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 شمس الدين  امانتی

 ٢٠١٧ دسمبر ٢١
 

 !٩٧ سال ۀميليون دانش آموز، از بودج و نيم ١٣سھم
دارس و مراکز  ار آن، اختصاص مقايسه ای مختصر در رابطه با اخذ شھريه ھای کالن در م آموزشی و عواقب زيانب

ن بودجه توسط مس ٩٧ دولت درسال ۀبودج اچيزی ازاي ن  ولينؤبه آموزش و پرورش و چگونگی اختصاص بخش ن اي

ه، ۀوزارتخانه به ادار اايمن ناعادالن دارس فرسوده و ن ر و بازسازی م دارس جھت تعمي  کل نوسازی، توسعه و تجھيز م

  . تتبعيض آميز و غير انسانی اس

شار  ان اق ات ناشی از آن در مي اب تبع ران و بازت ر اي بخشی از شکاف طبقاتی نھادينه شده در نظام سرمايه داری حاکم ب

ی که در مدارس و مراکز آموزشی و دولتی، به تحصيل ئ فرزندان آن تعداد از خانواده ھاًازحمتکش و ستمديده مخصوص

  .رتر ھستنداشتغال دارند به مراتب فاجعهبارتر و آسيب پذي

واع ۀمابهازای سفر  خالی اين تعداد از خانواده ھا با توجه به طبقاتی شدن آموزش در مدارس و مراکز آموزشی، وجود ان

ه در نھايت منجر ئیمدارس و دانشگاه، اخذ شھريه ھای کالن و نابرابر و عدم توانا  در پرداخت ھزينه ھای تحصيلی ک

  .ش خواھد شد، ساالنه به تعداد کودکان کار و خيابان افزوده خواھند شدبه ترک تحصيل فرزندان اين قشر زحمتک

وار  ران، ۀ مدرس٧٠٠در ج اايمن در تھ وده و ن ت١۶٢٧ فرس ه فعالي ه ب ا توج ا ب امی آنھ ه تم ود دارد ک ه وج ای  مدرس ھ

ر،. متفاوتی دارندۀآموزش، پرورش، نرخ حق التدريس و فضای آموزشی شھري زاری مھ زارش خبرگ انیرح«  به گ  »م

ی در سال تحصيلی ۀنرخ شھري« مدارس غير دولتی تھران، گفت ۀرئيس ادار ده درصد ٩۶ - ٩٧ مدارس غير دولت ، ھف

ا حداکثر  شگاھی ب ا ١١نسبت به سال گذشته افزايش خواھد يافت، به نحوی که بيشترين شھريه مربوط به مقطع پيش دان ت

ون و کف شھريه نيز مربوط به مقطع پ. ميليون خواھد بود١٢ ان در سطح شھر ۵٠٠يش دبستانی با يک ميلي  ھزار توم

  ».تھران است

اجگيران، ۀاين سخنان و آمار و ارقام منتشر شده در شرايطی اعالم می شوند که يک سوم مدارس ايران تحت سلط ن ب  اي

  .فرسوده و ناايمن ھستند

ر اساس)شھريه(اين نوع از باج گيری ه ب انون ٣٠   اصل در حالی اعمال می شود ک م جمھوری  اساسی ق  اسالمی،   رژي

ان  ملت ۀ را برای ھم  رايگان  و پرورش  آموزش  وسايل  است  موظف دولت« ا پاي راھم  متوسطه ۀ دور  ت ايل  ف ازد و وس    س

  ». دھد  گسترش طور رايگان  كشور به  را تا سر حد خودكفائی  عالی تحصيالت
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زايش « با مھر، گفت مصاحبه، در رئيس سازمان مدارس غيردولتی»مرضيه گرد« ی اف دارس غيردولت اد م ھدف از ايج

صوصی وده است بحث خ ی ب ت آموزش اوت از خصوصی کيفي رورش متف وزش و پ ازی در آم ازی در صنعت و  س س

يم و  بازرگانی است و در آموزش و پرورش منظور از خصوصی سازی، استفاده از توانمندی صاحب نظران در امر تعل

  !؟».تربيت است

 ۀ شرعی به منظور فريب افکار عمومی از بدو به قدرت رسيدن رژيم اسالمی بخشی از سياست و عملکرد روزانۀحيل

ه . ولين ريز و درشت اين نظام بودە و کماکان ادامه داردؤمس روزاما با توجه ب ان ام  نقش اطالعات و ارتباطات در جھ

ال آن در جامع»سياست«اين نوع از ار است و کسی را ۀو اعم د اعتب ران فاق ونی اي رد کن د ک انم . مرعوب نخواھ ن خ اي

شان، درحال حاضر ًاعمد ورد نظر اي دارس م يم  فراموش می کنند که در جوار اين نوع از خصوصی سازی م يک و ن

  .کنند که ھم اکنون در ليست مدارس فرسوده قرار دارند آموز در مدارس ناايمنی تحصيل می ميليون دانش

ران ۀ تومان شھريميليون١٢از منظر اين خانم، پرداخت حداکثر  وزان ساکن شھر تھ رای ھر يک از دانش آم  ساالنه ب

که خصوصی سازی نيست بلکه احداث اين نوع از مدارس و پرداخت اين مبلغ   غير دولتی، نه اينۀمدرس١۶٢٧آنھم در 

 !؟».استفاده از توانمندی صاحب نظران در امر تعليم و تربيت است«از شھريه به منظور 

انواده ۀ سر به فلک کشيدۀعالوه بر طبقاتی شدن آموزش در مدارس و مراکز آموزشی و ھزين  آن، محروميت فرزندان خ

شی، سرگرمی و ۀھای فقير و زحمتکش و عدم امکان دسترسی به مدارس امن، امکانات اولي تی، گرماي  آموزشی، بھداش

  .  آن اختصاص بودجه کافی است غير ممکن استۀکه الزم... 

ار ف در اختصاص س ر متع الھا است کسری بودجه در آموزش و پرورش نھادينه شده و اعتراض به حداقلی ناچيز و غي

ه .  دانش آموزان در مدارس و مراکز آموزشی نيز نھادينه شده استۀ ساالنه به احتياجات روزمرۀبودج اين اعتراضات ب

ا، مع ارزاتی خانوادەھ ازمانيابی مب دم س دگی و ع ل پراکن ون دلي ا کن ی، ت ر دولت ستقل و غي ای م شکل ھ ارز در ت ان مب لم

دارس، مسافت طوالنی مدرسه از  ودن کالس درس م اايمن ب ه اخذ شھريه، ن محدود به اعتراض والدين دانش آموزان ب

  . تدريس و در مواردی به محتوای کتب درسی محدود شده استۀمحل زندگی آنھا، نحو

اايمن، در مواردی نيز تعدادی از معلمان دلس دارس ن دريس در م ا ت وز و زحمتکش در روستاھای دور افتاده در رابطه ب

ا ه ئیکمبود بودجه و نبود امکانات اوليه جھت آموزش در محل مأموريت خود طی مصاحبه ھ ومی ب انه ھای عم  در رس

 دانش ۀوضعيت سران«وپرورش به تسنيم، گفت  معاون سابق وزارت آموزش» سحرخيز«. وضع موجود معترض ھستند

ست،  ده مناسب ني ه آن اختصاص داده٢٨آموزی برای سال آين ان بودجه ب ارد توم ه   ميلي د ک ار ان انی ۶۶اعتب ارد توم ميلي

ه ٩٧نوسازی مدارس برای سال  الی ک دارس کشور نيست در ح ی م رات جزئ دارس ٣٠، حتی پاسخگوی تعمي درصد م

  ».نيازمند تخريب و بازسازی ھستند

ست، طبق آمار خود رژم اسال اد ني ستان و بلوچستان ۵۶می، که چندان ھم قابل اعتم تان سي دارس در سطح اس  درصد م

 کالس نيز ۵٩٧ مدرسه تخريبی و ٢٠٠ ھزار و ۶ مدرسه ھنوز کپری است، حدود ۴٠نيازمند تخريب و بازسازی است،

  . خشتی و گلی استئیدر مناطق روستا

رورش در سال ۀبا توجه به تعديل بودج فضای آموزشی را  تعمير و بازسازی اين نابسامانی سه ٩٧ آموزش و پ ، در مقاي

ه اختصاص ٩۶با سال  ا توجه ب ام مدرسه را ب اايمن تحت ن ه ھای ن ن ويران  ۶۶ و عدم امنيت جانی دانش آموزان در اي

اد حکومتی مس دام نھ الی طبيعؤميليارد تومان بودجه به سازمان نو سازی مدارس، ک ی از ول و جوابگوی حوادث احتم

   کرمانشاه در اين مناطق محروم از استان سيستان و بلوچستان است؟ۀقبيل زلزل
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ر  رزه ای ب ولی و پس ل ان معم معما ی تعديل و کمبود بودجه به مدارسی که سقف و ديوار ھای خشتی و گلی آنھا با طوف

ه بودجۀسر دانش آموزان ويران خواھد شد، ساخته و پرداخت سانی است ک وب ک اد ارتجاعی و ضد علمی  ۀ ذھن معي نھ

  . ميليارد تومان افزايش دادەاند٨٩٧، به ٩٧را در سال » مرکز خدمات حوزه ھای علميه«تحت عنوان

اايمن ۀسکوت در مقابل اين ناعدالتی که نتيج دارس فرسوده و ن  آن زير آوار ماندن دانش آموزان مستقر در اين نوع از م

  . است جايز نيست

انی در اختصاص بودج انسان ھای آزاديۀوظيف صميم دولت روح ن ت ه اي  ۀخواه و سکوالر است تا از ھر طريق ممکن ب

ه  د ب سوز و متعھ ردم دل دين و م ا وال سو ب ام و ھم ود را ھمگ راض و نارضايتی خ رورش، اعت وزش و پ ه آم اچيزی ب ن

  . سرنوشت دانش آموزان و فرزندان خود متحدانه به پا خيزند

ان در۶۶اختصاص  ارد توم ال ۀ بودج ميلي دارس، ھزين٩٧ س ازی م ر و نوس ه تعمي دارس ۀب وع از م ن ن ری اي ه گي  لک

  .فرسوده و ناايمن را نخواھد داد

ن کشور را در جبھهھای جنگ ارتجاعی سوريه،  ردم اي ترنج م ران، دس ر اي اکم ب ذھبی ح نبايد اجازە داد سران رژيم م

د " حوزەھای علميه"ج جھل و خرافه از نوع ھدر دھند و يا به نھادھای ارتجاعی و مرو... يمن، عراق و  اختصاص دھن

  . تحت نام مدرسه تحصيل کنندئی کالن در مخروبهھاۀو فرزندان کارگران و زحمتکشان با دادن شھري

اتر است ان ديگری مھي ه و . شرايط برای سپردن رژيم جمھوری اسالمی به گورستان تأريخ، از ھر زم ه، آگاھان متحدان

  .حاد و ھمبستگی با کارگران آگاه و مبارز اقدام کنيمسازمانيافته در ات

  ١٣٩۶ ]قوس[ آذر٢٧

  

  

 

 

  


