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   دي در تبعراني و انجمن قلم ادي در تبعراني اسندگاني مشترک کانون نوهياطالع

٢٣/٠٩/١٠  

  

  

  یآموزش شتري بتي مدارس و محدودیشائکباز

   و هنری علوم انساندر
 ی ها نوجوان و جوان به مدارس و دانشگاه ها، دشوارونيل هر سال و گام نهادن م]ميزان[ آغاز مهرماهاب

 عدالت در ی اش بر اجرای و پافشاریگرخواهي و دی تازه نفس اجتماعیروي نني که از حضور ایمي رژتيحاکم

  . رديگ ی به خود میا  هربار ابعاد تازهزيهراس است ن

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  

 نژاد؛ ی دولت احمدمي به تصمءو بنا»  تحول در آموزش و پرورشیسند مل« برنامه موسوم به ی با امضا

 کتاب ی و محتوای آموزشستمي برنامه قرار است سنيبا ا.  آغاز شدآموزش و پرورش رسمًا»  تر کردنیاسالم«

  . يابد ريي از اساس تغی درسیها

 آموزش و پرورش شرکت ی عالینژاد در نشست شورا  ی، محمود احمد١٣٨٩دوم مرداد ماه سال  شنبه روز

 تر یاسالم« برنامه که هدف آن ني ایئ نهابيتصو. را امضاء کند» سند تحول در آموزش و پرورش«کرد تا 

  .  آغاز شده بودشيعنوان شده از حدود شش ماه پ» کردن مدارس

 ران،ي در ای جمهوراستي انتخابات رجهيها به نت  و به دنبال آغاز اعتراض١٣٨٨ سال] سنبله[ ورماهي شهرلياوا

 کرد و ی و ناخشنودی ابراز نگرانی علوم انسانیها  در رشته راني ای دانشجوونيل دو ملي از تحصیا خامنه 

 اعتراضات یرا بیلي مردم و دلیتقاد و اعیني دی در مباندي و تردتي شکاکجي را باعث ترو»ی غربیعلوم انسان«

  . پس از انتخابات دانست

  :ی اسالمی جمهوری کل دفتر گسترش آموزش عالري گفته مدطبق

 در علوم ژهي را به ویرشته دانشگاه١٢ رشي پذ،ی و فناورقاتي وزارت علوم در تحقاستيبراساس برنامه، س «

 ی بازنگر، نکردهیريي دروس آن ها که مدت ها ست تغیها  دارد تا سرفصلی و هنر مسکوت نگه میانسان

 علم و دانش کرديرو«ها است و به قصد   رشته ني از جمله ای شناس  حقوق و روانت،يريمد ،یاسيعلوم س» .شود
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 سي رشته ها را تأسني که بخواهند ایئ دانشگاه هام،ي تصمنيبا توجه به ا. رديگ یصورت م»  کردنیروز و بوم

 در رشي بود و پذند دانشجو خواهرشيمجاز به پذ»  رشته هانيا دروس ی سرفصل هایبازنگر«کنند تنها پس از 

  . شود  ی مدي سرفصل ها تمدی و بازنگرريي به شرط تغزي دانشگاه ها نريسا

جنگ نرم را در پروژه » افسران« نقش دي علوم اعالم کرد که استادان دانشگاه باري دانشجو، وزکامران

استادان .  داشته باشند»نيدغدغه د« و »یجيفرهنگ بس «،»یني درتيغ« کنند، فاءي دولت ایدانشگاه

پوزه دشمن را به  «باشند، »ی اعتماد مقام معظم رهبراقتيخور ل«و در » عاشق شهادت «دي باراني ایها دانشگاه

 تيترب«ها   دانشگاهفهيوظ.  را انتخاب کنندی همسان نبود دومهي فقیو گاه اگر علم شان با نظر ول» خاک بمالند

 ميخواه یم«ما » .شوند ی مکساني با خاک یجي مخالف فرهنگ بسیها دانشگاه «است و »  امام زمانیز براسربا

تمام . ميا  خود قرار داده ی و تکامل را مبانی معتقد باشند، چرا که ما تعالهي فقتي که به نظام والمي جذب کنیدياسات

 دانشگاه ها اجازه ندارند، یساؤ شوند و ریراج م اخی اسالمی با نظام جمهوررهمسوي غانياستادان و دانشگاه

  » . باور ندارندهي فقتي را استخدام کنند که به والیکسان

 نسبت ی انتقاددگاهي ها که د  از استادان دانشگاهیادي شمار زراني نژاد در ا ی کار آمدن محمود احمدی هنگام رواز

  . اند به اجبار بازنشسته شده اياند، اخراج  به دولت داشته 

 مواد یري نه تنها نتوانسته است با وا داشتن فرزندان جامعه ما به فراگی اسالمی سال، جمهوری پس از ساکنون

 ی براکيدئولوژي همچون آزمون ای هائتي محدودجادي ندارد و با ای همخوانی که با زمانه متحول کنونيیدرس

 کند که به تي تربی و اجتماع نسلمدرسه در  آنانی حرکات شبانه روزشتريانتخاب دانشجو و کنترل هرچه ب

 ی به فکر افتاده است که حتمي عظیروي نني سر فرود آورد، بلکه  ناتوان از مهار امي رژی ضدانسانیارهايمع

  .  محدودتر کندزي ن، استاري بستي محدودی موجود را که دارایمواد درس

 در عرصه فرهنگ نو و یشرويجهان امروز و پ به آموختن از لي و می خواهی آزادزهي از انگ،ی دائمهراس

اما . کند ی کار را مني سال است که ای سی اسالمیجمهور.  شودی ها چاره نماستي سنيدگرگون کننده با ا

 و ی به رهائلي در سال گذشته نشان داده است که مژهي سال و به وی سني جوان آن در طول ایرويجامعه ما و ن

  .  توان در تنگنا و زندان قرار دادی را نماني و بشهي اندیآزاد

 استي سان،ي و بشهي اندی به منشور و هدف اعالم شده خود در دفاع از آزادء بنادي در تبعراني اسندگاني نوکانون

 و در کند ی را در محدود ساختن امر آموزش و پرورش محکوم می اسالمی جمهورمي رژی ضد انسانیها

  . کوشد ی آن می افشایراستا

    

    

   دي در تبعراني                                                 انجمن قلم ادي در تبعراني اسندگاني نوکانون

  ١٣٨٩ ماه مهر

  

  

  

  

  


