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 افسانه وحدت

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠١
 

  آموزش و پرورش جمھوری اسالمی ايران
 کند؟  چه سياستی  را دنبال می

 
تخريب کودکی، تخريب . ل کرده استجمھوری اسالمی در يک کالم سياست تخريب آموزش و پرورش را دنبا

 را در   و آموزشی و جايگزين کردن آن با خرافات و دروس مذھبی ، تخريب مکان علمی جسمی و روانی کودکان

 ميليونھا کودک را به   اين تخريبھا کودک آزاری سيستماتيکی است که زندگیۀنتيج.  دھه دنبال کرده است٣بيش از 

 .نابودی کشيده است

 و  ميزان پيشرفت دانش و مھارتھای علمی. پرورش ھر کشوری عامل بقاء، پيشرفت وتمدن بايد باشدآموزش و 

 سال پيش ھر پنج يا ھفت ٣٠بر طبق تحقيقات يونسکو، از .  در جھان با سرعت زيادی رو به افزايش است تکنيکی

ھای   و جامعه از راه دستيابی به دانائیپيشرفت فرد.  به دو برابر افزايش يافته است سال، حجم انتشار کتابھای علمی

عقب ماندن از اين . شود و سازماندھی آن از وظايف ھر دولتی است موجود و اندوختن علم و دانش حاصل می

دھد و جامعه را حتّی در دسترسی و حرکت در جھت   و فرھنگی جھل و خرافه را گسترش می پيشرفت عظيم علمی

 .دارد ی باز م ھای واالی انسانی آرمان

  

  . جمھوری اسالمی با آموزش و پرورش چه کرد 

  ترين حقوق انسانی جزء بنيادی کشور  کودکانۀآموزش رايگان و ھمگانی و ايجاد شرايط برابر تحصيلی برای ھم

دولت :  قانون اساسی جمھوری اسالمی٣٠مطابق اصل  ". ايران موجود است اين اصل ھم در قانون اساسی. است

 متوسطه فراھم سازد و وسائل ۀان دوري ملت تا پاۀگان را برای ھميئل آموزش و پرورش راموظف است وسا

،   درسی آموزش رايگان شامل كتابھای ."گسترش دھد طور رايگان ه کشور ب ئیالت عالی را تا سرحد خودكفايتحص

سايل الزم برای تحصيل  وۀمدرسه و کال ھم. افزار، سرويس رفت و آمد، تغذيه، وسايل ورزشی وغيره است نوشت 

  .ای برای خانواده در بر نداشته باشد  باشد و ھزينه بايستی مجانی

 آموزش و پرورش پس از متولد شدن يک کودک او در مھد کودک و بعد ۀ ثبت احوال به ادارۀ به گزارش ادار  بنا

دليل ه د جمعيت کشور و بدليل رشه ب نھاد آموزش و پرورش .  سپس در دبيرستان بايد ثبت نام شود،در مدرسه

طور دائم بايستی گسترش بيابد، مدرسه سازی کند، مدارس موجود را از ھر نظر ارتقاء ه پيشرفت علم و تکنيک ب
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 ٣٠خصوص در مورد ايران که جمعيت کشور در ه ب. دھد و مطابق با پيشرفت علم و تکنيک در جھان پيش برود

 نيم بند و  ولی مورد نظر ما حکومتی است که حتّی به قوانين اساسی. سال گذشته از دو برابر ھم بيشتر شده است

  .زند دھد و خيلی راحت از اجرای آن سر باز می ناقص خود ھيچ اھّميتی نمی

  

  !بودجه نه، کسری بودجه

حساب ه دھد، شاخص پيشرفتگی و ثروت آن کشور ب ای که ھر کشور به آموزش و پرورش اختصاص می بودجه

در جمھوری اسالمی مدارس از . می آيد و بازتاب ارزشی است که يک کشور برای آموزش شھروندانش قائل است

   استانھا حتّی سه کالسھای درس دو شيفته و در بعضی.  ميلياردی مواجه بودندۀھمان سالھای اول با کسری بودج

ی ساختن آزمايشگاه، ورزشگاه و تعمير مدارس جاه ب گذاشتند ای برای نوسازی می اگر ھم بودجه. شيفته شدند

تخريبی به ساختن نمازخانه در مدارس اختصاص می يافت و يا به تشويق شمردن صلوات و غيره اختصاص داده 

 مدارس   مدارس تخريبی در بعضی کالسھای درس. طوری که به تعداد مدارس تخريبی ھر ساله اضافه شد. شود می

 ۀ در مبارک مثالً  ولی.  مدارس تلفاتی نداشت دليل تعطيلیه بستان فرو ريختند و خوشبختانه بتعدادی در تا. فرو ريختند

 مجروح   کودک دانش آموز گشته شدند و دھھا کودک۴اصفھان کالس درس روی سر دانش آموزان فرو ريخت که 

  .شدند

ن سالھای حيات حکومت اسالمی  الزم به مدارس، گرفتن شھريه به اسامی مختلف از ھماۀبا اختصاص ندادن بودج 

کالس درس در . دندئيرايج شد و به ھمين دليل مدارس خصوصی با شھريه ھای کمر شکن، مثل قارچ از زمين رو

 سياه و معلمی بدون آموزشھای الزم ۀمدارس دولتی تبديل شد به اتاق مخروبه ای با تعدادی ميز و نيمکت و يک تخت

ً د. و با حداقل دستمزد و دو شيفته  ھای کم درآمد و فقير می  در ھمين نوع مدرسه است که دانش آموزان خانوادهقيقا

دليل داشتن عقب مانده ترين امکان ه حوادث آتش سوزی و سوختن دانش آموزان ب. تواند فرزندانشان را ثبت نام کنند

ور اتفاق افتاده و مادران ھا در کالسھای درس در مناطق مختلف کش  ھم بار،گرمايشی که به عصر گذشته تعلق دارند

  . داغدار کرده است،فرستند  خود را با مشکالت فراوان به مدرسه میۀو پدرانی را که جگر گوش

ای به آموزش و پرورش تعلق بگيرد و مردم  ت ندارد به صراحت اعالم کند که قرار نيست بودجهأدولت جر

ھا نامھای ديگری می  ز اعتراضات مردم، به مدرسهند شھريه بپردازند، بلکه به تدريج برای جلو گيری اامجبور

 اعالم کرده اند يا تيزھوشان و از اين قبيل تا ھر چقدر می ئیت امناأ دولتی را يا ھيۀھر ساله ھزاران مدرس. دھند

کنند و پولھای کالنی  اين مدارس را مديريت می" آقا زادگان"خود سران جمھوری اسالمی و . خواھند شھريه بگيرند

کند اخذ شھريه از والدين غير قانونی است، و از طرف ديگر مصاحبه   دولت اعالم می از طرفی. زنند جيب میبه 

با بعضی از کادرھای مدارس از جمله مديران آنان در نقاط مختلف کشور دستشان را رو می کند، جواب داده اند که 

  .را از والدين طلب کنندند اين بودجه اای به آنھا داده نشده است و آنھا مجبور بودجه

يک ژ اندکی که در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته به اھداف ايدئولوۀسياست در اختيار گذاشتن بودج

 مدارس، آموزش و پرورش را به وضع بحران زده کنونی سوق  جمھوری اسالمی، در جھت تخريب محيط علمی

ھای سياسی و اعتراضات مردم مجبور به برکناری در طول شش سال، سه وزير آموزش و پرورش تحت فشار. داد

 .شده اند
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