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IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  سال نو تحصيلی
  )در تبعيد( انجمن قلم ايران ۀبياني

  

 محيط ھای آموزشی می شوند تا مدارج آموزشی ۀ ميليون دانش آموز روان١٢، بيش از ]ميزان[از نخستين روز مھرماه

  .را در ايران طی کنند

بنا بر معيارھای حاکم در مناسبات اسالمی در ايران، روشن است که حضور ميليون ھا دانش آموز در محيط آموزشی، 

 بلندی از نابکاری ۀاشاره به پاره ای از آن ھا، خود سياھانبوھی از دشواری ھا و نا بسامانی ھا را در پی دارد که تنھا 

  .ھای اين رژيم را رقم می زند

آنچه در نگاه و مرتبۀ نخست، نظر را به خود جلب می کند، ھزينۀ باالی آموزشی برای ھر دانش آموز است که بار 

  . کش و توده ھای کارگر وارد می آوردنی بر دوش مردم زحمتسنگي

 ھزار تومان و به ٧٠٠ ورود به مدرسه ھای دولتی، ۀار ھای رژيم نشان می دھند، کم ترين ھزينھمان گونه که آم

 ما، ھزينه ای بسيار ۀ ميليون تومان است که با توجه به سطح درآمد اکثريت مردم جامع١٠دبستان ھای غيردولتی، 

 که توان پرداخت چنين ھزينه ای را اين امر سبب می شود که بخش بزرگی از دانش آموزانی. سنگين به شمار می آيد

  . ندارند، پشت کالس ھای درس باقی بمانند

له بايد از وضعيت اسفناک مدرسه ھای استان ھای محروم کشور ياد کرد، به ويژه بايد به دبستان ھای أاين مسدر کنار 

بسياری از دبستان ھا که . ندترين امکان ھای آموزشی برخوردارن و بلوچستان اشاره کرد که از کمبسيار محروم سيستا

کالس ھا، در . ی داشته باشند، حتا سقفی باالی سرشان نيستئ اين منطقه کارابايد برای بيش از نيم ميليون دانش آموز

  . شوند که از کم ترين امکان ھای آموزشی برخوردارند ميان کپَر و حصير خرما يا چادر برپا می 
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 ئی، جابه جائیھای بھداشتی در بسياری از دبستان ھای عشايری و روستا سرويس ھزار آموزگار، نبود ٨کمبود بيش از 

 کيلومتر برای رسيدن ٣ ھای دراز، اغلب بيش از   و پيمودن مسافتئیدانش آموزان با وانت بار در منطقه ھای روستا

 ما ۀ محروم جامعبه کالس درس، تنھا بخش کوچکی از مشکل ھای آموزشی است که سد راه دانش آموزان منطقه ھای

  . ست

 ئیھا دليل به کودکان،اين . کودکان کار و خيابان نيز يکی ديگر از دشواری ھای آموزشی را تشکيل می دھد وضعيت

  .اند  بازمانده آموزش از ديگر، سخت شرايط يا و سرپرستی  بی ھا،  خانواده فرھنگی و مالی فقر مانند

 قانون اساسی، دولت ٣٠ر از آموزش، در حالی است که بنا بر اصل ھای کارگری و فقي محروميت کودکان خانواده

  . متوسطه، خدمات آموزشی رايگان ارائه کندۀموظف است به شھروندان خود تا پايان دور

 به بسياری کودکان ما ۀجامع در .محروميت کودکان بدون شناسنامه از تحصيل را نيز، بايد به اين نابسامانی ھا افزود

 شناسنامه، بدون کودکان .اند  بازمانده آن ۀادام و آموزش از و اند محروم حق اين از مختلف، و اگونگون ھای دليل

 گيرد برمی در را غيره و خيابان و کار کودکان محروم، و ئیروستا مناطق برخی در ساکن دختران از زيادی جمعيت

 ساکن که افغان ويژه به خارجی، مردان با ايرانی زنان ازدواج حاصل که کودکانی مانند( قانونی ھای مانع دليل به که

  .مواجھند تحصيلی محروميت با و شوند  نمی محسوب ايرانی شھروند )ندارند شناسنامه اما ايرانند

.  که سيستم آموزشی را زير ضرب برده استستا کمبودھای فراوانی ۀکمبود آموزگار و کادر آموزشی نيز، از جمل

 مردساالری و نيز به حاکميت فرھنگ مردانه بر سيستم آموزشی اشاره - افزون بر اين، بايد به فرھنگ ارتجاعی مذھبی 

تری از آنان ھم دختران را در سيستم آموزشی کمتر و تعداد بيشکرد که به زنان سھم ناچيزی در اين زمينه می دھد و س

  . نشين می کندرا خانه

جداسازی جنسيتی نيز، دورۀ تازه ای از جداسازی در سطحی گسترده است تا حکومت اسالمی ايران بتواند با مھار 

  .روابط جنسيتی، موقعيت شکننده و بحرانی خود را حفظ کند

می شود کودکان آموزان و تنبيه بدنی آنان در حاکميت جمھوری اسالمی ايران، سبب  رواج مواد مخدر در ميان دانش 

اين . بدنی مختلفی را تجربه کنند آوری را در مدارس از سر بگذرانند و تنبيه ھای روحی و   ما روزھای وحشت ۀجامع

  . نيز به مرگ دانش آموزان و يا آسيب بدنی و روانی به آنان منجر می شودئیتنبيه ھا در موردھا

ری مانند کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی، گيلکی، لری و به اين سياھه ھم چنين می توان ممنوعيت زبان ھای ماد

  . آذربايجانی را افزود

 سالگی می رسند، ياد کرد و به انجام مراسمی با محور و ٩در دبستان ھا برای دخترانی که به سن » جشن تکليف«و از 

ذھنيت کودکان نھادينه کند و  می کوشد تفکيک جنسيتی را در ءاشاره کرد که از ابتدا» نماز و سجاده و تکليف«اولويت 

  .ن تری قرار دھدئيزن را در مرتبۀ پا

  . ست برای سلطه بر ذھنيت کودکانانماز اجباری در دبستان ھا نيز، از ديگر تالش ھای حکومتی 

 ئیله ھاأآن، از مسآموزان به شرکت در  ھا و دبيرستان ھا و ترغيب و اجبار دانش برگزاری نماز جماعت در دبستان 

  .شود ھا مطرح می  مدرسه ئی بازگشاۀکه در آستانست ا

شيوه ھا و مواد درسی و آموزشی بر اساس راه کارھای تحميلی اسالمی از ديگر دشواری ھای نظام آموزشی در ايران 

  .  حقوق کودک به شمار می آيدۀبه شمار می رود که در عمل، مصداق نقض گسترد

اين .  آموزش پيش دانشگاھی در نظام اسالمی ايران ستألۀ وحشتناک مسۀداين تومار بلند تبھکاری بخش کوچکی از پدي

سياست نابکارانه می کوشد روح آموزشی سالم و تربيت و پرورش روحی و جسمی کودکان جامعه ما را از سن ھای 
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 ۀ آنان، انسان نمون انسانی و برابر محروم می کند تا بلکه بتواند ازۀن به بند بکشد و آنان را از رسيدن به يک جامعئيپا

  . اسالمی بار بياورد

اما، بيش از سی و پنج سال تالش و جان کندن حاکميت تبھکار اسالمی، با تمام فشار و تحميلی که بر تودۀ کودکان 

 ھمين دانش آموزان ۀخيزش ھربار.  ما وارد می آورد، ھرگز قادر نشده است به ھدف ھای شوم خود برسدۀجامع

  .وفان درو می کنندطآنان که باد می کارند، م اسالمی، نشان داده است پرورش يافته در نظا

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ١٣٩٣ ]ميزان[اول مھرماه

 

  


