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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠۵
  

  ]ميزان[فردا سيزدھم مھر ماه
 !ھا با تظاھرات معلمان سراسر کشور ھمراه شويم در خيابان

   

ای،  ھای فرھنگيان ايران، با انتشار بيانيه شورای ھماھنگی تشکل.  جھانی معلم است پنج اکتبر، روز- سيزدھم مھر ماه 

  .زنند آيند و مطالبات خود و آموزش و پرورش را فرياد می ھا می اند که در اين روز به خيابان اعالم کرده

ی به نام ابوالحسن خانعلی در اين روز معلمچرا که .  ارديبھشت بوده است١٢روز معلم در ايران قبل از انقالب، روز 

  . آميز معلمان در ميدان بھارستان جان باخت ، در تجمع اعتراض١٣٤٠در سال 

 اسالمی حکومت توسط انقالبيون و ايران مردم ٥٧ انقالب دستاوردھای سرکوب و انقالب پيروزی از پس اما

 مرتضی هللا آيت مرگ روز به نيز معلم روز جامعه، کردن اسالميزه راستای در و رسيده قدرت به تازه داری سرمايه

  .شد داده تغيير مطھری

 سال ھر )مھر ١٣( اکتبر ۵ روز )متحد ملل سازمان فرھنگی علمی آموزشی سازمان( يونسکو پيشنھاد به جھان سطح در

  .است تعطيل روز اين کشورھا بعضی در که است شده گذاری نام معلم روز عنوان به

  

 
 

  : ای صنفی فرھنگيان ايران که اين فراخوان را داده، از جمله نوشته استھ شورای ھماھنگی تشکل

  .مئيگو روز جھانی معلم، را به معلمان ايران و جھان تبريک می) پنج اکتبر( سيزده مھر«

  . و اتحاد عمل معلمان سراسر ايران باشدئیگرا تواند مبنای ھم اين روز نقطه عطفی است که می
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در اين روز . سازد المللی برجسته می المللی يونسکو، اھميت اين روز را در بعد بين وی نھاد بينگذاری اين روز از س نام

  .کند سال معين می سازمان جھانی آموزش با شعار واحد، رويکردھای آموزشی را برای يک

اھنگ با معلمان کند ھم داشت اين روز، تالش می ھای صنفی فرھنگيان ايران، ھر ساله با گرامی شورای ھماھنگی تشکل

  .آموزان ايرانی را مطرح و پيگيری نمايد سراسر جھان، مطالبات آموزشی و صنفی معلمان و دانش

، شورای ھماھنگی در استان خراسان شمالی، براساس نظر اکثريت ١٣٩٦بر ھمين اساس، در جلسه شھريور ماه 

 عادالنه برای آموزش و پرورش اختصاص ھای عضو، تصويب شد که روز جھانی معلم، به طرح مطالبه بودجه تشکل

يابد، چرا که از نظر اين شورا، بخش اعظمی از مشکالت آموزش وپرورش در ايران به عدم تخصيص بودجه مناسب 

  .آموزان و معيشت معلمان شاغل و بازنشستگان فرھنگی، ارتباط دارد با نيازھای آموزشی دانش

از . ستند که نھاد مدرسه يک نھاد مصرفی و برای دولت ھزينه ساز استشوربختانه، فرادستان آموزشی بر اين باور ھ

سازی آموزش، در بودجه آموزش و پرورش  سازی و خصوصی کوشند از رھگذر پولی رو به اشکال گوناگون می اين

  . نمايندئیجو صرفه

چنين اين رويکرد، منزلت  مھ. آموزان آسيب زده است ھا به بالندگی آموزشی دانش از نظر شورای ھماھنگی، اين سياست

  » ...و معيشت معلمان شاغل و بازنشسته را با مشکالت جدی روبرو ساخته است

با توجه به وضعيت ... « شده است که تأکيدشمردن مطالبات بر حق و عاالنه معلمان، در پايان  در اين اطالعيه ضمن با 

توانند در  ھای صنفی استانی می  آمد ھمکاران، تشکلھا و مشکالت احتمالی رفت و  برخی استانئیگستردگی جغرافيا

  ».ھا نيز تجمع برگزار نمايند مقابل ادارات شھرستان

توانند محل تجمع  باشد، فعاالن صنفی با مشورت و خرد جمعی می  که دارای تشکل صنفی فعال نمیئیھا در مورد استان

  »فرھنگيان ايران ھای صنفی اھنگی تشکل شورای ھم.ھا معين کنند را در مرکز استان يا مرکز شھرستان

*** 

شود که بنا به گفته وزير آموزش و  امسال کاروان يک ميليونی فرھنگيان نيز در شرايطی وارد سال تحصيلی جديد می

ھا معوقات عقب افتاده زيادی دارند اما  پرورش، اين وزارتخانه، ھزار ميليارد تومان به فرھنگيان بدھکار است و آن

  .ت در سال تحصيلی جديد اين معوقات به صفر برسدقرار اس

 از شرايط سخت کمبود ئیبرند و برای رھا مدارس ھر ساله از بيماری مزمن و قديمی عدم پرداخت سرانه رنج می

  .شوند آموزان می سرانه، دست به دامان اوليای دانش

 ميليون ٢موز در متوسطه اول و نزديک به آ  ميليون دانش٣آموز و   ميليون دانش٨، حدود ئیامسال در دوره ابتدا 

   .کنند آموز در متوسطه دوم تحصيل می دانش
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 ميليون ٥/١٣به اين ترتيب، حدود يک ميليون معلم و کادر آموزشی در سراسر کشور وظيفه سنگين و حياتی آموزش 

ھا و برطرف شدن   اين خواستهھا و مشکالتی دارند که عدم تحقق دار ھستن اما معلمان خواسته آموز را عھده دانش

ويژه در روز معلم سخنان بسياری در  ھاست به اگرچه سال.  منفی گذاشته استتأثيرمشکالت در کيفيت کار معلمان 

 و پرورش با مشکالت متعددی مواجه است که  شود اما از نگاه معلمان، آموزش ضرورت توجه به جايگاه معلم گفته می

  .ھای مختلف اين مشکالت را مزمن کرده است  در دولتاولويت نداشتن موضوع آموزش

آموزان آموزش دھد در حالی که  تواند برابری و عدالت را به دانش  اساسی اين است که معلم چگونه میسؤاليکی 

  ! گيرد عدالتی قرار می خودش مورد تبعيض و بی

  
ھا مجبورند کار دوم و يا سومی پيدا کنند تا بتوانند  آن.  زندگی معلمان استتأمين ديگر عدم کفاف دستمزدھا برای مسأله

کند و  حوصله می  ھم خود معلم را خسته و فرسوده و بیمسألهاين .  کنندتأمينشان را  ھای زندگی خود و خانواده ھزينه

انه اين معضل نه تنھا در سيستم آموزش و تأسفم. آورد ن میئيگذارد و کيفيت آموزش را پا ی متأثيرھم در تدريس او 

ھای جامعه جريان دارد آن ھم در حالی که ھمين سال گذشته افشا شد برای ھزاران  پرورش کشور، بلکه در ھمه عرصه

يعنی در ھمين عرصه . شود ت می ميليون تومانی پرداخ٣٠٠ و ٢٠٠، ١٠٠ھای نجومی  رتبه دولتی، حقوق مدير عالی

  .پرداخت مزد برای مزدبگيران نيز تبعيض بزرگی وجود دارد

ھای امتحانی ھستند و بايد برای امتحان روز بعد  آيند نيز مشغول تصحيح برگه گويند حتا زمانی که به خانه می معلمان می

  د؟کن  طراحی کنند، آيا يک معلم واقعا ھشت ساعت در روز کار میسؤالنيز 

 .آموزان دختر و پسر چنين دانش  مھم ديگر تبعيض بين معلمان زن و مرد است و ھممسأله

چنين آموزش سکوالر محروم ھستند و فعالين آن،  تر از ھمه معلمان ايران، از حق تشکل دموکراتيک خودشان و ھم مھم

طوری  دھنده ھستند به ای درسی ھم آزارھ به عالوه کتاب. گيرند ھمواره تحت تعقيب و تھديد، زندان و شکنجه قرار می

چنين سايه شوم ايدئولوژی مذھبی  ھم. زند ، بين دختر و پسر تبعيض موج میئیھای درسی ابتدا که حتا در تصاوير کتاب

ترين شباھتی به سيستم  خورد در نتيجه اين سيستم، کم حاکميت نيز ھمواره بر باالی سر اين سيستم ايستاده و تکان نمی

  .شمول جھانی ندارد  و پرورش سکوالر و جھانآموزشی

ويژه در  ھا، به آموزان والدين آن ھای مھم معلمان سراسر کشور، دانش پذير نيز يکی از مشغله مدارس کلنگی و آسيب

  .ھا فقير کشور، که مورد تبعيض قرار گرفته مانند کردستان، سيستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان استان

ست که يکی از والدين  ديگر عدم تحصيل کودکان کار و خيابانی و کودکان مھاجر و پناھنده و يا کودکانی مھم مسألهيک 

  .آن افغان ھستند
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***  

ھا  اند و ضوابطی که برای استخدام آن  به وجود آوردهئی مھم جديد که در عرصه استخدام معلمان ابتداتغييريک 

طور جدی عليه آن موضع نگيرند و خواھان لغو  اگر معلمان کشور، به. تاند به غايت غيرانسانی و فاشيستی اس گذاشته

ھای آموزش و پرورش کشور، نفوذ خواھد کرد  توان گفت که فاشيسم در تمامی عرصه آن نشوند محکم و با جرات می

 .ھا و جامعه بسيار خطرناک و ھشدار دھنده است که برای کودکان و آينده آن

ش حکومت اسالمی ايران، مجموعه ضوابط به غايت فاشيستی را برای داوطلبان شغل اخيرا وزارت آموزش و پرور

مشخصی را » ھای بيماری«شوند نبايد  معلمی در نظر گرفته که مطابق آن، معلمانی که وارد آموزش و پرورش می

 .داشته باشند

ياد به سيگار، کوتاھی يک پا بيش مزه، گواتر، اعت زنان، ميگرن شديد، ديابت بی» موھای زايد صورت«و » ناباروری«

برای ( »شود ی که که مانع تلفظ برخی حروف فارسی مثل چ، گ، ژ، ق تغييرلھجه غليظ و غيرقابل « سانتيمتر و ١٠از 

 .اند ، در شمار موانع ورود افراد به حرفه معلمی ذکر شده)ئیمعلمان دوره ابتدا

، نوشته بود که اين ضوابط، از سوی مرکز ١٣٩٦ھريور  ش١ امنيتی فارس، روز چھارشنبه - خبرگزاری حکومتی 

داوطلبان ورود به دانشگاه «ريزی نيروی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش، برای  برنامه

 .منتشر شده است» ئیفرھنگيان و دانشگاه تربيت دبير شھيد رجا

 قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ١٢ ماده ٢نامه مطابق بند يک و  اين شيوه«: کند  میتأکيدگزارش 

نامه  ھای مندرج در اين شيوه شوند نبايد بيماری تھيه و تدوين شده و بر اساس آن معلمانی که وارد آموزش و پرورش می

 ».را داشته باشند

ھا، با  د ھستند و انتشار آنشود که توام با ذکر جزئيات پزشکی متعد شيوه نامه مورد اشاره، شامل موارد متعددی می

 .انتقادات فراوانی در فضای مجازی مواجه شده است

ريزی نيروی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش، از جمله  نامه مرکز برنامه در شيوه

در » میھای رح سابقه جراحی بيماری«و » بلوغ زودرس يا ديررس«، »موھای زايد صورت«، »اختالالت زنانگی«

 .اند ھای منجر به منع استخدام داوطلبان معلمی ذکر شده »بيماری«زنان، از جمله 

 در يک يا ھر دو ئیھر نوع نقص ميدان بينا«، »در يک چشم، پس از اصالح با عينک ١٠/١٠تر از  نداشتن ديد کم«

 .ستندھای ذکر شده ھ از ديگر ممنوعيت»  عدد٢٠ھا از  تر بودن تعداد دندان کم«و » چشم

) استخوانی( ھرگونه اعمال جراحی«، »انحرافات ستون فقرات مادرزادی يا اکتسابی در اشکال شديد و ناتوان کننده«

ھا در صورتی که مانع اعمال طبيعی  قطع يا فقدان يکی از اندام«، »ستون فقرات اگر موجب ناتوانی جسمی شده باشد

ای ديگر نيز، در بخش ھای مختلف ويژه نامه، مورد اشاره قرار متر از پ  سانتی١٠و کوتاھی يک پا بيش از » شود

 .اند گرفته

ايجاد شده و به ) ، جنگیئیشغلی، دارو( ئیھای پوستی که در اثر حساسيت و يا مسموميت نسبت به مواد شيميا بيماری

، و آسيب اعصاب »ند دھتغييروقتی که شديد باشند و يا منظره صورت را «، )جوش( درمان مقاوم باشند، انواع آکنه

 .شود نيز از موارد بازدارنده از استخدام داوطلبان معلمی ھستند» اختالل عملکرد يا کراھت منظر«صورت که منجر به 

در «ای قلب، سنگ ھای کليه، پروستات و مثانه   ميترال و آئورت، اعمال جراحی دريچه ھای شديد دريچه چنين، تنگی ھم

و » کليه شده و يا درمانی پيگير را بطلبند) کارکرد( ات فانکشنالتغييره باشند و موجب صورتی که انسداد ايجاده کرد
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اعمال جراحی روی کبد، کيسه صفرا، مجاری صفراوی و لوزالمعده، در فھرست بيماری ھای ممنوعه وزارت آموزش 

 .و پرورش جای دارند

سردردھای «، ميگرن و ساير »قی افسردگی خفيفانواع اختالل خل«فھرست بيماری ھای ممنوعه، حتی در ادامه شامل 

 .شود ھم می» اعتياد به سيگار و قليان«مزه، گواتر و  ، ديابت بی»مقاوم به درمان و ناتوان کننده

ی که مانع تلفظ برخی حروف فارسی مثل چ، گ، ژ، ق و تغييرلھجه غليظ و غيرقابل «بخش ديگری از اين فھرست، 

 . و دروس ادبيات فارسی دانسته استئیدارنده استخدام معلمان در دوره ابتدارا جزو موارد باز» شود ... 

صرفا دروس اختصاصی مثل رياضی، « و دبيرستان ئیای در دوره راھنما فھرست جنجالی، افزوده که چنين لھجه

 .بالمانع خواھد بود» و يا در امور اداری و دفتری... فيزيک، شيمی، زيست و 

ی ايران با اين قوانين فاشيستی خود، بخشی از شھروندان جامعه ايران را از حق زندگی و در واقع، حکومت اسالم

شمول فرھنگی و حق شھروندی است از اين رو جا  ضوابطی که مغاير با قوانين جھان. انتخاب شغل محروم کرده است

اشيستی حکومت اسالمی در داخل و المللی عليه اين قوانين غيرانسانی و ف دارد که در روز معلم امسال يک کمپين بين

  .خارج کشور، راه انداخته شود

 و ترکمن و عرب و ترک مانند زبانی ھای اقليت معلمی متقاضيان اغلب يا ھمه معلول، ھای انسان بر عالوه ترتيب، اين به

 مورد شکل به وفحر برخی ادای در چون دارند محلی لھجه و اند شده بزرگ مادری زبان با که ايران ھای شمالی و کرد

 اين و شد خواھند محروم ئیابتدا مدارس در معلمی حق از داشت خواھند مشکل استخدام ضوابط کنندگان تدوين نظر

   .شد خواھد خالی محلی معلمان از ،...و نشين  ترکمن و نشين عرب نشين، ترک مناطق در ئیابتدا مدارس يعنی

آميز و ستم مضاعف است، بلکه  ارسی است نه تنھا رسما رفتار تبعيضھا غيرف بنابراين، به کسانی که زبان مادری آن

  . آشکارا سياستی فاشيستی است

  
تواند به عنوان  اگر معلولی در ويلچر بنيشند نمی. دھند  درصد افراد جامعه را تشکيل می١٥طبق آمار رسمی، معلوالن 

اکنون آمار بيکاری معلوالن سه برابر ديگر . يم استمعلم درس بدھد؟ محروميت از اشتغال ھم از ديگر نتايج اين تصم

اما با اين تصميم . توانند در آن موفق باشند افراد جامعه است و معلمی يکی از مشاغلی است که افراد معلول می

ن سازمان بھزيستی و وزارت رفاه اين شعار مسؤوالپس چرا . شوند حاکميت، از يک فرصت شغلی محروم می

ھا انجام  خواھيم برای معلوالن اشتغال ايجاد کنيم يا اين و يا آن اقدامات را برای آن ما می«دھند که  یفريبکارانه را م

  »دھيم؟
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حتی اين ضوابط جديد استخدامی معلم، با کنوانسيون حقوق معلوالن و تعھدات حاکميت ھم مغايرت دارد، چرا که طبق 

صورت برابر و بدون تبعيض با سايران از اشتغال برخوردار  هھا حق دارند ب  کنوانسيون حقوق معلوالن، آن٢٧ماده 

  .شوند

 مداوم تغيير دھد مانند تغييرکند آن قوانين اندکی که به نفع جامعه است يا   البته حکومت اسالمی ايران، ھمواره تالش می

ھا را دور بزند مانند ھمين ماده  داران و استثمار ھرچه شديدتر نيروی کار و يا آن قانون کار به نفع کارفرمايان و سرمايه

   کنوانسيون حقوق معلوالن کشور٢٧

ھا را فراھم سازد و  به جای اين که دولت، برای شھروندان معلول کشور، امکانات الزم از جمله شرايط استخدامی آن

ستی که روزگاری سيا. ھا از جامعه گرفته است ھای کار و اشتغال افراد معلول را برطرف کند تصميم به حذف آن سختی

  ! ابتکار ھيتلر و فاشيسم آلمان بوده است و اکنون به حکومت اسالمی ايران به ارث رسيده است

 افراد جامعه با معلوالن، سنين کودکی و دبستان ئی دارند که بھترين سن برای آشنا در حالی که برخی روانشناسان، عقيده

سازی زندگی ھمه افراد جامعه در  کودکان آموزش داد و به عادیرا به » دوستی معلول«در مدارس کشور، بايد . است

 افراد ئیھای نادرست و غيرانسانی، به ترس و ناآشنا گيری که با چنين ضوابط و تصميم کنار يکديگر کمک کرد نه اين

  . جامعه نسبت به مسائل و حقوق معلوالن دامن زد

جه ويژه به ابعاد تربيتی و آماده کردن معلم برای يک رابطه بنابراين، در آموزش و تربيت نيروی انسانی به جای تو

اين . شود آموز از حاکميت توجه می ھای ايدئولوژيک و اطاعت معلم و دانش تر روی جنبه سالم، خالق و انسانی، بيش

آميز و   تبعيضای از تبعيض به ساختار و گفتمان بسيار نابرابر و  قوانين و يا ضوابط جديد استخدامی، افزودن بعد تازه

اين . اقدامی بزرگ بر عليه حق شھروندی و انسانی است که در دنيا سابقه ندارد. غيراستاندارد نظام اموزشی ايران است

 .ھای آموزش خشن و آمرانه و فاشيستی چيز ديگر نيست نوع ضوابط، در واقع جز ادامه ھمان سياست

چنين نگاھی در آموزش . لم شود، نگاھی به غايت غيرانسانی استتواند مع گويد يک معلول و بيمار نمی ضوابطی که می

  !آميز به انسان، نگاھی ارتجاعی و فاشيستی است و پرورش، نگاھی تبعيض

***  

. چنين سراسر جامعه ايران غالب است ھای آموزش و پرورش و ھم آميز مختلف در ھمه عرصه ھای تبعيض البته نگاه

ھای مرزی   درصد دختران در استان٥٠«:  آموزش و پرورش اقرار کرده استئیبتدابرای نمونه، اخيرا معاون امور ا

  چرا؟ » .مانند از تحصيل در مقطع متوسطه باز می

 خانواده به را مسأله اين داليل  که چرا .است آميز تبعيض نگاه ھمان پرورش، و آموزش وزير ئیابتدا امور معاون نگاه

 مقطع آموزان دانش درصد ٥٠ تا ٤٠« :شود می تحصيل از کودکان بازماندن وجبم که  چه آن گويد می و دد می نسبت

 در ».است زودھنگام ازدواج داليل اين از يکی که کنند می تحصيل ترک مختلف داليل به مرزی ھای استان در متوسطه

 بر حاکم مردساالری و مذھبی ارتجاعی و آميز تبعيض ايدئولوژی و نگاه ھمان دختران تحصيل ترک مھم مسأله که حالی

  .است کرده  سرکوب سيستماتيک طور به ھمواره گذشته، سال چھل اين در را زنان که است جامعه

در بسياری از «:  کردتأکيدگو با خبرنگار ايلنا،  و  آموزش و پرورش در گفتئیزاده، معاون امور ابتدا رضوان حکيم

 درصد ۵٠ تا ۴٠ درصد است يعنی ۵٠متوسطه حدود آموزان دختر دوره  ھای مرزی، نرخ پوشش دانش استان

ھا به دليل  دھنده است و ممکن است برخی از آن  تکان آموزان اين مقطع در مدرسه حضور ندارند و اين آمار، دانش

 ».کنند ازدواج زودھنگام مدرسه را ترک می
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سازی  لی اصلی تربيت و فرھنگنھاد متو«: کند که  آموزش و پرورش، اقرار میئیدر عين حال معاون امور ابتدا

 که صرف امور ئیھا آموز در اختيار اين نھاد است بنابراين ھمه بودجه ميليون دانش ١٣. آموزش و پرورش است

 بايد  آموزان در اختيار مدارس ھستند، روز، دانش تر اوقات مفيد شبانه که در بيش شود به دليل اين فرھنگی در کشور می

  ». بگيردبه آموزش و پرورش تعلق

 به ھم و اقتصادی لحاظ به ھم کشور، نقاط بقيه از حاکميت، آميز تبعيض ھای سياست با مرزی ھای استان کلی به عالوه به

  .است تر بيش نيز درصد ٦٠ از مناطق اين در بيکاری حکومتی، ينمسؤول اقرار به و اند مانده  عقب آموزشی لحاظ

الم کرده که در بعضی از شھرھای اين کشور، نرخ بيکاری به شصت وزير کشور حکومت اسالمی ايران، رسما اع

  اين در حالی است که ميانگين نرخ رسمی بيکاری در کل کشور حدود دوازده درصد اعالم شده. است درصد رسيده

 تر در زمان دولت شيخ حسن روحانی نسبت به دولت قبلی، شمار شود که ايجاد شغل بيش با وجود اين ادعا می. است

  .است تر شده  بيش

سيستم آموزشی مدرن و . ترين دستاوردھای دنيای امروز امکان تحصيل برای تمام آحاد جامعه است يکی از بزرگ

تشويق ) جنسی، ملی، مذھبی و نژادی( استعدادھا، عدم تبعيضئی و شکوفائیامروزی، افراد را به کسب علم، شناسا

اتی مانند خواندن و نوشتن، رياضيات و علوم مقدماتی دريچه بزرگی را بر اين امر عالوه بر آموزش دانش مقدم. کند می

تواند متناسب با عاليق و استعدادھای خود در آن به رشد و ترقی کرده  ای که ھر فرد می به گونه. کند دنيای دانش باز می

  .و ضمن ياد گيری بر آن بيافزايد

اھانه گرفتن را در فرد را نھادينه ساخته و روشنگری، ارتقای از سوی ديگر، اين دانش امکان انديشيدن و تصمصم آگ

ھای  از اين رو، عدم تحصيل آسيب. آورد تری را برای رشد جامعه فراھم می فردی و اجتماعی و در نھايت مدنيت بيش

 کودکان ناپذيری مانند فقر فرھنگی در جامعه، تنزل اخالقيات در جامعه، گسترش پديده کار کودکان، اجتماعی جبران

ھای ديگری مانند افزايش  ھا به خودی خود آسيب دھد که اين آسيب را افزايش می… خيابانی، ازدواج اجباری کودکان و 

 .آورند کار و گسترش اعتياد و غيره را در جامعه به وجود می ھای خالف ويژه کودکان به گروه جرم، جذب افراد به

ھا را نداده و  طور مثال، درآمد خانوار کفاف معيشت آن صيل ھستند که به در معرض بازماندگی از تحئیھا عمدتا گروه

 که يکی از والدين آن ھا ئیھا يا مانند بچه. ھای بد سرپرست، امکان ثبت نام و شرکت در مدرسه را ندارند يا خانواده

. و حتی داشتن شناسنامه محرومنداند و ھرگز افغانستان را نديه دياند از تحصلی  افغان ھستند و حتی در ايران متولد شده

ھای سپاه پاسداران حکومت اسالمی برای گرفتن  ھمين امر باعث شده که برخی از اين کودکان اجبارا و يا با وعده

شود و يا زخمی و معلول به ايران  ھا برگردانده می اقامت در ايران، راھی جنگ داخلی سوريه شوند و اغلب يا جنازه آن

المللی بارھا در اين مورد به سران حکومت اسالمی ايران، ھشدار  حتی نھادھای حقوق بشری بين. دشون برگردانده می

توان به عدم آگاھی از اھميت آن، فقر، عدم وجود امکانات الزم مانند مدرسه، آموزگار  از علل عدم تحصيل می. اند داده

ل فقر، نبود امکانات آموزشی مناسب يا عدم وجود زير ھا به دلي مثال خانواده. برای تمام اقشار جامعه را نام برد… و

کنند تا از رھگذر آن امکان معاش  ھای قابل دسترسی به امکانات مذکور، کودکان خود را از تحصيل منع می ساخت

ات مخرب بر تأثيرھا پيش از سن مجاز به بازار کار ضمن  خانواده فراھم شود، اما عدم تحصيل اين کودکان و ورود آن

دھند که پيامد آن نابود  ھای مختلف قرار می استفاده ھای اجتماعی و سوء ھا را در معرض آسيب ن و روان آنان، آنجا

 .تر اجتماعی در جامعه است ھای بيش شدن آينده اين کودکان و آسيب

 ١٣٩۵دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن سال  ، با توجه به نتايج به»ايسنا«به گزارش خبرگزاری حکومتی 

نفر است که از اين تعداد، پنج   ٧٨٧ ھزار و ٧٧٢ ميليون و ١٠ ساله، ١۴  تا۶التعليم در گروه سنی  کودکان الزم(
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 ٣١۵چنين از تعداد مذکور  ھم. اند نفر زن بوده ١۵٠ ھزار و ٢۵۶نفر مرد و پنج ميليون و   ۶٣٧ ھزار و ۵١۶ميليون و 

در کل کشور ) سواد  نفر زن بی٧٨٢ ھزار و ١۵۵سواد و  فر مرد بین  ۶٣٠ ھزار و ١۵٩( سواد  نفر بی۴١٢ھزار و 

تر   ساله بيش١۴ تا ۶سوادان زن گروه  سواد نسبت به بی که با توجه به اطالعات حاصل، جمعيت مردان بی. وجود دارند

  .تر است است؛ البته جمعيت باسوادان مرد نسبت به زنان باسواد در ھمين گروه بيش

اما در گروه سنی .  ساله نيز صادق است٩ تا ۶ اين امر در خصوص نسبت مردان و زنان گروه سنی الزم به ذکر است؛

 از اين  سواد ھستند که  نفر بی٣٩٨ ھزار و ٧٤، ) نفر٣٨۴ ھزار و ۶٨٨با جمعيت کل پنج ميليون و ( ساله ١۴ تا ١٠

سواد  زنان بی  ساله،٩ تا ۶گروه سنی بر خالف . نفر زن ھستند ٩١۵ ھزار و ٣٧ نفر مرد و ۴٨٣ ھزار و ٣۶تعداد 

اين . اند تری را به خود اختصاص داده سوادان مرد ھمان گروه سنی، جمعيت بيش  ساله نسبت به بی١۴ تا ١٠گروه سنی 

ھای آموزشی ھمگانی و بھبود امکانات   فرھنگی، اجرای سياستتغييرتواند به دليل   سال اخير، می۵کاھش نسبت طی 

 .ھای آن باشد ساختآموزشی يا زير 

ترين و سيستان و بلوچستان دارای  زنجان دارای کم.  درصد است۶١/٢ھا   ساله١۴ تا ۶نرخ بازماندگی کل کشور برای 

 .ھاست  ساله١۴ تا ۶ترين نرخ بازماندگی از تحصيل  بيش

***  

بلکه بودجه آموزش و پرورش دھد،  ھا نمی دولت نه تنھا اھميتی به خواست افزايش دستمزد معلمان و ديگر مزايای آن

ھا، اختالس و فساد اقتصادی نيز در اين وزارتخانه ھمانند ھمه  فراتر از اين. دھد ھای آن را نمی نيز کفاف ھزينه

  .کند ھا و نھادھای حاکميت، غوغا می وزارتخانه

: نين اقرار کرده بودس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، چئيدر اواخر اسفند ماه سال گذشته، محمد مھدی زاھدی ر

  ».ترين پرونده اقتصادی بعد از انقالب است اختالس صندوق ذخيره فرھنگيان بزرگ«

 بھمن ٢٥، محمد مھدی زاھدی در نشست خبری عصر »پويا«به گزارش خبرنگار رسانه باشگاه خبرنگاران تسنيم 

ار شد به نقد و بررسی عملکرد وزارت ، که در محل برگزاری چھارمين نمايشگاه ديجيتال انقالب اسالمی برگز١٣٥٩

ھای زيادی در ارتباط   است که ضعفئیھا اين دوره از وزارت يکی از دوران«: علوم در دوره کنونی پرداخت و گفت

ھای فرھنگی و پژوھشی صورت گرفته اما دولت  ھای بسياری که در حوزه رغم تالش با عملکرد آن وجود دارد و علی

 ». اين وزارتخانه موفق باشدنتوانسته در ارتباط با

س کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين که اين وزارتخانه در دوره کنونی از منظر بودجه و منابع ئير

در «: ھا نيز فرسوده شده است، گفت مالی نيز در وضعيت بدی قرار دارد و اين در حالی است که تجھيزات دانشگاه

ھا نيز افزايش الزم  ھای دانشگاه  اقدامی به صورت عملياتی انجام نشده و بودجهحوزه آموزش و آمايش سرزمين

 ».ھای سال قبل را پرداخت کنند التدريس اند حق ای که نتوانسته اند به گونه نداشته

ر اگ«: آيد نيز گفت ھای سنگين مالی به حساب می او در ارتباط با اختالس صندوق ذخيره فرھنگيان، به يکی از پرونده

انه حوزه بانکی کشور قوانين و مقررات شفافی ندارد و تأسفيابی بخواھيم اين موضوع را بررسی کنيم م از منظر ريشه

ھا با بانک مرکزی نيز  از اين منظر نيازمند بازنگری در سيستم بانکی ھستيم، که البته اين موضوع شامل روابط بانک

 ».شود می

ايم حاکی از تخلفات مالی بزرگ   ارتباط با صندوق ذخيره فرھنگيان تا به حال رسيدهچه در  بر اين که آنتأکيدزاھدی، با 

 ھزار ١١ھا ميزان تخلف  ھا و گزارش در اين که تخلفی صورت گرفته شکی وجود ندارد و طبق بررسی«: است، گفت
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پيدا کرده اما نحوه دخل و  بوده در قالب مضاربه تخصيص ئیھا ھا شامل وام ميليارد تومان بوده است، که برخی از آن

 ».ھا چه شخصی بوده است خرج آن مشخص نبوده و حتی معلوم نيست ضامن آن

گيرنده   که داده شده حتی شخص وامئیھا در بسياری از وام«: س کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطر نشان کردئير

در اصل پشت درخواست . وجود داشته باشدتواند  الھويه است در صورتی که عقال ھمچين چيزی نمی ھم گاھی مجھول

 ميليارد تومانی را به اسم ١٠٠ھای  ھا افرادی بودند که با بدنه مديريتی در بانک سرمايه ارتباط داشتند اما وام وام

 ».خواب داده نشده است  گرفتند که در اصل برای خودشان بوده و پولی به افراد کارتنئیھا خواب کارتن

 را در ارتباط با ئیھای باال برخی از کارشناسان قيمت«: ز گاليه از برخی کارشناسان دادگستری گفتچنين با ابرا او ھم

ھا به عنوان ضمانت استفاده   و متخلفان نيز از آن شان شايد يک صدم ارزش واقعی آن بوده گذاشته  که قيمتئیھا ملک

 عضو ديگر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز چنين محمود صادقی، نماينده مجلس شورای اسالمی، و ھم».اند کرده

ھای  اخيا در يکی از جلسه:  ميليارد تومانی در صندوق ذخيره فرھنگيان، گفت٨٠٠٠ی درباره اختالس سؤالدر پاسخ به 

ن وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرھنگيان برگزار شد، مسؤوالکميسيون آموزش که با حضور برخی 

  » .نژاد است حص از اين صندوق مطرح شد که بخش اعظم اين تخلف مربوط به دولت احمدیموضوع تحقيق و تف

 ميليارد تومان، ۴٠٠٠عبارت ديگر اين مبلغ  به«: در مجلس ادامه داد» اميد«سه فراکسيون ئياين عضو ھيات ر

ليارد تومان از اين مبلغ  مي٣٢٠٠ھای انجام شده،  ھای صندوق فرھنگيان بوده که وصول نشده و بنابر پيگيری ئیدارا

  ».اند ھا را بازنگردانده  نفر قرار گرفته و ھرگز اين وام٣ بوده که در اختيار ئیھا مربوط وام

بنابر اين گزارش اين «: چنين اضافه کرد سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس دھم ھم س فراکسيون شفافئير

گفته  که به» بانک سرمايه«چنين پروژه  است و ھم» اج مشھدک«ھا در دو پروژه مطرح شده که يکی پروژه  شکايت

منظور ارائه توضيحات  الدين غندالی مديرعامل فعلی صندوق ذخيره فرھنگيان در جريان مجلس نھم، دو مرتبه به شھاب

ر در سه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نھم ارسال کرده که با اين حال، اجازه حضوئي به ھيات رئیھا الزم، نامه

 ».ھای اين کميسيون به او داده نشده است جلسه

چه امروز تحت عنوان تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره  با اين حساب، آن«: صادقی در پايان گفتگو با ايلنا، افزود

فرھنگيان مطرح شده، ادامه تالشی است که از زمان مجلس ھشتم آغاز شده و امروز ھمان طرح دوباره به جريان افتاده 

نژاد بوده  ھای نھم و دھم و زمان رياست جمھوری احمدی ھا مربوط به دولت دھد که اين تخلف  نشان میمسألهست و اين ا

 ».است

که اوضاع صندوق  نژاد، عضو ديگر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اين جبار کوچکی

 ھزار ميليارد ٦بدانيد که  « :صحن علنی مجلس شورای اسالمی گفت در  ھاست، تر از اين حرف ذخيره فرھنگيان خراب

ھای اقتصادی زير مجموعه  سازی اراک و ساير بنگاه تومان از پول فرھنگيان چپاول شد و بانک سرمايه، ماشين

  ».ورشکست شدند

سازی اراک،  اشينھای مالی در شرکت م  مبنی بر سوءاستفادهئیھا از آغاز به کار مجلس دھم، گزارش«: افزود او 

ھای زير مجموعه صندوق ذخيره فرھنگيان  سازی معلم که جزو شرکت ھلدينگ پتروشيمی، بانک سرمايه، شرکت خانه

 ».است، به دست ما رسيده است

ای به نام دفاع از حقوق معلمان در چند روز اخير  ن صندوق ذخيره فرھنگيان، معتقدند که عدهمسؤوالاز سوی ديگر 

الدين غندالی مديرعامل اين  اند، اين بخشی از سخنان شھاب ھا ضرر زده يليارد تومان به صندوق آن م٥٠٠بيش از 
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ه صندوق ذخيره فرھنگيان مؤسسه در نشست معاونين توسعه و پشتيبانی آموزش و پرورش و نمايندگان استانی مؤسس

 ».است

 و يک تنه در برابر حمالت اخير به منافع ئیھاه به تنمؤسسروابط عمومی  « :الدين غندالی، در اين نشست گفت شھاب

ن مرتبط وارد عمل مسؤوالمعلمان در صندوق ذخيره فرھنگيان واکنش نشان داده اما انتظار داريم خود معلمان و ساير 

 ».شوند

ھای اخير به مطالبه اغلب اعضای صندوق ذخيره فرھنگيان تبديل شده است، روشن شدن وضعيت مالی  چه طی ھفته آن

 .ھاست ين صندوق و شفافيت با آنا

ضمن اعالم آمادگی کامل جھت در اختيار  « :در نامه مديرعامل صندوق ذخيره فرھنگيان به دادستان تھران آمده است

قرار دادن تمامی اسناد و مدارک الزم به نمايندگان محترم در کميته شفاف سازی توافق شده در کميسيون آموزش و 

المی و مقام عالی وزارت،از جنابعالی تقاضا دارم با توجه به حساسيت و اھميت موضوع و تحقيقات مجلس شورای اس

ھای اين حرکت ناشايست و غير اسالمی و  جامعه فرھنگيان، دستور فرمائيد ضمن بررسی عملکرد مجموعه، ريشه

 ».د فرموده و اقدامات الزم را جھت برخورد جدی با متخلفين صادر فرمائيئیانسانی را شناسا

اين ھمان موضوعی است که جامعه فرھنگيان، ھنوز ھم منتظر آن ھستند؛ يعنی کميته شفاف سازی با نظارت 

 از جمله سازمان بازرسی يا دادستانی به بررسی وضعيت صندوق ذخيره فرھنگيان پرداخته و مسؤولھای  سازمان

س جمھور، ئي اسحاق جھانگيری معاون اول رگونه که ھمان. گزارش شفافی را برای اطالع افکار عمومی منتشر کنند

 صندوق فرھنگيان نيز که متعلق به صدھا ھزار نفر از فرھنگيان کشور است اگر کسی مسألهدر «: اقرار کرده است

دولت و نھادھای کشور بايد به مردم اطمينان بدھند که نسبت به مفاسد حساسيت . تخلفی کرده بايد با آن برخورد شود

 ».ھا برخورد خواھند کرد دارند و با آن

ھا شرکت زيرمجموعه از بانک تا  ھاست که مورد انتقاد است و اين صندوق با ده عملکرد صندوق ذخيره فرھنگيان سال

ھای اين  پتروشيمی در ارائه خدمات قابل قبول به جامعه مخاطبانش توفيقی نداشته و اين در حالی است که سرمايه

 صندوق ئی درصد سھم دولت کسب شده است براين اساس دارا٥ فرھنگيان و واريز  درصد از حقوق٥صندوق با کسر 

 ھزار ١٠ ميليارد تومان است که با برآورد ارزش افزوده آن حدود ٧٠٠ ھزار و ٧، ١٣٩٤ذخيره تا پايان سال مالی 

  .ميليارد تومان است

يف و اختيارات ھيئت امنای صندوق س ھيئت مديره و بازرس از وظائيانتخاب اعضای ھيئت مديره، مديرعامل، ر

س ھيئت امنا معاون توسعه مديريت و پشتيبانی ئير س ھيئت امنا وزير آموزش و پرورش، نايبئيذخيره است و ر

وزارت آموزش و پرورش و در اين ميان پنج نفر از فرھنگيان شاغل، بازنشسته يا متخصصان اقتصادی کشور 

 .شوند عنوان اعضای ھيئت امنا انتخاب می انتخاب وزير آموزش و پرورش نيز به به

ھای مختلفی از صنعت تا پتروشيمی و   شرکت زير مجموعه در بخش٢٥که صندوق ذخيره فرھنگيان با حدود  در حالی

 ھزار نفر از ٧٦٠حدود . کند اما نتوانسته خدمات قابل توجھی را به اعضای خود ارائه دھد بانک و بيمه فعاليت می

جبار . برند ای از اين صندوق نمی ھا چندان بھره نی فرھنگيان عضو اين صندوق ھستند در حالی که آنجامعه يک ميليو

که اوضاع صندوق ذخيره  نژاد، عضو ديگر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اين کوچکی

 ھزار ميليارد تومان ٦بدانيد که  « : گفت در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ھاست، تر از اين حرف فرھنگيان خراب

ھای اقتصادی زير مجموعه ورشکست  سازی اراک و ساير بنگاه از پول فرھنگيان چپاول شد و بانک سرمايه، ماشين

 ».شدند
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سازی اراک،  ھای مالی در شرکت ماشين  مبنی بر سوءاستفادهئیھا از آغاز به کار مجلس دھم، گزارش«: افزود او 

ھای زير مجموعه صندوق ذخيره فرھنگيان  سازی معلم که جزو شرکت وشيمی، بانک سرمايه، شرکت خانهھلدينگ پتر

 ».است، به دست ما رسيده است

ای به نام دفاع از حقوق معلمان در چند روز اخير  ن صندوق ذخيره فرھنگيان، معتقدند که عدهمسؤوالاز سوی ديگر 

الدين غندالی مديرعامل اين  اند، اين بخشی از سخنان شھاب ا ضرر زدهھ  ميليارد تومان به صندوق آن٥٠٠بيش از 

ه صندوق ذخيره فرھنگيان مؤسسه در نشست معاونين توسعه و پشتيبانی آموزش و پرورش و نمايندگان استانی مؤسس

 ».است

ت اخير به منافع  و يک تنه در برابر حمالئیه به تنھامؤسسروابط عمومی  « :الدين غندالی، در اين نشست گفت شھاب

ن مرتبط وارد عمل مسؤوالمعلمان در صندوق ذخيره فرھنگيان واکنش نشان داده اما انتظار داريم خود معلمان و ساير 

 ».شوند

ھای اخير به مطالبه اغلب اعضای صندوق ذخيره فرھنگيان تبديل شده است، روشن شدن وضعيت مالی  چه طی ھفته آن

 .تاين صندوق و شفافيت با آنھاس

ضمن اعالم آمادگی کامل جھت در اختيار  « :در نامه مديرعامل صندوق ذخيره فرھنگيان به دادستان تھران آمده است

قرار دادن تمامی اسناد و مدارک الزم به نمايندگان محترم در کميته شفاف سازی توافق شده در کميسيون آموزش و 

نابعالی تقاضا دارم با توجه به حساسيت و اھميت موضوع و تحقيقات مجلس شورای اسالمی و مقام عالی وزارت،از ج

ھای اين حرکت ناشايست و غير اسالمی و  جامعه فرھنگيان، دستور فرمائيد ضمن بررسی عملکرد مجموعه، ريشه

 ». فرموده و اقدامات الزم را جھت برخورد جدی با متخلفين صادر فرمائيدئیانسانی را شناسا

جامعه فرھنگيان، ھنوز ھم منتظر آن ھستند؛ يعنی کميته شفاف سازی با نظارت اين ھمان موضوعی است که 

 از جمله سازمان بازرسی يا دادستانی به بررسی وضعيت صندوق ذخيره فرھنگيان پرداخته و مسؤولھای  سازمان

س جمھور، ئيگونه که اسحاق جھانگيری معاون اول ر ھمان. گزارش شفافی را برای اطالع افکار عمومی منتشر کنند

 صندوق فرھنگيان نيز که متعلق به صدھا ھزار نفر از فرھنگيان کشور است اگر کسی مسألهدر «: اقرار کرده است

دولت و نھادھای کشور بايد به مردم اطمينان بدھند که نسبت به مفاسد حساسيت . تخلفی کرده بايد با آن برخورد شود

 ».ھا برخورد خواھند کرد دارند و با آن

ھا شرکت زيرمجموعه از بانک تا  ھاست که مورد انتقاد است و اين صندوق با ده کرد صندوق ذخيره فرھنگيان سالعمل

ھای اين  پتروشيمی در ارائه خدمات قابل قبول به جامعه مخاطبانش توفيقی نداشته و اين در حالی است که سرمايه

 صندوق ئیم دولت کسب شده است براين اساس دارا درصد سھ٥ درصد از حقوق فرھنگيان و واريز ٥صندوق با کسر 

 ھزار ١٠ ميليارد تومان است که با برآورد ارزش افزوده آن حدود ٧٠٠ ھزار و ٧، ١٣٩٤ذخيره تا پايان سال مالی 

  .ميليارد تومان است

دوق س ھيئت مديره و بازرس از وظايف و اختيارات ھيئت امنای صنئيانتخاب اعضای ھيئت مديره، مديرعامل، ر

س ھيئت امنا معاون توسعه مديريت و پشتيبانی ئير س ھيئت امنا وزير آموزش و پرورش، نايبئيذخيره است و ر

وزارت آموزش و پرورش و در اين ميان پنج نفر از فرھنگيان شاغل، بازنشسته يا متخصصان اقتصادی کشور 

که صندوق ذخيره  در حالی .شوند اب میعنوان اعضای ھيئت امنا انتخ انتخاب وزير آموزش و پرورش نيز به به

کند  ھای مختلفی از صنعت تا پتروشيمی و بانک و بيمه فعاليت می  شرکت زير مجموعه در بخش٢٥فرھنگيان با حدود 
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 ھزار نفر از جامعه يک ميليونی فرھنگيان ٧٦٠حدود . اما نتوانسته خدمات قابل توجھی را به اعضای خود ارائه دھد

 .برند ای از اين صندوق نمی ھا چندان بھره ستند در حالی که آنعضو اين صندوق ھ

البته شايان ذکر است که دولت روحانی و طرفداران آن، ھرگونه معضل و مشکل و اختالس و فساد اقتصادی موجود در 

د را مانند دھند تا از اين طريق دولت خو نژاد نسبت می کشور را، بالفاصله و يک صدا به دولت سابق به رياست احمدی

اش، ھمه فسادھای موجود را به  نژاد ھم در دوران رياست جمھوری احمدی. نشان دھند» دولت پاک«نژاد  احمدی

ن ئيھای حکومت اسالمی از باال تا پا در حالی که چھل سال است اين فساد در ھمه ارگان. داد ھای قبلی نسبت می دولت

 و غيره ئی، قضائیگذاری، اجرا ن سياسی، نظامی، قانونمسؤوالن و طوری نھادينه شده است که ھمه مقامات و مديرا

  !شان آلوده اند حکومتی از آن مبرا نبوده و نيستند و تا خرخره

  
از منظر حقوق و جزا، به برداشت غيرقانونی اموال دولتی يا غيردولتی که توسط سران و مقامات و مديران و کارمندان 

برداری محسوب  ای از کاله اختالس گونه. شود گيرد، اختالس گفته می ولت انجام میو کارکنان دولت يا وابسته به د

در . گيرد شده، منظم و پنھان و بدون آگاھی ديگران و جامعه صورت می ريزی تر به صورت برنامه شود که بيش می

  .توان مصرف بودجه و ھزينه کاری برای امر ديگری را نيز اختالس دانست مفھومی ديگر می

ه ھر روی اختالس اموال عمومی، از جمله تعديات سران و مقامات حکومتی و يا کارکنان و کارمندان دولت يا وابسته ب

. شود عنوان تھديدی جدی جامعه ايران قلمداد می به دولت، به اموال متعلق به دولت يا اشخاص ديگر است، که ھمواره به

ھای جامعه از جمله با تورم و گرانی   گر آن در ھمه عرصه  ويرانگيرد و نتايج تھديدی که از سوی حاکميت صورت می

چنان اين وضعيت ادامه خواھد داشت تا  دھد، ھم ھای اجتماعی خود را نشان می روزافزون، بيکاری، فقر و نھايتا آسيب

  !روزی که کليت اين حکومت نابود گردد و جايش را مديريت سالم اجتماعی بگيرد

*** 

   و بودجه آموزش .كنند  پرورش می  و  است كه صرف آموزشئیھا نهيافتگی كشورھا، ھزي  توسعهھای كی از شاخصي

ت يل با اھميھا به دل ھمه دولت .دھند تی است که حکومت به بخش آموزش میيدھنده اھم پرورش در ھر کشور نشان

د ناخالص داخلی كشور سھمی را يھا، از محل تول نهي پرورش در توسعه و رشد كشور در ھمه زم  و بودن بحث آموزش

  ن جھانی سھم آموزشيانگيم. ستيسان ن كين سھم در كشورھای مختلف يرند و ايگ  پرورش در نظر می  و برای آموزش

ر که اقتصاد يبرخی کشورھای فق که ني درصد است و جالب ا۵حدود  د ناخالص داخلی،يھا از تول  پرورش کشور و

د ين بودن رقم تولئيل پاي دل به .کنند  د ناخالص داخلی خود را صرف آموزش میي تولتری از شيکوچکی دارند درصد ب

  .شود  پرورش می  و تری صرف آموزش افته، پول كمي ران، نسبت به كشورھای توسعهيناخالص داخلی در ا

 و ٢٠١٢ای ھ درصد، در سال¼ ران معادل ين سھم در اي ا٢٠١١المللی، در سال  نيھای ب بر اساس گزارش سازمان

  . درصد بوده است١/٣ن رقم معادل ي ا٢٠١٤ درصد و در سال ٣/٣ن سھم رقمی برابر با ي ا٢٠١٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

انگر آن است که اعتبارات وزارت يك دھه گذشته بي پرورش در   و  اعتبارات وزارت آموزشتعيينزی و ير ند بودجهيفرآ

افته ي ران با کشورھای توسعهيسه ايگر، مقايی د از سو .ك روند صعودی برخوردار بوده استي پرورش از   و آموزش

   و  درصد بودجه جاری آموزش٩٨٩٨ش از يب. ار نازل استي پرورش ايران بس  و دھد که بودجه آموزش نشان می

ت يفيھا و ک ر بخشينه کردن در سايپول چندانی برای ھز شود و ای پرسنل میيپرورش صرف پرداخت حقوق و مزا

  . استیک تنگنای واقعين ي اماند، بخشی باقی نمی

 چندانی با بودجه سال تغييرارد تومان بود که يلي ھزار م٢١، در حدود ٩٣ و پرورش در بودجه سال  سھم بودجه آموزش

 و پرورش با   آموزش٩٤٤اگرچه بودجه سال . برد چنان از کسری بودجه رنج می  و پرورش، ھم قبل نداشت و آموزش

 ٩٤٩٤ و پرورش در سال  د، آموزشيارد تومان رسيلي ھزار م٢٤ به رقم حدود ٩٣ل  درصدی نسبت به سا١/٢١رشد 

، ٩٥ و پرورش در سال  در حالی که بودجه آموزش. ای مواجه شد نهيارد تومانی ھزيلي ھزار م٤ب به يز با کسری قرين

 ھزار ٦ای حدود   بودجه و پرورش شاھد کسر ن سال ھم آموزشيارد تومان برآورد شده بود، در ايلي ھزار م٣٠حدود 

  .ارد تومان بوديليم

ھای مھم کار  آموزش و پرورش به عنوان يکی از وزارتخانه... «: عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفته است

ھای متعددی مواجه است و فرھنگيان انتظارات و مطالباتی  دار است اما اين وزارتخانه با چالش تعليم و تربيت را عھده

ای، عدم دسترسی به سرانه استاندارد فضای آموزشی،  ھای آموزش و پرورش نبود توازن منطقه ترين چالش  مھم.دارند

ای که برخی مدارس در استان سيستان  ھای نابرابر آموزشی در مناطق محروم است به گونه فرسودگی مدارس و فرصت

  . ندارندو بلوچستان به سامانه گرمايشی و سرمايشی و آب آشاميدنی دسترسی

 شاھد ضعف نظام رفاھی در آموزش و پرورش و بحث مطالبات  :عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت

  ھای الزم برای ايجاد انگيزه در معلمان و کارکنان ادارات آموزش و پرورش وجود ندارد معلمان ھستيم و مشوق

ھای مسکن مھر به ويژه   فضای آموزشی در پروژهھمچنين متناسب نبودن محتوای آموزشی با نيازھای جامعه، کمبود

ھای ياددھی و يادگيری از  ھای زندگی و سنتی بودن روش ن بودن سھم آموزش مھارتئيھای تھران، پا در شھرستان

 .وپرورش است ساير مشکالت آموزش

 ھر سال يکی از کسری بودجه در پايان«: وپرورش بيان کرد  کسری بودجه آموزشمسألهاوالد قباد، با اشاره به 

 آموزش و پرورش   ھزار ميليارد تومان کسری بودجه در٦مشکالت جدی آموزش و پرورش است و امسال حدود 

 شده است، اين تعيين ٩٦ ھزار ميليارد تومان بودجه برای آموزش و پرورش در سال ٣٥که  خواھيم داشت با وجود اين

 ». ميان مدت است تا بتوان مشکالت را برطرف کردريزی دقيق در يک افق زمانی مسائل نيازمند برنامه

*** 

وپرورش لرستان  مديرکل آموزشبرای مثال، . پذير ھستند در اين ميان، بسياری از مدارش کشور نيز کلنگی و آسيب

  ».مدرسه کلنگی در لرستان وجود دارد ۴٣۵ «:گفته است
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 در ھفدھمين جشنواره ، گودرز کريمی فر عصر امروز١٣٩٦ خرداد ٧آباد،  به گزارش خبرگزاری تسنيم از خرم

ساز در  حضور خيرين مدرسه«: آباد برگزار شد، اظھار داشت ساز لرستان که در سالن فرھنگيان خرم خيرين مدرسه

 ».وپرورش است ھا عمومی در آموزش ترين محورھای توسعه مشارکت عرصه تعليم و تربيت يکی از مھم

 ٢٠٧رش لرستان با برخورداری از چھار ھزار و وپرو آموزش«: وپرورش لرستان عنوان کرد مديرکل آموزش

 مدرسه تخريبی با ھزار ٤٣٥آموز، دارای   ھزار دانش٣٠٧ ھزار فرھنگی بازنشسته و ١٥ ھزار معلم، ٣٠آموزشگاه، 

 . کالس درس است٣١٥و 

وار و غم گزارش سيلوانا نيوز، اين روزھا بعد از فاجعه ناگ به! زنگ خطر حادثه پالسکو بر مدارس کلنگی اروميه

کند  تر از روزھای قبل جلب توجه می س کلنگی و فرسوده کالن شھر اروميه بيشانگيز ريزش ساختمان پالسکو مدار

عدم رعايت ضوابط و معيارھای فنی و . چون يالسکو وجود دارد زيرا ھر لحظه امکان وقوع حادثه خطرناک ھم

به وجود آمدن باشد که باعث  ھای غيراستاندارد از عوامل کاھش عمر مفيد مدارس در استان آذربايجان غربی می سازه

  .آموزان شده است نگرانی از خطرات احتمالی برای دانش

 سال است و از لحاظ ضريب ايمنی ۴٠ھا بيش از  مدارسی که در سطح شھر اروميه قرار دارند سال ساخت برخی از آن

ش نيازمند ھا و کمبودھای ايمنی مدارس فرسوده که بيش از بي ترين سطح کيفی استاندارد وجود دارد ضعف نئيدر پا

 .باشد ين امر به اين موضوع میمسؤولتوجه 

زيرا استمرار استفاده از اماکن غير استاندارد و فرسوده باعث به وجود آمدن حوادث ناگواری خواھد شد و خسارات 

مان گيری از وقوع حادثه بھتر از در ھا در پی خواھد داشت به ھمين دليل ھمواره پيش غيرقابل جبرانی را دچار خانواده

  ...آن است

، سيدمحمد »ايرنا«گزارش خبرنگار حکومتی  به. پذير اجتماعی در حاشيه شھر قائمشھر  مدرسه آسيب٢٨ ئیيا شناسا

 واحد ٣٣٠ھای اجتماعی قائمشھر تعداد مدارس اين شھرستان را  رسولی در ھمايش ملی مبارزه با مواد مخدر و آسيب

پذير، مشاوران برای آموزش دانش آموزان جھت مقابله با اين   آسيبپس از شناسائی مدارس«: اعالم کرد و افزود

  » .ھا به اين مدارس اعزام شدند آسيب

سوز  عنوان بالی خانمان مواد مخدر يکی از مباحث جدی در جامعه است که به: دادستان قائمشھر ھم در اين ھمايش گفت

  .گريبان گير جوانان و نوجوانان ما شده است

 نفر ١٨٠اکنون  ھم«: که مواد مخدر دومين علت مھم محکوميت زندانيان قائمشھر است، افزود  يان اينحسين عشقی با ب

 نفر اعالم کرد و گفت که اين ٨٧٤او تعداد زندانيان شھرستان را » .از زندانيان شھرستان، محکومان مواد مخدر ھستند

  .يبار و سيمرغ ھستندمحکومان از شھرستان ھای قائمشھر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جو

 کيلو از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است و برای ٢٠٠چنين در سه ماه امسال ھم  دادستان قائمشھر گفت که ھم

  .تعدادی از اين افراد پرونده تشکيل شده است

اين شھرستان ھای ترک اعتياد مجاز   نفر از معتادين به کمپ٣٠٠در طول سال گذشته قريب به ھزار و «: عشقی افزود

 نفر از معتادين اين شھرستان به کمپ ترک اعتياد آزاد خيل ساری معرفی ١٠٠چنين  ھم«: او ادامه داد» .معرفی شده اند

  . مرکز ترک اعتياد مجاز در اين شھرستان در حال فعاليت است٦در حال حاضر » .اند شده

کرد که يک  ع شده بودند و مدير با آنان صحبت میآموزان توی حياط مدرسه جم گزارش ايرنا از بندرعباس، دانش به

  .که روی سرشان نريزد به سمتی فرار کردند دفعه صدای فرو ريختن آوار آمد و ھمه از ترس اين
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گفتند اگر  گر ريختن سقف کالس بودند و با خود می سردی نظاره آموزان که تمرين زلزله را قبال انجام داده با خون دانش

 !مانديم افتاد و کداميک از ما امروز زير آوار می کالس بوديم چه اتفاقی میدر اين ساعت تو 

آموزان  مدير مدرسه که چندين بار گزارش ناايمن بودن اين مدرسه را به آموزش و پرورش داده بود جلو آمد و به دانش

تر در صف مانديد و  قه بيشياد ماندنی برای من است زيرا خدا لطف کرد و شما چند دقي امروز روز بزرگ و به«: گفت

  ».توانستم خود را ببخشم افتاد و نمی به کالس نرفتيد و اگرنه اتفاق بدی می

شود حکايت آن ھمين است که  قصه مدارس تخريبی که مرتب بيان می«: فزايد خبرنگار ايرنا، در اين گزارش خود می

تند و ھر لحظه امکان يک اتفاق بد و زير آوار آموزان نيس اين مدارس قديمی، ترک خورده، سقفی مطئمن برای دانش

  .کند  را دغدار میئیھا گناه وجود دارد و خانواده آموزان بی ماندن دانش

 سال ٥٠ تا ٤٠ھا برخی به   گرم و شرجی مثل استان ھرمزگان که سابقه آنئیاين مدارس در مناطق با شريط آب وھوا

وب ساخته شده و يا با مصالح محلی بنا گرديد اين روزھا براثر مرور ھا با چ وگل و سقف آن تر با خشت رسد و بيش می

 اعتبار و ساخت و جايگزينی اين دست مدارس تأمينپی استان ايمن نيست و نياز  در ھای پی زمان، بارندگی و زلزله

  .است

ابل استفاده بوده و ھای گذشته براثر بارندگی و زلزله غيرق چنين سال برخی از مدارس ھرمزگان در ھفته گذشته وھم

طور کامل در خطر فرو ريختگی و غير ايمن قرار  کنند و به آموزان به ساير نقاط و يا در چادر ادامه تحصيل می دانش

  .گرفتند

در استان دغدغه اصلی ما مدارس تخريبی است که به تعداد «: مديرکل نوسازی و تجھيز مدارس ھرمزگان نيز گفت

توان  انه میتأسف ھزار نفر دانش آموز را در بر می گيرد که م٥٠ی است و از اين تعداد  کالس درس تخريب٦٠٠ھزار و 

  ». را در برداردئیگفت خطر آسيب پذيری باال

 ميليارد تومان پول احتياج ٢٤٠برای تعمير مدارس تخريبی «: مديرکل نوسازی و تجھيز مدارس ھرمزگان اظھار کرد

 تومان به سازمان نوساز مدارس برای استان اختصاص داده شده که فقط چھار  و نيم ميليارد١٥است که امسال تنھا 

  ».ايم ھيچ پروژه تخريبی در استان انجام دھيم ايم و ما نتوانسته کار داشته ميليارد مطالبات پيمان

: رد، افزود ميليارد تومان برای مسکن مھر بندرعباس احتياج دا١٥٠که اداره نوسازی و تجھيز مدارس  او با بيان اين

   .باشد که باعث نارضايتی خيرين شده است  کالس درس می٢٩٠ پروژه با ٦٩پروژه ھای نيمه تمام خيرين «

درصورتی که «: وگوبا ايرنا، اظھارداشت مدير روابط عمومی توسعه، تجھيز و نوسازی مدارس ھرمزگان، درگفت

ر دھد تمام مدارس تخريبی نوسازی خواھند شد ولی  ميليارد تومان اعتبار در اختيار نوسازی استان قرا٢٤٠دولت 

  .شود  ميليون تومان به اين امر اختصاص يافته که يک بيستم آن می٥٠٠ ميليارد و ١٥امسال تنھا 

 کالس، باالترين ١٤٠ کالس و رودان با ٣٠٠ کالس درس، ميناب با ٤٧٠بندرعباس با «: الدينی افزود غالعباس شمس

ند که با بودجه فعلی زمان زيادی برای جايگزين کردن اين مدارس وجود دارد و شرايط ميزان مدارس تخريبی دار

  ».خوبی پيش رو نخواھد بود

بينی شده و مدارس غير ايمن که بنا به  او اين موضوع را ھم اضافه کرد که اين اعتبارات تنھا برای مدارس تخريبی پيش

آموزان است، بودجه واعتبار  اده برای تحصيل دانشتشخيص آموزش وپرورش و نوسازی مدارس غيرقابل استف

   .خواھد ای می جداگانه

 ھزار کالس درس ١٥ آموزشگاه با کالس درس در ٤٨١آموز در سه ھزار و   ھزار دانش٣١٧در حال حاضر 

 .ھرمزگان مشغول به تحصيل ھستند
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رين اظھارات خود در اين زمينه با س سازمان نوسازی، توسعه و تجھيز مدارس کشور در جديدتئيمحمدتقی نظرپور، ر

ای که نيازمند تخريب ھستند بايد  خبرنگاران گفته بود که مدارس غيرايمن در کشور بايد ايمن شوند و مدارس فرسوده

  .تخريب شده و مجددا ساخته شوند، در کنار اين مباحث احداث مدارس با معماری ايرانی و اسالمی نيز مدنظر است

 استان به لحاظ جامعه فضای آموزشی از متوسط کل ١٢ استان کشور، ٣١از «: ن باره افزودمحمدتقی نظرپوردراي

ايجاد مدارس با دوام، مقاوم و متناسب با اقليم .. .ھا شرايط مناسب و قابل قبولی دارند تر ھستند و ساير استان نئيکشور پا

 با نشاط ئیر اندک است، معتقديم مدرسه بايد فضااکنون تعداد اين قبيل از مدارس در کشو مناطق مدنظر ما بوده و ھم

  ».آموزان به حداکثر برساند باشد و شادابی را در دانش

 ٤٠ تا ٢٠ درصد بين ٤٧ ساله، ٢٠ھای آموزشی در کشور عمر   درصد ساختمان٣٦: محمد تقی نظر پور، ادامه داد

ه عمر مفيد مدارس بسيار کم است بنابراين بايد دھد ک  نشان میمسأله سال عمر دارند و اين ٤٠ درصد باالی ١٦سال و 

  .تر شود ريزی کنيم تا عمر و قدمت مدارس بيش به صورت جدی برنامه

 ميليارد تومان است که اين رقم نياز مجموعه خيران را ٢٠٠ برای اين موضوع ٩٥که بودجه سال  او با اشاره به اين

 ميليارد تومان به ٩٠٠ تعھد کردند ٩٥در کنار دولت در سال خيران مدرسه ساز ھم «: کند، ياد آور شد  نمیتأمين

  ».آموزش و پرورش برای ساخت فضای آموزشی کمک کنند

ھای  کالس کپری را از نظر معماری پذيرفته و به حذف آن اعتقادی ندارم، چرا که کالس«: او در عين حال ادعا کرد

ھای  کنيم کالس  منطقه است بنابراين اگر احساس میدرس کپری متناسب با فرھنگ آن مجموعه و معماری بومی آن

  ».ھا اقدام کنيم درس کپری نامناسب است بايد به تجھيز آن

دھند که در  ھا به خوبی نشان می  از وضعيت مدارس در چند استان کشور است و ھمين چند نمونهئیھا ھا نمونه اين

  !سراسر ايران چه خبر است؟

***  

 
 ساله مھاجر افغان در آن کشور را به ١۴گزارشی اعالم کرده است که حکومت ايران نوجوانان بان حقوق بشر در  ديده

  .شود کند تا در کنار نيروھای دولتی بجنگند؛ امری که از نظر حقوق بين جنايت جنگی محسوب می سوريه اعزام می

ھای سنگ  ن با بررسی عکسگران سازما  منتشر شد، آمده است پژوھش٩٦ مھر ٩شنبه  در اين گزارش که روز يک

در اين . اند رسد در سوريه کشته شده نظر می اند که به  نوجوان را شناسائی کرده٨کم  ھای ايران دست قبرھا در گورستان

دھد و به سوريه اعزام  گزارش، سپاه پاسداران متھم شده است که نوجوانان شيعه ھزاره افغان را آموزش نظامی می

  .اند ای کشور خود فرار کرده و به ايران پناھنده شده  جنگ داخلی چند دھهکند؛ جوانانی که از می
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 عکس از ديدبان حقوق بشر

 سالگی در لشکر فاطميون، گروه تشکيل شده منحصرا ١۴کودکان افغان در سن «: ديده بان حقوق بشر ھشدار داده است

در حقوق بين الملل به . جنگند روھای دولتی میھا و مورد حمايت دولت ايران، در جنگ سوريه در کنار ني از افغان

 ».آيد ھا در جنگ، جنايت جنگی به حساب می  سال و شرکت دادن آن١٥تر از  کارگرفتن جوانان کم

 کودک ديگر افغان که در ۶کم   حاکی از کشته شدن دستئیھا ھای داخل ايران نيز گزارش بان، دررسانه به گزارش ديده

 .شر شده استاند منت سوريه کشته شده

درنگ به کارگيری  بان حقوق بشر در خاورميانه، از حکومت اسالمی ايران خواست بی سارا لی ويتسون مدير ديده

 .ھای جنگ سوريه بازگرداند کودکان و نوجوانان افغان را متوقف سازد و اين قبيل کودکان را از جبھه

ھای حکومتی وظيفه دارند تمامی   و پناھندگان کودک، مقامبه جای شکار مھاجران آسيب پذير«: افزايد خانم ويتسون می

ھا را   قلمداد کرده و آنمسؤولفرستند  کودکان را مورد حمايت قرار دھند و کسانی که کودکان را به جنگ می

 «.بازخواست کنند

ز رژيم بشار اسد به برند که برای حمايت ا عنوان داوطلبان افغان نام می ھای حکومت ايران از لشکر فاطميون به رسانه

ھا، دولت ايران در چند سال گذشته ھزاران افغان را آموزش نظامی داده و به سوريه برای  بنا به گزارش. روند جنگ می

اند نيز در ميان اين  نکرده شماری از مھاجرانی که به عنوان پناھنده ثبت نام . شرکت در جنگ داخلی اعزام کرده است

ھا در دفاع از حرم زينب به سوريه  گويند آن ھای حکومت اسالمی ايران، به اين نوجوانان می ممقا. شوند افراد ديده می

 .جنگند ھا در دمشق، حلب و رقه با مخالفان اسد می شوند اما آن اعزام می

 کودک افغان نوشته شده است که وی در دفاع از حرم ٨ تا ٧کم  در گزارش ديده بان آمده است که برسنگ قبر دست

جنگند و کشته  حکومت ايران کسانی را که در سوريه برای حمايت از رژيم اسد می. نب در سوريه کشته شده استزي

 .کند شوند مدافعان حرم زينب قلمداد می می

 .خواھد در اين باره تحقيق کند بان از سازمان ملل متحد می ديده

 داشته که تأکيداکنشی نشان نداده ھرچند دولت ھميشه بان حقوق بشر، و حکومت اسالمی ايران، ھنوز به اين گزارش ديده

در اين گزارش آمده است که ايران ميلياردھا دالر صرف آموزش جوانان شيعه . روند ھا داوطلبانه به سوريه می افغان

 .کند افغان و پاکستان می

***  

 ١٤٠برخی از وجود . وجود داردھای مختلفی  آموزان بازمانده از تحصيل به درستی مشخص نيست و روايت تعداد دانش

 ١٧ تا ١٥آموزان   درصد دانش١٣کنند  دھند و برخی نيز عنوان می  خارج از مدرسه خبر میئیآموز ابتدا ھزار دانش

  .روند ساله به مدرسه نمی

  
 اکثر برخی آمارھا تعداد اين کودکان را ھفت ميليون نفر و رده سنی. آمار دقيق کودکان کار در ايران مشخص نيست

،  ھا ، مغازه ھا اين کودکان به کارھای مختلف از جمله کار در کارگاه. اند سال برآورد کرده ١۵ تا ١٠ھا را  آن
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ھر چند طبق قوانين ايران کودکان نبايد استخدام شوند اما کارفرمايان کودکان ر ابه . اشتغال دارند… فروشی و دست

گيرند   برای او در نظر نمیئیکه حق بيمه و مزايا  گماشته و ضمن اينچنان به کار عنوان کارگر ارزان و خاموش، ھم

 .تر از حداقل دستمزد مصوب از سوی دولت است کنند ھم کم ھا پرداخت می معموال ميزان دستمزدی که به آن

ھا  ر چھارراه و س ھا فروشی در خيابان  يا دستئیدھند که به گدا اما بخشی از کودکان کار را، کودکان خيابان تشکيل می

گری اجاره داده يا فروخته  ای به باندھای تکدی کنند و دسته ای از اين کودکان با خانواده خود زندگی می دسته. پردازند می

 .اند شده

اندازی شود  راه» بانک اطالعات جامع کودکان« قرار بود ١٣٩۴از سال . از اين کودکان نيز آمار دقيقی در دست نيست

ی  ھا رسد اين بانک اطالعات نيز مانند بسياری از طرح ت اين کودکان در آن ثبت گردد اما به نظر میتا تعداد و وضعي

فريد، معاون اجتماعی  هللا مسعودی در ھر حال حبيب.  نتوانسته به اھداف خود دست پيدا کند مصوب در جمھوری اسالمی

 . خيابانی در ايران خبر داد ھزار کودک کار و٧٠ ئی از شناسا،٩۶سازمان بھزيستی، مردادماه 

ھای اجتماعی از جمله افزايش  در حالی که گسترش فقر و بحران مالی در ايران سبب افزايش معضالت و ناھنجاری

اند اين  تعداد کودکان کار و خيابان شده است اما سازمان بھزيستی يا ديگر سازمان و نھادھای دولتی نه تنھا نتوانسته

 .اند ی ديگری ھستند نيز ناکام مانده ھا که در ساماندھی اين کودکان که خود قربانی و معلول علتپديده را کاھش دھند بل

ھا از سطح شھر؛ يعنی پاک  آن» آوری جمع«شود در   کاری که تا کنون برای اين کودکان انجام شده خالصه می ھمه

رسد در نتيجه   اورژانس که به نظر میاندازی چند مرکز و و البته راه!  به بدترين شکل ممکنمسألهکردن صورت 

 .ھا از اين مراکز نيز فراری ھستند برخورد مجرمانه با کودکان، آن

 شھريور ماه در ايران آغاز شده است، بنا به اعالم ١۵کودکان کار و خيابان که از » آوری جمع«در طرح اخير 

اند و برخی  گويند اين کودکان بازداشت شده فعاالن حقوق کودک اما می. اند شده» آوری جمع« کودک ٣٠٠بھزيستی 

  .ھا در ھنگام بازداشت دارد ان شھرداری با کودکان و حتی ضرب و شتم آنمأمور حکايت از برخورد بد  ھا گزارش

  
 »مجرم«کودکان کار و خيابان، قربانيان 

بازداشت شده افغان به اردوگاه  دکان کو. اند کودکان بازداشت شده که ھويت ايرانی يا افغانستانی دارند از ھم جدا شده

 .اند تر به مرکز بعثت فرستاده شده ورامين و نوجوانان ايرانی به مرکز ياسر و کودکان کوچک

عجيب اقدام به فرستادن کودکان کار و خيابان افغانستانی به مرز افغانستان  نکته قابل توجه اينست که دولت در اقدامی

داری کودکان از مادری افغانستانی نوشته بود که   گزارشی از مقابل اردوگاه محل نگهروزنامه شھروند در. کرده است

 !ان پس بگيردمأموراش را از  انداخته تا کودک خود را مقابل اتوبوس حامل کودکان افغانستان که راھی مرز بوده 

مھر به راه افتادن موجی از ی فعاالن حقوق کودک اما در آخرين روزھای شھريور و دو روز اول  ھا انتشار گزارش

 . نسبت به رفتار و مواجھه دولت با وضعيت کودکان کار و خيابان شد ھا اعتراض

 تن از وکال، استادان دانشگاه، مددکاران اجتماعی و فعاالن حقوق کودک نيز روز شنبه اول مھرماه، با ٣٠٠بيش از 

 جمھور در امور حقوق شھروندی  سئيزيستی و مشاور رس سازمان بھئيای سرگشاده از شھردار تھران، ر انتشار تامه
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گری کودکان توسط سازمان بھزيستی پايان داده  آوری کودکان خيابانی و متکديان و غربال خواستند که به طرح جمع

 .شود

پذير و  ھای آسيب  کردند حل اين مشکل نيازمند شرايطی از جمله بھبود وضعيت اقتصادی خانوادهتأکيدھا در اين نامه  آن

 .ھا از آموزش است برخورداری کودکان آن

آوری کودکان خيابان پس از دو دھه، نه تنھا باعث کاھش تعداد اين   جمع کنندگان اين نامه ھمچنين معتقدند امضاء

اعتمادی اين  و روانی و ترس و بی ھای جسمی ھا نشده، بلکه باعث ايجاد آسيب  در کيفيت زندگی آنتغييرکودکان و يا 

 .ھای حمايتی دولتی شده است دکان نسبت به سازمانکو

*** 

ھای درسی برای ھر مقطع تحصيلی در ايران نيز از ديگر مشکالتی است که معلمان و کارشناسان  تعداد زياد کتاب

 .آموزشی نسبت به آن انتقاد دارند

 عنوان کتاب مربوط ۵۴د که حدود  کتاب دار٩طور ميانگين  بر اساس نظام فعلی آموزش در ايران، ھر پايه تحصيلی به

 رشته وجود دارد که ھر رشته ٤١ای   عنوان دبيرستان ھستند و در شاخه فنی و حرفه٣٠ و ئیبه مقطع دبستان يا ابتدا

طور  ھر کتاب ھم به. کتاب دارند ۶ رشته مھارتی شاخه کار و دانش ھم ھر کدام پنج تا ١۵١ھفت ھشت درس دارد؛ 

 . مطلب در خود جای داده است صفحه٢٠٠ تا ١٠٠متوسط 

آموزان در مدارس ايران با يک برنامه آموزشی فشرده روبرو  دانش شود  اين تعداد کتاب و اين حجم مطلب باعث می

 .سو جنبه پرورشی نظام آموزشی را به حاشيه رانده و از سوی ديگر باعث اعتراض معلمان شده است باشند که از يک

تواند دستاورد مناسب و کارآمدی برای  ش اين تعداد کتاب برای ھر پايه درسی نمیبه اعتقاد کارشناسان، آموز

 .آموزان داشته باشد بلکه نتايج معکوسی در بر دارد دانش 

آموزان از  دانش ھای گنجاندن اين تعداد کتاب درسی در برنامه آموزشی مدارس، دور کردن  ترين آسيب يکی از اساسی

 .مطالعه غير درسی است

طور ميانگين ھر   دقيقه است؛ يعنی به١۵ تا ١٠، سرانه مطالعه ايرانيان بين   بر آمارھای مختلف و البته غير رسمیبنا

 سال حجم باالی ١٨يکی از داليل اين موضوع برای افراد زير سن . کند  دقيقه مطالعه می١۵تر از  ايرانی روزانه کم

 .شود ھای درسی ارزيابی می کتاب

 چون رعايت حقوق شھروندی، حفظ محيط زيست، ئیھا کم در حوزه  مطالعه غيردرسی بايد دستجالب اينجاست که

ھای درسی  رعايت حقوق حيوانات و پذيرش ھنجارھای اجتماعی در اين رده سنی جدی گرفته شود اما نه تنھا در کتاب

 که ئیھا اده شوند بلکه تعداد کتابھای اجتماعی پرورش د يتمسؤولشود تا کودکان برای پذيرش  اين موارد گنجانده نمی

شود والدين و کودک نتوانند اين موارد اساسی و  در طول سال تحصيلی کودک در مدرسه با آن روبروست باعث می

  .ھای غير درسی جبران کنند ديگر موضوعات مورد عالقه کودکان را با برنامه ريزی مطالعه کتاب
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شود محتوای سنگين  ھای درسی در ايران وارد می سی، ايراد ديگری که به کتابھای در جدا از تعداد و حجم باالی کتاب

 .و در بسياری موارد بی خاصيت برای کودکان است

طور  رسد آن ھاست و معلم نمی تر از ساعت در نظر گرفته شده برای آن برخی معلمان معتقدند حجم برخی دروس بيش

 .آموزان روی موضوع تسلط کافی را پيدا کند دانش  که بايد به تدريس و تمرين محتوا بپردازد تا

آموزان برود و  دانش ھای درسی پس از پايان سال تحصيلی از ذھن  ھمين موضوع سبب شده بسياری از محتوای کتاب

 .شود آموزان در مدرسه صرف آن می دانش ھا وقت معلم و  در واقع مطالبی غير کاربردی ھستند که ساعت

توانند وقت کافی  ھا باعث شده در حالی که معلمان نمی ھای درسی و گنجاندن محتوای سنگين در آن بباال بودن حجم کتا

آموزشی برای درک و فھم بھتر  ھای کمک آموزان نيز از کتاب آموزان بگذارند، دانش ھا به دانش برای آموزش آن

ترين حجم انتشار کتاب  ی کمک آموزشی بيشھا که باعث شده کتاب اين موضوع ضمن اين. ھا استفاده کنند محتوای کتاب

ھای غير درسی باشد،  در ايران را به خود اختصاص دھد در ھمين حال اگر ھم فرصت اندکی برای مطالعه کتاب

 .ھای کمک آموزشی اختصاص دھد آموز آن فرصت را به مطالعه کتاب دانش

.  جايگاه پررنگی دارند ھای اسالمی ه دبيرستان، کتابھای درسی ايران، از مقطع دبستان تا پايان دور چنين در کتاب ھم

 در  در دبستان وجود داشت و معارف اسالمی» دينی«تر با عنوان  که پيش» ھای آسمانی ھديه«با دروسی چون 

 چنين کتاب قرآن شود از کودکان ايرانی، مسلمانانی معتقد و با ايمان بسازد؛ ھم دبيرستان، با حجم باالی مطالب تالش می

 از آن است در کنار آموزش عربی که از مقطع متوسطه اول ئیھا که آموزش روخوانی و معنای عربی به فارسی بخش

شود، مطالبی ھستند که برای تسلط کودکان ايرانی به زبان عربی، که زبان دين  ھای آموزشی کودکان می وارد کتاب

 .دارندشود، در برنامه سيستم آموزشی ايران جا  اسالم ارزيابی می

ھا خواندن  اند نه اعتقاد کودکان ايرانی به اسالم را تقويت کنند و نه سال ھا ھيچ وقت نتوانسته در اين ميان اما اين کتاب

 .آموزان به اين زبان شده است دانش عربی اجباری در مدارس باعث تسلط 

*** 

ھم داده و فضای استرس و ناگوار و گاھی ھا اشاره کرديم دست به دست  ای از آن ھمه عواملی که در باال به گوشه

  .اند باری را در مدارس ايران، ھم در بين معلمان و ھم شاگردان به وجود آورده خسونت

سيلی زدن، ضربه با خط کش فلزی، شالق، ضرب و شتم، لگد، پيچاندن گوش، فحاشی، فرو رفتن مداد در سر بر اثر 

ھای بدنی ای است که اخيرا در مدارس سراسر ايران رخ داده و   از تنبيهھا تنھا چند مورد ؛ اين...شدت ضربه وارده و

  .ای شده است رسانه

ھا راه يافته و بازتاب وسيعی  ، آخرين نمونه از اين دست، اتفاقی است که از جنوب کرمان به رسانه»تابناک«به گزارش 

ان منجر شد و حاال به فاصله چند روز از در جامعه داشته است اتفاقی که به استعفای مدير آموزش و پرورش شھرست

قدر که  سابقه نيست، آن البته تنبيه بدنی در مدارس ايران اتفاقی بی. وقوع، به بازداشت معلم خاطی نيز منجر شده است

آموز به دست معلم منتشر شده بود؛   رخ داده که چندی پيش تصوير ھولناکی از تنبيه دانشئیببنيم مورد اخير در جا می

آموزان اين شھرستان به  خراش بود و چندی پس از تنبيه شماری از دانش آموز که دل وير فرو رفتن مداد در سر دانشتص

 !داد دليل عجز از پرداخت شھريه رخ می

، تنبيه بدنی در استان گلستان، ٩٤تنبيه بدنی در شوش خوزستان، تنبيه بدنی در کرمان، تنبيه بدنی در اليگوردز در سال 

، تنبيه بدنی در استان شيراز در آبان ماه ٩٥بدنی با شالق به دليل عدم پرداخت شھريه در استان کرمان در مھرماه تنبيه 

ای در  ، تنبيه بدنی در مدرسه٩٥ای در روستای تولوز از توابع خدابنده در زنجان در مھرماه  ، تنبيه بدنی در مدرسه٩٥
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ھا تنھا  اين... . خط کش فلزی در رودبار جنوب در فرودين سال جاری و، تنبيه بدنی با ٩٥ تھران در مھرماه ٩منطقه 

 که ئیھا و اظھارنظرھا اند اما با وجود بحث ای شدن يافته ھای محدودی از اتفاقات مشابھی ھستند که مجال رسانه نمونه

رارشان اتخاذ نشده از سوی کارشناسان اين حوزه، اھالی رسانه و مردم صورت گرفته، تدبيری برای جلوگيری از تک

  .است

  
کنوانسيون حقوق کودک . ھا در نظر گرفته شده است الملل ھم قوانين بسياری برای جلوگيری از تنبيه بچه در سطح بين

چنين  ھم. ، از جمله اين قوانين است که در فصل ھای گوناگون به حمايت از کودکان پرداخته است١٩٨٩مورخ نوامبر 

کودک «: دارد  خود مقرر می٥ در مجلس شورای اسالمی که در ماده ١٣٨١کان مصوب است قانون حمايت از کود

و اين به اين معناست که اگر ما تنبيه » آزاری از جرائم عمومی بوده و احتياج به شکايت شاکی خصوصی ندارد

 !وده نخواھند شدآموزان در مدارس را مصداق کودک آزاری بدانيم، معلمين خاطی مجرم عمومی تلقی شده و بخش دانش

 به شکايات وزارت آموزش و پرورش ئیگو اما با اين وجود، در مھرماه سال گذشته، مديرکل ارزيابی عملکرد و پاسخ

به گزارش خبرگزاری ايلنا، رحيم ميرشاه . شان خبر داد آموزان درباره تنبيه بدنی فرزندان از تعداد شکايات والدين دانش

قانونی در سطحی  آماری عجيب که بيانگر بی.  خبر داد٩٤ و ٩٣ھای  ايت طی سال شک٢٠٠٠ولد خبر از ثبت حدود 

 .گسترده است

*** 

عالوه بر آنان که با اتھامات امنيتی در زندان بسر . ای يافته است سابقه احضار و بازداشت فعاالن اجتماعی گسترش بی

ظاھرا . شوند حت فشار قرار گرفته و بازداشت میاند، مجددا ت رند، فعاالنی که برخی از آنان بارھا دستگير شدهئيم

ن حکومت که در برابر موج اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان جز وعده و وعيد پاسخی مسؤوال

  . کنندئیندارند، قصد دارند با دستگيری فعاالن اجتماعی از آنان انتقامجو

ھم زمان با روزھای آغازين مھر، معلمانی که  .دارند دار ادامه و طوالنی فھرست زندانی؛ معلماندر چنين شرايطی، 

بردند، از حضور در کالس ھای درس بازماندند و برخی ديگر ھم  به جرم فعاليت اجتماعی و صنفی در زندان به سر می

  .به جمع آن ھا پيوستند

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٢

توسط اداره » سلمان امام زنبيلی«و » مولود خوانچه زرد«ھای  ھای خبری نوشتند دو معلم به نام چند روز پيش سايت

مشارکت در «و » تبليغ عليه نظام«ھای  اين دو معلم پيش از اين ھم به اتھام. اطالعات شھرستان بوکان بازداشت شدند

 .بازداشت شده بودند»  تحصن معلمانئیبرپا

نخستين سال تحصيلی امسال، ھفته ھای  رسد ھفته نظر می با توجه به بازداشت اين دو معلم و آمار معلمان زندانی، به

 پنج سال حبس تعزيری ديگر برای محمود تأئيدچندان خوشايندی برای فعاالن صنفی معلمان نبوده است؛ چنان که با 

 . سال افزايش يافته است١۴ھای حبس اين معلم نيز به  بھشتی لنگرودی، مجموع سال

 نشده تأئيداين حکم پنج ساله تا به حال «: گويد می» ان وايراير«ابوذر بھشتی، در مورد حکم محکوميت جديد پدرش به 

 آن و با محاسبه چھارسال حبس تعليقی پدرم، مجموعه احکام زندان تأئيدبود و در وضعيت اعتراض قرار داشت ولی با 

 ». سال می رسد١۴ايشان به 

غاز فعاليت، تحت فشارھای مختلفی  فعاليت ھای صنفی خود را شروع کرده و از ھمان آ٧٨او می گويد پدرش از سال 

 .از جانب حراست وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطالعات بوده است

 بود و در سلول ئی وی يک ماه تحت بازجو.، صورت گرفت١٣٨٣نخستين دستگيری محمود بھشتی لنگرودی در سال 

شورای اسالمی، دوباره بازداشت شد و  ھم در جريان تجمع مقابل مجلس ١٣٨۵ اسفندماه سال ٢٣. داری شد انفرادی نگه

او را به چھار سال حبس تعليقی محکوم » صلواتی«سرانجام قاضی . سر برد حدود يک ماه در انفرادی زندان اوين به

در زندان دست به اعتصاب » رسول بداغی« بود که در منزل و در اعتراض به شرايط ٨٩سومين بار ھم سال . کرد

اين بار نيز به مدت دو ماه در زندان و انفرادی به سر برد و اين دستگيری منجر به .  کردندغذا زد که او را بازداشت

 .صدور پنج سال حبس تعزيری توسط قاضی صلواتی شد

 از ١٣٩۴ابوذر بھشتی، می گويد ھر سه مورد دستگيری اوليه پدرش توسط وزارت اطالعات انجام شده است اما سال 

پدرم زير بار چنين احکامی نرفته است و از رويه اعتراض خود «: شود  راھی حبس میسپاه» ثارهللا«طرف قرارگاه 

او خواھان اجرای قانون و توقف اجرای حکم تا برگزاری يک دادگاه علنی و عادالنه با حضور ھيات . کوتاه نمی آيد

ايد در دادگاه علنی و با گويد به پرونده متھمين سياسی ب است؛ اصلی که می» قانونی اساسی «١۶٨منصفه طبق اصل 

داری شده و اجباری برای  ھا بايد بر اساس اصل تفکيک زندانيان، در زندان نگه آن. حضور ھيات منصفه رسيدگی شود

اش مالقات نکند، از پوشيدن لباس زندان  پدرم بارھا حتی به قيمت اين که با خانواده. پوشيدن لباس زندان نداشته باشند

 ». مواضع خود ايستادگی کرده استامتناع کرده و بر سر

او معلم . يک معلم زندانی در زندان بوشھر است» محسن عمرانی«اما محمود بھشتی لنگرودی تنھا معلم زندانی نيست؛ 

فعاليت تبليغی عليه «ھا است؛  اتھام عمرانی، مشابه اتھام ساير معلم.  سال سابقه تدريس است٢۵ با ئیکالس پنجم ابتدا

 .ين اتھام ھم به يک سال حبس تعزيری و دو سال ممنوعيت از تدريس محکوم شده استبه ھم. »نظام

ای که چند روز پيش به مناسبت روز اول مھر از زندان نوشته و متن آن توسط خبرگزاری  محسن عمرانی، در متن نامه

ھای درس،  خه گلی در کالسويژه فعاالن صنفی با شا منتشر شده، درخواست کرده است که ساير ھمکارانش، به» ھرانا«

 بھتر برای کودکان اين سرزمين ئیای جز ساختن فردا معلمان در بند دغدغه«: ياد ھمکاران در بند خود را گرامی بدارند

  ».تنگ مدرسه و کالس درس ھستند و ارتقای منزلت و جايگاه ھمکاران خود نداشته و ندارند و دل
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 روز پيش برای پيگيری ١٠او . کردستان، يک معلم در بند ديگر استمختار اسدی، عضو انجمن صنفی معلمان 

اين معلم از . وضعيت وثيقه مربوط به پرونده سابقش به دادگاه انقالب تھران مراجعه کرده بود که دوباره بازداشت شد

در  بارھا به علت فعاليت صنفی بازداشت شده و حکم يک سال حبس تعزيری توسط قاضی صلواتی را ،٨٩سال 

 .کارنامه اش دارد

او معلم .  ساله تبعيدش در شھر زابل است١٠علی اکبر باغانی، معلم ديگری است که ھم اکنون در حال گذراندن دوره 

تبليغ «باغانی به اتھام . الھيات، از رزمندگان دوران جنگ ايران و عراق و از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان است

 . سال تبعيد محکوم شده است١٠به يک سال حبس و » اسیپيرعب«توسط قاضی » عليه نظام

اسماعيل عبدی، از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان، دبير رياضی شھر اسالمشھر و مربی درجه دو فدراسيون بين 

 فعاليت خود را با کانون صنفی معلمان ايران آغاز کرد و از ھمان روزھای ١٣٨۵او از سال . المللی شطرنج است

عبدی که در انتخابات مجمع عمومی کانون . عاليت، بارھا در تجمعات صنفی معلمان بازداشت و زندانی شدآغازين ف

عنوان دبير کانون معلمان برگزيده شده، بارھا در اعتراض به امنيتی کردن پرونده ھای  صنفی معلمان با باالترين رای به

 .برد سر می به» اوين«اکنون در زندان  ده و ھمصنفی معلمان زندانی، دست به اعتصاب غذاھای طوالنی مدت ز

ای در آموزش و پرورش منطقه اسالمشھر و عضويت در ھيات مديره کانون   سال سابقه حرفه٣٠رسول بداغی با 

بداغی بعد از جريان . سر برد صنفی معلمان، يکی از کسانی است که به جرم فعاليت صنفی، چندسالی را در زندان به

، ھم بازداشت و به زندان منتقل و ھم از آموزش و پرورش اخراج شده است و حقوقش را نيز قطع ٨٨انتخابات سال 

 .اند کرده

 دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی ١۵توسط شعبه » تبانی و تجمع به قصد برھم زدن امنيت ملی«بداغی، به اتھام 

او نيز در اعتراض به سياسی کردن . ی محکوم شدبه شش سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از فعاليت اجتماع

ھای صنفی خود بارھا دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام بعد از يک دوره طوالنی مدت حبس، در  پرونده فعاليت

 .ارديبھشت ماه سال گذشته آزاد شد

فعاليت ھای صنفی در ھم چند سالی را به علت » سخن معلم« تھران و نويسنده وبالگ ٩علی پورسليمان، دبير منطقه 

ريزی سازمان معلمان ايران بود، ھنگام بازداشت، با ضرب و شتم   تشکيالت و برنامهمسؤولاو که . زندان گذرانده است

منتقل » خاتم االنبيا«به بازداشتگاه منتقل و شدت جراحات وارده باعث شد بالفاصله بعد از بازداشت، به بيمارستان 

 .شود

چون علی اکبر باغانی، از  م بازنشسته فيزيک و از اعضای ھيئت مديره کانون صنفی معلمان، ھمسيد محمود باقری، معل

ھای صنفی و با  باقری ھم به جرم فعاليت.  سال سابقه تدريس دارد٣٠رزمندگان دوران جنگ بوده است و نزديک به 
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ھای   و انفرادیئی طعم بازجو، بارھا»تبليغ عليه نظام و تجمع به قصد بر ھم زدن امنيت کشور«اتھام رسمی 

در نھايت او را به شش سال حبس تعزيری و سه سال و شش ماه حبس تعليقی محکوم . مدت را چشيده است طوالنی

باقری با اتمام محکوميتش، . کردند که سال گذشته مشمول عفو شد و حبس او به چھار سال و ھشت ماه کاھش پيدا کرد

 .از زندان آزاد شد

، از اعضای ھيات مديره کانون صنفی معلمان ھم جزو »نژاد محمدرضا نيک«عاالن صنفی مستقل و بھلولی، از ف

چنان که قرار  اند؛ فھرستی که قرار نيست به اين گزارش خالصه شود؛ ھم فھرست معلمانی ھستند که تجربه زندان داشته

 .نيست به اين زودی و آسانی تمام شود

دانی کانون صنفی معلمان، در پيامی صوتی از زندان اوين تھران از معلمان گوی زن محمود بھشتی لنگرودی، سخن

  .آموزان خود را مبارز و معترض به ستم پرورش دھند ايران خواست دانش

 ضداسالم، سخنان معلمی، اگر« :است کرده تھديد را معلمان نيز رھبری خبرگان مجلس سئير جنتی، هللا آيتحتی 

  ».کنيم برخورد او با خودمان يا دھيم اطالع باالتر مقامات به بايد گويد یم فقيه ضدواليت و ضدانقالب

  
 آگاه سياسی و دينی لحاظ از و دھيم قرار توجه مورد را ھا آن  و باشيم داشته ارتباط معلمين با بايد« :گفت چنين ھم او

 بدانند بايد نيز و ھستيم وضعی هچ در ما است، وضعی چه در دشمن است، چگونه ما سياسی وضعيت که بدانند تا سازيم

 وضعيتی چه ايستاد نمی دشمن برابر در ايشان اگر که باشند متوجه و است ايستاده دشمنان برابر در چگونه رھبری که

  ».ماست انتظار در ای آينده چه نکند پيدا ادامه ايستادگی اين اگر و داشتيم

 از يکی عنوان به فمنيستی افکار با مقابله«  :است گفته نيز »رکشو زنان جامعه بسيج سازمان« سئير »اصالنی مينو« يا

  ».باشند داشته جدی تأکيد مسأله اين روی بايد که است کشور در طلبه بسيجی خواھران مھم ھای رسالت

 در طلبه خواھران نقش و است جوان دختران ويژه به بانوان جامعه برای ای جدی تھديد فمنيسم جريان« :گفت چنين ھم او

  ».است گذارتأثير و مھم بسيار نامبارک، پديده اين با مقابله
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 مقابل در و کنيد دفاع غربی پوسيده افکار اشاعه برابر بايد« :کرد تأکيد بسيجی زنان به خطاب چنين ھم اصالنی،

 اطالع کم افراد و ودنش بيان جامعه در راحتی به ھا بحث اين تا کنيد مقابله فمينيستی تفکرات به وابسته نھادھای اقدامات

  ».نگيرند قرار آنان تأثير تحت

***  

آموزان و معلمان را اعدام کردند؟  جانيان حکومت اسالمی ايران، به چه جرمی فرزاد کمانگر اين معلم محبوب دانش

تبديل المللی  ھای او از زندان سبب شد که وی شھرتی جھانی پيدا کند و به يک چھره بين سوابق فرزاد کمانگر و نامه

  .گردد

شناختند تا معلمان استان کردستان، فعاالن  ھا و کسانی که فرزاد را از نزديک می بندی آموزان و ھمشھريان و ھم از دانش

ھا و احزاب سياسی، نھادھای حقوق بشر  ، سازمانئیسياسی و حقوق بشرايرانی، کانون صنفی معلمان، جنبش دانشجو

 که بر ئیھا در حمايت از وی و اعتراض به شکنجه... گری و معلمان، اتحاديه اروپا و ھای جھانی کار المللی، اتحاديه بين

شماری صادر کردند و ھزاران طومار امضاء جمع  ھای بی او رفت و حکم اعدامی که برايش صادر شده بود بيانيه

اما . او برگزار گرديدعالوه بر خارج کشور، حتا تجمعاتی در کامياران و سنندج در پی صدور حکم اعدام . کردند

جانيان حکومت اسالمی، اھميتی به اين اعتراضات ندادند و در جھت زھرچشم گرفتن از جامعه، به ويژه معلمان 

  . سراسر کشور، او را اعدام کردند

در » محاربه«کمانگر، معلمی در منطقه کردستان ايران، به اتھام «: ای در رابطه با فرزاد نوشته است گاردين در مقاله

  . اعدام شد٢٠١٠ماه می 

 مصاحبه تلويزيونی در گرد اعدام معلم دبستانی را در خود داشت که به خاطر حاضر نشدن برای اين ماه، دومين سال

  .اش تمام شد مورد جرمی که مرتکب نشده بود، به بھای زندگی

حکومت او را . ين کرد دستگير شد به اتھام ھمکاری با گروه مخالف،٢٠٠۶ ساله بود که در جوالی ٣١فرزاد کمانگر، 

بود و وکيل وی بر اين حرف » کرد بودنش«مادرش بر اين باور است که تنھا اتھام فرزندش . متھم کرد» محاربه«به 

 .عليه او نبود» شواھد کافی«ماند که 

 دادند تا ھای جسمی و روحی فراوانی قرار ھای مختلف، فرزاد را تحت شکنجه ھا، بازجويان در زندان برای سال

ھای  ھای فرزاد از داخل زندان در مورد شرايط غير انسانی درون زندان باعث شد سازمان نامه. مقاومتش را بشکنند

المللی که پيگير وضعيت معلمان  المللی اين اقدامات را محکوم کنند، از جمله سازمان يونيسف و سازمان آموزش بين بين

 .در سراسر جھان است

در . توانند مقاومت او را بشکنند، تصميم گرفتند او را برای ھميشه ساکت کنند افتند که با شکنجه نمیين دريمسؤولوقتی 

، فرزاد و چھار نفر ديگر به پای چوبه دار فرستاده شدند و بر خالف قوانين جمھوری ٢٠١٠ساعات اوليه نھم می 

ی جان او از طناب دار در زندان اوين تھران بعد از چند دقيقه، جسم ب. اسالمی، وکيل و خانواده وی، مطلع نشدند

  .آويزان بود

مرگ او باز ھم به مردم ايران يادآوری کرد که جمھوری اسالمی با ايجاد رعب و وحشت به قدرت چنگ انداخته و 

 .حتی به قوانين خودش ھم پايبند نيست

و ديگر مناطق ايران سوگوار مرگ او حتی فرزاد با مرگ خود ھم باعث اتحاد مردم ايران شد و بسياری در کردستان 

تر، اجساد او و ديگرانی که با او  ھای بيش جمھوری اسالمی، حتی برخالف قوانين اسالمی، از ترس نا آرامی. شدند
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ھا برای  ھايشان تحويل نداد و ھر گونه برگزاری مجلس تحريم از سوی خانواده اعدام شده بودند را به خانواده

  .ردشان را قدغن ک عزيزان

توان در قحطی سال عدل  مگر می«: طور مخفيانه به بيرون از زندان فرستاد، نوشته بود در آخرين پيغامی که فرزاد به

  »اميد و برابری را تدريس نکرد؟«بای » و«الف » و داد معلم بود، اما

  
ه آگاه بودند که او ھيچ جرمی شان رسيده بود بر اين نکت تمامی کسانی که خبری از فرزاد کمانگر خوانده و يا به گوش

نه تنھا خود وی تمامی اتھامات وارده و ساخته . مرتکب نشده و در پرونده او حتا محکوميت به يک روز زندان ھم نبود

  .شده توسط بازجويان را رد کرد، بلکه وکيلش ھم ھيچ مدرک و سندی در پرونده او نيافته بود

گناه ھم بود کوشيد تا صدای مردم کردستان،  و جھانی پيدا کرده بود و بیحکومت اسالمی، فرزاد را ک ھآوازه داخلی 

بخش را از آنان سلب کند و نھايت ھر  ئیطلبی و سياست رھا آموزان سراسر کشور را خفه کند، حق معلمان و دانش

  .فرزاد را کشتند تا به ھمه ھشدار دھند که زبان اعتراض باز نکنند. مقاومتی را بشکند

گذار به دار آويختند در حالی که دادگاه او را از اين اتھامات  عنوان تروريست و بمب به دستور حکومتی بهفرزاد را 

ھای آن  تبرئه کرده بود و طنز تلخ تاريخ در اين است که خود اين حکومت و ھمه سران و عوامل و عناصر و ارگان

  ! کشی و خشونت و جنگ بوده است گذاری و آدم بمبشان ترور و  ھستند که در اين چھل سال، کسب کار اصلی و دايمی

  !باختگان راه آزادی و سوسياليسم گرامی بداريم در روز معلم جا دارد که ياد فرزاد و ھمه جان

***  

کش جامعه ھستند که با  ، از جمله اقشار شريف و زحمت)معلمان( در چنين شرايطی، کارگران سيستم آموزش و پرورش

ن بودن دستمزد از حداقل نيازھای ئيدھند در حالی که به دليل پا ود فرزندان جامعه را آموزش میترين امکانات موج کم

چون  التدريسی و پيمانی ھم ھای قراردادی، حق انواع استخدام. انسانی محرومند؛ از آزادی بيان و عمل و ابتکار محرومند

ھای بر حق و عدالنه معلمان   نه تنھا کسی به خواسته.ھا را را نابود کرده است ھای کارگری امنيت شغلی آن ديگر بخش

 به مطالبات ئیگو به جای گوش دادن و پاسخ. کنند دھد، بلکه فعالين آن را تھديد و دستگير و زندانی می کشور گوش نمی

ی، پوليسو رفع مشکالت کارگران فرھنگی و آموزشی و تشکالت صنفی معلمان و اعتراضات آنان برخوردھای خشن 

  .کنند  میئیيتی و قضاامن
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ی اجتماعی  ِھای ارتباطی و رسانه شبکه. حدود چند ماه پيش بود که موج اعتراضی از جانب معلمان برخاستآخرين بار 

ن اين شغل و ئيھا برای ھمه مشخص است؛ حقوق پا دليل اعتراض معلم. ھا پر شد ھای معلم از اخبار و نوشته

   .ھا ن به معيشت آنمسؤوالرسيدگی  عدم

به دليل جمعيت . ھا نيز کاھش پيدا کرد  حقوق آن ھای گذشته، در پی افزايش تعداد معلمان، ساعات کاری و به تبع در سال

چيز را به افزايش تعداد  توان ھمه البته نمی. تر بود ھا کم ھا به نسبت ديگر شغل ھا، درصد افزايش حقوق آن زياد معلم

عالوه بر . تر است نئيھای ديگر دولتی پا  دستمزد اين شغل در مقايسه با شغلطورکلی معلمان مرتبط کرد، چرا که به

ھای دولتی و مسائلی از اين دست ھمواره معلمان را   برابر با ساير شغلئیدستمزد مشکالت بيمه تکميلی، نداشتن مزايا

  .ناراضی نگه داشته است

توانند با  ھا تنھا می در نتيجه معلم. زش و پرورش استدر واقع دستمزد پايان معلمان، تنھا يکی از مشکالت نظام آمو

تری نيز  ھای و مسائل مھم ھا دغدغه اعتراض اين خالء را به مرور پر کنند و به حقوقی برابر دست پيدا کنند، اما آن

ھای  ِمشکالت پيرامون مدارس، از سياست. دارند که به کل سياست حاکم بر سيستم آموزش و پرورش برمی گردد

ترين نھادھای اجتماعی  در حالی که اين نھاد يکی از مھم. وزش و پرورش و اھميت ندادن به اين نھاد آغاز شده استآم

بسياری از معلمان آموزش و پرورش، .  ھر نوع شرايطی ھمگی به آموزش و پرورش مربوط استتغييراست و 

ھا تاکنون  انه تالش آنتأسفاما م. تماعی فعالندھای اج  و اصالح نحوه تدريس در شبکهتغييرصورت خودجوش و برای  به

 اقتصادی، سياسی، اجتماعی و  بنابراين، معلمان جامعه ما، با مشکالت عديده. ِپاسخ درخوری را دريافت نکرده است

ست که در نظام و آموزش و پرورش، از شکل تدريس و  رو، ضروری از اين. فرھنگی، دسته و پنجه نرم می کنند

  . ه تا مسائل اقتصادی بازبينی جدی و اساسی صورت گيردمديريت گرفت

ھا، بلکه فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش  آموزان و والدين آن مسلما در روز سيزدھم مھر ماه، نه تنھا دانش

مونيست، طلب، ک خواه، برابری  ، فعالين نھادھای فرھنگی، مدنی و ھنری پيشرو گرفته تا فعالين سياسی آزادیئیدانشجو

چنين فعالين  طور کلی ھمه فعالين ضد تبعيض و استثمار و ھم سوسياليست، آنارشيست، سنديکاليست، فمينيست و به

، در ...ھای مادری، محيط زيست، کار کودک و خيابان، پناھجويان و مھاجرين و مدنی، حقوق بشری، آزادی زبان

داشت و از جمله شعارھای زير را با خود حمل کرده و صفوف اعتراضی معلمان سراسر کشور حضور فعالی خواھند 

  :با صدای بلند فرياد زند

  !کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد* 

  !ھمه معلمان زندانی و ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی آزاد گردند* 

د و ھمه مطالبات حقوق معلمان و ھمه مزدبگيران کشور بايد متاسب با تورم و گرانی واقعی در کشور افزايش ياب* 

  !جا پرداخت گردد ھا يک معوقه آن

  !آموزان دختر و پسر ملغی گردد چنين دانش آميز بين معلمان زن و مرد و ھم بايد ھرگونه قوانين تبعيض* 

داران کشور  ، به مثابه قوانين فاشيستی عليه معولين و بيماران و لھجهئیضوابط و قوانين جديد استخدام معلمان ابتدا* 

  ! ی گرددملغ

  ! کندتأمينھا را  ھمه کودکان کار و خيابان بايد از تحصيل رايگان برخوردار باشند و دولت موظف است زندگی آن* 

ھا از  آميز عليه پناھجويان و مھاجرين، به خصوص کودکان افغان، ملعی بايد گردد و ھمه آن ھرگونه قوانين تبعيض* 

  !حق تحصيل رايگان برخوردار شوند
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چرا که اکنون فجايع ! (آموزان اضافه گردد به دروس دانش» محيط زيست«اد درسی جديد به نام دفاع از يک مو* 

ترين اھميتی به اين فاجعه و  کند اما حکومت، کم ھا ميليون انسان را تھديد می زيست محيطی در ايران، جان و زندگی ده

  ».دھد در حال گسترش و روزافزون نمی

  !ھا را به مدرسه بفرستيد ای فرستادن به جنگ داخلی سوريه و قربانی کردن، آنکودکان افغان را به ج*

  !آموزان در مدارس کشور ممنوع گردد ھرگونه تنبيه بدنی و تحقير زبانی دانش* 

  !شمول باشند  يابند و مطابق با استانداردھای آموزشی و پرورشی سکوالر و جھانتغييرھا درسی  کتاب* 

ذخيره معلمان، نه با دولت و وزير آموزش و پرورش، بلکه بايد مستقيما توسط خود معلمان ھيئت امنای صندوق * 

  ! انتخاب گردد

 که از اين صندوق توسط ھيات امنای زير نظر وزير آموزش و پرورش اختالس شده بايد سريعا به اين ئیھا پول* 

   !صندوق برگردد و عامالن اين اختالس، مورد محاکمه علنی قرار گيرند

  !ھای مادری آزاد بايد گردد زبان* 

ای  پذير نيز بودجه ويژه سازی مدارس آسيب بودجه آموزش و پرورش افزايش يابد و بايد سريعا برای بازسازی و امن*

  ! گرددتعيين

...*  

 ٢٠١٧بر و چھارم اکت-  ١٣٩۶ ]ميزان[چھارشنبه دوازدھم مھر

 

 


