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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢۶

   مدارسئیبازگشا
 ! و باز ھم درد و رنج خانواده ھای محروم کشور

    

  مقدمه

چرا که اين خانواده . ھای محروم کشور، چند برابر می شود مدارس کشور، درد و رنج خانواده ئیھر سال با بازگشا

از اين رو اين خانواده ھا و فرزندان شان، با آه و افسوس و . ھا، توان تامين ھزينه ھای تحصيلی فرزندان شان را ندارند

  .اشک ھمسايه ھای مرفه خود را می نگرند که شاد و خندان فرزندان خود را به مدرسه می برند

 امروز فاصله طبقاتی بين محرومان و سرمايه داران به حدی عميق است که حتی تحصيل نيز طبقاتی شده در ايران

، با مشکالت عديده ای روبرو ...به خصوص استان ھای محروم کشور مانند کردستان، سيستان و بلوچستان و. است

  .ھستند و به معنای واقعی تحصيل در اين مناطق بسيار سطحی و نمايشی است

به عالوه مدارس کشور، به حوزه ھای علميه تبديل شده است به طوری که امسال دولت شيخ حسن روحانی نماز خواندن 

  .دانش آموزان در مدارس کشور را اجباری کرده است

تبعيض جنسيتی و جدا سازی دختر و پسر، يکی از سياست ھای غيرانسانی حکومت اسالمی است که در ھمه سطوح 

  . ش آموزان و دانش جويان تحميل می شودتحصيلی به دان

محروميت مناطق غيرفارس زبان کشور، که از تدريس با زبان مادری شان محرومند از جمله عامل مھمی ست که مانع 

  .تحصيل بسياری از دانش آموزان در مناطق غيرفارس زبان است

يلی و امنيتی محرومند و آتش سوزی و  ترين ابزارھای تخصئیبه عالوه بسياری از مدارس ايران، حتی از ابتدا

  .فروريختن سقف مدارس کلنگی جان دانش آموزان را تھديد می کند

ھم چنين فشارھا و محدوديت ھای زياد بر دانش آموزان به خصوص تنبيه آن ھا توسط برخی آموزگاران نيز عامل 

  .ديگری در ترک تحصيل دانش آموزان و يا آسيب ديدن روحی و جسمی آن ھاست

 مدارس و آغاز ئی علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش، در نشست خبری که به منظور بازگشا به گزارش ايسنا،

 ٩۴-٩٣سال تحصيلی :  ترتيب داده شده بود، خطاب به دست اندرکاران امر تعليم و تربيت گفت٩۴-٩٣سال تحصيلی 

 سازی مدارس را کليد زده  از ھشت ماه پيش آمادهو پرورش  ھمکارانم در آموزش : وی افزود. را با قوت آغاز کنيد

اند و   دانش آموز در سامانه وزارت آموزش و پرورش ثبت نام کرده ۶٠۵ ھزار و ٢۶٠ ميليون و ١٢تاکنون . بودند

و پرورش با بيان  وزير آموزش .  ھزار دانش آموز خواھد رسيد٧٠٠ ميليون و ١٢ بينی ما اين است که اين رقم به  پيش
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يک ميليون ھمکار :  مدرسه تحصيل خود را آغاز خواھند کرد، گفت٢٧٨ ھزار و ١٢٢ آموز در  که اين تعداد دانشاين 

  . آموزان خواھند بود فرھنگی اعم از معلمان و ساير پشتيبانان سال تحصيلی جديد را ھمراه دانش 

  : فانی ادامه داد

 ميليون جلد کتاب درسی در اقصی نقاط ١٢۵يد بيش از و پرورش با بيان اين که در سال تحصيلی جد وزير آموزش 

امسال علی رغم اين که کالس ھشتم پايه جديد بود و برخی کتب چھارم، سوم و ھفتم : کشور توزيع شده است، گفت

ھای آموزشی الزم را گذرانده و کار   عنوان کتاب جديد التاليف داشتيم، معلمان مان دوره ١۵ تجديد نظر شده و ئیابتدا

ھای آموزشی نظير راھنمای معلم، نرم  ھا نيز ھمراه بسته  تعدادی از کتاب : فانی افزود. کنند خود را با قوت آغاز می 

  .افزار و سی دی توزيع خواھند شد

 اصلی و مھم در ارتباط با سيستم آموزش و پرورش حکومت مسألهبا اين مقدمه، به بحث خود با بررسی و تحليل چند 

  . ادامه می دھيماسالمی ايران،

  

  : تحصيلۀگرانی ھزين

، نوشت؛ يک »ھزينه تحصيل يک دانش آموز چه قدر است؟«، مطلبی با عنوان ١٣٩٣ مھر ١ روزنامه شرق سه شنبه 

 را برای خانواده خود تراشيده ئی ھا  ھای گذشته تا به امروز که سر کالس درس نشسته، چه ھزينه آموز طی ھفته دانش 

  . ھای ميدانی است  نيازمند بررسیسؤال است؟ پاسخ به اين

آموز تھرانی در کم ترين حالت در مدرسه دولتی و  يک دانش » شرق«گرفته در روزنامه  بر اساس بررسی صورت

تومان برای نشستن در کالس درس در روز اول مھر،   ھزار  ٧٠٠ طور ميانگين  وآمد با سرويس مدرسه به بدون رفت

آموز در مدرسه غيرانتفاعی با احتساب نرخ  در طرف ديگر اما برای يک دانش . بردار است  برای خانواده خود ھزينه

 اکنون   ای که ھم  ھای نجومی ھزينه. تومان ھزينه صرف شده است  ميليون ١٠سرويس مدرسه و شھريه دريافتی، حدود 

 درصد از ميان کل مدارس  ۵/١٢ به ١٣٩١ درصد سال ۵/٨ از ئی امنا با افزايش سھم مدارس غيرانتفاعی و ھيات

 ھا   از خانوادهئی ھا روز در حال افزايش است و الزام مدارس دولتی برای دريافت ھزينه ، روزبه١٣٩٢کشور در سال 

 .ھا افزوده است نيز بر جمع اين ھزينه 

 ھای  د کتابخري:  ھم چونئیھا آموز در کم ترين حالت برای نشستن سر کالس در روز اول مھر نياز يک دانش  

 عدد   کن، يک عدد پاک  عدد مدادتراش، يک  عدد خودکار، يک عدد مداد، پنج   جلد دفتر تحرير، پنج١٠درسی، خريد 

 ھای خوراکی  دست لباس ورزشی، ھزينه جعبه مدادرنگی، روپوش مدرسه، کيف مدرسه، کفش، يک  جامدادی، يک 

) …جشن آغاز سال و( ھای متفرقه در آغاز سال تحصيلی  ھزينهو ) يک کيک و شيرکاکائو(آموز در طول روز  دانش 

 .  شود  تومان می  ھزار ٧٠٠دارد که جمع آنان رقمی حدود 

.  تری دارند  کنند، اوضاع متفاوت آموزانی که سال تحصيلی خود را در مدارس غيرانتفاعی آغاز می  بر اين دانش  عالوه

  . را نيز پرداخت کنندئی ھا ايد در قبال دريافت خدمات آموزشی شھريهآموزان ب ھای اين دانش  چرا که خانواده 

ميانگين شھريه ھای مدارس » شرق« گرفته در روزنامه   ھای ميدانی صورت در حال حاضر بر اساس بررسی 

 ئیداتومان، مدرسه غيرانتفاعی ابت  ميليون ۵/۵ يک   درجهئیمدرسه غيرانتفاعی ابتدا: غيرانتفاعی به شرح زير است

 ئی تومان، مدرسه غيرانتفاعی راھنما  ميليون۵/۶يک   درجه ئی تومان، مدرسه غيرانتفاعی راھنما  ميليون۵/۴دو  درجه 

تومان و مدرسه غيرانتفاعی دبيرستان   ميليون  ٩ يک  تومان، مدرسه غيرانتفاعی دبيرستان درجه  ميليون۵/۵دو  درجه 

 صورت ميانگين   ھا نيز وجود دارد اما اين ارقام به ا بيش تر از اين رقم شھريهکم تر ي(تومان  ميليون   دو ھفت  درجه

  ٧٠٠ آموز در کم ترين حالت متحمل ھزينه   ھای جاری دانش  ھا با ھزينه توان گفت خانواده بر اين اساس می ). است
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 ھای جاری و ھزينه   تومانی، ھزينه ون ميلي  ھای ھفت شوند و در مدارس غيرانتفاعی با ميانگين شھريه تومانی می  ھزار 

 . کنند تومان صرف فرزندان خود برای نشستن سر کالس درس می  ميليون  ١٠ھای سرويس مدارس، رقمی حدود  

بردارترين موارد در آغاز سال تحصيلی برای   شده، سرويس مدارس نيز يکی از ھزينه   ھای اشاره  بر ھزينه عالوه

 شده از سوی سازمان تاکسيرانی تھران که به تصويب شورای شھر تھران نيز   ارقام اعالمبر اساس.  ھاست خانواده

تومان است که جمع ساالنه آن به رقمی در   ھزار ٨۵آموز  رسيده است، ھزينه ماھانه کرايه خودرو سواری ھر دانش 

  ۴۴٠آمد کنند، بايد ساالنه رقمی حدود و آموزان با خودرو ون رفت ھم چنين اگر دانش . رسد تومان می   ھزار  ٨٠٠حدود 

 ھزار  ٢۵٠ ترتيب ساالنه  کنند بايد به باس يا اتوبوس استفاده می  جای ون از ميدل  تومان پرداخت کنند و اگر به  ھزار 

شود و اگر   کيلومتر می ١۵ تا ١٠ھای  ارقامی که تنھا مربوط به مسافت .  تومان پرداخت کنند  ھزار ٢٠٠تومان و  

  . شود  درصد افزوده می ٢۵ کيلومتر شود به تمامی ارقام حدود ٢۵ تا ٢٠ ھا باالی  سافتم

اما شانه . ھا نيستند  ھای دريافتی در مدارس دولتی مدارس دولتی طبق قانون موظف به دريافت شھريه از خانواده  ھزينه

باعث شده مديران …  ھای انرژی و نه ھای جاری مدارس اعم از ھزي وپرورش از پرداخت ھزينه کردن آموزش خالی 

وپرورش  ای که ھنوز از سوی آموزش  مسأله. ھا نداشته باشند  ھا از خانواده مدارس دولتی راھی جز دريافت ھزينه

 ھا  ھای اين وزارتخانه مبنی بر برخورد با مديران متخلف، باز ھم خانواده ھر سال با وجود شعار کنترل نشده است و

 .رداخت شھريه به مدارس دولتی ندارندای جز پ گزينه 

  

  :وضعيت اسفناک مدارس استان ھای محروم کشور* 

وضعيت اسفناک مدارس سيستان و « ، در مطلبی با عنوان ١٣٩٣ مھر ١ خبرگزاری حکومتی مھر در تاريخ سه شنبه 

  :، نوشت»بلوچستان

 ھزار دانش آموز در حالی ۵٨١ور با ورود  ھای کش سال تحصيلی جديد در سيستان و بلوچستان ھم چون ساير استان

  آغاز شد که ھنوز بسياری از دانش آموزان استان از داشتن سقفی برای تحصيل محروم ھستند و به دليل عقب ماندگی

 .ھای بر جای مانده از گذشته ھنوز امکانات تحصيلی بر سر آن ھا سايه نينداخته است

 گيريم به   ھای جنوبی فاصله می مند و استاندارد پايتخت به سمت استانبه گزارش خبرنگارمھر، ھرچه از مدارس ھوش

ھمان اندازه با کمبود نيروھای آموزشی، کالس ھای استاندارد و امکانات اوليه آموزشی و بھداشتی روبرو می شويم که 

 .به گفته بسياری از کارشناسان برای حل آن ھا نياز به تدبيری ويژه و عزمی ملی است

 ھم چون بابای مدرسه، وسايل سرمايشی، ئی با واژه ھائیای سيستان و بلوچستان به ويژه در مناطق روستا ھ بچه

آبخوری، سرويس بھداشتی، وسايل سمعی و بصری، سالن ورزشی و حتی پنجره ای برای پيوند نگاه شان با خورشيد، 

 .بيگانه و محروم ھستند

 ھای ھوشمند پايتخت تنھا تک لباسی کھنه   و کالس از اين دنيای رنگارنگ شان  بسياری از دانش آموزان اين استان سھم

پيمايند تا با کوله باری از خستگی دانشی بياموزند و نقشی در توسعه   پالستکی کيلومترھا راه را می ئیاست که با دمپا

  .کشور و استان ايفا کنند

 راھی  ر و مداد رنگی بلکه با باری از خستگی و سختیپشتی پر از دفت کودکان سيستان و بلوچستان نه با يک کوله 

  .شوند مدرسه می 

در بسياری ازمدارس استان حتی آبی برای نوشيدن آن ھا نيست و جای خالی ليوان ھای آب خوری رنگی در ميان 

   را پيش میھای پالستيکی که حکم کيف شان را دارد راه مدرسه وسايل شان خالی است و آن ھا ھر روز در ميان کيسه 

  .گيرند
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 ھای بھداشتی در   ھزار معلم، عدم دسترسی مناسب، نبود سرويس٨ ھزار متر فضای آموزشی و بيش از ٨٠٠کمبود 

   و پيمودن مسافتئی دانش آموزان با وانت بار در مناطق روستائی، جابه جائیبسياری از مدارس عشايری و روستا

دن به کالس درس تنھا بخشی از مشکالت آموزشی است که سد راه دانش  کيلومتر برای رسي٣ھای طوالنی و بيش از 

  .آموزان اين استان است و به طور حتم باورش برای ديگران سخت است

 ھای خشت و گلی و غيرمقاوم که با   ھا است که با کالس دانش آموزان سيستان و بلوچستان به ويژه در جنوب استان سال

شوند خو گرفته اند اما سوء تغذيه و عدم تمکن مالی خانواده ھا حتی برای خريد يک   می بارش باران به تعطيلی کشانده

جفت کفش و تعصبات قومی که مانع ادامه تحصيل دختران می شود از جمله مشکالت ديگری است که ھنوز راه حلی 

  .برای رفع آن ھا انديشيده نشده است

زمان آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی، اقدامات قابل توجھی ن سامسؤوالھرچند که طی سال ھای گذشته به گفته 

برای رفع کمبودھای مورد نياز دانش آموزان سيستان و بلوچستانی انجام پذيرفته اما امکانات تحصيلی موجود در اين 

  . ھای کشور دارد که حل آن نيازمند نگاه و تدبيری ويژه است استان فاصله معناداری با ساير استان

ھای   ھزار کالس درس در سراسر سيستان و بلوچستان در حالی دانش آموزان و شکوفه ١٨ حال حاضر تعداد در 

  . ھزار کالس نياز به ترميم اساسی دارد١١ايران اسالمی را درون خود پناه داده که از اين تعداد 

ی بازسازی ھستند و در حال حاضر  ھا در انتظار ھمتی بلند برا ھای درسی فرسوده در سيستان و بلوچستان سال کالس

س سازمان آموزش و پرورش از توان اين سازمان و ئيھزينه بازسازی آن ھا به رقمی معنادار تبديل شده که به گفته ر

  .استان خارج است

ت  ھزار ميليارد لایر اعتبار نياز است که پرداخ٣به گفته عليرضا نخعی برای ترميم اين تعداد واحد آموزشی به ميزان 

اين بودجه از توان اداره کل آموزش و پرورش استان خارج است و برای رسيدن به ميانگين کشوری نياز به ساخت 

  . ھزار متر مربع فضای آموزشی است که ھزينه و بودجه ای ھنگفت را می طلبد٨٠٠

استان به دليل  اما ھنوز در ئی جشن ھای کپرزدائیمدارس کپری از جمله مشکالت ديگری است که با وجود برپا

 ھم چنان گريبان دانش آموزان و سازمان آموزش ئی بيش از حد و متاثر از پديده ای به نام روستازائیپراکندگی جغرافيا

  .و پرورش را گرفته است

ن نيز تناقض دارد تا آن مسؤوالشود در گفته  آمار مدارس کپری که در ميان حصاری از حصير خرما يا چادر برپا می 

س ئي عدد نام می برد اما ر۵٠پرورش  س آموزش و ئي عدد می داند، ر١۵يرکل نوسازی تعداد آن ھا را جا که مد

  . مدرسه است٨٠٠شورای اسالمی سيستان و بلوچستان اعتقاد دارد تعداد مدارس کپری بيش از 

 در شرايط بحرانی به ء تغذيه ھای محروم کشور در حال حاضر از نظر سو عنوان يکی از استان سيستان و بلوچستان به

طوری که معاون بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاھدان از وجود اختالالت ناشی از اين بيماری در ميان  برد به  سر می 

  .دھد کودکان اين استان خبر می 

بويراحمد  ھای سيستان و بلوچستان، ھرمزگان و کھگيلويه و   ھای انجام شده اکنون استان  طبق بررسیئیبه گفته طباطبا

  .ترين سطح در کشور را دارند ن ئي پائیاز لحاظ امنيت غذا

 

  :کودکان کار و خيابان* 

 بی ھا،  خانواده فرھنگی و مالی فقر چون ھم داليلی به عمدتا اما .ھستند شھرھا ساکن عمدتا خيابان و کار کودکان 

   .اند  بازمانده تحصيل از ...و بدسرپرستی يا سرپرستی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 دست چون ھم کاذبی مشاغل به که ھستند »پسرھا« شھرھا در تحصيل از بازمانده کودکان تر بيش دھد  می نشان آمارھا

 فقر دليل به دولتی، کنترل بدون و غيربھداشتی ھای  توليدی و ھا  کارگاه در يا و مشغولند گری تکدی حتی و فروشی 

  .دارند اشتغال کارگری به ھايشان خانواده مالی

 و فقر دولتی، کنترل عدم دليل به اما است، ممنوع سال ١۵ زير کودکان کارگيری به کار، قانون ٧٩ هماد طبق اگرچه

 که اين جای به خاموش، و ارزان کارگر از استفاده در کارفرمايان برخی استفاده سوء چنين ھم و ھا  خانواده اجبار

 برای ھا  چھارراه سر و ھا  کارگاه در شان يفظر و لطيف ھای دست اين با بگيرند دست به قلم و شوند مدرسه راھی

 .خورند می دل خون پول، اندکی درآوردن

 قانون اساسی دولت موظف ٣٠ ھای کارگری و فقير از آموزش در حالی است که طبق اصل  محروميت کودکان خانواده

  .است به شھروندان خود تا پايان دوره متوسطه خدمات آموزشی رايگان ارائه کند

با توجه به اين که ھرسال در  . ده شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی حاکم بر کشور استئيقع اشتغال کودکان زادر وا 

کند، بخشی از   ھای مربوط به تحصيل کودکان افزايش چشم گيری پيدا می  آستانه شروع سال جديد تحصيلی ھزينه

 شوند اين کودکان به جای رفتن به مردسه،   مشکل می ھای فقير در تامين ھزينه تحصيل فرزندان خود دچار خانوداده

  .اجبارا راھی بازار کار بی رحم سرمايه داری ستم گر و استثمارگر می شوند

  

  :محروميت کودکان بدون شناسنامه از تحصيل* 

، ميثاق حقوق »حقوق بشر«حق تحصيل و آموزش از حقوق بنيادين بشر است که در بندھای مختلف در منشور  

  .اعی فرھنگی و اقتصادی و ميثاق حقوق مدنی و سياسی به آن ھا تاکيد شده استاجتم

 ھا  دولت آن، براساس و كرده تاکيد »حق« اين بر بسيار نيز کودک حقوق جھانی اعالميه و کودک حقوق معاھده 

 بسياری دنيا سراسر در امروزه متاسفانه اما .اند  شده کودکان تحصيل و آموزش برای الزم ھای  زمينه ايجاد به موظف

  .محرومند حق اين از چنان ھم کودکان از

 بازمانده آن ادامه و تحصيل از يا و بوده محروم حق اين از مخالف داليل به بسياری کودکان متاسفانه نيز ما جامعه در

 و کار دکانکو محروم، و ئیروستا مناطق برخی در ساکن دختران از زيادی جمعيت شناسنامه، بدون کودکان .اند 

  .مواجھند تحصيلی محروميت با که ھستند ما جامعه فرزندان جمله از ...و خيابان

 که است  حالی در اين .شود  نمی منتقل فرزند به ايرانی مادر تابعيت قانونی، موانع دليل به ايران، اسالمی حکومت در

 شناسنامه ايرانند ساکن و ھستند )افغان اتباع عموما( خارجی مردان با ايرانی زنان ازدواج حاصل که بسياری کودکان

  مادری سرزمين در و شوند  می بزرگ شناسنامه بدون که فرزندانی شوند؛  نمی محسوب ايرانی شھروند و ندارند ايرانی

  ھستند؟ ھويت بدون شان

گيرد پس از پايان سال مدارس از ثبت نام دانش آموزان فاقد شناسنامه سر باز می زنند و يا اگر ثبت نامی ھم صورت ب

  .تحصيلی اگر کودک موفق به اخذ شناسنامه نشد کارنامه به وی ارائه نمی شود

ثبت نام نکردن کودکان بدون شناسنامه باعث می شود آنان که عمدتا بدسرپرست ھستند با سرنوشت و آينده پرمخاطره 

 .تری را برای خود و جامعه خواھند داشت

 اصلی وظايف از مدنی قوانين و المللی  بين تعھدات و مقررات تمام راستای در ودکانک اين مطالبات و حقوق تحقق

 و قانونی و مسلم حق« بلکه ،»گذار  قانون و دولت لطف« يک نه حق، احقاق اين .است گذار  قانون نھاد و دولت

   .است کودکان اين »انسانی
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  :تفکيک جنسيتی* 

در سطحی گسترده آغاز شده » تفکيک جنسيتی«آموزشی تحت لوای - حصيلی اخيرا فاز تازه ای از جداسازی فضای ت

  . تا حکومت اسالمی ايران بار ديگر با کنترل روابط جنسيتی، موقعيت شکننده و بحرانی خود را حفظ کند

اول اگر ما از «:  تمام می گفتئیبعد از گذشت سی و پنج سال از روزی که آيت هللا خمينی، با وحشی گری و درنده خو

 ھای بزرگ برپا کرده   ھای دار را در ميدان چوبه... قلم تمام مطبوعات را شکسته بوديم و... که رژيم فاسد را شکستيم

ھای درسی بر اساس   ھای اخير آن می توان به جداسازی کتاب  از نمونه» ...آمد و ھا پيش نمی اين زحمت ... بوديم

 شيوه ايجاد حياط اندرونی، ممنوعيت نشستن زنان در رديفی از صندلی جنسيت، محرم سازی برخی مدارس دخترانه به

ھا که پشت سر راننده اتوبوس قرار دارد، ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه، تصويب اليحه حمايت از چند ھمسری و 

  .اشاره کرد... آزادی ازدواج پدر و مادرخوانده ھا با فرزند خوانده ھايشان و

موزشی کشور، از کمبودھای فراوانی ھم چون فقدان استادان متخصص و کمبود امکانات در حال حاضر فضاھای آ

 مردساالری، حاکميت فرھنگ مردانه بر - با توجه به فرھنگ ارتجاعی مذھبی . آموزشی و غيره به شدت رنج می برد

آن دارند و تحقق کامل طرح تفکيک جنسيتی، ھمين حد ناچيز را نيز سيستم آموزشی و بازار کار، زنان سھم ناچيزی در 

از بين خواھد برد و سھم دختران در سيستم آموزشی و زنان از بازار کار کم تر و تعداد بيش تری از آنان خانه نشين 

 .خواھند شد

 ايجاد کنيد که ئیفضا«: ودس ستاد اقامه نماز کشور، خطاب به روسای دانشگاه ھا گفته بئيچندی پيش محسن قرائتی ر

 ايجاد کنيد که دخترھا و پسرھا از ھم ئی ھا فضا  آسان و ازدواج موقت راه اندازی شود و در دانشگاهئیازدواج دانشجو

 ».شودجدا شوند تا چندين ميليون گناه کم 

 ھا فعال بوده در  گاهبا وجود اين ھمه تھديد و فشار، جنبش برابری جنسيتی در طی سال ھای اخير در مدارس و دانش

 .برخی مواقع اجرای طرح تفکيک جنسيتی به شکست کشانده اند و يا از اجرای آن جلوگيری کرده اند

  

  :آموزان رواج مواد مخدر در ميان دانش * 

ن ستاد مبارزه با مواد مخدر اقرار می کنند، رواج مواد مخدر در ميان دانش مسؤوالدر حال حاضر آن طور که  

  .ای و ھشدار دھنده ای رسيده است کننده   ويژه در حاشيه شھر، به مرحله نگران  مدارس بهآموزان  

 که امکان  ين و وزاری آموزش و پرورش، درباره پاک بودن محيط مدارس و اينمسؤولداستان اظھارنظرھای اکثر 

سياستی . ر پيش گرفته اند ھا در مدرسه وجود ندارد، به شکل عجيبی سياست تکذيب و سکوت را د معتاد شدن بچه

در حالی که بيش تر کارشناسان بر اين عقيده اند که سن ! خطرناک، نه تنھا برای دانش آموزان، بلکه برای کل جامعه

 خاطر سادگی و کنجکاوی و تنوع طلبی، خيلی   آموزان به  خصوص دانش  ھا و به ن آمده و جوانئياعتياد در کشور پا

 . اعتياد گرفتار شوندتوانند به دام زودتر می 

در حال حاضر، ھم چنان آموزش و پرورش از وظايف خود به داليل مختلف از جمله کسر بودجه و غيره سر باز می 

ھا را برای انجام تحقيقات بيش تر بسته  از اين رو، حتی تمام راه . خواھد به اعتياد در مدارس اقرار کند زند و نمی 

آموزان معتاد در ايران وجود  چ آمار درست و درمان و قابل استنادی از تعداد دانش حقيقت تلخ اين است که ھي. است

  .ندارد يا ھنوز به بيرون درز نکرده است

  

  : آموزان تنبيه بدنی دانش* 
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آوری را در مدارس از سر گذرانده اند و تنبيه   دانش آموزان در حاکميت جمھوری اسالمی ايران، روزھای وحشت 

در موارد محدودی نيز اين تنبيه ھا به مرگ دانش آموز و يا آسيب ديدن . دنی مختلفی ار تجربه کرده اندب ھای روحی و 

  .آن ھا منجر شده است

اما با . ناگفته نماند در اغلب موارد تنبيه ھای بدنی در مدارس، بيش تر با مھارت و مخفيانه مورد استفاده قرار می گيرد

آموزان  بدنی دانش   رسد که در مدارسی تنبيه  نار مدارس تھران و کشور به گوش می از گوشه و کئیاين وجود، صداھا

  .شود انجام می 

چندی پيش گزارش نادری از صدا و سيمای حکومت اسالمی پخش شد که نشان دھنده ابعاد گسترده تنبيه دانش آموزان 

آموزان از   ھای مکرر اوليای دانش  از سوی اين صدا اعالم شد که درخواست. در مدارس و اعتراض والدين است

 .رسانه باعث شد تا به اين موضوع پرداخته شود

وزير آموزش و پرورش .  ھا در باره تنبيه دانش آموزان در مدارس ايران در حال افزايش است به اين ترتيب، گزارش

 . نست دا  که در اين مورد در اينترنت پخش شده را اثر عوامل خارجی میئیھا پيشين فيلم 

  

  :ممنوعيت زبان ھای مادری* 

 مدارس در اول مھرماه امسال ھم بدون دروس به زبان ھای مادری کودکان مانند کردی، عربی، بلوچی، ئیبازگشا 

در حالی که آزادی زبان مادری و تحصيل به اين زبان در سال ھای . ترکمنی، گيلکی، لری و آذربايجانی آغاز می شود

ترين خواست ھای ساکنان مناطق غيرفارس ايران و نھادھای دموکراتيک و اپوزيسيون انسان اخير به يکی از اصلی 

دوست و برابری طلب و کمونيست ھا تبديل شده و به گفته نھادھای مدافع حقوق بشر، کسانی که در اين زمينه فعاليت 

  .ستگير و زندانی شده اندد» تجزيه طلبی«و » جاسوسی برای بيگانگان«کرده اند معموال با اتھاماتی نظير 

آموزی که زبان آموزشی آن ھا با زبان مادری شان يکی  بر اساس گزارشات و آمارھای موجود، از ھر ھزار دانش 

به زبان غيرمادری   روند، حال آن که اين رقم در مورد دانش آموزانی که مجبورند است، تنھا چھار نفر به مدرسه نمی 

  ! برابر بيش تر٩يعنی . تتحصيل کنند سی و ھفت نفر اس

بسياری از متفکران و دانشمندان علم تعليم و تربيت بر اين عقيده اند که شروع سوادآموزی برای ھر فرد تا پنج سال 

اين در يادگيری راحت وی و برقرارکردن ارتباط انسانی و عاطفی با معلم و محيط . اول، حتما بايد به زبان مادری باشد

 ھای ديگر را نيز   تواند زبان آموز می  پس از اين مرحله دانش  .ھای جديد ضروری است  آموخته مدرسه و تطبيق سريع

  .به راحتی ياد بگيرد

  

  :جشن تکليف در مدارس* 

نماز و « با محور و اولويت ئی سالگی می رسند، مراسم ھا٩ که به سن ئی برای گرفتن جشن تکليف برای دخترھا

  .نندبرگزار می ک» سجاده و تکليف

ھدف از  «:، درباره جشن تکليف نوشته است٨/۴/١٣٩٣، به تاريخ »تبيان«يک سايت اينترنتی حکومتی به نام 

ف به شكلی يجاد آمادگی در دختران به سن تکليف رسيده برای آغاز دوران تكلينه سازی و ايبرگزاری اين مراسم زم

  ».جذاب است

 دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده معرفی کرده، نوشته که مراسم اين سايت از قول محسن اعتمادی که او را استاد

سنتی مانند جشن تکليف يک دختر به سمتی برود که ابزاری برای ايجاد انحراف در جامعه باشد يک آسيب جدی و 
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ن در حال حاضر دو چيز آفت اصلی مراسم ھا و جش: می گويد» تبيان«اعتمادی با بيان اين مطلب به . خطرناک است

  ».زدگی تشريفات و غرب «: ھای سنتی در کشور شده است

 ساله زمانی که به ٩بنابر اظھارات وی، در اين موضوع خانواده ھا و والدين مقصران اصلی ھستند، چرا که يک دختر 

سن بلوغ می رسد با بسياری از موارد بيگانه است و اين خانواده ھا ھستند که در شکل گيری شخصيت دختر درھمان 

زمانی که يک خانواده برای دخترش جشنی به مانند جشن عروسی می گيرد و در آن به رقص و . سنين بلوغ نقش دارند

 .پايکوبی می پردازد، تعاريف اين دختر از جشن تکليف با آن چه بايد باشد، از زمين تا آسمان متفاوت می شود

 مفھوم خودش را دارد و بر پايه نماز و نياش و با خدا خانواده، بر اين باور است جشن تکليف معنا و» کارشناس«اين 

 با اين مضمون برای دخترھا گرفته می ئیبودن بنا شده است و از ساليان دور در مراکز آموزشی و مدارس جشن ھا

با توجه به اين که بايد خاطره جشن تكليف يك خاطره شيرين تربيتى و معنوى باشد، مناسب است كه والدين به . شود

 .ژه مادران نسبت به اين موضوع ھوشيار باشندوي

جشن تکليف دانش آموزان مقدمه ای برای گام ھای «س اوقاف و امور خيريه شھرستان ھمدان، با بيان اين که ئير

سن تکليف وارد شدن دختران در راه ايمان، تعالی و «: ، گفته است»استوار و بيش تر در راستای قرب الھی است

  ».سعادت است

  

  :ماز اجباری در مدارسن* 

 ھای ايران در سال   مديرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری نماز جماعت در تمام مدرسه

برگزاری نماز جماعت . آموزان گنجانده شود گويد زمان نماز بايد در برنامه درسی دانش  او می . تحصيلی جديد خبر داد

 ئی آموزان به شرکت در آن از مسائلی است که ھر از گاھی در آستانه بازگشا ر دانش ھا و ترغيب و اجبا در مدرسه

  .  شود  ھا مطرح می مدرسه

در شورای عالی آموزش و پرورش »  ھای اقامه نماز در مدارس کشور سند جامع تقويت و تعميق فعاليت«چندی پيش 

يرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش مد. تصويب و برای اجرا به تمام مراکز آموزشی کشور ابالغ شد

 ٩۴-٩٣در سال تحصيلی »  ترين اقدام آموزش و پرورش محوری« ھای ايران را   کردن اين سند در مدرسهئیاجرا

  . خوانده است

آموزان به نماز جماعت و حضور   گويد جذب دانش  زاده می بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، محمدرضا مسيب 

 خانه است و در بند نخست سند ياد شده بر حضور مديران، معلمان و  يران در صفوف نماز، شعار امسال اين وزارتمد

  . ھا تاکيد شده است مربيان در نماز جماعت مدرسه

 که سيستم آموزشی کشور برای فراھم کردن امکانات الزم برای آموزش کودکان ئیبنابراين، با ھمه کمبودھای و تنگناھا

عزم را جزم کرده تا بخشی از بودجه » دولت تدبير و اميد«وجوانان با آن روبروست، اما وزارت آموزش و پرورش و ن

  .آموزان و آموزش قرآن صرف نمايد ناکافی خود را صرف نمازخوان کردن اجباری دانش 

 ھا بايد در  ت در مدرسهاند زمان اقامه نماز جماع ن وزارت آموزش و پرورش انديشيده مسؤوالبر اساس تدبيری که 

آموزان برای خواندن نماز جماعت بيش از پيش تحت فشار  به اين ترتيب دانش . آموزان قرار گيرد برنامه درسی دانش 

  .گيرند قرار می 

در کشور خبر داد و » مدرسه دارالقرآن الکريم «۶٠٠ زاده از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای احيای  مسيب

  . شود  ھا پنج ھزار مربی قرآن استخدام می مدرسهگفت برای اين 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 ھزار روحانی اقامه نماز جماعت در ٢٠و » فرھنگی غير روحانی« ھزار ٣۵ زاده، در حال حاضر  به گفته مسيب

 .ھا را بر عھده دارند مدرسه 

نماز برای   زن پيش ۴٠٠کشد و  زاده در مراسم گشايش آن سخن گفت سه روز طول می  دوره آموزشی که مسيب 

 . بينند ھا در آن آموزش می حضور در مدرسه 

 دقيقه نماز جماعت اقامه شود و به ھيچ وجه نبايد اين ٣٠در تمامی مدارس کشور بايد به مدت «: زاده، گفته است مسيب 

  ».زمان به کار ديگری اختصاص يابد

، بلکه مغاير با حقوق کودک و قوانين جھان مجبور کردن کودکان و نوجوانان به نماز خواندن نه تنھا غيرانسانی است

 .به عالوه اين اجبار سبب می شود که بسياری از دانش آموزان از تحصيل رويگردان باشند. شمول است

اند نزديک به ھفت ميليون نفر در  آموزی که سال گذشته به مدرسه رفته   ھزار دانش ٣٠٠ ميليون و ١٢از مجموع 

 .اند  تحصيل کرده ئیمقطع ابتدا

  

  :جنبش نوين حمايت* 

وی پس . است »اگالنتين جب« به نام  جنبش نوين حمايت از حقوق کودکان وجود خود را در اصل مديون زنی انگليسی

بنياد «، ١٩١٩  بالکان و روسيه، در سال  بار کودکان کشورھای حوزه از جنگ جھانی اول به علت وضعيت فاجعه

  .ل دادرا در انگلستان تشکي» نجات کودکان

مادر حقوق نوين . در ژنو فرستاد» سازمان جھانی حفظ صلح«را تنظيم کرد و به » منشور حقوق کودکان«وی سپس 

من بر اين باورم که ما بايد خواھان رعايت حقوق خاص کودکان باشيم «:  خود را اين گونه آغاز کرده بود کودکان نوشته

 در نشست عمومی ١٩٢۴ سپتامبر سال ٢۴اين منشور در . » کنيمو برای به رسميت شناختن فراگير اين حقوق تالش

اما با انحالل سازمان جھانی حفظ صلح و . معروف شد» اعالميه ژنو«تصويب و به » سازمان جھانی حفظ صلح«

 .اعتبار شد  اين بيانيه بی ١٩۴۶تشکيل سازمان ملل متحد در سال 

روز جھانی کودک پا به حيات گذاشت، مجمع عمومی سازمان ملل ، که به مناسبت آن ١٩٨٩در روز بيستم نوامبر سال 

 آن کودکان سراسر جھان از حق زندگی، رشد و آموزش، حمايت و   حقوق کودکان را تصويب کرد که بر پايه اساسنامه

 .مشارکت در امور اجتماعی برخوردار ھستند

 اجتماعی، فرھنگی، قومی يا مذھبی آن ھا  ھای اين حقوق کودکان بايد در سراسر جھان، با صرف نظر از تفاوت

 .رعايت شوند

نامه  مفاد اين پيمان . روند  سال کودک به شمار می ١٨ ماده است، تمام افراد زير ۵۴ نامه که دارای  براساس اين توافق

قوانين بين   آور برای کشورھای جھان، از زاويه  حقوق سياسی شھروندی را در پيمانی الزام  برای نخستين بار مقوله

 .دھد المللی، با حقوق فرھنگی، اقتصادی و اجتماعی کودکان پيوند می  

 حقوقی ئی استوار نيستند؛ بلکه مبنائی گرا  ھمدردی يا اخالق بر اين اساس، مراقبت و کمک به کودکان ديگر فقط بر پايه

 ای که در  ای الزم را برای ايجاد شرايط زندگی ھ نامه موظفند، اقدام  اين توافق  کننده تمام کشورھای امضاء . نيز دارند

 : اصل کلی استوار است۴شی حقوق کودکان بر  نامه  پيمان . شان انسانی کودکان است، انجام دھند

در حق ھيچ کودکی نبايد به دليل جنسيت، اصليت، تابعيت، زبان، دين يا رنگ پوست او تبعيض قائل : حق رفتار عادالنه

 .شد

شود، بايد نخست رفاه و آسايش  در ھر تصميم دولتی، اداری يا خانوادگی که به کودکان مربوط می : دکاولويت رفاه کو

 .آن ھا در نظر گرفته شود
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 ھای  آن ھا بايد برای نمونه کمک. تمام کشورھا موظفند، رشد و پيشرفت کودکان را تامين کنند: حق زندگی و پيشرفت

 . کشی و سوء استفاده را تضمين کنند بر بھرهپزشکی، آموزش و محافظت کودکان در برا

ھا مشارکت داده  گيری  ھمه کودکان بايد ھنگام اظھار نظر توجه الزم را دريافت و در تصميم : احترام به نظر خردساالن

 .شوند

کان،  ھای مسلحانه، تجارت کود نامه افزوده شده که شرکت کودکان در درگيری تاکنون دو الحاقيه نيز به اين پيمان

 ھا  اين الحاقيه. کند اعالم می  از آن ھا را ممنوع (pornography))  جنسی از کودکان و تصويربرداری جنسی استفاده

 . پيدا کرده اندئی ضمانت اجرا٢٠٠٢ ھای آغازين سال  از ماه

 

  :نقض گسترده حقوق کودکان در حکومت اسالمی ايران* 

صورت  به   حقوق کودکان را نامه  پيمان ١٣٧٣ق بشر، ايران که در سال  بان حقو  در اين ميان براساس گزارش ديده

 قرار داشته که بيش ترين ميزان اعدام کودکان در آن ھا رخ ئیامضاء کرده، تاکنون در صدر فھرست کشورھا مشروط

سال را اعدام  ١٨  ھستند که ھنوز افراد زيرئیتنھا کشورھا ، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و يمنايران. می دھد

نامه مانند آزادی بيان، انتخاب مذھب و ممنوعيت  حکومت اسالمی ايران، بخش عمده مفاد پيمان  بنابراين، . کنند می

. زيرا آن ھا را با قوانين جاری و ايدئولوژی اسالمی اش مغاير است. سال و غيره پايبند نيست ١٨ اعدام کودکان زير

تن آنھا در ايران  ٢۶ از اين ميان. اند کودک در جھان اعدام شده  ٣٢ ر سه سال گذشته ھا د  ھای رسانه براساس گزارش

سال  ١٨ نوجوان زير ١٣٠ در سال جاری نيز.  شش نوجوان در ايران اعدام شدند١٣٨٧در سال . اند به دار آويخته شده

  .با گرفتن حکم اعدام در مسير اجرای حکم ھستند

وآمد کودکان دستفروشی می کنند و   ھای اصلی و پررفت شھرھای ديگر، در خيابانافزون بر اين در تھران و بعضی 

   ماشين  گل به مردم بفروشند يا شيشه بازی گرفته تا فال حافظ يا دسته  ھای خود را از خوراکی و اسباب   کوشند جنس می

دليل کار روزمره و فقر خانوادگی از اغلب اين کودکان به . ھا را تميز کنند و مبلغی از صاحبان آن ھا دريافت کنند

 ھم . شود در ايران، گاھی از اين کودکان برای قاچاق مواد مخدر نيز استفاده می.  ھا محرومند امکان آموزش در مدرسه

چنين حکومت اساليم در جنگ ھشت ساله ايران و عراق صدھا ھزار کودک را از مدارس و حتی بدون اجازه و اطالع 

در يک کالم حقوق کودکان به خصوص . کودکانی که در جبھه قربانی شدند. بھه ھای جنگ فرستادوالدين شان به ج

 .کودکان دختر، در سطح گسترده ای از سوی حکومت اسالمی ايران نقض می شود

ی و سانسور و اختناق می پوليسدولت شيخ حسن روحانی، يک دولت نظامی و امنيتی است که از طريق سرکوب ھای 

 ھای امنيتی را در راس پست ھای کليدی کشور قرار داده  از اين رو، روحانی چھره. ورات خود را پيش ببردخواھد ام

پورمحمدی که در راس . ظاھرا ھفت نفر از وزيران او غير نظامی ھستند اما آن ھا نيز داری سوابق امنيتی ھستند. است

ھای امنيتی و يکی از سه عضو کشتار زندانيان سياسی دادگستری دولت روحانی قرار گرفته يکی از منفورترين چھره 

  . به فرمان خمينی است۶٧در سال 

من سرھنگ نيستم، من «: يکی از مشھورترين جمالت شيخ حسن روحانی در مناظرات تلويزيونی اين جمله بود که گفت

، پاک سازی ارتش ۵٧ھمن در حالی که اولين ماموريت او از سوی خمينی در ماه ھای نخست انقالب ب» يک حقوقدانم

يت او نيز در راس شورای امنيت مسؤوليت داشته و آخرين مسؤولبود و او از آن تاريخ در ارگان ھا امنيتی فعاليت و 

 . ملی، يعنی باالترين ارگان امنيتی کشور بود

 اکنون کابينه پادگانی او اما. البته شايد منظور روحانی از جمله فوق اين بود که می خواھد بگويد من تفکر نظامی ندارم

با افزيش بی سابقه اعدام، جمله به کارگران معترض و اعتصابی، حمله به زندانيان در زندان اوين، تشديد سرکوب 
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اقليت ھای ملی و مذھبی، دست و پا بريدن، سرکوب سيستماتيک زنان، جداسازی جنسيتی در سيستم آموزشی، اجباری 

 و غيره ھمگی نشان دھنده اين واقعيت غيرقابل انکار است که کابينه اش ئی ابتداکردن نماز حتی به کودکان مدارس

. ی است و از جمله در تالش است مداری و دانشگاه ھا را نيز به ظادگان و حوزه ھای علميه تبديل کندپوليسامنيتی و 

  .واھد شد مردم را خواھد داشت يا نه، در گذر زمان مشخص ختغيير اجابت خواست ئیايشان توانا

  

  جمع بندی

در جمع بندی می توان تاکيد کرد که بايد آزادی و حقوق معلمان و کليه کارکنان مدارس کشور، به اندازه ای باشد که آن 

ھا بدون فشار و سانسور و ھم چنين دغدغه معيشت، وقت آزاد خود را وقف بازسازی افکار خود در عرصه ھای 

  . با خيال آسوده به تدريس بپردازندفرھنگی و اجتماعی نمايند و بتواند 

چرا که نھايتا آن ھا آينده سازان جامعه . تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان از اھميت ويژه و شايانی برخوردار است

.  می گذارندئیھستند و بر رشد و پيشرفت و توسعه اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و تکنيکی جامعه تاثير به سزا

 سياست ھای آموزی و تربيتی، آن چنان زمينه را برای آموزش کودکان و تعيينآموزش و پرورش بايد در بنابراين، 

  . نوجوانان و جوانان مساعد سازد که آن ھا از باالترين امکانات تحصيلی مجانی برخوردار گردند

 و جوانان باشد به معنای  که به فکر تحصيل و رشد و آموزش کودکانئیاما در جامعه ما، چنين اھداف و سياست ھا

بنابراين، جامعه ما به ويژه . آن چه که ھست ارعاب و تھديد و سانسور و تنبيه و سرکوب است. واقعی وجود ندارد

نيروی جوان، ھيچ چاره ای جز مبارزه با ھدف سرنگونی کليت حکومت جھل و جنايت اسالمی و برقراری يک جامعه 

بنابراين، يکی از شعارھا و خواست اصلی اين دوره اکثريت . ه و غيرمذھبی نداردعادالنه انسانی، آزاد، برابر، مرف

  .  استئی دين از دولت و آموزش و پرورش و سيستم قضائیشھروندان جامعه مان، جدا

بی ترديد، برای رسيدن به اين اھداف انسانی و اجتماعی از جمله در عرصه آموزش و پرورش، مبارزه و تالش جنبش 

  !اعی، دانش آموزان و دانش جويان و والدين آن ھا، امری ضروری استھای اجتم

  

  ٢٠١۴بر و، اکت١٣٩٣ ]ميزان[ ديدگاه سوم، مھرۀماھنام: منبع

 

  


