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 میلیوנ نفر אز كودكاנ و         ١٨حدود 

نوجوאناנ אیرאנ، به همرאה یכ میلیوנ           
نفر فرهنگیاנ كشور سال تحصیلی         

. جدیدی رא در אول مهرماה آغاز كردند    
شروع سال جدید تحصیلی، معمولاً، با       

אی برאی          אمیدها و آرزوهای تازה    
  و جوאناנ جامعه و خانوאدה      نوباوگاנ  

אما    هایشاנ همرאה אست و یا باید باشد،     
تدאوم و یا حتی تشدید مشكلات و 

های نظام آموزشی موجود،       نابسامانی
אز هماנ آغاز تدאرכ سال تحصیلی و אز         
 אبتدא تا אنتهای آנ، بیشتر بر ناאمیدی     

زند   ها دאمנ می   אندאزی  ها و بی چشم  
 . روشנ  אی تا به آرزوها و آیندה  

ها و تعویض     با وجود تغییر دولت   
وزیرאנ و مسءولاנ در طول حاكمیت         

جمهوری אسلامی، عمدה مشكلات نظام       
آموزشی بر جای خود باقی بودה و به      

باعث و   . אند   روی هم אنباشته شدה 
بانی بخש بزرگی אز همیנ אختلافات و        

ها، خود رژیم אسلامی אست     نا بسامانی
ها رא نیز ندאرد و    كه طبعاً قصد رفع آנ 

 برאی برخی     ها אی تلاש  پارה
אصلاحات محدود درאیנ زمینه هم ناكام       

אما، علاوה بر آנ، سر       . ماندה אست 
كاری معمول مسءولاנ        درگمی و ندאنم   

های پایاנ ناپذیر     به אضافة كشمكש 
دستجات حكومتی هم موجب آנ شدה      
אست كه، با وجود אمكانات אقتصادی      

كه در אختیار دولت    אی   قابل ملاحظه   
بودה אست، برאی אبتدאیی تریנ نیازها و          
مساءل آموزشی كودكاנ و نوجوאناנ        

 אندیشی صورت نگیرد    جامعه هم چارה 
به عنوאנ مثال، رشد سریع جمعیت در       

ها و  های بعد אز אنقلاب، كمبود   سال
אی در عرصه    های بیسابقه     نارسایی

آموزש و پرورש نوباوگاנ אیرאנ پدید        
ردה و אز אیנ نظر نیز صدمات زیادی       آو

لكנ كاهש    . بر جامعه ما وאرد ساخت   
های بعد، كه    رشد جمعیت در سال 

مترאدف با كاهש نسبی فشار كمبودها    
در سطوح آموزشی אبتدאءی و رאهنمایی       
بودה، نیز بهبود قابل توجهی در كل      

. نظام آموزشی به وجود نیاوردה אست      
صیلی  در آغاز مهرماה هر سال، سال تح        

كه  شود درحالی جدیدی شروع می 
ها   هماנ معضلات و هماנ نابسامانی    

همچناנ گریبانگیر دאنש آموزאנ،          
های آناנ، فرهنگیاנ و كل          خانوאدה 

مشكلات آموزشی אز      . جامعه ماست 
אی مناسب     هماנ مرحله یافتנ مدرسه  

. شود نام فرزندאנ آغاز می      و ثبت 
 بویژה، در شهرهای پر جمعیت و مناطق     

نشیנ شهرهای بزرگ אز شدت     حاشیه
 جایی   به  جا. بیشتری برخوردאر אست     

ها، تغییر و یا تعطیل مدאرس موجود و        
یا تبدیل آنها به مدאرس پولی      

، مشكل مضاعفی برאی       “غیرאنتفایی  ”و
هاست، چناנ كه تغییر       وאلدیנ بچه  

محل آموزש فرزندאנ אز אیנ مدرسه به           

ه آנ آנ مدرسه، و یا אز אیנ منطقه ب 
منطقه، مستلزم صرف وقت بسیار و      

خوאנ بوروكرאسی אدאرאت و         عبور אز هفت  
 .های ثبت نام برאی آناנ אست   “ ستاد”

های  یا گرאنی كتاب  كمبود و 
لتحریر و وسایل كمכ        א درسی، لوאزم   

آموزشی، مشغله عمدה دیگری برאی אكثر        
شاנ در   אنخانوאرهایی אست كه فرزند     

د אیנ كه    با وجو . سنیנ تحصیلی هستند   
 خیرאت طولانی در چاפ و توزیع كتاب      ات

های    های درسی ـ كه در كنترل אرگاנ    
  ها پیש مشكل     אز سال-دولتی אست  

آموز،    یر میلیونها دאنש     گگریبان  
خصوصاً در شهرها و روستاهای     
دورאفتادה بودה كه پس אز گذشت چند   
ماה אز آغاز سال تحصیلی هنوز به    

  نمی  لازم دسترسی پیدא    اب های  كت
های مكرر مسءولاנ      كنند، با وجود وعدה 

موقع آنها אیנ    ه ذیربط دربارה אنتشار ب  
. ست  مسءله كماكاנ به قوت خود باقی      

پیدאست كه אیנ אمر نه بوאسطه كمبود        
 بودجه אست و نه صرفاً زאییدה عقب    

ماندگی تكنولوژیכ، بلكه אساساً אز بی      
های    كفایتی و فساد حاكم بر אرگاנ  

خبرهای مربوط     (شود  ی می  حكومتی ناش 
به אستفادה אز كاغذهای אختصاص یافته       
به كتب درسی برאی چاפ אورאق      

تبلیغانی אنتخاباتی كاندیدאها در    
های زیرسانسور هم درج شدה      روزنامه  

אلتحریر، كه در       گرאنی لوאزم     ). אست
آستانه بازگشایی مدאرس در سال جاری    

وאقع   ه هم شتاب אفزونتری یافته אست، ب    
های   ر سنگینی بر بودجه خانوאدה   با

كارگری و كارمندی و حتی אقشار متوسط        
فهرست   . كند  جامعه تحمیل می     

ها در مدאرس، خصوصاً در   كمبود 
مدאرس دولتی كه אكثریت وسیع    
אمكانات آموزشی موجود رא تشكیل      

دهند، فهرستی بسیار طولانی אست       می 
  كه شرح آنها در אیנ مختصر نمی        

توאנ بطوركلی یادآور        تنها می . گنجد
ها، در غالب مدאرس      شد كه אیנ كمبود   

و در אكثر مناطق كشور، אز میز و صندلی         
و كلاس گرفته تا آزمایشگاה، كتابخانه       

های    و لوאزم ورزشی در سطح حدאقل    
אیנ قبیل     . گیرد ضروری رא دربرمی    

ثیرאت منفی     اها كه طبیعتاً ت  نارسایی
אی در آموزש و پرورש        پردאمنه  

گذאرند، وقتی    اوگاנ برجای می   نوب
شود كه در  آفریנ می   چشمگیر و فاجعه   

نظر آوریم كه جامعه ما، با توجه به        
میנ   ا אمكانات بالفعل و بالقوה آנ، אز ت       

وسایل و تسهیلات آموزشی فرزندאנ      
خود ناتوאנ نیست، אیנ ناتوאنی و   
درماندگی رژیم حاكم אست كه چنیנ         

נ   سرنوشتی رא بر نوباوگاנ و جوאنا       
 ٠كند میهנ ما تحمیل كردה و می     

ومضموנ كتابهای درسی       محتوی 
هایی كه  سیاست  ومطالب آموزشی،   

אسلامی طی دورה حاكمیت     جمهوری  
خود در زمینه آموزש و پرورש پیש         
بردה و، بطور كلی، نظام حاكم بر     
آموزש אبتدאءی و متوسطه كشور، خود       
دسته دیگری אز معضلات و      

א تشكیل    های موجود ر بسامانی  نا
دهند كه مستقیماً با چگونگی     می 

آموزש و אدאمه تحصیل، آتیه شغلی و        
زندگی אجتماعی فرزندאנ אیנ سرزمیנ         

אی    به عنوאנ نمونه . یابد אرتباط می 
توאנ אشارה كرد     جا می  אزآنها، در אیנ   

كه مسءولاנ رژیم، אزحدود دה سال        
نظام   ”پیש، طرحی رא تحت عنوאנ   

متوسطه به   در سطح  “ آموزشی جدید 
אند كه مشكلات مضاعف      אجرא درآوردה   

ها و   آموزאנ و خانوאدה    آנ برאی دאنש   
تر شدה אست،    אمروزה آشكار      ، فرهنگیاנ  

چناנ كه برخی אز خود مسءولاנ دولتی       
هم باری دیگر موضوع تعویض نظام          

אند، אما، نه     آموزشی رא به میاנ كشیدה     
ساً تهیه و    אدر آנ هنگام كه طرح جدید ر   

رא شد و نه אمروز كه زمزمه تغییر         אج
مجدد آנ بلند شدה אست، هیچگونه    
نظرخوאهی و مشورتی با معلماנ و     

آموزאנ و אولیای آنها אنجام      دאنש 
  .گیرد نگرفته و نمی   

 

 سال تحصيلي جديد
  و

  مشكالت قديم نظام آموزشي
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  ...سال تحصيلي جديد
 
  

ولی نابسامانی אساسی دیگر אیנ   
 قشر وسیع  نظام در אرتباط با 

فرهنگیاנ אست كه، در هرحال، نقש        
אصلی رא در אرאءه خدمات آموزشی و      
تربیت كودكاנ و نوجوאناנ جامعه بر          

طور كه אعترאضات و      هماנ  . دوש دאرند
های   تظاهرאت گستردה معلماנ در سال   

نی نشاנ دאدה אست،  אخیر هم بروش  
شرאیط كار و زندگی آموزگارאנ و         
دبیرאנ، אز آغاز حاكمیت رژیم אسلامی            

هاءی كه در  تا كنوנ و در אثر سیاست 
دستگاה آموزש و پرورש كشور אعمال          

ها و  شود، با محدودیت شدה و می
אی روبرو گشته       های فزאیندה    دشوאری 

های    علاوה بر فشارها و كنترل     . אست
تی و فرهنگی كه بر آنها     سیاسی، عقید 

 گردد، אیנ وאقعیت كاملا     تحمیل می   
 عیانی אست كه حقوق ماهیانه یכ معلم      

 ...چند دروغ
 ٦                 אز صفحه    

دאد ، ولی אیנ دلیلی برאی אیנ      
אدعا كه אپوزیسیوנ مذهبی در دورאנ         
حكومت پهلوی ها یكه تاز بود، نیست         

همچنیנ باید به    . و نبودה אست  
ویسندה אیנ مقاله و تمامی روزنامه         ن

نگارאנ دوم خردאدی متذكر شد كه     
بسیاری אز چهرה های كنونی    
אپوزیسیوנ غیر مذهبی رژیم رא هماנ       
فعالیנ سیاسی زماנ شاה و جوאنانی       
كه در زماנ شاה حرفی برאی گفتנ         

مصادرה   . دאشتند ،  تشكیل می دهند 
אنقلاب توسط نیروهای مذهبی و      

اتوری خشנ مذهبی ،   אستقرאر دیكت  
زندאנ و شكنجه و قتل دگرאندیشاנ     
به ناچار بسیاری אز אیناנ رא كه سال          
ها در زندאנ های رژیم شاה به سر  
بردה بودند،، مجددא رאهی زندאנ ها و     

 . یا مهاجرت به خارج كرد    
אما یכ نكته در אیנ نوشته وجود     
دאرد و آנ אیנ אست كه چناנ مردم אز       

אست، دل     چه در آנ אیנ حكومت و هر آن     
بریدה אند كه مغرض تریנ آدم های رژیم     

وאقعیت   . هم ناگزیر به אعترאف شدה אند    
چناנ عیاנ אست كه حتی كسی رא كه       
به رאحتی تاریخ معاصر ، كه هنوز در     
حافظه مردم زندה אست، تحریف می       

ناگزیر ساخته تا  بپذیرد كه   كند، 
قدرت طلبی ها ، خود محوری ها ،  «

 -یها و تحجرهای ما برאی لوس       كژאندیش 

های  هزینه   به هیچ وجه تكافوی حدאقل  
بی جهت . كند زندگی אو رא نیز نمی  

میנ   تانیست كه بسیاری אز آناנ، جهت        
” چند پیشگی”حدאقل معاש خویש، به   

های دوم و سوم، روی       و یا شغل 
چنیנ شرאیطی، به ناگزیر،        . آورند می 

كیفیت و كارآرאیی خدمات آموزشی رא        
 .آورد از هم پاییנ می  ب

نتیجه بلاوאسطه مشكلات و مساءل      
مزمנ بر شمردה در بالا و دیگر        

های موجود در نارسایی نظام     نارسایی 
آموزشی אیرאנ، محرومیت گروה وسیعی         
אز نو باوگاנ אز آموزש، אفت تحصیلی،           
تنزل مستمر كیفیت آموزشی، אنباشته         

های بیكار،     شدנ باز هم بیشتر دیپلمه    
یابند و  אمكاנ אدאمه تحصیل می     كه نه 

نه شغلی در بازאر كار موجود، تشدید         
عقب ماندگیهای علمی و فنی جامعه،          

אست و אیנ دور باطل همچناנ تدאوم       ... و
فرهنگیاנ و فرאتر אز آنها،       . یابد می 

كودكاנ، جوאناנ و نسلهای آیندה، و         
ه ماست كه با אدאمه     عنهایتاً كل جام   

  سنگینی رא  אیנ وضعیت، خسارت بسیار    

 
  ».آنجلس نشیناנ مخاطب می آفریند      

 مگر هزینه شادی   «و אعلام كند كه  
چقدر אست كه دیگرאנ رא شارژ كردה      
אیم تا درست روی אیנ نقطه אنگشت     
بگذאرند و گستاخانه مدعی جوאناנ      
پاכ و با شعور אیנ سرزمیנ      

   »بشوند؟
یقینا نه آخوند های تلویزیوנ        

 طلبهای   های تهرאنی و نه  سلطنت 
تلویزیوנ های لوس אنجلسی ، هیچ     
یכ نمی توאنند مدعی جوאناנ אیנ        

جوאناנ אیנ مرز و      . مرز و بوم باشند   
بوم به دنبال آزאدی و دمكرאسی        

مردم אیرאנ به دنبال آزאدی        . هستند 
آزאدی كه شعار      . و دمكرאسی هستند   

אنقلاب بزرگ ضدسلطنتی آنها بود و     
ردה توسط حكومت مذهبی به یغما ب    

אیנ خوאست אز زماנ אنقلاب      . شد
مشروطه بودה و تاكنوנ به قوت خود       

نه پنجاה سال    . باقی ماندה אست 
حكومت سلطنتی مطلقه پهلوی ها و         
نه حكومت مطلقه ولی فقیه كنونی      
هیچ یכ قادر به אز بیנ بردנ אیנ      

 .خوאست مردم نبودה و نخوאهد بود    
אما نكته تلخ אیנ وאقعیت در אیנ       

 مقابل حكومت قروנ       אست كه در
وسطایی جمهوری אسلامی ، میدאנ چناנ         
خالی אست كه بازماندگاנ אستبدאد      
شاهی و هوאدאرאנ بازگشت به سلطنت       

 جانی تازה می گیرند و با אستفادה אز    

در אیנ شرאیط،   .شود متحمل می   
توאנ אنتظار دאشت كه رژیم حاكم       نمی 

عملاً گامی در جهت رفع אیנ      
نابسامانیها بردאرد אهمیت אمر آموزש         

توאנ آנ رא به אمید       چناנ אست كه نمی   
دستگاה   های  سیاستی ها و بی سیاست

گروה    . آموزש و پرورש رها كرد     
گیری     ها، با بهرה  محدودی אز خانوאدה  

אز אمكانات خودشاנ  و یا با       
كوشند كه    های دشوאر، می    جویی صرفه 

برخی كمبودهای אیנ نظام رא تا     
אی جبرאנ و نیازهای آموزشی       אندאزה 

. میנ نمایند افرزندאנ خود رא به نحوی ت  
ه אقدאمات   אما، در אیנ عرصه هم، نیاز ب    

. جمعی و هماهنگ كاملاً مشهود אست   
برאی مقابله با معضلات نظام آموزشی        
و تخفیف مشكلات آנ، تلاש برאی אیجاد    
و تقویت نهادهای مستقل صنفی     

آموزאנ، و     معلماנ، تشكلهای آزאد دאنש      
نظارت و مشاركت وאقعی وאلدیנ در אمور         
مدאرس و موسسات آموزشی، بیש אز       

 . دیاب بیש ضرورت می   
  

یكه تازی    אمكانات بی شمار خود ،    
. كردה و مدعی حكومت می شوند   

دمكرאتیכ و     אپوزیسیوנ لاءیכ ،    
چوנ یכ  سوسیالیست نیز همچناנ ،   

صد سال گذشته،  در رאה אستقرאری      
حكومتی دمكرאتیכ در אیرאנ مبارزה         
می كنند و در پرאكندگی كامل كمتریנ        

نمی توאנ  . نتیجه رא بدست می آورند   
فت كه حاصل كار אیנ بخש אز       گ

אمروز گفتماנ      . אپوزیسیوנ هیچ אست     
دمكرאسی و آزאدی در جامعه אیرאנ به        
. گفتماנ אصلی مردم تبدیل شدה אست    

ولی بیנ گفتماנ و رאה های אستقرאر        
آנ אختلاف بسیار אست و אتفاقا در   
همیנ جا אست كه فرصت طلباנ و     
مصادرה كنندگاנ تاریخ، با چهرה      

و آزאدی خوאה به میدאנ آمدה       دمكرאت  
و پس אز پیروزی چهرה وאقعی خود رא          

سال ها قبل     . به نمایש می گذאرند    
خمینی در پاریس אعلام كرد كه حتی        
كمونیست ها هم می توאنند آزאدאنه       
فعالیت كنند و אمروز رضا پهلوی دوم         
گفتار אز دمكرאسی و برقرאری حكومت           

كاستی   . دمكرאتیכ در אیرאנ می كند       
كنونی وجود یכ אپوزیسیوנ      

אیנ  אجزאء   . دمكرאتیכ אست   
אما אیנ  . אپوزیسیوנ موجود אست    

אجزאء تاكنوנ نتوאنسته אند ، به شكل        
یכ جمع وאحد ، گفتار دمكرאسی در  

אمید  אیرאנ رא به گوש مردم برسانند،        
بیافرینند و چهرה آیندה دمكرאتیכ         

در رאה   . جامعه אیرאנ رא تصویر كنند        
 .   كاستی باید كوشید   غلبه بر אیנ  

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 




