
نظام سرمايه داري چنبره زده در حوزه آموزش هنوز 
هم رؤيا مي فروشد! بر اين اساس، خانواده ها براي 
آنكه آنچه خودشان نداشته اند، فرزندانشان داشته 
باشند در هر طبقه و س��طح اقتصادي در تالشند 
تا فرزندانشان را به مدارس غير دولتي بفرستند؛ 
مدارس��ي كه خروجي هاي كنكور اثبات مي كند 
كارآمدي ش��ان با م��دارس دولتي ع��ادي زمين 
تا آس��مان فرق دارد. به همين خاطر خانواده ها 
خودش��ان را به هر دري مي زنند تا فرزندشان در 

مدرسه بهتري درس بخواند. 
 اصول مغفول قانون اساسي

طبق ماده ۳ و ۳۰ قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران، دولت  موظف  است  وسايل  آموزش  و پرورش  
رايگان  را براي  همه  ملت  تا پايان  دوره  متوس��طه  
فراهم  كند و وسايل  تحصيالت  عالي  را تا سرحد 
خودكفايي  كشور به  طور رايگان  گسترش  دهد. اين 
در حالي است كه هم اكنون نزديك به 1۳درصد 
از مدارس كشور غير دولتي است. به اذعان يوسف 
ن��وري، وزير آم��وزش و پرورش، وضعيت رش��د 
مدارس غير دولتي در ايران نس��بت ب��ه دنيا زياد 
است و از جمله آسيب هاي برخي از اين مدارس، 

كنكوري كار كردن است كه پلي را ايجاد كردند تا 
نتوانيم از كنكور جدا شويم. در برابر اين رشد باال 
اما ما عماًل هيچ سياستي نداشته ايم و حتي براي 
خالي نماندن اين مدارس، وام كمك هزينه شهريه 
مدارس غيرانتفاعي تا س��قف ۳۰ ميليون تومان 
طراحي و پرداخت مي ش��ود؛ تنه��ا تدبير وزارت 
آموزش و پرورش براي كنترل ش��هريه مدارس 
غير انتفاعي كه خود چراغ سبزي براي ميزان رشد 
قيمت هاي اين مدارس بود. اين در حالي است كه 
اگر چنين اعتباري موجود است، اين اعتبار بايد 
براي ارتق��اي كيفيت مدارس دولتي كش��ور كه 
۹۰ درصد از دانش آموزان در آن درس مي خوانند، 
صرف شود و آموزش  و پرورش به گونه اي مديريت 
كند كه مدارس دولتي هم مانند دانش��گاه هاي 
دولتي پرمتقاضي شود، نه اينكه بسياري از والدين 
حاضر باش��ند از ضروريات زندگي خ��ود بزنند و 
براي تضمين آينده اي بهتر، فرزندان شان را راهي 

مدارس غيرانتفاعي كنند. 
 از 25 ت�ا 35 میلی�ون توم�ان ب�ه اضافه 

38درصد و منهاي هزينه هاي جانبي !
احمد محم��ودزاده، رئي��س س��ازمان مدارس 

غيردولت��ي آموزش و پ��رورش از اعالم ش��هريه 
مصوب مدارس غير دولتي براي س��ال تحصيلي 

آينده خبر داد. 
 شهريه اعالم شده در سامانه شهريه ثابت است و 
مدارس مي توانند ۳۸ درصد از اين ش��هريه را نيز 
به عنوان شهريه فوق برنامه دريافت كنند. هزينه 
سرويس و غذا و لباس دانش آموزان جزو شهريه 

محسوب نمي شود و به عهده اولياست. 
به گفت��ه وي حداكثر ش��هريه ثاب��ت در مقطع 
ابتدايي ۲۵ ميليون تومان، در مقطع متوس��طه 
اول ۳۳ ميليون تومان و در مقطع متوسطه دوم 
۳۵ ميليون تومان اس��ت، مدارس اجازه دريافت 
مبلغ بيش از نرخ مصوب ش��ده را براي ش��هريه 

ثابت ندارند. 
طبق اعالم محمود زاده، خانواده هايي كه بيش از 
نرخ مصوب پرداخت كرده اند، مي توانند شكايات 
خود را به سامانه مشاركت ها دات  آي آر اعالم كنند 
و ش��هريه اضافه دريافت ش��ده بايد به خانواده ها 
بازگشت داده شود. بيش از ۳۵ امتياز از 1۰۰ امتياز 
شهريه امسال مربوط به كيفيت آموزش و پرورش 

در هر مدرسه است. 

 قدرت گرفتن مدارس غیر دولتي با ضعف 
مدارس دولتي

سال ۵۸ شوراي انقالب مدارس ملي )غيردولتي( بر 
جاي مانده از دوران پهلوي را در راستاي دسترسي 
به عدالت توزيعي و توجه به اقشار محروم جامعه 
حذف كرد، اما تنها ۹سال بعد، يعني در ۵ خرداد 
س��ال ۶۷ مجلس قانون مدارس غيرانتفاعي را با 
وجود تضاد با روح قانون اساسي به تصويب رساند؛ 
قانوني كه بهانه تصويبش كمك ب��ه دولت براي 
پوشش كيفي تر آموزش براي دانش آموزاني بود 

كه در مدارس دولتي تحصيل مي كنند!
اما افزايش مدارس غيردولتي در چند سال گذشته 
نه تنها بهبودي در ش��رايط مدارس دولتي ايجاد 
نكرده است، بلكه شاخص هاي بين المللي، چون 
س��هم آموزش  و پرورش از بودجه دولت و س��هم 
آموزش  و پرورش از توليد ناخالص داخلي نشانگر 
كاهش بودجه و رون��د نزولي تخصيص بودجه به 
مدارس دولتي است. از سوي ديگر و بر مبناي اسناد 
بودجه اي كشور سهم مدارس غيردولتي از بودجه و 

تسهيالت دولتي هر سال رو به افزايش است. 
 ضعف تربیتي در كنار ضعف آموزش

كالس هاي ش��لوغ و وضعيت نابس��امان مدارس 
دولتي اين م��دارس را تنها از منظ��ر آموزش در 
موضع ضعف قرار نداده و اين مدارس در بحث هاي 
پرورش��ي و تربيتي هم با چالش مواجهند. خانم 
قاسمي كه دخترش در مقطع متوسطه اول و در 
يك مدرسه غير انتفاعي درس مي خواند، در واكنش 
به رشد شهريه ها به »جوان« مي گويد: »هدف من 
از اينكه دخترم را به مدرسه غير انتفاعي فرستادم، 
تنها براي نمره باالتر و رتبه بهتر در كنكور نيست. 
مدارس دولتي به لحاظ محيط فرهنگي، وضعيت 
مناس��بي ندارد و دخترم در سنين حساسي قرار 
دارد. ب��ه همين خاطر ه��م برايم مهم اس��ت به 
مدرسه اي برود كه همكالسي هايش از خانواده هاي 
اصيل و مذهبي باشند. به همين خاطر، دخترم را 
در مدرسه اي اسالمي ثبت نام كردم، اما اگر امسال 
شهريه ها اين همه رشد داشته باشد، نمي توانم او را 

به همان مدرسه بفرستم.«
 بازتولی�د فقر و نظ�ام طبقاتي در س�ايه 

بي عدالتي آموزشي
»بايد س��طح و كيفيت م��دارس دولتي از لحاظ 
آموزشي و تربيتي به گونه اي شود كه دانش آموزان 
احس��اس نكنند ب��ا تحصي��ل در اي��ن مدارس 
امكان قبولي آنها در كنكور كمتر است و خانواده ها 
نيز تصور كنند فرزندان شان را به يك جاي بي پناه 
مي فرستند. « اين جمله اي است كه رهبر معظم 
انقالب سال ۹۹ در ديدارش��ان با وزير، معاونان، 
مديران و رؤس��اي وزارت آم��وزش  و پرورش در 
س��ي وچهارمين اجالس آموزش  و پرورش بيان 
فرمودند، اما خصوصي سازي نهاد تعليم و تربيت، 
درصد بااليي از طبقات پايين جامعه را از آموزش با 
كيفيت محروم مي كند و اين مسئله عالوه بر نقض 
عدالت آموزشي به بازتوليد فقر، بي عدالتي و نظام 
طبقاتي مي انجامد. ساختاري كه در آن فرزندان 
طبقات فرودست به دليل فقدان مهارت و تخصص 
همواره فرودست مي مانند و طبقات فرادست به 
واسطه دسترس��ي به امكانات گسترده آموزشي 
همچنان صدرنش��ين خواهند بود و اين نابرابري 

اجتماعي محصول نابرابري آموزشي است!
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ايران جزو 3 كشور داراي بيشترين نرخ فرونشست زمين

عدالت آموزشی با شهریه 50میلیونی!
وام كمک هزينه شهريه مدارس غیرانتفاعی بايد صرف ارتقای كیفیت مدارس دولتی شود 

تا احتمال قبولی دانش آموزان اين مدارس در كنکور به غیرانتفاعی ها نزديک گردد

در ح�ال حاض�ر 
پديده فرونشست    محیط زیست

در تمامي استان هاي كش�ور به غیر از گیالن 
وجود دارد. در گیالن نیز ب�ه دلیل كم آبي به 
وي�ژه در مناط�ق جلگ�ه اي كم ك�م ش�اهد 

فرونشست خواهیم بود. 

رئيس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره 
به وضعيت سفره هاي زيرزميني گفت: ايران به 
لحاظ نرخ فرونشست زمين، جزو سه كشور اول 

دنيا محسوب مي شود. 
علي بيت الله��ي با بي��ان اينكه فرونشس��ت به 
صورت مس��تقيم با كاهش سطح آب زيرزميني 
در دشت هاي كشور ارتباط دارد، گفت: وقتي آب 
در اليه هاي سطح زمين پايين مي رود، اين اليه ها 
روي هم انباشته شده و در نتيجه آن سطح زمين 
نيز پايين مي رود. اين مكانيس��م را فرونشست 
زمين مي دانيم. تمامي راهكارهاي اجرايي ما براي 
مقابله با فرونشست بايد متوجه اين موضوع باشد 
كه ميزان مصرف آب زيرزميني را كاهش دهيم 
در غير اين صورت پديده فرونشست رخ مي دهد.  
اين زمين ش��ناس با بيان اينكه خشكسالي هاي 
ممتد و كمبود بارندگي به شكل برف نيز از جمله 
ديگر داليل خالي ش��دن س��فره هاي زيرزميني 
است، گفت: اين موضوع به ويژه در كوهستان ها 
و مناطق آبريزي كه از آنها تغذيه مي كند، نمود 
بيشتري دارد. از سوي ديگر در اين مناطق وقتي 
دماي هوا باال مي رود، ن��زوالت جوي به صورت 
باران بوده و به صورت سيل آسا رد و امكان تغذيه 

سفره هاي آب زيرزميني كمتر مي شود. 
وي با اشاره به برآوردهاي زمين شناختي در ۳۰۰ 
سايت مختلف كشور گفت: در حال حاضر پديده 
فرونشست در تمامي استان هاي كشور به غير از 
گيالن وجود دارد. در گيالن نيز به دليل كم آبي به 
ويژه در مناطق جلگه اي كم كم شاهد فرونشست 

خواهيم بود. 
اين اس��تاد دانش��گاه تأكيد كرد: پيش بيني ما 
اين است كه گس��تره پديده فرونشست بيشتر 
خواهد شد و متوسطي كه براي برآورد اين ۳۰۰ 
سايت ياد شده استخراج كرده ام، ساالنه حدود 
1۰ سانتيمتر فرونشست را براي كل پهنه ايران 
مي توان متصور بود. در برخ��ي از مناطق مانند 

جنوب غرب تهران اين عدد بيش��تر ب��وده و تا 
مرز ۲۵ سانتيمتر در سال است. در برخي ديگر 
از مناطق مانن��د مازندران اين ع��دد كمتر از ۳ 
سانتيمتر است.  مدير بخش مركز زلزله شناسي 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي يادآور 
ش��د: ب��ه ازاي هر يك مت��ر كاهش س��طح آب 
زيرزميني، حداقل يك سانتيمتر فرونشست را 
خواهيم داش��ت. با توجه به كاهش آبخوان ها از 

سال 1۳۷۵ تا امروز اين نكته اثبات شده است. 
بيت اللهي يادآور ش��د: 1۴۰ كيلومتر مكعب از 
مخزن آب ه��اي زيرزميني كش��ور كاهش پيدا 
كرده اس��ت كه عدد بس��يار بزرگي است. براي 
اينكه اين عدد قابل فهم باش��د، مثالي مي زنم. 

فرض كنيم استخري وجود دارد كه طول آن از 
درياي مازندران تا جزيره كيش است و عمق آن 
1۰۰ متر است، ما حجم آب شيريني به اندازه آب 
موجود در اين استخر از آب هاي زيرميني كشور 
از دست داده ايم! اين كسري مخزن آب زيرزميني 
اثرات رو به رش��د خود را روي فرونشس��ت و در 
نتيجه روي ساختمان ها، پل ها، جاده ها، راه آهن 

و تمامی استحكامات نشان مي دهد. 
وي با بيان اينكه پديده فرونشست قابل مديريت 
و كنترل است، گفت: برعكس زلزله كه نمي توان 
وقوع آن را پيش بيني كرد در مورد فرونشس��ت 
ما به راحتي مي تواني��م آن را پيش بيني و آن را 

كاهش دهيم. 
مدير بخش مركز زلزله شناسي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي با بيان اينكه ۹۰ درصد 
مصرف اين آب هاي زيرزميني در حوزه كشاورزي 
است، يادآور ش��د: از ابتداي دهه ۵۰ شمسي ما 
ش��اهد كاهش مخزن آب زيرزمين��ي به دليل 
افزايش جمعيت و س��طح زير كش��ت بوده ايم. 
صنعت و آب شرب هم هر يك ۵ درصد مصرف 
دارند. از س��ال 1۳۵۵ تا امروز س��طح آب هاي 
زيرزميني روبه كاهش بوده اس��ت، اما از س��ال 
1۳۷۵ تا امروز به طور متوس��ط حدود 1/۵ متر 
نشست تجمعي را براي كل كشور شاهد بوديم. 

اين استاد دانش��گاه تصريح كرد: در حال حاضر 
پديده فرونشس��ت در بس��ياري از كش��ورهاي 
جهان كه در كمربند مياني كره زمين هس��تند، 
فرونشس��ت وجود دارد، اما متأس��فانه ايران به 
لحاظ نرخ فرونشست جزو سه كش��ور اول دنيا 

محسوب مي شود. 

حسین سروقامت

ما گاه شکوفايیم و گاه افسرده؛ شکوفايي قله خوشبختي است، 
وقتي براي ديگران مهم و ارزشمنديم. افسردگي دره شوربختي 

است، وقتي احساس ناامیدي و بي ارزشي مي كنیم. 
در اي�ن میانه عنصري ب�ه نام خمودگ�ي؛ خموده ها ن�ه بیمار 

رواني اند، نه مظهر سالمت روان!
بي انگیزگي، شادي ناكافي، كار اندك و بي كیفیت، عدم تمركز و 
احساس پوچي از عالمات خمودگي اند. . . خموده ها از شکوفاها و 

افسرده ها به مراتب بیشترند!
ما كه يا خود خموده ايم، يا كساني از اين دست مي شناسیم، با 

كدامین سالح به جنگ خمودگي برويم؟ سالح »غرقگي«!
غرقگي يافتن چالش هاي جديد، تجربیات لذيذ و كارهاي مهمي 
هستند كه حواسمان را به خود جلب مي كنند. بازي هاي فکري، 
ديدن فیلم، ورزش صبحگاهي، مهارت پروري و تمركز بر انجام 

كاري در زمان معین از جلوه هاي ديگر غرقگي اند!
با من موافقید؟ غرقه شويم تا خموده نشويم!
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  اس��تاد بيماري هاي زنان و زايم��ان مي گويد: هر آنچ��ه در درمان 
ناباروري در دنيا انجام مي ش��ود در اي��ران نيز انجام مي ش��ود و كم و 
كاستي نداريم؛ حتي در برخي روش هاي درماني مثل تخمك اهدايي 
و جنين اهدايي كه در بسياري از نقاط دنيا نيست، در ايران اين كارها 

انجام مي شود. 
  رئيس كل دادگس��تري اس��تان هرمزگان از رفع تص��رف بيش از 
1۲ميليون و ۶۰۰ هزار متر مربع از اراضي ملي در بازه زماني تير ماه سال 

گذشته تا اواخر خرداد امسال خبر داد. 
  دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ما الگوي جديدي را براي 
درمان معتادان در نظر گرفته ايم كه در گام نخست سم زدايي، در گام 
دوم درمان جسمي و رواني و سپس حرفه آموزي و در نهايت ارتباط با 

خانواده بيمار را برنامه ريزي كرده ايم. 
  همزمان با فرارسيدن فصل تابستان، برنامه هاي اوقات فراغت ويژه 
بانوان و دختران با عنوان »روي خط زندگي « با رويكرد آموزشي، ورزشي، 
فرهنگي، هنري و تفريحي در بوستان بانوان منطقه1۹ برگزار مي شود. 
  س��خنگوي وزارت آموزش و پرورش گفت: ۳۲ زورخانه و هش��ت 

دهكده ورزش دانش آموزي ايجاد مي شود. 
  مدير عامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از تسريع در 

روند ساخت 1۰۰ بازار جديد ميوه و تره بار در سال جاري خبر داد. 
  دادستان كل كشور بخشنامه حمايت از شركت هاي دانش بنيان و 

كاالي ايراني را ابالغ كرد. 
  رئيس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كش��ور گفت: تاكنون بيش 
از ۲ميلي��ون و ۵۰۰ هزار شناس��ه ملي از ابتداي موجوديت س��ازمان 
ثبت اسناد و امالك كش��ور براي كل مجموعه اشخاص حقوقي صادر 

شده است. 
  يك عضو شوراي عالي محيط زيست گفت:»تاالب انزلي« در حال 

مرگ نيست و ادعاي مرگ تاالب انزلي غيرعلمي است. 

۲۸ درصد كالس هاي درس پایتخت
نیازمند تخریب و بازسازي

۷۰ درصد مدارس استثنايي
 با مشاركت خیرين ساخته مي شود

س�ازمان آتش نش�اني 2هزارو۴2۰ مدرس�ه پايتخت را بررس�ي 
كرده اس�ت و طبق اع�الم اي�ن س�ازمان ۹2۴ مدرس�ه نیازمند 
تخريب و بازس�ازي هس�تند. س�اير م�دارس ه�م ب�دون ايراد 
نیس�تند، اما نیاز ب�ه تخريب ندارن�د. بی�ش از ۷۰ درصد مدارس 
اس�تثنايي هم ب�ا مش�اركت خیرين س�اخته مي ش�ود ك�ه اين 
ع�دد در آم�وزش و پ�رورش ع�ادي 3۰ ت�ا 5۰ درص�د اس�ت. 

متوسط سرانه فضاهاي آموزشي در پايتخت حدود ۴ مترمربع و ميانگين 
س��رانه فضاهاي آموزشي كشور۵/۲ مترمربع اس��ت. يعني دانش آموزان 
تهراني عالوه بر تحصيل در مدارس فرسوده با كمبود فضاهاي آموزشي هم 
دست به گريبانند. در واقع براي حدود ۲ ميليون دانش آموز استان تهراني 

بيش از ۲ ميليون مترمربع فضاي آموزشي جديد نياز است. 
بيشترين تعداد مدارس فرس��وده در هسته مركزي ش��هر تهران يعني 
مناطق ۹، 1۰، 11و 1۲ قرار گرفته اند. طبق اعالم سازمان آتش نشاني در 
اين مناطق مدارسي با عمر بيش از ۷۰ س��ال وجود دارد كه در اين مدت 

هيچ  گونه بازسازي يا بهسازي براي آنها انجام نشده است!
در واقع مناطقي از پايتخت كه سال هاس��ت با معضل بافت هاي فرسوده 
درگيرند، با مشكل مدارس فرسوده هم دست  و  پنجه نرم مي كنند؛ مدارسي 
كه بسياري از نمادهاي دوران جنگ مثل دريچه هايي در حياط مدرسه 
كه براي پناهگاه بودند و نمادهاي دهه ۶۰ مثل آبخوري هاي منس��وخ را 
در خود حفظ كرده اند.  س��اخت مدارس هم در هر برهه اي از سال انجام 
مي شود، زيرا اين مدارس دانش آموز ندارند و مثل مدارس عادي نياز نيست 
براي بازسازي معطل تعطيلي باشند. جالب اينكه كرونا به ساخت مدارس 
هم آس��يب زد، زيرا در فصولي كه همه مشاغل تعطيل شدند، اين شامل 
كارگران ساختماني هم شد و خيلي از مواقع نمي توانستند بر سر ساخت  و 
ساز مدارس بيايند. رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
در همين زمينه سال قبل گفت: »گروه هاي مختلفي در محل پروژه حضور 
داشتند كه به خاطر كرونا ناچار شديم تعداد آنها را در مدرسه كم كنيم  يا به 
عنوان مثال همزمان تعداد قابل توجهي از كارگران و نيروها با هم به كرونا 

مبتال شدند و اين مسئله در مدارس در حال احداث به ما آسيب زد.«
در همين رابطه روز گذش��ته معاون برنامه ريزي و توسعه مشاركت هاي 
مردمي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اشاره به اينكه 
حدود ۴۰ هزار خير در حوزه مدرسه سازي در كشور داريم، گفت: در قالب 
طرح آجر به آجر تا كنون چهار پويش برپا شده است و پويش پنجم »صحن 
حرم مدرسه ام« است كه از دهه كرامت آغاز شده و دو ركن اساسي دارد كه 
نخست ترويج فرهنگ رضوي و دوم مشاركت در امر مدرسه سازي است. 

حميدرضا تقي پور در نشستي مشترك با رئيس سازمان آموزش و پرورش 
اس��تثنايي با بيان اينكه آموزش و پرورش به معناي عام از پيش نيازهاي 
توسعه كش��ور اس��ت، گفت: وظيفه آموزش و پرورش در حوزه آموزش 
استثنايي سنگين تر است. ايجاد بسترهاي الزم را براي آموزش يا همان 

ساخت مدارس برعهده داريم. 
وي با اشاره به اينكه ۷۶ پروژه آموزشي تربيتي استثنايي در ۲۶ استان كشور 
در دست تكميل هستند، گفت: اولويت تكميل با مدارسي خواهد بود كه 

پيشرفت فيزيكي بيشتري داشته و در مناطق محروم قرار گرفته باشند. 
تقي پور با اشاره به اينكه ۲هزار و۴۲۰ مدرسه از سوي سازمان آتش نشاني 
در تهران بررسي شده بود كه از ۹۲۴ مدرسه ايراداتي گرفتند، گفت: از اين 
تعداد در سطح استان تهران، 1۰ درصد كالس هاي درس، نيازمند تخريب و 
بازسازي و 1۸ درصد نيازمند مقاوم سازي هستند. ما بقي ايرادها و اشكاالتي 

كه گرفته مي شود، خارج از اين دو گروه است. 
رئيس سازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي هم با اشاره به اينكه بيش از 
۷۰درصد مدارس استثنايي با مشاركت خيرين ساخته مي شود كه اين عدد 
در آموزش و پرورش عادي ۳۰ تا ۵۰ درصد است، اظهار كرد: هشت پروژه 
ناتمام كشوري داشتيم كه پيشرفت فيزيكي ۵۰ تا ۸۰ درصد داشتند و اميد 
است با آورده پويش »صحن حرم مدرس��ه ام« شاهد تسريع تكميل اين 
پروژه ها باشيم. 1۵۵ فضاي آموزشي، تربيتي هم در دست ساخت داريم و 
1۲1 فضاي آموزشي ديگر نيز مورد نياز است.  حميد طريفي حسيني با بيان 
اينكه ما در آموزش و پرورش استثنايي با توجه به گروه هدف، استانداردهاي 
مناسب را مدنظر داريم، گفت: اقتضائات مدرسه اوتيسم با مدرسه نابينايان 
يا مدرسه دانش آموزان داراي مشكالت جسمي- حركتي متفاوت است. 
در حال بررسي هستيم كه به روز ترين استانداردها را به سازمان نوسازي 
ارائه كنيم. هنوز برخي استان هاي ما مدرسه اوتيسم ندارند. هشت استان 
مدرسه ويژه اوتيسم ندارند كه اكنون در دستور كار سازمان نوسازي قرار 

دارد و ۹ استان هم هنوز مدرسه اوتيسم شان تكميل نشده است. 
گفتني است در دوران همه گيري كرونا و تعطيلي مدارس، فرصت مناسبي 
بود كه با خالي شدن مدارس تخريبي از دانش آموزان، اين مدارس بهسازي 
شوند، اما آموزش  و  پرورش اين فرصت را از دس��ت داد. در سراسر كشور 
1۹/۵ درصد مدارس نيازمند تخريب و بازس��ازي هس��تند و در پايتخت 

۲۸درصد مدارس كه شامل ۶ هزار كالس درس مي شود. 

مدافعان سقط جنین
 سقوط تمدن غرب را سرعت می بخشند

ديوان عالي امريکا پس از نیم قرن سقط جنین را
غیرقانوني اعالم كرد

 Roe v. Wade( »با حکم ديوان عالي امريکا بر لغو قانون »رو وي ويد
( اعتراضات گس�ترده اي در مناطق مختلف امريکا از سوي موافقان 
س�قط جنین آغاز شده اس�ت. »رو وي ويد« مصوب سال ۱۹۷3 حق 
زنان را براي سقط جنین به رسمیت مي شناخت، اما حاال با حکم ديوان 
عالي امريکا لغو شده اس�ت. بر اساس حکم صادر ش�ده، از اين پس 
قانون اساس�ي امريکا هیچ گونه حمايت قانوني از سقط جنین زنان 
نخواهد داشت. تقريباً در اكثر شهرهاي بزرگ امريکا، طي 2۴ ساعت 
اخیر تجمعات اعتراضي گسترده اي در واكنش به تصمیم ديوان عالي 
برگزار شده است. جالب اينجاست كه اغلب معترضان به قانون سقط 
جنین زنان هستند. اين در حالي است كه زنان قربانیان اصلي سقط 
جنین ناشي از روابط آزاد هستند، اما سقوط ارزش ها در جامعه غربي 
موجب شده تا زناني  كه ذهنشان با تفکرات فمینیستي قاب بندي شده، 
از يک سو به روابط آزاد و خارج از خانواده تن دهند و از سوي ديگر با 
طرح تفکر فمینیس�تي مالکیت بر بدن، جنین خود را س�قط كنند. 

ليبرال ها و فمينيست ها مدافعان حق سقط جنين هستند. اگر به سوابق 
شكل گيري جنبش هاي فمينيستي نگاهي بيندازيد، متوجه ريشه هاي 
ليبراليستي اين جنبش و ارتباط آن با مسئله به كارگيري كارگران زن در 

دوران رنسانس خواهيد شد. 
نظام سرمايه س��االر غرب كه به دنبال ني��روي كار ارزان قيمت بود، زنان 
بهترين گزينه براي تأمين مطامع ش��ان نظام بودند، ام��ا زني كه فرزند 
نداشته باشد! زني را كه مادر باشد، به راحتي نمي توان از خانه بيرون كشيد 
و در خدمت گرفت. بزرگ ترين مركزي كه در امريكا س��قط جنين ارائه 
مي دهد، مركز »پلند پرنتهود« است  و ريشه  اين مركز برمي گردد به افراد و 
سازمان هايي كه پايه گذارشان تحت حمايت بنيادهاي شركت هاي بزرگ و 
باالخص بنياد راكفلر بودند. در دهه ۶۰ و ۷۰ ميالدي با شكل گيري جنبش 
حمايت از سقط جنين هم اين ش��ركت ها به شدت پشتيباني رسانه اي، 
فرهنگي و اجتماعي كردند تا جايي  كه فيلم هايي كه توجيه كننده سقط 

جنين هستند، از اسكار جايزه مي گرفتند. 
از سوي ديگر انقالب جنسي در دهه ۶۰ موجب ش��د در روابط خارج از 
خانواده، فرزندان زيادي به  وجود بيايند. بچه هايي كه پدرانشان تعهدي 
نسبت به آنها نداشتند و مادرانشان هم بي هيچ پشتوانه اي توان نگهداري 
از آنها را نداشتند. بر اين اساس بود كه حقوق بشر غربي حق زن و مالكيت 
بدن به وجود آورد و در سال 1۹۷۳، دادگاه عالي امريكا، قانوني را تصويب 

كرد تا سقوط و انحطاط در جامعه غربي بي هيچ مانعي پيش رود. 
بر اين اساس، در شرايطي كه دين مسيحيت پيشگيري از بارداري را به 
كل حرام مي داند، نظام سرمايه س��االر غربي با پايه گذاري جنبش هاي 
فمينيستي و قاب بندي ذهن زنان با شعارهايي همچون »مالكيت بر بدن« 
و حق انتخاب به دنيا آوردن يا سقط كردن جنين، سقط جنين را به يك 
مطالبه تبديل كردند و حتي با تصويب قانون، حلقه استثمار زناني را كه 
به عنوان كارگر ارزان قيمت به كار گماشته مي شدند و در موارد متعددي  
به وس��يله اي براي التذاذ مردان تبديل مي شدند، به سمت سقط جنين 
كشاند تا مردان بتوانند بي هيچ قيد و شرط و هيچ تعهدي، زنان را در تمامي 
ابعاد مورد سوء استفاده قرار دهند. نكته طنز ماجرا اينكه، با القاي تفكرات 
فمينيستي به اين زنان وانمود كنند، با چنين حركات و چنين مصوباتي در 
پي حمايت از آنان هستند، اما ساختار نظام ارزشي در تمدن غربي آنچنان 
از هم فروپاشيده كه زنان بي توجه به ظلمي كه در قالب چنين قوانيني به 
آنها مي رود، خود در قامت معترضي تمام قد در برابر لغو قانون حمايت از 
سقط جنين مي ايستند و تصور مي كنند سقط جنين به نفع آنها و نمادي 

از مالكيت آنها بر بدنشان است!
حاال حكم ديوان عالي امريكا براي لغو قانون »رو وي ويد« به ايالت هاي 
اين كشور امكان مي دهد با تصويب قانون، سقط جنين را غير قانوني كنند. 
۲۶ ايالت امريكا به صورت قطعي يا احتمال قوي قصد دارند سقط جنين را 
ممنوع كنند. 1۳ ايالت هم پيش از اين، سقط جنين را ممنوع كرده بودند.  
طبق گزارش فاكس نيوز، نتايج تحقيقي نش��ان مي دهد از سال 1۹۷۳ 
زماني كه ديوان عالي امريكا قانون »رو وي ويد« )Roe v. Wade ( را به 
تصويب رساند كه از حقوق زنان براي سقط جنين حمايت مي كرد، بيش 
از ۶۳ ميليون مورد سقط جنين در اين كشور تاكنون اتفاق افتاده است؛ 
كميته ملي حق زندگي كه قديمي ترين سازمان حامي تولد كودكان در 
امريكا است، تخمين مي زند از سال 1۹۷۳ حدود ۶۳ ميليون ۴۵۹ هزار و 

۷۸1 مورد سقط جنين اتفاق افتاده است. 
بر اساس تخمين هاي ارائه شده، امريكا بين س��ال هاي 1۹۷۵ تا ۲۰1۲ 
ساالنه بيش از يك ميليون سقط جنين را ثبت كرده است. داده هاي جديد 
كميته ملي حق زندگي نشان مي دهند كه از هر يك هزار تولد در امريكا 

1۹۵ مورد سقط جنين در اين كشور اتفاق مي افتد. 
مؤسسه گات ماچر در پژوهشي در سال ۲۰1۶ اعالم كرد، اكثر زناني كه 
در امريكا از سقط جنين در سال ۲۰1۴ استفاده كرده اند، از خانواده هاي 
فقير و ۴۹ درصد آنها درآمدي پايين تر از خط فقر)11 هزار دالر در سال 
در آن زمان( در امريكا داشته اند. ۲۶ درصد از زنان با درآمد باالي خط فقر، 
سقط جنين داشتند. اكثر )۶۰ درصد( زناني كه در سال ۲۰1۴ اقدام به 
سقط جنين كردند، در دهه ۲۰ عمر خود بوده و حدود يك سوم آنها سن 

۳۰ سال به باال داشته اند. 
دموكرات ها از مدافعان س��قط جنين و جمهوري خواهان از مخالفان آن 
هس��تند. جو بايدن هم از مخالفان و منتقدان جدي تصميم اخير ديوان 
عالي امريكاست. فمينيست ها در حالي با بهانه اينكه اين بدن من است و 
نسبت به آن حق دارم، سقط جنين را براي خودشان يك حق مي دانند كه 
هر انساني نسبت به بدن خودش حق دارد، نه موجود زنده ديگري كه با 

انتخاب او در بدنش شكل گرفته و قلبش به صورت مجزا مي تپد! 

کبری فرشچی

علیرضا سزاوار

زهرا چیذري 
  گزارش  یک

با اعالم رسمي سازمان مدارس غیر دولتي آموزش و پرورش، شهريه هاي 
نجومي مدارس غیر دولتي رس�میت يافت. بر اين اساس حداكثر شهريه 
ثابت در مقطع ابتداي�ي 25 میلیون تومان، در مقطع متوس�طه اول 33 
میلیون تومان و در مقطع متوسطه دوم 35 میلیون تومان است، مدارس 
اجازه دريافت مبلغ بیش از نرخ مصوب شده را براي شهريه ثابت ندارند. 
در عین حال مدارس مي توانند 38 درصد از اين ش�هريه را نیز به عنوان 
ش�هريه فوق برنامه دريافت كنند  ك�ه در مجموع ب�ه 5۰میلیون تومان 
افزايش می يابد. از سوي ديگر هزينه سرويس و غذا و لباس دانش آموزان 
جزو شهريه محسوب نمي ش�ود و به عهده اولیاست. بر اين اساس با يک 
محاس�به سرانگش�تي مي توان دريافت ش�هريه هاي مدارس در مقطع 
حساس و پشت كنکوري متوسطه دوم بر مبناي اعالم رسمي آموزش و 

پرورش و به اضافه هزينه هاي غذا و س�رويس رف�ت و آمد دانش آموزان 
دست كم حدود 6۰،۷۰ میلیون براي والدين آب مي خورد. اين در حالي است 
كه اغلب اين مدارس به خصوص مدارس خاص تر، شهريه هايي به مراتب 
باالتر از شهريه هاي اعالمي دارند و براي اين هزينه تراشي ها هم مجوزهايي 
براي خودش�ان درس�ت  و به بهانه برگزاري اردوهاي آموزش�ي و غیره 
شهريه هايي نجومي از والدين دريافت مي كنند. پرداخت اين شهريه هاي 
نجومي از س�وي والدين اگر چه به امید موفقیت فرزندانشان در ماراتن 
رقابت بر سر رشته هاي خاص و دانشگاه هاي خاص پرداخت مي شود، اما 
واقعیت اين اس�ت كه درصد ناچیزي از دانش آموزان شانس موفقیت در 
اين رقابت را دارند و بقیه اين بچه ها پس از پايان دوران تحصیل بي آنکه 
هیچ مهارتي داشته باشند، براي سال هاي بعد پشت كنکور رها مي شوند!


