
مهر:  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از ابالغ الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس در 
شرایط شیوع کرونا به مدارس استان کرمان خبر داد. احمد اسکندری نسب در خصوص بازگشایی 
مدارس اظهار کرد: در این زمینه دو اصل سالمت و برخورداری از تعلیم و تربیت با کیفیت مورد 
توجه قرار گرفته است. وی افزود: تأثیر و کیفیت آموزش حضوری باالتر از آموزش مجازی است. 
در این زمینه تابع تصمیمات ستاد کرونا هستیم. اسکندری نسب افزود: تاکنون حدود ۱۵ هزار 

فرهنگی دز دوم را دریافت کرده اند.

نقشه راه بازگشایی 
کالس های درس 
به تمامی مدارس 

ابالغ شد

ایسنا:  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان تا دو هفته آینده خبر داد.وی  کامل شدن واکسیناسیون 
دانش آموزان را الزمه بازگشایی مدارس برشمرد و افزود: در شهرهایی که دارای وضعیت قرمز نیستند و یا در مناطق روستایی که دارای 

جمعیت کمی هستند  منعی برای بازگشایی مدارس وجود ندارد  منتها آموزش و پرورش باید درباره آن تصمیم بگیرد.
عین الهی با بیان اینکه واکسیناسیون در کشور به خوبی در حال انجام است؛ گفت:خوشبختانه مردم نیز در دریافت واکسن مشارکت و 
همکاری خوبی دارند. وی تصریح کرد:در صورتی مدارس بازگشایی می شود که واکسیناسیون هر دو ُدز کلیه دانش آموزان کامل شود و برای 

همین منظور ظرف دو هفته آینده واکسیناسیون دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال آغاز خواهد شد.  

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان تا دو هفته آینده
خبــر
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شد  آموزشي  نابرابري  ایجاد  باعث  که  نبود  کرونا 
را  دانش آموزي  تبلت  نداشتن  یا  داشتن  بحث  و 
از چهره ی زشت  فقط  کرونا  بلکه  میان کشید.  به 

نابرابري آموزشي در ایران نقاب برداشت.
ایرانیان پس از گذر از جامعه ي قجري توانستند به 
حداقلي از برابري آموزشي و تحصیل رایگان برسند. 
تحصیل در همیشه ي تاریخ ایران تا پیش از آن دوره 

مختص طبقه خاصي بوده است. 
اما از طنز روزگار بود که به یکباره به زیر این میز 
زدیم و تحصیل رایگان تبدیل به یک ماده قانوني 
اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  در  گرفته  خاک 
ایران شد. حتا کار به جایي رسید که امروز برخي 
از چهره هاي شاخص در میان حلقه ي قدرت، خود 
مجري و کاسب ترویج مدارس غیردولتي الکچري 
از عهده ي کساني  فقط  با شهریه هایي که  هستند 
تومان  میلیون  ماهیانه 20  برمي آید که دست کم 

درآمد خالص داشته باشند!
پرورش  و  آموزش  میاني  اینکه هرسال مدیران  با 
گرفته  دولتي  مدارس  در  شهریه  دارند  تاکید 
گرداندن  براي  بودجه اي  عمل  در  اما  نمي شود 
به  ناچار  مدرسه  اولیاي  تا  نمي رسد  مدراس  این 

خودگرداني مدرسه و گرفتن شهریه شوند. 
اختالف میان امکانات این دو نوع مدرسه هر روز در 
حال شکاف بیشتر است و در کنارش وضع اسفبار 
طبقه  پیش  از  بیش  نابودي  موجب  ایران  اقتصاد 
متوسط شده است. تا جایي که جامعه ي ایراني دارد 
با سر به همان زمین گرمي میخورد که در دوران 
قاجار برقرار بود و دوباره تحصیل مختص طبقه ي 

برتر مي گردد.
مدارس  کذایي  شهریه هاي  پس  از  مادر  و  پدر 
غیرانتفاعي )اسمش ضد خودش است. غیر انتقاعي 
ساختار  این  با  مي آیند؟  بر  نخواهي!(  سود  یعني 
طبقاتي مگر آموزش مي تواند کاري کند؟ آموزش 
و پرورش ما نابرابري ساز است. شاخص نابرابري در 
در  که  درحالي  است  درصد  ما 3۷  آموزشي  نظام 
همین کشورهاي همسایه شاخص نابرابري تحصیلي 
از  که  ملت هایي  دوبرابر  ما  یعني  است.  ۱6 درصد 
آموزشي  نابرابري  هستیم،  همتراز  آنها  با  هرجهت 
داریم! ما کودکان بازمانده از تحصیل زیادي داریم.  
9 میلیون بیسواد مطلق داریم. در کشوري که ۱4 
میلیون تحصیل کرده ي آموزش عالي وجود دارد، 9 
میلیون بیسواد مطلق؟! آموزش و پرورش چه کار 

کرده براي اینها؟

این نابرابري باید از بین برود. آموزش باید فرصتي 
براي همهي ایرانیان باشد. از بچه هاي بلوچ و کرد 
آذربایجان  و  شمالي  خراسان  و  جنوبي  خراسان  و 
باید  استان کرمان خودمان  و همین جنوب  غربي 
محرومیت زدایي شود. پولي شدن آموزش و پرورش 

یعني تبدیل مدرسه ها به بنگاههاي تجاري.
منبع اصلي ما نه اورانیم و نفت که مغز بچه هاست. 
ثروت اصلي این سرزمین انسان ایرانیست. یا همه 
فرصت هاي  و  آموزشي  باالي  کیفیت  با  هم  با 
کس  هیچ  یا  مي شویم  خوشبخت  آموزشي  برابر 
خوشبخت نیست. آموزش و پرورش یک مسئله ي 

ملي ست.
داشته  »پول  فرهنگ  ترویج  و  آموزشي  نابرابري 
باش دکترا بگیر« خود به تنهایي از معایب تجاري 
شدن آموزش نیست. تجاري شدن آموزش به عنوان 
امري فرهنگي موجب شده که نظام آموزشي ایران  
ناکارآمد شود و هر روز از دیگر نظام هاي آموزشي 
روز دنیا بیشتر عقب بیفتد. مافیاي کتاب هاي کمک 
با  و هماهنگي شان  نگاه کنید  را  و کنکور  درسي 
و  آموزش  وزارت  درسي  کتاب هاي  تولید  مرجع 
پرورش. اینکه هر سال نیاز به تجدید نظر در کتاب ها 
موجب تولید موج جدیدي از کتاب هاي گام به گام و 

تست زني مي شود! 
تاکید بر محفوظات به جاي فهم درس و ضدیت 
اندیشه ورزي  تفکر  با هرگونه  ایران  آموزشي  نظام 
و  آموزش  کنندهي  ناامید  و  تاریک  نقاط  از  یکي 
به  زدن  تست  فرهنگ  ترویج  است.  ایران  پرورش 
به  را مي کند که دانش  القا  این  آینده  نسل جوان 
خودي خود کاربردي در زندگي ندارد و فقط این 
مدرک است که براي کسب شغل پردرآمد به کار 

مي آید.
از  مهم  عنوان یک فضیلت  به  فهم«  و   »معرفت 
فهمیدن خویش تا فهمیدن جهان و محیط پیرامون 
ایران  و فهمیدن آدمها جایي در سیستم آموزشي 

ندارد. 
اینکه نظام آموزشي ما چقدر مي تواند این کار را 
انجام بدهد، سوالي ست که من در جوابش مي گویم 
جامعه شناسي  استاد  فراستخواه  مقصود  نمي تواند. 
ایران نیز بر همین باور است: »چون نظام آموزشي 
ایدئولوژي  مطابق  را  بچه ها  که  شده  تعریف  ما 
رسمي شکل بدهد، نه اینکه تعلیم و تربیتي باشد 
که به بچه ها کمک بکند بفهمند، جهان را بفهمند، 
دیگري را بفهمند، یاد بگیرند که با دیگران به دور 
زندگیشان  بگیرند  یاد  کنند،  گفتمان  خشونت  از 
براي  یادگیري  ببخشند.  بهبود  و  بدهند  تغییر  را 

هم  و  بدهیم  تغییر  را  خودمان  هم  که  است  این 
جامعه را. آموزش براي این نیست که بچه ها را با 
این  مي خواهد.  خودش  که  بیاورد  بار  کلیشه هایي 
برسیم.  فهم  به  که  بکند  کمک  نمي تواند  آموزش 
فهم دیگري، فرهنگ دیگري و گفت وگو با دیگري 
و بتوانیم حتا با طبیعت ارتباط تعالي بخشي داشته 
که  کند  کمک  نمي تواند  آموزش  نوع  این  باشیم. 
با  با دیگري و صلح  با خود،  به صلح برسیم. صلح 
در  که  برمي آید  آموزشي ئي  نظام  از  این  طبیعت. 
اختیار خود جامعه باشد. در اختیار حرفهاي ها باشد. 
مقامات  اختیار  در  ما  آموزشي  سیستم  االن  ولي 
است. برنامه هاي درسیاش و کتاب هایش از باال طبق 

آن ایدئولوژي خاص دارد تبیین مي شود. 
قدرتمندان  ایدئولوژي  چارچوب  در  معلم هایش 
گزینش مي شوند. این ایدئولوژي چپ باشد یا راست 

براي من فرقي نمي کند.«
تربیت  و  تعلیم  بر  سیاست  که  است  این  علتش 
حاکم شده. سیاست جایش در مدرسه نیست. البته 
در کشور ما سیاست بر همه چیز حاکم شده. آن هم 
نه سیاست دموکراتیک. سیاست یک گروه خاص که 

بر همه چیز تحمیل مي شود.
کوتاهي  نسبتا  مقاطع  در یک  ایران کهن  در  اگر 
بزرگي  دانشمندان  ایران،  سنتي  آموزشي  نظام  از 
پدیدار شدند اما بعد از آن، نظام آموزشي سنتي به 
هرز رفت تا جایي که در دوران معاصر ناچار شدیم 

ساختارهاي آموزشي غرب را به کار بگیریم.
زیرا در ابتدا در دوره ي طالیي تمدن ما، عقالنیت 
و شروع  داشتیم  ترجمه  نهضت  کرد.  پیدا  اهمیت 
و  چیني  پارسي،  یوناني،  آثار  ترجمه ي  به  کردیم 

هندي و...
عقل  داشتیم.  طبیب  برزویه  مثل  مترجماني 
هم  ایراني  شاهي  خاندان هاي  کرد.  پیدا  اهمیت 
از  و...  بویه  آل  و  زیاریان  مثل صفاریان، سامانیان، 
دانشمندان حمایت مي کردند.  نسبت به دانشمندان 
حساسیت عقیدتي نداشتند که به آنها حکم کنند 
باید طبق چارچوب ما فکر بکنید. حکومت ها نسبت 
کارهاي  در  نبودند. دخالت  متفکران سخت گیر  به 
دانشمندان نمي کردند. قرون سوم تا پنجم هجري 
دوره ي زرین تمدن ایران در دوران اسالمي بود. در 
از رنسانس  آن دوره ما یک رنسانس داشتیم قبل 

قرن ۱3 و ۱4 میالدي در اروپا. فرق رنسانس آنها 
توانست  آنها  رنسانس  که  است  این  ما  رنسانس  با 

تداوم پیدا کند. 
ابوریحان  ما  آموزشي  نظام  دل  از  دوره،  آن  در 
بیروني، زکریاي رازي، خیام و... در مي آمد. خوارزمي 
داشتند.  دنیا  با  ارتباط  چون  مي آمد.  در  فارابي  و 
خوارزمي ریاضیات را مرزبندي جغرافیایي نکرد. از 
استفاده  یونان  ریاضیات  و  ریاضیات  ریاضیات هند 

کرد و یک سیستم ریاضي جدید پایه گذاشت.
در مکتب خانه هاي قدیم بچه بعد از یادگیري الفبا، 
شاهنامه  و  سعدي  گلستان  و  کتاب  و  حساب  بر 
مسلط مي شد و بعد اگر مي خواست ادامه بدهد و 
شرایط خانوادگي اش را داشت در مدارس علمي به 
حدیث،  علوم  ریاضي،  فلسفه،  فقه،  طب،  تحصیل 
نجوم، هندسه، کیمیا و... مي پرداخت. شیخ بهایي از 
همین مدارس مي آمد. کسي که مسلط به ریاضي و 
هندسه و کیمیا و معماري بود و آن شاهکارها را در 

ایران دوران شاه عباس آفرید.
از  بعد  از  و  ایران  به  مدرنیته  ورود  از  پیش  اما 
دوران  طالیي شاه عباس، فکرهاي تعصب آلود بر ما 

حاکم شدند و خودمان  دچار انحطاط شده بودیم. 
در دانشگاه هاي قدیم ایران -که مدارس علمیه نام 
داشتند- به تدریج نسبت به دانش هایي مثل ریاضي 
و هندسه و فلسفه و حتا جغرافي ضدیت ورزیده شد 
و این علوم را از مدارس علمي کنار گذاشتیم. درست 

زماني که در غرب، برعکس این روند پیش آمد.
چه  آن  تدریجي  زوال  و  تنگ نظري ها  غلبه ي  با 
ناچار  و  پا گذاشتیم  به دوران جدید  خود داشتیم 
شدیم نظام آموزشي غرب را اخذ کنیم. که البته باز 
با مقاومت واپس گرایان روبرو شدیم و موجب شد ما 
از یک ملت هایي که زماني با آنها شروع کرده بودیم 
کرده  شروع  ژاپن  و  ترکیه  با  ما  بمانیم.  عقب  هم 
بودیم. دارالفنون ما با دارلفنون آنها و مشروطه ي ما 
با مشروطه ي آنها همزمان بود. االن ژاپن کجاست 

ما کجا هستیم؟ 
آموزش  نهاد  اصالح  که  وقتي  چیست؟  چاره 
و  خورده  پیوند  سیاسي  اصالحات  به  پرورش  و 
اصالحات سیاسي هم که در شرایط امروز کشور به 
بن بست رسانده شده است. سیکل معیوبي وجود 
یکي  آن  نشود  اصالح  اینها  از  هرکدام  اینکه  دارد 
اما در ساختاري که اصول علمي  اصالح نمي شود. 
تعلیم و تربیت را نادیده مي گیرد و به جایش اصول 
معلم ها مي توانند  میآورد؛  به وجود  را  جزمي خود 
کنش گر باشند. در یک چنین فضایي، تنها راه کنش 
اجتماعي ست. معلم ها به خودشان سازمان بدهند. 

مشکالت آموزش و پرورش را بازتاب بدهند. 
بخواهد  ملتي  هر  دارد.  هزینه  بله  دارد.  دردسر 
پیشرفت کند باید هزینه بدهد. حسن رشدیه کي 
در سطح  را  آموزشي  که جنبش  بود  بود؟  کسي 
ملي ایجاد کرد. خیلي هم هزینه داد. در خود تبریز 
مدرسه درست کرد. در تبریز و در مشهد او را تا قصد 
کشت زدند. در به در شد ولي جنبش ملي آموزش را 

در ایران پایه گذاري کرد.
در همین مدرسه معلم ها سعي کنند به جاي توجه 
جلو  جامعه  تغییرات  با  حکومتي  بخشنامه هاي  به 
بروند. با آینده و تجربه هاي دنیا کالس را اداره کنند.

هیچ ملتي بدون هزینه به جایي نمي رسد. باید امید 
داشت. زندگي کرد. مقاومت کرد. اولین خواسته ي ما 
باید خواست برابري در آموزش باشد. نه اینکه یکي 
به خاطر بي پولي تحصیل محروم بشود. آن دیگري 
به  نداشتن  به خاطر دسترسي  چون روستایي ست 
در  چون  یکي  بماند.  محروم  تحصیل  از  امکانات 
استان محروم زندگي مي کند نتواند ادامه تحصیل 
بدهد و یکي هم به خاطر نظرات سیاسي اش دچار 

گزینش بشود.

یادآوری مصائب آموزش و پرورش به بهانه اول مهر؛ 

 پرده ای که کرونا کنار زد
    حسام الدین اسالملو


