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 درآمد
 ترینیضمن برشمردن چند مورد از اصل یاآموزش و پرورش با صدور بخشنامه یروز  9911نوزدهم خرداد 

ر آن تعارض منافع د یریتمد ،مختلف ینتعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، با استناد به قوان یقمصاد
 ی،آن بر فقر آموزش یقعم ثیرموضوع تعارض منافع و تا یتدستگاه را در دستور کار قرار داد. با توجه به اهم

ر منج یمثبت یاربس یجبه نتا تواندیتعارض منافع در آموزش و پرورش م یریتفساد، مد یجادو ا یادار  یناکارآمد 
  شود.

طلبی خود در پیگیری و رویکرد حمایتمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای 
امون ابعاد پیر مطالعه و بررسی ، ی مسائل رفاهیو به ویزه در حوزه تعارض منافع در ایران عاد مختلفمدیریت اب

 ی مذکور را در دستور کار قرار داد. حقوقی و اجرایی بخشنامه
ی دیدگاه و مواضع برخی کارشناسان و مسئوالن بخش اموزش عمومی عالوه بر گزارش حاضر که به ارائه

پردازد، گزارش دیگری در مورد مبانی حقوقی و قانونی این بخشنامه در دست تدوین ی این بخشنامه میدرباره
 است که به زودی منتشر خواهد شد. 

ی آموزش و پرورش نظران، مسئوالن و فعاالن صنفی حوزهاز صاحبنفر  92در گزارش پیش رو، آرا و مواضع 
 نظرشود. اجماعدر مورد بخشنامه، موانع متصور در اجرای آن و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل ارائه می

کارشناسان این است که گرچه اقدام وزیر محترم آموزش و پرورش، اقدامی مثبت و ضروری برای رفع برخی از 
 ی تعارض منافع در آموزش و پرورشی پیچیدههای نظام آموزشی است، اما مقابله با پدیدهن ناکارآمدیتریمهم

مستلزم جدیت و عزم راسخ، صرف زمان و توان کافی و جلب حمایت و مشارکت گسترده و فراگیر ذینفعان، 
  های مردمی، اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسالمی است.تشکل
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 بخشنامه وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت تعارض منافع
های وابسته، ادارات کل به منظور تضمین حقوق و منافع عمومی از سوی کارکنان ومدیران حوزه ستادی و سازمان

 های تابع و پیش گیری از بروز هرگونه تعارض منافع، جانبداری،ها و مناطق، نواحی و شهرستانآموزش و پرورش استان

رفتارتبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات 

کشور و ورود ضرر و زیان به اموال، منافع، منابع با سالمت اداری و امنیت عمومی و با امعان نظر به قوانین و مقررات 

(، قانون منع مداخله کارکنان دولت در 7831داری و مقابله با فساد )مصوب مربوط از جمله قانون ارتقاء سالمت نظام ا

(، برخی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود 7831معامالت دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوب 

 صالحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابالغ می گردد:

درسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه صدور مجوز راه اندازی و اداره م-7

زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی 

ارت مرکزی و نیز شورای نظارت از طبقات اول و دوم می باشند، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظ

ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی یارند تا اطالع ثانونی متوقف ها، شهرستانبرمدارس و مراکز غیردولتی استان

باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این باقی بماند وافرادی که در حال حاضر دارای مجوز راه اندازی می

توقف فعالیت و تعطیلی  مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل نمایند  بخشنامه مکلفند نسبت به

 یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.

 ت.ستبصره: اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بالمانع ا

براساس حکم الیحه قانونی منع مداخله مقامات وکارمندان دولت در معامالت دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط -2

های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اعضای کارمند به اجرای طرح

از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی  ها ممنوع است. همچنینشورای تحقیقات استان

 یاخرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستندجدا خودداری شود.

ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی فاقد تاییده واعتباربخشی شده از -8

 آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد فاقد وجاهت قانونی است.سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

قانون تجارت  247الحاقی ماده  2کل کشور و تبصره  7811قانون بودجه سال  2تبصره )ه( ( بند 2با استناد به جز )-4

جلس شورای اسالمی با م 7818دی ماه  77و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  7811اصالحی سال 

 های مدیریتی در هیأتالحاق بعدی عضویت هم زمان معاونان ومدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست

ها اعم های دولتی و نهادهای عممومی غیردولتی و سازمانهای اجرایی شرکتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت

ها به استثناء عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است، افراد دستگاه از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر

ها ها ونهادهای عمومی غیردولتی و سازمانمشمول موظفند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکت

 اعالم نمایند.
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رت در سازمان نوسازی، توسعه انعقاد هرگونه قراردادهمکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظا-1

وتجهیز مدارس کشور وواحدهای تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تاییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی 

های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه ها با نقشهساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه

نامه استقرار مدارس ومراکز غیردولتی، ممنوع است وافراد مشمول موظفند در حدود و آییناظهارنظر فنی موردنیاز 

ازتاریخ ابالغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یاازهرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام 

 مهندسی مشاور خودداری نمایند.

هرگونه قرارداد پیمانکاری، خریدخدمات آموزشی، قراردادهای حوزه  هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد-1

فناوری، خرید کاالو تهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود الیحه قانونی منع 

 مداخله مقامات و کارکنان دولت در معامالت دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هرشخص می تواند تنها یک شغل دولتی راعهده دار  747ناد اصل به است-1

 ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثناست.(های آموزشی در دانشگاهشود )سمت

 ت عمومی است وهر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسا

نمایندگی مجلس شورای اسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیأت 

های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و با افراد های خصوصی جز شرکتمدیره انواع شرکت

مجلس شورای اسالمی با الحاق بعدی(  7818دی ماه  77مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل )مصوب 

 در چارچوب قانون و ضمانت اجرایی پیش بینی شده در آن قانون رفتار خواهد شد.

بدیهی است موارد احصایی فوق، از جمله مصادیق حصری موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نبوده -1

 ابالغ خواهد شد.وزهو سایر موارد و مصادیق مرتبط به ویژه در ح
 
 های میانی و صف متعاقبا

 هایها و سازمانمسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در ستاد به عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، در دانشگاه-71 

 ها به عهده مدیران کل آموزش و پرورش خواهد بود.وابسته به عهده رؤسای مربوطه ودر استان

ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها، سازمانبه معاونت 11خردادماه  71بخشنامه در شایان ذکر است، این 

 ها ابالغ شده است.شهید رجایی و مدیران کل آموزش وپرورش استان
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 مدخل پژوهشی 

 مقدمه

مصادیق  ترینای ضمن برشمردن چند مورد از اصلیوزیر آموزش و پرورش با صدور بخشنامه 7811نوزدهم خرداد 

تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، با استناد به قوانین مختلف مدیریت تعارض منافع در آن دستگاه را در دستور 

کار قرار داد. با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع و تاثیر عمیق آن بر فقر آموزشی، ناکارآمدی اداری و ایجاد فساد، 

 تواند به نتایج بسیار مثبتی منجر شود.ورش میمدیریت تعارض منافع در آموزش و پر 

های مختلف از جمله سازمان نظام مهندسی، با این حال بررسی تجارب گذشته مدیریت تعارض منافع در دستگاه

های جدی در مسیر مدیریت تعارض منافع است. های زیاد و مخالفتسازمان بهزیستی و غیره نشان دهنده پیچیدگی

ش پیش رو به تشریح اجزای بخشنامه وزیر آموزش و پرورش، موانع اجرای بخشنامه و راهکارهای بر همین اساس گزار

 پردازد.عملیاتی شدن آن می

های عمیق با مسئوالن و کارشناسان حوزه های حقوقی و مصاحبههای این گزارش بر اساس تحلیلگردآوری داده

ای بوده است. با توجه به نوع این گزارش تالش شده است آموزش و پرورش و همچنین تحلیل مضمون گزارشات رسانه

 ها و راهکارهای پیشنهادی به صورت خالصه و اجرایی ارائه شود.ترین یافتهاصلی

های تعارض منافع مشمول، قوانین پشتیبان و این گزارش از سه بخش تشریح ابعاد بخشنامه شامل موقعیت

روی اجرای بخشنامه و راهکارهای اجرایی کردن بخشنامه تشکیل شده های نادیده گرفته شده، موانع پیشموقعیت

 است.

 های تعارض منافع احصاشده در بخشنامه موقعیت

بخشنامه مدیریت تعارض منافع اگرچه بر اساس پیام وزیر آموزش و پرورش به دنبال اجرای الیحه مدیریت تعارض منافع 

قانون »یحه مذکور هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، تحت عنوان در وزارت آموزش و پرورش است، اما ازآنجاکه ال 

ها، ها، سازمانبه معاونت« منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا

 ها ابالغ شده است.مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش و پرورش استان

 ی و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی توسط مدیران اجراییاندازراهممنوعیت 

اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل آموزشگاه بر اساس این دستورالعمل صدور مجوز راه

ل و و بستگان طبقات اوعلمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و غیره برای مدیران 
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رت ریزی و نظاگذاری، برنامهشود. عالوه بر مدیران ستادی اعضای شورای سیاستدوم آنان تا اطالع ثانوی متوقف می

ها و نواحی نیز مشمول این موضوع هستند. افراد مشمول مرکزی، شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان

اندازی هستند، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ بخشنامه موظف به تعیین ز راهاکنون دارای مجواین بند که هم

 تکلیف خود )استعفا از پست اجرایی یا شوراهای مذکور و یا توقف فعالیت مراکز غیردولتی( هستند.

اد ناظر و های مختلف تعارض منافع در آموزش و پرورش است. اتحطور عمومی به دنبال مدیریت موقعیتاین بند به

 های تعارضمنظور، اشتغال همزمان، سهامداری و مالکیت، خویشاوندی، استفاده از رانت اطالعاتی بخشی از موقعیت

 کند.منافع است که این بند مدیریت آن را دنبال می

ت تح ای از وظایف ستادی آموزش و پرورش نظارت بر نحوه عملکرد مراکز غیردولتیبخش عمده اتحاد ناظر و منظور:

صورت خاص ها و نواحی را بهتوان شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استاننظر آنان است. در این میان می

امتیازان مدارس غیردولتی خود عضوی از این شورا و مورداشاره قرار داد. سؤال ساده آن است که اگر مدیران و صاحب

ه باید بر خود نظارت کنند؟ به زبان ساده باید پرسید تا پیش از ابالغ طورکلی مجموعه آموزش و پرورش باشند، چگونبه

 وضعیت نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی توسط آموزش و پرورش چگونه بوده است؟
 
 و اجرای این دستورالعمل اساسا

مدارس و مراکز  اشتغال همزمان مقامات اجرایی و اعضای شوراهای مورداشاره در بخشنامه وزیر در اشتغال همزمان:

های تابعه موجب های استانی آن و سازمانکلغیردولتی تحت هر عنوان و همچنین وزارت آموزش و پرورش، اداره

ات عنوان مشاور مؤسسشود. برای مثال اگر یکی از معاونان اداره کل تألیف کتب درسی، همزمان بهتقسیم وفاداری می

ب تواند داشته باشد؟ تغییرات مداوم کتد فعالیت کند، چه تبعاتی میکننآموزشی منتشر میآموزشی که کتب کمک

هزار میلیاردی  21تا  71ها پیش از انتشار عمومی و غیره که درنهایت به گردش مالی درسی، دسترسی به متون کتاب

ن وه بر ایآموزشی منجر شده است، تنها بخشی از تبعات ممکن چنین انواعی از تعارض منافع است. عالتجارت کمک

آموزشی یا مدارس خاص و غیره پیامدهای دیگر این موقعیت تعارض منافع آموزان به حضور در مراکز کمکتشویق دانش

 است.

اندازی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی توسط کارکنان آموزش و پرورش و دریافت مجوز راه مالکیت و سهامداری:

ود. شگیری موقعیت تعارض منافع مالکیت و سهامداری میهای اجرایی و مدیریتی منجر به شکلخصوص پستبه

لتی ناشی از سهامداری های غیرمنطقی سازمان آموزش و پرورش به مدارس غیردوای از کمکطور عمومی مجموعهبه

گذاران وزارت آموزش و پرورش در مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی است. طوالنی شدن فرایند و مالکیت سیاست

آموزان به سمت مدارس حذف کنکور، استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای مدارس غیردولتی، هدایت دانش

وسخت و غیره تنها بخشی از پیامدهای مالکیت و سهامداری سفت غیردولتی، جلوگیری از تدوین قوانین نظارتی

 گذاران وزارت آموزش و پرورش در مدارس و مراکز آموزش غیردولتی است.سیاست
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 های دولتی استفاده از اطالعاتهای تعارض منافع در دستگاهترین موقعیتیکی از مزمن استفاده از رانت اطالعاتی:

شخصی است. بنابراین بدیهی است که کارکنان دولت باید در استفاده از اطالعات عمومی  شده برای منافعبندیطبقه

 شوند که قرار استهایی داشته باشند. برای مثال فرض کنید که کارکنان وزارت آموزش و پرورش مطلع میمحدودیت

 ، در چنین شرایطی این کارکنانهایی بالعوض در اختیار مدارس غیردولتی در شهرهای با اندازه متوسط قرار گیردکمک

 شوند در این شهرها مدارس غیردولتی تأسیس کنند.راغب می

تواند برای مدیری که خویشاوندان و های تعارض منافع که در باال توضیح داده شد، میتمام موقعیت خویشاوندی:

ظری که قرار است بر مدرسه یک وی سهامدار یا مالک مدارس و مراکز غیردولتی هستند رخ دهد. نادوستان درجه

آموزشی است و گذاری که برادرش سهامدار یکی از مؤسسات بزرگ کمکغیردولتی خواهر خود نظارت کند، سیاست

 ها است.غیره تنها برخی از این مثال

ط واباعطای موافقت اصولی با رعایت ض»( این بخشنامه ابهام دارد. بر اساس تبصره این بند 7حال تبصره بند )بااین

روش صدور مجوز تأسیس »بر اساس مصوبه « قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بالمانع است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت شش هفته نسبت به صدور یا عدم  7812مصوب « مدارس غیرانتفاعی

دو هفته پس از اعالم آمادگی دارندگان موافقت  صدور موافقت اصولی اقدام کند. همچنین این وزارتخانه موظف است

 اصولی، پس از ارزیابی نسبت به صدور پروانه تأسیس اقدام کنند.

نکته مهم این مصوبه آن است که پس از دریافت موافقت اصولی فرایند دریافت زمین از وزارت مسکن و شهرسازی، 

 احصا نبوده و مشخصل وجود این تبصره در بخشنامه قابلشود. با توجه به این نکات دلیدریافت وام و غیره آغاز می

اندازی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی نیست، اگر قرار بر منع مدیران اجرایی و اعضای شوراها در مدیریت و راه

جوز م یابد که در بخشنامه صدورها باید بتوانند موافقت اصولی دریافت کنند. این نکته زمانی اهمیت میاست، چرا آن

 شده است.طور موقت متوقفبه

 منع قرارداد با کارکنان دولت

ن ویژه کارکناهای پژوهشی با کارمندان دولتی بهانعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح»بند دوم این بخشنامه 

د. بر اساس این کننرا ممنوع می« هاریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استانسازمان پژوهش و برنامه

آموزشی یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک»بند 

 ممنوع است.« هستند

 امری جاافتاده و بدیهی است. بر اساس آموزه
 
های مدیریت تعارض منافع چنین محدودیتی برای کارکنان دولت اساسا

 زمان وهای سهامداری، خویشاوندی، اشتغال همهایی که درگیر موقعیتد تأمین خدمات توسط شرکتهرگونه قراردا

شود. حال اگر این موارد را کنار گذاشته و گیری تعارض منافع میغیره با متصدیان دولتی آن بخش است، باعث شکل
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عارض منافع و قرار دادن اشخاص در موقعیت های تقرارداد مستقیم با کارکنان دولت بسته شود، عمال  تخطی از آموزه

 ناصواب است.

نفعان باید برای کارکنان دولت محدود شود، تا موقعیت صورت عملی حتی امکان دریافت هدیه از پیمانکاران و ذیبه

د چنین وتوانند با خود قرارداد ببندند! پیامد نبتعارض منافع شکل نگیرد، بنابراین بدیهی است که کارمندان دولت نمی

های دولتی از طریق عقد قراردادهای غیرضروری، تخمین هزینه بیشتر، عدم نظارت بر های افزایش هزینهمحدودیت

 حسن انجام کار و غیره است.

صورت مصرح و اختصاصی عقد هرگونه قرارداد خود یا خویشاوندان را ( این بخشنامه نیز به1(، بند )2عالوه بر بند )

نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید هرگونه تسهیل یا اعمال»اساس این بند کند. بر ممنوع می

خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کاال و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان 

در معامالت دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع  آنان در حدود الیحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت

 «است.

نوعی نیازمند اصالح است. بر اساس نص این بند عقد ( بخشنامه به1البته الزم به ذکر است بیان شود، بخشی از بند )

یک هرجطورمعمول این ممنوعیت باید شامل اقوام دکه بهقرارداد با بستگان تمام کارکنان دولت ممنوع است، درحالی

 کارکنان متصدی قرارداد باشد.

 ممنوعیت فروش اجباری کتب آموزشی

 پردازد. بر اساس این بندتر در مدارس دولتی و غیردولتی میبند سوم این بخشنامه به موضوعی خردتر اما پر مشاهده

ده از اعتباربخشی ش آموزشی فاقد تأییدیه وساز توزیع و فروش اجباری کتب کمکایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه»

 «ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد فاقد وجاهت قانونی است.سازمان پژوهش و برنامه

های استانی و شهرستانی و حتی مدارس با توجه به امکان تبانی با مؤسسات کلمدیران اجرایی در سطوح وزارت یا اداره

ا و هآموزان را مجبور به خرید اجباری برخی کتابهای ناصواب امکان دارد دانشدر موقعیتآموزشی و قرارگرفتن کمک

 وفور در مدارس دیده شده است.های خصوصی کنند. چنین مشکلی بهها یا کالسیا حتی شرکت در آزمون

از احساس  آموزشی غیر مصوب در مدارس خصوصی و دولتی بیش از آنکه ناشیدیگر توزیع کتب کمکعبارتبه

آموزان باشد، به خاطر منافع شخصی مسئوالن ها و آموزش دانشمسئولیت مسئوالن مدارس و کمک به افزایش مهارت

 آموزشی غیر مصوباست. دریافت هدیه و یا سهمی از میزان فروش به مسئوالن مدارس دلیل اصلی توزیع اقالم کمک

 است.
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 ممنوعیت اشتغال همزمان معاونان و مدیران

کند. اگرچه صرف دو ( این بخشنامه اشتغال همزمان کارکنان دولت در مشاغل عمومی را ممنوع می1( و )4بندهای )

 رسد طراحان این بخشنامه با استفادهشود؛ اما به نظر میگیری موقعیت تعارض منافع نمیشغله بودن منجر به شکل

 دیگر ممنوعیت اشتغال همزمانعبارتاند. بهرا از بین برده گیری تعارض منافعهای شکلحداکثری از مفاد قانون روزنه

( این بخشنامه 4گیری تعارضات احتمالی خواهد شد. بند )صورت خودکار موجب عدم شکلدر دو پست دولتی به

مدیره، های مدیریتی حضور دارند را در هیئتزمان معاونان و مدیران دستگاه و کارکنانی که در پستعضویت هم

ها اعم از زیرمجموعه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای اجرایی شرکتعاملی و سایر مدیریتمدیر 

طورکلی اشتغال همزمان دو شغل ( بخشنامه نیز به1کند. بند )ها ممنوع میدستگاه آموزش و پرورش و یا سایر دستگاه

 کند.دولتی را ممنوع اعالم می

شود. ( این بخشنامه می1ای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش مربوط به بند )ترین بندهیکی از جالب

انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان  »بر اساس این بند 

ده دارند ازجمله صدور تأییدیه رعایت جوانب نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را بر عه

ی یا شده همانند مدارس دولتهای ارائهها با نقشهفنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه

نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، ممنوع است و افراد مشمول هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین

اند از تاریخ ابالغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی وظفم

 « در مقام مهندسی مشاور خودداری نمایند.

دیگر عبارتطور اختصاصی موقعیت تعارض منافع اتحاد ناظر و منظور را موردتوجه قرار داده است. بهاین بند به

د و دارنشده در این بند وظیفه حاکمیتی و نظارت بر استحکام و ایمنی مدارس را بر عهدهاور توصیفمهندسین مش

کند. که از این مهندسین مشاور برای امور مرتبط دیگر استفاده شود، آنان را درگیر موقعیت تعارض منافع میدرصورتی

تر هانگارانیت شغلی خود، وظایف نظارتی خود را سهلها برای حفظ موقعبه زبان ساده امکان دارد این افراد یا شرکت

 کند.( این بخشنامه آنان را مجبور به انتخاب میان یکی از این دو نقش می1انجام دهند. بر همین اساس بند )

 مواد قانونی پشتیبان بخشنامه

مدیریت تعارض منافع  صورت مشخص به الیحهمیرزایی، در توییت خود بهاگرچه وزیر آموزش و پرورش، محسن حاجی

ه به شود. با توجکرده است؛ اما در بخشنامه وزیر قوانین پشتیبان شامل مجموعه وسیعی از قوانین و مقررات میاشاره

عدم تصویب الیحه مدیریت تعارض منافع در مجلس، مجموعه قوانین دیگر مصوب مجلس یا هیئت دولت برای اجرای 

توجه آن است که بیشتر قوانین مورد ارجاع در این بخشنامه به موضوع اشتغال بلبخشنامه استفاده شده است. نکته قا

 شده در بخشنامه آمده است:پردازد. در لیست زیر مجموعه قوانینی پشتیبان عنوانهای دولتی میهمزمان در پست
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 :اسی جمهوری اسالمی ایرانقانون اس 747اصل  .7

توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن دولت نمی جمهور، وزیران و کارمندانجمهور، معاونان رئیسرئیس

عمومی است و نمایندگی  دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات هر نوع شغل

مدیره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت لت دادگستری و مشاورهمجلس شورای اسالمی و وکا

های سمت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.های خصوصی، جز شرکتشرکت انواع مختلف

 ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.آموزشی در دانشگاه

 (:7811)مصوب  قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد .2

گیرند اگرچه برخی مفاد قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد به مباحثی که زیر مفهوم تعارض منافع قرار می

 بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آممی
 
 از آن یادکرده و بهپردازد، اما ظاهرا

 
طور خاص آن را وزش و پرورش صرفا

ها، ها شامل شرکت در مناقصات و مزایدهطور عمومی برخی محرومیتمورداستفاده قرار نداده است. این قانون به

 شود.های خاصی شامل میدریافت کارت بازرگانی، استفاده از تسهیالت بانکی و غیره را برای گروه

 (:7881)مصوب  قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی .8

ها به تصویب رسیده است کارکنان و وابستگان حقیقی و حقوقی دولت از باالترین رده 7881این قانون که در سال 

گیرند و نیز مدیران و کارکنان ز خزانه دولت حقوق میوزیر و وزیران تا اشخاصی که به نحوی از انحاء اشامل نخست

کنند را از شرکت در معامالت یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا هایی که از دولت کمک دریافت میبنگاه

یت کند. این محروماین ماده محروم می 1و  4ها و یا مؤسسات مذکور در بند های وابسته به آنها یا دستگاهشهرداری

ست. عالوه شده االذکر باشد نیز تعمیم دادهها متعلق به افراد فوقهایی که پنج درصد یا بیشتر از سهام آنبرای شرکت

پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در »ها برای بر این محرومیت

ا ها و یها و سازمانها و یا شهرداریها و یا بانکبا وزارتخانه»توانند ن افراد نمینیز تعمیم داده شده است و ای« قانون

سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری 

 «شوند.

 (:7831)مصوب  قانون مدیریت خدمات کشوری .4

ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات کارگیری کارمندان شرکتبه - 41ماده 

گونه خدمات کارمندان این باشد و استفاده ازهای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع میهای سازمانی دستگاهپست

 بر اساس ماده)شرکت
 
 . پذیر است( این قانون امکان71ها و مؤسسات صرفا

باشد. در موارد ضروری با تشخیص تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می -14ماده 

پرستی بدون دریافت حقوق و مزایا صورت سرمقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به

 باشد.برای حداکثر چهار ماه مجاز می

 :کل کشور 7811قانون بودجه سال  2تبصره )ه( بند   .1

https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/802617
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94793
https://aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=0398fe82-d487-40fb-84a5-2b6f81715120
http://dotic.ir/news/6698
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و معاونان و مدیران 7831/1/3( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 17عضویت همزمان مقامات موضوع ماده )

( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )1های اجرائی موضوع ماده )دستگاه

های مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای مدیریتی در هیئتو همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست 7811/1/7

ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازماناجرائی شرکت

 .ها ممنوع استدستگاه

ها های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتسازمان

 ند.باشمستثنا میمدیره هستند از شمول این حکم ها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیئتموجب اساسنامه آنکه به

 :7811قانون تجارت اصالحی سال  247الحاقی ماده  2تبصره  .1

 یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه هیچ فردی نمی
 
تواند اصالتا

د. مدیره انتخاب شوا یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئتآن متعلق به دولت یا نهاده

 شود.متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می

 ؛7818ماه دی 77قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب  .1

 رت آموزش و پرورشسایر مصادیق تعارض منافع در وزا

کند ( دانست. این بند تصریح می1توان بند شماره )ترین بندهای بخشنامه وزیر آموزش و پرورش را میتوجهیکی از قابل

بدیهی است موارد احصایی فوق، ازجمله مصادیق حصری موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نبوده و »

 ابالغ خواهد شد.در حوزه ویژهسایر موارد و مصادیق مرتبط به
 
 «های میانی و صف متعاقبا

کند تمام مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش در این بخشنامه مدیریت دیگر این بند تصریح میعبارتبه

های میانی و صف نشده است و در آینده و پس از کشف و بررسی سایر مصادیق تعارض منافع بخصوص در حوزه

طور عمومی یک روزنه امید برای بسیاری از مصادیق موردتوجه های تکمیلی ابالغ خواهد شد. این بند بهلدستورالعم

 که در این بخشنامه به آن پرداخته نشده است باز خواهد کرد.

افع های تعارض مندریافت هدیه، ارتباطات پساشغلی، تعارض وظایف و تعارض درآمد و وظیفه تنها بخشی از موقعیت

های سهامداری، اشتغال در ای به آن نشده است. برای مثال نیاز نیست موقعیتکه در این بخشنامه هیچ اشارهاست 

های گردان به این موضوع اشاره صورت همزمان باشد. ارتباطات پساشغلی یا دربهای شغلی مرتبط و غیره بهموقعیت

مراکز خصوصی آموزشی پس از دوران اشتغالشان ممکن دارد که امکان اشتغال معاونان و مدیران آموزش و پرورش در 

است باعث بروز تصمیمات ناعادالنه در زمان مسئولیتشان شود. برای مثال به امید ایجاد رابطه شغلی در آینده از تخلفات 

 ای برای آنان تنظیم کنند.انگارانهمؤسسات خصوصی بگذرند و یا قوانین سهل

https://www.cbi.ir/showitem/15059.aspx
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ان دهد، بنابراین کارکنکز خصوصی، کارکنان دولت را در موقعیت جبران لطف قرار میاز طرف دیگر دریافت هدیه از مرا

هایی برای دریافت هدیه از مراکز خصوصی آموزشی داشته باشند. عالوه بر این بخش آموزش و پرورش باید محدودیت

ش و پرورش شده است. برخی تعارضات ساختاری همچون تعارض درآمد و وظیفه نیز منجر به اختالالت جدی در آموز

ها برای تغییر کاربری گیری موجی از درخواستهای توسط خود آموزش و پرورش موجب شکلبرای مثال تأمین هزینه

 توان آن را در زمره تعارض درآمد و وظیفه قرار داد.مدارس به تجاری شده است که می

های جدی منجر شده است. ازجمله هدایت سیبجدای از این موارد، تعارض منافع در صف )معلمان( نیز به برخی آ

آموزشی و غیره را های خصوصی، افت کیفیت آموزش مدارس عمومی، توصیه کتب کمکآموزان به سمت کالسدانش

عنوان پیامدهای این تعارض منافع عنوان کرد. عالوه بر این در سطح مدیریت مدارس نیز امکان برخی توان بهمی

 ع وجود دارد.های تعارض منافموقعیت

توان امید جدی به مدیریت تمام سطوح تعارض ( بخشنامه وزیر آموزش و پرورش نشان داد که می1حال بند )بااین

 منافع در وزارت آموزش و پرورش داشت.

 درباره گزارش پیش رو

است. طی  وگوهایی با برخی کارشناسان حوزه آموزش عمومی و مسئوالن آموزش و پرورشگزارش پیش رو حاوی گفت

شونده از وضعیت تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش، امکان اثربخشی ایم ارزیابی مصاحبهوگوها کوشیدهاین گفت

بخشنامه، موانع پیش روی اجرای بخشنامه و راهکارهای پیشنهادی را مورد بحث قرار دهیم. در ادامه طی دو محور 

 شود. به ارائه میشده از این مصاحهای استخراجترین گزارهمهم

 موانع پیش روی اجرای بخشنامه 

بندی شمرند. به لحاظ دستهوگو شده، موانع چندی را پیش روی اجرای بخشنامه برمیها گفتکه با آنکارشناسانی 

فقدان حمایت مردمی، مدنی، »، «های حقوقی و بستر قانونی الزمفقدان حمایت»ی موضوعی این موانع در سه دسته

قابل احصا « زش و پرورش در تعارض منافعباال و میانی درون و بیرون آموی مدیران ردهدرگیری گسترده»و « صنفی

 شده توسط کارشناسان به این شرح است: هستند. مشروح موانع برشمرده

 مشمول شدن بخش زیادی از سطوح باالی مدیریتی آموزش و پرورش و مقاومت آنان در برابر اجرای آن .7

افع خود توسط بسیاری از مدیران های گوناگون جهت دور زدن بخشنامه و پنهان کردن تعارض مناستفاده از راه .2

 مشمول بخشنامه
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خارج از حوزه آموزش و پرورش )در مجلس، شورای عالی انقالب فرهنگی،  یحضور بسیاری از مسئوالن رده باال  .8

احتمال های آزاد و ... و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...( در مدیریت و مالکیت مدارس غیردولتی، آموزشگاه

 بخشنامه عدم مشمولیت آنها در

تراشی مدیران رده باالی خارج از حوزه آموزش و پرورش که خود به نوعی درگیر موارد ذکر شده در مقاومت و مانع .4

 بخشنامه هستند.

عدم آگاهی مردم از مباحث مربوط به تعارض منافع به طور کلی و تعارض منافع در آموزش و پرورش به طور خاص  .1

 بخشنامه و عدم همراهی ناشی از آن با اجرای

ها و جامعه مدنی از بخشنامه در این مورد و موارد مشابه و عدم حمایت از وزرایی که تاکنون عدم حمایت کافی رسانه .1

 اند.های خود مطرح کرده و پی گرفتهخانهاین بحث را در وزارت

ر مسیر اجرای های فساد و انحراف طی سالیان طوالنی که همچون سدی دها و موقعیتگیری انواع زمینهشکل .1

 کنند و عدم امکان حذف کامل آنها در کوتاه مدتبخشنامه عمل می

 ای خاصعدم انتشار اطالعات آموزش و پرورش به صورت شفاف و انحصار دسترسی به اطالعات در دست عده .3

 میده است.های فرار و دور زدن قانون انجاتضاد و تعارض میان قوانین مختلف که به عدم اجرای آنها و ایجاد راه .1

های صنفی بخش خصوصی )معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی و گروهاحتمال ایجاد مانع از سوی برخی  .71

 های آزاد( برای اجرای بخشنامه آموزشگاه

 های خصوصی، انتشارات و ...(های بخش خصوصی )مدارس غیردولتی، آموزشگاههای بنگاهتراشیمانع .77

رات ناشی از آن در سطوح گوناگون مدیریتی از وزیر تا دیگر سطوح و عدم امکان تغییر دولت در سال آینده و تغیی .72

 پیگیری اجرای بخشنامه

عدم تصویب الیحه تعارض منافع در مجلس و تبدیل آن به قانونی دارای ضمانت اجرا و در نتیجه عدم حمایت  .78

 بخشنامه با قوانین و اسناد باالدستی.

 رای بخشنامه از جمله فقدان مجازات برای افراد متخلف های اجرایی الزم بعدم وجود ضمانت .74

گیری و عدم اجرای درست وظایف از سوی نهادهای کنترل کننده و نظارتی و نیز عدم استقالل آنها در تصمیم .71

 برخورد با موارد تخلف

 راهکارهای اجرایی شدن بخشنامه 

با عنایت به مجموعه موانع موجود، راهکارهای عملیاتی برای اجرای بهتر و موثرتر بخشنامه از منظر کارشناسانی که در 

 یفعاالن نهادهاها، خانواده جلب حمایت»وگو شده است در چند دسته قابل احصا هستند: ها گفتاین طرح با آن

های مکمل برای پایش و مدیریت واسط و دستورالعمل ی ساختارهایتعبیه»، «ی صنفی معلمانهاتشکل و یمدن

، «های مربوط به تعارض منافع کارکنان و اجزای مختلف وزارتخانهرسانی شفاف دادهانتشار و اطالع»، «تعارض منافع
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در ادامه مشروح راهکارهای پیشنهادی « . طلبی در نهادهای نظارتی به ویژه مجلس شورای اسالمیحمایت»

 شوند: رائه میکارشناسان ا

ایی های تابعه تشکیل کارگروهی برای شناسبا توجه به شناخت بیشتر این وزارتخانه نسبت به سازمان خود و سازمان .7

ده، شهای جدید شناساییهای تعارض منافع در وزارت خانه اقدام کنند و سپس بر اساس موقعیتو احصاء موقعیت

 مرور تکمیل شوند.قوانین به

های تعارض منافع احتمالی ها و گلوگاههای وزارت صادر شود تا تمام موقعیتبرای تمام زیرمجموعهدستورالعملی  .2

 سازمانشان را شناسایی و اعالم کنند.

د، شوهای تعارض منافع میبا توجه به اینکه ذینفع بودن برخی کارمندان و مدیران مانع از اعالم تمام موقعیت .8

 وپرورش نیز محولی تعارض منافع به گروه کارشناسی خارج از وزارت آموزشهاشود شناسایی موقعیتتوصیه می

 شود. 

 قوانین جدید مغایر برخی قوانین گذشته است و یا با استناد به برخی قوانین موجود می .4
 
توان با توجه به اینکه غالبا

الح ه  قوانین تعارض منافع اصشود قوانین گذشته بازبینی و با توجه باز اجرایی شدن جدید سر باز زد، توصیه می

 شوند.

ها، گذاریها، واهای تعارض منافع ) برونسپاریدر هر سازمان باید نقشی تعریف شود که وظیفه آن  نظارت بر گلوگاه .1

ها صدور مجوز و....( باشد و عدم مغایرت هر یک از موارد ذکرشده با قوانین تعارض منافع قراردادها خریدوفروش

 را تائید کند. 

های موجود در  وزارت خانه باید شناسایی شود و در سایت های تعارض منافع احتمالی هر یک از نقشموقعیت .1

مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد و از مراجعین و سایر کارکنان خواسته شود در صورت مشاهده مصادیق تعارض 

 منافع اعالم کنند.

آوری شود و در دسترس کارمندان ای جمعهای تعارض منافع احتمالی هر سازمان پس از احصا در کتابچهموقعیت .1

 ها خودداری کنند. ها از آنآن سازمان قرار گیرد تا ضمن آگاهی از این موقعیت

دن آن  با تغییر که اجرای ش 1/77/11با توجه به بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی مورخ  .3

یب صورت الیحه به مجلس ارائه و تصوشود مفاد این بخشنامه بهوزیر سابق راه و شهرسازی متوقف شد، پیشنهاد می

های بعد تضمین شود و از سوی دیگر بتوان کسانی که مغایر با آن عمل سو اجرایی شدن آن در دورهشود تا از یک

 و پیگیری قضایی انجام داد.عنوان مجرم شناسایی کرد کنند را بهمی

ض های تعاروپرورش برای نظارت دقیق و صحیح، باید نسبت به موقعیتنهادهای نظارتی درون و بیرون از آموزش .1

 منافع آشنایی کامل داشته باشند. 

راحتی های تعارض منافع غیرقانونی نبوده است، شناسایی اسامی مشمول آن بهبا توجه به اینکه تاکنون موقعیت .71

ها، یا مراکز خصوصی مشمول تعارض شود  بانک اطالعاتی از اشخاص، پروژهگیرد. بنابراین توصیه میصورت می
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ها اقدامات و راهکارهای مناسب را شناسایی و پیگیری پایه تهیه شود، تا بتوان بر اساس آنمنافع و سایر اطالعات

 کرد.

ها م نحوه مدیریت و رفع تعارض منافع و یا عمل نکردن آنانتشار اسامی دارای موقعیت تعارض منافع و سپس اعال .77

 ای برای عملی شدن آن خواهد بود.به این بخشنامه، پشتوانه

سازی اطالعات و ارتباطات اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات یکی از مواردی است که در جهت شفاف .72

های شود  مجوزها، قوانین مربوطه، پروژهوصیه میشود. لذا برای جلب افکار عمومی تشغلی پیشنهاد می

عنوان ناظر و حامی اجرایی شدن وساز مدارس، پیمانکاران و مجریان در دسترس عموم قرارگرفته تا مردم بهساخت

 این بخشنامه در صورت مشاهده موقعیت تعارض منافع  اعالم و پیگیری کنند.

های مختلف دولتی، بخش عمومی و ها دستگاهر بین رسانههای متفاوت آن باید دتعارض منافع و موقعیت .78

 ها حساس سازی شوند.های حاکمیتی تبدیل به یک گفتمان شود و کارکنان نسبت به این موقعیتارگان

ها و احزاب برای تبدیل موضوع به یک گفتمان استفاده از توان نیروهای نخبه، فعاالن نهادهای مدنی، تشکل .74

 اعتماد عموی و سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد. عمومی، موجب بازسازی

 گویی پرهیز شود و به ابهاماتیشود از کلیبرای همراه کردن افکار عمومی برای اجرایی شدن بخشنامه  توصیه می .71

ها تعارض منافع است گیری آنوپرورش همواره در افکار عمومی مطرح بوده است و مبنای شکلکه در مورد آموزش

 صورت موردی و واضح پرداخته شود.درسی، مدارس غیرانتفاعی( بهکنکور، گسترش کتب کمک)مانند حذف 

 موخره 

اقدام وزیر آموزش و پرورش در صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش گام عملی مهمی برای 

ی اموزش ای اجتماعی و مردمی و بدنهکارآمدسازی نظام آموزش و پرورش است. چنانچه این بخشنامه با حمایت نیروه

لگویی تواند اهای ذینفع منتفع از تعارض منافع را به عقب براند، میی عمومی شده و گروهو پرورش بدل به یک مطالبه

های مشابهی برای مقابله با های اجرایی باشد تا در حدود اختیارات و مبانی حقوقی موجود گامبرای سایر دستگاه

 بردارند.  تعارض منافع

ای از دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی نظران، مقالهی این مدخل و پیش از متن مصاحبه با صاحبدر ادامه

های اجرایی بر حل تعارض منافع در ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مرور مفید و مختصری بر روند تالش

دهد ارائه شده است. ی تعارض منافع و فقر آموزشی به دست میهم رابطهداشته و چارچوب مفهومی کارآمدی برای ف

ع تعارض منافع رفبند گفتار دیگر کارشناسان نیز بوده است: ای تاکید نهاده که ترجیعنویسنده در این مقاله بر دقیقه

 یت جدیازمند حمایاست، نت کاهش فقر  یو در نها یاو حرفه یت اخالق مدنیاصالح نهاد دولت، تقو یبرا یاکه پروژه

ت یداد، حما خواهندا یاند که شعار مبارزه با تعارض منافع را سر داده ییاز وزرا یها و جامعه مدناست. اگر رسانه یمردم

 شوند.یم ینینشنکنند، آنها مجبور به عقب

  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
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 یآموزش یتعارض منافع، منشاء فقر و نابرابر
 (یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ی)معاون رفاه اجتماعیدریاحمد م

ود که بتواند منافع خ یا سازمانیوجود تعارض منافع در کشور است. گروه  یو ناکارآمد یفقر، نابرابر یهاشهیاز ر یکی

 یاستگذار و حتیفه سیدهد. وظیگران را کاهش میش و سهم دیل کند، سهم خود را از اقتصاد افزایگران تحمیرا بر د

با انواع  یاهاست. در هر جامعهها و سازمانمنافع گروه یسازاهنگهم یبرا ییهاافتن راهی یاجتماعپژوهشگران علوم

 م: یرو هستمنازعه بر سر منافع روبه

 منافع ملی با منافع سایر کشورها؛ تعارض 

 منافع اقشار با یکدیگر مانند کارگران با کارفرمایان؛ تعارض 

 های اقتصادی مانند بخش مالی با بخش صنعتی؛منافع بخش تعارض 

 منافع مناطق مانند کالنشهرها با سایر شهرها و روستا؛  تعارض 

 منافع اقوام با یکدیگر و با دولت مرکزی؛ تعارض 

 نابع مپردازان با بازنشستگان یا تعارض نسل کنونی با آینده در برداشت از نسلی، مانند بیمهمنافع بین تعارض

 طبیعی و تخریب محیط زیست؛

 های اجرایی.منافع سازمانی مانند تعارض منافع شهرداری با سایر دستگاه تعارض 

و علم  یاقتصاد یاستگذاریس ی، اقتصاددانان نهادگرا حل مساله تعارض منافع را مساله اصلیان مکاتب اقتصادیم در

 ریان کرد. او و سایوه حل تعارض منافع بیمساله علم اقتصاد را ش 7181دهه  یاز ابتدا« جان کامونز»دانند. یاقتصاد م

 تواند منافع متعارض رایم ییدست نامر یاز مبادالت اقتصاد یچکن اعتقادند که تنها در بخش کویان بر اینهادگرا

اندازه  ك جامعه تا چهین خواهد کرد که دولت در ییت دولت تعیفیم، کیهماهنگ کند و اگر از آن حاالت خاص بگذر

و مخرب  اسالمن یگر رقابتیکدیشتر با یکسب سهم ب یها برال کند. گروهیتبد یتواند نزاع بر سر منافع را به هماهنگیم

 ل کنند.یسالم تبد ین رقابت را به رقابتیبتوانند ا یمدن ینکه دولت و نهادهایخواهند داشت، مگر ا

دولت  ییاجرا یهاتیگر، به ظرفید یها و از سوها و سازمانك از گروهیك سو به قدرت هر یمنافع از  یسازهماهنگ

حل  یل و اراده آنها برایرغم تمان منازعه، قدرت مطلق ندارند و احتمال دارد بهیدارد. دولتمردان در حل ا یبستگ

کوچك تن دهند و در واقع چشمان  یاز جامعه به نفع گروه یزرگتعارض منافع مجبور شوند که به مصادره منافع بخش ب

 ببندند.  یخود را بر چپاول منافع عموم

ر تعارض منافع متضر  یمنف یامدهایاز مردم است که در حال حاضر از پ یت گروهیازمند حمایبا تعارض منافع ن مقابله

 یو خصوص یولتکه از اشتغال همزمان کارمندان دولت در دو بخش د یت شغلیموقع یایشوند؛ مانند جوانان جویم

ت یعن گروه، برخالف برندگان و حافظان وضی. متاسفانه ادننیبینند و فرصت اشتغال خود را از دست رفته میبیب میآس
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 یها، نهادهاد است. رسانهیحل تعارض منافع بع یت اجتماعیقدرت هستند. بدون حماار پراکنده و کمیموجود بس

 انمدر مبارزه با تعارض منافع فعال شوند تا بتوان در مقابله با اشتغال همز یطور جدد بهیندگان مجلس بایو نما یمدن

 روز شد.یتعارض منافع پ یهاتیر موقعیو سا

-7814ن بار در بخش سالمت کشور و در قانون برنامه پنجم توسعه )یم موضوع تعارض منافع اولیدانیآنجا که م تا

 یسما ر ی یمانیکه در استخدام پ یپزشکان»امه پنجم توسعه آمده بود: قانون برن 82ماده  2( مطرح شد. در تبصره 7811

، ی، آموزشیصیدر مراکز تشخ یت پزشکیمجاز به فعال د،هستن یردولتیغ یو عموم یدولت یدرمان  -یمراکز آموزش

 «ستند.یه نیریو خ یبخش خصوص یهامارستانیو ب یدرمان

طور گاه اجرا نشد و پزشکان همچنان بهچیه یو دولت یدر بخش خصوص یقانون منع اشتغال همزمان کادر درمان 

 یو دولت یمشغول به کار هستند. اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوص یو خصوص یهمزمان در بخش دولت

، یماران به بخش خصوصیب تقالماران وارد کند. انیو منافع ب یت خدمات درمانیفیبه ک یب جدیتواند آسیم

ولت ماران، دینه نادرست به بیل هزیو تحم یرضروریغ یزهایتوسط دولت، تجو یبه نفع بخش خصوص یارگذمقررات

ن رو، در اکثر کشورها اشتغال همزمان در بخش یبارز اشتغال همزمان است. از  ا یهابیگر از آسمهیب یهاو سازمان

قدرت نامتقارن طرفداران و مخالفان اشتغال  د درین قانون را بایا یممنوع شده است. علت عدم اجرا یو دولت یخصوص

ند، شاغل یو دولت یکه در بخش خصوص ین قانون با منافع تمام پزشکان و متخصصانیا یوجو کرد. اجراهمزمان جست

توانست به یقانون اگرچه م نیا ین قانون مخالف هستند. اجرایا یرو احتماال همه آنها با اجرانیر است و از همیمغا

کرد، ینم یندگیطور مشخص نمان گروه را بهیمنافع ا یچ نهاد مدنینکه هیماران باشد، اما با توجه به ایو ب نفع مردم

ا شدند، لذیرو ممتشکل و قدرتمند روبه یکردند، با مخالفت گروهین قانون را اجرا میان قانون ایاجرا نشد. اگر مجر

 آن سرباز زدند. یاز اجرا ت آن گروه متشکل و قدرتمند یاز حما یربرخوردا یبرا

ك یکشور با  یسپرده شد، اشتغال همزمان در نظام مهندس یقانون برنامه که در سکوت به فراموش 82ماده  برخالف

 شد.  ینینشر مسکن مجبور به عقبیماند و وز یت اشتغال همزمان به قوت خود باقیرو شد، اما در نهاجنجال روبه

نه و موجبات یکه زم یرش همزمان اموریمنع پذ ییدستورالعمل اجرا»با ابالغ  7811بهمن  1در  یآخوند عباس

همزمان در  یدستگاه مشمول دستورالعمل را از تصد 72، کارکنان «آوردیا قبول منافع متعارض فراهم می یندگینما

روز فرصت داده شد تا 11به کارکنان دولت بخشنامه  نیمنع کرد. در ا یو استفاده از پروانه نظام مهندس یدستگاه دولت

فت: ن بخشنامه گیه ایر وقت مسکن در توجیرا انتخاب کنند. وز یکی یت در نظام مهندسیو عضو یان شغل دولتیاز م

 یریگدر جهت شکل ین آن را اقدامیهمچن« جوانان مهندس دارد. یم برایقدرت خلق کار مستق یین کار به تنهایا»

وسط ساختمان ت یان مهندسینوبن یوکارهاکسب یریگو منجر به شکل یاو رقابت حرفه ییبر دانش، کارا یمتکبازار 

 دانست. یشغل یهاش فرصتیمهندسان جوان و افزا
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ر مسکن خواستار لغو یخطاب به وز یاون عمران مجلس در نامهیسین بخشنامه در کمتر از دو هفته کمیاز صدور ا پس
دو  یاعالم کرد. آخوند یرقانونیر مسکن را غیون عمران مجلس، بخشنامه وزیسیکم یه سخنگون بخشنامه شد. نامیا

درصد  1را از کسر  یگر سازمان نظام مهندسیبخشنامه د رك بخشنامه اشتغال همزمان و دیبخشنامه صادر کرده بود. در 
 امیر کشور که در همان ای، معاون وزیافشان یون عمران مجلس، محمدعلیسیاز درآمد اعضا منع کرده بود. عالوه بر کم

 نویسینده مجلس و عضو کمی، نمایالله رجبن بخشنامه مخالفت کرد. فرجید، با صدور ایتهران رس یبه مقام شهردار
 ین بخشنامه مخالفت کرد. آخوندیبود، به شدت با ا یسازمان نظام مهندس یمرکز یعمران که همزمان عضو شورا

( . مخالفت عضو 7811مهرماه  1سنا یرا لغو و پروانه اشتغالش را باطل کرد )ا یم مهندست او در سازمان نظایعضو
را  یجبالله رد حکم ابطال پروانه فرجیر جدیآنکه وز تاافت یر مسکن ادامه یع وزیون عمران مجلس تا مراسم تودیسیکم

 ( .7813آبان ماه  23مهر،  یلغو کرد )خبرگزار

 111ش از یشود بیشدند. گفته م یوان عدالت اداریر مسکن از دیخواستار لغو بخشنامه وزز یاز مهندسان ن یتعداد
ز درآمد اعضا، احتماال یدرصد از وار 1ن بود که با لغو یر مسکن ایت بردند. تصور وزیوان عدالت شکایمهندس به د

ن یدرصد از درآمد خود را به ا 1 مجبور هستند یمهندس ظامتواند پشتوانه اعضا را به دست آورد. مهندسان عضو نیم
 ت ویکرد، اما کارکنان دولت در شکایت میر مسکن حمایاز وز ید بدنه نظام مهندسیز کنند. قاعدتا بایسازمان وار

 وتکبه نفع آنها بود، س یت تعارض نبودند، اما بخشنامه آخوندیاعتراض دست باال را گرفتند و مهندسان که در موقع
در چند روزنامه نوشت.  ییهاادداشتیمختلف مصاحبه کرد و  یهابا رسانه یت عمومیجلب حما یبرا یکردند. آخوند

 از دولت عنوان کرد.  یو ضامن استقالل جامعه مدن یات اخالق حرفهیاو اقدام خود را الزمه مبارزه با فساد، تقو

رش منافع متعارض، یپذ»ان کرد: یگونه بنیت کار خود را اینوشت، اهم 7811مهرماه  1که در  یادداشتیمثال در  طوربه
و  یو صنف یتجار یو بنگاهدار یادار یهاشه فساد در دستگاهیو ر یادر امور حرفه یاخالقین نشان بیتربزرگ

 فهیکردم، به حکم وظیب میرا تعق ینظام مهندس یهازمانش مساله سایها پاست؛ من که از سال یاحرفه ینهادها
جامعه از نحوه انجام کار  یتی، فساد و نارضای، ناکارآمدیین حد از نارسایتفاوت از کنار ایم بتوانستینم یقانون

ك ی ن( . اما نه قدرت او به عنوا7811مهرماه  8، یاسالم یجمهور ی)خبرگزار« عبور کنم یدر کشور به سادگ یمهندس
 یها داد. قاضف موقت بخشنامهیحکم به توق وان عدالتیفتاد. دیاو کارگر ن یاات دولت و نه اقدامات رسانهیعضو ه

ه علت الزم را داشته باشد و ب ید پشتوانه قانونیبا ینیچننیا یاصدور بخشنامه یر مسکن برایوز»وان اعالم کرد که ید
 یانوزارت مسکن( زم یان، معاون اقتصادیوگو با مظاهر)گفت« ندارد. جرات ایبخشنامه قابل ین باالدستیفقدان قوان

از  یرا گذراند، مجددا گروه یتهران مصوبه مشابه یاز تعارض منافع در شهردار یریجلوگ یشهر تهران برا یشوراکه 
وان عدالت ید 72 عبهش 7813را صادر کرد. در خرداد  ین رایوان دوباره همیت بردند و دیوان عدالت شکایمهندسان به د

، با موضوع منع استفاده 71/1/7811شهر تهران مصوب  یشورات تعارض منافع یریمصوبه مد 1ماده  یدر اجرا یادار
کرد.  شهر متوقف یت شورایبان و خروج از حدود صالحیرا با استناد به نبود قانون پشت یپروانه نظام مهندس یایاز مزا
بود. در  یراتییازمند تغین ین باالدستیطبق اسناد و قوان« تهران یدر شهردار فعت تعارض منایریمد»مصوبه  1ماده 
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نامه نییمکرر آ 2ماده  1بند  ییدستورالعمل اجرا»شهر مطابق با  یقرار شد مصوبه شورا یوان عدالت اداریوگو با دگفت
 ابالغ شد، اصالح شود. یشهرسازر راه و یوز یاز سو 11که در سال « و کنترل ساختمان یقانون نظام مهندس ییاجرا

گانه مندرج در قانون نظام هفت یهاك از رشتهیاشتغال در هر  یهاپروانهدارندگان »د که یگویم 1ماده  هیاصالح
تابعه تحت  یتهران و واحدها یه که همزمان در شهرداریا مرتبط و در هر پای یو کنترل ساختمان اعم از اصل یمهندس

تغال به د از پروانه اشی، نبابه کنترل ساختمان را بر عهده دارند وطا امور مربید نقشه ییا تای یت بررسیهر عنوان مسوول
 «از آن استفاده کنند. یناش یازهایمندرج در ظهر پروانه خود و امت یهاتیکار در صالح

 یو مل یاستان یهاك طرف و مقاومت سازمانین دستورالعمل از یاز ا یعموم یها و نهادهات قاطع رسانهیحما عدم
ر یوز یز با استعفایت نیکرد. درنها یاصطکاک یتیرا وارد موقعن دستورالعمل یا یگر، اجرایاز طرف د ینظام مهندس

 سپرده شد. ین دستورالعمل به فراموشیا یوقت اجرا

 یهااست، اما تالش یبه قوت خود باق یهمچنان موضوع تعارض منافع در بخش مسکن و سازمان نظام مهندس هرچند
بدهد،  نه به مجلسین زمیدر ا یاحهید دولت ال ینشان داد بان تجربه بود که یدستاورد هم نبود. احتماال ایر مسکن بیوز

حقوقدانان معتقد بودند که تعارض منافع از اصول  ی. برخندت کنیآن حما یوان عدالت بتوانند از اجرایتا قضات د
تواند کارکنان خود را از اشتغال یر میز وزیح نیك قانون صرین کشور است و بدون یاز قوان یاریبس یو ضمن یهیبد

 همزمان باز دارد. 

با شکست مواجه شد، اما  یت تعارض منافع در سازمان نظام مهندسیریمد یبرا یر وقت راه و شهرسازیتالش وز اگرچه
 نافع رقمت تعارض میریدر حوزه مد یشتریدولت اقدامات ب یشتر وزرایت تعارض منافع و اصرار بیریحه مدیب ال یبا تصو

 تابعه خود ابالغ کرد. وزارت یهابا تعارض منافع را به دستگاه هر آموزش و پرورش، مقابلیقبل از وز یعتمداریخورد. شر
ان یمنعقد کرد. از م یاتفاهمنامه یق تعارض منافع، با جهاد دانشگاهیو برخورد با مصاد ییشناسا یتعاون برا

عالم رفع آن ا یبرا یتاکنون مصداق اشتغال همزمان و برنامه مشخص یستیتابعه وزارت تعاون، سازمان بهز یهاسازمان
ن بخشنامه در ی، بخشنامه منع اشتغال همزمان را ابالغ کرد. ثمره ا7813در مهر  یستیس سازمان بهزییکرده است. ر

اسان سازمان ران و کارشنینفر از مد 711ن بخشنامه یا ی( خود را نشان داد. بر اثر اجرا7813ماه همان سال )بهمن
 خود را واگذار کردند. یردولتیغ کزت مرایریز مدینفر ن 712استعفا و  یستیبهز

کارشناس ناظر حضور داشتند. وجود  711و  یمعاون استان 1، یرکل استانیمد 8نفر  712ن یان ایمهم آنکه در م نکته
وجود  یستید آن در سازمان بهزامیپ یدهد که چه حجم از تعارض منافع و مفاسد احتمالینشان م یتین وضعیچن

نگر رایتواند ویها مر بخشیمانند سا یستیبهزدر سازمان  یو دولت یداشته است. اشتغال همزمان در بخش خصوص
ب به کس یدولت است، در بخش خصوص یهاارانهیع یکه مسوول نظارت، صدور مجوز و توز یا کارمندیر کل یباشد. مد

امبرگونه انتظار داشت که هم مراکز یپ ید از کارمندین حالت فقط بایو کار مرتبط با آن دستگاه مشغول است. در ا
 یرا براساس منافع عموم یستیك چشم نگاه کند و تعداد مراکز بهزیکودك را به  یمعلوالن، مهدها لمندان،سا ینگهدار

 م کند.یخود تنظ یو نه منافع خصوص
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 شیقدم به پ ك: یمنافع در آموزش و پرورش تعارض

د یحه تعارض منافع ظرف دو ماه بایران مشمول ال یمسووالن و مد»وپرورش اعالم کرد که ر آموزشیوز  11خردادماه  21

 با توجه به« را انتخاب کنند. یکیت متعارض یا موقعیت در آموزش و پرورش یان مسوولیف خود را مشخص و میتکل

د عمده یتاک یز همچون دو مورد قبلین ییرزایمیاج، حیدولت یهاگسترده اشتغال همزمان در دستگاه یامدهایپ

 دستور خود را بر اشتغال همزمان گذاشته است.

 یشود. نحوه اجرایت تعارض منافع میریحه مدیوپرورش شامل تمام مشموالن ال واقع دستورالعمل وزارت آموزش در

ران، ین دستورالعمل تمام مدیحه باشد. بر اساس ایت ال یزان موفقیم یابیارز یبرا یآزمونتواند ین دستورالعمل میا

 نظارت یز شورایو ن یو نظارت مرکز یزیربرنامه ،یتگذاراسیس یوابسته، شورا یهاها و دانشگاهمعاونان، سازمان

راکز ا میو اداره مدرسه  یاندازجمله راهت تعارض منافع از یها موظف هستند از قرار گرفتن در موقعها و شهرستاناستان

 امتناع کنند. یردولتیوپرورش غآموزش

در کشور است.  یآموزش یعدالتیل عمده فقر و بیاز دال  یکیوپرورش اذعان داشت که تعارض منافع در آموزش دیبا

 یوپرورش، برگزارآموزشران و معلمان یتوسط مد یردولتیمدارس غ یاندازاز راه ین مسائل ناشیاز ا یمجموعه بزرگ

ن موسسات است. حضور همزمان کارکنان آموزش و یبا ا یا همکاری یآموزشکمك یها، کتابیخصوص یهاکالس

تر، دهیچیپ یبه دنبال داشته است: هر قدر کتب درس یریناپذجبران یآثار منف یو دولت یپرورش در بخش خصوص

 توانند از شبکه خود دریم یشود. موسسات خصوصیتر مپررونق یتر شود، بازار کتب کمك درستر و سختثباتیب

 و یآموزان به موسسات خصوصسوق دهند که دانش یرا به سمت یاستفاده کنند و نظام آموزش شوپروروزارت آموزش

 از داشته باشند.ین یشتریب یکتب کمك درس

وضع  یگر صاحب منفعت هستند، مقرراتیاستگذار و در طرف دیز خود سیك طرف میوپرورش که در آموزش رانیمد

ن یدر ا بودجه دولت یکه قرار بود به کسر یردولتیمند شوند. مدارس غشتر بهرهیب یکنند که بتوانند از کمك دولتیم

 شوند. رندهیگمكک یره ارزیمصوب شد که از صندوق ذخ 13بخش کمك کنند در سال 

 یرانتفاعیبه مدارس غ یمانند تهران از مدارس دولت ییدر شهرهاآموزان ، دانشیردولتیش درآمد مدارس غیافزا یبرا

 شوند. ین مدارس انتقال داده میبه ا یردولتید خدمت از مدارس غیبه نام خر یدر طرح

 یگر تجربه قبلیاست. از طرف د یك مساله جدی ییاجرا یهادهد تعارض منافع در دستگاهیفوق نشان م یهانمونه

آن است که  ین به معناینفعان است. ایاز مقاومت سخت ذ یت تعارض منافع، حاکیریدولت در مواجهه با مد یوزرا

رند، ین نبرد نپذیفعال در ا یاصالح دولت را دارند، نقش غهکه دغد یو تمام کسان یمدن یهاها، دولت و سازماناگر رسانه

 واهند آمد.از عهده مقابله با تعارض منافع بر نخ ییوزرا به تنها
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 یکار عمومت افیجلب حما یست. برایسته است، شناخته شده نیل گوناگون آنچنان که شایتعارض منافع به دال  مساله

شن مردم رو یمخرب آن را برا یامدهاید مفهوم تعارض منافع و پیشوند، بایکه از رفع تعارض منافع منتفع م یو کسان

ت تعارض یریمد یهات پروژهیموفق یبرا ییافزاجاد ائتالف و همیو ا یاسیس یبانی، احتمال پشتین درکیکرد. بدون چن

 یهایو مرکز بررس یجمهوراستیر یز خواهد بود. به هر حال، دولت دوازدهم به همت معاونت حقوقیمنافع ناچ

در  را« یومه خدمات عمیو ارا یف قانونیت تعارض منافع در انجام وظایرینحوه مد»حه ی، ال یجمهوراستیك ریاستراتژ

تر از آن از فساد و مهم یریشگیپ ین بسترهایتراز مهم یکیحه ین ال یب به مجلس داده است. ایتصو یبرا 7813 آبان

ازدهم و دوازدهم در حوزه تعارض منافع انجام شد، یکه در دولت  یت است. مجموعه اقداماتیحاکم یبهبود کارآمد

 برده است . رفع تعارض یپ یت از منافع عمومیدر حما عتعارض مناف تیریل مدیبدیدهد که دولت به نقش بینشان م

ت یازمند حمایت کاهش فقر  است، نیو در نها یاو حرفه یت اخالق مدنیاصالح نهاد دولت، تقو یبرا یامنافع که پروژه

داد،  خواهندا یاند ادهکه شعار مبارزه با تعارض منافع را سر د ییاز وزرا یها و جامعه مدناست. اگر رسانه یمردم یجد

 شوند.یم ینینشت نکنند، آنها مجبور به عقبیحما
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 عبدالله انصاری: گام بعدی؛ گردآوری نظام اطالعاتی و اصالح مقررات

وپرورش در اواخر خردادماه امسال توییتری نوشت ، وزیر آموزش« محسن حاجی میرزایی»

وپرورش عملیاتی کند و مبنی بر اینکه مصمم است تا مدیریت تعارض منافع را در آموزش

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد »ای در این خصوص ابالغ کرد. بعدازآن، بخشنامه

، وپرورشبررسی ابعاد این بخشنامه و مصادیق تعارض منافع در آموزشمنظور ، به«دانشگاهی

رش و وپروعلمی پژوهشگاه مطالعات آموزش، عضو هیئت«عبدالله انصاری»گفتگویی با دکتر 

 آید. وپرورش ترتیب داده که در ادامه میاستادیار اقتصاد آموزش

 

  ارزیابی شما از ابالغ بخشنامه منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و قانون مدیریت خدمات
 وپرورش چیست؟ زمان در آموزشکشوری یا به عبارتی تعارض منافع اشتغال هم

ه باید شد کتواند بسیار باهای تعارض منافع میمن موافق با این بخشنامه هستم و امیدوارم اجرا شود. مصادیق و شکل

 بیشتر بررسی شود. این کاری که آقای حاجی میرزایی انجام داده است، کار بسیار خوبی است. 

بندی را آوردیم که مبارزه با فساد و رانت جویی در در زیرنظام منابع مالی و اقتصادی، سند تحول بنیادین هم

قق این تعبیر باشد که این بخشنامه یکی از اقدامات تحتواند به نوعی میوپرورش باید صورت بگیرد. کار ایشان بهآموزش

 آن برنامه است و اقدامات دیگری هم الزم است و نباید فقط به این بخشنامه اکتفا کرد. 

 وپرورش های تعارض منافع در آموزشزمان و سایر موقعیتچه مصادیقی از تعارض منافع اشتغال هم
 وجود دارد؟ 

صمیم وپرورش تاکنون هم بسیاری از کسانی که برای آموزشم هم سابقه داشته است و همای است که از قدیاین مسئله

اند و در پشت پرده از منافع مدارس غیرانتفاعی گیرند، خودشان منافعی دارند مثال  صاحب مدرسه یا موسسهمی

گیرد، تصمیم می وپرورش برای مدرسه دولتیکنند. این مضحک است که کسی که در وزارت آموزشاستفاده می

کنند نباید در همان ای در بخش خصوصی فعالیت میخودش منافعی در مدارس غیردولتی داشته باشد. وقتی عده

 آید. حوزه شغلی در بخش دولتی کار کنند، این مسئله با عقل و منطق جور در می
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ده. ه کیفیت مدارس دولتی پایین آمیکی از مسائلی که باعث شده بازار مدارس غیردولتی رونق پیدا کند، این است ک

ای هرود. یکی از عوامل نابرابریدر هرجایی که وضع مدارس دولتی خراب شود، تقاضا برای مدارس غیردولتی باال می

 کند. های درآمدی را بازتولید میثروت و درآمد، ریشه در نابرابری آموزشی است. اگر نابرابری آموزشی حل نشود، نابرابری

وپرورش، جریان اصلی تعارض منافع نیست اما تعارض منافع خویشاوندی و یا سایر دیگر مصادیق در آموزش به نظرم

عنوان موارد آن موجود است، اینکه مثال  مسئولی در وزارتخانه اقوامش را بیاورد و به آنان پست بدهند ولی این وضعیت به

ت. حتی ارتباطات پساشغلی و استفاده .از رانت اطالعات هم وپرورش کشور مؤثر باشد، نیسجریانی که در نظام آموزش

خواستند مدارس غیرانتفاعی را تأسیس کنند، چندان مطرح نیست چون مشکل این است که از همان اوایلی که می

 هایی با درصد سود پایین میداد، ازجمله زمین و یا واموپرورش به مدیران خودش امتیاز میآموزش
 
 دادند، اصطالحا

وپرورش تحت عناوین دادند و یا حتی بعدازاینکه مدارس غیرانتفاعی راه افتادند، آموزشقیمت میتسهیالت ارزان

کردند که بینی میوپرورش، منابعی را پیشکردند که راه بیافتند مثال  در بودجه آموزشمختلفی به آنان کمک مالی می

های مرغوب را برای مدارس خودشان شدیم که مثال  زمینمیبه این مدارس تزریق کنند. در آن زمان ما متوجه 

الب کردند. مثال  از آن اعتباراتی که در قداشتند و یا مدارس خودشان را برای دریافت تسهیالتی به بانک معرفی میبرمی

 دادند. شد، آنان به نفع خودشان اختصاص میبینی میاعتبارات در بودجه پیش

قیمتی بدهند،  ولی به موجود نیست که دولت به مدارس زمین بدهد و یا تسهیالت ارزان در حال حاضر این شرایط

طور مثال معاونت توسعه مشارکت مردمی باید متوجه باشد شود. بهشکل دیگری از منافع بخش خصوصی حمایت می

 که بخواهد منافع مدارساش حمایت از سهامداران مدارس غیردولتی نیست. مأموریت این معاونت این نیست که وظیفه

 غیردولتی را پوشش دهد. 

توانید پس بگیرید، چرا چنین تصمیمی های مدارس غیردولتی را نمیدر ماجرای کرونا بارها مطرح شده است که شهریه

م وپرورش از مردها باید هزینه کنند. درواقع آموزشآموز ارائه نشده است چرا خانوادهاند؟ وقتی آموزشی به دانشگرفته

د. درواقع کننرا پس بگیرند بلکه از منافع مدارس غیردولتی حمایت می ها بتوانند شهریهکند که خانوادهحمایت نمی

 ها باید از منافع عمومی و مردم حمایت کند. معاونت مشارکت

هایی ها دید. البته این هم ذیل معاونت مشارکت است. آموزشگاهتوان در آموزشگاهمصداق دیگر این تعارض منافع را می

 . شودهای زبان و... از جاهایی است که مشمول تعارض منافع میویتی، آموزشگاههای تقمثل کالس کنکور، کالس

وپرورش را درگیر کرده های آموزشهای خرید خدمتی سال گذشته ماجرایی افشا شد که گویا تشکلدر حوزه بسته

 باید از مؤسسان مدارس غبودند. طبق قانون کسانی می
 
. یرانتفاعی باشندتوانند خرید خدمت انجام دهند که حتما

رورش وپآموز از آموزشتوانند مدارس دولتی را بگیرند و معلم بیاورند و در ازای هر دانشصاحبان مدارس غیرانتفاعی می

لوگاه شود. اینجا گآورد که به چه کسی این امتیاز واگذار میپول بگیرند. این امتیازی است که این سؤال را به وجود می
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تر از آنکه در قانون آمده، تواند گستردهشود. درواقع دامنه ابعاد این قانون خرید خدمت میمی تعارض منافع و رانت

 باشد. 

ف شود را قطع کرد و کشباید در سطح هرکدام از این موارد یک بازنگری شود و ارتباطاتی که منجر به تعارض منافع می

اینکه در بورس، خود مسئوالن وزارت اقتصاد در ت. مثلبر است زیرا منافع خود مسئوالن اساین روابط سخت و زمان

 ها ارتباط دارند. پشت پرده با کارگزاری

 های پژوهشی، تألیف و ترجمه کتاب اشاره بخشی از بند بخشنامه وزیر به مسئله عقد قرارداد برای طرح
 دارد، به نظر شما چه تعارض منافعی در این بخش وجود دارد؟ 

 طور ویژه به کارکنانهای پژوهشی که وزیر آن را منع کرده است بهمه کتاب و یا قرارداد برای طرحدر حوزه تألیف و ترج

 این ماجرا برعکس است. یکی از مسائلی که 
 
سازمان پژوهش اشاره کرده است که به نظرم اشکالی دارد چون اتفاقا

 آقای حاجی میرزایی برند کنند و زیر سؤال میوپرورش را منکوب مینهادهای پژوهشی آموزش
 
و وزارتخانه و مخصوصا

که  ها این استوپرورش توسط معاونتباید توجه کنند، این است که یکی از دالیل کوبیدن نهادهای پژوهشی آموزش

تواند دستور بدهد که در سه الی چهار سال گذشته، چند تا پژوهش توسط خودشان کار پژوهشی را انجام دهند. وزیر می

 اند. من ازها صورت گرفته است که فرایند تصویب طرح و نظارت آن را خودشان انجام دادهن و یا مدیرکلخود معاونی

 ها را دربیاورد. تواند آمار این طرحراحتی میهستم و آقای حاجی میرزایی هم بهها مطلعبعضی این طرح

ورش، نهاد پژوهشی وزارتخانه، تحقیقات وپر گویند پژوهشگاه آموزشتوجیهی که این افراد دارند این است که می

جهه پژوهشگاه را خراب میکنند و طرحکاربردی ندارد و کار علمی می کنند و بعد ها جنبه عملیاتی ندارد و درواقع و 

 های عملیاتی وهایی را انجام دهیم که جنبهتوانیم طرحها تجربه کار اجرایی داریم، میایگویند چون ما وزارتخانهمی

 ای در ستاد تعریفهای پژوهشیگیرند و کمیتهاش بیشتر باشد. با این توجیه خودشان مجوزهایی را میربردیکا

دی علمی وزارتخانه و یا افراها به دست هیئتکنند، بدون اینکه آن طرحهای پژوهشی تصویب میکنند و سپس طرحمی

یا ارزش علمی و عملیاتی دارد، آیا روش تحقیقش درست خارج از وزارتخانه داوری شود که آیا این طرح شدنی است، آ

 کنند. های سالمی را استفاده میاست، آیا داده

دادند. من به خاطر دارم که پژوهشگاه زنند. این کارها را هم قبال  انجام میدرواقع آنان با این کارشان پژوهشگاه را دور می

د از طرق مختلف صحبت کردند و طرح را درجایی دیگر تصویب طرحی را به لحاظ علمی رد کرده است ولی این افرا

 شود که ما نتیجه تحقیق را ببینیم. ها منتشر هم نمیکدام از این طرحاند و جالب اینجاست که هیچکردند و انجام داده

ترجمه و تألیف  ای نیست. موردی را هم دربارهدر حوزه تألیف و ترجمه کتاب هم این ماجرا وجود دارد ولی جریان عمده

ام که در دانشگاه فرهنگیان اتفاق افتاده است. مورد دیگری بود که طرف برای آموزش ضمن خدمت معلمان شنیده

تاب درسی عنوان کطور خصوصی، کتاب را بهها بهکتاب نوشته و با ارتباطی که با وزارتخانه داشته و با رایزنی با استان
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ها آن کتاب را بخوانند و برای گرفتن امتیاز و پایه امتحان بدهند. درنتیجه آن لمآموزش ضمن خدمت معرفی کرده تا مع

آن  رود. منافع انتشار کتاب هم به سودکتاب در سطح وسیعی منتشر شد و با تقاضای باالی آن، تیراژ کتاب هم باال می

 رود که در سطح وزارتخانه البی کرده است. شخصی می

  افتد، چیست؟ که منافعشان با توجه به این بخشنامه به خطر میبه نظر شما واکنش افرادی 

 کار خوبی است تا در سطح رسانهها تأیید میواکنش این افراد علنی نخواهد بود، آن
 
وث ها این ماجرا لکنند که اتفاقا

ور خودشان که چه طکنند افتد به این فکر میکند، اما چنین افرادی که منافعشان به خطر میشود. کسی مخالفتی نمی

گویم که اسم من را در جایی درج را پنهان کنند تا ردی از آنان پیدا نشود. مثال  اگر من جایی سهامدار باشم، به آنان می

 این روابط به سمت مخفیکنم که بهجای خودم معرفی مینکنند و یا پسر و همسرم را به
 
کاری راحتی پیدا نشود و قاعدتا

 رود. می

وپرورش کار خوبی بوده است اما من مقداری تردید دارم که اجرایی شود زیرا در حال حاضر لی کار وزیر آموزشطورکبه

 در برابر این 
 
بسیاری از مسئوالن وزارتخانه خودشان تعارض منافع دارند و گفته شده است که باید برکنار شوند و احتماال

 ماجرا مقاومت خواهند کرد. 

  اجرای این بخشنامه وجود دارد؟ چه راهکارهایی برای 

یکی از موارد این است که اول مقررات اصالح شوند که اگر کسی کاری انجام داد در وهله اول خالف مقررات باشد که 

کنیم.  تک شناساییبهکار گفت. در وهله بعدی این است که اشخاص در موقعیت تعارض منافع را تکبتوان به آن خالف

شوند به دلیل اینکه تاکنون این موارد پنهان نبوده، و کسانی موارد مصادیق تعارض منافع پیدا می در ابتدا بسیاری از

شوند اما در وهله اول وضعیت تعداد بسیاری از مسئوالن که تعارض منافع سختی پیدا میتر عمل کردند بهکه پیچیده

 ه است. شود چون قبال  قانونی نبوده، کسی هم پنهان نکرددارند، مشخص می

کشورهای دیگر برای مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد سالیان سال است که زحمت کشیدند و پیگیر بودند و 

اند اند نهادهایی ایجاد کنند که اطالعاتی را به دست بیاورند، مقرراتی تهیه کردند و با قوه قضاییه قوی توانستهتوانسته

، هزینه و ایاند تعارض منافع را مدیریت کنند، در دورهکشورهای دیگر که توانستهخواری و فساد را بگیرند. جلوی رانت

ها نظامی ساختند و اطالعاتی را گردآوری کردند و اند. آنای مثل تهیه بانک اطالعاتی و... را انجام دادهکارهای زمینه

یاتی، اطالعات درآمدی خانواده را در نظر کند. مثل سایر کشورها که برای بحث مالها برایشان کار میحاال آن زمینه

 گیرند. می

توانیم توقعی داشته باشیم که وقتی نه نظام اطالعاتی درستی داریم و نه قوه قضاییه کارآمدی داریم، بتوانیم این ما نمی

رفته گشود و یا جلوی فساد و رانت درستی مدیریت نمیمشکل را صد درصد حل کنیم. با این وضع تعارض منافع به
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زمان مدرسه غیرانتفاعی هم دارم. وقتی شود، زیرا کسی متوجه نخواهد شد که مثال  من مسئول وزارتخانه، همنمی

 د. شان باشنقوانینی نباشد پس چرا من این کارها را نکنم، درنتیجه دست همه باز است که دنبال منافع شخصی

اند. ی، مشکل ما این است که قوانین هم با یکدیگر در تعارضاند و بازدارنده نیستند. از طرفدرواقع قوانین ناقص

شود و اطالعات حالت انحصاری دارد و حتی خود ما که داخل وپرورش به کسی داده نمیاطالعات هم در آموزش

 شود. وقتی اطالعاتتوانیم به اطالعاتی دسترسی پیدا کنیم، به ما هم داده نمیوپرورش رسمیت داریم و میآموزش

ای شود و اطالعات باید شفاف منتشر شود و در اختیار دیگران گذاشته شود ولی عدهفاف نباشد، فساد ایجاد میش

 گیرند. جلوی انتشار آن را می

د ای نداشتیم و در حکاری که آقای حاجی میرزایی کرد گام اول بود و تا جایی که خاطرم است تاکنون چنین بخشنامه

روز تکمیل های اجرایی باید نظام اطالعاتی گردآوری شود، مقررات اصالح شوند و روزبهخودش خوب است. در گام

وب های مکمل مقرراتش مصک باید احصا شوند و در بخشنامهتبههای تعارض منافع تکطور مثال سایر موقعیتشود. به

 شود، تا به دنبال اجرای آن بروند. 
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وپرورش، شرط ضروری گری بدنه آموزشکامران رحیمی: مطالبه
 مدیریت تعارض منافع

های ازاین موردتوجه برخی دستگاههای دولتی که پیشمدیریت تعارض منافع در دستگاه

بود، با ابالغ بخشنامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی از  دولتی قرارگرفته

وپرورش دوباره موردتوجه کارشناسان و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته سوی وزیر آموزش

وپرورش از طریق مدارس است، در وهله است. ازآنجاکه ارتباط مستقیم عموم مردم با آموزش

وپرورش در مدارس غیرانتفاعی و یا یران و کارکنان وزارت آموزشزمان مدنخست اشتغال هم

شود. در این مصاحبه برای مراکز خصوصی کنکور و یا مالکیت این مرکز به ذهن متبادر می

تر شدن مصادیق تعارض منافع در این وزارت خانه و مدیران و کارمندان مشمول این روشن

 ایم. ومی دانشگاه فرهنگیان گفتگو کردهبخشنامه با کامران رحیمی مسئول روابط عم

 

 زمان در اینوپرورش برای مقابله با تعارض منافع از نوع اشتغال همارزیابی شما از دستور وزیر آموزش 
 وزارتخانه چیست؟ 

ر عنوان یک سیاست پیشگیرانه از تخلفات در سایوپرورش، ایده مدیریت تعارض منافع، بهپیش از بخشنامه وزیر آموزش

وپرورش سراغ وزارتخانه خود آمده تا این ایده در اینجا نیز های دولتی پیگیری شده بود، اکنون وزیر آموزشدستگاه

ار ای برای انجام این کپیگیری شود. برای اجرایی شدن این ایده دو راه وجود دارد. یا اینکه خود وزارتخانه کارگروه  ویژه

ها و چه زمینهخواهد خودشان مشخص کنند، در بخششان چه نوع فعالیتتشکیل دهد. یا اینکه وزیر از هر بخش ب

ها را شناسایی کند و حتی مصادیق افراد ذینفع را هایی برای بروز تعارض منافع وجود دارد. هر بخشی این قسمت

ها، معرفی کند. کار شناسایی و پیدا کردن مصادیق کمی سخت است. اما اصل این ایده در سطح کشور، رسانه

ای حاکمیتی به گفتمان تبدیل شود، تا بین ههای عمومی، سایر نهادها و ارگانهای مختلف دولتی، بخشدستگاه

های بعدی ی خوبی برای گامتواند گام اولیهکارکنان نسبت موقعیت تعارض منافع حساسیت ایجاد کند. این خودش می

 باشد. 

ی کل های مختلفی دارد. شش معاونت، حدود یازده سازمان اقماری، پنج مرکز و دو ادارهوپرورش بخشعالوه آموزشبه

ی کل استانی و حدود اداره 82عالوه ما ای است. بهوپرورش وزارتخانه گستردهمستقل دارد. بنابراین وزارت آموزشو 

ها باید غربالگری شود تا وظایف هرکس و تعارض ی اینها و مناطق داریم. همهوپرورش در شهرستاناداره آموزش 111
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تخانه و های وزار تک بخشبزرگ است. این بررسی باید در تکمنافع مسئولین مشخص شود. این کار پیمایشی ملی و 

ا آشنا هخوبی با این بخشادارات کل و مناطق و نواحی انجام شود. برای انجام این کار هم نیاز به نیروهایی داریم که به

ن زودتر و قبل از آنکه های تعارض منافع را احصا کنند. به نظر مباشند تا بتوانند این پیمایش را انجام بدهند و موقعیت

وپرورش، اعم از فعالین فرهنگی و سیاسی و صنفی بخواهند کاری انجام نگاران و فعالین حوزه آموزشها و روزنامهرسانه

هایی را که ها و کارها و پروژههای مختلفش مطالبه کند. فعالیتوپرورش انجام این کار را از بخشدهند، خود آموزش

 وپرورش باید متولی شناسایی افراد و مدیرانین قبیل تعارض منافع باشد احصا کند. خود آموزشممکن است خاستگاه ا

وری صورت کشوپرورش انجام بگیرد. بلکه باید بهمشمول این تعارض منافع باشد. این کار هم نباید فقط در آموزش

 بری شوند.  هاهای مختلف تا حدودی از خطاها و تخلفها و دستگاهانجام شود تا سیستم

 های تعارض منافع در این وزارتخانه بر کیفیت آموزش تأثیرگذار بوده است؟ آیا وجود موقعیت 

وپرورش، آموزش و ارتقای کیفیت آن است. معاونت آموزش ابتدایی و معاونت آموزش متوسطه هدف اصلی آموزش

این آموزش به نحو احسن مقدمات و های دیگر برای انجام طور مشخص و مستقیم متولی آموزش هستند. بخشبه

صورت مستقیم تأثیری در کیفیت آموزش نداشته باشد، کنند. حاال ممکن است تعارض منافع بهشرایط را تمهید می

شود. وقتی بخشی درگیر تعارض منافع باشد، مدیر آن بخش جسارت ای میکم باعث افزایش تخلفات حاشیهولی دست

 بی و برخورد با تخلفات را ندارد. حال اگر بهیا انگیزه الزم برای شناسای
 
ه طور کالن نگاه کنید، مجموع این تخلفات قطعا

رساند. اینکه چطور آسیبی وپرورش و ارتقای کیفیت آن است آسیب میاش آموزشدستگاهی که رسالت اصلی

، عنصر اصلی این دستگاه که ی این مجموعه باشدرساند درواقع جای سؤال دارد. وقتی تخلفات متعددی در پیکرهمی

شود و بدین طریق عارض منافع در بازدهی و کارآیی این نیرو اثرگذار معلم است دستخوش افت انگیزه و روحیه می

ر طوخصوص معلم که عنصر اصلی این مجموعه است، ببینند سیستم بهاست. ولی وقتی کارمندان مجموعه، به

 بر ی میکند، انگیزه و روحیههد و سپس با آن برخورد میدهوشمند این تعارض منافع را تشخیص می
 
گیرد و این قطعا

 کیفیت آموزش مؤثر است. 

 زمان وپرورش برویم. در مورد اشتغال همکمی بیشتر سراغ مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش
ومی های تابعه در بخش خصوصی و عموپرورش و سازمانهای مختلف وزارت آموزشکارکنان بخش

 بیشتر توضیح دهید. 

از باب تعریف، تعارض منافع یعنی فردی که در مسندی قرار دارد، متولی کاری باشد که منافع آن کار متوجه خودش 

وپرورش یا همان سازمان پژوهش و بررسی کتب درسی کسانی مثال ممکن است در پژوهشگاه آموزشعنواننیز باشد. به

ها ذینفع باشند. به این معنا مناسبات بین کارها و اشند که از نتایج آن پژوهشهای مربوط بمسئول انجام پژوهش

گویم، ها باید بررسی شود. مثال دیگری میهای هر بخش با نفع شخصی افراد مسئول انجام آن کارها و فعالیتفعالیت

ش عمومی را برای این وپرورش متولی آموزش کودکان استثنایی است، این قسمت موظف است آموزقسمتی از آموزش
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 ها بگذارد و یادگیری را درهای جایگزین در اختیار آنهایشان، با روشگروه از دانش آموزان، با توجه به نقص در توانایی

قویت بخشی قابل تتوانی دارند که با مراجعه به مراکز توانآموزان نوعی از کمها تقویت کند. در این میان برخی دانشآن

 ای داشته باشد، یا مدیر یکبخشیکن است مدیر یکی از این مدارس استثنایی خودش چنین مرکز تواناست. حال مم

بخشی رابطه یا نفوذ خاصی در یکی از مدارس استثنایی داشته باشد. این قبیل ارتباطات ممکن است باعث مرکز توان

آموزی در تکلم مشکل ده شود. مثال  دانشبخشی خاصی بیرون از مدرسه سوق داآموزان به مرکز توانشود این دانش

آموز را به مرکز گفتاردرمانی  خودش، یا مرکز گفتاردرمانی  خاصی، ارجاع دهد، داشته باشد، مدیر مدرسه این دانش

 یک نوع رانت است. این

رسی یک و بر  تعارض منافع دیگر مربوط به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس است، این سازمان کار تعیین استحکام بنا

ساختمان را ازنظر تائید استانداردهای الزم برای استقرار یک مدرسه در آن ساختمان را دارد که این وظیفه را به 

ها کند، باید بررسی کرد و مطمئن شد مدیران سازمان نوسازی مالک یا شریک آن شرکتهای مختلفی واگذار میشرکت

 و درنتیجه ذینفع نباشد. 

 رسد؟ وپرورش به ذهنتان میاحتمالی دیگری از وقوع تعارض منافع در وزارت آموزش هایآیا موقعیت 

دارد  هاییوپرورش خودش چاپخانهکنم در رابطه با انتشار کتب و نشریات است. آموزشتوانم اشارهمورد دیگری که می

 د کاغذ یا نقص فنی چاپخانهکند. ولی ممکن است به خاطر کمبوکه کتب و نشریاتش را در تیراژهای وسیع چاپ می

ای خودش، ضرورت پیدا کند انتشار برخی کتب به مؤسسات دیگری واگذار شود. ممکن است مدیر یا کارمندی چاپخانه

 داشته باشد و کار را به سمتی سوق دهد که خودش ذینفع باشد. 

 سپاری کنند. زمانی که اینساتی برونها را به مؤسمثال  در بخش سنجش و پایش، امکان دارد این مرکز برگزاری آزمون

شود ممکن است برخی کارمندان یا مدیران خودشان ذینفع باشند و برگزاری آزمون را به سمت سپاری میها برونآزمون

 شود. مؤسسات خود هدایت کنند. هر بخشی را بخواهید بررسی کنید تعارض منافع پیدا می

وپرورش ی نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی است، این شورا در آموزشکنم شوراتوانم اشارهمورد دیگری که می

مناطق تهران وجود دارد، متناظرش در اداره کل شهر تهران و متناظرش در وزارتخانه نیز وجود دارد. تخلفات مدارس 

 اکز آموزش خصوصیشود. برای کارمندان و معاونین آن هیچ منعی برای داشتن مر غیردولتی به این شورا ارجاع داده می

أی ای ر وجود ندارد. شاید یکی از منظور نظرهای وزیر همین باشد. یعنی شورای نظارتی که درباره تخلفی در مدرسه

ای در بیرون است. چون حضور چنین فردی در این شورا دهد، نباید شامل فردی شود که خودش صاحب مدرسهمی

 مطلوب این فرد سوق پیدا کند.  ممکن است باعث شود ذهن سایر اعضا به سمت رأی

 زمان کارمندان و مدیران این وزارت در مدارس خصوصی برای عموم مردم نمود بیشتری اشتغال هم
تواند در کاهش کیفیت آموزش عمومی دارد. به نظر شما وجود این موقعیت تعارض منافع چقدر می
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ها برای کسب آموزش خوب و موفقیت رسد بسیار رایج شده است که خانوادهمؤثر باشد؟ به نظر می
 روند. فرزندانشان سراغ مدارس غیرانتفاعی می

 به سمت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت
 
 علت است که بعداینرود بههای مردمی میاینکه ذهن ما ابتدائا

شود از مدارس دولتی مردم بیشترین ارتباط و سروکار را با این قسمت دارند، لذا اولین و بیشترین جایی که گمان می

های مختلف دیگر را هم باید مدنظر قرار داد. محمل این تخلف باشد این مرکز است. ولی واقعیت این است که بخش

ها بسیار کمتر است. ولی تعارض منافع ها و ارتباط مردم با آنتر است. چون اطالعات از آناین کار هم بسیار سخت

دار های پژوهشی اولویتی که خودش مسئولیتی دارد پروژهممکن است در حوزه کارهای پژوهشی هم بیفتد. مثال  فرد

ی ای واگذار کند که خودش در آن تیم پژوهشی ذینفع است. نگاه ما باید به همههای پژوهشیسازمان را به تیم

هایی است که اول مصاحبه گفتم. سازمان ی بخشی وزیر هم ناظر به همههای وزارت خانه باشد. بخشنامهبخش

 هایی است که ابتدا نام بردم. ای بخشهای مردمی فقط یکی از بیست و خوردهیردولتی و مشارکتمدارس غ

وپرورش مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی دارند بخشنامه های مختلفی دارد. اینکه کارکنان آموزشسؤال شما بخش

 مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی توانند صاحبوپرورش میاست. محتوای بخشنامه این است که فقط کارکنان آموزش

اند که هایی به این نتیجه رسیدهباشند. اینکه این قانون عادالنه است یا خیر بحث دیگری است. بر اساس تحلیل

وپرورش فقط بتوانند مجوز غیرانتفاعی داشته باشند. البته مؤسسات حقوقی آموزشی و نیروهای شاغل در آموزش

وپرورش داشته باشند، ولی در این صورت مسئولیت این توانند مجوزی از آموزشمیها هم فرهنگی و بعضی دستگاه

 ها مدارسمثال دانشگاه آزاد یا سازمان انرژی اتمی یا بعضی دانشگاهعنوانمدارس دیگر با خود آن موسسه است. به

نون جدید این بوده است که فرد وپرورش از ابالغ قاوابسته به خودشان را دارند. بحث مدنظر وزیر و کارشناسان آموزش

که اگر تخلفی در مدارس طوریای نباشد که بتواند تصمیمی بگیرد. بهصاحب مجوز در مسند و موقعیتی اداری

 ورجوع آن تخلف و بررسی آن تخلف به خود این فرد برگردد. غیرانتفاعی صورت بگیرد، رفع

کل جمعیت دانش آموزان را پوشش  %71فاعی چیزی کمتر از باید به این نکته توجه داشت که مجموع مدارس غیرانت 

 هم در بحث محتواها و برنامه رسمی کتب درسی دخالتی ندارند. بنابراین، محتوای آموزشی در همهمی
 
ی دهند و اساسا

 ها مواردی از قبیل جمعیت مدرسه، رسیدگی بیشترمدارس یکسان است. علل جذابیت این مدارس برای برخی خانواده

های جانبی از قبیل های مالی، برگزاری برنامههای باکیفیت از طریق حفظ انگیزهمعلم، تالش برای جذب معلم

 به بحث محتوای آموزشی مربوط نیست. ولی حق کالس
 
های کنکور، اردو، تغذیه و... هستند. این خدمات مستقیما

همه را مجبور به حضور در مدارس دولتی کرد. باالخره ها گرفت و شود از افراد و خانوادهانتخاب این خدمات را نمی

 کند.کند و از یک سری خدمات هم استفاده مینام میکسی که توان مالی دارد فرزندش را در مدارس خصوصی ثبت

طرف قضیه را باید بهبود ببخشیم. فضای بنابراین وجود این مدارس به مدارس دولتی آسیبی نزده است. بلکه ما آن

آموزان را استاندارد کنیم. این ا، سرانه مدارس و کیفیت معلمان را ارتقا دهیم، نسبت معلم به جمعیت دانشهکالس
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نام فرزندشان در مدارس غیرانتفاعی را ندارند احساس تبعیض در کارها را باید انجام دهیم تا کسانی که توان مالی ثبت

 کیفیت نکنند. 

 شوند و امکان دارد در مقابل این دستور خیر وزیر بیشتر متضرر میها از دستور ابه نظر شما کدام گروه
طور مثال این اتفاق در وزارت راه و مقاومت کنند و مانع اجرایی شدن این بخشنامه بشوند؟ به

ای در خصوص اشتغال ابالغیه 61شهرسازی افتاد. دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی سال 
طور کامل دری در مقابل اجرایی شدن مفاد آن مقاومت شد که درنهایت بهقزمان صادر کرد، که بههم

 اجرایی نشد. 

های اجتماعی های وقوع رقابتهایی هم هست. اینجا یکی از محلهر جا پای منافعی در میان باشد، چنین مقاومت

، کند محدود استا را تأمین میههای سخت. منابعی که منافع انسانشود، تا رقابتهای نرم شروع میاست که از رقابت

دهند. برای انجام موفق تعارض منافع هم به ها مقاومت نشان میبنابراین افراد هم برای از دست دادن منافع و موقعیت

ها را احصا کند. برای انجام دقیق چنین ای جدی نیازمندیم هم به گروه کارشناسی دقیقی که تعارض منافع بخشاراده

ها ی الزم برای پیگیری آنی قوی و انگیزهکه مصادیق هم مشخص شود، به ارادهنحویها، بهی بخشاحصایی در همه

نیاز داریم. خود ذینفعان هم باید توجه داشته باشند که تن دادن به حذف اشتغاالت موازی در درازمدت به نفع خودشان 

ینکه تر است، تا اای که دارد، درنهایت موفقا بر مدرسهاش بگذارد یهم هست. وقتی فرد تمام تمرکزش را یا بر کار اداری

 کند. سازی فساد و کاهش تخلفات کمک میی بسیار خوب به پاکاش صرف منابع و منافع متعدد شود. این ایدهانرژی

 ی آموزش گذاری در حوزهگذاری یا قانونهای سیاستوپرورش نقشآیا مسئولینی که در وزارت آموزش
 شوند؟ ی وزیر میاین ابالغیه دارند مشمول

 آموزشوپرورش یا شورای معاونین میهای کالن را شورای عالی آموزشتصمیم
 
وپرورش برای تصمیمات گیرند، معموال

خیلی بزرگ قائم به خود نیست و موظف است تصمیماتش را به تائید یا تصویب یکی از نهادهای شورای عالی انقالب 

اع نامه به بخش مربوطه ارجمی یا دولت برساند. سپس برای اجرایی شدن و تعیین شیوهفرهنگی، مجلس شورای اسال

ها و ادارات مناطق و نواحی و بعد هم مدارس شود تا دستورالعمل اجرایی تعیین شود و بعد به ادارات کل استانداده می

وپرورش است. بعضی از اجرا در آموزش گیری وشوند. این فرایند تصمیمو مدیر و معاون و معلم مسئول اجرای آن می

 تصمیمات این شورا باید به تائید برسد. 

های اداری، جمهور و بعضی سمتهای مجلس و افراد منصوب وزیر و رئیساعضای این شوراها از اعضای کمیسیون

 افعی باشد. ولیمانند بعضی معاونین وزیر، هستند. موقعیت هرکدام از این افراد ممکن است محمل وقوع تعارض من

کند شود فرایندی طوالنی طی میتعارض منافع در این سطح چندان اثرگذار نیست. چون سیاست کالنی که تدوین می

صورت خیلی آنی و فوری از منافعش بهره بگیرد. تواند بهتا به شکل اجرایی دربیاید. پس فرد حاضر در این شورا نمی

کنند. چون این بحث بسیار دیربازده است کاری میها را چکشسیاستهای مختلف های اداری و قسمتوخمپیچ
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 ی اجراییات است. اینکهتوان آن را جزو مصادیق تعارض منافع قرار داد، بحث تعارض منافع بیشتر ناظر به حوزهنمی

داخل سازمان حال مدیر مستقیم رسیدگی به آن کار وپرورش دارد، درعینفرد کاری اجرایی بیرون از سازمان آموزش

 وپرورش هست. آموزش

دهد که منافع مستقیم و زودبازده افراد در آن درگیر باشد. مثال  من مدیر یک بخشی در تعارض منافع درجایی رخ می

گویم بنای تو برای تأسیس ای میزمان هم شرکتی برای نوسازی مدارس دارم. به مؤسس مدرسهنوسازی هستم و هم

کنم. در این صورت فرد خودش ذینفع ارزیابی قرار بگیرد، و او را به سمت شرکت خودم هدایت میمدرسه باید مورد 

تواند اعتبار شرکتش را برای ارزیابی مدارس تائید کند. تعارض منافع مستقیم است و هم در موقعیت اداری است که می

ر مدارس غیرانتفاعی مدرسه است تخلفی انجام و زود باده موردنظر است. یا مثال  مدرسه فردی که عضو شورای نظارت ب

ند. کوفتق مینوعی رتقشود و فرد با کمک همکارانش آن پرونده را بهداده است، پرونده مدرسه به شورا ارجاع داده می

هایی که بسیار دیربازده است و فرایندهای اجرایی تعارض منافع از جنس مستقیم و زودبازده مدنظر است. فعالیت

 شوند. ها دخیل است مشمول تعارض منافع نمیدر آن زیادی

 کند؟ ازنظر شما چه راهکارهایی اجرایی شدن این بخشنامه را تضمین می 

وپرورش باید متولی این کار باشد. چون همه تنهایی نیست. بلکه آموزشاین پروژه کار یک رسانه یا یک پژوهشگر به

تواند درجاهایی که شناسد. و میهای احتمالی تعارض منافع را میعیتها و موقشناسد گلوگاههای خود را میبخش

های سپاری کند. و بخشتری صورت گیرد شناسایی این مصادیق را به یک گروه پژوهشی برونخواهد کار دقیقمی

 در همه
 
منافع البته ها این قبیل تعارض منافع وجود دارد. این تعارض ی بخشخودش را ملزم به همکاری کند. معموال

ست. منظور پیشگیری ازمان بهبه معنی متهم کردن مدیران آن بخش نیست. گاهی اوقات جلوگیری از این اشتغاالت هم

وپرورش به های تعارض منافع شناسایی شوند و نهادهای نظارتی درون و بیرون آموزشبهتر است از ابتدا موقعیت

هایی ها نظارت کنند. اگر از اول این تعارض منافع و گلوگاهشند و بر آنهای بروز تعارض منافع اشراف داشته بازمینه

های نظارتی داخل و بیرون شده باشند و در اختیار نهادهکه ممکن است منجر به ایجاد رانت شوند، احصا و شناسایی

ده ها تذکر داگلوگاهی متوالی نسبت به این های ساالنه یا ماهانهوپرورش قرار داشته باشند، طی بخشنامهآموزش

کند هم از انجام آن تخلف ایجاد ترس ها هستند. این کار هم آگاهی ایجاد میشود و مدیران مسئول نظارت بر آنمی

شود، ولی گاهی فرد در عین آگاهی، مترصد ارتکاب تخلف است، کند. گاهی آگاهی و آموزش مانع انجام تخلف میمی

شود جاد ترس مانع ارتکاب تخلف شود. افراد باید بدانند با تخلفات برخورد جدی میبسا هشدار و ایدر چنین حالتی چه

ربوط های مبندی شود، به بخشو عواقب سختی در انتظارشان هست. حال اگر تعارض منافع شناسایی و احصا و دسته

راثر این آگاهی و ترس و هشدار ابالغ شوند، مدیران آگاه شوند، هشدار داده شود، در درازمدت تعداد زیادی از تخلفات ب

 کند. شود و به بهبود کیفیت هم کمک میای نظارتی هم کمتر میکند و حجم کاری نهادهکاهش پیدا می
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وپرورش از وزیر فعلی و وزرای آینده مطالبه شود. کنم که مدیریت تعارض منافع باید توسط بدنه آموزشمن تأکید می

هایی ئمی تبدیل شود. باید در یک مجلد تدوین شود که هر بخشی دارای چه موقعیتصورت مطالبه دااین امر باید به

های احتمالی رخ دادن تعارض منافع را است که امکان بروز تعارض منافع دارد که افراد شاغل در آن بخش موقعیت

ر یقات تعارض منافع در اختیاشود افراد سراغ آن موقعیت نروند. و در درازمدت این مجلدها و نتایج تحقبدانند باعث می

بخشی را در سایت وپرورش باید یکهای مختلف آموزشهای اقمار و بخشها قرار بگیرد. همه سازمانعموم و رسانه

ها گفته شود مدیران این بخش امکان دارد به دلیل وجود تعارض منافع این تخلفات را خودشان تعبیه کنند که در آن

 کنم احصا ورسانه و مردم عادی اطالع داشته باشند و تخلفات را گزارش دهند. تأکید میمرتکب شوند و کارمندان، 

های ها و در عرصه دید عموم قرار دادن از طریق سایتهای تعارض منافع، تعدیل و مدیریت آنآوری موقعیتجمع

  تواند گام بسیار مهمی باشد. وپرورش میآموزش
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 ی شدن مدارسطیبه موسوی: تعارض منافع و طبقات

سازی های اجرایی به سبب ایجاد ناکارآمدی و زمینههای تعارض منافع در دستگاهموقعیت

 وزیر آموزشفساد موردتوجه بسیاری از دستگاه
 
وپرورش های دولتی قرارگرفته است. اخیرا

 بخشنامه مدیریت تعارض منافع در این وزارت را ابالغ کرده است. ازجمله محورهای موردتاکید

در این بخشنامه ممنوعیت تأسیس و اداره مدارس غیردولتی توسط مدیرانی است که در شورای 

ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی گذاری، برنامهسیاست

ها عضویت حقیقی یا حقوقی دارند. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ها، شهرستاناستان

وپرورش در مورد بسترهای قانونی حبه با طیبه موسوی دبیر و کارشناس آموزشدر این مصا

تأسیس و اداره مدارس خصوصی و پیامدهای آموزش خصوصی بر کیفیت آموزش عمومی و 

 پیدایش تعارض منافع در سیستم آموزشی گفتگو کرده است. 

 

 چیست؟  وپرورشارزیابی شما از بخشنامه مدریت تعارض منافع در وزارت آموزش 

ها در وزارت های تعارض منافع و ناکارآمدیدستوری که آقای حاجی میرزایی دادند رافع بسیاری از موقعیت

وپرورش، با هر پست و سمتی، اعم از وپرورش است. در این بخشنامه آمده است که تمام کارکنان ستاد و آموزشآموزش

ای غیرانتفاعی هستند حداکثر تا دو مؤسس مستقیم مدرسهرئیس و معاون، اگر عضو گروه مؤسس یا اصال  خودشان 

هایشان استعفا بدهند. یعنی یا در مدرسه ماه آینده، یعنی پیش از شروع سال تحصیلی آینده، از یکی از موقعیت

 غیرانتفاعی خودشان ابقا شوند یا ازآنجا استعفا بدهند و در پست سازمانی خود بمانند. البته خألیی در اجرای این

اش را واگذار کند و در دولت باقی بماند، یعنی فرد طور صوری مدرسهبخشنامه وجود دارد. ممکن است کسی به

جای خودش بگذارد که عمال  تحت نفوذ او باشد. برای اجرای واقعی این بخشنامه باید برای این معتمدی را در مدرسه به

ر بیشتر شامل اشتغاالت داخلی وزارتخانه است اما من امیدوارم مسئله نیز راهکاری اندیشیده شود. البته بخشنامه وزی

که این بخشنامه بسیاری از مشکالتی که درزمینة مدارس غیرانتفاعی وجود دارد را حل کند. به نظرم اجرایی شدن این 

 ها دارد. بخشنامه نیاز به حمایت و کار جدی روزنامه

 شناسید؟ مومی میمصادیق دیگری از تعارض منافع در حوزه آموزش ع 

وپرورش است. یکی از های دیگر تعارض منافع اجازه تأسیس مدارس خصوصی توسط ناظران آموزشیکی از موقعیت

یب ترتاینهای آموزشی مدارس است. بهکارهای معاونین مقاطع ابتدایی و متوسطه در اداره، نظارت و بررسی فعالیت

دش شده بود. همین امر موجب شد نظارت دقیقی بر مدرسه غیرانتفاعی این فرد مسئول بررسی و نظارت بر مدرسه خو
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شد، چون تشخیص داده اش تدریس نمیوی صورت نگیرد، لذا بعضی از واحدهای درسی، مانند جغرافی، در مدرسه

رنتیجه د ی اضافی است، اما به سهولت تأییدیة برنامة درسی برای آن مدرسه صادرشده بود. بنابراین آنچهبودند برنامه

تواند نظارت درستی بر وپرورش نمیافتد این است که برخالف مدارس دولتی آموزشاین تعارض منافع اتفاق می

د. گیر های مدارس غیرانتفاعی نیز نظارت دقیقی صورت نمیطور روی شهریهمدارس غیرانتفاعی اعمال کند. همین

ی تواند ممانعتی قانونوپرورش نمیاعتراض هم بکنید، آموزش وپرورشاگر در مورد شهریه مدارس غیرانتفاعی به آموزش

 های مالی و آموزشی در بخش غیرانتفاعی نافذ نیست. کدام از نظارتاعمال کند. هیچ

زمان در مدرسه یا مراکز خصوصی و دولتی حضور دارد. یا کسی که هم مدیر طور هممصداق دیگر معلمی است که به

شود دانش آموزان را زمان مدیر مدرسه موجب میهای کنکور نیز ذینفع است. اشتغال هممدرسه است و در آموزشگاه

 به سمت آموزشگاه کنکوری که خود در آن ذینفع است هدایت کند. 

 وپرورش شده است؟ ساز ایجاد تعارض منافع در وزارت آموزشای زمینهازنظر شما قانون یا برنامه 

 تعارض منافعی که در وزارت آموزش
 
 یی اول دههوپرورش وجود دارد بر یک محمل قانونی متکی است. نیمهبله قطعا

سال سابقه داشته باشد  81هفتاد بود که درخواست تأسیس مدارس غیرانتفاعی داده شد. ابتدا گفتند هر معلمی که 

گیرد. اما مشاهده شد طرف دولت به این شخص تعلق میتواند مجوز تأسیس مدرسه انتفاعی بگیرد، وامی هم از می

وپرورش وقت، تأسیس کردند. مدارس غیرانتفاعی دیگری هم در حال حاضر که اولین مدارس غیرانتفاعی را وزیر آموزش

 اند و مؤسسین آن از اعضای خود وزارتخانه بودند. وقتی باالترین مدیران وزارتخانه مدارسهستند که بسیار باکیفیت

 در همین ناخواه به سمت جلب حمایت وزارت از مدارس خودشان میکنند، خواهخصوصی تأسیس می
 
روند. طبیعتا

 کنند که به سودآوری مدارسشان بیانجامد. هایی تصویب میراستا قانون

  آیا این امر در کیفیت آموزش تأثیرگذار بوده است؟ 

وپرورش در مدارس غیرانتفاعی تحصیل ها و مسئولین آموزشبینید که اکثریت فرزندان معلماگر بررسی کنید می

کافی  فرستیم، چون پولخود این فضا درست شد که فرزندانمان را مدرسه غیرانتفاعی میکنند. با این اوصاف خودبهمی

 التحصیالن این مدارس در آینده و دانشگاهبهتری دارند، فارغی ما خیلی بهتر است، آموزش گیرند رفتارشان با بچهمی

لتی ی دنیا مدارس دوهای بهتری پیدا کنند. این در حالی است که در خیلی از کشورهای پیشرفتهتوانند موقعیتمی

ای او به ر زنند. اما در ایران گویی فرستادن بچه به مدرسه غیرانتفاعی نوعی ضمانت شغلی و تحصیلی بحرف اول را می

روند و روز فراگیرتر شد. فرزندان اقشار مرفه و متوسط به باال به مدارس غیرانتفاعی میهمراه دارد. این رویکرد روزبه

خوان نیستند، شود. اغلب این دانش آموزان هم چندان درسمدارس دولتی اغلب شامل اقشار متوسط به پایین می

م خود به دو گروه طبقاتی باال و پایین تقسیی برخوردار نیستند. پس مدارس خودبهها نیز از سواد باالیچراکه خانواده آن

آموز اصراری ندارند، معلم هم آموز  مقابل معلم تنبل باشد، والدین هم به درس خواندن این دانششوند. اگر دانشمی

باانگیزه هم باشد، نهایت چند دهد، چون مخاطب مناسبی ندارد. معلم اگر خیلی شود و خوب درس نمیانگیزه میبی
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 اش را به کار ببندد.آموزانش تالش تام و تمام خود را بکند و تمام وجدان کاریتواند فارغ از وضعیت دانشسال اول می

آموزی که باید، سر کالسش حاضر نیست، گیرد و دانشکند نتیجه نمیمعلم هم از جایی به بعد وقتی احساس می

آموز گردد. به نظرتان برای اینکه دانشآموز خصوصی میود. بنابراین معلم بیشتر دنبال دانششانگیزه میکم بیکم

نیمه درس بدهد تا -شود که سر کالس نصفه کند؟ برای معلم خیلی عادی میکار میخصوصی پیدا شود معلم چه

 ود. شافع دیگری فراهم میبینید که زمینه تعارض منآموز خصوصی پیدا و جذب کند. بنابراین میبتواند دانش

 وپرورش موجب شما اشاره کردید که مالکیت مدارس خصوصی توسط مدیران ارشد وزارت آموزش
توانید ها شده است. در این زمینه قانون یا برنامه دیگری میتصویب قوانینی به سود منافع شخصی آن

 معرفی کنید؟ 

قانون مدارس  71ا ببینید مملو از تعارض منافع است. در ماده های آن ر قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاقیه

های اند( ، کمکغیردولتی منابع مالی این مدارس را اعم از شهریه )که هیچ عرف و مالکی هم برای آن مشخص نکرده

ر، کمکهای دریافتی از افراد و موسسهدریافتی از اولیا، کمک ی  . رشمرده استوپرورش بهای دریافتی از آموزشهای خ 

که دولت  اندتوانند از دولت وام بگیرند. این بند را هم اضافه کردهمجلس تصویب کرده است که مدارس غیرانتفاعی می

ساله یارانه مربوط به تسهیالت بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در موظف است همه

عالوه برای حمایت از مؤسسان مدارس بینی کند. بهالنه کل کشور پیشحدود امکانات خود در الیحه بودجه سا

شده با مشارکت مؤسسان صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی وپرورش اجازه دادهغیردولتی به وزارت آموزش

ساالنه شده سرانه قیمت تمام %11ساله عالوه بر کمک مذکور، حداقل معادل ایجاد شود و دولت هم موظف است همه

آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک دانش

دارس را ها و مکند. یعنی هم صندوق برایشان تأسیس کرده است، هم گفته است بودجه بگیرند، هم گفته است زمین

 یا بفروشیم یا به مدارس غیردولتی کرایه بدهیم. 

رانه طرف سوپرورش به مدیران خیلی از مدارس دولتی گفته است اجازه گرفتن شهریه ندارند. از آندر مقابل آموزشاما 

کنند. لذا آموزی دریافت میدهند. مدارس خیلی کمی هستند که سرانه دانشآموزی هم به این مدارس نمیدانش

ای هزینه نپردازد، مدیر پول دریافت کند. اگر خانواده هاشود تحت عنوان مشارکت از خانوادهمدرسه دولتی مجبور می

فرزند  گوید به دلیل نداشتن ظرفیتکند، تا زمانی که ظرفیت مدرسه تکمیل شود، بعد هم مینامش نمیفرزند او را ثبت

 ها همه باهم در تناقض است. کند. ایننام نمیاو را ثبت

های مازاد بر شود زمین و ساختمانوپرورش اجازه داده میموزشنمونه دیگری میگویم. مطابق قوانین به وزارت آ

دار ها که خویشتنی آدمصورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار نماید. همهنیازهای خود را به

ران که ته 8افتد. این اتفاق در منطقه نیستند. باوجوداین قوانین هر مدیری به فکر تقویت مالی مدرسه خودش می

مدرسه دولتی بزرگ به مدارس  71تا کنون حداقل  7831توانم بگویم از سال جرئت میشود بهوفور دیده میبه
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غیرانتفاعی واگذارشده است. تمام مدارسی که نبش شریعتی و میدان ونک داشتیم، مدرسه شهید رجایی، مدرسه 

اند. مسلم است که وقتی شما فرزندتان را به شدهیا فروختهاند شدهالغدیر، مدرسه مطهری در دولت، همه یا کرایه داده

شده است. درحال حاضر فقط چهار دبیرستان دولتی گویند ظرفیتشان تکمیلای دولتی در آن منطقه ببرید، میمدرسه

رسد داریم. خب هر کس مراجعه کند، جا ندارد. وقتی جا نیست، کسی که دستش به دهانش نمی 8پسرانه در منطقه 

 4ی این منطقه هم همین است، تا کنون حداقل باید فرزندش را به مدرسه غیرانتفاعی ببرد. وضعیت مدارس دخترانه

رسد. به نفر می 41ها به دبیرستان دولتی دخترانه در این منطقه منحل شده است. تا جایی که جمعیت بعضی کالس

 گذارد؟ منفی نمیها بر کیفیت تدریس و یادگیری تأثیر نظر شما جمعیت کالس

 تکرار میچرخه
 
ل نام در مدارس دولتی را با مشکاند که ثبتشود. از سوی دیگر قانونی گذاشتهی باطلی است که دائما

کنند با مشکالت بسیاری مواجه نام به مدارس دولتی مراجعه میهایی که برای ثبتکند. وقتی خانوادهمواجه می

ابان ی محل سکونت است. گاه با فاصلة یک خیآید مسئلهی بسیاری از افراد پیش میشوند. یکی از مشکالتی که برامی

ی محدودیت آماری شود. مشکل بعدی مسئلهنامشان نمیی ثبتای مشمول محدودههم ممکن است بگویند خانواده

شود ت سبب میکنند. خب همه این مشکالنام نمینفر ثبت 81گویند کالسی بیشتر از هاست که مثال  میکالس

 ها به مدارس غیرانتفاعی گرایش پیدا کنند. خانواده

وپرورش به مجلس برد و تصویب شد. الیحه فروش مدارس و تغییر کاربری مدارس هم موضوعی بود که وزارت آموزش

ی از ند بخشمنظور کاهش بدهی و تأمین هزینه، بتواوپرورش بهمفاد الیحه این بود که مدرسه یا یکی از ادارات آموزش

ال ی منطقه است. به دنبدید رئیس ادارهفضایش را تغییر کاربری بدهد. تنها مجوزی هم که این کار نیاز دارد، صالح

که در منطقه ولیعصر و میرداماد است بخشی از ساختمانش  8وپرورش ناحیه تصویب این الیحه چه اتفاقی افتاد؟ آموزش

فروشی و خواربارفروشی کرده است. کاری که هیچ سنخیتی هم با کار فرهنگی را که بر خیابان است سه مغازه آجیل

مه بخشی از حیاطش را به چلوکبابی اجاره داد. مدارس این قسمت حیاط
 
ل های بزرگ و وسیعی ندارد. یا مدرسه س 

اند. اند یا کرایه دادهها بعد از تصویب این الیحه بخشی از حیاطشان را به بهانه درآمدزایی فروختهدارند. خیلی از این

آموز فکر کند، به کیفیت جای اینکه به دانشوپرورش منطقه بهها همه تعارض منافع است. یعنی رئیس آموزشاین

مدرسه دولتی فکر کند، به دنبال انتصاب نیروی توانمندی باشد که از امکانات مدرسه استفاده کند و بتواند بهترین 

چه پول کند که هرجه به امکاناتش عرضه کند، به مدیر مدرسه به چشم کیسه پولی نگاه میهای آموزشی را با توبرنامه

 تر استبیشتری به اداره منطقه بدهد و اداره منطقه هرچه پول بیشتری به مافوقش بدهد، موفق

 کنند؟ هایی در مقابل اجرایی شدن این بخشنامه مقاومت میبه نظر شما بیشتر چه گروه 

مثال من عنوانشود. بهوپرورش شروع میلی زیاد از معاونین خود وزیر و رؤسای ادارات مختلف آموزشاحتمال خیبه

است. باید ببینیم اجازه  8ای غیردولتی در ناحیه وپرورش یکی از نواحی، مؤسس مدرسهشنیده بودم رئیس آموزش

ته شود و افراد مشمول بخشنامه معرفی شوند دهند اسامی گفدهند یا خیر؟ اجازه میاجرایی شدن این بخشنامه را می
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کنند یا خیر؟ به نظرم باید اسامی مؤسسین مدارس غیرانتفاعی در دسترس جامعه قرار بگیرد. مثال  سایتی را اعالم می

دن تواند اجرایی شمشاهده باشد. تنها کسی که میکه مدارس غیردولتی با اسامی مؤسسینشان در آنجا ثبت و قابل

 را پیگیری کند خبرنگارها و صداوسیما هستند. بخشنامه 
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 وپرورش های اجرایی بخشنامه وزیر آموزشمحمدعلی نعیمی: اهرم

کند تا با مصاحبه با کارشناسان حوزه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تالش می

در وپرورش مصادیق، الزامات و راهکارهای موفقیت این بخشنامه را بررسی نماید. آموزش

وپرورش به گفتگو مصاحبه پیش  روی با محمدعلی نعیمی، کارشناس رسانه وزارت آموزش

نوبه خود یک اقدام و حرکت مثبت است اما ایم. نعیمی معتقد است این بخشنامه بهنشسته

شبه انجام شود. حتی اگر اجرایی شدن این توان انتظار داشت یک کار از صفر تا صد یکنمی

 هایسال هم طول بکشد باالخره باعث شده که مدیران جدید در انتصابدو -بخشنامه یکی

خود دقت کنند که دیگر این بحث تعارض منافع در آن نباشد که فردا مجبور به پاسخگویی 

 باشند.

 

  توانید بیان کنید؟ چه مصادیق از تعارض منافع در وزارتخانه را می 

ا هسپاریهای دولتی برونکند. در مجموعهسپاری میش را برونهایوپرورش یک سری از فعالیتطورکلی آموزشبه

 در اختیار سازمانسپاریصورت سیستماتیک تعریف شده است. این برونبه
 
گیرد. های تابعه وزارتخانه قرار میها اصوال

هایی که در آن بحث انکنند. یکی از سازمسپاری میسازمان داریم که بخشی از کارهای خود را برون 1تا  1در وزارتخانه 

که طوریهای مردمی است. بهتعارض منافع برای مردم بسیار ملموس است سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت

های تحصیلی دانش آموزان در مدارس درصد از مجموع سال 3تا  1آمارهای رسمی حاکی از آن است که بالغ بر 

جاست مدیرانی که خود مؤسسات غیردولتی وپرورش همینموزشغیردولتی است. یکی از مصادیق تعارض منافع در آ

گیر باشند چرا؟ چون احتمال دارد کسی که عضو های مدیریتی در مدارس غیردولتی تصمیمدارند حق ندارند در رده

ودش امنایی خگیرد که شاید با منافع هیئتامنای یک مجتمع مدارس غیردولتی است باالخره تصمیماتی میهیئت

 ض داشته باشد. تناق

معروف از مدیریت دولتی استعفا قولهاست فرد یا باید از مدیریت مجموعه حذف شود یا بهاین بحث برای کل استان 

دهد. احتمال دارد یک معلم ساده هم مجتمع داشته باشد اما آن دیگر تعارض منافع نیست ولی فردی که در 

هایی داریم که فراسازمانی بوده و . به همین نسبت ما مجموعهگیری دخیل است موقعیت تعارض منافع داردتصمیم

مدیرانی هم در سیستم دولتی دارند مثل بحث ساخت مدارس غیردولتی مثال  تخصص من در مهندسی عمران است در 

که شرکت خودم در مناقصه شرکت کرده و برنده شود که طوریبحث واگذاری مدارس غیردولتی هم مسئولیتی دارم به

شود. خانم مظفر هم در نشست خبری حال حاضر مصادیق آن را پیداکرده و دانه به دانه به مدیران اخطار داده میدر
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خود تأکید کردند که تا دو ماه دیگر باید گزارشی به وزیر بدهند که چند مدیر با این مصادیق در وزارتخانه وجود داشته 

 که استعفا داده یا تکلیفشان مشخص شده است. 

ریزی آموزشی است که بحث شود یکی سازمان پژوهش و برنامههایی که خیلی بحث تعارض منافع دیده میسازماندر 

های آموزشی بر عهده این سازمان است. در بحث کتابهای کمکآموزشی، کتابتأیید کتاب درسی، تولید وسایل کمک

دش آموزشی است خوهای کمکیا انتشاردهنده کتابگویند کسی که تولیدکننده دهند مثال  میآموزشی اآلن مجوز می

 در بحث مدیره یا هیئتنباید در وزارتخانه مدیر باشد یا حداقل در اعضای هیئت
 
امنای آن نباید باشد چرا؟ چون بعدا

عنوان منابع رسمی مدارس آورده ها بههای درسی اسامی آنتواند مجوز دهد که پشت کتابراحتی میمجوز دادن به

ها ها در پشت جلد کتابآموزشی استفاده کنند ولی اگر اسم آنهای کمکتوانند از این کتابد بنابراین مدارس میشو

وپرورش کودکان استثنائی هم نمونه دیگر است در آنجا هم بعضی نباشد ورودش به مدرسه ممنوع است. سازمان آموزش

مشاوران بر عهده سازمان است. در سازمان نهضت سوادآموزی یا  از کارها به مشاورین استثنائی واگذارشده و تأیید این

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمتر موضوع تعارض منافع مطرح است.

هایی است که در آن تعارض منافع زیاد است و سازمان ملی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس هم از سازمان

 تعارض منافع در این سازمانهمگی سازمانها پرورش استعدادهای درخشان، این
 
ها زیاد های رسمی هستند که عموما

 است. 

  از تعیین و تکلیف مدیران چیست؟ 
 

 منظور شما دقیقا

 یک سری از این افراد که نزدیک بازنشستگی
 
ن افراد جایی ایروند و یا وزیر حکم جابهشان است از وزارتخانه میاحتماال

 کند. را صادر می

  در قانون یکی از شرایط تأسیس مدارس غیرانتفاعی، فرهنگی بودن مؤسس است. آیا این موضوع
 مانعی برای اجرای دستور وزیر نیست؟ 

امنای یک مدرسه غیرانتفاعی باشند توانند عضو هیئتهایی که در ستاد هستند میفرهنگیان معمولی یا حتی آن

ناس گیر است ولی یک کارشتان باشم چون مدیرکل برای مجموعه تصمیمتوانم مدیرکل سازمان غیرانتفاعی در اسنمی

 گیر نیست. تصمیم

  پس در این صورت شما معتقدید دولت اهرم اجرای این دستور یا بخشنامه را دارد؟ 

. وقتی دولت به وزارتخانه ابالغ کرده یعنی اهرم اجرایی آن را دارد. تا حاال هیچ اراده
 
ی قانون ای برای اجرابله حتما

ها ابالغ کرده است و حتی را به معاونتشده و آقای وزیر آننبوده است اولویت اول نبوده ولی درحال حاضر چون ابالغ
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اند. خانم مظفر، مدیرکل ارزیابی وزارتخانه در گروهی هم برای تفحص و جستجو در این زمینه در وزارتخانه موظف شده

ها های کارشناسی هم برای این موضوع در استانیشان را مکلف کرده و تیمنشست دیروز هم تأکید کرد که وزیر، ا

تشکیل شده است. ممکن است جایی به نظر برسد حضور فردی در مجموعه تعارض منافع ایجاد کند اما وقتی تیم 

اآلن  رد چونجایی افراد را داای خالف تصور برسد. وزارتخانه قدرت اجرایی جابهکند به نتیجهکارشناسی بررسی می

ای هم شده مطمئن باشید پس از مدتی خود ها دارد. حال که این موضوع رسانهجاییابالغیه قانونی برای این جابه

 خواهند. دارند و به موعد مقرر از وی پاسخ میها پیگیر بحث تعارض منافع خواهند شد. وعده وزیر را نگه میرسانه

 د اجرایی شدن دستور اخیر وزیر وجود دارد؟ به نظر شما چه موانع و خطراتی در رون 

 شد مببینید قبال  هم این قانون بوده اما نهفته و سروصدایی نداشته است. اگر آن موقع این موضوع اجرایی می
 
طمئنا

 وعنوان نمونه مدیر مجموعه باالخره با چند نماینده مجلس، مدیران وزارتخانه پرداختند. بهکسانی با آن به مخالفت می

ای شده، عالوه تواند فشار بیاورد که از اجرای آن صرفنظر کنند، اما اآلن که این موضوع رسانهدولت ارتباط دارد می

تواند مخالفت کند استناد قانونی است. باید فرد جای دیگری را ابالغ کرده، دیگر کسی نمیبراین  وزیر هم بخشنامه آن

 . برود که آن تعارض منافع را نداشته باشد

 ید گویتعارض منافع در حد الیحه بوده و هنوز تصویب نشده است پس چگونه شما به این صراحت می
 که قانونی است؟ 

 باید اجرا شود. اصال  ابالغ این بخشنامه خودش یک 
 
درست است منتهی من میگویم وقتی وزیر ابالغ کرده پس حتما

درصد  11همان حد ابالغیه هم نکته مثبتی است. حتی درصد هم اجرایی نشود در  711نگاه مثبت است حال اگر 

مدیران هم مجبور به اجرا شوند باز قدمی مثبت برداشته شده است. البته دقت کنید مدیران از سیستم مدیریتی خارج 

 شده و جایکنند خارجگیری میای که خود در آن ذینفع هستند تصمیمشوند اما از منصبی که در آن برای عدهنمی

 شوند. جا میشوند به عبارتی از مدیریت یک سازمان به سازمان دیگری که تعارض منافع ندارد جابهری مشغول میدیگ

جام شبه انتوان انتظار داشت یک کار از صفر تا صد یکباالخره خود این موضوع یک اقدام و حرکت مثبت است نمی

بکشد باالخره باعث شده که مدیران جدید در  دو سال هم طول-شود. حتی اگر اجرایی شدن این بخشنامه یکی

های خود دقت کنند که دیگر این بحث تعارض منافع در آن نباشد که فردا مجبور به پاسخگویی باشند نگاه ما انتصاب

مند نسبت به کل ذینفعان مجموعه بیشتر شود تا نسبت به افراد خاصی که خودشان در آن مجموعه از منافع مالی بهره

 هستند. 

اندازه شستا افراد منافع مالی وپرورش به نظر من بهاین موضوع از تأمین اجتماعی و شستا شروع شد اما در آموزش

های نجومی هم از همین شستا شروع شد حاال بعد از سازمان تأمین اجتماعی این وزیر ندارند. بحث حقوق
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وپرورش کم درصد منافع این موضوع در آموزش قدم شده است. به نظرموپرورش است که برای انجام آن پیشآموزش

 باشد ولی جلوی همان کم را هم بگیرید بسیار خوب است. 
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 فاطمه مقدسی: تعارض منافع و اختالل در بازتوزیع منافع جمعی

ترین تهدیداتی است که وپرورش یکی از مهمهای متعدد تعارض منافع در نظام آموزشموقعیت

سازد و موجب افت کیفیت آموزش و افزایش ور را با مسئله مواجه میسیستم آموزش عمومی کش

وپرورش پیرامون لزوم های اخیر وزیر آموزششود. پیرو صحبتنابرابری و فقر آموزشی می

وپرورش، مرکز توانمندسازی حاکمیت و های تعارض منافع در آموزشمدیریت و بستن گلوگاه

نظران و پژوهشگران گذاران، صاحببرخی قانون جامعه جهاد دانشگاهی سعی کرده است با

حوزۀ آموزش عمومی گفتگو کند و راهکارها و اقداماتی را که نهادها و جامعه مدنی جهت تقویت 

توانند، در پیش گیرند، مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این وپرورش میموضع وزیر آموزش

راستا، مصاحبه پیش رو با خانم دکتر فاطمه مقدسی پژوهشگر حوزه آموزش از سوی مرکز 

 توانمندسازی حاکمیت و جامعه تنظیم شده است. 

 

 شناسید؟ ی آموزش عمومی )مدارس( میها و مواردی از تعارض منافع در حوزهچه نمونه 

تر در حوزۀ مبارزه با فساد اداری دارد. آنچه تعارض منافع یک معنای موسع در حوزۀ تحلیل ذینفعان و یک معنای خاص 

گیرد، همین معنای ضد فساد آن است. شناسایی هاست و در ادبیات حکمرانی  خوب مورد تأکید قرار میمدنظر دولت

رای پیشگیری از وقوع آن یکی از اصول اولیه هر نوع حکمرانی های تعارض منافع و ارائه راهکارهای کارآمد بگلوگاه

تر سازمان فدا نشود. اهمیتاست، چراکه باعث خواهد شد منافع بخش عمومی در برابر منافع اشخاص و یا منافع کم

دی ات نهادر همین زمینه دو دسته کلی تعارض منافع وجود دارد. اول تعارض منافع سازمان با منافع افراد و دوم تعارض

عنوان تعارض منافع مورد توجه قرار گرفته است بیشتر مربوط به تعارض منافع فردی درون خود سیستم. آنچه امروز به

 هرکجا پول یا اعتباری میان سازمان و افراد حقیقی و حقوقی بیرون سازمان ردوبدل شود جایگاه وقوع 
 
است. معموال

زمان اقتصادی مهم یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان و سازمان تجهیز و وپرورش دو ساتعارض منافع است. در آموزش

ها وجود دارد. مثال  اند لذا بسیار احتمال وقوع تعارض منافع در آنهای کالننوسازی مدارس کشور نقطۀ تبادل پول

ترین ها یکی از شایعقصهایجاد روابط مالی پنهان میان کارفرما )کارمند و نماینده دولت( با پیمانکار در قراردادها و منا

های مردمی و مدارس غیردولتی محل انتقال اعتبار است. در این این تعارضات است. همچنین سازمان مشارکت

گیرد. لذا باز برای کسب ها نظارت صورت میسازمان اعطای مجوز به مدارس غیردولتی صورت گرفته و بر عملکرد آن

دولت و بخش خصوصی روابط مالی اتفاق افتد. از طرف دیگر در همین سازمان  مجوز و اعتبار ممکن است میان نماینده

ها درباره بخش ها یا برنامهوپرورش ممکن است در رابطه با وضع سیاستگذار آموزشهای سیاستو دیگر بخش
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های بخش خصوصی نوع دیگری از تعارض منافع رخ دهد. به این صورت که تصمیم گیران خود دارای سهام و منفعت در

 سازی را تشدید کنند. های خصوصیخصوصی آموزش باشند و سیاست

دهد که عمده آن مربوط به حوزه وپرورش در خارج از حیطه اختیار وزارتخانه رخ مینوع دیگر تعارضات در آموزش

با  تعارض مجلسترین اند. واضحترین منتفعان تعارض منافعگذاری است. در این زمینه نمایندگان مجلس مهمقانون

های اخیر، وضع قوانین متعدد برای جذب نیروی معلمی خارج از روال تخصصی منافع آموزش عمومی کشور در سال

ترتیب عالوه بر اینکه نزدیکان و افراد خاصی را برای استخدام در دولت اینساالری است. برخی نمایندگان بهو شایسته

 کنند. ر دوره بعدی نمایندگی جمع میکنند اعتباری برای کسب رأی دمعرفی می

های خصوصی نیز اشاره کنم. بسیاری از معلمان کشورمان به خاطر درآمد حداقلی معلمی در آخر باید به موضوع کالس

 از معلم با این دریافتی حداقلی نمی
 
ه توان انتظار داشت کو عدم کفاف آن، مجبور به آموزش خصوصی هستند. مسلما

شته باشد. اما در این موضوع حداقل کاری که برای پیشگیری از تعارض منافع باید انجام شود کالس خصوصی ندا

 آموز خود در مدرسه است. جلوگیری از آموزش خصوصی معلم به دانش

 قانونهای متعددی میمثال
 
تواند همه این موضوعات را در قانون بیاورد گذار نمیتوان در این زمینه برشمرد. اما لزوما

 ای در این زمینه داشته باشد. نامهطور مجزا آیینلذا الزم است هر بخش به

 قائل  ایتوان میان تعارض منافع و کاهش کیفیت آموزش و تشدید فقر و نابرابری آموزشی رابطهآیا می
 شد؟ 

ابری ن بر پایۀ نابر شود و ذات آطورکلی باعث اختالل در بازتوزیع منافع جمعی به نفع افراد خاص میتعارض منافع به

ک امر عنوان یاست. اگر قرار است قانون و نهادهای بوروکراتیک ضامن جلوگیری از نابرابری باشند، تعارض منافع به

ترین ای نیز بر نابرابری دارد. مهموپرورش اثرات ثانویهزند. اما تعارض منافع در آموزشها دامن میغیرقانونی به شکاف

های باالی وپرورش از ردههای بخش خصوصی است. امروز بسیاری از اهالی آموزشفعالیتآن گسترش بدون منطق 

ها را خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت برآورده کردن گیری گرفته تا معلمان منافعی در بخش خصوصی دارند که آنتصمیم

 41که امروز بیش از وریطمنافع خصوصی کشانده است. این رویه موجب بسط کاالیی شدن آموزش شده است. به

شود کیفیت آموزشی با پول افتد. این رویه باعث میهای آموزش عمومی در بخش خصوصی اتفاق میدرصد هزینه

ی های خصوصشود. رشد قارچ گونه بنگاهشک کسی که ثروتمندتر است برنده میخریداری شود و در این رقابت بی

 تیجه این فرآیند است. سال گذشته ن 81و به تعبیری  21آموزشی در 

 تواند به اختالل و ناکارآمدی و فساد در سیستم آموزشی ما بینجامد؟ تعارض منافع چگونه می 
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دهد که درنهایت به عملکردی غیرقانونی در سیستم منجر طور که گفتیم تعارض منافع موقعیتی را نشان میهمان

وان به این تاست. بنابراین با یک تحلیل سیستمی ساده می شود. فساد نیز آن رخداد غیرقانونی پنهان یا آشکارمی

نتیجه رسید هرچقدر تعارض منافع نادیده گرفته شود فساد و ناکارآمدی هم بیشتر خواهد شد. حال این فساد هم 

 نوری پایین مدرسه و نظام آموزشی نمایاکاری و بهرهصورت کمشود و هم بهصورت اختالس و فساد اداری ظاهر میبه

 شود. می

 ایای بوده است؟ چه تصمیم یا برنامهوپرورش چه دورهگیری تعارض منافع در آموزشسرمنشأ شکل 
 وپرورش شد؟ منجر به بروز مصادیق حاد تعارض منافع در آموزش

 81ر های اداری در دنیا هماره مسئله مهمی بوده است. اما آنچه باعث توجه خاص به آن دمسئله تعارض منافع در نظام

سازی و خرید خدمت دولت از بخش خصوصی است. در ایران نیز این رخداد سال گذشته شده است گسترش خصوصی

ه دامنه کوپرورش پس از تصویب قانون تأسیس مدارس و مؤسسات غیرانتفاعی نمایان شده است. البته ایندر آموزش

 دانی دارد. های میآن تا چه حد وسیع است نیاز به اطالعات بیشتر و پژوهش

 زمان در اینوپرورش برای مقابله با تعارض منافع از نوع اشتغال همارزیابی شما از دستور وزیر آموزش 
 وزارتخانه چیست؟ چه موانع و خطراتی در روند اجرایی شدن دستور اخیر وزیر وجود دارد؟ 

 اگر این اتفاق رخ دهد و به نتیجه برسد رخداد مهمی است. به نظرم 
 
 وپرورش عالوه بر ایننیاز است وزیر آموزشمسلما

هایی از پست خود استعفا طور شفاف اعالم نماید که چه کسانی در چه جایگاهماهه به 2دستور پس از اتمام موعد 

 اند. داده

ت اس اند. الزمزمان و رابطه مالکیت و سهامداری انواع آشکار تعارض منافعحال این گام اولیه است. اشتغال همبااین

 تر تعارضات نیز توسط وزیر مورد توجه قرار گیرد. ابعاد پنهان

 وپرورش متضرر شده و ممکن است مقابل آن ایستادگی ها از رهگذر دستور اخیر وزیر آموزشکدام گروه
 کنند؟ 

ن موارد و علل تر خواهد شد. اگر وزارتخانه بخواهد عالوه بر ایباید دید تا چه حد دامنه مبارزه با تعارض منافع جدی

 در این زمینه آشکار به علل پنهان
 
تر تعارض منافع نیز ورود کند آنگاه خواهیم دید چه موانعی پدید خواهد آمد. مسلما

های صنفی که متضرر خواهند شد )مثال  فرهنگیان حاضر در بخش گروه -7باید دو بخش مورد توجه قرار گیرد. 

 ی آموزش.های بزرگ بخش خصوصبنگاه -2خصوصی( . 
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گذار باید ضمن شناسایی بخش مشروع و نامشروع این منافع، برای آن ها منافعی دارند که سیاستها و شرکتاین گروه

 از جنس برخورد قهری نیست و می
 
د های جدیتواند از جنس قاعده گذاریبرنامه داشته باشد. البته این برنامه لزوما

 باشد. 
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های ذینفوذ درگیر تعارض بله با گروههای مقامهدی بهلولی: دشواری
 منافع

های آقای حاجی میرزایی در روزهای پایانی وپرورش با صحبتبحث تعارض منافع در آموزش

ازآن ابالغ گردید، وارد عرصه عمومی شد و مجدد مسائل بسیاری ای که پسخردادماه و بخشنامه

شده را مطرح نمود. های اخیر مورد نقد واقعوپرورش در ایران در سالوحوش آموزشرا که حول

های خصوصی، انتشارات ازی آموزش که در قالب مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاهسخصوصی

ها با وضعیت آموزش در مدارس آموزشی و کنکور و ارتباط آنهای کمکخصوصی برای کتاب

هاست که عامل ایجاد نگرانی و شکایت در میان اعضای جامعه و اندیشمندان و دولتی سال

 وپرورش است. منتقدان حوزه آموزش

طور متمرکز در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی که مدتی است به

دهد، خصوص تعارض منافع در نهادهای دولتی در ایران فعالیت پژوهشی و ترویجی انجام می

نظران و فعاالن این حوزه تر شدن این دستور و بخشنامه به گفتگو با صاحبدر جهت روشن

 : خوانیدگفتگو با مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان را می پرداخته است. در اینجا

 

 وپرورش ارزیابی شما چیست؟ در مورد دستور آقای حاجی میرزایی در خصوص تعارض منافع در آموزش
 شناسید؟ وپرورش را میخود شما چه اشکالی از تعارض منافع در آموزش

 در آموز
 
 تعارض منافع صرفا

 
وپرورش نیست بلکه در دیگر نهادها هم وجود دارد و در نظام اقتصادی شباید بگویم که اوال

 کتابی در مورد آموزش
 
خواندم، در آنجا نشان داده بود وپرورش در آمریکا میو سیاسی ایران بسیار مهم است. من اخیرا

کند. در وپرورش را خصوصی کنند، نمود پیدا میهایی که تالش دارند آموزشکه تعارض منافع در شرکت

ترین نمود تعارض منافع در این است که بسیاری از مسئوالن وپرورش ما، تا آنجا که من اطالع دارم، مهمآموزش

که خود این افراد دارای منافع جاییورزند. از آنها مبادرت میوپرورش به ایجاد مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاهآموزش

دایت وسو هها را به آن سمتتقویت مدارس غیرانتفاعی هستند، سیاستشخصی و گروهی در تضعیف مدارس دولتی و 

وپرورش تا سطوح پایین مدارس در گذشته و امروز مدارس توجهی از مدیران سطوح باالی آموزشکنند. درصد قابلمی

ود هایی تصویب و اجرا شود که به سوپرورش سیاستغیرانتفاعی دارند و درنتیجه وقتی قرار است در آموزش

گذارند. . بسیاری از کنند و نمیاندازی میوپرورش و به زیان این مدارس غیرانتفاعی است، این افراد سنگآموزش

وپرورش و وزارتخانه، وپرورش از شورای عالی انقالب فرهنگی، تا شورای عالی آموزشگیران حوزه آموزشتصمیم
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ها در ارتباط هستند به نظر من یکی از مشکالت ما در حذف کنکور نآموزشگاه و انتشارات مربوط به کنکور دارند و یا با آ

اد آید منافع این افر همین موضوع تعارض منافع است. دلیلش این است که وقتی صحبت از حذف کنکور به میان می

أکید کنم ته تخواستم بر این نکگیرند. درنهایت میافتد و درنتیجه به هر نحوی که شده جلوی این کار را میبه خطر می

 راحتی بتوانند امتیاز تأسیسوپرورش در درون نظام آموزشی موجب شده است که بهکه حضور مسئوالن و مدیران آموزش

وپرورش دولتی خوب و آموزشگاه و مدارس خصوصی را کسب کنند و در هرجایی که بین منافعی که در جهت آموزش

کنند. حتی برخی از این افراد در حال حاضر خصوصی دفاع می قوی و آموزش خصوصی تعارض ایجاد شود، از آموزش

 وپرورش نفوذ دارند و تأثیرگذار هستند. اند اما همچنان از طریق ارتباطاتی که دارند در آموزشبازنشسته شده

  ای منجر به بروز وپرورش شکل گرفت؟ چه تصمیم یا برنامهاز چه دوره زمانی تعارض منافع در آموزش
 وپرورش شد؟ اد تعارض منافع در آموزشمصادیق ح

سازی مدارس آغاز شد. پس از پایان جنگ به دلیل گردد زیرا در این زمان خصوصیبرمی 7811موضوع به اوایل دهه 

اندازی مدارس رود و موقعیت مناسبی برای راهآموزان این تصور ایجاد شد که این تعداد دائم باال میآمار باالی دانش

تدریج این قانون اساسی که در مورد آموزش رایگان است را کنار گذاشتند. به 81بدین ترتیب اصل  خصوصی است.

افراد به تأسیس مدارس خصوصی، آموزشگاه، انتشارات و مواردی از این قبیل روی آوردند و با توجه به نفوذی که در 

ویشاوندانشان استفاده کردند. ازنظر من اگر آقای وپرورش داشتند، خیلی از امتیازات را برای خود و خانواده و خآموزش

خواهند کاری در این زمینه انجام دهند باید مشخص کنند که چه درصدی از این امتیازات در دست حاجی میرزایی می

ها و همچنین مدیران گذشته آن و نیز مسئوالن و افراد دارای نفوذ و قدرت وپرورش و خویشاوندان آنمدیران آموزش

 موزش وپرورشی است. غیرآ

 کنید چه موانع و مشکالتی ممکن است بر سر راه اجرای دستور آقای حاجی میرزایی ایجاد فکر می
 شود؟ 

آید. دلیلش هم این است که افرادی دارای مناصب باال حتی خارج ازنظر من در این شرایط کاری از دست ایشان برنمی

تواند کاری از پیش ببرد. ایشان یک تنهایی نمیکنند. وزیر بهقدرت می وپرورش در این مورد دخالت و اعمالاز آموزش

رسد. در ضمن این ای ندارد چون به مرحله اجرا نمیسال دیگر خواهند رفت و حتی اگر قانونی هم تصویب شود، فایده

 تواند جلوی دستورات وزیر را هم بگیرد. گرفته میوپرورش شکلمافیایی که در آموزش

  شوند، جلوی اجرایش را خواهند هایی که از این موضوع متضرر میکنید گروهما فکر مییعنی ش
 گرفت؟ 

 یک دستور از طرف وزیر است و اگر قرار است قدرت بیشتری داشته باشد طور فکر میبله من این
 
 که این صرفا

 
کنم. اوال

 در باید در مجلس به
 
حد یک دستور است و با کنار رفتن وزیر از جایگاه عنوان یک قانون تصویب شود. درحال حاضر صرفا
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کنند. کنند و درست اجرا نمیشود. اگر هم قانون را کنار نگذارند آن را تحریف میوزارت این دستور هم کنار گذاشته می

، یکی شوهشوند. وقتی این بخشنامه ابالغ شود، در مرحله اجرا یک نفر با ر ما قانون خوب کم نداریم اما درست اجرا نمی

 های مقابل خیلیبندند. طرفبا گرفتن امتیاز و دیگری به طریقی دیگر چشمشان را روی تخلف و عدم اجرای آن می

 راحتی حاضر به کنار آمدن نیستند. برند و بهقوی هستند زیرا سی سال است دارند از این تعارض منافع سود می

 ثیری در تشدید فقر و نابرابری و ایجاد عدم وپرورش چه تأکنید تعارض منافع در آموزشفکر می
 گیری عدالت آموزشی دارد؟ شکل

ها را در دو دسته مطرح توان آنوپرورش وارد است که میسازی آموزشتأثیر زیادی دارد. نقدهای بسیاری به خصوصی

ست. ا نقد دوم مرتبط اکرد: نقد آموزشی و نقدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. از نقد آموزشی بگذریم. پرسش شما ب

زی ساسازی آموزش به شکاف آموزشی و درنهایت به شکاف طبقاتی انجامیده است. خصوصیدر همه نقاط جهان پول

 وپرورشها آموزشوپرورش رایگان باکیفیت را ندهند. آنشود که افراد دارای منافع در آن، اجازه ایجاد آموزشباعث می

کنند که هر کس پول بیشتری دهند و بعدازآن تبلیغ میند و بودجه آن را هم کاهش میدهدولتی را مورد حمله قرار می

  کنند.شود. بدین ترتیب افراد را جذب مدارس خصوصی خود میهزینه کند نتیجه آموزشی بهتری نصیبش می

  تا از به نظر شما چطور باید بحث تعارض منافع را عمومی کرد و در موردش اعضای جامعه را آگاه نمود
 مداران مجبور به مقابله با تعارض منافع شوند؟ گیری افکار عمومی قدرتمند سیاستطریق شکل

اگر  های ما کسی ناراحت شود.گویی پرهیز شود بدین معنا که نباید از این ترسید که از حرفراهش این است که از کلی

می را تحت تأثیر قرار دهید باید نام افرادی که در خواهید جامعه را نسبت به این موضوع حساس کنید و افکار عمومی

 برند بیاورید. مثال  باید نام افرادیها دچار تعارض منافع هستند و از موقعیتشان در جهت منافع شخصی سود میسازمان

فرادی ابرند، بیاورید. اگر شفاف صحبت نکنید همین وپرورش سود میهاست دارند از تعارض منافع در آموزشرا که سال

گیرند و از وضعیت انتقاد کرده و خود را مدافع مدیریت اند، در جایگاه منتقد قرار میهم که از تعارض منافع منتفع شده

صورت مصداقی و روشن صحبت کنید و سؤاالتی را که کنند. ولی اگر بهوپرورش معرفی میتعارض منافع در آموزش

اند؟ چرا باید همچنان کنکور برگزار جلوی حذف کنکور را گرفته هاست مطرح است )در حال حاضر چه کسانیسال

افتد؟ چه کسانی از برگزاری کنکور شود اما چرا این اتفاق نمیشود؟ دو دهه است که در مورد حذف کنکور صحبت می

ان مالک شود. باید اسامی مدارس غیرانتفاعی وصورت شفاف پاسخ دهید، افکار عمومی همراه میبرند؟ ( بهسود می

که مدیران خود اند. وقتیها را لیست کنید تا وضعیت مشخص شود. این مدارس هرگز تحت نظارت شفاف نبودهآن

 گذاری روشن و شفافدهند. باید قانونذینفع هستند اجازه تصویب قانونی در خصوص تعیین میزان شهریه را نمی

 شود. م افراد متخلف چیزی درست نمیگویی و ترس از بردن ناباشد تا درست اجرا شود. از کلی
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 محمد داوری: تعارض منافع و کاهش عدالت و کیفیت آموزشی

وپرورش با بحثی که حاجی میرزایی اواخر خردادماه در توییتر موضوع تعارض منافع در آموزش

ای که به دنبال آن این وزارتخانه منتشر کرد، به موضوع روز در میان آغاز کرد و بخشنامه

اندرکاران و فعاالن این حوزه تبدیل شده است. بحث از ممنوعیت فعالیت افراد حاضر در ستد

وپرورش در بخش خصوصی مانند مدارس غیرانتفاعی، سطوح گوناگون مدیریتی آموزش

هاست در میان آموزشی و... که سالهای کمکهای خصوصی کنکور، ناشران کتابآموزشگاه

ای دیگر طرح شد. مرکز توانمندسازی گونهاست، این بار به وپرورش مطرحمنتقدان آموزش

طور متمرکز در خصوص تعارض منافع در حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی که مدتی است به

تر شدن این دهد، در جهت روشننهادهای دولتی در ایران فعالیت پژوهشی و ترویجی انجام می

فعاالن این حوزه پرداخته است. در ادامه گفتگو  نظران ودستور و بخشنامه به گفتگو با صاحب

 خوانید.با محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران را می

  

 در جریان صحبت 
 

ای که متعاقب آن منتشر شد، های آقای حاجی میرزایی و بخشنامهشما حتما
وپرورش را ر آموزشهایی از تعارض منافع دکنم که شما چه نمونههستید. من با این سؤال شروع می

 شناسید؟ می

ج گیرد که خار ترین بحث در این زمینه، آموزش رسمی و غیررسمی است؛ آموزش غیررسمی تمام کسانی را در برمیمهم

ها در قالب مؤسسات، های کنکور و موارد معطوف به آنوپرورش، در حوزه آموزش، مشاوره، کالساز سیستم آموزش

وپرورش هستند. برخی از در خارج از نظام آموزش ها مصادیق تعارض منافعها هستند؛ اینها و آموزشگاهشرکت

ترین موردش مدارس غیرانتفاعی ترین و وسیعوپرورش هستند که بزرگمصادیق تعارض منافع در درون نظام آموزش

جهت که در تألیف کتب درسی، هستند. بحث تألیف، چاپ و توزیع کتب درسی یکی دیگر از مصادیق است، ازآن

صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ها افرادی ذینفع هستند که ممکن است بهها و توزیع آنکتاب قراردادهای چاپ این

وپرورش نیز ما چنین های دیگر در آموزشوپرورش زد و بندهایی داشته باشند. در انواع واگذاریمدیرهای آموزش

یعنی مدارس دولتی « خرید خدمت معلمان»شده تحت عنوان تازگی مطرحبینیم ازجمله طرحی که بهمصادیقی را می

تیار آموز را در اخدهند بدین ترتیب که ساختمان و دانشرا در اختیار کسانی که مجوز مدارس غیرانتفاعی دارند، قرار می

وپرورش فقط بخشی از سرانه هر گویند خودت معلم استخدام کن و حقوق معلم را بده و آموزشدهند و میفرد قرار می

ای از ها شهریهها بدهند. آنآموز را با ساختمان و تجهیزات کامل به آندهد. ممکن است هزار دانشمی آموز رادانش

کند. مثال  آموز به این مدارس پرداخت میای بابت هر دانشوپرورش یک بودجهگیرند ولی آموزشآموزان نمیدانش
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میلیون تومان هزینه دارد، ممکن است  4رای ما آموز بجمهور گفته بود هر دانشسال گذشته آقای روحانی، رئیس

ها در هزینه %11وپرورش میلیون بدهد. بدین ترتیب آموزشآموز یکوپرورش به این مدارس بابت هر دانشآموزش

میلیون  211گیرند حداقل ای که میخواهند مثال  از یک میلیارد تومان بودجهجویی کرده و این افراد هم که میصرفه

ارض های تعدهند. بدین ترتیب تمام کاسهزنند و حقوق معلمان را نمیسود خود را بردارند، از کیفیت آموزش میتومان 

سی های در شکند. پس بحث تعارض منافع را در معلمان خرید خدمت، تألیف، چاپ و نشر کتابآموز میمنافع سر دانش

بینیم. یکی دیگر از مصادیق اجاره دادن مکان مدارس ت( میو مدارس غیرانتفاعی )از گرفتن مجوز تا وام و بقیه تسهیال

دولتی به برخی از افراد برای مدرسه غیرانتفاعی است. برخی مسئوالن حدود سی سال است که در یک مکان دولتی 

 وپرورش است ولی مدرسهمدرسه غیرانتفاعی دارند و به کسی هم پاسخگو نیستند. مالکیت فضا مربوط به آموزش

را وپرورش برسد زیرود بدون اینکه از بابت آن سودی به آموزشتفاعی است و تمام سودش به جیب این افراد میغیران

دهند. مثال  من یک مدرسه های بسیار پایینی میدهند و برخی اجارهوپرورش اجاره نمیبعضی اصال  به آموزش

میلیون تومان اجاره  11های دولتی را ماهی نظرفیت این ساختما %21شناسم که ساختمانی با غیرانتفاعی را می

 دهد. هزار تومان می 211ای که در فضای دولتی با چند برابر ظرفیت برقرارشده، ماهی دهد و مدرسهمی

های مهم است و عامل ایجاد تعارض منافع وپرورش یکی از رانتدرواقع استفاده از امالک و فضاهای متعلق به آموزش

وپرورش که سروصدای زیادی در موردش به پا شد، اردوگاه باهنر بود. برخی از ترین ملک آموزشبزرگرود. به شمار می

عنوان انبار به و در بازار تهران که متعلق به مدارس قدیمی متروکه بود به 72وپرورش هم در منطقه امالک آموزش

شود تا وپرورش نمیها هیچ سودی عاید آموزشرهها اجاره داده شده است. مسئله اصلی این است که از این اجابازاری

ای ای هستند که باید اگر آورده و عایدیهای بالقوهآموزان هزینه کند. این امالک ظرفیتآن را برای منافع عموم دانش

 وپرورش از آن نفع ببرد. دارند، خود آموزش

 وپرورشگرفته است، وگرنه خارج از آموزش وپرورش شکلمافیایی که به مافیای کنکور معروف است در درون آموزش

توان در قرارداد بستن برخی انتشارات با برخی مدارس گیرد. اشکال مختلف این مافیا را میچنین مافیایی شکل نمی

ها و معرفی آن ها، ارتباط میان مدارس با برخی آموزشگاهآموزان آنآموزشی میان دانشهای کمکبرای توزیع کتاب

وپرورش یک منطقه به مدارس که آموزان در قبال دریافت درصدی از شهریه، توصیه آموزشبه دانشآموزشگاه 

دست اشاره کرد. گردش مالی مؤسسات کنکور آموزان را به سمت آموزشگاه خاصی هدایت کنند و مواردی ازایندانش

رئیس سازمان استثنایی وپرورش است. به قول آقای حسینی، ها برابر با کل بودجه آموزشدر بعضی سال

اش هم وپرورش یک غول اقتصادی خفته است که ظاهری فقیر دارد و در باطن مملو از سرمایه است؛ سرمایهآموزش

میلیون  2ها و میلیون والدین آن 23آموز، میلیون دانش 74هایشان است؛ آموزان و خانوادههمین امالک و تعداد دانش

ل ای و تبلیغاتی دید. برای مثاهای رسانهتوان در رانتمونه استفاده از ثروت را میفرهنگی شاغل و بازنشسته. یک ن

انت آموزان را عضوگیری کرد. این نوعی ر ترین زمان ده میلیون از اولیا و دانششبکه شاد که ایجاد شد بالفاصله در کوتاه

 ای است. د یک رانت بزرگ رسانهای و تبلیغاتی است زیرا داشتن فایل اطالعات ده میلیون نفر، خورسانه
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وپرورش وجود دارد، تعارض منافع را در این وزارتخانه متعدد و متکثر کرده است و در های متعددی که در آموزشرانت 

اعتمادی را عمیق و گسترده کرده و هایی بیوپرورشی که دریافتی و حقوق پرسنل پایین است چنین رانتآموزش

 نماید. اعتماد مید و بیذینفعان اصلی را ناامی

 آموزان و والدین هستند؟ منظور شما از ذینفعان  اصلی دانش 

آموزان ذینفعان اصلی هستند و به ها و معلمان هستند. دانشآموزان، والدین آنوپرورش دانشذینفعان اصلی آموزش

ان جزو ذینفعان این نظام در نظر گرفته ها والدین هستند که جایگاه حقوقی دارند و درنهایت نیز معلمنمایندگی از آن

وپرورش منفعتی باشد و به این افراد ذینفع نرسد، جزو مصادیق تعارض منافع باید در نظر گرفته شوند. اگر در آموزشمی

 شود. 

 وپرورش وجود داشته باشد تا بتوان از تعارض منافع در تمامی این موارد باید حضور مدیران آموزش
وپرورش سخن گفت. یعنی سود مواردی که گفتید در جیب تعداد محدودی از افراد داخل آموزش

 ت؟ آموزان و والدین هزینه شود. درست اسرسد که به نفع دانشوپرورش نمیرود و به خود آموزشمی

 نظارت بر فعالیتوپرورش یا در بستن قراردادها دخالت دارد و یا مجوزها توسط آن صادر میآموزش
 
ها و شود و یا نهایتا

هایشان استفاده امور قرارداد و مجوز را بر عهده دارد. افراد سودجو در هر سه زمینه قرارداد، مجوز و نظارت از رانت

 سه مورد تمرکز نماییم. کنند؛ درنتیجه ما باید روی هر می

 گیری این وضعیت چیست؟ این میزان از تعارض منافع و رانت موجود در کنید عامل شکلشما فکر می
 وپرورش ناشی از مشکل در قوانین است یا خأل قانونی یا مورد دیگری را باید در نظر داشت؟ آموزش

های حکومت و جامعه وپرورش ما از دیگر بخشزشکنم آموهمه این موارد در سطوح مختلف نقش دارند. من فکر می

دهد. چون گیری این وضعیت را میمستثنا نیست یعنی نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما اجازه شکل

وپرورش بخشی از دولت و دولت بخشی از حاکمیت است و نظام سیاسی حاکم بر کشور ما اجازه ایجاد چنین آموزش

ین مسائل ساختاری است و ناشی از ساختار متمرکز است. اگر تکثر مراجع و منابع باشد دهد. ریشه اتعارضاتی را می

افتد. ساختار متمرکز، فساد و رانت را متمرکز و سیستماتیک کرده است. دلیل دیگر هم عدم وجود یک این اتفاق نمی

فه نظارتی داشته باشند، بخشی از آموزان وظینظارت عمومی است یعنی اگر فقط اجازه دهند که معلمان، اولیا و دانش

وپرورش هم رسیده و های مختلف این ناکارآمدی به آموزششود. در نظام ناکارآمد و گرفتار بحراناین موارد مرتفع می

های کند. درنتیجه ریشهجا را آلوده میجایی که رسالت تعلیم و تربیت دارد خودش هم آلوده شده است و دارد همه

وپرورش در ساختارهای حقوقی، اداری، مدیریتی، اجرایی و نظارتی است. در حال حاضر اگر آموزشتعارض منافع در 

بخواهید از مسیر حقوقی پیگیر این مسائل شوید بسیار سخت است و اگر شیوه نظارتی را در پیش بگیرید، متوجه 

 شوید که فرد ناظر در بسیاری موارد، خود مقصر اصلی است. می



 

 

 

 

 

 

 5ـ  یتعارض منافع در بخش آموزش عموم یریتمد 15

 ای بوده است؟ گیری این شرایط از چه دوره زمانیز شکلبه نظر شما آغا 

سپاری در سیستم مدیریتی شروع شد. بااینکه سازی و برونکنم از زمانی که خصوصیدانم ولی فکر میمن دقیق نمی

 سپاری قابل دفاع است اما سیستم در آن زمان آمادگی این کار را نداشت. منظورم این استسازی و بروناصل خصوصی

ازی سطور که خصوصیکه نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین مردم آمادگی آن را نداشتند. همان

وپرورش هم همین اتفاق افتاده است ولی در دوره دولت های دیگر تبدیل به یک فرصت و رانت شد در آموزشدر بخش

ترش پیدا ها گسها و شلختگیهای خاص این پراکندگیشبرنامه بدون نگرنهم و دهم به دلیل یک هجوم پوپولیستی بی

انست توای امکان نقد وجود داشت، نه مجلس میدست شده بود و نه در فضای رسانهکرد. علت هم این بود که فضا یک

عد بتوانست خود را بازسازی کند. این موارد در دوره آن دو دولت گسترش پیدا کرد و بر دولت نظارت کند و نه دولت می

شود هایش تغییر کرد، شدت و ضعف پیدا کرد ولی از بین نرفت. یعنی میهم نهادینه شد، همچنان ادامه پیدا کرد، شکل

های نهم و دهم های گذشته سیاستی که باهدف خوبی اعالم شد، بد اجرا شد و آن اجرای بد در دولتگفت در دولت

سازی که که دیگر مقابله با آن سخت شد. سیاست خصوصیقدر جدی شد عمق و گستردگی یافت؛ این گستردگی آن

سازی و پشتوانه قوی دارد که در آن دوران در ایران وجود در دنیای جدید قابل دفاع هست نیاز به بسترسازی و فرهنگ

 نداشت. 

 سازی به نظر شما مخالف اصل قانون اساسی در مورد آموزش رایگان نیست؟ خصوصی 

سازی از دسترسی به آموزش رایگان محروم کند، مخالف قانون اساسی است ولی خصوصی سازی کسی رااگر خصوصی

تواند در مدارس خصوصی به تحصیل وپرورش کسی را محروم نکرده و گفته است که اگر کسی بخواهد میدر آموزش

 باعث برداشتن بار تعدادی از دانشسازی در آموزشبپردازد. خصوصی
 
ز دوش دولت شده است آموزان اوپرورش اتفاقا

وپرورش نتوانسته از این شرایط در جهت بهبود آموزش در مدارس دولتی استفاده کند. ولی متأسفانه آموزش

 سازی در نظر تعارضی ندارد ولی در عمل نتوانسته بخش دولتی را پوشش دهد و بهبود ببخشد. خصوصی

 و تشدید فقر و نابرابری تأثیر بگذارد و اینتواند روی کیفیت آموزش به نظر شما تعارض منافع چقدر می 
 تأثیر چگونه است؟ 

به  عدالتی و ارتقای کیفیت آموزشیجای رفع بیناحق بخشی از منافع بهآید که بهبله تعارض منافع وقتی به وجود می

 هم عدالت آموزشی و هم کیفیت آموزشی را تهدید میای معدود میجیب عده
 
پولی که باید  کند.رود درنتیجه یقینا

 تنها حقشان نیست بلکه نوعیرود که نهطلب میخوار فرصتای رانتصرف عدالت و کیفیت آموزشی شود به جیب عده

 سرقت ملی است. 

 تان از دستوری که آقای حاجی میرزایی دادند، چیست؟ شما ارزیابی 
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 یک دستور باشد نمیمن احساس می
 
شود. امیدوارم یک تصمیم کالن جدی و یک تواند خیلی مفید واقع کنم اگر صرفا

چیست.  دانم پشتوانه این اعالمای ندارد. من نمیشده با برنامه باشد چون اگر دستور یا شعار باشد فایدهسیاست تدوین

زودی مشخص نشود محکوم به شکست اش دارد یعنی اگر خروجی آن بهاقدام بسیار خوبی است اما بستگی به خروجی

که  ای حوزه معلمیهای مختلف متفاوت بوده است؛ مثال  فعاالن رسانهن دلیل تا این لحظه واکنش طیفاست. به همی

 فعاالن اند درحالیتعدادشان خیلی کم هم هست، واکنش چندانی نشان نداده
 
که در برابر تصمیمات خوب قبلی معموال

ا؟ چون یک ذهنیت منفی ناشی از تجربیات سابق اند. چر دستان واکنش نشان داده و حمایت کردهبهای و قلمرسانه

کند که این نوع دستورات در حد دستور و شعار است. از طرفی فرهنگیان یک وجود دارد که به این افراد گوشزد می

خواهد یشود. اگر وزیر مسکوت ناامیدانه داشتند و فعاالن هم یک واکنش منتظرانه داشتند که ببینند در آینده چه می

ش را اهای عملیتر نمونهکوت ناامیدانه را بشکند و به واکنش منتظرانه پاسخ مثبت دهد باید هر چه سریعاین س

بین و منتظر هستم؛ منتظر دیدن نتیجه این دستور هستم زیرا اگر اآلن دفاع ای کند. من خودم جزو افراد خوشرسانه

ن دلیل ام. به همیای کردهساله چرا چنین اقدام عجوالنههلکنم فردا باید به این مسئله پاسخ بدهم که باوجود تجربه چ

ام. منتظر اتفاقات بعدی هستیم زیرا این بخشنامه شده در آینده موکول کردههای برداشتهدفاع را به اثبات عملی گام

خواهد یخواهد آن را اجرا کند. اگر وزیر مخطاب به کسانی است که خودشان عامل این وضعیت هستند. چه کسی می

اجرا کند باید ساختارش را هم شکل دهد. وی در حال حاضر به افرادی که تعارض منافع دارند دستور داده است که 

 تعارض منافع را از بین ببرید. 

 د؟ دهنها در مقابل این دستور خواهند ایستاد و مقاومت نشان میکنید برخی گروهیعنی شما فکر می
 ها؟ و کدام گروه

 میبله صد درص
 
کنند آن را دور بزنند. سعی کنند وسعی میایستند، مقاومت مید. خیلی هم قوی هستند. حتما

ه که خانواده شدورجوع کنند. مثال  در این بخشنامه گفتهکنند سندسازی کنند و به شکل صوری برخی مسائل را رفعمی

نند. دو منتقل کند بروند و مجوز را به خانواده درجهتوانیک فرد نباید در چنین مواردی دخیل باشند. این افراد میدرجه

های فرار وجود دارد. در این میان کسانی که بیشترین های اجرایی و هم راهبستدرنتیجه هم خألهای قانونی و بن

 برند. مقاومت را نشان خواهند داد، مدیرانی هستند که از قبل جایگاه مدیریتشان منفعت می

 می 
 

مدتی است پیگیر تصویب الیحه تعارض منافع در مجلس است که در مجلس قبل  دانید دولتحتما
شد، مطرح کردن این موضوع در کنید اگر آن الیحه تصویب میمتأسفانه تصویب نشد. شما فکر می

 آموزش و پروش تأثیر بیشتری داشت؟ 

د، است که جایگاه حقوقی هم دار  بله من هم وقتی پرسیدم که آیا این فقط یک دستور و بخشنامه است و یا سیاستی

ها همین منظور را داشتم. منظورم همان بحث تصویب الیحه در مجلس است. بحث تعارض منافع باید از تمامی جنبه

ی ها همگگذاری در سطح کالن، مدیریتی، اجرایی و نظارتی مورد توجه قرار گیرد و این جنبهاعم از حقوقی، سیاست
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ید اش را هم دها هم به نتیجه نخواهد رسید. ضمن اینکه باید جنبه قضاییرنه همان حداقلهمسو با هم دیده شوند وگ

تواند اش برای قوه قضائیه فرستاده شد، آیا قوه قضائیه مییعنی اگر کسی برخالف این بخشنامه عمل کرد و پرونده

 پشتیبان اجرای این قانون و ضمانت اجرایش باشد یا خیر. 

 ث تعارض منافع که در جامعه جدید است، چطور باید عمومی شود؟ به نظر شما این بح 

نگاران و اساتید دانشگاه تا پژوهشگران، فعاالن نهادهای مدنی، ای از روزنامهتنها راهش این است که فعاالن رسانه

 که یکی از ها و احزاب آن را در سپهر عمومی مطرح کنند و تبدیل به گفتمان عمومی شود. باید مردم بدانندتشکل

شدن به گفتمان عمومی گر شوند و هم ناظر و حامی. با تبدیلها در اینجاست؛ هم مطالبهمصادیق تضییع حقوق آن

تواند شود. بارها ثابت شده است که افکار عمومی یکی از مواردی است که مییک پشتوانه افکار عمومی برایش ایجاد می

حقوقی، اجرایی و نظارتی را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند که با فضای  های مدیریتی،گذاری کالن در حوزهسیاست

 هایگیرد، اما در حدی که ممکن است و از طریق شبکهصورت واقعی شکل نمیای ما افکار عمومی بهبسته رسانه

 اند، باید این کار را کرد. اجتماعی جدید که امکان بیشتری ایجاد کرده

 کنند که این فساد اند چون درک نمیدر مقابل اخبار فساد منفعل شدهرسد افکار عمومی به نظر می
گیری دهد. شاید بحث از تعارض منافع بتواند بسترهای شکلچطور و طی چه سازوکارهایی رخ می

بعضی از این موارد را مطرح کند و کمک کند مردم بهتر درک کنند که فساد ممکن است در کجا و چطور 
 گر باشند. بهتر بتوانند در مقابل آن مطالبه شکل بگیرد و درنتیجه

 دهد. شود و این امر امیدواری مبارزه با فساد را در میان مردم افزایش میتر میبله بدین ترتیب برایشان فساد عینی

  



 

 

 

 

 

 14 وپرورشتعارض منافع در آموزش یریتمدو راهکارهای موانع 

 

 سازی، خاستگاه تعارض منافعخصوصینژاد: یکمحمدرضا ن
بدان اشاره شده،  یزآموزش و پرورش ن یرتعارض منافع که در بخشنامه وز یقاز مصاد یکی

مدارس  یساست. قانون تاس یردولتیوزارتخانه در مدارس غ یرانموضوع اشتغال همزمان مد

به  3131و با هدف مشارکت مردم در سال  یقانون اساس 321اصل  یهکه بر پا یردولتیغ

مدارس  ینا یستاس یمجوزده یطاز شرا یکیآنکه  یلبه دل هاسالبعد از گذشت  یدرس یبتصو

تعارض منافع مبدل شده است. محمدرضا  یبرا یتیبودن موسس قرار داده به موقع یرا فرهنگ

 کندیم یانو جامعه ب یتحاکم یدر گفتگو با مرکز توانمندساز یمعلم و فعال صنف نژادیکن

مدارس،  سازییوارد حوزه آموزش و پرورش شد که روند خصوص یبحث تعارض منافع زمان

 کرد. یحوزه فرهنگ ینوارد ا پول را

 های تعارض منافع ددر این حوزه کجاست؟ از منظر فردی که داخل نظام آموزش و پرورش است، گلوگاه
 هاست؟ها باید اصالح صورت پذیرد؟ مشکالت جدی در کدام بخشدر کدام قسمت

توان آغاز دوره ورود پول به میسال پیش آغاز شد. این زمان را  81سازی در آموزش و پرورش قریب به روند خصوصی

باشد، بلکه بحث منافع سیاسی، حوزه عمومی دانست. البته در متعارض بودن منافع همیشه بحث پول مطرح نمی

های مختلف منافع اقتصادی و منافع اجتماعی است. این موضوع در چهار حوزه آموزش و پرورش در سطوح و گرایش

 افتد.وژیک اتفاق میسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئول

ایدئولوژیک است. اهدافی در آموزش و پرورش نوین داریم -در سطوح فرا دولت یا حاکمیتی که آن نگاه تعارض سیاسی

که جهان به آن رسیده مثل ضرورت آموزش و پرورش چیست و اهداف آن کدام است؟ االن تقریبا تمام جهان از جمله 

مهمترین اهداف آموزش ساخت شهروند با اهداف مختلف آموزش اخالق، عقل گرایی و ایران به این رسیده که یکی از 

ایدئولوژیک قرار گیرد، نفع -... حال اگر در کشورهایی مثل ایران و چین این اهداف تحت الشعاع اهداف سیاسی

رهنگ و عه، فعمومی که تربیت یک شهروند کنشگر مدنی است، فردی که توانایی سنجش و نقد شرایط حاکم بر جام

 ایدئولوژیک است.-سیاست را داشته باشد، در معرض یک تعارض منافع سیاسی

صورت گرفت که با توجه به فضای حاکم بر آن روزها به دنبال  «تهیه سند بنیادین»پایان دولت خاتمی کاری با نام  در

و همفکری افراد شاخص در بدنه ها هزار ساعت کاری 71اهداف مدنی و مدرنی در آموزش و پرورش بود. این سند با 

دولت تهیه شد اما تصویب آن به دوره بعدی یعنی ریاست احمدی نژاد موکول شد این سند در دوران وزارت آقایان 

احمد نادیده گفته شد اما آقای حاجی بابایی که بر سر کار آمد تصمیم گرفت این سند را اجرایی کند اما فرشیدی و علی

 11ت، با نگاهی که در دوران خاتمی وجود داشت همراه نبود، برای همین به گفته خودشان فضای حاکم در دولت وق

 درصد این سند تغییر یافت؛ یکی از این تغییرات که تصویب هم شد هیئت مذهبی را به تعریف نهاد مدنی اضافه کردند.
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مذهبی که در آن -های ملیخههای بومی و مدرن کامال آشکار و مشخص بود؛ سندی با شایا در سند اولیه شاخص

آموزان های نوین، حضور قدرتمند نهادهای مدنی، که در آن امکان حضور مدنی معلمان و دانشها در آموزشسرخط

های کلی باقی ماند ولی وقتی خواستند زیرمجموعه تعریف کنند از اهداف فراهم شده بود. در سند کنونی شاید سرخط

نگران بوده و از آنچه در آموزش و ف کشیده شد. برخی نهادهای حاکمیتی در اینجا دلاش دور شده و به انحرااولیه

افتاد راضی نبودند وقتی قرار شد سند اجرا شود این نهادها که در کل با این موضوعات مخالفند ورود پرورش اتفاق می

پلنگی که امروز در سند بنیادین -گاو-کردند و آن را از اهداف قبلی خود خالی یا استحاله کردند و شد همین شتر

 بینیم. این مثالی از نوع تعارض منافع غیر اقتصادی بود.می

تعارض منافع سیاسی نسبت به آموزش و پرورش، به معنای قبضه کردن قدرت، هم در نهادهایی مثل مجلس، دولت و 

کند. دگان مجلس در انتصابات گالیه میآید از دخالت نماینحتی قوه قضاییه وجود دارد. مثال هر وزیری که روی کار می

فارغ از منافع اقتصادی که ممکن است در این انتصابات وجود داشته باشد اصل آن کنش سیاسی برای انتخابات دور 

بعدی است. در این حالت نهاد دولت که از مردم رای گرفته و باید به نفع عمومی عمل کند دچار چنین تعارضاتی 

جلس تمایل دارند تا افراد در جای جای آموزش و پرورش افرادی باشند که از نظر جناحی و شود. نمایندگان ممی

 ها به نفع خود منفعت بدست آورند. ها بوده تا بتوانند به موقع از آنسیاسی همفکر آن

ی آموزش مورد دیگری که در ساختار آموزشی و در سطح اجرایی مطرح است وجود نهادهای فراآموزشی مانند شورای عال

و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی است که به صورت سلسله مراتبی باالتر از آموزش و پرورش قرار دارند. این 

ق ترین مصادیشوند. یکی از مهمی اقتصادی هم وارد عمل میها افزون بر نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، در حوزهسازمان

یرانتفاعی در شورای عالی آموزش و پرورش است. برای مثال فرض کنید تعارض منافع در آنجا حضور صاحبان مدارس غ

طرحی جهت مهار، کاهش یا حتی نظارت بر تعارض منافع به این شورا ارجاع شود به راحتی رد خواهد شد. حاال اگر 

ند و یا گیر های آموزش و پرورش به این نتیجه برسد که مدارس غیر دولتی باید تحت نظارت شدید قرار سازمان پژوهش

پذیرد؟ به باور من پیش از هر طرح این چنینی افراد با نفوذ در ها این کار را میتعطیل شوند، شورای عالی به این آسانی

 شورا جلو آن را خواهند گرفت! این یعنی تعارض منافع. 

 کنند؟در حال حاضر، آیا مدارس غیردولتی از دولت بودجه دریافت می 

گیرند. در قانون بودجه، سرفصل سازمان توسعه مدارس ها میبودجه خود را از خانوادهخیر. مدارس غیردولتی 

میلیار تومانی از آموزش و پرورش است. این بودجه به منظور توسعه این گونه مدارس  7111خصوصی دارای بودجه 

ها، در زمان وزارت وزیر اسبق ها از آناست. با توجه به عدم موفقیت مدارس غیر دولتی و کاهش شدید استقبال خانواده

ویق آموز دولتی را تشهایی را اختصاص دادند؛ به عنوان مثال اگر دانشبرای جلوگیری از بسته شدن این مدارس، بودجه

نمودند؛ که البته خودش یکی از نمودهای ای دریافت میهای ساالنهکردند، کمکبه درس خواندن در مدارس خود می

 تعارض منافع است. 
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 وزیر اسبق مدرسه غیر دولتی دارند؟ 

بله. نه تنها ایشان، بلکه بسیاری از مسئولین دارای مدارس غیردولتی هستند. این امر، در رده مدیران میانی و ارشد 

آموزش و پرورش به شدت گسترش یافته است. من اخیرا با یکی از دانش آموزان سابق خود که معاون مدرسه غیردولتی 

ها، مدیران پایین یا میانی اموزش و پرورش هستند. . او به من گفت که سهامداران اصلی مدرسه آناست، صحبت کردم

 توانند با ویها نمیاو اذعان داشت رئیس مناطق غربی تهران دارای مدرسه غیرانتفاعی در کنار مدرسه آنان است و آن

هزار  21امنایی بودم، در روز معلم، به معلم کند. یا بنده در جایی مدرس هیئت رقابت کنند، کسی هم نظارت نمی

 دادند و در همان روز، به نهاد نظارت کننده یک سکه!تومان هدیه می

به نظر من، فردی که عضو شورای عالی آموزش و پرورش است، نباید مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد. به عالوه، نباید 

گویم که حتی منافع سیاسی نداشته باشد. به عبارتی آل میهیچ منافعی در مدارس داشته باشد. حال در شکل ایده

گذاری دارید در ابتدا  باید فکر کنید که این قانونی که تصویب نمودید، برای یک فرد عادی چه وقتی قصد قانون

زش های کلی آموپیامدهای مثبت و منفی دارد. باید در شورای عالی آموزش و پرورش یا نهادهای باالدستی که سیاست

کنند، این تفکر وجود داشته باشد. یعنی باید منافع سیاسی، اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و و پرورش را تعیین می

 ختلفهای اعتقادی مبا نگرشی قوی دارد. اما باید از انواع و اقسام افراد، ایدئولوژیک کنار گذاشته شود که نیاز به اراده

مدت معین برای حضور مدیران دولتی در بخش خصوصی مثل مدارس غیر  انتخاب شود. به نظر من مهم است که یک

 گیر داشته باشیم.دولتی و نهاد های تصمیم

یا مثال در ایران بحث فروش یا اجاره مدارس مطرح است. در مدارسی که اسم و رسمی دارند و مدارس خوبی هستند 

گردد! این و معاون قبلی مدرسه مدیر جدید می شوددهنده هم میدهد، از طرفی درخواستمدیر، خود استعفا می

 گیر باید حداقل پنج سال، این ارتباطات اقتصادی را نداشته باشند. موارد باید حذف شوند. یعنی مدیران تصمیم

تعارض منافع دیگری هم که در آموزش و پرورش رخ داده ریشه در دریافت پول دارد. خود من شاهد بودم که مدیر 

سه سال، مسئول خرید و فروش دانش آموز شده؛ یعنی رئیس مدرسه غیرانتفاعی سطح متوسطه  مدرسه پس از 

آموز جذب کند به ازای هر دانش آموزی که از مدارس نمونه دولتی منطقه جذب کند، مقداری پول به خواهد دانشمی

 کند.ها پرداخت میآن
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 ض منافع احد شبانی: مدرسه، اولین نقطه شروع برای مدیریت تعار

کند تا با مصاحبه با کارشناسان حوزه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تالش می

وپرورش مصادیق، الزامات و راهکارهای موفقیت این بخشنامه را بررسی نماید. در آموزش

ایم. احد وپرورش به گفتگو نشستهمصاحبه پیش  روی با احد شبانی، کارشناس و دبیر آموزش

ها دارند تا کنترل و نظارت ها نقش مهم و بسزایی در تربیت انسانشبانی معتقد است معلم

ها ایجاد کنند اما خودشان از چنین کنترل و نظام درونی برخوردار نیستند. از نظر درونی در آن

 عزیمت برای مقابله با تعارض منافع باید کنترل بر مدارس باشد. وی، نقطه

 

 این  زمان دررورش برای مقابله با تعارض منافع از نوع اشتغال هموپارزیابی شما از بخشنامه وزیر آموزش
 وزارتخانه چیست؟ 

که مرتبط با موضوع فرهنگ است، ای که تحت عنوان تعارض منافع مطرح شد، من به قسمتی از آندر حقیقت الیحه

 در بخش مقدمهبیشتر عالقه
 
 نهاد»هادی تحت عنوان ی این الیحه ذکر شده است که قصد ایجاد نمند شدم. ظاهرا

های فرهنگ هم ترین کانونشود؛ و یکی از مهمهایی ازجمله فرهنگ میرا دارند، که این نهاد وارد حوزه« تعارض منافع

رای ها حتی بقدری زیاد است که بعضی از آنطورکلی، در کشور ما تکثر و تراکم توالی بهوپرورش است. اما بهآموزش

و پاگیر شده است. این در حالی است که در کشورهای دیگر قوانین مصوب جنبه حقوقی خود مجریان مسئول دست 

ها سیستم مجازات قرار دارد. اگر کسی از قوانین تخطی کند باید انتظار مجازات داشته باشد. اما دارند یعنی در پس آن

امات مدارس یا الزامات ساختاری نهادی در این الیحه نشانی از مجازات وجود ندارد. بنابراین به نظر بنده در بحث الز 

ها همان واکنش های موجود در این مسیر بیشتر کار شود و این محدودیتوپرورش باید بر روی محدودیتادارات آموزش

 صورت جمعی انجام شود. و کنترل مدارس است. البته به نظرم باید این کار به

شده اما تبدیل به قانون نشده است. درواقع چیزی که تبدیل به قانون هرچند این الیحه با قید دوفوریتی به مجلس ارائه

شود در حقیقت همان مسئله جریان تحکم از باال است؛ یعنی از باال ای صادر مینشده حال بر اساس آن بخشنامه

آورده  وپرورشزشرسد که شما نباید کارهایی را انجام بدهید. در برنامه توسعه ششم هم تنها سخنی که از آمودستور می

وپرورش سازی آموزشقانون اساسی هم در راستای همان خصوصی 44شده خرید خدمات آموزشی بوده است. اصل 

سازی را انجام داده، خدمات آموزشی را خریداری کند، شخصی که امتیاز وپرورش خصوصیاست. اگر قرار است آموزش

وخویش یا یک فامیل، خواهر، برادر، پسر، دختری دیگر یا یک قومکند، یک فرد دبستانی را خریداری مییک مرکز پیش

 ها شروع به کار کند. ها اعتماد دارد بنابراین واضح است که با آنرا در اطراف خود دارد که به آن
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  قانونی شدن این الیحه یک وجه موضوع است اما ا اگر فرض را بر این بگذاریم که این الیحه تبدیل به
ها یا الزامات آن فراهم است تا بتوانند این افراد را از دو شغله بودن است، آیا زیرساخت یک قانون شده

 جدا کنند؟ 

 ی تخصص افرادی دیگر مربوط باشد چون تخصص بنده علوم و تربیت است. من اطالعی ندارم. شاید به حوزه

 واند با کیفیت آموزشی یا تگونه مطرح کنم که آیا بحث تعارض منافع میپس اجازه دهید سؤال را این
 ای داشته باشد؟ فقر و نابرابری آموزشی رابطه

در  های مدیریت تعارضها یا هیئتها تعدادی وظایف تعریف کردند مثال  مدیران دستگاهکنم. آنگونه فکر نمیمن این

در  درواقع چه مواردی ها اولین کاری که باید انجام دهند، تعیین فهرست مصادیق تعارض منافع است یعنیشهرستان

تواند جای بگیرد. تا آن حدی که بنده اطالع دارم این قوانین در زمان قبل هم بوده است. یعنی افراد این فهرست می

 از داشتن چند شغل منع شده
 
اند و حتی مجازاتی نیز تعیین شده است. در شرایط اکنون خیلی مسائل تقریبا

که  کند. یکی از افرادیهر موقع بحثی پیش آید، یک مقام مافوق اظهارنظری می مصرف خاصی دارند؛ یعنی مثال  تاریخ

های ویجینی زیاد ما پژوهش»گفتند که، ها این سخن را میریزی بودند، در مورد پژوهشدر سازمان پژوهش و برنامه

مان کادر اداری، مقام اداری، یعنی قوانینی داریم که در حال خاک خوردن هستند. زمانی که بنده معلم بودم، ه«. داریم

 فاقد تفکر فلسفه آموزشی هستند و اطراف آن
 
ها با حصارهای قانونی پیچیده شده است. من یک مثال دیگر بزنم. اساسا

 برای دریافت این وام بایستی از طرف های بانکی معرفی میها را به چند تا از شعبهبرای گرفتن وام، معلم
 
کنند. قانونا

 بروید به آن باجه و اگر دوستی ها اسامی را معرفی بکنند. همین اآلن میی شوند بعد آناداره معرف
 
توانید، مستقیما

ها مها و خرده نظاها را به خرده سیستمدارید، خارج از نوبت وام را دریافت کنید. بنابراین این موارد وجود دارند که من آن

وپرورش انه ناهماهنگ هم هستند. مثال  دو مورد خرده نظام در آموزشدهم. متأسفتوانند دخیل باشند ربط میکه می

 معلم. وجود دارد یکی خرده نظام ارزشیابی هست. یکی هم خرده نظام تربیت

د تا کنترل ها دارنآیند و نقش مهم و بسزایی در تربیت انسانهایی که سرکار میمعلم حرف بزنید، معلماگر در مورد تربیت

ها ایجاد کنند خودشان از چنین کنترل و نظام درونی برخوردار نیستند. این افراد وقتی بزرگ ی در آنو نظارت درون

وپرورش وارد شوند، از خروجی آموزشالتحصیل میاصطالح فارغآیند بهوپرورش بیرون میشوند و از آموزشمی

تواند به ایشان فرصت شغلی بدهد، عه نمیتواند برایشان کار فراهم کند، جامشوند. دانشگاه هم نمیدانشگاه می

شوند که در جامعه حاکم است. اینجاست که فقر آموزشی ی فاسد روابطی و باندبازی میبنابراین وارد همان چرخه

 کنم این را با یک بخشنامه بشود درست کرد. شود من فکر نمینمایان می

 عنوان مصادیق تعارض منافع شناسایی را به هاییبا شناختی که شما در حوزه آموزش دارید، چه نمونه
 کنید؟ می
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ای بین افراد است، مثال  کسی آشنایی ها همان نظام رابطهها و مصادیق تکراری هستند. یکی از آنخیلی از این نمونه

 ن است.آید همیرود و این تناقضی که تعارض بین منفعت عمومی و شخصی پیش مینداشته باشد، کارهایش جلو نمی

خواهید در سال آتی درجایی تدریس کنید منتهی دوست و آشنایی ندارید. این وپرورش میشما در حوزه آموزش

ها از آسیاب افتاد، فرد دیگری که با آن فرد گویند شما شرایطش را ندارید. بعد که آبدهند و میموقعیت را به شما نمی

 یک نمونه است. گیرد! اینی شما را میرود و جاسروصدا میمسئول رابطه دارد، پنهانی و بی

 پیش میهایی که در حوزهیا نمونه
 
رین نهاد توپرورش پاکگفتیم که آموزشآید، قبال  میهای مالی، مسائل مالی احتماال

 سر کالس میترین نهاد جامعه است. چراکه معلم حقوقش را میمالی، پاک
 
های دیگری رود ولی اتفاقگیرد و وجدانا

جای آنکه روی مسائل آموزشی متمرکز شود. مثال  مغازه وپرورش عمال  وارد فاز اقتصادی شده، بهاده که آموزشافت

ها به خاطر چیست؟ به خاطر کسی که آنجا مسئول است. رویکرد آن اقتصادی و گذارد. اینسازد، نمایشگاه میمی

وپرورش وزارتی است که انسان زارت نفت است؟ آموزشوپرورش نهاد درآمدزا است؟ مگر ودرآمدزایی است. مگر آموزش

خواهند ای هم کار بکند. وجود چنین کسانی که در این میان میخواهد در بخش توسعهدر آن محوریت دارد اما می

 کند. ای را اجرا کرده چیزی نصیبشان شود تعارض منافع ایجاد میپروژه

 کنید که ضرورت مقابله با تعارض منافع در فضای ه میعنوان یک معلم چه راهکارهایی را توصیشما به
 عمومی جامعه باز شود؟ 

کنیم که اگر از طریق قانون یا درست و شفاف رفتار کنیم بینم. در کشوری زندگی میمن اوضاع را خیلی مناسب نمی

ود خحاکم است خودبه مانی. بنابراین جوی که در جامعهاصطالح کالهت پس معرکه است و از بقیه افراد عقب میبه

پیش ببرند. یعنی چیزی که قبال  زشت بوده، دهد که از طریق غیرشفاف کارهایشان را بهها را به این سمت سوق میآدم

بینی که درون انسان چیزی نیست که افسارش را نگه بدارد، شما چه پیشحاال قبحش از بین رفته است. بنابراین وقتی

اب ها را خر پیش ببرند. وقتی به لحاظ درونی آدمجهت بهاالیی دوست دارند کارها را ازاینکنید؟ در جامعه درصد بمی

ها توضیح چنین را برای آنتوان ضرورت بحثی ایندهد چگونه میها را به سمت کارهای درست سوق نمیاند، آنکرده

 نمی
 
 . راب شده استها خدانم چه راهی را پیشنهاد دهم جامعه در این سالداد؟ من واقعا

 شود. اگر این فرهنگ در مدرسه جا بیفتد چرا نتوانیم آقای شبانی جامعه خودش از مدرسه شروع می
 این پتانسیل را در مدارس و آموزش

 
بینید که آموزش وپرورش نمیراهکاری پیشنهاد دهیم؟ واقعا

 جا شروع کنیم؟ شفافیت و درستی از همان

 عخرده نظام تربیت
 
تواند در این بازسازی اجتماعی نقش ایفا کند. اما متأسفانه نصر مهمی است که میمعلم واقعا

که  دهم. زمانینتوانست نقش خود را به خوبی ایفا کند. من بخشی از این موضوع را به نحوه گزینش معلمان ارجاع می

این بود که ما نقابی روی چهرمان نسل من معلم شدند، چیزی که برای نظام معلمی اولویت داشت من و خیلی از افراد هم
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ان شد. معلم مثل همعنوان فرصت شغلی نگاه میوپرورش شویم. یعنی به معلمی بهبگذاریم و با آن نقاب وارد آموزش

 ماند. کند و منتظر مشتریانش میداری بود که هرروز قفل مغازه را باز میمغازه

رش وپرووپرورش بزنیم تا پول بیشتری در جیبمان بیاید. آموزشای در آموزشما را ناچار کردند که قید حضور حرفه

اآلن  ای تبدیل شده تا اینکه نهادهای انسان زا. متأسفانهسازی مؤثر نبوده. بنابراین بیشتر به نهاد واسطهدرزمینة انسان

 تبدیل به آدمکسانی که استخدام می
 
رندارد. کاله را از سرشان بشوند که در فکر آن هستند که باد هایی میشوند واقعا

شوند که حفظ موقعیت شغلی خودشان را داشته باشند. در چنین اندیشی میطلب و مصلحتهای منفعتتبدیل به آدم

عنوان نیروهای نخبه و مؤثر در توسعه جامعه دچار انحراف دانم چه راهکاری بدهم. ارزش ذاتی معلم بهوضعیتی نمی

اند. همه به فکر این هستند که شغل دیگری پیدا کنند با از آن منزلت شغلی پایین افتادهها شده است. بنابراین معلم

 بهتوانیم این آدمچنین نیروهایی چطور می
 
کنم که در عنوان یک معلم احساس شرم میها را درست کنیم؟ من واقعا

 . کنمچنین شرایطی تدریس می

 رسد که امیدی هم وجود ندارد که این بخشنامه بتواند به با این توصیفاتی که شما کردید به نظر می
 ماهیت مفیدی برسد؟ ! 

طور چیز تبدیل به هشتگ شده است. بههای زیادی بودند و همهبین نیستم. بخشنامهمن نسبت به این بخشنامه خوش

 شبیه این مثال است برای مثال توئیت جناب وزیر همچنان در ذهنم هست: #
 
مدیریت تعارض منافع # شفافیت. دقیقا

پاسخگویی از چند سال قبل تمام ادارات صندوقی تحت عنوان تکریم ارباب و رجوع گذاشتند، اما اگر شکایت کنید 

 خودتان خراب می
 
 شوید. نهایتا

گوید زنند کسی هم نمیه چند تا حرف میکنم آموزش در کشور کابینه محور است. گاهی اوقات در یک کابینمن فکر می

برند که بگویند ما هم هستیم. ها را زدید، پس چرا عمل نکردید. در حد دیپلماسی عمومی جلو میشما که این حرف

 وپرورشها در حوزه آموزشبین نیستم. سرنوشت این هم، مثل بقیه بخشنامهدرزمینة آموزش و حوزه بخشنامه خوش

 . خواهد شد
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 علی پورسلیمان: ضرورت جلب حمایت و مشارکت عمومی 

در مصاحبه پیش  روی با آقای علی پورسلیمان، مدیرمسئول سایت صدای معلم به گفتگو 

هایی شرطآمیز بخشنامه فوق نیازمند پیشایم. ایشان معتقد هستند که اجرای موفقیتنشسته

. ضمن آنکه هرچند اصل بخشنامه ها در کشور فراهم نیستاست که متأسفانه هنوز بستر آن

قابل دفاع است اما موانع جدی پیش روی آن وجود دارد؛ تا جایی که ممکن است از اهرم 

 استیضاح برای توقف این مسیر استفاده شود. 

 

 ه ای منجر بای بوده؟ چه تصمیم یا برنامهوپرورش چه دورهگیری تعارض منافع در آموزشسرمنشأ شکل
 وپرورش شده است؟ تعارض منافع در آموزشبروز مصادیق حاد 

گیرد مقدمات آن به مقدار زیادی در محیط، جامعه و در کالن سیستم شده یا شکل میای که تدوینهر قانون یا بخشنامه

 مسائلی دستیا زیرسیستم
 
ست دبهها وجود دارد. بخشنامه تعارض منافع در سطحی که اآلن مطرح شده است قطعا

وپرورش داشته باشیم. قبل از اینکه وزیر ه اینجا ختم شده که ما باید چنین قانونی را در آموزشهم داده تا ب

 وپرورشوپرورش این بحث را پیش بکشد و آن را در قالب یک دستورالعمل یا قانون به سطوح مختلف آموزشآموزش

ی و اریزی آموزشی در یک نشست رسانهه، آقای ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنام7813ابالغ کند در تیرماه 

ا ریزی آموزشی بگونه سؤال کردم که ارتباط سازمان پژوهش و برنامهعنوان یک رسانه )صدای معلم( اینمن در آنجا به

که این سازمان به مؤسسات مجوز داده تا محصوالت خود را در طوریآموزشی خیلی شفاف نیست به -مؤسسات تجاری

محوری هستند. یا به ها و شعارهایی مثل مبارزه با حافظهها خودشان مخالف ارزشکه ایندرصورتیمدارس بفروشند 

درسی  هایها و شکافوپرورش درباره برگزاری آزمونبخشنامه اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش

نیف، تألیف، گردآوری، بازاریابی، توزیع، استناد کردم که در آن مشارکت یا همکاری کارکنان در فرایندهای تص

های آموزشی، آزمایشی و ویژه برگزاری آزمونالمسائل غیره بههای درسی تقویتی، حلدهی و فروش کتابسامان

ی هم آموزشهای درسی در این موسسه کتب کمکسنجش پیشرفت تحصیلی ممنوع است. چرا برخی از مؤلفان کتاب

ام که گونه مطرح کردند که از بخش حقوقی سازمان درخواست کردهاسخ به این پرسش ایننویسند؟ که ایشان در پمی

نامه تعارض منافع در این زمینه تدوین شود تا ما بتوانیم با شدت با این مسئله مقابله نماییم. این موارد حتی یک آیین

د هیچ انل که آقای ذوعلم از سازمان رفتهقبول نیست. اما حاشمار هم باشند یک موردش نیز برایمان قابلاگر انگشت

 از یک سال گذشته تا اآلن بحث آیین
 
نامه تعارض منافع در سازمان پژوهش تا چه میزان پژوهشی وجود ندارد که آیا واقعا

 عملیاتی شده است و رئیس جدید سازمان نیز هنوز صحبتی در این خصوص نکرده است. 
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 وپرورش الزامات و مقدماتی نیاز دارد، نظر شما چیست؟ آموزشآید اجرای بخشنامه وزیر به نظر می 

آزاد  نیاز اجرای قانون انتشار و دسترسیهایی دارد. اولین پیششرطاجرای این قانون به نظر بنده نیاز به الزامات یا پیش

 این قانون در آموزش
 
عنوان یک شود؟ من بهوپرورش اجرا میبه اطالعات است. حال این سؤال مطرح است که آیا واقعا

 عنوان یکشود. فرض کنید شما بهتوانم با درصد اطمینان باالیی بگویم خیر اجرا نمیای میمعلم و فعال رسانه

وپرورش یک آموز یا... بخواهید از ادارات آموزشرجوع یا یک ذینفع چه در نقش معلم، چه در نقش ولی دانشارباب

 دهند بلکه شما را بین سایر همکارانشانتنها بخشنامه را به شما نمیزیاد نهاحتمالهها بای را طلب کنید آنبخشنامه

وپرورش دسترسی پیدا کنید. دلیل توانید به یک بخشنامه ساده اداری در آموزشکنند یعنی شما نمیسرگردان می

ا بدهیم باید با حراست هماهنگ های امنیتی و ایدئولوژیک است که اگر ما بخواهیم این بخشنامه ر هم اغلب نگاهآن

شود بااینکه قانون است. حاال اگر وپرورش اجرا نمیشود از فالن واحد اجازه بگیریم و.... این موضوع حتی در آموزش

شود و قانون در ارتباط با آن شما بخواهید اطالعاتی در خصوص تعارض منافع جمع کنید کجا چه موضوعی اجرا می

 وپرورش مواجه هستیم. فقدان دسترسی آزاد به اطالعات در آموزش گوید. پس ما باچه می

 منظور من ارزیابی شرط مهم دوم سالمت و بروز بودن نهادهای بازرسی و کنترل در آموزشپیش
 
وپرورش است. عمدتا

 حراست است. این
 
ها مومیبط عترین نهادهای بازرسی هستند البته رواها عمدهعملکرد و رسیدگی به شکایات و نهایتا

توانم بیان کنم که متأسفانه این نهادهای بازرسی و کنترل توانند در این قسمت تعریف شوند. من به جرأت میهم می

ترین ایراد در کنند و به نظر بنده مهمای خودشان عمل نمیجور که بایدوشاید به وظایف حرفهوپرورش، آندر آموزش

گونه نهادها است. شما اگر از معلمانی که سروکارشان با حراست یا بازرسی رای اینای باین زمینه فقدان استقالل حرفه

 از عملکرد این سازمان
 
ها رضایت ندارند. این موضوع مانع مهمی برای و رسیدگی به شکایت افتاده سؤال کنید عموما

 اجرای این قانون هست. 

ها را چه نهادی باید در رس غیرانتفاعی اینمثال  بحث سازمان پژوهش که خدمتتان عرض کردم یا بحث مدا

ها را انجام داده و اطالعات را کسب وپرورش باید این ارزیابیوپرورش رصد کند؟ نهادهای بازرسی در آموزشآموزش

دهند کنند و به واحد مربوطه ارجاع دهند. من معتقدم این نهادها وظیفه اولیه یا ذاتیه تشکیالتی خودشان را انجام نمی

 ه برسد به اینکه اشتباهات و انحرافات را در داخل خود سیستم گزارش و پیگیری نمایند. چ

مسئله مهم دیگر آن است که یکی از اهداف اصلی اجرای این قانون جلب، بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 

خواهید مشارکت بحث و تأمل است چون در کنار نهادهای بررسی که مطرح شد شما میاست. خود این موضوع قابل

کنم ها باید کسب کنید. من فکر میبدنه، معلمان و اینعمومی را هم جذب کنید یعنی باید بخشی از اطالعات را از خود 

در حال حاضر بین مدرسه و اداره شکاف بزرگی وجود دارد یعنی معلمان کادر اداری را قبول ندارند و کادر اداری هم 

گر یشناسند و عدم اعتماد این دو به یکدوپرورش نمیای در آموزشعنوان یک عامل صاحب صالحیت حرفهمعلمان را به

باعث شده در طول زمان سرمایه اجتماعی به حداقل خودش برسد کما اینکه منتهی این مسئله اجرای سند تحول 
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گذرد و محل عمده عملیاتی کردن آن بنیادین است. سند تحول بنیادین حدود یک دهه است که از تاریخ ابالغ آن می

درصد  81ایم اعالم کرد که ما تنها توانسته 7813ال وپرورش در سمدرسه است ولی آقای بطحایی وزیر پیشین آموزش

 اعالم کرده
 
فقط  اند کهاین سند را اجرا کنیم ولی آقای زاهدی رئیس پیشین کمیته آموزش و تحقیقات مجلس جدیدا

درصد مفاد و محتوی سند تحول بنیادین اجرا شده است. به نظر من یکی از دالیل مهم عدم اجرای این سند آن  71

ها که در تدوین و نهایی کردن سند مشارکتی از معلمان مطرح نبوده و نظر معلمان خواسته نشده است بنابراین آناست 

 خواهند بدانند این سند چیست و نه تمایلی به اجرای آن دارند. دانند نه میخود را موظف به اجرای این سند نمی

 دستور اخیر وزیر وجود دارد؟  هایی در روند اجرایی شدنبه نظر شما چه موانع و چالش 

هایی که مطرح کردیم در شکل عالی خود اجرایی شود، مرحله بعد اجرای این شرطاگر فرض کنیم آن الزامات و پیش

خود  ایوند در نشست رسانهترین چالش ضعف مجریان قانون است. برای مثال آقای زینیقانون است. به نظر من مهم

گونه مدیران نداریم. مگر گوید که ما هیچ آماری ازاینزمان میفاعی و اشتغال همدر خصوص بحث مدارس غیرانت

شود یک رئیس سازمان چنین آماری نداشته باشد یا حتی به نظرم اگر آماری هم وجود داشته باشد یک رودربایستی می

ان است. درست است خود آقای برای تعمیم و اجرای قانون وجود دارد، بنابراین ضعف در اینجا کامال  مشهود و نمای

حاجی بابائی این بخشنامه را ابالغ کرده که به ضم من بخشنامه خوبی هم هست اما خودش قاطعیت و صراحت کامل 

را  -رئیس دانشگاه فرهنگیان -زنم. چندی پیش وزیر، آقای حسین خنیفربرای اجرای آن را دارد؟ یک مثال نزدیک می

ها منتشر شد اما دوباره متوجه شدیم ایشان در سمت خود ابقا هم در رسانهکرد و خبر آناز ریاست این دانشگاه برکنار 

د و رسد که این فرد نباید در آنجا باشوپرورش به این نتیجه میشود و وزیر آموزشاند. وقتی یک تخلفاتی انجام میشده

م که توانیم مطمئن باشییر است ما چگونه مینشینی وزشود که نتیجه آن عقببعد فشارهایی از داخل و بیرون وارد می

، صراحت، نیاز به شجاعتآقای وزیر بتواند در اجرای این قانون موفقیت کسب کند. به نظرم اجرای این قانون نیاز به

سازی و استمرار دارد. استمرار نیز بسیار مهم است ممکن است قانونی بیاید اوایلش خوب اجرا شود اما به نیاز به شفاف

های ساختاری و اجرایی در پروسه زمانی دچار وقفه شود و از طرف دیگر چون ما حوزه عمومی قدرتمندی دلیل ضعف

 قانون به بایگانی رفته و اجرا نمیدر آموزش
 
 شود. وپرورش برای تحقق این استمرار نداریم نهایتا

 یری گکه حتی در تصمیم های شما این است که ذینفعان قدرتمندی وجود دارندبرداشت من از صحبت
 با اجرای بخشنامه جدید نیز ذینفعان زیادی 

 
وزیر برای عزل یک رئیس دانشگاه اثرگذارند. مطمئنا

ها از دستور وزیر متضرر شده و ممکن است در مقابل آن شوند، به نظر شما کدام گروهمتضرر می
 ها دارید؟ ایستادگی کنند؟ آیا برآوردی از این گروه

ال  ها خیلی مشهود نیستند مثوپرورش هستند و یک سری بیرون از آن. اینسری از ذینفعان در درون آموزش ببینید یک

شناسم که مدرسه نمایندگان مجلس. آقای حاجی بابائی سال گذشته اعالم کرده بود که نماینده مجلسی نمی

ی قانونی برای اعمال فشار استفاده کنند و هاغیرانتفاعی نداشته باشد. بنابراین ممکن است این نمایندگان از اهرم
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که من اطالع دارم مانع از انجام بخشنامه شوند. یا مثال  در بحث آموزش مجازی یا آنالین در حال حاضر تا جایی

مؤسسات آزاد، مؤسسات زبان و مدارس غیرانتفاعی بازگشایی شدند اما مدارس دولتی تعطیل هستند. خب چرا باید 

 هایی فشار آورده و ذینفع هستند؟ طیل باشند؟ اینجا چه گروهمدارس دولتی تع

میرزایی خیلی برای اجرای بخشنامه اصرار داشته باشند حتی ممکن است بحث کنم اگر آقای حاجیمن تصور می

 نشینی کنند. استیضاح ایشان در مجلس مطرح شود یعنی از طریق ابزارهای قانونی ایشان را وادار به عقب

 خود وزیر از عواقب این بخشنامه مطلع است ولی به نظر شما چه تصمیم یا برنامهالبته مط 
 

ای منجر مئنا
 ای شده است؟ آیا فساد در این حوزه حادتر شده یا موضوع چیز دیگری است؟ به صدور چنین بخشنامه

شده  قدمچنین موضوعی پیش دانم ولی او از معدود وزیرانی است که در اجرایالبته من علت اصلی تصمیم وزیر را نمی

است. شاید به قول شما علت آن فساد بوده یا فشار افکار عمومی زیاد شده است. اصل حرکت ایشان قابل دفاع است 

شود و قرار است اجرا شود اگر درست اجرا نشود یا نتواند ای مطرح میاما در کنار این ما باید توجه کنیم که وقتی سوژه

 ی را برآورده کند به نظر من بیشتر ضربه خواهد زد تا عدم اجرای آن قانون. انتظارات افکار عموم

  شما برای توضیح اهمیت و ضرورت مقابله با تعارض منافع در فضای عمومی جامعه چه راهکارهایی را
 کنید؟ توصیه می

تعامل  های مستقلویژه رسانهبهها وپرورش باید بیشتر در این زمینه با رسانهعنوان وزیر آموزشآقای حاجی میرزایی به

و  وپرورش را به بازی بگیرد با نخبگانداشته باشد تا با افکار عمومی ارتباط داشته باشد. بیشتر حوزه عمومی آموزش

مند به مسائل آموزشی و آموزش و پروش هستند تعامل کرده و استفاده ببرد. به نظر من اگر قرار است افرادی که عالقه

طور که عرض کردم عصاره این قانون جلب حمایت و مشارکت عمومی است باید مشارکت را شود هماناین قانون اج

 فراگیر باشد تا اجرای این قانون با موفقیت همراه شود.
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 معلمان یصنف یهاتشکلگری لزوم حمایتزاده: محمد ایمان
 

پیجیده و بزرگ اجتماعی در های امروزه آموزش و پرورش با توجه به رسالت خود یکی از سازمان

رود که با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی جامعه رابطه تنگاتنگ دارد. هر کشوری بشمار می

نظر به چنین اهمیتی همگان معتقدند که هر تصمیم و حرکتی در این حوزه باید با دقت و 

 عارض منافعمطالعات جدی صورت پذیرد. به تازگی وزیر آموزش و پرورش با ابالغ بخشنامه ت

منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی قدمی بزرگ در جهت اصالح ساختار این نظام 

زاده فعال صنفی برداشت. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در این مصاحبه با محمد ایمان

ن و معاون هنرستان شهید رجایی گفتگو کرده تا نظر وی را در ارتباط با الزامات و موانع ای

 بخشنامه جویا شود.

 

 کنیم. نظرتان راجع به اینآقای ایمان زاده از ارزیابی اولیه شما در ارتباط با بخشنامه وزیر، شروع می 
 بخشنامه چیست؟

نفع در بخش عمومی بوده یا تصمیم به نظرم این موضوع خیلی مهم است که شرایطی فراهم شود تا افرادی که ذی

گیرنده هستند، منافع خود یا نزدیکان خود را در بخش خصوصی مورد توجه قرار ندهند. این یکی از مشکالت و 

اطمینان گفت این مشکالت در کشورهای دیگر توان با معضالتی است که قطعا در مملکت ما وجود دارد. البته نمی

وجود ندارد. اما این موضوع در ایران خیلی گسترده است. به زعم بنده این بخشنامه خوب است. از دوستان وزارتخانه 

ها گفتند که وزیر چنین بخشنامه ای را در ارتباط با تعارض منافع، ارائه داده است. منتهی قبل از نیز سوال کردم و آن

کنم. مثال قبال در ارتباط با کتب درسی یا در باید در جامعه الزاماتی برقرار شود که چند مورد آن را در ادامه ذکر می آن

هایی بحث کنکور تا حدودی تالش شد با این مقوله مقابله شود. اما مقابله کردن، دشوار است. چون ذینفعان مجموعه

شد که د، این مسائل را حل نمود. لذا بایستی به شکل جدی پیگیری میهستند، یعنی اینگونه نیست که به راحتی بشو

 متاسفانه نشد. 

 یعنی از قبل از این بخشنامه، آقای حاجی میرزایی قصد داشت با این موضوع مقابله کند؟ 
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و سیما  ابله. ایشان قصد داشتند در ارتباط با بحث کنکور مجدانه مقابله کنند و در این رابطه انتقاداتی نیز به صد

داشتند. همچنین، ارتباطاتی با افرادی که آنجا هستند، دارند و شاید برخی اوقات این ارتباطات هم خیلی مثبت نبوده 

 کنند تا منافع خود را تأمین نمایند.و نیست. مخالفان همواره شرایطی ایجاد می

 این چه شرایطی است؟ آیا مثال رانت خاصی دارند؟ 

نموند کردیم این مسائل را مطرح میشدند، اما به طور کلی زمانیکه با هم صحبت مییه وارد نمیالبته ایشان به این قض

موز آنمایند تا در دانشکه افرادی در درون آموزش و پرورش با صداوسیما در ارتباط هستند. آنها  شرایطی را فراهم می

توانند ها احساس کنند تنها از این طریق مییکه آنها به وجود آید بطورها یا کالساحساس نیاز شدیدی به این کتاب

 هاست.با فضای ایجاد شده نیاز خود را برطرف کرده یا تنها این موارد پاسخگوی نیاز آن

در جریان این موضوع هستم که بعضی از دوستانی که در وزارتخانه و یا در اداره کل مشغول به کار هستند، دارای مدارس 

شوند؛ هرچند درست است که موضوع آموزشی است، اما آموزشی از نوع تجاری! فرد آن منتفع میغیردولتی بوده و از 

نمایند ای تنظیم میکنند، آن را به گونهدانم افرادی که قوانین را وضع میگذاری دارد. من میقصد کسب سود و سرمایه

 که منافع آن شامل حال خودشان شود. 

بتواند تاثیری نیز داشته باشد، خوب است. اما قبل از همه باید بسترهای آن فراهم  اگر یک قدم مثبت برداشته شود و

شود. این حقیقت وجود دارد که افرادی در میان نمایندگان مجلس هستند که وقتی شرایط و بسترها فراهم شود به 

نطور منافع عمومی شود. یعنی ایحال، من معتقد هستم که این منافع باید درگیر دنبال تأمین منافع خود باشند. با این

مساله  ها به اینشود همانای که تأمین مینباشد که تنها منافع خود را ببینیم. من بر این باور هستم که منافع آن عده

 زنند. دامن می

 تواند در آن ها  اشاره کرده بود میکنید که تعارض منافعی که وزیر در بخشنامه به آنچقدر فکر می
 نماید و به نتیجه برسد؟  مسیر حرکت

 هایی پیش رویقطعا وزیر و یا هرکس دیگری که صاحب قدرت باشد، براساس میزان توانمندی خود بسترها و زمینه

 با وی مقابله و مخالفت میخود می
 
ای منافعی در دست دارند. مثال  فرد از مجلس استفاده شود؛ چراکه، عدهبیند و قطعا

 نماید.اطات خود با نمایندگان سنگ اندازی میکند و از طریق ارتبمی

های موجود ی قضاییه برروی این موضوع پافشاری نماید به مرور زمان با وجود تمامی مشکالت و سختیاگر قوه

را افزایش  تواند اعتماد مردمشود در کنار این قضیه شفافیت نیز بسیار مهم است زیرا میهای مثبتی حاصل میپیشرفت

 دهد.
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ها قناعت کرد. من معتقدم های حاصل شده ناچیز است و به نظر من نباید به آناگر بسترها فراهم نشود موفقیت اما

تواند افکار است و میاست خوب است زیرا به فرهنگ و آموزش و پرورش بها دادهای که وزیر مطرح کردهبخشنامه

رسیدن سخت است اما اگر این اصالحات ادامه یابد و از  عمومی را به این جهت هدایت کند. هرچند در ابتدا به نتیجه

 دهد.آن حمایت شود به مرور ثمر می

 توانند ذینفع این بخشنامه باشند و از وزیر حمایت هایی در آموزش و پرورش میآقای ایمان زاده چه گروه
 کنند؟ 

 کننده باشند.توانند حمایتهای صنفی معلمان میتشکل

 برند؟بخشنامه نفع مثبت میها از این یعنی آن 

ها د، معلمتوانند حمایت کننها میتوانند حمایت کنند اما نفعی ندارند بلکه بیشتر منافع مردم مهم است. تشکلآنان می

 توانند نظر مردم را جلب کنند اگر در جریانها چون با معلمان در ارتباط هستند میتوانند تاثیرگذار باشند. تشکلمی

تواند موثر واقع شود. یا مسئولین و افراد هایشان میبگیرند و معلمان را توجیه نمایند، در آن صورت حمایتامور قرار 

ن ها اثرگذار باشند. در ایتوانند برروی نظرات معلمصاحب فکر و نظر که در حال حاضر در کشور ما کم هم  نیستند، می

ها همکاری کنند اندازی کرد. همچنین اگر تشکلا را راههتوان مجموعههایی صورت بگیرد، میزمینه اگر تالش

 میتوانند بسترهای بیشتری را فراهم نمایند و میدان را بازتر کنند. 

  از آنجایی که شما در مدرسه مشغول به کار هستید، آیا در مدارس مصادیق دیگری از تعارض منافع را
 اید؟مشاهده نموده

 چیزی به این شکل
 
های کمک وجود ندارد. من در هنرستان مشغول به کار هستم. در اینجا کتاب در مدارس معموال

ش شود تا دانهای خاصی معرفی میها فنی است. اما در سایر مدارس کتابشود و اکثر کتابدرسی کمتر استفاده می

 تر از مدارس غیردولتی است. آموزان خریداری کنند. در هنرستان این موضوع ضعیف

شود که با معرفی دانش آموزان به مدارس غیردولتی درصدی دریافت کنند. س این پیشنهاد مطرح میبه مدیر مدار

های اقتصادی است که وجود دارد و علت آن تأمین بودجه است. در بحث کتب درسی نیازهای کاذب ایجاد ها بحثاین

کمک درسی را تهیه نمایند. این مسائل در ده  ها را تحت فشار قرار دهیم تا آن کتبکنیم و دانش آموزان و والدین آنمی

 سال گذشته وجود نداشت و من نگران گسترش آن در فضای جامعه هستم.

 در همان حدی هم که صورت بگیرد، آیا به نظر شما مثبت است؟ 
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ن دبله. اگر این موضوع استارت بخورد و از افراد مختلفی استفاده شود، مفید است. به عبارت دیگر با اجرایی ش

توان امید داشت تا اصالحاتی بخشنامه و فراهم آوردن بسترهای مناسب و همچنین استفاده از کمک صاحب نظر می

بخشی صورت گیرد و افراد کنم و به نظرم هرچقدر در این زمینه، آگاهیصورت پذیرد. من از این حرکت حمایت می

شود و این در دراز مدت تأثیر خود را سازنده فراهم می های حرکتبیشتر در جریان اطالعات درست قرار گیرند، زمینه

آید. حتی اگر ده درصد به موفقیت برسد، باز هم قابل قبول است تا اینکه اصال  انجام گذاشته و به صورت فرهنگ در می

 نشود.
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