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  سوزی مدارس در ايران آتش

  

شھر در آتش پيران" آباد شين"آموز دبستان  که چند ده دانش ديگری منتشر گرديده است مبنی بر اينۀ دھند خبر تکان

ولين و ؤواکنش سران، مس. می تمامی نداردنظام سراسر چپاول جمھوری اسالۀ  تلخی که در زير سلط وقايع. سوختند

ی در اين دوران و در دورانی که تکنيک و علم پيشرفت نموده است و ئگو. وقايعی ھم پيشاپيش روشن بودن چنين عامال

ست، قادر به عالج و جلوگيری  ا ھای چند ده متری ھا در زير زمين انسان کشف و ُکشتار ۀھا وسيل مغز آدمی مخترع ده

 جزغاله شدن نونھاالن  ھای نفتی خالصی يافت و مانع توان از شر بخاری  نمیئیگو. دادھای ناگواری نيست از چنين رخ

د باي ارتی ھر ساله میبه عب. ھا در ايران ھمه ساله است سوزی کالس به واقع که داستان آتش. آموزان گرديد و دانش

ايران بسوزاند تا سران نظام با خيالی آسوده ۀ آموزان را در مناطق عقب افتاد ھای نحيف دانش ھای آتش، بدن شعله

ۀ ھای سوخت  تصاوير و چھرهئیگو.  پی گيرند- " مستضعفان" در قالب رژيم حامی - را  شان ۀ کاران ھای فريب سياست

چھار محال بختياری و غيره " سفيالن"فارس و زاھدان، و باالخره " درودزن"و " سروستان"آموزان روستاھای  دانش

  !پيرانشھر آشنا شويم" آباد شين"آموزان دختر  دانشۀ دردآور و سوختۀ با چھردباي از يادھا رفته است تا می

سط سران رژيم جمھوری ھا و باال کشيدن امکانات مملکت تو دليل اھمال کاریه  دردناکی ھر ساله ب البته چنين فجايع

 نيستند و ھزاران کودک در زير دھا و وسائل گرمايشی استاندار شان کالس ھای خودیۀ بنابه گفت. افتد اسالمی اتفاق می

ۀ کسی پاسخگو نيست و کسی به فکر تھي. پردازند ھای نامطئمن و حادثه ساز به امر تحصيل می ھا و کالس سقف

ھا، کفاف راست و ريز  نه بودجه. گير در مدارس نيست ھای نفتی جانيذف بخارترين نيازھای تحصيلی و ح ابتدائی

ھای ناچيز در خدمت به رفع معضالت رو در روی  کند و نه ھمان بودجه ھای درسی را می نمودن معضالت کالس

  .آموزان است دانش

" آباد شين"ۀ گمان مدرس دد و بیگر مدارس فرسوده است و با شروع فصل سرما، بر وقوع اتفاقات ناگوار ھم افزوده می

دليل جلوگيری از ورود حيوانات، با ه را ب ھای آن پنجره. دست مدارس غير استاندارد و نامطئمن بود پيرانشھر ھم از اين

درھای اين . ای سلب گردد آموزان، از وقوع ھرگونه حادثه العمل دانش ھای آھن بسته بودند تا امکان ھرگونه عکس ميله
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ھای اطفای حريق خبری  چون کپسول ی ھمو از نصب وسائل ايمني ديگر، دستگيره نداشت ۀھا مدرس مانند ده بهمدرسه ھم 

  .نبود

 دردناکی کيست و چرا ھر ساله در زير حاکميت رژيم جمھوری اسالمی  ول مستقيم چنين فجايعؤاين است که مسال ؤس

ايمنی و فاقد استانداردھای اوليه است؟ در يک کالم و دليل دھد؟ چرا مدارس فاقد وسائل  چنين اتفاقات ناگواری رخ می

گردد که در   آنند؛ دليل آن به نظامی بر می گردد که سران حکومت مدافع ای بر می گرايانه ھای چپاول اصلی آن به سياست

با . باشد ديده می ھای ستم استثمار بی حد و حصر تودهمزدھای کارگران و  فکر غارت اموال عمومی و باال کشيدن دست

طلبانه است، مجالی نخواھد يافت تا در فکر تأمين و  ھای ارتجاعی و منفعت اين اوصاف رژيمی که در پی تحقق سياست

  . ترين نيازھای مدارس ايران باشد ابتدائیۀ تھي

ژيم جمھوری اسالمی آنقدرھا باالست که با ھيچ قلمی ھای سران ر ناگفته نماند که وقوع حوادث ناگوار و اھمال کاری

چنين تفاوت زندگی و استفاده از نعمات جامعه، مابين فرزندان محرومان و  ھا بر آمد، و ھم توان از در توضيح آن نمی

 نه ساختن ھا، در حقيقت ھدف باالئی. را بيان نمود شود، آن چنان عريان و باالست که با ھيچ کالمی نمی داران آن سرمايه

دلی  ياری و ھم انسانی و فراھم نمودن امکانات زندگی و آموزشی برای فرزندان محرومان است، و نه خواھان ھمۀ جامع

والن دانشگاه پيام نور مھاباد با درخواست جمعی از ؤبه عنوان نمونه مس. اند"آباد شين"چون   ناگواری ھم مردم از فجايع

  .منظور ابزار ھمدردی با کودکان پيرانشھر مخالفت نمودند ردھمائی بهھای دانشگاه، جھت گ اعضای انجمن

سو   غير انسانی سران حکومت گذاشت؟ سياستی که از يکۀتوان چنين سياستی را به حساب روحي با اين اوصاف می

گر آن  مايانديگر ن سوزی و زلزله است و از سوی چون آتش دلی مردم نسبت به حوادِث ناگواری ھم ياری و ھم مخالف ھم

دارند و  که سران حکومت کمترين گامی در جھت رفع مشکالت رو در روی نظام آموزشی و مدارس بر نمی است

چون  ی ھمايعدلی مردم پيرامون وق رسانی و ھم ھای وابسته به آنان از کمک دليل ھم نيست که نھادھا و ارگان بی

  . آورند عمل میه سوزی و زلزله ممانعت ب آتش

مل تحسوزی در مدارس م چون آتش ناکی ھم درد تر تا اين نظام بر سر کار است، رخداد و فجايع تی حقيقیبه عبار

باال کشيدن امکانات عمومی، ۀ داران و سران رژيم جمھوری اسالمی بر سر کاراند، دامن که سرمايه تا زمانی. باشد می

ۀ گيرنده محدود نخواھد شد بلکه دامن ھا و حوادث پيش تر خواھد گرديد و نه تنھا، ابعاد ناھنجاری گسترده و گسترده

اند که  در عمل دريافتهآموزان  ھای دانش در اين سی سال و اندی مردم و خانواده. خود خواھد گرفته تری ب وسيع

شان نيستند و در پی اخاذی، چپاول و غارت نعمات و  ولين رنگارنگ رژيم جمھوری اسالمی به فکر فرزندانؤمس

شود و  ھای متفاوت به جيب اين و يا آن عنصر وابسته به نظام سرازير می اند که چگونه بودجه ديده. اند جامعهامکانات 

شکی در آن نيست که زمانی . گيرد گردد و قربانی می خوش فاجعه می مدارس فرسوده و غير استاندارد، دست

باشند که  ھم در محيطی مطئمن و بدون دغدغه می نآموزان مناطق مختلف جامعه، قادر به فراگيری علم و دانش و آ دانش

ھا   آنان و ميليون زير کشيده شوند و رژيم مدافعه چون رژيم جمھوری اسالمی ب ای ھم داری و وابسته ھای سرمايه نظام

سوزی در مدارس و جزغاله شدن  ست که ما ديگر شاھد آتش  اتنھا در چنين شرايطی. انسان محروم بر سر کار آيد

  .درس نخواھيم بودۀ ھم در ھنگام آموزان و آن دانش
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