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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  کودکان مقدمند

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٠

  

   و بازگشائی مدارس]ميزان[اول ماه مھر
 

  و نيز گرانی ھای سنگينيه  شھر سرسام آورافزايشبا تورم  و  ھمچنان ، مدارس و آغاز سال تحصيلی جديدئیبازگشا

که به يک مصيبت بل ، برای بخش عظيمی از جامعه نه تنھا يک رويداد مسرت بخش نيست،وسايل و لوازم تحصيل

  . دردناک بدل شده است

دست بيرحم ه عنوان نان آور به ناچار کودکشان را ببه ھزاران خانواده به سبب گرانی کمرشکن و بيکارسازيھای وسيع 

 از ترک تحصيل چندين ميليون ، می سپارند، آموزش و پرورش جمھوری اسالمی با بی مباالتی و القيدیبازار کار

 !دھد کودک و نوجوان و عدم دسترسی آنھا به درس و مدرسه خبر می

نھادينه کردن تبعيض و نابرابری در دسترسی عمومی به تحصيل و دسته بندی مدارس با شھريه و استانداردھای بشدت 

  .ت، بخشی از سياست دائمی آموزش و پرورش جمھوری اسالمی بوده استمتفاو

وجود ھزاران .  مدارس در نگرانی جدی برای سالمت جان فرزندان خود ھستندئی با بازگشا،صدھاھزار خانواده

دارس عنوان مه  فاجعه بار بودن استانداردھای ايمنی کالسھای درس که خود اين وزارتخانه از آنھا ب، ناايمنۀمدرس

 ھمراه با عقب مانده ترين سيستم ھای گرمايشی و سرويسھای بھداشتی در ،برد تخريبی و کالسھای خشتی نام می

  .  نگرانی و اضطراب مدام خانواده ھاستۀمدارس بحق ماي

 . جای استانداردھای علمی در کتابھای درسی را گرفته است، مذھب و ترويج انواع خرافاتۀدخالت سازمان يافت

 بخش اعظم سياست آموزشی در مدارس جمھوری اسالمی ايران ، و آلوده کردن ذھن کودکان و نوجوانانئیومغزش

  . را تشديد کرده است مدارس ۀ فضای پادگانی و غمزد ،گسيل ھزاران آخوند به جای معلم. است

وض ترين وزارتخانه رق يکی از مھمچنان ميلياردی ھزار چند ۀبا کسری بودج ،وزارت آموزش و پرورشدر عين حال 

 ائين ترين استانداردھای آموزشی و چند ميليون دانش آموز را با پزندگی حال و آيندۀ که  استی حکومت اسالمیھا

سقوط فاحش ارزش تحصيلی در ايران يکی از ثمرات اين بی توجھی . صورتی جدی به خطر انداخته استه ايمنی ب

  .ت حکومت اسالمی به آموزش و پرورش اسۀعامدان

 به ايمن سازی ئی بی اعتنا،ليسی و امنيتی دانش آموزان و خانواده ھاوايجاد فضای غمبار و بسته و افزايش کنترل پ

از مھد کودک تا آخرين مقطع  .کند طوری جدی تھديد میه  جان دانش آموزان را ب،مدارس و تجھيزات گرمايشی

 گرفتار دستگاه ارتجاعی ، کودکان و نوجوانان مانند گروگانھا و غنايم جنگی در اسارت بارترين شرايط،تحصيلی
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 در اعتراض به وضعيت وخيم آموزشی ، آموزگار شريف و زحمتکشده ھا ،در عين حال .آموزش و پرورش ھستند

  . زندانی و يا و اخراج شده اند،دستگير

ر وضعيت فاجعه بار يي تالشی اساسی برای تغ،]ميزان[ مھر ماه١٣ن برای تجمع اعتراضی سراسری در افراخوان معلم

ن زندانی يکی از فوری اآزادی معلم.  علمی و مدرن است،آموزشی در ايران و يک آموزش و پرورش شاد و انسانی

  . ترين خواستھای اين تجمعات است

بی مباالتی و القيدی آموزش  ،ئی زورگوفوریبا خواستھا و مطالبات بپيونديد و ] يزانم[ مھرماه ١٣به صف اعتراضی 

  . را به عقب برانيدو پرورش

  

  : ما خواستار تحقق اين مطالباتيم

  ]ليسه[. دبيرستانۀــ تحصيل رايگان و اجباری تا پايان تحصيالت دور

 .ــ ممنوعيت ھر نوع شھريه و اخاذی از خانواده ھا

 . رايگان باشدًرسی بايد کامالــ کتب د

 . ــ يک وعده غذای گرم، باکيفيت و رايگان برای محصالن در سراسر کشور

 . رفع تبعيض در مدارس، آموزش يکسان برای کودکان. ــ يک آموزش و پرورش شاد و انسانی

  .ــ طبقاتی کردن آموزش از طريق مدارس خصوصی بايد کنار گذاشته شود

  . ايمن و رايگان باشدً از وظايف مدرسه است و بايد کامالئیرس جزــ اياب و ذھاب مدا

  .  که امکان مالی فرستادن کودکان خود را به مدارس ندارندئیــ کمک ھزينه به خانواده ھا

 تا شروع سال تحصيلی بايد مدارس به ، کالسھای درس و سيستم گرمايشی و سرمايشی،ــ ايمنی و مقاوم سازی مدارس

  .بازسازی شوندلحاظ ايمنی 

 . ــ اسالمی کردن مدارس، مسجد سازی و فرستادن طلبه به مدارس بايد ممنوع شود

  . ــ کتب درسی بايد غير مذھبی شود

  نفر بيشتر نشود٢٢ کافی مدرسه باشد و تعداد دانش آموزان کالس از ۀــ در تمام محالت بايد به انداز

ن و سال، آزمايشگاه، وسايل و امکانات ورزشی،ی مناسب، کتابخانه مدارس از يک استاندارد و کيفيت آموزشۀــ ھم

  .کارھای دستی و غيره برخوردار باشند

  .نا و عراقی و ساير مھاجر افغان،ــ حق شھروندی برابر و دسترسی يکسان به آموزش برای کليه واجدين تحصيل

 !ن زندانیاــ آزادی معلم

  

  نھاد کودکان مقدمند

  ١٣٩٤ ]سنبله[شھريور

 ٢٠١٥مبر پتس

 


