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یادداشت

گزارش

نا ایمنترین
خودروهای
جهان
ایرانیاند
معاون وزیر راه و شهرسازی از گره کور
کاهش سوانح و تلفات جادهای میگوید
آساره کیانی ـ  31فروردین  94بود که دوست صمیمی
پســر امیر قلعهنوعی ،یک دستگاه پورشه زرد و زیبا و محکم را به
دالیل نامشخصی از مسیر ،منحرف کرد و خیلی محکم به درختان
شــمال به جنــوب خیابان شــریعتی کوباند تا هــم دختر جوان
همراهــش بمیرد و هم خودش؛ آن زمان هیچکســی ناایمنبودن
خــودرو را دلیلی بــرای تصادفش ذکر نکرد و از ســرعت زیاد و
حواسپرتی و این چیزها حرف زدند و پســر قلعهنوعی هم ضمن
بیان این جمله که متاســف است برای مرگ یک دوست صمیمی،
تاکید کرد که خودرو را قبلتر فروخته.
یک خودروی زیبا و محکــم و گرانقیمت تنها میتواند در یک
نیمهشــب بهاری له شود و ساکنانش را بمیراند اما شاید به تعداد
همه روزهای ســال در تمامی ماهها ،آدمهایی در جادههای ایران
به دست خودروهایی ناایمن کشته شــدهاند که داشتن وسیلهای
با چهارچرخ و طی طریق توســط آن در جادههای کشور ،آرزوی
دیرینهشان بوده و حاال بازماندهها میبایست قسط وامی را پرداخت
کنند که آرزویی را برآورده کرده بود.
واژه کشتهشــدن ،از این بابــت در توصیف مرگ انســانها در
خودروهای ایرانی به کار رفته که تاکید و توصیفی باشد بر سخنان
معاون وزیر راه و شهرسازی که با انتقاد از کیفیت پایین خودروهای

ســاخت داخل در همایش بیمه و توسعه گفته «خودروی داخلی
کمتریــن ایمنی جهــان را دارد ».آقای کشــاورزیان توضیح داده
کمشــدن تلفات جادهای را با اوصاف فعلی ،شــدنی نمیداند؛ او
توضیــح داده«:حدود  ۱.۲۵درصد از تلفات جــادهای را داریم؛ با
توجه به اینکه سال گذشته یک و نیم میلیون خودرو جدید پالک
شــده و حدود  ۱۱درصد رشد تردد داشــتهایم ،کمکردن تلفات
جادهای سخت است ،یا شدنی نیست».
کارشــناسها میگویند که کیفیت پایین برخی خودروها سبب
آتشگرفتن آنها یا بروز حوادث دیگر برایشــان میشــود؛ آنها
توضیــح میدهند که خودروســازان به دلیــل کاهش هزینههای
ســاخت ،از قطعات نامرغوب (مثال چینی) اســتفاده میکنند که
«این موضوع سبب ایجاد حریق و تصادف میشود».
ممکن اســت بپرســید؛ خب مگر مردم دیوانهاند که خودروهای
ناایمن میخرند؟ جوابش ســاده اســت؛ تقریبا همه میدانند که
خودروســازان ما انحصارگرا هســتند؛ تکگزینهای که جای هیچ

یادداشت

انتخاب دیگری را برای مشــتری باقــی نمیگذارند و بالیایی که
در جادهها یا در خیابان یا حتی پارکینگ خانههایشــان ،سرشان
میآید ،کامال طبیعی اســت؛ این هم یک نمونه دیگر برای توضیح
و توجیــه این امر در ذهن(شــاید اقلیتی پورشهســوار) که خرید
چنین خودروهایی در َکتشان نمیرود .مسکنهای مهر خرابشده
در زلزله  21آبان ســال جاری در کرمانشــاه ،معرف حضور همه
ایرانیها هســت؛ در واقعُ ،وســع ایرانیهای ساکن در مسکنهای
مذکور به خانههایی باالتر از آن نمیرســید و آنها نمیتوانستند
گوشــه خیابان ،چادر بزنند یا بروند کپرنشــینی کنند؛ کمااینکه
عدهای ایــن کار را میکنند؛ در همین محلــه فرحزاد در تهران،
بیــن  200تــا  300خانواده بــه اصطالحی که خود شــورایارها،
مدیران محله و شــهردار منطقه میگویند ،کپرنشــین هستند .به
کپرنشــینی کاری نداریم اما با اینکه مسکن مهریها ،خانهخراب
شــدند و دیگر بیمســکن ،اما هســتند خانوادههایی که حاضرند
مســکنهای مهر شهر کرمانشاه را که در و دیوارش ترک برداشته

امــا کامال نریخته ،زیــر قیمت بخرند تا خانهدار شــوند؛ اتومبیل
هم همینطور اســت؛ یکی از ملزومات زندگی اســت و کارش با
جیب خریدار اســت و یک انحصار عجیب اما واقعی و حقیقتی که
میگوید :هرچه ارزانتر؛ ناایمنتر .شــاید در میانه بحث ناایمنی و
مرگ و آتشگرفتنهای تکراری ،تنها چیزی که دیده نشود مرگ
محیط زیست اســت؛ چراکه هرچه ارزانتر و ناایمنتر؛ دودزاتر و
آلودهکنندهتر.
امــروز  14آذرماه ســال  1396اســت و ممکن اســت همین
لحظــه؛ همیــن دقیقه و همیــن ثانیــهای که شــما دارید این
مطلــب را میخوانید ،یک خودروی دیگــر در جادههای ایران یا
در خیابانهایــش یا هرجای دیگر آتش گرفته باشــد یا به خاطر
ناایمنبودن ،تصادف کرده دیگر شباهتی با خودرو نداشته باشد و
در حالیکه چرخهای کندهشدهاش ،قل میخورند و مسیر رفته را
بازمیگردند؛ خوانندههای خبر هم کنجکاوی می کنند که چند نفر
ُمردهاند؟
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ه اقتصادی؟
اقتصاد مدرسه یا مدرس 
شهرامجمالی
آموزگار

مباحث اقتصادی در کشور ما از دیرباز مصارف متفاوتی داشته است
و معموالً هرجا که بنا به دالیل مختلف ،بحث کمبود منابع و خصوصاً
منابع مالی ،پررنگتر بوده به همان نسبت اینگونه مباحث هم نمو ِد
بیشتری پیدا کرده است.
بخشی از نگرش دولت به آموزش وپرورش به عنوان یک ظرفیت
اقتصادیِ درآمدزا که بهویژه از اوایل دهه  ۷۰به عنوان رویکردی غالب
در مجموعه حاکمیت نمود یافت ،نشأت گرفته از مشکالت بودجهای
و کمبود اعتبارات این دستگاه بوده که همواره بهعنوان مهمترین و
اصلیترین مشکل آن ،مطرح شده است .در همین ارتباط حتی طرح
ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش از ســوی رئیس
دولت نهم نیز مطرح شد .هرچند دست آخر هم معلوم نشد که شرح
وظایف این معاونت چیست.
در این میان اما مســئوالن آموزش و پــرورش در حالی که مدام
اصرار دارند اقتصاد آموزش و پرورش ،به معنای خصوصیســازی و
تجاریسازی مدارس نیســت اما هیچگاه هم به طور دقیق ،صریح
و شــفاف نگفتهاند که اقتصاد آموزش و پرورش به دنبال چیســت.
نقش کارگروهی هم که با تصمیم وزیر ســابق تحت عنوان کارگروه
اقتصاد آموزش و پرورش در این وزارتخانه مســتقر شد ،در حد اتاق
فکری برای عملیاتی کردن سیاســتهای کشف منابع مالی جدید
به منظور جبران کســری بودجه تقلیل پیدا کرد؛ سیاستهایی که
البته در سرفصل برنامههای ارائه شده از سوی وزیر فعلی آموزش و
پرورش در زمان کسب رأی اعتماد در مجلس تحت عنوان «تنوع در
روشهای تأمین منابع مالی» مطرح شــده و عمدتاً از طریق توسعه
مدارس غیردولتی ،خرید خدمات ،برونســپاری ،واگذاری امالک و
مستغالت و البته جذب مشارکتهای پولی-مردمی در مدارس دنبال
شده و میشود.
اخیرا ً نیز ،معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزشو
پرورش با اســتناد به گزارش تحلیلی مرکز آمار ایران در ســال ۹۵
که بر روی هزینههای خانوار انجام شــده اســت ،از طرح جدید این
وزارتخانــه بــرای تأمین منابع مالی رونمایی کــرده وچنین گفته
است«:خانوارهای ایرانی سال گذشته  ۵هزار میلیارد تومان در حوزه
آموزش و پرورش بیرون از مدارس هزین ه کردهاند و این بهجز شهریه

مدارس است .هماکنون این پرسش مطرح است که چرا این پول باید
موازی آموزش و پرورش اما در بیرون از این وزارتخانه هزینه شود؟»
ایشــان البته بالفاصله برای حل این مشــکل ،راهــکار ارائه می
دهد«:اگر «اقتصاد مدرســه» شــکل بگیرد و بتوانیــم در قالب آن
خدمات کیفی ارائه دهیم خانوادهها ترغیب میشوند هزینهای را که
هماکنون در مؤسســات خصوصی و برای کتابهای کمکآموزشی
پرداخت میکنند در داخل مدرسه هزینه کنند».
این اظهارنظر به صراحت نشــان میدهد کــه دولت و آموزش و
پرورش روی درآمدزایی مدرســه بهعنوان اصلیترین حلقه واسطه
منابع بیرون با فضای داخل ،حساب ویژهای باز کردهاند.
این موضوع البته ممکن است به ناکام ماندن دولت در درآمدزایی
از بخشهای دیگر آموزش و پرورش که کمتر از حد انتظارش بوده
نیز بیربط نباشد.
با این حساب ،یکی از وظایف و دغدغههای جدید مدیران مدارس،
کشــف این موضوع خواهد بود که خانوادهها چقدر پول و کجا برای
آموزش فرزندانشــان هزینه میکنند و ســپس به دنبال جذب این
پولها در مدارس ،آن هم البد از طریق ارائه همان خدمات ،باشند.
البته این موضوع هماکنون به شیوه دیگری در برخی مدارس اجرا
میشود؛ به این صورت که افرادی با سمت جعلی مشاوران تحصیلی
در زمینههــای کنکور و کالسهای تقویتی بــه مدارس راه یافته و
در ازای واریز مبالغی به حساب مدارس ،برای مؤسسات خود تبلیغ
کرده و دانشآموز جذب میکنند اما ظاهرا ً آموزش وپرورش به این
نتیجه رسیده که بهجای آنکه کارگزار این مؤسسات باشد ،خودش
مستقیماً به این موضوع ورود کرده و به این ترتیب با تبدیل مدارس
دولتی به رقبای تجاری مؤسسات آموزشی خصوصی ،سعی در حذف
آنها از گردونه رقابت کند اما واقعیت این اســت که در اصل «در بر
همان پاشنه قبلی میچرخد» فقط با این تفاوت که اینبار آموزش
و پرورش همان موضوعی را که به ظاهر ،منتقد آن بود و حتی انکار
میکرد ،حاال خود متولی اجرایش خواهد بود.
شــوربختانه نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که نگرش کلی
آموزش و پرورش به مدیران مدارس معموالً از حد مسئوالن اجرایی
و تدارکاتچیهای ستاد ،فراتر نرفته است و پیامد اجتنابناپذیر ارائه
پیش نگرش اقتصادی و تجاری
چنین طرحهایی نیز با غلبه بیش از ِ
بر نگاه تعلیم و تربیتی ،این است که مدیران مدارس ،به جای مسائل
آموزشی و تربیتی ،ناگزیر ،روی مشکل کمبود و کشف منابع جدید
مالی متمرکز شده و به این ترتیب شاهد کاهش هرچه بیشتر کیفیت
آموزشی در مدارس خواهیم بود.

بستهشدن دفتر کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین
مهدیبهلولی
آموزگار و کنشگر صنفی

یکــی از خبرهای این روزهــای آموزش و پرورش که در میان
کنشگران صنفی این گستره باعث برخی اعتراضها و نگرانیها
شــده ،پلمپ شــدن دفتر کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین
اســت که متاسفانه چند روز پیش و از ســوی مدیرکل سیاسی
استانداری قزوین و حراست آموزش و پروش استان انجام گرفت.
در بیانیه اعتراضی این کانون به این برخورد آمده اســت«:کانون
صنفــی فرهنگیان اســتان قزوین مجوز فعالیت خــود را با نامه
شــماره  2601908مــورخ  1377/09/03از کمیســیون ماده
 10احزاب وزارت کشــور اخذ کرد و پس از برگزاری چهار دوره
مجمــع عمومی و بعد از آن ،یــک دوره فترت ،در دور جدید نیز
فعالیت خود را با سپری کردن مراحل و تشریفات قانونی با کسب
مجوز از فرمانداری قزوین در نامهای به شماره / 5927/2560ص
مورخه  1395/10/14موفق شــده انتخابات مجمع عمومی خود
را با حضــور نمایندگان فرمانداری برگــزار کند و اعضای هیئت
مدیره جدید توسط فرهنگیان عضو کانون انتخاب شوند .متعاقب
آن هیئــت مدیره کانون صنفی فرهنگیان قزوین توانســت دفتر
کانون را بازگشــایی و فعالیتهای خود را آغاز نماید و در نامهای
به شماره  31824مورخه  1395/11/03به استانداری ،خواستار
صدور پروانه فعالیت در دوره جدید شد که متاسفانه با تعلل دفتر
سیاسی ،باوجود پیگیریهای مجدانه مراحل صدور پروانه فعالیت
تاکنون به تعویق افتاده اســت .جالب اســت کانون پس از ارائه
گزارش برگزاری مجمع و فرایند انتخابات و اســامی و سمتهای
هرکــدام از اعضا بــه فرمانــداری در نامهای به شــماره 2231
مورخه  1395/11/02درخواســت صدور پروانه فعالیت کرده و
فرمانداری نیز در نامهای به شــماره /5927/1/2817ص مورخه
 1395/11/09بــه فرامرز مرادی ،مدیرکل سیاســی و انتخابات
استانداری ،خواســتار صدور مجوز برای کانون قزوین شده است
اما متاسفانه مدیرکل سیاســی استانداری به دالیل نامشخص از
ارسال مدارک به ماده  10احزاب و وزارت کشور خودداری کرده
و هیچگونه پاسخی به فرمانداری یا کانون صنفی نداده است».
هم اکنون انتظار این اســت که فرادستان آموزش و پرورش ،با
ورود و برخورد مناسب خود ،جلوی گسترش بیش از پیش فضای

ناامیــدی و نگرانی میان کنشگران صنفی فرهنگیان را بگیرند و
با رفع مشکل پدیدآمده ،نشان دهند که در عمل ،به جامعه مدنی
و اهمیت آن در بهبود اوضاع آموزش و پرورش باور دارند.
جامعه مدنی و نقش آن در پیشبرد دموکراسی بر کسی پوشیده
نیســت و اگر قرار باشد که در گســتره سیاست ،اجتماع ،اقتصاد
و فرهنــگ ،دگرگونی جدی رخ دهد ،بیگمان پای جامعه مدنی
هم در میان خواهد آمد .در گســتره آموزش و پرورش هم وجود
«جامعــه مدنی» نیرومنــد ،یکی از بایســتههای دگرگونیهای
راســتین و بنیادین اســت .جامعه مدنی و تشکلهای صنفی در
آمــوزش و پرورش ،افزون بر کارکردهــای فراگیری که در علوم
اجتماعی و سیاســی از آنها نام برده میشــود -اینکه میانجی
میــان دولت و ملتنــد و از حقوق مردم دفــاع میکنند و -...از
بایستگی دیگری هم برخوردارند .میتوان گفت که وجود جامعه
مدنی آموزگاران در آموزش ،نقش پرورشــی چشــمگیری دارد.
اینکه دانشآموزان شــاهد آموزگارانی باشند که به کار ِ گروهی و
اجتماعی میپردازند ،به گفتوگو مینشــینند و از حقوق خویش
به دفاع برمیخیزند ،میتواند بهترین راه و روش پرورش شهروند
شایســته امروزین باشد .از گذشــته نیز گفتهاند که در آموزش،
بهترین الگو ،الگوی رفتاری اســت؛ یعنی شاگرد از کردار آموزگار
بیشــتر میآموزد تا از گفتارش .دســتکم در گستره رفتارهای
اخالقی و مدنی میتوان درســتی این ســخن را بیکم و کاست
پذیرفــت .از این رو ،وجود جامعه مدنی آمــوزگاران در آموزش
و پرورش ،یکی از ابزارهــای نیرومند پرورش مدنی دانشآموزان
مینماید .ناگفته نماند که نبود جامعه مدنی نیز میتواند نقشــی
وارونه بازی کند .برابر رویکرد و سفارشهای نوین آموزشی ،کار و
گفتوگوی گروهی دانشآموزان ،یادگیری بهتر و ژرفتری را به
دنبال خواهد داشت و آموزگاران بایستی بکوشند که در آموزش و
پرورش شاگردان ،آنها را به کار و گفتوگوی گروهی برانگیزند.
اکنون ،آمــوزگاری را درنظر آورید که در کالس درس از اهمیت
این نکته ســخن میگوید و بهویژه در درسهای اجتماعی ،حتی
بهعنوان آموزهای درسی نیز به آن میپردازد اما خودش نه تجربه
عملــی آن را دارد و نه گرایشــی وجودی به آن نشــان میدهد.
روشــن اســت که چنین آموزشــی تا چه اندازه کم میتواند در
وجود شاگرد و پرورش او کارگر افتد .بنابراین انتظار از فرادستان
آمــوزش و پرورش دولــت دوازدهم که ادعــای ایجاد تحول در
این گســتره را دارند ،این اســت که در برخورد با جامعه مدنی
فرهنگیان سنجیدهتر و خردمندانهتر برخورد کنند.

