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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢۵
  

  !ھا  خانوادهۀ مدارس و شادی و دلھرئیبازگشا
  

 که بار ديگر ئیھا انتظار بودند؛ مدرسه که سه ماه در ئیھا ھا بازشد، مدرسه ديگری از راه رسيد و مدرسه] ميزان[مھر 

 که مادر ئیھا شان زندان ھستند؛ مدرسه  که برخی از معلمانئیھا خندھای کودکان مملو شدند؛ مدرسه حاال با ھياھو و لب

اند و يا مانند شاھرخ زمانی به داليلی مشکوکی در زندان به  و يا پدر برخی از شاگردانش در زندان ھستند، اعدام شده

ھايشان از تحصيل باز ماندند؛ کودکانی   که برخی از شاگردانش به دليل فقر و نداری خانوادهئیھا اند؛ مدرسه ل رسيدهقت

روند اجبارا به جای زبان مادری، بايد با تحقير و تھديد و  که زبان فارسی بلد نيستند و برای نخستين بار به مدرسه می

گر کودکانی شدند که با   ماه مھر، کودکان کار و خيابانی با دلی پرخون نظارهروز اول. زور، زبان ديگری را ياد بگيرند

ھای راسيستی و نژادپرستی  شان به دليل سياست شھروندان افغان در ايران، که فرزندان. شادی راھی مدارس خود بودند

 و صدا و شادی در ھر صورت حاال فضای مدارس، آکنده از سر. اند حکومت اسالمی ايران، از تحصيل محروم

  !ھاست بچه

  

  
  

ھای زيبا و گاه سنگين، بوی کاغذ، گچ، تخته سياه و دوستان تازه و  مدرسه، خانه بزرگ پر از کالس، کتاب، معلم، واژه

  .آموزان است نشدنی برای دانش ھای فراموش  از  خاطرهئیقديمی، زنگ تفريح، و دنيای دانش و دنيا

 که کودکانی ئیمدرسه، جا. کنند ، کودکان را سرمست شادی می...ھا و  دريای خندهدر راه مدرسه بوی گل، بوی باران،

  .ھايش زير لب زمزمه کنند و ياد بگيرند اند تا گفته شان دوخته چشم به دھان معلم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 در آغاز .دھند ھای لبخند کودکان، يکی يکی گل می ھای درختان، شکوفه در آغاز فصل، با زرد شدن و ريختن برگ

 زدودن غبار ظلمت .دھند خند کودکان، يکی يکی گل می ھای لب ھای درختان، شکوفه ا زرد شدن و ريختن برگفصل، ب

بيائيم برای فصل شکفتن  . نو، در سر آغازی فصل مھر استئیھای علم و دانش، گام نھادن در دنيا و جھل، رويش غنچه

ھاست فرزندان مان را تشويق کنيم تا شاھد شکوفائی  نحقايق و گام نھادن به راه آزادی که فصل مھر سر آغازی برای آ

  !جامعه و سرافرازی حرمت و شرف انسانی باشيم

آموز و حدود يک ميليون معلم، راھی مدارس شدند و مدارس  ون دانشيلي م١٣ش از يز بيدر واقع امروز اول ماه مھر ن

ت كشور را يھفتم جمع كيك يتی نزدي آموزشی و تربن رقم به اضافه تعداد پرسنليا. را از خواب تابستانی بيدار کردند

اری از يلی فرزندان خود را ھمراھی كردند، بسين روز تحصيھا كه در ا ن و خانوادهيبه جز والد. شود شامل می

شان سخن  ن حکومتی نيز به مدارس رفتند و از جھل و خرافات سياسی و فرھنگی و ايدئولوژيکی حکومتمسؤوال

  .راندند

  

  
  

 مدرسه غير ٨۴٧ ھزار و ١١آموز در   ھزار دانش٣٧٨، يک ميليون و ٩۴ - ٩۵در سال تحصيلی  ارش ايرنا،به گز

آموز در   دانش٨٠٨ ھزار و ١٩٩ و ئی مدرسه ھيات امنا١١٧ ھزار و ٢ دانش آموز در ٨۵۴ ھزار و ۶۶۴دولتی، 

  .کنند  نفر در مدرسه آموزش از راه دور تحصيل می٧٢٢ھزار و  يک

ساالن، در  آموز بدون احتساب بزرگ  دانش٩٣٨ ھزار و ۴٨٠ ميليون و ١٢ آمار، در سال تحصيلی جاری طبق آخرين

آموزان را نشان   ھزار نفر دانش۴۵٠اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايش . مدارس ثبت نام کردند

 .ار برسد ھز٢۵٠ ميليون و ١٣شود اين آمار به بيش از  بينی می دھد و پيش می

 ھزار و ٩٣٠ نفر، متوسطه اول دو ميليون و ١٠٣ ھزار و ١٩٩ ھفت ميليون و ئیبر اساس آخرين آمار در دوره ابتدا

 ۶٢٢ ئی نفر، استثنا۶٣٩ ھزار و ٢۶٨ نفر، پيش دبستانی ۴٨٠ ھزار و ٩۴٢ نفر، متوسطه دوم يک ميليون و ٩١٣

 .اند  نفر ثبت نام کرده٣٨٠ ھزار و ۴٧۶ نفر و غيردولتی يک ميليون و ١۵ھزار و 

ھا سال  زمان با روز جشن شکوفه  شھريور، ھم٣١شنبه   ھزار نوآموز کالس اولی روز گذشته سه٣٠٠يک ميليون و 

 .تحصيلی جديد خود را آغاز کردند

ھای آموزشی   ميليون کتاب درسی چاپ و آماده توزيع شده است و ساختمان١٣٠ بيش از ٩۴ -  ٩۵برای سال تحصيلی 

 .آموزان آماده است يز برای ورود دانشن

 . و متوسطه حاضر خواھند شدئیھای ابتدا ھای درس دوره امسال بيش از يک ميليون معلم در کالس

از کسر . شمار است ھای سيستم آموزش و پروش تحت حاکميت جمھوری اسالمی ايران، بی اما چالش مدارس و آسيب

ھای ناچيز  به عالوه فقر و دستمزد. است گی و ناامن دامن اين سيستم را گرفته خانه گرفته تا مدارس کن بودجه اين وزات
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ھای اجتماعی مختلفی  ھای معلمان را دچار آسيب ھا مزدبگيران و محرومان جامعه، از جمله خانواده بسياری از خانواده

  .ده استآموزان را بري سانسور و اختناق نيز امان کادر آموزشی و تربيتی و دانش. کرده است

شان به شدت  ن و تبعيض و ديگر مطالباتئيدر چنين شرايطی، ھرگونه اعتراض بر حق معلمان بر سر دستمزدھای پا

زندانيانی که به ھمراه ھزاران . شود و ھم اکنون تعدادی از فعالين کانون معلمان کشور در زندان ھستند سرکوب می

  .ھايشان است ق خود و ھم طبقهشان دفاع از حقو »جرم«زندانی سياسی ديگر، تنھا 

ھای سيستم آموزش و پرورش، اعتراض معلمان، کودکان بازمانده از تحصيل و غيره را  در ادامه مطلب، برخی چالش

 . دھيم مورد بحث و بررسی و تحليل قرار می

؟ وزير  آموزش و پرورش دولت امنيتی شيخ حسن روحانی، چه عملکردی داشته است در دو سال گذشته، وزير -١

  که داشته، عمل کند؟ئیھا فرھنگيان تا چه حد توانسته به برنامه

با علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش صورت گرفته، او در بخشی از » ھفته دولت« که به مناسبت ئیگفتگو

 : سخنانش چنين گفته است

ترين  ما بزرگ.  فرھنگی داشتيم ھزار نفر ھمکار۵٠روزی که وزارت خانه را تحويل گرفتيم حدود يک ميليون و «

 ھزار مدرسه در سراسر کشور ١٠۵. دستگاه کشور به لحاظ ھمکاران فرھنگی و پرمخاطب ترين دستگاه کشور ھستيم

پرچم جمھوری اسالمی باالی سر .  حضور داريم که ھيچ دستگاه دولتی ديگری وجود نداردئیدر روستاھا. داريم

  .ر در خيلی از جاھا خبری نيستھای ديگ مدرسه ما ھست و از دستگاه

 ۴٠ھا،  آموزان که مجموع اين  ميليون اوليای دانش٢۶آموز در مدارس، يک ميليون ھمکار فرھنگی،   ميليون دانش١٣

حاال اگر برادر، خواھر، عمه، .  ميليون نفر جمعيت کشور ھستند۴٠شود؛ در واقع مخاطب مستقيم ما  ميليون نفر می

. ای مخاطبی به اين گستردگی ندارد ھيچ وزارت خانه. ا را ھم حساب کنيد ھمه جامعه می شودھ  اين بچهئیخاله و دا

خانه با اين حجم، اين وسعت و حضور بيش از يک ميليون نفر ھمکار فرھنگی، نياز به ساماندھی و  بنابراين اين وزارت

 .».سازی منابع انسانی دارد به

 ٧/١يکی از تفاھم نامه ھای ما با مناطق آزاد بود؛ ... «: گويد کند و می قرار میفانی در گفتگو، به کمبود نيروی انسانی ا

درصد دانش آموزان ما در مناطق آزاد درس می خوانند و تجھيز مدارس مناطق آزاد نياز به اعتباراتی دارد که ما در 

 تعميراتش را انجام دادند و  جھيز کردند،مناطق آزاد آمدند و برای ما مدارس را ت. مان اين توان باال را نداريم اعتبارات

دو .  ھزار کالس درس دارد۴مدارس آبادان و خرمشھر . مناطق آزاد در خيلی از کارھا به لحاظ مالی به ما کمک کردند

 ھزار کالس درس را ۴جا قبول کردند که اين  سه ماه گذشته که به منطقه اروند در خوزستان رفته بودم، مناطق آزاد آن

 ».گازی بگذارند در حالی که ما خودمان قادر به اين کار نبوديمکولر 

يت کرده و به دنبال مسؤولدھد که اين دولت، از خود سلب  اين سخنان وزير فرھنگ دولت يازدھم، نشان می

 از آموزش و پروزش کشور را به مثابه کاال و منبع درآمد و سود به حراج ئیھا کم بخش ست که دست ئیھا مشتری

  .ردبگذا

 ۴٠ درصد از بودجه کل کشور؛ مثل برخی از نھادھا که قريب به ۵/٢اگرچه بودجه آموزش و پرورش به جای رقم 

 برابری وزارت بھداشت و يا وزارت ٢اند و يا مثل افزايش قريب به  درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده

  .افتئينيرو، بودجه اين وزارتخانه مھم نيز افزايش م

 ميليون ٧۵ ھزار ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش دارد و ترکيه با جمعيت ٢٣ ميليون نفری ٧٧با جمعيت ايران 

 ھزار ٢۵٠ ميليون نفری معادل ۶١ ھزار ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش؛ ايتاليا با جمعيت ١١٠نفری معادل 

 ھزار ميليارد تومان بودجه ٣۶٠ليون نفری معادل  مي۶٠ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش، فرانسه با جمعيت 
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 ھزار ميليارد تومان بودجه آموزش وپرورش ، ۵۵ ميليون نفری معادل ۵/۵آموزش و پرورش، دانمارک با جمعيت 

  . ھزار ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش دارند۶۵ ميليون نفری معادل ۵/۴ با جمعيت ناروی

 ميليون تومان است و در ترکيه، کره جنوبی، عربستان، لبنان، ۵/١متوسط در ھر ماه حقوق معلمين در ايران به طور 

 در ھر ماه معادل امريکا ميليون تومان، فنالند، انگلستان، دانمارک، فرانسه و ١٣ تا ٨مالزی، اردن در ھرماه معادل 

   ميليون تومان است٢٨ تا ١۵

 ھزار ٧٠٠ ھزار تومان است که رسما ٣٠٠ساالنه يک ميليون و آموز در ايران  سرانه و ھزينه دولت برای ھر دانش

 ميليون تومان ۵٧ تا ٣۵شود و در کشورھای اتحاديه اروپا که تعدادی از آنان در باال آمد معادل  تر ھزينه نمی تومان بيش

  . می باشدتغييرآموز در سال م به ازاء ھر دانش

ك ين در يانگي شود كه به طور میت كشور حاصل مي بر جمعیداخلد ناخالص ي تول ميدرآمد سرانه از تقس«به عالوه 

شاخص   كتاب ٧٠: منبع( ».نه كننديتوانند برای زندگی و رفاه خود ھز ك كشور چقدر میيافراد ) نيا دوره معي( سال

  )ونسكويه آمار مؤسس   كشور جھان به نقل از٢٠در  آموزشی 

ون يلي م١٢ن مبلغ را بر ي اگر ا ارد تومان است،يلي ھزار م٢۵ود  در حد٩۴ران در سال يا بودجه آموزش و پرورش 

عنی در حدود يون تومان يليزی در حدود دو ميآموزان چ ك از دانشيسھم ھر  ميم كنيتقس ل يآموز در حال تحص دانش

  .  استدالر ٧٠٠

ط ي شرا آموزان و  دانشتواند امكانات آموزشی بھتری برای تری دارد می شي كه سرانه آموزشی ب مشخص است كشوری

ران و يآموز در مقابل ا ی برای ھر دانشدالر ھزار ٣٠ با سرانه سويدنكشور  .شغلی مناسبی برای معلمانش فراھم كند

   .برخوردار است تر آموزشی  ط مناسبيی از شرادالر ۴٠٠ و ٧٠٠ھند با سرانه 

بودجه آموزش و . ل بودجه آن كشور استك كشور از كيزان درصد بودجه آموزش و پرورش يگر و مھم مينكته د

زان بودجه يدر حالی که در اكثر كشورھا، م.  بودجه كل كشور است  درصد١١ تا ١٠ران در حدود يپرورش در ا

. ا سرانه آموزشی برای كشورھا متفاوت استيو   ئی مبلغ نھا  درصد است، اما١۵ تا ١٠آموزش و پرورش در حدود 

زان درآمد ي اختالف به م نيا. دالر ١٩۵٠٠   و برای ژاپندالر ١٨٠٠ه ياست و برای ترك دالر ٧٠٠ران يمثال برای ا

    .گردد كشور و درآمد سرانه ھر كشور بر می

زان بودجه يم توان گفت كه ران میين ايچن در كشورھای جھان و ھم  و سرانه آموزشی   درآمد سرانه با توجه به اعداد

 به .د ناخالص داخلی ھر كشوری دارديزان درآمد سرانه و توليم  بستگی به صی به آموزش و پرورش كشورھايتخص

كردن در آموزش و  نهيبرای ھز تری را  شيتری برخوردارند، مبلغ ب شي كه از درآمد سرانه بئیعبارت ديگر، كشورھا

زان كل ي از معنی كشور ژاپن اگري. تر از بودجه را شيدھند، نه لزوما درصد ب پرورش كشورشان را اختصاص می

ادی در يار زيھم مبلغ بس تر را به آموزش و پرورش اختصاص دھد باز  د ھم كمي درصد و شا١٠ساالنه، تنھا  بودجه 

ران، ي درصد بودجه ا١٠سه با ي درصد بودجه ژاپن در مقا١٠.  داده است اختصاص ران يكشوری مثل ا با  سه يمقا

زان يھر چه من كشورھا، ين درآمد سرانه و سرانه آموزشی بيسه بير مقاد.  برابر١۵ تا ١٠تر است در حد  شيار بيبس

 درآمد  و بر عكس، با كاھش كند  دا میيش پيز افزايكند سرانه آموزشی ن دا میيش پيك كشور افزايدرآمد سرانه در 

  .ابدئيدا ميز كاھش پيك كشور، سرانه آموزشی ني  سرانه

د ناخالص ملی و در پی آن كاھش درآمد سرانه، ياھش درآمدھای ارزی و تولل كي پنج سال گذشته، به دل ران دريدر ا

 نشان داده و  ت و خدمات آموزشیيفيافت ك ن كاھش خود را در يدا كرده است كه ايز كاھش پيزان سرانه آموزشی نيم

بستگی  ت آموزشی، يفيش كيافزا ن،يبنابرا. ده استيط شغلی معلمان گردي باعث كاھش امكانات، خدمات و شرائی سو از

  .دارد ش سرانه آموزشی يبه افزا
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در تمام کشورھای فوق، بودجه آموزش و پرورش بيش از درآمد سرانه به ازاء ھر نفر و حقوق معلمين در کشورھای 

 ١۵ھا، يعنی معادل  مذکور بيش از درآمد سرانه کشور به ازاء ھر نفر و در برخی موارد مساوی و در معدودی از آن

تر از درآمد سرانه ھر فرد است در صورتی که در ايران حقوق يک معلم معادل نصف درآمد سرانه به ازاء  کمدرصد، 

  .ھر فرد است

 درصدی وزارت آموزش و پرورش توجه ٢٧ سال پيش به کسر بودجه ١٠اگر از «: يکی از معلمان نوشته است

  ». درصدی مواجه نبود٢٧٠جه با کسر بودجه خانه به روايت کميسيون برنامه و بود شد، امروز اين وزارت می

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی؛ موضوع جديدی است که وزارت آموزش و پرورش دولت يازدھم در  -٢

! تر گردد وری آموزشی بيش خانه، با اين روش بھره سکاندار اين وزارت» فانی«دستور کار خود قرار داد تا به گفته 

شدن  ئی مطرح است که با اجرامسألهت به روستاھای مرزی کشور ھم کشيده شده است تا اين طرحی که حاال اين سياس

 .ھای فقير از گردونه تحصيل کشور، شوند تری از خانواده آموزان بيش اين طرح، باز ھم دانش

ذاری آن به  امکانات الزم برای شھروندان در اين زمينه است و واگتأمينطبق قانون، وظيفه دولت آموزش رايگان و 

  . تر به افت کيفيت تحصيلی منجر شود تواند ھر چه بيش بخش خصوصی می

 قانون مديريت خدمات کشوری، اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش ١٣ماده «: گويد وزير آموزش و پرورش می

وسطه رايگان است،  قانون اساسی، تحصيالت تا پايان دوره مت٣٠به گفته فانی، بر پايه اصل » .خصوصی را داده است

ولی در قانون اساسی نيامده که آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه بايد مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجھيزات 

  .آموزان برای تحصيل به مدسه بروند الزم را تھيه کند تا دانش

ن دوره متوسطه، زمينه دولت موظف است تا پايا«ح قانون اساسی آمده است که ين در حالی است كه در نص صريا

بنابراين، حکومت » .اکنون در حال انجام اين کار ھستيم آموزان کشور را فراھم کند که ما ھم تحصيل رايگان دانش

 .کند  میئیگو اسالمی، حتا قوانين خود را نيز به اجرا درنمی آورد وزير فرھنگ آن نيز ھمواره تاقض

ھا در آغاز سال تحصيلی جديد درباره  خبری خود با خبرنگاران رسانهاما چندی بعد وزير آموزش و پرورش در نشست 

 ».شوند که دانش آموز نداشته باشند مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار می«: گونه گفت جزئيات طرح اين

درسه  م۴٠در استان گلستان «ن خبر كه يچون ا  ھم نه منتشر شد؛ين زميھمين ھفته گذشته بود که خبرھای متعددی در ا

به گفته اھالی اين استان، دقيقا مدارسی که اکثر » . دانش آموز به بخش خصوصی واگذار شد٩٧٠٠ به ھمراه ئیابتدا

پذير جامعه ھستند و به خاطر وضعيت بد اقتصادی قادر نيستند به مدارس   و از قشر آسيبئیآموزان آن روستا دانش

وارد شوند به بخش خصوصی سپرده شده است؛ يعنی قشری که )  غيرانتفاعی، تيزھوشان، نمونه دولتی يا شاھد( خاص

  .ھا در قانون وظيفه دولت شناخته شده است رسيدگی به آن

اما بسياری از کارشناسان حوزه تعليم و تربيت معتقدند ھر چند طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی در ظاھر و 

آموزان به حساب بخش خصوصی واريز  ت که سرانه دانشکند؛ به اين صور ھای دولت را کم می در آغاز کار ھزينه

گير نظام تعليم  ھای مھمی دامن  معلم خواھد بود، اما در درازمدت آفتتأمينشود و مديريت بخش خصوصی مکلف به  می

 .و تربيت به خصوص در مناطق ضعيف خواھد كرد

 پذيرفته و در واقع طبق قانون بازار، يت رامسؤول و کسب سود است که اين ئیقطعا بخش خصوصی، به فکر درآمدزا

 ئیھای تدريس آشنا کارگيری معلمانی که با روش بنابراين به.  بر کيفيت ارجح استئیبرای بخش خصوصی درآمدزا

شوند، در دستور کار بخش خصوصی قرار  ندارند و صرفا به خاطر بيکاری و دريافت دستمزد وارد اين عرصه می

 .نشين خواھند شد تر از گردونه تعليم و تربيت خارج و خانه ربهخواھد گرفت و معلمان با تج
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به عالوه بخش خصوصی، به مرور زمان مجبور خواھد بود از کيفيت کار، از واگذاری امکانات و ديگر نيازھای 

فروش ھای آتی، به  آموز در سال تر دانش يا اين که برای جذب بيش. ھا شود تری نصيب آن مدارس کم کنند تا سود بيش

 !نمره و فروش کارنامه قبولی گرايش پيدا کنند

 مالی قدم برداشته ئیجو شدن اين طرح،با اين روند، در جھت صرفه ئیدر واقع اھداف آموزش و پرورش برای اجرا

نامه اين نوع مدارس و از طرفی استفاده از نيروھای جديد با يک چھارم  نئيھای تعريف شده در آ است؛ چرا که با سرانه

  .بخشی آموزش و تربيتی  مالی سوق شده تا به کيفيتئیجو تر به صرفه قوق معلمان رسمی، طرح بيشح

مند  روند که از معلمان با تجربه بھره شک کسانی که از وضع مالی بھتری برخوردار ھستند به سراغ مدارسی می بی

  .اند به کار شدهن بودن دستمزدشان مشغول ئيشوند نه معلمان كم تجربه، که فقط به دليل پا

  

  
  

ون كودك از يلي م٢۵٠سوادی در جھان منتشر کرد،  ، از ميزان بی١٣٩٢براساس آماری که يونسکو اواخر سال  -٣

  . شود را شامل می» سوم«تر كودكان كشورھای به اصطالح جھان  شيدھنده كه ب آماری تكان. سواد محروم ھستند

ن يربط به ا  نقل مجالس آموزشی است و ھر نھادی، چه با ربط و چه بیليھاست كه بحث كودكان بازمانده از تحص سال

  . كند ل منتشر میي از تعداد بازماندگان از تحصئیحوزه، آمارھا

ھا، تا به آمار  ای ھا رفته و ھم وزارتخانه برای تھيه گزارشی در اين مورد به سراغ مجلسی» روزنامه قانون«خبرنگار 

. ن افراد به عرصه علم شده است، برسدي كه برای بازگشت ائیل و كارھاياندگان از تحصزان بازميقی از ميدرست و دق

وگو با  د و تنھا گفتي نرسئین وزارت آموزش و پرورش به جامسؤوالدن به يھا برای رس اما به گفته اين روزنامه، تالش

  .ی مجلس ھم آماری ندادون آموزشيسيكم. سر شديقات مجلس ميون آموزش و تحقيسيگوی كم قاسم جعفری، سخن

ف يھای گذشته، تعار در طول سال: دھد ل چه كسانی ھستند؟ و جواب میيبازماندگان از تحص: پرسد اين روزنامه می

ل، آن ياما در حالت كلی منظور از كودك بازمانده از تحص. عنوان شده است» ليكودكان بازمانده از تحص«مختلفی از 

  لى و در چرخهيھاى تحص  سال قرار دارند ولی در ماه١٨ تا ۶ن يعنى بين مدرسه ينت است كه در سيگروه سنى از جمع

ا اساسا وارد يلى يعنى در زمان ساعات كار مدارس، خارج از مدارس ھستند و به ھر دليآموزشى كشور حضور ندارند 

ن قشر يفی باشد كه بشود از اين تعريتر ن كامليد ايشا. اند  ا بعد از مدت كوتاھى از آن خارج شدهياند   آموزش نشده چرخه

ت مشخص ي، جمع٨۵در سرشمارى سال . مين افراد نداريجاست كه ما ھنوز آمار درستی از ا نياما داستان ا. ارائه كرد

ت كودكان بازمانده يتوجھى از جمع اند كه بخش قابل  ت فعال مشخص شدهي سال، به عنوان جمع١٨ تا ١۴ سال و ١۴ تا ٩

اند، در سرشماری   ررسمى شدهيگرى از آنان وارد بازار كار غيى كه بخش ديجا اما از آن. دھند ل مىيشكل را تياز تحص

گر كه اساسا يارى از كودكان ديان و بسيابانى، متكدياند؛ افرادی مانند كودكان خ ، افراد شاغل محسوب نشده١٣٨۵سال 

  .  شود شان، شغل محسوب نمى  تينوع فعال
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به كسانی بازمانده «: كند ف میيطور تعر نيل را ايون آموزش مجلس بازماندگان از تحصيسيوی كمگ قاسم جعفری، سخن

اند و  دهي سالگی رس۵٠ن افرادی كه تا سن يچن ھم. د به مدرسه بروندي سال دارند و با۶م كه باالی ئيگو ل میياز تحص

تعداد بازماندگان  ررسمی،ياساس آماری غبر. شود تی ھم مطرح میيگر بحث سھم جنسياز طرف د» .اند ل نكردهيتحص

  . تر از پسران است شيل در دختران بياز تحص

آموزان كم است  ك روستا تعداد دانشين است كه مثال در يماجرا ا«: ديگو می» قانون«ن اتفاق، به يح ايجعفری در توض

ن دست اتفاقات يلی از ايان شمالی خمن خبر دارم كه در خراس. جوار بروند د به روستای ھميل باي تحصیھا برا و بچه

دھند كه به مدرسه روستای مجاور  ن است كه اصال به دخترشان اجازه نمیيشان ا ھا فرھنگ بعضی از خانواده. افتد می

  ».توانند اعتماد كنند دخترشان از روستا خارج شود ن است كه نمیيھا ا ن خانوادهيدغدغه ا. برود

 ١٣ك به ي سال بودند كه امسال تنھا نزد١٩ تا ۵ون نفر در رده سنی يلي م١٨به ك ي، نزد٩٠براساس سرشماری سال 

 . اند آموز وارد مدرسه شده ون دانشيليم

براساس آخرين «: اعالم كرد ،٩١وپرورش دولت دھم در سال   وزارت آموزشئیفاطمه قربان، معاون آموزش ابتدا

 ساله ھيچ بازمانده از تحصيلی وجود ندارد و اگر ھم وجود ١٠ تا ۶آموزان  ھای استانی، در بين دانش آمار و گزارش

  ». نشده استئیداشته باشد شناسا

ل يشان امكانات الزم برای تحص به ھمه  شده كهئیاو ھمان سال گفته بود تنھا پنج ھزار نفر بازمانده از تحصيل شناسا 

 ھزار ١۴۵ ھمان سال گفت، اسامی س مرکز آمار آموزش و پرورش بھمن ماهئير در حالی که. داده شده است

ن كه صادق ياما جالب ا.  ارائه شده استئی و به معاونت آموزش ابتدائیالتعليم بازمانده از تحصيل شناسا الزم

 ھزار ۴٠با بازگشت «: ل امسال اعالم كرديپور، مديرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش اوا صادق

 درصد در سال تحصيلی جاری ۴/٩٨ به ئیالس درس، پوشش تحصيلی در مقطع ابتداکودک بازمانده از تحصيل به ک

 ۶/١در سال تحصيلی جديد از نگاه وزارت آموزش و پرورش طبق آماری که مرکز آمار ارائه کرده حدود . رسيد

پور سه   صادقھای  گفته ».شوند چنان جزو کودکان بازمانده از تحصيل محسوب می التعليم، ھم درصد از کودکان الزم

شرفتی ين سه سال، نه تنھا پيعنی، آموزش و پرورش در اين راستا در طول اين يھای قربان است و ا سال بعد از صحبت

  ! .ل تالش نکرده استينداشت، بلكه در برگرداندن كودكان بازمانده از تحص

اين آمار . ون نفر اعالم کرده است ميلي۵/٢آموزان ترک تحصيلی را  ، آمار دانش١٣٨۵ھا بنا بر آمار  مركز پژوھش

بنا بر ھمين . اند شامل کودکانی است که در سن تحصيل بعد از حضور در مدارس و در حين تحصيل ترک تحصيل کرده

ن در حالى است كه نھضت يا.  ميليون نفر بوده است٢/٣، آمار کودکان بازمانده از تحصيل ١٣٨۵گزارش در سال 

 . اند ن آمار افزوده شدهيگر به ايون كودك ديليك ميش از ي، ب٩٠ تا سال ٨۵ل سوادآموزى اعالم كرده از سا

مثال برای . است ده يك روند درستی نرسيبحث آمار در كشور ھنوز به «: ديگو ن تنوع آماری میيجعفری درباره ا

ن آمار يبرای ھم. ميدارن افراد نيف مشخصی برای ايما ھنوز تعر. شود ران ھنوز آمارھای مختلفی ارائه میيبگ ارانهي

مانی كه خودشان برای يالتعل دا كردن واجبيپ. ميل داشته باشيم از تعداد بازماندگان از تحصيتوان مشخصی ھم نمی

لی يدر روستاھا خ. مياد در كشور دارين مسائل را زيھا ما ا ل مھاجرتيبه دل. ار سختی استيروند، كار بس ل نمیيتحص

ھا به دست  توان اطالعاتی از آن ن نمیيداند كجا ھستند برای ھم اند و كسی نمی روستا رفتهھا از  م، بعضیيمھاجرت دار

  ».آورد

ھا،  سواد در كشور دارد كه به نوعی ھمه آن ون نفر بیيلي م١٠ك به ينزد براساس آمارھای نھضت سوادآموزی

 .ی نكرده استتغييرشود و در سال بعد،  آماری كه ھرسال اعالم می. ل ھستنديبازماندگان از تحص
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 نفر در اين شھرستان ١٧٩معاون عمرانی فرماندار نيکشھر در جنوب سيستان و بلوچستان، گفت که شش ھزار و 

  .بازمانده از تحصيل ھستند

 نفر از مجموع بازماندگان از تحصيل در بخش مرکزی، ٧٩۶«: به گزارش خبرگزاری ايرنا، سليم کدخدا اظھار داشت

 ».ھای الشار و آھوران اين شھرستان سکونت دارند  نفر در بخش٣۶۵در بخش بنت و سه ھزار و  نفر ١٨دو ھزار و 

 . ھزاری نفری آن نگران کننده دانست١٣۴او آمار بازماندگان از تحصيل اين شھرستان را نسبت به جمعيت 

 ».دامه تحصيل نيستندھا قادر به ا برخی از بازماندگان از تحصيل به دليل فقر مالی خانواده«: او بيان کرد

، خشتی گلی و فرسوده در »کالس پيش ساخته آھنی« مدرسه کپری، کانکس ٢٠٠سليم کدخدا، از وجود بيش از 

 ».گونه مدارس از استانداردھای الزم آموزشی برخوردار نيستند اين«: شھرستان نيکشھر انتقاد کرد و افزود

آموز دختر و پسر به وسيله خودروھای وانت بار از  نوز صدھا دانشمعاون عمرانی فرماندار نيکشھر، با بيان اينک ه ھ

رغم  انه حذف وانت بار علیمتأسف«: شوند، خاطرنشان کرد جا می ھا جابه ھا و دھستان سطح روستاھا به مراکز بخش

 ».پذير نيست ھای مکرر امکان پيگيری

 ئیجا  استفاده از مينی بوس برای جابهھای آموزش و پرورش، کدخدا حذف مدارس غيراستاندارد، ارتقای شاخص

 .آموزی را خواستار شد آموزان، جذب و با سوادکردن بازماندگان از تحصيل و اختصاص سرانه دانش دانش

 ».مدارس فاقد برق، آب و حصارکشی مشکالت زيادی را برای دانش آموزان ايجاد کرده است«: او گفت

بندی و برای  مشکالت حوزه آموزش و پرورش نيکشھر جمع«: ز گفتيونس اربابی مدير آموزش و پرورش نيکشھر ني

 ».تر به مسووالن ذيربط انتقال داده شده است پيگيری بيش

ھای  دانند، نيز خواستار ارتقای شاخص سان می شان را يک بخشداران بنت، الشار و مرکزی نيکشھر که مشکالت

 مشکالت زيادی برای ئیاستاندارد در مناطق روستاوجود مدارس غير «: آموزش و پرورش شدند و بيان کردند

 ».آموزان ايجاد کرده است و از ھوشمندسازی مدارس نيز خبری نيست دانش

 . مدرسه سال تحصيلی جديد را آغاز خواھند کرد۵٠٠آموز در بيش از   ھزار دانش٣١در شھرستان نيکشھر، بيش از 

ن مسؤوالتر از ارقامی است که   آمار بازماندگان از تحصيل بسيار بيشيعنی. شده و غيرواقعی ھستند البته آمارھا، تعديل

 .دھند دولتی می

 نيم و يک از نفر ھزار ٣۴٠ تنھا که گفت تھران شھر شورای بحران مديريت و ايمنی کميته سئير کودکان افغان؛ -۴

 ھای سياست صحيح اجرای عدم طهواس به نيز توجھی قابل جمعيت و تحصيلند به مشغول افغان غيررسمی پناھنده ميليون

  .اند مانده محروم تحصيل از ئیاجرا

 در معاش امرار برای  افغان کارگران که ھاست سال که اين بيان با آباد معصومه شھرنوشت، خبرگزاری گزارش به

 دست هک است حالی در اين« :کرد اظھار بندند، می پينه خاک با را خود دستان ھمسايه، مھاجرپذير و امن سرزمين

 تالش تر بيش ھرچه ئیگو و است مانده کوتاه تحصيل از چنان ھم آموزشی اندازھای دست با مواجھه در شان کودکان

  ».شوند می تر اميد نا کنند می
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 دريافت سوی به بار اين را خود انگشت ھا آن« تھران، شھر شورای بحران مديريت و ايمنی کميته سئير گفته به

 ِحق  احقاق زمان اکنون که آن از غافل گرفتند، نشانه نام ثبت برای ای روزه ۵ زمانی محدوديت يينتع و باال ھای شھريه

  ».اند نشسته مدرسه زنگ انتظار به اميد پر چشمانی با که است مشتاقی کودکان ھمين

ودکان  مدارس در اول مھرماه امسال ھم بدون حضور زبان مادری کئیبازگشا.  ادامه ممنوعيت زبان مادری-۵

ھای اخير، يکی از  تحصيل به زبان مادری در سال. انجام شد... آذربايجانی، عرب، کرد، بلوچ، ترکمن، گيلک، لر و

ھای مدافع حقوق بشر، کسانی که در اين  ھای ساکنان مناطق غيرفارس ايران بوده و به گفته سازمان ترين خواست اصلی

رو  و روبه» گانگان جاسوسی برای بی«و » تجزيه طلبی« اتھاماتی نظير ھا و اند معموال با برچسب زمينه فعاليت کرده

  .اند شده

افت مستمر .  غيرقابل انکاری در افت تحصيلی کودکان داردتأثيرمحروميت از اين حق مسلم و طبيعی، در حالی که 

نيز که ... تان و لرستان و ھای آذربايجان، کردستان، بلوچس استان. سواد کشور قابل رويت است تحصيلی در ده استان کم

 . سواد قرار دارند ھا، فارس زبان نيستند جزو ده استان کم اکثريت ساکنان اين استان

 ٨٣کنند؛ يعنی  در حال حاضر پنچ و نيم ميليارد از جمعيت شش و نيم ميلياردی جھان به زبان مادری خود تحصيل می

اين، تنھا يک ميليارد نفر، يعنی ھفده درصد که شامل صدھا بنابر. کنند درصد جمعيت جھان به زبان خود تحصيل می

دھند، از امکان تحصيل به زبان  ھای کوچکی در کشورھای متبوعه خود را تشکيل می اند و عموما نيز اقليت گروه زبانی

 و شھروندان ترک و کرد) شصت و ھفت در صد(  شامل حال دوسوممسألهحال آن که در ايران، اين . مادری محرومند

  . شود می... لر و عرب و بلوچ و ترکمن و 

ھا با  آموزی که زبان آموزشی آن از ھر ھزار دانش) بر اساس ھمين گزارش و ساير آمارھای موجود( ئیھا طبق تحليل

آموزانی که  روند، حال آن که اين رقم در مورد دانش شان يکی است، تنھا چھار نفر اصوال به مدرسه نمی زبان مادری

اگر ھمين نسبت جھانی را در . تر  برابر بيش٩يعنی . د به زبان غيرمادری تحصيل کنند سی و ھفت نفر استمجبورن

ھا که حدود دوسوم جمعيت کشور است،   زبان مورد ايران معيار قرار دھيم و با در نظر گرفتن جمعيتی غيرفارس

پنج نفرشان کسانی ھستند که  روند نودو درسه نمیآموزی که به م توان نتيجه گرفت که در اين کشور، از ھر صد دانش می

  .مجبورند به زبان غيرمادری تحصيل کنند

گذاری اين روز در  نام. است گذاری شده  نام» روز جھانی زبان مادری«  فوريه از طرف يونسکو، به عنوان٢١روز 

  . است ام شده ، به منظور کمک به تنوع زبانی و فرھنگی انج١٩٩٩کنفرانس عمومی يونسکو در سال 

گذاری  نام. ھا اعالم کرد  را سال جھانی زبان٢٠٠٨مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز به دليل اھميت زياد آن، سال 

  . المللی است ، نشان دھنده اھميت و حق مسلم انسانی در سطح بين»زبان مادری«اين روز به نام 

به عالوه ( زبان اول. گيرد شود که کودک تکلم به آن را ياد می میبه اولين زبانی گفته  مادری زبان يا اول زبان اصطالح

زبان شخصی است که از زمان تولدآن ) زبان بومی، زبان اصلی، زبان مبدا، زبان مادری يا مجموعه اصطالحات بومی

تر به  در بعضی از کشورھا، اصطالحات زبان بومی يا زبان مادری بيش. کند را آموخته و به بھترين وجه صحبت می

در مقابل، زبان دوم زبانی است که ھر فردی متفاوت با زبان اولش . کند تا زبان اول او زبان قومی يک فرد اشاره می

  )ويکی پديا( .کند صحبت می

کنند، نمی توانند  دھد؛ مادرانی که با زبانی غير از زبان مادری با فرزندان خود صحبت می يافته ھای پزشکی نشان می

فی خود را به طور کامل به کودک منتقل کنند و در نتيجه نيازھای عاطفی کودک برآورده نشده و اين احساسات عاط

پزشکان اعتقاد دارند که غير از زبان  روان. تر برخوردار خواھد بود کودک از استرس بيشتر و ضريب ھوشی کم

الت يادگيری، اختالالت تکلم، لکنت شان باعث عوارض متعددی از جمله اختال مادری سخن گفتن مادران با فرزندان
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وبالگ استاد امان قليچ شادمھر مدرس، محقق و « .برد شود که گاه فرد تا آخر عمر از آن رنج می زبان و غيره می

 ) پژوھشگر

افتند در واقع با  زبان مادری قلب احساس و الھام است بنابراين کسانی که با زبان مادری در می: ھايدگر، گفته است

وبالگ استاد امان قليچ شادمھر مدرس، « .نمايند و در آخر نيز سر شکسته خواھند شد ترين جنبه روح مبارزه می عميق

  )محقق و پژوھشگر

  

  
بنياد «محمودافشار با نزديکی به رضاخان و تبديل شدن به تئوريسين افکار مستبدانه و نژادپرستانه وی، با تشکيل 

 .ھای شوونيستی پرداخت به تبليغ تئوری... مدعلی فروغی، سيدضياء و فکری افرادی چون مح و با ھم» افشار

زد اقدام به که سر به ميلياردھا تومان می» بنياد افشار« رقبه از ثروت خود در اختيار ٣٢محمود افشار، با گذاشتن 

 .ھای غيرفارسی کرد تحريف تاريخ و تالش جھت از بين بردن زبان

کند که مجھز به تمام وسائل می »نمونه روزی شبانه کودکستان« توصيه به ايجادنامه خود  او در قسمتی از وقف

نامه،  پنج وقف( .شوند در آن آموزش ببينندآموزشی کودکان باشد و کودکانی که از آذربايجان به تھران فرستاده می

 )٢٩ ص ١۶مجموعه انتشارات ادبی و تاريخی موقوفات افشار، شماره 

نامه انجمن  فکرانش، زمانی که محمود افشار مرام ھای شوونيستی محمود افشار و ھم ن برنامهبرای به اجرا درآمد

ايد  ھا که نوشته اين«: را منتشر کرد، رضاخان اعضاء انجمن را خواست و بعد از شنيدن عقايدشان گفت» ايران جوان«

. کنيد و مردم را با اين مطالب آشنا بسازيدھا را باز با ترويج مرام خودتان چشم و گوش. ضرر ندارد. بسيار خوبست

دھم که ھمه اين آرزوھا را برآورم و مرام شما را به شما اطمينان و قول می. حرف از شما ولی عمل از ما خواھد بود

اين نسخه مرامنامه را بگذاريد نزد من باشد، چند سال ديگر خبرش را . که مرام خود من است از اول تا آخر اجرا کنم

اکبر سياسی، ، علی۶۴-۶٣کثرت قومی و ھويت ملی ايرانيان، دکتر ضياء صدر، نشر انديشه نو، ص ( ».ھيد شنيدخوا

 )١٧٧ و ٧۶گزارش يک زندگی، صص 

 تبليغات شوونيستی او، افرادی از ميان مردم آذربايجان بر عليه ھويت و موجوديت تأثيربا حاکميت رضاخان و تحت 

 . کنندخود عصيان می

ھای غيرفارسی   تدريس فارسی در مدارس کشور اجباری و تحصيل به زبان ، به دستور رضاخان١٣٠٩ در سال

ممنوع گرديد و تحصيل و تدريس به زبان ترکی آذربايجانی که اولين مدرسه مدرن ايران و نخستين روش تدريس با 

 - ق .  ھـ ١٣١٢شھير آذربايجان ميرزاحسن رشديه در تبريز در سال اصول صوتی با اين زبان و به وسيله دانشمند 

 .آغاز به کار کرده بود جلوگيری شد» وطن ديلی«م، در زمان ناصرالدين شاه و با کتاب ١٨٩۴
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ھای ترکی و   نامتغييرچنان قدرت گرفت که به دستور رضاخان، اقدام به  در دوره پھلوی اول، ناسيوناليسم افراطی آن

ھا را  ھای غير ترکی و يا ترجمه فارسی اين نام  در آذربايجان و ساير نقاط ايران کردند و نامئیھای جغرافيا انبومی مک

  .جايگزين نام بومی و ترکی کردند

شماری از معلمان نقاط مختلف کشور، به خصوص از سال گذشته، در اعتراض به وضع .  داليل اعتراض معلمان -۶

  . ھای درس خودداری کردند شان از رفتن به کالس معيشتی خود و ديگ مطالبات

ھا، شماری از معلمان شھرھای اسالمشھر، رباط کريم، شھر قدس، کرج، شھريار، شيراز،  به گزارش خبرگزاری

ھای درس  ، از رفتن به کالس٩٣ بھمن سال ١ دی و چھارشنبه ٣٠شنبه  شاھرود، سقز، بانه و مريوان در روزھای سه

 .خودداری کردند

 بھمن مقابل اداره ١ دی مقابل اداره آموزش و پرورش شاھرود و روز چھارشنبه ٣٠شنبه  ھا معلم روز سه چنين صد ھم

 .آموزش و پرورش مريوان تجمع کردند

 ئیمعلمان متحصن به وضع معيشتی خود، بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش و خدمات ضعيف بيمه طال

معلمان از «: ک فعال حقوق صنفی معلمان که نخواسته نامش فاش شود به ايلنا، گفته بود در ھمين رابطه، ي.اند معترض

اند و به ھمين دليل بودجه پيشنھادی دولت برای   نگران٩۴شان در سال   درصدی حقوق١۴شائبه افزايش نزديک به 

 ».دانند وزارت آموزش و پرورش را ناکافی می

   درصد افزايش پيدا کرده۶٠ برخی نھادھای خاص در سال آينده بيش از در حالی که بودجه«: وی در عين حال گفت

 ». درصدی بودجه آموزش و پرورش چه توجيھی دارد٢٠است معلوم نيست دولت برای افزايش نزديک به 

گرايان مجلس، گفت فراکسيون  چھار روز پس از اعتراض معلمان، حسين نقوی حسينی، نماينده نزديک به اصول

س مجلس شده است تا اعتراض خود به افزايش ناکافی ئيای با علی الريجانی ر جلس خواھان تشکيل جلسهفرھنگيان م

  .بودجه آموزش و پرورش را اعالم کند

گونه تخصيص يابد به طور حتم رفاه حال   که بودجه آموزش و پرورش برای سال آتی نيز اين در صورتی«: نقوی گفت

 درصد رشد حقوق کارمندی ١۴ن بوده ئيبا توجه به اين که سطح حقوق فرھنگيان پافرھنگيان را شاھد نخواھيم بود و 

 ». افراد ندارد  زيادی برحقوق اينتأثيرھم 

 .شنبه ھفتم بھمن نيز کميسيون آموزش مجلس گفت که از توضيحات وزير آموزش و پرورش قانع نشده است روز سه

شنھادی وزارت يسيون آموزش، با انتقاد از دولت برای بودجه پگرای عضو کمي عطاهللا سلطانی صبور، نماينده اصول

 ١۴ون تا يلي م٢/۵ را از ئیده حقوق پزشكان روستايك برنامه سنجيوزارت بھداشت در «: آموزش وپرورش گفته است

م كه يشاھد ھزارتومان ارتقا داده است اما در مقابل ٨٠٠ون و يليك ميش داده وحقوق پرستاران را تا يون تومان افزايليم

ض درحق آموزش و پرورش، ين تبعيكند و ا افت میي ھزارتومان حقوق در۶٠٠ون و يليک ميك معلم با سابقه تنھا ي

 ».كننده است نگران

گويان معلمان معترض است، در توصيف ابعاد اعتراض معلمان از وقوع  کانون صنفی معلمان ايران، که از جمله سخن

ھای استان تھران نواحی رباط  از مناطق آموزش و پرورش تھران و شھرستان منطقه ١٢اعتصاب و اعتراض در 

کريم، شھريار و شھر قدس مالرد، ورامين وپاکدشت، رودھن و بومھن و استانھای اصفھان، گيالن، شيراز، ھمدان، 

ان کردستان، آذربايجان، يزد و کرم) به خصوص شھر خرمشھر(لرستان،خراسان، سيستان وبلوچستان، خوزستان

 .وسمنان خبر داده است
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ھا و مناطق  ھای پسرانه و درشھرھای کوچک استان در دبيرستان«بنا بر نوشته سايت کانون صنفی معلمان ايران 

  ».تری مورد حمايت قرارگرفت تر تحصن با جديت بيش محروم

آميز و ارعاب مديران   مبنی بربرخوردھای توھينئیھا در برخی از نواحی نيز گزارش«: چنين اين سايت نوشت ھم

ھای رباط  از جمله در شھرستان. مدارس و احضار و تھديد برخی از ھمکاران از سوی حراست نواحی رسيده است

 ».کريم اسالم شھر وشھرقدس

سی فارسی   بی شيرزاد عبداللھی، کارشناس آموزش و پرورش، كه اين تحوالت را از نزديک دنبال کرده، به سايت بی

 برخورد کج دار و مريزی کرده است و ضمن اين که از برخورد شديد با معترضان مسألهلت بااين دو«: گفته است

 ».پرھيز کرده به آنان وعده افزايش بودجه نداده است

ای برای افزايش حقوق معلمان نداده و ھرگونه افزايش بودجه  روحانی پيش از اين ھم وعده... «: گويد عبداللھی می

 ». بھتر شدن شرايط اقتصادی کشور را ظاھر سازی خوانده استآموزش و پرورش بدون

 .گويد اعتراض در آغاز از کردستان شروع شد و به تدريج و به طور پراکنده در سطح کشور گسترش يافت عبداللھی می

ی ھای سياس ھای حامی اعتراض، ھرگونه وابستگی معلمان به جناح گويان معلمان معترض، در سايت در عين حال سخن

  .اند را رد کرده

ای از احتمال موثر بودن  گويان به افزايش بودجه بخش بھداشت و افزايش حقوق پرستاران به عنوان نمونه اين سخن

 .کنند ھای صنفی اشاره می ابی به خواستهي ھا و دست گونه اعتراض اين

کشور خطاب به وزير آموزش و  از سراسر ئیھا ھای اخير به طور مکرر و در قالب نامه  که در ماهئیھا خواسته

 .س جمھوری ارسال شده استئيپرورش و ر

اعتنا بوده  ھای گفتاری و نوشتاری بی گويان معلمان معترض گفته است وزارت آموزش و پرورش به اين اعتراض سخن

 .ھای اعتراضی است ھا اعتصاب و تجمع ھا به توجه به اين اعتراض و تنھا راه وادار کردن مقام

 
 درصد بودجه عمومی دولت را در بودجه ٩ھای مجلس، آموزش و پرورش بيش از   گزارش مرکز پژوھشبنا بر

  .دھد  به خود اختصاص می٩۴پيشنھادی سال 
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 در حدود صد ھزار نفر به معلمان کشور افزوده ٩٠ تا ٨٨ھای  گويند فقط در فاصله سال ھای آموزش و پرورش می مقام

 ھزار معلم مازاد روبه روست و بنا بر برنامه تا چند ١٢٠ پرورش با نزديک به شده است و در حال حاضر آموزش و

 . ھزار معلم را از کار برکنار کند٢۵٠سال آينده بايد 

س مجلس نارضايتی خود را از شرايط ئي معلم در طوماری به علی الريجانی ر۶٠٠٠ھا،  قبل از اين تجمعات و تحصن

 نيازھای اوليه خود تأمينتر معلمان در  بيش«: س مجلس آمده استئي خطاب به ردر اين طومار. کاريشان ابراز کردند

ھای شغلی خود را از  به منزلت معلمان در جامعه آسيب رسيده است و انگيزه. کنند درمانده اند و زير خط فقر زندگی می

  » .اند دست داده

جه اختصاص يافته به آموزش و پرورش را چند روز قبل از اين تحصن محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت افزايش بود

با اين «: نوبخت گفت.  اعالم کرددالر به شش و شصت و ھفت صدم ميليارد دالراز پنج و پنجاه و ھشت صدم ميليارد 

گويند که اين افرايش حقوق فقط  با وجود اين، منتقدان می» . درصد افزايش خواھد يافت١۴بودجه جديد حقوق معلمان تا 

  . شود ب برای معلمان محسوب میگامی به عق

 درصد ٢۵امسال نرخ تورم حداقل : يتور گفتالمانگر آموزش و پرورش که ساکن تھران است به  شيرزاد عبدالھی تحليل

 ١١بوده است و اگر افزايش حقوق را با نرخ تورم مقايسه کنيم در اين صورت نسبت به پارسال قدرت خريد معلمان تا 

 در ماه دالر ١٧۵ تومان بود که تقريبا معادل ۶٠٠٠٠٠ حداقل حقوق معلمان ١٣٩٣در سال . درصد کاھش خواھد يافت

  .  برسد١٣٩۴ در سال دالر ٢٠٠ تومان معادل ۶٨٠٠٠٠رود اين رقم به  انتظار می. شود می

ه ای اعالم کرد ک  بھمن، يک ھفته بعد از اعتراضات، شورای مرکزی تشکل ھای صنفی فرھنگيان در بيانيه٨در 

نگاھی «: در اين بيانيه آورده شده است. افزايش بودجه بھبودی در وضعيت مالی و معيشتی معلمان بوجود نخواھد آورد

ھای  ھای مدارس، ھزينه دھد که ما در پاداش بازنشستگی، ھزينه گرايانه به بودجه سال آينده به خوبی نشان می واقع

  » .دچار مشکالت جدی خواھيم شدالتدريس معلمان  رفاھی و حتی در بخش حقوق و حق

معلمان از شھرھای تھران، مشھد، مھاباد، يزد، کھکيلويه، .  نيز اعتراضات و تحصن معلمان ادامه يافت٩۴در سال 

مريوان، دلفان، خمين، اصفھان، کرمان، شھرضا، انزلی، سبزوار، رباط کريم، پاکدشت، سنندج، قزوين، شھرکرد، 

، در جلو مجلس شورای اسالمی ١٣٩۴ تير ٣١به تھران آمدند و روز چھارشنبه ... کرج، ھمدان، اروميه، ساری و

  .دست به تجمع اعتراضی زدند

نترسيد نترسيد ما ھمه باھم ھستيم، معلم زندانی آزاد بايد گردد، گرسنگی تاکی؟ و «: شعارھای آنان جلو مجلس چنين بود

  ».ما ھمه باھم برابريم

، در واکنش به تجمع معلمان خواستار بررسی مشکل فرھنگيان توسط وزارت کشور شده س مجلسئير ابوترابی فرد نايب

و درخواست کرده است وزارت کشور، موضوع آموزگارانی را که در کنار مجلس حضور داشتند مورد بررسی قرار 

  !دھد

  دولت شيخ روحانیبه نوشته روزنامه حکومتی آرمان، ابوترابی فرد از تشکيل کميته مشترکی با ھمکاری مجلس و

  .گيری مسائل مھم فرھنگيان خبر داده و ابراز اميدواری کرده که به نتيجه برسد برای پی

ھا چند  نيروی انتظامی تعدادی از افراد را دستگير کرد اما آن«: نشينی، گفت گوی وزارت کشور با يک فقره عقب سخن

خواستند  البته سه چھار نفر که می. اند  شده و آزاد شدهئیا پذيراھ اند و با ناھار از آن ساعتی مھمان نيروی انتظامی بوده

  »!داشتند تر نگه  سمت و سوی امنيتی به اين تجمع صنفی بدھند را برای بررسی بيش

را نيز تکذيب » مرزی ھای معارض برون کنندگان در برخی رسانه دال بر ضرب و شتم تجمع«چنين او، برخی اخبار  ھم

  .کرد
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  گر شکنندگی حکومت به  معلمان و درماندگی حکومت در جلوگيری از اين حرکت اعتراضی، بيانتجمع اعتراضی

  .است» پسا توافق«خصوص در مرحله 

با غيرقانونی  ، وزارت کشور دولت روحانی،٩۴ تير ٣١که در جريان حرکت اعتراضی معلمان در  قابل توجه اين

  . سبز داده بوددانستن آن، برای سرکوب و مقابله با معلمان چراغ

  
داشتن  زمان با سفر روحانی به سنندج، جمعی از معلمان اخراجی با در دست ، ھم١٣٩۴ ]اسد[ مرداد۴شنبه  روز يک

ھای معلمان که  بر روی اين پالکارھا خواسته.  در مسير حرکت او ايستادند و اعتراض خود را ابراز کردندئیپالکاردھا

  .ھايشان را از دست دادند، نوشته شده بود راه امرار معاش خود و خانوادهبه داليل واھی اخراج شده و تنھا 

يک خانم معلم بر . ماموران امنيتی و اطالعاتی و نيروھای بسيجی به اين تجمع يورش بردند و پالکاردھا را جمع کردند

  .اثر برخورد وحشيانه نيروھای امنيتی مجروح شد و به بيمارستان منتقل گرديد

.  تن از معلمان زن پيش دبستانی، از صبح در مقابل مجلس تحصن کردند٣٠٠، نزديک به ٩۴ مرداد ٢٧ شنبه شب سه

  .ھا تصميم گرفتند شب را در ھمين محل به صبح برسانند آن

  .شود ھای آنان رسيدگی می مجلس ارتجاع به متحصنان وعده داد روز چھارشنبه در جلسه مجلس به خواسته

، در پاسخ به اھانت مديرکل آموزش و پرورش خوزستان به معلمان و مديران ١٣٩۴  شھريور٢۵روز چھارشنبه 

اين تجمع از سوی . مدارس، صدھا تن از مديران و معلمان مقابل اداره کل آموزش و پرورش در اھواز تجمع کردند

  .ماموران حراست و نيروھای اطالعاتی و انتظامی مورد حمله قرار گرفت

فانی وزير آموزش و پرورش، در . دست به اعتراض خواھند زد» روز جھانی معلم« مھر ١٣د ان معلمان اعالم کرده

 مھر گفت كه تاكنون درخواستی در ١٣خصوص برگزاری احتمالی تجمع معلمان به مناسبت روز جھانی معلم در روز 

 . دشو ن درخواستی حتما بررسی میيافت چنيده است و در صورت درين روز نرسيخصوص تجمع در ا

اين وضعيت تا سال . ، فضای محدود سياسی سازماندھی اعتراضات را برای معلمان سخت کرد١٣۵٧بعد از انقالب 

 بھمن معلمان به صورت خودجوش ۶ دی تا ٢۶ از ١٣٨٠تا اين که در سال . ، به ھمان صورت باقی ماند١٣٧۶

، شماری از معلمان در تھران و ١٣٨٢ و اسفند سپس بھمن. دھی کردند  خيايانی را در تھران سازمانئیھا ئیپيما راه

 معلم سه بار در جلوی مجلس تجمع ١٠٠٠٠، تقريبا ١٣٨۶در سال . ديگر شھرھا به مدت يک ھفته اعتصاب کردند

نژاد را برای برای تصويت اليحه برابری حقوق و مزايای کارمندان دولت تحت فشار  کردند تا دولت محمود احمدی

 دولت اصالح طلب خاتمی رسيده بود دولت را ملزم به افزايش حقوق کارمندان از جمله تأئيد که به اين اليحه. بگذارند

. نژاد گفت که که دارای اشکاالت فنی است با وجودی که مجلس اين اليحه را تصويب کرد اما احمدی. کرد معلمان می

   .استنکاف او از تصويب اين اليحه منجر به اعتراضات گسترده معلمان شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

    فرھنگی، ترديد در جامعه اختناق و سانسور کنونی ايران، تمامی ابزارھای سياسی، بی. آموزان و خطر اعتياد  دانش-٧

ترين آماج  آموزان در معرض بيش مداری است، دانش پروری و خشونت اجتماعی، اقتصادی در خدمت خشونت

  .ھا قرار دارند خشونت

ھای انسانی خصوصا   نيروھای کارآمد و سرمايه  گرديده است که اعی جامعه ماترين مسايل اجتم اعتياد يکی از اساسی

  . سازد کشاند و مسيرھای انحرافی ديگر را نيز ھموار می جوان کشور را به تخريب می

بر اساس يک . در ايران مواد مخدر، چھارمين عامل مرگ پس از تصادفات رانندگی، سکته قلبی و سوختگی است

 درصد مردم تھران بعد از فقر و بيکاری، مواد مخدر را سومين عامل نگرانی ٨۵د مردم کشور و  درص٨٧نظرسنجی 

آموزان به سکوت   در قبال آمار افزايش تعداد معتادين در بين دانش نمسؤوال بسياری از   ھر چند. کنند  خود عنوان می

ديده،  آموز آسيب ھای اجتماعی و طرد دانش سيبَآورند، در حالی که با کتمان آمار مربوط به آ  می و يا تکذيب روی

ھای غيردولتی و ساير نھادھای آموزشی و فرھنگی و   سازمان  با ھمکاری تنھا. شوند ھای اجتماعی درمان نمی آسيب

ھای  توان گام اساسی در جھت کاھش آسيب آموزان استفاده از حضور مشاوران و مددکاران می ھای معلمان و دانش تشکل

  .آموزان و در نھايت جامعه برداشت ی در بين دانشاجتماع

  
ن ستاد مبارزه با مواد مسؤوالاصال وجود خارجی ندارند، » آموزان معتاد دانش«گويد  گويد می آموزش و پرورش می

 شان نکنند اما حتی اگر کنند از مدرسه بيرون کنند، فقط توصيه می شان پافشاری نمی مخدر اما ديگر برای اثبات بودن

  .شان را دشوار کرده است ھا را از مدرسه نراند، نفی وجودشان در مدارس، نجات آموزش و پرورش آن

ھا از دوره دانش آموزی است  کنند، شروع مصرف آن  درصد از افرادی که مواد مخدر مصرف می۶٠انه بيش از متأسف

گرايش قشر نوجوان و جوان   علل اصلیدھی به جوانان و نبود امکانات و تفريحات کافی از چنين ضعف آگاھی و ھم

ھای الزم و  در اين دوران، فرد تمايل به تجربه موارد جديد دارد که اگر آموزش. جامعه به استعمال موادمخدر است

 .شک استعمال مواد مخدر و سيگار را تجربه خواھد کرد فضای کافی باز به او داده نشود بی

 محمد رضا جھانی، قائم مقام دبير کل وقت ستاد   بود که١٣٨٧ اعالم شد سال آموزان معتاد آخرين باری که آمار دانش

   اين آمار زمانی اعالم شد که ھنوز. آموز معتاد در کشور خبر داد  ھزار دانش٣٠مبارزه با مواد مخدر از وجود 

ور استناد کارشناسان برای بررسی وضعيت مواد مخدر در کشور، به طرح ارزيابی سريع وضعيت اعتياد در کش

آموزان خودمعرف بود و بنابراين  آمار اعالم شده، بر اساس شمار دانش.  انجام شده بود١٣٨۶کردند که در سال  می

 .آموزانی که تمايل به ترک نداشتند در آن لحاظ نشده بودند دانش

رف مواد در  انجام شد ميزان مص١٣٩٠از سوی ديگر، به گواه طرح شيوع شناسی مصرف مواد مخدر که در سال 

 سال ٢٩ تا ٢۵ درصد، ٨٣/١۶ سال معادل ٢۴ تا ٢٠ درصد، گروه سنی ۵۶/١٣ سال معادل ١٩ تا ١۵گروه سنی 

طبيعی است که گروه .  سال اختصاص دارد۶۴ تا ٣٠ھای سنی  مانده اين رقم به گروه  درصد است و باقی٣٢/١۴معادل 
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ره شده است در سن تحصيل ھستند که ممکن است در مدارس ھا اشا  که در اين آمار به آنئیھا  ساله١٩ تا ١۵سنی 

  .کشور مشغول به تحصيل باشند يا نباشند

 ١٣ن آمده و به ئيآموزان به اعتياد بسيار پا معاون سازمان آموزش و پرورش تھران نيز اعالم کرد سن گرايش دانش

ر نيروی انتظامی تھران، با اشاره به س مرکز مبارزه با مواد مخدئي، ر١٣٨۵ شھريور ماه ٢١در ! سال رسيده است

 در تھران ئیمواد شيميا!  ھزار نوع۵٠٠در سال جاری «:  تن انواع مواد مخدر در تھران، تصريح کرد۵/٣کشف 

  ». الگوی مصرف مواد در تھران استتغييردھنده  سابقه بوده و نشان  کشف شده که اين رقم در کشور بی

  . نوع ماده مخدر صنعتی در تھران خبر داده است١۴٠٠  بيش ازئیفرماندار تھران از شناسا

امنيتی استانداری تھران، در جلسه شورای ھماھنگی مبارزه با مواد مخدر استان تھران  - به گزارش ايلنا، معاون سياسی

ت  است؛ اما قيمدالر ١٢ تا ٧ھای اکس در کشور ھلند بين   گردان مانند قرص  فروشی مواد روان قيمت خرده«: گفت

 ٣۵ ئیھای اخير از کيلو قيمت کراک در سال«: به گفته او.  ھزار تومان است٢ ھزار تا  اين مواد در تھران حدود يک

خالص ترين نوع ھروئين که بسيار معتاد کننده و نيز کشنده (  ميليون تومان و قيمت ھر کيلو شيشه۶ميليون تومان به 

  ».اھش يافته است ميليون تومان ک۶ ميليون تومان به ١٢از ) است

 ١/٣آموزان ايرانی مورد بررسی  از ميان دانش«: معتقد است» زندگی بدون دخانيات«دکترآذری پورعضو انجمن 

 از ميان اين  .کشند  ساله کشور سيگاری بوده يعنی در روز حداقل يک نخ سيگار می١۵ تا ١٣درصد نوجوانان 

 درصد از اين ١/١۴ درصد را دختران تشکيل داده اند و ٣/١ھا را پسران و   درصد آن٨/۴نوجوانان سيگاری، 

  ».اند که ساير محصوالت دخانی نظير قليان را مصرف کرده اند نوجوانان مورد تحقيق نيز عنوان کرده

ھا صرف ھزينه   درصد درآمدھای خانوار سيگاری۴٠ تا ١۵«: مديرکل دفتر بھداشت وزارت بھداشت نيز اعالم کرد که

 ميليارد تومان نيز صرف ١٠ تا ٨ ميليارد تومان خرج خريد سيگار و حدود ۴و ھر ساله در ايران . شود تھيه سيگار می

ای است که دولت  تر اين ھزينه به صورت يارانه بيش. شود مخارج درمانی بيماران مبتال به عوارض ناشی از سيگار می

 دقيقه در ايران يک نفر به علت عوارض سيگار ١٠دھد ھر  آمارھا نشان می. پردازد ھای درمانی می برای اين ھزينه

  ». ھزار نفر را در کشور می گيرد۶٠ تا ۵٠زيرا سيگار ھر سال جان . فوت می کند

توانم بگويم  با توجه به آمار دو ميليون معتاد می«: شناس مسائل اجتماعی در باره معتادان گفته است صطفی اقليما، کار

اگر استاندارد يک خانواده را چھار نفر که شامل زن و شوھر و دو بچه . وجود دارددر کشور ما چھار ميليون معتاد 

با اين روش ھشت ميليون از اين . مستقيم با اعتياد درگير ھستند  ميليون نفر به طور١۶است در نظر بگيريم يعنی اين که 

اين روش . ھا اعتياد دارند ميليون آن قل سه م از اين ھشت ميليون ھمه معتاد ھستند، حدائياگر ھم نگو. آمار کودکان ھستند

  ». کنيمئیتوانيم آمار کودکان معتاد را شناسا تنھا راھی است که می

  . آموزی انجام گرفته است تر تحقيقات مستقيمی بر روی جمعيت دانش  در سطح کشور کم انه در اين زمينهمتأسف

ن به مواد مخدر، سرکوب و اختناق و سانسور حاکم بر آموزا آوری دانش توان يک عامل مھم علل روی ترديد می بی

ای از عوامل موثر ديگر را  برنامگی دولت، خصوصا وزارت آموزش و پرورش مجموعه کمبودھا و بی. جامعه است

ه  ب  اعتياد را ھمراه با عوامل مولد و مروج آن بايستیمسألهگونه که خود  نيز ليست کرد، منتھی نبايد از ياد برد که ھمان

کن کردن آن نيز بايستی به عنوان يک  ھا و عوامل موثر در ريشه حل صورت يک مجموعه چند در نظر گرفت، به راه

  .مجموعه که از خانه تا مدرسه و جامعه و دولت در آن بايستی شرکت داشته باشند، نگريست

ھای  سايت  يورش بردند که وب، نيروھای انتظامی به تجمع معلمان١٣٨۶ اسفند ٢٣در .  دستگيری معلمان معترض-٨

 از انفصال ئیھا  معلم با مجازات٢٢در آن زمان .  معلم در اين يورش خبر دادند١٠٠٠طلبان از دستگيری حدود  اصالح
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ھای رسول بداقی، محمد داوری، و محمود باقری ھنوز در  سه معلم به نام. از خدمت گرفته تا زندان و تبعيد مواجه شدند

  . ، کسی دستگير نشد٩٣ بھمن ١ دی و ٣٠ھای  ئیپيما  در خالل راهاما. زندان ھستند

چنان در بازداشت   و ھم اش به پايان رسيده  مرداد ماه، شش سال حبس بدون مرخصی١٣رسول بداقی که در تاريخ 

  .برد، با محکوميت جديد مواجه شد موقت در بازداشتگاه دو الف به سر می

 دادگاه ٢٨ از سوی شعبه  ن صنفی معلمان ايران، روز گذشته، حکم جديد بداقیبه گزارش کميته اطالع رسانی کانو

چنان با وجود پايان   با صدور اين حکم جديد، وی ھم .اين حکم، سه سال حبس تعزيری است. انقالب صادر شده است

 .دوران محکوميت بايد در زندان بماند

اند و اکنون  ران رسول که شش سال از ديدن او محروم بودهصدور اين حکم جديد بر نگرانی خانواده، دوستان و ھمکا

 .چند ماھی است که در انتظار آزادی او ھستند، افزوده است

اسماعيل عبدی طی : شنبه سی و يکم شھريور ماه، اعالم کرد رسانی کانون صنفی معلمان ايران، روز سه کميته اطالع

در ضمن اعالم نمود خود او و عبدی، .  منتقل شده است٧اه شماره تماسی از اوين اعالم داشت، آقای بھشتی به اندرزگ

چنين اعالم داشت  عبدی ھم. باشند  مستقر می٨نژاد و ھاشمی در اندرزگاه  به ھمراه مھدی بھلولی، محمدرضا نيک

ھا  اع از آنھا اعالم شده روز چھارشنبه آخرين دف  به بازپرسی اوين بازگشته و به آن٢٨پرونده محمد و مھدی از شعبه 

   .گرفته خواھد شد

به وکيل ايشان نيز اعالم شده نيازی به .  به رياست قاضی صلواتی است١۵چنان در شعبه  پرونده اسماعيل عبدی، ھم

  .آمدن نيست

 دريافتی برابر با -٢زار است؛   معلم بيدار است از تبعيض بی-١: ھای فرھنگيان، عبارتند از  برخی از خواسته-٩

نه زندان نه تھديد نه اخراج نه :  بايد گرددتأمين امنيت معلم -۴ مسکن فرھنگيان نياز امروز ماست؛ - ٣يگر؛ کارمندان د

 زندگی -٧ھا بر تصميمات ھستيم؛   گذاری تشکلتأثير ما خواھان -۶ھاى مستقل ھستيم؛   خواھان تقويت تشکل- ۵تبعيد؛ 

سازی مدارس را متوقف   خصوصی-٩زاريم؛  يم ھم از فرق بینال  ھم از فقر می-٨در شان معلم را به او برگردانيد؛ 

 درصد ١۴ورز تدبيرش   درصدی دولت مھر٧٠ کاھش قدرت خريد -١١ آموزش رايگان حق کودکان ماست؛ - ١٠کنيد؛ 

 بودجه آموزشی -١۴ بودجه آموزشی اصالح بايد گردد؛ -١٣؛ ! ميليون؟؟١حقوق ما .  ميليون٣ خط فقر -١٢نيست؛ 

نديدن معلم سقوط .  آموزش وپرورش اساس پيشرفت ماست-١۵ گذاری برای نسل آينده است؛ ، سرمايهھزينه نيست

 -١٨ حقوق فرھنگيان رفته تو جيب دزدان؛ -١٧العاده ظلمی مضاعف؛   عدم اجرای ضريب فوق- ١۶فرھنگ ماست؛ 

 مدارس استاندارد -٢٠اد کنيد؛  فعالين صنفی معلم را آز-١٩شمع شدى شعله شدى سوختى، از بر خود ھيچ نياندوختى؛ 

 ما تعليم و تربيت مدرن و بروز و مبتنی بر نيازھای -٢١مدارس را دريابيد؛ . حق طبيعی فرزندان اين مرز بوم است

  )به نقل از وايبر گروه فرھنگيان( . نظارت بر صندوق- ٢٢خواھيم؛  جامعه و غير متمرکز می

*** 

 رغم برخی نابسامانی ھای درون ساختاری، بخش مھمی از مشکالت پيش روی بندی مسايل ياد شده بايد گفت به در جمع

در حالی که .  آموزش در کشور استمسألهمعلمان ناشی از وضعيت نامطلوب ساختار آموزشی کشور و نگاه کالن به 

تصادی ھای بودجه عمومی است و حتی در شرايط بحرانی اق ترين بخش در بسياری از کشورھا بودجه آموزش از مھم

ماند، در ايران بودجه وزارت آموزش و پرورش تنھا کفاف پرداخت حقوق کارکنان را  نيز دست نخورده باقی می

در اين شرايط . ماند ھا و افزايش کيفيت آموزش باقی نمی دھد و ديگر امکان و مجالی برای توسعه زيرساخت می

رس غيردولتی ناکارآمد، ضعف امکانات آموزشی با  نظير افت شديد کيفيت آموزش به واسطه گسترش مدائیھا آسيب

  .نمايد بار در مناطق محروم و مشکالت شديد معيشتی معلمان رخ می سوزی فاجعه  چون آتشئیپيامدھا
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دارد و کار معلم، » اينترنت«آموز يا فراگير فعال، سر در کتاب جھانی  خالصه کالم در دنيای مدرن امروزی، دانش

اگر نھاد آموزش و . يران برای شکار درست اطالعات و مديريت پردازش اطالعات استبری فراگ ھدايت و راه

شدن اين بستر، کشورھای امن و  خواھد و برای فراھم ای سنگين، عمل نمايد، بستر می پرورش قرار باشد با چنين وظيفه

ترين  کنند، در اين کشورھا، مھم میمدرن و سکوالر، ساالنه اعتبارات زيادی از توليد ملی خود را در اين نھاد، ھزينه 

است، » نظام يادگيرنده«عنوان يک  به» انسان آگاه و متفکر«پرورش :  اول ھدف نھاد آموزش و پرورش، در مرحله

انديشد، خوب  کند، خوب می کند، خوب درک می بيند، خوب احساس می  دارد و چشمش خوب میئینظامی که گوش شنوا

ھای اخالقی، انسانی،  در گاه بعدی، نھاد آموزش و پرورش وظيفه دارد که ارزش... نويسد و خواند و خوب می می

که تحسين  ، انتقال دھد، به شکلی»ياد گيرندگان«کشوری و جھانی را به بھترين شيوه و شکل و زيباترين بيان، به اين 

  .برانگيز و تشويق کننده باشد

کاری،  دردی، ھم بازی، ھم انديشی، ھم زيستی، ھم ھای ھم ، مھارتآموزان يا فراگيران، بتوانند تا علم و دانش دانش

 .را بياموزند… ھمبستگی و

 آن تبديل ئیامروز، آموزش و پرورش ايران، به ابزار سياسی و ايدئولوژيکی حکومت اسالمی و فرھنگی قرون وسطا

ت آموزش و تربيتی اساسی و خالقانه و  کار و فعاليئیدر اين نھاد، مديران گوش به فرمان حاکمانند و توانا. شده است

  . پويا را ندارند

ات تغييرسازی علمی و اجتماعی و انسانی با اين جھان را ندارند و   که به ھر دليل ميل به ھمئیھا ترديد حکومت بی

بنابراين، . درون شوند و از بين می کم به حاشيه رانده می اند، کم شمول را ھنوز باور نکرده بنيادی قوانين و دانش جھان

 !حکومت اسالمی ايران، محکوم به فناست

  ٢٠١۵ بيست و سم سپتامبر – ١٣٩۴چھارشنبه يکم مھر 

  

 :ضميمه

ھای صنفی فرھنگيان سراسر کشور در اعتراض به بازداشت فعاالن معلمان در آستانه سال  بيانيه شورای مرکزی تشکل

  ١٣٩۴ - ١٣٩۵تحصيلی 

  !ز، اوليای گرامیيآموزان عز دانش

م، اما چه کنيم که شروع سال تحصيلی جديد ئيلوف آن است که آغاز بھار تعليم و تربيت را به شما شاد باش بگوأرسم م

نژاد، بھلولی و ھاشمی  سوزترين معلمان ايران آقايان بھشتی، باغانی، عبدی، نيک شدن تعدادی از بھترين و دل با زندانی

 .برای آقای رسول بداقی پيوند خورده استی سه سال حبس مجدد  هالمانو صدور حکم ظ

 .ھا را فرو کاسته است ھای آن ھا را آزرده و انگيزه اين رويدادھای ناگوار کام معلمان کشور را تلخ و خاطر آن

دلسرد از دولتی که قرار بود امنيت فرھنگی را جايگزين فرھنگ امنيتی کند اما با ! اند و دلسرد انگيزه امروز معلمان بی

 .شان برخوردی امنيتی داشت  معلمان برای بھبود معيشت و پيگيری مطالباتتالش

ی رفع تبعيض و بھبود وضعيت اقتصادی، آرای ملت را دريافت نمود اما پس از گذشت  دلسرد از دولتی که با وعده

 فرھنگيان تحميل تری را بر تراز نکردن افزايش حقوق با نرخ رشد تورم، عمال فشار اقتصادی بيش دوسال، به دليل ھم

 .نموده است

ھای درس و  آموزان در کالس سازی، افزودن بر تراکم دانش دولتی که ھمواره سعی داشته است با خصوصی

 .اش فائق آيد کردن فرزندان اين مرز و بوم از حق تحصيل رايگان و با کيفيت، بر مشکالت اقتصادی محروم

 .ميدانيم و مجدانه خواھان توقف آن ھست میھای نادرست را عامل مشکالت خود  ما اين سياست
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رود که ھفت ماه از اولين اعتراض معلمان در اسفند سال  آموزش و پرورش ايران، در شرايطی به استقبال ماه مھر می

 .چنان رو به افزايش است گذرد اما تنگناھا ھم پيش می

ھای  ان را وادار نمود تا با تکيه بر شيوهمشکالت معيشتی، شرايط کاری نامناسب و رھاشدن آموزش و پرورش، معلم

ھای صنفی به عنوان نھادھای مورد اعتماد، مستقل، معتدل و غيرسياسی به پيگيری  قانونمند از طريق تشکل

ن بتوانند گرھی از مسؤوالشان در چارچوب قانون بپردازند؛ به اين اميد که با رساندن صدای خود به گوش  مطالبات

ولی افسوس که نه تنھا گرھی از مشکالت گشوده نشد، بلکه . ش آموزش و پرورش را بگشايندمشکالت رو به افزاي

 .مات گوناگونی بر آنان تحميل گرديدينامال

ھا بود، خواھند توانست از شدت  مانده برای آن شان که تنھا راه باقی کردند با سردادن صدای اعتراض معلمان گمان می

ن مسؤوال در زير بار فشارھای معيشتی جلوگيری کنند، اما نه تنھا پاسخی منطقی از مشکالت بکاھند و از نابودی خود

 .شان مواجه شدند دريافت نکردند بلکه با سريال بازداشت ھمکاران

ھا به نھادھای امنيتی سعی شد به  ھای آموزش و پرورش و احضار آن ابتدا با تھديد فعاالن صنفی توسط حراست

 .ه شودشان پايان داد اعتراضات

سپس اين سريال با بازداشت آقايان ھاشمی و باغانی و پس از آن با زندانی کردن اسماعيل عبدی، دبير کانون صنفی 

ی اين جريان مستمر، در شھريور ماه آقايان نيک نژاد، بھلولی و بھشتی، سه تن  در ادامه. معلمان تھران ادامه پيدا کرد

ی فرھنگيان پاشيده  ھای ناسور جامعه ان نيز بازداشت شدند تا نمکی بر زخمديگر از فعاالن کانون صنفی معلمان تھر

 .شود

 با اتمام شش ٩۴رفت رسول بداقی ديگر معلم زندانی در سيزدھم مرداد  افزون بر اين موارد، در حالی که انتظار می 

ی جديد و صدور حکم ا ِسال حبس مستمر و بدون مرخصی، آزاد شود، بازداشت غيرقانونی او با تشکيل پرونده

 .محکوميت سه ساله برای ايشان ادامه يافت تا بر آتش التھاب و خشم معلمان نسبت به وضعيت موجود افزوده شود

د احضارھای اخير تعداد قابل توجھی از ھمکاران درشھرھای کوچک و بزرگ کشور توسط ئيھا بيفزا بر اين

ھای  ھای صنفی و تھديد آنان به روش گيری خواسته دم پیھا برای ع ھای آموزش و پرورش و فشار بر آن حراست

 .مختلف

ھای  گوی خواسته توان از معلمان انتظار داشت که لب به اعتراض نگشايند در حالی که ھيچ نھادی پاسخ حال چگونه می

 برحق آنان نيست؟

نشگران صنفی مواجه شان به مشکالت معيشتی، با بازداشت ک توان از معلمانی که در پاسخ اعتراض چگونه می

 ھا اعتماد کنند؟ ن دل ببندند و به آنمسؤوالھای  شوند، انتظار داشت به وعده می

اند، انتظار  ی بازداشت فراقانونی او خسته شده توان از معلمانی که از انتظار برای آزادی رسول بداقی و ادامه چگونه می

 سکوت داشت؟

گيری مطالبات صنفی معلمان و بيان نارضايتی   خود را که اقدامی جز پیجامعه فرھنگيان، بازداشت نمايندگان قانونی

ھای صنفی، خواھان پايان دادن  ِ برحق اعتراض و حق فعاليت قانونی کانونتأکيدکند و با  اند، محکوم می آنان، انجام نداده

 .ھای غيرقانونی معلمان ھستند ی بازداشت به ادامه

ی قضائيه، و نھادھای امنيتی،   اعم از دولت، مجلس، قوهمسؤولن نھادھای ی معلمان با مخاطب قرارداد جامعه

 :دارد ھای خود را به اين شرح اعالم می خواسته

شان  تر ھمکاران زندانی آقايان بداقی، عبدی، بھشتی، باغانی، نيک نژاد، بھلولی و ھاشمی که گناه آزادی ھرچه سريع- 

 ِھای برحق و قانونی صنفی  خواستهی فقط و فقط نمايندگی معلمان در مطالبه
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 .است

ھای ناعادالنه ميان حقوق و مزايای معلما ن شاغل و   پاسخ به مشکالت صنفی معلمان از جمله رفع تبعيض-

 .ی ستادی و ساير ادارات دولتی شده با حوزه بازنشستگان فراموش

سازی مراکز   و پايان دادن به خصوصیآموزان سراسر کشور  عدالت آموزشی و امکانات روزآمد برای دانشتأمين -

 .آموزشی

 کردن فضای کار و فعاليت ايشان یتي پرھيز از احضارھا و تھديدھای غيرقانونی و سريالی معلمان و اجتناب از امن-

 .یتوسط نھادھای امنيتی دولتی و فرادولت

 .ر کانون ھای صنفی به رسميت شناختن حق داشتن تشکل برای معلمان و پايان دادن به اعمال فشار ب-

ِدار اخير، منجر به  ھای دنباله کند، اعمال فشار، تھديد، بازداشت و حبس ی فرھنگيان به مراکز قدرت اعالم می جامعه
ھای ناروا در خصوص حقوق و  خواھانه توسط معلمان کشور نخواھد شد و رفع تبعيض ھای عدالت گيری خواسته عدم پی

ناپذير جامعه فرھنگيان کشور بوده و خواھد تغييری  ته با ساير کارکنان دولت، خواستهان شاغل و بازنشسيمزايای فرھنگ

 .بود

چه تا پايان شھريور اقدام مثبتی در  دارد چنان ھای صنفی فرھنگيان سراسر کشور اعالم می شورای مرکزی تشکل

 به جو ملتھب ايجاد شده و کنترل ئیگو يت پاسخمسؤولارتباط با آزادی ھمکاران دربند صورت نگيرد، اين شورا توان و 

 .اعتراضات خودجوش احتمالی معلمان را ندارد

 .ی رفع تبعيض و آزادی ھمه فعاالن صنفی قابل تصور است بديھی است توقف اعتراضات صنفی معلمان در سايه

ند آموزش و برای آن اين شورا در اقدامی تعاملی و حداقلی برای نشان دادن حسن نيت خود و جلوگيری از آسيب به فرآي

ھا ناخوشايند نباشد، از ھمکاران خود درسراسر کشور  که شروع سال تحصيلی جديد برای دانش آموزان و اوليای آن

تر در پرداختن به وظايف شغلی خويش، در اعتراض به بازداشت و حبس ھمکاران  خواھد ضمن اھتمام بيش می

 با پوشش سياه ٨/٧/٩۴ تا تاريخ ١/٧/٩۴گ و سراسری، از تاريخ خواه، در قدم اول به صورت منسجم، ھماھن عدالت

 .آموزان را از علت اقدام خود آگاه نمايند ھای درس حاضر شوند و تالش نمايند دانش در کالس

 .ن و آزادی ھمکاران دربند، ضرورتی برای اقدامات اعتراضی ديگر وجود نداشته باشدمسؤوالاميد آن که با درايت 

 ١٣٩۴ ]سنبله[ھای صنفی معلمان سراسر کشور شھريور تشکلشورای مرکزی 

 

 


