
  پيام کميته مرکزی سازمان 
  

    به مناسبت آغاز سال تحصيلی جديد                    
  

 ميليون تن از دانش آموزان هفدهپائيز، بيش از   پايان رسيدن فصل تابستان و آغازبا به
 اين در.  را با هزار آرزو آغاز کنند84-83کشورمان راهی مدارس شدند تا سال تحصيلی 

ه ميليونها کودک و نوجوان در ايران وجود دارند که يا هرگز پا به محيط شرايطی رخ ميدهد ک
 علت عمده اکثريت کسانی که .آموزش نگذاشته اند و يا مدرسه را پس از چند سال رها می کنند

اجتماعی موجود و عواملی چون فقر _از ادامه تحصيل محرومند، همانا فالکت و بحران اقتصادی
ضمن اينکه سياست های آموزشی،  .کار و درآمد فرزندان خود می باشدوالدين و نياز آنها به 

فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی نيز سبب کشتن روحيه تحصيلی و رغبت به کسب علم و 
اين رژيم از يک طرف با حذف بسياری از متون و دروس علمی و جايگزينی آنها با . فن ميگردد

اکز علم و آموزش را به حجره های جعل و وجهل مشتی خرافات مذهبی و قرون وسطايی، مر
پراکنی مبدل نموده واز سوئی ديگر با اعمال شديدترين سرکوب ها ، ّجو خفقان آلودی را در 
مدارس سراسر کشور حاکم کرده است، ّجوی که هم معلم و هم محصل را از حق آزادی انديشه، 

ناهنجار را بر   ای، سنتی وبيان، تشکل و تحقيق و تفحص باز ميدارد و محيطی کليشه
ضمن اينکه بيش از يک ميليون معلم همجون ساير اقشار طبقه .  مستولی می کندیمراکزآموزش

هم شان، بدليل در آمد ناچيز ناشی از شغل حساس و م) طبقه مزد و حقوق بگير جامعه (کارگر
 تحليل ميبرد و نه تنهااين مسئله روحيه و انرژی آنها را به .  هستندناگزير از زندگی چند شغله

می گردد، بلکه ايشان را حتی از پيشبرد  سبب عدم ارتقای توانايی علمی و تعليم وتربيتی آنها
نتيجه ناگزير اين روند، افت تحصيلی وعلمی . وظايف عادی جاری در مدارس نيز باز ميدارد

 معلم خصوصی و يا البته بخشی از خانواده های متوسط و مرفه، با استخدام. دانش آموزان است
مخرب می   سعی در مقابله با اين پديده  ثبت نام فرزندان خود در مدارس موسوم به غيرانتفاعی

کنند، اما ميليونها دانش آموزی که از خانواده های کارگری و زحمتکش برخاسته اند، ناگزيرند 
چه . و کسالت آور سال تحصيلی را به آخر برسانند  بحران زده، عقب ماندهیدر اين محيط آموزش
آنها البته با چشم خود .  در نهايت نااميدی، به ترک تحصيل روی می آورند،بسا در همين مسير 

 که وقتی صدها هزار فارغ التحصيل دانشگاهها ، قادر به پيدا کردن شغلی متناسب با می بينند
 کنند که درصد اشتغال زنان ايران از دوازده تخصص و مدرک خويش نيستند و وقتی مشاهده می

درصد تجاوز نمی کند، از خود می پرسند، به چه اميدی دلمشغولی گرفتن ديپلم را بخود راه 
  ؟!دهند

بعنوان يک قشر " نرمالی "بدين ترتيب عظيم ترين قشر اجتماعی کشورمان که در هر جامعه 
 سر نکبت جمهوری اسالمی، آينده  "خير "ز آينده ساز، روی آن حساب ويژه ای باز می کنند، ا

اما اين سرنوشت محتوم و تغيير ناپذير ميليونها کودک . ای تيره و تار را در برابر خود می بينند
جنبش کارگری، (و نوجوان کشور ما نيست، آنها می توانند در کنار ساير جنبشهای اجتماعی

ر برابر سياست های ويرانگر رژيم اسالمی با مقاومت د.......)  جنبش دانشجويی، جنبش زنان و
مستقل در مدارس و محالت، عزم خو را برای پايان  و تقويت صفوف خود وايجاد تشکل های

  .دادن به عمر اين رژيم آينده سوز دو چندان کنند
 بخش مهمی از – بويژه محصلين دبيرستانها در شهرهای بزرگ -ترديدی نيست که دانش آموزان

ضروريست  انان و مردم کشورمان بر عليه استبداد حاکم را تشکيل ميدهند، اماجنبش عمومی جو



در خود مدارس نيز که امکان ثابت و محيط اجتماعی مناسبی را همچون دانشگاه برای تداوم 
  .مبارزه فراهم می کند، جنبش و تشکل های مستقل دانش آموزی را شکل دهند

موزان آگاه و مبارز؛ نقش مهمی در اين حوزه ايفاء معلمين پيشرو و محافل و هسته های دانش آ
وظيفه ای که اگر با پشتکار و پختگی به آن پرداخته شود، می تواند به دو دهه رخوت . می کنند

  .و رکود سياسی در مدارس وعقب نشينی فاحش جنبش دانش آموزی در برابر رژيم، پايان دهد
، سال مجدد حرکات اعتراضی دانش آموزی ج با اميد به شکستن سد اختناق در مدارس و عرو

  .ی همه محصلين ايران آرزو می کنيمتحصيلی پر باری را برا
  
  )راه کارگر  ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران                 
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