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 شمس الدين امانتی

  ٢٠١٣ اگست ١٠
  

  اعمال محدويتھای اجتماعی و اقتصادی برای بيسوادان
  

شکيل کالسھای اکابر برای افراد خارج از  تءدر ابتدا. طور رسمی در ايران تصويب شده ب١٣١٥نظام اکابر در سال 

 ١٣٢٠سسات عمومی اجباری شد و از سال ؤسن تحصيلی در مدارس و مکانھای دولتی برای کارکنان بيسواد دولت و م

  .به بعد گسترش يافت

 باسواد کردن بيسوادان" ھدف"سازمان نھضت سواد آموزی با ١٣٥٨ سال ]جدی[به دنبال پيام خمينی در ھفتم دی ماه

 .  در ايران تشکيل شد

 ميالدی شاخص ھای سواد در ٢٠١٥تا سال " رسيد، ايران متعھد شد ءطبق سند جھانی که توسط دولت اسالمی به امضا

  ." در صد بھبود بخشد٥٠جامعه را 

  ."شود در ايران تحت حاکميت رژيم اسالمی روخوانی قرآن جزو مھارتھای الزم برای سواد آموزی محسوب می

تصر بر شيوه ھای حل بی محتوا و غير علمی مأمورين رژيم در راستای پيام خمينی در سازمان نھضت مروری مخ

تا دو سال آينده "ی وزارت آموزش و پرورش رژيم اسالمی که وعده داد ئسواد آموزی و اظھارات معاون آموزش ابتدا

  .خواھيم کرد." بيسوادی در ايران ريشه کن خواھد شد

 محدوديتھای اجتماعی و ۀگو با خبرنگار مھر، از ارائ و نھضت سوادآموزی رژيم اسالمی در گفتعلی باقرزاده رئيس 

اين محدوديتھا به تصويب کميسيون اجتماعی مجلس رسيده است و در "اقتصادی برای افراد بی سواد خبر داد، او گفت 

 رانندگی و ۀ به افراد بی سواد گواھينامبه عنوان مثال. حال حاضر منتظر ابالغ آن به دستگاھھای مختلف کشور ھستيم

 رانندگی داشته باشند برای تمديد آن نيازمند سواد آموزی ۀ کسب داده نمی شود اگر ھم افراد بی سواد گواھينامۀيا پروان

  ."ھستند

ر توسل به زور و ارعاب در تقابل با منطق، علم و آموزش در سخنان تھديد آميز اين مأمور رژيم مضحک و چندش آو

جرم بيسوادی که عامل اصلی آن خود رژيم اسالمی است در ه بريدن نان بخور و نمير تعدادی از کاسب کاران ب. است

  . نھايت به افزايش بيکاری، فقر و فالکت در جامعه منجر خواھد شد

 دانش آموز ھزار٨٠ به موقع وارد مدرسه نمی شوند و ، ھزار کودک٢٢در ايران ساالنه " اعتماد ۀبه گزارش روزنام

 ھزار نفر به آمار بيسوادان ٨٠ گزارش مزبور افزايش ساالنه ۀبرپاي . "اول تا چھارم دبستان نيز ترک تحصيل می کنند

 سال ٦درصد بيسوادان مطلق در گروه سنی باالی ١٤"مشخص شد ٩٠در کشور در حالی است که در سرشماری سال 

  ."سال ھستند٤٩ تا ١٠ درصد در گروه سنی ٧و 
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درمقايسه با آمار بيسوادی در کشورھای توسعه يافته که ميزان ) ھر چند جای اعتبار نيست( اين آمار درست باشد اگر

 خود اين ۀ در صد است، افزايش آمار بيسوادی در ايران به گفت٤ تا ٣سال بين ١٣بيسوادی در ميان افراد باالتر از 

  ."جای نگرانی است"رئيس 

 سال از عمر مفيد خود را در ٥٠جرم بيسوادی برای کارگر و زحمتکشی که بيش از ه  ب کسب و کارۀعدم تمديد پروان

 تحت حاکميت رژيم دارد، که خود ۀدکان محقری مشغول به آھنگری است، چه ربطی به بيسوادی و حل آن در جامع

  پرچمدار فرھنگ ارتجاعی، تفکيک جنسيتی و عدم امکانات پرورشی در سطوح مختلف آموزشی است؟ 

از کودکان آن در گروه سنی باالی "  در صد١٤" سال حاکميت سياه خود ھنوز٣٥آموزش و پرورش رژيمی که بعد از 

 آنھا در نظامی که خود عامل اصلی پخش مواد مخدر، بيکاری، فقر و ۀسال بيسواد مطلق ھستند، سرنوشت و آيند٦

  فالکت است، چگونه توضيح دادە خواھد شد؟

که در صد را  کسب و کار در گوشه و کنار خيابان ھا و معابر عمومی ۀست فروشان بدون پرواننگاھی گذرا به وضع د

   چه کسی جوابگو است؟ ،ی از آنھا مدارک تحصيلی ديپلم و ليسانس دارندئباال

سال از عمر مفيد خود را به اين کار اختصاص داده طی چه مدتی و با کدامين ٦٠ زحمتکش و بيسوادی که ۀرانند

 ۀ موفق به کسب مجدد گواھی نامهين نامئات قادر به کسب خواندن و نوشتن خواھد شد، تا با قبولی در آزمون آامکان

 ۀليت ھزينوؤضبط خواھد شد چه کسی مس "جرم بی سوادی" اين رانندگان بهۀرانندگی شود؟ طی مدتی که گواھی نام

   آنھا را عھده دار خواھد بود؟ۀخانواد

که بيشتر بی سوادان کشور را زنان تشکيل می دھد، از اجرای  موزی رژيم با اعالم اينرئيس سازمان نھضت سوادآ

افراد بی سوادی که خود در جھت سواد آموزيشان اقدام کنند، می توانند "ن سواد آموزی خبر داد و گفتوطرح کوپ

  " . سوادآموزی را دريافت کنندۀسران

ن واجرای طرح کوپ"  کسب مجدد برای بی سوادانۀضبط گواھی نامه و عدم صدور پروان"به دنبال طرح تھديد آميز

 شرعی ديگری است که در تکميل اعمال محدوديت ھای اجتماعی و اقتصادی برای افراد بی سواد ۀسواد آموزی حيل

  .  زنان در نظر گرفته شده استاً مخصوص

که تا قبل از يارانه ھا مرسوم بود .... ن بنزين، مواد خوراکی و ون سواد آموزی به دنبال کوپوبه اين ترتيب سيستم کوپ

در سازمان نھضت سواد آموزی به قانون تبديل شده و حدود شرعی آن نيز توسط مأمورين رژيم در اين سازمان به 

 . شرح زير است

تعلق می گيرد، اين سرانه  سواد آموزی به افراد بی سوادی که خود اقدام به سوادآموزی کرده اند ۀدر اين طرح سران

ھمچنين ھر فرد با سوادی که اقدام به سواد آموزی يک بيسواد کند . ھزار تومان متغير است٤٨٠ھزار تومان تا٣٨٠از

  . سواد آموزی را دريافت کندۀتواند سران می

اين روستا يکی از بزرگترين روستاھای استان کرمانشاه معلم بودم، اغلب مردان " نودشه" در روستای١٣٤٨سال 

کردند،   جوانان از کارگران فصلی بودند که برای کار چندين ماه از سال را در کردستان عراق سپری میاً مخصوص

شدند ارتقای بدون حضور آنھا به کالس باالتر اکابر بستگی به   در کالس اکابر اسم نويسی میاين کارگران فصلی غياباً 

بابت قبولی ھر يک از .  و ساير شھرھای ايران به گارگری مشغول بودندمدت زمانی داشت که آنھا در کردستان عراق

 سواد ۀن سرانوطرح کوپ. گرفت  تومان تعلق می٥ که بين معلمين تقسيم می شد ،اين کارگران فصلی ھميشه غايب

  .يست تومانی اکابر در رژيم پھلوی سابق ن٥آموزی اين بخش از آموزش و پرورش رژيم اسالمی بی شباھت به طرح 
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 شوروی سابق در ١٩١٧اما اطالع از راه حل علمی و انسانی کمونيست ھا و کارگران پيروز در انقالب کارگری 

مقايسه با تھديدات آخوند ھای خرافه پرست مأمور در نھضت سواد آموزی رژيم اسالمی جھت ريشه کن کردن بيسوادی 

  .  خواندنی است١٣٥٨به دنبال پيام خمينی در سال 

نخستين سند تاريخی شوروی مربوط به نابود سازی بيسوادی در جمھوری سوسياليستی ١٩١٩مبر  دس٢٦در روز 

 سال سن داشته می بايستی به زبان ٥٠ تا ٨ کسانی که بين ۀبنابراين قانون، ھم. فدراتيو روسيه به امضای لنين رسيد

 قانون بيسوادانی که به کار اشتغال داشته طبق اين. مادری خويش يا به زبان روسی خواندن و نوشتن را فرا بگيرند

ی که برای ئاز آنجا. ساعت با دريافت مزد تمام وقت می بايستی در کالسھای سوادآموزی شرکت کنند٢روزانه به مدت

صورت گروھھای ه قدر کافی وجود نداشت، بسياری از روشنفکران و جوانان به آموزش توده ھای عظيم مردم معلم ب

  .تی به نھضت سوادآموزی می پيوستندفرھنگی سوسياليس

مين جای آموزش تمام اماکن دولتی و عمومی چون کليساھا، باشگاه ھا، کارخانه ھا و حتی خانه ھای شخصی در أبرای ت

درصد مردم توانا بودند به  ٩٠ بيش از١٩٣٤ بی وقفه تا سال ۀ اين مبارزۀدر نتيج. اختيار مرکز آموزشی قرار گرفت

  .بخوانند و بنويسندزبان بومی خويش 

جای آن روخوانی قرآن به ه در ايران تحت حاکميت رژيم اسالمی خواندن و نوشتن به زبان مادری جرم است و ب

 قرآنی و ده ھا ھزار مسجد و حسينيه به اين بھانه ۀھزار مدرس٢٠."شود مھارتھای الزم برای سواد آموزی محسوب می

  .ده که کوچکترين ربطی به سواد و سواد آموزی نداردی نظير آن در ايران احداث شئو بھانه ھا

 کسب ۀی ترين رفاھيات زندگی محروم و اجازئدر مقابل کارگران و اقشار تھيدست جامعه را به جرم بی سوادی از ابتدا

  .و کار از آنھا را پس خواھند گرفت

ای اصلی بقای رژيم جمھوری اسالمی  جھل و بی سوادی در مخالفت با آموزش سکوالر و انقالبی يکی از پايه ھۀاشاع

 فرھنگ مترقی و سکوالر و زدودن مذھب از ۀدر مبارزه با بی سوادی و اشاع. در طول حيات آن بوده و خواھد بود

ول و متعھد، ؤ سنين، در ھمياری و ھمفکری با کارگران آگاه و خانوادەھای مسۀمدارس و آموزش و پرورش در ھم

 عرصه ھای سياسی، ۀی عاری از ستم طبقاتی و نابرابری در ھمئ زحمتکش که برای دنياروشنفکران انقالبی و معلمان

  .ستين ھا را باال زدآکنند، الزم است  اجتماعی و اقتصادی مبارزه می

 سنگين ستم و سرکوب رژيم مذھبی جمھوری اسالمی، مليت ھای متفاوت بدون ترس از محدوديت ۀدر ايران بدون ساي

در چنين . صادی به زبان مادری و لھجه ھای متفاوت خود خواندن و نوشتن را خواھند آموختھای اجتماعی و اقت

 سکوالر و غيرمذھبی، آموزش به زبان مادری و يادگيری آن يا زبانی که مورد توافق ھمگان باشد، به دور از ۀجامع

 فردی و جمعی جامعه خواھد ی استعدادھایئجنسيت، زور، مشکالت اداری و فنی، اقتصادی و اجتماعی شرط شکوفا

  . بود

  

  ١٠٦ شماره ،نشريه کودکان مقدمند

 

 


