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 ھفتھ تحلیل  
 

 ھا کارگران و سونامی اخراج

 

  کار صادق

 موقت قرارداد میلیون٢ / ٨ شاغالن؛ نوروزی ھای اخراج سونامی« عنوان با ک گزارشی طی ،٩۴ دی ٢٣ در »مھر« خبرگزاری
 قراردادشان ھنوز ک کسانی ی بقی قرارداد تبدیل و کنند می کار موقت قرارداد با ک کارگرانی ازتعداد ای ه دھند تکان آمار!» شد

  . کرد یاد »سونامی« نام با آن و از داد ارائ نشدە است، موقت ب تبدیل

 کار ب مشغول سال یک حداکثر تا روزە ٢٩ از موقت قرارداد با حاضر حال در شاغالن، از میلیون ٢ ،٨ »مھر« گزارش ب بنا
 شدە است بینی پیش گزارش این در اساس، ھمین بر. دارند قرار دائم قرارداد پوشش تحت ھنوز تن میلیون ١،٥ تنھا و ھستند

 یاکالن، ُخرد واحدھای در ک این از نظر صرف نفر، ھا میلیون و رسد می سر ب نیز ھا قرارداد زمان ،٩۴ سال رسیدن پایان ب با ک
 بالتکلیف شغلی لحاظ از سال مشغول به کار ھستند، ھا دە فعالیت ی سابق دارای یا تاسیس تازە خصوصی، یا دولتی

 . داد خواھند دست از را ھایشان شغل ھا آن از زیادی عدە و مانند می

 رشت یک انجام ھمراە با رفسنجانی، »سازندگی« دولت کارآمدن روی از پس اندکی موقت، ب کار دائم قراردادھای تبدیل
 و شد شروع بود شدە تھی دولتی ھای سازمان دیگر و کار وزارت توسط ک ھایی نام بخش ابالغ با قانون، در دیگر تعدیالت

 ب دائم ھای قرارداد تبدیل روند نژاد احمدی دولت ی سال ٨ دوران در. شد دنبال عالق و جدیت با نیز بعدی ھای دولت توسط
 این. شد درصد ٧۵ بر بالغ شد، تبدیل موقت ب شان ھای قرارداد ک کسانی تعداد دولت، آن کار پایان در و شد پرشتاب موقت

 کار ب مجبور موقت قرارداد با ک مزدبگیرانی و کارگران اعتراضات و نارضایتی فزایندە افزایش ی عمدە دالیل از یکی ب موضوع
  . شد بودند

» ساماندھی«ی  وعدە اعتراضات ی دامن از کاستن برای روحانی دولت کار وزیر ربیعی علی نارضایتی ھمین وجود خاطر به
. است، داد نمودە سلب ھا آن از ھم را کارگران اجتماعی و خانوادگی امنیت بلک شغلی امنیت تنھا ن موقت را ک قراردادھای

 یک بود، ب شدن تر کوتاە حال در مرتب طور به ک را ھا قرارداد مدت ھم طرحی، تھی با کرد کوشش ربیعی گذشت سال در
  درازمدت منافع بیشتر تأمین جھت در ترفندی طرح این واقع در. برکند را دائم قراداد بنیان اقدام، این با ھم و دھد افزایش سال

  . شد گرفت پس آن ابالغ از پس ھفت یک تنھا و نپذیرفتند را آن کدام، ھیچ کارفرمایان ن و دولت ن وجود این با. بود کارفرمایان

 حتی دولتی مؤسسات در موقت قراردادھای مدت این در و یافت فزونی نیز روحانی دولت در ھا قرارداد تبدیل شتاب صورت ھر به
 رسمی آمارھای ب بنا و. کرد پیدا بسط است، دائمی کارشان ماھیت و دارند سال دە چند فعالیت ی سابق ک واحدھایی در
 . رسیدە درصد ٩٣ ب

اند بیکار نیز کارگران احوال، این با . کنند می مبارزە آن علی مختلف اشکال ب شان، اعتراضات سرکوب تشدید رغم ب و ننشست
 ترین محوری از یکی ب است منعکس نیز کار قانون ھفت ی مادە در ک دائم کار قرارداد احیاء و موقت قراردادھای علی مبارزە و

 امنیت تنھا ن راستی ب شد، اشارە ک طور ھمان کار موقت قراردادھای رواج. شدە است تبدیل ایران کارگران مبارزاتی مطالبات
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 امورات ی ھم و رفت است نشان را آنان انسانی منزلت و و شأن کارگران اجتماعی و خانوادگی امنیت بلک کارگران، شغلی
 شدن برداشت میان از قراردادە است.  تاثیر تحت را کارگری خانوادەھای بھداشت و آموزش تا مسکن و خوراک از ھا آن زندگی
 خانوادە، تشکیل. از آنان گرفته است را موقت کارگران برای زندگی امورات مدت میان ریزی برنام نوع ھر امکان شغلی، امننیت

داران ھای خواھی زیادە خاطر به کارگر ھا میلیون برای زندگی ی اولی ضروریات حداقل تأمین مسکن، تھی  ھای دولت و سرمای
 و شروع را کارشان مردم رفاە ایجاد ی وعدە با ھا دولت این ی ھم ک است حالی در این و شدە تبدیل رؤیا یک ب کارگزارشان

 . بردەاند پایان ب را کارشان نفر ھا میلیون محرومیت و فقر افزایش با

اند ما ب پرھزین و قدر گران تجربیات این  حقوق و حق برداشتن میان از برای شان حامیان و ھا دولت این ک توجیھاتی ک آموخت
 تحمل ب را کارگران ک حالی در ھا آن. است خودشان ھای سرمای و ھا سود بر افزودن برای فقط تراشند، می و تراشیدە کارگر

 راە در قدمی ترین کوچک سود، حداکثر تأمین بدون نیستند حاضر خودشان خوانند، می فرا کشور ی توسع برای اقتصادی ریاضت
  . بردارند کنند می تقاضا کارگر از ک چیزھایی

 در بھبود ی وعدە و زنند می کارگر حقوق از ک است سال ھا دە بھان این با و نیست سودآور اقتصادی فعالیت و تولید گویند می
. شود می تر نجومی خودشان ھای ثروت و شود می تر بد زحمتکش و کارگر وضع سال ب سال ولی دھند، می را بردباری صورت

 ھای نشین شیخ ب ھم را آن برابر چند البد ک را نقدینگی تومان میلیارد ھزار ٨۶٠ این خودشان قول به پس است طور این اگر
 از ک را ھا ثروت این از ریال یک حاضرند ھا نقدینگی این صاحبان از یک کدام آوردەاند؟ کجا از کردەاند، منتقل فارس خلیج ی حوزە
 ب انگیزە ایجاد ک است منطقی چ این کنند؟ کشور رونق و توسع خرج داشت چشم بدون کردەاند، کسب این جامع درآمد

در این روزھا ھم از آمادگی شرکت  نیست؟ ھم الزم شرط حتی کارگر برای ولی است الزامی دار سرمای برای قیمتی ھر
ھای خارجی، برای سرمای گذاری در ایران بخاطر مزیت ھای آن صحبت می کنند مقامات دولتی نیز بر آن می بالند و بخاطر آن 

رو مرتب کارت تبریک برای ھم می فرستند و ب مردم وعدە می دھند ک با آمدن سرمای گذاران خارجی گویا ھم چیز زیر و
خواھد شد. معنی چنین گفت ھایی در واقع چیزی جزء اذعان ب ناتوانی مدیریت کالن کشور برای سروسامان دادن ب کشوری 
ک از مزیت ھا و امکانات فراوانی برای رونق و پیشرفت برخوردار است نیست، اما چون مسئولینش قادر ب مدیریت آن نیستد، 

این مزیت ھا را از قوە ب فعل ذرآورند. اگر اینطور نیست، درآن صورت دولت ھا باید بگویند  شرکت ھای چند ملیتی باید بیاینند،
اند نقدینگی عظیمی را ک وجود داشت  سبب آن ک ب رغم زدن ھر سال از حقوق کارگر و مفت کردن دستمزد کارگر نتوانست

لید و ایجاد اشتغال و رفاە ھدایت کنند؟ آیا این ب جزء این و بنا ب دادە ھای آماری ھر سال بر حجمش افزودە شدە ب سوی تو
، بلک در جاھای دیگری جستجو نمود.   است، ک مشکل اشتغال و تولید را، ن در ارزان کردن نیروی کار و نبود سرمای

ھیچ تضمینی برای عملی شدن وعدەھای سرخرمن مقامات حکومتی وجود ندارد.  خورد. نباید را ناپذیر پایان ھای بازی این فریب
ای نشویم و بتوانیم  برایما   بردە جاتار ب اجتماعی و سندیکایی حقوقاین ک دچار چنین سونامی ھای حکومت ساخت

 باید ،را احیا کنیم  ھستندو آزادی و ترقی مردم و کشورمان  ما اجتماعی امنیت و آسایش رفاە، تأمین متضمن کرا  شدەمان
تا بتوانیم شرایط و  شویم متکی کشورمان ی آیندە و کار جویای جوان ھا میلیون ب و خودمان احزاب و ھا اتحادی و خودمان ب

ای سازندگان. عوامل سونامی ھا را از میان برداریم   .ھستیم ما خود کنیم می آرزو را آن ک جامع

  
  

 از تجربھ دیگران  
 

  بخش اول –کار اجباری 

 ٢٠٠٨مه  –ھای صنفی  المللی اتحادیه کنفدراسیون بین

  ترجمه: گودرز

ھا ایجاد  چرا کار اجباری مشکل مھمی برای اتحادیه
  کند؟ می

 مترادف داری برده با را اجباری کار که است درستی فرض
 کار دلیل این به که کنیم فرض اگر است اشتباه اما. بدانیم

 اشکال در اجباری کار. است گذشته به متعلق امری اجباری

 برخی و دھد می نشان جھان سراسر در را خود نوین
 قربانیان تعداد در عمده افزایش با چنان ھم جدید ھای فرم

 و سازی جھانی موجود ی زمینه در بعضاً  و است ھمراه
 یک بر اساس. است کرده ھم رشد وسیع ھای مھاجرت
 ھر در ،٢٠٠۵ سال در کار جھانی سازمان ی اولیه تخمین
. اند اجباری کار به مشغول جھان در نفر میلیون ٣. ١٢ لحظه

 کار اجباری ی پدیده
 جھانی است ی پدیده یک

  اعم از که تمام مناطق و کشورھا را،
 صنعتی یا در حال توسعه و فقیر یا غنی، 

 به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده است.
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  سعید مرتضوی:

از مجلس ششم به بعد 
تقسیم پول صندوق 

بین تامین اجتماعی 
نمایندگان و وزرا و 

معاونین آنھا و ھمچنین 
دست اندرکاران 

تشکلھای ظاھرا کارگری 
از طرف مسئول صندوق 
امر رایجی بوده است 
وعمل وی مسبوق به 

و تا  سابقه بوده است
کنون اعالم جرمی ھم 
برعلیه روسای صندوق 

تامین اجتماعی که پیش 
از او پول بین نمایندگان 

رت تقسیم نموده اند صو
 .نگرفته است

 کارگران ایران  
  
 گذشته ھفته ی در کارگری جنبش رویدادھای و اخبار میان از

دوازدھم دی ماه آقای سعید مرتضوی متھم به حیف و میل دارایی ھای صندوق تامین اجتماعی بعد از بازگشت از زیارت کربال 
صفحه تنظیم نمود و آن را خطاب به نمایندگان مجلس شورای  ٢٢در  اشلیه شاکیان وافشاگران غارتگری کیفرخواستی برع

اسالمی منتشر کرد. نامه ی مزبور از موضع قدرت و صراحتا طلبکارانه تنظیم شده است. این نامه خود نیز بخشا افشاگر سابقه 
ر دفاع از توزیع یک میلیارد ی حیف و میل دارایی ھای صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران است. آقای سعید مرتضوی د

کند که از مجلس ششم به بعد تقسیم پول صندوق تامین اجتماعی بین نمایندگان و  تومان بین نمایندگان مجلس اعالم می
عمل  رایجی بوده است و وزرا و معاونین آنھا و ھمچنین دست اندرکاران تشکلھای ظاھرا کارگری از طرف مسئول صندوق امر

سای صندوق تامین اجتماعی که پیش از او پول بین رؤعلیه و تا کنون اعالم جرمی ھم  قه بوده استوی مسبوق به ساب
نمایندگان تقسیم نموده اند صورت نگرفته است. وی ھمچنین مدعی میشود که امکان این گونه خاصه خرجی ھا از محل 

ن اجتماعی ھم اعتبارات غیر شمول قانونا فراھم است و این امکان فقط مختص صندوق تامی
ند. "اعتبار غیرشمول سازمان تامین انیست بلکه تمام وزارتخانه ھا دارای اعتبارات غیرشمول 

اختیار ھیات  آیین نامه مصوبه درصدی ازبودجه ... در اجتماعی به موجب قانون این سازمان و
ین .. مستند اصلی تعیین بخشی از بودجه سازمان تام.مدیرعامل قرار می گیرد مدیره و

) آیین نامه مالی این سازمان است که ٣٨) ماده (١( اجتماعی به عنوان ھزینه غیرشمول تبصره
مقرر داشته درصدی از اعتبارات درآمدھای صندوق بدون الزام به رعایت مفاد این آیین نامه وسایر 

مقررات عمومی در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد که بر اساس دستورالعملی که به تصویب 
ھیات مدیرا خواھد رسید ھزینه گردد." تمام بذل و بخشش ھای آقای سعید مرتصوی از دارایی 

ھای صندوق تامین اجتماعی به موجب مصوبه ی ھیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ 
صورت گرفته.وجود چنین قوانینی وتشکیل ھیات مدیره ای که نمایندگان واقعی  ٤٫٧٫١٣٩١

اصلی صندوق عضو آن نباشند یا نظارتی بر آن نداشته باشند نتیجه ای  کارگران یعنی صاحبان
جز آنچه آقای سعید مرتضوی انجام داده است در بر نخواھد داشت. دزدی ھای صورت گرفته به 

یک فرد کالش مانند سعید مرتضوی که درخدمت پیشبرد سیاست ھای   عملکرد شخصی
قل از بعد از مجلس ششم به بعد این غارتگریھا سرکوبگرانه نظام بوده منحصر نمی گردد. حدا

بطوررسمی صورت گرفته است. ھنوز ھم ھمان قوانینی که دست مدیرعامل وھیات مدیره را 
برای بذل وبخشش باز گذاشته معتبر است. مخالفین دزدی ھای آقای سعید مرتضوی در 

رات غیرشمول سازمان تامین حاکمیت نیز تا کنون اقدامی برای اصالح قانون و آیین نامه ی اعتبا
اجتماعی صورت نداده اند. به زبان ساده تر امکان قانونی برای سواستفاده مالی از صندوق 

دود است. یکی از ستامین اجتماعی برای مسئولین حاضر و آتی این سازمان ھمچنان مھیا و نام
وکشمش در جناح راست حاکم شد با تصویب  خالفکاری ھای معروف زمان ریاست جمھوری آقای احمدی نژاد که باعث بحران

ھئیت دولت صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارتقاء یافت. این اقدام دولت احمدی نژاد در راستای تسلط 
ھمه جانبه ی دولت بر ثروت صندوق تامین اجتماعی و باز گذاشتن دست عوامل وابسته به دولت در تامین اجتماعی برای خرید 

مایندگان مجلس بود. مجلس به ویژه ریاست مجلس آقای الریجانی تمام قد در مقابل این گسترش اختیارات عوامل ریاست ن
جمھوری در صندوق تامین اجتماعی ایستاد و مصوبه ی دولت را خالف 
قانون اعالم داشت. نمایش فیلم خالفکاری فاضل الریجانی برادر راست 

اقدام   به تالفی این  نیزدر حقیقتمجلس وقوه قضایه در صحن مجلس 
رئیس مجلس در لغو مصوبه ی دولت انجام گرفت. اعالم غیر قانونی بودن 
مصوبه ی دولت توسط مجلس واقدام تالفی جویانه ی احمدی نژاد نشانه 

ق به سازمان برای اعمال نظر و کنترل دولت وی با اھمیت بودن ارتقاء صند
عی است. دولت احمدی نژاد ناچار شد بر ثروت عظیم صندوق تامین اجتما

سازمان تامین اجتماعی را به صندوق تامین اجتماعی  ٢٦٫٩٫١٣٩١از تاریخ 
وعنوان مسئول تامین اجتماعی را از مدیرعامل به سرپرست بازگرداند. در 
دولت تدبیر وامید آقای روحانی به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اجتماعی مجددا به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد تا مدیرعامل اختیاراتی معادل آقای سعید  آقای ربیعی صندوق تامین
 مرتضوی را داشته باشد.
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اقتصاد ملی  
 

  آموزش عمومی از جیب مردم

 علمی دانشگاه عالمه طباطبایی عضو ھیأت ،معصومه قاراخانی

گسترش آموزش عمومی و برقراری عدالت آموزشی بخش 
فقط   ھایی است که نه ناپذیر از عملکرد موفق دولت جدایی

 توسعه سیاست اجتماعی در شعار، بلکه در عمل در پی
ھایی را  سیاستھا،  منظور این دولت ھمین ھستند. به

کنند. توجه به  ھمسو با رویکرد و شعارھایشان اتخاذ می
ھا بر  دولت دھد، ھای توسعه در ایران نشان می برنامه

تنھا  اند اما گاه نه برقراری عدالت آموزشی اھتمام داشته
 .اند ھمسو، بلکه گاه وارونه عمل کرده

 ١٣٩٣قانون بودجه  ١٢نمونه اخیر این سیاست بند ج تبصره 
 ١٣٩٤قانون بودجه سال  ١٣و تکرار آن در بند الف تبصره 
منظور  به« آمده است:  ١٣٩٣است. در قانون بودجه سال 

التعلیم در مناطقی  آموزان الزم پوشش کامل تحصیلی دانش
که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به 

 دولتی از طریق پرداخت خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر
آموزی اقدام  سرانه دانش

 .«نماید

این تبصره با حذف قید شرطی 
مناطقی که ظرفیت کافی در «

دوباره » مدارس دولتی ندارند
قانون  ١٣در بند الف تبصره 

، اعالم و به ١٣٩٤بودجه سال 
و پرورش اجازه   وزارت آموزش

منظور  به«داده شده است تا 
پوشش کامل تحصیلی 

التعلیم نسبت  الزمآموزان  دانش
به خرید خدمات آموزش از مدارس غیردولتی از طریق 

 .»آموزی اقدام نماید پرداخت سرانه دانش

نظرھای کارشناسانه موافقان و  از معدود اظھار غیر به
شدن این سیاست و نیز  مخالفان، درباره چگونگی اجرائی

رسد  اثرات اجرای آن، بحث دقیقی وجود ندارد. به نظر نمی
طالعات پسین و پیشین این سیاست انجام شده باشد و م

ای انجام شده، در اختیار پژوھشگران قرار  اگر ھم مطالعه
 واقع ندارد. سیاستی که با وجود ادعای موافقان آن، در

سازی آموزش عمومی در  استمرارِ روند خصوصی
است. طبق مدعای این سیاست، قرار است وزارت  ایران

خرید خدمات آموزشی، اھدافی ازجمله و پرورش با   آموزش
آموزان در مناطق  عدالت آموزشی، تحصیل رایگان دانش

ھای سنگین  جویی در ھزینه ای، صرفه محروم و حاشیه
ھای آموزشی و  آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت

ویژه در مناطق محروم را  پژوھشی و جبران کمبود نیرو، به

ره دنبال کند؛ اما توجه به این تبص
گذاری اجتماعی  از منظر سیاست

 :حاوی چند نکته است

تر باید  منظور ارائه خدمات باکیفیت طبق این تبصره، به•
سوم  ھم با یک آموزش به بخش خصوصی واگذار شود و آن

و پرورش ھزینه   حاضر دولت برای آموزش  ای که درحال ھزینه
سازی یعنی  کند. به اعتبار تعاریف موجود،خصوصی می

این تعادل مستلزم توجه به ھمه  ؛ اما»ادل به نفع بازارتع«
و » حقوق مالکیت«سازی یعنی تقویت  ابعاد دیگر خصوصی

باره   قدر کفایت در که اقتصاددانان به ، است» اصالح مقررات«
نکردن به آن  وضعیت این ابعاد در ایران و پیامدھای توجه

تبصره با  منطق نھفته در این که حالی اند. در توضیح داده
 .سازی مغایرت دارد منطق خصوصی

توجھی به ھمه ابعاد منطق بازار در این سیاست که  از بی
جمله اھداف این سیاست،  بگذریم، از

خرید تجھیزات آموزشی و 
آموزشی، تأمین نیروی انسانی  کمک

کارآمد برای آموزش، تأمین فضای 
  آموزشی مناسب و استاندارد از

ذکر شده جمله اھداف این طرح 
برای نجات  که صورتی است. در

ھای مستھلک و  آموزان از خانه دانش
غیراستاندارد و فاقد کاربری 

مسکونی به نام مدارس غیرانتفاعی 
کیفی در  و و ایجاد عدالت کمی

آموزش نیازمند افزایش ھزینه اجتماعی آموزش ھستیم و نه 
 .کاھش آن

، دولت شدن این سیاست طبق اظھارات موجود با اجرائی
آموزی قرار است مبلغ  نیم سرانه دانش و میلیون جای یک به

با کاھش این سرانه چگونه  تومان ھزینه کند ٦٠٠تا  ٥٠٠
تر در  کیفیت آموزش عمومی حفظ شده و خدمات باکیفیت

 شود؟ ازای ھزینه کمتر ارائه می

ھمین سرانه نیز اندک  حاضر طبق برآوردھای موجود، درحال
 .دھد ھای آموزش را نمی ھزینهبوده و تکافوی 

طبق این سیاست، دولت خود را ملزم به پرداخت سرانه  •
آموزش   آموزی به مدارس خصوصی کرده تا بار ھزینه دانش

ھای محروم را کاسته و عدالت اجتماعی برقرار کند.  خانواده
تنھا مکانیسم آن، بلکه ضمانت اجرای آن نیز  نه که حالی در

منطق اقتصاد لیبرالی و نیز تجربه  شفاف نیست
جلب  سازی آموزش در ایران، نشان داده است خصوصی
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سازی  مشارکت مردمی یا بھتر است گفته شود خصوصی
ھا توسط  آموزش عمومی، به معنی پرداخت ھزینه

 .ھاست خانواده

پرداخت از جیب مردم در  » نشان آشکار دیگر در افزایش
سازی آموزش  صوصیو خ « ھای آموزش پرداخت ھزینه

مرکز  ١٣٩٤عمومی طبق گزارش بررسی الیحه بودجه سال 
درصدی اعتبار  ١٠،٦٨ھای مجلس،کاھش منفی  پژوھش
ھای  ھای مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت سازمان

این نیز با منطق سیاست خرید خدمات  .مردمی است
آموزشی از مدارس غیردولتی ھمخوانی ندارد. وقتی در 

ھای مردمی در چارچوب  ع توسعه مشارکتموضو ٧٠دھه 
تأسیس مدارس غیرانتفاعی مطرح شد، قرار بود دولت 

اعتبار الزم را در اختیار این مدارس قرار دھد؛ دریغ از 
یافته دولت به این مدارس،  ھرسال اعتبار اختصاص اینکه

 .کاھش یافته است

حال، داستان افزایش مشارکت مردمی به نحو دیگری دوباره 
چه تضمینی وجود دارد که با   .سر گرفته شده استاز 

شدن این سیاست، دولت به کاھش بودجه خرید  اجرائی
خدمات آموزشی از این مدارس مبادرت نکند و نظام کاستی 

وپرورش از این که ھست بدتر نشده و بار ھزینه  آموزش
 این به دوش مردم نیفتد؟ از آموزش عمومی بیش

پاسخ دھند که چگونه سازی باید  مدعیان خصوصی
توانند ھزینه آموزش  ھای فقیر در مناطق محروم می خانواده

که طبق آخرین  حالی در فرزندانشان را بپردازند؟
 ١٨درصد خانوارھای دارای فرزند شش تا  ٧٠ ھا، گزارش

ماھانه  -مثال کردستان عنوان به–ھای محروم  سال در استان
 .کنند ینه میکمتر از دو ھزار تومان برای آموزش ھز

فقط در  مشارکت مردم نه از سویی، طبق منطق نولیبرال،
ھای آموزش، بلکه باید در نظارت بر عملکرد  تأمین ھزینه

آموزش، محتوای آموزش و اداره مدارس نیز تعریف شود؛ که 
 .گذار درباره آن نیز غفلت کرده است البته سیاست

ان با تو که با خرید خدمات از مدارس خصوصی می این •
تر را از این مدارس انتظار  ھزینه کمتر، آموزش باکیفیت

 .توھمی بیش نیست داشت،

رود صاحبان مدارس خصوصی  طبق منطق بازار، انتظار می
دنبال کسب سود نیز باشند و نه ایجاد خیریه. درباره این 

 ٣٩و  ١٣وپرورش خصوصی مغایر با اصول  غفلت که آموزش
ی بارکردن وظایف حاکمیتی قانون اساسی بوده و به معن

 .دولت بر مردم است نیز بحث ھمچنان باقی است
منظور  طبق این سیاست، خرید خدمات آموزشی به •

وپرورش ذکر شده  ھای آموزش جویی در ھزینه صرفه
وپرورش به پرداخت حقوق  درصد بودجه آموزش ٩٠اگر  است.

یابد،کاھش  ھای پرسنلی اختصاص می کارکنان و ھزینه
و   جویی وزارت آموزش منظور صرفه آموزی به ه دانشسران

آموزی خود  پرورش ھیچ مصداقی ندارد. چون سرانه دانش

طرح این موضوع جز تشویش اذھان  .دچار کسری است
ھا در تأمین خدمات آموزشی برای فرزندانشان و  خانواده

نھایت سرخوردگی از  نارضایتی از نظام آموزش و در
گویی دولت، پیامدی ندارد. خرید  خپذیری و پاس مسئولیت

پرداخت از جیب « خدمات آموزشی به معنی افزایش 
کردن ھزینه آموزش بر  و بار» خانواده برای آموزش عمومی 

 .ھم بیش از گذشته است مردم، آن

جویی در ھزینه  موضوع صرفه بینانه، و واقع  در یک نگاه کلی
ادبیات از و ضرورت دارد این  آموزش، موضوعی مبتذل است

گذاران و مجریان  افکار، اذھان و الفاظ دولت، سیاست
ھای آموزشی کشور حذف شود. چراکه بدیھی  سیاست

است ھر میزان ھزینه بھینه برای آموزش، سودمند بوده و 
مصرف بھینه یعنی  .بازده اقتصادی و اجتماعی دارد

و   کارگیری نیروی انسانی کارآمد در ساختار نظام آموزش به
ھای دقیق و  گذاری گیری، سیاست منظور تصمیم ورش بهپر

ھا؛ و کارآمدی  مبتنی بر مطالعه و اجرای دقیق سیاست
کرد بھینه، دقیق و  ھای آموزش در گرو ھزینه سیاست

 .متناسب ھمین بودجه ناکافی است

آموزی پیامدی جز افت کیفیت آموزش،  کاھش سرانه دانش
تر  انی ناکارآمدتر و ناتوانسوادتر و منابع انس آموزان بی دانش

ندارد. این نتیجه خود با اھداف طرح تحول نظام آموزش مغایر 
است و عمال دست یابی به برخی اھداف آن طرح را 

حاضر بر ھیچ اقتصاددان،   کند. درحال ناممکن می
گذاری پوشیده نیست که عامل  شناس و سیاست جامعه

دانش  اصلی توسعه یک کشور، منابع انسانی و قدرت
است؛ بنابراین باید پذیرفت و در عمل نیز به آن توجه کرد که 

جمله آموزش  ھای مختلف رفاه و از گذاری در حوزه سیاست
ھا  ھا و توانمندی تنھا ھزینه نیست بلکه به خلق فرصت نه

گذاری منطقی و مبتنی  دھنده یک سرمایه انجامیده و نشان
  .بر دوراندیشی است

ن تحلیل دقیق و اولیه از واقعیت و شود بدو چگونه می •
تنھا با اتکا بر  مطالعات عمیق در ارتباط با این موضوع و

ھا و تغییرات آنھا دست به  شناخت ساده از ھزینه
  .گذاری زد سیاست

نگر   و پرورش باید بتواند اگر از منظر آینده  نھاد اداری آموزش
ھا  نگر به این پرسش تواند، حداقل از منظر گذشته نمی

این نھاد باید مطالعاتی را در این زمینه انجام و  .پاسخ دھد
ھای دقیق، انتقادی و واقعی خود را برای اتخاذ  نتایج تحلیل

تصمیمات مناسب در اختیار این سیستم 
گذاری بدون ارزیابی سیاست و بدون اتکا بر  سیاست.بگذارد

پشتوانه است. به گفته کروزیه در کتاب دولت  واقعیت، بی
اگر دولت باید به جامعه خدمت کند باید » مدرن، دولت فروتن
پندارد  کند و یا می شماری که ارائه می واقعیت خدمات بی

 .»کند را بشناسد ارائه می

  روزنامه شرقمنبع: 
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