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از زمان دولت ســازندگی هاشمی  رفسنجانی و شــروع خصوصی سازی ها، موج 
اعتراض های معلم ها آرام آرام شکل گرفت و پولی شدن آموزش و به سبب آن و در 
ســال ها بعد افزایش ترک تحصیلی ها در کشور، مشکالت جدیدی را به همراه آورد 
که هیچ کدام از دولت های مختلف درصدد جبران آن برنیامدند و افزایش تورم های 

سرسام آور و مشکالت معیشتی همه اقشار، عرصه را تنگ تر کرد.
به گونه ای که هرازگاهی شــاهد اعتراض اقشــار مختلف و به خصوص معلم ها 
هســتیم. افرادی که جزء قشــر فرهنگی و فرهیخته یک جامعه محسوب می شوند، 
حاال باید در گیر و دار لقمه نانی دســت به اعتــراض بزنند؛ حتی چندی پیش کانون 
صنفی معلمان ایران به وزیر آموزش و پرورش جهت دیدار نامه ای ارسال کرده بود 
که وزیر درخواســت را رد کرده و همچنین در دو هفته گذشــته و در پی تجمعات، 

معلمان معترض را تهدید به اخراج کرده است.
در بحبوحــه مطالبات معلمان، نامه ای از آموزش و پــرورش منطقه ۱۷ تهران 
منتشر شــده بود که در آن از مدارس خواســته بود با وجود کمبود نیروی سرایدار، 
معلمان در صورت تمایل در این بخش کار کنند که این موضوع با انتقادهایی جدی 
روبه رو شــد و حتی امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس، در رابطه با این خبر تأکید 
می کند: االن وضعیت به شــکلی اســت که در یک کالم می توانم بگویم به اشکال 

مختلف مردم تحقیر می شــوند. این در صورتی اســت که همه جای دنیا، معلم و 
نیروهای درمانی و بهداشــتی جــزء نیروهای مهم یک جامعه هســتند که یکی از 

عوامل جدی توسعه خواهند بود.
با افزایش نگرانی های معیشــتی مردم در ســال های اخیر، اقشار مختلف دست 
بــه اعتراض زدنــد؛ از کارگــران و معلم ها تا بازنشســتگانی با موهای ســفید. این 
جامعه شناس اشــاره می کند: افرادی که مطالبه گری دارند، عمدتا با دلیل و برهان 
است. فرد فیش حقوقی دستش گرفته و طلب معیشت دارد؛ چطور می توان آن را 

به ضد انقالب و دشمنان ربط داد؟
اگر پول خانواده ها نباشد، فعالیت آموزش و پرورش به یک هفته هم نمی رسد

محمدرضا نیک نژاد، معلم، کارشــناس آموزشی و عضو کانون صنفی معلم ها، 
از ریشــه مطالبات معلم ها می گوید: ریشه این اعتراض ها تقریبا یک داستان تاریخی 
دارد. بعد از آمدن دولت ســازندگی آقای رفســنجانی و آن اصالحات اقتصادی به 
نام تعدیل اقتصادی که می خواســتند انجام دهند و اقتصاد را به یک سمت و سویی 
ببرند که با اصالحات مد نظر صندوق بین المللی یکسان شود تا ما هم وارد بازارهای 
جهانی شــویم، بنا بر توصیه صندوق جهانی شروع به خصوصی سازی کردند. حال 
خصوصی ســازی یک اشــل جهانی دارد که خصوصی سازی در آموزش و بهداشت 

جزء اولویت های آخر یک کشــور محسوب می شــود؛ اما اینها به دلیل پیچیدگی کار 
اقتصــادی، دیوار کوتاه آموزش و پرورش و بهداشــت را گیر آوردند و از آن موقع به 
بعد دیگر آرام آرام اعتراضات معلم ها به شــکل های مختلف و در شــرایط مختلف 
شــروع شــد؛ یعنی ما اولین اعتراض ها را تقریبا در ســال های ۷۹ و ۸۰ داشــتیم و 
آرام آرام ســطح و ژرفای آن افزایش پیدا کرد تا آخرین اعتراض ها که ۱۱ اردیبهشت 
۱۴۰۱ بود و با بازداشــت هایی روبه رو شــد. همچنان به نظر می رسد با تمام طرح ها 
و الیحه ها، اتفاقی نیفتاده اســت. یکی از مهم تریــن بخش اعتراض معلم ها از این 
مجموعه مطالبات، خواسته های اقتصادی و معیشتی است که از همان زمان دولت 
سازندگی آرام آرام گســترش پیدا کرد. االن هم شاید تمام اقشار جامعه تحت فشار 

باشند و معلم ها بین حقوق بگیران دولت از همه ضعیف تر باشند.
این معلــم اضافه می کند: خود دولت مصوبه ای دارد که نهاد و ســازمان هایی 
که درآمد دارنــد، مثل وزارت نفت، وزارت مخابــرات و وزارت نیرو، می توانند بنا بر 
تشــخیص ســازمان یا رئیس آن وزارتخانه درآمد را برای رفــاه حال کارمندان خود 
صــرف کنند؛ این در حالی اســت که آمــوزش و پرورش درآمدی نــدارد و اگر پول 
خانواده ها نباشــد، فعالیت آموزش و پرورش به یک هفته هم نمی رســد و تعطیل 
می شــود. در هر صورت این اعتراضات خودش را در همان سال ۸۴ تا ۸۵ نشان داد 
که با بازداشــت همراه بود؛ اما آنجا آمدند الیحه خدمات کشوری را تصویب کردند 
که اتفاقــا یکی از مطالبات اصلی معلم ها بود که متأســفانه بعــد از اینکه دولت 
جدید آمد و می خواســت الیحه را پس بگیرد، با فشــار معلم ها پا پس کشــیدند و 
پس نگرفتند. اما متأسفانه آن را دور زدند و الیحه محدود شد و چیزی گیر معلم ها 
نیامد. مثال یکی از بندهای مهم الیحه خدمات کشــوری این بود که حقوق معلم ها 

حــاال روزبه روز نگرانی از کوچک ترشــدن ســفره خانوارها بیشــتر می شــود و 
اعتراضات معیشــتی هم...؛ نمونه آن، اجتماعات معلم ها در هفته های گذشــته 
اســت، همچنین با وجود افزایش سرسام آور تورم در کشور حقوق ها و دستمزدها 
تغییر کمی داشــته و جالب آنکه کســانی که بین پنج میلیون و ۷۰۰ تا ۱۰ میلیون 
درآمد دارند هم شامل پرداخت مالیات محسوب می شوند؛ درصورتی که این افراد 

همچنان با توجه به معیار خط فقر، فقیر محسوب می شوند.
با وجودی که هرسال، در دولت های مختلف شاهد افزایش تورم بودیم، برخی 
خدمات مانند ســالمت و آموزش هم کم کم به گســتره بخش خصوصی وارد شد 
که در این شــرایط بســیاری از افراد به دلیل فقدان توان مالــی این اولویت را کنار 
گذاشــتند؛ کمااینکه بعد از پولی شــدن تحصیل کودکان شاهد ترک تحصیلی های 
زیــادی بودیم و به دلیل بحــران اقتصادی وزارت آموزش وپــرورش معلم ها هم 
دچار مشکالت معیشتی شــدند. در این رابطه حسین راغفر، استاد دانشگاه به این 

نکته توجه دارد که متأســفانه در بخش خصوصی سیاســت های اقتصادی کشور، 
بعد از جنگ تحمیلی نســبت به هزینه هایی که در بخش های آموزش و ســالمت 
صرف می شــود، به عنوان هزینه برای دولت تلقی می کردنــد؛ درصورتی که اینها 
هزینه نیست بلکه ســرمایه گذاری است که در مدت کوتاه پاسخ نمی دهد و باعث 
رشد اقتصادی جامعه هم خواهد شد. متأسفانه این سیاست ها امروز جواب داده؛ 
سیاست هایی که در دهه های گذشته بوده باعث همین چالش های بی سابقه حال 

حاضر است.
درآمد ۱۱ تا ۱۲ میلیون برای حداقل های زندگی نیاز است

حســین راغفر، در پاسخ به ســؤالی در رابطه با درآمد یک خانواده برای تأمین 
نیازهــای اولیه، می گوید: این موضوع در مناطق مختلف کشــور متفاوت اســت و 
بر اساس شــرایط تغییر می کند. قطعا هزینه زندگی در شهرهای بزرگ مثل تهران 
متفاوت تر از شــهرهای کوچک اســت. در تهــران یک خانــواده چهارنفره به طور 

متعــارف به ۱۱ تا ۱۲ میلیون بــرای برطرف کردن حداقل های خود نیاز دارند؛ این با 
کف بودجه ای دســتمزد که دولت تصویب کرده، فاصله زیادی دارد. ضمن اینکه 
ظاهــرا باوجود اینکه دولت برای افزایش دســتمزد تمایل دارد، مجلس مقاومت 
می کند که بهانه اش هم بحث تورم اســت؛ درحالی کــه موتورهای خلق تورم در 
کشــور دستمزد نیســت بلکه عوامل متعدد دیگری است که باید در جای خودش 
بررســی شــود که مهم ترین آنها افزایش قیمت ارز اســت که بحث خود دولت و 
حاکمیت مطرح است و انحصار و شبه انحصارهای گسترده به برخی دستگاه های 
برون دولتــی داده شــده و هیچ کس هم به قیمت گذاری هــا و انحصارهایی که در 
اختیار دارند، معترض نیســت. این مســائل باعث افزایش رکود عمیق تر شده و ارز 
هم در کشــور کاهش پیدا کرده، هم زمان هم شــاهد قاچاق گســترده هستیم که 
به هرصورت بــه نظر من کنترل آنها قطعا برای حاکمیــت هزینه خیلی کمتری از 
پیامدهای قاچاق دارد اما یک عزم سیاسی برای این اقدامات وجود ندارد که هزینه 

آن را مردم باید بپردازند؛ به خصوص اقشــار زحمتکش جامعه مانند معلم ها که 
می بینند از سال ۹۶ که جهش های ارزی آغاز شده تا ماه اول ۱۴۰۱ قیمت ها ۱۱ برابر 
افزایش پیدا کرده است، درحالی که دستمزدها چهارونیم برابر شده است. طبیعی 
اســت که در چنین شــرایطی مثل دو ماه اول سال شاهد رشد جهشی در قیمت ها 
باشــیم. با این وجود، هیچ واکنشی هم از سوی دولت و مجلس برای اثربخشی بر 

این تورم ها شاهد نیستیم.
راغفر اضافــه می کند: اینکه انتظار برود مردم و گروه های مختلف تحمل کنند، 
درســت نیســت و االن چندین سال اســت که این تفکر وجود دارد که باید با پایین 
نگه داشــتن دســتمزدها تورم را کنترل کرد؛ درحالی که این یک دروغ بســیار بزرگ 
اســت. این بخشــی از سیاســت های نئولیبرالی اســت که در همه جای دنیا هم 
حامیان ســرمایه اصلی ترین علت این توجیه هســتند و هزینه آن را باید مردم و به 
دنبال آن نظام سیاســی بپردازد. بنابراین به نظر من این فقط شامل معلم ها نیست 

بلکه تصمیماتی که دولت در رابطه با افزایش حداقل دســتمزد گرفته، پایین تر از 
خط فقر ۱۰ میلیون تومان اســت که حال کســانی که بین پنج میلیون و ۷۰۰ تا ۱۰ 
میلیون درآمد دارند هم شامل پرداخت مالیات حساب می شوند. در صورتی که این 
افراد همچنان با توجه به معیار خط فقر، فقیر محســوب می شوند، باوجوداین ما 
می بینیــم گروه های اصلی در جامعه مالیات پرداخت نمی کنند و در همین بودجه 
۱۴۰۱ ما شــاهد این هستیم که عمده فشــارها باز بر مردم و حقوق بگیران است تا 
اینکه بر بخش های ســوددهی بزرگ باشد؛ بنابراین مشــکل ما در نظام مالیاتی و 
حضور نهادهای قدرت در اقتصاد اســت که منشــأ بسیاری از ناکارآمدی ها خواهد 

بود.
این اقتصاددان ادامه می دهد: اینها همه باعث فرار ســرمایه از کشور و رکود در 
اقتصاد شده که به دنبالش تورم لجام گسیخته به وجود آمده و بخش قابل توجهی 
از آن را بایــد کارکنان دولت و نیروهای کارگری بپردازند، تازه باید توجه کنیم که در 

خیلی از موارد کارفرماها قادر به پرداخت این دستمزد پنج میلیون و ۷۰۰ نیستند و 
نیروی کار باید انتخاب کند که با این دســتمزد نازل بماند یا برود که چون معموال 
هم کار نیست، مجبور به تمکین با همین دستمزد ناچیز خواهد بود. همچنین االن 
که حداقل دســتمزد توسط دولت اعالم شده، کارفرما در بسیاری از موارد ناتوان از 
پرداخت هســتند و سازمان های بیمه و بازنشســتگی ها بالفاصله به سراغ کارفرما 
می  روند. در کل چارچوب تفکر نئولیبرالی مجموعه ای از سیاست هاســت که یکی 
از آنها ســرکوب دســتمزد نیروی کار است. امروز هم ســهم دستمزد نیروی کار از 
تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و قابل توجه اینکه در کشورهای 
بزرگ دنیا تا ۷۰ درصد می رســد؛ بنابراین سرکوب دستمزدها و منحرف کردن افکار 

عمومی از موتورهای خلق تورم کشور عامل افزایش تورم قلمداد می شود.
ایــن اقتصــاددان در مــورد وضعیت اقتصادی سیســتم آموزش وپــرورش، از 
پولی شــدن آموزش تا مشکالت معیشــتی معلم ها، اضافه می کند: درباره اهمیت 

چالش های اقتصادی ۴  دهه و نگرانی های امروز

نســترن فرخه: کودکی اغلب افراد با رؤیای شغل معلمی سپری شده اســت و حتی در محتوای درسی مدارس نیز این شغل را مشابه شغل انبیا در نظر 
می گیرند؛ اما حاال با وجود مطالبات طوالنی مدت معلم ها که در تجمعاتی آن را فریاد زدند، با بی توجهی به اعتراضاتشان که از مشکل معیشتی تا انتقاد 

به پولی شدن آموزش بوده، چیزی عایدشان نشده است.

روند مطالبات معلم ها طی  دهه های  گذشته

فیش حقوقی در دست و طلب معیشت

قانون اساسی و  حق اعتراض
طبق قانون اساســی تجمع و راهپیمایی حق شــهروندان و آزاد 
اســت و فقط دو شــرط دارد؛ افراد اسلحه نداشــته باشند و خالف 
مبانی اســالم رفتار نکنند که هیچ کدام از این مســائل در تجمعات 
اخیر معلمان وجود نداشــت اما قانون دیگــری برای محدودکردن 
قانون اساسی وجود دارد که از آن به عنوان قانون عادی یاد می شود 
که نعمت احمدی، وکیل دادگستری به آن اشاره می کند و می گوید: 
یــک قانون عادی ایجاد کردند که باعث تخفیف و محدودیت قانون 
اساسی شــده  که در تاریخ قانون گذاری دنیا بی سابقه است که باید 
وزارت کشــور مجوز اجتماع را بدهد که البته در این ۴۰ ســال هرگز 
مجوزی صادر نکرده اســت. مردم هم مطالباتی دارند و مجوزی به 

آنها داده نمی شود و با آنها برخورد می شود.
او همچنیــن در بخــش دیگــر صحبت هایــش اشــاره می کند 
که مــا یک گرفتــاری داریم که قوانین نوشــته می شــود که قانون 

اساســی را محدود کنــد و االن بهانــه آقایان این اســت که قانون 
عــادی را داریــم کــه بایــد از وزارت کشــور اجــازه گرفته شــود؛ 
درصورتی کــه در طــول مــدت این ۴۰ ســال یک مجــوز هم صادر

 نشده است.
برخورد با تجمعات خالف قانون اساسی است

نعمت احمدی، وکیل دادگســتری ضمن اشــاره به اجازه قانون 
اساســی به ایجاد تجمع و اعتــراض شــهروندان، می گوید: معلم 
تأثیرگذارترین فرد در جامعه است، کودک را شش سال در خانه نگه 
می داریم و بعد دست معلم می سپاریم، حال اگر من معلمی هستم 
که به دلیل شرایط کینه ای شده ام و با من خوب رفتار نشده، این روی 

بچه اثر خواهد گذاشت. 
بنابراین باید صدای مردم را شــنید. اگر نتوانیم با این قشر ارتباط 
برقرار کنیم و به خواســته های بحقشــان توجه کنیــم، پس با چه 

زبانی صحبــت خواهیم کرد؟ قانون اساســی در اصول متعدده در 
شرح وظایف دولت و حاکمیت و مردم، تأسیساتی دارد؛ راهپیمایی، 
اعتراض و اجتماع حق طبیعی هر فرد است اما این حق طبیعی در 

قانون اساسی نادیده گرفته می شود.
این وکیل با اشــاره به مجوز وزارت کشــور بــرای ایجاد اجتماع، 
اضافه می کنــد از اول انقالب ببینید که بــرای چند مورد تجمع که 
اجازه می خواســتند، مجوز صادر شــده؟ ما می گوییم در ۴۰ ســال 
گذشــته مجوزهایی را که صادر کردید، نشــان دهیــد. از طرفی هم 
برای اجتماعی خــاص از چهار روز قبل می گویند جمعه اعتراضات 
خودجوش مردم را داریم، بعد هم برای خیلی از افراد دولتی مجوز 
صادر می کنند؛ آنها هم هرچه دلشــان بخواهد می گویند و رســانه 
ملــی هم منتشــر می کند ولی معلم و بازنشســته ای کــه اعتراض 
می کند، قانونی که خودتان نوشــتید، یکسان ســازی و همسان سازی 

حقوق معلمین و بازنشســتگان را رعایت نمی کنید و با آنها برخورد 
می شود؛ چنین رفتاری موافق قانون اساسی نیست.

احمدی ادامه می دهد: در قانون اساســی آمــده که اجتماعات 
آزاد اســت و دو شــرط دارد، افراد اســلحه نداشــته باشند و مخل 
مبانی اســالم رفتار نکنند که هیچ کدام از این مســائل در تجمعات 
معلم هــا وجود نداشــت اما یــک قانون عــادی ایجــاد کردند که 
باعث محدودیت قانون اساســی شــده  که در تاریــخ قانون گذاری 
دنیا بی ســابقه اســت. توجه کنید اجتماع طبق قانون اساسی جایز 
بوده و آن دو شــرط را که ذکــر کردم، دارد که یکی عدم اســتفاده 
از اســلحه اســت که خودتان در نظر بگیرید این افــراد فرهنگی و 
فرهیخته اصال چه ارتباطی به اســلحه خواهند داشــت! این افراد 
کامال مشــخص می کنند که به چه علت قرار اســت تجمع داشــته 
باشــند. حتی بازنشستگان هم کامال مطالباتشان را اعالم کرده بودند 

و این طور نیســت که اجتماعی درست کنند و مطالبات و هدفشان را 
اعــالم نکنند. حال با وجود قانون عادی باید از وزارت کشــور مجوز 
دریافت کنند که شــرح مســائل را ذکر کردم. در کنار این ما در کشور 
دادگاه قانون اساســی نداریم؛ یعنی در دنیا کشــورهای دیگر دادگاه 
قانون اساســی دارند که اگــر از تصویب قوانینی گذشــت، لوایحی 
که دارد تنظیم می شــود تا تبدیل به قانون شــود، افــراد می توانند 
با آن دادگاه قانون اساســی شــکایت کنند و بگوینــد این الیحه ای 
که نوشــته می شــود، خالف قانون اساسی اســت و بنابراین قانون 
اساسی خود را از تعرض دور نگه  می دارد اما چنین امکانی را ما در

 قانون اساسی نداریم.
ایــن وکیل ادامه می دهد: اگر ما دادگاه قانون اساســی داشــتیم 
و بــه آن دادگاه مراجعه می کردیم، می توانســتیم این قانون عادی 
را ابطــال کنیم. ما یک گرفتاری داریم که قوانین نوشــته می شــود 

که قانون اساســی را محدود کند و االن بهانه آقایان این اســت که 
قانون عــادی را داریم که باید از وزارت کشــور اجازه گرفته شــود، 
در صورتی که در این ۴۰ ســال یعنی از ســال ۵۸ که قانون اساســی 
تصویــب شــده تــا االن و در دولت اصالحــات که جامعــه مدنی 
تعریف شــد و معنا پیدا کرد تــا دولت اصولگرا یک مجوز هم صادر 

نشده است.
احمــدی اضافه می کند: ما در علم حقوق یک مبحثی به اســم 
قانــون متــروک داریم؛ یعنــی تصویب شــده، اعتبــار الزم االجرا را 
دارد ولی اجرا نمی شــود که یکی از آنها قانــون صدور مجوز برای 
راهپیمایی اســت که تا این لحظه برای هیچ تجمعی صادر نشــده 
و عمــال یک دیوار ســنگین بزرگ بین دولت و مردم کشــیده شــده؛ 
همه اینها منجر به این می شــود که مطالباتشــان را بروز ندهند و ما 
یک دفعه با اتفاقات ۹۶ و ۹۸ روبه رو شــویم. وقتی اجازه نمی دهیم 

افــراد حرفشــان را بزنند، به محــض اینکه اولین موقعیــت را پیدا 
می کنند، حرکت می کنند.

او در آخر با اشــاره به یک تجربه شخصی خود، می گوید: من در 
ایام عید به ســوئیس رفته بودم و همان موقع انتخابات فرانسه هم 
بود، با توجه به اینکه آنجا سندیکا و اتحادیه محور است، کانون های 
صنفی کامال مشخص می کنند چه روز و چه ساعت، در چه منطقه ای 
تجمع کنند و به وزارت کشــور اطالع می دهند؛ درصورتی که ما یک 
کشور سندیکا و اتحادیه گریز هستیم و هیچ تشکلی نداریم که دولت 

به رسمیت بشناسد. 
همیــن االن آقــای بداغــی، عبــدی، حبیبــی و چنــد معلــم 
دیگــر در بازداشــت هســتند؛ آنها خواســته هایی داشــتند و وقتی 
مجوزی بــه آنها نمی دهید، ایــن رفتار با آنها طبق قانون اساســی 

خالف است.

گـزارش

معلمی که برای درخواســت نیازهــای اولیه خود مجبور بــه فریاد و اعتراض 
می شود و مورد بی مهری قرار می گیرد، دیگر توانی برای حضور در کالس های درس 
ندارد و حمل تنش و احساســات ناخوشایند این معلم ها ضربه های بیشتری بر پیکر 

سیستم آموزشی کشور وارد خواهد کرد.
موضوعی که علی نیکجو، روان پزشک و عضو انجمن روان پزشکان ایران هم به 
آن اشاره می کند: معلمی که احساس تحقیر و خشم دارد و این حس را در خودش 
ســرکوب می کند، دســتش از همه جا کوتاه اســت و به اســتیصال رسیده، خشمی 
درونش ایجاد می شــود که بروزش از روش های انفعالی، تهاجمی خود را نشــان 

می دهد، مثال دیگر انگیزه ای برای آموزش به دانش آموزان ندارد.
اینها در حالی است که همیشه معلم ها نقش پررنگی در شکل گیری شخصیت 
کودکان داشــتند و در بســیاری از جوامع حــوزه آموزش مهم تریــن بخش تربیتی 
جامعه محســوب می شــود و بــرای همین مطالبــات معلم هــا از اهمیت باالیی 
برخوردار است که نیکجو در بین صحبت هایش این موضوع را هم در نظر می گیرد 
و می گوید: معلم های دبســتان، پیش دبســتان و دوره راهنمایی تأثیر بسیار عمیقی 
روی احساســاتی مثل شــجاعت، جســارت صداقت، عزت نفس و احساساتی مثل 
تحقیر کودکان دارند، هرچه معلم به لحاظ روان شــناختی ســالم تر باشد می تواند 

تأثیرات بسیار عظیمی روی کودکان داشته باشد.
روان سالم معلم و مؤثر بر روحیات کودکان

علی نیکجو، روان پزشک و عضو انجمن روان پزشکان ایران، با توجه به تنش های 
موجود در سیستم آموزشی کشــور که به مطالبات معلم ها مربوط است، می گوید: 
توجه کنید که وقتی معلم احســاس تحقیرشدگی سیستماتیک می کند و همچنین 
مطالباتش توســط دولت دیده نمی شــود و حتی مورد بی مهری قــرار می گیرد، یا 
می بیند که در مقایســه با بسیاری از اقشار دیگر مثل حوزه امالک، ماشین و آرایشگر 
از نظر اقتصادی در شــرایط بســیار پایین تری به ســر می برد، در کنارش هم شاهد 
صحبت هایی از رانت های چند هزار میلیاردی اســت، در صورتی که خودش برای 
حداقل های یک معیشــت آبرومند خانواده ناتوان است تأثیر روانی ناخوشایندی بر 

آنها می گذارد.
این روان پزشــک اضافــه می کند: بی تردید همــه اینها در ذهــن و روان او تأثیر 
می گــذارد و او را از انگیــزه الزم بــرای انتقال آموخته های خود تهــی می کند، این 
جمله که معلمی شــغل انبیاست از آن حرف های درستی است که با تفسیر اشتباه 

باعث می شــود معلم ها به حقوقشان نرسند، در این شرایط معلمی که می خواهد 
تشــکیل خانواده بدهد، بچه دار شــود و فرزندش هزاران نیاز و درخواست دارد، از 
همه حقوقش محروم می ماند و با یک جمله مقدس مآبانه بر همه اینها ســرپوش 
گذاشــته می شود، بنابراین معلمی که احســاس تحقیر و خشم دارد و این حس را 
در خودش ســرکوب می کند، دســتش از همه جا کوتاه است و به استیصال رسیده، 
خشــمی درونش ایجاد می شود که بروزش از روش های انفعالی، تهاجمی خود را 

نشان می دهد، مثال دیگر انگیزه ای برای آموزش به دانش آموزان ندارد.
نیکجــو ادامه می دهد: همچنین اگــر معلم خشــمش را نمی تواند کنترل کند 
یا به ســمت مدیران باالدستی ببرد، احتمال دارد به ســمت دانش آموزان ببرد که 
البتــه کنش دموکراتیــک و مدنی معلم ها در یک الی دو ســال اخیر واقعا برای ما 
درس آموز اســت، بی تردید معلم ها یکی از آن عواملی هستند که نقش کلیدی در 
شکل گیری شخصیت بچه ها دارند و برای همین این حوزه باید اهمیت زیادی داشته 
باشــد، وقتی ما یک نگاه روان کاوانه داشته باشیم در رابطه با ساختار روان شناختی 
آدم ها چند چیز را باید در نظر بگیریم، یکی از آنها ژنوگرام اســت و اینکه فرد از چه 
خانواده ای می آید و از نظر ذهنی و روان شــناختی آن خانواده به چه صورت است، 
پــدر و مادر چه روابطی با هم داشــتند و حتی اینکه پــدر و مادر در چه خانواده ای 
رشــد کردند همه عاملی در شکل گیری ذهنیت روان شناختی ماست و تأثیری که در 
مدار های مغزی می گذارد در این اندازه اســت که فرد در کدام کشــور با چه شرایط 
زندگی می کند، قوانین کشــور چگونه اســت و دولتمردانش چه کسانی هستند، با 
همه اینها موضوع راجع به معلمان همین است که کمتر مورد بحث گذاشته شده، 
معلم های دبستان، پیش دبستان و دوره راهنمایی تأثیر بسیار عمیقی بر احساساتی 
مثل شجاعت، جسارت صداقت، عزت نفس و احساساتی مثل تحقیر کودکان دارند، 
هر چه معلم به لحاظ روان شــناختی سالم تر باشد می تواند تأثیرات بسیار عظیمی 
روی کودکان داشــته باشــد. در کنارش کودکان خیلی خوب همانندسازی می کنند 
و رفتار معلم برای آنها بســیار تأثیرگذار اســت، وقتی معلم بــا روحیات تنش آلود 
و احســاس اســتیصال و تحقیر تدریس می کند و ناگزیر اســت که نیــازش را فریاد 
بزنــد، بی شــک این تنش را با خودش به هر کجا می بــرد، از کالس درس تا خانه و 
اطرافیان همه تحت تأثیر قرار می گیرند، اما آنچه بیشــتر مؤثر اســت اینکه معلم ها 
االن برای حق و حقوقشان تالش می کنند و از هر درس تاریخی و اجتماعی مفیدتر 

خواهد بود.

حداقل باید برابر تورم ساالنه افزایش پیدا کند که اصال این موضوع به افسانه تبدیل 
شد و یادشان رفت؛ حتی دیدیم تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد هم رسیده بود ولی حقوق 
معلم ۱۰ درصد اضافه شده بود. بعد بحث رتبه بندی مطرح شد. با کش وقوس های 
فراوان در دولت آقای روحانی تصویب شــد و به دولت آقای رئیســی رسید؛ اما در 
دولت آقای رئیســی هم همان رفتار زمان آقای احمدی نژاد را داشتند که تا سر کار 
آمد گفتند برنامه دولت قبل بوده برای فشــار به دولت جدید و موضوع رفت برای 
پس گرفتــن الیحه که معلم ها اعتراض کردند و در یک ســال اخیر هرچه اعتراض 
داریم در واقع برای رتبه بندی بوده اســت و این رتبه بندی را نتوانســتند در حقیقت 
کنار بگذارند به دلیل فشــارهایی که وجود داشت؛ اما آمدند آن را به شکل دیگری 

دور زدند.
نیک نژاد ادامه می دهد: در رتبه بندی به این شــکل اســت که پایین ترین حقوق 
آموزش و پرورش نباید از ۸۰ درصد حقوق بگیر هم دوره خودش در دانشــگاه کمتر 
باشد و باید به اندازه کارمند هم پایه  خودش باشد که در آموزش عالی حضور دارد و 
آن را حذف کردند. قرار بود طبق مصوبه خودشان از اول مهر ۱۴۰۰ این را اجرا کنند، 
ولــی می بینیم کــه می گویند بودجه ندارند. به هر حال اگر این فشــار هم نبود، این 
الیحه دست و پا شکسته اجرا نمی شد و ما می بینیم که از طرف دیگر دورش می زنند. 
آخریــن اعتراض هم یک روز قبل از روز معلم ۱۴۰۱ بود که تا جایی که می دانم ۱۰، 
۱۲ نفر از معلم های سراســر کشور را بازداشــت کردند. تا االن هم در این شش ماه 

۱۸۰ شهر تجمع داشتند که تقریبا با برخورد مواجه شدند.
وزیر نامه دیدار با کانون صنفی معلمان را جواب نداد

نرگس ملک زاده، عضــو کانون صنفی معلمان در رابطه بــا مطالبات معلم ها 
می گویــد: یکــی از مهم تریــن مطالبی که مــا درخواســت کرده بودیم و شــامل 
بازنشســتگان هم می شــود، اجرای اصولی قانون مدیریت خدمات کشوری و بحث 
رتبه بندی اســت و همسان  سازی حقوق بازنشستگان است، در کنار آن هم مواردی 
مثل امنیت شــغلی و اســتخدام قطعی برای همکارانمان را می خواستیم که جزء 
نیروهای آزاد مدارس و حق التدریسی هستند. حاال که با کمبود نیرو مواجه هستیم، 
امکان دارد تا ســال های طوالنی این نیروها مورد اســتفاده قرار گیرند ولی همیشه 
این ترس با نیروهای حق التدریس است که شرایطی پیش بیاید که دیگر نتوانند کار 
کنند. همچنین موضوع دیگر توقف خصوصی ســازی است که درحال نهادینه  شدن 
است و چون بودجه کافی برای آن تخصیص نمی دهند، مثل سرانه مدارس، کیفیت 
مــدارس دولتی پایین می آیــد و خانواده ها بچه های خود را بــه مراکز غیرانتفاعی 
می برند، همچنین موضوع دیگر که این ســال ها مطرح بوده، بحث صندوق ذخیره 
فرهنگیان است و افراد پیگیر هســتند تا سرمایه غارت  شده به فرهنگیان بازگردانده 
شود و در این صورت حتی بازماندگان افراد بازنشسته که فوت کرده  اند هم از مزایای 
صندوق بهره مند می شوند. خواسته دیگری که داریم بازگشت معلم هایی است که 
به دلیل ایجاد پرونده از کار اخراج شدند؛ چون افرادی که اخراج و بازداشت شدند، 

همه به دلیل مطالباتی بوده که ما هم مطرح می کنیم.
این فعال صنفی اضافه می کند: در ماه های اخیر هم به ما می گویند چرا مطالبات 
را به خیابان می آورید، در صورتی که کانون صنفی معلمان ایران نامه دیدار با وزیر 
نوشت ولی اصال هیچ دیداری را نپذیرفتند و در دیدار نمادینی هم که داشتند، هیچ 
نماینده قشــری از معلمین معترض دعوت نبودند. در پایان هم باید بگویم اعتراض 
به خصوصی سازی ها کامال به تحصیل کودکان مربوط است که طبق قانون اساسی 
باید تحصیل رایگان باشد ولی االن من به  عنوان مدیر مدرسه اگر پول والدین نباشد، 

نمی توانم مدرسه را سرپا نگه دارم و از کمک خانواده ها استفاده می کنم.
افزایش استعفای معلم ها، مخصوصا نیروهای جوان تر

اســماعیل جعفــری، یک فعال فرهنگی کــه در یکی از مناطق محروم اســتان 
قزوین مشــغول تدریس است، درباره مطالبات معلم ها می گوید: مطالبات ما که در 
دولت های مختلف مورد بی توجهی قرار گرفته، مسائلی نیست که به یک تا دو سال 
اخیر مربوط باشــد که البته در چند سال اخیر مطالبات ما پرشورتر و همه گیرتر شده 
ولی اصل مطالبات از چند دهه قبل اســت، موضوع اصلی آن هم بحث معیشــت 
اســت که در دولت های مختلف مــورد بی توجهی قرار گرفته اســت. حتی قانون 
مدیریت خدمات کشوری به این دلیل اجرا شد که بتواند عدالت در پرداخت حقوق 
بین کارکنان دولــت را اجرا کند و بی عدالتی ها در نظام پرداخت حقوق از بین برود 
کــه ناکارآمــد بود و وضعیت را بدتــر از قبل کرد که البته دالیل مختلفی داشــت. 
دولت هــای مختلف مثل دولت نهــم، دهم، یازدهم، دوازدهم و ســیزدهم به این 
موضوع پرداختند و همان  طورکه می دانید مطالبات ما چند محور دارد؛ یکی از آنها 
بحث معیشت و قانون مدیریت خدمات کشوری است که می خواهیم تمام بند ها و 
ماده های این قانون مانند دیگر دســتگاه ها برای ما معلم ها اجرا شود. معتقدم اگر 
وزارت آموزش  وپرورش قانون مدیریت خدمات کشــوری را درست اجرا کند و به ما 

معلمان هم مانند کارکنان دیگر دســتگاه های دولتــی ماهانه پرداختی  هایی تحت 
عنوان رفاهیات، مناســبت های ملی و مذهبی، پرداختی های مستمر و اضافه  کار که 
مبلغ کمی نیست و بعضا بیش از حقوق دریافتی می شود، داشته باشد، بیش از ۸۰ 
درصد مشــکالت معیشــتی ما معلم ها رفع خواهد شد؛ ولی متأسفانه سال هاست 
ایــن اتفاق رخ نداده و معلمان فقط یک حداقل حقوق در کنار عیدی آخر ســال را 

دریافت می کنند که تبعیض بزرگی است.
مطالبــه دیگر مــا صندوق ذخیره فرهنگیان اســت که از ســال ۷۴ با پول خود 
معلم ها شــکل گرفت و ســرمایه گذاری کردیم و االن به یک مؤسسه تقریبا پولدار 
و ثروتمند تبدیل شــده و برای همین ثروت هم یک ســری افراد در دولت و مجلس 
طرح های مختلفی مطرح می کنند تا آن را از دســت ما بگیرند. ما درخواست داریم 
تا مطابق اساســنامه قانونی  ای که در تیرماه ۱۴۰۰ تصویب شد، معلمان افراد مورد 
نظر و اعتماد خودشــان را برای عضویت در هیئــت  امنای صندوق ذخیره از طریق 
انتخابــات سراســری، انتخاب کنند تــا در تصمیم  گیری ها شــرکت کنند و مدیریت 
صندوق را به دســت خودشــان بگیرند. موضوع دیگری که در اساســنامه آمده و 
مطالبه تمام معلمان شــاغل و بازنشســته عضو صندوق بــا جمعیت بیش از یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اســت، بحث تخصیص سهام و عرضه در بورس است؛ یعنی 
کل دارایی های صندوق که چندهزار میلیارد تومان است، در بورس به  صورت سهام 

به اعضا تخصیص داده شود.
همچنیــن یکی از داغ ترین بحث هایــی که داریم، موضــوع رتبه  بندی معلمان 
اســت که بیش از ۱۰ سال اســت منتظر آن بودیم و با تأخیر چندساله و طبق الیحه 
دولت دوازدهم قرار بود از ابتدای ســال ۱۴۰۰ اجرا شــود ولــی بعد از ۱۴ ماه هنوز 
این اتفاق نیفتاده اســت و در قانونی که تصویب شد، حتی سیاست های کلی نظام 
اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه 
را هم نادیده گرفتند و اینها متأســفانه ظلمی است که به معلم ها شده و هیچ کدام 
از خواســته ها و قوانین موجود را در این مصوبه لحاظ نکردند و متأسفانه می بینیم 
که هرروز معلم ها معترض هســتند. بعــد از آن به تصویب قانون آیین نامه اجرائی 
رســیدیم که می توانم بــه جرئت بگویم بیش از نیمــی از انتظارت و اهداف همین 
قانون نصفه  ونیمه و ضعیف در آیین نامه دیده نشده است؛ یعنی آیین نامه به قدری 
ضعیف نوشــته شــده بود که هیچ  کدام از اهداف موردنظر ســند تحــول بنیادی و 
مطالبات معلم ها در آن وجود نداشت. همچنین مسئوالن کارگروه تدوین آیین نامه 
رتبه  بندی تمام پیشــنهادهای منطقی، علمی و درستی را که معلمان ارائه دادند و 
می توانســت منجر به رشد کیفی و توســعه آموزش و پرورش و جذب نخبگان شود 
و همچنین با اســتفاده حداکثری از همین قانون مصوب ســطح معیشت معلمان 
بهبود یابد، نادیده گرفتند و هیچ توجهی به این مسائل نکردند و در آخر آشی پختند 
که آن  قدر شــور اســت که صدای همه را درآورده است و مســلما با این روش من 
بارها گفته ام که رتبه بندی نه  تنهــا کمکی به معلم ها و آموزش  و پرورش نمی کند 
بلکــه یک ضربه بســیار بدی را هم به مجموعه در آینــده خواهد زد و اصال جذب 
نخبه ای صورت نمی گیرد. تشــکیل سازمان نظام معلمی جهت مشارکت معلمان 
در تصمیم  گیری هــای وزارت آموزش و پرورش و صدور صالحیت های معلمی یکی 
دیگر از خواســته های معلمان است که از سال ۱۳۹۵ این موضوع بالتکلیف مانده 
اســت. این معلم همچنیــن اضافه می کند: شــرایط مهاجرت در حــوزه معلم ها 
متفاوت است؛ اما در همین چند ماه اخیر به دلیل برخوردهایی که دولت و مجلس 
و وزارتخانه با معلم ها داشــته، می توانم بگویم شــاهد استعفا های زیادی هستیم 
و خیلــی از معلم ها مخصوصا افرادی که تازه کار هســتند با موج اســتعفا روبه رو 
هستند و خیلی از همکاران ما نه در قالب معلم ولی توانستند رزومه برای مهاجرت 

تهیه کنند.
همچنین شــرایط برای نیروهای خدماتی و ســرایداران مدارس در کنار معلمان 
خرید خدمات و معلمان حق التدریس واقعا ســخت اســت، با حقوق دو الی ســه 

میلیون تومانی ناچیز زحمت می کشند که همان هم دیر به دیر پرداخت می شود.
در کل معلم هــا اگر اعتراضــی دارند، از زیاده خواهی نیســت، فقط می خواهند 
شــرایط آنان مثل دیگر کارمندان دولت باشــد و من بشــخصه در برابر هرکس که 
مطالبه بیشــتر از قانون و حق خودمان و آنچه اعالم کردیم داشــته باشد، می گویم 
این حق شــما نیســت؛ ولی از دولت هم می خواهیم چیزی کمتر از حق و قانون به 

ما ندهد.
به اشکال مختلف مردم نادیده گرفته می شوند

امیر محمــود حریرچی، جامعه شــناس، دربــاره بخش نامه آمــوزش و پرورش 
منطقه ۱۷ مبنی بر اینکه «به دلیل کمبود نیروی سرایدار در صورت تمایل، معلمان 
در بخش ســرایداری مدرسه هم کار کنند»، می گوید: االن وضعیت به شکلی است 
که در یک کالم می توانم بگویم که به اشکال مختلف مردم نادیده گرفته می شوند، 

معلمی که باالترین شــأن را باید داشته باشد، به این شکل تخریبش می کنند که اگر 
پــول الزم داری، کار ســرایداری انجام بده. در کنارش هم پاســخ گوی نیاز معلم ها 
نیستند و مدام از آنها فرار می کنند، االن هم شاهد این بخش نامه مبتذل هستیم که 
ابالغ شده؛ در صورتی که شغل معلمی در دومین رده طبقه شغلی جهان قرار دارد؛ 
یعنــی آن قدر به بحث آموزش و پرورش اهمیت می دهند؛ چون آموزش و پرورش 
برای کودکانی اســت که آینده سازان هر کشور هســتند؛ بنابراین یک سری مؤلفه ها 
را به شــکل مرتب رعایت می کننــد؛ از آموزش های ضمن خدمت، کالس های فوق 
برنامــه که همه رایگان اســت، همچنین در کنار بحث آموزش برای ســالمت هم 
هزینه می کنند که هدفمند اســت؛ اما در نظر بگیرید که ما کامال برعکس آن عمل 
می کنیــم؛ یعنی معلمان ما جزء فقیرترین افراد جامعه هســتند؛ به ویژه آنهایی که 
تازه استخدام شــده اند و جوان تر هستند، در کنار بازنشستگان هم که عمری در این 
حوزه فعال بودند، مثل بسیاری از اقشار شرایط سختی دارند و می بینیم به این شکل 
تحقیر می شوند، این افراد با این شرایط چه چیز می خواهند به فرزندان ما یاد دهند؟ 
دانش آموز کامل از چهره معلم متوجه می شود، دانش آموزی بود که می گفت پول 
جمع کنیم بدهیم به معلم مان تا این قدر ناراحت نباشــد. همه این مســائل نشــان 
می دهد که مســئوالن نمی بینند و اصال برای شان مهم نیست؛ آن هم بخش به این 
مهمی که می تواند کسانی را بســازد که در آینده در جهت توسعه کشور می توانند 
گام بردارند و نقــش ایفا کنند؛ اما این اتفاقات نمی افتد؛ چون اصال برای شــان این 

موضوعات مهم نیست.
این جامعه شــناس اضافــه می کند: ما خیلی از جوان ها و مردم می شــنویم که 
می گویند دولت و مســئوالن ما را آدم حساب نمی کنند و ما برای آنها مهم نیستیم. 
ایــن در حالی اســت که مســئوالن در یک شــکاف طبقاتی باالی قله نشســته اند 
و با تمســخر به ته دره نــگاه می کنند؛ در صورتی که توجه کنیــد معلم و نیروهای 
درمانی و بهداشــتی جزء نیروهای مهم یک جامعه هستند که یکی از عوامل جدی 
توســعه خواهند بود. اگر به شناخت مسائل مردم برســند، باید درکش کنند و بعد 
هم احســاس مسئولیت داشته باشــند و بعد از آن هم برنامه های قابل اجرا انجام 
دهند. همین االن باید بررسی کنند، در نقاط مختلف کشور معلم ها در چه شرایطی 

هستند؛ اما فشار روی معلم ها یک به یک اضافه می شود.
حریرچی ادامه می دهد: یکی از درخواســت های معلم ها بحث آموزش رایگان 
است که قانون اساسی روی آن تأکید دارد و باید آموزش رایگان انجام شود؛ در واقع 

باید از کودکان هم حمایت شود که بعد شاهد افزایش کودک کار نباشیم.
این جامعه شــناس با اشاره به مطالبات و برخورد با معلم ها که بر کالس درس 
بچه ها اثر خواهد داشــت، می گوید: این بچه هایی که متوجه شرایط روحی و روانی 
معلم و مشــکالت معیشت مالی او می شــوند، طبیعتا خودشان هم گاه از طبقات 
محروم هستند و عمده آنها این ناامیدی، گله ها و شرایط را در خانه به اندازه تجربه 
می کنند و بعد هم ســر کالس با آن مواجه می شــوند، ما از گذشته می شنیدیم که 
می گفتند معلم پدر یا مادر روح دانش آموز اســت و با احســاس شــادی، عشق و 
محبت او حس پرورش به کودک منتقل می شــد؛ اما کســی کــه خودش درگیری 
شدید در زندگی دارد، نمی توان توقع این را داشت تا آموزش مهارت های اجتماعی 
و زندگی کــردن را بــه کودکان یاد بدهد، آیا معلمی که به این شــکل تحقیر شــده 
و وقتی اعتراض می کند، با او برخورد می شــود چه چیزی ســر کالس می برد؟ این 
افســردگی را با خود سر کالس هم می برد، این غم و اندوه به سر کالس هم منتقل 
می شود، کودک در این شرایط به این فکر می کند که چقدر می تواند به آینده امیدوار 
باشــد، دقیقا یک زمانی وقتی از کودکان می پرســیدند چه کاره می شوید، می گفتند 

می خواهم معلم شوم؛ اما آیا واقعا همین طور می ماند؟
این جامعه شناس درباره افزایش اعتراضات معیشتی دیگر اقشار جامعه اضافه 
می کند: ســریع برخورد می کنند. این در حالی اســت که بحث حقوق مردمی است 
که برای معیشــت خود اعتراض می کنند و از سوی مسئوالن مربوطه نادیده گرفته 
می شوند و فساد مدیران یا فامیل های شــان چند وقت یک بار مطرح می شود. االن 
هم که قرار اســت، افراد با کارت ملی نان را با قیمت بیشــتر دریافت کنند که باید 
توجه کنیم آنهایی که کم درآمدتر هســتند، بیشــتر نان مصرف می کنند، با توجه به 
همه اینها باید اشــاره کرد افرادی کــه مطالبه گری دارند، عمدتا بــا دلیل و برهان 
اســت، فرد فیش حقوقی دســتش گرفته و طلب معیشت دارد، چطور می توان آن 
را به ضد انقالب و دشــمنان ربط داد. می گویند مردم مراعات کنند، چرا مســئوالن 
مراعات نکنند؟ در صورتی که محل ســکونت همه آنها باالتر از میدان ونک اســت، 
االن شــکاف طبقاتی بین مردم و مســئوالن به اندازه کوه شده، البته با وجودی که 
خود من از قشر دانشگاهی هستم؛ ولی به نظرم با وجود این شرایط قشر دانشگاهی 
ما خیلی سکوت می کند؛ اما همین هم به جایی خواهد رسید که شاهد صدای قشر 

دانشگاهی باشیم.

التهاب معلمان و تأثیر آن بر دانش آموزان

نقش آموزش به ویژه آموزش وپرورش در توســعه اقتصادی اجتماعی قرن هاست 
که یک اجماع کامل وجود دارد ولی متأســفانه در بخش خصوصی سیاست های 
اقتصادی کشــور، بعــد از جنگ تحمیلی هزینه هایی کــه در بخش های آموزش و 
سالمت صورت می گیرد، به عنوان هزینه برای دولت تلقی می کردند؛ درصورتی که 
اینها هزینه نیســت بلکه ســرمایه گذاری اســت که در مدت کوتاه پاسخ نمی دهد 
و باعث رشــد اقتصادی جامعه هم خواهد شــد. متأســفانه این سیاست ها امروز 
جواب داده؛ سیاســت هایی که در دهه های گذشــته بوده باعث همین بحران های 
بی ســابقه حال حاضر است و همین سیاســت های غلط است که درواقع خوانش 
و قرائتی اســت کــه از کارکرد متغیرهــای اقتصادی دارند و باعث شــده ما امروز 
شاهد این بحران باشــیم. بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری هایی که باید در 
حوزه ســالمت و آموزش انجام می شد، انجام نشده و حال به خاطر پولی شدن آن 
بخش قابل توجهی از جمعیت قادر به دسترســی به آموزش وپرورش و سالمت و 
درمان نیســتند؛ به ویژه در این دو، ســه سال گذشته که کرونا هم به مشکالت دیگر 
اضافه شــده و خیلی از خانواده های فقیر اصال به گوشی های همراه برای استفاده 
و شرکت در مدارس دسترســی نداشتند. این وضع به شدت بدتر شده و پیامدهای 
این وضعیت در آینده قطعا خودش را به شکل ناهنجاری های دیگر نشان می دهد. 

ما امروز به دلیل همین سیاست های غلط شاهد خروج بخش زیادی از افراد واجد 
شرایط برای تحصیل هستیم، شاهد مرگ ومیر هم وطنانمان به ویژه در دوره بیماری 
کرونا بودیم که با دســتکاری در قیمت های دارو عده ای جانشان را از دست دادند، 
خیلی از افراد که در طبقه محروم جامعه هســتند، اصال قادر به شــرکت در تولید 
محصول اجتماعی نیســتند و نمی توانند کار پیدا کنند. همه این سیاســت ها باعث 
فرار سرمایه ها از کشور شده و عمدتا نقش اصلی را در این میان قیمت ارز و تعیین 
آن توسط دولت ها دارد. در تراز با آن ما رشد جرم و جنایت در حوزه قضائی کشور 
را می بینیم؛ رشد سرقت، اشــکال مختلف تجاوز و تعرض، خودکشی، فرار مغزها 
همه وجود دارد، بنابراین باید بگوییم سیاســت های این چند دهه جواب داده ولی 
جوابی که داده به این شــکل بوده و بحران به وجود آورده اســت. نقش غفلت از 
آموزش وپرورش بحث غفلت از ســالمت جامعه اســت که دولت ها آن را به بازار 
واگذار کردند و متأســفانه نهادهای اصلی کشــور و نظارتی مانند دستگاه قضائی، 
مجلس شورای اسالمی و دولت چشم هایشان را روی ناهنجاری ها بستند؛ بنابراین 
ما شاهد رشد این ناهنجاری ها و نابسامانی ها در جامعه هستیم و قطعا بی توجهی 
به آموزش وپرورش و سالمت، نقش بسیار تعیین کننده ای در بروز این نابسامانی ها 

داشته و اصال در این زمینه تردیدی وجود ندارد.


