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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  آفاق ربیعی زاده، جواد عباسی توللی، بهنام دارایی زاده
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ی آموزش در ایران سیاست دولتی خصوصیساز

و اولویت های سران حکومت در ایران نیست ورش جز رسول بداقی: آموزش و پر

ی آموزش، تعرض به حق اشتغاِل معلمان است وند کاالیی ساز معین خزائلی: تداوم ر

مسعود ُکردپور: آموزش در ایران، مسأله ای طبقاتی است

حسن نایب هاشم: در صورت ادامه اعتصابها، حکومت ایران به مطالبات معلمان تمکین خواهد کرد

در این شماره می خوانید:
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بهنام دارایی زاده

موضوع  ایران  در  آموزش  کردن  کاالیی   و  خصوصی سازی 

دولت هایی  تمامی  که  است  این  واقعیت  نیست.  تازه ایی 

مختلف،  درجات  به  آمده اند؛  کار  سر  بر  »جنگ«  از  پس  که 

سیاست کاالیی سازی آموزش در ایران را پیش برده اند.

از  بزرگی  بخش  که  کرد  پنهان  نمی شود  هم  را  نکته  این 

»طبقه متوسط« ایران، به طور مشخص در شهرهای بزرگ، از 

سال های ابتدایی دهه ی ۱۳۷۰، با سیاست دولتی-حکومتِی 

که به  »خصوصی  سازی آموزش« هم راه بوده اند. به این معنا 

موازات ُافت کیفی خدمات آموزشی در کشور، بخش مشخصی 

مدارس  و  موسسات  شمار  افزایش  یا  تاسیس  از  جامعه ،  از 

غیردولتی و خصوصی، در محل زندگیشان استقبال کردند.

ابتدایی  سال   های  در  غیرانتفاعی«،  »مدارس  فزاینده ی  رشد 

گرایشی در میان طبقه  دهه ۱۳۷۰، نمونه ایی از وجود چنین 

امکانات  حداقل    از  حتی  که  مدارسی  است.  ایران  متوسط 

فاقد  آشکارا  آن ها،  از  بسیاری  و  نبودند  برخوردار  هم  الزم 

استانداردهای پذیرفته شده، از نظر فضاهای آموزشی، ایمنی، 

بهداشت و… بودند.

که بسیاری از مدارس »غیرانتفاعی« اوایل  واقعیت این است 

دهه ۷۰، در اصل خانه ها یا بناهای قدیمی بودند که صاحبان 

موفق  رفسنجانی،  هاشمی  دولت  در  رایزنی  و  رانت  با  آن ها 

به  خود  ک  امال بگیرند  کاربری«  »تغییر  یک شبه  بودند  شده 
واحدهای آموزشی یا مدارس غیرانتفاعی تبدیل کنند. ۱

که پس چرا در چنین شرایطی،  در پاسخ به این پرسش مهم 

حکومتِی  سیاسِت  برابر  در  جامعه،  از  مشخصی  بخش 

و در نهایت به آن تن  کرد  آموزش« سکوت  »خصوصی سازی 

داد؛ می توان به دالیل مختلفی اشاره کرد.

نکته محوری این است که استقبال بخش  مشخصی از طبقه 

سال  های  در  غیرانتفاعی،  مدارس  تاسیس  از  ایران  متوسط 

میانی دهه ۱۳۷۰، صرفا با ارجاع به دالیل »آموزشی« نمی  توان 

که  این  از جمله  بود؛  نیز در میان  کرد؛ دالیل دیگری  توجیه 

فرهنگی  متفاوتی  رویکردهای  و  مالی  توان  که  خانواده هایی 

داشتند؛ سعی داشتند که فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی 

که دانش آموزانی  بفرستند. باور عمومی در آن مقطع این بود 

بیش تری  آزادی   عمل  از  می روند؛  غیرانتفاعی  مدارس  به  که 

1. قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی، در خردادماه سال ۱۳۶۷ تصویب شد و پس از آن در 
دولت هاشمی رفسنجانی و تمامی دولت های بعدی، سال به سال از کیفیت آموزشی مدارس 
آزاد، دانشگاه  کز خصوصی، دانشگاه  های  کاسته شد و در برابر، بر شمار مرا دولتی در ایران 
کنکور، افزوده  گردش مالی موسسات  پیام نور، دوره های شبانه دانشگا های دولتی، و البته 

شده است.

ی  سیاست دولتی خصوصی ساز
آموزش در ایران

تبلیغاتی-ایدئولوژیک  دستگاه  فشار  زیر  کم تر  و  برخوردارند 

جمهوری اسالمی قرار دارند.

نقض نظام مند حق آموزش

همان طور که در ابتدا این یادداشت اشاره شد؛ »کاالیی سازی« 

تازه ایی  اتفاق  ایران  در  آموزش  نظام  »خصوصی  شدن«  یا 

نیست؛ آن چه تازه یا جدید به حساب می آید؛ اعتراض مستمر 

در  آموزش  خصوصی سازی  سیاست های  به  نسبت  معنا دار  و 

ایران است. اعتراضی که طی سال های گذشته، به دانشگاه ها 

و موسسات »آموزش عالی« محدود نمانده و هم اینک بخش 

بزرگی از معلمان و جامعه فرهنگی و »طبقه متوسط« را نیز در 

نهایت هم راه کرده است.

که »کاالیی سازی خدمات آموزش در  این طور به نظر می رسد 

حساب  به  دولتی  بزرگ تر  پروژه  یک  از  بخشی  باید  را  ایران« 

که در تمامی این سال ها، دولت های  آورد. واقعیت این است 

امکان چپاول  و  کسب سود  برای  مختلف جمهوری اسالمی، 

»نئولیبرال«  اقتصادی  از سیاست های  بیش تر، مجموعه ایی 

بخش  محروم سازی  به  نهایت  در  که  کرده اند  پی  گیری  را 

از حقوِق »اقتصادی-اجتماعی«، نظیر  ایران  از جامعه  بزرگی 

و… اجتماعی  تامین  مسکن،  درمان،  بهداشت،  آموزش، 

انجامیده است.

کردن  پایمال  و  تضییع  که  کرد  اضافه  باید  را  هم  نکته  این 

حقوق اقتصادی-اجتماعی در ایران، »نظام مند« بوده است.

آزادی هاِی  و  حقوق  نقض  مانند  به  درست  که  معنا  این  به 

»اقتصادی-اجتماعی«  حقوق  دینی،  اقلیلت های  یا  زنان 

نقض  شده  برنامه ریزی  و  نظام  مند  طور  به  هم  ایران  مردم 

تفاوت  هیچ  دولت ها،  تغییر  با  که  اندازه  این  تا  است.  شده 

از  کاستن  یا  نئولیبرالی  سیاست های  اجرای  در  معناداری 

و  و خاتمی  رفسنجانی  در دولت های  اجتماعی، چه  خدمات 

چه در زمان احمدی نژاد، روحانی و رئیسی دیده نمی شود.

دولت و عدالت آموزشی

در دنیای امروز، »دانش« یکی از منابع اصلی قدرت اقتصادی-

اجتماعی به حساب می   آید. بنابراین، »عدالت آموزشی« اقتضا 

آموزشی،  خدمات  به  شهروندان  تمامی  دسترسی  که  می کند 

منصفانه و بر پایه منافع جمعی و اصول حقوق بشری تنظیم 

شود.

ماده ی ۲۶ اعالمیه جهانی حقوق بشر، به »حق آموزش«، به 

اشاره  اقتصادی-اجتماعی،  حقوق  اصلی ترین  از  یکی  مثابه 

که از طریق  دارد. در این چهارچوب، دولت ها موظف هستند 

بودجه گذاری درست، خدمات آموزشی مناسب را برای عموم 

مردم فراهم کنند. 

حقوق  کنوانسیون  بشر«،  حقوق  جهانی  »اعالمیه  بر  عالوه 

و   )۱۳ )ماده  ملل  سازمان  فرهنگی  و  اقتصادی-اجتماعی 

کنوانسیون حقوق کودک )ماده ۲۹( به مسئولیت دولت ها در 

قبال فراهم کردن امکانات آموزشی اشاره دارند. دولت ایران، 

کرده است.  امضا  را  بین المللی  این پیمان نامه های  هر دوی 

به  متعهد  هم  بین الملل،  حقوق  رویه  و  عرف  برابر  بنابراین، 

فراهم کردن امکانات آموزشی برای عموم مردم است.

از سوی دیگر، دولت ایران بر اساس موازین داخلی، مشخصا 

دسترسی  که  است  موظف  نیز  اساسی،  قانون   ۳۰ اصل 

»دوره  پایان  تا  دست کم  را  همه گانی  و  رایگان  آموزشی  به 

متوسطه« فراهم کند.

آموزش  پیش،  دهه  یک  همین  تا  متمادی،  سال های  برای 

عالی و رفتن به دانشگاه برای فرودستان و به حاشیه رفته گان 

از  بتوانند  تا  بود  شده  تجربه  نسبت  به  مسیر  یک  جامعه، 

خاستگاه ها و نیازهای طبقاتی شان فاصله بگیرند و در نهایت 

کاالیی تر شدن  کنند. با  گستره ی تازه  ایی پیش روی خود باز 

بیش تر آموزش، هر سال این دریچه بسته تر شده است.

روند  که  کرد  اشاره  هم  نکته  این  به  باید  دیگر  طرفی  از 

خصوصی سازی آموزش در ایران، با افت کیفی مدارس دولتی 

هم راه بوده. در طی دو دهه گذشته، کیفیت مدارس دولتی به 
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گونه ایی پایین آمده که در حال حاضر بیش از ۹۰٪ رتبه های 

مدارس  غ   التحصیالن  فار سراسری،  دانشگاه های  برتر 

غیرانتفاعی یا مدارس غیردولتی هستند.

آموزش رایگان، همه گانی و سکوالر

گرو مقابله معنادار با خصوصی  سازی  تامین »حق آموزش« در 

در  تنها  که  نیستند  »کاال«  آموزشی،  خدمات  است.  آموزش 

دارند  خریدش«  »قدرت  که  آن هایی  یا  »متقاضیان«،  اختیار 

قرار گیرد. دولت ها موظف هستند که از طریق دخالت معنادار 

در مناسبات »بازار آزاد«، دانش و آموزش را از سازوکار »عرضه و 

ج کنند و در اختیار عموم مردم قرار دهند. تقاضا« خار

فضاهای  نگه داری  و  ساخت  برای  که  دارند  وظیفه  دولت ها 

بودجه  و…  انسانی  نیروی  آموزش  مدارس،  تجهیز  آموزشی، 

باید  این هزینه ها  گر هزینه های اضافی الزم است؛  ا بگذارند. 

گانه از محل منابع عمومی، تامین مالی شود. برای مثال،  جدا

خدمات  ارائه  که  زمانی  کرونا،  ویروس  همه گیری  میانه  در 

که  است  دولت ها  وظیفه  این  است؛  شده  »مجازی«  آموزش 

امکانات سخت افزاری الزم را برای »آموزش آنالین« در اختیار 

خانواده ها قرار دهند.

از طرف دیگر، دولت وظیفه دارد که خدمات آموزشی را »بدون 

که تمامی شهروندان، قطع  کند. به این معنا  تبعیض« فراهم 

نظر از وضعیت مالی، اقامتی، گرایش ها و هویت های جنسی یا 

باورهای مذهبی و… باید بتوانند به خدمات آموزشِی همه گانی 

دسترسی داشته باشند.

»رایگان«  باید  تنها  نه  کشور  آموزشی  نظام  جهت،  این  از 

باشد.  هم  »سکوالر«  است  الزم  که  بل  باشد؛  »همه گانی«  و 

نیمی  نهایت  در  که  جنسیتی«  »سهیه بندی  نظیر  ح های  طر

بر اساس مالحظات مذهبی  را به طور »نظام مند«،  از جامعه 

و…، از حقوق اجتماعی یا حق تحصیل شان محروم می کند؛ از 

اساس باید برچیده شود.

»سهمیه بندی  به  که  اعتراض هایی  چهارچوب،  این  در 

می گیرد  صورت  عالی  آموزشی  کز  مرا و  دانشگاه ها  جنسیتی« 

کنش  گران  و  فعاالن  محوری  و  مهم  مطالبات  زمره  در  باید  را 

مدنی به حساب آورد.

مطالبات معلمان

این برداشت که خواست ها و مطالبات معلمان در ایران صرفا 

»صنفی« است؛ یا معلمان فقط به دنبال بهبود شرایط معیشت 

و زندگی خود هستند اشتباه است. این گفته، درست است که 

»صنفی«  مطالبات  با   ،۱۳۸۰ دهه  در  معلمان،  اعتراض های 

شروع شد؛ اما در ادامه، به ویژه پس از اعتراض های دامنه دار 

مطالبات  و  نبود  »صنفی«  فقط  دیگر   ،۱۳۹۲-۱۳۹۳ سال 

گسترده تری را پوشش داده است.

اعتراض های  از  پرشماری  گزارش های  اخیر،  سال های  در 

که نشان می دهد معلمان  کشور وجود دارد  معلمان در سراسر 

که پی  گیر حقوق و امتیازات  و فرهنگیان ایران، عالوه بر این 

قانونی خود هستند؛ برای مثال اجرای قانون »هم سان سازی« 

و  مسائل  به  نسبت  مشاغل«،  »رتبه بندی  ح  طر فرضا  یا 

موضو ع های دیگر هم حساس تر شده اند.

اجتماعی  آسیب های  به  توجه  تمرکززدایی،  آموزشی،  عدالت 

آزادی  ترک تحصیلی،  دانش آموزان  باالی  شمار  مدارس،  در 

تشکل یابی،  و  سازمان یابی  حق  زندانی،  معلمان  و  فعاالن 

که در مواضع فعاالن  آزادی بیان و… از جمله مضامینی است 

کنش گران فرهنگی سال های اخیر دیده می شود. این تنوع  و 

از این جهت اهمیت دارد که می  تواند گروه های دیگر را هم راه 

کند و در نهایت صداهای اعتراضی را در جامعه قوی و بلندتر 

کند.
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مشکالت  برطرف کننده  انسان ها،  کشیدن  بندگی  به  آن ها 
آزادمنش  کسی  گر  ا آزادگی است.  این ها  انسان است. مشکل 
منحرف  موجود  یک  را  او  بلکه  نمی دانند  انسان  را  او  باشد، 
تصور  انسان  آن ها،  برای  بردگی  صورت  در  اما  دارند  نظر  در 
بردگی  به  راستای  در  هم  را  کشور  و  جامعه  بودجه  می شود. 

کشاندن انسان ها مصرف می کنند.
درست است که این مسأله یک حیطه وسیع را دربرمی گیرد اما 
گر به صورت جزئی به مسأله نگاه کنیم، آن ها  به طور خاص و ا
ساختن بمب و موشک را به تربیت انسانی کودکان و نوجوانان 

ترجیح می دهند.

آزاد  دانشگاه  پایه گذاری  از  پس  و  شصت  دهه  از  سوال: 
که  است  ح  مطر آموزش  خصوصی سازی  بحث  امروز،  تا 
الیی سازی  در سال های اخیر به اوج خود رسیده است. کا

چه  خصوصی  بخش  به  آموزش  سپردن  و  آموزش 
آموزش  حق  و  معلمان  اشتغال  حق  به  آسیب هایی 

دانش آموزان می زند؟
کسانی که  که  بداقی: خصوصی سازی آموزش به این معناست 
باید برای همیشه برده ثروتمندان باشند و  کمی دارند  درآمد 
را به  این طریق جامعه  از  باشند.  کمتری برخوردار  آموزش  از 
طبقه دارا و ندار طبقه بندی کنند. کسانی که دارا هستند برای 
مالی  وضعیت  که  کسانی  و  باشند  ساالر  و  سرور  و  آقا  همیشه 
خوبی ندارند، همیشه برده افراد دارا باقی بمانند. اما چگونگی 
دارا شدن طبقه فرادست و ندارِی فرودستان اصال برای آن ها 
دارای  را  جامعه  افراد  درصد   ۹۶ روان شناسان  نیست.  مسأله 
پایین  هوشی  بهره  دارای  درصد  سه  می دانند.  نرمال  هوش 
کاری  و سه درصد دیگر دارای بهره هوشی باال هستند. آن ها 
درصدی  و ۹۶  پایین  هوشی  بهره  دارای  که  درصدی  سه  به 

جواد عباسی توللی
گذاری مدارس  توقف روند پولی سازی آموزش و اعتراض به وا
به بخش خصوصی، همواره یکی از مطالبات اصلی معلمان در 
سال های گذشته بوده است. فعاالن صنفی فرهنگیان بر این 
باورند تداوم این روند، حق اشتغال معلمان و همچنین حق 

آموزِش دانش آموزان را پایمال خواهد کرد.
به  ابتدایی  سال های  در  آموزش  پولی سازی  اول  گام های 
قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسالمی و با تأسیس دانشگاه 
غیر  مدارس  تأسیس  قانون  تصویب  و   ۱۳۶۱ در  اسالمی  آزاد 
کبر هاشمی رفسنجانی آغاز  انتفاعی در سال ۱۳۶۷ در دولت ا
شد. بحران های اجتماعی و جنگ هشت ساله ایران و عراق 
کشور  آموزش  ح در سیستم  این طر از همه گیر شدن  مانع  اما 
شد. در دهه های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ شمسی اما پیشبرد پولی سازی 
یا  علم«  از  »سودآوری  همچون  شعارهایی  با  همراه  آموزش 
»خودگردانی دانشگاه و مدارس«، با شتاب بیشتری در دستور 

کار قرار گرفت.
به  یا  خصوصی  بخش  به  آموزشی  کز  مرا گذاری  وا سیاست 
عبارت دیگر، کاالیی سازی آموزش، در ماه های پس از تشکیل 

کان دنبال می شود. دولت ابراهیم رئیسی هم کما
از  شده  ح  مطر مطالبات  درباره  بیشتر  مداقه  برای  ما  حقوق 

و دبیر  بداقی، معلم  با رسول  اخیر  سوی معلمان در ماه های 
کانون صنفی معلمان اسالم شهر گفت و گو کرده است.

از اصلی ترین مطالبات اخیر معلمان به سرانجام  سوال: 
ح رتبه بندی است. چه موانعی بر سر راه اجرا و  رسیدن طر
ح وجود دارد؟ به نظر شما چرا مسئوالن  تصویب این طر

به اجرا و تصویب چنین طرحی تمکین نمی کنند؟
فقط  و  فقط  دارد  وجود  ح  طر این  برابر  در  که  مانعی  بداقی: 
آن ها  برای  است.  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  بی برنامگی 
آن ها  برای  که  آنچه  نیست.  اولویت  در  پرورش  و  آموزش 
اهمیت دارد، ساخت بمب و موشک جهت سرکوب انسان ها در 
ایران و کشورهای دیگر است. اولویت آن ها کشتن آدم هاست. 
آن ها راه حل مشکالت انسان ها را در سرکوب جستجو می کنند 

نه برطرف کردن موانع پیشرفت بشریت. 
و  فکر  می کنند.  فکر  سرکوب  به  ایران،  در  حکومتی  مسئوالن 
و  فقط  بحث  است.  حد  همین  در  هم  آن ها  اندیشه  و  عقل 
فقط نوع تفکر کسانی است که در حکومت حضور دارند. آن ها 
انسانیت،  در  نه  می دانند  کشتن  در  را  بشریت  مشکالت  حل 

گاهی و دانش و نه در آموزش وپرورش و تربیت انسانی. آ
از دید   تربیت انسانی برای آن ها در تعبد تعریف شده است. 

و  ورش جز رسول بداقی: آموزش و پر
اولویت های سران حکومت در ایران نیست
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که دارای بهره هوشی متوسط هستند ندارند. قصد آن ها این 
است که سه درصدی که دارای بهره هوشی باال هستند، در راه 
اهداف و آرمان های خود که استثمار انسان هاست قرار دهند و 
از آن ها به عنوان ابزار استفاده کنند. باید جامعه را تقویت کرد 
کشاندن مردم است. هدف این  کمیت به بردگی  اما هدف حا
که ۹۶ درصد، برده سه درصد باشد. این سه درصد به  است 
کمیت تلقی می شوند و در راه انسانیت از  عنوان برده فکری حا

آن ها استفاده نمی شود.

الیی سازی آموزش چه آسیبی  سوال: خصوصی  شدن و کا
به حق معیشت معلمان می زند؟ آیا این مسأله تأثیری بر 

معیشت معلمان داشته است؟
بداقی: تبدیل آموزش به کاال، آن را به شکل یک مسأله تجاری 
حیطه  از  را  انسان  پدیده ای  هر  شدن  تجاری  درمی آورد. 
می کند  منتقل  سو  این  به  را  تمرکز  و  می کند  ج  خار انسانیت 
کاال یا این موجود استفاده مالی دارد یا  که آیا این انسان، این 
کسب انتفاع و سود  گر استفاده مالی داشته و منجر به  خیر. ا
شود، ارزش مثبت دارد و در غیر این صورت دور انداختنی و 

بالاستفاده تلقی می شود.
بدین ترتیب است که در روند خصوصی سازی، انسان قابلیت 
تمام  و  دانش آموز  معلم،  می کند.  پیدا  کاال  یک  با  را  معاوضه 
می کنند.  پیدا  کاربرد  مالی  استفاده  جهت  در  انسان ها  آحاد 
وگرنه  می شود  تلقی  مثبت  منفعت،  و  سود  ایجاد  صورت  در 
کارآمد و دورانداختنی تعریف می کنند. به  را بالاستفاده، نا آن 
که تولید سود  این ترتیب انسان ها در این سیستم به افرادی 
این  در  می شوند.  دسته  بندی  هستند،  بی ارزش  یا  می کنند 
مشخصی  تعریف  حقوق،  دارای  و  مستقل  انسان  سیستم، 

ندارد و افراد به صرف تولیِد ارزش و رفاه، معنا می یابند.

به  مجلس  و  دولت  آیا  چیست؟  چشم انداز  سوال: 
که بیش از یک ماه است در اعتراض به  مطالبات معلمان 
سیاست های دولت به خیابان ها آمده اند، تمکین خواهد 

کرد؟

است.  ستمدیده  و  ستمگر  بین  سنگین  نبردی  چشم انداز، 
این نبرد هر روز آشکارتر و خونین تر می شود. خط و مرزها هر 
اراده  به  نه  نبرد  این  شدن  خونین  می شود.  مشخص تر  روز 
هستند  ستمگران  است.  ستمگران  اراده  به  که  ستمدیدگان 
کشتن، سرکوب و خونریزی دارند. در این شرایط  که امکانات 
ستمدیدگان به مرحله ای خواهند رسید که فریاد زدن بین آب 
کرد. در  کنند. در هر صورت باید مبارزه  و آتش را باید انتخاب 
این نبرد ممکن است عده ای جان خود را از دست بدهند اما 
به  اسالمی  جمهوری  یافت.  خواهد  رهایی  جامعه  نهایت  در 
دنبال سرکوب، خشونت، آدم کشی، خونریزی، جنایت و ستم 
انسان  کشته اند  که  کس  آن  آن ها فرقی نمی کند  برای  است. 
به  آن ها  خیر.  یا  است  درستکار  و  کدامن  پا محترم،  شریف، 
کثریت  هر ترتیب می کشند اما پیروزی با ستمدیدگان است. ا
از منابع  که  اقلیتی وجود دارد  تنها  جامعه ستمدیده هستند. 
کثریت بر علیه آن ها استفاده می کند. با تمام  طبیعی و ثروت ا

این اوصاف در نهایت پیروزی با ستمدیدگان خواهد بود.

سوال: شما به عنوان فعال صنفی به دلیل فعالیت هایی 
کشیده و متخمل هزینه شدید. به نظر  که داشتید، حبس 
شما مشخصا فعالیت های صنفی معلمان تا به امروز چه 

دستاوردهایی داشته و چند قدم جلو آمده است؟
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت  بستگی به نوع نگاه ما در 
و  صنفی  کنشگر  یا  مبارز  یک  دستگیری  است  ممکن  دارد. 
و  کنش  همان  اما  باشد  تمسخرآمیز  کوتاه مدت  در  سیاسی 
در  حتی  و  بلندمدت  و  میان مدت  در  اندیشه   و  افکار  هدف، 
به  سیاسی  سپهر  در  نباشد،  دنیا  این  در  مبارز  آن  که  زمانی 
خورشید درخشانی تبدیل خواهد شد. جمالتی را که ما امروز به 
که به روی جامعه  کار می بریم، فردا شاهراه بزرگی خواهد شد 
بشری گشوده می شود و انسان را به سعادت نزدیک تر می کند. 
کثریت ملت ایران به سعادت  من بسیار امیدوارم که به زودی ا

و خوشبختی نزدیک تر شوند.

جواد عباسی توللی

یا  َبست نشینی  روش  به  توسل  با  گذشته  ماه های  در  معلمان 
خودداری از حضور در کالس های درس، در اعتراض به وضعیت 
اعتصابات  سلسله  به  دست  آموزش،  سازی  کاالیی  و  معیشتی 

ادامه داری زده اند.
کانون های  مجلس،  سوی  از  رتبه بندی  ح  طر تصویب  وجود  با 
شده  یاد  ح  طر که  است  کرده   اعالم  فرهنگیان  صنفی 
ادامه خواهند  اعتصاب خود  به  و معلمان  »سرهم بندی« است 
و  »رتبه بندی  ح  طر تصویب  خواهان  معترض  معلمان  داد. 

همسان سازی واقعی« از سوی مجلس شده اند.
کار  ح رتبه بندی در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار در دستور  طر
این  شدِن  اجرا  و  تصویب  صورت  در  گرفت.  قرار  ایران  مجلس 
آن،  طبق  و  شده  فراهم  معلمان  دستمزد  افزایش  امکان  ح،  طر
دستمزد معلمان در ایران بر مبنای ۸۰ درصد از حقوق هیات های 
ح رتبه بندی معلمان، با  علمی دانشگاه ها تعیین خواهد شد. طر
آذرماه  اواخر  در  مجلس،  نمایندگان  سوی  از  اصالحاتی  اعمال 

امسال به تصویب رسید.
دولت ابراهیم رئیسی اما کسری بودجه را دستاویزی برای عدم 

ح اعالم کرده است. اجرای این طر

با  ایران،  در  معلمان  مطالبات  بیشتِر  کاوی  وا برای  ما  حقوق 
معین خزائلی، روزنامه نگار و حقو ق دان گفتگو کرده است.

بخش  به  آموزشی  سیستم  گذارِی  وا شما  به نظر  سوال: 
خصوصی در ایران، چه آسیبی به »حق اشتغاِل معلمان« و 

همچنین »حق آموزِش دانش آموزان« خواهد زد؟ 
جزو  و  است  بشری  اساسی  حقوق  از  یکی  اشتغال  حق  خزائلی: 
که در اسناد بین المللی حقوق بشری به صراحت  حقوقی است 
به رسمیت شناخته شده است. حق اشتغال زیرمجموعه حقوق 
اقتصادی انسان هاست که از جمله نسل دوم حقوق بشر است. 
حقوق  بین المللی  میثاق  از  شش  ماده  در  صراحت  به  حق  این 
به رسمیت شناخته شده است.  اجتماعی  و  اقتصادی فرهنگی 
در نتیجه به مانند دیگر حقوق بشر، مسئولیت تحقِق این حق 

کمیت هاست. شهروندان هم بر شانه حکومت ها و حا
انسانی  ذاتی  حقوق  جزو  حق  این  که  آن جایی  از  همچنین 
که  پیوند خورده، حکومت ها موظفند  انسانی  کرامت  با  و  است 
کوشا باشند و دسترسی و بهره مندی از آن را برای  در تأمین آن 
از اعمال هرگونه  کنند. همچنین  همه شهروندان خود تضمین 
تبعیض در این زمینه باید خودداری کرده و شرایط برابر را برای 
دسترسی به این حق و تأمین آن، برای همه شهروندان فراهم 

ی  وند کاالیی ساز معین خزائلی: تداوم ر
آموزش، تعرض به حق اشتغاِل معلمان است
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کنند. شروطی که درمورد دیگر حقوق بشری وجود دارد، درمورد 
داشته  آزادانه  انتخاب  باید  افراد  است.  موجود  هم  حق  این 
آن  به  که  را  اجبار، شغلی  یا  اعمال فشار  بتوانند بدون  و  باشند 

تمایل دارند انتخاب کرده و فعالیت کنند.
میسر  اشتغال  حق  قانون  شناسایی  با  صرفا  اشتغال  حق  تأمین 
نیست. در قوانین داخلی ایران، در اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی 
به صراحت حق اشتغال به رسمیت شناخته شده است. ضمن 
که دولت موظف است این حق را  اینکه به صراحت اعالم شده 

برای همه شهروندان تأمین کند.
سری  یک  به  نیاز  اشتغال  حق  تأمین  که  اینجاست  مسأله 
عنوان  به  کار  بین المللی  سازمان  توسط  که  دارد  لوازم  و  ابزار 
شده اند.  شناخته  رسمیت  به  کار  حقوق  رسمی  استاندارادهای 
کار در هشت مقاوله نامه مشخص  استانداردها و حقوق اساسی 
به  که در حقیقت تضمین کننده حق دسترسی شهروندان  شده 
اشتغال و تأمین آن هستند. به عنوان مثال، حق تساوی در مزد 
کار  برابر  باید در  آن  بر اساس  که  برابر، اصلی  ارزش  با  کار  برای 
ترتیب  بدین  شود.  پرداخت  مساوی  مزد  افراد،  توسط  مساوی 
کار،  یک  انجام  برای  که  شود  باعث  نباید  تبعیض آمیز  عوامل 
این وظیفه  کنند.  افراد مختلف، دستمزدهای متفاوت دریافت 
حکومت هاست که با قوانین و نظارت ها این حق را تأمین کنند.

این  به  است.  اشتغال  و  استخدام  در  برابری  حق  دیگر،  حق 
که اعمال هرگونه تبعیض یا تفاوت در استخدام و اشتغال  معنا 
که  هستند  موظف  حکومت ها  و  است  اشتغال  حق  برخالف 
شغلی  امنیت  به  دسترسی  در  شهروندان  همه  برای  را  شرایط 

پایدار فراهم کنند.
که این دو حق یعنی برابری در استخدام و  به روشنی می بینیم 
اشتغال و تساوی در مزد برای کار با ارزش برابر، در خصوصی سازی 
و کاالسازی مورد تعرض قرار گرفته و نقض می شود. گزارش های 
وجود  ایران  در  مدارس  خصوصی سازی  زمینه  در  زیادی  بسیار 
دارد، بر این مبنا که معلم هایی که در مدارس خصوصی فعال اند 
و در آنجا کار می کنند، دستمزد کمتری نسبت به معلمان بخش 
با  و  برابر  کار  که  است  حالتی  در  این  می کنند.  دریافت  دولتی 
چنین  در  که  است  مشخص  می دهند.  انجام  مساوی  ارزش 

شرایطی حق اشتغال و امنیت شغلی مورد تعرض قرار می گیرد. 
هیچ   به  افراد  اسن  برای  استخدام  شرایط  اساسا  این که  ضمن 
گرچه قوانینی که در این زمینه وجود دارد  وجه فراهم نمی شود. ا
مثل آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، 
اعمال کننده  ابتدا  از  آیین نامه  این  خود  اما  کرده  تغییر  بارها 
تبعیض بود. بنابراین باعث شده که شرایط استخدام پایداربرای 

معلمانی که در این مدارس فعالیت می کنند فراهم نشود.
که از جمله شرایط حق اشتغال  بیمه معلمان مدارس خصوصی 
کاری این معلم ها  است، با مشکل روبروست. همچنین ساعت 
این  همه  دارند.  دولتی  مدارس  معلمان  کاری  ساعت  از  کمتر 
برای  برابر  دستمزد  به  دسترسی  حق  نقض  به  منجر  تفاوت ها 
حق  برابر،  اشتغال  و  برابر  استخدام  به  دسترسی  حق  برابر،  کار 

که  بهره مندی از تأمین اجتماعی و بهره مندی از بیمه، حقوقی 
از جمله استانداردهای اساسی حقوق کار و حق اشتغال هستند، 

به راحتی در مدارس خصوصی در معرض تعرض قرار می گیرند.
می شود.  نقض  که  است  اشتغال  حق  این  خصوصی سازی  در 
که  آنچه  و  ثابت  و  پایدار  اشتغال  وجه  هیچ  به  که  به ویژه 
که  معلمانی  برای  می شود  شناخته  شغلی  امنیت  عنوان  به 
است.  نبوده  فراهم  می کنند،  فعالیت  خصوصی  مدارس  در 
خصوصی  مدارس  االن  تا  دست کم  که  خصوصی سازی  نتیجه 
حق  به  تعرض  جز  چیزی  داشته،  ایران  در  خصوصی سازی  و 

اشتغال معلمان نبوده است.
به  بین المللی  اسناد  در  که  است  حقوقی  جمله  از  آموزش  حق 
در  است.  شده  شناخته  رسمیت  به  بشر  اساسی  حقوق  عنوان 

ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به صراحت آموزش و پرورش به عنوان یکی از حقوق انسان ها به 
رسمیت شناخته شده است. به صراحت اعالم شده که دست کم 
باید در مقطع ابتدایی اجباری و رایگان باشد و در مقاطع دیگر 
باید شرایط برای مجانی بودن آموزش توسط حکومت ها فراهم 
است  حقی  می رود،  شمار  به  بشر  اساسی  حقوق  از  چون  شود. 
و  نتیجه حکومت ها  در  بهره مند می شوند.  آن  از  که شهروندان 

کمیت ها موظفند آن را برای شهروندان خود تأمین کنند. حا
اصل  در  آموزش  حق  صراحت  به  هم  ایران  اساسی  قانون  در 
سوم، پیش بینی شده است. بر اساس این اصل دولت جمهوری 
که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان  اسالمی موظف است 
اصل  در  کند.  فراهم  سطوح  تمام  در  شهروندان  همه  برای  را 
رایگان  که وسایل آموزش و پرورش  ۳۰ هم دولت موظف شده 
سازد.  فراهم  متوسطه  آموزش  پایان  تا  شهروندان  همه  برای  را 
می بینیم که دو اصل قانون اساسی به صراحت آموزش و پرورش 
که حکومت و دولت  رایگان را حق همه شهروندان و وظیفه ای 

نسبت به آن ها دارد، دانسته است.
مسأله ای که با خصوصی سازی ایجاد می شود این است که حق 
از  تبعیض  می شود.  تبعیض  و  تغییر  دستخوش  رایگان  آموزش 
این منظر که افرادی که توانایی مالی دارند می توانند این حق را 
که این حق برای شان  کنند و افرادی  برای فرزندان خود تأمین 
فراهم نیست، از تأمین آن باز می مانند. ممکن است به این امر 
استناد شود که مدارس دولتی همچنان موجود است اما تبعیض 
به منابع مالی  اجتماعی و دسترسی  اعمال شده تبعیض طبقه 
شکل  این  به  تبعیض  آموزش  حق  از  بهره مندی  در  است. 

پذیرفتنی نیست.
قوانین  و  بشری  حقوق  بین المللی  صریح  قوانین  این که  ضمن 
همه  حق  را  آن  به  دسترسی  و  رایگان  را  آموزش  ایران  داخلی 
در  خصوصی سازی  اعمال  بنابراین  دانسته اند.  شهروندان 
اجرا شده به  ایران  که در  با سیستمی  و پرورش به ویژه  آموزش 
که منابع مالی بهتر و از تمکن مالی  که افرادی  این معنی است 
بهتری برخوردارند می توانند برای فرزندان خود حق آموزش بهتر 
ندارند،  مالی  تمکن  که  افرادی  مسلما  کنند.  تأمین  بیشتری  و 
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برای آن ها دسترسی به این حق با مانع رو به رو خواهد بود.

گیرتر شدِن اعتصاب های  سوال: به نظر شما، با توجه به فرا
سراسرِی معلمان، آیا مجلس و دولت در نهایت به مطالبات 

معلمان تمکین خواهند کرد؟
خزائلی: مطالبات معلمان به یک یا دو مطالبه محدود نمی شود. 
کسری بودجه دارد.  از طرف دیگر، وزارت آموزش و پرورش هم 
در بسیاری کشورها برای نظام آموزش و پرورش، بیشترین هزینه 
و  اما هزینه ها  ایران  در  گرفته می شود.  در نظر  بودجه دولتی  و 
می بینیم  همیشه  می شوند.  ج  خر دیگری  جای  مالی  منابع 
و  استخدام  برای  بودجه  کمبود  از  پرورش  و  آموزش  وزرای  که 
ح  افزایش معلمان انتقاد می کنند. به ویژه در رابطه با اجرای طر
که شورای انقالب  که ۱۰ سال از سند تحولی  رتبه بندی معلمان 
ح  طر این  که  می بینیم  می گذرد.  بود،  کرده  تصویب  فرهنگی 
بارها  را  آن  که مسئوالن  اساسی ای  و علت  اجرا نشده  همچنان 
کافی  نا بودجه  است.  بودجه  تخصیص  عدم  کرده اند،  اعالم 
منابع  وقتی  مسلما  است.  منابع  بودن  محدود  دلیلش  و  است 
ج می شود برای آموزش و  در جاهای دیگر و نهادهای دیگر خر
پرورش بودجه کمتری در نظر گرفته می شود. البته اخیرا مجلس 
ح در نظر  به شدت تالش می کند در قانون جدید، بودجه این طر

گرفته شود اما دولت در این زمینه مقاومت می کند.
خدمات  اجرای  نقص  و  عدم  به  مربوط  معلمان  دیگر  مطالبه 
قانونا  که  گرچه  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  اداره  است.  کشوری 
باید توسط بخش خصوصی انجام شود اما در دست دولت است. 
گسترده  مالی  فسادهای  و  اختالس ها  شاهد  رابطه  همین  در 
بودیم که باعث حیف و میل این منابع مالی شده است. با توجه 
از منابع بزرگ مالی و صندوق های  اینکه این صندوق یکی  به 
مدیران  نیست.  آن  گذاری  وا به  حاضر  دولت  است،  ثروتمند 
که به منابع  گذار کنند چرا دولتی حاضر نیستند این صندوق را وا
بخواهند،  که  میلی  و  حیف  هر  و  دارند  دسترسی  گسترده  مالی 

انجام می دهند.
اجرای  بحث  به ویژه  بگیرد.  صورت  گذاری  وا این  که  امیدوارم 

برای  برابر  مزد  تساوی  حق  با  شدت  به  که  معلمان  رتبه بندی 
کار مرتبط است. در  از حقوق اساسی  و  برابر  ارزش  با  کار  انجام 
کار در این زمینه  کنوانسیون های مربوط به سازمان بین المللی 
اشاره شده که یکی از راه های تأمین دستمزد برابر برای انجام کار 
که  با ارزش برابر، همین نظام رتبه بندی در مشاغل است. این 
در ایران چنین اتفاقی نیافتاده برخالف حقوق بین المللی است. 
کنوانسیون پیوسته، عدم اجرای آن تخلف  چون ایران به این 
گر رویکرد مجلس در این زمینه در حد  محسوب می شود. حتی ا
یک ژست سیاسی باشد، امیدوار به پیگیری آن هستیم تا این 
قانون هرچه سریع تر اجرایی شود و دولت هم تمکین کند. گرچه 

با وضعیت اقتصادی دولت، چنین اتفاقی بعید به نظر می رسد.
قانون  در  که  است  اتفاقی  همان  مشابه  حقیقت  در  مسأله  این 
اجرای  و  از عدم تصویب  داده است.  خ  ر پرستاران  تعرفه بندی 
و  تصویب  آن  اجرایی  آیین نامه  اخیرا  می گذرد.  سال   ۱۰ هم  آن 
اعالم  بودجه  کمبود  بهانه،  هم  ح  طر این  اجرای  موانع  درمورد 
ج منابع مالی در جاهای دیگر  شده است. وجود فساد مالی و خر

ح هایی است. متأسفانه از عوامل عدم اجرای چنین طر
مشکالت  حل  برای  الزم  کمیتی  حا اراده  و  سیاسی  اراده  اساسا 
فراواِن  مشکالت  که  چرا ندارد  وجود  ایران  در  پرورش  و  آموزش 
ترجیح  حکومت  نیست.  کمیت  حا دغدغه های  جزو  موجود، 
سازمان هایی  همچون  دیگری  جای  را  مالی  منابع  می دهد 
سازمان  سیما،  و  صدا  جمله  از  می شوند  تبلیغات  به  مربوط  که 
برای  گاندایی  پروپا نقش  که  نهادهایی  و  اسالمی  تبلیغات 
ج کند. همچنین هرساله بودجه های  جمهوری اسالمی دارند، خر
نهادهای امنیتی و نظامی به شدت افزایش پیدا می کند در حالی 
تخصیص  پرورش  و  آموزش  مثل  جایی  در  باید  منابع  این  که 
اراده سیاسی الزم  که  این موارد نشان می دهد  تمام  داده شود. 
که آن هم برگرفته از عدم مسأله بودِن  در دولت ها وجود ندارد 
رفع  برای  دغدغه ای  که  معنا  این  به  است.  پرورش  و  آموزش 
جمهوری  در  مقامات  نزد  معلمان  و  پرورش  و  آموزش  مشکالت 

اسالمی وجود ندارد.

آفاق ربیعی زاده
حدود چهار ماه از آغاز دور جدید اعتصاب سراسری معلمان در 
ایران می گذرد. این سلسله اعتصابات با هدف اصالح و تصویب 
الیحه رتبه بندی معلمان، همسان سازی دستمزدها و همچنین 
کز آموزشی به بخش خصوصی  گذاری مرا در اعتراض به روند وا

صورت می گیرد.
از سوی شورای  که در طی این مدت، عمدتا  در فراخوان هایی 
هماهنگی تشکل های صنفی معلمان صادر شده، خواسته شده 
که تدریس حضوری دارند در روزهای اعتصاب، ضمن  معلمانی 
دفتر  در  و  کرده  خودداری  کالس  به  رفتن  از  مدرسه،  در  حضور 
که از طریق تدریس مجازی  تحصن نمایند. همچنین معلمانی 
کار هستند، به همراه اطالع رسانی و توجیه  و برنامه شاد مشغول 
کاری خود را تعطیل  دانش آموزان، در روزهای اعتصاب برنامه 

کنند.
در  امسال  آذرماه   ۲۴ در  و  پیش تر  معلمان  رتبه بندی  الیحه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران به تصویب رسید. بر 
اساس این مصوبه، حقوق معلمان باید ۸۰ درصد حقوق اساتید 

دانشگاه باشد.
کرده تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان  دولت ابراهیم رئیسی اما اعالم 
ح رتبه بندی برای یک سال اختصاص می دهد  برای اجرای طر
و در سال جاری فقط ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این 
ح اختصاص پیدا می کند. همچنین وضعیت سال آینده هم  طر

به تامین اعتبار مشروط شده است.
مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر این موضوع با مسعود کردپور، 
کرده  گفتگو  کن مهاباد  روزنامه نگار سا و  پرورش  و  آموزش  دبیر 

است.

ندیده  معنای  به  رتبه بندی  ح  طر اجرای  عدم  ما:  حقوق 
الن صنفی است. به نظر  گرفتن حق معیشت معلمان و فعا
حقوق  تضییع  از  می توانند  چگونه  دولت  و  مجلس  شما 
که  کنند؟ دقیقا خواسته معلمان چیست  معلمان جلوگیری 

دولت و مجلس به آن تن نمی دهند؟
بین  تحریم های  خاطر  به  کشور  اقتصادی  وضعیت  کردپور: 
المللی روز به روز در حال وخیم تر شدن است. مسئوالن حکومتی 
زیر  ایران  جمعیت  از  نفر  میلیون   ۵۰-۴۰ حدود  کرده اند  اذعان 
و  بحرانی تر  روز  به  روز  وضعیت  این  می کنند.  زندگی  فقر  خط 
بر  اقتصادی  اقتصادی خراب تر می شود. بیشترین فشار  شرایط 
ماهیانه  که  می شود  وارد  حقوق بگیری  و  آسیب پذیر  قشرهای 
دولت،  کارمندان  همچون  می کنند  دریافت  را  خود  حقوق 
رو به  روز  به  روز  اقشار  این  زمانی که وضعیت  کارگران.  معلمان، 

وخامت می گذارد، برای آن ها راهی جز اعتراض وجود ندارد.
ح  مطر مختلف  دولت های  در  که  سال هاست  رتبه بندی  ح  طر
و  دولت  در  ح  طر این  که  است  سال  بیست  حدود  است.  بوده 
کنون آن را به مرحله اجرا نرسانده اند.  مجلس سرگردان است و تا

مسعود ُکردپور: آموزش در ایران، 
مسأله ای طبقاتی است
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رسمیت شناخته شده است. به نظر شما چه چیزی باعث 
شده که این حق در ایران مسکوت بماند و اجرا نشود؟

مختلف  قومیت های  از  ایران  جمعیت  از  باالیی  درصد  کردپور: 
کنار  گوشه و  تشکیل شده است. زبان مادری این قومیت ها در 
در  مادری  زبان  آموزش  است.  متفاوت  فارسی  زبان  با  کشور 
اعالمیه جهانی حقوق بشر و یونسکو به رسمیت شناخته شده 
به  آموزش  حق  از  باید  کودکان  و  دانش آموزان  رو  این  از  است. 

زبان مادری برخوردار باشند. 
در اصل ۱۵ قانون اساسی هم به این مسأله اشاره شده که دولت 
وظیفه دارد در مدارس دو زبانه، زبان مادری را آموزش دهد. در 
که اصال به مرحله اجرا درنیامده  واقع این اصل، ۴۲ سال است 
به  که  است  ستمی  و  ظلم  هم  این  است.  مانده  مسکوت  و 
که در مناطق دو زبانه زندگی می کنند،  کودکانی  دانش آموزان و 
روا داشته می شود. این هم جز مطالبات اصلی معلمانی است که 

در مناطق قومیتی و دو زبانه تدریس می کنند. درخواست آموزش 
به زبان مادری و اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، مطالبه ای است 
که در شعارها و بیانیه ها به چشم می خورد. مطالبه  و حقی که ۴۲ 

کنون اجرا نشده است. سال فراموش شده و تا

سوی  از  بخشنامه هایی  اخیر  هفته های  در  ما:   حقوق 
آموزش و پرورش استان های  قسمت های مدیریتی ادارات 
مدارس  مدیران  از  آن،  اساس  بر  که  شده  صادر  مختلف 
حضور  با  رابطه  در  را  خود  همکاران  که  شده  خواسته 
بخشنامه ها  این  در  کنند.  توجیه  تحصن ها  و  تجمع  در 
صراحتا معلمان معترض را تهدید به برخورد کرده اند. آیا این 
مطالبات  از  معلمان  که  شود  باعث  می تواند  بخشنامه ها 
در  می توان  را  بخشنامه ها  این  آیا  بکشند؟  دست  خود 

راستای اقدامات فراقانونی در نظر گرفت؟
کمیت به هر اعتراض و انتقادی با برخورد  کردپور: متأسفانه حا
معترضان  و  منتقدان  با  که  سال هاست  می دهد.  پاسخ  امنیتی 
گرفته  نظر  در  آن ها  برای  زندان  حکم  می شود.  امنیتی  برخورد 
کارمند دولت باشند با آن ها برخورد خواهد  گر معلم یا  می شود. ا

شد و بعضا اخراج می شوند.
هرچند بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات بدون حمل 
معلمان  با  امنیتی  دستگاه های  متأسفانه  ولی  است  آزاد  سالح 
مرتب  وحشت،  و  رعب  فضای  ایجاد  با  و  کرده  امنیتی  برخورد 
مطالبات شان  از  تا  کردند  تهدید  و  بازجویی  احضار،  را  آن ها 
همین  در  هم  بخشنامه ها  این  انتشار  و  صدور  بردارند.  دست 
مدارس  مدیران  به  ترتیب  بدین  است.  گرفته  صورت  راستا 
شرکت  تجمعات  و  اعتصابات  در  که  معلمانی  با  که  آورده  فشار 
در  حضور  از  و  کرده  مجازات  را  آن ها  تا  کنند  برخورد  می کنند، 
تأثیر  کنون  تا بخشنامه ها  این  خوشبختانه  بازدارند.  تجمعات 
آنچنانی نداشته و تجمعات به شکل باشکوهی برگزار شده و هر 
روز هم باشکوه تر می شود. مطالبه معلمان یک مطالبه ملی است 
اساسا  پرورش  و  آموزش  است.  مربوط  کشور  کل  سرنوشت  به  و 
خوشبختانه  است.  کشور  یک  پیشرفت  و  توسعه  بنیان های  از 
گر  ا هستند.  مطالبات  پیگیر  و  پیشرو  زمینه  این  در  معلمان 
در  بگیرد  خود  به  وسیع تری  دامنه  اعتراضات  و  مطالبات  این 

سرنوشت کل کشور می تواند مؤثر باشد.

ح وضعیت حقوق معلمان بهبود می یابد. پیشتر  با اعمال این طر
شدن  اجرایی  بر  نبود  وخیم  حد  این  تا  اقتصادی  وضعیت  که 
اقتصادی  که شرایط  ح اصراری صورت نمی گرفت. حاال  این طر
را  روز  کفاف ۱۵  کثر  بسیار بد شده و حقوق ماهانه معلمان حدا
کنند، باعث  را باید بدون هیچ درآمدی سر  می دهد و باقی ماه 
افزایش اعتراضات شده است. تقریبا هر ماه معلمان اعتراضات 
اعتصاب  یا  که  ترتیب  این  به  می کنند  برگزار  را  تحصن هایی  و 
می کنند یا تجمعاتی شکل می دهند. در هفته های آینده هم به 

احتمال زیاد این تجمعات برگزار خواهد شد.

آن  بر  صنفی  فعالین  تمام  تقریبا  که  مسأله ای  ما:  حقوق 
کید دارند، مسأله خصوصی سازی آموزش یا  اتفاق نظر و تأ
الیی سازی آموزش در ایران است. به نظر شما  به عبارتی، کا
سپردن بخش آموزش به پیمانکار خصوصی چه آسیبی به 

حق اشتغال و حق معیشت معلمان بزند؟
پایان  تا  تحصیالت  اساسی،  قانون   ۳۰ اصل  اساس  بر  کردپور: 
دوره متوسطه باید رایگان باشد. در سطح آموزش عالی نیز دولت 
فراهم  همگان  برای  را  تحصیل  امکانات  ممکن،  جای  تا  باید 
ح است.  کند. سال هاست که در ایران بحث خصوص سازی مطر
دولتی  مدارس  در  است.  کرده  گذار  وا را  زیادی  مدارس  دولت، 
شهریه  دانش آموزان  از  غیرمحسوسی  شکل  به  متعدد  موارد  در 
دانش آموزی،  هیچ  از  که  کرده اند  اعالم  می کنند.  درخواست 
والدین  از  مدرسه  اداره  برای  عمال  اما  نکنید  درخواست  پولی 
در  تحصیالت  دیگر  که  شده  باعث  امر  همین  می گیرند.  پول 
طبقاتی  مسأله ای  به  آموزش  واقع  در  و  نباشد  رایگان  ایران، 
که امکانات مالی دارند به تبع، از بهترین  تبدیل شود. تعدادی 
که وضعیت مالی  امکانات آموزشی هم برخوردار هستند و بقیه 
کم دانش آموزی بسیار باال  خوبی ندارند، در مدارس دولتی با ترا
به تحصیالت خود ادامه می دهند. همین امر باعث شکل گیری 
کرده است.  تبعیض شده و به نوعی آپارتاید را در مدارس ایجاد 
کم  نتیجه این امر هم به وجود آمدن نارضایتی در میان اقشار 

درآمد است.
معلمانی که در مدارس خصوصی یا در بخش خصوصی تدریس 
دریافت  بیشتری  حقوق  و  امکانات  موارد  برخی  در  می کنند، 
تحصیل  مدارس  این  در  که  دانش آموزانی  والدین  می کنند. 
معلمانی  به  تبع،  به  و  دارند  بهتری  مالی  وضعیت  هم  می کنند 

این مدارس تدریس می کنند، دستمزد و حقوق بیشتری  در  که 
برای  که  دارند  را  امکان  این  والدینی  چنین  می گیرد.  تعلق 
فرزندشان معلم خصوصی هم بگیرند. همین مسأله باعث شده 
که معلمان به این تفاوت ها و تبعیض ها اعتراض کنند. با توجه 
بسیار  امکانات  و  است  ثروتمندی  کشور  ایران،  کشور  اینکه  به 
زیادی دارد و قانون اساسی هم صراحتا بر آموزش رایگان برای 
به  صنفی شان  تجمعات   در  معلمان  است،  کرده  کید  تأ همگان 
آن می پردازند. توقف خصوصی سازی آموزش، در واقع بخشی از 

مطالبات معلمان از دولت است.

ماه های  در  فرهنگیان  صنفی  مطالبات  از  یکی  ما:  حقوق 
که در میان  بوده  زبان مادری  به  آموزش  اخیر، تحقق حق 
در  حق  این  کرده اند.  کید  تأ آن  بر  هم  خود  بیانیه های 
به  داخلی  قوانین  و  بین المللی  منشورهای  و  معاهدات 
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در محافل حکومتی، پیش تر صحبت هایی شد و به این ترتیب 
اما معلمان سریع  کنند  ایجاد  کردند میان معلمان شکاف  سعی 
مطالبات  دادند.  ادامه  خود  اعتراضات  به  و  یافتند  باز  را  خود 
که جمهوری اسالمی با شرایط موجود  معلمان در سطحی است 
گسترده،  کارآمدی دولت و فساد  کشور، نا و شرایط اقتصادی بد 
از جایی تأمین شود  نمی تواند پاسخ گوی آن باشد. بودجه باید 
کاری انجام دهند. با توجه به شرایط  کنند یا بخواهند  تا اقدام 
کنونی، دولت در این موضع نیست و قصدش فقط تعدیل های 
یا  انداختن  شکاف  با  دلیل  به همین  است.  کوچک  بسیار 

برخوردهای امنیتی سعی در سرکوب معلمان دارد.
صنفی  انجمن  طریق  از  تمام  هشیاری  با  معلمان  خوشبختانه 
فرهنگیان که سابقه چند ده ساله دارد، آرام آرام به پیش می روند 
و از حق خود که حق اجتماعات مسالمت آمیز است دفاع می کند. 

می دهند.  سر  ضدتبعیض  شعارهای  خود  تجمعات  در  معلمان 
پا خیز/برای رفع تبعیض و معلم  شعارهایی همچون: معلم به 
در  که  است  شعارهایی  مهم ترین  بزن،  فریاد  بزن/حقتو  داد 
این تجمعات سر داده می شود. به هر حال آن ها به این نقطه 

رسیده اند که حق خود را بخواهند و آن را فریاد بزنند.
باید  هم  معلمان  است.  مشخص  و  روشن  کامال  معلمان  حقوق 
دیگر  کشورهای  در  باشند.  داشته  را  معیشتی  امکانات  حداقل 
این  از  هم  ایران  در  است.  مشاغل  شریف ترین  از  معلمی  شغل 
از  معلمان  اما  می کنند  صحبت  معلمی  شغل  به  نسبت  زاویه 
اجتماعی  گروه های  سایر  با  مقایسه  در  مزایا  و  حقوق  حداقل 
اقشار مربوط به  از جمله  ایران  در  برخوردار نیستند. فرهنگیان 
آن ها  از  بسیاری  اینکه  با  هستند.  پایین  به  رو  متوسط  طبقه 
با  آن ها  از  بسیاری  جاری  موقعیت  در  دارند،  تجربه  سال  ده ها 

گفتوگو

آفاق ربیعی زاده
از  یکی  همواره  اخیر  ماه های  در  شده  بازداشت  معلمان  آزادی 
بوده  اعتصاب ها  معلمان  سوی  از  شده  ح  مطر اصلِی  مطالبات 
است. دولت ابراهیم رئیسی اما از زمان آغاِز دور جدید اعتصاب 
با  همواره  پاسخگویی،  به جای  گذشته،  ماه های  در  فرهنگیان 

آنها برخورد امنیتی داشته است.
روز  کانون صنفی معلمان تهران،  ابراهیمی، معلم و عضو  جعفر 
بابت  و  خود  صنفی  فعالیت های  به دلیل  امسال،  بهمن ماه   ۱۱
امنیت  علیه  اقدام  و  نظام  علیه  تبلیغ  کاذیب،  ا »نشر  اتهامات 
ج به چهار سال و شش ماه حبس  کشور« توسط دادگاه انقالب کر

تعزیری محکوم شده است. 
غیر  غیبت  حکم  صدور  به دنبال  و   ۹۸ ماه  بهمن  در  همچنین 
این  تدریس  مجوز  دادگاه،  سوی  از  بازداشت  دوران  در  موجه 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  توسط  فرهنگیان،  صنفی  فعال 

شهرستان شهریار لغو شه است.
روز  که  است  فرهنگیان  صنفی  فعال  از  دیگر  یکی  مردانی،  رادا 
۳۰ بهمن ماه، مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان در 
کانون  کانال تلگرامی  استان لرستان بازداشت شد. برپایه اعالم 
صنفی معلمان، رادا مردانی پس از ضرب و شتم به زندان خرم 

آباد منتقل شده است.
روزهای  در  معلمان  صنفی  شورا های  و  کانون ها  از  شماری 
فعاالن  بازداشت  به  نسبت  مشترک  بیانیه  یک  طی  گذشته، 

صنفی معلمان اعتراض کرده اند.
آنها در بیانیه خود اعالم کرده اند: »صدور حکم زندان برای فعال 
که دغدغه اش، معیشت معلم، عدالت آموزشی و  صنفی معلمی 
قابل قبول  زندگیست، غیر  اسفبار  از شرایط  کار  کودکان  رهایی  
است. صدور حکم زندان برای معلمی که علیه دستبرد و تعرض 
سخن  آموزشی  کار  نیرو  استثمار  و  دستمزد  حقوق،  به  مداوم 
می گوید، غیرقابل قبول است. اعتراض به خصوصی شدن نظام 
آموزشی جرم نیست، بلکه غارت ثروت های متعلق به مردم جرم 

است.«
با  معلمان،  صنفی  اعتصاب های  با  پیوند  در  ما  حقوق  مجله 
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر گفتگو کرده است. 

آموزش  از طرف ادارات  حقوق ما: به تازگی بخشنامه هایی 
این  از  و  شده  صادر  مدارس  مدیران  به  خطاب  پرورش  و 
که به همکاران خود اجازه شرکت در  طریق از آن ها خواسته 
تجمعات و تحصن ها را ندهند و صراحتا آن ها را به برخورد، 
در  صنفی  الن  فعا از  شماری  دیگر  سوی  از  کرده اند.  تهدید 
ح مطالبات خود بازداشت شده  حال حاضر تنها به دلیل طر
و در زندان به سر می برند. به نظر شما آیا دولت در نهایت به 
روند  همچنان  یا  می کند  تمکین  فرهنگیان  صنفی  مطالبات 

سرکوب را ادامه خواهد داد؟
با رتبه بندی و همسان سازی دستمزدها  نایب هاشم: در رابطه 

حسن نایب هاشم: در صورت ادامه اعتصاب ها، 

حکومت ایران به مطالبات معلمان تمکین خواهد کرد
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فقر دست به گریبان اند. همچنین حقوق های بازنشستگی آن ها 
حال  در  معلمان  بد  شرایط  از  همه  این ها  است.  پایین  بسیار 
کردم، فعال دولت و حکومت در  که اشاره  حاضر است. همانطور 
موقعیتی نیست که به خواست آن ها تن دهد یا اینکه نمی خواهد 
تن دهد. البته در صورت تداوم اعتراضات خواه ناخواه به این 

نقطه خواهد رسید که مجبور به پذیرش مطالبات آن ها شود.
آن ها  نیست.  بلندپروازانه ای  مطالبات  معلمان،  مطالبات 
می خواهند در حد متعادلی از امکانات معیشتی برخوردار باشند.

ح رتبه بندی توسط  حقوق ما: در کنار درخواست تصویب طر
از سپردن بخش  آن ها جلوگیری  از مطالبات  معلمان، یکی 
سال هاست  است.  خصوصی  بخش  به  کشور  آموزش 
کید  تأ آن  بر  ح شده و در ده سال اخیر  این مطالبه مطر که 
و  آموزش  خصوصی سازی  شما  نظر  به  است.  شده  بیشتر 
حق  و  دانش آموزان  آموزِش  حق  به  آسیبی  چه  پرورش 
این  باید در مقابل  اشتغال و معیشت معلمان می زند؟ چرا 

روند ایستاد؟
ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  مطابق  هاشم:  نایب 
آموزش رایگان تا سطح متوسطه باید تضمین شده باشد. هدف 
چهارم برنامه توسعه پایدار در رابطه با آموزش هم همین بوده 
بعد،  به  رفسنجانی  جمهوری  ریاست  دوران  از  متأسفانه  است. 
خصوصی سازی مدارس و ایجاد مدارس غیرانتفاعی که در واقع 
انتفاعی هستند، آغاز شد. در مقطع آموزش عالی هم، دانشگاه  

آزاد تأسیس شد. این روند تا امروز ادامه دارد.
فراهم  همگان  برای  باید  رایگان  آموزش  امکانات  کلی  به طور 
متوسطه  و  ابتدایی  آموزش  از  کشور  مردم  همه  حداقل  و  شود 
برخوردار باشند. چنان که مدارس خصوصی شده است، بسیاری 
این  می شوند.  محروم  کیفیت  با تحصیل  به ویژه  تحصیل،  از 
میان  در  تفاوت  و  تفکیک  ایجاد  باعث  خصوصی سازی ها 
این  از  معلمان  از  بخشی  که  ترتیب  این  به  شده،  هم  معلم ها 
و  در مدارس غیرانتفاعی  که  منتفع می شوند. معلمانی  تفکیک 
خصوصی تدریس می کنند نسبت به معلمان دیگر که در مدارس 
دولتی مشغول به کار هستند، حقوق و دستمزد متفاوتی خواهند 
به وجود  بسیاری  مشکالت  کنون  تا روند  این  تداوم  با  داشت. 

آمده است.
اساسی  قانون  در  شده  یاد  اصل  شدن  اجرا  خواهان  معلمان 

دولتی  و  عمومی  بخش  به  باید  دوباره  مدارس  هستند. 
مسیر  در  که  سال هاست  آموزش  متأسفانه  اما  شوند  بازگردانده 
خصوصی سازی قرار گرفته و به همین دلیل است که امروز شاهد 

عواقب آن هستیم.

غیر  به طور  گذشته  روزهای  در  اینکه  به  توجه  با  ما:  حقوق 
احیای  بر سر  توافق جدید  به دنبال  که  کردند  اعالم  رسمی 
گر  ا از تحریم ها برداشته شده، به نظر شما  برجام، بخشی 
کرات به سرانجام برسد و دوباره ایران به یک کشور  این مذا
از  پیش  وضعیت  به  اسالمی  جمهوری  شود،  تبدیل  نفتی 

سال ۹۷ بازخواهد گشت و شرایط بهبود خواهد یافت؟

که  آنچه  است.  نشده  برداشته  تحریمی  هنوز  هاشم:  نایب 
به  مربوط  تحریم های  شدن  برداشته  تمدید  افتاده،  اتفاق 
هفته های  خالل  در  که  ببینیم  باید  است.  هسته ای  مسائل 
نیست  این  من  برآورد  گذشت.  خواهد  منوال  چه  به  وضع  آتی 
توافقی  که  است  این  بازگردیم. تصور من  به شرایط پیشین  که 
عنوان  با  من  و  بود  نخواهد  همه جانبه  که  شد  خواهد  حاصل 
کم حاصلی  کره ام. در واقع، توافق  »برجامک« از آن همیشه یاد 
و  شده  غنی  اورانیوم  سانترفیوژ،  مقدار  چه  اینکه  بود.  خواهد 
کنند،  معامله  شده،  بلوکه  ارز  معینی  مقدار  با  بتوانند  را  گروگان 
گر هم پولی آزاد شد،  مشخص نیست و باید منتظر نتایج ماند. ا
یک سیستم راستی آزمایی مردمی باید وجود داشته باشد. پولی 
جمهوری  حکومت  دارد.  تعلق  ایران  مردم  به  می شود  آزاد  که 
اسالمی، نماینده جامعه ایران نیست و این پول را حیف و میل 
پرداخت  جاهایی  اینکه  برای  می شود  حیف  پول  این  می کند. 
می شود که ضرورتا لزومی به پرداخت نیست. پول در کشورهایی 
اسالمی  جمهوری  با  هم رأی  و  هم داستان  که  می شود  ج  خر
کاسبکاران تحریم، مجموعه فساد و مافیای  هستند. همچنین 
اقتصادی ای که وجود دارد، بخشی از آن را باال می کشند و آنچه 

که به مردم می رسد مقدار ناچیزی خواهد بود.
اموال به  این  که سعی در مصادره  انگشتان آن ها  از الی  نهایتا 
کوچکی به مردم می رسد  اشکال مختلف دارند، بخش معین و 
را حل  کشور  و مسائل معیشتی  بر سنگ داغ  که قطره ای است 

نخواهد کرد.

گفتوگو

ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر 
ایران/ محمود امیری مقدم

سردبیر این شماره: مریم غفوری
mail@iranhr.net :تماس با مجله


