هستند که وقتی بر شانه های یک
فرد یا یک قوم می نشینند ،دیگر قضا و سیاست برای
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خلود و تنزیل آن صفات و مالئک توفیر نخواهند داشت.
مردم این ُملک بر خالف قرون و اعصار و سالیان متمادی
سر به توی داشتن ناشی از علی الدوام نجابتشان ،بسیار
تیزهوش و آگاه هستند و از این رو وقتی می بینند که
به عنوان نمونه در جرایم امنیتی ،تبصره ماده  ۴۸قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲مقرر دارد که فقط
وکالی مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه استحقاق مداخله در
پذیرش و تکفل دفاع از متهمین جرایم موسوم به جرایم
امنیتی را دارند ،شستشان خبردار می گردد و تا انتهای
ماجرا را نادیده از رو می خوانند .در این صورت بی تردید
اگرچه اداره محاکمات امنیتی تحت لوای تبصره ماده ۴۸
قانون پیش گفته قطع ًا امکان پذیر است و شاید بانیان
چنین نادیده انگاری محرز حقوق مسلم و مصرح ملی که
واهلل نمونه و مشابه اش در بازار مکاره تاریخ بشریت و در
دکان هیچ عطاری یافت می نشود ،این گونه برگزاری بی
دغدغه را پسند می فرمایند ،لیکن نتیجه هر آن چه باشد
قطعا مورد وثوق و اعتماد و حمایت مردم نخواهد بود و
انتظار وثوق و اعتماد و حمایت مردم هم انتظاری گزاف

و بی محمل است .مردم به درستی از خود می پرسند که
کجا سرنوشت دفاعی جماعتی که از تمام تار و پود فرایند
محاکمه قضایی فقط یک رشته نخ تحت عنوان حق اختیار
وکیل مطابق میل و اراده و تشخیصش را نصیب برده
است ،الجرم به دست تشخیص یک نفر به نام رئیس قوه
قضاییه سپردن ،می تواند مطابق منطق و استدالل و توجیه
و اقناعی استوار بر محور عقل محض باشد!؟
النهایه آن چه بر قلم این صاحب قلم جاری آمد ،اشارتی
به دو مالحظه به زعم خویشتن خویش مهم ورای کنکاش
های حقوقی و قضایی است .بی تردید همه آن چه معروض
افتاد ،قابل نقد و قطع ًا بر سبیل خطا بودنش محتمل و
حالیه...

صالح و طالح متاع خویش نمایند
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

حـــــــقوقی

زانیار و لقمان مرادی ،دو زندانی سیاسی که
روز شنبه  ۱۷شهریورماه  ۱۳۹۷در زندان
رجایی شهر کرج اعدام شدند.

نگاهی به شبهات حقوقی
اعدام های اخیر
حسین تاج
وکیل پایه یک دادگستری

مقوله مجازات و انواع آن در حقوق کیفری ،در قوانین
داخلی و بین المللی تا جایی که قاعده تناسب جرم و
مجازات رعایت شود ،محل بحث و مناقشه نیست .لیکن
به طور خاص درباره مجازات های سالب حق حیات یا
تمامیت جسمی ،نظیر اعدام و قصاص ،مباحث متعدد و
نظرات مختلفی ابراز شده است.
این مقال به مجازات اعدام در ایران –اعدام های اخیر-
که منبعث از اصول شرع دین اسالم است و تطابق قانون
و نحوه اجرای آن و تناقضات احتمالی یا حتمی با قوانین
داخلی و بین المللی می پردازد.
پیش تر الزم است به این مهم اشاره شود که نقد بعضی از
موارد ،مالزمه ای با تایید یا تکذیب اخبار و نیز تایید یا
تقبیح اقدامات مرتکبین افعال مورد بحث ندارد.
***
مجازات اعدام از جمله مجازات هايى است كه در سال هاى
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اخير ،با چالش هايى در حوزه نظری و عملی مواجه بوده
است .به لحاظ نظرى ،دانشمندانى هم چون بكاريا در رساله
“جرايم و مجازات ها” اين مجازات را خالف نظريه “قرارداد
اجتماعى” هابز ،مى دانند .اهمیت این موضوع و لزوم اتخاذ
راهکارهای جامع و مانع تا حدی بود که مجمع عمومى
سازمان ملل با ورود ماهیتی به آن ،در  20نوامبر  1959به
شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل ماموريت داد که
درباره اعدام و قوانين مربوطه و طرز عمل آن مطالعه کنند
و نتايج و آثار ابقا و الغاى مجازات اعدام را در زمينه جرم
شناسى بررسى نمايند .مارك آنسل ،مستشار ديوان كشور
فرانسه و مدير بخش حقوق تطبيقى پاريس ،گزارشى را
درباره مجازات اعدام مطرح كرد (منتشر شده در سال
 .)1962نتیجه این گزارش نشان می داد که تمايل جامعه
جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جايگزين ساختن آن
به زندان و اقدامات تامينى و تربيتى است؛ هرچند که حقوق
اسالمى و كشورهاى اسالمى بر اين مجازات تاكيد دارند.
نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام بر “ميثاق بينالمللى
حقوق مدنى و سياسى” ،مصوب  16دسامبر  1966تاثير
گذاشت و به تاييد نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتيجه،
كشورهايى كه اين مجازات را لغو نكرده اند ،آن را به
صورت محدود به موارد و شرايط خاص قبول كردند.
چه این که همراهی با جامعه جهانی برای ایران نیز ناگزیر
است و با تغییر و جایگزینی حبس های طوالنی و مجازات
های بسیار سنگین به جای اعدام در جرایم مواد مخدر قابل
مالحظه است.

در قرآن ،به سلب حیات و قتل به عنوان مجازات برخی از
جرایم تصریح شده و کشتن محارب و مفسد فی االرض را
الزم شمرده است .از جمله در آیات زیر:

بون هّاللَ و َرسولَ ُه
ذین ُیحا ِر َ
سوره مائده آیه « :۳۳اِنَّما َجز ُؤا الَّ َ
ون فِی االَ ِ
رض َفسا ًدا اَن ُی َق َّتلوا اَو ُی َص َّلبوا اَو ُتق ََّط َع
و َیس َع َ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
رجل ُهم من خلف او ُینفَوا م َن االرض»
اَیدی ِهم وا ُ
ذین ءا َمنوا ُکتِ َب َع َل ُیک ُم
سوره بقره آیات « :۱۷۸ی َا ُّی َها الَّ َ
ِ
صاص فِی القَت َلی»
الق ُ
اص َح َيا ٌة َيا أُولِي أْالَل ْ َب ِ
سوره بقره آیه َ « :۱۷۹ولَ ُك ْم فِي ال ْ ِق َص ِ
اب
ُون»
لَ َع َل ُّك ْم تَ َّتق َ
در این آیه ،فلسفه دیگر اعدام این گونه بیان شده است که
چنین مجازاتی زندگی آفرین و موجب حیات انسان¬ها
است« :ول َ ُکم فِی ِ
صاص َحیو ٌة ی ُاولِی االَ ِ
الق ِ
لبب»
در پایان آیه فوق نیز ،ایجاد تقوا را علت دیگر مجازات
اعدام برشمرده است« :ل َ َع َّل ُکم تَ َّتقون»
برخی معتقدند از نظر اسالم ،مجازات شایعه سازی به قصد
ضربه زدن به اساس نظام اسالمی ،خیانت به آن و همکاری
با دشمن ،اعدام است و به آیات  ۶۰و  ۶۱از سوره احزاب
استناد می کنند:
ِ
ِ
َ
ّ
ِ
ِ
ذین فی ُقلوبهم َم َر ٌ
فون
ض وال ُمرج َ
«لَئِن لَم َین َت ِه ال ُمنف َ
قون وال َ
فِی ال َمدی َن ِة ل َ ُنغ ِر َی َّن َ
ک ب ِ ِهم ُث َّم ال ُیجا ِورون ََک فیها اِالّ َقلیال *
لعونین اَی َنما ُث ِقفوا اُ ِخذوا و ُق ّتِلوا تَقتیال»
َم
َ
هرچند که این استدالالت تالش جرم انگارانه ای است که
مبتنی بر هیچ یک از قوانین بین المللی و حتی اسالم نیست!
و البته که این ها احکام ماهیتی هستند و آیین دادرسی
حاکم بر آن محتاج مقال دیگری است.
آن چه که ذکر شد برخی از مصادیق و نمونه هایی است که
از قرآن استخراج شده؛ ولیکن مسئله مهم و قابل اهمیت این
است که برای اجرای این احکام سنگین و نیز برای رسیدگی
به هر اتهام یا ادعایی ،می بایست محکمه عادالنه ای تشکیل
شود که در کمال استقالل و آزادی عمل ،به دفاعیات و
ارکان قانونی ،مادی و روانی جرم رسیدگی کند تا پس از
حصول یقین اتخاذ تصمیم نماید.
حساسیت و اهمیت موضوع قضاوت و تشخیص حق و
اجرای عدالت نسبت به “انسان” در اسالم تا اندازه ای است
که کوچک ترین شبهه ای در پرونده ،منجر به برائت متهم
می شود.
در روایات منتسب به حضرت علی(ع) سخنان متعددی در
اعمال این قاعده آمده است .نظیر« :حدود را با شبهات دفع
كنید» و «عذر را بپذیر ،و حدود را با شبهات دفع كن».
قاعده فقهی دراء (تدرأ الحدود بالشبهات) در حوزه حدود
الزم االتباع است که البته در قانون مؤخر التصویب مجازات
اسالمی ،مقنن آن را به تعزیرات نیز تسری داده است.
***
اهمیت این مقدمه از این جهت است که در روزهای اخیر
شاهد اعدام هایی در ایران بودیم که سبب بروز عکس العمل
های متعدد و مختلفی در ایران و جوامع بین المللی شد .از
اعدام محمد ثالث تا سه اعدام در  ۱۷شهریورماه امسال؛ سه
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“

از اعدام محمد ثالث
تا سه اعدام در ۱۷
شهریورماه امسال؛ سه
جوان کرد به نام های
لقمان و زانیار مرادی
و رامین حسین پناهی.
کمپین های متعددی
برای حمایت از این
جوانان و جلوگیری
از اجرای حکم اعدام
تشکیل شد که اثری
بر عزم قوه قضاییه
در اجرای حکم اعدام
ایشان نداشت.

“
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جوان کرد به نام های لقمان و زانیار مرادی و رامین حسین
پناهی .کمپین های متعددی برای حمایت از این جوانان و
جلوگیری از اجرای حکم اعدام تشکیل شد که اثری بر عزم
قوه قضاییه در اجرای حکم اعدام ایشان نداشت.
با توجه به حساسیت این پرونده ها اطالع رسانی در حد
کمی بود و امکان اظهارنظر تخصصی وجود ندارد؛ لیکن
الزم است به نکات ذیل اشاره شود که همگی می توانست
از اسباب جلوگیری از اجرای مجازات اعدام باشد.
تشکیل دادگاه هایی بدون حضور اصحاب رسانه
بدیهی است عدم اطالع رسانی و رسیدگی در سکوت و
بی خبری مردم ،حجم انتقاد و حساسیت اشتباهات را می
کاهد .بدین معنی که هر اشتباه و قصور و نقصانی در روند
رسیدگی -شکلی یا ماهیتی -از نظر عوام و خواص دور
است .اثر این ایراد اینجاست که اوالً :مقام رسیدگی کننده
با فشارهایی که از سوی دیگر نهادها می آید بدون مالحظه
افکار عمومی ،تصمیم می گیرد؛ ثانی ًا :با ایجاد فضای بدون
رسانه و رصد افکار عمومی و فشار نهادهای امنیتی ،امکان
ایجاد اشتباه باال می رود و حتی کوچک ترین اشتباه ،ممکن
است به سلب حیات متهم پرونده بینجامد.
عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
ایراد به تبصره ماده  ۴۸از قانون آیین دادرسی کیفری،
مدت هاست از سوی وکال و فعاالن حقوق بشر مطرح
است؛ هرچند که به نظر می رسد رئیس قوه قضاییه نیز با
نفس این تبصره مخالف است ،لیکن با انتشار لیست اولیه
وکالی مورد تایید قوه قضاییه -به آن قانون ،مشروعیتبخشیده است.
احتمال عدم استقالل برخی از قضات در این پرونده ها
با توجه به این که تنها بعضی از شعب دادگاه انقالب با حکم
ویژه رئیس قوه قضاییه اجازه رسیدگی به این پرونده ها را
دارند و متاسفانه با وجود تبصره ماده  ۴۸از قانون مذکور
که البته تنها مختص مرحله تحقیقات مقدماتی است ،عموم
وکال و فعاالن در این حوزه ،در مهم ترین بخش رسیدگی
(تحقیقات مقدماتی در دادسرا) امکان حضور و همراهی
متهمین را ندارند ،چنین می نماید که همگی در خدمت
نهادهای امنیتی با نقش های تشریفاتی و بدون استقالل
عمل هستند.
بعضی ایرادات دیگر که شاید به اجرای این احکام منجر
شدند :عبارت اند از:
 عدم تبعیت از قانون اساسی و تفسیرهای غیر موجهشخصی از قانون اساسی
 مالحظات سیاسی و امنیتی بر پرونده و خروج از عدالتیکه قانون بر مدار آن تقنین یافته است
 عدم توجه به مقتضیات روز جامعه اصرار بر مواضع غیرمتمدن و عدم توجه به پیشرفت هایعلمی روز
 و غیرهاگر بخشیدن حیات را متعلق به ذات اقدس می دانیم،
گرفتن آن را نیز می بایست متعلق به او بدانیم.

در نظام های ایدئولوژیک و حکومت های دینی ،حاکمان،
خود را نمایندگان یا مجری فرمان خداوند می دانند که هر
کدام از نظام های مذکور ،به تبع این اندیشه ،ابزار و روش
های مختلفی در اجرای اندیشه های دینی خود دارند .در
کشور ما نیز که نظام آن مبتنی بر دین اسالم است ،مجازات
های سنگینی برای مخالفان و معاندین نظام پیش بینی شده
است .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،اعمال مجازات های
سنگین اعدام نسبت به کسانی که مصداق محاربه و افساد
فی االرض را داشته اند ،اعمال شده و با هجمه سنگین
انتقادها نیز روبه رو بوده است.
فارغ از این که تمام نظام های سیاسی برای دوام و بقای
خود تمهیدات و ضمانت هایی پیش بینی کرده و با قاطعیت
اجرا می کنند ،نظام جمهوری اسالمی ایران ،به پشتوانه دین
اسالم به اعتبار آن که از شرع اقتباس می کند ،این ضمانت
های اجرایی را اعمال می کند.
در خصوص اعدام های اخیر ،دستگاه قضایی سه جوان کرد
را به اتهام “محاربه و بغی” ،به مجازات اعدام محکوم کرد.

چنان که در مقدمه بیان شد ،مجازات این اتهامات در شرع
پیش بینی شده و در قانون مجازات اسالمی نیز تدوین یافته
است و قوه قضاییه با شفاف سازی و پاسخ به افکار عمومی
می تواند به ادامه پرسشگری ها پایان دهد و البته که سکوت
و اجبار به عدم اطالع رسانی وکال و مطلعین ،به طرح سوال
بیش تر در اذهان مردم دامن می زند.
سال های زیادی است که فعاالن و روشنفکران به اصالح
و به روز رسانی قوانین منبعث از شرع و تطبیق با شرایط
روز جامعه و جهان ،قلم فرسایی می کنند که البته اثرات آن
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رامین حسین پناهی ،زندانی
سیاسی که روز شنبه ۱۷
شهریورماه  ۱۳۹۷در زندان
رجایی شهر کرج اعدام شد.
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امروزه در حوزه حقوق مدنی و مجازات های مرتکبین جرایم
مواد مخدر ،تا حدودی مجال بروز و ظهور یافته است؛ لیکن
در حدود الهی هیچ تغییری پذیرفته نشده است .هرچند که
ظرفیت همین اصول و مراجع که قابلیت تفسیر و گستره
مصادیق خالف آن را دارد؛ به طوری که می تواند از اجرای
چنین احکامی جلوگیری کند و به نظر می رسد در شرایط
فعلی عدم اجرای چنین احکامی با اصرار و قاطعیت ،عالوه
بر این که با احتمال وجود خطا ،جان انسان ها را می گیرد،
از وجهه نظام در سطح بین المللی نیز می کاهد و انگشت
اتهام نهادهای حقوق بشر و سازمان های بین المللی را به
سمت نظام نشانه خواهد گرفت .هرچند که ایراد اخیر در
مقابل اشتباه اولیه در گرفتن جان انسان هیچ اهمیتی ندارد.
از ارکان اولیه مشروعیت تمام نظام های سیاسی ،رضایت
مردم و ملت است و یکی از روش های جلب رضایت
مردم ،باال بردن سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
است که ملجاء گرفتاران باید باشد .اگر قوه قضاییه مجری
قوانین پیشرفته و متناسب با شرایط روز و اقتضائات جامعه

باشد ،بی شک پناه مردم خواهد بود و باید در برابر تمام
انتقادات و ایرادات وارده ،به جای برخوردهای سلیقه ای و
سرکوبگرانه ،شفاف سازی نماید و پاسخگوی افکار عمومی
باشد تا مجدداً قابلیت جلب اعتماد عمومی را به دست آورد.
در نتیجه ،به نظر می رسد مقوله مجازات اعدام در نظام
حقوق کیفری ایران ،مستلزم توجه ویژه ای از سوی
حقوقدان ها و سیاسیون است؛ چرا که پیشرفت در حوزه
حقوق ،ارتباط مستقیم با وقایع و پدیده های اجتماعی و
سیاسی دارد.

شــــــــــــعر
بی مالقات آخر
شعری از رضا اکوانیان
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مرگ ،این روایت تلخ
با طنابی فشرده الی دندان ها
دهان گشوده به بلعیدن انسان ها.
سه مرد در انفرادی
تشنه به آغوش مادر
انسان رنج خورده در گلو
تشنه به دیدار پدر
انسان کشته شده در تبعید
بی مالقات آخر
با لبان دوخته؛
آن ها ،مرگ را با طناب دار ،به عشق تعارف می کنند؛
ما ،دسته دسته ،به دیدار دار می رویم.
آسمان خون می بارد
زمین خشک
و چشم مادر از گریه مدام خشکیده است.
ِ
سلول
آفتاب از دریچه های سرد چسبیده به دیوار سرد
سرد ،بیزار است
هر چه می تابد این قلب سرد ،گرم نمی شود!
کجاست زندگی؟
چه می خواهد این مرگ؛ چه می خواهد از عشق
چگونه کسی تمام عمر با فکر کشتن از خواب برمی
خیزد
در گردن های شکسته ،در پاهای لرزان
واپسین نفس های دیگران را شماره می کند؛
برایشان از رفتن می خواند
و فکر می کند ،به ساعت رفتن به خانه اش
به معشوقه اش ،بر تخت فکر می کند
و فکر می کند این پاداش کشتن است
و خدا او را به بهشت می فرستد
ش تر در کتاب ترس وعده اش داده اند.
آن چه پی 
کجاست زندگی؟
به تماشای چه ایستاده ای
بازی کودکانه ای است مرگ
بیا که برگردی
جان دادن انسان ،آن قدر هم تماشا ندارد.
به یاد بیاور
روزی که در مدرسه شغلت را از فرزندت می پرسند:
و او در پاسخ می گوید :پدرم ،پدرم ،پدرم جالد است!
مردی که هر صبح وضو می گیرد
برای کشتن انسانی از خدایش اجازه می گیرد
پیش از آن که به خانه برگردد
انسانی را کشته است.
انسانی را کشته است.
انسانی را کشته است.
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کــــــتابخانه
جلوگیری از خشونت در جوامع
مختلف

نام کتاب :خشونت و نظم های اجتماعی (چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ
ثبت شده بشر)
نویسندگان :داگالس نورث ،جان جوزف والیس و باری واینگاست
مترجمان :جعفر خیرخوهان و رضا مجیدزاده
تاریخ انتشار1397 :
ناشر :روزنه

کتاب “خشونت و نظم هاي اجتماعي” مجموعه ای از مفاهیم
را ارائه می کند که نشان می دهد جوامع چگونه طی یک
بازه زمانی  10هزار ساله ،از کنترل فعالیت های سیاسی،
اقتصادی ،نظامی ،مذهبی و آموزشی در جهت جلوگیری و
مهار خشونت بهره برده اند .مهم ترین این مفاهیم شامل دو
نوع نظم اجتماعي “دسترسي محدود” و “دسترسي باز” است.
نویسندگان این کتاب سعی دارند به این پرسش پاسخ دهند
که چطور جوامع دسترسي باز ،از لحاظ سياسي و اقتصادي
توسعه يافته تر هستند.
خواننده در بخشی از مقدمه ،به تقسیم بندی سه گانه حکومت
های طبیعی توسط نویسندگان مواجه می شود« :حکومت
طبیعی شکننده که در آستانه فروپاشی است و نمی تواند
از هیچ سازمانی به غیر از خود حکومت پشتیبانی کند...
حکومت طبیعی پایه که تنها به سازمان های وابسته به
حکومت اجازه شکل گیری می دهد ...و حکومت طبیعی بالغ
که توانایی پشتیبانی از طیفی گسترده از سازمان های مدنی
و سیاسی و اقتصادی فرادستان بیرون از دایره کنترل مستقیم
حکومت را دارد» .در متن اما به چگونگی گذار جوامع از
دولت های طبیعی به جوامع دسترسی باز به تفصیل پرداخته

16

شده است.
خشونت و نظم هاي اجتماعي دارای هفت فصل است .در
فصل اول ،چارچوب مفهومی کتاب تشریح و تبیین شده
است .در فصل دوم به مشخصات دولت های طبیعی پرداخته
شده و گونه های آن معرفی و با یکدیگر مقایسه می شوند.
فصل سوم دولت طبیعی را در زمینه عمل تبیین می کند و در
فصل چهارم نظام های دسترسی باز -که به زعم نویسندگان
از جهات مختلف صلح آمیزتر از دولت های طبیعی هستند،-
معرفی شده اند .فصل پنجم مربوط به بررسی چگونگی گذار
از نظام های دسترسی محدود به دسترسی باز است و فصل
ششم این گذار از دولت طبیعی به نظام دسترسی باز را شرح
می دهد .در فصل آخر نیز ،با ارائه یک برنامه تحقیقاتی
جدید برای علوم اجتماعی ،تالش شده با یک نتیجه گیری از
کل مباحث کتاب رویکرد جدیدی نیز برای تحقیق در علوم
اجتماعی معرفی شود.
نویسندگان کتاب مذکور معتقدند که به گواه تاریخ بيش تر
جوامع خشونت را از طریق دخالت سياست در اقتصاد و خلق
رانت براي فرادستان ،محدود کرده اند؛ رانت هایی که مانعی
بزرگ بر سر توسعه اقتصادي و سياسي بوده است .در مقابل
اما در جوامع مدرن (که نظام های دسترسی باز معرفی شده
اند) ،گونه ای از نهادهای اقتصادي و سياسي ايجاد مي شود
که رقابت سياسي و اقتصادي را تقويت مي کنند .این نهادها
اگرچه اخالق را تخریب می کنند اما موجب نوآوري ،رونق
و شکوفايي اقتصادی هم شده اند.
داگالس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد سال  1993و از
جمله سرشناس ترین نهادگرایان جدید است که در سال
 2015میالدی فوت کرد .کتاب او و همکارانش که به
تازگی به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است ،قطع ًا ارزش
خواندن و نقد را برای عالقه مندان حوزه علوم اجتماعی دارد.
توضیح :در معرفی این کتاب از نقدی که در شماره  38ماهنامه قلمرو رفاه در
موردش منتشر شده ،بهره گرفته شده است.

زنــــــدانیان

عدالت؛ تئاتر ژانر وحشت در
قوه قضاییه
فعال مدنی

ساقی لقایی
پژوهشگر حقوق بشر
مجازات زندان اگر برای متنبه شدن ،بازآموزی،
اصالح و سپس بازگشت به آغوش جامعه نیست،
برای چیست؟ اتهام منتسب به فردی که دستگیر
می شود ،باید طی دادرسی عادالنه بررسی شود و در
صورت اثبات ،مجازات تعیین شده در قانون ،آن هم
قانون منبطق با موازین حقوق بشری ،برای او اعمال
شود تا بتوان گفت آن مجازات در متنبه شدن مجرم
احتماال تاثیری داشته است.
متاسفانه مستندات منتشر شده از پژوهش های
فراوانی طی سالیان متوالی نشان می دهد در نظام
قضایی جمهوری اسالمی ایران ،مفهوم عدالت قربانی
رفتارهای فراقانونی می شود .این مختص زندانیان
سیاسی و عقیدتی نیست .چه بی شمارند زندانیان
عادی که گرفتار پرونده های قضایی می شوند و
زندگی شان -اگر زنده بمانند -تحت تاثیر منفی آن
تجربه ها قرار می گیرد.
گاهی در روند پژوهشی در خصوص پرونده های
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قضایی به مواردی بر می خوریم که هرچند بسیار
تکرار می شوند ،اما چنان ظالمانه ،مهیب ،و دور از
موازین انسانی است ،که بیش تر شبیه نمایش و تئاتر
به نظر می رسند .واقعیاتی هولناک که ممکن است
برای هر کسی در ایران پیش بیاید.
در نوشتار زیر ،به بازخوانی سه نمونه از این پرونده
ها می پردازم که در سالهای گذشته توسط بنیاد
عبدالرحمن برومند تهیه شده است:
شیشه شکسته بود ،کشتندش
محمد رجبی ثانی ،جانباز اعصاب و روان است که
برای گذران زندگی مسافرکشی می کند .کنترل
کاملی بر اعصابش ندارد ،دچار بیماری “جنون آنی”
است و بارها در بیمارستان روانی بستری شده و ۱۱
سال است که با کمک روزانه  ۲۵قرص سر پاست.
در سوپرمارکت محل در حال خرید است که دو برادر
دستش می اندازند .با آن ها درگیر می شود و دو
برادر با چوب به او حمله می کنند .محمد رجبی ثانی
کنترلش را از دست می دهد ،چوب را از آن ها می
گیرد و از مغازه بیرون می رود و شیشه ماشینشان را
می شکند.
برادرها از او شکایت می کنند و فردا ماموران
کالنتری  ۱۲۸نیرو هوایی دستگیرش می کنند و به
بازداشتگاه می برند .آن جا به داروهایش دسترسی
دارد .یک هفته بعد بازپرس شعبه  ۲دادگاه رسالت
ده میلیون تومان وجه نقد به عنوان کفالت برایش در
نظر می گیرد .خانواده رجبی ثانی فقیرند ،ندارند وجه
کفالت را بپردازند ،بنابراین بازپرس او را به زندان
می فرستد .یک روز اوین و سپس قزل حصار کرج.
همسرش به بازپرس می گوید که او دچار جنون آنی

است و اگر قرص نخورد دچار مشکل می شود ،پرونده
پزشکی اش را به قاضی نشان می دهد ،قاضی محل
نمی گذارد و می گوید پزشکی قانونی باید تایید کند.
محمد رجبی ثانی در زندان به قرص هایش دسترسی
ندارد و حالش بد و بدتر می شود .شش روز بعد در
اولین مالقات دست هایش رعشه دارد و در حرف
زدنش تعادل ندارد .مالقات دوم و سوم حالش بدتر
است .همسرش درباره مالقات سوم می گوید« :رعشه
تمام بدنش را فرا گرفته بود و به درستی حرف نمی
زد .از او پرسیدم قرص هایت را می خوری؟ گفت:
نه ،این جا به من قرص نمی دهند و من می خواهم
پیش پزشك زندان بروم».
هرچه همسرش به مقامات زندان التماس می کند ،بی
فایده است .می گویند استفاده دارو مشروط به اجازه
قاضی است! می رود پیش قاضی .پرونده پزشکی و
نامه بنیاد جانبازان را هم می برد و التماس می کند
و می گوید باید ببرندش بیمارستان .اگر داروهایش
را نداشته باشد وضعیتش وخیم تر خواهد شد .اما در
مقابل التماسهای پی در پی او قاضی می گوید« :او
باید در زندان بماند تا ادب شود .اگر یك كلمه دیگر
حرف بزنی تو را هم نزد همسرت خواهم فرستاد».
حال محمد رجبی ثانی به خاطر مصرف نکردن قرص
هایش از حالت طبیعی خارج می شود و کارهای
غیرعادی می کند .پا برهنه به دستشویی می رود و
مدام از جنگ و جبهه برای زندانیان حرف می زند،
یکهو می خندد و یکهو عصبی می شود و خالصه همه
را عاصی می کند .زندانی ها فکر می کنند او می
خواهد اذیتشان کند؛ گروهی سرش می ریزند و
کتکش می زنند .و هم چنان از دارو خبری نیست!
مسئوالن به جای رسیدگی به وضعیت سالمتش ،همان
طور او را زخمی به بند بیماران روانی می فرستند.
در آن جا آقای رجبی ثانی به كما می رود و آن قدر
دیر به بیمارستان می رسانندش که بعد از چند روز
می میرد.
بعد از انتقال او به بیمارستان خانواده اش را سر می
دوانند و بعد از دو روز باالخره به آن ها می گویند
بیمارستان است .پسرش او را نمی شناسد« :در
بیمارستان در اتاقی مثل انباری نگهش داشته بودند.
تمام بدنش زخمی و دستانش تا آرنج سوخته بود و
تاول های بسیار بزرگی روی آن ها وجود داشت.
صورتش به شدت کبود و لب هایش متورم بود؛ به
طوری که چهره اش برای من قابل شناسایی نبود.
در حالی که در کما به سر می برد ،پاهایش به تخت
بیمارستان زنجیر شده بود و با وجود اصرار سربازهای
همراه ،در طول چهار روز اولی که در بیمارستان
بستری بود به حال او رسیدگی نشد ...بعد از حدود
پنج روز به هوش آمد و چشمانش را باز كرد .بعد
همان شب دوباره به حال كما رفت .فردا صبح باز
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حالش بهتر شد و این بار می توانست صحبت كند.
ولی هنوز از جهت روحی حال عادی نداشت .وقتی
از او پرسیدیم چه اتفاقی برای دستانش افتاده است،
زد زیر گریه .هربار از او درباره دستانش سوال می
كردیم ،گریه می كرد .گاهی اوقات یك دفعه عصبی
می شد و میگفت :سنگ به طرف من پرتاب نكنید.
پاهایم را باز كنید .بس است دیگر این قدر مرا
آویزان نكنید .دور مچ پاهای پدرم جای طناب بود.
معلوم بود آن قدر محكم بسته بودند كه هنوز اثرات
خون مردگی روی آن بود .زیر چشم او کبود بود.
دندان های او شکسته بود .روی بدنش آثار ضرب و
جرح بود»)1( .
پنج سال بازجویی و اعدام بدون پذیرش اتهام
فردین حسینی متاهل است و بچه دارد .در خیابان راه
می رود که با ضرب و شتم ناگهانی نیروهای امنیتی
دستگیر می شود .با چشمان بسته به سلول انفرادی بند
اطالعات ،معروف به بند سپاه در زندان رجایی شهر
کرج منتقل می شود .دو روز بعد بازجویی شروع می
شود و فکر می کنید چقدر طول می کشد؟ پنج سال!
او حدود سه سال را در سلول های انفرادی زندان ها
و بازداشتگاه های مختلف گذراند .از زمان دستگیری
پنج ماه تحت بازجویی شبانه روزی بود .در اثر
ضربات شکنجه دچار صدمه از ناحیه سر شد .به طور
روزانه دچار بی هوشی می شد و یا از ناحیه بینی و
گوش دچار خونریزی شدید می شد .یک ماه چنین
وضعی داشت تا بردندش دکتر .خودش نوشته« :مامور
بدرقه و همراه دکتر ادعا نمود که من در بیرون دچار
این مشکل حاد شده ام ،من نیز اعتراض کردم نسبت
به این ادعای دروغین و دوباره به بند امنیتی انتقال
و با هتک حرمت روبه رو شدم؛ به خاطر این که
حقیقت را نزد دکتر بیان داشتم» .بعد از پنج ماه از
زندان رجایی شهر کرج به اداره اطالعات کرمانشاه
بردندش .فردین حسینی در نوشته هایش بازداشتگاه
اطالعات کرمانشاه را «انفرادی های بسیار کوچک
کثیف» توصیف می کند «که هیچ گونه امکانات
داخل سلول نبود» و «روزی سه مرتبه فقط برای رفتن
به دستشویی درها باز می شد ...بیش از سه ماه در
انفرادی کرمانشاه در بدترین شرایط جسمی و هتک
حرمت های فراوان توام با شکنجه جسمی» بود.
سپس دوره ای هم به زندان مرکزی دیزل آباد
کرمانشاه منتقل شد و در حین انتقال فهمید چند
آشنا و فامیلش را هم گرفته اند و دارند با او می
برند .فردین حسینی حدود  ۶ماه را هم در بند عمومی
زندان دیزل آباد کرمانشاه گذراند و بعد دوباره سه
ماه را در زندان های رجاییشهر و ندامتگاه مرکزی
کرج محبوس شد و مجدداً به زندان مرکزی دیزل
آباد کرمانشاه منتقل شد .بعد باز بردندش به اطالعات
کرمانشاه و سه ماه در سلول انفرادی در آن جا

بازجویی و شکنجه شد .بعد از آن هم به سرپل ذهاب
برده شد و در زندانی با آدرس نامعلوم محبوس و
شکنجه شد .بعد از آن دو ماه به جایی بردندش که
نمی دانست کجاست و در کدام شهر است .بعداً به
او گفته شد که آن جا زندان  ۱۰۱قم بوده است .بعد
باز با چشمبند به انفرادی وزارت اطالعات در زندان
رجایی شهر کرج منتقلش کردند و بعد هم آگاهی
عظیمیه کرج و باز دوباره اطالعات رجایی شهر .تمام
این بالتکلیفی ها و بازجویی و شکنجه مدام برای
گردن گرفتن قتل امام جمعه هشتگرد بود .اتهامی که
فردین حسینی نپذیرفت و برای همین ،یک قتل دیگر
گردنش گذاشتند و شاکی خصوصی آوردند.
در دادگاه ،خانواده مقتول به او گفتند« :وزارت
اطالعات از ما درخواست کرده بر علیه شما شکواییه
تنظیم کنیم و اقدام کنیم» .همسر مقتول هم به عنوان
شاهد قتل اعالم کرد که آقای حسینی را ندیده و
نمی شناسد .شاهد دیگر هم شوهر خواهر فردین
حسینی بود .آقای حسینی درباره شوهر خواهرش

نوشته« :خود در زندان بود و علیه آقای حسینی در
بازجویی ها اعتراف کرده بود؛ اما در جلسه دادگاه در
حضور پنج قاضی و وکال و خانواده مقتول و نماینده
دادستان گفت که از سوی ماموران وزارت اطالعات
با پیشنهاد مالی فراوان و اقامت در کشور اروپایی
اغفال شده است که اگر اظهاراتی که در وزارت
اطالعات بیان داشته نزد محکمه هم بگوید ،به او تعلق
خواهد گرفت» .آقای حسینی تا آخرش هم به چیزی
اعتراف نکرد ،اما اعدام شد)2( .
بردندش “گردش” ،جسدش را آوردند
احسان اهلل احسانی ،جوان  ۲۰ساله افغانستانی ،عاشق
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فوتبال بود .پنج ماه قبل ریخته بودند خانه شان و
گرفته بودندش .دو روز بعد در دیدار با خانواده گفته
بود« :به من می گویند تو دزدی کردی ،من هیچ
کاری نکردم ،من فقط یک نفر را سوار کردم بردم
تا یک جایی .او دزد بوده ،موتور از آن جا دزدی
کرده ،فکر می کنند من همدست او بوده ام .من را
بدون آب و غذا شکنجه می کنند و می گویند تو
 ۱۰عدد جرم هایی که می گوییم به گردن بگیر و
اعتراف کن تا ما شکنجه ات نکنیم و کمکت کنیم .به
دادگاه می گوییم جوان هستی و با ما همکاری کردی
و مجازاتت کمتر بشود» .خانواده او را وقتی دیدند که
چهار مامور آگاهی داشتند با پژو  ۴۰۵نقرهای او را
می بردند ،مادرش پرسید کجا می بریدش؟ ماموران
گفتند« :می بریمش گردش».
در مالقات بعد در زندان به برادرش گفته بود« :من
را تا حد مرگ می زدند ،به ناچار هرچه گفتند قبول
کردم» .گفته بودند هیچ کس این جا نمی تواند به داد
تو برسد .ما می زنیمتان ،برای ما فرقی نمی کند .آن

قدر زندندش تا سرقت چهار موتور را گردن گرفت.
خانواده برای او وکیل گرفته بودند .آگاهی به وکیلش
گفته بود چند نفر دیگر هم هستند که این ها را گول
زده اند و ما دنبال آن ها می گردیم .برای آزادی اش
 ۱۲۰میلیون تومان وثیقه گذاشتند ،اما یک مهاجر
افغانستانی سندش کجا بود! یک ماه گشتند و سند
یک آشنای ایرانی را امانت گرفتند و موقت ًا آزاد شد.
وکیلش گفته بود چون در بازجویی اعتراف کردی،
باید صبر کنی تا سارق ها را دستگیر کنند.
پنج ماه بعد ،جمعه روزی توی خیابان با دوستش
نشسته بود که کسی زنگ زد ،احسان اهلل بلند شد

و به دوستش گفت باید برود دوست دیگری را در
پارک زارچ ببیند .همان روز جمعه شخصی به خانه
آقای احسانی تلفن کرد و به مادرش گفت احسان اهلل
مرده است .از همان تلفن دوباره به خانه اش زنگ
زدند و این بار خودش پشت خط بود و گفت که
دستگیر شده و در کالنتری زارچ است و ماموری که
پیش از او زنگ زده ،با آن ها “شوخی” کرده است.
دو روز بعد ،یکشنبه ،زنگ زد به پدرش گفت« :بابا
بیا این جا من را دارند می زنند و می گویند تو این ها
را گردن بگیر .می زنند؛ من را زیاد می زنند .من هیچ
کاری نکرده ام .فقط بیا بگو من را نزنند» .پدرش
باالخره با پیگیری فرزندش را در دادسرا یافته بود.
احسان اهلل به پدرش گفته بود «در پارک زارچ منتظر
دوستم بودم که بیاید با هم با موتور به سالن فوتبال
برویم که سه چهار مامور از من کارت شناسایی
خواستند .من کارت اجازه کارم را به آن ها نشان دادم
اما کارت اقامت همراهم نبود .آن ها قبول نکردند و
مرا دستگیر کردند و بعد که در کالنتری دیدند پرونده
دارم ،مرا به آگاهی تحویل دادند» .پدرش که او را
دید ،دست بند و پابند داشت و دمپایی به پا داشت.
آرنج و مچ پایش زخمی بود و مشخص بود با چیزی
مانند سیم کتک خورده است .به مامور گفته بود چرا
کتکش زده اید؟ پاسخ داده بود «ما باید بزنیم .اگر
خیلی حرف بزنی ،خودت را هم می زنیم».
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سه روز بعد ،چهارشنبه ،یک مامور آمده بود در خانه
پرسیده بود احسان اهلل بیماری خاصی دارد؟ بعد هم
گفته بود او در بیمارستان بستری است و تا دیر نشده
به دیدنش بروند.
حال احسان اهلل بعد از ظهر سه شنبه وخیم شده بود
و ماموران او را در حالت کما به آن بیمارستان برده
و در بخش آی.سی.یو بستری کرده بودند .کادر
پزشکی بیمارستان به خانواده اش گفته بودند« :او
را با سر و وضع خونین آوردند .قلبش پاره شده،
خونریزی داخلی کرده ،سرش هم خونریزی کرده و
تو رفتگی دارد .فقط دعا کنید ،احتمال کمی هست
که زنده بماند» .قلب و مغز او از کار افتاده بود .دچار
خونریزی شدید از دهان و بینی بود؛ به طوری که
با برداشتن پنبه از دهان یا بینی او ،خونریزی ادامه
پیدا می کرد .پزشک معالجش گفته بود چندین کیسه
خون به او تزریق کرده اند ،اما بیفایده است .احسان
اهلل احسانی در بیمارستان درگذشت)3( .
پانوشت ها:
 -1برای اطالعات بیش تر ر.ک به یک سرگذشت :محمد
رجبی ثانی ،بنیاد برومند
 -2برای اطالعات بیش تر ر.ک به یک سرگذشت :فردین
حسینی ،بنیاد برومند
 -3برای اطالعات بیش تر ر.ک به یک سرگذشت :احسان اهلل
احسانی ،بنیاد برومند

عـــــکس ماه
همزمان با آغاز سال
تحصیلیجمعی ،از فعالین
مدنی با خانوادهمحمد
حبیبی ،معلم محبوس در
زندان اوین ،دیدار کردند.
آن ها بر لزوم آزادی
فوری آقای حبیبی تاکید
داشتند.
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حـــــــقوقی

آموزش و پرورش رایگان
ابوذر نصراللهی
وکیل پایه یک دادگستری

در هزاره سوم ،توسعه و پيشرفت جوامع بشري عالوه
بر منابع مالي وابستگي تنگاتنگي با غناي منابع انساني
دارد .در کشورهاي توسعه يافته ،پيشبرد صحيح
و اصولي کليه نظام ها و يا خورده نظام ها و ايجاد
هماهنگي در فعاليت هاي موثر آن ها -به طوري که
ميزان بازده را از نظر کميت و کيفيت به حد مطلوب
برساند ،-عموم ًا بر عهده عوامل انساني است که گردش
امور اين نهادها را کنترل مي کنند.
از آن جا که عمده رفتارهاي اجتماعي انسان ،وسايل
فني توليد ،زبان و مجموعه تصورات ذهني که آن را
مي سازند ،آداب و قواعد از هر نوع به وسيله مکانيزم
هاي ارثي حاضر و مهيايي که در تماس با اشياء و
محيط مجاور آماده کار باشند ،از پيش در وجود وي
نهفته نشده اند و اين رفتارها بر اثر انتقال خارجي،
نسل به نسل ،يعني به وسيله تربيت ،کسب مي گردند
و تنها بر اساس تعامل اجتماعي ،آن هم به صورت
متعدد و متمايز است که گسترش و توسعه مي يابند.
غنای منابع انسانی با تعلیم و تربیت پیوستگی عمیقی
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پیدا می کند .بدین ترتیب که اعمال تربيت انسان را
از مرحله يک موجود صرف ًا بيولوژيکي به مرحله موجود
زنده متفکر ارتقاء می دهد تا بتواند براي خود چنان
حقوقي قائل شود که خويشتن را در انتخاب ارزش
هاي اجتماعي و غايت زندگي مختار بداند و بداند که
چه مي خواهد و چرا چنين مي خواهد .چنين انساني مي
تواند مستقل باشد و با سالح منطق در برابر جریان هاي
فکري نامساعد مقاومت کند .به وجود آوردن محيطي
مناسب و مساعد براي اجراي چنين تربيتي نيازمند به
انديشيدن کافي و تجزيه و تحليل امکانات موجود
براي به فعل در آوردن انديشه ها است.
با لحاظ این که تربیت انسان ها در دوران کودکی
می تواند بهره وری از منابع انسانی را در بزرگسالی
تضمین نماید ،دولت ها سياستگذاری برای برنامه هاي
توسعه اجتماعي با توجه به شرايط زيستي و رواني
مناسب جهت پرورش کودکان و نوجوانان را امری
ضروری می دانند .سیاست هایی که در طرح ریزی
آن ها بايد گونه اي عمل شود که کودکان و نوجوانان
در سنين بزرگسالي قادر شوند از استعدادهاي دروني
خود بهره جويند تا جامعه بتواند به طور کامل از نيروي
فکري و بدني کليه افراد خود استفاده نمايد .قدرتي
که جامعه شناسان ،آن را سرمايه استعدادها يا سرمايه
قدرت ها مي نامند.
لزوم توجه خاص به کودکان و نوجوانان در عرصه
بين المللي ،موجب پذيرش معاهده حقوق کودک ،به
عنوان مهم ترين سند حمايت از کودکان و نوجوانان،

توسط اکثر کشورهاي عضو سازمان ملل متحد گرديد.
دولت جمهوري اسالمي ايران نيز به تبع اين حرکت
جهاني ،در اسفند  1372به صورت مشروط به معاهده
حقوق کودک ملحق شد .این کنوانسیون به ویژه در
ماده  ۷آن تاکید دارد که تعالي ،خوشبختي و مراقبت
هر کودکی در آينده وابسته به حمايت ها و مراقبت
هاي جسمي و رواني است که او را ترغيب به شکفتگي
کامل مي کنند .حمایتی که عمده بار آن به عنوان یک
حق-تکلیف بر دوش سرپرست کودک یا نوجوان و
سپس دولت گذاشته شده و مورد حمايت قانونگذار
قرار گرفته است.
یکی از مهم ترین مصادیق تعلیم و تربیت ،آموزش و
پرورش کودکان و نوجوانان و بهره مندی ایشان از
یک نظام آموزشی استاندارد است که عمده تکالیف آن
بر دولت بار شده و وظیفه والدین از این حیث قابلیت
بررسی دارد که مانعی برای استیفای این حق توسط
فرزندانشان ایجاد نکنند؛ این تکلیف دولت با دو مولفه
اجباری و رایگان بودن حسب ماده  ۲۸کنوانسیون
حقوق کودک ،مورد تاکید قرار گرفته است .عالوه
بر این در اسناد اصلی حقوق بشر منجمله اعالمیه
جهانی حقوق بشر (ماده  ،)۲۶میثاق بین المللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (ماده  )۱۳و مقاوله نامه

“

قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران نیز
در اصل  ۳۰ام ،به
رایگان بودن آموزش
و پرورش تصریح دارد

“
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مبارزه با تبعیض در امر آموزش مصوب ( ۱۹۶۰ماده
 ،)۱می بایست آموزش و پرورش برای هر شهروندی
فارغ از سن ،جنس ،مذهب و غیره به صورت رایگان
فراهم گردد .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز
در اصل  ۳۰ام ،به رایگان بودن آموزش و پرورش
تصریح دارد؛ لیکن سیاقا می توان به اجباری بودن این
آموزش پی برد .و حسب ماده  ۱قانون تامين وسايل و
امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايران مصوب مرداد
ماه  ،1353کليه اطفال و جوانان ايراني که واجد
شرايط تحصيل هستند ،بايد بدون هيچ گونه مانعي به
تحصيل بپردازند.
البته بايد توجه داشت که وقتي صحبت از آموزش و
پرورش اجباری و رايگان مي شود ،نبايد پنداشته شود
که اين رايگان بودن بايد منحصر به يک نوع اقدام منفي
يعني شهريه نگرفتن از دانش آموزان باشد .مسائل بي
شماري در زمينه رايگان بودن تعليمات ابتدايي طرح
مي شود که پاره اي از آن ها از قبيل مخارج نقل و
انتقال شاگرداني که محل سکونتشان از مدرسه دور
است ،تهيه جزوه و کتاب ،روپوش مدرسه و غیره ،به
يک معني ،جنبه خارجي دارند و پاره اي ديگر از قبيل
وسايل آزمايشگاه و يا ديگر وسايل کمک آموزشي ،از
لحاظ پيشرفت تعليم و تربيت ضروري هستند.

فــــــرهنگی

عکس ازمهر

وزیر خندان و بی خیال و آموزش
و پرورش ،گرفتار و غمگین
شیرزاد عبداللهی

کارشناس مسائل آموزش و پرورش

در آستانه شروع سال تحصیلی  97-98مدارس با
کمبود معلم ،کمبود فضای آموزشی ،کمبود مشاور و
مربی بهداشت ،کالس های شلوغ و خارج از استاندارد،
بی انگیزگی معلمان ،پرداخت نشدن سرانه دانش
آموزی برای پوشش هزینه های جاری مدرسه ،فساد
مالی در مدیریت برخی مدارس دولتی که از اولیا پول
می گیرند ،فقدان سیستم نظارت و ارزشیابی کارآمد و
غیره روبه رو هستند .رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی
انسانی وزارت آموزش و پرورش در اردی بهشت 97
با بیان این که شدت کمبود نیرو تا سال  1399آموزش
و پرورش را از پا در میآورد گفت « :هم اکنون در
بحث منابع انسانی  300هزار کمبود داریم و در بحث
فضای آموزشی  60درصد نیازمند نوسازی و تخریب
و بازسازی است» .وی در مورد چگونگی تامین این
نیاز گفت 194« :هزار نفر از این کمبود را از طریق
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ندادن نیرو به مدارس باید پشت سرگذراند» .بر اساس
پیش بینی آقای چهاربند ،امور تربیتی و آموزش ابتدایی
بیش ترین لطمه را از کمبود نیرو خواهند دید .اسفندیار
چهاربند گفت « :بیش ترین کمبودها را بعد از معلم
پرورشی در دوره ابتدایی داریم که موجب افزایش تراکم
کالس های درس می شود و تهدید دیگر دوره ابتدایی
تامین آموزگار برای  20هزار مدرسه ای است که کم
تر از  24دانش آموز دارد و عمدت ًا در مناطق روستایی
و عشایری هستند» .به گفته چهاربند «در مهر  ،97از
 300هزار نفر کمبود 84 ،هزار نفر را در قالب حق
التدریس و خرید خدمات تامین خواهیم کرد» .منظور
از حق التدریس استفاده از اضافه کار نیروهای شاغل و
بازنشسته آموزش و پرورش است و خرید خدمات هم
به کارگیری لیسانسیه های جوان از طریق شرکت های
واسطه با حقوق یک سوم معلمان رسمی (حدود 800
هزار تومان در ماه) است .معلمان هم که دچار مشکل
مزمن تامین معیشت بوده اند ،با تحوالت اقتصادی 6
ماه اخیر به قعر دره فقر سقوط کرده اند و سال تحصیلی
جدید در شرایطی آغاز می شود که مهم ترین نگرانی
آن ها گرانی و تورم و قیمت ارز و کاهش ارزش پول
ملی است.
اما در این واویال مشاوران رسانه ای بطحایی ،وزیر
آموزش و پرورش می کوشند از او چهره ای توئیتری
با شعارهای روشنفکر پسند بسازند .واقعیت این است
که نه وزیر فعلی چنین ظرفیتی دارد و نه این توئیت ها
و حرف های قشنگ و خنده ها و بازی با عینک آدم را

روشنفکر می کند و مهم تر این که ،این حرکات به درد
آموزش و پرورش ما نمی خورد و گرهی از مشکالت
باز نمی کند .البته شعارهای زیبای بطحایی ،مثل ایجاد
مدرسه شاد ،یا آموزش مهارت های زندگی (بر اساس
اطالعات پراکنده دست چندم از آموزش و پرورش
فنالند و ژاپن) غلط نیستند .مث ًال اگر شرایطی فراهم
شود که دانش آموزان ما به جای حفظ کردن مطالب
کتاب های درسی ،در مدرسه مهارت های زندگی را
بیاموزند و ورزش و بازی کنند خیلی هم خوب است؛
بحث این است که اجرای هر شعاری در درجه اول
نیاز به زمینه ها و امکانات دارد .شاد بودن هم نیاز به
امکانات دارد .در مدرسه ای که جبر و تحکم و فقر و
کمبود از در و دیوار آن می بارد و برهان قاطع ،خشونت
است ،چه کسی و چگونه دانش آموز را شاد کند؟ معلم
گرفتاری که نگران تامین نیازهای اولیه زندگی است
در یک کالس  35نفری چگونه دانش آموز را بخنداند؟
اصوالً در کالس های  30نفر و باالتر چگونه می توان

هم درس داد و هم خندید؟ دانش آموزان دبیرستانی
مترصدند که معلم را دست بیاندازند و بخندند .اگر رشته
کالم یک لحظه از دست معلم در برود ،ده دقیقه طول
می کشد که دوباره با داد و فریاد و عصبانیت نظم کالس
را برگرداند .شادی و نشاط در مدرسه ابزار و امکانات
می خواهد .یک لحظه به اظهارات رئیس مرکز برنامه
ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش برگردید تا
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متوجه تضاد بین واقعیت و رویاپردازی وزیر آموزش
و پرورش بشوید.
البته ایردی ندارد که یک کارشناس آموزشی یا خبرنگار
حوزه آموزش و یا یک شهروند عادی دورنمایی از
وضعت مطلوب آموزش و پرورش ارائه دهد و مث ًال
درباره کیفیت آموزش و پرورش در فنالند و ژاپن
بنویسد ،اما کار وزیر و تیم مدیریتی او امور اجرایی
است .وزیر یک مقام اجرایی است و کارش نظریه
پردازی نیست .فرض بر این است که وزیر در آغاز
وزارتش برنامه ای به مجلس ارائه کرده و حاال باید
قدم به قدم آن برنامه را اجرا کند .چیزی که در ایران
و شاید جاهای دیگر -بین مدیران رایج است ایناست که وقتی در انجام وظایف اجرایی خود احساس
ناتوانی می کنند و کاری ازشان بر نمی آید ،خطیب و
سخن پرداز و شاعر می شوند و برای پرت کردن حواس
جامعه حرف های قشنگ می زنند .اگر هم بگویی چرا
این همه شعار دور از واقعیت می دهی و چرا سرت به

کار خودت گرم نیست ،می گوید می خواهم گفتمان
سازی کنم! گفتمان سازی که کار وزیر نیست .جامعه
ما از حرف های انتقادی خوشش می آید و هرچه انتقاد
تندتر باشد ،گوینده محبوب تر می شود .مدیران هم از
همین نقطه ضعف استفاده می کنند .به جرات می توان
گفت که مدیر هر دستگاهی تندترین منتقد حوزه تحت
مدیریت خودش است .خبرنگار و منتقد مات و مبهوت

می ماند ،چون نمی تواند حرفی باالتر از مقام اجرایی در
توصیف وضع خراب آن دستگاه پیدا کند .اغلب به جای
گزارش کار ،انتقاد می کنند .وقتی یک شهروند گرفتار،
انتقادها و شرح مشکالت خود را از زبان مدیران می
شنود احساس می کند که مسئوالن صدای او را شنیده
اند و البد به فکر چاره هستند؛ بنابراین تا حدودی
تسکین پیدا می کند .اما بازی های روانی با مردم حد
و حدودی دارد .باید حداقل  50درصد کار کرد و 50
درصد تبلیغ و گفتار درمانی ،اما اگر صد درصد حرف
بزنی بعد از مدتی حوصله گروه مخاطب سر می رود و
متوجه ترفند شما می شود.
اگر دچار تخیل نباشیم با این کتاب های درسی و
این معلم های غمگین و گرفتار و این برنامه تربیت
دینی معاونت پرورشی و این فضاهای تنگ قرن
نوزدهمی مدارس و این تنگناهای مالی و غیره ،ژست
های توئیتری و تلگرامی وزیر یا نشانه بی اطالعی از
مدرسه است یا نوعی فریب افکار عمومی .مث ًال این
روزها وزیر و معاونان او هرجا تریبونی می یابند علیه
مافیای آموزشی شعار می دهند .عده ای هم در توئیتر
می گویند :عجب وزیری که درگیر مبارزه با مافیای 8
هزار میلیاردی کنکور شده است! در شرایطی که جامعه
به فساد اقتصادی و چپاول اموال دولتی برای رسیدن به
ثروت های بادآورده حساس استَ ،ع َلم کردن هیوالیی
به نام مافیای آموزشی باب طبع گروه هایی از معلمان،
دانش آموزان و اولیا است .اما شعار مبارزه با مافیا
عمدت ًا یک شعار تبلیغاتی برای خرید محبوبیت است
و ضمن ًا پرت کردن حواس مخاطب از کارهای انجام
نشده و وعده هایی توخالی .منظور از مافیای آموزشی،
موسسات خصوصی ای است که با مجوز دولتی خدمات
آموزشی می فروشند .مث ًال کالس های تقویتی تک
درس ،یا کالس زبان و کالس کنکور برگزار می کنند.
چند تایی از این موسسات مثل گاج ،قلمچی و مبتکران
تبدیل به غول شده اند .من بارها گفته و نوشته ام که شما
مدیران ارشد آموزش و پرورش اگر در ضدیت با به قول
خودتان مافیای آموزشی جدی هستید و دنبال حرکات
نمایشی نیستید ،از راه درست و قانونی وارد شوید.
چندی پیش وزیر نامه ای ملتمسانه به رئیس صدا و سیما
نوشت و از او خواست «به منظور ساماندهي تبليغات
موسسات و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مطابق
ماده  7مصوبه  483شوراي عالي انقالب فرهنگي ،ضمن
رعايت ضوابط و مقررات ،از پخش آگهی های مراكز و
موسسات آموزشي بدون معرفی نامه و تاییدیه وزارت
آموزش و پرورش جدا خودداري گردد» .البته صدا و
سیما هم چنان کار خودش را می کند اما اگر وزیر در
مبارزه با مافیا جدی باشد به گونه دیگری باید عمل کند.
مطابق ماده  3مصوبه  483شورای عالی انقالب فرهنگی
که وزیر در نامه به علی عسگری به آن استناد کرده،
آمده است« :صدور مجوز فعاليت هاي آموزشي آزاد
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در قالب برگزاري كالس هاي تجديدي ،تك درس،
تقويتي و كنكور ،برگزاري آزمون ،كنكور مكاتبه اي
و آموزش زبان هاي خارجي براساس سرفصل دروس
مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدي تا
قبل از دانشگاه به صورت حضوري و غيرحضوري تحت
عنوان آموزشگاه های علمي آزاد و نظارت بر آن ها ،از
وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش است».
بدیهی است دستگاهی که مجوز صادر می کند و بر کار
آموزشگاه نظارت دارد ،می تواند مجوز صادر شده را در
صورت تخلف ابطال کند.
مسئوالن آموزش و پرورش در سخنرانی های خود
در جمع معلمان می گویند که فعالیت این موسسات
باعث اخالل در فعالیت های آموزشی و تربیتی رسمی
وزارتخانه شده است .البد برای حرفشان مستندات قانونی
هم دارند .اما چرا از اختیارات قانونی خود استفاده نمی
کنند و مجوز فعالیت موسسات متخلف و بدتر از آن
مافیایی را باطل اعالم نمی کنند؟ آموزش و پرورش بعد
از ابطال مجوز موسساتی مانند گاج ،قلمچی ،مبتکران و
غیره می تواند از نیروی انتظامی درخواست پلمب مراکز
این موسسات را بکنند .نیروی انتظامی هم موظف است
که بر اساس مقررات اماکن ،مراکز این ها را ببندد .یک
وقت هم ممکن است وزیر اصوالً وجود این موسسات
را مخل فعالیت آموزشی بداند و معتقد باشد که آموزش
و پرورش باید در انحصار دولت باشد .این هم راه حل
دارد .وزیر آموزش و پرورش موضوع انحالل آموزشگاه
های آزاد و مدارس غیر دولتی را در قالب یک طرح
تهیه و در هیات دولت مطرح و رئیس جمهور و وزرای
دیگر را قانع کند که وجود این موسسات مخرب است
و دولت هم در قالب یک الیحه خواستار انحالل مراکز
فروش خدمات دولتی شود .کنکور به شیوه فعلی اگر ده
عیب دارد ،طرح جایگزین آن یعنی تاثیر قطعی سوابق
تحصیلی 20 ،تا عیب دارد .اص ًال معلوم نیست چرا
وزیری که در شعار خواهان مدرسه با نشاط و حذف
امتحان و نمره و رقابت و خرخوانی است ،با دفاع از
تاثیر سوابق تحصیلی می خواهد سه سال آخر مدرسه
یعنی کالس دهم تا دوازدهم را تبدیل به کالس کنکور
کند و به نمره و امتحان و رقابت قداست ببخشد؟ به
دلیل همین تناقضات برخی معتقدند آن چه که در حال
اتفاق افتادن است ،دعوای بین شاخه های مختلف مافیای
آموزشی مورد ادعای مدیران ارشد وزارتخانه است و
شعار مبارزه با مافیا اصالت ندارد .سیاست رسمی اما
پنهان وزیر و تیم او توسعه مدارس غیردولتی و خرید
خدمات آموزشی به قیمت آزاد از بخش خصوصی است.
وزیر فعلی قبل از معرفی به مجلس به آقای روحانی
گفته بود که هزینه آموزش و تربیت یک سال دانش
آموز در بخش دولتی بیش از سه برابر هزینه در بخش
خصوصی است و بر همین اساس بهره وری آموزش و
پرورش -یعنی دستگاهی که  98درصد بودجه اش صرف

پرداخت حقوق کارکنان می شود ،-سی درصد ارزیابی
کرده است .به احتمال زیاد ادعای مخالفت با موسسات
آموزشی غیر دولتی آقایان از اصالت برخوردار نیست.
بر می گردم به مسئله اول این یادداشت یعنی مدرسه
با نشاط ،بدون رقابت ،بدون امتحان ،بدون نمره ،بدون
استرس و غیره .طبق معمول ما در هر امری مبالغه می
کنیم .من گمان می کنم تربیت و آموزش کودکان در
همه جای جهان با درجاتی از نظم پذیری و تکلیف و
امتحان و رقابت همراه است .حتی در مدارس مونته
سوری هم که بر اساس رضایت و تمایل دانش آموز
عمل می کنند ،حفظ نظم از اصول اولیه است .حاال
برگردیم به مدارس ما .معلم در کالس باید دنبال فضای
نشاط باشد یا تدریس کتاب های پرحجم و تمرین و
تکرار؟ آیا اگر معلمی به پیشنهاد دانش آموزان کتاب
درسی را ببندد و مطابق خواسته دانش آموزان کالس را
اداره کند ،از او می پذیرند؟ ناظم مدرسه (معاون) اگر

به جای چشم دراندن و فریاد کشیدن و گاهی استفاده از
شلنگ و تهدید به کاهش نمره انظباط و احضار والدین
و غیره با لبخند و صدای لطیف با انبوه دانش آموزان
مدرسه روبه رو شود ،آیا می تواند نظم را بر قرار کند؟
در مدارس ما امور تربیتی برای عزاداری برنامه های
مفصلی دارد ،اما متاسفانه برای شادی و نشاط ده ها قید
و بند دینی و اخالقی گذاشته ایم .دختری که محزون
باشد و سر به زیر ،ایرادی ندارد .اما دختری که بلند می
خندد و تند راه می رود و توی چشم مربی و مدیر (زن)
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مستقیم نگاه می کند و صریح حرف می زند در گروه
دانش آموزان جسور و بی تربیت و آسیب پذیر طبقه
بندی می شود .آیا وزیر از دختران جسور و خانم معلم
های جسوری که می خواهند مقررات آیین نامه اجرایی
مدارس را به صورت حداقلی رعایت کنند و تن به ده
ها محدودیت تحمیلی ندهند ،حمایت می کند؟ محتوای
کتاب های درسی بر اساس ایدئولوژی حکومت نوشته
شده است و دانش آموزان نوع ًا حالشان از مطالب کتاب
های درسی به هم می خورد .در واقع حکومت می خواهد
از طریق کتاب درسی و برنامه آموزشی و تربیتی انسان
وفادار و مطیع حکومت تربیت کند .این که همه جا این
کار را می کنند یا نمی کنند ،مورد بحث من نیست؛
این برنامه درسی و  55دقیقه (ابتدایی) یا  90دقیقه
(دبیرستان) نشستن در کالس و گوش دادن به سخنرانی
معلمی که در برخی جنبه ها از دانش آموز خود عقب
تر است ،دانش آموز را عاصی و عصبانی می کند .این

دانش آموز علیه معلم و کالس شورش می کند و معلم
و ناظم و مدیر هم جز خشونت و تنبیه ابزاری ندارند
و آخر سر یا دانش آموز روانه بیماستان می شود یا
معلم با دماغ شکسته به درمانگاه می رود .وزیر هم که
قب ًال با امضای بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی از خودش
سلب مسئولیت کرده است .حکایت آموزش و پرورش
غمگین و خنده های وزیر حکایت این بیت است :لک
لک تو هوا زنگوله به پاش بود /رفتیم خونه شون دیدیم
عزاش بود.

گـــــــفتگو

عکس از ایرنا

تبعیض میان استان ها و عدم وجود
بودجه برای بازسازی مدارس؛
در گفتگو با محمدباسط درازهی
گفتگو از علی کالئی

مشکل بودجه و عدم وجود منابع مالی برای بازسازی
و نوسازی مدارس به طور خاص و حوزه آموزش
کشور به طور عام ،شاه بیت سخنانی بود که
محمدباسط درازهی ،نماینده مجلس شورای اسالمی
از استان سیستان و بلوچستان ،مناطق سراوان،
سوران ،سیب و مهرستان ،عضو فراکسیون امید و
دبیر اول کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس در
گفتگو با خط صلح بیان کرد.
این نماینده مجلس هم چنین ضمن مقایسه مدارس
کپری و خشت و گلی در استان مربوطه خود به خط
صلح گفت که «مخاطرات مدارس کپری بسیار کم
تر از مدارس خشتی و گلی است که در اثر کوچک
ترین باد و باران و طوفانی مقاوم نبوده و سقوط می
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کنند».
وی در ادامه افزود« :مدارس خشتی و گلی در
سیستان و بلوچستان به ویژه در جنوب بلوچستان
زیاد است و به نظر من مقاومتشان نزدیک به صفر
است .این نوع مدارس هیچ نوع مقاومتی در مقابل
خشونت طبیعت به ویژه باران های رگباری و طوفان
هایی که هراز گاهی می آیند ،ندارند».
در زیر مشروح گفتگوی خط صلح با این نماینده
مجلس را با محوریت مسئله آموزش مدارس در
کشور ،بازسازی مدارس و مسئله تبعیض آموزشی
می خوانید:
طبق اصل  30قانون اساسی ،نظام جمهوری
اسالمی موظف به ایجاد امکان تحصیل رایگان
برای تمام کودکان تا پایان دوره دبیرستان است.
با این حال با ازدیاد مدارس غیرانتفاعی و هم چنین
با مشکل کودکان محروم از تحصیل در روستاها
و شهرستان ها روبه رو هستیم .بنابراین به نظر می
رسد این اصل قانون اساسی به فراموشی سپرده
شده است .تحلیلتان را در این خصوص بفرمایید.
بحث آموزش بحث بسیار مهمی است و راه نجات،
توسعه و ترقی در جامعه ای ،آموزش آن جامعه
است .در کشور ما و در حکومت جمهوری اسالمی
هم آموزش از اول انقالب تا به امروز مبنا بوده و
وزارت آموزش و پرورش نیز جزو وزارتخانه های
بنیادی در جهت آموزش و ترقی کشور بوده و هست.
بنده هم به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

مجلس شورای اسالمی بر این باور هستم که دولت
و نظام باید اولویت اولشان آموزش بوده و این راه
را هم چنان ادامه دهند و اولویت اول کشور را
آموزش قرار دهند .اگر آموزش باشد ،حتم ًا باقی
مشکالت کشور حل خواهد شد و یا دستکم عالجی
برای آن پیدا خواهد شد ،اما اگر آموزش نیروی
انسانی ضعیف باشد ،حتم ًا در مولفه های دیگر
ریزش و ضعف به وجود خواهد آمد.
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که بله ،اخیراً
وجود مدارس غیرانتفاعی کمی آن رسالت آموزش
و دانش را تغییر داده و بیش تر به طرف مادیات
سوق داده شده است .از نظر بنده روز به روز
این مسائل پررنگ تر شده و در مناطق محروم
و مناطق مرزی -به خصوص در استان سیستان
و بلوچستان که مردم درآمد بسیار کمی دارند،-
این فاصله طبقاتی و شکاف به وجود می آید و
بازماندگی از تحصیل روز به روز بیش تر میشود.
از نظر بنده آموزش باید در یک پکیج آموزشی

دیده شود و تفاوت آموزشی در کشور نباشد.
تفاوت مدرسه خصوصی و غیرخصوصی و انتفاعی
و غیرانتفاعی و دولتی و فرهنگیان و تیزهوشان و
نمونه را نباید داشته باشیم؛ مدرسه مدرسه است.
متاسفانه در کشور ما تفکیک و خطکشی بسیار
است و گاه احساس می شود که ما آموزش را
در یک پکیج آموزشی نمی بینیم .امیدواریم که
خردی اندیشیده شود که فاصله بین دانش آموزان
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سراسر کشور کم شود و همه از نعمت و فرصت
آموزش رایگان بهره مند شوند.
آیا قانونی وجود دارد که جلوی اخذ این
هزینه های متفرقه و غیرقانونی را که برخی از
مسئوالن مدارس دولتی از والدین به بهانه های
مختلف می گیرند ،بگیرد؟
در این مورد صحبت هایی شده و تذکراتی را
نمایندگان و همکاران در مجلس و کمیسیون
آموزش و تحقیقات داده اند و حتم ًا وزیر محترم
هم بر این باور است که در مدارس دولتی سعی
شود که برای غالب هزینه های جانبی آموزشی،
وجهی از والدین و دانش آموزان گرفته نشود .بر
اساس گزارشاتی که می رسد ،متاسفانه این وجوه
گرفته می شود و نگرانی هم برای والدین و دانش
آموزان به وجود آورده است.
شما پیش تر در گفتگویی با خبرگزاری خانه
ملت ( 24مرداد  )1397گفته اید که ما هزار
مدرسه خشت و گلی داریم .چرا هنوز بعد از

چهار دهه برپا داری نظام جمهوری اسالمی،
هنوز با این مسئله مواجه هستیم؟
من در این مصاحبه و مصاحبه های دیگری نیز
عرض کردم که ما مراسم کپر زدایی گرفتیم ،اما
کاش ما مدرسه کپری داشتیم .مخاطرات مدارس
کپری بسیار کم تر از مدارس خشتی و گلی است
که در اثر کوچک ترین باد و باران و طوفانی
مقاوم نبوده و سقوط می کنند .در همین رابطه

شنیده ام که یکی از معلمان فداکار در بلوچستان بر
اثر همین عدم مقاومت مدرسه ،شهید شد.
مدارس خشتی و گلی در سیستان و بلوچستان به
ویژه در جنوب بلوچستان زیاد است و به نظر من
مقاومتشان نزدیک به صفر است .این نوع مدارس
هیچ نوع مقاومتی در مقابل خشونت طبیعت به ویژه
باران های رگباری و طوفان هایی که هراز گاهی
می آیند ،ندارند.
البته آقای وزیر آموزش و پرورش نگاه خوبی
داشتند .مسئله این جاست که ما فع ًال با محدودیت
مالی و اعتباری در کشور مواجه هستیم .اما بزرگ
ترین نگاه وزیر محترم این بوده که معاونان و رئیس
سازمان نوسازی کشور را از سیتان و بلوچستان
انتخاب کرده و اولین و آخرین انگیزه اش هم این
است که این فاصله بزرگ و معنا دار به وجود آمده
قبل از انقالب و بعد از انقالب را تا حدی پر کند
و وضعیت را به نرم و فرم استاندارد کشوری آن
نزدیک تر نماید.

از نظر شما مجلس چه کارهایی می توانسته
در خصوص پایین بودن سرانه آموزش و تبعیض
آموزشی در کشور انجام دهد؟ مشکل کجاست؟
به نظر شما مشکل در قوانین است یا ضعف در
اجرا؟
همان طور که در اول مصاحبه عرض کردم ،اگر
ما آموزش را اولویت اول خود قرار ندهیم ،این
مشکالت پیش می آید .دولت باید در الیحه بودجه ای
که هر ساله به مجلس می فرستد آموزش و پرورش
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را خوب ببیند .مستحضر هستید که نمایندگان در
سطح جزئی و درصد پایینی می توانند در این الیحه
دخل و تصرف داشته باشند و دولت باید آموزش را
اولویت قرار دهد.
از نظر بنده بهترین راه نجات آموزش کشور این
است که منابع پایدار تعریف کنیم .مث ًال از درآمد
نفت ،مالیات ،ارزش افزوده یا هر روش دیگری که
باشد .مجلس نیز از این کار حمایت کرده است.
تعرفه درآمد آب و برق و گاز که در سال گذشته
برای دانشگاه ایجاد شد ،یکی از کارهای بزرگ
مجلس بود .هزار میلیارد تومان برای نوسازی
مدارس و یا حمایت های دیگری که هم در حوزه
نوسازی مدارس و حقوق معلمان و هم در سایر
حوزه های آموزش و پرورش شده است ،نشان
دهنده نگاه ویژه مجلس ،به ویژه کمیسیون آموزش
و تحقیقات بوده است .هرچند که این ها در حد
معدودی است.
دولت باید آموزش و پرورش را با نگاه و تعریف

بودجه ریزی ویژه ای در دستور کار خود قرار دهد
و در قانون ویژه بودجه  98دولت نگاه ویژه ای به
آموزش و پرورش داشته باشد؛ در غیر این صورت
کشور ضرر خواهد کرد .بر این باورم که اگر نگاه
اول و اولویت اول ما آموزش و پرورش نباشد،
نمی توانیم کشور را از این تنگناها و مشکالت
نجات دهیم .نیروی انسانی ناجی و مبنای توسعه
هر کشور در قرن  21است که قرن توسعه انسانی
است.

پس با توجه به نگاه شما بودجه ای که برای
حوزه آموزش و مدارس در نظر گرفته شده
دستکم در بودجه  ،97-کافی نیست و نیازدارد این بودجه برای ساخته شدن و بازسازی
مدارس برای سال آینده افزوده شود؟
دقیق ًا .بنده بر این باور هستم که نه تنها در سال
 ،97بلکه در سال های قبل از آن ،آن چنان
که باید به بودجه توجه شود -به ویژه در حوزه
نوسازی مدارس که نیاز به بودجه زیادی دارد،-
توجه نشده و اگر هم گاه توجه شده ،این توجهات
به طور مبنایی نبوده است؛ یعنی به استانی توجه
شده اما به استان دیگر نه.
به نظر من می بایستی ما در تمام امورات کشور،
مبنا را مسافت ،مساحت و جمعیت قرار دهیم.
چه در حوزه آموزش و پرورش باشد چه در حوزه
راه باشد چه در حوزه های دیگر این سرزمین ،ما
باید این ها را مبنا قرار دهیم .اما گاه می بینیم که

به استانی به صورت سلیقه ای بیش تر کمک می
شود و امکانات و شرایط بهتری برای آن فراهم
می کنند .این در حالی است که برخی استان ها
مانند سیستان و بلوچستان که در مرکز کشور
حامی ای ندارد ،در بودجه ها فاصله اش با دومین
استان کشور از آخر جدول بسیار باال و معنادار
است.
به هر حال امیدواریم که مسئوالن محترم به ویژه
سازمان برنامه و بودجه در سال آینده تدابیری
را بیاندیشند که کمک شود .برای استانی مثل
سیستان و بلوچستان باید تبعیض مثبت قائل
شوند تا این فاصله ها کم تر شود .سیستان و
بلوچستان استان گسترده ای است ،استانی است
با مساحت بسیار باال که از شمال تا جنوب 1200
کیلومتر است 1100 ،کیلومتر نوار مرزی دارد
و با چندین کشور همسایه و هم مرز است .من
امیدوارم که دولت بنا بر فرمایشات ارزشمند مقام
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معظم رهبری در مورد استان سیستان و بلوچستان
عنایت بفرمایند و تبعیض ویژه و مثبتی برای این
استان قائل شود تا این استان چنین مشکالتی به
ویژه در حوزه سخت افزاری مدارس را نداشته
باشد .نه تنها استان سیستان و بلوچستان ،بلکه
بسیاری از مناطق و استان های دیگرمان مانند
استان کردستان ،جنوب کرمان ،قسمتی از لرستان
و قسمتی از هرمزگان نیز چنین وضعیتی دارند.
حتی می توانم بگویم که در حوزه نوسازی مدارس،
استان تهران هم شرایط بسیار بدی دارد .برعکس
این که همه فکر می کنند وضعیت در تهران خیلی
خوب است ،اما در حوزه نوسازی مدارس بعد از
سیستان و بلوچستان (اگر اشتباه نکنم) بدترین
شرایط را تهران دارد .به هر حال باید برای حوزه
نوسازی مدارس فکری شود.
به عنوان آخرین سوال ،آیا مدارس باید
لزوم ًا توسط خیرین ساخته شود؟ با توجه به
نص صریح قانون اساسی حکومت چه وظیفه
ای دارد؟ و چرا بخش اعظمی از مدرسه سازی
ها به خیرین واگذار می شود؟
بله ،در اصل ساختن مدارس وظیفه دولت است،
ولی بنا بر وضعیت مالی این کار به این صورت
انجام می شود .امروزه خیلی از دانشگاه های دنیا
را خیرین کمک می کنند .فرهنگ خیریه در
کشور ما فرهنگ بسیار خوبی است و در سال
های گذشته بسیار به دولت کمک کرده است .این
سرنوشت فرزندان و آیندگان است .نباید منتظر
دولت بمانیم .وضعیت مالی دولت عادی نیست
که ما بگوییم او تمام مشکالت را باید حل کند.
ما باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم؛
چه در حوزه آموزش ،چه در حوزه مدرسه سازی
یا دانشگاه سازی.
به نظر بنده باید از ظرفیت مجمع خیرین و ظرفیت
های اجتماعی و گروه های محلی اجتماعی که
می توانند فعالیت داشته باشند ،استفاده کنیم و
این چیز بسیار خوبی است که در شرایط فعلی،
دست دولت را می گیرد .این متعلق به آیندگان
و فرزندان است و به صالح نیست که صبر کنیم
تا روزی که دولت اعتباری داشته باشد .اصحاب
رسانه هم برای فرهنگ سازی و ترغیب خیرین و
افرادی که دلشان به حال این کشور می سوزد،
دلشان برای فرزندان این کشور می تپد ،تاثیر
خواهند گذاشت .اگر اصحاب رسانه تمایل داشته
و تالش بکنند -گرچه زیاد هم تالش کرده اند،-
خیرین خوبی را در حوزه نوسازی مدارس جذب
خواهیم کرد.
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح
گذاشتید.

فــــــرهنگی

نسبت عالیق و نیازها در
رویکرد تدوین کتب درسی
عزیز قاسم زاده
فعال صنفی
از پیدایش نخستین مدرسه ابتدایی و متوسطه در سال 1276
تا نخستین کتب در دارالفنون در سال  1230تا به امروز که
وسعت انفجار اطالعات با استفاده از تکنولوژی است ،راه
درازی طی شده است .با این وصف می توان نسبت بسیاری
از کتب را در پیوند با عالیق و نیازهای دانش آموز مورد
بررسی قرار داد .به نظر می رسد در روزگار ما این توفیق
ناچیز بوده است .در سال های اخیر در مدرسه ای ،دانش
آموزی داشتم که از سوئد هجرت کرده بود .این دانش آموز
تقریب ًا دانش آموزی رو به متوسط بود و من همیشه متعجب
بودم که دانش آموزی که از سوئد آمده باید خیلی قوی تر
از بقیه باشد ،اما چرا این دانش آموز چنین نیست .یک روز
این موضوع را از او پرسیدم ،پاسخش بسیار جالب بود؛ او
با اسم بردن از بعضی از کتب ،گفت که اص ًال نمی دانم چرا
باید این کتاب را بخوانم .او هم چنین گفت اص ًال ما در آن
جا این همه کتاب نداشتیم .چند تا کتاب محدود با رویکرد
کارگاهی بود .گمان می کنم در همین دو ،سه جمله مشخص
شده باشد که چرا دانش آموزان ما نه بر حسب عالقه بلکه
از سر اضطرار کتب درسی را پاس می کنند .با توجه به سیر
تاریخی کتب از مشروطه توجه به دو عامل علقه و نیاز می
بایست در حال تطور و تحول تاریخی لحاظ گیرد .وقتی در
سال  1327رشدیه  37جلد کتاب با عنوان های کام ًال تازه
را تالیف می کند و در سال  1329تاسیس وزارت علوم
و تدوین کتب درسی با نخستین وزیر آن علی قلی خان
اعتضادالسلطنه آغاز می شود ،زوال اندیشه تنوع تدوین
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کتب درسی و امتناع و امکان تحول و تطور در سال های
پس از انقالب باید مورد مداقه جدی باشد .پس از انقالب
مشروطیت که وزارت علوم به وزارت معارف ،اوقاف و
صنایع مستظرفه تغییر یافت ،مکتب و مدرسه تاسیساتی بود
برای”تربیت اخالقی ،علمی ،بدنی ابناء نوع” و تدوین کتب
برای تحقق این ایده بود و شکاف میان غایت ها و روش ها و
حصول نتایج به اندازه زمانه اکنون بحران آفرین نبود .گرچه
به لحاظ کمی و شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی تحصیل
گسترده نبود ،اما بنای تاسیس و تدوین کتب روشی اصولی
و مدرن داشت و مبتنی بر حضور تحصیل کردگان ایرانی آن
دوره در اروپا و انتقال تجربیات غربیان در تدوین کتب بود.
بر همین اساس سازمان کتاب های درسی ایران در سال 42
در زمان وزارت پرویز ناتل خانلری وزیر فرهنگ تاسیس
شد و به تدریج با گسترش خود با دو مشکل موضوع تالیف
و چاپ و توزیع کتاب مواجه شد.
عامل اول بیش از همه محصول انتقال موضوعات مختلف
و ترجمه آن از فرهنگ غربی به ایران بود و با توجه به
اندیشه ترجمه ای موضوعات ،با توجه به بهره بری از اکثر
عناوین موجود ترجمه ای ،بحران عناوین از بحران های
اصلی تدوین کتاب بود .از سوی دیگر با توجه به محدودیت
امکانات در دهه پنجاه این که امکان توزیع کتاب به سهولت
انجام نپذیرد ،امری پذیرفتنی می نمود .اما متاسفانه این
بحران بارها در سال های اخیر هم با وجود تمام پیشرفت
های طبیعی و خواسته و ناخواسته شاید بحث توزیع کتاب
می بایست بسیار متساهالنه تر انجام می شد اما در مواردی
بیش از دهه های گذشته دیده شده است .به نظر می رسد
فاکتور تغییر پژوهش در تعیین سرفصل های آموزشی به
ایدئولوژی رسمی برای تبیین کتب به ویژه در حوزه علوم
انسانی و ادبی هم در کم رنگ کردن عالیق دانش آموزان و
عدم نیازمندی فکری به سرفصل های کتاب نقش محوری
داشته باشد .در تیر  55قانون تشکیل سازمان پژوهش و
نوسازی آموزشی ،هرگونه برنامه ریزی آموزشی و درسی را
بر اساس پژوهش موجه انگاشت و حتی نظر افراد صاحب
نظر و مجرب را معتبر ندانست .این در حالی است که در
بعد از انقالب عمدت ًا پژوهش مقوله ای فرعی در تبیین
کتب بود .به عنوان نمونه یکی از معدود موارد تالیف کتاب
تاریخ معاصر نسخه ای بود که عمادالدین باقی نوشته بود
و در این نسخه با تالش برای نشان دادن سهم اشخاص و
احزاب ،سیر تحوالت تا پیروزی انقالب و پس از آن را با
نگاهی تماشاگرانه و بی طرفانه نگاشته بود اما با دخالت
منابع قدرت بیرون از وزارت آموزش و پرورش نهایت ًا به
دستور وزیر وقت آموزش و پرورش(مظفر) تمام این نسخه
ها جمع آوری شد و کتابی کام ًال مغایر و جهت دار به دانش
آموزان تحمیل شد.
سخن پایانی این که بیش از آن که باید شهامت نقد جدی
در کنشگران پژوهشی و صنفی در تدوین کتب وجود داشته
باشد ،نگاه تدوین کتب هم با اجتهاد در اصول تدوین و نه
فقط فروع تدوین این راه را هموار نماید.

گـــــــفتگو

محمد قمی :وضعیت بودجه
دولت مناسب نیست
گفتگو از سیمین روزگرد

در آستانه اول مهر و بازگشایی مدارس ،در خصوص
وضعیت بودجه و سرانه مدارس و هم چنین مسئله لزوم
بازسازی مدارس در استان های مختلف کشور با محمد
قمی ،نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسالمی ،عضو
فراکسیون امید و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات به
گفتگو نشستیم.
محمد قمی که پیش تر در سه دوره سوم ،چهارم و پنجم
نماینده ورامین و پاکدشت در مجلس شورای اسالمی بوده،
با تفکیک حوزه انتخابیه پاکدشت از ورامین در دوره های
ششم و هفتم ،از این حوزه در این دو دوره نماینده مجلس
شده است .وی اولین بار در مجلس ششم نیز به هیات
رئیسه مجلس راه یافت.
این نماینده پر سابقه فراکسیون امید مجلس دهم ،سابقه
ریاست آموزش و پرورش ورامین و هم چنین بازجویی
دادستانی در زندان اوین ،همکاری با کمیته های امداد امام
و بنیاد شهید ،ریاست فدراسیون تکواندو ،عضویت در
انجمن اسالمی معلمان ،معاونت آموزشی اداره کل آموزش
و پرورش تهران و سمت های دیگری را در طول  4دهه
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گذشته در کارنامه خود دارد.
محمد قمی اما در تمام طول گفتگوی کوتاهش با خط صلح
بر مشکل نبود بودجه تاکید کرد و گفت« :در اصل بودجه
کم است؛ نه این که بودجه هست و به آموزش و پرورش
نمی دهند .در کل ما مقداری کمبود بودجه داریم».
وی هم چنین در خصوص وجوهی که برخی مدارس دولتی
از دانش آموزان اخذ می کنند ،باز به مسئله بودجه و سرانه
پایین مدارس در ایران اشاره کرد و دلیل این پول گرفتن
های عموم ًا غیرقانونی را این چنین ذکر کرد که «هزینه
های مدرسه باالست و با این سرانه ای که دولت به مدارس
می دهد ،طبیعیت ًا هزینه شان تامین نمی شود».
محمد قمی برادر حجت االسالم محسن قمی ،نماینده مجلس
خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران و معاون امور بین
الملل دفتر رهبری است.
مشروح گفتگو با این نماینده مجلس دهم شورای اسالمی
در ایران را در ذیل می خوانید:
طبق اصل  30قانون اساسی ،نظام جمهوری اسالمی
موظف به ایجاد امکان تحصیل رایگان برای تمام
کودکان تا پایان دوره دبیرستان است .با این حال با
ازدیاد مدارس غیرانتفاعی و هم چنین با مشکل کودکان
محروم از تحصیل در روستاها و شهرستان ها روبه رو
هستیم .بنابراین به نظر می رسد این اصل قانون اساسی
به فراموشی سپرده شده است .تحلیلتان را در این
خصوص بفرمایید.
همان طور که گفتید ،طبق اصل سی ام قانون اساسی،
آموزش و پرورش تا دیپلم رایگان است .دولت نیز موظف
است که امکانات الزم را برای تحصیالت رایگان دانش
آموزان فراهم کند .با توجه به این که چند سالی است

وضعیت بودجه دولت مقداری مناسب نیست ،برخی از
مدارس ما فرسوده هستند (یعنی چند سالی از سنشان
گذشته است) و هم چنین جمعیت هم زیاد شده ،با مشکالت
زیادی در این حوزه مواجه شده ایم.
برای ساختن مدرسه چند راهکار پیشنهاد شده است .یکی
این که از بودجه عمومی دولت سازمان نوسازی تا جایی که
بتواند و بودجه اقتضا کند مدرسه بسازد .هم چنین مدارس
غیرانتفاعی هم در کمک به مدارس دولتی ساخته می شود.
بخشی از مدارس را نیز خیرین مدرسه ساز -افرادی که
متمول و متمکن هستند و یا می خواهند از با پولشان
کار خیری را به عنوان باقیات صالحات انجام دهند ،-می
سازند .عده ای هم واقف هستند و خانه و یا زمینشان را
برای ساخت مدرسه وقف می کنند و از آن طریق تعدادی
مدرسه ساخته می شود .اما با این وجود ،ما باز کمبود
مدرسه داریم و این که برخی مدارس که فرسوده هستند
و کارشناسان تشخیص داده اند که حضور بچه ها در این
مدارس خطرناک است و ممکن است برای آن ها معضل
و یا مشکلی پیش بیاید .برای این تعمیرات هم در جایی
دولت بودجه می گذارد و بخشی را هم مردم تقبل می کنند.
در جایی که مدارسی در حال تخریب وجود دارند و رفتن
دانش آموزان به آن جا خطرناک است و عم ًال به هیچ وجه
نمی شود کودکان را به آن مدارس فرستاد ،بهتر است که
در طول یکی-دو سالی که مدرسه ساخته می شود ،دانش
آموزان از مدارس استیجاری استفاده کنند و مردم محل
و افراد دیگر نیز کمک کنند تا مدرسه ای برای دانش
آموزان اجاره شود که با خیال راحت دانش آموزان آن جا
درس بخوانند تا وضعیت دولت یا خیرین طوری شود که
برایشان مدرسه بسازد.
من از خیرین محترم تشکر می کنم و از مردم نیز درخواست
دارم که کمک کنند .البته نه این که مدرسه بسازند ،زیرا
ساخت یک مدرسه حداقل  50تا  100میلیون تومان بودجه
می خواهد ،اما بسیاری از افراد بنا به تخصصی که دارند،
می توانند در حد توان کمک کنند .مث ًال کسانی که کارشان
نجاری است می توانند میز و نیمکت با قیمت مناسب تر
بسازند و به مدرسه بدهند یا تعدادی از آن ها را به مدرسه
ای هدیه کنند .یا این که شخصی که بنا یا نقاش است ،چند
روزی در خدمت مدرسه باشد و برای کودکان این کار را
رایگان انجام دهند .البته نباید به طور اجباری باشد و باید
به صورت اختیاری باشد .در واقع همان طور که مردم در
جنگ مشارکت داشتند ،در ساخت مدرسه و تعمیرات و
برخی از مشکالت آموزش و پرورش نیز تا جایی که می
توانند کمک کنند که ما از این وضعیت دشوار خالص
شویم.
آیا به نظر شما و بنا بر قانون اساسی ،مدارس باید
توسط خیرین ساخته شود؟ وظیفه حکومت در این
حوزه چه می شود؟
حکومت در حد توان وظیفه خود را انجام می دهد ،اما یک
سری به اختیار می خواهند که عمل خیری انجام دهند .عده
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ناچارند که اختیاری یا
بعض ًا نیمه اختیاری از
اولیای دانش آموزان
مقداری پول بگیرند.
آموزش و پرورش هر
سال بخشنامه می کند
این کار خالف قانون
است ،ولی حذف هم
نمی شود و مدارس و
مدیران مدارس چون
ناچار اند ،این کار را
انجام می دهند.
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ای مسجد می سازند ،عده ای دانشگاه می سازند ،عده ای
خوابگاه می سازند ،برخی درمانگاه می سازند و برخی نیز
مدرسه می سازند .خوشبختانه هم خیزش مدرسه سازی
انگیزه بیش تری دارد .خیرین بیش تر به دنبال ساخت
مدرسه هستند.
آیا قانونی وجود دارد که جلوی این هزینه های
متفرقه و غیرقانونی را که مسئوالن برخی از مدارس
دولتی از والدین به بهانه های مختلف اخذ می کنند،
بگیرد؟
این مسئله در سال های اخیر مطرح است و علتش هم این
است که هزینه های مدرسه باالست و با این سرانه ای که
دولت به مدارس می دهد طبیعیت ًا هزینه شان تامین نمی
شود .مسئوالن مدارس ناچارند که اختیاری یا بعض ًا نیمه
اختیاری از اولیای دانش آموزان مقداری پول بگیرند.
آموزش و پرورش هر سال بخشنامه می کند این کار خالف
قانون است ،ولی حذف هم نمی شود و مدارس و مدیران
مدارس چون ناچار اند ،این کار را انجام می دهند.
جلوی این کار را هم در صورتی می شود گرفت که دولت
بتواند مقدار زیادی به آموزش و پرورش کمک کند ،یا
بودجه آموزش و پرورش زیاد شود ،یا به شکلی هزینه
هایش را تامین کند .هزینه های مختلفی که مدرسه دارد
زیاد است؛ خصوص ًا با توجه به رشد نرخ تورم در کشور و
این که سرانه مدارس اضافه نشده است.
چرا هنوز بعد از چهار دهه برپا داری نظام جمهوری
اسالمی ،هنوز با معضل مدارس خشت و گلی مواجه
هستیم؟ به نظر شما چرا نوسازی ها انجام نشده است؟
در این چهار دهه دولت مدارس بسیاری ساخته ،اما چون
عمر برخی مدارس طوالنی شده و برای بازسازی آن ها در
سال های اخیر به اندازه کافی بودجه نیست ،این مشکالت
به وجود آمده است .اول انقالب که خود من هم رئیس
آموزش و پرورش بودم ،بودجه ما بسیار زیاد بود .در آن
زمان اص ًال کمبود مدرسه نداشتیم .چند سالی است که مقدار
بودجه کم شده و بودجه نوسازی مدارس مشکل دارد .این
مدارس در اقصی نقاط کشور هستند .از برخی روستاها
گرفته تا شهرهای بزرگ .در خود تهران هم برخی مدارس
هستند که فرسوده اند که باید برای این ها چاره ای اندیشید.
شما به بودجه و بحث سرانه آموزش اشاره کردید،
مشکل کجاست و مجلس در حل این مشکالت مانند
پایین بودن سرانه آموزش و تبعیض ،چه کارهایی می
توانسته انجام دهد؟ به نظر شما مشکل در قوانین است
یا ضعف در اجرا؟
خیر ،اصل قضیه این است که بودجه دولت کم است و
بودجه آموزش و پرورش طبیعت ًا کفاف این همه هزینه را
نمی دهد .باید راه حلی پیدا شود که بودجه دولتی آموزش و
پرورش افزایش پیدا کند .در اصل بودجه کم است ،نه این
که بودجه هست و به آموزش و پرورش نمی دهند .در کل
ما مقداری کمبود بودجه داریم.
با تشکر از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.

فــــــرهنگی

عکس از فارس

سیستان و بلوچستان؛ کانون
فقر آموزشی و محرومیت
ایمان فرهی
فعال مدنی
استان سیستان و بلوچستان از مشکالت آموزشی
عدیده ای رنج می برد .این مشکالت در حوزه های
سخت افزاری یا عمرانی و نرم افزاری قابل مشاهده
است و مسئولین هم متاسفانه به جای تخصیص اعتبار
بیش تر جهت کاهش مشکالت و بهبود وضعیت
آموزشی ،اعتبار الزم را در بودجه سال 1397
آموزش و پرورش کاهش داده اند و مسلم ًا با این
بودجه حل مشکالت آموزش و پرورش در استان
سیستان و بلوچستان امکان پذیر نیست .این موضوع
نشان می دهد با وضعیت نامناسب آموزشی ،اراده ای
برای بهبود وضعیت آموزشی و رشد و توسعه استان
وجود ندارد.
بیش از  98درصد بودجه های وزارت آموزش و
پرورش صرف هزینه های جاری و حقوق پرداختی
می شود .بنا بر آمارهای منتشر شده ،اعتبارات
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خیرین دو برابر اعتباراتی است که وزارت آموزش و
پرورش از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز
مدارس اختصاص می دهد و این فاصله معنادار است.
حوزه آموزش و پرورش ،حوزه بسیار گسترده ای
است و از جمله شاخص هایی که این استان نسبت به
دیگر استان ها بسیار عقب تر است ،شاخص آموزشی
در آموزش و پرورش و کیفیت پایین آموزشی است.
علیم یارمحمدی ،نماینده مردم زاهدان و نایب
رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسالمی
با فرافکنی و منصوب کردن مشکالت آموزشی
به حکومت سابق ،عنوان کرده بود که مشکالت
استان سیستان و بلوچستان مسئله ای به جا مانده
از رژیم سابق است که متاسفانه علی رغم تالش
نظام جمهوری اسالمی این مسئله تداوم پیدا کرده
و کسانی که مسئولیتی در آن بخش برای مدارس
داشتند که توسعه متوازنی در کشور داشته باشد،
نتوانستند از لحاظ بودجه ای ظرفیت سازی کنند و
اگر هم دنبال آن بودند ،موفق نشدند.
به گفته این نماینده در سال جاری در شهر زاهدان،
مرکز استان ،تعداد  2000نفر از تحصیل به دلیل نبود
فضای آموزشی و کمبود کالس درس محروم خواهند
شد .در استان سیستان و بلوچستان تعداد  120هزار
نفر بازمانده از تحصیل به دلیل نبود فضای آموزشی
و نبود کالس درس وجود دارد و جای تاسف دارد که
مسئوالن نتوانسته اند این نقیصه را حل کنند.

بیش ترین جمعیت بازمانده از تحصیل متعلق به
سیستان و بلوچستان است و عدم تحقق عدالت
آموزشی در اموری نظیر سرانه دانش آموزی ،جذب
نیروی انسانی متخصص اعم از کادری ،دبیران،
معلمان ،ساخت فضاهای آموزشی و غیره باعث
نوعی تبعیض و ظلم مضاعف نسبت به منطقه شده
است که مسلم ًا تبعات آن به نظام و جامعه برمی
گردد.
کمبود هزاران معلم ،فرسودگی شدید مدارس و
احتمال تخریب آن ها ،کمبود امکانات آموزشی و
رفاهی ،کمبود فضاهای آموزشی یا عدم دسترسی
به مراکز آموزشی در بسیاری از روستاها و عدم
استطاعت مالی خانواده ها نیز از مهم ترین مشکالت
دانش آموزان و آموزش و پرورش در استان سیستان
و بلوچستان و دیگر مناطق محروم کشور است.
ضعف در به کارگیری نیروی انسانی متخصص و
مجرب در امر آموزش در این منطقه سبب شده تا
شاهد افت تحصیلی شدید باشیم و بیش تر نیروهایی
که در این استان به کار گرفته می شوند ،افراد غیر
بومی بوده که پس از مدت زمانی کوتاهی به بهانه
های مختلف به مرکز و شمال استان منتقل می شوند
و با وجودی که در مناطق جنوبی استان بسیار کمبود
نیرو داریم ،در مرکز استان با مازاد نیروی انسانی
روبه رو هستیم و در بخش های جنوبی از نیروهای
سرباز معلم یا خرید خدمت استفاده می شود که با
توجه به این که تخصصی در امر آموزش ندارند خود
باعث مشکالتی شده که تفاوت شاخص ها را به
شدت افزایش می دهد.
بنا به اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش استان،
کمبود  ۱۲هزار معلم در استان را با نیروهای خرید
خدمت ،سرباز معلم ها ،شیفت مخالف و دعوت به
کار از بازنشستگان جبران می شود؛ در استان  ۲هزار
و  ۹۶۰نیروی خرید خدمت و  ۸۰۰نفر سرباز معلم
وجود دارد که بیش ترین تعداد سرباز معلم در بین
استان های کشور است.
استاندارد کالس ها باید قریب به  25نفر باشد ،در
حالی که این رقم در مناطق محروم بین  35تا  45نفر
است .این ارقام فاصله زیاد از لحاظ کمبود فضای
آموزشی و وجود کالس های خشتی و گلی ،کانکسی
و کپری و کمبود نیروی آموزشی با استانداردها را
نشان می دهند.
کمبود  ۳هزار معلم و بیش از  5700کالس درس در
شهرستان های چابهار ،نیک شهر ،کنارک و قصرقند
در حالی موجب نگرانی است که بندر اقیانوسی
چابهار با آن که اهمیتی ملی و بین المللی داشته و
منطقه آزاد اقتصادی آن از رونق باالیی برخوردار
است ،بدترین شرایط آموزشی را دارد و رکورددار
پایین ترین شاخص های آموزشی در کشور است.
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نفر سرباز معلم وجود
دارد که بیش ترین
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استان های کشور است.
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با توجه به وضعیت نا به سامان اقتصادی و معیشتی
خانواده ها ،کاهش سرانه دانش آموزی در این
مناطق نگرانکننده است .در حال حاضر برای خرید
نیازهای مدرسه هم چون هزینه های آب و برق و
تلفن ،کاغذ ،نفت ،بخاری ،چراغ ،شیشه های کالس
ها ،تهیه گچ ،تخته سیاه ،ماژیک ،وایت برد و غیره
مشکالتی وجود دارد که تهیه این ها از طریق دانش
آموزان سبب فشار مالی بر اولیاء می شود.
بیش تر خانوارهای ساکن در مناطق حاشیه ای شهر
و هم چنین روستاها با درآمد بسیار پایین از مشکل
سوءتغذیه رنج می برند و با درآمد ناچیز یارانه ها
زندگی می کنند و حذف شیر و تغذیه در مدارس
باعث شده که برخی از دانش آموزان سر کالس از
حال بروند و دچار ضعف و بیماری شوند.
مهم ترین دلیل ترک تحصیل دانش آموزان استان
سیستان و بلوچستان ،مشکالت اقتصادی ،افت
کیفیت آموزشی و نبود انگیزه کافی برای ادامه
تحصیل و عدم دسترسی به مقاطع باالی تحصیلی
در بسیاری از مناطق روستایی و حاشیه شهر است
که متاسفانه با سوءمدیریت و عدم تدبیر مسئوالن،
این استان از نظر آمار بازمانده از تحصیل در کشور
صدرنشین بوده و رتبه اول را دارد.
در خصوص آمار بازمانده های از تحصیل ،نرخ ترک
تحصیل دختران نسبت به پسران بسیار بیش تر است
و با توجه به مختلط بودن کالس های درس در مناطق
روستایی در مقاطع باالتر از ابتدایی امکان تحصیل
دختران در مدارس جداگانه در برخی از روستاها
وجود ندارد و به همین دلیل دختران از ادامه تحصیل
باز می مانند.
حبیباهلل ده مرده ،نماینده مردم زابل ،زهک و هیرمند
در مجلس شورای اسالمی اذعان داشته که مشکلی
که استان سیستان و بلوچستان را در بعد آموزشی
فرا گرفته ،مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست
بلکه در طول سال های گذشته مشکالت انباشته شده
و باعث به وجود آمدن مشکالت حاد آموزشی برای
استان شده است؛ در گذشته ،در اواخر دهه شصت،
میزان فارغ التحصیالن در رشته ریاضی و فیزیک
در استان نزدیک به  70نفر بود ،این میزان برای
استانی که نزدیک به  2میلیون جمعیت دارد ،بسیار
فاجعه بار است و تا زمانی که دولت و مسئوالن
استان زیرساخت های آموزشی را ارتقاء نبخشند،
این استان گرفتار مشکالت آموزشی خواهد بود.
بسیاری از موفقیت های کسب شده توسط دانش
آموزان و دانشجویان بومی استان نشان از وجود
استعدادهای درخشان در میان آن ها دارد که نیاز
به پرورش و باروری دارد و تجربه نشان داده که
مدیران بومی با دلسوزی و احساس مسئولیت بیش
تر می توانند به دانش آموزان در کسب موفقیت های

باالتر کمک کنند .از نمونه بارز این موفقیتها می
توان به رتبههای نخست کنکور ،حضور در عرصه
های ملی و بین المللی ،نخستین پزشک بدون مرز
سازمان ملل ،اولین خلبان استان و غیره اشاره داشت.
علیرضا راشکی مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان پیش از این اعالم کرده بود که تاکنون
میزان اختصاص اعتبارات مربوط به حوزه عدالت
آموزشی صفر درصد بوده است و باید اعتبارات حوزه
آموزشی به صورت  100درصدی اختصاص یابد.
سید محمد بطحایی در شورای عالی آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان با اشاره به این که ،سیستان و
بلوچستان در رتبه بندی استان های کشور در آخرین
رده قرار دارد ،گفته بود« :در برابر دانش آموزان
سیستان و بلوچستانی شرمسارم .این استان نسبت
به استان قبل از خود بسیار کم تر توسعه یافته است
و مشکالت آموزش و پرورش بسیار زیاد است و در
صورتی که رویه کنونی تغییر نکند در آینده نیز این
مشکالت پا برجا خواهد ماند .سیستان و بلوچستان

برای ما در اولویت است چرا که وقتی استان های
کشور را از نظر امکانات و وضعیت آموزش و
پرورش رتبه بندی میکنیم ،آذربایجان غربی جزو
ضعیف ترین استان هاست اما فاصله شاخص های
سیستان و بلوچستان با آذربایجان غربی بسیار
زیاد است و اگر بتوانیم وضعیت آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان را به آذربایجان غربی برسانیم،
شاهکار کرده ایم».
بنا بر آمارهای ارائه شده توسط مسئولین سیستان
و بلوچستان پایینترین سرانه فضای آموزشی را در
کشور دارد چرا که متوسط زیربنای فضای آموزشی
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در کشور  5/34مترمربع و در سیستان و بلوچستان
 3/11مترمربع است .برای رسیدن فضاهای آموزشی
سیستان و بلوچستان به متوسط کشوری نیازمند
ساخت افزون بر  ۱۱هزار کالس درس جدید با
زیربنای یکمیلیون مترمربع فضای آموزشی است.
پنهانکاری و ارائه آمارهای ضد و نقیض در
خصوص کودکان بازمانده از تحصیل مانع جدی
در برنامهریزی صحیح و مطلوب بوده بهگونهای که
احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان با
اشاره به این موضوع اظهار داشته؛ عمدی وجود دارد
که بعضی از آمارها منتشر و یا حتی تهیه نمیشود،
فکر میکنم یکی از آمارهایی که از سوی آموزش
و پرورش اجازه تهیه آن داده نمیشود ،همین آمار
کودکان بازمانده از تحصیل است .ما آمار دقیق را
نمیدانیم و این مشکل برنامهریزی را هم به دنبال
دارد ،چرا که کارشناسانی که دسترسی به آمار دقیق
ندارند نمیتوانند برنامهریزیای متناسب با نیازهای
آموزشی داشته باشند.

در طول سالهای گذشته بسیاری از دولتمردان و
مسئوالن شعار حل مشکالت آموزشی و مدارس
استان و تحقق عدالت آموزشی را داشتهاند که با
جستجویی ساده در دسترس است اما علیرغم ارائه
این شعارها و گذشت بیش از  40سال از استقرار
نظام جمهوری اسالمی ایران که رفع نابرابری ،عدالت
و توسعه ،کاهش فاصله طبقاتی ،رفع محرومیت و
توزیع عادالنه امکانات و خدمات را وعده داده بود،
مشکالت آموزشی در کنار دیگر مشکالت به قوت
خود باقی است و ظاهراً ارادهای برای حل آن وجود
ندارد.

فــــــرهنگی

این خیرین مسئله ساز!
علیرضا سپاهی الئین
روزنامه نگار

سخن از خیرین مدرسه ساز است؛ “کار خیر” تر م عرفی
و اخالقی پرطرفدار و باسابقه ای است که هیچ کس از
شنیدن و به کار بردنش ،نگران نمی شود .اما آیا همین
اصطالح ،می تواند مبنا و مفری برای ترک خیر قرار گیرد
و جامعه ای را دچار نگرانی کند؟
در جامعه ای که آمارها عمدت ًا غیرشفاف و زمینه برای
هرگونه فساد اقتصادی فراهم است و راه گریز برای هر
نوع توجیه و تشریع و تقدیس امور غیرقانونی باز ،پاسخ
می تواند مثبت باشد.
منشاء و مبنای نگرانی
حسب حوادث مکرری که این اواخر در کشور عزیزمان
رخ داده و سیر سیال و صعودی انواع فساد و اختالس در
میان مسئولین و منسوبین و آقازاده ها ،و اختراع انواع
تمهیدات ظاهرالصالح برای الپوشانی انواع دزدی کالن،
من روزنامه نگار به خودم حق می دهم که نگران موضوع
باشم و به اهداف خیراندیشی برخی متمکنین و ارباب
صنایع و هولدینگ ها و زمین دارها و خرپول های شناخته
شده و نشده ،اندکی به دیده تردید بنگرم.
در این میان ،جای شبهه نیست که امر آموزش و پرورش
و یاری رسانی به پرچمداران رسمی و غیررسمی آن ،امری
مقدس و مستحسن است .اما وقتی ،در شرایط مشکالت
روزافزون اقتصادی و معیشتی عمومی ،مشاهده می شود که
بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی -که علیالقاعده
وظیفه قانونی و رسمی اش تمرکز بر ساخت و نوسازی

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،مهر ۱۳۹۷
شماره 89

38

مدرسه و آموزشگاه برای نسل جوان کشورماست -گوی
سبقت را می رباید ،عقل مجرب ،قانع و متقاعدمان می کند
که دید خوشبینانه و تشویق گرمان را عجالت ًا کنار بگذاریم
و اندکی احساس نگرانی کنیم.
آیا -چنان که از نقل قولهای غیررسمی برمی آید ،-احیاناً
فرصت خواران کارآزموده و قانون بلد و متظاهر ،نمی
توانند چنین مسیر پاکی را برای دور زدن نظام مالیاتی و
اقدام به پولشویی بهکار گیرند؟
همین اواخر ،از قول محمدرضا حافظی (رئیس جامعه
خیرین مدرسه ساز کشور) که در گردهمایی خیرین
مدرسه ساز سخن گفته بود ،خواندم که« :اکنون  ۶۵۰هزار
خیر مدرسه ساز در داخل کشور و  ۱۰۰۰خیر مدرسه ساز
در خارج از کشور داریم» .او هم چنین گفته بود که« :به
تعبیری دیگر ،نیمی از مدارس با همت خیرین ساخته شده
است و امروز سه دهه از فعالیت خیرین گذشته است».
سوای این سوال که ،اگر چنین حجم دلسوز و فعالی از
خیرین در عرص ه مدرسه سازی داریم ،پس رود بودجه
های دولتی و درآمدهای سرشار این کشور نفت آلود ،در
این میان به کدام تاالب می ریزد؟ باید گفت و دانست
که در چنین شرایطی ،وجود مدارس زاغه ای و کپری در
مناطق محروم سیستان و بلوچستان ،لرستان ،کردستان و
دیگر مناطق ،رهاورد کدام کمبود است و کجای کار این
همه خیرخواهی سرشار می لنگد؟ آیا نباید نگران بود که
ممکن است اراده راستینی بر این امر حاکم نباشد؟ و نباید
دلواپس این بود که مبادا در کنار رفتار ظاهرسازانه برخی
خیرین ،مدرسه سازی سرپوشی بر فعل نامبارک پولشویی
باشد؟
پولشویی چیست؟
اقتصاددانان در تعریف این اصطالح میگویند :پولشویی به
چرخه ای اطالق می شود که در آن درآمدهایی که عمدت ًا از
طرق نامشروع و غیر قانونی به دست می آید ،وارد چرخه
رسمی اقتصاد می شود و به این ترتیب این پول ها ماهیت
رسمی می یابد .حال اگر این درآمدها وارد فعالیت های
ی که رد و منشاء آن ها قابل
اقتصادی کشور شود ،به طور 
پیگیری نباشد ،پولشویی معنای جدی تری پیدا می کند .به
بیان ساده تر ،پولشویی فرآیند گمکردن منشاء پول های
ناسالم است.
این ،آن چیزی است که در تعاریف رسمی کشورمان
پیرامون درآمدهای نامشروع و پول های مشکوک و عادی
سازی منشاء حصول و محل وصولشان ،رایج است .اما
خانم یا آقای پولدار و ثروت خوار ،چنان چه احیان ًا مسیر
مدرسه سازی یا هر امر مقبول و انسان دوستانه ای را برای
ثروتشویی برگزیند ،آن گاه مسئله شکل و شمایل تازه ای
به خود می گیرد .در جامعه ای که به دلیل شعارهای مقدس
مآبانه چهاردهه ای و سهل الوصول بودن فریب انسان های
معتقد و حمایت کاسب مدارانه برخی نهادهای رسمی از
متظاهرین ،پوشاندن زشتی ها با جامه مقدسات ،به امری
آسان بدل شده است ،پولشویی در لباس خیرین مدرسه

ساز ،می تواند خیلی دیریاب و دور از دست ،تلقی شود.
حتی مومنین هوشمند واقعی نیز باور نخواهند داشت که
یک انسان دست به خیر بخواهد از قِ َبل مدرسه سازی،
برای خودش پول و مشروعیت بخرد .ببینید که مولوی
حافظ مهدی نهتانی (یکی از ائمه جمعه معتبر اهل سنت)
در جمع خبرنگاران ،در تمجید از خیرین مدرسهساز ،چه
تعابیری به کار می برد« :حضور خیرین در ساخت مدارس
و کمک به کسب و علم و دانش ،معامله با خداوند است».
او تاکید می کند کهَ « :مثَل این افراد ،هم چون کسی است
که یک دانه گندم می کارد ،هفت خوشه به دست می آورد
و در هر خوشه  ۱۰۰دانه گندم و بیش تر وجود دارد».
با توجه به چنین تعابیر شگفت و استنباط های دینی
ارزشمندی ،خیری که احیان ًا سوء نیت دارد و شاید در
جست و جوی مجال و محملی برای پولشویی است ،آیا
نمی تواند به راحتی سوار موج شود و در حالی که ثروتش
را ده برابر می کند ،خیالش هم راحت باشد که این اتفاق،
از نگاه دیگران روندی طبیعی و ارزشمند تلقی و حتی
تحسین می شود؟

معافیت مالیاتی؛ هدیه ای قانونی
پرواضح است که راقم این سطور با اشتغال اهل مکنت
به امر خیر مدرسه سازی مشکلی ندارد که هیچ ،خیلی هم
مایل و مصر به شیفت دادن تمرکز و توجه خیرین عزیز،
از برخی امور غیرضروری ،به سمت امر واقع ًا خیر مدرسه
سازی و توسع ه زیرساخت های علمی و آموزشی کشور
است .اما فضای ناشفاف و قوانین خلق الساعه زمینه آماده
ای برای افساد است که می تواند از دل یک امر خیر،
فرآورده های شر بیرون بدهد.
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مث ًال ،توجه فرمایید که چندی پیش (گمانم دی ماه سال
 )95نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند هزینه
همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث،
توسعه ،تکمیل و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش به
عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود .البته پیش
تر هم این موضوع مطرح شده بود.
عین مصوبه ازاین قرار است« :هزینه کلی ه اشخاص حقیقی
و حقوقی غیردولتی در احداث ،توسعه ،تکمیل و تجهیز
فضاهای آموزش و پرورش ،خوابگاه های شبانه روزی،
کتابخانه ها ،سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش
و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی
و توسعه استان انجام می شود ،با تایید سازمان توسعه،
نوسازی و تجهیز مدارس کشور ،به عنوان هزینه قابل قبول
مالیاتی محسوب می شود.
آیا این هدیه قانونی ،نمی تواند باب فرارهای غیرقانونی
مالیاتی را بر خیرین بگشاید؟ ظاهراً پاسخ مثبت است.
همین اواخر ،محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس ،که در یک برنامه تلویزیونی با حضور

محمدحسین عبده تبریزی (مشاور عباس آخوندی ،وزیر
مسکن و شهرسازی و رئیس اسبق سازمان بورس) حاضر
شده بود ،از اطالعاتی عجیب درباره وضعیت پولشویی در
خیریه ها ،گزارش داد.
به تصریح سایت تحریریه ،اگرچه هنوز به عمق فاجعه
آمار ارائه شده توسط پورابراهیمی توجه نشده است ،اما
نگاهی سطحی به مسئله طرح شده توسط رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نشان می دهد که جریانی برای فرار از
مالیات و پولشویی ،استفاده از ابزار خیریه ها را در پیش

گرفته است.
پورابراهیمی در این مصاحبه تاکید کرده بود که« :در
کشور  6000خیریه وجود دارد که برخی از آن ها مالک
بزرگ ترین شرکت های هواپیمایی کشورند و حتی یک
برگ اطالعات مالی از آن ها وجود ندارد .ماحصل این که،
گروهی از به ظاهر خیرین ،از ابزار خیریه ها و کار خیر،
برای فرار مالیاتی استفاده می کنند و در نتیجه ،نه مالیات
می دهند و نه می توان از پولشویی آن ها سر در آورد».
حرف آخر؛ ایران ،بهشت پولشوها
طی دهه گذشته ،ایران همواره جزو یک-چهارم مجموعه
کشورهای جهان بوده است که در بدترین مجموعه فساد
مالی قرار داشته است .بر اساس محاسبه های گروه کاری
اقدام مالی -که مهم ترین سازمان بینالمللی مبارزه با
پولشویی است  32 -کشور جهان در محدودهی قرمز
پولشویی قرار دارند که از دیدگاه آن ها ایران یکی از
این کشورهاست .گزارش وضعیت اقتصاد ایران در فاصله
سال های  82تا  92که توسط سازمان برنامه سابق منتشر
شد ،وجه دیگری از این موضوع را نشان می دهد .بر اساس

این گزارش سهم فعالیت های واسطه ای و داللی از کل
تسهیالت اعطایی ،به طور متوسط بین دو تا سهبرابر سهم
بخش کشاورزی و یک و نیم تا دو برابر سهم صنعت و
معدن بوده است.
برای درک درست ماجرا ،در پایان این نوشتار ،بازخوانی
گذرای پرونده از دیدگاه یک اقتصاددان کاربلد ،می تواند
اطمینان و شناخت بیش تری به ما بدهد .آن چه این جا می
خوانید ،خالصه ای از نظرات دکتر آلبرت بغزیان ،استاد
اقتصاد دانشگاه تهران است که در مصاحبه ای با سایت
فرارو گفته بود:
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« وقتی مردم شاهد پولشویی در یک جامعه هستند ،نسبت
به نظام مالی بی اعتماد می شوند؛ چراکه پولشویی موجب
بی ثباتی و اخالل در بازارهای مالی می شود .پولشویی هم
چنین بخش خصوصی و مولد اقتصاد کشور را تضعیف
می کند و باعث رواج فعالیت های کاذب در اقتصاد می
شود و دیگر کسی دنبال تولید نمی رود .پولشویی ممکن
است فرار مالیاتی در کشور را گسترش دهد و موجب
توسعه رشوه خواری در کشور شود .چون کسانی که
قصد پولشویی دارند ،افرادی را شناسایی می کنند تا
اقدام غیرقانونی آن ها را در پوشش قانون انجام دهند؛
لذا انحرافات اجتماعی در جامعه افزایش می یابد .این
اقدام موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد می شود؛
چراکه برخی افراد (پولشوها) از پرداخت مالیات طفره می
روند و از این طریق بر درآمد و ثروت خود می افزایند.
پولشویی هم چنین موجب اخالل در سیاست های اقتصادی
دولت می شود؛ چراکه مث ًال اگر دولت بخواهد نقدینگی
را کاهش یا تولید را گسترش دهد ،پولشوها با ورود به
بخش های داللی یا بازرگانی موجب رکود در بازارهای

تولیدی می شوند و سیاست های اقتصادی دولت را کم
اثر می کنند .برای مقابله با پولشویی باید کام ًال جدی بود.
یعنی حسابرس می تواند حساب هایی را که مشکوک
است ،گزارش دهد .وقتی عنوان می شود ایران بهشت
پولشوهاست به این معنا است که مقابله با پولشوها جدی
نیست .یکی از اقدامات اساسی برای مقابله با پولشویی
شناسایی مشاغلی است که ممکن است از سوی پولشوها
مورد سوءاستفاده قرار بگیرد .به طور مثال سیستم بانکی،
صرافی ها و بنگاه های خیریه از جاهایی است که می تواند
مورد سوءاستفاده پولشوها قرار بگیرد».

گـــــــفتگو

مهر نامهربان
بررسی وضعیت کودکان بازمانده از
تحصیل در گفتگو با آصفه کامرانی
گفتگو از ثمین صابری

اول مهر که می خواهد شروع شود ،کلی شعر در
وصف مهربانی مهر و شور و نشاط تحصیل هست
که زمزمه می شود .اما هستند کودکان بی شماری
که مهر با آن ها مهربان نبوده و نیست .روز اول مهر
برای آن ها روزی است مثل روزهای دیگر؛ پر از
یکنواختی و کارهای سخت و نادیده گرفته شدن،
پر از سرزنش و سرکوب .در مدارس و آمارها آن
ها جایی ندارند؛ انگار که نامرئی اند و برای کسی
مهم نیستند ،اما هستند فعالینی در حوزه حقوق
کودک که برای آن ها و بازیابی کودکیشان تمام
قد ایستاده اند .آصفه کامرانی یکی از آن هاست.
مصاحبه زیر ،حاصل گفتگوی من با او در آستانه
مهرماه است.
به عنوان کسی که در چند سال اخیر در حوزه
حقوق کودکان کار مشغول فعالیت هستید،
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به نظر شما دالیلی که معموالً باعث می شود بچه
ها از تحصیل باز بمانند ،چیست؟ نقش و وظیفه
دولت را در این زمینه تا چه حد مهم می دانید؟
در چند سال اخیر موضوع کودکان بازمانده از
تحصیل یا کودکان طرد شده از مدرسه خیلی مطرح
شده که به دلیل عملکرد فعاالن مدنی و اجتماعی
بوده است .در واقع در اثر فعالیت های آن ها ،این
موضوع به یک مطالبه گری اجتماعی تبدیل شده
است .وزارت آموزش و پرورش و به طور کلی
دولت تالش می کنند که به گونه ای بگویند دیگر
هیچ کودکی پشت در مدرسه نمی ماند ،یا این که
همه کودکان می توانند در مدارس ثبت نام کنند.
اما واقعیت این است که همه این ها جنبه تبلیغاتی
دارد و در واقع نگاه غلطی به دنبال خودش دارد و
آن نگاه این است که می خواهند برای مردم نسبت
به عملکرد خودشان ایجاد اعتبار و اعتماد کنند و
خوب ،متاسفانه بسیاری از مردم هم از واقعیت
اطالعی ندارند و بیش تر فعالین مدنی یا اجتماعی
که در بطن کار هستند و خود پیگیر ثبت نام مدرسه
بچه ها ،متوجه می¬شوند که علی رغم طرح ها
و فرمان هایی هم که داده شده ،اما هنوز هم اول
مهر که می شود شاهد کودکان بازمانده از تحصیل
هستیم .کودکانی که پشت در مدرسه می مانند.
یکی از دالیلی که ما می توانیم در مورد بازماندن
بچه ها از تحصیل بیان کنیم ،برخوردهای تعصبی
خانواده ها در برابر دختر بچه ها است .دخترها در

برابر این قضیه قربانی هستند و بیش تر از پسرها
از چرخه رسمی آموزشی باز می مانند .در این حالت
یا باید ازدواج کنند یا به کارهای خانه بپردازند.
این هم می تواند یکی دیگر از دالیل باشد .اما آن
چه که ما در کودکان بازمانده از تحصیل می بینیم
این است که وقتی بچه ها از رفتن به مدرسه باز می
مانند ،معموالً دنبال کار خواهند بود.
عدم توانمندی مالی و نداشتن مدارک هویتی هم از
جمله دالیلی است که کودک را از تحصیل باز می
دارد .چیزی که همه فکر می کنند و انتظار دارند این
است که در مدارس دولتی ثبت نام باید به صورت
رایگان انجام شود؛ اما واقعیت چیز دیگری است.
مدارس دولتی هم هنگام ثبت نام ،شهریه ثبت نام از
بچه ها دریافت می کنند .حاال یک خانواده کارگری
را در نظر بگیرید که پدر قطع ًا برای تامین معیشت
خانواده با مشکالت زیادی در حال دست و پنجه نرم

کردن است ،حداقل دو-سه بچه هم دارد که باید آن
ها را در مدرسه ثبت نام کند و هر کدامشان هم
در پایه های مختلفی هستند .برای ثبت نام فقط
یک فرزندش در پایه ابتدایی ،چیزی حدود  ۱۳۰تا
 ۱۵۰هزار تومان و در برخی مدارس -که حاال سلیقه
ای برخورد می کنند -تا  ۱۷۰تومان باید پرداخت
کند .از این گذشته مبلغی هم باید برای تهیه کتاب
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پرداخت کند که چیزی حدود  ۸۰تا  ۸۵هزار تومان
می شود .مبلغ دیگری هم باید بدهند برای این که
فرم مدرسه را تهیه کنند.
خوب ،واقع ًا این در توان یک خانواده کارگری
نیست .حتی اگر ما بگوییم که هزینه کتاب ها و فرم
مدرسه ،هیچ ربطی به مدرسه ندارد .ولی شهریه ثبت
نامی که مدرسه می گیرد دقیق ًا به عملکرد دولت و
آموزش و پرورش بر می گردد .سوالی که مطرح
است این است که چرا باید ابتدا به ساکن آموزش
رایگان از بین برود و از طبقاتی که در وضعیت بد
معیشتی به سر می برند ،چنین هزینه های گزافی
برای ثبت نام فرزندانشان دریافت شود؟ خودشان
می دانند که این خانواده ها توانایی پرداخت چنین
هزینه هایی را ندارند.
موضوع دیگر این است که در برخی مناطق مثل
منطقه  ۱۲تهران ،اص ًال فضای آموزشی کافی وجود

ندارد .در حال حاضر همه ما می دانیم وضعیت
معیشتی جامعه دچار بحران است .با توجه به این
که در روستاها کشاورزی رونق ندارد ،خانواده های
بسیاری مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ می
شوند تا با شغل های کاذب و یا شغل های کارگری
درآمدی برای خودشان داشته باشند .بیش تر این
خانواده ها حاشیه نشین هستند و در مناطق پایین

شهرهای بزرگ -مثل تهران -زندگی می کنند .به
همین خاطر هم تراکم در این مناطق خیلی زیاد شده
است .بنابراین ،در بسیاری از مواقع ما شاهد این
هستیم که مدارس صرف ًا تا حدی که جا داشتند و در
توانشان بوده که بتوانند به بچه ها خدمات آموزشی
ارائه دهند ،آن ها را ثبت نام کردند .این مدارس
خود با چالش روبه رو هستند و نمی توان تقصیری
را متوجهشان دانست .یعنی جایی ندارند و بیش از
توانشان نمی توانند خدماتی را ارائه دهند.
کالس هایی که چیزی حدود  37الی  38نفر دانش
آموز و یک معلم دارند ،شرایطشان واقع ًا دشوار
است .در چنین کالسی ما نمی توانیم شاهد کیفیت
آموزشی خیلی خوبی باشیم .معلم باید با همه این
بچه ها سر و کله بزند و معمو الً هم بچه ها ،از بچه
های در معرض آسیب یا آسیب دیده هستند .از
طرفی چون تعدیل نیرو کردند ،در بسیاری از
مدارس نیروی مشاور و مددکار وجود ندارد .بنا به
نظر خودشان به این نتیجه رسیدند که نیازی به این
نیروها ندارند و معلم می تواند به مسائل مشاوره ای
کودک هم بپردازد .اما واقعا چطور یک معلم می
تواند هم به مسائل مشاوره ای و هم آموزشی این
حجم از دانش آموزان بپردازد؟
بنابراین یکی دیگر از دالیل ،نبود فضای کافی
آموزشی در مناطق پرتراکم است .همان طور که
شاهد هستیم ،مث ًال در شهر بزرگی مثل تهران،
مدارسی که در مناطق در واقع مرفه نشین هستند
در حال خالی شدن و تعداد دانش آموزان در حال
کاهش است .ولی به همان نسبت با تراکم در مناطق
جنوب شهر تهران مواجه هستیم.
معموالً بچه ها به جای تحصیل مشغول به چه
کارهایی هستند؟
اکثر کودکان کار که در مدرسه ثبت نام نکرده
اند یا به مدارس نرسیده اند ،به طور دائم مشغول
کار هستند .کودکانی که در کارگاه ها مشغول
به کار هستند ،در صحن جامعه دیده نمی شوند و
متاسفانه معمو الً این بچه ها توسط کارفرماها به
استثمار گرفته شده و حدود  ۱۰تا  ۱۲ساعت در
روز کار می کنند .آن ها عم ًال دیگر وقتی ندارند
که به مدرسه بروند .یک سری از کودکان کار را
هم ما در خیابان ها و سر چهارراه ها می بینیم که
امکان ارتباط گیری بیش تری با آن ها وجود دارد.
این دسته از کودکان الاقل در معرض دید هستند و
می شود با آن ها مرتبط شد .کودکان زباله گرد هم
هستند که وضعیتشان خیلی بدتر از دیگر کودکان
کار هست .آن ها کم تر از کودکان دیگر به ان.جی.
او ها و خانه های حمایتی مراجعه می کنند و در
معرض آسیب های بیش تری قرار دارند .برای
ارتباط گیری با آن ها هم معمو الً باید به دپوهای
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زباله مراجعه کرد و خدمات حداقلی عموم ًا بهداشتی
و کاهش آسیب را در محل ارائه داد.
شرایط مالی خانواده های کودکان بازمانده از
تحصیل معمو الً به چه صورت است؟
این خانواده ها معموالً از نظر مالی شرایط مناسبی
ندارند؛ بنابراین ترجیح می دهند که بچه هایشان
به مدارس دولتی نروند و کار کنند .البته ان.جی.
او هایی در سطح کشور مشغول فعالیت هستند
اما آن چیزی که باید به نظر من ان.جی.او ها مد
نظر داشته باشند این است که آن ها نباید وظیفه
دولت را به دوش بکشند ،بلکه باید دولت را وادار
کنند به وظیفه خود عمل کند .خانواده ها وقتی می
بینند که خانه های حمایتی و ان.جی.او ها از آن
ها مبلغی دریافت نمی کنند ،ترجیح می دهند که
بچه هایشان در همین مرکزها ثبت نام کنند .از
طرفی هم می گویند بچه ام دارد درس می خواند و
ساعات بیکاری اش بیش تر است و می تواند کار
کند .این درست است که ان.جی.او ها فعالیت های
آموزشی دارند اما واقعیت این است که کودک حق
دارد در چرخه رسمی آموزش کشور درس بخواند و
از آن چرخه جا نماند .به خاطر همین هم هست که
ان.جی.او ها باید به صورت متحد (نه منفک و خیلی
گسسته) همه به دنبال این باشند که وظایف دولت
را به او گوشزد کنند و وادارش کنند به وظیفه اش
عمل کند .هرچند که دولت خودش واقف هست که
به وظایفش عمل نمی کند و در عین حال قوانین هم
هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
ً
برای ثبت نام بچه ها در مدرسه معمو ال با چه
مشکالتی مواجه هستید؟
مهم ترین مشکل نبود مدارک هویتی است که
معموالً شامل کودکان مهاجر و اتباع می شود .البته
کودکان ایرانی هم هستند که شناسنامه ندارند .اما
آن چیزی که ما در تهران بیش تر با آن رو به رو
هستیم این است که کودکان اتباع ،خود معمو الً هیچ
مدارک هویتی ندارند و یک کارت آبی برایشان
صادر می شود که در واقع این برگه ،مجوز ورود
این کودکان به فضای آموزشی رسمی کشور است.
این کارت¬های آبی را صادر می کنند بنا به این
شرط که آن ها حتم ًا باید بروند و در مدارس ثبت
نام کنند .اگر ثبت نام نکنند و پیگیر این قضیه
نباشند ،این کارت آبی و این مجوز برای سال دیگر
برای آن ها صادر نخواهد شد.
خانواده ها همه در تالش و تکاپو هستند که بچه
هایشان را در مدارس دولتی ثبت نام کنند .اما
خوب این مدارس جای کافی ندارند و عم ًال گاهی
اوقات هم برخورد سلیقه ای با این کودکان می
شود.
منظورتان از این برخوردهای سلیقه ای

چیست؟ در واقع در چهارچوب قانون چه
کارشکنی های احتمالی سلیقه ای وجود دارد که
ممکن است با آن ها روبه رو شوید؟
ببینید ،مث ًال مدیران مدارس می گویند ما هنوز
کودکان ایرانی داریم که ثبت نام نشده اند و آن
ها نسبت به کودکان افغانستانی در اولویت اند؛
وقتی ایرانی ها مانده اند ،چرا باید این ها را ثبت
نام کنیم .ما هم که به عنوان فعالین اجتماعی پیگیر
کار آن ها می شویم و به اداره آموزش و پرورش
منطقه مراجعه می کنیم ،صراحت ًا می گویند که دیگر
به دلیل پیگیری ثبت نام اتباع در آن جا حضور پیدا
نکنیم .در واقع به ما اجازه ورود نمی دهند .البته
ما پیگیری ها و تالش های خودمان را می کنیم و
ناامید هم نمی شویم اما بعض ًا با این برخوردها هم
رو به رو خواهیم شد.
در مدارس با بچه های اتباع خیلی برخورد سلیقه ای
می شود .خیلی وقت ها درگیر مسائل ایدئولوژی و

مذهب می شوند .اکثر بچه های اتباع سنی مذهب
هستند ولی موقع ثبت نام در مدرسه از آن ها تعهد
گرفته می شود که خالف مذهب شیعه نباید رفتار
کنند .این را من به چشم خودم دیدم که از یک
کودک کالس اول دبستان که تازه دارد وارد مدرسه
می شود ،چین تعهدی گرفته می شود .تعهداتی که
از نظر بار روانی عم ًال می تواند اثرات مخربی روی
کودک داشته باشد .آن کودک اص ًال این مفاهیم را
متوجه نمی شود ،چه برسد به این که بخواهد تعهد
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بدهد که توی مدرسه آن چه که خالف مذهب شیعه
محسوب می شود ،نخواهد ندهد.
به عنوان سوال آخر ،روش آموزشی که معموالً
برای آموزش بچه های بازمانده از تحصیل
استفاده می شود قاعدت ًا متفاوت از روش هایی
است که در مدارس رسمی مورد استفاده قرار می
گیرد .لطف ًا در رابطه با این تفاوت ها هم کمی
توضیح دهید.
روشی که ما برای کودکان بازمانده از تحصیل
استفاده می کنیم که خیلی سریع هم جواب می
دهد ،روشی هست با بنیانگذاری جناب آقای علی
صداقتی خیاط .این روش در ایران به نام روش هنر
ِ
نوین خواندن و نوشتن شناخته می شود .در این
روش در واقع خواندن و نوشتن الفبای فارسی را با
یک سری “کد المان ها” و با بیان یک سری داستان
ها برای بچه ها بیان می کنند که یک فضای شاد و
مفرح را نیز برایشان به همراه دارد .در این روش
سرعت یادگیری خیلی آسان تر از روش مرسوم

آموزش و پرورش فعلی است و احتمال فراموشی
آن هم بسیار کم است .بچه های بازمانده از تحصیل
به دلیل عدم تطابق سنشان با پایه تحصیلی که باید
در آن باشند ،نیاز دارند که سریع تر به پایه تحصیلی
خودشان برسند .ما تالش می کنیم با استفاده از این
روش سوادآموزی کارآمد ،کودک را هرچه زودتر
به پایه تحصیلیش برسانیم.
متشکرم که شرکت در این گفتگو را پذیرفتید.

دانش آموزان آسیب دیده شین آبادی هنوز در مسیر
درمان از روستایشان به تهران هستند  -عکس از ایسنا

فــــــرهنگی

سال تحصيلي و فقدان حقوق
دانش آموزي
حسين احمدي نياز
وکیل پایه یک دادگستری
مهر هر سال قريب به هجده ميليون دانش آموز ايراني
وارد مدرسه مي شوند؛ هجده ميليون دانش آموز كه
قرار است آينده ايران را رقم بزنند .شناخت از قوانين و
عمل به مقررات و اجراي حقوق شهروندي به زعم همه
كارشناسان بايد از دوره ابتدايي و راهنمايي شكل بگيرد
اما افسوس كه در اين چهل سال و حتي قبل از آن ،كم
ترين موضوع در باب حقوق شهروندي و بشر ،قوانين و
مقررات و آگاهي از حقوق انساني يك دانش آموز مورد
بحث و آموزش دانش آموزان ايراني قرار گرفته است .از
ديگر سو حقوق دانش آموزي تا به امروز در نظام حقوقي
ايران تدوين نشده و همين امر موجب بروز حوادث تلخ
و دهشتناكي براي آنان شده است .كافي است نيم نگاهي
به آموزش هاي غيركاربردي به دانش آموزان در ايران
داشته باشيم كه اكثراً مبتني بر ايدئولوژي حكومتي بوده
و بيش ترين آسيب را به دانش آموزان وارد كرده است.
اين در حالي است كه اگر به جاي آموزش اين مباحث
غيركاربردي ،حقوق و قوانين انساني را به دانش آموزان
درس مي داديم اين وضعيت فالكت بار كشورمان نبود.
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از سوی دیگر بسیاری از دانش آموزان ما ،از مدارس
غير استاندارد رنج می برند .حادثه تلخ مدرسه انقالب
اسالمي روستاي شين آباد پيرانشهر ،نمونه عيني اين
وضعيت غير استاندارد است كه منتج به فوت دو دانش
آموز به نام هاي سيران يگانه و ساريا رسول زاده شد و
 ٢٦دختر دانش آموز كودك به شدت سوختند كه علي
رغم گذشت بيش از شش سال ،هنوز در مسير درمان از
شين آباد تا تهران هستند .تمامي رنج هاي دانش آموزان
شين آباد ناشي از نوعي بي مسئوليتي و سهل انگاري
مسئولين دولتي در وزارت آموزش و پرورش بوده است.
در حال حاضر بيش از چهل درصد از مدارس كشور غير
استاندارد است و هر آن بيم تكرار حادثه ای مشابه شين
آباد وجود دارد .پرونده دختران سوخته مظلوم شين آباد،
داستان تلخ نابرابري ديه بين زن و مرد در ايران را هم
بيش از هر زمان ديگري باز كرد .حتي بيمه ضعيف و
ناقص صورت گرفته براي دانش آموزان ايران در جريان
مدرسه شين آباد نشان داد كه تبعيض و نابرابري جنسيتي
وجود دارد .در این خصوص باید به وضعيت اسفناك
مدارس کهگیلویه و بویراحمد يا سيستان و بلوچستان كه
از حداقل ها برخوردار نيستند نیز اشاره کرد.
هم چنين وضعيت برخورد با دانش آموزان در مدارس
نيز مصيبت دردناك ديگري است؛ به نحوي كه از كتك
كاري گرفته تا بد رفتاري ،از سوءاستفاده هاي جنسي
تا معضالت ديگر موجب بدبختي دانش آموزان ايراني
شده است .داستان تلخ سعيد طوسي يا دانش آموزي
كه سال جاري در تعطيالت تابستان در مسجدي مورد
تجاوز معلم قرآن خود قرار گرفت ،تنها دو نمونه از اين
موارد است كه بر مي گردد به فقدان حقوق دانش آموزي
در ايران كه باید آن را مصيبتي دردناك محسوب کرد.
از ديگر سو كنوانسيون حقوق كودك كه بايد بخشي از
حقوق دانش آموزان قرار گيرد هنوز در مدارس ما نه تنها
تدريس نمي شود بلكه با آن بيگانه اند .از هجده ميليون
دانش آموز ايران شايد فقط و فقط يك اپسيلون درصد
از اين ميثاق شناخت و آگاهي داشته باشد كه چنين امري
بسيار دهشتناك است .شادي و خنده بايد حق دانش
آموزان ايراني محسوب شود اما شوربختانه كتك كاري
و بدرفتاري جايگزين آن شده است .حقوق دانش آموز
از دو سمت والدين و وزارت آموزش و پرورش نقض
مي شود؛ بدين نحو كه والدين دانش آموز را صرف ًا براي
اخذ نمره عالی تشويق و تحت فشار قرار مي دهند و از
ساير جنبه هاي انساني دور نگه مي دارند و از ديگر سو
وزارت آموزش و پرورش با يك سيستم قديمي مبتني بر
آموزه هاي ديني مشخص ،او را به سمت خاصي سوق مي
دهند كه نتايج بسيار بدي به همراه داشته است .واقعيت
مسئله اين است كه خروجي وزارت آموزش و پرورش و
والدين نسبت به دانش آموز ايراني كم تر در چارچوب
حقوق دانش آموزي بوده و اين امر كم كم موجبات بروز
فجايع دهشتناكي در آينده ايران خواهد شد.

فــــــرهنگی

مدرسه ای فرسوده در
هرمزگان  -عکس از ایرنا

ته مانده بودجه کشور برای
وزارت آموزش و پرورش
نوید محبی
فعال حقوق بشر
سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش نقش
کلیدی در رشد و توسعه انسانی کشورهای توسعه
یافته داشته است .کشورهای جهان با اختصاص دادن
بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به آموزش،
به دنبال سرمایه گذاری بر نیروی انسانی هستند که
نقش پیک های توسعه را در آینده بازی کنند .آموزش
هم چنین نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و
افزایش تولید دارد .وقتی تعداد کارکنان تحصیل
کننده فعال جامعه افزایش پیدا می کند ،میزان تولید
ناخالص داخلی کشورها هم به تبع آن افزایش پیدا
می کند و بر تمامی شاخص های اقتصادی تاثیر قابل
مالحظه ای می گذارد .هم چنین سرمایه گذاری در
بخش آموزش کشور در کنار ثبات سیاسی ،ضمن
کاهش فقر ،سبب افزایش درآمد می شود.
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میانگین سهم آموزش و پرورش در جهان در بودجه
کشورها به طور متوسط پنج درصد است که برخی
کشورها مثل دانمارک ،نروژ ،فنالند و سوئد با
اختصاص  ۷تا  ۸در صدر کشورهای جهان قرار
دارند .در ایران اما ،سهم آموزش و پرورش در تولید
ناخالص داخلی کشور از  4/7درصد سال ۲۰۱۲
به زیر سه و نیم درصد رسیده است که از میانگین
جهانی نیز پایین تر است.
با مروری بر اخبار  ۱۲ماه گذشته مربوط به وزارت
آموزش و پرورش و اعتراضات مداوم فرهنگیان و
معلمان ،آن چه را که از همان ابتدا می توان دریافت
این است که دخل و خرج وزارتخانه آموزش و
پرورش با هم جور در نمی آید .به عبارتی دیگر،
وزارت آموزش و پرورش حتی قادر به تامین
پرداخت کارمندان و معلمان هم نیست تا بتواند به
زیرساخت های آموزشی و برنامه های فرهنگی-
ورزشی رسیدگی و آنان را به اجرا در آورد .این
مضایقه مالی تا بدان جا بود که وزارت آموزش
و پروش در بازه ای تصمیم به حذف شیر مدارس
گرفت.
در الیحه بودجه سال  ،۹۷ابتدا بودجه  ۳۶هزار میلیارد
دالری مطرح شد که مورد تایید قرار نگرفت و پس
از آن بودجه  ۴۹هزار میلیارد تومانی به تصویب
رسید .اما مسئله ای که باعث نگرانی مقامات شده،

این است که این بودجه نه از طریق پرداخت مستقیم
که از محل درآمدهای دولت تامین می شود که هیچ
تضمینی برای تامین مابه تفاوت آن نیست .با توجه
به وضع آشفته اقتصادی این روزهای ایران و تحریم
نفتی که در آبان ماه امسال به اجرا در خواهد آمد،
بعید به نظر می رسد که دولت قادر باشد ما به ازای
تفاوت را تامین کند .واقعیت آن است که پرداخت
های سال  ۹۶و به ویژه معلمان حق التدریسی تا به
امروز معلق مانده که همین مسئله وضعیت پرداخت
حقوق سال  ۹۷معلمان را در هاله ای از ابهام قرار
داده است .از سال گذشته تا به امروز حداقل در سه
نوبت معلمان و بازنشستگان آموزش و پروش تهران
و برخی شهرستان ها دست به تجمعات سراسری
در مقابل سازمان برنامه و بودجه زدند که منجر
به بازداشت برخی شرکت کنندگان شد .تجمعات
بعدی که در اردی بهشت و مردادماه امسال انجام
شد ،عالوه بر شعارهایی در رابطه با مشکالت مالی
و رفاهی ،مسئله آزادی معلمان بازداشت شده نیز
مطرح گردید.
اگرچه در نیمه اول بهار ،متوسط حقوق معلمان با
افزایش دو برابری از یک میلیون و  ٤٧٠هزار
تومان به دو میلیون و  ٩٧٠هزار تومان مواجه شد،
اما با توجه به افزایش تورم و هزینه های زندگی
در یکی دو سال گذشته هیچ تاثیری بر بهبود رفاه
معلمان نداشته است .با محاسبه نرخ دالر ،متوسط
حقوق معلمان ایران  ۲۰۵دالر است؛ در حالی که در
کشور همسایه ایران ،ترکیه ،متوسط دستمزد نزدیک
به  ۵۰۰دالر است .در همین رابطه ،امیر خجسته،
نماینده همدان در مجلس شورای اسالمی ،اخیراً
اعالم کرده اکثر معلمان دارای شغل دوم بوده و با

عکس از مهر

“

با توجه به حضور بلند
مدت دانش آموزان
در مدرسه ،تغذیه
نقش مهمی در فرآیند
یادگیری و عملکرد
دانش آموزان دارد.

“

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،مهر ۱۳۹۷
شماره 89

47

توجه به این که مسائل مالی و معیشتی ذهن آن ها
را درگیر کرده ،این مسئله بر تعلیم و آموزش دانش
آموزان تاثیر گذاشته است.
مدارس ایمنی ندارند اما بودجه ایمن سازی
کاهش یافت
در میان سازمان ها و نهادهای مربوط به وزارت
آموزش و پرورش ،بودجه سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس بیش ترین کاهش را داشته است
که با توجه به وضعیت وخیم ایمنی مدارس در شهر
تهران و استان های کم تر توسعه یافته ،این اقدام
مورد انتقاد کارشناسان واقع شد .بودجه این سازمان
با کاهشی  ۷۵۰میلیاردی در سال  ،۹۷به  ۶۶میلیارد
تومان رسیده است .کاهش بودجه سازمان نوسازی
در حالی صورت گرفته که به گفته رئيس این مرکز
حدود  ۲۷درصد مدارس کشور در رده تخریبی
پرخطر ۲۷ ،درصد نیازمند بازسازی و تنها  ۳۹درصد
مدارس دارای استحکام قابل قبول است .علیرغم
تصور عمومی ،حدود  ۲۵درصد مدارس شهر تهران
به ویژه مدارس حاشیه جنوبی شهر ،بافت به شدت
فرسوده ای دارند که وجود گسل های متعدد در
شهر تهران ،خطر زیرش آن را بیش تر می کند .هم
چنین مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفته
که گنجایش دانش آموزان بیش از ظرفیت است و
اگر بنا باشد بر طبق استاندارد عمل شود ،شهر تهران
نیاز به  ۶۰۰مدرسه جدید دارد.
تغذیه در مدارس
در مهرماه امسال ،بیش از  ۱۴میلیون دانش آموز
 ۷تا  ۱۸ساله در ایران سال تحصیلی جدید را آغاز
می کنند .با توجه به حضور بلند مدت دانش آموزان
در مدرسه ،تغذیه نقش مهمی در فرآیند یادگیری

و عملکرد دانش آموزان دارد .به همین منظور ،در
بسیاری از کشورهای جهان بخشی از بودجه آموزش
و پرورش به ارائه تغذیه رایگان و یا ارزان قیمت
اختصاص داده می شود .در بودجه سال  ۹۶و ۹۷
آموزش و پرورش ،رقم  ۲۰۰میلیارد تومان برای
توزیع  ۹۰مرتبه شیر رایگان در مدارس کشور
اختصاص داده شد که بنا به گزارش خبرگزاری
صدا و سیما در سال  ،۹۶به دلیل کمبود بودجه ،تنها
 ۲۵مرتبه توزیع شیر صورت گرفت و در برخی از
مدارس و استان ها به دلیل عدم ارائه بودجه ،حتی
از این مقدار هم کم تر شیر توزیع شد .در سال ۹۵
برخی دانش آموزان استان های اصفهان ،کرمانشاه
و البرز به دلیل کیفیت بد شیرها دچار مسمومیت
شدند .کمی بیش از  0/04درصد بودجه آموزش و
پرورش به تغذیه اختصاص دارد .در سال ،۱۳۵۳
دولت وقت ایران ،برنامه یک وعده غذای رایگان

را اعالم کرد که در آن به همه دانش آموزان شیر،
پسته ،میوه و بیسکویت داده می شد که این برنامه
پس از انقالب متوقف شد .بسیاری از کشورهای در
حال توسعه نظیر اکوادور ،آرژانتین ،اندونزی و غیره
هم برنامه تغذیه دانش آموزان اعمال می شود.
دانش آموزان و معضالت اجتماعی
دانش آموزان در سنین نوجوانی با مسائل و
مشکالت گسترده ای -چه در زندگی شخصی در
تعامل با خانواده و محیط پیرامون و چه در زمان
حضور در مدرسه با همسن و ساالن خود -مواجه می
شوند .گاهی مشکالت پیش آمده چنان گریبانگیر
فرد نوجوان می شود که حل مشکل برای فرد کم
تجربه ای چون او ،امکان پذیر نیست .در چنین
هنگامی نقش مشاور و یا تسهیلگران اجتماعی
در مدارس برجسته می شود؛ افرادی که قادر به
شناسایی و کنترل مشکل ،و تعلیم مهارت های
زندگی هستند تا دانش آموز را در دوران پریشانی
و دردسر یاری دهند .مشکل یک دانش آموز می
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تواند تجربه افسردگی ،پرخاشگری ،اعتیاد به مواد
مخدر ،رفتارهای پرخطر جنسی ،توهین و تحقیر ،در
معرض خشونت فیزیکی و کالمی قرار داشتن و یا
مشکالت خانوادگی و مالی باشد .در ایران علی رغم
آن که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،به
الزام مشاور در مدارس اشاره شده ،تنها  ۱۵درصد از
برای مثال دبیرستان ها از مشاور استفاده می کنند
و مابقی به دلیل وضع نامناسب مالی ،امکان جذب
مشاور را ندارند .مدیرکل امور تربیتی و مشاوره
وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده که به منظور
داشتن یک مشاور برای هر مدرسه ،این نهاد می
بایست حداقل  34هزار مشاور جدید استخدام کند.
در کشور همسایه ایران ،ترکیه ،هر مدرسه ای دارای
یک مشاور است .در کشورهای اروپایی و آمریکا
نیز مدارس ملزم به داشتن حداقل مشاور نیمه وقت
هستند.
در اری بهشت ماه امسال بود که دو نفر از دانش
آموزان دختر دوره متوسطه در شهرستان نقده،
به صورت هماهنگ اقدام به خودکشی کردند .در
خبر غم انگیز دیگری ،یک سایت محلی ماجرای
خودکشی نوجوان پسر  ۱۶ساله ای در شهر نی ریز
استان فارس را منتشر کرده که به نظر بر اثر تعرض
جنسی به افسردگی دچار و نهایت ًا دست به خودکشی
زد )1( .در بهار امسال رسوایی تعرض ناظم مدرسه
به چندین دانش آموز نیز جنجال رسانه ای بپا کرد.
از دیگر معضالت اجتماعی در مدارس می توان به
وجود ده هزار دانش آموز معتاد به مواد مخدر اشاره
کرد )2( .بدون کمک و مشاور افراد متخصص در
مدرسه ،نوجوان گرفتار در اعتیاد قادر به برون رفت
از وضعیت اعتیادش نیست.
متاسفانه مروری بر بودجه ایران نشان می دهد که
نهادهای نظامی-امنیتی و سازمان های وابسته به
ارگان های خاص ،از اولویت برخوردارند و آن چه
که می ماند برای رفع تکلیف به وزارتخانه هایی
نظیر آموزش و پرورش اختصاص می یابد .طبق
گفته های منابع دولتی ،چیزی بین  ۹۰تا  ۹۷درصد
بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد
کارمندان می شود؛ بنابراین جای تعجب ندارد که
مدارس چنان جذابیتش را برای دانش آموز از دست
داده که به به قول وزیر آموزش و پرورش «مدارس
ایران تبدیل به زندان شده اند»)3( .
پانوشت ها:
 -1جزئیات تلخ خودکشی دانش آموز نی ریزی ،هورگان،
 ۱اسفندماه ۱۳۹۶
 -2آمار هولناک آموزش و پرورش از دانش آموزان معتاد،
تابناک ۲۵ ،اردي بهشت ماه ۱۳۹۷
 -3وزیر آموزش و پرورش :مدارس ایران تبدیل به زندان
شده اند ،مهر ۶ ،شهریورماه ۱۳۹۷

فــــــرهنگی
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یک بام و دو هوا در اخذ وجوه
غیرقانونی
جواد لعل محمدی
فعال مدنی
خداوند رحمت کند عبداهلل مستوفی را .ایشان جنگ
زرگری را کنایه از تظاهر در مشاجره و نزاعی می
دانستند که من باب مصلحت است و برای اغفال و
فریفتن شخص ثالث انجام می شود.

آن چه مخبران هم درباره تلخی دریافت اجباری وجه
مدارس دولتی از سوی اعضای کمیسیون آموزش
مجلس و وزارت آموزش و پرورش گزارش می کنند،
گویای همین مناقشه است و احساس می کنم این همه
زبان تحلیل و استدالل و ایض ًا طعن و تکفی ِر گرفتن
این وجوه ،فرو نهادن رسم مروت است و دست هایی
که می خواهد به ناحق از اولیاء و دانش آموزان بهره

 200هزار تومان سرانه برای
یک سال تحصیلی دبیرستانی
در منطقه محروم با ظرفیت
 80دانش آموز
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کشی کنند.
شاید چنین جمالتی بی مالحظه گی تلقی شود و
زیبنده یک بحث علمی و مشفقانه نباشد؛ لیکن
حکمت دارد و رحمتش افزون تر است و سیرت نقد
را مبرا از غرض خواهد کرد.
اجازه بفرمایید قبل از هر چیز ،عین گپ و گفت های
برخی از اعضای کمیسیون و مسئولین ستادی وزارت
آموزش و پرورش را بیاورم و سپس به تفصیل پاره
ای از مجمل ها خواهم پرداخت.
جناب آقای قمی نماینده مردم محترم پاکدشت و
عضوکمیسیون آموزش مجلس در گفتگویی فرموده
اند« :متاسفانه هم چنان برخی مدارس دولتی وجود

دارند که در قبال ثبت نام دانش آموزان ،مبلغی را
دریافت می کنند که هزینه اضافی را بر خانواده ها
تحمیل می کند ]و[ به جهت آگاهی کم والدین،
برخی از این افراد مبالغ خواسته شده از سوی مدیران
را می پردازند ]و[ مسئوالن آموزش و پرورش باید
اطالع رسانی مناسبی در این خصوص انجام دهند تا
افراد نسبت به حقوق اولیه خود اگاه شوند»)1( .

و یا جناب آقای اسداهلل عباسی یکی دیگر از اعضای
کمیسیون ضمن انتقاد از دریافت وجه اجباری از
والدین در زمان ثبت نام گفته اند« :متاسفانه تکرار
این موضوع در هر سال نشان دهنده وجود ضعف در
وزارت آموزش و پرورش است و عملکرد نامناسب
اهرم های نظارتی نیز از دیگر دالیل تکرار این
موضوع است ]و[ وزارت آموزش و پرورش به طور
جدی با متخلفان برخورد نمی کند ...امیدواریم وزیر
آموزش و پرورش با برنامه ریزی مناسب و جذب
حداکثری اعتبارات ،سرانه مدارس را به موقع در
اختیار مدیران قرار دهد تا دیگر شاهد چنین مسائلی
نباشیم»)1( .
به همین سیاق آقای علیرضا سلیمی ،عضو هیات
رئیسه کمیسیون آموزش هم با اشاره به دغدغه
این روزهای والدین برای ثبت نام دانش اموزان
در مدارس ،گفته اند که« :متاسفانه در هر سال
ماجرای اخذ دریافت وجه از والدین مطرح می شود؛
موضوعی که علی رغم برخوردهای وزارت آموزش
و پرورش با مدیران متخلف ،هنوز هم ادامه دارد...
وقتی مدیران به دنبال درآمدزایی باشند و ذهنشان
درگیر تامین هزینه قبض آب ،برق و غیره شود،
افزایش کیفیت آموزشی در مدارس مورد غفلت
قرار می گیرد»)1( .
و یکی دیگر از اعضای کمیسیون که فرموده اند «اگر
اولیای دانش آموزان به موردی برخورد کردند که
برای گرفتن کارنامه و یا ثبت نام در مدارس دولتی

دانش آموزی بیمار با فک و
دهانی برآمده و ناتوان از گفتن
چند کلمه شفاف ،این قبض
را در دست دارد و می گوید
کارنامه ام را ندادند .او باید
این قبض را پرداخت کند...
یکی گفت که یقین دارد پدر
و مادر او بعد از سه بار عمل
جراحی سنگین ،توان پرداخت
همین مبلغ اندک را هم ندارند.
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مجبور به پرداخت پول شدند ،باید آن را به ستاد
نظارت در هر منطقه ویا اداره بازرسی آموزش و
پرورش گزارش کنند تا برخوردهای الزم صورت
گیرد»)2( .
اگر از رنگ و وصف سخنان جناب آقایان عبدی،
میرزاده ،الشکی ،کارن خانلری ،داود محمدی،
کوچکی نژاد و ...از جمله دیگر اعضای کمیسیون
آموزش مجلس گذر کنیم ،تاکید مدیر کل ارزیابی
و عملکرد وزارت آموزش و پرورش و اذن و اراده
ایشان مقابل دوربین صدا و سیما ،حجت را تمام می
کند و چنان سخن به قاعده می گویند که گویی مهر
خاتمت است بر هر چه دروغ و دغل و حق جدل.
به فرمایش ایشان «اگر مدیر مدرسه ای مرتکب خطا
]مقصود گرفتن وجه اجباری است[ شود ،ما او را
به بخش تخلفات اداری معرفی می کنیم تا حکم او
مورد بررسی قرار گیرد»)3( .
هر چند که این حرف های منکرانه دقایق مبارک
خوانندگان عزیز را می گیرد ،لیکن اجازه می خواهم
برای حسن نظر و عدم غفلت از معنا ،قسمتی از
سخنان معاون وزیر آموزش و پرورش را هم الصاق
کنم که فرموده اند« :بودجه سرانه برای هر دانش
آموز مبلغ  ۳میلیون و سیصد هزار تومان در نظر
گرفته شده است ...اما هنوز این مبلغ برای هزینه
های جاری مدارس کفایت نمی کند»)4( .
به نظر شما معنی این حکایت چیست؟
چرا ماضی و ِ
حال مجموعه های آموزشی با سخنان

تحت و فوق مسئولین وزارت و فضالی کمیسیون
ِ
آموزش مجلس  ،راسخ نمی شود؟
روزی نیست که در تورق روزنامه ها و رسانه های
مجاز و غیر مجاز ،خبری در این خصوص نخوانید و
با انتقاد کثیری از مردمان زخم خورده مواجه نشوید.
چه بسا که منظومه ای از این سخنان مزاح آلود،
اولیاء را به نوشتن نامه های بی جواب برانگیخته
و با تکرار التزام پرداخت این وجوه غیر منصفانه،
کدورت خاطرشان را بیش از پیش فراهم کرده است.
اجازه بفرمایید به همان صراحتی که معاون محترم
وزیر آموزش و پرورش فرموده اند سرانه هر دانش
آموز  3میلیون و  300هزار تومان است ،مراتب
شگفتی ام را از این یک بام و دو هوا ابراز دارم و
یقین ًا به خاطر ندارم که در عرض  40سال گذشته،
نه این مبلغ که حتی یک چهارم این مبلغ هم به
دانش آموزان اختصاص نیافته و به عینه و کفایت در
بودجه سال گذشته آموزش و پرورش ،حذف ردیف
سرانه دانش آموزی مرقوم شده است .در صورتی که

“کشورهای اروپایی با دالر  1000تومان ،سرانه هر
دانش آموز را بین  35تا  57میلیون تومان” ()5
در هر سال و برخی کشورهای همسایه ایران ،رقمی
بیش از اروپا را منظور کرده اند .لذا اگر سرانه دانش
آموزان به اندازه ای است که معاون محترم وزیر مایه
گذاشته اند ،پس این همه قول و شکوه و استشهاد و
استدالل و التزام وجه به خاطر چیست؟
چرا صاحبان موقعیت های متعالی در مجلس و
وزارت آموزش و پرورش ،هیچ گاه به خواهش
فروتنانه دلسوختگان عرصه تعلیم و تربیت برای
شفاف سازی ،گوشه چشمی نداشته اند و این درد هم
چنان مکرر است؟
جالب است که “هفت مرجع تصمیم گیر برای
وزارت آموزش و پرورش” در یک برتری صوری،
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شجره طیبه عدالت را با معیارهای برابری آموزشی
و طبقاتی نبودن مدارس و ذکر مصادیق ذیل به رخ
می کشند:
همه مدارس به یک میزان پول صرف هر دانشآموز در پایه های تحصیلی مشابه نمایند.
2مدارس از نظر اندازه و تجهیزات و امکانات درپایه های تحصیلی مشابه برابر باشند.
3در همه مدارس تعداد مواد درسی ارائه شدهیکسان باشد.
و...
و همین مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز بالغ بر 20
گونه مدرسه را پدید می آورند ( )6و به کاالیی شدن
آموزش و پرورش دست می زنند و جز سکوت رسانه
ای سخنی به میان نمی آید.
چه عرض کنم؟ اگر داعی و دلیل ،توجه به فصل سوم
و اصل  19و بند  9و ایضا اصل  30قانون اساسی
و شاخص ها و مولفه های عدالت و آموزش رایگان
است ،پس این سخنان مبهم و راز آلود برای چیست؟

و اگر بنا به خصوصی سازی آموزش و پرورش است
که این همه پر و بال چرا؟
پانوشت ها:
 -1یافتیان ،محمدجواد ،تلخی دریافت وجه اجباری از سوی
مدارس بر کام والدین ،خانه ملت 17 ،شهریورماه 1395
 -2پولگرفتن در ازای کارنامه دادن یا ثبت نام دانشآموزان
در مدارس دولتی خالف قانون است ،ایسنا 25 ،تیرماه 1397
 -3اما و اگرهای کمک های اجباری به مدارس هنگام ثبت
نام ،باشگاه خبرنگاران جوان 30 ،خردادماه 1396
 -4حیدری معینی ،مسعود ،سرانه آموزشی هر دانش آموز۳
میلیون و  ۳۰۰هزارتومان ،روزنامه قدس 17 ،بهمن ماه
1395
 -5حسینی ،غالمعلی ،بررسی تحلیلی مبارزات معلمان از
جنبش تنباکو تا کنون ،پژواک ایران

گـــــــفتگو

متن گفتگوی مذکور در ذیل از نظرتان می گذرد:

لزوم مطالبه عمومی برای بودجه
آموزش و پرورش از سازمان برنامه و بودجه؛
در گفتگو با فرهاد فالحتی ،نماینده مجلس
گفتگو از مرتضی هامونیان

فرهاد فالحتی ،نماینده قائنات از استان خراسان جنوبی،
عضو فراکسیون والیت و عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقات دوره دهم مجلس شورای اسالمی است.
این نماینده مجلس در گفتگوی کوتاه خود با خط صلح
از در کانکس درس خواندن برخی از محصالن در حوزه
انتخابیه اش سخن گفت اعالم کرد« :دولت اعتبارات
مربوط به آموزش و پرورش را جزو اولویت های اولشان
به حساب نمی آورد».
او هم چنین با اشاره به مسئله کسری بودجه در آموزش
و پرورش گفت که« :باید یک مطالبه عمومی از سازمان
برنامه و بودجه انجام شود و البته پیگیری های جدی در
خود وزارت آموزش و پرورش هم الزم است در مورد
این قضیه صورت گیرد».

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،مهر ۱۳۹۷
شماره 89

52

طبق اصل  30قانون اساسی ،نظام جمهوری
اسالمی موظف به ایجاد امکان تحصیل رایگان
برای تمام کودکان تا پایان دوره دبیرستان است.
با این حال با ازدیاد مدارس غیرانتفاعی و هم چنین
با مشکل کودکان محروم از تحصیل در روستاها
و شهرستان ها روبه رو هستیم .بنابراین به نظر می
رسد این اصل قانون اساسی به فراموشی سپرده شده
است .تحلیلتان را در این خصوص بفرمایید.
تحصیل در دوازده سال مقطع ابتدایی و متوسطه اول و
دوم همان طور که فرمودید رایگان است و دولت باید
شرایطی را برای تحصیل رایگان کودکان ایجاد کند.
این قضیه در کشور محقق شده و انجام می شود .اما این
که آیا مدارس غیرانتفاعی و مدارس خاص در کشور
باید باشند یا نباشند ،باز قانونی است و این تصویب
شده است .کسانی که به هر دلیلی از شرایط مناسب
اقتصادی برخوردارند و می خواهند برای تحصیل
فرزندانشان هزینه کنند ،باید چنین موقعیتی برایشان
فراهم باشد .این هیچ منافاتی با آن قضیه تحصیل
رایگان ندارد؛ یعنی هر دو در کنار هم امری قانونی
است و به نظر می رسد که در امر اول نظام هم موفق
بوده و هم نظام آموزشی در اقصی نقاط کشور برای
تحصیل رایگان کودکان ایجاد شده و در این قضیه ما
مشکلی نداریم.

اما برخی از مسئوالن مدارس دولتی از والدین به
بهانه های مختلف هزینه های غیرقانونی می گیرند.
آیا قانونی وجود دارد که جلوی اخذ این هزینه های
متفرقه و غیرقانونی را که بگیرد؟
مدارس قانون ًا حق اخذ هیچ وجهی را از اولیای دانش
آموزان ندارند؛ جز این که به تصویب انجمن اولیاء
و مربیان مدرسه ،بعضی از وجوه مشخص ًا از طریق
مجاری خاصی که در آن فسادی نباشد ،از اولیا با
رضایت گرفته شود و اجباری در آن نباشد .با این
حال متاسفانه به دلیل کسری که در بودجه آموزش
و پرورش است و مشکالتی که مدارس برای سرانه
های دانش آموزیشان دارند ،معموالً برخی از مدیران
این کج سلیقگی را دارند که دانش آموز را مجبور می
کنند .این مسئله خالف است و باید با آن برخورد شود.
چرا بعد از چهار دهه برپا داری نظام جمهوری
اسالمی ،هنوز با معضل مدارس خشت و گلی مواجه
هستیم؟ به نظر شما چرا نوسازی ها انجام نشده
است؟

در چند سال گذشته خیرین مدرسه ساز ورود بسیار
خوبی داشتند و مشارکت کردند تا این مسئله کم رنگ
شود و مدارس استاندارد و مناسب باشند .بسیاری از
مدارس ما در سطح کشور نیز بازسازی و بهسازی شده
است .اما همان طور که فرمودید در برخی از نقاط
کشور حتی در استان خود ما -استان خراسان جنوبی
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و حوزه انتخابی بنده ،-تعدادی از مدارس وجود دارند
که شرایطشان غیراستاندارد بوده و حتی کودکان در
کانکس درس می خوانند.
دلیل عمده آن این است که متاسفانه دولت اعتبارات
مربوط به آموزش و پرورش را جزو اولویت های
اولشان به حساب نمی آورد .به همین خاطر است که
علی رغم مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی ،هنوز
ما نه تنها مدارس خشت و گلی که مدارس کپری و
کانکسی داریم .به نظر می رسد که چنان چه نگاه برنامه
ریزی دولت ها در این قضیه عوض شود و آموزش و
پرورش را به عنوان نهادی ببینند که در اولویت اول
قرار می گیرد ،آن وقت نه آموزش و پرورش کسری
بودجه ای خواهد داشت و نه با چنین مدارسی رو به
رو خواهیم بود .به نظر من باید یک مطالبه عمومی از
سازمان برنامه و بودجه انجام شود و البته پیگیری های
جدی در خود وزارت آموزش و پرورش هم الزم است
در مورد این قضیه صورت گیرد .کمیسیون آموزش نیز
در این قضایا جلساتی داشته و کارهایی کرده است.

نقطه نظرات هر دو طرف ،یعنی هم آموزش و پرورش،
هم مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه را شنیدند.
ان شااهلل بتوانیم این نگاه را تغییر بدهیم که مشکالت
بودجه ای آموزش و پرورش حل شود.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح
گذاشتید.

فــــــرهنگی

عکس از تسنیم

ریشه یابی و بررسی مشکالت
آموزشی مدارس سیستان و بلوچستان
حبیب اهلل سربازی
فعال مدنی
آموزش و پرورش یکی از نهادهای اساسی در هر کشور
است که اهداف و مسئولیت های خطیری بر عهده آن
گذاشته شده است .در چشم انداز بیست ساله جمهوری
اسالمی ایران و در برنامه توسعه ملی“ ،دانایی” به عنوان
مبنای اصلی توسعه در تمامی ابعاد جایگاه ویژه ای را به
خود اختصاص داده و اجرای این برنامه به عنوان یکی از
اولویت های نظام آموزش و پرورش تعیین شده است.
محدودیت های جغرافیایی ،فرهنگی ،اختالفات باوری و
ایدئولوژیکی نباید مانع برخورداری عادالنه و برابر برخی
از گروه های جمعیتی کوچک تر از مزیت ها و فواید
یک نظام آموزش و پرورش ملی صرف ًا به علت داشتن
برخی از تفاوت های قومی ،مذهبی و فرهنگی گردد .توجه
و رسیدگی به بخش آموزش و پرورش یکی از الزامات
ضروری رشد و تعالی نه فقط یک ملت ،بلکه کل بشریت
در همه جهان است .در مورد اهمیت و ضرورت داشتن
یک نظام آموزش و پرورش همین بس که امروزه تنفس
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سالم در گرو یک آموزش و پرورش سالم است.
مشکالت و محرومیت های ریشه ای مدارس سیستان
و بلوچستان
آموزش و پرورش صحیح و مطلوب نوین ،اسکلت بندی
رشد و تکامل اجتماع نوین بشری را شکل می دهد و به
عنوان مصدر و منشاء تحوالت و پیشرفت جامعه و ملت
های امروزی تلقی می شود .زمامداران اجرایی کشور برای
رسیدن به اهداف دو ر برد توسعه پایدار ،قبل از دست زدن
به هر اقدامی باید چهارچوب های معقول ،واقع بینانه و
موثر آموزشی کشورشان را پی ریزی نمایند .رسیدن به
این مهم مستلزم داشتن عزم و اراده جدی و هماهنگی الزم
از جانب مدیران ،تصمیم گیران آموزشی و اجرایی است
و نگاه و عنایت ویژه دولتمردان را در تخصیص اعتبارات
کافی و الزم می طلبد .یک کشور تا زمانی که از یک نظام
آموزش تعریف شده و محکمی برخوردار نباشد ،دست
یافتن به سایر اهداف جانبی جهت توسعه پایدار در آن
کشور به معضلی پیچیده و حتی امری محال خواهد خواهد
شد.
بخش آموزش و پرورش منشاء تحوالت اساسی و رشد
جوامع مدرن است .تولید و حواله نیروی انسانی ماهر و
متخصص در همه زمینه ها در جامعه سالم ،پویا و قدرتمند
به شدت وابسته به خودکفایی در داشتن نیروی کار
مجرب و متخصص است .بنابراین توانمند ساختن افراد
و اجتماعات ،اعم از کوچک و بزرگ ،منوط به تقویت و
استحکام داده ها ،ابزارها و افراد انسانی که در نقش های
متفاوت و ضروری در آن ظاهر می شوند هم از نظر کمی
و هم کیفی است .اگر نگاهی دقیق و موشکافانه به اهمیت
این موضوع حیاتی بیندازیم ،متوجه می شویم کشورهایی

که در دهه های اخیر به پیشرفت قابل مالحظه ای از سطح
رشد و توسعه اقتصادی دست یافته اند ،اکثراً آن هایی
بوده اند که از الگوهای موفقی که در جهت بهبود و توسعه
کمی و کیفی ملت های خود گام برداشته اند ،پیروی نموده
اند .در این مورد می توان به مثال بارز و عینی موفقیت
های چشمگیر کره جنوبی به تقلید از سیستم آموزش و
پرورش ژاپن اشاره نمود .یکی از مهم ترین و موثرترین
سیاست ها و تدابیر اجرایی برای رسیدن به این مقصود
برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور ،صرف نظر از
همه تفاوت های فرهنگی ،ایدئولوژیکی و انسانی است.
بایستی کلیه ابزارها ،امکانات و نیروی انسانی الزم به
صورت عادالنه در اقصی نقاط کشور توزیع و برنامه ها
و طرح های تصویبی آموزشی به وقت مقتضی و مناسب
اجرا گردند .در این راستا تصمیم گیرندگان و مدیران
اجرایی مستقر در مرکز کشوری با نظام اداری متمرکز
مانند ایران باید پروسه محرومیت زدایی آموزشی را در

استان هایی چون سیستان و بلوچستان با توزیع عادالنه
خدمات ،امکانات و نیروی انسانی مجرب شروع نمایند.
بالطبع مناطقی چون بلوچستان در این امر حساس و تعیین
کننده در کانون توجه دولتمردان و تصمیم گیرندگان
آموزشی قرار گرفته و در پی رفع حادترین معضل و مانع
جدی این حوزه ،که همان چالش فقدان نیروی انسانی
یا آموزگاران مجرب و توانا در همه مقاطع آموزشی در
مدارس است ،برآیند .محرومیت حاد و نگران کننده کل
سیستم آموزش و پرورش رسمی در استان ،سابقه دار و
همراه با پیچیدگی ها و موانع فراوان فرهنگی خاص قومی
مانند آداب و باورهای رایج و تعصبات قومی چون عدم
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رضایت والدین دختران در ادامه تحصیل آنان تا مقاطع
عالی است.
دومین چالش و مانع جدی در راستای رسیدن به سطح
مطلوبی از توسعه ،کمبود شدید اعتبارات تخصیصی
آموزشی مدارس این استان است؛ که در سطوح بعد ،به
آن ها پرداخته خواهد شد.
همان طور که قب ًال متذکر شدیم مشکالت آموزشی
بلوچستان بسیار سابقه دار و ریشه ای است .منظور از
ریشه ای بودن بدین معناست که از زمان روی کار آمدن
دو سلسله حکومت در ایران در طی دو برهه تاریخی
مشخص و تعیین کننده یعنی از اوایل سال های سلطنت
پهلوی پدر  ۱۳۰۵-۱۳۲۰و دوره پهلوی پسر ۱۳۲۰-
 ۱۳۵۷هرگونه تالشی به ظاهر در جهت ریشه کن کردن
بیسوادی با اقدام و همکاری سپاه دانش خصوص ًا در مناطق
روستایی صورت گرفت ،اقداماتی اساسی و دوراندیشانه
در جهت ایجاد زیرساخت های آموزشی محکم نبود .اگر

بخواهیم روند رسیدگی و توسعه بخش آموزش سیستان
و بلوچستان را در آن ادوار با بقیه استان های رو به رشد
مقایسه کنیم ،آن شکاف عمیق و دره ای را از نظر کلیه
شاخص های آموزشی مانند طراحی یک سیستم آموزشی
مدرن ،استخدام آموزگاران ماهر و با کفایت ،تجهیز
مدارس با وسایل آموزشی استاندارد و سایر امکانات
رفاهی و آسایشی یا عدم اقدام در جهت ساخت مدارس
دخترانه از کوتاهی را متوجه و تعلالت دولتمردان سابق و
اسبق در جریان رونق و رسیدگی به این بخش زیر بنایی
برای توسعه پایدار این استان گردید .معموالً افرادی که
به عنوان آموزگار در این بخش به کار گرفته می شدند،

اکثراً فاقد کارآیی و صالحیت آموزشی الزم در امر تعلیم
و تربیت دانش آموزان بوده اند .مع االسف این مشکل
بنیادین تا به امروز ثابت مانده است .یا به عبارتی دیگر،
عمده ترین مشکلی که دانش آموزان بلوچ از آن رنج می
برند و مانع جدی پیشرفت آن ها در مقاطع آموزش های
عالی شده ،مشکل نداشتن آموزگارانی دارای بار علمی
به میزان کافی است .فقدان معلم مربوطه به تعداد الزم
در مدارس ،در همه مقاطع ،روند تدریس یا یاددهی را با
چالش هایی جدی مواجه ساخته است .مانند این که دبیر
شیمی در نبود معلم ریاضی در بسیاری از دبیرستان ها
اقدام به تدریس ریاضی می نماید .با این اوصاف کیفیت
آموخته های این دانش آموزان در قیاس با دانش آموزان
مدارس شهرهای توسعه یافته تر ،بسیار پایین بوده؛ شانس
قبولی آن ها در رشته های پر طرفدار تحصیلی مانند فنی
و مهندسی ،پزشکی و حقوق بسیار پایین خواهد ماند.
برای اثبات این گفته کافیست نگاهی به آمار قبولی دانش
آموزان پسر و دختر این استان با آمار دانش آموزان استان
هایی مانند فارس ،خراسان ،تهران و غیره بیندازیم؛ آن
وقت متوجه این تفاوت در رسیدگی در تقسیم امکانات،
خدمات و نیروی آموزشی خواهیم بود .با وقوع انقالب
در ایران و علی رغم ظهور امید و انتظار بهره مند شدن
همگان از کلیه امکانات و خدمات عادالنه در سراسر
کشور ،متاسفانه استان سیستان و بلوچستان در این حوزه
نه فقط شاهد پیشرفت و ارتقاء در تمامی شاخص های
آموزشی نشد ،بلکه به عقب تر هم کشیده شد .اگر ساالنه
دانش آموزانی با ضریب هوشی خیلی باال موفق به کسب
رتبه های عالی در کنکور سراسری می شوند ،دلیل بر
کارایی خوب و رضایت بخش آموزش رسمی در مدارس
این استان نیست .ما در صورتی می توانیم ادعا کنیم که
تغییرات ساختاری و هدفمند در جهت توسعه سیستم
آموزش و پرورش صورت گرفته که حداقل حد میانگینی
از داوطلبان کنکور سراسری توانست ه باشند در برخی از
رشته های تحصیلی موفقیت کسب کنند.
بنابر اظهار عبدالغفور ایران نژاد ،یکی از نمایندگان مجلس
این استان ،شهرستان های چابهار ،کنارک ،نیکشهر و
قصرقند  ۵۸۵هزار نفرجمعیت دارد ،اما بدترین وضعیت
فضای آموزشی در کشور را دارند و متاسفانه مشارکت و
جدیت وزارت آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس استان در آن بسیار ضعیف است.
این استان شدیداً نیازمند استخدام حداقل سه هزار نیروی
انسانی بومی و جدید در چهار شهرستان است .مشکالت
کمبود آموزگار در این مناطق به قدری شدید است که در
روستاهای اطراف آن ها یک معلم مجبور است روزانه در
دو شیفت تدریس کند .این معضل جدی باعث به وجود
آمدن افت تحصیلی زیاد در بین دانش آموزان مدارس
محروم شده است.
وضعیت آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از
نظر برخورداری از شاخص های مطلوب و استاندارد
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“

بنابر اظهار عبدالغفور
ایران نژاد ،یکی از
نمایندگان مجلس این
استان ،شهرستان های
چابهار ،کنارک ،نیکشهر
و قصرقند  ۵۸۵هزار
نفرجمعیت دارد ،اما
بدترین وضعیت فضای
آموزشی در کشور
را دارند و متاسفانه
مشارکت و جدیت
وزارت آموزش و
پرورش و اداره کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان در آن
بسیار ضعیف است.
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توزیع و ارائه خدمات آموزشی در بلوچستان نه فقط از
نظر استخدام معلمین و دبیران دارای بار آموزشی مطلوب،
بلکه از حیث سایر شاخص های مطلوب مانند برخورداری
از فضای آموزشی در حد کافی و الزم و هم چنین انواع
امکانات آسایشی و رفاهی مانند وسایل سرمایشی و
گرمایشی ،پوشاک مناسب و یونیفرم ،ظرفیت پولی کافی
برای پرداخت هزینه های تحصیلی و خرید لوازم التحریر،
تغذیه سالم و مقوی و برخورداری از ساختمان همراه با
کالس درس هایی استاندارد از نظر مقاومت و استحکام
در برابر حوادث و بالیای طبیعی بسیار نامناسب و نگران
کننده است.
وضعیت آموزش استان در بخش مدارس رسمی طوری
است که هر چه از مدارس هوشمند و استاندارد پایتخت
به سمت این استان فاصله بگیریم ،به همان اندازه با کمبود
نیروی آموزشی ،کالس های استاندارد ،فضای کافی و الزم
و سایر امکانات اولیه روبه رو می شویم؛ مانند امکانات
فرهنگی و بهداشتی که برای حل آن ها سال ها و دهه ها
پیش باید تدبیر ویژه ای اتخاذ و اجرا می شد .اما اسف بارتر
از همه این ها اوضاع مدارس روستایی و عشایری هستند.
این سخن گزافی نخواهد بود اگر بگوییم مدارس مستقر
در روستاهای دور افتاده و عشایری در بلوچستان اسم ًا
مدرسه هستند ولی در عمل اثری از یک مدرسه دید نمی
شود .دانش آموزان این مدارس از داشتن حداقل امکانات
آموزشی و رفاهی برای ادامه تحصیل محروم هستند .پایین
بودن سطح درآمد خانوارهای روستایی و عشایری معضلی
جدی بر سر راه ادامه تحصیل فرزندانشان است و در موارد
زیادی باعث ترک تحصیل آن ها -خصوص ًا در دوره
ابتدایی و سال اول متوسطه -می شود .علت این ترک
تحصیل زودهنگام عالوه بر عدم توانایی آن ها در تامین
مخارج تحصیل است و بچه های پسر برای کمک به پدر
در تامین مخارج خانواده در مشاغل آزاد مشغول به کار
می شوند .در مورد ترک تحصیل زودهنگام فرزندان دختر
هم ،عالوه بر علت اولی که در مورد فرزندان پسر ذکر
شد ،به باورها و سنت های فرهنگی ریشه دار و حاکی از
تعصب که همان مصلحت بودن ازدواج زودهنگام نیز در
آن دخیل است ،می توان اشاره کرد.
بنا به به گفته علیرضا نخعی ،مدیر کل آموزش و پرورش
استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر ،تعداد ۱۸
هزار کالس درس در سراسر استان وجود دارد که از این
تعداد  ۱۱هزار کالس نیاز به ترمیم اساسی دارد و هزینه
بازسازی آن ها به رقمی هنگفت (حدود سه هزار میلیارد
تومان) تبدیل شده است که از توان سازمان آموزش و
پرورش این استان خارج است .برای رسیدن به میانگین
کشوری نیاز به ساخت  ۸۰۰هزار متر مربع فضای
آموزشی است .به این ارقام ،صدها مدرسه کپری را هم
باید اضافه کرد که به گفته رئیس شورای اسالمی سیستان
و بلوچستان تعداد این مدارس بیش از  ۸۰۰مورد است.
گفته وی ،این استان در حال حاضر با مشکل کمبود  ۸هزار

معلم مواجه است .علیرضا نخعی بیان داشت« :سیستان و
بلوچستان تنها استانی در کشور است که به دلیل شرایط
خاص سقفی برای جذب معلم حق التدریس در آن تعیین
نشده است» .او ابراز داشت« :در سیستان و بلوچستان ۲۸
هزار نفر معلم و  ۹هزار نفر در قالب سمت های مختلف
از جمله مدیر ،معاون و کارمند فعالیت دارند .و در سال
تحصیلی  ۹۶تعداد  ۵۸۱هزار دانش آموز در پنج هزار و
نهصد واحد آموزشی به امر تحصیل مشغول بوده اند».
مدیر کل اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان بلوچستان
و سیستان نیز طی گفتگویی با خبرگزاری مهر اظهار داشته
ج ساله
که برای رسیدن به سرانه کشور طی یک برنامه پن 
بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است .برای
رسیدن به استانداردهای کشور باید ساالنه  ۷۰۰میلیارد
تومان به استان سیستان و بلوچستان اختصاص داد .اما این
درحالیست که مجموع اعتبارات استانی و ملی تخصیصی
به طور متوسط در چند سال اخیر حدود  ۷۰میلیارد تومان
بوده است .به عبارتی ساالنه یک دهم بودجه مورد نیاز
تخصیص یافته است.

علیرضا راشکی گفت« :هم اکنون حدود  ۸۰۰کالس پیش
ساخته در مناطق صعب العبور دایر است .و تعداد  6هزار
کالس درس در استان با وضعیتی نابسامان دارای بنای
خشت و گلی است که نیاز به بازسازی فوری دارند .حدود
صد هزار بازمانده از تحصیل در سه مقطع دوره اول و
دوم متوسطه در استان وجود دارد .سرانه سالن ورزشی هر
دانشآموز نوزده صدم متر مربع است».
علیرضا راشکی افزود« :تخریب و بازسازی مدارس
فرسوده ،محوطه سازی و استانداردسازی سرویس های
بهداشتی ،سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس،
جایگزینی تجهیزات فرسوده مدارس ،ساماندهی مدارس
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یک مدرسه کپری در نیک
شهر  -عکس از ایرنا
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شبانه روزی ،بهینه سازی و تجهیز کارگاههای دبیرستان
های کار و دانش ،احداث شبکه و ساماندهی انشعابات
آب ،برق و تلفن مدارس شبانه روزی و افزایش سرانه
سالن های ورزشی از جمله شاخص هایی است که نیاز به
اعتبار دارد.
هم چنین از نظر شاخص های سالمتی و بهداشتی نیز دانش
آموزان این استان در شرایط بسیار ضعیف و شکننده قرار
دارند .پایین بودن سطح درآمد خانواده ها و سایر مشکالت
مالی و اقتصادی و فقدان توانایی در تامین خوراکی مناسب
و کافی برای فرزندان دانش آموز ،آنان را به بیماری هایی از
قبیل کم وزنی ،کوتاهی قد ،کم خونی و فقر آهن و کلسیم
و پروتئین دچار کرده است .این قبیل خانواده ها اغلب
کسانی هستند که طی سال های اخیر صرف ًا از دریافتی
یارانه ها روزگار گذرانده است .به عالوه ،بسیاری از یافته
های پژوهشی در مورد جامعه دانش آموزی عشایری نشان
می دهد که نظام آموزشی مناطق عشایری استان در همه
زمینه ها از جمله ضریب بهره برداری از فضای آموزشی،
نرخ تراکم و نحوه توزیع معلمین در تمام مقاطع تحصیلی

در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برد و فرصت های
آموزشی به صورت عادالنه توزیع نشده است.
در پایان جا دارد که به تعدادی از اطالعات آماری دانش
آموزان استان (بنا به اطالعات آماری که در وبسایت
سازمان آموزش و پرورش استان بلوچستان و سیستان
منتشر شده است) اشاره کنیم:
تعداد مدارس  6,531 :مدرسه
تعداد كالس درس  24,469 :كالس
تعداد كل دانشآموزان  562,220 :نفر
تعداد دانشآموزان دختر  257,325 :نفر
تعداد دانشآموزان پسر  304,895 :نفر

