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 نگاهی روانشناختی 
به افزایش بی رویه قیمت ها

| رضا حیدری| مشاور| 
این روزها خیلی ها از گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها 
و تبعاتی که می تواند داشته باشد، صحبت می کنند. افراد 
زیادی از این مســأله گالیه دارند و معتقدند این افزایش 
بی رویه قیمت ها ســبب کاهش رفاه و افزایش نارضایتی 

مردم می شود.
اگر از دید روانشناختی به این مسأله نگاه کنیم، آسیب 
خطرناک تری جامعه ما را تهدید می کند و آن درماندگی 
آموخته  شده است. شاید الزم باشد برای کسانی که با این 
مقوله آشنایی ندارند، توضیح مختصری پیرامون آن ارایه 

دهیم.
مارتین ســلیگمن روانشــناس معروف و اثرگذار در 
تحقیقات خود به مسأله درماندگی آموخته شده پرداخته 
است. سلیگمن و همکارانش در آزمایش های خود که روی 
حیوانات انجام دادند، مشــاهده کردند زمانی که حیوان 
نمی تواند بر محیط خود اثر بگذارد، در آینده نیز با وجود 
اینکه انجام یک کار ساده می تواند محیط را به نفع او تغییر 
دهد اما همچنان تالشی برای تغییر محیط خویش انجام 

نمی دهد.
ســلیگمن به این نتیجه رســید که اگر انسان هم در 
برابر اتفاقاتی که برایش رخ می دهد، به این باور برسد که 
کاری از او ساخته نیست به درماندگی آموخته شده دچار 
می شود. به  بیان  دیگر، انســان هایی که درگذشته مدام 
شکســت می خورند، این باور را در خود شکل می دهند 
که تالش کردن فایده ای ندارد و بهتر است تسلیم وضع 
موجود شــوند.در درماندگی آموخته شده فرد هیچ گونه 
تالشی برای رهایی از شرایطی که در آن گرفتار شده است، 
انجام نمی دهد؛ زیرا تالش های قبلی او بی اثر بوده است. 
زمانی که افراد به این باور برســند که کاری از دستشان 
برنمی آید، حتی در شرایط دیگر که تالش آنان می تواند 
به نتیجه  دلخواه منجر شود، هم تالشی انجام نمی دهند.

حال اگر بخواهیم از دید روانشناسی به وضع کنونی جامعه 
نگاهی بیندازیم و مشکالت آن به خصوص افزایش بی رویه 
قیمت ها را مورد بررســی قرار دهیم، می توان گفت که 
جامعه در مسیر درماندگی آموخته شده قرار گرفته است. 
اگر در جامعه روزبه روز قیمت کاالهای مختلف افزایش 
پیدا کند و افراد با وجود تالش بســیار برای رفع نیازهای 
خود، همچنان در تأمین این نیازها ناتوان باشند، به  احتمال  
قوی به درماندگی آموخته شده دچار می شوند. به عنوان  
مثال، زوجی که به مدت چند سال مبلغی از درآمدشان 
را پس انداز می کنند تا با آن خــودرو بخرند، به  یک باره و 
در مدت فقط چندماه قیمت خودرو موردنظرشان دوبرابر 
می شــود. در این جا این زوج تمام تالش های خود برای 
خرید آن خودرو را بیهوده می داند. جوانی که سال هاست 
به  سختی کار می کند تا بتواند از مبلغی که پس انداز کرده، 
مقدمات ازدواج را برای خودش فراهم کند. حاال به  یک باره 
با افزایش قیمت ها مواجه می شود. این فرد با مبلغی که 
چند سال پیش می توانسته کل هزینه ازدواج را پرداخت 
کند، تنها می تواند چند وسیله ساده که بخش کوچکی از 
مقدمات تشکیل خانواده است را خریداری کند.افرادی که 
در دو مثال قبلی به آنها اشاره کردیم، همگی در معرض 
درماندگی آموخته شده قرار دارند. این افراد با وجود تالشی 
که انجام می دهند اما نمی توانند نیازهای خود را برطرف 
کنند. حال اگر این ناکامی در تأمین نیازها تکرار شود، افراد 
کم کم به این باور می رسند که تالش آنان با نتیجه ای که 
به دنبال آن هستند، رابطه ای ندارد.اتفاق دردناکی که در 
این جا رخ می دهد، این است که درصورت تغییر شرایط 
همچنان این طرز فکر باقی می ماند و افراد خود را درمانده 
و ناتوان می بینند. زمانی که این طــرز فکر در جامعه به 
وجود می آید، آســیب های خطرناکی را با خود به همراه 
دارد. یکی از این آسیب ها این اســت که افراد جامعه به 
گوشه نشینی و انفعال رو می آورند. زمانی که افراد به انفعال 
فکری دچار شوند و خود را درمانده ببینند، دیگر تالشی 
برای بهبود زندگی خود انجــام نمی دهند. این انفعال و 
تالش نکردن به مراتب آسیبی خطرناک تر از کاهش رفاه 
مردم را به دنبال دارد.جامعه ای که در آن تفکر درماندگی 
آموخته شده شکل گرفته باشد، جامعه ای گوشه نشین 
و افســرده خواهد بود. افراد چنین جامعه ای امید خود را 
برای ســاختن آینده از دست می دهند. بالی درماندگی 
آموخته شده به  قدری خطرناک است که حتی اگر تمام 
شرایط الزم هم در اختیار افراد قرار بگیرد، بازهم آنان به 
خود و توانایی هایشــان بدبین بوده و تالشی برای بهبود 

زندگی خود نمی کنند.
برای جلوگیــری از این بالی خطرنــاک باید تمامی 
مسئوالن کشور تالش کنند تا جایی که توان دارند، در رفع 
مشکالت معیشتی مردم بکوشند. هرچقدر که مشکالت 
معیشتی مردم کمتر شــود، آنان بیشتر به خواسته های 
خود می رســند و به تبع آن کمتر به تفکــر درماندگی 

آموخته شده دچار می شوند.

یادداشت
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رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تشکیل کمیته ای با حضور ۱۳ دانشگاه برتر برای حل بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور خبر داد.محمود فتوحی 
فیروزآباد در این باره گفت: »کشور در شرایط سخت و خطیری قرار گرفته و اکنون برای حل مشکالت باید با هم همکاری کنیم. به طبع در این میان یکی 
از ارگان هایی که برای برون رفت از این شرایط بسیار می تواند موثر و در عین حال کمک کننده باشد، دانشگاه ها هستند. در این شرایط مهمترین وظیفه 
دانشگاه ها اثربخشی آنها است که در سطح جامعه نقش بسزایی خواهد داشت.« او ادامه داد: »ما نیز در دانشگاه صنعتی شریف چه پیش از بروز این اتفاقات 
و دشواری ها و چه امروز که مشکالت نمود بیشتری پیدا کرده، تالش و کوشش خود را کرده ایم تا بتوانیم به نوعی در حل مسائل کشور اثرگذار باشیم. در 
همین راستا یک کمیته را تشکیل دادیم تا این کمیته بتواند نظرات راهگشا و راهکارهای مختلفی در ارتباط با مسائل صنعت و همچنین مسائل مدیریتی و 

اقتصادی به دولت ارایه دهد.« 

تشکیل کمیته ای  از 
دانشگاه های برتر 
برای حل بحران ها

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

بهترین رتبه تجربی مدرســه نمونه مطهری سراوان، 
فرهاد دهواری اســت که از چند روز دیگر باید عازم تهران 
و دانشــگاه علوم پزشکی ایران شــود. او ساکن روستای 
محروم در اطراف سراوان است و خانواد ه اش اصرار فراوانی 
بر انتخاب زاهدان به عنوان شهر و دانشگاه محل تحصیل 
داشتند. آن طور که دهواری می گوید در نهایت و با وساطت 
رئیس مدرسه و مدیر آموزش و پرورش سراوان، او دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران را پیش از مرکز استان خود انتخاب 
کرد. او هم مانند دیگر هم کالسی هایش می خواهد بعد از 
پایان تحصیل، به سراوان برگردد و به مردمی که این روزها 
مجبورند برای درمان به زاهدان بروند، خدمت کند. عالقه 
فرهاد دهواری برای تخصص، چشم پزشکی است که البته 
برای این عالقه هم دلیلی شخصی دارد؛ چشم های ضعیف 

مادرش. 
آقایدهواری،متولدچهسالیهستیدوقبلاز

اینهمسابقهشرکتدرکنکوررادارید؟
 متولد ۳۰ /۲ /۷۹ از شهرســتان سراوان، شهر محمدی، 
روستای کهنو هستم. امسال سال اول بود که کنکور دادم و 

رتبه ۶۵ تجربی شدم. 
وضعیتمالیخانوادهچطوراســت؟ساکن

روستایکهنوهستند؟
 بله، همه ساکن همین روستا هستند. پدرم شغل آزاد دارد 
با مدرک سیکل. مادرم بی سواد است. سه برادر و یک خواهر 

هستیم. وضعیت متوسطی داریم. 
دورهدبیرســتانرادرهمینمدرسهمطهری

بودید؟
 از سال اول دبیرستان، مدرسه مطهری بودم. راهنمایی 

هم مدرسه نمونه امام سجاد سراوان بودم. 
ثبتناموشروعکالسهاازچهزمانیاست؟

من االن همین روستای خودمان هستم. شروع کالس ها 
از اول مهر است و من هم برنامه دارم در این اردوهای جهادی 

شرکت کنم چون همین بچه ها خیلی به ما کمک کردند. 
بهنظرخودتچهعواملیباعثشــدکهاین

مدرسهدریککالس،اینهمهموفقباشد؟معلمان
خوبیداشتیدیاتالشخودتانبود؟

 کالس ما از اول دانش آموزان درس خوانی داشــت و در 
امتحانات نهایی سال سوم، ما در استان اول شدیم و از زاهدان 
با این امکانات جلوتر بودیم. مدیر مدرسه که عالی بود و از اول 
صبح می آمد و شب هم در خوابگاه می خوابید؛ بسیاری از 
شب ها. خودش سراوانی بود ولی اکثر شب ها آنجا می خوابید 
و حتی از جیب خــودش خرج می کرد. کالس مذهبی هم 

بودیم و خدا کمک کرد که قبول شویم. 
چهبرنامهایبرایآیندهدارید؟

 منطقه ما االن پزشک ندارد؛ پزشک متخصص. االن در 
شهر ما هیچ پزشک متخصصی نیست و من برنامه دارم که 
حتما تخصص بگیرم. االن مــردم ما برای درمان به زاهدان 
یا شیراز و مشهد می روند. خیلی ها هم وسع و توان این کار 
را ندارند که شیراز یا مشهد بروند. حتی بعضی نمی توانند تا 
زاهدان هم بروند. به همین دلیل می خواهم حتما تخصص 

بخوانم و به همین شهر برگردم. تخصص چشم پزشکی.
چراچشمپزشکی؟

 دلیل شخصی دارم و بیشتر انتخابم شخصی است چون 
مادرم االن دو چشمش خیلی ضعیف هستند و به سختی 
می بیند. در منطقه ما هم تخصص چشم پزشکی اصال نداریم. 

می خواهم حتما تخصص بگیرم و بعد به سراوان برگردم.
بعدازخبرقبولی،مردمروستاوخانوادهاتچه

واکنشیداشتند؟
همه خوشحال شدند. روســتای ما همه تقریبا بی سواد 
هســتند و همه می گفتند برو زاهدان درس بخوان چون 
نزدیک تر و هزینه آن کمتر اســت. در خاندان ما، خاندان 
دهواری اصال پزشکی نداریم و می گفتند که زاهدان درس 
بخوان. اولش می خواستم زاهدان را اتخاب کنم چون فشار 
خانواده خیلی زیاد بود. ولی مدیر مدرسه و مدیر آموزش و 
پرورش ســراوان با خانواده صحبت کردند که من تهران را 
انتخاب کنم. من خودم به شخصه دوست داشتم دانشگاه 

بهتر درس بخوانم. 

فرهاد دهواری، رتبه 64 تجربی و اهل سراوان: 

 چشم های مادرم مشکل دارند 
می خواهم تخصص چشم پزشکی بخوانم

خبر قبولی در رشته پزشکی دانشگاه تبریز را در مهرستان 
شنیده است؛ شــهری محروم که این  روزها میزبان اردوی 
جهادی اســت. »صالح کرد« که با رتبــه ۲۰۰ از اول مهر 
باید وارد کالس های پزشکی دانشگاه تبریز شود، مشاوره 
و آموزش به دانش آموزان محروم سیستان وبلوچســتان 
را وظیفه خود و دیگر دوســتانش می دانــد. آن طور که او 
می گوید، اگر حمایت گروه های خّیر و جهادی نبود، امکان 
چنین موفقیتی برای بچه های مدرســه مطهری سراوان 
وجود نداشــت و حاال ادامــه این مســیر را وظیفه خود و 
دوستانش می داند. این دانش آموز که دو  سال آخر دبیرستان 
را در خوابگاه مدرسه مطهری گذرانده، می گوید که حتما 
بعد از پایــان تحصیالت برای خدمت به مردم ســراوان به 
همین شهر بازخواهد گشت. او در ادامه از روزهای مدرسه 

و برنامه اش برای آینده زندگی اش می گوید. 
  آقای کرد متولد چه سالی هستید و درباره شرایط 

تحصیلی و وضع مدرسه مطهری توضیح دهید. 
 من متولد ۲۰ آذر ۷۸ هســتم؛ تا  ســال دوم دبیرستان 
مدرسه دبیرســتان دانشــگاه خاش بودم.  ســال سوم و 
پیش دانشگاهی را مدرســه نمونه مطهری سراوان درس 
خواندم. وضعیت درسی ام خوب بود و راهنمایی هم مدرسه 

نمونه خاش بودم و هر سه  سال هم نفر اول بودم. 
  ساکن سراوانید یا خوابگاهی بودید؟

 من در این دو  سال خوابگاه بودم. 
  زندگی در خوابگاه و همزمان درس خواندن برای 

کنکور سخت نبود؟
 تحمل روحیات بقیه بچه ها شاید کمی سخت باشد ولی 
وقتی بتوانی آرا و نظریات بقیه بچه ها را تحمل کنی و این 
موارد را در کنار خودت قبول کنی، به شخصیت آدم کمک 
می کند و من این سازگاری و ارتباط را با بچه ها گرفتم. االن 
بهترین دوستانم مربوط به همین مدرسه و بچه های خوابگاه 

هستند. 
  یعنی شما االن در اردوی جهادی به سر می برید؟ 

 بله؛ من خودم چون مدرســه نمونه بودم، گروه جهادی 
السابقون از دانشگاه امیرکبیر به مدرسه ما زیاد می آمدند 
و من با مســئول جنوب کشــور این گروه آشنا شدم و این 

زمینه ای شد که االن من به این مدرسه بروم. 
  شرایط این مدرسه و دانش آموزان چطور است؟

 این مدرســه تازه  تاســیس است و امســال نخستین 
تجربه کنکور را دارد. شهر بسیار محرومی است و امکانات 
بسیار کمی دارد. دبیرهای زحمتکشــی دارد ولی تجربه 
کنکور ندارد. از طرفی مشاور خوب، کتابخانه و کتاب های 
کمک آموزشی ندارند و این شد که حضور ما الزامی در این 

شهر شد. 

  کالس شما امســال ۱6 قبولی پزشکی و یک 
داروسازی دارد، ســال های قبل وضع این مدرسه 

چطور بود؟
 بله؛ مدرســه مطهری، حدودا ۳۰۰ دانش آمــوز دارد. از 
کالس ما ۱۶ نفر پزشــکی و یک نفر هم داروسازی قبول 
شدند. سال های قبل هم آمار ۱۰ و ۱۱ نفر از یک کالس را 

داشته اما امسال بهترین آمار را داشته است. 
  این مدرسه رشته ریاضی هم دارد؛ نتیجه کنکور 

بچه های ریاضی چطور بود؟
 مدرسه رشــته ریاضی هم داشت و رتبه های سه رقمی 
زیادی داشــتیم. بچه ها رتبه های خوبی داشــتند ولی به 
تربیت دبیری بیشتر عالقه دارند؛ چون زندگی مردم اینجا 
به شکلی است که با سختی تا االن آمده اند و دبیری شرایط 
آینده آنها را تا اندازه ای تأمین می کند؛ چون در دوره دانشگاه 
هزینه ای از خانواده نمی گیرند. دانشگاه دبیری خرج دانشجو 
را می دهد و حتی باعث می شود این دانشجویان بتوانند به 

خانواده کمک هم کنند. 
  آقای کرد شما دلیل موفقیت این مدرسه را در 

کنکور  چه می دانید؟
 ســال 9۰ که آقای اربابی مســئولیت ریاست مدرسه 
را برعهده می گیــرد، مطالعه جامعی انجــام می دهد و به 
دبیرستان  های مختلفی در تهران می رود و بررسی می کند 
که چه شــرایطی باعث موفقیت دانش آموزان می شــود. 
عالوه براین یک ارتباط خوبی با مردم شــهر می گیرد؛ االن 
یک نانوایی نان رایگان به مدرســه می دهد؛ هر تعداد نانی 
که مدرســه بخواهد به  طور مجانی در اختیار مدرسه قرار 
می دهند؛ مثال در عید قربان مردم بخشــی از گوشت های 
قربانی را به این مدرســه اهدا و خّیریــن زیادی هم به این 
مدرســه کمک می کردند. عالوه براین معلم های ما بسیار 
زحمتکش  و باسواد هستند و مدام تالش می کنند که سطح 

خود را باال ببرند. 
  چه برنامه ای برای آینــده دارید؟ بعد از اینکه 

درس تان تمام شد به سراوان برمی گردید؟
 قصد دارم که پشت ســر هم تخصص و فوق تخصص ام 
را بگیرم. عالقه  ام به تخصص در حوزه مغز و اعصاب است. 
مردمی تالش  و یک مدرســه نمونه را حمایت کردند. االن 
وظیفه ما است که نتیجه این عمل خیر را به آنها برگردانیم. 
من می خواهم حتما به این شــهر و نه تهــران یا زاهدان 
برگردم و به همین مردم خدمت کنم. دلیل اینکه  من االن 
مهرستان ام این است که پشتیبان من خیلی به من کمک 
کرد و این وظیفه من اســت که این زنجیره را ادامه دهم و 
پشتیبان بچه های دیگری باشــم و این باعث می شود که 

جامعه خوبی در بلوچستان ایجاد کنیم.

»صالح کرد« دانش آموز قبول شده در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:   

پزشک می شوم و برمی گردم به سراوان

محمدباقــرزاده|  پدیده هایــی آمده از فقــر، از دیار 
بلوچســتان. مردم ســراوان و روســتاهایش، در جنوب 
شرقی ترین نقطه ایران، نزدیک مرز ایران و پاکستان از دو 
روز پیش تا به حال لبخند می زنند؛ از خوشحالی قبول شدن 
پسران دانش آموز یک دبیرســتان در دانشگاه و به ویژه در 

رشته پزشکی. 
از دو روز پیش، نام ۱۷ دانش آموز که همه  در یک کالس و 
رشته تجربی بوده اند و در کنکور سراسری رشته های پزشکی 
و داروسازی قبول شده اند در شبکه های اجتماعی دست به 
دست می شود؛ دانش آموزان مدرسه شهید مطهری که یک 
مدرسه شبانه روزی است و به این دلیل که وضع مالی خوبی 
ندارند، یا بورسیه کانون قلم چی اند یا تحت پوشش خیریه ها. 
خبر قبولی این دانش آموزان را نخستین بار  نظرمحمد اربابی، 
رئیس دبیرستان نمونه دولتی شهید مطهری سراوان اعالم 
کرد و گفت: »این موفقیت نتیجه برنامه ریزی های مدون 4 
ساله و مجموعه فعالیت های مکمل و بسته های آموزشی، 
آزمونی و تحلیل عملکرد دانش آمــوزان  بوده و این نتیجه 
حاصل شــده تا حدود زیادی قابل پیش بینــی بود.« این 

مدرسه ۲۸۰ دانش آموز دارد و کل سال به مدرسه می آیند. 
»محمود نصرت« اما معلم زیســت ایــن دانش آموزان 

بوده؛ او در گفت وگو با »شــهروند« می گوید که این کالس 
۳۰ دانش آموز داشته و همه آنها در دانشگاه های ایران قبول 
شــده اند. آن طور که او می گوید این مدرسه شبانه روزی 
است و بیشتر دانش آموزانش از روستاهای اطراف سراوان 
می آیند. »مدرسه ما امسال ۲۸۰ دانش آموز داشته و سال 
بعد حدود یک کالس اضافه می شــود. مدرسه در مقطع 
متوسطه دوم است و در رشته های تجربی، انسانی و ریاضی 
دانش آموز دارد. این بچه ها از همان سال اولی که به مدرسه 
می آیند با توجه به برنامه خاص و تیمی که 5 سال است ثابت 

کار می کنند تحت برنامه های مدرسه قرار می گیرند.« 
او می گوید مهمترین عامل موفقیت این دانش آموزان، 
نیروی انســانی متخصصی اند که در مدرسه کار می کنند: 
»دبیرهــای مختلــف مدرســه متخصص انــد و البته  
صددرصدشان، بومی ســراوانند. ما در مدرسه، تیم اداری 
کارآمد پرتالش و همه فن حریف داریم کــه در ۳۶۰ روز 
سال، سرکارند. در مدرسه، معموال سال تحصیلی جدید را 
روز بعد از آخرین امتحان بچه ها شروع می کنیم. مثال امسال 
روز آخر سال تحصیلی ۶ خرداد بود و همان موقع آغاز سال 
تحصیلی 9۷ را داشتیم؛ یعنی بچه ها به خانه نرفتند، آنها را 
توجیه کردیم برنامه کل سال تحصیلی را دادیم و گفتیم از 

امروز تا ۲۰ شهریور، هدف این است که درس های پایه دهم 
و یازدهم را تمام کنیم. با توجه به وضعیت خاصی که در پایه 
دوازدهم در سال جدید داریم و درس ها جدیدند و تجربه ای 
وجود نداشته، سعی کردیم پایه دهم و یازدهم را تمام کنیم 
و با آمادگی کامل وارد پایه دوازدهم شویم.« به گفته نصرت، 
در سال های گذشته هم این مدرسه، موفقیت های زیادی 
داشته اســت: »تیم مدرسه از ۶ ســال پیش، برنامه های 
راهبردی زیادی برای پیشبرد سال تحصیلی  دارند؛ از همان 
اول کار هدف گذاری ها و تقویم کاری مشخص است. البته به 
این دلیل که اغلب بچه ها خوابگاهی اند، کار سخت تر است 
چون از یک طرف کارهای روتین مدرســه اســت و از یک 

طرف کارهای بچه هایی که در خوابگاهند.«  
امسال در مدرسه شهید مطهری، یک نفر در رشته انسانی 
رتبه دوی منطقه ۳ و رتبه کشــوری ۲4، یک نفر رتبه ۶4 
تجربی منطقه ۳  و4۲۱ کشوری و یک نفر رتبه ۲۷ هنر در 
منطقه ۳ شده است. این مدرسه در کل، ۳۰ رتبه زیر هزار 
داشته و همه دانش آموزان بدون استثنا برای انتخاب رشته 
مجاز شده اند. از زمانی که نام دانش آموزان این مدرسه دست 
به دست می شــود، بعضی گفته اند که آنها چون از سهمیه 
مناطق محروم اســتفاده کرده اند، در رشته های پزشکی 
قبول شده اند، اما معلم زیست آنها این حرف را رد می کند 
و می گوید همه آنها از سهمیه استفاده نکرده اند: »سهمیه 
مناطق محروم برای بعضی از این دانش آموزان بوده. کسانی 
که ایران و تبریز قبول شده اند در سهمیه آزاد بوده اند. از طرف 
دیگر ســهمیه مناطق محروم برای همه شهرهای محروم 
وجود دارد و این طور نیســت که فقط این دانش آموزان از 
آن استفاده کرده باشــند.« آنطور که معلم زیست مدرسه 

می گوید هزینه ورودی این مدرسه 150 هزار تومان است 
و چون هزینه های مدرســه با این پول درنمی آید، از  سال 
92 بنیاد قلم چی به صورت رایگان 50 درصد دانش آموزان 
را بورسیه کرده و تا حدودی هم خیریه های دیگر پای کار 
بوده اند؛ خیریه های مهر گیتی، گروه جهادی الســابقون و 
غیره:   »این مدرســه یک روز هم تعطیل نیست. غذا، ایاب 
و ذهاب و ... همه با حســاب مدرسه است. معلمان خیلی از 
کالس ها به صورت جهادی تدریس می کنند.«او می گوید 
بیشــتر این دانش آمــوزان از نظر مالــی خیلی ضعیفند، 
مخصوصا روســتایی ها: »خانواده های آنها به ویژه به دلیل 
خشکســالی ها عمال هیچ درآمدی ندارند. ما بچه هایی را 
داریم که از اول تا آخر  سال به مدرسه می آیند و اصال خانه 
نمی روند، یعنی پولی ندارند که بروند. برای ما دو عید قربان و 
فطر خیلی مهم است و هرسال برای این که این بچه ها بتوانند 
این دو روز عید را به خانه بروند، بعضی همکاران پول جمع 

می کنند تا بتوانند کرایه بدهند.« 
به گفته نصرت، فارغ التحصیالن موفق این مدرسه بعد از 
این که دانشگاهشان تمام می شود به سراوان و روستاهایش 
برمی گردند:   »تعدادی از بچه هایی که فارغ التحصیل شدند 
در سال های قبل از بهترین دانش آموزان رشته های پزشکی 
بودند. از فارغ التحصیل های قبلی دبیرستان، یک نفر متخصص 
قلب است، یک نفر متخصص چشم و یک نفر متخصص مغز 
و اعصاب. ما می بینیم که حتی افرادی که با ســهمیه قبول 
شده اند، وقتی به محیط بزرگتر رفته اند، توانسته اند خودشان را 
ابراز کنند.« آنطور که او می گوید تعدادی از دبیران این مدرسه، 
از فارغ التحصیالن همین مدرسه اند. »آنها به خانه برمی گردند؛ 

خانه شان اینجاست، خاکشان اینجاست.«  

گفت وگوی»شهروند« با دانش آموزان  یک کالس مدرسه  در سراوان که توانسته اند با رتبه های عالی در رشته پزشکی و داروسازی قبول شوند

پدیده هایی از بلوچستان، اسوه های اراده و تالش
 معلم زیست مدرسه شهید مطهری: تعداد زیادی از این ۱7 دانش آموز حتی سالی یک بار به خانه نمی روند چون پول کرایه ندارند


