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  شمس الدين امانتی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٨
 

  برگزاری کالس درس در طويله،
  ! مدرسه برکت؟٢٠٠ھمزمان با افتتاح

  

 از ھمان اوايل بر سر کار آمدن رژيم   مناطق محروم،آموزان در روستا ھای  الينحل چگونگی تحصيل دانشۀپروس

 والدين دانش آموزان فقير و ستمديده از يک سو، سياستمداران و مجريان سياست ھای ۀاسالمی، تا کنون مورد مناقش

ه ک متأسفانه نه اين.  مذھبی رژيم سرمايه داری اسالمی حاکم بر ايران، از سوی ديگری بوده و خواھد ماند- ارتجاعی 

بود بد و بدتر ھم در اين زمينه تغيير مثبتی ايجاد نشده، بلکه وضع تحصيلی دانش آموزان در مناطق محروم از آنچه که 

 سال جاری ]ميزان[ مھر ماه٣ی که ھمزمان با به صدا در آوردن زنگ مدارس در روز شنبه ئشده است، تا جا

 کيھان بر ۀ، و گزارش جنجال برانگيز روزنام»نرجس«ۀ  دولتی دخترانۀدر دبيرستان نمون» روحانی«تحصيلی، توسط 

کالس درس به ١٣٠٠با ) ره(ی فرمان حضرت امامئ بنياد برکت وابسته به ستاد اجرا جديدۀ مدرس٢٠٠«: سرافتتاح

در استان زرخيز » دبستان ميھن سيد خدر«، ھمزمان در».آموزان مناطق محروم  مقام معظم رھبری به دانشۀعنوان ھدي

ی مأمورين رژيم در آموزش و پرورش، درميان غم و تحقير ختن زنگ مدرسه و به دور از ھياھون بدون نواخوزستا

  . کار کرده ، آغاز ب»طويله ای«فراوان، دانش آموزان دختر و پسر تنھا کالس اين مدرسه در اين روستای محروم در 

 رابطه با بازگشائی مدارس، ھمراه با جنجال سياسی مأمورين رژيم در بخش ھای گوناگون آموزش و پرورش در

 تا. کامل در کليه زمينه ھا، به منظور فريب افکار عمومی به اوج خواھد رسيد» آمادگی«تعريف و تمجيد از خود و 

کار «: که ، با اشاره به اين٩۵ -٩۶ مھر در سال تحصيلیۀی که معاون آموزش متوسطه و رئيس ستاد مأمور پروژئجا

ھزار مدرسه در سراسر کشور داريم که اين ١٠۵ما «گفت: ، به خبرنگار پانا».ار گسترده ای است مھر کار بسيۀپروژ

زيکی، بھداشتی، اين آمادگی از جھت آمادگی ف. وندمدارس بايد از ابعاد مختلف برای آغاز سال تحصيلی آماده ش

  !»ر اين ابعاد وجود نداردورزشی، کتاب ھای درسی، معلمان است که خدا را شکر کار انجام شده و نگرانی د

 او و ھم پالکی ھايش ًااساس.  مھر، از منظر نامبرده واقعی استۀرئيس ستاد پروژ»علی زرافشان«آيين شکر گزاری

  .ھيچگاه نگران وضعيت دانش آموزان و معلمان زحمتکش و محروم از امکانات مورد نظر او نبوده و نخواھند بود

م اسالمی، گزارشی واقعی اما دردناک و تأسف برانگيز نيز منتشر شد که زندگی ی تبليغاتی رژيدر خالل اين ھياھو

که نوشتن و  علی رغم اين. ی را نشان می دھدئراه با والدينشان در مناطق روستابخشی از کودکان محروم و ستمديدە ھم
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اشتغال دارند، سخت » تحصيل«بحث بر سر سرنوشت اين تعداد از دانش آموزان و معلم فداکار آنھا که در طويله ای به

  . وظيفه انسانی ھمگی ما است، خاصۀاما اطالع رسانی و افشاگری در اين زمين. و آزار دھنده است

ی ئعنوان منتقد دولت ظاھر می شود، رسانه ه  پاسدارن که بهاين گزارش توسط خبرگزاری مھر، سايت نزديک به سپا

در مجلس اسالمی است که خالف »باغملک«و » ايذه« مردمۀنمايند »خادمی« اين سايت سخنان ۀمنبع مورد اشار. شد

را »شکرگزاری از خداوند«گونه معاون وزير آموزش و پرورش رژيم اسالمی، جای ھيچ»زرافشان«گفته ھای آقای

  .باقی نگذاشته است،  اين مدرسه، والدين آنھا، معلم زحمتکش و اھالی اين روستای فراموش شده برای دانش آموزان

چند روز قبل « او به خبرنگار مھر گفت. جالب، شنيدنی و در عين حال دردناک است» خادمی«رح اين سفر از زبان ش

رفتم، اين روستا ھا جاده ندارند و بايد با ماشين کمک دار آن ھم اول سنگ » ايذه«برای بازديد به دو روستای شھرستان

کيلو متری را پيمود و به اين روستا ٢٠ ۀود چھار ساعت، فاصلھا را با دست از جاده برداشته و بعد ھم با گذشت حد

، يکی برای نگھداری محل متر بود١٢، دو فضا در کنار ھم بودند که ھر کدام از آنھا »سيد خدر«در روستای. رسيديم

که بيشتر از )طويله(در محل نگھدای حيوانات. بود) طويله(و ديگری محل نگھداری حيوانات) کاھدان(خوراک حيوانات

مترمربع ھم نبود، بخشی معادل يک و نيم متر آن را برای محل خواب معلم تعيين کرده بودند، پتو و وسايل شخصی ١٢

. برگزار می کرد»طويله«و صبح ھم بعد از بيداری، کالس درس را می بايستی در ھمينبود ) طويله(معلم در آن مدرسه

  ».بلکه در تمام اين روستا حتی يک توالت ھم يافت نمی شود)طويله(اين در حالی است که نه تنھا در اين مدرسه

رژيم اسالمی نيست، بلکه » برانداز«و » معاند«، »اپوزيسيون«اين گونه اظھارات صريح و بی پروا، سخنان افرادی از

حکومتی است که مقبوليتش برای نماينده شدن در مجلس اسالمی، عالوه »نمايندگان مجلس اسالمی«مربوط به يکی از

اما عمق اين فاجعه آنچنان ھولناک و شرم . بر عبور از صافی شورای نگھبان، از ھفت خان رستم نيز گذر کرده است

گذرد،  می» زرخيز«آنچه در مدرسه ای از توابع خرمشھر اين استان.  آن گذر کندآور است که نامبردە نمی تواند از

گونه شک و ترديدی برای خوانندگان اين گزارش باقی نخواھد گذاشت که رژيم سرمايه داری اسالمی حاکم  جای ھيچ

 در کشورھای  جنگ ضدانسانیۀر را صرف ھزينالھا ميليارد د و در کشوری که ساالنه دە٢١ قرن بر ايران، در

دانش آموزان دختر و پسر در دی است که يمی کند، يک تراژ» عراق، سوريه، يمن، افغانستان، لبنان و فلسطين«

شب و )طويله(ی محرومی، مجبور به تحصيل در طويله شوند و معلم فداکار آنھا نيز در گوشه ای از اين کالسروستا

  !واندن و نوشتن بياموزد؟روز را سپری کند تا به دانش آموزان اين روستا خ

ی دارند و ھر لحظه امکان فرو ريختن ئ در مناطق محروم قدمت بسيار باالیئاز سوی ديگر برخی مدارس روستا

اکنون حدود يک «گفت: وزير آموزش و پرورش رژيم اسالمی»فانی«به گزارش مشرق، . ساختمان مدرسه وجود دارد

تواند اين مدارس   ريشتری می۵ين بدان معنا است که يک زلزله حدود سوم فضاھای آموزشی کشور استاندارد نيست، ا

مديرکل نوسازی و تجھيز مدارس سيستان و بلوچستان، به خبرگزاری » راشکی«در ھمين رابطه . ».را تخريب کند

 کالس ۵٧۶ کالس درس آن تخريبی است و عالوه بر ۶٢٠٠ ھزار کالس درس در اين استان ٢۴۴۶٩از «تسنيم گفت 

  » .س خشت وگلی با کمبود چھار ھزار کالس درس مواجه ھستيمدر

: مدير کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان، به خبرنگار ايسنا گفت» عليرضا نخعی«اين در حالی است که 

لم ھزار مع١٢که به نرم متوسط کشوری برسيم، در سال جاری تحصيلی  با توجه به نسبت دانش آموز به معلم برای آن«

  ».در سيستان وبلوچستان کمبود داريم

، فيش ھای حقوقی  فرھنگيانۀ ميليارد تومانی در صندوق ذخير٨٠٠٠وم از اختالس در چنين شرايطی اگر يک ميليون

 سوخت جامد، راکت قدير، راکت(راکتی سرسام آور ساخت و ساز در حوزه ۀی سپاه پاسداران و ھزينچپاولگران مافيا
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 »خادمی« مورد نظر آقای)طويله(ۀرا به استان سيستان و بلوچستان و مدرس) .....و  خرمشھر  راکت سجيل، و راکت

دليل نبود امکانات  اختصاص دھند، نه دانش آموزی در طويله درس خواھد خواند، نه به » ايذه و باغملک« مردمۀنمايند

و نه معلم آنھا شبانه روز در طويله تحصيلی در مناطق محروم دانش آموزان از تحصيل و مدرسه باز خواھند ماند 

  .خواھد کرد»استرحت«تدريس و 

 رژيم اسالمی، بلکه دستيابی به ساير ۀ در ايران تحت سلط  استاندارد و تحصيل رايگانۀنه تنھا دستيابی به مدرس

 بر مبنای امکانات آموزشی، بھداشتی، ورزشی، آزمايشگاھی و ايجاد مدارسی عاری از آموزش بر مبنای دين و تفکيک

جنسيت، در شرايطی متحقق خواھد شد که دانش آموزان، دانشجويان و معلمان آنھا در تشکل ھای مستقل خود و بدون 

 کارگر ۀ طبقۀوابستگی به رژيم اسالمی، در عرصه ھای گوناگون، در ارتباط نزديک و سازمان يافته با مبازات روزمر

  .  مذھبی رژيم اسالمی، دست يافتنی است- ارتجاعی آگاه، متحد، متشکل و در تقابل با سياست ھای

ی بر ئی تا ھموار کردن مسير پيروزی نھاپيروزی در اين مرحله از مبارزه و راه غلبه بر پراکندگی موجود و تقابل جد

  .رژيم اسالمی، در سازمانيابی و متشکل شدن است

  ١٣٩۵ ]ميزان[ مھر۶سه شنبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 


