
ابتدا بررسيوضعيتمنظور با را چين اقتصادي كنوني
قرار مطـالعه مورد اقتصـــادي كالن شـــاخص چنـد

اقتصاديوضعيت،. سپسدهيممي چيروابط و نايران
بررســـيرا اخير ســـال چنــد مبنــايبروكنيمميدر

ب آمدههاطالعات چشمدست دو، روابط بينجانبهانداز
ارايـه را چين و رادهيمميايران كلي راهكــارهـاي و

كشوربراي دو بين بهتر ارتباط و آينده يانبمناســبات
.كنيممي

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش اين بيشـــترمنظوربه،در وضـــعيتشـــناخت

اخيراق ســـال چند در چين نگاهيتصـــادي روندبه،
م كشــمهمتغيرهايبرخي اين اقتصــادي دركالن ور

مي.كنيممي2000-2014هايسال آمارشود،يادآوري
ــال س به بخش2015مربوط در جداگانه ــورت ص به

ارايهچشم چين اقتصادي كالن متغيرهاي ودشميانداز
در اقتصادي كالن متغيرهاي وضعيت خصـوص در و

سال بخشاين دادهيادشدهدر توضيح .شوديمبيشتر

شاخص-1جدول برخی سالوضعیت در چین اقتصادي كالن 2000-2014هايهاي
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2005تا2000
5/9419/853/58/2439/1380/83/32/8(متوسط)

200612/71068/4100/28/0969/7751/97/98/4

200714/21530/2139/17/61220/1904/18/910/0

20089/61949/2114/86/91434/71074/17/99/2

20099/22416/070/36/81203/8954/34/95/1

201010/42866/0185/76/81476/21230/74/04/0

20119/33202/7231/76/51805/91569/93/11/8

20127/73331/1176/36/31972/11674/43/52/5

20137/73839/5185/06/22147/51795/83/61/9

20147/43859/1198/56/12243/71808/54/22/1

.Economist Intelligence Unitمأخذ:

4-28، صص 1400زمستان )، 94(پياپي يازدهم ، شماره نهم، سال مقاله پژوهشي، «امنيت اقتصادي»علمي  ماهنامه
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 نظام آموزش و پرورش  سازيیخصوصراهبردهاي 
 ياقتصاد یتو امن

1نژادريحانه نادري

چكيده
هاي مربوط به تأمين مالي وبا گزاره ،جمهوري اسالمي ايران بيش از هر چيزدر مسئله اداره آموزش و پرورش 

نئوكالسيكي تعديل هايبرنامه ،ارچوب اصلي تحليل آنه. چها به بخش خصوصي مواجه استواگذاري عمدهرشد 
قبل از اسالمي مدارس تاريخي سابقه. رندها و نيروهاي محرك متفاوتي پاي در ميان دااما جريان ،ساختاري است

عدالت موضوع و فقه سياسي، و فرهنگي تغييرات حاكميت، گذارياولويت نظام و اقتصادي مشكالت انقالب، از
را پرورش و آموزش ناپذيراجتناب حلراه اند كهودهب مختلفي بجوان تربيتي، هايانديشه و اجتماعي نظام در

آموزش هايدارايي فروش يا خدمات خريد مدارس، مختلف هايشكل سازيسازي و پوليخصوصي براي ايانگيزه
.داردهاي مهمي داللت ،آن از منظر پيامدهاي امنيت و توسعه ملي گيرندهشتاب روند .اندكرده معرفي پرورش و

و هاكلوني زدايي از حاكميت ملي، افزايش نابرابري و فقر و افزايشزدايي از آموزش و پرورش، مشروعيتحاكميت
اسالمي، تربيت گفتمان مانند معرفتي هايحوزه در تجديدنظر با هاست كهنگراني تريناز مهم اجتماعي، هايشكاف

پذيرريزي غيرسياسي و مسئوليتصاد آموزش و پرورش، برنامهتاق سازي،خصوصي مردمي، مشاركت الگوهاي
كردن دولت در امور حاكميتي در كنار اصالح و ايجاد تغييرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزيابي، آرشيو و

انجامد.ميپايدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش  ،به تحول عادالنه ،مستندسازي و قواعد رفع تعارض منافع
آموزش و پرورش، خصوصي سازي، امنيت اقتصادي، تعديل ساختاري، عدالت. واژگان كليدي:

مقدمه
گيريهمهسال بعد از آغاز  يك ،1399فروردين  10

شرايط سابق كرونا در ايران و جهان كه آموزش را از
اعالم خود متفاوت كرد، وزارت آموزش و پرورش

درصد مناطق آموزشي و 30 حاضر، حال كرد: «در
هايي ارتباطي براي برقراري آموزشسدستر ،مدارس

در پايان ).10/1/1399 ،خبرآنالين( مجازي ندارند»
آموزدانش ميليون 3 شد مشخص تحصيلي، سال اين

1- دانش آموخته دکتراي جامعهشناسی اقتصادي، مدیرگروه مطالعات فقر و نابرابربی اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران، 
      r.naderinejad@gmail.com  تهران، ایران

اند. ايندوره كرونا از تحصيل بازمانده در
و خصوصي از مدارس آموزان قطعاًدانش
ها درآن. نددرخشان نبود استعداد و مردمينمونه
از كه كردندمي زندگي فقيرنشيني و ايحاشيه مناطق

مدرن دنياي در ابتدايي ارتباطي زندگي امكانات
تماالًاح كه داشتند اطرافياني و خانواده و بهره بودبي

هاي زيادي براي آموزش يا كمك به آموزشقابليت
جز مشكالت ديگر آموزش. اين بهشتندها نداآن



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 

     تدبیر اقتصاد

5 

 

مجازي ازجمله ضعف خطوط ارتباطي، ضعف 
هاي معلمان و نيروي انساني در استفاده از فناوري

 و امكانات و تجهيزات فيزيكي مربوط نبودمجازي، 
آموزان و اطالعات دانش ههاي امنيتي دربارنگراني

بحراني تنها يك برش از  هغيره بود. اين لحظ
رت قد نبودهاي آموزشي، ناكارآمدي و عدالتيبي

ساختار آموزش و پرورش نسبت به  در انعطاف الزم
   وظايف ذاتي خود در دنياي جديد بود.

 930منطقه آموزشي،  750 ،آموزش و پرورش ايران
جز به ،محصل 300ميليون و 13هزار معلم و بيش از 

سالنامه آماري سال دارد (آموزان استثنايي و بزرگدانش
ميليون تومان ساالنه  3). سرانه بيش از 1395، كشور

آموز، بيش از يك ميليون معلم با حقوقي براي هر دانش
سهم  ،1396هزار تومان در سال  500ميليون و  2حدود 
 درصد كل بودجه عمومي دولت 10 اي نزديك بهبودجه

رقم زده  را )1396براي آموزش و پرورش (بطحايي، 
اغلب  پرورش و ه آموزشو اليح قانون است. اعداد

 كمپنهان دست بودجه كسري داراي و مبهم منطق، بدون
 خبرگزاري(است  شده توصيف تومان ميليارد هزار 10

درباره  مسئله بارترينخسارت). 9/1398/ 30 ،تسنيم
از كل و دستمزد  حقوق سهم بودجه آموزش و پرورش،

 98و  97به اين سهم  ،هاي اخيردر سال .استبودجه 
است  رسيده آموزش و پروش درصد از كل بودجه

درصد  3يا  2تنها  يعني ؛)13/10/1398،صداي معلم(
 اين. گيردتعلق مي كيفيت ارتقاي و اصالح بهبودجه 

 ايبهانه مالي تأمين شده است باعث ايوضعيت هزينه
، زهحو اين دغدغه ترينجدي بعضاً و نخستين تا باشد

 در ترتيب، بدين. معرفي شود بودجهو تهيه  تأمين پول
مبناي صحيح  اي بدونرابطه كردن برقرار با اخير دهه سه
 حلراه تنها بودن، دولتي با پرورش و آموزش مسائل بين

 مالي مشاركت سهم افزايش ناپذير،اجتناب و ضروري
 شده عنوان غيردولتي گسترش مدارس و خانوارها
 كامالً مدرسه هيچ امروز در عمل، كهطوريبه است؛

    ايگاني وجود ندارد.ر

  ـ وضعيت دريافت شهريه در انواع مدارس بعد از انقالب اسالمي ايران1جدول 
  شهريه اضافي قانوني  مقدار شهريه  سال آغاز فعاليت  نوع مدرسه  
  خدمات اضافي  رايگان  1359  دولتي  1

  1365  شاهد  2
  خدمات اضافي  رايگان براي فرزندان شاهد

  هاي اضافيهزينه  مصوب دولت
  هاي اضافيهزينه  مصوب دولت  1365  دولتينمونه  3

نيمي از هزينه مدارس غيردولتي   1366  سمپاد  4
  خدمات اضافي المپيادي  منطقه

  هاكل هزينه  پيشنهاد مؤسس و تأييد وزراتخانه  1367  غيرانتفاعي  5
  خدمات اضافي  مصوب دولت  1376  مردمينمونه  6
  خدمات اضافي  مصوب دولت  1388  امناييهيئت  7
  خدمات اضافي  سرانه آموزشي  1395  غيردولتي  8

  آوري محقق از متن قوانين و مصوبات مجلس و دولت. مأخذ: جمع



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
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سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي
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است شده ارايه .جداگانه
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زدايي و ، مقرراتسازياين حد از خصوصي
هاي انقالب اسالمي ايده تقابل با جزرهاسازي به

معناي وارونه كردن يا كنار گذاشتن ايده آموزش به
هاي اجتماعي گذاريسياستعنوان يكي از عمومي به

 و رفاه دولت از بعد برهه در روند، اين البته است؛
. شد آغاز جهان در ريگانيسم و تاچريسم آغاز

 محور با شدن، جهاني عصر در آموزشي اصالحات
 كارايي، افزايش و مالي اصالحات تمركززدايي،

 اداره درت و اختيار قدر انتقال و استانداردسازي
 آموزش چهارچوب، اين در. شد آغاز عمومي آموزش

 ارزش تبديل و خصوصي كاالي به عمومي كاالي از
 با مطابق آزاد، بازار تقاضاي و عرضه اساس بر آن

شناسي شود. مطابق انسانتعيين مي افراد ترجيحات
 در حاضر شدهاتمي هاياين رويكرد، افراد، انسان

 كردن حداكثرشوند كه براي تعريف مي بازار
زنده بودن گفتمان  وجود با كنند.رقابت مي منافعشان

واقعيت اداره  ،اصالحات آموزشي به اين تعبير
آموزش و پرورش دنيا بدين گونه است كه آموزش 

 ،يافتهتمام كشورهاي توسعه در عمومي اجباري تقريباً
اي توسعهدر انحصار دولت است و كشورهاي درحال

به  اند،رفته سازي پيشكه با سياست خصوصي
هايشان، ثباتي و شكنندگي دولتبي مانندهايي علت

هاي هاي مالي يا كمبود ظرفيتبحران منازعات و
  اند. شكست خورده ،انساني و نهادي

باكيفيت در آموزش و تربيت سهم در ايران نيز 
عمر مدارس خصوصي كم است. مدارس غيردولتي 

نه سودمحوري نشا نيز كوتاه است كهدر كشور 
ست. مدارس خصوصي بسياري فقط به قصد هاآن

كسب سود و بدون برنامه آموزشي و تربيتي 
 ،ن، مديراناكيفيت معلم شوند.بلندمدت تأسيس مي

نيز امكانات و محيط آموزشي مدارس غيردولتي 
محل چالش جدي است. بسياري از اين مدارس در 

شوند اي و مسكوني تأسيس ميهاي اجارهساختمان
كه فضا و امكانات الزم براي آموزش ندارند. اين 

در  هايي از شكست مدارس خصوصينشانهموارد 
هاي موفقيت مدارس شاخص .است كشور

افزايش  ،هاي يونسكودخصوصي طبق استاندار
 نتايج ارتقاي پايه، آموزش در شاركتم به  دسترسي
هاي آموزش است رابري فرصتب افزايش و يادگيري

 ،كه با وجود رشد سهم مدارس غيردولتي در ايران
درصد  2/0 از دولتي مدارس سهم .است محقق نشده

ها ، در طول سال1369ـ1370 تحصيلي سال در
سال  درصد در 18 تدريج بيشتر شده و به حدودبه

    .است يدهرس 1398

  1372ـ1398هاي ها طي سالـ درصد مدارس دولتي و غيردولتي و درصد رشد آن2جدول
  درصد رشد  غير دولتي  دولتي  سال  

    0/ 8  99/ 2  1372  پايان دولت اول هاشمي
  362/ 5  3/ 7  96/ 3  1376  پايان دولت دوم هاشمي

  97/ 2  7/ 3  92/ 7  1384  پايان دولت خاتمي
  101/ 9  14/ 74  85/ 26  1392  نژاد پايان دولت احمدي

  28/ 2  18/ 9  80/ 1  1398  دولت روحاني
  هاي آماري آموزش و پرورش.هاي سالنامهآوري محقق از دادهمأخذ: جمع



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 
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گاه جدي مطرح نشده كه اين پرسش مهم هيچ 
ها و تسهيالت غيرمتعارف دولت رغم حمايتبهچرا 

ها، توجه آن شايانبراي گسترش اين مدارس و رشد 
اي از مسائل آموزش و پرورش ايران حل تنها مسئلهنه

خود عامل توليد مسائل جديد  ،يندابلكه اين فر ه،نشد
 عامدانه، كاري؟ نتيجه اين غفلت يا پنهاناست بوده

 تدارك و مسئله اصلي هايكانون به توجه از انحراف
. بخشي استي حكمراني آموزش عمومي برا ايايده

از توضيح اين اتفاق در نسبت با تلقي از 
بخش توسعه عنوان اكسير نجاتسازي بهخصوصي

اما اين تنها توضيح نيست.  ،است شدنيبيان ،كشور
 هايي كهنها، ساختارها و گفتماپرداختن به آن جريان

 ارائه براي مهمي گام كرده، ايجاد را موجود وضعيت
 هايچيزي بيش از سياست ؛برد استراه

    .سازيخصوصي و تعديل نئوليبراليستي 
   

   وضعيت موجود مسئله از زواياي مختلف -1
   مرور اجمالي بر تاريخ مسئله -1-1

آموزش و پرورش با  ،در گفتار انقالب اسالمي
كليد  ،ها و رفع شرايط نامساعدكاهش نابرابري

رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفته 
ها و مقاومت در اما طي نبردي ميان قدرت ود،شمي

بعد از سال  ،هاي آموزشيگفتار و كردار سياست
با اهداف و مباني انقالب و قانون اساسي ، 1368
تا  شدلد انبوهي از مشكالت و مو پيدا كرد زاويه

موزش سازي آخصوصي امروزي را شكل دهد كه
 مسائل متن دولتي، در مدارس معضل و و پرورش
   .است شده مطرح حاكميت

مقدمات و تصويب قانون تأسيس مدارس 
غيرانتفاعي در دولت ميرحسين موسوي رقم خورد. در 

حجم زيادي  ،چند سال ابتداي بعد از تصويب قانون
مجوز تأسيس مدرسه غيرانتفاعي صادر شد. با توجه 

توانستند تنها كساني مي ،به شرايط مؤسس در قانون
فرهنگي و  همؤسس مدارس غيرانتفاعي باشند كه سابق

آموزش  هاين گسترش در بدنرو ازاينداشتند. آموزشي 
اتفاقي كه در غياب توجه به  ؛و پرورش اتفاق افتاد

زمان وجه عدم اما هم ،منافع روي داد تعارض همسئل
  انتفاع اين مدارس بسيار جدي بود. 

نهضت  ،نام و معتمدهاي صاحبشخصيت
با اهداف  سازي خصوصيدر مدرسه را جديدي

 آقاي هدور ازآغاز كردند. مختلف غيرمالي و مالي 
هاي نوسازانه تعديل ساختاري سياست عمالً ،هاشمي

زدايي، سازي، مقرراتصيهاي خصومبتني بر مؤلفه
سازي تجاري در حال سازي دولت و آزاديكوچك

 به تبديل شهروند نئوليبراليسم، فرد دراجرا بودند. 
 اجتماعي، هايجنبه از هركدام شد. اقتصادي انسان

يافته به اصول ساده تقليل ،اسي زندگيسي و فرهنگي
(براون، فرصت، توليد و كارايي شد ـاقتصاد هزينه

جا ازجمله سرعت به همهسازي به). بازاري9 :2003
 :1394آموزش تسري يافت (دبورا و فيلهو، 

 تسليم نيز آموزش هايروش و محتوا ).245ـ255
 مدارس قراوليپيش به مدارس. شدند تجاري بازار
براي افزايش تقاضا در بازار رقابتي به  ،صيخصو

اي كارايي و با معياره ،هدف جلب رضايت والدين
 جايبه يادگيري هاي استاندارد حركت كردند.آزمون
 سياسي اهميت يا آموزشي ارزش راستاي در آنكه



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 انتشار خود) نظامي ديپلماتيك و اجرايي،ـاداري(
 :1380 ليوتار،( يافت جريان پول مسيرهاي در يابد،
اعتمادزدايي از آموزش دولتي با  در ايران،). 63

سازي مدارس استدالل به كمبود بودجه دولتي و برند
موفق خصوصي اسالمي كه از قبل از انقالب فعاليت 

تأكيد بر  ،گرفت. از سوي ديگركردند، انجام ميمي
 ها براي انتخاب مدرسه اسالمي وحقوق خانواده
 ن فرهنگي و آموزشي انقالبي برايمسئوليت فعاال

  گرفت. تأسيس مدرسه اسالمي صورت مي
وزارت حسين مظفر در دولت  هاين گفتمان در دور

حاكميت خود را تا حدي از دست  ،قاي خاتميآاول 
ارچوب هچ ،مرتضي حاجياما در دوره وزارت  داد،

تئوريك اصالحات در ساختار تأمين مالي آموزش و 
هاي بعدي روندي كه در دولت ؛ريزي شدپرورش پي

تر به متون قانوني و نيز ادامه يافت و هرچه عريان
ها وارد شد. دولت اول آقاي گفتار شفاهي دولت

قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي را  ،نژاداحمدي
 ،اصالح كرد و عنوان مدارس غيردولتي بر اين قانون

 طوركلي بحث عدم انتفاع را در لفظ نيز پاك كرد.به
با كاهش درآمدهاي نفتي و  ،1380 هاواخر ده

كاستن  برايمشكالت مالي دولت در كنار عزم دولت 
مراكز ، 1388هاي آموزشي، با رخداد سياسي از هزينه

مذهبي و انقالبي به تأسيس ، و نهادهاي سياسي
نتيجه  موضوعمدارس غيردولتي دامن زدند. اين 

فاق شناسي اين اتها بود كه آسيببرخي تحليل
دادند. اي نسبت ميوتربيت مدرسهسياسي را به تعليم

پذيرشدن جريان افتادن اين جريان باعث رؤيت به راه
مقابل خود شد و مدارس غيرسياسي، غيرمذهبي و 

 ؛غيرانقالبي را با سرعت بيشتري وارد ميدان كرد
هاي جديد آموزشي به دنبال انواع مدارسي كه با شيوه

جز آن  هاي بتربيت مدرسهمختلفي از آموزش و 
    چيزي بودند كه قدرت رسمي بر آن تأكيد داشت.

   مسئله مدارس اسالمي و اسالم غيرسياسي -1-2
 راه ميپس از تشكيل جمهوري اسالمي، انقالب اسال

 و حفظ در را فرهنگي تغييرات و دينيبي با مبارزه
 كامالً باز فضايو مذهبي در  متدين نيروهاي تربيت

: 1376 پارسانيا، به: (بنگريدپيش بردند  سياسي 
 جعفريان، و 171ـ273 :1380 مقصودي،؛ 267ـ292

نشدن  مراقبت براي خراب ،هدف .)115ـ126 ،1392
تربيتي  هم و هم مسائل امنيتي. نرفتن بود و از دست

ه شبكه داير در و هاي خاصگروه از انتخاب براي
  بود.ثيرگذار خاص تأ روابط

سياست در مدارس  دين از كردن جداسازوكار 
انقالب، موضوع مطلوب حكومت پهلوي بود،  از قبل

 بهامكانات نسبت  وها ، ظرفيتاما با وقوع انقالب
 و ترسنگين بارهاي برداشتن براي 40 و 30هاي دهه

 عقل و بود شده فراهم ترهاي بزرگقايق ساختن
 بازتعريف هااولويت و هامسئوليتكرد مي حكم

بودن  دولتيغير اصل، اولدر دهه  اين،بنابر شوند.
 با تضادخاطر به اسالمي جمهوري دولت در مدارس
مورد ترديد  عدالت تحقق اسالمي عمومي و تربيت
 اسالم جريانوابسته به  مدارس گرفت، اما قرار

 چهارمقاومت كردند و (معروف به حجتيه) غيرسياسي
 موفق شدند با تا دادها به فعاليت ادامه مدرسه آن

، 25/5/1359 تاريخ به ايخود، مصوبه نفوذ و قدرت
 كنند. دريافت فعاليت ادامه براي وزيران هيئت در



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 
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 انجمن حجتيه خوانشي از عقايد شيعه اماميه با
فلسفه،  و عرفان با مخالفت و اخباريگري رويكرد

و  موعودگرايانه جنبه وغيرسياسي  مكتب فقهي
 واليت انديشهه زايند فقه خالف تقيه، اصل از استفاده

 اين با برخي از انقالبيون دارد.سياسي  اسالم و فقيه
 فرزندان حتي و داشتند وابستگي و ارتباط مدارس
 روحيه با تا گذاشتندمي خاص مدارس اين را در خود

يفيت باالتر آموزشي تعليم ببينند. اين ك و معنوي
  اشتياق و نياز تا به امروز برقرار است. 

   هاي حاكميتيمسئله بحران مالي و اولويت -1-3
هاي جنگ و وخيم با افزايش هزينه ،1364از سال 

 دوبارهاندازي فشار براي راه ،شدن شرايط مالي دولت
 اتمذاكر در و قانوني مدارس غيرانتفاعي شديد شد.

 براي دولت مالي تأمينه مسئل، اسالمي شوراي مجلس
 احتجاج مورد پرورشآموزش و  در هاي جاريهزينه
 دولتجاري  هايشد هزينهمي گفته مدام بود.

 آينده در، يابد ادامه روند همين با اگر و است افزايشي
 گذاشته آجر روي آجر كه داشت نخواهيم ريال يك

 دو به جاري، مربوط هايهزينه درصد 50 شود.
 بهداشت وزارت و پرورش و آموزش وزارت دستگاه

مالي دولت تا  همضيق بود.پزشكي  آموزش و درمان و
 فرصتي گويي كه آن حد فوري و عاجل تصوير شد

 يافتن و مشاركت انواعدرباره  ورزيانديشه براي
 ضرورت به مالي ضرورت نيست. بديع هايحلراه

 خرج اميد به باال طبقات از شهريه دريافتو  مشاركت
   شد. منجر پرورشآموزش و  در پايين طبقات براي

 رقم وشود مي بحث رهگذر اين از كه مشاركتي
 به ارتباط بدوناست  مالي مشاركت صرفاًخورد، مي

صحبت  سياسي. حتيآموزشي يا  هاي تربيتي،انديشه
آموزش، در اين  انتخاب يا اقتصاد حق و از آزادي

نياز مالي  و ضرورت بلكه نيست، دوران متن گفتارها
 ومؤمن  ايعده نزد پول ووجود انگيزه  و يي،سواز 

آموزش و  در خيريهگذاري سرمايه آماده كه متمكن
 عنوانبه زمانهم طوربه، ديگر سوي ازبودند  پرورش
 گذاريقاعده پس .شدمي توليد موجود وضع حقيقت

عنوان به غيرانتفاعي كردن وجود مدارس براي قانوني
پذيرش چنين  در هرچند ايده ممكن شد؛ تريندرست
 اقتصادي شرايط و جنگ ادامهاي، واقعيت قاعده

 جمهوري كه بعد هايسال همه در بود. تأثيرگذار
 مختلف خارجي و داخلي هايبحران با اسالمي
مين أي تبحران مالي و سخت هميشه شد،مي مواجه

بودجه آموزش و پرورش مطرح بوده است. اين در 
هاي هاي دولت حفرهحالي است كه ساختار هزينه

 تأمين و اصالحات براي مطمع نظر ولي ،بزرگي داشته
 ديگري مالي هاياولويت دولت يا نگرفته قرار مالي
 جايبه نفعان ديگريبه ذي و كرده تعريف خود براي
  . است پرورش اولويت دادهوزه آموزش و ح

مسئله مالي از سمت ديگري نيز بر 
بدين  ؛شودثر واقع ميؤسازي در مدارس مخصوصي

 نفتي، هايرانت تنگنا، صاحبان ترتيب كه در شرايط
 براي رجوع محل سرمايه، صاحبان و دارانسرمايه
 پرورش و آموزش حوزه مالي نيازهاي تأمين
هاي ازرگانان، جمعيتب مثل نهادهايي. شوندمي

هاي هاي صنعتي دولتي يا مجموعهمذهبي، مجموعه
ها هستند. اين نهادها نيز براي اين گروه نظامي از

مين منافع مادي، نيروي انساني، سياسي يا أت



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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ايدئولوژيك خود از ورود به اين عرصه استقبال 
يند اين نحوه مواجه با مديريت آموزش ااما بر كنند،مي

راي جامعه نامشخص است. آيا حاكميت و پرورش ب
و دولت ضعيف ايران توان نظارت و هدايت بايسته 

مدارس دارد؟ آيا  را وتربيتي اين نوعبر عمليات تعليم
 ،ممكن نيست در ذيل نبود حكمراني آموزشي

 اسالم جريان مانند كه بگيرد هايي شكلجريان
اي بر انحرافي و پايدار و حجتيه تأثيرات غيرسياسي

    ينده ايران ايجاد كند؟آ
   سياسي ـهاي فرهنگيمسئله پاره -1-4
 از رزمندگان از هاييگروه بازگشت با، 1364 سال از

 روحي شرايط و هاذهنيت تصورات، بين تضاد جنگ،
 تعارضگذشت و مي شهرها در آنچه با هاآن رواني و

 آنچه وبود مي بايد اهللاحزب نظر از آنچه بين فرهنگي
 شدن مصرفي شد. مسئله، بود خورده رقم واقع در

به چشم 1360ه ده نيمه از شدن تردنيايي و جامعه
 كيهان، تعارض اين نمادين فرهنگي جريان دو آمد.مي

 تبليغات سازمان هنريه حوز و )1363( فرهنگي
، 1364 سال از خصوصاً كهبودند  )1360( اسالمي

 شناخته متعارض فرهنگي گفتمان دو عنوانبه
 كه عمرشان هاي پايانيسال در امام گفتمان .شدندمي
 جنگ و آمريكايي اسالمي و داريسرمايه اسالمه ايد
 مسئله بودن جدي از كنند، نشانمي مطرح را غنا و فقر

   .دارد فرهنگي تغييرات
 علمي و اسالمي تربيت به مندانعالقه جزبه حاال
نوكيسه  يا متوسط طبقه آن، اقمار و علوي مدارس

 70هاي اقتصادي تعديل در دهه حاصل از سياست
 طبقه نيز مايل به داشتن مدارس خاص بودند.

 سازيخصوصي هايسياست با كه جديد دارسرمايه
 شده ايجاد بارهيك به دولت زدهشتاب و قانونيغير

 هايچپ شان،برخي كه داشت را خود بود، نخبگان
طور ودند. همينب هاتكنوكرات برخي، و قديم اسالمي

كدام ها كه خود را متعلق به هيچرزمندگان و انقالبي
 ،ديدندو فضا را تنگ مي انستنددها نمياز جريان

توانستند از امكان مدارس نيروي ديگري بودند كه مي
  غيرانتفاعي استفاده كنند. 

 ،و چندتكه شدن جامعه 1388اتفاقات سياسي 
 جريان ا بر آموزش و پرورش داشت.ثير رأهمين ت
 شناسايي اسالمي، در انقالب فرهنگي جبهه به موسوم
 تعريف كه كرد تأكيد گزاره اين بر ،88پسا ايران مسئله

 نظام بر مبتني آن، بايد حقيقت و اسالمي جمهوري
 به سياسي تهديد اين تبديل. گيرد صورت واليي

 فرهنگ رشد و غرب به انتقاد رشد مسئله به فرصت،
مراكز توليد علم  ،و متوليان آن شد داده نسبت سياسي

ساز جامعه مثل آموزش و پرورش و نهادهاي فرهنگ
بندي جمع ،بنابراين ).1389(پناهيان،  شدعنوان 
شناسي فرهنگي به ضرورت پرداختن به آسيب

ريزي و آموزش و پرورش و بحران در عرصه برنامه
 جبهه فرهنگي ،نتيجهمديريت فرهنگي منتهي شد. در

انحراف از خط انقالب اسالمي مسير حركت مبارزه با 
را ورود به آموزش و پرورش  اصيل انقالب اسالمي

   د.اعنوان زيرساخت فرهنگي قرار دبه
هاي حوزوي از در اين فضاست كه تريبون

شدن مسجد براي  سازي صحيح، پايگاهخصوصي
انقالبي  هنر و توان مسجد و توليد ثروت كارآفريني و
كنند. استقبال از درآوردن صحبت مي براي پول



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 
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منظور پيدايي گفتاري سازي بههاي خصوصيسياست
اللهي را كارآفرين و توليدكننده كه اساساً سوژه حزب

اين نوع از دعوت و تشويق به  خواهد.ثروت مي
سازي در مقابل خوي كارآفريني و خصوصي

 و دين معنويت، محور و كانون مدر مقا و استضعاف
   .گرفت قرار فرهنگي امور

كه از فضاي انقالبي يا سياسي جامعه دوري  كساني
كه  ندبا چندپاره شدن فرهنگ، مايل بود ،جستندمي

وتربيت فرهنگ خود را در تعليمهاي خردهارزش
مدارس  ،و بعدتر غيرانتفاعي، مدارس پيگيري كند.

 ،. در اين شرايطكرداهم غيردولتي اين امكان را فر
 انقالبي، از مدارس انواعي  انواعي از مدارس مذهبي،

 سبز مدارس از انواعي شناختي و مدارس از انواعي
 از خارج و غيردولتي و دولتي اصلي گروه دو ذيل در

. گرفت شكل مدارس، انواع از رسمي هايبنديدسته
هايي از رس سبز در مشهد يا جريانمدا مسئله

 جنبه كه درشتي و ريز هاينمونهها و مسجدمدرسه
 كافي مقدار به كردند، پيدا اطالعاتيـامنيتي
 جمهوري آموزشي حكمراني ايده اهميت دهندهنشان

   .است اسالمي
   مسئله فقه و عدالت اجتماعي -1-5

صحبت از دو قطب  ،در انديشه انقالب اسالمي
 هاي مختلف وجود دارد.متفاوت يا متعارض به شكل

اي، رساله اسالم بين تفاوت بر االسراركشفدر  امام
 به كه مراجع و مجتهدان عصر همليع هايرساله يعني
 طهارت و عبادات مسائلي مانند و فروع در بحث

 مترقي، داراي حقوق واقعي كه اسالم با هستند محدود
، خمينيامام(كند ، تأكيد ميجامع است مل ومتكا

. اين تفاوت مورد اشاره امام، )186ـ187، 1323
ترين مسير اصالح انديشه فقهي بوده و به مهم
هاي مختلف تبلور داشته است. از همان ابتداي شكل

 در فقها از جناح دو بين فقهي اختالفاتانقالب، 
 شكل اساس نيهم بر ي،اساس قانون خبرگان مجلس

 يا فقهي احتياطي گرايش؛ يك طرف، به بود رفتهگ
 و فردي مالكيت حقوق حفظ به كه فقاهتي اسالم
 متون در روشن دليل با بودن جايز يا حرمت بر حكم
 و جامعه مصلحتطرف ديگر، به  و، اعتقاد فقهي

    داشت. باور دولت مداخله با عدالت برقراري
پرورش در  و ه آموزشدر اصل مربوط به حوز

 ؛شودنمي طوالني مشاهده هايقانون اساسي، بحث
 رايگان به پرورش و قبلي، آموزش اصول در زيرا

 30 اصل بعداً به كه 46 اصل. تصويب رسيده بود
 و تعيين ،ساده پاسخ و پرسش چند با تغيير كرد،
 دولت قانون اساسي، 30 اصل طبق. تكليف شد

 تا رايگان را پرورش و وسايل آموزش است موظف
 و سازد فراهم ملت براي همه متوسطه پايان دوره

، كشور خودكفايي حدتحصيالت عالي را تا  وسايل
 رئيسبينا بيان طبق دهد. گسترش رايگان طوربه

آموزش  از بايد همه كه استملت  حق: «جلسهوقت 
، جلسه همان در. كنند» استفاده رايگان پرورشو 

 شود.مي مطرح غيررايگان مدارس وجود موضوع
 و فردي مالكيت حقوق حفظ به معتقد فقهاييكي از 

 امكان حفظه دربار پرسشي طرح بهمتعارف،  فقه
رئيس پاسخ بي. ناپردازدرايگان ميغير مدارس

 احداث اين قانون داللتي بر جلوگيري از« :دهدمي
شود درخواست مي حتي. ندارد» رايگانغير مدارس



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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 است، ملي آزاد دارسم تأسيس بيفزايند كه ايتبصره
كه تأسيس مدارس ملي  معتقد است همين ايشاناما 

كافي است. ايشان حتي نيازي به  ،كندآزاد را نفي نمي
بيند و معتقد است كردن شرط توانايي دولت نمي بيان

 ،در هر مبحثي ،طور كه در فقه هم بحث شدههمان
مذاكرات شرط قدرت و توانايي ملحوظ است (

جمهوري  يبررسي نهايي قانون اساس ،مجلس
   ).788: 31، جلسه اول تا اسالمي ايران

 عدالت آن، در پي اجتماعي و عدالت مسئله
 فقاهتي جريان دو البته ؛رونق ماندكم فقه در آموزشي،

 و دوم مجلس اختالف دادند. ادامه خود حيات به
 دو هاي مواجههكانون از يكي نگهبان يشورا فقهاي
 نيياروحان شهادت با بود. اسالمي فقه به رويكرد نوع

 به حساس فقهي جريان، بهشتي و مطهريمانند 
 شد مواجه كالمي سرمايه كمبود با، اجتماعي عدالت
   گرفت. قرار جامعه هاي اصليگفتمان حاشيهو در 

   مسئله غيبت انديشه و تحليل تربيتي -1-6
 تداوم پرورش، و آموزش سازي دراسالمي گفتمان

. بود اسالمي انقالب شعارهاي ها ومنطقي آرمان
و  همه شئون انتظار بر آن بود تا همه احكام اسالم در

 طبيعتاً و شود وارد اجتماعي و فردي هاي زندگيجنبه
بايد  و داشت وتربيتتعليم به نياز موضوع اين
پيگيري  رسمي آموزش كانال از خاص صورتبه
 سازي مدارس،، شوراي اسالميدر اين راستا .شدمي
 ريزيبرنامه و پژوهش ، سازمانتربيتي امور نهاد

در همه  اما شد، تشكيل تخصصي نشريات و آموزشي
 و مديريت ساختار و نظام مسئله به ها، پرداختناين
 مقاالت مرور .نداشت ايويژه جايگاه مدارس اداره

 سال از، انقالب از بعد كه وتربيتتعليم فصلنامه
طور دهد بهمي نشان، كرده است كار به آغاز 1364

عنوان به غيرانتفاعي مدارسمستقيم به بحث 
 ،انقالباز ترين تغيير در آموزش و پرورش بعد ديج

   نشده است. پرداخته
بيشتر از  ،مربوط به اين موضوعهاي اندك حليلت

 بندي اقتصادي داشتندتحليل تربيتي، صورت
 از نگراني ).1367؛ برنجي، 1367زاده، (عزيز

سازي اسالمي و سازيملي ذيل گفتمان تمركزگرايي
 را به پذيرش مدارس غيرانتفاعي گرايش حكومت،

تعميق كرده  ،هاي غيرحكومتيعنوان عرصه كنشبه
 فلسفه و تاريخرشته  سيسأبود. با وجود ت

 مبانيو تأسيس گروه  1366 سال در وتربيتتعليم
 دانشكده در آموزش و پرورش اجتماعي و فلسفي
 ، همچنان1370سال  در تهران دانشگاه تربيتي علوم
 قانون، بر زدگيسياست و جوسازي ، تقدميتوضع

 درنتيجه، .است موضوع اين در كارشناسي و پژوهش
كميابي و كارايي مبتني بر رقابت بخش منطق  اين

 شد تا برساخته حقيقت عنوانبه كه خصوصي بود
 تعديل كلي برنامه كنار در غيردولتي هاي آموزشايده

    .برود پس از جنگ پيش ساختاري
   مسئله برنامه تعديل ساختاري -1-7

 و آموزش ازجمله هاحوزه همه تغيير گفتمان مسلط
 روندي كه باره،يك نه جنگ،دوره پس از  در پرورش

 كهدرحالي تعديل اي طوالني،در دوره. داشتتدريجي 
در متن گفتمان  ،بود تعادل از متفاوت موضوعي
 . تعديل ساختاريشداقتصادي جامعه حاكم ـسياسي

 تاريخي بستر در كه است اجرايي و بسته سياستي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 
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در ادامه طرح اجماع غرب،  20 تحوالت نيمه دوم قرن
 نئوكالسيك رويكرد چهارچوب ، درنگتنيواش

 :1386مؤمني،  :(بنگريد به پديد آمدآزاد  بازار اقتصادي
 مالي، ترتيبات آن شامل هاي اصلي). ايده44ـ109

 ها،ماليات اصالح دولت، عمومي هايهزينه كاهش
 براي باز درهاي تجارت، آزادي بازاري، ارز نرخ

 خدمات سازيخصوصي خارجي، گذاريسرمايه
 تأمين و زداييمقررات دولتي، هايشركت و عمومي
 ؛ 2011، سيمونياك(خصوصي بود.  هايدارايي امنيت

   ).3 :2015ماريوس و پرادلو، 
تعديل  ،ساله زماني از گفتمانتقريباً ده هايران با وقف

را فربه كرد كه نتايج عملي آن در كشورهاي ديگر 
عمدتاً آفريقايي و آمريكاي التين مشخص شده و 

 اجماع هاينام ، باگفتمان انتقادي نسبت به آن
 چهره با تعديل يا اجتماعي پساواشينگتني، تعديل

خواست و باور مردان  شده بود. انساني مطرح
هاي اقتصاد آموزه كردن پياده ،هاشمياقتصادي دولت 
 هعنوان علم اقتصاد بود. به گفتنئوكالسيكي به

هاي معتقد به آموزه، 1360 هاز اوايل ده ،خودشان
امويي،  بودند (احمدي اقتصاد مدرن و مترصد فرصت

). مهندس موسوي نيز بعدها بيان كرد از سال 1382
كردن او  پردازان تعديل به دنبال متقاعدنظريه ،1364
 ).1387بودند (موسوي،  هااجراي اين سياست براي
بندي محرمانه كه اما با طبقه ،ين گزارش رسمينخست

 1369برد، گزارش سال از برنامه تعديل نام مي
سازمان برنامه با عنوان برنامه تعديل اقتصادي است. 

بانك مركزي نيز گزارشي به نام سياست  ،مدتي بعد
ري بندي سّهم طبقه تعديل اقتصادي منتشر كرد كه آن

 ،در اين شرايط ).228ـ231 :1377داشت (مؤمني، 
عنوان حقيقت هاي نئوليبراليستي تعديل بهسياست

ترين هدفي كه بايد براي آن همه علم اقتصاد و درست
 تاريخيت خود را از، چيز هزينه شود، برساخت شده

تا  است داده و دانشي در اختيار قدرت شده دست
ز جامعه را به ضرر منافع جامعه پيش منافع بخشي ا

همه  و آموزش نظام را بر خود سايه سنگين و برد
    .كشور بگستراند هاي اجتماعينظام

      
   مالحظات امنيت و توسعه ملي -2

هاي مهم التفات بعد آموزش و پرورش يكي از كانون
سرعت ملي اعالم از انقالب اسالمي ايران بود كه به

سازي از پيشگامان خصوصي ،حال هاما در لحظ ،شد
عمومي در جهان است و همچنان ميل  هاين حوز

    سازي در آن وجود دارد.بسياري به گسترش خصوصي
به سمت خريد خدمات آموزشي،  حركت

 مدارس هدفرشد بي واگذاري به بخش خصوصي،
 انواع مدارس جوه مختلف درو غيردولتي، دريافت

 و هاهزينه كردن كم به دولت ترعالقه بيش ،دولتي
 نگراني در باعث حاكميتي را وظايف از نشينيعقب

 در آن پيامدهاي و آموزش كل شدن زمينه بازاري
 و طبقاتي نابرابري، شكاف شدن نسلي و گسترش
گرد در عقباجتماعي،  تحرك شدن سد اجتماعي،

دانند؛ مي جمعيت باسواد و پيشرفت علمي و...
 روابط زنجيره در هم و تنهاييبه هم كه، مواردي

 ثبات عليه مهم تهديدهايي اجتماع، عرصه در علي
 بر روازاين. هستند ايران اسالمي جمهوري امنيت و
 پيشرفت و ايران فرداي نگران كه نهادي و فرد هر



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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 درك نحوه آموزشي، عدالت به توجه است، ايراني
ترين حالت پرورش و در كلي و آموزش اداره و

آموزش خصوص ، بهحيطه آموزش ،حكمراني
    واجب است. ،عمومي

   زدايي از آموزش و پرورشحاكميت -2-1
آموزش عمومي يكي از اركان قدرت  ،جاي دنيادر همه
آيد. با تقسيم وظايف دولت به امور مي شمارملي به 

مداخله ريزي و حاكميتي و تصديگري، اولويت برنامه
اي دولت در امور حاكميتي تثبيت شده است. حوزه
پدر  ،مثل آموزش و پرورش در ادبيات آدام اسميت

هاي پدر نئوليبرال ،علم اقتصاد مدرن يا ميلتون فريدمن
هاي قوي در اختيار دولت ماند. امروز دولت ،اقتصادي
گرا انحصار كامل در حوزه آموزش و پرورش و توسعه

طلبانه براي سازي با اهداف توسعهدارند و خصوصي
كاهش فقر و نابرابري و بهبود دسترسي و افزايش 

فيت آموزش پايه در مناطق روستايي و دور از يك
(يونسكو،  شودجمعيت پيگيري ميدسترس يا كم

هاي گذاري). هيچ تجربه موفقي در سياست1399
سازي وجود ندارد. آموزش عمومي بر محور خصوصي

برنامه اصالحات آموزشي اياالت تجربه شكست 
هاي بوش پسر و ) كه در دوره1399(رويچ،  متحده

 اما ،اكنون پيش چشم استهم ،اوباما نيز ادامه داشت
 سياست تريناصلي عنوانبه سازيخصوصي ايران، در

 در نهادها گاهي. شودمي پيگيري دولت و حاكميت
 نقدهاي رسمي هايگزارش يا گيرندمي قرار هم مقابل

 رد.اما عزمي براي تغيير رويه وجود ندا ،جدي دارند
هاي برنامه توسعه و بودجه چند سال ردگيري سياست

    دهد.وضوح نشان ميرا به موضوعاين  ،اخير

 پژوهشي بازوي و يكي از نهادهاي حاكميتي 
خود  رسمي هايگزارش اسالمي، در شوراي مجلس
هاي مربوط بند و ها، تبصره1399 بودجه اليحه درباره

به مشاركت خصوصي، واگذاري و خريد خدمات و 
هاي مرتبط با ها و برنامهكاهش اعتبار غالب رديف
. داد قرار جدي نقد مورد را عدالت و كيفيت آموزشي

 شد دانسته غيرقانوني لوايح، از مواردي اساس،براين
 خريد گسترش گذشته، تجربيات اساس بر با يا

وان نظارت دولت و عامل ت از خارج را خدمات
كاهش كيفيت و خالف عدالت آموزشي ارزيابي 

). در 18/9/1398هاي مجلس، كردند (مركز پژوهش
هاي مربوط به برنامه بيشتراعتبار ، 1399اليحه بودجه 

، 1398نسبت به سال  ،آموزش در مناطق محروم
آموزان مناطق كه تعداد دانشكاهش داشت درحالي

  بود.  دهمحروم بيشتر ش
بها و رايگان و هزينه تأمين كتب درسي نيم

آموزان در مناطق محروم، پوشش وذهاب دانشاياب
هاي هدف تحصيل در استان از آموزان بازماندهدانش

برخي از  ،دبستاني در مناطق دوزبانهو آموزش پيش
هايي بود كه با كاهش اعتبار مواجه شدند. منبع برنامه

 و بنيادها مالياتين موارد كه از هاي اتأمين هزينه
 از بيش رقمي بود ــ شده بينيپيش انقالبي نهادهاي

 عدالت توسعه صرف بايد كه تومان ميليارد 1500
 اخير سال چند در شد ــ مي مناطق اين در آموزشي
در بودجه  ).3/11/1398 اميدي،( است نشده محقق
نيز توسعه خريد خدمات آموزشي از  1398سال 

بودجه  هسروصداترين تبصربخش خصوصي، پر
 رابود كه البته اين بند  98پيشنهادي دولت براي سال 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 

     تدبیر اقتصاد
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 ،باره همين در كردند.نمايندگان مجلس حذف 
و گوي كميسيون آموزش سخن ،حمايت ميرزاده
گفته بود: «اين كميسيون به تمام  ،تحقيقات مجلس

بودجه كه به موضوع  ههاي اليحتبصره
 هزي آموزش و پرورش ازجمله تبصرساخصوصي

مربوط به خريد خدمات آموزشي اختصاص دارد، 
   ).2/7/1398، تسنيم( »رأي حذف داد

 10، آموزش و پرورش ،دولت پيشنهاد داده بود
آموزان خود را در قالب برنامه خريد درصد از دانش

كاران خصوصي بسپارد و خدمات آموزشي به پيمان
 ،1399ورد نياز را تا سال درصد نيروي انساني م 50

خدمات تأمين كند. منتقدان در اين خريد از طريق 
تبديل دگرديسي مدرسه به بنگاه  بارهنيز در زماني بازه

سازي ) و خصوصي30/11/1397اقتصادي (اميدي، 
كردند. اين ) انتقاد مي2/7/1398، تسنيمپنهان دولت (

 ،پيشنهاد در زمان تصويب قانون در مجلس حذف شد
طور گسترده تحت عنوان اما دولت همين برنامه را به

مدارس حمايتي در سال تحصيلي پياده كرد. حسن 
 ،ميرزاييدر حكم انتصاب محسن حاجي ،روحاني

 هچهارمين وزير آموزش و پرورش در دو دور
اي براي گانه23هاي اولويت ،جمهوري خودرياست

   آموزش و پرورش پيوست كرد.
سرفصل است كه در  13ل شام عمومي هاياولويت

ها به مردم و به اولويت واگذاري فعاليت ،آن 5بند 
مشاركت هرچه بيشتر بخش  هآوردن زمين فراهم

هاي تخصصي هم اولويت خصوصي اشاره شده است.
به حركت به  ،آن 6سرفصل است و در بند  10شامل 
 خدمات مستقيم ارائه تدريجي سازيجايگزين سمت

خريد خدمت اشاره شده  با لتدو توسط آموزشي
 ).1398 /13/6 ،پرتال وزارت آموزش و پرورشاست (
 ايستد،مي دولت لوايح مقابل موارد برخي در مجلس

 از زداييحاكميت برندهدر مواردي، خود پيش اما
نيز  1398مهر سال  .است بوده پرورش و آموزش

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرحي را مصوب 
شد تمام دولت مكلف مي ،آنبراساسكردند كه 

هاي مدارس دولتي ازجمله مدارس تيزهوشان، گونه
دولتي، مدارس مردمي، مدارس نمونهمدارس نمونه

امنايي، مدارس علوم و معارف اسالمي، مدارس هيئت
سما، مدارس فرهنگ، مدارس عشايري، مدارس 

روزي، مدارس شاهد، مدارس ماندگار، مدارس شبانه
سال، الملل، مدارس بزرگان، مدارس بينايثارگر

مدارس قرآني را حذف كند تا  و مدارس ورزش
درنهايت تنها دو نوع مدرسه دولتي و غيردولتي وجود 

هاي موضوعي كه برخالف بيشتر سياست ؛داشته باشد
 ،هابودن جدي خانواده آموزشي به علت درگير

  ها و مطبوعات بازخورد داشت. شدت در رسانهبه
ها با اين طرح از آن بابت صورت مخالفت همدع

گرفته است كه كاركرد اصلي طرح به نفع هرچه بيشتر 
سازي هرچه بيشتر آموزش مدارس غيردولتي و بازار
حذف امتحانات ورودي  هو پرورش خواهد بود. ايد

دولتي و هفتم براي مدارس تيزهوشان و نمونه هپاي
 عالي آموزش ومصوب شوراي ،مدارس خاص

پرورش كه با هدف كاهش استرس و افزايش نشاط 
) تصويب شده بود نيز 1396زاده، در مدارس (حكيم

نتيجه اين كار را  ،همين سرنوشت را داشت. منتقدان
كردن مدارس  رقيبگسترش روزافزون و بي



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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دانند آموزش باكيفيت و ويژه مي هغيرانتفاعي در ارائ
تري تا هركس پول داشت، كيفيت آموزشي باال

ششم  هدر برنام ،1396دريافت كند. دولت از سال 
مجاز شد تا طرح خريد خدمات در مناطق  ،توسعه

محروم كشور را كه با مشكل كمبود معلم مواجه 
هستند، توسعه دهد. اين عبارت بعدها به مناطق مورد 

باعث  ،توسعه تدريجي اين طرح نياز تغيير كرد و البته
 1394مناطق كشور شد. پايان سال  ديگراجراي آن در 
طرح هدايت  ،عالي آموزش و پرورشنيز شوراي
شدن آن در  اجرايي كه كردتصويب  را تحصيلي
. شدهاي مشابهي نگراني، موجب 1395تابستان 

هاي مختلف آموزان در رشتهتقسيم غيرمتوازن دانش
ر برخي كه باعث شده بود ظرفيت مدارس دولتي د

ها مثل علوم تجربي بسيار تحت فشار باشد و رشته
خصوصاً در هنرستان و فني و  ،هابرخي ظرفيت

اي خالي بماند، انگيزه مهم اين طرح بود. در اين حرفه
آموز در انتخاب رشته ناديده دانش هنقش عالق ،طرح

ها آموزان و خانوادهبسياري از دانش و گرفته شده بود
 .هدايت اجباري مدارس نبودندحاضر به پذيرش 

انتخاب  ،حل پيشنهادي وزارتخانهتنها راه روازاين
ها بود. اين سياست نيز مدارس غيردولتي براي آن

تالشي براي بازار مدارس غيرانتفاعي و 
ها گريزي دولت و حمايت از انتفاعيمسئوليت

 ،نهايتدر. بود) 4/5/1395، آنالينجوان(
د و با اعالم اينكه نبايد مداخله كر يجمهوررئيس
 ،آموزان را در موضوع انتخاب رشته اجبار كنيمدانش

آموزان خواستار تمهيدات قانوني با لحاظ عالقه دانش
 با اعالم). توقف اين طرح 13/5/1395، تابناكشد (

ملي به اطالع عموم رسيد  هاز رسان يجمهوررئيس
لت هاي دواما اهداف اين نوع طرح ،)1395(روحاني، 

ن روشن بود و ردگيري آن در ابراي متخصص
  هاي دولت كار سختي نبود. برنامه

ششم  هاحكام مورد نياز اجراي برنام هدر اليح
توسعه پيشنهادي از هيئت وزيران به مجلس كه 

تأكيد بر  ،دهنده رويكردهاي دولت استبازتاب
جاي خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به

هايي را نسبت به توليد خدمات) حساسيت
نشيني دولت از توليد خدمات و وظايف عقب

 15حاكميتي در حوزه آموزش ايجاد كرد. در ماده 
دار وظايف هاي اجرايي كه عهدهستگاهبه تمام د

اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند ازقبيل 
طوركلي مجوز خريد به ...،آموزش و ،بهداشت

نيز مشخصاً اين اجازه  18خدمات داده شد. در ماده 
اليحه به وزارت آموزش و پرورش داده شده است (
 :1395، احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه

وري، گسترش افزايش بهره ،در اين ماده .)21ـ23
عنوان هدف بيان همكاري و افزايش نقش مردم به

رابطه  هكليش هدهنده تصور دولت دربارشده كه نشان
مستقيم بين حضور بخش خصوصي و افزايش 

 ،وري است. آغاز سند تفصيلي برنامه ششمبهره
گويد: «شواهد ابتداي قسمت بخش عمومي كه مي

دهد دخالت گسترده دولت شان ميتاريخي ن
 كند به تخصيص كارآمد منابع كمك [است] نتوانسته

سند تفصيلي و نرخ رشد سريع را تضمين كند» (
اين باور را تقويت  ،)70 :1394، برنامه ششم توسعه

احكام  هاليح 18«ماده شامل  كند. جمله پايانيمي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 

     تدبیر اقتصاد
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هاي برنامه آموزش عمومي دولتي در طول سال
حدي بر اصل قانون  همثاببه ،»استان ششم رايگ

 3اصل  3. طبق بند استبرانگيز حساسيت ،اساسي
«دولت جمهوري اسالمي ايران  :قانون اساسي
آموزش و پرورش و تربيت بدني  ...موظف است به

رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم 
دولت  ،30طور طبق اصل  آموزش عالي». همين

ل آموزش و پرورش رايگان را يموظف است وسا
ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد  هبراي هم

). در 1358، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران(
 1393يكي از سندهاي آموزش و پرورش در سال 

صراحت به ،به نام بسته حمايت از مدارس غيردولتي
 رايتوصيه شده بود، مدارس باكيفيت دولتي ب

مدارس خصوصي تعطيل شوند. سوددهي باالتر 
طور بر مسئله تكميل ظرفيت مدارس  همين

آموزان مدارس خصوصي از طريق انتقال دانش
براي جلوگيري از  ،دولتي به اين مدارس

اشاره شده است (اميدي،  ،هاورشكستگي آن
1/8/1398.(   
   زدايي از حاكميت مليمشروعيت -2-2

يتي خود وقتي حكومتي نتواند از عهده وظايف حاكم
 ،و در باالترين سطح ،برآيد و اهداف قانوني خود

عنوان ميثاق ملي محقق كند، ناگزير به را قانون اساسي

 
 غيرانتفاعي ،)1398( آموزشي عدالت فردا ـ براي نهالي ،)1398( درجه ـ مدرسه 360 مانند مستندهايي توليد رسانه، عرصه در مثال، . براي 1
ا و مسائل آموزش و پرورش پرداخته هسياست به تلويزيون، در ويژه هايبرنامه اين در كه افتاده اتفاق) 1395( رؤيا يك براي ايمرثيه و) 1396(

    .دپردازصورت تخصصي به مسائل آموزش و پرورش ميمحور است كه بهگفتگو هدو برنام ،پرسشگرو  فرصت برابر هاي. برنامهه استشد
 صداوسيما چهار شبكه در زاويه تلويزيوني برنامه در فرهنگ، دخترانه مدارس مدير و عادل حداد آقاي همسر ماهروزاده، خانم هايصحبت.  2
 از ،)3/7/1397 ،فرهيختگان( تهران مدارس ترينگران شناسيجريان درباره فرهيختگان روزنامه گزارش يا) 10/8/1398 ،زاويه  يتلويزيون برنامه(

  .دانستند) 5/12/1397 ،ايسنا( آموزشي» عدالت نام به تهمت و دروغ پراكني،«لجن آن را مسئوالن ولي شد، مواجه بسياري هايواكنش با عموم سوي

ها هاي خود يا نسبت خود با آنمباني ارزشي و آرمان
وضعيتي كه آموزش و  .دهدرا مورد پرسش قرار مي

پرورش امروز جمهوري اسالمي ايران با آن مواجه 
اي است و البته ناتوان از مواجهه با است، چنين لحظه
مستقيم به  ،بودن به اين امور گوآن. شنيدن و پاسخ

شود. اگر نظام مشروعيت و امنيت سرزمين متصل مي
و حكمراني در حوزه آموزش  ،ليكطورحكمراني به

در  ،از اين وضعيت خارج نشود ،طور خاصبه
مجبور به برخورد امنيتي و  ،چندان دوراي نهآينده

جويانه با اين حوزه خواهد شد. در مصلحت يتمامبه
 عدالتيبي به مربوط ادبيات انتقادي ،حال حاضر

 خريد و سازيخصوصي هايسياست آموزشي،
 در مطبوعات و هارسانه عمومي، فضاي در خدمت،

 از دهه ترپررنگ توجهي شايان طوربه اخير، هايسال
    .1است شپي

 وضيعت شدن تروخيم با اخير، هايسال در
 فاصله و نابرابري افزايش مردم، عموم معيشتي

 كه غيردولتي سمدار به مربوط هايطبقاتي، صحبت
 ايگونهدارد، به تعلق جامعه از خاصي بخش به فقط
 منفي ايجاد واكنش مردم، عامه در سرعتبه كه است
انتقادي در فضاي آكادميك نيز  رويكردهاي. 2كندمي

هاي مختلفي داشته است كه آموزش و بنديصورت
نشيني مستمر دولت پرورش ايران را مبتني بر عقب



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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سازي آموزشي، از وظايف حاكميتي، كااليي
بازارسازي دانش، ساخت سوژه نئوليبرال و آموزش 

. با وجود اختالفات 1ه استنئوليبراليستي معرفي كرد
بر دو چيز توافق وجود  ،اين رويكردهابسيار در 

 رقابت مثل آن منفي باره نتايجدر ،اول ؛دارد
 خصوصي مدارس كنكور، سوزانسان و سوزاستعداد
هاي كنكور و ق كالسپررون بازار پرهزينه،

گيري فزاينده فاصله، درسي و دومهاي كمككتاب
هاي ابتدايي آموزش و پرورش از اهداف و برنامه

    شدن. سمت بازاريخود به 

 
اباذري، و  3/11/1398اميدي،  ؛16/3/1396راد، شناسان (قانعي) تا جامعه15/6/1397مؤمني، و  25/4/1395از اقتصاددانان (مالجو، . 1

 اساتيد تا )1391پرست، نوع باقريو  1394محمدي،  ؛1392عالي و ديگران،  ؛1395نشان و ديگران، وتربيت (نيك) و فيلسوفان تعليم28/9/1397
  اند.شي دانستهمرتبط با نئوليبراليسم آموز ،هاي مختلفاكميت در قبال آموزش و پرورش را به نسبتح ، رفتارهاي)1398 حسيني،(سياست 

، هاي توسعه و تكامل جمهوري اسالمي ايرانسياستاي دولتي به آموزش و پرورش اسالمي پرداخته شده است (ن اسناد توسعهنخستي . در2
 1359تا  1357ريزي وزارت آموزش و پرورش در دو سال سازمان پژوهش و برنامه درطرح اصالحي  50). آقازاده به وجود بيش از 1359
قانوني اداره  هسازي نيروي انساني آموزش و پرورش شروع شد. تصويب اليحها با پاك). تالش139 :1392آرمند،  و كند (آقازادهه مياشار

عنوان يكي از كردن مدارس ملي يا خصوصي در راستاي تحقق عدالت آموزشي به يعني دولتي ،صورت غيردولتيواحدهاي آموزشي دولتي به
. كرداعالم  ، آن راباهنر ،وزير آموزش و پرورش وقت، 1359و در  شد در شوراي انقالب انجام 2/12/1358اسالمي در تاريخ هاي انقالب آرمان

تشكيل ستاد  :شده، تغييرات سازماني و ساختاري و انواع شوراها و مراكز رقم خوردندهاي تهيهفهرست بلندي از اسناد و طرح ،در اين مدت
و آغاز 13/12/1364، تشكيل شوراي تغيير بنيادين نظام آموزش و پرورش مصوب 1359ها در خرداد ها و دبيرستانانقالب فرهنگي در دانشگاه

و در شوراي انقالب فرهنگي در  1367، تصويب كليات نظام آموزش و پرورش در شوراي تغيير بنيادي در خرداد 1/1365/ 27به كار آن در
متوسطه با تغيير  هسازي بخشي از تغييرات شوراي تغيير فقط در دور، پياده1367، تصويب قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي در سال 1368ال س

 هواسطكه به 1372ها و مناطق كشور در سال ها، شهرستان، تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان1369واحدي در سال به نظام سالي
ها و مراكز آموزشي توسط شدن دانشگاه تأسيس شوراي اسالمي .بود1367در سال  نامه اجراييهرچند ابالغ آيين ؛رسميت يافتمجلس  همصوب

تصويب طرح جامع  ،1376تغيير نظام آموزش و پرورش توسط دولت در سال  ه، تهيه اولين اليح1375عالي انقالب فرهنگي در سال شوراي
و احياي دوباره معاونت پرورشي و تربيت بدني توسط قانون مجلس در سال  1380اونت پرورشي در سال ، حذف مع26/3/1376تربيت در 

، اصالح در قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي 1382بر مصوبه هيئت وزيران در سال  ، آغاز رسمي نگارش سند ملي آموزش و پرورش بنا1385
، تشكيل ستاد تحول بنيادين در سال 1395و تصويب دائم آن در سال  1387شي در سال طور آزمايو تغيير عنوان آن به مدارس غيردولتي به

و شوراي تخصصي  1387رساندن سند تحول، تصويب تأسيس شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي در سال به سرانجام براي 1386
در مجمع تشخيص  1389تصويب سند تحول بنيادين در سال عالي انقالب فرهنگي، در شوراي 1388تحول و ارتقاي علوم انساني در سال 

هايي كه ونشيبو فراز 1391عالي آموزش و پرورش در سال درسي ملي جمهوري اسالمي ايران توسط شوراي همصلحت نظام، تصويب برنام
 هرسد به نسخبه نظر مي، 1392ل هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش توسط مقام معظم رهبري در سانهايت با ابالغ سياستدر

  نهايي خود رسيده است.

هاي نجات از برنامه ،اسناد كالن و باالدستي
فكري و تربيتي غربي و تربيت انسان مؤمن متعهد 

 ،آنچه در اين مدت هاما هم ،2را هدف گرفته است
همچنان با  اند،زدهسال رقم  42ده وزير در طول 

خود مواجه است و مسائل آن  هنقدهاي گذشت
ناكام،  ،ايمدرسه وتربيتپابرجاست و تعليم

شكل  و شودخاصيت و غيراسالمي دانسته ميبي
هاي تربيتي جديد با جديدي از مدارس و شيوه هاي

 ،پيش هادعاي تالش بر رفع همان مسائل چهار ده
  شدند. تأسيس 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 
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   افزايش نابرابري و فقر -2-3
 عدالت تبيين تعريف و ناتواني جمهوري اسالمي در

به شكست  ،لت آموزشيعدا ازجمله هاحوزه همه در
ايده كلي انقالب اسالمي با محوريت برابري تفسير 

 تبعيض توان پذيرفتمي از بسياري جهات .شودمي
 تبعيضات انواع در بزرگي سهم و ريشه آموزش، در

 و بازندگان فرايندهاي برندگان به نگاه. دارد ديگر
 آموزشي دهد ساختاروضوح نشان ميبه موجود،
 .است شده مؤثر واقع هاگسترش شكاف در چقدر
بازتوليد  هاي ناعادالنه در آموزش و پرورش بارويه
 هااقليت مرزي و مناطق نزد محرومان، نابرابري و فقر
به  امنيتي مهم پيامدهاي ديني، قومي و نوع هر از

كه آموزش وزن مهمي در درحاليآورد. همراه مي
تحرك صعودي نجات طبقات محروم از چرخه فقر و 

 در نظام طبقات اجتماعي دارد، سهم پايين و بعضاً
سهم  و هاي كنكورقبولي صفر مدارس دولتي در

 دولتي معتبر هايدانشگاه در باال هاي اقتصاديدهك
 ترو تنگ تنگ فقرا دهد راه آموزش براينشان مي

  است.  شده
هاست؛ عدالتينظام آموزشي دچار انبوهي از بي

 كنكور عدالتي دربي به استعدادها، توجه رعدالتي دبي
تربيت،  و تحصيل امكانات عدالتي درامتحانات، بي و
 عدالتي درمعلمان، بي معيشت و حقوق عدالتي دربي

اين .... و آموزشيهاي كمكو كالس كتب
 ها وحاصل سياست فقر، در آن پيامد ها وعدالتيبي

 سه در بايد هاسياست اصالح براي. است تصميمات
حيطه شناخت وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب و 

اقدامات جدي صورت بگيرد.  ،تغيير سازوكارطراحي 

اين هر سه نيازمند كنار زدن موانع معرفتي است با 
 وقوف به نقش شناخت تاريخي، تفكيك سطوح خرد

كالن و توسعه و درك ساحت يكپارچه حيات  و
   جمعي.

   ياجتماع هايشكاف ها وكلوني افزايش -2-4
بستگي انقالب كردند تا مردم ايران با انسجام و هم

دولتي بر سر كار آيد كه خدمات عادالنه را در اختيار 
كردن مند همگان بگذارد. گروه خاصي كه هدف، بهره

بودند نه همان  ها بود، مستضعفان و پابرهنگانآن
بنيادين انقالب، مبارزه هاي برخورداران قبلي. از علت

هاي محدود بود. پس انتظار گرايي براي گروهبا خاص
شدن امتيازات مردم از شرايط پس از انقالب، برچيده 

هاي خاص به نفع ايجاد خاص براي طبقات و گروه
رو در ابتدا، عدالت و برابري براي عموم بود. ازاين

ت عموم مردم تصور مثبتي نسبت به پافشاري و مقاوم
هاي مدارس اسالمي غيرسياسي در مقابل ملي كردن

خواستند دولت موقت نداشتند؛ زيرا اين مدارس مي
بعد از انقالب، بدون توجه به تغيير شرايط حاكميتي 

 هاي خود را پيش ببرند. در واقع،و اجتماعي، رويه
اين مدارس از ابتدا براي خود وظيفه اصالحي و 

موزان را در آانشتربيتي بخش خاصي از جمعيت د
و تالش  بودند تركه به نظرشان اصيل بودند نظر گرفته
  ها مؤثرتر بود.  براي آن

هاي گروه ،در مدارس اسالمي نزديك به حجتيه
 هايبرنامه طي تا شدندمي خاصي اليق تربيت شناخته

 آن، از بعد و شوند توليد واحد، هاييانسان واحد، تربيتي
 آموزش، سازياسالمي غالب گفتمان طوركلي دربه

دهي به هويت يكدست كامالً براي شكل تالش



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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هاي تربيتي و با نااميدي از شيوه .محسوس است
 موازاتسنتي و به اسالمي مدارس جريان آموزشي
هاي سازيهويت و مذهبي مدارس جريان شدنسياسي 

شدن از  گرفتن و خارج يكدست در آن مدارس، فاصله
    مطلوبيت پيدا كرد. ،فرهنگ خاصهاين خرد

و  1360هاي پايان دهه بدين ترتيب از همان سال
مدارس اسالمي غيرانتفاعي در ذيل  ،1370ابتداي دهه 

برنده خصوصي شدن پيش ،هاي مختلففرهنگهخرد
فرهنگي و  ،خاطر اهداف متكثر سياسيآموزش به

   ايدئولوژيك شدند.

  70اوايل دهه  و 60 دهه در اواخر تنوع مدارس اسالمي غيرانتفاعي ـ3جدول
  مدارس غيرانتفاعي  نوع مدارس  
   راه صالحين و هدي، اباصالح نيكان، روزبه، احسان، پيام هدايت، صلحا،   علوي و اقمار  1
   مدارس جامعه تعليمات و تلفهؤرفاه، روشنگر، م   انقالبمدارس اسالمي قبل از   2
   فرهنگ و تزكيه، بعثت مشهد تأسيس مذهبي وابسته به نيروهاي قبليمدارس تازه  3
   راهيان كوثر و الشهداپيام رستگاران، سيد   تأسيس رزمندگان و سپاهيانمدارس تازه  4
   مفيد و صادقمشهد، امام اتتوحيد قم، نور، راه هدايت زاهدان، مشك   تأسيس روحانيون يا حوزهمدارس تازه  5

  هاي تحقيق.مأخذ: يافته 

داراي دو  ،تأكيد بيش از اندازه بر هويت يكدست
قشريگري و تعصب نسبت  ،يكي ؛آسيب شناخته شد

به آن هويت  ذاتاً كه به هويتي خاص از منظر كساني
كه  مقاومت و عصيان كساني ،تعلق دارند و دوم

 قرار داده بودمهري مورد بي ها راآن هويت غالب
آموزش و فضاي  ).159، 1394 نشان و ديگران،(نيك

 هتوانستهركس مي است كه اي بودهگونهپرورش به
 فراهم انتفاعيغير مدرسه تأسيس يرويي برايزمينه و ن

تغييرات فرهنگي و  و يي،مجوز از سو هعرض .كند
معرفتي، وجود نيروهاي انساني آزادشده بعد از 

ها، رقابت با مدارس علوي و اقمار آن، جبهه
 هاي روحانيت براي فعاليت فرهنگي و تربيتيانگيزه

ي موج از سوي ديگر، تغييرات در قدرت سياسي و
ساله بعد پنجاي در دوره انتفاعياز تأسيس مدارس غير

 را انتفاعياز تصويب قانون تأسيس مدارس غير
ها با يكديگر در كه اكثريت مطلق آن موجب شد

براي ايجاد شبكه  را و سرآغازي ندارتباط بود
 تدريجبه .ادنددنفعان تشكيل ميمنسجمي از ذي

 يتتقو براي سازوكار اين از هم ديگران
 كه كردند استفاده خود مطلوب هايفرهنگخرده
 كه بود هاييفرقه بدتر، يا هاكلوني توليد آن، نتيجه
ر د رفتار اين. داشتند متفاوتي تربيتي عمل و انديشه
هاي خارجي اي كه با حجم عظيمي از دشمنيجامعه

گو، وبه گفت ،و داخلي مواجه است و براي مقابله
افزايي نياز دارد، سمي مهلك تعامل، همكاري و هم

محروميت و ، هاي اجتماعي، طرداست كه شكاف
   آورد.مراه ميه تفرقه را به
شود كه تهديد امنيتي از زاويه مالحظه مي ،نيبنابرا

توجهي به حكمراني عادالنه و كارآمد آموزشي، بي
اصل وجود و مشروعيت حاكميت را در بلندمدت 

كه آموزش اليدهد. درحمورد اصابت قرار مي
ترين راه حركت عمودي اجتماعي است، اصلي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 
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هاي آموزش با ها و نابرابريها، محروميتشكاف
هاي طبقاتي و منزلتي منجر به ايجاد تثبيت جايگاه

شود. در چنين رسوب و باتالق اجتماعي مي
هاي فرودست و محروم به علت از اي، گروهجامعه

يابند گرايش ميدست دادن آينده، به خشم و اعتراض 
خواري هاي صاحب قدرت به فساد و رانتو گروه

و در دنياي رقابتي  ،خواهند پرداخت. از سوي ديگر
امروز، سهم نيروي انساني متخصص و سهم توليد 

ها كشورها را در علم و فناوري است كه جايگاه
كند. در المللي تعيين ميهاي بينزنيبرخوردها و چانه

اندازي جز سقوط ايه، چشمخطر بودن آموزش پ
توجهي قدرت جهاني آينده كشور نخواهد داشت. بي

امروز به آموزش، به معناي رها كردن آينده است. 
حكومتي كه اهداف جهاني و تمدني براي خود ترسيم 

هاي اساسي براي آينده گذاريكند، نبايد از ريلمي
غفلت كند. رفتار مسئوالنه در اين زمينه، يعني ايجاد 
قدرت براي نظام آموزش و پرورش، هم در حوزه 

  مالي و هم در كيفيت ساختار و برنامه.    
    

   پيشنهادات -3
زدايي از سازي و حاكميتدر گسترش خصوصي

 نئوليبراليستي، جريان، آموزش و پرورش با مباني
 طرزبه. است نداشته وجود پنهاني برنامه يا توطئه

 اين بخشيامكان در نيروهايي كهنمايي، متناقض
 يا منتقدان مخالفان، همان بودند، سهيم موضوع
رقيب  گفتار به متعلق را خود كه هستند كساني

 اما ازقضا بر شدت آن اند،نئوليبراليسم تعريف كرده
 و متفاوت و هاي مخالفبا انگيزه هرچند اند؛افزوده

 بازاري جريان. اهداف نئوليبراليسم آموزشي از دور
 اسالمي، انقالب فرهنگي منتسب به جريان مذهبي و

مدارس  تأسيس با كردند گمان كه هستند هاييگروه
واسطه امكانات به يا خود شخصي پول انتفاعي باغير

 غافل كنند تربيت را ه مطلوبسوژ توانند، مينهادها
گسترش  و سوژه كليت پروژه تكثر اينكه از

    .زدند رقم را نئوليراليسم آموزشي
   رفع تعارض منافع -3-1

هاي وارد گزاره ،نهايتدراما  ،تعارض منافع خيلي دير
تعارض  گذاري كشور شده است.مطرح در سياست

اي آموزش و پرورش مسئله هتنها در حوزمنافع نه
 ،فساد بارههاي بحث درجاري است، بلكه در كانون

زمان اشتغال هم .استها مطرح حوزه هدر هم
 در هاي خصوصيمسئوالن بخش عمومي در بخش

 مديريتي مالي، هاياختالس و هاسوءاستفاده انواع پي
 را منافع تعارض مديريت به پرداختن ضرورت ،...و

 منافع تعارض مديريت حاضر، لحا در. كرد جدي
 يكي .شودمي مطرح فساد پيشگيري راهبرد عنوانبه
است  شده مدارس اين از حمايت باعث كه عواملي از
 ممكن انقالب از بعدرا  هاآن فعاليت ادامه امكان و

پيوندي  و انقالب سازي برايكادر در هاآن سهم كرد،
 برقرار انقالب با اين كانال چنين مدارسي از كه بود
   كردند.مي

 از بعد اوله كابين در افراد دوسوم، مثالبراي 
 همين بودند. علوي مدرسه التحصيالنفارغ از انقالب،
 و محترمانه روابط كه بود شده باعث مدارس نقش

 اين نفع به، ناانقالبي بين در پرده پشت غيررسمي
 حاال كه افراد همين از بخشي باشد. مدارس گونه



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 استدالل بابودند،  نفوذيذي و ثرمؤ هايشخصيت
 را خود فرزندان داشتند تمايل مناسب، مدارس فقدان

 از حمايت بهرو . ازاينبفرستند مدارس گونه اين به
 در وقتي .پرداختند اسالمي خصوصي مدارس ابقاي
 از يكي غيرانتفاعي مدارس تأسيس ، قانون1367 سال

 و فرهنگي سابقه را تأسيس مجوز قانوني شروط
 مديريتي مجموعه مندنظام طوربه داد، قرار آموزشي

 انحصاري حق داراي را پرورش و آموزش وزارتي و
 اكيفيتنيروهاي ب ترك باعث فرايند اين. كرد معرفي

 يافتن شدت و خصوصي بخش به دولتي بخش از
 قانون از شرط اين برداشتن. شد منافع تعارض مسئله

جديد، مواردي  مجوز صادر نكردن مثل اقداماتي يا
 حفظ براي مهمي سياسي اقتصاد هايتحليل كه است
    .طلبدمي ملي منافع

زدگي ساختاري و سياست پرهيز از -3-2
   ايبرنامه گريزيسياست

طور ضمني به ،زده يا امنيتيبرخوردهاي سياست
غيرعلمي  وبعدي گرا، تكاشاره به برخورد تقليل

 وقتي. عقاليي استمنطبق بر عدم شفافيت و غير
 مراتببه مسئله باشد، پرورش و آموزش نظام از بحث
 مسائل نظام ترينيكي از اصلي .بود خواهد ترپيچيده
و خصوصاً در  ،بارها و بارها پرورش كه و آموزش

تكرار  نهادبزنگاه انتخاب و استيضاح وزراي اين 
جز هاي آن است. بهبودن عزل و نصب شده، سياسي
 هر از بعد مديران انتخاب ، فرايندشخص وزير

 روابط محفلي، هايگيريتصميم انتخابات نيز از
 و قول و فرادست مديران با خانوادگي و شخصي
بعد از  ،وزرابارها  پذيرد.ر ميتأثي انتخاباتي هايوعده

 ديگراعمال نفوذ مديران  از ،كاري خود هپايان دور
ها ها و نمايندگان مجلس در عزل و نصبحوزه

 ،و مديران انتخاب وزير در اند. هرچهصحبت كرده
ريزي و برنامهحوزه  شود، درمي عمل سياسي
داري شناسنامهگذاري هيچ تابلوي راهنماي سياست
      .شودبلند نمي

   تقويت جنبه حاكميتي دولت -3-3
 هنشيني دولت از وظيفروند رو به گسترش عقب

 حاكميتي خود در برابر آموزش عمومي و واگذار
اي به بخش وتربيت مدرسهكردن پنهاني و علني تعليم

هاي ها و صالحيتخصوصي بدون رعايت شايستگي
 ايراني است. هزش جامعامروز آمو همسئل ،الزم

 ديدگاه اين يعنيپرورش  و آموزش به دادن اولويت
 دستگاه اين به كالن هايپول بايد ناچاري سر از كه
، يعني حاكميت كند. تغيير، بدهيم اختصاص خورپول

 سساتؤم خسارت به آموزش و پرورش دولتي را
 هايسازيسيمان و هاسدسازي غيرمجاز، اعتباري
 دهد. اولويت هاپتروشيمي رانت و اشتباه و رانتي
 براي اخير هايدهه توسعه جهاني هايتجربه
 اختصاص ايويژه جايگاه گراتوسعه هايدولت
 و آموزش در دولت نظارتي جايگاه بازيابي. دهندمي

 كردن محدود با دولتي،غير مدارس خصوصاً پرورش،
 اصالح به كيفيت،بي خدمات و غيرموجه سودهاي

اصالح  كند.ميكمك  آموزشي نظام از بخش اين
 از و سخت ايمواجهه تواند با نميوضع موجود قطعاً

 به براي اما باشد، حاكم نظم بارهحذف يك موضع
 به مسئله بايد چيز هر از بيش آن، رساندن سامان
 انقالب ابتداي از كه طورهمان شود؛ توجه نظارت



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 
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بود  پرورش و آموزش مركزي مسئله نظارت اسالمي
 پرورش رسماً اذعانو آموزش  نكه مسئوالدرحالي

 دريافت، به قادر و اطالعات اين بر آگاه اند كهكرده
 انواع واسطهامروز به .آن نيستند مديريت و نظارت

و مافيا، بايد  رانت بازيگري ها،سازيخصوصي
باالي  مالي گردش. شود تأكيد نظارت بر ازپيشبيش

 ،هاآموزشيكمك و هاي خصوصيموزشآ
 مدارس واقع خالف هايبرسيو حسا كاريپنهان

 هاواگذاري ،درباره مجوزها شفافيت عدم غيرانتفاعي،
 و نظارت نيازمند غيرمالي، و مالي تسهيالت انواع و

   .است قوي مديريت
   هاي دولتسازي مباني سياستشفاف -3-4

هاي طبيعي بودن، نئوليبراليستي با گزارههاي قاعده
گره  ،ناپذيري، مشاركت مردمي و حتي عدالتاجتناب
كه گويي است شده  عنوان حقيقت برساختو به خورده
 ها باقاعده اين ترين و تنها رويكرد ممكن است.درست

 هاوارهعادت استعمار و مخفيانه انقالب فرايندهاي
 .اندبرساخت كرده را حقيقت رژيم و شده دروني
 بر حاكم ايتوسعه هايرويكرد و پارادايم كهدرحالي

هاي اجتماعي ايران ازجمله آموزش و حوزه همه
تفكر و عمل بسيار پرمناقشه است،  هپرورش در عرص

آموزش و پرورش كمتر از اين منظر مورد  هاما عرص
هاي ها وسياستتوجه قرار گرفته است. اينكه برنامه

هاي هژمونيك موزش و پرورش چه نسبتي با غالبآ
برانگيز چالش هجهاني نئوليبراليسم دارند نيز مسئل

 همسئل ،زندديگري است. آنچه به اين چالش دامن مي
ادبيات موجود بيشتر  جوي تاريخي آن است.وجست

كردن  ثمري مسئلهنئوليبراليسم در ايران يا بي باره نبوددر

بر  ،كند يا در تحليل آنينئوليبراليسم صحبت م
نيروهاي سياسي صاحب قدرت،  مانندهايي عامليت

نيروهاي اقتصادي صاحب دانش يا مديران منتفع از 
 آنچه ماند.محدود مي ايمدارس غيردولتي يا حيطه

 برنامه از بخشي عنوانبه در آموزش رفته است، تاكنون
 و نوسازي به ايدئولوژيك هايگرايش پيرامون توسعه
 از اساسي غفلت آن،كه براساس شودمي تحليل توسعه
   .شودمي مشخص آموزشي عدالت
 دنياي به مربوط ايعنوان پديدهبه ت اجتماعيعدال
 با اجتماعي نظام هر تكليف و تعيين ضرورت مدرن،
 نظام ساحت همه براي آن را هايداللت و مفهوم اين

 عدالت حاضر، حال در. كشدمي پيش اجتماعي
 عدالت و هافرصت برابري اصلي رويكرد با آموزشي
عف حوزه و دانشگاه ض اما شود،مي مطالعه توزيعي

توان حدي است كه ميبه ،ايران بعد از انقالب اسالمي
    ترين غفلت اين دوره دانست.اين موضوع را بزرگ

تعيين الگوهاي فراگير و غيرمالي مشاركت  -3-5
    مردمي
خرد حكومتي انقالبي سعي  ،هااين سال در تمام

ارچوب نظري و اصولي براي مشاركت هكند چمي
فقط  ،ولي بدون تعريف عملياتي مدوني ،ايجاد كند

شناختي حامي اين بر وجود نظام معرفتي و هستي
فارق از اينكه مشاركت چه  .كندتصميمات تأكيد مي
شود، مسئله دولت و آموزش و چيزي تعريف مي

دن كر مالي و سودآورحسابداري همچنان  ،پرورش
آموزش و پرورش و حاكميت مبتني بر سودانگاري و 
عقالنيتي مبتني بر هدف و كارايي و گزاره رقابت 

   دولت بد است. و خوب



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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   ارائه آمار شفاف، معتبر و بهنگام -6-3
ها به رشته دانشگاهي تبديل اي كه علم دادهدر زمانه

اي نقش حياتي در اداره هاي دادهبانك ،شده است
هاي اطالعات به سمت اند و نظامجهان پيدا كرده

ها و هاي آماري در وزارتخانهرود، حداقلشفافيت مي
دسترسي محققان و  برايها و مراكز سازمان

پژوهشگران فراهم نيست. نگاه امنيتي به هر نوع آمار 
از وضع  و داده با مختل كردن ارائه تصويري واضح

 براي گذارد.ريزي را ناكام ميموجود و گذشته، برنامه
ن و مديران وزارتخانه يا سهم باالي مسئوالمثال، 
در بين شان ها يا وابستگانآن ههاي تابعسازمان
است كه هنوز  موضوعي ،دولتين مدارس غيرامؤسس
هاي موجه و علمي نيز طرح ارچوب گزارشهدر چ

 ممكن نبودنهاي ثانويه و هنشده است. نبود اين داد
ها هاي اوليه به دليل محرمانه بودن آنآوري دادهجمع

    .است اصلي هايازجمله كاستي
هاي ارزيابي شاخصطراحي  -3-7

  آموزش اجتماعيـاقتصادي
نداشتن ارزيابي دقيق از  ،ترين مشكالتيكي از مهم

 هاز مسئل يهاي پيشين است. بخشها و سياستبرنامه
گريزي در و مسئوليت نبودن ابي مربوط به شفافارزي

و  شناختعدم  ،حالهاست. باايناتخاذ سياست
پايان آزمون و معرفي آنچه بر كشور رفته، روند بي

 بارهخطا را رقم زده است. طي پژوهش، مطالعاتي در
دولتي و مدارس انتفاعي يا غيرمقايسه مدارس غير

كوچك  يآمار هايدولتي مشاهده شد كه اغلب نمونه
شناختي هاي جمعيتي و جامعه. ويژگياندداشته
هاي مديريتي و كيفيت آموزشي را آموزان، نظامدانش

هايي كه ارزيابي اما پژوهش ،اندمورد بررسي قرار داده
دولتي را از منظر كالن سياست گسترش مدارس غير

    حد كفايت وجود ندارد.به ،اي بررسي كندو توسعه
اصالح نظري و عملي اقتصاد آموزش و  -3-8

   پرورش
اقتصاد آموزش و پرورش از دو جنبه داراي اشكال 

تبيين اقتصاد آموزش و پرورش بر اساس  ،اوالً ؛است
عنوان علم رك اشتباه مكتب اقتصاد نئوكالسيك بهد

 راهكارهاي است شده باعثاقتصاد. اين فهم اشتباه 
مبتني بر عقالنيت ابزاري و  حوزه، اين در اقتصادي

محدود اقتصاد جريان غالب باشد و همه 
هاي آن براي اقتصاد و ها و آسيبمحدوديت

توسعه عمل كند. جنبه دوم كه در كشورهاي درحال
تعيين غفلت از  ،آيدامتداد مورد اول پيش مي

براي اصالحات اقتصاد آموزش و پرورش ها اولويت
را  يمال يگذارو هدف تياولو ديبا تياست. حاكم

و تنظيم دستمزدهاي  هانهيهز ساختار اصالح سمت به
حقوق و دستمزد اين بخش منصفانه تغيير دهد. 

همچنان پايين است و انگيزه الزم براي جذب 
 در دوحال، نيروهاي انساني باكيفيت را ندارد. درعين

 سهم بودجه درصد 90 از بيش همواره، 90 و 80 دهه
درصد  97 تا ،هاي اخيرو در سال دستمزد و حقوق

مربوط به حقوق و دستمزد جه آموزش و پرورش دبو
 يدرصد براي ارتقا 3 تا 2 تنها نياست؛ يع بوده

. است كيفيت و اصالحات ساختاري وجود داشته
 اينكه يعني ،اولويت جمهوري اسالمي به آموزش

از حقوق و  ها را مجبور كند تا بودجه غيردولت
به عدد بايسته و الزم براي تحوالت اساسي  ،دستمزد



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى خصوصى سازى نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادى 
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هاي دولت يكي ازافزايش يابد. اصالح ساختار هزينه
جاي سياسترهاي مهمي است كه بايد بهمحو

بايد سازي در دستور كار قرار بگيرد.خصوصي
خدمات و كاال نوع، تقاضاو  عرضه طرف هايويژگي

هاي مدرندر تبيين ،اين حوزه هايويژگي و بازار اين
و ارتقايافته اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.

وفصل مسئله كنكورحل -3-9
سسات كنكور و بازار نشر كتبؤگردش مالي م

هزار ميليارد تومان بوده 70 ،1399كنكوري در سال 
هزار ميلياردتوماني نفت 50يعني بيش از درآمد  ؛است

،يرفع اين مسئله كه ابعاد گسترده اقتصاد در اين سال.
تواندنمي دارد،... وهاي اجتماعي رواني، آسيب

صرف بر يا تمركز بينيسببتكمقطعي،  و بعديتك
بلكه بايد ،درسي باشدكمك كتب يا موزشيآ مافياي

دهد. بايد ستمي مد نظر قرارهمه ابعاد را در نگاهي سي
ناكامي چرايي توضيح درباره، حذف وعده جايبه

هايويژگيباره دربايد  كرد. صحبت اصالح خواست
و بازار اين خدمات و كاال نوع، تقاضاو  عرضه طرف
داشت. بحث طرح، كنكورباره در جامعه هايويژگي

پرسود، بازار يعني، شود حذف كنكور باشد قرار اگر
هالفهؤهمه م، بايد شود حذف يانحصاري و غيرشفاف

.قرار گيردو ابعاد آن مورد توجه 
سازيفهم درست از سياست خصوصي -3-10

هاي اقتصادي بر اساس زمان و زمينه اجرا، نوعسياست
هايقابليت ،امور دادن اجرا و ترتيب درست انجام
كنند.پيدا ميفرض خود متفاوتي در تحقق اهداف پيش

اسازي نيز از اين قاعده مسثتنسياست خصوصي
نيست. اگر جامعه و حاكميت با شناخت علمي و

هايعالمانه به ضرورت و نوع مشخصي از سياست
تبيين درستي از نحوه بهآنگاه  ،سازي برسدخصوصي
سازي در آموزش و پرورش نيز دست پيداخصوصي

با ،طح جهانمدارس در س ،كند. در حال حاضرمي
پيگيري است،اهداف متفاوت از آنچه در ايران 

ي در سطح جهانخصوصمدارس  بسياري از. شودمي
خاطر افزايش كيفيت يادگيري، افزايش برابري وبه

شود. بنابراين،گذاري ميدسترسي به آموزش، هدف
جايالزم است بخش آموزش خصوصي ايران به

ف و نيرويجذب تسهيالت مالي دولتي غيرمتعار
هاي خاص و برخوردار، بهانساني باكيفيت براي گروه

هدايت بخش خصوصي به سمت رفع نابرابري و
دسترسي آموزشي سوق يابد.

آموزش و پرورش از دو جنبه داراياقتصاد 
تبيين اقتصاد آموزش و ،اوالً ؛اشكال است

پرورش بر اساس درك اشتباه مكتب اقتصاد
عنوان علم اقتصاد. اين فهمنئوكالسيك به

در اقتصادي راهكارهاي است شده باعثاشتباه 
مبتني بر عقالنيت ابزاري و محدود حوزه، اين

ها واقتصاد جريان غالب باشد و همه محدوديت
هاي آن براي اقتصاد و كشورهايآسيب
توسعه عمل كند. جنبه دوم كه در امتداددرحال

هاتعيين اولويتغفلت از  ،آيدمورد اول پيش مي
براي اصالحات اقتصاد آموزش و پرورش است.

بهرا  يمال يگذارهدف و تياولو ديبا تيحاكم
و تنظيم هانهيهز ساختار اصالح سمت

دستمزدهاي منصفانه تغيير دهد.



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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منابع
 ) تاريخ ). 1392آقازاده، احمد و محمد آرمند

آموزش و پرورش با تأكيد بر تحوالت تربيتي 
. تهران: سمت.دوره معاصر

 اقتصاد). 1382( احمدي امويي، بهمن 
ايران؛ مصاحبه با  اسالمي جمهوري سياسي

. تهران:سحابي، نوربخش و روغني زنجاني
گام نو.

 ) آموزش؛ حق طبيعي يا1397اميدي، رضا» .(
. شمارهانداز ايران فرداماهنامه چشمطبقاتي»، 

.68ـ71، صص 11
 ) نمونه؛ مدارس ). «حذف1398/ 1/8ـــــــــ

مدارس براي منافعي يا آموزش از تمايززدايي
.7188. شماره ايران روزنامهانتفاعي»، 

https://www.irannewspaper.ir/newspaper/

item/525055 

 ) اليحه از هاييبرش). 11/1398/ 3ـــــــــ 
 مناطق در آموزش عليه 99 ؛ بودجه1399 بودجه
  .دوزبانه و محروم

 https://meidaan.com/archive/67081 

  هايحرف: ). «حدادعادل12/1397/ 5( ايسنا
غيردولتي مدارس درباره وغريبيعجيب

زنند».مي
https://www.isna.ir/news/97120502178 

 تأملي بر1391پرست، خسرو (باقري نوع» .(
مجله علوم تربيتي روابط بازار و ودانشگاه»، 
. پاييز و زمستان،دانشگاه شهيد چمران اهواز

  .2ـ19، صص 2، شماره 19دوره 

 ،انتفاعيغير «مدارس. )1367محمدرضا ( برنجي
فصلنامه پرورش»،  وآموزش  توسعه به كمكي
.34ـ54، صص16و 15 هايشماره. وتربيتتعليم

 ) برنامه پبشنهادي ). 1396بطحايي، سيدمحمد
. قابل دسترسوزير پيشنهادي آموزش و پرورش

رساني وزارت آموزش و پرورشدر پايگاه اطالع
شده در، بازيابيwww.medu.irبه نشاني 

22/11/1396.
 ،پژوهشيپيمانه حديث). 1376( حميد پارسانيا 

و اساتيد امور معاونت: مق. اسالمي انقالب در
.اسالمي معارف دروس

،اصالح و «رشد ).1389( عليرضا پناهيان
 امروز، ديروز، تلويزيوني برنامه سياسي»، فرهنگ

از شدهبازيابي. فردا
 http://panahian.ir/post/ #158 gsc.tab= 0.

 شهريور پرتال وزارت آموزش و پرورش)
و عمومي گانه23 هاياولويت ). «ابالغ1398

پرورش». و وزارت آموزش تخصصي
https://www.medu.ir/fa/news/item/914959/  

 خدمات؛ ). «خريد2/7/1398( تسنيم
در مردم مشاركت يا پنهان سازيخصوصي

».!داري؟مدرسه
https://tn.ai/2102622/ 

 ،و هاجريان). 1392( رسول جعفريان 
 هايسال ايران؛ سياسي و مذهبي هايسازمان
.دوم چاپ علم، نشر: تهران. 1320ـ1357

 تحصيلي هدايت«). 4/5/1395(آنالين جوان
غيردولتي!». مدارس به آموزاندانش



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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https://www.javann.ir/003M7k 

 ،نيچه، مدرنيته؟ از گذر. )1387( شاهرخ حقيقي 
.آگه نشر: تهران .دريدا ليوتار، فوكو،

 امتحانات ورودي1396(زاده، رضوان حكيم» .(
دولتي حذف شد»،مدارس تيزهوشان و نمونه

.دنياي اقتصاد روزنامهاز  22/11/1396شده در بازيابي
 و آموزش ). «وزير10/1/1399( خبرآنالين

اينترنت به آموزان دانش درصد 30: پرورش
ندارند». دسترسي

https://www.khabaronline.ir/news/1370314/  

 ،(امام) 1323( اهللاسيدروح خميني.(
آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران. االسراركشف
.ره)(خمينيامام

 ) 1394دبورا، جانستون و آلفردو سعد فيلهو.(
، ترجمه ميرجوادنئوليبراليسم؛ خوانش انتقادي
پرسش.سيدحسيني و ديگران. آبادان: 

 ،زنده وگويگفت متن .)1395(حسن  روحاني 
،مرداد 12 تاريخ در جمهوريرئيس تلويزيوني

از 22/10/1396 در شدهبازيابي
http://dlroozane.net. 

 ،مقاومت در برابر ). 1399دايان ( رويچ
سازي و تالش براي نجات مدارس خصوصي

، ترجمه آرمان بهلولي،دولتي: تجربه آمريكا
نژادي. تهران:ولي و محمدرضا نيكمهدي بهل

شيرازه كتاب ما.
 1395 ،كشور آماري سالنامه.
  ،سند تفصيلي برنامه ششم توسعه اقتصادي

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

).1394( 2) حوزه بخشي 1395ـ1399(
ريزي«آموزش»، تهران: سازمان مديريت و برنامه

رات.كشور، مركز اسناد، مدارك و انتشا
 هاي توسعه و تكامل جمهوري سياست

وزيري.. دفتر نخست)1359اسالمي(
 آموزش ساختار ). «تا13/10/1398( صداي معلم

و تومان ميليارد هزار 10نشود، اصالح پرورش و
».!باشدنمي كارساز آن، از بيشتر حتي

http://www.sedayemoallem.ir/%D8%A7

%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%

A7%D8%AF/item/17672 

،طاهره وركي، بختيار شعباني مرضيه، عالي
انقياد). «1392( آهنچيان جاويدي و محمدرضا

انقياد تبارشناسانه نقد( آموزشي نظام در كودكان
 دانشگاه تربيتي علوم مجله ،)»مدرسه در كودكان
صص ششم، دوره ،1 ش .اهواز چمران شهيد

.5ـ28
 شناسي). «جريان3/7/1397( فرهيختگان

تهران». مدارس ترينگران
http://fdn.ir/21977 

 نظام «در). 16/03/1396(امين راد،قانعي
شود»،مي ارزشبي كودك اكنونِ كنوني، آموزشي
شده دربازيابي. ايران عصر تحليلي خبري سايت

541459از 20/11/1396
http://www.asriran.com/fa/news/  .  

  1358( اساسي جمهوري اسالمي ايرانقانون.(
  اليحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم

).1395( توسعه



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
امنیت اقتصادى، مقاله پژوهشی، سال نهم، شماره یازدهم (پیاپی 94)، زمستان 1400، صص 4-28
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  ،سازي. «كااليي)25/4/1395محمد (مالجو
 روزنامهآموزش؛ الزامات و پيامدها»، مصاحبه با 

از 20/11/1396شده در . بازيابيشرق
http://sedayemoallem.ir.

 بررسي نهايي قانون اساس  ؛مذاكرات مجلس
.31جلسه اول تا  .جمهوري اسالمي ايران

  ،اقتصاد ايران در دوران ). 1386فرشاد (مؤمني
ونگار.. تهران: نقشتعديل ساختاري

 ) ها و اميدها؛ دولت در بيم). 1377ــــــــــ
تهران: .نظرانخاتمي از ديدگاه صاحب

همشهري.
 ) هايچالش ). «تأملي بر1394محمدي، حمداهللا

تربيت مبني بر هويت ايراني اسالمي در مواجه
فصلنامه گرا و نوليبراليسم»، با فرهنگ مصرف

.25ـ44، صص 1. شمارهمطالعات ملي
 ،ـسياسي تحوالت. )1380مجتبي ( مقصودي 

.روزنه: تهران. 1320ـ1357ايران  اجتماعي
 ) وگو با). گفت1387موسوي، ميرحسين

،ريه صنعت و توسعه، نشميرحسين موسوي
.15و14صص

 سرشت وپاك محمدجعفر شقايق، نشان،نيك
شناسيآسيب). «1395( دارلياقت محمدجواد

جمهوري آموزشي نظام در ديني تربيت گفتمان
،وتربيتتعليم فلسفه دوفصلنامه. »ايران اسالمي
.141 ـ164صص  ،1 شماره

 سازي آموزش در خصوصي ).1399( يونسكو
.توسعه؛ شواهد و پيامدهاكشورهاي درحال
هاي استراتژيك.تهران: مركز بررسي
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