ابتکار چینش و بازچینش جناحهاي سياسي برای انتخابات آتی را
بررسی می کند؛

رئیس جمهور در روز ارتش به نیروهای مسلح یادآوری کرد:

بازی ائتالفها

یکشنبه  30 -فروردین ماه  -1394سال دوازدهم  -شماره  16 -3124صفحه 1000تومان
گزارش ابتکار از فرآیند عجیب و غریب شوراهای شهر در تعیین نرخ تاکسي؛

کرایهاضافهایکهتاکسیهامیگیرند؛

140میلیاردتومان

صفحه3

گروه سياسي – رئيسجمهوري در پيام نوروزي خود ،امسال
را سال انتخابات ناميد .وزير کشور نيز بر همين اساس انتخابات
و سياست داخلي را مهمترين رويکرد وزارتخانه متبوعش مطرح
کرد و رئيس ستاد انتخابات کشور را نيز تعيين کرد .مقيمي،
معاون سياسي وزير کشور که عهدهدار اين وظيفه حساس نيز
شده است هم در گفتارهاي مختلف رويکردهاي انتخاباتي دولت
را بيان کرده است .در حالي که دولت به عنوان برگزارکننده
انتخابات مهيا کردن خود آغاز کرده است ،جناحهاي سياسي
نيز براي حضور موثر و پيروزي در انتخابات پيشرو در تدارکند.
هر چند از سوي هر دو جناح تاکيد بر اين است که فعاليتهاي
انتخاباتي به صورت زودهنگام وارد فضاي اجتماعي نشود ،اما
نميتوان تحرک انتخاباتي گروههاي سياسي را نيز ناديده گرفت.
اصولگرايان هرچند بيش از هر چيز منتظر روشن شدن تکليف
ماجراي وحدت و همگرايي هستند ،اما اين دليل نميشود که
در زيرشاخههاي خود براي انتخابات پايهريزي نکنند .احزاب،
جبههها ،گروهها و شخصيتهاي سياسي منتسب به اصولگرايي،
ليستنويسي و مهرهچينيهاي خود براي انتخابات مجلس را

قدرت اهلل عليخاني

صفحه 15

آغاز کردهاند و البته در سطح کالن خود و به ويژه جامعتين،
در تدارک براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز هستند؛
هرچند تالش دارند که حضور خود در اين انتخابات دوم را چندان
سياسي نکنند .محسن کوهکن نايب رئيس جبهه پيروان خط
امام و رهبري ،از گروههاي موثر اصولگرايي ،تاکيد دارد که اين
جناح براي انتخابات سال  94هنوز وارد تعيين مصاديق نشده
است .وي در گفتوگو با ايلنا ميافزايد :در حال حاضر تالش
بيشتر روي اين مسئله متمرکز است که بتوانيم در حوزههاي
انتخابيه به خصوص حوزههاي تک نماينده اطالعات اوليه را به
دست بياوريم .اين روند طبيعي حضور در انتخابات است و هر
جريان و گروه ديگري که قصد حضور در انتخابات را داشته باشد
نيز بايد همين روند را طي کند .نايب رئيس جبهه پيروان خط
امام و رهبري تاکيد کرد که جمعآوري اطالعات به هيچ عنوان
به معناي تعيين مصداقهاي انتخاباتي نيست .کوهکن تصريح
کرد :با توجه به اينکه نظام انتخاباتي ايران حزبي نيست ،مجموعه
اصولگرايان نيز به فردي براي حضور در انتخابات توصيه نکرده که
از مسئوليت خود انصراف دهد.
ادامه درصفحه 2

:

فعاليت ما در عراق با هماهنگي بغداد است

صفحه15

« »OKاوباما
به لغو یک جانبه تحریم ها

با عباس مخبر درباره جملههاي قصارش در شبکههاي اجتماعي

ديدنجهان
باجملههايقصار

گروه سیاست خارجی -رئيس جمهور آمريکا به ديپلماتهايش توصيه کرد
براي حل اختالف بر سر مسال ه تحريمهاي ايران از مذاکرات خالقانه استفاده
کند.بهنوشتهروزنامهنيويورکتايمز...
صفحه 15

یادداشتهای امروز

گروه فرهنگ و ادب --هر کسي را با مفهومي،
کاري ،اصطالحي ،چيزي ميشناسند و در اين ميان
نام عباس مخبر با نام و نشان «اسطوره» ...

رد پاي پول هاي کثيف در عرصه انتخابات
* اسماعيل حسين پور /روزنامه نگار

صفحه4

همینصفحه

نقص کار کجاست؟
* روح اهلل فردوسي/روزنامه نگار

همینصفحه

به وضعيت معيشتي معلمان توجه کنيد
* فواد شمس /روزنامه نگار

یادداشت اول

رد پاي پول هاي کثيف در عرصه انتخابات

* اسماعيل حسين پور
دکتر رحماني فضلي وزير کشور دولت تدبير و اميد که در
نهادهاي مختلف سياسي و نظارتي مسؤوليت داشته است اخيرا با
تأکيد و تأييد چند باره ،بر وجود پول هاي کثيف در چرخه ي هاي
مختلف ،نسبت به امکان وارد شدن اين پول هاي پليد در انتخابات
مجلس هشدار داده است.چيزي که بيان آن اسباب دل مشغولي
برخي تفکرات خاص در مجلس شد و برخي ها مثل هميشه با
نگاه انکاري شان در قبال واقعيات جامعه ،اين حرف حق وزير دولت
دکتر حسن روحاني را برنتابيدند.
بايد اين حقيقت تلخ را بپذيريم که در برخي شهرها ممکن است
افرادي با پول هاي باد آورده و نامشروع خود که به قول پروين
اعتصامي«:اشک ديده ي من و خون دل شماست »...در مسير
انتخاب مردم برخي شهرها انحراف ايجاد کنند و بتوانند دور از
چشم تيزبين نهادهاي نظارتي به نيات شوم خود برسند.
هشدار زودهنگام رحماني فضلي مبني بر امکان ورود پول هاي
کثيف به عرصه ي انتخابات که حاکي از اشراف ايشان و بي شک
مستند و با داليل محکم و محکمه پسند همراه است ،رسالت کاربه
دستان براي نظارت بيشتر بر منابع مالي کانديداها را سنگين تر
ميکند تا بدانند که ممکن است با نزديک شدن به زمان انتخابات
برخي «گندم نمايان جوفروش» با اين پول هاي کثيف ،با برخي
نيت هاي خيرخواهانه ،خود را به اقشار آسيب پذير جامعه نزديک
کنند و با سفره گستردن ها و توزيع اقالم مورد نياز خانواده ها در
نقاط محروم شهر و روستاها ،روند انتخابات سالم را با چالش جدي
روبرو کنند.
آنچه سؤال برانگيز است عدم وضع قانون از سوي مجلس براي
شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي است که خود نمايندگان مجلس
بايد پيش و بيش از دولت و دولتمردان ،به منظور صيانت از شأن
و جايگاه نمايندگي شان نسبت به وضع قوانين بازدارنده اقدام
ميکردند که متأسفانه تاکنون چنين نشده است و حال هر سه
قوه بايد با اقتدار در برابر اين شوم انديشي هاي رايج در برخي

صفحـه2

محمدجوادظريف

:

برخي استانداران خارج از سياستهاي
دولتعمل ميکنند

فتحقلبمردم
با رمز «دوری از سیاست»

همینصفحه

مناطق اقدام کنند .پول هاي کثيف ممکن است فردا تراول شود و
به بهانه عيد و هر بهانه اي بين برخي افراد توزيع شود ،ممکن است
کارت هديه شود و از االن توزيع شود ،ممکن است برنج و روغن
نباتي شود و راهي خانه ي نيازمندان شود ،ممکن است چلو و پلو
شود و برخي ها را براي میتينگ هاي انتخاباتي در يک جايي گرد
آورد ،ممکن است پارچـه کت و شلوار يا چادر شود و محترمانه بين
بعضي ها توزيع شود ،پول هاي کثيف ممکن است در روز روشن
مردم را در خانه هاي نزديک به صندوق رأي به صف کند و هر رأي
را  50هزار تومان بخرد.
حال سؤال اساسي اين است با هزينه هاي ميلياردي براي
پيروزي در انتخابات ،اگر فردي با تکيه بر اين پول هاي کثيف به
مجلس راه يابد ميتواند قانونگذاري امين ،خادمي صادق و زبان
راستين مردم و حافظ منافع مردم و ميهنش باشد؟ قطعا چنين
نيست و همه نيک ميدانيم که چنين فرد راه يافته به مجلس،
بايد دو سال از دوران نمايندگي را صرف پول هاي پليد کند تا
بتواند از راه هاي غيرمشروع و با رانت خواري و ...پول هاي کثيف
هزينه کرده را جبران کند و دوسال آخر نمايندگي را نيز صرف
انباشتن پول هاي کثيف کند تا بتــــواند هزينه ي انتخابات
بعدي اش را تأمين کند.
پيوند پول هاي کثيف با انتخابات سبب ميشود عده اي در
سکوت رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي و به ويژه صدا و سيما،
با اهرم قدرت و ثروت به سرچشمه ي بسياري از حرام خوري ها،
رانت خوري ها و ...دست يابند .آنچه ميتواند خواب خوش اين
بدنيتان را برآشوبد عزم همه ي کار به دستان و آگاه کردن مردم
است که رسانه ملي ميتواند پيشگام اين مهم باشد تا مردم خوب
بدانند در پشت اين بذل و بخشش هاي پيش از انتخابات که هر 4
سال کانديداها را با مردم مهربان ميکند پليدي ها و پليداني پنهان
هستند که براي غارتگري يارگيري ميکنند .تا بدانند در پشت آن
تراول و روغن و برنج و سفره گستري ها ،دست هاي کثيفي ُرخ
پنهان کرده اند تا عزت مردم را به تاراج برند.در يک کلمه بايد گفت:
پول هاي کثيف قطعا آدم هاي کثيف را با نيت هاي شوم و شيطاني
و کثيف روانه ي مجلس ميکند و اين ميتواند حقيقت تلخي باشد
که شايد به وقوع بپيوندد.

یادداشت دوم

نقص کار کجاست؟

* روح اهلل فردوسي
بنا بر اعالم رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي
کشور ،در سال جديد و در چند ماه آينده ،بناست تا
به طور هماهنگ آزمون استخــــدامي متمــــرکز
دستگاه هاي اجرايي کشور برگزار گردد و طي آن،
بنا بر آنچه که به عنوان شروط قبولي ،پذيرش و
گزينش نهايي عنوان ميشود ،فرصت هاي شغلي
مورد نظر ،به شايستگان و نخبگان و سرآمدان
تخصيص يابد .متمــــرکز شدن آزمون هاي
استخدامي در دستگاه هاي مختلف اجرايي،
تصميم درست و بهنگامي است و عالوه بر اينکه
به متقاضيان فرصت برابر گزينش در دستگاه هاي
مختلف را ميدهد ،به همين سبب ميتوان به
تحقق عدالت در استخدامها اميدوار بود .اما آنچه که
مد نظر نگارنده است ،چيزي وراي فرآيند برگزاري
آزمون هاست و پيامدهاي پسيني امور استخدامي را
ميکاود و مربوط به مالکاتي ميشود که در فرآيند
گزينش ها و ارزيابي ها ،مورد توجه قرار ميگيرند.
کساني که از طريق آزمون استخدامي شايستگي
هاي علمي و فني آنان تائيد ميشود و پس از آن
وارد مراحل گزينش و ارزيابي ميشوند ،قرار است
تا براي سنواتي معين ،مستخدم مردمي باشند که
چشم انتظار خدمتگزاري شايسته آنانند .در واقع
مستخدمين ،مجريان سياست هايي هستند که
نظام اسالمي به عنوان رسالت حاکميتي خود و در
شمار خدمات عمومي ،به آحاد مردم عرضه ميکند.
و در اين ميان ،يک مسئول ،نماينده دولتي است
که مشروعيت و مقبوليت خود را به طور مستقيم
از طريق همين مردم اخذ نموده است و عملکرد
او ،اگر چه در مقياسي خرد ،اما وجهي از عملکرد

یادداشت سوم

به وضعيت معيشتي معلمان توجه کنيد !

* فواد شمس
اعتراضات معلمان به مسائل معيشتي در چند وقت اخير را ميتوان يک زنگ
خطر جدي دانست .چون معلمان جزو اقشار تاثيرگذار در جامعه هستند .به صورتي
که سرنوشت يک جامعه و ميليون ها نفر از نسل هاي آينده ارتباط مستقيمي با
معيشت و وضعيت معلمان دارد .وقتي يک معلم دغدغه هاي شديد معيشتي و
زندگي دارد نميتوان از وي انتظار داشت که در تربيت و آموزش نسل آينده نقش
مثبتي ايفا کند.
آموزش همگاني جزو حقوق ملت و وظايف دولت است .در واقع بايد گفت که
در کنار مسئله حفظ امنيت ،سالمت و معيشت شهروندان  ,آموزش نيز از جمله
حقوق ملت بر گردن دولت است .يکي از راه هاي اجراي بهتر اين وظيفه توسط
دولت اين است که وضعيت معلمان سرو ساماني بگيرد تا آنان بدون دغدغه به
کار خود بپردازند .اما در روز هاي اخير هزاران نفر از معلم در اعتراض به وضعيت
معيشتيشان با در دست داشتن پالکاردهايي در مقابل برخي از ادارات کل آموزش
و پرورش استانها تجمع کردند.آنان پالکاردهايي چون «آيا نمايندگان مجلس
نيز رتبهبندي ميشوند؟» « ،آقاي روحاني کليد آموزش و پرورش پيدا نشد؟»،
«معيشت همراه با منزلت»« ،بهبود سطح معيشت معلمان حق مسلم است»« ،معلم
بيدار است از تبعيض بيزار است»« ،درد ما فقر نيست ،فرق است» ،نسبت به

سرمقاله

غالمرضا کمالي پناه

گسل روابط ايران و عربستان

ايران و عربستان دو کشور مهم يا مهمترين کشورهاي منطقه اي و اسالمي به شمار ميروند .نقاط اشتراک و
افتراق آنان هم کم نيست و لذا در صد سالۀ اخير بسته به بروز و برجسته شدن يکي از اين نقاط ،روابط اين دو
کشور مهم دستخوش فراز و نشيب هايي شده است .گاهي به رقابت ،زماني به رفاقت ،در برهه اي به تعارض و
تقابل در مرحله اي هم به تبادل و تعامل روي آورده اند .خالصه تب و تاب ها و تلخي و شيريني هاي زيادي در
روابط دو دولت و دو ملت مسلمان منطقه حادث شده است .اگر تعامالت و کاميابي ها را که چندان زياد نبوده کنار بگذاريم به حوادث
تلخي ميرسيم که در يکصد سال اخير زلزله در روابط اين دو انداخته است و لذا در اين گفتار به پاره اي از اين حوادث اشاره ميشود،
باشد که تامل در اشتباهات ،ورق را به نفع دو ملت برگرداند.
ادامه در صفحه 2

دولت و حاکميت تلقي ميشود و عمده حساسيت
حاکميت در گزينش ها و ارزيابي هاي پس از
آزمون هاي استخدامي نيز از همين بابت و دليل
ناشي ميشود ،تا طي بررسي ها و ارزيابي ها ،به
افرادي برسند که به بهترين صورت ممکن بتوانند
سياست هاي حاکميت در عرصه خدمات عمومي را
عملياتي کنند .بدون ترديد ،رابطه ميان حاکميت
و مردم ،بايد رابطه اي تعاملي ،دوسويه و بر مبناي
اعتماد متقابل باشد .طبيعتا شکل و فرم رفتاري که
حاکميت در برابر مردم اتخاذ ميکند ،همانند شکل
و فرم رفتاري نيست که مردم در برابر حاکميت از
خود بروز ميدهند .چه اينکه قانون گذار ،حاکميت
است و قانون پذير ،مردم و در اين رهگذر ،بر مبناي
نوع حاکميت از لحاظ ساختار سياسي و مذهبي،
حق و حقوقي در چگونگي مداخله آحاد مردم در
تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي حاکميت
پيش بيني ميگردد .اين حاکميت است که تعيين
ميکند چه کساني و با چه مالکاتي ميتوانند
زمامدار امور باشند و نيز متصدي پست هايي که
در معرض نياز اساسي مردم قرار دارد .حاکميت بر
حسب آرمان هايي که باورش دارد و اصولي که بدان
پايبند است و راهبردي که تعيين ميکند؛ مالکاتي
را براي صالحيت زمامداران و متصديان پست
هاي خرد و کالن تعيين ميکند و مطمئنا چنين
مالکاتي ،بايد ضامن حفظ ارزشها ،آرمانها و اصولي
باشد که عامل حفظ و بقاء اساس نظامند .و اگر
خبط و خطايي در تعيين مصاديق مالکات گزينشي
رخ دهد ،آسيبي که طي آن پديدار ميشود متوجه
عموم جامعه خواهد شد .چه اينکه با اختالس هاي
کالني که طي سالهاي اخير رخ داد ،اولين پيامد
منفي آن ،لطمه ديدن اعتماد عمومي به بانک هاي
عامل بود و در نگاهي وسيع تر ميتوان گفت که
منافع ملي و رضايت عمومي مورد آسيب قرار گرفته

است .به همين سبب ،به نظر ميرسد که حاکميت،
در تخصيص فرصت هاي شغلي پيش رو ،راهي جز
اصلح گزيني و شايسته ساالري آنهم با اولويت قرار
دادن توانمندي هاي تخصصي ندارد و معلوم است
که با تجديدنظرهايي در مالکات اعتباري ارزيابي ها
و گزينش ها ميتوان شاهد تجربه اي جديد در امور
استخدامي بود .بايد اقتضائات جهان جديد را درک
کرد و آنها را به مالکات گزينش مديران در نهادهاي
مختلف افزود تا بر تکاليف مديريتي آنان تعهدي
افزوده گردد مبني بر اينکه فرصت محدود مديريت
را با روش هاي تکراري دنبال نکنند .مجموعه
حاکميت ،حتما توجه دارند که نگاه مردم همواره رو
به باالست و سياست هاي فردي خود در حوزه هاي
مختلف و بخصوص اقتصادي را ،بر اساس سياست
هاي جاري در جامعه شکل ميدهند و به همين
نسبت ،در هر کجا که با بي قانوني مواجه شوند،
مقاومت خود در پايبندي به قانون را بيهوده تلقي
کرده ،بر خالف آيه شريفه «صِ ْب َغ َة هَّ
الل ِ َو َم ْن أَ ْح َس ُن
م َِن هَّ
ون» تن به اين شعار بي
الل ِ صِ ْب َغ ًة َو ن َْح ُن ل َ ُه عاب ُِد َ
کفايت ميدهند که «خواهي نشوي رسوا هم رنگ
جماعت شو» و اينگونه است که بي قانوني ،نظم
پيدا ميکند و تبديل به جرياني سيال و يکسويه
در جامعه ميشود .کما اينکه بنا بر اعالم رئيس
کل سازمان امور مالياتي کشور ،حدود  20تا 25
درصد توليد ناخالص داخلي از پرداخت ماليات فرار
ميکنند ،که اگر اين منابع با قيمت جاري محاسبه
گردد ،چيزي در حدود  250هزار ميليارد تومان
است که بعنوان فرار مالياتي ثبت و ضبط شده است.
آيا فرهنگ ناصواب فرار مالياتي ،ناشي از همان نگاه
رو به بااليي نيست که بي قانوني را بر قانون گرايي
و هنجارشکني را بر هنجارپذيري ترجيح و رجحان
ميدهد يا اينکه نقص کار جاي ديگري است؟
انکار نميشود کرد که براي پيشرفت و توسعه بايد

وضعيت معيشتي خود گاليه کردند.
اين اعتراضات خصوصا بعد از آن مطرح شد که طرح رتبهبندي معلمان در اسفند
ماه سال گذشته در هيأت دولت تصويب شد.و قرار است از مهر امسال اجرا شود؛ بنا بر
گفته وزير آموزش و پرورش ،با اجراي اين طرح ،حقوق معلمان بين  160تا  600هزار
تومان افزايش مييابد .اما اين موضوع با اعتراض معلمان روبرو شد .بسياري از آنان معتقد
هستند که اين طرح نياز هاي اوليه آنان را تامين نميکند .همچنان خواستار رسيدگي
به وضعيت معيشتشان هستند و برخي نيز عنوان ميکنند که افزايش حقوق بيش از
اين ميزان و بدون اجراي رتبهبندي بايد اجرا شود.
اما مسئله ريشه اي از جايي آغاز ميشود که آموزش نه به عنوان يک “حق” که
به عنوان يک کاال مطرح شده است .کااليي شدن آموزش منجر به تبعات بلندمدت
ميشود .همين االن سطح آموزش همگاني به وضعيت نه چندان مطلوبي رسيده است.
به صورتي که درصد کوچکي از مدارس خصوصي با هزينه هاي سرسام آور وجود دارد
در طرف مقابل اکثريت بزرگي از دانش آموزان درمدارس دولتي وهمگاني که به
داليل مختلف از جمله تامين نبودن مادي معلمان از کيفيت پايين برخوردارند
تحصيل ميکنند .اين امر خودش منجر به شکاف هاي عميق اجتماعي و طبقاتي
در بلند مدت ميشود .شکافي که اگر تعميق پيدا کند تبعات جبران ناپذير اجتماعي
و حتي سياسي و امنيتی خواهد داشت .در حالي که در قانون اساسي تاکيد شده
است که دولت وظيفه دارد که تمامي شهروندان را تحت پوشش آموزش همگاني
و رايگان قرار دهد.
اما اين روز ها شاهد آن هستيم که آموزش و تحصيل تبديل به يک کاالي گران

برنامه داشت و براي اجراي برنامه؛ نيازمند قوانين
اجرايي ،نظارتي و انتظامي مناسبي هستيم .اينکه
تا چه حدودي برنامه ها محقق ميشوند به داليل
مختلفي مربوط ميشود .طبيعتا در تدوين برنامه
هاي توسعه يي ،رخدادهايي غير قابل پيش بيني از
جمله؛ نوسانات در نرخ ارز ،قيمت نفت و تحوالت
سياسي در منطقه و جهان را در نظر ميگيرند و لذا
اين مسائـل به درستي در متون برنامه ها گنجانده
ميشود و نميتواند عمده دليل عدم تحقق برنامه
ها باشد .اما آنچه باعث ميشود که برنامه اي
محقق نگردد چيست و يا به معناي ديگر ،نقص
کار کجاست؟ نيروي انساني کارآمد و شاخص،
اگرچه دير ياب است اما کمياب نيست و به قدر
نياز قابل يافتن اند و ميتوان با بکارگيري توانمنداني
از حوزه هاي مختلف در اجراي برنامه هاي توسعه
يي گام هاي جدي برداشت .اما اين توانمندان و
کارآمدان با چه مالکات و ارزيابي هايي بايد کشف
و شناخته شوند؟ و اگر چنين مالکاتي وجود دارد
پس چرا مانع از مهاجرت کثيري از توانمندان از
کشور نشده است؟ به نظر ميرسد که نقص کار را
بايد در امور استخدامي جستجو کرد و اينکه منطق
کثيري از مهاجرت ها به داليل تحصيلي و شغلي
است .آيا طي ساليان گذشته ،مجوزهاي استخدامي،
براساس نياز صنعت به نيروي حرفه اي و متخصص
و شکل گيري و تأسيس صنايع جديد يا تجديد
آنها ،به منظور کسب بهره وري باال ،صادر گرديده
و در فرآيند استخدام« ،توصيه نامه ها» ناکارآمد
بوده و مراقبت هاي قانوني و نظارت هاي سخت
گيرانه ،بر قوانين استخدامي حاکم بوده است؟ اگر
اينگونه ميبود که اکنون بايد بسياري از مشکالت
اجتماعي که سرمنشاء آنها بيکاري است ،ريشه کن
شده بودند.
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قيمت شده است .به نظر ميرسد يک نگاه سطحي به خصوصي سازي همه چيز و
شيفتگي ای که در اين زمينه وجود دارد بدون در نظر گرفتن مسائل اساسي همه چيز
را قرار است پولي کند .حتي آموزش را!
نگاهي که اين چند سال بر نظام آموزشي کشور حاکم شده اين است که هر نوع هزينه
مالي را کاهش دهد .از معيشت معلمان بزند ،از خدماتي که بايد ارائه شود کم کند .به
اين بهانه که بايد هزينه هاي عمومي کاهش پيدا کند .اما ايراد اساسي اين نگاه آن است
که در بلند مدت به اين فکر نميکنند که اين خرج کردن ها هزينه نيست بلکه سرمايه
گذاري است .اگر کشوري يک سيستم آموزش قوي داشته باشد .معلماني داشته باشد
که از وضعيت معيشتي خود راضي باشند قطعا يک نسل فرهيخته تربيت ميکنند که
در بلند مدت خودشان تبديل به سرمايه انساني ميشوند .اما اگر به درستي اين نسل را
تربيت نکنند و معلمان ناراضي باشند که از جان و دل نتوانند براي شاگردان شان وقت
بگذارند در آينده بايد هزينه هاي فراوان تري پرداخت.
به هر روي به نظر ميرسد براي حل مشکل معلم ها بايد به ريشه ها دست برد .اين
جا هم ريشه همين نگاه کاال محور به مسئله آموزش است .بايد به اين سمت رفت که
آموزش حق است نه کاال و معلم هم حق دارد که از وضعيت معيشتي مناسبي برخوردار
باشد و در اين بين دولت هم در اين جا هر چقدر پول خرج کند هزينه نکرده است بلکه
سرمايه گذاري کرده است .با اين اوصاف مسئوالن امر خصوصا وزير آموزش و پرورش
و مسئوالن دولتي بايد به مسئله معيشتي ملعمان با دقت نظر بيشتري نگاه کنند و فکر
نکنند اگر افزايش حقوق قرار است صورت بگيرد هزينه اضافي است بلکه يک سرمايه
گذاري بلند مدت است.

