
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Children کودکان

 
 )تارا(ه مقدم نتھمي

  ٢٠١٣ اگست ١۵

   ممنوع گرددپرداخت شھريه بايد فوراً 
  

 نظام جمھوری ۀعھده  ايران، بۀگير امروز جامعوليت تمامی مسائل گريبانؤبا اطمينان می توان ادعا کرد که مس

 به نيازھای ميليونھا  کودک ئی خود را ملزم به پاسخگو،داند نظامی که خود را  متعھد به مردم نمی! اسالمی است

گير خانواده ھا  که ناشی از وضعيت فالکتبار اقتصادی است؛ عملكرد به بيانی ديگر عمده مسائل دامن. داند نمی

 رش كشور ازجھات مختلف ھر ساله رشد نگران کننده تری را نشان میت آموزش و پرويريتبعيض آميز در مد

ونھا يليمين مخارج تحصيلی مأوضعيت ت! تبعيض تحصيلی به يک رکن اساسی نظام آموزشی بدل شده است! دھد

 والدين آنھاست و ھر ساله تعداد بيشتری از دانش آموزان مجبور به ترک تحصيل و ۀ بر عھدكودك و نوجوان عمالً 

  . گردند مين معاش خود و خانواده میأوستن به صف تپي

 رنج آور و  باری سنگين ۀ مدارس نيز به يک دغدغۀھر ساله با پايان يافتن فصل امتحانات مدارس، افزايش  شھري

به سبب گرانی کمرشکن و . دغدغه ای  که نمی توان از شر آن خالص شد. بر نگرانی ھای خانواده می شود

  .مين کردأ آن را تۀمی توان ھزين ن،بيکاری گسترده

 تا ١ حکايت از شھريه ھای کالن دارد، مبالغی در حدود ،طبق گزارشھای رسيده از مدارس و خانواده ھای  تھرانی 

ميليون تومان برای تحصيل در مدارس کشوری که بر اساس قانون اساسی اش، تحصيل و آموزش و پرورش ١٨

 .  ای تحصيل پولی پرداخت کندرايگان است و ھيچ شھروندی نبايد بر

 جھانی حقوق کودک فراھم آوردن شرايط تحصيل رايگان برای تمام کودکان است، که دولت ۀيکی از مفاد پيمان نام

  .خصوص به خانواده ھا واگذار می کنده ھايش آن را به ديگران و در اين مورد ب وليتؤھمانند بقيه مس

از دانش آموزان دريافت می شود ...  ھمياری، کالسھای فوق برنامه و مدارس سالھاست تحت عناوين مختلفۀشھري

 اين ھزينه امسال افزايش غيرقابل تصوری را تجربه می. رو ھستنده ھا ھر ساله با افزايش بھای آن روب و خانواده

  .کند

 و به کار در ل باز می مانندي تحصۀ افزايش كودكانی است که از چرخ، شھريه در مدارسۀ افزايش بی سابقۀنتيج

  . سر می برنده کارگاھھا و کار طاقت فرسا در خيابانھا مشغول می شوند و در بدترين و خطرناک ترين شرايط  ب
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 روز ثبت نام ۀچ روزی به اندازيد ھي تحصيل ھستند، شاۀبرای کودکان کار و خيابان، کودکانی که خارج از چرخ

کار و خيابان حضور بی دغدغه در مدرسه و شنيدن صدای يای اغلب کودکان ؤر. مدارس دردآور و سخت نباشد

 انتظامی و اختالسھای چند ، امنيتی، که حکومت جمھوری اسالمی با ھزينه ھای نظامیئیرويا. معلم می باشد

  . مانع تحقق آن است عمالً ،ميليونی و چاق تر کردن آيت هللا ھای مفت خور و گردن کلفت

طور جدی سبب آسيب ه له بأوری در حال افزايش است و  اين مس غيرقابل باآمار کودکان کار و خيابان به طرز

  . گردد ھای جبران ناپذير به جامعه می

عھده نمی ه مين دسترسی يکسان شھروندان جامعه به آموزش در ايران بأوليتی بابت تؤ مسحکومت اسالمی عمالً 

  .رو استه  است که ھمواره جامعه با آن روبسؤالیاين . گيرد

ن و منتقدان اجای انجام وظايفش مشغول قلع و قمع کردن مخالفه ب.  سرکوب ھر انتقاد و مطالبه است،سخ حکومتپا

  .خود است

گان يالت رايران بر تحصي قانون اساسی جمھوری اسالمی ا،صورت ظاھر ھم که شدهه ن در حالی است كه حتی بيا

  . د دارديكأ برای كودكان تئیه ابتدايو اجباری پا

  .  كودكان می داندۀگان را حق ھميت و رايفي جھانی حقوق كودك آموزش با كۀمان نامي پ٢٨ ماده ،نيه بر اعالو

 ھشدار داده اند غفلت از تحصيل ، پيامدھای کودکانی که از تحصيل باز می مانندۀن حقوق كودك تاكنون دربارفعاال

 و عمل و نامشخص بودن مفھوم کودکی؛ باعث کودکان و درنظر نداشتن جايگاه مناسب اجتماعی کودک در انديشه

 .می شود که  جامعه دچارآسيبھای جبران ناپذير گردد

  .  دچار از ھم گسيختگی است زير خط فقر نگھداشته شده و عمالً ، آسيب ديده، گرفتارهجامع

ی اخالقی و  بنيادھا، عرصه ھای اجتماعیۀفساد در ھم. گردند ناھنجاريھای اجتماعی به نرمھای جامعه بدل می

  .کند اجتماعی را متالشی می

 اختالالت اجتماعی، ۀبيگانگی به نوعی حالت فکری اطالق می شود که در آن فرد به واسط«، »دورکيم« ۀبه عقيد

مين نياز أکودکی که برای ت» ...دچار نوعی سردرگمی در انتخاب ھنجارھا، تبعيت از قواعد رفتاری و پوچی  است

 کودکی را طی ۀ که مرحلئی کار وارد می شود از آنجاۀ خانواده از تحصيل باز می ماند و به دنيای وحشيانخود يا

نکرده است دچار سردرگمی و تضاد می شود ناھنجاريھا جايگزين رفتارھای اجتماعی می شود، و کودک از کنترل 

  .اجتماعی به دور می ماند

  . می تواند اثرات روانی ــ اجتماعی برکودک و جامعه داشته باشد مديريت صحيحئیاين ناھماھنگی و عدم توانا

  : اجتماعی سوء مديريت را می توان در سه سطح متفاوت دسته بندی کرد - طور کلی آثار روانیه ب

در سطح فردی؛ کودکانی که از تحصيل باز می مانند و زودتر از سن قانونی وارد اجتماع کار می شود، جامعه ای 

  .ودک مغاير است و کودک را دچار آسيب ھای روانی می کندکه با سن ک

در سطح خانوادگی؛ با بيکار و يا بيمار شدن نان آور خانواده  که انسجام اقتصادی آن از بين می رود و خانواده 

 . اقتصادی بردوش کودکان قرار می گيردۀمين ھزينأگسيخته می شود و ت

 . می و از ھم گسيختگی جامعه را مشاھده نموددر سطح وسيع می توان بی سازمانی و بی نظ

کند شھريه نمی گيريم اما مديران مدارس تحت عناوين مختلف بايد مردم را  برای مثال آموزش و پرورش اعالم می

 ۀ تحصيلی و نه سرانۀآموزش و پرورش نه سران. مين کنندأ از جيب والدين ت مدرسه را عمالً ۀ و ھزين،سرکيسه کنند
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حتی در صورت پرداخت نيز اين سرانه چنان ناچيز . مين کندأصورت ظاھری ھم نمی تواند ته و بمدارس را ول

  . مين کندأتواند ت  محل را نمیۀ برق و اجارۀ ھزين،مين سوختأمين مخارج اوليه مدارس از قبيل تأاست که ت

نام بلکه در کل سال ان ثبتسرکيسه کردن و باجگيری از خانواده ھا توسط وزارت آموزش و پرورش نه تنھا در زم

  . شودآموزان میوری آموزشی مدارس و دانشابد و ھمين سبب کاھش بھرهيی تداوم م

 تحصيل مطرح شده است و طرحھای مختلف با صرف بودجه ۀ که بحث کودکان خارج از چرخ٨٠از حدود سال 

حصيل خود گويای شکست اين طرحھا ھای ميلياردی شکل گرفت، اما وجود آمار ميليونی کودکان باز مانده از ت

  .است

مين عدالت برای ھمه أمين رفاه عمومی و تعھد به تأبازگردان کودکان به مدرسه تنھا در اجرای عدالت اجتماعی و ت

  . در جامعه ميسر است

چگاه به يھ. در اتخاذ سياستھای اقتصادی و در ھيچ کجای قانون سخنی از کودکان محروم به ميان نيامده است

گاه منافع کودکان بدون در نظر گرفتن وضعيت  ھيچ. ھاى تھيدست جامعه توجه نشده استوانمندسازى خانوادهت

  . اقتصادی خانواده در دستور کار آموزش و پرورش نبوده است

 باعث شده که کل ھزينه ھای تحصيلی  ،مين حتی حداقل ھای خدمات اجتماعی از طرف حکومت اسالمیأعدم ت

  .   کودک قرار گيردۀخانواده و به دنبال آن بر شان بر دوش عمالً 

عھده ه وليتی در قبال بھبود وضعيت کودکان بؤکه دولت ھيچ مس افزايش دردناک تعداد کودکان خيابانی در حالی

  .گيرد، اين فشار اقتصادی بر سر کودکان اين خانواده ھا آوار می شود نمی

مين اقتصاد أ فقر فرھنگی خانواده ھا کودک را وادار می کند که در ت،نبود عدالت اجتماعى، نابرابری افسارگسيخته

 از مدرسه جدا شده و به کارگاه و خيابان سپرده می شود، ،رغم ميل خود كودك علی. خانواده نقش جدی داشته باشد

  .رديگھاى جدى قرار مىبيدھا و آسيو در معرض تھد

 شد، اما بعد از آغاز ءتشويقی مبنی بر افزايش جمعيت اجرا سياستھای ،اوايل بر سر کار آمدن حکومت اسالمی

 جمعيتی فقر گرفتار شده به حال ۀجنگ ھشت ساله و با اجرای سياستھای اقتصاد جنگی، خانواده ھای کم درآمد در تل

  . خود رھا گشتند

بھبود وضعيت جمھوری اسالمی در عملکرد سی و چند ساله اش نشان داده است که ھيچ گونه تعھد و توجھی به 

 ايدئولوژيک و سرباز گيری از ميان کودکان  کامالً ۀ يک پديد،آموزش و پرورش برای اين حکومت. اجتماعی ندارد

  . بر ھمين مبنا شکل گرفته است عمالً ، قوانين آموزشی و از جمله سند تحول بينادين آموزش و پرورشۀھم. است

بھای ي بسيار زيادی  محاصره کرده است، اين گروه از آسکودکان امروز و نسل آتی فردا را مشکالت و مسائل

برد و جمھوری اسالمی ھمچنان با تنگ تر کردن فضای رشد اجتماعی نابودی اجتماعی و روانی زيادی رنج می

  . زند بخش بزرگتری از کودکان را رقم می

تحصيلی برای کودکان يکسان بايد کليه مراحل .  حکومت استۀعھدر تحصيل بدون ھيچ کم و کاستی بۀمين ھزينأت

.  کودکان بدون ھيچ تبعيض و نابرابری با يک استاندارد واحد به آموزش و پرورش دسترسی داشته باشندۀباشد و ھم

 جاری حکومت است و سالھاست ۀاين وظيف.  بايد ممنوع باشد تحت ھر نام و بھانه ای اکيدً ،پرداخت ھر گونه وجھی

  .رود که از انجام آن طفره می

  ١٠٦نشريه کودکان مقدمند شماره 

 


