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«همدلی» از حوادث ناشی از کار گزارش میدهد

یادداشت

محیطهای ناامن کار ،قربانگاه کارگران

همدلی| گروه اجتماعی -هر ســاله در جهان
کارگــران زیادی دچــار حوادثی میشــوند که به
کشتهشــدن یا از کار افتادگی تعــداد زیادی از آنها
منجر میشود .واقعیت این است که هرگونه حادثه
ناشی از کار حتی اگر کوچک و جزیی باشد ،موجب
درد و ناراحتــی فرد حادثهدیده و اعضای خانواده او
میشود .هرچه حادثه شدید باشد و منجر به مرگ
یا از کارافتادگی دائمی شــود ،این مســاله اهمیت
بیشتری پیدا میکند.
به گواه آمارها طی ســالهای گذشــته حوادث و
ســوانح ناشی از کار در ایران فزونی یافته است .این
همه در شــرایطی است که سرعت واگذاری صنایع
و کارخانههــای بزرگ و کوچک به بخش خصوصی
شدت بشــتری گرفته اســت .اختالف آماری بین
پزشــکی قانونی و وزارت کار سبب شده که همواره
آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار در کشور دو
رقم متفاوت باشد و این کار را برای ارائه یک گزارش
شفاف دشوار می سازد.
آمارهــای رســمی پزشــکی قانونی کشــور از
جانباختگان حوادث کار طی  10سال از ابتدای سال
 1387تــا پایان ســال  1396رقم نگران کنند ه ای
 15هــزار و  997نفر را نشــان می دهد و حاکی از
آن است که به طور میانگین ساالنه حدود یکهزار و
 600نفر با تعریف پزشکی قانونی در حوادث هنگام
کار جان می بازند.
اگــر چه آمار مقایســه ای یک دهه ای از ســوی
وزارت کار وجود ندارد تا از قلم افتادگان تعریف این
وزارتخانه از حوادث کار مشخص شود ،ولی آمار سال
 96تفاوت ســرگردان کننده را نشــان می دهد .در
حالی که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور در
سال گذشته یکهزار و  675نفر بر اثر حوادث کار جان
خود را از دست دادند ،در گزارشی که وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی منتشــر کرده ،تعداد فوتیهای
ناشی از حوادث کار در این سال  843نفر اعالم شد.
چنین اختــاف آماری حــدود  50درصدی در
تمام ســالهای اخیر بین آمارهای پزشکی قانونی و

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وجود داشته است،
اختالفی که ریشه در تفاوت تعریف حوادث کار بین
این دو نهاد دارد.
براساس گزارش پزشکی قانونی تهران با سه هزار
و  371فوتی رکورددار حوادث ناشی از کار در کشور
اســت و اصفهان با هزار و  383و خراسان رضوی با
880فوتی ثبت شده در جایگاه بعدی قرار دارند .این
 3استان در مجموع 5هزار و  634نفر از تلفات را به
خود اختصاص دادند .همچنین استانهای کهگیلویه
و بویراحمد با  ،74ایالم با  111و خراسان جنوبی با
 113کمترین آمار تلفات را در این مدت داشتهاند.
آمار مذکور نشــان میدهد حوادث باالی ناشی از
کار به رغم هزینههای گزاف برای کشــور ،همچنان
یکی از ضعفهای حوزه ایمنی کار به شمار میرود و
محیط غیرایمن کار در بسیاری از موارد علت وقوع

این حوادث است.
محیطهای ناامن کاری ،ســاالنه بیشترین قربانی
را از کارگرا ن میگیرد .شــواهد نشان میدهد ایران
از جمله کشــورهایی است که بر محیطهای کارش
کمترین اســتانداردهای ایمنی اعمال میشــود و
به همین دلیل همــواره خطر مرگ و مصدومیت و
ابتالء به انواع بیماریها و از کارافتادگیها ،کارگران
را تهدی د میکند .مــرگ مظلومانه کارگران معدن
یورت استان گلستان که در آن شماری از کارگران
در زیر خروارها خاک مدفون شــدند ،مثال روشنی
از رعایــت نکردن اســتانداردهای ایمنی محل کار
اســت .مثالهای فراوانی از این دســت وجود دارد.
مثالهایی که پایان تلخ همه آنان به مرگ کارگری
ختم میشود.
بر اســاس گزارشــی که ســازمان نظام پزشکی

از قربانیان حوادث کار منتشــر کرده اســت ،سال
 1392بیشــترین قربانی را طی 10سال گذشته به
خود اختصاص داده اســت .بیشــترین آمار تلفات با
هزار و  994فوتی در ســال  1392و کمترین آن با
هزار و  225فوتی در ســال  1388به ثبت رســیده
اســت ،ضمن آنکه در چند سال اخیر با رشد تلفات
ناشی از حوادث کار مواجه بودهایم ،به نحوی که در
ســال  1395با رشد 10درصدی و در سال  1396با
رشد1/9درصدی تلفات مواجه بودیم.
اگر چه اغلب حوادث ناشــی از کار با مشــکالت
معیشــتی و عــدم امنیــت کاری کارگــران رابطه
مســتقیم دارد ،چرا که کارگری که به معاش فردای
خود مطمئن نیســت ،دغدغهاش بر تمرکزش تاثیر
میگذارد و آســیبپذیریاش در هنگام کار بیشتر
میشود .اما اغلب افراد و رســانههایی که در زمینه

آموزش و پرورش
و سیاستهای ناهمگون

ل و معضلهای
کارگری فعال هستند ،بیشتر به مشک 
معیشــتی کارگــران میپردازند تــا امنیت محیط
کارشــان .سوژه اغلب آنان بیکاری ،حقوقهای عقب
افتاده ،دستمزدهای پایین ،تعطیلی مراکز تولیدی،
اخراجهای گســترده و روزانه و ...کارگران اســت و
نسبت به نبود امنیت محیط کاری حساسیت کافی
ابراز نمیکنند.
سقوط از بلندی علت عمده مرگ کارگران
واقعیت این اســت که ســاالنه تعــداد زیادی از
کارگران در مراکز کار و عرصههای مختلف تولیدی
و خدماتی ،به دالیل مختلف مصدوم ،معلول یا حتی
جانشــان را از دســت میدهند .در این میان سهم
کارگران ساختمانی از این حوادث بیشتر از کارگران
بخشهای دیگر اســت .آمارها میگویند بیشــتر از
20درصد تمام حوادث شــغلی مربوط به بخش کار
ســاختمانی اســت .آمار حوادث در میان کارگران
ساختمان آنقدر باالست که کمتر کارگر ساختمانی با
دو یا سه سال سابقه را میتوان دید که حادث ه تلخی
در حیــن کار را تجربه نکرده باشــد .بنا به آمارهای
ســازمان تامین اجتماعی و مرکز آمــار ایران ،از هر
ســه کارگر ســاختمانی ،فقط یک نفر آنان به سن
ی میرسد و دو نفر دیگر معلول
طبیعی بازنشســتگ 
یا ازکار افتاد ه میشــوند .پس از کارگران ساختمانی
که صدرنشین قربانیان حوادث کار هستند ،بیشترین
میزان مرگ و میر در محیط کار به کارگران معادن و
کارگران صنایع اختصاص دارد.
براساس نظر سازمان پزشکی قانونی در عمده علت
مرگ افراد در حین کار ســقوط از بلندی است .بر
اساس آمارهای موجود طی 10سال گذشته  6هزار
و  640نفر از متوفیات حوادث کار بر اثر ســقوط از
بلندی جان خود را از دســت دادهاند که41/5درصد
از کل تلفات حوادث کار  10ساله را در ب ر میگیرد.
اینکه چرا در باب چنین مساپلی شفافیت وجود
ندارد و همیشــه خبرنگاران با نوعی تناقض آماری
مواجهند یک سوال اساسی است که نهادهای مربوطه
باید به ان پاسخ دهند.

محیط زیست

انتظارات گازوئیلی محیط زیست از وزارت نفت
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از عملکرد وزارت نفت
در پایشهای مشترک از کیفیت گازوئیل گفت :آنالیز نمونههای گازوئیل در پاییز امسال نشان
میدهد که محتوای گوگرد در  ۳۹درصد نمونهها در حد مجاز و  ۶۱درصد نمونهها باالتر از
حد مجاز استاندارد یورو  ۴بوده است.
شینا انصاری با اشاره به اینکه بر اساس ماده « ۱۸قانون هوای پاک» ،وزارت نفت مکلف است
ت گاز،
تا سه سال پس از الزماالجرا شدن این قانون ،سوخت تولیدی کشور را شامل بنزین ،نف 
نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی عرضه کند ،به ایسنا گفت :بر اساس این
ماده از قانون هوای پاک ،سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف است از تولید سوخت غیر
استاندارد جلوگیری کند همچنین برای سازمان ملی استاندارد نیز تکلیف شده است که از
واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد .وزارت نفت ،سازمان ملی استاندارد
ایران و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف هستند گزارش عملکرد خود را در مورد سوخت
استاندارد و اجرای ماده  ۱۸قانون هوای پاک هر شش ماه یک بار منتشر کنند.
وی با بیان اینکه آییننامه فنی ماده  ۲قانون هوای پاک که در مهرماه سال  ۹۷ابالغ شد،
تصریح کرد :تبصره دو و سه ماده  ۲آییننامه فنی قانون هوای پاک نیز بر این موضوع تاکید
ت گاز یورو  ۴عالوه بر کالنشهرها باید در  ۱۶۳جایگاه فهرست شده
دارد که توزیع سوخت نف 
( پیوست مصوبه) توزیع شود.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر وظیفه قانونی
ســازمان حفاظت محیط زیست برای پایش کیفیت سوخت توزیعی در کشور تصریح کرد:
عالوه بر قانون هوای پاک بر مبنای مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشتماه سال  ،۹۳سازمان

حفاظت محیط زیست وظیفه دارد نسبت به نمونهبرداری و پایش مستمر سوخت مصرفی در
جایگاههای عرضه سوخت هشت کالنشهر کشور اقدام کند .مطابق این تصویبنامه سازمان
محیط زیست مجری تجزیه و تحلیل مستمر سوخت مصرفی کشور در بازههای زمانی سه
ماهه اســت .به گفته انصاری ،در همین راستا در خردادماه سال جاری به منظور نظارت بر
ت گاز یورو ۴تفاهمنامهای بین شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی
توزیع و کیفیت سوخت نف 
و ســازمان محیط زیست منعقد شد و مطابق ماده یک تفاهمنامه ،پایش مشترک محتوای
«گوگرد» گازوئیل توزیعی در کشور باید انجام شود.
وی در ادامه در مورد نتایج پایشهای مهرماه ســال جاری با اشاره به اینکه از جایگاههای
ت گاز یورو ۴در محورهای مواصالتی اصلی کشور نمونهبرداری و اندازهگیری محتوای
عرضه نف 
گوگرد در  ۱۹نمونه انجام شد ،گفت :از این تعداد نمونه دیزل آنالیز شده ،محتوای گوگرد در
 ۹نمونه باالتر از میزان استاندارد گزارش شد و  ۱۰مورد در حد استاندارد بود و در سه مورد
نتایج باالی  ppm ۱۰۰۰گزارش شد.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست افزود :طی ماههای آبان و آذر
امسال ،اندازهگیری محتوای گوگرد در  ۲۷نمونه انجام شد .از این تعداد نمونه نفت گاز آنالیز
شده محتوای گوگرد در  ۱۹نمونه باالتر از میزان استاندارد و هشت مورد در حد استاندارد بود.
بدینترتیب مطابق نتایج به دست آمده از آنالیز نمونههای اخذ شده در پاییز امسال ،محتوای
گوگرد در  ۳۹درصد نمونهها در حد مجاز و  ۶۱درصد نمونهها باالتر از حد مجاز اســتاندارد
یورو  ۴گزارش شده است.
انصاری با اشــاره به وجود نقایصی در فرآیند پایشهای مشترک سازمان حفاظت محیط

زیســت و وزارت نفت تصریح کرد :انتظار داریم نمایندگان اســتانی شــرکت ملی پخش
فرآوردهای نفتی جهت پایش و نمونهبرداری همزمان و مشــترک همکاری الزم را داشــته
ت گاز را به طور
باشند همچنین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نتایج خوداظهاری نف 
منظم به سازمان محیط زیست ارائه کند.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت :انتظار داریم که
ت گاز یورو ۴صورت نگیرد همچنین سوخت بهطور
تغییری در جایگاههای عرضه سوخت نف 
منظم ،یکنواخت و پیوسته در جایگاههای تعیینشده کشور توزیع شود .افزون بر اینها نتایج
ت گاز در پایش مشترک وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست از سوی
نمونههای نف 
وزارت نفت ارائه شود.

شهری

رفاه
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران عنوان کرد

زمان ثبت نام طرح ترافیک پس از تعیین تکلیف طرح زوج و فرد
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره
بــه اینکه چند ماه مانده به پایان ســال روند ثبت نام طرح
ترافیک آغاز میشود ،گفت :امسال ثبت نام طرح ترافیک پس
از تعیین تکلیف طرح زوج و فرد خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،محمد علیخانی در حاشــیه جلســه
فوقالعاده دیروز بعدازظهر شــورای اسالمی شهر تهران در
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف
طرح زوج و فرد برای سال آینده گفت :معموال اجرای طرح
زوج و فــرد هنگامی اتفاق میافتد که در شــرایط بحرانی
آلودگی هوا قرار گرفتهایم .اگر طرح زوج و فرد به یک طرح
دائمی در تهران تبدیل شــود قطعا پاسخگو نخواهد بود و
شکست میخورد .چرا که مردم راههای دور زدن این طرح را
پیدا خواهند کرد و برای مثال با خرید دو ماشین با دو پالک
متفاوت در این طرح تردد خواهند کرد.
وی افزود :در ســایر کشورها نیز که با مشکل آلودگی هوا
مواجه هستند اجرای دائم چنین طرحی شکست خورده و
تنها در مواقع اضطرار جوابگو اســت .اتصال طرح زوج و فرد
به طرح ترافیک باید به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار
گیرد و تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد :هر تصمیمی که برای
محدوده طرح ترافیک به تصویب رسیده برای همین محدوده
است و نمیتوان طرح زوج و فرد را به آن متصل کرد .عالوه
بر این معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران نیز
اعالم میکند که باید از طرح زوج و فرد عوارض اخذ شود که
این موضوع غیرقانونی است و باید در کمترین زمان ممکن
تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد :شورای ترافیک تهران میتواند در خصوص

محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد تصمیم الزم را اتخاذ کند،
ولی شورای شهر در تعیین محدودهها و ساعات نقشی ندارد.
در حال حاضر در شورای ترافیک نیز به این نتیجه رسیدهاند
که دائمی شــدن محدوده طرح زوج و فرد اشــتباه است.
افرادی که خودروهای با پالک زوج و یا فرد دارند در روزهای
مشخص میتوانند وارد این محدوده شوند و افرادی که دارای
طرح ترافیک هســتند میتوانند وارد طرح شوند و هزینه
مجــددی را برای ورود به طرح ترافیک پرداخت نمیکنند.
افرادی که دارای طرح ترافیک هستند باید از محدوده زوج و
فرد عبور کنند تا به محدوده طرح ترافیک برسند .قطعا برای
عبور از محدوده زوج و فرد نمیتوان پرواز کرد.
وی در خصوص زمان طرح ترافیک برای ســال آینده نیز
گفت :معموال چند ماه مانده به پایان ســال برای مثال در
بهمن ماه نحوه ثبت نام طرح ترافیک مشــخص میشود و
احتماال برای امسال منتظر تعیین تکلیف محدوده زوج و فرد
هستند .در صورتیکه طرح زوج و فرد تصویب شود قطعا در
سهمیههای طرح ترافیک نیز تجدید نظر میشود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امدادخبر داد:

وجود  1/4میلیون بیکار محروم در کشور
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)
با اشــاره به وجود یکمیلیون و  ۴۰۰هزار نفر بیکار محروم در
کشور ،تصریح کرد :این تعداد یک سوم بیکاران کشور را تشکیل
میدهنــد که  ۹۰۰هزار نفر آنها تحت پوشــش کمیته امداد
هستند.
به گزارش ایسنا ،حجتاهلل عبدالملکی  ۲۶دیماه در سفر به
شهرکرد ،در جمع خبرنگاران استان ،اظهار کرد :طی  ۴۰سال
فعالیت کمیته امداد امام خمینی (ره) که مقارن با  ۴۰سالگی
انقالب است یکی از مهمترین افتخارات جمهوری اسالم فعالیت
در زمینه رفع فقر بوده است.
وی افزود :شاخصهای ضریب جینی در سال  ،۵۶حدود ۵۰
صدم درصد و در ســال  ۹۲به حــدود  ۳۶صدم درصد کاهش
یافته است .عبدالملکی گفت :دیگر شاخص کمیته امداد ،امید
به زندگی است که این شــاخص در سال  ،۵۶حدودا  ۵۲سال
و اکنون به  ۷۴ســال برای آقایان و  ۷۵سال برای زنان رسیده
اســت ،بنابراین میانگین عمر هر ایرانی حدود  ۲۲سال افزایش
یافته است.
وی تاکید کرد :وضعیت رفاهی مردم به میزان قابل مالحظهای
رشد کرده و از این رو ،ایران جزء بهترین کشورهای دنیا طی ۴۰
سال گذشته بوده است.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)
بیان کرد :مهمترین حوزه در بحث فقرزدایی ،کمیته امداد بوده
و تقریبا تمام کســانی که دچار فقر مطلق یا شدید بودند تحت
پوشش امداد قرار گرفتهاند.
وی ادامــه داد :حداقل خدمت کمیته امداد پرداخت کمک
معیشت اســت که در دو سال اخیر به دو تا سه برابر افزایش
یافته اســت و از ایــن رو خانوادههای بســیاری از وضعیت
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فقــر مطلق خارج شــدند .عبدالملکی اضافه کــرد :بهترین
کمک امداد ،در حوزه اشــتغال بوده که منجر به خودکفایی
کامــل خانوادهها و خروج از چرخه حمایتی شــده اســت.
وی گفت :از بدو تاســیس کمیته امــداد امام خمینی (ره) تا
پایان سال  ،۹۶یک میلیون و  ۵۰۰هزار طرح اقتصادی ایجاد
شــد و در این مدت حدود  ۳۰۰هزار فعالیت کاریابی را انجام
داده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان
کرد :یک میلیون و  ۸۰۰هزار فرصت شغلی برای محرومان ایجاد
شــده که حدود  ۷۰۰هزار خانواده خودکفا و از پوشــش خارج
شدهاند.
وی با اشاره به وجود یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر بیکار محروم
در کشــور ،تصریح کرد :این تعداد یک ســوم بیکاران کشور را
تشکیل میدهند که  ۹۰۰هزار نفر آنها تحت پوشش کمیته
امداد قرار دارند .عبدالملکی گفت :برنامهریزی میشود که بتوان
برای بخش قابل توجهی از بیکاران در طی برنامه پنج ساله ششم
فرصت شغلی فراهم کرد که ساالنه  ۱۷۰هزار فرصت شغلی باید
ایجاد شــود .وی ادامه داد :در سال  ،۹۶این هدف محقق شد و
طی  ۹ماه امسال به  ۸۲هزار فرصت شغلی رسیده است.
عبدالملکی با اشــاره به اینکه در چهارمحال و بختیاری طی
 ۹ماه امســال حدود یک هزار فرصت شغلی ایجاد شده است،
بیان کرد :امید اســت فرصتهای شغلی حوزه امداد به 2000
فرصت برسد.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون در اســتان هشت هزار طرح
اشتغال فعال وجود دارد ،خاطرنشان کرد :این طرحها سه تا پنج
ســال تحت نظارت مشاوران کمیته امداد هستند تا در صورت
مشکل به افراد مشاوره دهند.

مژگان باقری

معلم

بودجه ســال  98در حالی تقدیم مجلس شده که
طرح جدید خرید خدمت انتقادات زیادی را از ســوی
کارشناســان آموزش و پرورش برانگیخته اســت .بر
اساس این طرح ،ساالنه ده درصد از معلمان از طریق
بخش خصوصی به کار گرفته می شــوند تا بار مالی از
روی دوش آموزش و پرورش برداشته شود و به گفته
رئیس جمهور ،هزینه آمــوزش و پرورش ارزانتر تمام
شود!
در طرح خرید خدمت ،افرادی که نه در مراکز تربیت
معلم و دانشــگاه فرهنگیان ،بلکه در مراکز دانشگاهی
مختلف فارغ التحصیل شده اند با حقوقی بسیار ناچیز
در مناطق حاشیه ای و محروم کشور به کار گرفته می
شوند و بدون هیچ آموزشی به تربیت و آموزش دانش
آموزان مشغول می شوند.
سوال اینجاســت که آیا برای استخدام هزاران فارغ
التحصیل بیــکار ،دیواری کوتاهتر از آموزش و پرورش
وجود ندارد؟ درست اســت که نرخ بیکاری در کشور
ما بســیار باالست ولی آیا مســبب این امر آموزش و
پرورش اســت؟ و آیا آموزش و پــرورش به مجلس و
نهادهای دیگر تعهــد داده که این فارغ التحصیالن را
به کار بگیرد؟
نکتــه دیگر اینکــه الهیار ترکمن ،معاون توســعه
مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دفاع
از این طرح اعالم می کنند که این طرح کارشناســی
شده و یک شبه تصویب نشده است ،اما این چه طرح
کارشناسی است که به گفته ترکمن نه در زیر مجموعه
معلمان شرکتی قرار می گیرد و نه بخش خصوصی؟!
این چه طرحی است که حتی مشمول قانون کار هم
نمیشود و چرا در این طرح ،دستمزد معلمها حتی از
قانون مصوب وزارت کار هم کمتر است؟
واقعیت این اســت که طرح هایی مانند معلم تمام
وقت ( که یک ســوء استفاده آشکار از اصطالح «معلم
تمام وقت» در سند تحول آموزش و پرورش است) یا
خرید خدمت از ســوی کسانی ارائه می شود که هیچ
ارتباطی با فلســفه آموزش و پــرورش ندارند و تمام
مســائل انســانی را با آمار و ارقام محاسبه می کنند.
کســانی که با اشــاره افرادی خارج از حوزه آموزش و
پرورش ،عزم خــود را جزم کرده اند تا بدون توجه به
نظر کارشناسان ،سیاست هایی را در آموزش و پرورش
پیاده کنند که کشــتی آموزش کشور را بیش از پیش
در گل فرو خواهد برد.
اما فراتر از این ،مسئله مهمتری نیز وجود دارد و آن
تناقض پیچیدهای است که گریبان یک نهاد فرهنگی
مثل آموزش و پرورش را گرفته اســت .همه میدانیم
در نظام حکومتی ایــران ،آموزش و پرورش یک نهاد
ایدئولوژیکی است که سیاســت های فرهنگی آن در
پیوند با مبانی نظام جمهوری اسالمی تبیین می شود.
وزیر آموزش و پرورش نیز مانند وزرای پیشین  ،رابطه
خــود را با حوزه روز به روز عمیــق تر می کند .حال
ســوال اینجاســت که چگونه می توان سیاست های
فرهنگی را بر اساس مبانی ایدئولوژیکی ولی سیاست
های اقتصادی را بر اساس مبانی خصوصی سازی پیش
برد؟ آیا حوزه با سیاســت خصوصی ســازی در نهاد
فرهنگ موافق است؟
کســانی که از خصوصی ســازی آموزش و پرورش
دفاع می کنند باید به این پرســش مهم پاسخ دهند
که چگونه آموزش و پرورش یک کشــور به خود حق
می دهد در مورد فرم پوشش دانش آموزان ،محتوای
مطالبــی که باید بخوانند ،ســاعتهای آموزش ،برنامه
های فرهنگی و تربیتــی ،امتحانات هماهنگ و حتی
عدم اســتفاده از زبان مادری در آموزش رسمی برای
تمام مناطق دور و نزدیک کشور تصمیم بگیرد ولی به
مسئله سرانه دانش آموزی و پرداخت حقوق معلم که
می رسد ناگهان طرفدار اقتصاد آزاد می شود و از آدام
اسمیت هم پیشی می گیرد؟!
چرا دانش آموز محروم در بلوچســتان و هرمزگان و
کردستان باید همان مطالبی را بخواند که دانشآموز
مرفــه در تهران می خواند و به همان زبانی بخواند که
دانش آموز فارسی زبان می خواند و در همان کنکوری
شــرکت کند که دانش آموزان برخوردار در شهرهای
بزرگ شرکت می کنند اما از کمترین امکانات آموزشی
برخوردار نباشد و فاجعه آمیزتر توسط معلمی آموزش
ببیند که کمترین تجربه و مهارت معلمی را ندارد و از
فرط بیکاری حاضر به پذیرش شغل معلمی با حداقل
دستمزد ماهانه شده است؟! آیا آزادی اقتصادی بدون
آزادی فرهنگی امکان پذیر است؟
بنابرایــن نماینــدگان مجلس در بررســی بودجه
و بخصــوص بودجه آموزش و پــرورش باید به قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران وفادار بمانند .برخالف
تمام مواد و تبصره هایی که آقای ترکمن و دوســتان
وی برای قانونی نشان دادن طرح خرید خدمت عنوان
می کنند ،این طرح مخالف نص صریح قانون اساسی
اســت .همه می دانیم وضعیت اســفناک آموزش و
پرورش نتیجه سیاســت بازی نمایندگانی اســت که
شمشــیر اســتیضاح را نه برای خواسته های بر حق
معلمان و دانش آموزان بلکه برای خواسته های قدرت
طلبانه خود باالی ســر وزیر آمــوزش و پرورش نگاه
داشنه اند و این موضوع از نگاه تیزبین مردم ایران به
ویژه معلمان پنهان نخواهد ماند .نمایندگان موظفند
بر اســاس وظیفه قانونی خــود از تصویب این طرح
خودداری کنند و اگر نمی توانند مشکالت آموزش و
پرورش را حل کنند حداقل بر این مشکالت نیفزایند.

