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  سيامک بھاری

 ٢٠١۵ جوالی ١٢
  

  !چرا آموزش و پرورش در ايران رايگان نيست؟
 

ش به دست بازار و  سپردن امر آموز،پرداخت شھريه براساس طبقه بندی کيفيت مدارس و دسترسی به آموزش

مين آموزش أتوسط دولت برای ت وليتؤ عدم پذيرش مس،"مدارس غير انتفاعی"خصوصی کردن آن تحت نام غلط انداز 

 مخارج تحصيلی کمرشکنی را بر دوش خانواده ھا گذاشته ،رايگان با استاندارد يکسان برای کليه شھروندان جامعه

ً اما ھمين موضوع عمال. ان نبودن آموزش در جمھوری اسالمی استاگرچه پرداخت شھريه فقط بخشی از رايگ. است

  . تحصيل خارج کرده استخۀميليونھا دانش آموز را از چر

صورت نقشه مند يک ترند ه تشويق و ترغيب تأسيس مؤسسات آموزشی خصوصی از سوی آموزش و پرورش ب

  .ژيک اين وزراتخانه استيسترات

 در بند مربوط به منابع مالی راه را برای خصوصی سازی امر آموزش تحت "سند تحول بنيادين آموزش و پرورش"

 برای عرضه در بازار ئیو تبديل آن به کاال" خدمت گرفتن مشارکتھای مردمی در امر آموزش و پرورشه ب"عنوان 

  . باز کردًکامال

مدارس غير "داز  ظھور مدارس خصوصی تحت عنوان غلط ان،با گسترش ھر چه بيشتر شکاف طبقاتی در جامعه

دست عناصر شناخته شده و خاص حکومتی در آموزش و پررورش سرعت بسيار بيشتری ه و سپردن آن ب" اانتفاعی

 مالی ـ ۀسسؤعنوان يک مه  بر مبنای سود دھی بًمدارسی که اساسا. يافت و مورد حمايت بيدريغ آن قرار گرفت

کيفيت متفاوت اين مدارس با نوع مشابه . در ايران بدل گرديد آموزش ۀآموزشی پايه گذاری شده اند به بخشی از داير

  . رساندء تبعيض نھادينه شده در دسترسی به آموزش را به حد اعال،دولتی

 ساعات متفاوت ، استفاده از معلمين ويژه،کارگيری وسايل کمک آموزشیه  ب،تفاوت فاحش کيفيت و روش تدريس

 استفاده از کامپيوتر و دوربين ھای مدار ،و ھوشمند کردن کالسھای درس کيفيت فضاھای آموزش ،درسی و فوق برنامه

 مناسب در ۀ تغذي، پيشبرد آموزشۀ آنالين کردن کالسھای درس و امکان نظارت دايمی والدين از چگونگی نحو،بسته

کار ه  ب، اند به مدارس تخريبی مشھورًمدرسه ھمه و ھمه در مدارس انتفاعی و در تفاوت با مدارس دولتی که اساسا

  .گرفته شد

 تبعيض در دسترسی به آموزش در مدارس دولتی ،به ھمين منوال مدارس دولتی نيز به سرنوشت مشابھی دچار گرديدند

سمپاد  مدارس شاھد و ،ئی مدارس ھيأت امنا، نمونه دولتی، مدارس دولتی عادی،ناويبا پنج طبقه بندی خاص تحت عن

عنوان رقيب در مقابل مدارس به اصطالح غير انتفاعی شکل گرفت و دولت با  ه ب، و غيره)استعدادھای درخشان(

  .مشارکت با بخش خصوصی ھمان اندک آموزش غير خصوصی را ھم تکه پاره کرد
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عنوان بزرگترين وزاتخانه که ه  کافی برای آموزش و پرورش بۀ حکومت اسالمی به تخصيص بودجۀبی توجھی عامدان

 آنھاست خود را در کسربودجه ھای نجومی مزمن در آموزش و ۀيليونھا دانش آموز و خانواد سر و کارش با مًمستقيما

 اين وزارت ۀدرصد بودج٩٥ ،طوريکه بنا به اعتراف صريح وزرای آموزش و پرورشه ب. دھد پرورش نشان می

 فقر رسمی حقوق  با دستمزدھای چند برابر زير خطًکه عمال. رسد  به پرداخت مواجب کارمندان آموزشی میًصرفا

مين آب و برق و سوخت و تعمير و نگھداری وديگر أپنج درصد باقيمانده حتی کفاف ت. بگير آموزش و پرورش ھستند

  .دھد مخارج جاری مدارس را نيزنمی

 ، حضور آخوندھا در مدارس،ولوژيک آموزش و پرورش مانند نمازخانه ھائمين بودجه برای ساير اھداف ايدأاما ت

  .ت و حفظ قرآن و غيره با مشکلی مواجه نمی شودئ قرا، ترويج صلوات،ھيان نوراردوھای را

 ٩ ھزار تومان يعنی معادل کمتر از حدود ٢٨ حدود ، که در باالترين نرخ، سرانه آموزشی به ازاء ھر دانش آموزۀبودج

. گيرد  مدارس قرار میندرت در اختيار برخیه گردد يا ب  شامل معوقات پرداختی میً در سال است نيز عمالدالر

 تفاوتی حداقل ھزار ،جاپان و ئی آموزشی برای مثال با کشورھای اروپاۀ سرانۀ تحقير آميز با بودجۀ اين سھميۀمقايس

  .دھد برابری به باال را نشان می

  

  اخذ شھريه راھی برای تأمين کسربودجه

ه به آموزش و پرورش در اجری تعھدات عنوان راھی برای شانه خالی کردن دولت از تخصيص بودجه اخذ شھريه ب

گيرد ومانند ھر کاالی ديگری تابع نرخ ارزش لایر  خود میه خود برای سرپا نگھداشتن امر آموزش صورت واضح ب

 نرخ کاالی آموزش به نام شھريه ھم ،به اين معنی که بنابر گرانی اقسام کاالھا در بازار. گردد و رکود تورمی بازار می

 مديران در مدارس ۀوسيله درصد اين افزايش قيمت را يا آموزش و پرورش خود اعالم می کند و يا ب. دافزايش می ياب

  .گردد  میتعيين

اعالم می کند که مدارس دولتی مجاز به . وزرات آموزش و پرورش در خصوص اخذ شھريه سياست رندانه ای دارد

کند  رفندھای ديگر به خانواده ھا تحميل میتو يا " ياری مردمیھم"را به نام  دريافت شھريه از خانواده ھا نيستند اما آن

  .و پيش می برد

 رسمی قميت شھريه ھا در مدارس ۀ در بخشنام،برای نمونه؛ اسفنديارچھاربند مديرکل آموزش و پرورش استان تھران

  : دردا دولتی را چنين اعالم می

 ميليون ٤ متوسطه و پيش دانشگاھی طبق مصوبه تا سقف ۀوردر د توانند می) استعدادھای درخشان(مدارس سمپاد ". . . 

درحال . ھم قانونی است ئیت امناأ دولتی و ھيۀ دريافت شھريه در مدارس نمون.شھريه دريافت کنند  ھزارتومان٩٠٠و 

تيزھوشان در   مدارسۀ شھري .دريافت نکنند غير متعارف است حاضر مدارسی که غير از مدارس دولتی عادی شھريه

 ميليون و دويست ھزار تومان و ٤متوسطه دوم،   ميليون و پانصد ھزار تومان است در دوره٢ حدود ئیوره راھنماد

ميليون و ٢  مدارس درخشانۀ اول متوسطۀشھريه در دور  .ت ھزار تومان اس٩٠٠ميليون و  ٤پيش دانشگاھی ۀ دور

 ھزار ٩٠٠ ميليون و ٤و در پيش دانشگاھی  ان ھزار توم٢٠٠ ميليون و ٤ دوم متوسطه ۀ ھزار تومان، در دور٩٠٠

  . درصد است٢٥ تا ١٧دارد که نرخ افزايش شھريه در سال جاری بين  سپس اعالم می." تومان است

 ميليون تومان نيز ١٧شود حد و مرزی ندارد و تا  نرخ شھريه در مدارس خصوصی که به غلط غيرانتفاعی خوانده می

  ) است٩٣ـ ٩٢به سال تحصيلی قيمتھا مربوط . (گزارش شده است

 وزارت ۀ مشارکتھای مردمی و خانوادۀرئيس سازمان مدارس غيردولتی، توسع" ُمرضيه گرد"اين در حالی است که 

به ھيچ وجه بحث خصوصی سازی را دنبال " . . .  :دارد  در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا اظھار میو پرورش آموزش
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در مدارس دولتی که به بخش خصوصی  ھا بايد برای حضور فرزندشان يا خانوادهکه آ  در پاسخ به اينو"! کنيم نمی

شھريه در  اخذ. دھيم شھريه دريافت شود وجه اجازه نمی خير، به ھيچ ":کند میشود شھريه بپردازند؟ عنوان  واگذار می

  ." آموزش و پرورش ھم نيستۀبرنام

 مدارس غيردولتی ۀکه سقف شھري با اعالم ايندرجای ديگری  رئيس سازمان مدارس غير دولتی،عنوان ه  ايشان بًضمنا

برخی مدارس بيش از اين مبلغ را دريافت می کنند که برخورد جدی : گويد می ميليون تومان است، ۵ ئیمقطع ابتدا

 مدارس ۀشھري: "گويد  مدارس غير دولتی میۀ شھريۀگوی ديگری با خبرگزاری مھر در بار و  در گفت.خواھد شد

مدارس غير .  کل سازمان ابالغ خواھيم کردۀشھريه ھا را از طريق ادار. دولتی در ھر شھری سقف مشخص داردغير 

 داشته ايم که بيشتر از سقف ئی ميليون تومان شھريه دريافت کنند اما گزارشھا۵ دبستان نبايد بيش از ۀانتفاعی در دور

  ". شده ھم از خانواده ھا پول دريافت کرده اندتعيين

 ميليون تومان در ٩ تا ٥دانی چندين خبرگزاری از مدارسی در نارمک و فاطمی حاکی از اخذ شھريه از  ارش میگز

  . اجباری استً است که در آنھا شرکت در کالسھای فوق برنامه اکيدائیمدارس مقطع ابتدا

: آرمانارش خبرگزاری بنا به گز: روسته  قيمت شھريه روبدشواریثبت نام در مدارس عادی دولتی نيز با ھمين 

 پرداخت ۀ نحوۀکند، دربار پسرانه در خيابان انقالب تحصيل میۀ مادر جوانی که يکی از فرزندان دوقلويش در مدرس"

تومان  ھزار٢٠٠خواند،  ای ديگر درس می   برای دخترش که در مدرسهو ھزار تومان ١٥٠امسال مبلغ : گويد شھريه می

بستگی به سطح مالی  پرداخت شھريه الزامی است اما ميزان مبلغ آن. ھزينه کرده است مردمی  با عنوان کمک

ھزار تومان بود که برای ھر يک از فرزندانم به تناسب  ٣٠٠برای مثال سقف پرداخت شھريه مبلغ . ھا دارد خانواده

  ."توان مالی پرداخت کردم

  

  !ھر مدرسه ای مدرسه نيست

اصله گذاريھای عمدی و نھادينه کردن تبعيض در آموزش و پرورش يک سياست تا اينجا بخوبی روشن است که ف

. شود  مالی خانواده تقسيم بندی میئی مدارس براساس توانا،بنابر اين سياست تبعيض آميز. ژيک حکومتی استستراتي

مکانات آموزشی باالتری تواند بيشتر بپردازد از ا  پرداخت ارقام نجومی شھريه را دارد و میئی که توانایھر خانواده ا

  .برخوردار خواھد شد

امسال : "با بی شرمی و وقاحت کم نظيری چنين می گويدآموزش و پرورش  معاون وزيردر اين زمينه مرضيه گرد 

 انتخاب کنند شان مدرسه را ھا با توجه به سبد مالی خانوادهھا را اعالم کنيم و  شھريه] جوزا[ تالش کرديم در خرداد ماه

مدارس مختلفی  . . .آغاز سال تحصيلی انجام دھند ھای الزم را برای ريزی وی ديگر مديران ھم بتوانند برنامهو از س

گذاريھای   که مايل به سرمايهئیھا ، مدارس عام المنفعه داريم و خانواده مدارس خيريه ،اعم از مدارس معارف اسالمی

به درخواست استانھا در   بنا.سپارند دولتی می دارس غيرسسان مؤخاص برای فرزندان خود ھستند اين امر را به م

 فراخوان داديم تا در صورت تمايل اين ،سسان موفقؤم روستاھا و مناطق دور افتاده و صعب العبور برای حضور

  ".دھند مدارس را تحت پوشش قرار

 درصد مدارس ٥٧ ،ول سازمان نوسازی و تجھيز مدارسؤ مسرئيسیبنا به اعتراف صريح مرتضی :  ديگرۀنمون

 کانتينی و آغل ، کپری،ئیاين رقم ھولناک را بايد به انواع مدارس ناايمن روستا. دولتی در ايران تخريبی ھستند

 واقعی استاندارد مدارس دولتی در جمھوری ۀاين چھر.  اضافه کرد،گوسفندانی که به کالسھای درس تبديل شده اند

که سبد مالی شان کفاف انتخاب مدارس انتفاعی و پرداخت ھزينه ھای نجومی  ئیبرای خانواده ھا. اسالمی ايران است

 گودالی به نام مدارس دولتی دھان باز کرده است که بديھی است چنين ،دھد شھريه و باقی مخارج فوق برنامه را نمی
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جايع ھولناکی مانند آتش ف.  ترين و پيش پا افتاده ترين امکانات آموزشی و بھداشتی و ايمنی استئیمدارسی فاقد ابتدا

  . شين آباد و غيره بخشی از ھمين بی توجھی عامدانه است، سفيالنۀسوزی در مدرس

  

  !آموزش رايگان و اجباری حق مسلم ماست

ی ترين و بديھی ترين ش برای کليه احاد جامعه از پايه ئمند شدن از استاندارد يگانه در دسترسی به آموزش و پرورهبھر

 بنيادھای ارتجاعی ، با حق شھروندی درتضاد استًجمھوری اسالمی اساسا. شود سوب میحقوق شھروندی مح

  . ولوژيک و ھويتی اين حکومت بر تبعيض و نابرابری اجتماعی در کليه عرصه ھا استوار استئايد

دولت موظف است وسايل آموزش و  "،صورت ظاھر برطبق اصل سی ام قانون اساسی جمھوری اسالمیه اگرچه ب

 ئیحد خودکفاسر  متوسطه فراھم سازد و وسايل تحصيالت عالی را تاۀ ملت تا پايان دورۀبرای ھم رش رايگان راپرو

  ".کشور به طور رايگان گسترش دھد

در عين .  نداشته استیيم عزم و تصم، برنامه، شدن اين بندئیوزارت آموزش و پرورش حتی يک لحظه ھم برای اجرا

  . بلکه تنھا ارزش مصرف ويترينی و نمايشی دارد.  نوشته نشده استء برای اجراحال اين بند از قانون اساسی

 اجتماعی برای ميليونھا ًسان خواست و مطالبه ای عميقا  يکبا استانداردرغم تمامی اينھا آموزش رايگان  اما علی

  . مردمی است که توسط ھمين حکومت به زير خط فقر رانده شده اند

 تحصيلی به بازار بيرحم کار پرتاب ۀمين مخارج تحصيلی از چرخأعلت عدم ته  و نوجوان بساالنه صدھا ھزار کودک

بنا به آمارھای دولتی بالغ بر بيش از ھفت ميليون دانش آموز از . شود  پايشان به مدرسه باز نمیً يا اصال،شوند می

 ۀ عظيمی از کودکان در ابعاد ميليونی آوارخيل. تعداد بيسوادان کشور رو به ازدياد گذاشته است. تحصيل باز مانده اند

 رقم کودکان کار در ايران را ،"جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان) "ان جی او. (بيغوله ھای کار و خيابان گرديده اند

  . ميليون نفر اعالم کرده است که بی گمان صحت دارد١٨

 ئی دولت است و بايد تمام نھادھای اجراۀعھده  بًتقيما مس،مين آموزش رايگان و اجباری برای نجات ميليونھا کودکأت

 تحصيل کودکان نبايد به ۀھزين.  بھزيستی و شھرداريھا پاسخگو باشند،ربط و دخيل مانند آموزش و پرروش ذی

 پايان ،جز فقر گسترده در جامعه ندارده  بئی کودکان کار و خيابان که مبناۀ تا فاجع،وضعيت مالی خانواده گره بخورد

کند صورت   بلکه در جھت مخالف آن تالش می، جمھوری اسالمی نه تنھا برای اين امر برنامه ای نداردًطبعا. يابد

کودکان کار و " جمع آوری"برای آنچه که خود دولت وقيحانه " طرح پرتو"اجرای . جای حل آن پاک کنده له را بأمس

  . علنی جامعه استۀ ومشاھد در واقع خارج کردن اين کودکان از ديد،خيابان می خواند

  

  اعتراضات شکل می گيرد

دھد   نشان میًکيد بر خواست آموزش رايگان عمالأات جدی در نظام آموزشی و تتغييرن و خواست ااعتراضات معلم

 پررنگتر از پيش ًطی چند ماه گذشته اين خواست مداوما. شود که اين جنبش اعتراضی عميق تر و صدايش رساترمی

  .ن و خانواده ھای به ستوه آمده به اشکال مختلف مطرح شده استاای اعتراضی معلمتوسط تجمع ھ

 خانواده ھای افغان که کارت اقامت ھم دارند در شھرھای تھران ،نا آموزش رايگان توسط معلمۀپيشتر از طرح خواست

ربط  تی درمقابل نھادھای ذی مدارس برای ثبت نام دانش آموزان افغان در مدارس دولۀو قم در پی سه برابر شدن شھري

 . عقب نشستًدست به تظاھرات زدند تا دولت رسما

 ۀبودج.  ممکن و شدنی استًرايگان و اجباری کردن آموزش تا پايان عالی ترين دوره ھای تحصيلی در ايران کامال

بشار اسد و خيل  در جيب حزب هللا لبنان و ، اعوان و انصار حکومتیۀاينکار فی الحال در دست بيت رھبری و ھم
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 در پروژه ھای امنيتی و نظامی وتسليحاتی قرارگاھھای ريز و ،ھای مفت خور عظيم آيت هللا ھای ميلياردر و آقازاده

 جيب ،کافی است. درشت سپاه پاسداران و دم و دستگاھھای امنيتی و نظامی و انتظامی رژيم اسالمی موجود است

 ۀ بين المللی برای ھمۀ و اجباری با بھترين استانداردھای شناخته شدحضرات را بتکانند تا مخارج تحصيل رايگان

  .قدر کفايت فراھم گردده کودکان در ايران ب

عنوان يک حق و خواست ه آموزش رايگان و اجباری ب. دھد نشان میرا ن ومبارزات شھروندان افغان راه ا معلمۀمطالب

. به اشکال مختلف در مبارزات جاری اجتماعی مطرح گرددفوری بايد به يک جنبش مطالباتی عمومی تبديل شود و 

تواند کمک جدی به عمومی  ن با خواست آموزش رايگان حق مسلم ماست میاپيوستن خانواده ھا به صف مبارزات معلم

  . شدن اين طرح شود

تحميل .  جدی استثر وؤتجمع ھای اعتراضی شبيه آنچه خانواده ھای دانش آموزان افغان انجام دادند نيز يک اقدام م

 طبقاتی شده بايد در ًشھريه و طبقه بندی کردن دسترسی به آموزش با ايجاد انواع مدارس با استانداردھای کامال

  .اعتراضات خانواده ھا قرار گيرد و نبايد به آن تن داد

ستکی است که به  پايان به سناريوی گرفتار کردن مردم با آموزش فروشی و دکان و دۀآموزش رايگان و اجباری نقط

يک استاندارد واحد و عمومی .  اين مدارس بايد بسته شوندۀھم. نام مدارس به اصطالح غيرانتفاعی ايجاد شده است

  . برای کل دانش آموزان کشور در شھر و روستا بايد توسط دولت انجام گيرد

 پايان دادن به ،نظامی و مذھبی ، کوتاه کردن دست مؤسسات امنيتی، ايمن کردن محيط آموزش، فضای آموزشیتغيير

 روی ميز ً جنسيتی در آموزش و درمدارس و تأمين يک وعده غذای گرم و باکيفيت توسط دولت نيز قطعائیجدا

  .خواستھای جامعه است و بايد متحقق شود

 


