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اول مهر؛ 
 بگذارید با زبان خودمان به مدرسه برویم 

در  دارد.  خونبار  البته  و  کوتاه  عمری  خاورمیانه،  در  نوین  دولتهای  ساخنت  امرِ 
از  سرخوش  سرمایهداری،  کشورهای  اول  جهانی  جنگ  از  پس  سالهای 
تقسیمات  این  از  بخشی  بودند.  جنگی  غنائم  تقسیم  حال  در  کالن،  فتوحات 
جهان  در  و «مصرف»  برای «تولید»  گیری  تصمیم  و  تراستها  تشکیل  شامل 
دیگر،  بخشی  اما  بپوشند!  چه  و  بخورند  چه  بخرند،  چه  دنیا،  مردم  که  این  بود. 
در معاهدهها و قراردادها، در حال قسمت کردن «کرهی زمین» بین کشورهای 
فاحت امپریالیست بودند. تقسیماتی که نه بر اساس وضعیت ملتهای منطقه، که 
دادن  شکل  به  اقدام  دار»  «سرمایه  و  «سیاستمدار»  چند  منافع  منطق  با 

کشورها کرده بودند. 
از سوی دیگر و در همان سالها، انقالب روسیه به رهبری لنین پیروز شده بود. 
به   ۱۹۱۷ در  بود  توانسته  روسیه  کارگر  طبقهی  بیوقفهی  مبارزات  سالها 
پیروزی برسد، و در میان امپریالیستها خوف گسترش انقالب به سایر کشورها 
بودند،  آورده  دست  به  که  منافعی  از  مدافعه  برای  آنها  رو  این  از  داشت.  وجود 
نظرشان  مورد  کشورهای  در  مرکزی  مقتدر  دولتهای  گماشنت  به  تصمیم 
از  و  باشند  امپریالیستها  منافع  حافظ  بتوانند  سو  یک  از  که  دولتهایی  گرفتند. 
این  در  سیاسی  حتول  هرگونه  مقابل  در  را  سرکوبگر  پلیس  نقش  دیگر  سوی 

کشورها ایفا کنند. 
تکامل  حال  در  مبارزاتِ  بود.  ایران  شوم،  تصمیمِ  این  قربانی  کشورهای  از  یکی 
دیگر،  سوی  از  روسیه  و  ایران  جغرافیایی  نزدیکی  و  یکسو  از  ایران  در  طبقاتی 
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بهداشت  توسعه،  مهم  شاخصهای  از 
قانون  در  میباشد.  رایگان  آموزش  و 
دو  این  نیز  اسالمی  جمهوری  اساسی 
اما  است.  شده  مطرح  صراحتاً  مورد 
رایگان  نکرده،  پیدا  منود  عمل  در  آنچه 

بودن اینهاست. 
آمده  اساسی  قانون  سیام  اصل  در 
وسائل  است  موظف  دولت  است: 
برای  را  رايگان  پرورش  و  آموزش 
متوسطه  دورهی  پايان  تا  ملت  همهی 

عالی  حتصيالت  وسائل  و  سازد  فراهم 
طور  به  كشور  خودكفائی  سرحد  تا  را 
بند  در  همچنین  دهد.  گسترش  رايگان 
میدارد:«دولت  مقرر  سوم  اصل  دوم 
را  خود  امکانات  همهی  است  موظف 
رایگان،  پرورش  و  آموزش  مورد  در 
و  تسهیل  و  سطوح  متام  در  همه  برای 

تعلیم آموزش عالی به کاربرد». 
شدن  پولی  با  اخیر  سالهای  در 
به  کاال  مثابهی  به  آموزش  آموزش، 
انواع  کاال  این  است.  شده  عرضه  مردم 
در  لوکس  تا  متوسط  از  و  دارد  مختلف 
بازار آموزش و پرورش و وزارت علوم و 
دیگر بنگاههای مالی-آموزشی موجود 

است و فروخته میشود. 
 

بقیه در صفحه بعد  

 کارگر پیشتاز
. ـکـنـترل کارـگری ـبر ـتولید و ـتوزیع!  . اـفزایش دـستمزدـها ـمتناـسب ـبا ـتورم!  . دـفاـتر دـخل و ـخرج ـباز ـگردد! 
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باعث شد امپریالیسم جهانی به رهبری انگلستان، گماشتهای مقتدر را در ایران 
به  وی  رسیدن  میرپنج،  رضاخان  کودتای  برسانند.  حکومت  جایگاه  و  مقام  به 

فرماندهی کل قوا و نهایتاً آغاز سلطنتش، از همین مسیر قابل توضیح است. 
«ملت»  ساخنت  برای  وی  تالشهای  آغازگر  شاه،  رضا  رسیدن  قدرت  به 
سیاست  واقع  در  بود.  شیعه  مذهب  و  فارسی  زبان  حول  ایران  یکپارچهی 
مطلق  یکسانسازی  مسیر  از  اربابانش،  و  خان  رضا  دید  از  ایران  یکپارچهسازی 
و  فارسی  جز  زبانی  هر  نابودی  برای  تالش  این  میگذشت.  ایران  متام  فرهنگی 
از  جدیدی  شکل  آغاز  سر  فارس،  غیر  ملتهای  سرکوب  و  نادیدهانگاری 
کوردها،  ها،  تورک  بود.  فارس  غیر  ملتهای  میان  در  و  ایران  در  ملی  مسالهی 
لرها، بلوچها، ترکمنها، گیلکها، تالشها، تاتها، عربها، لکها و هر ملت 
آنها  تالشهای  و  میشدند  محسوب  ایران  دوی  درجه  شهروند  فارسی،  غیر 
بیوقفه  مادری  زبان  آموزش  و  تکلم  حق  شامل  اولیه  حقوق  کسب  برای 

سرکوب میشد. 
جهموری  رژیم  آمدن  کار  روی  با  حتی  و  پهلویها  حکومت  طول  در  روند  این 
برای  تالش  در  اسالمی،  جمهوری  حکومت  است.  کرده  پیدا  ادامه  اسالمی 
دامن  به  دست  پهلویها  همچون  حکومت،  برای  موجه  ایدئولوژیای  ساخنت 
مذهب  روی  تاکید  که  کوچک  تفاوت  این  با  شد.  شیعه  مذهب  و  فارسی  زبان 
اسالمی  جمهوری  ایدئولوژیک  نگرش  عدم  معنای  به  این  اما  کرد.  پیدا  افزایش 

به زبان فارسی نیست. 
در طول سی و هشت سال حکومت جمهوری اسالمی، آموزش به زبان مادری 
این  به  منتهی  تالشهای  متام  و  بوده،  ممنوع  اساس  از  مادری،  زبان  آموزش  و 
شده  مواجه  فشار  و  تهدید  و  زندان  و  سرکوب  با  ایران  گوشهی  چهار  در  مطالبه، 

است. 
موضع مارکسیستها در قبال مسالهی زبان مادری به صورت خاص و مسالهی 
انقالب  از  پس  لنین  چنانکه  است.  صریح  و  روشن  بسیار  عام،  صورت  به  ملی 
حد  سر  تا  حقوقشان  و  ملتها  شناخنت  رسمیت  به  کمینترن  چارچوب  در  و  اکتبر 
معرفی  اکتبر  انقالب  فوری  برنامههای  از  را  جدایی  حتی  و  سرنوشت  تعیین  حق 

کرد.. 
مطالبهی  یک  عنوان  به  مادری  زبان  آموزش  اولیهی  و  دموکتراتیک  حق 
ایران  در  سوسیالیست  و  مترقی  سیاسی  نیروی  هر  مدنظر  قطع  طور  به  فوری، 
به  ورود  با  و  مهر  اول  روز  از  دارند  حق  فارس  غیر  خانوادههای  فرزندان  است. 
تنها  و  کنند.  رشد  و  ببیند  آموزش  کنند،  تکلم  خودشان  مادری  زبان  با  مدرسه، 

نیروی بازدارندهی این مطالبه، رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی است. 
نه  مادری  زبان  آموزش  حق  لیبرالها،  ادعای  خالف  بر  معتقدند  مارکسیستها 
به  با  امری  چنین  بلکه  شد،  نخواهد  ملتها  بین  جدایی  و  افتراق  موجب  تنها 
طبقهی  احتاد  امکانهای  گشایش  موجب  ملی،  تفاوتهای  شناخنت  رسمیت 

کارگر ملتهای مختلف خواهد شد.. 
پس پیش به سوی مبارزه ی متشکل برای کسب حق آموزش زبان مادری 

فعاالن دانشجویی کمیته اقدام کارگری 

۱ مهر ۱۳۹۶ 
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برای  هستند.  دروغ  به  آلوده  مسئوالن 
از  خود،  کاری  رویهی  دادن  جلوه  موجه 
که  کنند  می  اعالم  رسمی  تریبون 
هیچ  از  ندارند  حق  دولتی  مدارس 
در  و  بگیرند  شهریه  دانشآموزی 
مدارس  با  اولیا  طرف  از  گزارش  صورت 
شد.  خواهد  برخورد  متخلف  مدیران  و 
میخورد.  رقم  دیگری  جور  واقعیت  اما 
میگویند  مدرسه،  به  مراجعه  حین  در 
شهریه  اخذ  بدون  که  است  بخشنامه 
اعتراض  وقتی  نگیرد.  صورت  ثبتنام 
کرده  اعالم  رسماً  وزیر  خود  که  میکنی 
خود  هم  را  بخشنامه  میگویند  است، 
شهریه  که  است  فرستاده  ما  برای  وزیر 

بگیریم. 

عنوانی که  برای این پولها میگذارند، 
به  «کمک  نام  به  مجعول  چیزی 
آن  استفادهی  موارد  و  است  مدرسه» 
جاری  هزینههای  و  مخارج  تامین  را، 
مدرسه اعالم میکنند. حقوق معلمان و 
میدهد،  دولت  که  را  کارمندان 
هزینههای جاری یعنی پول آب و برق و 
و  نگهداری  و  تعمیرات  و  کاغذ  و  ماژیک 
این  و  آبدارخانه  مایحتاج  و  جتهیزات 
قانون  طبق  اوالً  که  موارد  قبیل 
وظیفهی دولت است که همهی آنها را 
آنقدری  آنها  هزینهی  ثانیاً  و  کند  تامین 
تهران  در  آموز  دانش  هر  از  که  منیشود 
در  و  تومان  هزار   ۶۰۰ تا   ۴۰۰ بین  مبلغی 
هزار   ۴۰۰ تا   ۲۰۰ از  دیگر  شهرهای 
که  رسمی  آمار  طبق  گرفت.  پول  تومان 
اعالم   ۹۵ سال  در  پرورش  آموزش  وزیر 
دانش  میلیون  نیم  و  سیزده  است،  کرده 
که  دارند  وجود  مختلف  مقاطع  در  آموز 
مدارس  در  آنها  درصد  نیم  و  هشت 
مابقی  و  کردهاند  نام  ثبت  غیردولتی 
مدارس  در  نفر  میلیون   ۱۲ حدود  یعنی 

دولتی مشغول به حتصیل هستند.  

  
بقیه در صفحه بعد
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بقیه از صفحه پیش 

اگر به طور متوسط از هر دانش آموز مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان به عنوان کمک به مدرسه اخذ شود، با احتساب ۱۲ میلیون دانش 
آموز، مبلغی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به جیب آموزش و پرورش میرود. این مبلغ چیزی بسیار گزافتر از آن است که بتوان 

گفت برای تامین هزینه های جاری مدارس اخذ میشود. پس منیتوان نام شهریه بر آن نگذاشت. تازه این در حالیست که طبق 
گفته ی وزیر آموزش و پرورش، ۳۰ درصد از مدارس و کالسهای موجود با پول خیرین مدرسهساز ساخته شده است و در سه سال 

اخیر ۲۹ هزارمیلیارد مشارکت مردمی از طرف خیرین کمک شده است. 
اما علت خالی بودن دست آموزش و پرورش و عدم تامین امکانات آموزشیِ دانشآموزانی که برعهدهی دولت است، اختصاص 

میزان کمِ بودجه است. وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهمترین وزارتخانهی نهادِ دولت، که کار تربیت و آموزش نسلی در 
جامعه را بر عهده دارد، از بودجهی کمتری نسبت به وزارتخانههای نهچندانمهم برخوردار است. مثالً اگر درصد بسیار ناچیزی از 

بودجهی نظامی به آموزش و پرورش اختصاص یابد، بحث پولی کردن آموزش حتی تا حتصیالت تکمیلی برچیده خواهد شد و 
نیازی به جمعآوری این پولها و فشار بر طبقات فرودست جامعه نخواهد بود. 

در غیر این صورت، از یک طرف آموزش و پرورش کاسهی گدایی به دست خواهد گرفت که دو نتیجه در پی دارد؛ 
یک: لغو و نادیده گرفنت اصل سیام قانون اساسی مبنی بر حتصیل رایگان 

دوم: فشار مالی بر طبقات فرودست و ناتوانی آنها در تامین مخارج و در نتیجه بازماندن فرزندان این خانوادهها از حتصیل. 
بازمانند.  حتصیل  از  آموزان  دانش  از  تعدادی  ساله  هر  میشود  باعث  کشور  در  آموزش  شهریهمحورِ  و  مالی  سیاستهای  همین 
در  ماه  مهر  اول  از  باید  بودند،  برخوردار  رایگان  حتصیل  امکان  از  و  بود  جامعه  در  دولت  عمل  مبنای  قانون  اگر  که  دانشآموزانی 
حتصیل  ترک  باالجبار  دولت،  آموزشی  نظام  غلط  و  فراقانونی  سیاستهای  همین  خاطر  به  میداشتند،  حضور  درس  کالسهای 
معلول  جامعه،  در  کار»  نام «کودکِ  به  پدیدهای  موجودیت  از  بخشی  میآورند.  در  خیابانها  و  چهارراهها  و  کارگاهها  از  سر  و  کرده 
نشده،  تربیت  و  ندیده  آموزش  افراد  کار،  کودکان  پدیدهی  بر  عالوه  است.  حتصیل  از  نوجوانان  و  کودکان  بازماندن  همین 

مستعدترین افراد برای احنام اعمال بزهکارانه و به وجودآورندگانِ انواع ناهنجاریهای اجتماعی هستند. 
گفت  باید  اما  منیماند،  باز  حتصیل  از  مدرسه  به  کمک  تومان  هزار   ۳۰۰ خاطر  به  کسی  بگویند  و  باشد  سخت  کردنش  باور  شاید 
سختی  به  یا  است  غیرممکن  واقعا  تومان  هزار   ۳۰۰ همین  تامین  که  است  بهگونهای  تهیدست  طبقات  معیشتی  و  زیسته  وضعیت 
تامین میشود. حتی وضع به گونهایست که گاهی با حذف این شهریهها هم باز کودک از حتصیل باز میماند. زیرا حتصیل او برابر 
حتی  او  که  است  این  است،  مراد  آنچه  بلکه  نیست.  نظر  در  حتصیل  مخارج  تامین  بحث  اصالً  اینجا  است.  خانواده  گرسنگی  با 
مجال حتصیل هم ندارد. باید وقتی را که برای حتصیل در نظر بگیرد، صرف کار جهتِ تامین هزینههای خانوادهی محروم و فقیر 

خود کند و هیچ بستهی حمایتی از طرف دولت نیز برای سامان دادن به این وضع در نظر گرفته نشده است. 
و  شدن  پولی  سمت  به  حتصیل  و  آموزش  امر  شصت،  دههی  اواخر  در  غیرانتفاعی  مدارس  تاسیس  با  منیکرد  فکر  کسی  شاید 
شهریهای شدن برود. بخشی از روند پولی شدن آموزش، حتت تاثیر مدارس غیردولتی و پولی، و عادیسازی در امر آموزش پولی 
بوده است، که آموزش و پرورش هم به این امر تن داده است. اکنون در مدارس غیر دولتی از ۲میلیون تا ۱۵ میلیون شهریه اخذ 
چیزی  تومان  میلیون   ۱۵ برابر  در  تومان  هزار   ۳۰۰ بگوید  پولی،  شیوهی  این  دادن  قرار  مصداق  با  میتواند  دولت  پس  میشود، 

نیست! 
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از حوزهی آموزش و پرورش که خارج شویم، در آموزش عالی و حتصیالت تکمیلی هم همین روال حاکم است. 
تاسیس  با  اما  میشد.  اداره  مردم،  پول  از  شده  تامین  دولتیِ  بودجهی  با  و  بوده  دولتی  دانشگاهها  ۱۰۰درصد  دورههایی  در 
بعدترها  و  شصت  دههی  اوایل  در  آزاد  دانشگاه  مثل  قدرمتندی  و  پولساز  و  اقتصادی  کارتل  مخصوصاً  و  دولتی  دانشگاههای غیر 
۱۴درصد  فقط  حاضر  حال  در  که  آمد  وجود  به  وضعیتی  دانش،  از  تهی  و  غیراصولی  و  قارچگونه  عالی  آموزش  موسسات  انواع 
دانشجوها در دانشگاههای دولتی حتصیل میکنند و مابقی با هزینههای شخصی از دانشگاههای پیام نور و علمی کابردی تا آزاد و 
پردیسها و موسسات دیگر، مشغول به حتصیل هستند. تازه از همین تعداد هم ۷ درصد به صورت رایگان در دانشگاههای دولتی 
رایگان  میتوانند  را  دانشگاهی  تقویم  در  شده  تعیین  ترمهای  تعداد  فقط  آنها  سنوات،  جدید  قانون  طبق  که  میکنند  حتصیل 
هستند.  شهریه  پرداخت  به  موظف  حتصیل  ادامهی  برای  نشوند،  حتصیلی  مقطع  پایان  به  موفق  معین  زمان  تا  اگر  و  کنند  حتصیل 

۷درصد بقیه هم در واحدهای شبانه و پردیسها با پرداخت شهریهی دانشگاه و خوابگاه حتصیل میکنند. 
 

حکومت  وظیفهی  آن  رایگان  تامین  که  است  مسلم  حق  یک  که  پول،  با  خرید  قابل  کاالی  و  موهبت  یک  نه  آموزش  معتقدیم،  ما 
نگذاشتهاند.  کارگر  طبقهی  برای  آموزش  هزینهی  خرج  برای  مجالی  تومانی،  هزار   ۹۳۰ حقوق  حداقل  تصویبکنندگان  است. 
حکومت  فوری  و  قطعی  وظیفهی  محصلین  برای  سالم  تغذیهی  و  کتاب  و  حتریر  وسائل  مدرسه،  تامین  از  اعم  حتصیل  هزینههای 

است. 
پیش به سوی مطالبهی حق حتصیل رایگان برای همه 

 

با ما در تلگرام متاس بگیرید 

@komitehe1eghdam

کارگر پیشتاز شماره   ۱۶ در ۴ صفحه


