پیبم کویتَ هزکشی طبسهبى

ثز طجك آهبر رژین  ،اهظبل حذّد  41هیلیْى داًغ آهْس ّ ثیغ اس  3هیلیْى داًؼجْ طبل تحصیلی  04 - 09را آغبس
خْاٌُذ کزد ثز طجك ُویي آهبر ثیغ اس  43هیلیْى ثیظْاد ثیي طٌیي ُفت تب پٌجبٍ طبلگی ّجْد دارًذ  .ایي تبسٍ آهبر
ثیظْادُبطت  ،ثَ ایي رلن ثبیذ چٌذ هیلیْى ًْجْاى را ًیش افشّد کَ پض اس تحصیالت اثتذائی ُ ،یچگبٍ ثَ دثیزطتبى ّارد
ًؼذٍ اًذ ّ یب آًزا ثذّى اخذ دیپلن رُب کزدٍ اًذ  .اکثزیت ػظین ایي کْدکبى را تِیذطتبًی تؼکیل هیذٌُذ کَ فمز خبًْادٍ ،
آًِب را ًبگشیز اس تزک تحصیل ّ ّرّد ثَ ثبسار کبر کزدٍ اطت  .در ایي هیبى طتن هضبػفی ثز دختزاى ّ سًبى کؼْرهبى
رّا هیؼْد  .در حبلیکَ ثزخی آهبرُب حکبیت اس اػتیبق دختزاى ثَ اداهَ تحصیل در هزاحل ػبلی هیٌوبیذ  ،اهب ثَ ًظجت
ایي ػْق ّ اًجٍْ سًبى فبرؽ التحصیل داًؼگبُی  ،هیشاى اػتغبل آًِب ًظجت ثَ هزداى ثَ ًحْ خیزٍ کٌٌذٍ ای ًبچیش اطت .
ثٌب ثَ اػتزاف همبهبت جوِْری اطالهی  ،درصذ اػتغبل سًبى ػِزًؼیي ایزاى تٌِب حذّد  41درصذ اطت .
ایي رژین اس یک طزف ثب حذف ثظیبری اس هتْى ّ درّص ػلوی ّ جبیگشیٌی آًِب ثب هؼتی خزافبت هذُجی ّ لزّى
ّططبیی ،هزاکش ػلن ّ آهْسع را ثَ حجزٍ ُبی جِل پزاکٌی هجذل ًوْدٍ ّاس طْئی دیگز ثب اػوبل ػذیذتزیي طزکْة ُب ،
ّجْ خفمبى آلْدی را در هذارص ّ داًؼگبُِبی طزاطز کؼْر حبکن کزدٍ اطتّ ،جْی کَ ُن هؼلن ّ اطتبد ّ ُن هحصل را
اس حك آسادی اًذیؼَ ،ثیبى ،تؼکل ّ تحمیك ّ تفحص ثبس هیذارد ّ هحیطی کلیؼَ ای ،طٌتی ّ ًبٌُجبر را ثز
هزاکشآهْسػی هظتْلی هی کٌذ.
ثب ایي ُوَ ّ ػلیزغن ایي جْ طٌگیي خفمبى ّ طبًظْر  ،طزدهذاراى رژین اطالهی ضوي اػتزاف ثَ ػکظت ثزًبهَ طی ّ
دّ طبلَ ػظت ّ ػْی هغشی کْدکبى ّ جْاًبى کؼْر طخي اس راٍ اًذاسی یک اًمالة " فزٌُگی " دیگز ثَ هیبى هی
آّرًذ  .آًِب ک وپیي گظتزدٍ ای را ػلیَ تذریض ػلْم اًظبًی کَ آًزا ثزگزفتَ اس هکبتت غزثی هی داًٌذ ثزاٍ اًذاختَ اًذ ثز
هْج اخزاج ّ یب ثبسًؼظتَ کزدى اججبری هؼلویي ّ اطتبداى هخبلف ّ ًیش ثبسداػت ّ اخزاج ّ تٌجیَ " اًضجبطی "
داًؼجْیبى افشّدٍ اًذ ّ ضوي تبکیذ پزرًگ تز ثز پیًْذ " حْسٍ " ّ هزاکش تحصیلی ّ اججبری تز کزدى آهْسع هظبئل
اطال هی  ،تالع ّطیؼی را ثزای تفکیک جٌظیتی داًؼجْیبى دختز ّ پظز ُوچْى دثظتبًِب ّ دثیزطتبًِبی کؼْر آغبس
کزدٍ اًذ ّ حتی ثی ػزهبًَ صحجت اس تفکیک جٌظیتی خزدطبالى کْدکظتبًِب ّ هِذ کْدکِب هی کٌٌذ .
در ایي هیبى حذّد یک هیلیْى هؼلن ثذلیل در آهذ ًبچیش ًبػی اس ػغل حظبص ّ هِن ػبىً ،بگشیز اس سًذگی چٌذ ػغلَ
ُظتٌذ .ایي هظئلَ رّحیَ ّ اًزژی آًِب را ثَ تحلیل هیجزد ّ ًَ تٌِب طجت ػذم ارتمبی تْاًبیی ػلوی ّ تؼلین ّتزثیتی آًِب
هی گزدد ،ثلکَ ایؼبى را حتی اس پیؼجزد ّظبیف ػبدی جبری در هذارص ًیش ثبس هیذارد.ثخؼی اس ػلل ثبسگؼت دّثبرٍ
تٌجیَ فیشیکی کْدکبى در ثزخی هذارص کؼْر ًبػی اس ُویي سًذگی دػْار ّ رّحیَ خظتَ هؼلویي اطت ً .تیجَ ًبگشیز
ایي رًّذ ،افت تحصیلی ّػلوی داًغ آهْساى اطت .الجتَ ثخؼی اس خبًْادٍ ُبی هتْطظ ّ هزفَ ،ثب اطتخذام هؼلن
خصْصی ّ یب ثجت ًبم فزسًذاى خْد در هذارص هْطْم ثَ غیزاًتفبػی طؼی در همبثلَ ثب ایي پذیذٍ هخزة هی کٌٌذ ،اهب
هیلیًِْب داًغ آهْسی کَ اس خبًْادٍ ُبی کبرگزی ّ سحوتکغ ثزخبطتَ اًذً ،بگشیزًذ در ایي هحیظ آهْسػی ثحزاى سدٍ ،
طبل تحصیلی را ثَ آخز ثزطبًٌذ.
ّضؼیت داًؼگبُِب ّ داًؼجْیبى ایزاى ًیش تؼزیف چٌذاًی ًذارد  .اس یکطزف طذ طکٌذر کٌکْر  ،هیلیًِْب دیپلوَ کؼْر
را اس اداهَ تحصیل در داًؼگبُِبی " رایگبى " ثبس هیذارد ّ اس طْئی دیگز ّرّد ثَ داًؼگبُِبی " آساد " ًیش ثَ دلیل
ػِزیَ ُبی چٌذ هیلیًْی آًِب  ،ثزای فزسًذاى خبًْادٍ ُبی تِیذطت اهکبى پذیز ًیظت .
اهب هؼضل طیظتن هْسػی ایزاى صزفب ثَ ثیذاد تجؼیضبت طجمبتی  ،جٌظی ّ جْالى اطتجذاد طیبطی ّ جِبلت دیٌی خالصَ
ًویؼْد  ،در کٌبر ایٌِب ثبیذ ثَ اػوبل طتن ّ تجؼیضبت گظتزدٍ هلی ثز هلیتِبی غیز فبرص اػبرٍ کزد کَ اس حك آهْسع ثَ
سثبى هبدری خْیغ هحزّهٌذ  .اکثزیت کْدکبى تزک  ،کزد  ،ػزة  ،ثلْچ  ،تزکوي  ...در ػزایطی ّارد کالص اّل اثتذایی

هیؼًْذ کَ ُیچگًَْ آػٌبیی ثب سثبى " ثیگبًَ " فبرطی ًذارًذ ّ ثزای هؼلویي سحوتکغ هب چبلغ ػظیوی اطت کَ
کْدکبى هذکْر را ثب اطتفبدٍ اس ایي سثبى غیز هبدری ثَ اهز تحصیل راغت ًگَ دارًذ .
ثذیي تزتیت ػظین تزیي لؼز اجتوبػی کؼْرهبى کَ در ُز جبهؼَ " ًزهبلی" ثؼٌْاى یک لؼز آیٌذٍ طبس ،رّی آى حظبة
ّیژٍ ای ثبس هی کٌٌذ ،اس " خیز" طز رژین آیٌذٍ طْس جوِْری اطالهی ،فزدایی تیزٍ ّ تبر را در ثزاثز خْد هی ثیٌٌذ .اهب
ایي طزًْػت هحتْم ّ تغییز ًبپذیز هیلیًِْب کْدک ّ جْاى کؼْر هب ًیظت ،آًِب هی تْاًٌذ در کٌبر طبیز جٌجؼِبی
اجتوبػی ثب همبّهت در ثزاثز طیبطت ُبی ّیزاًگز رژین اطالهی ّ تمْیت صفْف خْد ّایجبد ػجکَ ُب ّ تؼکل ُبی
هظتمل درهزاکش آهْسػی ّ هحالت ،ػشم خْد را ثزای پبیبى دادى ثَ ػوز ایي رژین جْاى کغ دّ چٌذاى کٌٌذ.
ثی تزدیذ هطبلجبت فزاّاًی ّجْد دارًذ کَ لؼز ػظین طیظتن آهْسػی کؼْر ( حذّد ثیظت هیلیْى داًغ آهْس  ،داًؼجْ ّ
کبدر آهْسػی ) هیتْاًٌذ حْل آًِب تجوغ ًوْدٍ ّ اػتزاضبت خْد را ثز هجٌبی آًِب طبسهبى دٌُذ  .ایي خْاطتِبی ػوْهی
ػجبرتٌذ اس :











اججبری ثْدى ّ رایگبى ثْدى تحصیل ثزا ی توبم کْدکبى ّ در ایي راطتب پبیبى دادى ثَ کلیَ تجؼیضبت طجمبتی در
سهیٌَ آهْسع ّ پزّرع
آسادی اًذیؼَ  ،ثیبى ّ تؼکلِبی هظتمل در هذارص ّ داًؼگبُِب 
جذایی کبهل آهْسع ػوْهی اس آهْسٍ ُبی دیٌی ّ غیز ػلوی ّ در ایي راطتب تْلف "اًمالة فزٌُگی " خشًذٍ
جذیذ رژین 
هوٌْػیت ُز گًَْ تجؼیض جٌظی در لجبل دختزاى اس جولَ طیبطت تفکیک جٌظیتی ثَ هثبثَ هیزاث یک طٌت
ػمت هبًذٍ فزٌُگی – دیٌی 
هوٌْػیت ُز گًَْ تجؼیض در لجبل هلیتِبی تحت طتن ّ اللیتِبی لْهی ّ هذُجی ّ در ایي راطتب ثْیژٍ تبکیذ ثز
حك آهْسع ثَ سثبى هبدری در کٌبر آهْسع سثبى فبرطی ثَ ػٌْاى سثبى ارتجبطی هلیتِبی طبکي ایزاى  .
هوٌْػیت کبهل ُز ًْع تٌجیَ فیشیکی هحصلیي 
کوک ُشیٌَ تحصیلی ثزای فزسًذاى خبًْادٍ ُبی تِیذطت ّ در ایي راطتب هوٌْػیت کبهل کبر کْدکبى 
پبیبى دادى ثَ ثیظْادی هیلیًِْب ًفز اس جولَ هیلیًِْب کْدکی کَ در طٌیي هذرطَ لزار دارًذ 
حك آهْسع رایگبى کْدکبى افغبًی طبکي ایزاى ّ ًیش هجبرسٍ ثزای پبیبى دادى ثَ هحزّهیت جْاًبى ثِبیی اس حك
آهْسع ػبلی در داًؼگبُِب 
افشایغ دطتوشد هؼلویي  ،اطتبداى ّ کبدر آهْسػی ثَ ًحْی کَ آًِب ثزای اهزار هؼبع هججْر ثَ یک سًذگی چٌذ
ػغلَ ًؼًْذ 
ثب اهیذ ثَ تحمك ایي هطبلجبت ػبدالًَ ّ طزًگًْی جوِْری اطالهی ّ اطتمزار کبهل آسادی ّ ثزاثزی در ایزاى ،
طبل تحصیلی پز ثبر ّ طزػبر اس هجبرسٍ ای را ثزای ُوگبى آرسّ هی کٌین !
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 10ػِزیْر 4309

