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 چکیده

 آموزش وحق بر »، های حائز اهمیت بشری که مورد تاکید اسناد گوناگون نیز قرار گرفتهاز حقیکی 

 است. با وجود اظهارات ضد و نقیض دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش «پرورش اجباری و رایگان

حاکی از آن است که از خیل  1931در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل، آمار سرشماری عمومی سال  ایران

هزار نفر آنان از گردونه آموزش و پرورش پنجاه التعلیم؛ ششصد ون نفر کودک الزمقریب به دوازده میلیو

دهد، تحلیل سیر تطور قوانین مربوط به آموزش اجباری در ایران نشان می مگانی و اجباری خارج مانده اند.ه

اساساً اجباری بودن آموزش و پرورش همگانی در ایران زیر سوال است. جدای از این مدعای برخی مسئولین 

مفهوم دانند و رش رایگان میوزارت آموزش و پرورش که خود را تنها مکلف به فراهم کردن آموزش و پرو

گردد. باره به حدود چهار دهه پیش بازمی؛ جدیدترین قانون در اینشناسندبازمانده از تحصیل را به رسمیت نمی

انگار و خاطی در ترک تحصیل فرزندان متروک مانده منظورشده برای والدین سهل این قانون از حیث مجازات

های قانونی آموزش اجباری در ایران و نبود نهاد و ساز و کاری مشخص در با مطالعه موردی قوانین خالاست. 

پاسداری از این حق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به تصویر کشیده 

 شود.می

التعلیم، وزارت آموزش و پرورش آموزش و پرورش اجباری، بازمانده از تحصیل، الزم واژگان کلیدی:

 ن.ایرا
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 مقدمه

رود که های نظام حقوق بشر به شمار میترین حقترین و فنیحق بر آموزش و پرورش یکی از گسترده

در عموم اسناد حقوق بشری معموالً از حق بر آموزش با اجزای متفاوت و در عین حال به ابعاد گوناگونی دارد. 

که راجع به حق بر آموزش است سه بند  6بشر اعالمیه جهانی حقوق 62شود. مثال ماده ای یاد میهم پیوسته

کند. بند دوم دارد؛ بند نخست از اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی به عنوان یک استاندارد حداقلی یاد می

ای هدایت شود که به گونه»خواهد آموزش و پرورش پردازد و میهای محتوایی آموزش و پرورش میبه بایسته

 .«های بشری را تقویت کندها و آزادیرا به حد اکمل رشد آن برساند و احترام به حق شخصیت انسانی هر کس

آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین »کند: این بند اضافه می

حفظ صلح،  ی فعالیت های ملل متحد را در راهچنین توسعههای نژادی یا مذهبی و همتمام ملل و جمعیت

سازد که پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزند خود بند سوم نیز خاطرنشان می «.تسهیل نماید

 9شود.نسبت به دیگران اولویت دارند. چیزی که در شکل موسع خود به آزادی آموزش و پرورش منتهی می

توان مشاهده کرد. این سه باید در پیوند با یهمین توالی و تعبیر را کم و بیش در دیگر اسناد حقوق بشری نیز م

کند که در دهد هر کدام برای دیگری قلمروی تعیین میهم دیگر دیده و تفسیر شوند و تدقیق در آن نشان می

 سازد.مجموع حق بر آموزش را می

ه باید ب رود.گانه حق بر آموزش و پرورش به شمار میشقوق سه یکی از« آموزش اجباری و رایگان»

به صورت توامان « آموزش رایگان و اجباری» این نکته توجه داشت که در عموم، بلکه تمام اسناد حقوق بشری

این یعنی رایگان بودن آموزش، همه راه نیست. باید الزاماتی حقوقی وجود داشته  4.و یک مجموعه ذکر شده اند

                                                
6 Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948) 

اگرچه محتوای میثاق حقوق بشر دقیقا به مفهوم آزادی آموزش و پرورش به معنایی که گفته شد، نپرداخته است، با این  9

تر بنگرید به: ها را مالزم ناگزیر آزادی آموزش و پرورش بدانیم. برای مطالعه بیشتوان این بیانها میای از تحلیلحال با رشته

، آموزش ابتدایی عمومی کودکان: مطالعه نظام حقوقی ایران و آمریکا در پرتو موازین حقوق بشریمحمد،  منصوری بروجنی،

 .26 -26تهران: دانشگاه شهید بهشتی، صص ، نامه کارشناسی ارشدپایان

 به عنوان مثال بنگرید به: 4
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR 

Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force Jan. 3, 1976, Art. 13. 2(a). 
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های ابتدایی و همگانی باشد که برای زیستن در دنیای امروز باشد که ضامن دسترسی همه کودکان به آموزش

توان از این بحث کرد که امروز سطح آموزش و پرورش از فراگیری ناخودآگاه  ضروری است. مفصل می

یافته در رورش سازمانسوادی، به معنای محرومیت از آموزش و پضمنی فرد از محیط فراتر رفته است و بی

 سطح کالن، اخراج فرد از گردونه اجتماع است. 

در ایران اما اوضاع به چه نحوی است؟ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر آموزش و پرورش 

رایگان تاکیدی جدی دارد و این امر را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل سوم، اصل سی ام، بند نخست 

کند. حساسیت قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش تا حدی است که در اصل ان میاصل چهل وسوم بی

ها، از جمله کند از تجهیزات فنی و افراد ارتش در گروهی از فعالیتیکصد و چهل و هفتم، دولت را مکلف می

با صرف  های آموزشی بهره گیرد. با این حال ظاهر قانون اساسی به نحوی است که تکلیف دولت رافعالیت

 چه احتیاج داریم، این همه راه است؟داند. آیا برای آنیافته میمهیا ساختن آموزش و پرورش رایگان پایان

در خالل یک پژوهش با محوریت جدال میان حق بر آموزش و پرورش و حق بر تعیین سرنوشت، در 

آیند آموزش رسمی ایران، مانع از چه تعداد از والدین به دلیل نادیده گرفته شدن در فر»خصوص این پرسش که 

شده در توان خبر از دعاوی ثبتاساساً نمی»، این موضوع عیان شد که «ی تحصیل کودکان خود شده اندادامه

 قضایی دستگاه که حالی در بر سر آموزش اجباری گرفت.« 6دادگستری فیمابین والدین و نهادهای دولتی

 حدود و آموزشی استانداردهای اجباری، آموزش ابتدایی، آموزش یربارهد متعددی هاینزاع و هاپرونده آمریکا،

 طرح به راجع اطالعاتی گونه هیچ اما است، داشته کودکان پرورش و آموزش امر در دولت مجاز دخالت

 دیوان عمومی هیئت آرای از یک هیچ کم دست. نیست دست در ایران قضایی نظام در دست این از دعواهایی

  2.پردازندنمی مقوله این به دست، در اطالعاتی منبع تنها عنوان به اداری، عدالت

های ریز و درشت بر سر وقتی ایران درگیر بسیاری دیگر از جدال پاسخ این سوال چیست که چگونه

مدرنیزاسیون شده است، به رغم تجربه دیگر کشورها در نزاع والدین با دولت بر سر آموزش و پرورش، هیچ 

نخستین ، هاآل در عملکرد انسانبا در نظر گرفتن محال بودن امر ایدهخاصی در این زمینه نداشته است؟  تجربه

                                                
 .33ص  پیشین، ،محمدمنصوری بروجنی،  6

 36همان، ص  2
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ر بکه در ایران به رغم وجود برخی قوانین، عمالً آموزش و پرورش اجباری نیست.  پاسخ احتمالی این است

های درسی، خواه به خاطر برنامهفرض ناسازگاری والدین با آموزش رسمی )خواه به خاطر گالیه از محتوای 

ها نیازی به سرشاخ شدن با دولت ندارند: به سادگی از فرستادن کودکان خود به زیر سوال بردن اصل آن(؛ آن

 کنند.مدرسه خودداری می

مندی آور برای بهرهتوان احتمال داد در فقدان ساز و کارهای الزامشود که میتر میبزرگ هنگامیمشکل 

های اقتصادی از قطار ن از آموزش و پرورش، حتی ممکن است خیل کثیری از کودکان با انگیزههمه کودکا

کند. این از اهداف منع معنا میآموزش و پرورش جا بمانند، این معضل حتی آموزش و پرورش رایگان را بی

 تبعیض در آموزش و پرورش بسیار دور است.

 به توجهیبی و ایران در اجباری آموزش به مربوط قوانین ناکارآمدی»فرضیه اصلی بسیار ساده است: 

ما البته قبل «. کنند تحصیل ترک ایرانی کودکان از بسیاری شمار آموزش، بودن رایگان علیرغم تا شده سبب آنان

 کنند. از آن نیاز داریم به نحو مستندی ثابت کنیم شمار بسیاری از کودکان در ایران ترک تحصیل می

 از تحصیل در نگاه وزارت آموزش و پرورش اندهکودکان بازم

آیا در ایران هیچ کودکی از گردونه آموزش و پرورش رسمی که از اول ابتدایی تا زمان اخذ دیپلم را 

اندرکاران سابق آموزش و پرورش تلویحاً یا تصریحاً از شود؛ بیرون مانده است؟ اگرچه برخی از دستشامل می

کنند. محمود انکار میجزئاً یا کالً ا آن ر دیگردهند، برخی هم در آمار باالیی خبر میوجود چنین کودکانی آن

ای گفته باید والدینی را که مانع از تحصیل فرزندانشان فرشیدی، وزیر پیشین آموزش و پرورش در مصاحبه

شوند، مجازات کرد، چرا که این امر موجب کاهش آمار کودکان بازمانده از تحصیل خواهد شد. خود او می

حسن   7ها مسکوت ماند.برای این منظور تهیه کرد که به خاطر مخالفتای گوید در زمان تصدیش الیحهمی

الحسینی، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش آمار یک میلیون و هشتصدهزار نفری معاون نهضت 

 9بیش از  ،1964گوید دست کم در پایان دوره تصدی او، یعنی سال خواند و میسوادآموزی را غیرواقعی می

                                                
آذر،  17، 1931اسفند( تاریخ دسترسی:  61، 6196والدینی را که مانع تحصیل فرزندانشان می شوند باید جریمه کرد، ) 7

 خبرگزاری مهر، به نشانی:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1040141 
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 6میلیون نفر رسیده است. 4به مرز  1966، که این آمار تا سال بازمانده از تحصیل وجود داشته میلیون نفر کودک

 3داند.های بعد میای دیگر این آمار را قابل تعمیم به سالوی در مصاحبه

پذیرند. از جمله معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و در عین حال کسان دیگری هستند که این را نمی

خانه هیچ کودک بازمانده از تحصیلی از نظر این وزارت ت دهم در زمان تصدی مسئولیت گفته بوددولپرورش 

در دورترین نقاط کشور حتی در عشایر، »نداریم. او برای اثبات مدعایش نیازی به آمار و ارقام ندارد، چرا که 

موضع فاطمه قربان را نباید  11«.تمامی امکانات الزم آموزشی برای همه دانش آموزان تهیه و فراهم شده است

گوید وظیفه وزارت آموزش و پرورش مهیا کردن امکانات او می .کذب خواند، اگر جان کالم او را بتوان فهمید

بعداً  خانه نیست.گوید مدرسه فرستادن کودکان از وظایف این وزارتتحصیل است، که مهیا شده. او تلویحاً می

 گردیم.ند به قانون اساسی است، بازمیجای بحث که احتماالً مستبه این

در همین حال، علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی البته 

درباره موضع مسئوالن و  11دهد.ساله به مدرسه نرفته خبر می 3هزار کودک شش تا  114از تهیه بانک اطالعاتی 

ن کودکان بازمانده از تحصیل، این که اساسا وجود دارند یا نه، این که دست اندرکاران آموزش و پرورش پیرامو

توان ها اساساً وظیفه وزارت آموزش و پرورش است یا نه، این که اگر هستند چند نفرند، میرسیدگی به آن

 هایی که گفته شد، صرفاًآوری کرد. نمونهخوان را جمعای از مواضع متناقض و ناهمصفحات نوشت و سیاهه

 منبع قابل اتکایی باشد.تواند برای دانستن آن است که  مواضع رسمی مسئولین، نمی

                                                
آذر،  17، 1931آذر( تاریخ دسترسی:  3، 1966چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد، ) 6

 خبرگزاری مهر، به نشانی:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=988897 
 66، 1931بهمن(، تاریخ دسترسی 17، 1966آموز بازمانده و ترک تحصیل از مدرسه صحت دارد، )میلیون دانش 4آمار  3

 مرداد، خبرگزاری مهر، به نشانی:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1027924 
 

 آذر، خبرگزاری پانا، به نشانی: 17، 1931مهر( تاریخ دسترسی:  16، 1931الزم التعلیم بازمانده از تحصیل نداریم، ) 11

http://www.pana.ir/Pages/News-7680.aspx 

 
آذر، همشهری، به  17، 1931آذر( تاریخ دسترسی:  16، 1931هزار نفر، ) 114کودکان بازمانده از تحصیل، از انکار تا  11

 نشانی:

http://hamshahrionline.ir/details/193451 



6 

 

 آمار بازماندگان از تحصیل

 آوری آمارشناسی برونالف. روش

های تحصیلی شود که در یکی ازدورهآموز، به فردی گفته میدانش»بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، 

شود؟ از دبستانی هم میآیا این تعریف دربرگیرنده دوره پیش 16«.دارد قبل ازآموزش عالی به تحصیل اشتغال

پایه تحصیلی است.  ه آموزش اجباری دوازدهطرفی بر اساس مصوبه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دور

موزش ای بودن آپایهدوازدههای فنی و کار و دانش وجود ندارد، دانشگاهی در رشتهبا توجه به این که دوره پیش

دبستانی ممکن است. از سوی دیگر بحث و نظرهای فراوان پیرامون اجباری اجباری تنها با احتساب دوره پیش

های اجباری دبستانی حاکی از آن است که این دوره هنوز در ردیف آموزشبودن یا نبودن دوره پیش

نیز حاکی از آن  31و  66مومی های عهای مامورین مرکز آمار در سرشماریمطالعه دستورالعمل 19گنجد.نمی

بر اساس همین مستندات مرکز آمار  14آیند.آموز به حساب نمیدبستانی، دانشاست که شاغلین در دوره پیش

 سال تمام دارند باید در پایه اول دبستان ثبت نام کرده باشند. 2ایران، کسانی که 

های تحصیلی مله کسانی که در دورهتواند برای ما مشکالتی ایجاد کند. از جتعریف مرکز آمار می

آموزان گنجانده های سوادآموزی مشغول به تحصیل هستند نیز در شمار دانششبانه، بزرگساالن و نهضت

                                                
 آذر، به نشانی: 9، 1931درگاه ملی آمار، آمارهای موضوعی، آموزش، تاریخ دسترسی  16

http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=99&ctl=WordDetails&mid=1902&Id=4309 

شهریور(، تاریخ  91، 1931ای اول ابتدایی ها اجباری نیست، )برای مثال مراجعه کنید به: سپری کردن پیش دبستانی بر 19 

 آذر، خبرگزاری مهر به نشانی: 11، 1931دسترسی 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1700764 
ری آذر، خبرگزا 11، 1931شهریور(، تاریخ دسترسی  6، 1931چنین: گذراندن دوره پیش دبستانی اجباری نیست؛ )هم

 جمهوری اسالمی به نشانی:

http://www5.rkhorasan.irna.ir/fa/News/348193 

اگرچه این اظهار نظرها مربوط به مسئولین محلی است، با این حال با توجه به قراین دیگر که در متن آمده است، حالل مسئله 

 اند.

چنین، مرکز آمار ؛ هم196، ص سرشماری، راهنمای مامور 1966سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران،  14 

 .61ص ، راهنمای مامور سرشماری، پرسش و پاسخ، 1931سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران، 
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شوند و این به معنای آن است که تا حدی )هر چند ناچیز( آمارهای مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل می

 شود. جبران می

ول، گذشتن شش سال تمام از سن فرد است و اصوالً در ابتدای پایه پایانی، یعنی شرط ثبت نام در پایه ا

جا نیز باید توجه داشت به دالیلی آموز گذشته است. البته در اینسوم متوسطه، شانزده سال تمام از سن دانش

و  های وزارت آموزشنظیر مردودی یا ترک موقت تحصیل ممکن است این سن تا حد مجاز دستورالعمل

جا نیز ممکن است تا حدی جبران آمار صورت بگیرد. زیرا پرورش، یکی دوسالی نیز افزایش یابد. یعنی در این

آموزان افرادی هستند که بر اساس آمار هفت سال تمام تا شانزده سال تمام دارند؛ اما به جمعیت بالقوه دانش

به تحصیل باشند. این نیز موجب جبران خال  صورت بالفعل ممکن است افرادی با سنی بیش از این نیز مشغول

 آموزان بازمانده از تحصیل خواهد بود.آمار دانش

مسئله دیگری که باید به دقت روشن شود، تعریف سن و موعد محاسبه آن است. مرکز آمار ایران سن 

پرسش که برحسب سن عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ تولد فرد تا تاریخ »کند: گونه تعریف میرا این

های کاملی است که های کامل سپری شده اندازه گیری می شود، به عبارتی دیگر منظور از سن، تعداد سالسال

های عمومی در آذرماه و دو ماه پس از آغاز سال تحصیلی انجام سرشماری 16«.از زمان تولد فرد گذشته است

، در رده سنی 1964و مهر و آبان  1973ن دو ماه مهر و آبان ها متولدیشده اند. بنابراین در آمار هر دوی این سال

گیرند، در حالی که قانوناً در آن سال قادر به ثبت نام در دبستان نبوده اند. این نیز از جمله ها قرار میشش ساله

 12کاهد.مواردی است که از دقت در استخراج آمار و نمود عملکرد مثبت نظام آموزش اجباری می

افرادی که بر اساس سرشماری شش سال تمام  تا شانزده سال تمام  شماردین نحو است که روش کار ب

دانشگاهی در آموزان پیششوند. دانشآموزان مقایسه میدانششوند و با شمار سنی( استخراج میرده  11دارند )

 شوند.آمار محسوب نمی

                                                
، تیر(، تاریخ دسترسی 1966، )1931بررسی درج پرسش سن، ماه و سال تولد در سرشماری عمومی نفوس و مسکن  16 

 آذر، درگاه ملی آمار، به نشانی: 9، 1931
http://www.amar.org.ir/Portals/2/pdf/sen.pdf 

شود که کودکان متولد نیمه دوم سال در حالی در آمار بازماندگان از تحصیل پایه اول آورده این مسئله گاهی عنوان می 12 

در آمار مبتنی بر گونه که در متن توضیح کافی داده شده است، نبوده اند. همان شوند که قانوناً در آن سال مجاز به ثبت ناممی

 ها خطا حداکثر آمار مربوط به دو ماه است؛ نه شش ماه.سرشماری
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هر ایرانی زیر دیپلم، شکستی برای  اگرچه توجه در استخراج آمار، به شکست فعلی است. به عبارتی

شود، اما توجه ما صرفاً به کسانی است که در زمان اخذ آمار علیرغم سن نظام آموزش اجباری تلقی می

 اند.بهره ماندهالتعلیمی خود، از آموزش بیالزم

 شناسی و آمارروش ب. پیشینه

شود بر اساس طرح سرشماری عمومی سوادآموزی مدعی می از مسئوالن وقت نهضتعلی ابراهیمیان، 

در عین  17هاست.ها بیش از اینهزار کودک ایرانی از تحصیل بازمانده اند، هرچند شمار آن 619، 1966سال 

آمار چهار »گوید: معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، میحال حسن الحسینی، 

است و می توان به سالهای بعد نیز تعمیم  1964ه از تحصیل، مربوط به اواخر سال میلیون دانش آموز بازماند

زمانی که در وزارت آموزش و پرورش حضور داشتم، با »دهد: الحسینی روش خود را این گونه توضیح می«. داد

می یافتند  ها باید در مدرسه حضورهای مختلف که طی آن سالهمکاری سازمان ثبت احوال، آمار متولدین سال

را استخراج کردیم و با کسر مرگ و میرها آن را با آمار افراد در حال تحصیل مقایسه کردیم و تعداد دانش 

 16«.آموزان بیرون مدرسه را به دست آوردیم

های مجلس شورای یکی از تحقیقات مرتبط با موضوع این بخش از مقاله، گزارش مرکز پژوهش

است. این پژوهش  13«سوادی در کشورکن کردن بیپوشش تحصیلی و ریشهبررسی وضعیت »اسالمی با عنوان 

گیری ها بهرهآوری آمار استفاده کرده است، که یکی از آناز دو روش برون 61به منظور محاسبه پوشش تحصیلی

است. در تحقیق حاضر نیز از همین منبع استفاده خواهد شد، اما نتایج حاصله  1966از آمار سرشماری عمومی 

 سال در»های مجلس شورای اسالمی آمده است: در گزارش مرکز پژوهشتفاوت فاحشی با یکدیگر دارند. 

                                                
 پیشین.آموز بازمانده و ترک تحصیل از مدرسه صحت دارد، میلیون دانش 4آمار  17
 همان. 16

مرکز سوادی در کشور، کن کردن بیبررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه پوزش شیرازی، حسین و همکاران، 13 

 .7/3/1931، 16171ها، مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل: پژوهش

دهنده آن است که چه تعداد از افراد یک گروه سنی پوشش تحصیلی یا نرخ ثبت نام در یک دوره تحصیلی نشان» 61 

 .17همان، ص «. التعلیم( در یک دوره تحصیلی متناظر با آن به آموزش دسترسی داشته اند)گروه الزم
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 در که است بوده نفر میلیون 611269 حدوداً( آموزشی سطوح تمام) ساله 17-2 سنی ویژه جمعیت 1966

 درصد 6169 حدود دیگر عبارت به. اند بوده تحصیل به مشغول جمعیت این از نفر میلیون 1961 حدودا مجموع

 66«.اند بوده مدرسه از خارج شودمی نفر میلیون 669 بر بالغ که جمعیت این از

 17تا  2آموزان با کودکان رسد یکی از نکات قابل انتقاد در این تحقیق مقایسه شمار دانشبه نظر می

تعلیم گنجانده شوند. برخی الساله نباید در گروه سنی الزم 17ساله باشد. در مبحث پیشین گفتیم چرا کودکان 

های کار و دانش و فنی اساسا مشغول به تحصیل دانشگاهی هستند و برای های دیپلمه در رشتهساله 17

آموزان نظری نیز به مانده هم هیچ برنامه پیش از آموزش عالی باقی نمانده است! بماند که همه دانشباقی

دقت افزایش انفجاری شود. این محاسبه بیمتوسطه اعطا میروند، چرا که دیپلم در سوم دانشگاهی نمیپیش

شده در این گزارش را رقم زد و نویسنده را هم به این نتیجه نادرست رساند شمار بازماندگان از تحصیل اعالم

  69«.شودتر میآموزان بیشرسیم میزان ترک تحصیل دانشهر قدر به سطوح باالتر تحصیلی می»که 

 رآما آوریبرونج. 

سال داشته و  12تا  2ها از ایرانی نفر 14466316دهد ، نشان می1966آمار سرشماری عمومی سال 

آموز در مدارس ایران مشغول دانش 19426463در همین زمان  64االصول در سن آموزش اجباری بوده اند.علی

از تحصیل بازمانده  1966هزار نفردر سال یعنی چیزی حدود یک میلیون و بیست و شش 66به تحصیل بوده اند.

 بودند. 

                                                
افزار ویرایش متن با شیوه نگارش ارقام ویرگول وارونه در اعداد معادل ممیز )/( است که به دلیل ناسازگاری نرمنشانه  61

اعشاری در فارسی و به منظور جلوگیری از قلب اعداد و سردرگمی خواننده از ممیز انگلیسی ).( استفاده شد. این ممیز در متن 

 شود.می فارسی به صورت ویرگول وارونه نمایش داده
 .16همان، ص  66

 همان. 69 

، اخذشده از درگاه ملی 1966جمعیت برحسب جنس، سن و وضع سکونت: آبان -6-19، جدول 1962سالنامه آماری  64 

 آمار.

آموزان و امکانات دانش -16-11آموزان و امکانات آموزشی دوره ابتدایی، دانش- 16-11، جداول 1962سالنامه آماری 66 

آموزان و امکانات آموزشی دوره متوسطه عمومی؛ اخذشده از درگاه ملی آمار. دانش -16-16هنمایی تحصیلی، آموزشی دوره را
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نفر رسیده  16699963اما جمعیت افراد شش تا شانزده ساله کاهش یافته و به  1931در سرشماری سال 

زان سال آموشده از سوی وزارت آموزش و پرورش به مرکز آمار ایران در خصوص دانشآمار ارائه 62است.

نفر در حال تحصیل در مقاطع اول ابتدایی تا سوم  11667664حاکی از آن است که  31-1931تحصیلی 

نفر در این سال بازمانده از تحصیل بوده اند. معضل کودکان بازمانده از تحصیل  242176 67دبیرستان بوده اند.

 درصد داشته است.پابرجاست، اگرچه نرخ آن نسبت به پنج سال قبل کاهشی نزدیک به دو 

 
التعلیم بوده و متناسب با شیب شمار کودکان الزمنسبتاً آموزان دهد که شیب شمار دانشنمودار نشان می

ای بوده است، بلکه کاهش ز اتخاذ تدابیر ویژهتوان گفت کاهش شمار کودکان بازمانده از تحصیل ناشی انمی

اگرچه دو نمودار  به همراه داشته است.نیز ان از تحصیل را التعلیم کاهش متناسب بازماندگشمار کودکان الزم

                                                                                                                                                       
های وزارت آوری نشده اند و مرکز آمار بر اساس گزارشباید توجه داشت که آمار مذکور مستقال توسط مرکز آمار ایران جمع

 ها را ارائه داده است.آموزش و پرورش آن

کل  -، نتایج تفصیلی 1931 –کل کشور  -،  نتایج تفصیلی 1931، نتایج سرشماری 1931مسکن، سرشماری نفوس و  62 

آذر، درگاه ملی آمار، به  11، 1931جمعیت، جدول جمعیت برحسب سن، جنس و وضع سکونت، تاریخ دسترسی:  –کشور 

 نشانی:
http://amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1190 

آموزان و امکانات دانش -16-11آموزان و امکانات آموزشی دوره ابتدایی، دانش- 16-11، جداول 1931سالنامه آماری  67 

 آموزان و امکانات آموزشی دوره متوسطه عمومی؛ اخذشده از درگاه ملی آمار.دانش -16-16آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی، 

1385سرشماری سال 1390سرشماری سال 

کودکان الزم التعلیم 1253332914488912

دانش آموزان 1188725413462459

بازماندگان از تحصیل 6460751026453
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آموزان به یکدیگر میل دارند، اما شیب این میل به نحوی نیست که بتوان گفت التعلیم و دانشآمار کودکان الزم

به صورت ثابت فرض شود، رگرسیون  1966اگر آمار سال  شود.انداز روشنی در این خصوص تصور میچشم

آموزان ارتباط مستقیمی با دهد شمار دانشاهد بود که باالترین حد همبستگی است و نشان میخو 1معادل 

التعلیم دارد و کاهش ظاهری نرخ کودکان بازمانده از تحصیل تنها حاصل کاهش جمعیت شمار کودکان الزم

 66التعلیم است.کودکان الزم

 بخش نیست.رضایت چندانهنوز وضعیت آموزش اجباری در ایران  به گواهی آمار 

 در ایران کودکان تطور و تحول قوانین آموزش اجباری

ی آموزش و پرورش اجباری در ایران قانون واحدی حاکم نیست. نخستین قانون مصوب در این درباره

گاه رسما الغا نشد، هرچند بعداً احکام متفاوتی در این قانون هیچ 63بود. 1631زمینه، قانون اساسی معارف سال 

آموزش ابتدایی برای ایرانیان  آنبر اساس  این قانون بیست و هشت ماده داشت. قوانین دیگر به تصویب رسید.

 فتند.گراجباری شد و کودکان از هفت سالگی خواه در خانه و خواه در مدرسه باید تحت تعالیم ابتدایی قرار می

که درباره اصل وجود آموزش شت گیری نسبت به چگونگی آموزش ابتدایی، بنای آن را دااین قانون با آسان

گیری کند. به همین خاطر، تاخیر در آغاز آموزش ابتدایی به دالیل پزشکی یا موانع دیگر را در ابتدایی سخت

ه بود؟ ول در اجرای این آموزش اجباری کسئرد. اما مقام مشممامورین وزارت معارف مجاز می صورت اطالع

چه ضمانت اجرایی برای برخورد با متخلفین از این قانون وجود داشت؟ دولت چگونه از اجرای این قانون 

کرد و در صورت اطالع از وجود کودک بازمانده از تحصیل چگونه او را به تحصیل اطمینان خاطر حاصل می

کاری برای تضمین واقعی آموزش اجباری نداشت. این قانون به معنای کلمه گرداند؟ این قانون هیچ سازوباز می

 داشتنی، کلی و فاقد ضمانت اجرا.قانون اساسی بود، مختصر و مفید، دوست

                                                
نیست و احتمال خطا در آن باالست. سرشماری آتی  البته این ایراد متصور است که جامعه آماری چندان گسترده 66

 تری از وضعیت به دست دهد.تواند ترسیم دقیقمی

 ای ملی.مجلس شور 3/6/1163قانون اساسی معارف مصوب 63
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به تصویب رسید که  1966در سال  آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی سپس قانون راجع به 

این قانون  91آموزش اجباری تا پایان کالس ششم مقرر شد. قانون با اینهنوز هم به نحوی دارای اعتبار است. 

نویسان در امر گرا شدن قانونتر نسبت به سلف خود داشت. ماده نخست این قانون از واقعتحوالتی جدی

آموزش و پرورش حکایت داشت. اجباری شدن آموزش و پرورش به صورت منطقه به منطقه، بر اساس  

تعهد »گرفت. این قانون تهیه آموزش و پرورش اجباری را یک ه سال باید صورت میامکانات موجود و ظرف د

در نظر گرفت. دولت، مسئول اجرای آموزش و پرورش اجباری و رایگان شناخته شد و « به نتیجه رو به تزاید

ذیرفت؛ ماده پوزارت فرهنگ مجری آن. بر خالف قانون قبلی که رایگان بودن آموزش را تنها برای نیازمندان می

سوم این قانون ضمن رایگان اعالم کردن آموزش و پرورش در کلیه مدارس ابتدایی، امتیاز رایگان بودن کتب 

 در نظر گرفت.را بضاعت آموزان بیدرسی برای دانش

ساله آمار اداره کل آمار مکلف است همه»از جمله تحوالت این قانون تبصره ماده پنجم این قانون بود:  

سپس در ماده ششم ضمانت اجرای «. ساله نقاط مختلف کشور را به وزارت فرهنگ تسلیم نمایدشش کودکان

 برای را خود طفل موجه عذر داشتن بدون مقرر موعد در طفل ولی گاه هر» استنکاف از این قانون تعیین شد:

 ریال ده پرداخت به کند جبران را خود غفلت است مجبور اینکه بر عالوه نسپارد دبستان به منظم تحصیل

های چگونه اجباری شدن آموزش و پرورش توان یکی از چراغ راهاین را می..«. .گرددمی محکوم جریمه

 دانست.

های الزم برای آموزش و پرورش را ای تدارک اعتبارات برای تهیه زیرساختماده هشتم آیین بودجه

نامه طبق آیین« معارف توسعه و مدارس ساختمان ئلوسا تهیه»های مناطق را در ساخت و شهرداریمقرر می

کرد. ماده شانزدهم و آخر این قانون با دادن اختیار وضع مخصوص مکلف به همکاری با وزارت فرهنگ می

نامه به وزارت فرهنگ و کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی، اختیارات قانونی کافی برای اجرای آن را آیین

 آماده کرد.

                                                
 ، ماده دوم.ملی شورای مجلس 2/6/1966 مصوب مجانی، و اجباری عمومی پرورش و آموزش به راجع قانون 91
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آموزش کودکان تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی و پیش از  1961صالح این قانون در سال اماده واحده 

  91آغاز متوسطه را اجباری کرد.

به تصویب  1969که در سال « تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی»نهایتاً قانون 

ی، شرایط تحصیل کودک را تا سن هجده رسید، پدر و مادر را مکلف کرد تا در صورت دارا بودن تمکن مال

این  96.گرفتمیای را بر عهده سالگی فراهم بیاورند. در صورت فقدان تمکن مالی والدین، دولت چنین وظیفه

قانون یک گام هم به پیش برداشت و در صورت قصور والدین، به وزارت آموزش و پرورش صالحیت ثبت نام 

 کرد.های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را اعطا میدر دوره« احوالثبت کل اداره ارسالی آمار در مندرج کودکان»

تکلیف به جزای نقدی و  ،در رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضایی والدین خاطیبرای قانون اخیر  

. در صورت استنکاف از اجرای حکم دادگاه را در نظر گرفته بودانجام وظایف خود در قبال کودکان و نوجوانان 

 معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود یسال و تأمین هزینهها حبس از یک تا سه آنمجازات یا تکرار جرم، 

  99.بودمی

التعلیم و پس از انقالب راجع به تکلیف دولت برای فراهم کردن آموزش و پرورش کودکان الزم 

 وزارت وظایف و اهداف قانوننخستین بار در . انین مختلفی بحث شده استسواد نیز در قوساالن بیبزرگ

التعلیم از وظایف وزارت آموزش و پرورش خوانده ، زیر پوشش قرار دادن کودکان الزمپرورش  و آموزش

 اجباری برای الزم تمهیدات است موظف دولت: »آمده 96قانون برنامه پنجم توسعه 26مثال در تبصره  94شد.

 هایدوره در سال41 از کمتر سوادانبی شرکت و اجباری آموزش در التعلیمالزم کودکان رکتش کردن

 «.آورد فراهم را سوادآموزی

                                                
، سنا و ملی شورای ،مجلسین63/9/1961 مصوب مجانی، و اجباری عمومی پرورش و آموزش قانون اصالح قانون 91

 ماده واحده.

 . 9و سنا، ماده  ملی شورای ،مجلسین91/4/1969 ایرانی،مصوب وجوانان اطفال تحصیل وامکانات وسائل تأمین قانون 96

 .4همان، ماده 99

 .6، بند 11، مجلس شورای اسالمی، ماده 66/11/1922 ، مصوبقانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش 94
 ران،مصوبیای اسالمی جمهوری فرهنگ وی اجتماع ،یاقتصاد توسعه دوم سالهپنجی برنامه قانونبه عنوان مثال، 96

 .26، تبصره اسالمی شورای مجلس61/13/1979
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بودجه و قانون وظایف وزارت آموزش و پرورش، چند قانون که در  «التعلیمکودکان الزم»با این حال  

مثال در مصوبه سند تحول بنیادین آموزش  .نشده اندگاه تعریف هیچشود، دو قانون برنامه از آنان سخن گفته می

 سالگی 6 رسمی تربیت و تعلیم سن»و پرورش که به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده، آمده است: 

در همین سند البته دوره آموزش  92.«شود می مشخص قانون طبق( التربیهالزم) التعلیمالزم افراد سن اما است

اجباری کردن آموزش نیز از تکالیف دولت شمرده شده، اما چگونگی آن،  97شود.پایه تعیین می 16اجباری 

چنان بر هم 1969رسد در این زمینه ضوابط قانون به نظر میکیفیت آن و ضمانت اجرای آن مشخص نیست. 

جز در محدوده مدت زمان تحصیل  1969ست که قانون  جااما مشکل در اینآموزش اجباری حاکم است. 

 کند.اجباری عمالً متروک مانده است و هیچ دادگاهی برای مجازات والدین خاطی اقدام نمی

 ، آیا ایراد از قانون اساسی است؟حلیل قوانین آموزش اجباریت

گذار برای قانون گر عزمبررسی تطور قوانین راجع به آموزش اجباری در عصر مشروطه سلطنتی نشان

ملزم ساختن والدین به آموزش کودکان است. این قوانین در فواصل زمانی معین مورد تجدید نظر قرار گرفته 

اند و در هر بازنگری استانداردهای آموزش و پرورش اجباری و رایگان متناسب با الزامات پیشین، توان دولت 

ره میزان کامیابی هر کدام از این مراحل اصالحی محتاج رشد کرده اند. البته قضاوت دربا و پذیرش فرهنگی

گنجد. افزون بر این که بدون این ارزیابی بررسی کمی آمار افراد بازمانده از تحصیل است که در این مقال نمی

 گرفته، برداشتی قطعی و متقن داشت.توان درباره سودمندی و هدفمندی اصالحات صورتنمی

دچار تغییر شد. دو اتفاق مهم در بدو استقرار نظام  1967قوع انقالب علی ای حال این رویه با و

نخست تصویب قانون اساسی جدید بود که به آموزش و جمهوری اسالمی، در نظام آموزش اجباری رخ داد. 

، یکی از حقوق بنیادین 96پرورش رایگان به عنوان یکی از وسایل نیل به اهداف ایمانی نظام جمهوری اسالمی

                                                
، فصل اول، 12/11/1931، 714جلسه  ، شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبه«پرورش و آموزش بنیادین تحول سند» 92

 .3بند 

 همان، فصل سوم. 97

 قانون اساسی، اصل سوم. 96
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توجهی جدی  41و یکی از نیازهای اساسی بشری و اهداف نظام اقتصادی کشور 93تکالیف اساسی دولتملت و 

یگر، فرمان تاسیس نهضت سوادآموزی، اندکی پس از تصویب قانون اساسی، توسط نشان داد.اتفاق مهم د

و اعتقاد به این  ای از نارضایتی انقالبیون از وضعیت پوشش تحصیلیگذار انقالب اسالمی بود که نشانهبنیان

رفت که نظام آموزش و پرورش در عصر مشروطه سلطنتی توفیق در خوری نیافته و لهذا قضیه به شمار می

  41رویکرد و تدبیری انقالبی ضروری است.اتخاذ 

انگاری مقوله آموزش اجباری است. آیا در وانهادن این همزاد از نکات مهم در متن قانون اساسی، نادیده

گذار اساسی در مقام بیان سکوت کرده و بنابراین رورش رایگان، تعمدی وجود داشته؟ آیا قانونآموزش و پ

 حجت است؟سکوت آن در مقوله آموزش اجباری 

برای رسیدن به پاسخ، نخست باید از دروازه این پرسش بگذریم که قانون اساسی جدید با ارتقای 

ام و چهل و وده است؟ قراین لفظی در اصول سوم، سیآموزش و پرورش به حقی رایگان، در پی چه غایتی ب

مندی همگانی از آن است. در گر آنند که منظور قوه موسس از رایگان کردن آموزش و پرورش، بهرهسوم بیان

همه این اصول خواسته شده تا آموزش و پرورش برای آحاد شهروندان فراهم آید. با این وصف صرف رایگان 

؟ باید به این مهم نیز نظر داشت که سوژه آموزش ه منزله ایفای تام تعهد دولت استبودن آموزش و پرورش ب

رود. کودکان به عنوان و پرورش رایگان از نظر حقوقی، کودک است که تابع منفعل نظام حقوقی به شمار می

ترین هدف آموزش و پرورش رایگان، خود قادر به استیفای حق نیستند. سنتاً والدین مسئول مستقیم اصلی

شود. با این اوصاف، این بیان صر مدرن از دولت نیز در این خصوص بازخواست میکودکان اند و در عآموزش 

معاون وزارت آموزش و پرورش که دستگاه متبوعش را وفق قانون اساسی، فقط موظف به فراهم کردن امکانات 

ه نیست بیرا آمیز از قانون اساسی خواند.آموزش و پرورش رایگان در همه نقاط دانسته بود، باید تفسیری مغالطه

را گشوده، با  که دولت در تمام مملکت مدرسه مهیا کرده و درهای آن اگر بگوییم چنین بیانی به این معناست

این تفسیر به ویژه زمانی به شدت  اوست.ه مدرسه نرود، الجرم از گریزپایی خود این وضعیت اگر کودکی ب

                                                
 ام.همان، اصل سی 93

 همان، اصل چهل و سوم. 41

 با مبارزه براى عمومى بسیج مورد در خمینى امام پیام، جلد یازدهم، صحیفه نوراهلل، روحامام موسوی خمینی،  41

 .1926 ،سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمیتهران: ، 7/11/1966، مورخه بیسوادى
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آموزش و پرورش، یکی از وظایف این شود که در بند هشتم ماده قانون تشکیل وزارت مخدوش می

 نهضت تقویت و التعلیمالزم کودکان کلیه دادن قرار پوشش زیر»خانه به صراحت چنین ذکر شده است: وزارت

 46«.سوادآموزی

عموم افرادی که جامعه هدف آموزش و پرورش رایگان اند، خود قادر به تشخیص مصلحتشان نیستند 

ها نسبت به طفل نه مطلق که توام با ی قرار دارند که البته اختیار ولیانه آنو بنابراین تحت والیت بزرگساالن

مسئولیت است. وظیفه دولت نیز نظارت بر و مراقبت از این مسئولیت به منظور رعایت باالترین مصلحت مولی 

ه طور مندی همه شهروندان بپس بدون شک غایت قانون اساسی از آموزش و پرورش رایگان، بهره است.علیه 

، اجباری کردن آموزش و مندی همگانیاعم و کودکان باالخص از آموزش و پرورش است. اگر الزمه این بهره

اگر نه به اندازه حق اولیه ، مسلماً چنین وجهی از آموزش و پرورش نیز 49پرورش به مدد قوه قاهره باشد

 نون اساسی خواهد بود.مندی همگانی از آموزش و پرورش، تا حد زیادی در کنف حمایت قابهره

از تصویب شورای انقالب  1966ماه که در بهمن طرح نهضت سوادآموزی استقرینه موید این تفسیر، 

ام قانون اساسی، سازمان نهضت سوادآموزی را با هدف گذشت، که در راستای اجرای اصول سوم و سی

در این طرح اگرچه سخنی از اجبار به آموزش به میان نیامده  44سوادی از کشور تاسیس کرد.کن کردن بیریشه

کند. هدف افزایش پوشش را بیان می« آموزش و پرورش رایگان»گذاران از است، اما به وضوح قصد اولیه قانون

گذار اساسی قصد بوده است، پس قانون تحصیلی و جلوگیری از روند افزایشی نرخ افراد بازمانده از تحصیل

ق ترخص از نظام آموزش و پرورش را نداشته، این نه سکوتی در مقام بیان که غفلت محض از لوازم و ایجاد ح

ضروریات حقوقی دسترسی همگانی به آموزش و پرورش بوده است. به این طریق، تکلیف دولت با گسترش 

قوه مقننه تکلیف  شود، هرچند پیش از آن بایدمدارس در تمام نقاط کشور، نسبت به قانون اساسی تمام نمی

 .هرساندمیخود را به انجام 

مربوط به آموزش و پرورش اجراهای  گاه روزآمدسازی ضمانتهیچ طی سه دهه گذشته قوه مقننه

التعلیم سخن گفته. چه چیزی این تعلیم را الزم همگانی را در دستور کار قرار نداده و تنها گاهی از کودکان الزم

                                                
 ، پیشین.پرورش و آموزش وزارت وظایف و اهداف قانون 46
 درباره اعتبار این شرط، در ادامه بحث خواهیم کرد. 49

 .63/11/1966، مصوبات شورای انقالب، مورخه سوادآموزی نهضت طرح 44
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در گام اول، و تدارک نظام نظارت و مراقبت برای کامیابی آموزش اجباری یک آیا وضع مجازات کند؟ می

 ضرورت نبوده است؟

 

 چرا وضع و اعمال مجازات گام نخست است؟

بگذارید از منظر یک تحلیل اقتصادی ساده به موضوع نگاه کنیم. ما بر این پیش فرض اتفاق نظر داریم 

در تصمیمات خود همیشه آن مسیری را انتخاب میکند که فایده که آدمی همواره به دنبال سود بیشتر است و 

بیشتری عایدش شود. حال با این پیش فرض به بررسی رفتار اقتصادی یک مرد دهقان نسبت به ثبت نام 

فرزندش در مدرسه نظر بیندازیم. ثبت نام در مدرسه، در ساده ترین شکل ممکن باعث میشود که حداقل 

زندش )به عنوان یکی از سرمایه های خود و نیروی کار( محدود و تا حدودی قطع دسترسی این دهقان به فر

تواند پدر ها در کالس بگذراند و عمال نمیاعات روز را، هر روزه به جز جمعهشود. آن فرزند باید بهترین س

فرزند خود خود را در کارهای اقتصادی نظیر کشاورزی چون گذشته همراهی کند. در واقع کشاورز با ثبت نام 

در مدرسه، از بخش قابل توجهی از سود ناشی از سرمایه خود باید چشم بپوشد. اما در عوض چه چیز حاصل 

 قل در کوتاه مدت، به جز یک منزلتکند، در نظر یک کشاورز شاید بتوان به راحتی گفت هیچ. حدامی

شود. پس این سوسی عایدش نمیحم آن محیط این ارزش تعریف شده( چیزقدر در ه اجتماعی )که باید دید چ

بیشتر او را در کنار دیگر دهقان حق دارد که تا حد ممکن، از ثبت نام فرزندش سر باز زند و در پی سود 

 های خود به کار گیرد.سرمایه

فرد کشاورز از یک  یحال، قانونگذار با عنایت به این مسایل )عدم سود محسوس آموزش کودکان برا

شمگیر آموزش کودکان برای توسعه و رشد اقتصادی از سوی دیگر( باید اقدام به ایجاد سو، و سود قطعی و چ

های ممکن در این بین، تغییر ترین راهترین و مستقیمآموزش کودکان( کند. از جمله سادهتعادل در این بازار )

های جدید، در ها و مشوقف جریمهتواند با تعریهزینه ها و سودهای موجود است. به زبان دیگر، قانونگذار می

و بازار را به حال تعادلی که بیشترین بازده را  ای طرفین )عرضه و تقاضا( دست بردهسود و زیان موجود بر

های مالیاتی داشته باشد هدایت کند. از تعیین جریمه مالی برای عدم ثبت نام کودکان گرفته، تا معرفی مشوق
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گمارند. در اینجاست که آن فرد دهقان، با بررسی شرایط ت میشان همش کودکانآموزبرای والدینی که در زمینه 

 و هزینه ها، در ثبت نام فرزندش برای آموزش تجدید نظر خواهد کرد.

 نتیجه

گذاریم و از طریق وقتی در معضل شکست آموزش اجباری در ایران، انگشت بر روی فقدان قوانین می

محاسبه سود و زیان آموزش و پرورش را به سود جامعه و به  خواهیم کفه ترازویمییا مشوق وضع مجازات 

علتی دیدن معضل گرفتار آمده ایم. ادعا این نیست که کنیم، گویا در دام تکانگار جبران میضرر والدین سهل

جاست که ما هیچ ارزیابی شود. مسئله در اینباره مشکل حل میاین تمام معضل است و با وضع مجازات به یک

کند که از وضعیت نقیض نداریم. منطق اجباری بودن آموزش و پرورش در درجه اول حکایت از این می دقیقی

التعلیم وجود داشته باشد و خاطیان باید ساز و کاری برای فراگیری آموزش و پرورش در میان تمام کودکان الزم

ای این ساز و کار و با ارزیابی آن به انگاران در این امر متناسب با خطای خود مجازات شوند. پس از اجرو سهل

گیرانه هم کارهای دیگر که شاید تا این اندازه سختها و راهعنوان گام نخست، قادر خواهیم بود از مکمل

 نباشند، سخن بگوییم.
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 منابع

 هانامهقوانین و تصویبالمللی، اسناد بین

 اعالمیه جهانی حقوق بشر.

 .12/11/1931 ،714 جلسه مصوبه فرهنگی، انقالب عالی شورای ،پرورش و آموزش بنیادین تحول سند

 .63/11/1966 مورخه انقالب، شورای مصوبات سوادآموزی، نهضت طرح

 قانون اساسی ایران.

 .ملی شورای مجلس 3/6/1631مصوب معارف اساسی قانون

 شورای مجلسین، 63/9/1961 مصوب مجانی، و اجباری عمومی پرورش و آموزش قانون اصالح قانون

 سنا. و ملی

 ، مجلس شورای اسالمی.66/11/1922، مصوب قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

 ایران، مصوب اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم سالهپنج یبرنامه قانون

 اسالمی. شورای مجلس 61/13/1979

 ملی شورای ،مجلسین91/4/1969 ایرانی،مصوب وجوانان اطفال تحصیل وامکانات وسائل تأمین قانون

 سنا. و

 ملی. شورای مجلس 2/6/1966 مصوب مجانی، و اجباری عمومی پرورش و آموزش به راجع قانون

 المللی حقوق افتصادی، اجتماعی و فرهنگی.میثاق بین

  های رسمیگزارش

 در سوادیبی کردن کنریشه و تحصیلی پوشش وضعیت بررسی همکاران، و حسین شیرازی، پوزش

 . 7/3/1931 ،16171: مسلسل شماره اسالمی، شورای مجلس ها،پژوهش مرکز ،کشور

 مسکن و نفوس عمومی سرشماری در تولد سال و ماه سن، پرسش درج بررسیمرکز آمار ایران، 

 :نشانی به آمار، ملی درگاه آذر، 9 ،1931 دسترسی تاریخ ،(تیر ،1966) ،0931

http://www.amar.org.ir/Portals/2/pdf/sen.pdf 
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 به آذر، 9 ،1931 دسترسی تاریخ آموزش، موضوعی، آمارهای آمار، ملی مرکز آمار ایران، درگاه

:نشانی

http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=99&ctl=WordDetails&mid=1902&Id=

4309  
 .0931 آماری سالنامهمرکز آمار ایران، 

  .0930 آماری سالنامهمرکز آمار ایران، 

 .سرشماری مامور راهنمای ،1966 مسکن و نفوس عمومی سرشماری ایران، آمار مرکز

 و پرسش سرشماری، مامور راهنمای ،1931 مسکن و نفوس عمومی سرشماری ایران، آمار مرکز

 .پاسخ

 اخبار

 تاریخ ،(بهمن 17 ،1966) ،دارد صحت مدرسه از تحصیل ترک و بازمانده آموزدانش میلیون 4 آمار

  :نشانی به مهر، خبرگزاری مرداد، 66 ،1931دسترسی

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1027924 
: دسترسی تاریخ( آذر 3 ،1966) ،دارد وجود کشور در تحصیل از بازمانده کودک میلیون چهار

 :نشانی به مهر، خبرگزاری آذر، 17 ،1931

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=988897  
 دسترسی تاریخ ،(شهریور 91 ،1931) نیست، اجباری ها ابتدایی اول برای دبستانی پیش کردن سپری

 :نشانی به مهر خبرگزاری آذر، 11 ،1931

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1700764 

 17 ،1931: دسترسی تاریخ( آذر 16 ،1931) ،نفر هزار 014 تا انکار از تحصیل، از هبازماند کودکان

 :نشانی به همشهری، آذر،

http://hamshahrionline.ir/details/193451 
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 آذر، 11 ،1931 دسترسی تاریخ ،(شهریور 6 ،1931) ؛نیست اجباری دبستانی پیش دوره گذراندن

 :نشانی به اسالمی جمهوری خبرگزاری

 http://www5.rkhorasan.irna.ir/fa/News/348193 

 خبرگزاری آذر، 17 ،1931: دسترسی تاریخ( مهر 16 ،1931) ،نداریم تحصیل از بازمانده التعلیم الزم

 :نشانی به پانا،

 http://www.pana.ir/Pages/News-7680.aspx 

 تاریخ( اسفند 61 ،1966) ،کرد جریمه باید شوند می فرزندانشان تحصیل مانع که را والدینی

 :نشانی به مهر، خبرگزاری آذر، 17 ،1931: دسترسی

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1040141 

 سایر منابع

 پرتو در آمریکا و ایران حقوقی نظام مطالعه کودکان، ابتدایی آموزش محمد، بروجنی، منصوری

 .1931 بهشتی، شهید دانشگاه عمومی، حقوق ارشد کارشناسی نامهپایان ،بشر حقوق موازین

 ،اسالمی انقالب فرهنگی مدارک سازمان: یازدهم،تهران جلد ،نور صحیفه اهلل،روح امام خمینی، موسوی

1926. 

 


