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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
 شباھنگ راد

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢١
  

  در ايرانمعلماناوضاع مدارس و شروط استخدام 
از ھر سو، سران حکومت به . ِحوزه ھای تخريب زندگی مردم و کودکان در ايران، بسيار گسترده و ھمه جانبه است

، ھمچنين قوانين ارتجاعی و ظالمانه، يکی پس از ديگری، بر بيکاری ھا و بر فشار می آورندمحروم ترين اقشار جامعه 

پيداست که چنين جامعه ای، در خدمت به بالندگی، رشد و زندگانی بھتر ميليون . ناھنجاری ھای اجتماعی افزوده است

قد و وزن، در سيستم استخدامی، به حيطۀ قانون و تصميم کشيده شده است و در اين . دکان نيستھا انسان دردمند و کو

ِميان، آموزش و پرورش رژيم، مجاز به خدمت گرفتن افراد منطبق با قوانين ارتجاعی و تازۀ جمھوری اسالمی در 
  . سرمايه داری، قابل توضيح نيستدرون مدارس نيست؛ قانونی که با ھيچ منطقی، به غير از منطق خشن و ناعادالنۀ

ارد، گسترده و گسترده تر می گردد، متأسفانه دامنۀ تبعيضات در زير سلطۀ سردمداران رژيم جمھوری اسالمی د

. ی ھمچون قد و قواره، رنگ و پوست و غيره، از گردونۀ کار و کاسبی خارج می شونددالئل واھيه  ب ھزاران انسان

ِ، و ھمچنين ورود کودکان به مدارس را، معلمانمت، تصويب قوانين و شروط استخدام آشکار شده است که سران حکو
ِنه بر اساس نيازمندی ھای عمومی جامعه، بلکه بر مبنای نيازھا و منفعت، عده ای قليل سازمان  در .  می دھند- داده و - ِ

ِحقيقت اين نظام، کاری به محترم شمردن حقوق پايه  گ و پوست و جنس و اندازه، متأثر از ی انسان ھا ندارد و رنئِ

، ی دانشگاه فرھنگيانئدانشجومعاون » عباس قنبری«در بستر چنين سياستی ست که . قوانين مصوبۀ بناحق دولتی ست

 بيماری ممنوعه ارزيابی و معاينه ٣٠معلمان برای جذب در آموزش و پرورش از فھرست «: طی مصاحبه ای می گويد

است که معلمان از پذيرش در " کوتاھی قد و چاقی و وزن نامتعارف"ن بيماری ھای ممنوعه می شوند که دو تا از اي

، دانش » شھر رودبار جنوب استان کرمانۀمدير مدرس«که، چند روز قبل  و يا اين »آموزش و پرورش باز می مانند

 .راج می کنددليل ناتوانی در پرداخت ھشت ھزار تومان شالق می زند و از مدرسه اخه آموزان را ب

ز يک سو ا. يه کودکان و ھمچنين اخاذی از محروم ترين اقشار جامعه، سابقۀ طوالنی داردبالبته تبعيض و اخراج، تن

 می ترکد، و از سوی ديگر، ميليارد ھا -ِ قرن بيست و يکمی -ی، رشد تکنيک و تکنولوژی ئجھان از فرط ثروت و دارا

به اين دليل که قدرت مداران بين المللی و از جمله سران رژيم .  زندگی خويش اندانسان، ناتوان از تأمين نيازھای اوليۀ

جمھوری اسالمی، ستون و خشت جامعه را، کج چيده اند و بی دليل ھم نيست، که چشم اندازھا، برای زندگی، بی رنگ 

 و امثالھم، نقش تعيين کننده ای اين چه نظام ھا و يا جامعه ای ست که وزن و قد و شکل و شمايل. و تيره و تار شده است
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سرمايه ھای ھنگفتی به جيب می ی ھا ، بعضنيستندِخواه خويش ادر به انجام و يا انتخاب کار دلًدارد و بعضا از آنان، ق

  زنند؟ اين چه سيستم و يا مناسباتی ست که انسان ھا را برای انجام کار، دست چين و حق انتخاب را آنان سلب می کنند؟

ِرسميت شناختن مقام و منزلت مردمی ه ، پوشش و دروس تحصيلی و ھمچنين به واژۀ برابری، انتخاب شغلداست کپي
 در اين ميان سران حکومت ستی بی محتوا و بی مسماء شده استدر دنيای کنونی و آنھم در زير لوای نظام ھای امپريالي

 اند؛ پيداست که قوانين تصويب ين نمير محرومھا ھم، در پی سودآوری بيش از اين و تنگ تر نمودن زندگی بخور و

به عبارتی کارگر و .  و به تمکين واداشتن کارگران، زحمت کشان و دردمندان استهشدۀشان، دست و پا گير، باز دارند

 مناسبات کنونی، پتانسيل ی آزاد نيست و به اثبات رسيده است که سيستم ور زير سايۀ چنين قوانين ارتجاعيکودک، د

به يقين ھم ميادين آموزشی از منظر . ی به خواسته ھای بديھی ميليون ھا انسان دردمند و کودکان را نداردئگوُپاسخ

که، در قانون نظام  رغم اين مده و نمی آيد و علیاِحکومت مداران، ميادين تربيت کودکان و جوانان به حساب ني

 ٢٠، ١٩بر اساس مواد قانونی . در کشور ايران خدمت دولتی محسوب می گرددآموزش "  جمھوری اسالمی آمده است
 قانون اساسی حکومت جمھوری اسالمی ايران، دولت موظف به ارائه برنامه ھای آموزش ابتدايی و متوسطه ٣٠و 

ّاما و در عمل،  ".آنان می باشد... رايگان به کليه شھروندان ايرانی بدون در نظر گرفتن جنسيت، رنگ، نژاد، قوميت و
مانند ديگر وزارت ھا، در پی سر کيسه کردن والدين کودکان و توده ھای ستم ديده می ه وزارت آموزش و پرورش ب

  .باشد

ُبه ديگر سخن و به عمل دريافته شده است که قوانين نوشته و تصويب شده در نظام جمھوری اسالمی، نه تنھا کمترين ما 

ِال، حامل سياست ھای تبعيض گونه و اخاذی از والدين دانش آموزان استبه ازای عملی ندارد، بلکه عم بر ھمين . ً

چرا که جامعه و کودک، . اساس در چنين سيستم ھای ظالمانه ای، نمی توان انتظار، رشد و شکوفائی کودکان را داشت

. س و امکانات گرمايشی دارد و ھمچنين نياز به معلم مکفی و فضای آموزشی سالم، کال نياز به اشتغال و آرامش فکری

، سه، امکانات ايمنی و گرمايشی اندبنابه گفتۀ مقامات دولتی صدھا روستا و نقاط دور افتادۀ ايران، فاقد معلم و مدر

 و با  شورای اسالمی با اشاره به بازديدش از يکی از روستاھای اين شھرستانبيھوده نيست که نمايندۀ ايذه در مجلس 

 سال از انقالب، دانش آموزان اين ٣٧جای نگرانی دارد که پس از گذشت : "ارس می گويدمشاھدۀ وضعيت مد

و ". دھم کنند و به ھمين سبب به وزير آموزش و پرورش تذکر می شھرستانھا در محل نگھداری حيوانات تحصيل می

ھايی درس  موز در مدرسه آ سی درصد از مدارس ايران فرسوده ھستند و حدود چھار ميليون دانش "ادامه می دھد که 

  ". خوانند که امکانات و ايمنی مناسبی ندارند می

ی ھر چند کوچک از اوضاع تأسف بار جامعه ای ست که سرمداران رژيم جمھوری ئبدون شک موارد فوق، نمونه ھا

 به صدا در می آيد زنگ مدارس، ھر ساله،. اسالمی در برابر ميليون ھا انسان دردمند و کودکان جامعۀمان قرار داده اند

ان ھا با بچھرۀ خيا. ّو اما و در عوض، مشکالت و معضالت رو در روی کودکان، در ابعادی وسيع تر زنده  است

کودکان گل و آدامس فروش و غيره، تزئين شده است و ميليون ھا کودک، به جای رفتن به سر کالس ھا و بازی با ھم 

عالوه بر اين ھا، .  نان و کمک به والدين شان اندۀايران، در پی تھيۀ لقمسن و سال ھای شان، در خيابان ھای ناامن 

 ۀِبازماندگان از تحصيل، از مرز ميليون ھا ھم گذشته است و بنابه گزارش مقامات دولتی، فقر و نداری والدين، از زمر

ھم تقسيم نموده است که يک ًی که جامعه را کامال به دو دستۀ متضاد از ی آن ھا می باشد؛ فقر و تنگدستيعلل اساس

ه ِرا، ميليون ھا انسان دردمند ب طرف آن، سردمداران نظام با دار و دسته ھای شان قرار گرفته اند و طرف ديگر آن

دنباله، حقوق مکلفی برای تأمين ه چرا که کار در ايران، به اندازۀ کافی و ب. ھمراه فرزندان شان تشکيل می دھند
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ِبا اين اوصاف و در چنين اوضاعی نمی توان امر آموزش و پرورش، و تربيت صحيح . ستنيازھای اوليۀ زندگی ني
  .ُکودکان را به پيش برد و در انتظار رشد و شکوفائی آنان بود

ُدرد کودکان نمی خورد، به اين دليل که در خدمت به سياست و در جھت تأمين ه که سيستم حاکم بر ايران، ب خالصه اين

 - گرفته و -ايه داری سازماندھی شده است؛ آموزش به آن ميزانی در دستور کار سرمايه داران قرار نيازھای طبقۀ سرم

، در مقابل، ميليون کمه در فکر زراندوزی و چپاول استطبقۀ حا. می گيرد، که چرخۀ سود و سرمايه به گردش در آيد

آشکار شده است که تا زمانی، سرمايه و . دھا انسان و کودک، در فکر زندگی آرام، آموزش و تربيت بدون دغدغه ان

سياست ھای تاکنونی، بر فضای جامعه سيطره انداخته است، زندگی مردم و اوضاع آموزش کودکان، نه تنھا بھبودی 

ِتنھا عالج معضالت رو در رو، در پاره نمودن افسارھای بندگی، و . نخواھد يافت بلکه وخيم تر ھم خواھد گرديد
  .فضای سياسی و توازن قوای جامعه، به نفع ميليون ھا انسان دردمند و کودکان می باشدھمچنين در تغيير 
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