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  مينو فتاحی 

  ٢٠١٣ اگست ١٣
  

 ميليونھا بيسواد و يک ميليون جايزه
 

 مبلغ ،اد بدھدولين آموزش وپرورش اعالم کرده است ھر کسی به سه نفر بيسواد خواندن ونوشتن يؤ يکی از مساخيراً 

البته اين جناب نگفته است که برای ميليونھا بيسواد که در حال حاضر . گيرد يک ميليون و بيست ھزار تومان پاداش می

 ئیاز دسترسی به امکانات آموزشی محروم ھستند، چنين امکانی ھست يا نه؟ اما فقط او نيست که چنين وعده وعيدھا

يکی از آنھا گفته است اگر بيسوادان برای سواد . زنند ی میھای مشابھين نھضت سوادآموزی حرفولؤدھد مس می

 رئيس سازمان ۀبه گفت. شوند گيرند و افرادی که تنبلی کنند و بيسواد بمانند جريمه می آموزی اقدام کنند جايزه می

اريم، ھمچنين  مطلق در جامعه د ھزار بيسواد٧٠٠ميليون و٩، تعداد ١٣٩١نھضت سواد آموزی، طبق سرشماری سال 

ميليون نفر از ٣٠ترتيب  بدين. اند  ميليون نفر تا سطح سيکل تحصيل کرده١٠ دارند و ئیميليون نفر تحصيالت ابتدا١٠

  . سوادند سواد و کم جمعيت ايران بی

 سال می ٤٩ تا ١٠درصد بيسواد در گروه سنی ٧ سال و٦درصد بيسواد در گروه سنی باالی ١٤آمار ديگری خبر از 

  .راحتی از کنار آن گذاشته اينھا عدد و رقم نيستند، که بتوان  ب. دھد

 ترين حقوقشان در حکومت اسالمی ئیعنوان يکی از پايه ه  است که آموزش بئی اين اعداد مربوط به تعداد انسانھا

  . پايمال شده است

و يکی از مھمترين اسناد حقوق  کشور به آن متعھد ھستند ١٤٠ حقوق کودک که امروزه بيش از ۀ پيمان نام٢٨ ۀدر ماد

  :دھد بشر است اين حق را اينطور توضيح می

 ". شناسند ت میيكشورھای عضو حق كودك را برای برخورداری از آموزش به رسم"

 گان برای ھمه؛ي رائیاجباری كردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدا) الف

ی، فراھم كردن و قرار  ئ جمله آموزش عمومی و حرفهجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، ازيق ايتشو) ب

گان و اعطای كمكھای ي آموزش رائۀل اراي كودكان و به عمل آوردن اقدامات مقتضی از قبۀدادن آنھا در دسترس ھم

 .مالی وغيره است

باری آن بدين مفھوم اج. مند شونده طور رايگان و اجباری بھره گونه تبعيض بايد از آموزش ب تمام کودکان بدون ھيچ

مانند فقر والدين، تعصبات مذھبی، نداشتن اوراق ھويتی . منظور است که ھيچ عاملی نبايد مانع از تحصيل کودکان شود

برای کودکان مھاجر، دوری راه، معلوليت، تبعيض بين دختر و پسر، تفاوتھای قومی و فرھنگی، اعمال نظر والدين و 

اما  مشکالت مالی . گذارد ثير میأداليل ذکر شده به درجات مختلف بر حضور کودک در مدرسه ت... سرپرستان و

 ايران حق تحصيل ۀدر وضعيت کنونی جامع. خانواده يکی از مھمترين داليل عدم حضور دانش آموز در مدارس است
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ار پول و دارائی خانواده است که بر بلکه ميزان اعتب. گيرد عنوان يکی از ارکان رشد مورد حمايت قرار نمیه کودکان ب

ثير جدی دارد، استحکام ساختمان مدرسه، استاندارد ميز و نيمکت، سرويس مدرسه، لوازم أکيفيت آموزش دانش آموز ت

 عکس ھر چقدر اين هب. شود و حتی احترام به دانش آموز را شامل می... التحرير، کالسھای تقويتی علمی، ورزشی 

 که در بعضی موارد مدرسه ئیشود تا جا باشد دسترسی دانش آموز به خدمات نيز کمرنگ تر میامکانات مالی ضعيف 

 ! ماند خشت و گل و چادر است شود و آنچه که از مدرسه می نيز محو می

با توجه به محروميت از تحصيلی که توسط ھمين حکومت و سازمان دست نشانده اش برای ميليونھا کودک ايجاد شده 

 اين حرفھا دھن کجی واقعاً . گر موضوع مضحکی است که چاپلوسی بيايد چنين حرفھای سبک مغزی بزنداست اين دي

 پا به مدرسه خاطر نداری فقر و مشکالت خانوادگی وغيره ترک تحصيل کرده و يا اصالً ه  است که بئیبه بچه ھا

داند و از خود سلب  و خانواده را مقصر میفرد ... در اينجا نيز دولت مثل آسيبھای اجتماعی واعتياد و . نگذاشته اند

کند و حال به شکل صدقه و با منت گذاشتن و  نمايد و آموزشی که حق  کودکان است از آنھا سلب می وليت میؤمس

اين .  شعار و تبليغ داردۀالبته آن ھم بيشتر جنب. خواھد آنان سواد خواندن و نوشتن بياموزند جريمه و پاداش فقط می

نياز کودکان فقط خواندن و نوشتن نيست آموزش اجباری و رايگان مقطع . ر کندييدالنه وتبعيض آميزبايد تغشرايط ناعا

 يکی از مطالبات جدی برای کودکان است و آموزش و پرورش موظف است که طبق استانداردھای آموزشی ئیابتدا

در اين راستا .  را تحت پوشش قرار دھدروز دنيا، تمام کودکان در سن رشد و ھمينطور افراد بازمانده از تحصيل

 که زندگی و رشد کودکان برايشان ارزش دارد بايد از اين امر ئین حقوق کودک و تمام انسانھان، فعاالاوالدين، معلم

  .حمايت کنند
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