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  مقدمه    

ها، جداي از زبان و نژاد و ثروت بتوانند آموزشي هاست و بايد همة انسانيادگيري و آموزش حقِّ همة انسان    
ها باعث ايجاد وضعيتي شود كه گروهي از آموزش بازداشته شوند و يا تفاوتسطح داشته باشند و نبايد اين هم

داشته باشند و در مقابل گروه اندكي به دليل داشتن ثروت و سرماية اقتصادي و يا به داليل  كيفيتي بيآموزش
ده شده ديگر از آموزش باكيفتي نسبت به ديگران برخوردار باشند. اين وظيفة خطير به آموزش و پرورش سپر

ها را به وجود آورد تا هر كس بنا بر استعداد و توانايي و است تا با ايجاد شرايط مطلوب امكان آموزش همة انسان
اي داشته باشد. در ايران نيز نهاد آموزش و پرورش وظيفه دارد امكانات الزم را رشد معقول و منطقيعاليقش 

بتواند به امر يادگيري بپردازد. به عبارت ديگر دولت مؤظّف فراهم كند تا هركسي كه خواستار تحصيل است، 
است امكانات الزم براي تحصيل همة مردم را در اختيار آنان قرار دهد و اين اصل به صراحت در اصل سي 

هايي را در پيش گرفت كه آموزش، كااليي و قانون اساسي بيان شده است. طبق اين اصل، نبايد سياست
اين وضعيت  .را خريداري كنندنطق بازار و سود و زيان بر آن غالب شود و افراد بتوانند آنسازي شود و م پولي

شود و باعث دريافت آموزشي نابرابر خواهد شد كه سازي و رقابت و در نهايت انحصارطلبي ميمنجر به كااليي
پايمال و حقوق طبيعت و جامعة طبقاتي است كه در آن اصول انساني مقوم عدالت يكي از قربانيان آن است و 

   .شودموجودات ديگر بازيچة سوداگران مي

هايي كه در آن خدمات رفاهي و هاي حذف خدمات رفاهي و روي آوردن به سياستبه دليل اجراي سياست    
رسد آموزش و پرورش به سمت پولي شدن حركت كرده و اين حركت با شتاب امكانات عمومي به فروش مي

هاي فروش خدمات رفاهي و كااليي كردن آن، سياستي شود. سياستبي نزديك ميبيشتري به سراشي
نئوليبراليستي است كه در پي حذف كامل خدمات رفاهي است تا منطق بازار در همة امور حكمفرما شود. به نظر 

ي اجراي اين تواند روابط خود را بر اساس عرضه و تقاضا تنظيم كند و در راستاها بازار ميمجريان اين سياست
ها بديهي است همه چيز در جامعه به عنوان كاال نگريسته شود تا به فروش برسد. به همين علّت با سياست

كنند خريداران را ترغيب به خريد اجناس كنند. شعارهاي هاي نغز و جذاب سعي ميتبليغات و شعارها و گفته
ريد و فروش و سرمايه و پول در ارتباط هستند، هاي نئوليبراليستي زيبا و جذاب هستند و چون با خسياست

دهند كه به دست ها توضيح نميهاي رنگين بسيار زياد است اما هرگز اين سياستامكان جذب افراد به اين گفته
ها بنيان جامعة ازا و عوارضي براي جامعه دارد و ممكن است اين سياسترويه ثروت و سرمايه، چه مابهآوردن بي
هاي نئوليبراليستي، به دليل جمعيت زيادي كه در امر آموزش و براي سياست .حيط زيست را نابود كندانساني و م

از لحاظ «گذاري و رقابت و به دست آوردن ارزش افزوده در آن بيشتر است. مدرسه وجود دارد، امكان سرمايه
رديد قرار داده بار ديگر بر مزاياي ها، نقش دولت به عنوان عامل تنظيم اقتصادي را مورد تاقتصادي نئوليبرال

هاي ). البته سياست٧٦: ١٣٩٣صحبتيان، خوش»(نظام رقابت آزاد و بازگشت به اصول ليبراليسم تأكيد كردند
هاي نئوليبرالي هستند و تفاوت زيادي به خصوص در امر آموزش و مدرسه در سياستليبرالي متفاوت از سياست

تأكيد بر تفكّرات ديويي در آموزش و پرورش موجب تأسيس و توجه به «هاي ليبرالي و نئوليبرالي وجود دارد. 
سه اصل پيشرفت و تكامل بشري، برابري اجتماعي و كارآيي در امر آموزش شد. از جمله نتايج ليبرال دمكراسي 
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گرايي و  نئوليبرالي به سمت نخبه هاي). سياست٧٦همان: »(بر نهاد آموزش، موضوع آموزش همگاني است
ها مدارس خاص و جداسازي افراد به وجود روند و در جهت اعمال اين سياستپرورش گروهي خاص پيش مي

ها به كمترين حد خود برسند تا آيد و همچنين به دليل اينكه بايد سودآوري بيشتر باشد، طيبعي است هزينهمي
آيند. ايران با داشتن بيش از هايي همچون طرح خريد خدمت به وجود ميحميزان سود افزايش يابد، در نتيجه طر

 هاي ستآموز و و افزون بر يك ميليون معلّم، مورد جذاب و سودآوري براي سياسيزده ميليون دانش
ها هستند نئوليبراليستي است. همانطور كه آشكار است، هر روز به شكلي و به طريقي در حال اجراي اين سياست

بتوانند بيش از پيش بر سوددهي بيفزايند. در اين ميان كانون صنفي معلّمان، همواره به نقد و بررسي اين تا 
هاي ها پرداخته است و همواره يكي از مطالباتي كه بيان كرده، حقِّ تحصيل رايگان است و با سياستسياست

  كااليي سازي آموزش مخالفت كرده است.

تواند باعث پيشبرد اهداف شود و هر مقدار مشاركت فعال افزون باشد افراد ميبديهي است مشاركت فعال     
احتمال پيشبرد اهداف و رضايتمندي بيشتر خواهد بود. حقّ به مدرسه حق همة كساني است كه در مدرسه 

همة آموزان و والدين و مستخدمان مدارس و مشاركت دارند و به نحوي با آن در ارتباط هستند كه شامل دانش
هاي شود كه متأثّر از سياستگذاريدبستاني تا دبيرستان و بازنشستگان ميمعلّمان در هر مقطع تحصيلي از پيش

هاي گوناگون مرتبط با آموزش، گذاري آموزشي هستند. با وجود اين، براي همنوايي اين افراد در برابر سياست
  همة اين افراد بايد مشاركت فعالي داشته باشند.

هاي نئوليبراليستي و تبعات اجراي آن در آموزش و پرورش و به وجود آمدن مدارس اين مجال، سياست در    
اي معدود آموزش باكيفيت و بيشتري ببينند و قسمت اعظم گرايي و جداسازي افراد كه عدهخاص و نخبه

  بررسي خواهد شد.  هاي صنفي معلّمانجمعيت محروم از آموزش باكيفيت باشند و همچنين مطالبات كانون

داري و چگونگي ايجاد آن و همچنين گيري سرمايهبراي بررسي شكل گيري نئوليبراليسم بايد به تاريخ شكل    
گيري آن نظراتي كه در مورد دخالت و يا عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار توجه كرد تا به نئوليبراليسم و شكل

ها به كشورهاي اروپايي و شروع  و نقره از آن سرزمين و گسيل آنرسيد. بعد از كشف آمريكا و آوردن طال
گذاري شود تا سود كرد اين سرمايه در جاهاي ديگري سرمايهانقالب صنعتي، افزايش مازاد سرمايه ايجاب مي

اروپاي قرن هجده، اروپايي بود كه به سرعت رو به افزايش جمعيت، « بيشتري را نصيب صاحبان سرمايه كند.
رفت. اين حركت از قرن پيش با گسترش حوزة هاي نظامي مياشت ثروت و پيشرفت تكنولوژيك و قابليتانب

اقتدار اروپا به سوي مستعمرات آغاز شده بود و سرچشمة اصلي آن را بايد در كشف آمريكا و فتح نظامي و غارت 
مستعمرات اسپانيا در آمريكا،  ١٦٦٠ تا ١٥٠٠هاي اين قاره دانست. بنابر برآوردهاي انجام شده در فاصلة سال

). اما افزايش سرمايه و سود به ١١٤: ١٣٩٧(فكوهي، » تن نقره به اروپا ارسال كردند ٢٥٠٠٠تن طال و  ٣٠٠
شود كه ممكن است سيستم را به مرز داري دارد در مواقعي دچار مشكل اساسي ميدليل مشكالتي كه سرمايه

شود تا از فروپاشي هايي اجرا ميراي جلوگيري از اين سقوط سياستفروپاشي سوق دهد به همين علّت، ب
  سيستم جلوگيري كند. 
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تواند از طريق عرضه و طبق نظر انديشمندان اقتصاد بازار آزاد، دولت نبايد در بازار دخالت كند و بازار مي    
عاقالنه عمل خواهد كرد و اين  تواند سود و زيان را تشخيص دهد بنابراينتقاضا خودتنظيم باشد و هر فردي مي

عاقالنه رفتار كردن بشر باعث خواهد شد بازار هميشه در حالت تعادل قرار گيرد، پس نياز به دخالت دولت در 
اين نظرات با خلل مواجه شد به همين دليل موج دومي  ١٩٢٩بازار نيست. با به وجود آمدن بحران ركود در سال 

بايد در بازار دخالت كند و روابط بازار را تنظيم كند كه اين نظرات مربوط به  شروع شد كه اعتقاد داشتند دولت
دوباره بازگشتي به ١٩٧٠را مطرح كرد. در دهة دهي آنينز بود كه دخالت دولت در بازار و جهتكجان مينارد 

التي در بازار گونه دخهاي دورة اول صورت گرفت كه بسيار شديدتر بود و باور داشت دولت نبايد هيچسياست
دورة سوم از «داشته باشد و افراد خود با فعاليت اقتصادي و كسب سود و رقابت، جامعه را به پيش خواهند برد. 

هاي با بازگشتي دوباره به انديشة دورة اول صورت گرفت و رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشه ١٩٧٠اواسط 
  ).٣٥: ١٣٨٨(سبحاني، ملكي، » صحنه خارج كنددولت مدار سوسياليستي، كينزي و غيره را از 

شود تواند بازار را تنظيم كند بلكه هر چه بيشتر باعث آسيب به بازار مياز نظر نئوليبراليسم دولت نه تنها نمي    
دهد افراد به فعاليت اقتصادي و درآمدزايي بپردازند و از نظر آنان هر مقدار اين هاي خود اجازه نميو با سياست

شود و با افزايش درآمد و سود جامعة بهتري خواهيم داشت و رفاه ها افزايش يابد، درآمد و سود بيشتر ميفعاليت
در آن بيشتر خواهد شد و افرادي كه بتوانند و قادر به انجام فعاليت سودآور باشند نبايد هيچ مانعي براي فعاليت 

گذاري گذاران را تشويق به توليد و سرمايهن ماليات، سرمايهآنان وجود داشته باشد بلكه بايد از طريق كم كرد
توانند سود الزم را به دست بياورند مشكل متوجه خود آنان است چرا كه به قدر كافي كرد و اگر كساني نمي

اي از نئوليبراليسم مجموعه«توانستند موفّق شوند. اند و گر نه در صورت تالش الزم و كافي ميتالش نكرده
سال گذشته فراگير شد و اثرات آشكار نئوليبراليسم ثروتمند  ٢٥هاي اقتصادي است كه طي حدودا مشي خط

ها  هر چيزي در ). با توجه به اين برداشت٦٣: ١٣٨١قاسمي، حسين»(شدن ثروتمندان و فقير شدن فقراست
رمايه گذاري كنند و هيچ مانعي توانند روي آن ستواند منبع سود و كسب ثروت تلقي شود و افراد مياجتماع مي

كننده اموري باشد كه افراد بتوانند فعاليت  نبايد براي به دست آوردن سود وجود داشته باشد و دولت بايد تسهيل
كنند باعث خواهد شد جامعه اقتصادي و سودآور انجام دهند و رقابت بين افرادي كه در زمينة خاصي فعاليت مي

ركت كند. مردم بايد تالش كنند تا ثروت كافي را به دست آورند. با اجراي اين به سمت ترقّي و پيشرفت ح
رساند و امكانات عمومي كه قبل از آن متعلّق به عموم مردم ها دولت خدمات عمومي را به فروش ميسياست

آورند. در رسد و برخي افراد با خريد آن و فروش خدمات به مردم سودهاي كالني به دست ميبود به فروش مي
ها را داشت به مؤسسات اين بين آموزش و پرورش كه تا قبل از آن، دولت وظيفه اداره و پرداخت هزينه

توان شود كه ميشود تا با اخذ پول خدمات الزم را ارائه دهند و آموزش به كااليي تبدبل ميخصوصي سپرده مي
رئي بازار، به بهترين وسيله براي تحريك حتّي ها به اين ديدگاه آدام اسميت كه دست نامآن«را خريد. آن

دانست نيز به نفع همه ميرا ترين غرايز انساني نظير شكم پرستي، ولع و ميل به داشتن ثروت و قدرت  پست
هاي جان گري دولت مانند نظريههاي مداخلهوفادار ماندند. بنابراين دكترين نئوليبرالي به شدت مخالف نظريه

). ٣٢: ١٣٨٦هاروي، »(بزرگ از اهميت برخوردار شدند در پاسخ به كسادي ١٩٣٠كه در دهة مينارد كينز بود 
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داند به زعم آنان جامعه وجود ندارد و در اصل فرد وجود دارد و فرد نئوليبراليسم افراد را مسئول زندگي خود مي
يده باشند و كساني كه توانند به خوبي مسئول خويش باشند كه اصلح و برگزمسئول خويش است و كساني مي

ها در نهايت باعث اصلح نيستند به ناچار بايد از بين بروند و يا اينكه تالش كنند كه از بين نروند و اين تالش
پيشروي جامعه خواهد شد. از نظر داروين نژادي در طبيعت باقي مانده كه اصلح بوده است و در طبيعت تنازع 

اليسم جامعة انساني نيز به همين منوال است و نبايد در جامعه دخالت كرد و براي بقا وجود دارد. از نظر نئوليبر
بايد اجازه داد جامعه مانند طبيعت رفتار كند و فقط نژاد اصلح و قوي باقي بماند و معتقد به داروينيسم اجتماعي 

اي غفلت لحظه هستند و افراد در اين نوع سيستم هميشه در تالش خواهند بود از ديگري عقب نمانند و اگر
توانند كنند در تنازع براي بقا شكست خواهند خورد و ممكن است از بين بروند، پس بايد به هر صورتي كه مي

گرا و تهي اي نخبهآيد جامعهاي كه به اين شكل به وجود ميها شكست نخورند. جامعهتالش كنند تا در رقابت
ل انساني و محيط زيست در آن مفهومي نخواهد داشت و به از معنا و پر از كشمكش و جنگ خواهد بود و اصو

ها پيش گفت، رقابت هميشه به سوي انحصار طلبي يا انحصار ماركس مدت«انحصار طلبي منجر خواهد شد. 
تر را حذف ميهاي ضعيفچند قطبي گرايش دارد تنها از اين رو كه نبرد همه عليه همه، اصل بقاي اصلح، بنگاه

تر ابت شديدتر باشد گرايش به سوي انحصارطلبي، اگر نگوييم انحصار كامل، سريعكند. هر چه رق
  ).١٥٥: ١٣٩٧هاروي، »(است

رود. هاي نئوليبراليسم ميآور به سمت سياستگذاري آموزش و پرورش با سرعتي سرسام ايران در سياست    
هاي مختلف با در هر موردي كه دولت ها بعد از دوران جنگ در هر دولتي اجرا شده است واجراي اين سياست

ها پيگيري ها اين سياستها پيرو و مشوق هم بودند و در همة دولتهم اختالف داشته باشند در اين سياست
هاي نئوليبراليسم در آموزش اجرا شده است و با سر كارآمدن هر دولتي با هر گرايش سياسي، قسمتي از برنامه

  ها اشاره خواهد شد.اين سياست شده است كه به چند نمونه از

تواند باشد و هيچ مكان و با توجه به مطالبي كه بيان شد، ميدان عمل نئوليبراليسم هر جايي و هر مكاني مي    
جايي براي ورود نئوليبراليسم و كااليي سازي آن مقدس نيست. مدارس نيز به دليل گستردگي و ارتباط اكثريت 

هايي كه بايد اجرا جذابي براي درآمدزايي و به دست آوردن سود است. يكي از سياستجامعه با آن مكان بسيار 
شد در حاليكه با اصل سي قانون اساسي مغايرت آشكاري دارد، حذف سرانة مدارس بود كه در پي حذف مي

د. اخذ گيرند، اجرايي خواهند شهاي كه در پي آن شكل ميآموزان، سياستسرانة مدارس و اخذ پول از دانش
سازي، شركتي«گيري آن و افزايش مدارس غير دولتي بود. آموزان دروازة فتح مدارس و به دستپول از دانش

هاي پروژة نئوليبرالي بوده است. هدف هاي عمومي فعلي يكي از خصيصهسازي داراييسازي و خصوصيكااليي
ايي است كه تا به حال براي محاسبة هاي جديد به روي انباشت سرمايه در قلمروهاصلي آن گشودن حوزه

آموزان، فروش آموزش بيش ). با اخذ پول از دانش٢٢٣: ١٣٨٦هاروي، »(آمدندالورود به شمار ميسوددهي ممنوع
گيري مدارس آموزان فرودست و فرادست و شكلدرآمدي براي جداسازي دانشاز پيش رواج پيدا كرد و اين پيش
بود. از نظر آنان بايد گروهي كه استعداد الزم و هوش بااليي دارند و  گراييخاص و حركت به سمت نخبه

توانند براي پيشبرد اهداف و توليد كمي و محسوس مثمر ثمر باشند، مورد توجه و عنايت قرار گيرند تا سرآمد  مي
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ين برداشت هاي خاص شوند و در نهايت وجود اين افراد منجر به توليد و رفع نيازها خواهد شد. طبق ارشته
هاي ديگر كه توليد محسوس و كمي نداشته ها نيز بنا به توليد كمي خود داراي ارزش خواهند بود و رشتهرشته

ها و هوش و استعداد افراد سازي در مورد رشتهشوند و در پي آن اسطورهارزش و بدون سود قلمداد ميباشند، بي
ها را بنا به توليد كمي كه قادر به توليد ارزش آيد كه رشتهكنند به وجود ميها تحصيل ميكه در اين رشته

مربيان و « ها نيز با توجه به رشتة تحصيلي سنجيده خواهند شد.كند و بالطبع انسانافزوده است، تقسيم مي
 ترند، نسبت به كارشان متعهدترند و ازاندركاران نئوليبرال معتقد بودند كه افراد باهوش باال اخالقيدست
كنند. لذا تربيت آنان اولويت دارد. اين برداشت در توزيع نابرابر قدرت و هاي خود به سود جامعه استفاده مي تجربه

). همانطور ١٧: ١٣٩١نشان و ديگران، نيك»(پذيري اجتماعي در ايدة تفكيك برنامة درسي منعكس شدمسئوليت
باشد مدنظر اين دي كمي كه سوددهي داشته نگر است و توليهاي نئوليبرالي كميكه اشاره شد سياست

كنند و اگر چيزي به غير هايي موفّق و سودآور هستند كه چيزي كمي توليد ميهاست و در جامعه شغل سياست
از اين به وجود آيد قابل توجه نيست و اهميتي ندارد چرا كه چيزي براي فروش و به دست آوردن سود توليد 

گرا قادر است الگويي براي كه در آن اخالق نئوليبرالي فردگرايي به شدت مالكيتاين جهاني « نكرده است.
پريشي در دوران يكي از بزرگترين اجتماعي شدن شخصيت انساني بشود. پيامد آن انزوا، خشم، اضطراب و روان

در تاريخ  كم اگر بر مبناي مقياس مهيب و ماهيت فراگيرش قضاوت كنيم) است كه دستاوردهاي اجتماعي( دست
آموزان به ). به همين دليل دانش٤٣: ١٣٩٧هاروي، »(اش بنا شده استبشر براي تحقّق آرزوهاي قلبي

هايي مانند علوم انساني چون داراي شوند كه سودآور و داراي توليد كمي باشند و رشتههايي سوق داده مي رشته
شود و اين رشته ابت در رشتة علوم تجربي بيشتر ميشوند و رقتوليد كمي و سودآور نيستند به حاشيه رانده مي

كند. به دليل ازدياد افراد در اين رشته، رقابت در اين رشته به نهايت خود رسيده است و خواستاران زيادي پيدا مي
شود هاست كه اين موجب ميكنندگان اين رشته چندين برابر ساير رشتهدر آزمون ورودي دانشگاه تعداد شركت

آموزان و والدين به وجود آورد ولي ها از ميان برود و مشكالت بسياري براي دانشها و وقتاز انرژي بسياري
هايي آموزشي بسيار داغ است كه باعث به دست آوردن سودهاي كالني براي مجريان اين بازار كنكور و كتاب

  شود.ها ميبرنامه

كند، آموزان را از هم جدا ميهاي ورودي دانشبا آزمونگيري مدارس غير دولتي و مدارسي ديگر كه با شكل    
توانستند در آموزاني كه امكان مالي براي آنان فراهم بود و همچنين اگر از نظر درسي سرآمد بودند و ميدانش
هاي ورودي قبول شوند به اين مدارس نقل مكان كردند و اين مدارس به دليل داشتن پول و امكانات آزمون

آموزان از طريق برگزاري آزمون، سرآمد ديگر مدارس شد و در كنكور و آموزش اسازي دانشالزم و جد
يكي از مهمترين تأثيرات نئوليبراليسم بر تعليم و تربيت، تأكيد بر « آورند.هايي را به دست مي موفّقيت

آموزان انش). در مقابل مدارس دولتي محلّي براي د١٦: ١٣٩٧نشان و ديگران، نيك»(گرايي است نخبه
هاي ورودي مدارس نمرة الزم را كسب توانند در آزمونشود كه نميآموزاني ميبضاعت و فرودست و دانش بي

آموزان در مدارس خاص و هدايت بقية آنان به مدارس ديگر كه به دليل اين جداسازي، كنند. جداسازي دانش
و به دليل ازدياد جمعيت  شوندينم داده صيشخت يدگيرس و نهيهز صرف ةستيشااهميت هستند كه مدارسي كم
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آموزان و روند و مكاني خطرناك براي دانشها و نبود امكانات الزم هر روز رو به افول و خاموشي ميكالس
شود. شوند و هر روز اخباري ناگوار از اين مدارس شنيده ميشود كه به مرور اين مدارس گتويي ميمعلّمان مي

ا، نابودي مدارس دولتي و ناامني اين مدارس و به وجود آمدن مدارس خاص شده است كه هنتيجة اين سياست
رود كه با اين روند اقليتي خواهيم داشت سازي پيش ميگرايي و اعياناين سياست هر چه بيشتر به سمت نخبه

امكانات كه در  كه همة امكانات را در دست خواهند داشت و در مقابل اكثريتي وجود خواهد داشت با كمترين
بحران «انجامد. اي به شدت دو قطبي ميگيري جامعههاي ناامن زندگي خواهند كرد و در نهايت به شكلمكان

و اختالف باعث بازسازي و قدرتمندي و تحكيم قدرت طبقاتي و طبق معمول، قدرتمندي و تحكيم طبقات 
ها منجر به اختالف هر ادامة اين سياست ).١١٤: ١٣٨٩هاروي، »(باالتر و شكاف بيشتر طبقاتي را به دنبال دارد

هاي چه بيشتر و جدايي مردم از يكديگر خواهد شد كه در اين وضعيت احتمال به وجود آمدن حكومت
پسند دارند و سوار بر موج احساسات پوپوليستي و به قدرت رسيدن آنان زياد است و در حاليكه گفتماني عوام

هاست كه باعث به هاي نئوليبراليستي هستند و وجود همين سياستمجريان سياستهستند، ولي در نهايت 
شود، پس تالش خواهند كرد تغييري در وضعيت موجود شكل نگيرد كه در آن قدرت رسيدن اين افراد مي

  شان به خطر خواهد افتاد.صورت حيات سياسي

مان بتوانند با آرامش و اطمينان خاطر به تحصيل كرد تا معلّاي را مهيا ميزمينه »مأموريت تحصيلي«طرح     
حين خدمت بپردازند و از نظر كسب اطّالعات و آموزش در سطح بهتري باشند. طبق اين طرح، معلّمان در 

توانستند ادامة تحصيل دهند و در مدت زمان مأموريت تحصيلي، افراد با دريافت صورت قبولي در دانشگاه مي
شدند و بعد از اتمام مأموريت تحصيلي به كار خود و تدريس ول به تحصيل ميحقوق، در دانشگاه مشغ

گشتند كه اين طرح باعث شده بود معلّمان با آسايش خاطر بتوانند ادامة تحصيل دهند و بر معلومات خود  برمي
راليسم سودآوري هاي نئوليببيفزايند بدون آنكه دچار مشكلي از نظر مالي و كاري شوند. به دليل اينكه در سياست

هاي نئوليبراليسم نه تنها سودآور نبود بلكه ضرر آفرين هم مهمترين اصل است، مأموريت تحصيلي براي سياست
كرد و اين مغايرت شديدي با هايي را براي افزايش معلومات معلمان پرداخت ميبود و دولت بايد هزينه

تحصيلي براي عموم معلّمان حذف شد و فقط افرادي  هاي نئوليبراليسم داشت، به همين علّت مأموريت سياست
هايي كه اين بند توانند استفاده كنند. دولت با حذف اين بند نه تنها از هزينهكه داراي سهميه بودند از اين بند مي

كه  توانست درآمدزايي كند. بيشتر معلّمان بعد از اتمام تحصيل در تربيت معلّمآورد، رها شد بلكه ميبه وجود مي
آموختگي دبيري، در دورة ارشد به تحصيل كردند و يا بعد از پايان دورة دانشمدرك فوق ديپلم دريافت مي

پرداختند ولي با حذف اين مأموريت تحصيلي، ديگر امكان استفاده از بند مأموريت تحصيلي وجود نداشت و  مي
يل شده بود، تحصيل كنند؛ تربيت معلّم هاي كارشناسي تشكمعلّمان مجبور بودند در تربيت معلّم كه كالس

كند و يا اينكه معلّمان با پرداخت پول در را از ساير مركز آموزش عالي جدا ميداراي شرايط خاصي است كه آن
هاي آزاد و پيام نور كه اجباري براي حضور در كالس ندارد، تحصيل كنند تا بتوانند همزمان در دانشگاه
هاي درس مدرسه حضور داشته باشند. به بيان ديگر تحصيل در هر دانشگاهي چه دولتي و آزاد و پيام  كالس

نور، با تدريس همزمان بود و بايد ساعات مؤظّف هفتگي را در كالس درس حضور داشتند. اجراي اين سياست، 
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يل معلّمان در دانشگاه هاي مربوط به مأموريت تحصيلي را حذف كرد و همچنين توانست از طريق تحصهزينه
هاي ديگر كه تحصيل آزاد و پيام نور كسب درآمد كند. بيشتر معلّمان مجبور شدند در تربيت معلّم و يا دانشگاه

پذير است، تحصيل كنند و همچنين متحمل فشارهاي زيادي از نظر روحي و در آنان  با پرداخت هزينه امكان
  ند.رواني و فشار كاري همزمان با تحصيل شو

هاي ضمن خدمت كه براي ارتقا و سازي، دورههاي حذف خدمات و پولياي ديگر از اجراي سياستدر نمونه    
ها ضروري است، در برخي موارد با پرداخت پول همراه شد و افراد با افزايش حقوق و مزايا، شركت در اين دوره

هاي ديگري اجرا شد كه كمكمرور سياستهاي ضمن خدمت شدند و به پرداخت پول مجاز به شركت در دوره
هاي حمايتي حذف شد و اين ها به صورت كامل بستههاي حمايتي را هدف قرار داده بود. با اجراي اين سياست

تواند به سرعت، دستاوردهايي هايي كه در جامعه وجود دارد، ميعملكرد نشان داد كه به داليل گوناگون و ضعف
با ايستادگي و مقاومت در مورد ساعات كار و مرخصي و پاداش به دست آمده بود، با كه در طي ساليان دراز و 

  نامه لغو گردد و جامعه به وضعيت قبل از آن سقوط كند.العمل و بخشريك دستو

است كه با  »معلّم تمام وقت«هايي كه در آموزش و پرورش در حال اجرايي شدن است، طرح يكي از طرح    
توانند در صورت تمايل شش ساعت اضافه، تدريس كنند و در مقابل مبلغي به معلّمان مي توجه به اين طرح

شود كه اين اضافه حقوق، در حقوق بازنشستگي نيز تأثيرگذار خواهد بود. در اضافه تدريس حقوقشان اضافه مي
گي تأثيرگذار نبود. به كاري در حقوق بازنشستشود، دريافت مبلغ اضافهكه به عنوان اضافه كاري از آن ياد مي

دليل وضعيت ناهنجار اقتصادي و پايين بودن حقوق، داشتن يك زندگي معمولي خارج از دسترس است، اضافه 
باشد كه عوارض روحي و رواني و جسمي زيادي دارد،  تر بيش حقوق در اين شرايط، حتّي اگر منوط به كار
افزايش حقوق و مزايا كه امكان يك زندگي معمولي را  ها به جايمتقاضياني خواهد داشت. مجريان اين سياست

اند. اين نگاه و فراهم كند بدون آنكه به ساعت كار افراد اضافه شود، اضافه حقوق را منوط به كار اضافه كرده
نگري افراد است كه فقط كار را در توليد يك شي در نظر محور بودن و كميبينش نسبت به كار آموزشي از شي

گيرند به باور آنان كار معلّمي توليد را كار و فعاليت در نظر نميد و اگر چنين عملي انجام نشود آنگيرنمي
را جداي از كار كنند آنشود و امري بيهوده است، به همين دليل سعي ميمحسوس ندارد، پس كار محسوب نمي

به دست داده باشند و در پي آن اضافه بندي و جداسازي كنند كه توجيهي براي كم بودن حقوق و فعاليت تقسيم
ت تدريس را منطقي و عادي جلوه دهند، همچنان كه از نام اين طرح هويداست، قصد باور اين تفكّر اشدن ساع

 ،اندوقت و كمتر از حد معمول كار و فعاليت داشتهند و تا امروز به صورت نيمها هوقت بودرا دارند كه معلّمان نيمه
  وقت كار و فعاليت داشته باشند.ت تمامپس بايد به صور

در دهة شصت به دليل ازدياد يكبارة جمعيت، دولت براي رفع نيازهاي خود، نيروهايي را استخدام كرد كه بعد     
از گذشت سي سال اين معلّمان در شرف بازنشستگي هستند و بايد نيروهاي جديدي وارد آموزش و پرورش 

هاي نئوليبرالي سود و زيان است و استخدام معلمان جديد، سودآور نيست و ياستشوند. به دليل اينكه منطق س
ها و عدم پذيرش هاي بيشتري شود، دولت براي حذف هزينهوجود افراد بيشتر ممكن است باعث ايجاد دغدغه
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كمبود وقت كند و سعي دارد با طرح معلّم تمامهاي خود، از استخدام نيروهاي جديد خودداري ميمسئوليت
هاي جدي جسمي و روحي خواهد شد و افراد را نيروهاي خود را جبران كند. تدريس بيش از معيار، باعث آسيب

اي روبرو خواهد كرد. مجريان اين طرح انتظار دارند صد هزار فرسوده خواهد كرد و آنان را با مشكالت عديده
اگر صد هزار نفر، شش ساعت در هفته بيشتر در  معلّم اعالم آمادگي خواهند كرد كه در اين طرح شركت كنند.

كالس درس حضور پيدا كنند در مجموع ششصد هزار ساعت خواهد شد كه اگر آن، بر بيست و چهار ساعت كه 
آيد، به بيان ديگر، با ساعت هفتگي تدريس يك دبير است، تقسيم شود عدد بيست و پنج هزار به دست مي

و پنج هزار نفر جلوگيري خواهد شد. اين طرح كه در حال حاضر به صورت  اجراي اين طرح، از استخدام بيست
شود و فقط متقاضيان شامل شش ساعت اضافه تدريس خواهند بود، ممكن است در آينده آزمايشي اجرا مي

تبديل به قانون شود و همه مجبور شوند در اين طرح شركت كنند، چنانكه پيش از اين نيز اين مورد سابقه 
دانست در اين دوره با كمبود نيرو مواجه خواهد بود و از است و با توجه به اينكه آموزش و پرورش ميداشته 

كرد و چون چنين اقدامي را انجام نداده است، ها پيش بايد اقدام به پذيرش و تربيت نيروهاي جديد ميسال
به مرور شش ساعت اضافه تدريس، امكان دارد در آينده نيز نيروهاي جديدي وارد آموزش و پرورش نشوند و 

  براي همگان اجباري شود.

است كه  »معلّمان خريد خدمتي«هايي كه در آموزش و پرورش وجود دارد طرح موسوم به يكي ديگر از طرح    
 .برد ي آنها را پيش مي اداره ها،شركت نيا توسط روين نيتأم و هاشركت به مدارس سپردن با دولت طرح نيا در

د هر نشومابين، افراد متعهد ميكنند. در قرارداد فيدر اين طرح اقدام به جذب افراد براي تدريس مي هاشركت
وقت كه آموزش و پرورش حقوق را واريز كرد حقوق دريافت خواهند كرد و نسبت به اين امر نبايد شكايتي 

ها به شوند و معموال دستمزدها ماهميداشته باشند. اين افراد با حقوقي حدود پانصد هزار تومان مشغول به كار 
هزار تومان است اما معلّمان خريد  ٩٠٠كمترين دستمزد مصوب وزارت كار اندكي بيش از «افتد. تعويق مي

كنند؛ چرا كه روز كاري آنان چهار و هزار تومان و حتّي كمتر دريافت مي ٥٠٠هايي نزديك به خدمتي دستمزد
نژاد، (نيك» كنند!شان، آنان نزديك نصف روز كار ميبرآوردهاي كمي كارفرمايان نيم و يا پنج ساعت است و با

هاي درس حضور شوند و در كالسكه در اين طرح جذب مي است ). اين طرح، استثمار عريان افرادي١: ١٣٩٨
  كنند.پيدا مي

هاي ها و شهرستانن استانهاي صنفي معلّماهاي صنفي معلّمان، متشكّل از كانونشوراي هماهنگي كانون    
هاي ها و نوشتهها و مصاحبههاي صنفي و شوراي هماهنگي، همواره در بيانيهكشور است. معلّمان عضو كانون

ها بر اند و با تحليل تأثيرات اجراي اين سياستها را بيان كردهبار اجراي اين سياستتحليلي، اثرات فاجعه
اند و همواره اجراي اصل سي قانون اساسي را مطالبه ها شدهين سياستآموزش و پرورش، خواستار بازبيني ا

بيني شده است. كانون صنفي معلّمان به دليل تحليل و اند كه در آن آموزش رايگان براي همة مردم پيشكرده
جامعه نيز در نتيجة آن و برد ها كه آموزش و پرورش را به قهقرا ميكنندة اين سياستنشان دادن اثرات نگران

هاي بسياري را متحمل شده است و همچنان در تالش است تا اجراي اين شود، هزينهدچار مشكالت اساسي مي
كه  .هاي نئوليبراليستي نرودها متوقّف شود تا بلكه آموزش و پرورش بيش از اين به سمت سياستسياست
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رش گفتمان خود و جذب اعضاي بيشتر براي هاي صنفي با گستناپذير خواهد بود. كانونهاي آن جبرانخسارت
تواند تأثيرات زيادي در مشاركت فعال همة كساني كه در ارتباط با مدرسه و داراي حقّ به مدرسه هستند، مي

  هاي آموزشي داشته باشند.سياستگذاري

الي داشته باشند. همة افراد بايد حقّ به مدرسه را دارا باشند و در سرنوشت آن دخيل باشند و در آن مشاركت فع
دبستاني شود چه اين افراد در آموزش پيشاجراي هر سياستي كم و بيش همة افراد مرتبط با مدرسه را شامل مي

تفاوت توان نسبت به وضعيت هر يك از افراد بيحضور داشته باشند و يا اينكه در دبيرستان تدريس كنند و نمي
ها پذيرتر هستند بايد حمايتطرح خدمتي كه در برابر مشكالت آسيببود و از اقشاري در مدرسه مانند معلّمان 

  بيشتر باشد.

هاي نئوليبرالي و هاي متنوعي وجود ندارد يا با حمايت و اجراي بيشتر سياستها انتخابدر برابر اين سياست    
اي هر ار است و جامعهبهاي نئوليبرالي غرق خواهد شد كه نتايج آن فاجعهسكوت در برابر آن جامعه در سياست

چه بيشتر تهي از انسانيت و معنويت و محيط زيستي ويران خواهيم داشت و يا اينكه با آگاهي در مقابل اين 
تر اگر خواسته باشيم كاربردي«ها ايستادگي خواهد شد تا بيش از اين به سراشيبي سقوط نزديك نشد. سياست

است: اول اينكه با جلوگيري از رشد جامعه در روند نئوليبرالي، بندي صحبت كنيم در دو نكتة اساسي قابل جمع
دار شدن هر چه بيشتر جامعه، از تأثير ديكتاتوري بازار و حكمراني دولت ساخته و فاسد، رانتي و بازاري و سرمايه

پرداخته آن بر روندهاي فرهنگي و هنري و ادبي جلوگيري كنيم و دوم اينكه به هر شكل، ممكن است دولت
(فكوهي، » هاي آشكار و غير آشكار در روندها دست بردارند.گري و دخالتمردان را قانع كنيم كه از تصدي

هاي نئوليبرالي و اجراي آن و يا جلوگيري از رو، حمايت از سياستهاي پيش). انتخاب هر كدام از راه١٥: ١٣٩٨
  را پذيرفت. ي خواهد داشت كه بايد مسئوالنه آنهايي را در پها، تبعات و هزينهرشد هر چه بيشتر اين سياست
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