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مقدمه ی منجنیق: چند روزی است که ماجرای قتل میرتا استاد، همرس دوم محمدعلی نجفی، 

شهردار سابق تهران و وزیر اسبق آموزش و پرورش در صدر اخبار قرار دارد. تاکنون چندین 

ویدئو از برخورد محرتمانه ی پلیس آگاهی با او منترش شده و قاتل خونرسد چندین مصاحبه ی 

شناخته شده ی  فعال  ابراهیمی،  جعفر  است.  داشته  اسالمی  جمهوری  سیامی  با  اختصاصی 

صنفی معلامن، در تاریخ 12 مرداد 1392، زمانی که نجفی در راس کمیته ای قرار گرفته بود 

که موظف بود فرد مناسب برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش را به کابینه ی حسن 

روحانی معرفی کند، در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر یادداشتی نوشت و نسبت به 

البته خود  تاثیر نجفی بر وزارت آموزش و پرورش هشدار داد. نجفی  خط مشی و تبعات 

مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده نگرفت اما هم علی اصغر فانی، وزیر آموزش 

و پرورش دولت اول حسن روحانی و هم سیدمحمد بطحایی، وزیر فعلی آموزش و پرورش 

رفسنجانی  دولت هاشمی  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  تصدی  زمان  در  او  نزدیک  یاران  از 

محسوب می شوند و بطحایی که اینک بر صندلی وزارت تکیه کرده در دوران ریاست نجفی 

بر سازمان برنامه و بودجه، رییس مرکز ملی نظارت راهربدی همین سازمان بوده است. در 
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حالی که قاتالن و جانیان و رشکای آنها در وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه 

محمد  هستند،  و  بوده اند  آموزش  ویژه  به  عمومی،  امکانات  متام  فروش  و  خرید  مشغول 

حبیبی، فعال صنفی معلامن با حکم ده سال زندان در بند است و البته نه ماموران قانون در 

مقابل او رس خم می کنند به احرتام و نه سیامی جمهوری اسالمی با او مصاحبه ی اختصاصی 

می کند. خواندن یادداشت جعفر ابراهیمی از این رو اهمیت دارد که هرچند محمدعلی نجفی 

اینک به جرم قتل در زندان است اما مشی او، تفکر او و منش او بر وزارت آموزش و پرورش 

حکمرانی می کند.

***

در آستانه ی معرفی کابینه ی حسن روحانی، محمدعلی نجفی به عنوان مطرح ترین کاندیدای پست 

وزارت آموزش و پرورش در صدر گامنه زنی ها قرار دارد، از سویی او مسئول کمیته ای است به نام 

فرهنگیان، که وظیفه دارد وزیر مناسب را به حسن روحانی معرفی مناید تا در کابینه ی دولت موسوم 

به تدبیر و امید سکان آموزش و پرورش را در دست گیرد. پس با این حساب گزینه ی نهایی برای این 

پست یا نجفی است و یا اینکه کمیته ی تحت مسئولیت او وزیر مناسب را به حسن روحانی معرفی 

خواهد منود، از همین حاال نقش درخور او در سیاست ها و برنامه های آتی این وزارتخانه مشخص 

و روشن است. در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد و وزیر آموزش و پرورش از این طریق معرفی 

و در نهایت به وزارتخانه راه یابد، به نظر می رسد ضمن تداوم روند خصوصی سازی آموزش عمومی، 

برنامه ها و اسرتاتژی های آتی این وزارتخانه بر مبنای تفکر کارگزارانی و با جهت گیری طبقاتی و در 

راستای گشودن درهای عرصه ی آموزش به روی صاحبان رسمایه طرح ریزی و به اجرا در خواهد آمد.

فرضیه ی فوق، یعنی گسرتش هجمه ی رسمایه داری به عرصه ی آموزش عمومی و کاالیی شدن آموزش 

در ایران مبتنی بر عقاید و عملکرد نجفی و همفکرانش به مقوله ی آموزش در ایران است. محمدعلی 

نجفی فردای انقالب ۵۷ از آمریکا به ایران آمد، مدتی که مشاور چمران بود زمینه ها برای قبضه ی 

قدرت توسط همفکرانش فراهم شد تا او در سال ۶۰ وزیر فرهنگ و آموزش عالی شود. بعد از انقالب 

فرهنگی اولین کنکور رسارسی در زمان وزارت وی برگزار شد. این آزمون در آن زمان از چند جنبه از 

اهمیت ویژه ای برخوردار بود. در دوره ی تعطیلی دانشگاه ها دانشجویان و اساتید مخالف پاکسازی 

و اخراج شده بودند و این آزمون با اعامل گزینش رسارسی می توانست در تثبیت ایدئولوژی حاکم در 



5

آموزش عمومی در محاق

عرصه ی آموزش موثر باشد و این همه در دوره ی مدیریت نجفی و همفکرانش در وزارت آموزش عالی 

رخ داد. نجفی با این پیشینه ی مدیریتی هنگام ورودش به وزارت آموزش و پرورش در سال ۶۸ مدیر 

باتجربه ای در زمینه ی تصفیه و پاکسازی محسوب می شد. اما در دهه ی هفتاد، با سیطره ی راست 

بر عرصه ی حاکمیت ایران، دیگر واژه هایی چون تصفیه و پاکسازی به لحاظ فاصله گرفنت از رشایط 

جنگی کارایی الزم را نداشتند. لذا آنها سیاست های جدیدی در پیش گرفتند و این بار اخراج مخالفان 

در دوره ی موسوم به سازندگی و در سایه ی توصیه های صندوق بین اللملی پول و ذیل زعامت اکرب 

هاشمی ]رفسنجانی[ در قالب سیاست تعدیل ادامه یافت. در این دوره اقدامات نجفی و همفکرانش 

در آموزش و پرورش در سایه ی برنامه های توسعه ای در نظام آموزشی توجیه و تئوریزه می شد.

نجفی برای پیشربد برنامه هایش، که بعدها در قالب صدور مجوز برای مدارس غیرانتفاعی جهت گیری 

طبقاتی اش آشکار گردید، با سازماندهی و بازتعریف وظایف مربیان پرورشی به بخشی از منتقدان 

خود اطمینان داد که تا مادامی که بخش خصوصی بتواند در آموزش و پرورش رشد کند با ساختار 

به سطح مشاوران تحصیلی و  را  پرورشی  لذا مربیان  ندارد؛  پرورش مشکلی  ایدئولوژیک آموزش و 

تربیتی ارتقا داد تا نقش بی بدیل آنان در جهت دهی به آینده ی دانش آموزان را تثبیت مناید، کاری 

غیرکارشناسی که تبعاتش تاکنون دامن مدارس ایران را گرفته است. مربیان پرورشی عمال در دوره ی 

وی با شعار تلفیق معاونت پرورشی و آموزشی دست باال را در مدارس و ادارات گرفتند تا جایی که 

نقش کنرتل کننده ی معلامن و دانش آموزان را در مدارس به عهده داشتند. وی نیز از همین ابزار برای 

کنرتل و تعدیل آموزش و پرورش در بدنه سود می برد.

اما مهم ترین اقدام وی در دوره ی طوالنی وزارتش در آموزش و پرورش اقدامش برای تاسیس مدارس 

خصوصی تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی است. مدارسی که میخش در دوره ی وی به زمین خورد و 

در دوره های بعدی تعمیق پیدا کرد. فضای انقالبی سال های اولیه ی انقالب ۵۷ که ملهم از شعارهای 

برابری طلبانه ی نیروهای چپ و انقالبی بود، با حذف آنان و یکدست شدن حاکمیت روحانیت در 

ایران هرگز فروکش نکرد و به بخشی از مطالبات عمومی تبدیل گردید؛ لذا در حاکمیت روحانیون 

موسوم به خط امام منی توانستند شعاری به غیر از حامیت از مستضعفان طرح منایند. پس آموزش و 

پرورش به عنوان تجلی این شعارها عرصه ای مناسب برای تبلیغ و تعمیق ایدئولوژی حاکم بود. با وجود 
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وزیری منتسب به موتلفه بین سال های ۶۰ تا ۶۴ در آموزش و پرورش،1 جریان بازاری حاکمیت نیز 

با اولویت به تعمیق ایدئولوژیک نه می خواست و نه می توانست در راستای خصوصی سازی آموزش 

تا آموزش و پرورش به صورت سمبلیک،  این موضوع دامن می زد  عمل مناید، رشایط جنگ هم به 

رایگان و در خدمت طبقات فرودست تبلیغ گردد. لذا پایان جنگ از یکسو و برآمدن دولت هاشمی 

]رفسنجانی[ و حذف بخشی از حاکمیت که دوست داشت خود را چپ بنامد، زمینه های جدیدی برای 

ورود صاحبان رسمایه به عرصه ی آموزش فراهم منود. این فضای جدید هم زمان با حضور محمدعلی 

نجفی در وزارت آموزش و پرورش و از طریق مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی کلید خورد. از این رو 

از  نجفی را می توان هم رشوع کننده و هم کاتالیزور خصوصی سازی آموزش عمومی و رایگان بعد 

انقالب در ایران دانست، بعدها سیاست های خصوصی سازی نجفی در آموزش و پرورش چنان رونق 

گرفت که به گفته ی خودش بسیاری از منتقدانش به او نزدیک شدند و مدافعان دیروز مستضعفین 

به سمت گرفنت جواز تاسیس مدارس غیرانتفاعی هجوم بردند تا مسیر خصوصی سازی هموارتر گردد.

نجفی از منتقدان جدی اصل 3۰ قانون اساسی2 است تا جایی که برای حل مشکالت فرهنگیان نیز 

چاره را در بازتعریف و تفسیر اصل 3۰ قانون اساسی می داند تا ضمن حذف دولت از عرصه ی آموزش 

عمومی با خصوصی سازی آموزش منابع جدیدی برای مسایل معیشتی معلامن پیدا مناید.3 او هرچه 

در توان داشت در مسیر خصوصی سازی آموزش در زمان وزارتش بکار برد و حال با تجدیدقوا و در 

سایه ی ناکارآمدی دولت احمدی نژاد در عرصه ی آموزش با سیاست های لیربالی جدیدی پا به عرصه ی 

فرهنگیان  تشکل های  منایندگان  با  وی  مشرتک  جلسه ی  در  این که  جالب  گذاشت.  خواهد  آموزش 

کسی به موضوع خصوصی سازی آموزش در دوره ی وی اشاره نکرده است. کسانی که به منایندگی 

1- علی اکرب پرورش

2- اصل 3۰ قانون اساسی می گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه 

فراهم سازد و وسایل  تحصیالت عالی را تا رسحد خودکفایی کشور به طور رایگان  گسرتش دهد.

3- نجفی ایده های خود در مورد تامین منابع را در مصاحبه اش با روزنامه ی رشق در تاریخ ۵ آذر ۸۵ اینچنین بیان می کند: »بنابراین 

دولت باید بخىش از مسئولیت هاى خود که در واقع تصدى هاى اقتصادى و اجرایى است را کم کند. بنابراین من معتقدم کىس که 

مى خواهد براى آموزش و پرورش از نظر منابع فکر کند باید مدافع کوچک شدن دولت باشد، مدافع آزادسازى اقتصاد باشد و من 

این را بارها در آموزش و پرورش در بین همکاران خودم مطرح مى کردم که شام اگر مى خواهید دولتى داشته باشید که بتواند به 

آموزش و پرورش منابع الزم را بدهد باید این دولت از جاهاى دیگرى آزاد شود و اینکه شام از دولتى شدن همه چیز دفاع مى کنید 

و فکر مى کنید که تفکر چپ دارید، این در تناقص با آن چیزى است که بعداً از دولت توقع دارید. بنابراین دولت باید تصدى هاى 

اقتصادى و اجتامعى را تا آن جایى که مى تواند کمرت کند و رساغ حاکمیت برود. دولت باید کوچک شود به طورى که منابع دولتى 

و مىل بتواند به میزان بیشرتى رصف آموزش شود.«
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از معلامن در این جلسه رشکت کرده اند، مستقل از این که تا چه حد از موضع منایندگی برخوردارند، 

باید توجه داشته باشند که رفع معضالت آموزش و پرورش را منی توان تنها در بعد معیشت معلامن 

و رفع محدودیت های تشکل ها و فعاالن صنفی موجود جستجو منود. بدون لحاظ منودن مطالبات و 

خواسته های طبقات فرودست جامعه ی ایران در عرصه ی آموزش، با تاکید بر آموزش برابر، شعار تغییر 

در آموزش ذهنی و انحرافی است. ذهنی از این جهت که عینی ترین و مربم ترین نیازهای جامعه را 

نادیده می گیرد و انحرافی از منظر جهت گیری طبقاتی اش، چرا که رسمایه داری با کاالیی کردن آموزش 

می کوشد باقیامنده ی عرصه ی آموزش عمومی را نیز ببلعد.

در هرصورت بر مبنای فرضیه ی فوق احتامال در کابینه ی حسن روحانی و تحت مدیریت امثال نجفی، 

خصوصی سازی آموزش در ایران شتاب بیشرتی خواهد گرفت و به نظر می رسد باقی مانده ی عرصه ی 

باید منتظر بود و دید  این  با وجود  پیِش رو در محاق کامل فرو رود.  آموزش رایگان در هجمه ی 

منتقدان خصوصی سازی آموزش در ایران برای حفظ حریم آموزش از دست اندازی صاحبان رسمایه چه 

ابتکار و راهکاری در عرصه ی عمومی ارائه خواهند کرد. با این رویکرد رضورت تشکل یابی معلامن 

به یک رضورت غیرقابل اجتناب تبدیل می گردد. تشکل های مستقلی که بتوانند از منافع دانش آموزان 

و معلامن در برابر هر نوع زیاده خواهی دفاع منایند. کوشندگان این عرصه باید این مهم را مد نظر 

داشته باشند که مساله ی معلامن مستقل از جامعه ی ایران نیست و دستیابی به حداقل خواسته های 

یک زندگی آبرومندانه در پیوند با مطالبات سایر اصناف، گروه ها و طبقات اجتامعی مانند دانشجویان، 

زنان و کارگران و… محقق خواهد شد.
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