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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 کانون نويسندگان ايران در تبعيد

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢۶

  اطالعيه

  آغاز سال محروميت تحصيلی

  

  چرا امسال سال محروميت کودکان از آموزش است؟ 

به مدرسه بفرستند تا آن ھا بتوانند حداقل آموزش چرا توده ھای تھی دست مردم قادر نيستند فرزندان دلبندشان را 

  الزم را برای سير کردن شکم شان در آينده به دست آورند؟

امسال، ھمه چيز حکايت از محروميت بسيار بيشتر کودکان نسبت به سال ھای پيش دارد؛ کودکان خانواده ھای تھی 

آور کنونی رنج می برند؛ نه تنھا از بھداشت و  ما، نه تنھا از گرسنگی بيشتر در اثر گرانی سرسام ۀدست جامع

پوشش نامناسب تر برخوردارند، نه تنھا از سرپرستی ھای الزم که بايد تعادل جسم و جان شان را برقرار کند بيش 

  .از پيش محرومند؛ بلکه در اندازه ھای ميليونی دچار محروميت از آموزش ابتدائی نيز شده اند

 اتمی و به خاطر چپاول ۀنۀ جمھوری اسالمی، در سايۀ ايجاد تشنج جھانی بر سر مسالدر سايۀ سياست ھای نابکارا

  .  کودکان بيش از ھمه آسيب می بينند،ھرچه بيشتر منابع حياتی مردم ايران

  . امسال حدود سه تا چھار ميليون کودک نسبت به سال گذشته کمتر برای ورود به مدرسه نام نويسی کرده اند

آنان .  رژيم را بر دوش بکشندۀ ما، ناچارند بخشی از بار آسيب سياست ھای ستمگرانۀی دست جامعکودکان مردم تھ

ناچارند حتی از آموزش خواندن و نوشتن نيز محروم شوند و بخشی به کودکان کار بپيوندند تا مادر و پدرشان 

  . را سير کندۀبتوانند شکم خانواد

  در کنار اين ھا، مصيبت ھای ديگری نيز سھم کودکان است؛ 

کودکان افغان که مادر و پدرشان کارت اقامت نگرفته اند و يا در خطر اخراج از ايران و يا تحت تعقيب قانونی به 

  . خاطر اقامت غيرمجاز ھستند نيز در کنار کودکان مردم تھی دست ايران از آموزش محرومند

تم آموزشی حاکم، فشار ديگری بر کودکان وارد می آورد و آن ھا را از آموزش به زبانی که با افزون بر اين، سيس

آن سخن می گويند محروم می کند و اجبارا بايد به زبان رسمی بياموزند؛ اين آموزش اجباری به زبانی ناآشنا در 

بان است و آنان را در ابعاد بزرگی سنين ابتدائی تحصيل، بار گرانی بر ذھنيت کودکان اقليت ھای ملی غيرفارس ز

  .از آموزش بيزار می کند
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و سر آخر، واداشتن کودکان به آموزش گفتارھای مسلط دينی و انباشتن ذھن آن ھا از روايت ھای خاص از زندگی 

ا  ذھنيت کنکاشگر آنان رۀو جھان و پديدار ھستی نيز، حکايتی يک سويه و فشار غيرانسانی بر کودکان است که آيند

  .در خطر قرار می دھد

 جمھوری اسالمی را افشاء و محکوم می کند و از مردم ۀکاران تبھکانون نويسندگان ايران در تبعيد، اين ستم و سلطۀ

  .می خواھد در برابر اين سياست و مناسبات غيرانسانی به اعتراض برخيزند

  

  کانون نويسندگان ايران در تبعيد

  ١٣٩١-٢آغاز سال تحصيلی 

 


