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 شمس الدين امانتی

  ٢٠١۶ نومبر ٠۴
  

 !غسالخانه؟ کالس درس در برگزاری
 ميليون دانش ١٣شت ی است که متأسفانه سرنوئاھخبرسازترين وزارتخانه  آموزش و پرورش رژيم اسالمی، يکی از

ی سوخته و سر سپرده واگذار شده که خود نيز تا کنون از مشکل ار پرسنل شاغل در آن، به مھره ھا ھز٩٧٠آموز و 

  .سازترين وزرای رژيم اسالمی، بوده و ھستند

ارت زرد کابينه يازدھم دراستيضاح و دريافت ککه رکوردار  »فانی« بازتاب اين مشکالت نه تنھا در رابطه با تعويض

ازجانب نمايندگان  »فانی«جھت جايگزينی » روحانی«از مجلس اسالمی بود، بلکه تاکنون افراد معرفی شده توسط 

» روحانی«يکی از آخرين گزينه ھای»آشتيانی دانش« اما بعد از چند ھفته رايزنی. مجلس اسالمی مور قبول واقع نشدند

، »روحانی« يا به قول مخالفان دولت٨٨ در اعتراضات سال ُجھت پست وزارت آموزش و پرورش که متھم به شرکت

  ».آموزش و پرورش نيستۀ  بوده و از خانواد٨٨ ۀفعال فتن» آشتيانی دانش«

ی أ ر١٥٧با »دانش آشتيانی«اما امروز به دنبال جنگ جناح ھای درون حاکميت رژيم اسالمی، بر سر کسب قدرت، 

ان وزير آموزش و پرورش رژيم از مجلس اسالمی، رأی اعتماد گرفت به عنو ی ممتنعأ ر٦ی مخالف و أر١١١موافق،

  .و به اين پست برگزيده شد

 ھای بدون بھره توسط    ھای ميليونی و وام  ھزار ميليارد تومانی، دريافت پاداش٨ًمضافا اخبار اختالس و فساد مالی 

 رژيم اسالمی حکايت ۀت حاکمأدرون ھيدستان در گير در کشمکش ھای جناح ھای ه مديران، دست نشاندگان و کارب

رو کرده است و اين وزراتخانه تا ه  جدی روبدشواری فساد، آموزش و پرورش رژيم را با ۀدارد، به گونه ای که پديد

  .کنون بدون وزير مانده است

اکز آموزشی و با توجه به پايگاه طبقاتی رژيم اسالمی، براساس آموزش بر مبنای دين و تفکيک بر مبنای جنسيت در مر

مدارس، نبود حداقل امکانات اوليه جھت تحصيل تعداد زيادی از دانش آموزان مناطق فقير نشين در شھر و روستا، عدم 

 رژيم اسالمی، به ۀ اين عده از دانش آموزان در ايران زير سلطۀوليت و بی تفاوتی به سرنوشت و آيندؤاحساس مس

 يا غسالخانه) طويله(ًيل اشتغال دارند که قبال محل نگھداری از حيواناتبه تحص»مدارسی«اجبار و از سر ناچاری در

  . بوده است)مرده شور خانه(

، ١٣٩۵ ]سنبله[شھريور٢۴از استان خوزستان، در روز چھارشنبه »باغملک«و » ايذه« مردم شھرھایۀنمايند»خادمی«

دو فضا در کنار ھم بودند يکی برای » خدرسيد «در روستای. رفتم» ايذه«برای بازديد به دو روستای شھرستان« گفت
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بود، در چنين شرايطی دانش آموزان )طويله(و ديگری محل نگھداری حيوانات)کاھدان(نگھداری محل خوراک حيوانات

بود درس )طويله(ًی در کالسی که قبال محل نگھداری از حيواناتئلم خود از کالس اول تا ششم ابتدابه ناچار ھمراه با مع

  ».می خواندند

استاندار خوزستان ضمن عذرخواھی از مردم اين »شريعتی«بعد از رسانه ای شدن اين رسوائی در فضای مجازی، 

 خشتی، گلی و کپری در ۀ، مدرس٩۶ما تصميم گرفتيم که به اميد خداوند تا پايان سال تحصيلی «منطقه، اعالم کرد، 

اختصاص خواھيم داد و » سيد خدر«يک کانکس به کالسًبه شما قول خواھم داد که قطعا . سطح استان نداشته باشيم

  ».کنيم ريزی می  ھمچنين برای ساخت يک مدرسه در اين روستا برنامه

و دو کانکس »سيد خدر«استاندار خوزستان، يک کانکس به روستای»اميد به خداوند«و با »برنامه ريزی«به دنبال اين

اما به دليل نبود جاده در مسير . درس می خواندند، اختصاص دادی که، دانش آموزان آن در زير درختان به دو روستا

وليت انتقال ؤکدام از ارگانھای حکومتی مس اين روستاھا، اين کانکسھا بيش از يکماه است که در بيابانھا رھا شده و ھيچ

  .آنھا را به اين سه روستا به عھده نخواھند گرفت

برگزار می شد تعطيل شده و دانش آموزان اين مدرسه، »طويله« درکه» سيد خدر«به اين ترتيب تنھا کالس روستای 

  .ھنوز کالسی برای تحصيل ندارند

به گونه ای . اما بحث بر سر کمبود مدارس، کمبود بودجه و کالس ھای نا امن و غير استاندارد ھمچنان نقل مجالس است

تحصيل «مديرکل نوسازی اصفھان به خبرنگار مھر، گفت، » سجاد«، ١٣٩۵ ]عقرب[ آبان٨که در روز شنبه 

سايه انداخته است  ھزار کالس درس در اين استان١١ تخريبی با بيش از ۀ مدرس۴٩٣۵آموزان استان اصفھان در  دانش

به گونه ای که ھر لحظه ممکن است خبر ريزش سقف و يا آتش گرفتن کالسی در مدارس استان اصفھان به موضوع 

  » .ھای اجتماعی تبديل شود ان شبکهداغ کاربر

با خطر جدی مواجه خواھد کرد، »  مخروبهۀغسالخان«را در اين» خوانسار«آموزان  عالوه بر نا امنی که دانش

متأسفانه طبيعت . برگزاری کالس درس در اين ساختمان وجدان آگاه ھر انسان آزاديخواھی را جريحه دار خواھد کرد

 زمين در نکه خشکی زاينده رود و به دنبال آن فرونشست ردم اين ديار را ندارد تا جائینيز چندان سرسازگاری با م

  .باعث افزايش مدارس تخريبی شده است» فالورجان « شھرستان

درصد ١٠ ھزار واحد صنعتی،٩با وجود اين ھمه امکانات و در آمد حاصل از آن در استان اصفھان از جمله؛ بيش از 

 درصد ۵٠ درصد فوالد کشور، ٧٠ی، و توليدئ کوپترسازی، انرژی ھسته ازی، ھلیواپيماسصنايع بزرگ کشور چون ھ

ھای نفتی کشور در استان اصفھان  درصد فرآورده٣٢ درصد مصنوعات طالی کشور و ۶٠از مصالح و سنگ کشور،

ی کشور که  در صد مصنوعات طال۶٠گيرد چرا وضع اين چنين است؟ اگر تنھا يک در صد از درآمد اين  صورت می

 ساخت نه تنھا ۀشود، صرف ھزين توسط والدين کارگر ھمين دانش آموزان از معادن استان اصفھان استخراج می

را .... مدرسه ای دو کالسه در خوانسار بلکه مشکالت آب آشاميدنی، سرويس بھداشتی، زمين و امکانات ورزشی و 

  . برای دانش آموزان اين مدرسه تأمين خواھد کرد

به تحصيل اشتغال »غسالخانه ای«اق ازتکه دانش آموزان اين استان حاصل خيز در يکی دو ا د افسوس از ايناما ص

  .دھد دارند که يک سمت آن قبرستان است و در و ديوار آن ھنوزبوی مرده می

ھای ايران در  يتاسناد مربوط به فعال«:  و گو با خبرنگار تسنيم، گفت ، در گفت.. ، نويسنده و »يعقوب توکلی «ًااخير

ًبازسازی کشور لبنان که اخيرا در قالب يک کتاب مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می دھد که ايران در سال 

  ! ؟».ر ھزينه کرده استال ميليون د١٠٠ برای اين امر، ٢٠٠۶
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تعيين شده برای اعتبار «مديرکل نوسازی مدارس استان اصفھان، » حسين سجاد «ۀاين در حالی است که بنا به گفت

  !». ميليارد تومان بوده است که ھنوز ريالی از آن پرداخت نشده است۴٠نوسازی مدارس در سال جاری 

ری جھت تقويت تروريست ھای حزب هللا طرف دار رژيم اسالمی در ال ميليون د١٠٠با توجه به اين ريخت و پاش 

  .تحت نام مدرسه نيست»غسالخانه ھای مخروبه«درلبنان، از قرار معلوم پايانی بر اين نوع از کالسھای درس 

ی را به دانش آموزان و و مشقت بی پايان و غير قابل تصوراين بی عدالتی و بی توجھی رژيم حاکم بر ايران، رنج 

به   گونه ای که اثرات مخرب روحی و جسمی . تحميل کرده است» مدارس«معلمان زحمتکش آنھا در اين نوع از

  سوم کودکی ناميده میۀ سالگی که دور١٢ تا ٧ بر آن تعداد از دانش آموزانی خواھد داشت که ازسن جبران ناپذيری را

ند، متأسفانه در چنين محيط کن رشد می)جسمی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی و ذھنی(شود و طی اين مدت کودکان از نظر

  .و روح اين دانش آموزان خواھد زد مھلکی بر جسم ۀجای کالس و مدرسه، ضربه ب)غسالخانه و طويله(یئو فضا

 و ھاضروری است که در چنين شرايطی سازمانھا و انجمن حمايت از حقوق کودکان، کانونھای صنفی معلمان، سازمان

احزاب سياسی مخالف رژيم اسالمی، انسانھای مبارز و انقالبی و در رأس آنھا کارگران آگاه به ھمراه والدين دانش 

نھا در چنين شرايط و مکان ھای نامناسبی تحت نام مدرسه و کالس درس گرفتار شده اند، به ھر آموزانی که فرزندان آ

مرده «  ممکن در اعتراض به وضع موجود جھت پايان دادن به اين نوع از شکنجه روحی دانش آموزان در اينۀوسيل

ع مردم مبارز و آزاديخواه در اقدام و صدای اعتراض خود را به وضع موجود به اطال» طويله ھا«و » شور خانه ھا

  .  رژيم سرمايه داری اسالمی، برسانيمۀايران زير سلط

  ١٣٩۵ ]عقرب[ آبان١١سه شنبه 

  

 

  


