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تالش دارد این جای خالی " یبذر دانش آموز. " جای یک نشریھ دانش آموزی چپ خالی است

دانش .  آشنا کندرادیکال و راه گشا، یو افکار مترق را پرکند و دانش آموزان را با ایده ھا
آنان نقش . آموزان در طول تاریخ مبارزات مردم ایران نیروی ضربت تعیین کننده ای بودند

در میان مبارزاتی در شرایط کنونی گسترش آگاھی . مھمی در گسترش این مبارزات داشتھ اند
 بھ. دانش آموزان و کمک بھ سازماندھی جنبش دانش آموزی از اھمیت زیادی برخوردار است

 مبارزات حق طلبانھمیدان آمدن سیل عظیم دانش آموزان قادر است موازنھ قوا را بھ نفع جبھھ 
 .مردم تا درجات زیادی بھ ھم زده و زمینھ را برای حرکات گسترده تر مبارزاتی فراھم آورد

  .این وظیفھ جنبش دانشجویی است کھ بھ سازمان یابی جنبش دانش آموزی یاری رساند
 زیادی از دانش آموزان دختر و پسر از نشریھ بذر ما را برآن داشت کھ با انتشار استقبال تعداد

بھ طور خاص بھ مسائل و مشکالت و دغدغھ ھای جوانان دانش آموز " بذر دانش آموزي"
رفقای دانش آموز   با پیشنھاد و ھمکاری" یبذر دانش آموز"این شماره آزمایشی . بپردازیم

 راستا از تمام رفقای دانش آموز می خواھیم کھ ما را در اجرای ما در ھمین. تھیھ شده است
 اخبار و گزارش و تحلیل از مسائل دانش  آثار ھنری،این مھم یاری دھند و با ارسال مقالھ،

  . نندرساآموزان بھ منسجم و متحد کردن جنبش دانش آموزی یاری 
منتظر . ا وابستھ استبھ ھمکاری شم" یبذر دانش آموز"شرط انتشار منظم و پر محتوی 
  ■. میشما ھست نظرات، پیشنھادات و ھمکاری

 تحریریھ بذر

 ١٣٨٦  بھمن – اول شماره

بذر آموزی ھ دانشینشر  
  

www.bazr١٣٨٤.com 
Email: bazr١٣٨٤@gmail.com  
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  درباره تئوری شناخت
  وحدت دانستن و عمل کردن

  
  آیدا

برای شناخت از مسائل جنبش 
دانش آموزی قبل از ھر چیز الزم 
است درک روشنی از تئوری 

یعنی بدانیم . شناخت داشتھ باشیم
  شناخت چیست و چگونھ بدست 

فرایندی کھ انسانھا از . می آید
طریق آن بھ شناخت جھان و تغییر 

  آن می پردازند چیست؟ 
شناخت انسانھا از طریق دو 

مرحلھ : مرحلھ بھ دست می آید
  . حسی و مرحلھ تعقلی

زمانی کھ ما وارد محیط آموزشی می شویم در روزھای 
یعنی .  اول یک شناخت حسی از محیط مدرسھ کسب  می کنیم

طریق حواس پنجگانھ خود با دیگران و محیط ارتباط برقرار از 
می کنیم و بھ مرور،  بیشتر با محیط و افراد آشنا می شویم، 
سپس با روحیات و خصوصیات و رفتار ھم شاگردیھا آشنا می 

تجارب . سرمنشا شناخت حسی ما تجارب مستقیم ماست. شویم
ی در خامی کھ کسب می کنیم موجب آن می شود کھ تصاویر

ھمزمان ذھنمان شروع می . ذھنمان از محیط آموزشی نقش بندد
کند بھ یافتن  ایده ھای کلی از روابط فی مابین چیزھا و پدیده 

فی المثل سعی می کنیم رابطھ دانش آموز با دیگر دانش . ھا
معلم، معلم با مدیر، مدیر با سرایدار و رابطھ با موزان و آ

  . شف کنیمکتابھای درسی با خودمان را  ک
در جریان مشاھدات پی در پی و تجارب ھمھ جانبھ تر و 

بھ . یمبایی دست می یمقایسھ با تجارب قبلی مان بھ ایده ھا
. مسائل عادی و روزمره توجھ می کنیم و بھ آنھا فکر می کنیم

فقط پس از گذشت زمانی چند و پس از یک سلسلھ نتیجھ گیریھا 
یک درک ھمھ جانبھ تر و و ایده ھای غلط یا بخشا درست بھ 

نام این مرحلھ از شناخت مرحلھ . دقیقتر دست پیدا می کنیم
  . تعقلی است

 شناخت با اینکھ با یکدیگر فرق دارند از ایندو مرحلھ
 د بھ ھمینشناخت حسی و تعقلی دو فرا. ستندھمدیگر جدا نی

سرچشمھ شناخت تعقلی، شناخت . پیوستھ را تشکیل می دھند
نین سرچشمھ ای وجود نداشتھ باشد، شناخت اگر چ. حسی است

  . تعقلی ما قابل اعتماد و اتکا نخواھد بود
برای مثال می توان حکم داد کھ دانش آموزان در مدارس 

چرا . اما این حکمی غیر قابل قبول است. راحت و آزاد ھستند
موزان آھمھ دانش . کھ متکی بر ھیچ شناخت حسی نیست

 را با خود حس می کنند و از آن برخورد آمرانھ نظام آموزشی
بی ربطی کتابھای درسی را با زندگی خود حس . رنج می برند

  . می کنند بھ ھمین خاطر ابدا احساس راحتی و آزادی نمی کنند
. دست یافتن بھ شناخت تعقلی پایان مرحلھ شناخت نیست

م شناختی کھ دست پیدا کردیم کامل است یھنوز نمی توانیم بگوی
تا زمانی کھ این شناخت بھ عمل گذاشتھ نشود . تیا درست اس

نرا تشخیص آنمی توان صحت آنرا مشخص کرد یا کمبودھای 
چرا کھ شناخت جھان تنھا با شرکت در فرایند تغییر آن . داد

تصحیح و تعمیق این شناخت، از طریق ایجاد . بدست می آید
ھ ھای ، مقایسھ با فعالیتھا و تجربیایده ھای نو از دریافتھای حس

قبلی و بھ نا گزیرمبارزه با تئوریھای نادرست و برداشتھای 
بدون تغییر محیط و جامعھ . کھنھ شده و سنتی صورت می گیرد

کسب . نمی توان بھ شناخت درستی از آنھا و خود دست یافت
زیرا شناخت . شناخت از محیط یک بار برای ھمیشھ نیست

 شناخت - عمل"فرایند ھمراه با تکامل پدیده ھا تکامل می یابد و 
ھرگز نمی تواند بطور ھمھ جانبھ کامل "  عمل در سطح باالتر–

با بازگشت از ایده بھ محیط وجھان مادی، انسانھا شناخت .  شود
اولیھ خود را دوباره بکار می بندند تا ببینند بھ موفقیت و 
پیروزی می رسند یا خیر و از این طریق شناخت خود را مدام 

در بخشھای بعدی بھ مسئلھ شناخت تعقلی و . (ندتکامل می بخش
  .)  رابطھ اش با عمل بیشتر خواھیم پرداخت

یم کھ دانش یاگر بخواھیم از این بحث نتیجھ بگیریم باید بگو
آموزان برای شناخت از جامعھ باید شخصا با آن در ارتباط و 
درگیر باشند و در فعالیتھا برای تغییر آن شرکت کنند تا بتوانند 

  ■. قیقت را کشف کنندح

  از چھ رنج می بریم؟
  آیدا 

بیش از نیمی از . جامعھ ایران یک جامعھ جوان است
بخش مھمی از این .  سال سن دارند٢٥جمعیت کشور کمتر از 

بخشی کھ در آینده یا . جمعیت  را دانش آموزان تشکیل میدھند
 از این بابت نقش دانش. وارد دانشگاه یا بازار کار خواھند شد

برای دانش اما نظام موجود . آموزان در آینده جامعھ مھم است
ی محرومیت، تحقیر، محدود کردن انرژچیزی جز آموزان 

ندارد و بھترین دوران زندگی آنھا را با سرخوردگی رقم می 
زند و روحیھ اطاعت کورکورانھ و تسلیم و سازش را در آنھا 

 زندگی و عالوه بر وجود اختالفات در سطح. تقویت می کند
اختالفات طبقاتی کھ میان انسانھا ایجاد شده و بر اکثریت جوانان 
اعمال می شود، دانش آموزان، بھ شکلھای  خاص نیز تحت 

بیشتر از ھر قشری از برخورد آمرانھ در . ستم قرار دارند
خانواده، مدرسھ و جامعھ در رنجند و از ھیچ حقی برخوردار 

 امر و نھی کھ . نھی روبرویندآنان ھر لحظھ با امر و. نیستند
 در نقش نظام حاکمدر جامعھ ای کھ . خصلت پدرساالرانھ دارد

بزرگترین پدرساالر بیشتر فشارھا را بر جوانان اعمال می کند، 
 قرار می فکری مسلط جوانان مستقیما و روزمره در مقابل نظام

  . گیرند
موزان از احکام شرعی و عقاید سنتي، روابط و آدانش 

رات استبدادی در خانواده و محیط آموزشي، محرومیت ھای مقر
اجتماعی و فرھنگی و فقدان امکانات تحصیلی و ورزشی و 

حق . ندبر غلبھ بر این محدودیتھا رنج می تفریحی برای
انتخاب، حق تجربھ کردن، حق سنت شکني، حق ارتباط و 
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معاشرت و دوستی میان دختران و پسران جوان از آنھا سلب 
در این میان، بیشترین حقوق سلب شده از آن دانش . ستشده ا

آموزان دختر است کھ عالوه بر تبعیض بخاطر زن بودن از قید 
نظام موجود محدودیت .  و بند ھای مردساالرانھ نیز در رنجند

ھای زیادی در برابر جوانان بھ ویژه دانش آموزان قرار می 
توای پوشش اجباري، تبعیض در نظام آموزشي، مح. دھد

مردساالرانھ کتب درسي، تفاوت کمی و کیفی فعالیتھای درون و 
بیرون مدارس در رابطھ با دختران و پسران، ممنوعیت دختران 
از تحصیل در برخی رشتھ ھا، فشاری طاقت فرسا را برشانھ 

  .دختران دانش آموز وارد می کند
در تمام مدارس رابطھ 
معلم و شاگرد با قدرت 

 کامل مطلق معلم و تسلط
مدیر بر شاگردان و قدرت  
کامل سلسلھ مراتب 
آموزشی بر معلمان می 

این روابط و نظم . باشد
عقب مانده می خواھد از 
دانش آموز یک عروسک 
. کوکی سر بھ راه بسازد

بر طبق این روابط عقب 
مانده، ھمھ پاسخ ھای صحیح نزد معلمی است کھ آموزش دھنده 

تورالعملی تغییر ناپذیر است و و مبلغ آن روابط است و کتاب دس
کار محصلین فقط تکرار طوطی وار ھمانھا با اشاره و دستور 

  . بزرگترھا است
از نظر مدافعین این روابطھ کھنھ جوانان توانایی و حق 
تجربھ و قضاوت کردن را نباید داشتھ باشند و بھتر است نداشتھ 

 نظم  و حق جوانان حق انتقاد از بزرگترھا و مجریان این. باشند
انتقاد از مھمترین و تعیین کننده ترین دیدگاھھای آموزشی و 

بھ جای روش بحث و . سایر حیطھ ھا را نباید داشتھ باشند
این . مبارزه و اقناع، مجازات و توبیخ در انتظار شاگردان است

" از استاد بھ شاگرد"روابط کھنھ، آموزش را جریانی یک طرفھ 
  .نقشی منفعل و پذیرا قائل استمی داند و برای شاگردان 

تمام این موضوعات زمینھ ھایی را فراھم می کند کھ دانش 
ی یدانش آموزان از ظرفیت باال. آموزان را تشنھ تغییر می کند

و اتحاد مبارزاتی  بھ منظور ایجاد تغییربرای کسب آگاھی 
  . برخوردارند

گاھی بھ شکلھای مختلف در دسترس آمھم این است کھ این 
دانشجویان و ھمچنین معلمان مبارز و آگاه نقش  .ان قرار گیردآن

یکی از راھھای کسب  . حساس و مھمی در این ارتباط دارند
آگاھی و فراگیر کردن آن در میان دانش آموزان ارتباط با 

  . عناصر روشن و آگاه جامعھ می باشد
یک وظیفھ مھم در مدارس، ایجاد گروھھای بحث و مطالعھ 

مان دھی آنھا برای بحثھای مورد عالقھ و ھدفمند جمعی و ساز
در این گروھھای مطالعاتی  می توان بھ عنوان مثال . است

تضادھای نظام آموزشی با روحیات سرکش و پویای دانش 
آموزان دختر و پسر جوان را بھ بھ بحث گذاشت و آنھا را نقد 

ن می توان با بطور جمعی یا فردی تاریخ واقعی مردم ایرا. کرد
و دیگر مردم جھان را مورد مطالعھ قرار داد و آنھا را بھ بحث 

در اینگونھ بحثھای ھدفمند و سازمان دھی شده بھ ریشھ . گذاشت
ھای نابرابری بین زن و مرد، فقیر و غنی و نابرابری میان 
ملیتھا و فشارھای ستمگرانھ بعضی ملل مسلط بر سایر ملتھا پی 

با تجزیھ و تحلیل محتوای دروس مختلف، می توان منافع . دبر
مثال اگر این . قدرتمندان را کھ در پس آنھا وجود دارند شناخت

نظم فکري، ما را محدود، تسلیم پذیر، دشمن ملتھای دیگر، ضد 

آموزش می دھد، کدام دروس، ... زن و مردساالر، منفرد و 
شدید و تقویت و حفظ می آنھا را ت... کدام معلمان، کدام کتب و 

کنند و کدامیک از اینھا و عوامل دیگر آنھا را تغییر می دھند و 
بعد از آن است کھ می توان فھمید ھر کدام . با آنھا تقابل دارند

از اینھا می خواھند بھ چھ مناسبات و روابط اجتماعی در رابطھ 
 با دانش آموزان دختر و پسر، جوانان و کال ھمھ انسانھا خدمت

  .کنند
ما باید کاری کنیم کھ نسل ما تن بھ اجبار و تسلیم، وعده 
ھای غیر واقعی و تظاھر، عقبگرد بھ ایده ھای کھنھ و تاریخ 

شادابی و جرات و روحیھ آموختن و تجربھ کردن . گذشتھ ندھد
چیزھای نو را حفظ کند و برای تغییر ھرچیزی کھ کھنھ است 

  . ه کندزمبار
ان، نخستین کسانی ھستند کھ ابتکار فراموش نکنیم کھ جوان

عمل ایجاد شرایط نو و جدید را بدست می گیرند چون نمی 
در بسیاری از دوره ھا  جرقھ . توانند با وضع موجود سر کنند

تغییرات بزرگ را آنھا زده اند و حتی بھ نسلھای قبل روحیھ 
از امروزه جوانان نیاز بھ  ایده ھای نو و پویا دارند، نی. داده اند

بھ استقالل و رھایي، نیاز بھ آگاھی و قدرت برای انجام کارھای 
در این راه، نسل جوان نیازمند ارتباط با نسلھای . بزرگ دارند

گذشتھ و آموختن از تجارب  آنھا برای تغییر شرایط است مبارز 
تا با دیدگاھی عمیقتر و ھمھ جانبھ تر مسائل سیاسی و اجتماعی 

فکری این را باید بدانیم کھ نظام . ل کندرا بحث و تجزیھ و تحلی
حاکم  با وعده، اجبار و روشھای گوناگون از ایجاد تغییرات 
توسط جوانان و سایرین جلوگیری می کند و این در تاریخ دنیا 

ترسند کھ شور و می چرا کھ آنان . ھمیشھ وجود داشتھ است
و شوق مبارزاتی دانش آموزان با آگاھی انقالبی پیوند بخورد 

  . بساطشان را در ھم بریزد
و چگونگی  آگاھی  بھ راھھای کسبنوشتارھای بعدی در 

   ■.موزان بیشتر خواھیم پرداختآگسترش آن در بین دانش 
  

  !ما  نیاز بھ کنترل نداریم، بھ آگاھی نیاز داریم
  
  آاللھ 

  .بگذارید از واقعیتھای تلخ سخن بگویم
اد است و خود  سالھ ای کھ بھ حشیش معت١٥از دانش آموز 

یکی از مھره ھای پخش مواد مخدر و قرص در مدرسھ اش نیز 
  .ھست

از دانش آموز دیگری کھ پسرعمویش بھ وی تجاوز کرده و 
 سالگی باردار است اما از ترس، جرات گفتن این ١٦در سن 

  .موضوع را بھ خانواده اش ندارد
 سالھ ایی کھ بھ دلیل فشارھای  روحی با ١٧از دختر 

  . مدرسھ خود را از پل بھ رودخانھ پرت کرده استروپوش 
چرا این بالھا سرمان می آید؟ در مقابل شان باید چکار 

  کنیم؟ 
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   ه اول شمار   بذر    صفحھ
 

 

٤

ھمھ از پدر، مادر، معلم و مدیر مدرسھ تا رادیو و تلویزیون 
 وقتی بھ ما می رسند می گویند آینده از ان یو مسئولین دولت

. اب نمی کننددم حسآت اما واقعیتش این است کھ ما را شماس
بیشتر شخصیت ما را خرد می کنند تا آینده ای کھ در کار نیست 

  . را بھ خورد ما دھند
نگاه شان سنگینی . ھمھ ما را می پایند و کنترل مان می کنند

  . می کند و ھمیشھ ما را مقصر می دانند
  .  نھ جامعھ نھ خانواده. کسی بھ فکر ما نیست

ھ برای ما اتفاق می افتد  دلیلی بر این پیشامدھای تلخی ک
نیست جز پاسخگو نبودن جامعھ و خانواده و افکار و ایده ھای 

و مھمتر از آن عدم آگاھی جوانان جامعھ از . غالب بر آنھا
  .چگونگی انجام تغییر در جامعھ و خانواده توسط خودشان

 ١٥در این مقالھ می خواھم بھ بررسی رفتار دانش آموزان 
از آن جھت .  زیرا کھ دوره سنی مھمی است سالھ بپردازم ١٧تا

  .کھ شخصیت و مسیر زندگی آنھا در حال شکل گیری است
 است کھ قدرت  سیستم آموزشی بھ گونھ ای

تفکررا از دانش آموزان گرفتھ و آن ھا را بھ 
روباتھایی بدل می کند کھ آنطور کھ نظام می 

ین دلیل مبھ ھ. خواھد فکر کنند و عمل کنند
ن نمی توانند در مراحل مختلف دانش آموزا

زندگی برخورد مناسبی از خود نشان دھند و 
در این مرحلھ . در نتیجھ سرخورده می شوند

نوجوان نابرابری ھا و زورگویی ھایی کھ از 
طرف جامعھ و فرھنگ آن بر او وارد می 

او در . شود را حس می کند و در پی رھایی از سنت ھاست
ستھ ھایش واکنش از خود نشان می مقابل برخورد جامعھ با خوا

دھد کھ بھ دلیل نداشتن پیش زمینھ فکری در مقابل نظم کھنھ و 
مسلط بر جامعھ و خواصش حرکاتی تند و ناگھانی از خود نشان 
می دھد کھ معموال زود فروکش می کند و نمی تواند نھ 

من فکر می کنم . خودشان را رھا کند و نھ جامعھ را تغییر دھد
یشرو بھ ویژه دانشجویانی کھ آگاھی دارند باید با جھت دوستان پ

فکری دادن بھ نوجوانان معترض بھ این وضعیت، افق تازه ایی 
را در مقابل آنھا بھ نمایش گذارند و آنھا را با حقایق واقعی کھ 

نوجوانان . بھ شکل ھای مختلف از دید آنھا پنھان شده  آشنا کنند
رای تغییر آینده حایز اھمیت و باید بدانند کھ چقدر حضورشان ب

باید فرصت انتخاب داشتھ باشند و تصمیماتشان . مفید است
بدون جوانان مبارز و آگاه و مستقل متکی . محترم شمرده شود

متاسفانھ . بھ خود نمی توان بھ جامعھ ای دلخواه دست یافت
 نمی گذارند نو جوانخانواده ھا مسئولیت ھای مھم را برعھده  

ھمین طرز فکر در نوجوان و . د او ھنوز بچھ استو می گوین
باورھایش از خود، تردید تزلزل ایجاد می کند و او را خام و 
ناپختھ نگھ می دارد و از آن بدتر از او شخصیتی تسلیم پذیر و 

  . دنبالھ رو  می سازد
اگر بخواھیم بحث را خاص تر کنیم می توانیم بھ بررسی 

یرا کھ از طرف جامعھ و خانواده دانش آموزان دختر بپردازیم ز
در مدارس دخترانھ . محدودیت بیشتری شامل شان می شود

معموال بحث حول مسائل اجتماعی و سیاسی محدود است 
بنابراین دختران بیشتر  در مورد مسائل پیش پا افتاده روزمره 

خانواده ھا ھم با نا آگاه نگھ داشتن . با ھم صحبت می کنند
نھ کنترل برای ضربھ نخوردن شان، آنھا را فرزندانشان بھ بھا

آنان این واقعیت را در نظر نمی . از اجتماع دور نگھ می دارند
گیرند کھ باالخره چند سال بعد این نوجوانان وارد اجتماع می 

پس بھتر است آنھا . شوند و مجبور ھستند در جامعھ فعالیت کنند
قرار دارد و را در مقابل حوادث و شرایطی کھ در پیش پایشان 
  . نقش آنھا را در تعیین و تغییر آن شرایط آگاه کرد

 درصد دانش آموزان دختر با خانواده ٦٧ماری آطبق 
ھایشان رابطھ خوبی ندارند و از آنھا دوری می کنند، مخالفت 
خانواده ھا برای آزادی نسبی کھ آنان می خواھند آنھا را تند خو 

د می زنند، در را ظرف می شکنند، فریا. و عصبی می کند
محکم بھم می کوبند و حتی از خانھ بیرون می روند اما این 
کارھا چندان اثری بر زندگی آنھا نمی گذارد و برخی مواقع 

  .وصعیت شان را بدتر می کند
این دستھ از دانش آموزان نیازھای عاطفی خود را در خانھ 
دند نمی توانند رفع کنند پس بھ دنبال شخص یا اشخاصی می گر

آنھا بھ عضویت گروھھای ھم سن . تا این نیاز را برآورده کنند
حال . و سال خود در می آیند بھ امید آنکھ خالء خود را پر کنند

آنکھ بسیاری از این گروھھا ھدف مھمی را دنبال نمی کنند و 
بھ تدریج با . در ھمان دایره موجود زندگی را تکرار می کنند

ن روابط پایدار و با معنی نوجوانان دوری از از خانواده و فقدا
ھدف خود را گم می کنند و ناخشنودیھا و نداشتھ ھای شان در 

و چون جواب قانع . زندگی برجستھ می شود
کننده ای برای سواالتشان نمی یابند و بھ این 
فکر می افتند کھ وجودشان برای ھیچ کس 

بھ این خاطر است کھ اغلب . مھم نیست
بھ افسردگی خفیف دختران در این سن 
  . یاعمیق دچار می شوند

برخی از آنان ھنگامیکھ از تنھایی بھ 
دوست پسر خود نزدیک می شوند و با وی 
رابطھ جنسی برقرار می کنند، تحت تاثیر 
این شرایط، خود را کامال متعلق بھ او دانستھ و او را در ھر 
نھا زمینھ ای محق می دانند و از ترس اینکھ مبادا مرد دیگری آ

ھرچند بد از لحاظ معیارھای درست (را نپذیرد بھ بودن با وی 
  . ادامھ می دھند) رابطھ دو نفر

. البتھ ما نباید تمام تقصیرھا را بھ گردن خانواده بیندازیم
تضادھایی کھ ما نوجوانان با خانواده ھایمان بر سر مسایل 

 جدا از تحوالت فکری و احساسی درونی -مختلف پیدا می کنیم 
 مستقیما بھ جامعھ و نظم فکری مسلط بر آن -و بیرونی خود ما

  . بر می گردد
با توجھ بھ شرایط بی ثبات پرخطر و محدودی کھ کل مردم 
و جامعھ ما بخصوص جوانان با آن روبرو ھستند، خانواده ھا 
بیشتر بھ اینگونھ رفتارھای آمرانھ رو می آورند و ما را در 

  . س العملی بھ آنان برخورد کنیمموقعیتی قرار می دھند کھ عک
بھتر است بگویم نیاز . اما در واقع مشکل جای دیگری است

نیاز بھ راه حل  قوی و انقالبی احساس می . چیز دیگری است
شود کھ نوجوانان بتوانند بھ آن گرایش پیدا کنند و بجای درگیر 
شدن با خانواده ھا و غرق شدن در مسایل روزمره زندگی و 

تالش کنند تا وضع موجود ... ن بھ اعتیادھای مختلف و پناه برد
را تغییر بدھند و حتی بتوانند نظرات و ایده ھای مسلط بر 
خانواده ھایشان را  تغییر بدھند و آنھا را  با فرھنگ و ایده ھای 

  .نو و مترقی و راھگشا آشنا کنند
فقدان چنین راه حل و آگاھی موجب صدمات زیادی بھ 

من بھ عنوان دانش آموز و . انان شده استجوانان و نوجو
کرده، و حس نوجوانی کھ از نزدیک این مشکالت را لمس 
گاھی رساندن وظیفھ ھمھ دوستان پیشرو و آگاه می دانم کھ با آ

موزان و تشویق انان بھ مبارزه جمعی با آبھ نوجوانان و دانش 
نظام آموزشی کھنھ و جمھوری اسالمی از بروز چنین وقایع نا 
بھنجاری پیش گیری کرده و در تالش خود برای تغییر و نو 
آوری بھ ما نیز کمک کنند تا در جریان مبارزه برای تغییر کھنھ 

ما اگر چنین کاری نکنیم جامعھ ما بھ . بھ نو قرار بگیریم
جامعھ ای کھ جوانان آن . قھقرای بیشتری خواھد رفت

  ■.سرخورده و نا امید باشند جامعھ ای وارونھ است
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