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 ." طرح کلی تشکیالت جوانان اتحاد جماهیر شوروی  از نظر من بطور تحسین آمیزی خوب و کامل  است" 

 (Beatrice Webb)بی یتریس وب  

 

   سوسیالیستی آموزش و تحصیل در اتحاد جماهیر شوروی 

 

                                                                               مقدمه -9
نویسند، از جمله خود نویدسندگان روس، سیستم آموزشی آن را مورد  که در رابطه با اتحاد شوروی مطلب می  تمام کسانی

یک کشور روسیه  ازانجا که.ده استبو  خاصیاهمیت  توجه بسیار قرار میدهند زیرا که این مساله در آنجا همواره دارای

یک    پیشرفت هر چه سریعتر به سوی بستگی بهموفقیت اتحاد شوروی  بود سواد با یک اکثریت بیدهقانی عقب مانده بسیار 

چهار روز بعد . از مردم بود  بزرگی  یع تودهبرآورده شدن این نیاز خود در گرو امکان آموزش سر. داشتکشور صنعتی 

این   یمحورهای عموم. ی تدوین کردندها یک برنامه درازمدت آموزش ویکبلش ، ۹۱۹۱ولت شوراها در سال از استقرار د

 :داده شده استبه این شرح توضیح " کمونیسم شوروی" به نام  (Beatrice Webb) باتریس ویبرنامه در کتاب ب

سنین از  همه، برای کمال باو تنوع مگی برای زند و آموزش "یروشنگر" و غیر طبقاتی با دو هدفارائه همگانی "... 

در تمام   بر پایه آخرین دست آوردهای علمیفقط  صریحا ؛ اعتنا به سنتهای آموزشی کهنه شده  خردسالی تا بزرگسالی، بی

به همیشگی مناسب برای خدمت گاه در جایقرار دادن افراد با هدف نهایی  ؛ های آن، عاری از هر گونه خرافات شاخه

 "و برای همه اجباری باشدسکوالر، اساسا رایگان ، سیستم باید کل  این  ؛ هجامع

منظور از این بررسی اجمالی دادن اطالعات مستند در باره سیستم آموزشی کنونی شوروی و ارائه چهارچوبی برای بحث 

 .و مطالعه متد وهدفهای آن و نقشی  که در زندگی جوانان  بازی میکنند میباشد
 

                                                                                                : لی ت کچند واقعی -4

اصل  .ه در نظر گرفته شده استبرای هم سالگی  ۹1و اجباری تا سن  اتحاد شوروی آموزش رایگان  قانون اساسیدر 

:گوید اتحاد شوروی می  قانون اساسی ۹۲۹  



ارائه با و اجباری در مقطع ابتدائی ،   آموزش همگانی با ارائه  این حق. روی از حق تحصیل برخوردارندندان شوشهرو" 

  عالی موسسات آموزشدولتی که اکثریت دانشجویان در  ارائه بورسبا  ،  تحصیالت عالیمنجمله  تحصیالت رایگان

کشاورزی  تکنیکی و  ای و حرفه رایگان  آموزشئه اار با ،ارستحصیالت به زبان مادری در مد رائه  ابا دریافت میکنند، 

اشتراکی تضمین شده مزارع  در و، ماشین آالت و تراکتور مراکز در مزارع دولتی،در ها ،  برای زحمتکشان در کارخانه 

" .است   

 در همیشه دختران و پسران. ندوش های مختلف اتحاد جماهیر شوروی دروس به زبان مادری تدریس می در جمهوری

در هر  .در نظر گرفته شده است به باال سال ۹۱برای تحصیل از سّن اندکی اخیرا شهریه  . مختلط تحصیل میکنند مدارس

تا این بورس .تعلق میگیرد دولتیبورس ، به رتبه مورد نظری برسند   نش آموزانی که از نظر تحصیلیتمام دا برایحال ، 

سوالی که دانش آموزان شوروی همیشه از دانش آموزان دیگر . است  شد کافیبابه تحصیل  که دانش آموز مشغول   زمانی

برای کار در  آموزش  ".؟پرداخت میگردددر کشور خود  شما چه مقدار برای تحصیلبه  "پرسند این است که   ملل می

 .دصنعتی بصورت رایگان ارائه میشومراکز 

گی  این بخشی از زند. باشد یا صرفاً برای جوانان نمیو درس کالس  تحصیل در محدود بهتنها آموزش  در اتحاد شوروی

 ، و نه باشدواقعی مردم این است که آموزش باید بخشی از زندگی کننده هدایت اصول از   یکیدر اینجا . مردم استاکثریت 

 اینکه آموزش باید و،  معه شدن آماده شوند ابرای ج یمفید و عضو کردن، بلکه کودکان باید برای کار کتابیآموزش فقط 

 .آنها بنیان بگذارد آینده پایه ای جامع برای زندگی 
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متحد و یا  های توسط کمیساریاها در جمهوریو  است مرکزیت یافتهبرای آموزش  برنامه ریزی اتحاد جماهیر شورویدر

. ت در نظر گرفته شده استمتفاوشرایط  برایریزی برنامه در این  قابل مالحطه ایآزادی عمل . .عملی میشود خودمختار

  دارای یک بخش فرهنگیبرنامه ریزی میکند اتحاد جماهیر شوروی را تمام  اقتصادکه مرکزی  ریزی برنامه کمیسیون

 عد ساخته شوند و نویکه با یی مانند تعداد مدارس جدیدآموزش را در موارد  ریزی عمومی این کمیسیون کار برنامه. است

 تعداد ساخت  برای مثل در برنامه پنج ساله سوم . ، تعداد معلمین جدید و کتابخانه و غیره را به عهده دارد دارسم

 ریزی همچنین تصمیم کمسیون برنامه. معلم جدید در نظر گرفته شده است ۱۲۲،۲۲۲ تربیت مدرسه جدید و ۲۲،۲۲۲

کمیساریای آموزش هر جمهوری، بر اساس . ا به عهده دارددر باره سهم هر جمهوری برای آموزش از کّل بودجه ر گیری 

این تقسیم کار بین کنترل . باشد ول هزینه بودجه و مدیریت آموزش منطقه خود میئبرنامه آموزشی کشور، مس  خطوط کلی

جماهیر توسط کمیتٔه آموزش شورای کمیساریای خلق اتحاد  است که اصول بنیادی  و کنترل جمهوریها به این معنی یمرکز

اجرای این اصول برای کمیساریای هر جمهوری . که جهت عمومی را رهنمود میدهند دنشوروی بنا گذشته میشو

 .دمیکنمشخص را.... و     جدول زمانیتنظیم بیشتری را مانند  جزئیات

ن و رابطه دوستانه بین مقامات مدرسه، کارمندا. موضوعی است که مورد عالقه شدید مردم قزار داردآموزش 

کارمندان آموزشی و شاگردان در  ،ی مدارس و دانشگاهها هااز طریق شورا. است برانگیخته این عالقه را  آموزان دانش

های صنفی  ی محلی، اتحادیههاآموزش شورا هایی والدین، کمیسیونهاشورا .آموزش و تحصیل دخالت عمده دارندمدیریت 

آموزش دراری دولت ذرمایه گمیزان س. شرکت میکنندهی آموزش و بسیاری از سازمانهای مردمی دیگر در سازماند

آموزش در بخش ذاری گسرانه سرمایه  میزان ۹۱۹۹تا  ۹۱۹۲های  تخمین زده میشود که بین سال. رفته استبسرعت باال

 .را تشکیل میدهدبودجه کشور کل  درصد ۹۲برابر شده و امروز  ۸
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بخش . راه نیافتند و میلیونها کودک هرگز به مدرسه وجود نداشت  هیچ برنامه آموزش عمومی قبل از استقرار دولت شوراها

بدتر بود  این وضع به مراتب  برای اقلیتهای ملی. دبوانباشته از خرافات  سواد و  بی و داناندهقان و  ،از جمعیت  بزرگی

آنها اجازه استفاده از زبان خود . بود گرجی هاها و  نییائردن فرهنگهای ملل دیگر مانند اکرد کرزیرا که سیاست دولت خ

. آموزش میدیدندزبان روسی برفتند باید  ها را نداشتند و آنهایی که به مدرسه می در روزنامه ها، کتابها، یا در دادگاه



 یناین چن تزار الکساندر ، در حضور تعلیماتوزیر   شیسکفرسمی دولت در مورد آموزش توسط دیدگاه از تصویری 

 : شده استترسیم 

آموزش .... هایشان عرضه شود به مقدار کم و بر اساس وضعیت مردم و نیاز" مانند نمک"مفید است که   زمانیفقط دانش " 

 .”اکثریت مردم بیشتر باعث ضرر است تا فایده ی آموزشمردم حتهمگانی 

 ."باشد و سعادت تعلیم دیده شدهن موفقیت میزابا تحصیالت باید متناسب " : عضو برجسته دیگری از همین دولت گفت 

محدودیتهای شدید دولت آنها را از ولی باال بود  اتفرزندان طبق آموزش  برایدانشگاههای موجود آنزمان مدارس و 

 .به کثرت اتفاق می افتاددر میان دانش آموزان   وضعیت آنقدر بد بود که خودکشی. کرده بودمحروم   ارزشهای فرهنگی

لسپاوا هبیم شته خاننو نابرب
 (Miss Hebe Spaull )

که  ه بوداین مساله آنقدر جدی شد " جوانان روسیه "ر کتاب د

درصد بزرگساالن   هفتاد و سه در حدود. کرده بودندها تاسیس  این خودکشیبررسی علل یک کمیسیون مخصوص برای 

 ۹ ازبکستاندر ، درصد  ۲ قزاقستاندر. )رصد بودد ۱میزان باسوادی زیر  های ملی،از اقلیت  در بعضی. سواد بودند بی

 .نداشتند ملیت در امپراطوری روسیه الفبای نوشتاری ۹۱۱از  ۹۲۹و (  درصد ۱ تاجیکستاندر ،  درصد

، سیستم آموزشی شوروی بطوراز ۹۱۹۱بعد از  هایدر اولین سالومرج کشور  وضعیت هرج با وای  زمینه چنین  با این

جنگ و قحطی تعداد زیادی جوان . بدتر شدحتی  ۹۱۲۹این وضعیت با قحطی وحشتناک سال . فا نشدشکو شده ای قبل آماده

که شکل گرفتند   شرورگریز و کامال آنها بصورت باندهای خالفکار، قانون. شتاو بیخانمان بجا گذتهیدست،  یتیم، 

زیر آنها در . شهرها و حومه آن تبدیل شدندمل وحشت برای ساکنین اروزگار خود را با دزدی و قتل میگذراندند و به یک ع

این کودکان نه تنها به آموزش بلکه به . بودندبیمار  ذهنیو   جسمیو شدیدا از نظر ها زندگی میکردند  و فاضالبزمین ها 

 .نجات اخالقی نیاز داشتند

موجود نامه آموزشی، وسائل بدلیل گسترش سریع بر. مشکالت باورنکردنی نیاز بودبا قابل تدر ه سازند سالها تالشبه 

تا سالها مدارس شهرهای  .، و وسائل بطور برجسته ای وجود داشت ساختمان، ، کتاب معلم کمبود ؛کشش الزم را نداشتند

که باید  گسترده وجود داشت نادانی و خرافات  ،ایناضافه بر . ی متعدد کار میکردندها پر جمعیت مانند مسکو باید در شیفت

معلمان از طرف قبایل با ت فعال مخالفشکل این عقب ماندگی بطق دور افتاده امن  در بعضی ، می شدند از جامعه پاک 

 .بروز میکرد تحت ستمقبال  ابتدائی
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 ، شیرخوارگاهگاهحتفریو مهد کودک، کودکستان، زمین بازی: از خردسالی تا سّن هشت سالگی( الف

 گیسال ۹۱-۸سنین ،  برای همه.ریاجبا: ساله ۱ رسامد( ب

 ن بوداجباری شددر حال ساله  ۹۲تحصیل ، در شهرها قبل از شروع جنگ  گیسال ۹۸-۸سنین : ساله ۹۲ رسامد (ج

 .(رسد سالگی به پایان می ۹۱ر سّن تحصیالت اجباری  دامروز )

 کارخانه و مدارس صنفی: آموزش صنعتی( د

 ای حرفهو مدارس دانشگاهی : ای آموزش حرفه (ه

 ی تخصصیاهو، مدارس و انستیت دانشگاهها:  تحصیالت عالی (و

 ه ای ، فیلمها ، و غیره، دروس مکاتب وبهاکل: آموزش بزرگساالن (ز

  



                                                                         9193                                       9121                                                                                             

35،111،111                         7،811،111       نتعداد کودکان در مدارس ابتدائی تا دبیرستا   

 159،11 1                              35،811                           ای  تعداد دانشجو در مدارس حرفه

798                                       79                                                        تعداد دانشگاهها         

        651،111                                994،111                                   تعداد دانشجویان دانشگاه 
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قبل از آن تنها برای . در حکومت شوروی ارائه شد سال ۸یک سیستم اختیاری آموزش پیش دبستانی برای کودکان زیر 

میلیون   بیش از سه به ۹۱۹۲نفر در سال  ۰۲۲،۲۲۲ها از   مهدکودکظرفیت . نفر مهد کودک در نظر گرفته شده بود ۱۱۲

محل کار مانند کارخانه، همجوار ها معموال  مهد کودک. سیرصعودی داردیافته و هم اکنون نیز افزایش  ۹۱۹۱نفر در سال 

، مدیریت و کمیته اتحادیه صنفی پدر و مادرها .شامل میشوندیا آنکه چندین بلوک آپارتمان راقرار دارند ، اشتراکی مزارع 

با در اداره مهد کودک ها  ریای بهداشتاو همچنین کمیس ،  قرار دارندها در آن  وغیره که مهد کودک رعامزها و  کارخانه

مرخصی  آنهاکار برای تغذیه ساعات د، در بین نراگذ خود را در مهد کودک می اننوزاد انمادر  وقتی. همکاری میکنند هم

یده از سخنان چند گز. دنمادران باش  این کار  محل  ها نزدیک   مهد کودک  محل این  است که  بنابراین مهم . د نمیگیر

در توصیف نمونه های عادی مهد کودک ها می آوریم تا وضعیت آنها (Mrs. Beatrice King)بیاتریس کینگ م خان

 .را نشان دهیم

ها  باشد که بچه هر اتاق دارای یک ایوان مسقف می. لند ساخته شده اندباند و برای روشنائی حد اکثر  اتاقها بسیار بزرگ

میشود ،  آنجا آماده   که غذای اصلیاست یک آشپزخانه بزرگ دارای هر مهد کودک  .خوابند ن میتابستان و زمستان در آ

بزرگ دارد که در زمان بازدید من زمین بازی و باغچه در آن قرار حن صیک  ،ستا شوییلباس یک اتاق مجهز به 

. باشد می کار ر کارآموز کمکدارای یک مسئول باتجربه به همراه یک نف( کودک ۹۱تا  ۹۲شامل )هر گروه . داشت

 .کز آموزش والدین استاترین مر قدرتمنداز   یکی ها  مهدکودک

تعداد کودکانی که به این . ، سپردن کودکان در آنجا نیز اختیاری استادامه میدهند شیرخوارگاه ها را  کار ها مهد کودک

سه و نیم میلیون در سال  و بهت ۹۱۹۹میلیون در به نیم  ۹۱۲۸در سال  ۸۲۲،۲۲۲ یش یافته ، امراکز سپرده میشوند افز

والدین  وشیرخوارگاه ها بین کارمندان نزدیکی همکاری ، نه شورای والدین با کارمندان اماهجلسات از طریق . ۹۱۹۲

 دوالدین تشویق میشوند که از مدرسه بازدید کنند و معلمان نیز تشویق میشوند که از منازل کودکان بازدی. گیرد صورت می

آموزش . خوابند و تغذیه میشوند بینند، مقدار زیادی بازی میکنند می آموزش می  کمی،   کودکان بر اساس رده سنی. نمایند 

راه آهن های بزرگ  ایستگاههمه در، تعداد کثیری زمین بازی وهمچنین عالوه بر این. سالگی آغاز میشود ۰از سّن   رسمی

 .شوندارائه می " اتاق کودکان"خدمات توسط 

ابتدا به طور مناسب نگهداری شده و اصول همان میروند از شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها کودکان شوروی که به این 

فعالیت کودکان و از . .مشغول بکار است پزشککارمند  یک در هرکدام از این مراکز،  . را فرا میگیرندنظافت بهداشت و 

و حس مسئولیت ،  اجتماعی، اعتماد به نفسعادات ی طراحی شده اند که باعث رشد  ا  به گونهدر این مراکز  بازیها آنجمله 

 مجموعه یک چیدن کنار هم خانه سازی با ، نوجوانان به عنوان نمونه، یک بازی پرطرفدار در میان . دندر کودکان میشو

 باالزم است  و ندنیستآنها  و چیدنبه تنهایی قادر به حمل  انکودکی آجرها ، بدلیل بزرگ. است  از آجرهای رنگی

  .دیگری همبازی شود همکالسی

های اجتماعی داشته باشند به دلیل  فعالیت که میخواهند کار کنند یا   است که کسانی  این سیستم به این معنی، برای مادران 

 تئوریک خواست برای عملی و واقعی کردن  است  این فاکتور مهمی. داشتن فرزند خردسال در خانه حبس نخواهند شد



برای والدین است تا بهترین نحوه بزرگ کردن فرزندان خود را ای در ضمن این مراکز مدرسه .  برابری مردان و زنان

                                                                                                            . بیاموزند
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توان گفت که  میشده است ، در اتحاد شوروی به اجرا گذشته سالگی در مراحل مختلف  ۸-۹۱تحصیالت اجباری از 

مدرسه  ۲۲،۲۲۲ساله دوم و  ۱ برنامه مدرسه در دوران ۲۲،۲۲۲بیش از . اند امروز تمام روستاها نیز صاحب مدرسه شده

. در روستاها بوده است ۹۰،۲۲۲در شهرها و  2111از آنها  تعداد  ساله سوم ساخته شد که ۱برنامه دیگر در دوره 

. دندیگر نقاط شوروی برسان خود را به سطح شدند تا بتوانند  لتی برخوردار میاز کمک بیشتر دومانده عقب بیشتر مناطق 

ساله سوم  ۱برنامه  ساله برای همه کودکان است که به عنوان یک قدم برای رسیدن به آن، ۹۲ایجاد مدارس ، هدف نهایی 

، و همچنین به ( شد  عملیه ای در سطح گستردکه )  را در نظر گرفت ها  در شهر سالگی ۹۸ره اجباری تحصیل تا سّن ود

بخاطر ، ۹۱۹۲اما در سپتامبر . ساله در مناطق غیر شهری افزوده شد ۹۲دانش آموزان مدارس  تعداد میزان زیادی به

سال برای تحصیالت در شهر و مناطق غیر شهری  ۸-۹۱و سّن  الزم شد که این روند متوقف شودوضعیت بین المللی 

برای آموزش جوانان در تصویب نامه ای بعد از آن   مدت کوتاهی. رت داوطلبانه در آمدساله بصو ۹۲اجباری و دوره 

  . دسالگی صادر ش ۹۱تا  ۹۹و مدارس کار آموزی از سّن  ها  کارخانه
 

                                                                     

  

 یروشهای آموزش

شوروی عمال چیزی شبیه این کشور  ، شیوه تدریس در مدارس  گوناگون تحصیلهای  از یک دوره آزمایش روشپس 

به نه  و داده شده است واقعی  منطبق بر زندگیموضوعات آموزشی اهمیت زیادی به . است( مترجم - ۹۱۹۲دهه - -انگلستان)

از بریتانیا بازدیدهای آموزشی ند ، همان همراه است  تدریس هر کجا که ممکن باشد با کار عملی . یصرفاً یاد گیری کتاب

استفاده از فیلم در حال افزایش است و ایجاد یک سالن . دنگیر میصورت  هاها و باغ وحش  کارخانجات، مزارع، تئاتر و موزه

 . باشد میجز برنامه نمایش در هر مدرسه 

یک مزرعه اشتراکی و  و یاخانه کاراز طریق ارتباط دوستانه با یک  آنها ، اطرافزندگی جامعه  بخشی اززندگی در مدارس 

 ارزرپ  برنارد آقای  . ستا، شده  تعطیلی های  در ساعت رسهااز مد  همچنین از طریق استفاده و از طریق شورای والدین یا

(Sir Bernard Pares)     پنگوئنخانم  "کتاب در (Ms. Penguin)  گوید روسیه می باره در: 
یک شیوه  فقطد با درکی فراتر ازمختلف باش ایرتهاکارگر دارای مههراست که این  ورویدر آموزش ش  دف اصلیاهی از ایک

باید از  او. آشنا باشد باید از شیوه کارکرد جامعه   روند شوروی به طور کلیهیک ش(.... م- صرفاً کاری که انجام میدهند)کاری 

باید به دانش خود  او و سرگرمی در هنگام بازی ی، حتبه این منظور. داشته باشد  یآگاهتولید سازماندهی و شیوه توزیع 

  .بیفزاید

ماه تصویب نامه با  . تمام مدارس شامل علوم طبیعی، هنر ، موسیقی، تربیت بدنی و علوم اجتماعی است  مواد درسی

در مدارسی . شدسالگی اجباری  ۹۲برای همه از سّن  ،  نسهفرا -  ، آلمانی  انگلیسی،   ن خارجی، یک زبا۹۱۹۲سپتامبر 

 .، زبان روسی هم تدریس میشود که تدریس به زبان غیر روسی است



                       . شود نمیبی توجهی ،  موضوعات عملی روی تاکید بر خاطرببه آموزش موزیک، هنر و ادبیات 
از اتحاد خود زدید بادر باره  یدر یادشت  Dr. Morley Davies)) دکتر مورلی دیویس                      

 Hans)سروانتس  ترجمه کتابهای هانس اندرسون، دیکنز و  مشاهدات خود را از ۹۱۹۱جماهیر شوروی در سال 

Anderson, Dickens,  Cervantes) نویسندگان روسی کالسیک   کتب .کند از مدارس مسکو بیان می  در کتابخانه یکی

. مدرن دیگر در مدارس بطور وسیع خوانده میشوند ف و نویسندگان شلوخوو مانند تولستوی، چخوف و همچنین گورکی 

که یک در کالس پنجم آنها از ابزار نقشه برداری استفاده میکردند  :گوید می سرااز مد  دکتر دیویس از بازدید خود از یکی

 گوید و میا .کسریسانتیمتر مکعب یا جمع اعداد   همحاسب همچون  یگیر  برای نشان دادن اندازه است   روش عملی

 .  بسیار دیر است یآغاز میشود که به نظر و( سالگی ۹۹)آموزش هندسه عمال از کالس هفتم 

آموزش اولیه ،  های  سالاز همان  در واقع ،  راو جای آن است مدارس حذف شده  آشکارا از مواد درسی  آموزش مذهبی 

  .گرفته استماتریالیستی 

                                                                                                                        انضباط

د که در آن مدیر مدرسه و معلمان نرا اتخاذ کر  خودگردانی، مدارس شوروی سیستمیمورد آزمایشات زیاد در بعد از 

ای خود گردانی و همکاری بین معلمان، دانش آموزان و  دازهمدرسه میباشند، اما هم زمان تا انانتظامات   مسئول اصلی

 نظمای تشکیل میدهند که مسئول  از سّن دوازده سالگی دانش آموزان کمیته. نیز وجود دارد برای اداره مدارس والدین

عقب آموزان  کالس، برنامه ریزی برای اوقات فراغت در مدرسه، نگهداری از اموال مدرسه و همچنین کمک به دانش

تنبیه  .ندارندز آمادگی عهده دار شدن آنرا هنوتر های سنین پایین بچهبنا براین آنها یک وظیفه سنگین دارند که . استمانده 

 .از مدرسه اخراج شود یسنگین ممکن است که دانش آموزرد بسیار امحسوب میشود، و در موجنائی بدنی یک جرم 

 بدنیفرهنگ ورزش 

فارغ توسط مربیان هر روزه  ، باستثنای کسانی که قابلیت بدنی آنرا ندارند،  پانزده سالگیتا سّن تمام دانش آموزان 

هر بهار کودکان و نوجوانان آزمایش پزشکی میشوند، و  .آموزش بدنی داده میشوندهای تربیت بدنی  کالجالتحصیل از 

و   ملی ورزشی در سطح  هایفستیوال هرسال  .ندفرستاده میشوآسایش  کزادارند به خانه یا مرتوانمندی آنهایی که نیاز به 

هزاران دانش آموز . دنمیشو برگزارا های متنوع بازی وورزش  که در آنها  دنبرگزار میشوبرای دانش آموزان منطقه ای 

و بیشتر ی دارد دان بسیار زیاتیراندازی طرفدار. امتحان میدهند" آماده برای کار و دفاع"نشان مخصوص دریافت برای 

مبنی بر اینکه  کرددستوری صادر " برای آموزشخلق  کمیساریای" ۹۱۹۲در سال . دانش آموزان تیراندازان ماهر هستند

بیشتری برای ساعات ورزشی باشد و میدان شود و هر مدرسه باید دارای  وسیعتر و بهترتربیت بدنی در مدارس باید 

برای ورزش   که وظیفه آموزش کمک مربیبوجود آمدند ای   مرکز منطقه  ۹۲. گنجانده شود  ورزش در برنامه درسی

 .دنمدارس را به عهده دار

 ت بعد از مدرسهاساع

ساختمان ، کالس هابعد از پایان ساعت . تدریس میشوند ساعت ۰تا   ۹.۱ بین درصبح ها متناسب با سن آنها دانش آموزان 

این . تشویق و راهنمایی میشوند  جامعاین م برای تشکیلدانش آموزان  .دنمیشوبکار برده " کودکان مجمع"برای مدارس 

. فعال هستنددیگر و موضوعات اکتشاف ، ، نقاشی، عکاسی،  ادبیات، کتاب خوانی، نمایش، شیمیموضوعات در   جامعم

شکل گیری و پیشرفت خود ابرازی خالق دانش این فعالیتها هدف  .دارکستر دار وغالبا یک هر مدرسه یک گروه کر

 ، ازو باالتر از همه ،   کز فنیا، کلوبها و مرها ، سینماهای کودکاناترئتاز  ،  آموزشتر کردن جامعبرای . ان استآموز

 نحوبه کز ااین مر .وجود دارند پیش اهنگی در تمام شهرهای بزرگ کاخهایاین . دنمیشوکمک گرفته پیش آهنگی  کاخهای

ها و مدلهای  های مربوط به دانش هوانوردی با دستگاه ، کتابخانه، اتاقبازیهای با انواع یقهأاات :اند  جهیز شدهشگفت آوری ت

ر خانه پیشاهنگان مسکو د. ، سالن ورزش و غیرهشوندی که قطعات آن را از هم جدا مییرهأوتوهواپیما، اتاق مکانیک با م

با اتومبیلهای کوچک   کودکان با عالئم ترافیک که   وجود دارد و یک زمین رانندگیدر فضای باز  کوچک  یک سینمای

ا که در سنین ضعاتوسط داوطلبانه کز ااین مر نظم. .به آنها آموزش داده میشود  وانین رانندگیقو رعایت رانندگی میکنند 



نود  . پیوندند میبه این مراکز بیشتر افراد بر اساس عالئق خاص خودشان . حفظ میشود سال میباشند ۹۸مختلف زیر 

 . هیچ ممنوعیتی برای افراد غیر عضو وجود ندارد  ن هستند ولیاها میروند پیش آهنگ درصد افرادی که به این خانه

ق های اات: کند پیشاهنگان را چنین بازگو میمحلی شرح گشایش خانه  ۹۱۹۲نوامبر  ۹۹شماره روزنامه جوانان کمونیست 

با موتورهای پرواز در  هوانوردیمند به علوم طبیعی، اتاق  اق جوانان عالقهموزیک، اتمجسمه سازی، هنر، نظامی، 

اند زیرا  را خانه پیشاهنگان نامگذاری کرده رکزم نای.  ماشینآالت آن و صفحه کنترل، اتاق مکانیک با ابزار   اندازه واقعی

 ینسنبین برای کودکان  دولتیتشکیالت  یک" پیشاهنگان. "که از کاخ پیشاهنگی کوچکتر و از نظر امکانات پایین تر است

لیگ جوانان کمونیست  .ملحق شوند" اکتبریستها"میتوانند به  (سال ۸-۹۹بین)ودکان کم سّن تر ک . میباشد سال ۹۰تا  ۹۲

هم تفریحی و هم مستقیما ،وسائل سرگرمی ارای دها  پارکی از مخصوص هایقسمت .سال است ۲۹تا  ۹۹برای سنین 

، تدارکات کودکان  مجموعه این. دنگیر فراوان قرار می استفادهاردوهای تابستانی در تعطیالت مورد .هستند ،آموزشی

دیگری که  هایاز کارگذشته " : نویسد رس میااست؛ برنارد پشگفت زده کرده  را از اتحاد شوروی بازدید کنندگان

 ".تکرده اساذهان خلق را در در روسیه کودکی شکل نوینی از کمونیسم کرده، 

 و حرفه ای  موزش فنیآ  -8

چون .  استشده یک سیستم مدارس آموزش صنعتی در کنار کارخانجات در اتحاد شوروی فعال  چندین سال است که

همچنین در هر شاخه  صنعت و  . شدیدا حس میشد به این مدارسنیاز داشت ، کارگر ماهر اندکی تعداد   ۹۱۹۱روسیه 

لت در ود رفطهم مستمری از   مقدار کمیاین کارگران . ند وش میگان تربیت یار کارگران ماهر بصورت، حمل ونقل 

 . ، زبان روسی و ادبیات است وس عمومیرشامل د این مدارس  مواد درسی. دننهنگام تحصیل دریافت میک

تا  دونای دایر ش رخانجات و مدارس حرفههای آموزشی کا رهودمبنی بر اینکه  صادر شد ۹۱۹۲در اکتبر دستوری 

. ندوش سالگی به این مدارس اعزام می ۹۱و  ۹۹پسران بین سنین . باشدماهردر صنعت  کارگران جوان بهزاپاسخگوی نی

،  شندمیباماهه  ۰یک دره آنکه دارای اضافه عموما  بر پایه مدارس کارخانجات بنا شده اند بکارخانجات  یمدارس آموزش

ره ودزمانی که اما  است  گیلاس ۹۱آموزش صتعتی  شروع سّن معموال  .له هستنداسویک دره ددارای ای  مدارس حرفه

 .تغییر خواهد یافت سالگی ۹۸سّن  به شود  ساله شروع ۹۲تحصیل 

بعضی از . وجود دارند ناکودک هم برای برای بزگساالن وفنی هم های مختلف  رهوها و موسسات دیگری با دوانستیت 

 یتکنولوژیکدوره و "   فنیگروه " ی ا نهارخاهر ک و تقریبا تشکیل میدهند  ویزه ها و مدارس  کالج،  هااریاکمیس

های  گروه وفنی های کوتاه مدت  دوره درن آهپانصد هزار کارگر راه  ، ۹۱۹۰در سال  .دارد را مخصوص به خود

 نهادر کار روزبدون خدشه  هر کارگری موجب میشود که نایگار یاین امکانات آموزش. نده ادشرکت کر مختلف آموزشی

میتوانند  برجسته  نکارگرا .فعال است صنعتبخشهای این سیستم آموزشی در تمام  .دست یابد مورد نیاز خود دانش فنیبه 

های صنعتی  مثال آکادمی. بگذرانند  های تحقیقاتی کز صنعتی مخصوص یا انستیتواهای آموزشی پیشرفته را در مر دوره

کار خود و تیم تکنیک  که است  ریکارگ ،   خانویتااست -Stajhanovite ) ا ه نویتخااساله را برای است ۹-۱  رهود

از و برگزار میکنند ( دهمان نیروی سابق حجم بیشتری تولید کنبا مشخص ی که در مدت زمان  ا به گونهاش را باال ببرد 

در ترین کارگران   مودهآکارا ن یحت .یشوندها انتخاب ماریابرای کارهای مدیریتی در کمیسکارگران   رینبرجسته تمیان آنها 

 .ماهر شوند  یک کارگر فنی ها رهواز طریق این دمیتوانند صورت تمایل 

و   عمومی آموزش، بلکه هستند و سازماندهی تولید   برای دروس فنی  ره عمومیود شامل تنها نه  فنیآموزش های  رهود

مهمترین ابزار برای ها در واقع  این برنامه. در برمیگیرند همرا ر کشو سراسری دروسی در مورد برنامه اقتصاد همچنین

در  نلیااست. باشد می " یدیکار فاصله بین کار فکری وحذف "  ترین اهداف دولت شوروی یعنیاساسی از   یکی رسیدن به 

طبقه کارگر به   و فنی  انجام پذیر است که سطح فرهنگی  این تنها زمانی: ها گفت خانویتادر کنفرانس است  یک سخنرانی

 .ها برسد سطح مهندسان و تکنسین

 :  تحصیالت عالی - 1



 دانشگاه با ۱۹ ، تعداد ۹۱۹۱در . بودپیشه ور اشراف و طبقه به کال منحصر در روسیه تحصیل دانشگاهی ، ۹۱۹۱قبل از 

ملتهای عقب . دیرس نشجو دا ۲۲۲،۰۱۲دانشگاه با  ۱۲۲به  ۹۱۹۲در سال ؛ این ارقام  دانشجو وجود داشت ۹۹۲،۲۲۲

امروز بود داشته روس که در گذشته هیچ دانشگاهی نبال. . سریعترین گسترش را داشته اندتر در اتحاد شوروی مانده 

. دانشگاه میباشند ۹۲ و ۹۹ بترتیب دارای ، و ازبکستان آسیائی روسیه، آذربایجانجمهوری دو . دانشگاه است ۲۲دارای 

  .است که خود یک مشخصه نوینی در پیشرفت است دانشجویانل درصد ک ۹۱دانشجویان زن در صد 

 :وجود دارددر شوروی دانشگاه   شکل اصلیچهار 

 .هستند های مختلف تحصیلی رشتهدارای هرکدام  ،  های اصلی دانشگاه در شهر ۹۲( الف

 .دانشگاهی هستنددارند و در سطح استانارد   تحصیلیرشته تنها یک  ، های عالی انستیتوهای آموزش (ب

 .دانشگاه میدهندسطح و تئوریک در   کادمیهای صنعتی تخصصی، به کارگران صنعتی آموزش عملیآ (ج

هنر پیشه ها دانان، هنرمندان، سیقی برای معلمان، متخصصین کشاورزی، حقوقدانان، مو ، انستیتوهای تخصصی دیگر (د

 یورزشمربیان و  ،  کارگردانان، نویسندگان، 

البته به ،  میشودگرفته   کمیبسیار ورودیه ،  ۹۱۹۲طبق قانون سپتامبر . دانشگاه بر اساس شایستگی و لیاقت است ورود به

دانشجو تا زمانی که درس   زینه برای گذراندن امورات زندگیک هاین کم. دانشجویان شایسته کمک هزینه پرداخت میشود

 .پرداخت میکنند  خود را از همین کمک هزینه تحصیلیورودیه دهند شایستگی نشان که دانشجویانی . است  خواند کافی می

 . است  دانشگاه مجانیهزینه دیگری وجود ندارد و  بورس تحصیلی گیرندگانبرای 

با تخفیف بسیار یا با  و این خدمات بطور رایگان ومیشوند مالی  مختلف کمکهای  دانشجویان از طریق سرویسهمچنین، 

های  شهرک"در بسیاری از شهرها .  تابستان  تعطیالت طوالنیرمانند هزینه مسافرت با قطار دمیشوند ، ارائه  ابه آنه باال

لباس و  کم هزینهتا رستورانهای ها کتابخانه ز ا ناشجویادوشخصی   وجود دارد که همه نیازهای تحصیلی" دانشگاهی

متأهل  دانشجویانتعدادی از . انشجویان وجود نداردبرای ازدواج د  هیچ مشکلی. کند را بر آورده می  مجانیهای  ییشو

هر دانشگاهی گروه . دارند؛ دانشگاه هم مانند کارخانجات دارای مهد کودک برای کودکان آنها استفرزند هستند و 

های دانشگاه شامل بخشهای مجزا برای متاهلین و  خوابگاه .خود را داردمخصوص بو درمانگاه ، پزشکی، اتاق استراحت 

تشویق در همه اشکال آن ورزش ، در دانشگاه ها ی متعددی تشکیل شده اند ها کلوبدر دانشگاه ها  . باشد ردها میمج

 .میشود

 -دروس مارکسیسم .ه و بزندگی ارتباط داشته باشدجامع و همه جانبه بودتالش دارد که  در شوروی یدانشگاهآموزش 

کمتر از نیمی از زمان  .تدریس میشوند بسیار تخصصیی دردوره های تح  (شامل تاریخ، اقتصاد و تئوری سیاسی)لنینیسم 

ره وهر د.  صرف میشود دنبا تدریس ارائه میشوموازی که  های مباحثهکالس درو بقیه  شتهبه تدریس اختصاص دا

است  ید بیشترکه مورد تاک  و کار عملی  کشد؛ بتدریج زمان بیشتری برای مطالعه شخصی دانشگاهی پنج سال طول می

تعطیالت گونه  هیچ. شود نمیداده  یمذهبآموزش گونه  هیچاتحاد شوروی  هایرس یا دانشگاهامددر . اختصاص داده میشود

دیدگاه  ماتریالیستی تمام دروس بر اساس عالوه بر این ،  . مانند دعای صبحگاهی وجود ندارد آئین دینییا رسمی مذهبی 

  .ماستآموزش درکشور  اتحاد شوروی وآموزش در همترین تفاوت بین از م  این یکی،  و شاید د نارائه میشو

ن است که صاحب شغل خواهد شد زیرا با گسترش ئمطم اوکند تمام نشجوی شوروی دانشگاه را شش ماه قبل از آنکه دا

در . است بیشتر از عرضه ....معلم و برای ،  آموزش دیده  تقاضا برای متخصص فنی ، اقتصادی کشورزندگی  همهسریع 

ضمانت و مانند آن نیز  سینما دانشجویان هنر، نویسندگان، بازیگران یای است که حت معه به گونهاج  همین حل نیاز فرهنگی

 .دارند  شغلی



های  که همردیف دوره  ای در تحصیالت عالی مکاتبهدر دوره های نفر  ۲۲۲،۲۲۲های عادی ، بیش از  به غیر از دانشگاه

برای ها  خوانند و تقریبا همه دانشگاه درس می عصرانه  تهزاران نفر دیگر در مٔوسسا. دارند شرکت دانشگاهی است

   .، عرضه میکنندای، اضافه بر دروس مکاتبه  را دانشجویان نیمه وقت دروسی

  تحصیل برای بزرگساالن  -91

سوادی در میان بزرگساالن  یکار ریشه کن کردن ب. شده استتوصیف " سرزمین دانشجویان"اتحاد شوروی به عنوان 

و بحث در  گروه های مطالعه بزرگساالن از طریق ایجادگسترده آموزش . شد داسو تازه باآموزش توده منجر به 

آنهایی . به پیش میرود کارخانجات، مزارع کشاورزی و از طریق رادیو، مطبوعات و سینما و روزنامه دیواری و غیره 

ای یا کالس عصرانه و غیره  میتوانند از طریق آموزش مکتبه العه عمیقتر داشته باشندمط یخاصموضوع هند در واکه میخ

ای  حرفه روس یا د و یا سرگرمیها  ، عمومی یزمینه موضوعات فرهنگ رد مطالعه آنها میتوانند. این کار را انجام دهند

 .مربوط به کارشان را پیگیری کنند

کاخ "حق ، درشهرهای بزرگ آنها را ب یمراکز تفریحهمین طور هم ، هستندمراکز آموزش  جزء تعداد زیادی کلوب هم  

. ستندتئاتر، سینما، کتابخانه، اتاق موزیک، اتاق مطالعه، سالن ورزش و غیره مجهز به  زیرا کهاند نهاده نام  " فرهنگ

. دنرت میباشند یافت میشوباز و کنسکه دارای سینمای سر" هنگ و فراغتپارک فر" به همین امکانات در مکانهای مشهور

دارای یک  ،  به همراه کارهنرمندان مدرن ،  های روسی و خارجی کالسیکرگرفته ازبباله  اپرا و  ،تئاتر شوروی 

مانده بودند و عقب  بدوی  جمهوریهای غیر روسی که در گذشته رد. استاندارد باال بوده و نزد مردم بسیار محبوب اند

 .سته استبسیار برج  رنسانس فرهنگی

 .میباشد ۹۱۹۱قبل از   در روسیه  عدم رشد فرهنگیدهنده نشان   در سی سال گذشته کز فرهنگیامر تعداد مقایسه آمار 
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که افراد میتوانند در روزهای صورت میگیرد ، جائی  "ی روز یک شنبهدانشگاهها" درآموزش بزرگساالن همچنین  

و  یدار روشهای نگه ، جائی که دانشگاههای والدین  در  در کالسها حضور یافته و آموزش ببینند و همچنینخود تعطیل 

 .دنکودکان را آموزش میدهبهزیستی 

رش یافته و ستگ ۹۱۹۱صنعت فیلم سازی از سال  .استفاده از سینما است ،  روشهای آموزش فرهنگیمفیدترین از   کیی

 هافیلمو  میشود بطور وسیعی بکار گرفته ر اسینمای سی. هستند  کارگردانان شوروی مانند ایزنشتاین دارای شهرت جهانی

، طق دور شمالیاای منبر. قزاقستان میبرد بدویروستاهای  ، و بهریجنگلهای سیبکشاورزی، به طق دور افتاده ارا به من

وجود  های زیادی دیوواست. دنکن حمل می( مترجم -به صورت سورتمه)سگ یا گوزن  خود را با  هایدستگاه هااپراتور

 . تخصص آنها ساختن فیلم برای کودکان و نوجوانان است دارند که

 ریشه کار  مناطقدر برخی  هنوز. اندری از مناطق بیشتر ادر بسیاز آن ها  زااشند، نیها عظیم ب هر اندازه که این موفقیت 

مناطق دور   ادی در بعضیسو بی " شوروی -بریتانیامجله " ماه آوریل بر طبق گزارش  .باتمام نرسیده است سوادی  کنی بی

 .یشه کن شودر ۹۱۹۲میرسد که در برنامه دولت باید آن تا سال  درصد ۲۹ سطح  تاافتاده 



که از لحاظ سالمتی   کسانی از به غیر، همه جوانان  .است" ارتش سرخ"آموزش بزرگساالن رین مراکزقدرتمندت از  یکی 

صرف  سربازان  بیش از نیمی از زمان خدمت ،  صلحدوران در . حداقل دو سال در ارتش خدمت میکنند، مشکل دارند

مشابه های ارتش سرخ امکاناتی  خانه .می شد نمایش، ادبیات ، علوم و غیره ، آموزش نه تنها نظامی بلکه هنر، موسیقی

 .های هنر فراهم میکنند کلوبها و کاخامکانات 

 . (میباشد9129در ژوئن  شوروی  به لهبه سیستم آموزشی قبل از حمراجع ،  آنچه که نقل شد  )

 آموزش در دوران وضعیت جنگی

 این دوره در ما را تا حدودی از آنچه که  ی که اخیرا چاپ شده اند و همچنین مقاالت های شوروی از روزنامهمنتخبات زیر  

 .کند گذرد آگاه می در اتحاد شوروی می

 ".نباید آموزش را متوقف کند نظامی جاوزت"

ه شد نقل قول  ۹۱۹۲ژانویه  ۲۹شوروی در  یکه در بخش اخبار جنگ، " ودااپر"  ای دربر گرفته شده از یک مقاله  )

 (تاس

جا باید بر اساس نیازهای   همه کارها در همه. شوروی شده است  جنگ موجب تغییرت زیادی در سیستم آموزش عالی" 

شدند امروز با حرارت تمام مشاغل نظامی  مردان و زنان جوانی که باید کشاورز، مهندس و یا معلم می... عدیل شوندجنگ ت

  .را برگزیده اند

 .پیوسته اندهای ارتش سرخ بصفوف رزمندگان د النینگر  عالی و و معلم از انستیتوهای آموزشنشجدا ۲۱۲۲نزدیک به " 

دورتر از بخوبی در  ند و کارشان را تخلیه شدبسرعت ستانها دبیر. آموزش پرستاری دیده انددانشجویان دختر بسیاری از  

های باز سازی شده  تدریس و کار در آزمایشگاه آمد کهبوجود این امکان  ، محلیتشکلهای  با کمک. ادامه میدهندجبهه 

 ".داده شودسازمان 

درس  نمیتوانیم امروزدیگر ما  .چند برابر شود باید آموزش وهمچنین سرعت ، د نشو کوتاه امروزه ی باید آموزش دروس "

اریخ امتحانات به عقب افتاده تعطیالت کوتاه شده اند و ت... و دلبخواه به پیش ببریم را به صورت تفریحی  رفتنیاد گدادن و 

آموزان  دانشامروزه . داد جنگ به ما ضرورت ایجاد تخّصص هایی که علم را به امور نظامی پیوند میدهند نشان ... است

تولید  را ها  یا در بخش هایی که وسایل مورد نیاز جبهه و دفاعیموسسات درکاری خود را از طریق کار بسیاری تجربه

 جوانهر. دانشجویان اجباری شده است  ینظامی بدون در نظر کرفتن رشته تحصیلکسب دانش .  دمیکنن میکنند کسب

تمرین آموزش و  .شود تبدیل ارتش سرخ فرماندهبه یک یک رزمنده یابه آماده باشد که هرلحظه شوروی باید  متخصص

 "باشد ها می در انستیتو  لیابرنامه تحصیالت عجزء از مهمترین ،  ها  وضعیت جبهه نزدیک به شرایطدرنظامی 

 "کودکان دانش آموز چکار میکنند"

 (۹۱۹۹دسامبر  ۹ر جنگ شوروی در ابخا نقل ازلف، کمیسر خلق برای آموزش، گاوری)

سهم خود را در دفاع از یا دولتی اشتراکی کار در مزارع با از دانش آموزان مدارس اتحاد شوروی   بزرگیامروز ارتش "

کار بمشغول خود  موز زیر نظر مربیانآ دانش ۹۰۲۲۲ ،    (Kuibishev)شف بی ر ناحیه کوید. ادا میکنندکشور 

وزش نظامی از ، آم خود ادامه میدهند تحصیلبطور عادی به  ، جایی که دانش آموزان   دور از جبههدر مناطق . هستند

 ، راننده موتور،تکنسین هوائی، و غیرهراننده، خلبان -ارتش سرخ  برایذخیره ، های مدرسه  گروه  .تاسدروس مهمترین 

رانندگی تراکتور را آموزش دبیران دانش آموزان دبیرستان و  ،و نواحی دیگر (Saratov)تف ارادر س. تربیت میکنند  -

 ".بینند می



  (" Anglo-Soviet Journal - ۹۱۹۹، اکتبر "شوروی -مجله انگلیس) 

روز . زیادی در مدارس بوجود آوردند و تغییرات تعمیرات  Kalinin))اشتراکی ناحیه کالی نین کشاورزان مزارع " 

، (Sverdlosk)  در اسوردلسک. رفتندکشاورزان  کمک  محصوالت بهبرداشت دانش آموزان و معلمان برای ،  دوشنبه 

  .پسر و دختر در مراکز صنعتی کار کردند ۱۲،۲۲۲در طول تعطیالت تابستان بیش از 

و پرورش گوزن با  که چادرنشیننقبائل اورال است، در آنجا هنوز منطقه ترین ناحیه  شمالی،  (Ivdelsk)بخش ایودلسک "

. میکننداز کشور کمک با این وجود همه کودکان به مدرسه میروند و در امر دفاع . دزندگی را میگذرانند جود دار شکار

 سن تر  کودکان کم. دافرست (  مدرسه فنی)(Kombinat)  موز خود را به کمبیناتآ دانش ۱۹، مدارس متوسطه ایودلسک  

  ."بوده استآهن  جمع آوری چهار تنکارشان میکنند که نتیجه آوری های جمع  قراضهآهن 

 "مقدمند کودکان "

 (۹۱۹۲فوریه  ۰ ، ورویخبار جنگ شااز نقل ) 

های ویران شده قابل باز سازی  ستاهشهرها و رو. باشد ما میامروز های  مسئولیتعمده ترین از   کودکان یکیازمراقبت " 

از  و محروم شده آوارهنوجوان به توان می  بسختیاما . براه انداخت میتوانرا   شدهتعطیل  یها ها و کارگاه کارخانه. اند

 ".... .دنابازگرد دی رااع  زندگی،  نشاط کودکی

به روستاها و شهرهای  هستند ط مقدم جبههو یا نزدیک به خقرار گرفته اند نظامی  تجاوزمورد ی که ساکنین مناطق "

 .... و نا آشنا مواجه می بینند های جدید  محیطبا ند خود را ه اکودکانی که از این مناطق تخلیه شد. نده ادورتر منتقل شد

و همچنین همه شهروندان بطور بطور کل محبت از طرف میهن مراقبت و از هر زمان دیگری آنها نیاز به  بیشامروز 

در زمان تخلیه اولین . نان و اولین خانه مرمت شده متعلق به کودکان استقرص  در مناطق آزاد شده اولین. رادی دارندانف

 "... .قطار برای کودکان است

و آمد خواهد بعمل حرفه ای های مختلف مراقبت  و کودکستان ها که از آنها در خانه شده استداده اطمینان کودکان به " 

یاد  به آنهاکردن را کارهمچنین عادت به شده ، استراحت داده وفرصت آموختن کودکان  به .دخواهند شیه بطور عادی  تغذ

 . و وجودشان اساسی است وضعیت بسیار عالی قرار دارنددر  که ندشبانه روزی ا سارهای کودکان مد این خانه. میدهند

 .... "نیاز به خانواده دارنداز دست داده اند که والدین خود را ی بسیار و کودکان ، اما آنها نمیتوانند جای خانواده را بگیرند

شنیده را  (Krasny Bogatyr) " کراسنی بوگاتیر" کارخانهزنان کارگر در  گامیپیشاخبار مربوط به همه مردم کشور " 

آموزگار  یکرکزی ، در آسیای م درجمهوری ازبکستان. اند قبول کرده را به فرزندیبی سرپرست  ؛ این زنان کودکان اند

ظرف چند درتمام کودکانی که به تاشکند فرستاده شدند تنها ، از این عمل   یریگبا سرمشق . کار را کرده است زن نیز این

 . دارای سرپرست شدندروز 

بی  کودکان های مندی رفع نیاز را دردولت  استراحت کنیم ودست گذاشته و با خیال راحت  یروما نمیتوانیم دست  "

های  خود باید به حزب و دولت که درگیر مسئولیت  امروز تمام شهروندان با ابتکارات شخصی .رپرست تنها بگذاریمس

 .... "بازآموزی آنها آسان تر است کودکان از آموزش. دنرسان است یاری یزیاد

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توانسته اند   جبههدور ازبسیاری از مناطق  .دندهنمیرا در طول جنگ آموزش در شوروی  کاملی ازتصویر نقل قولها این 

از آن آگاه اما همه . حس نمیکنند مستقیمات جنگ را ااثراین مناطق و کودکان کنند بندی عادی آموزش خود را حفظ  زمان

 .انجام میدهندمیتوانند دارند کاری که  هرکمک به کشور برای ند و ا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



، تا بزرگساالن ناز کودکا، آموزش در اتحاد جماهیر شوروی برای تمام شهروندان نمیتواند تصویری جامع از این خالصه 

لیستی برای مطالعه بیشتر ارائه شده  . باشدعمیقتر ی مطالعه ای برای بحث و  مقدمه این است کهبرآن  اما امید. ارائه دهد

 .است

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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