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  در مقابل مجلسسي از تجمع معلمان حق التدریگزارش

 
شنبهچهار   ١٣٨٧م مهر چهار بيست  آژانس ايران خبر                                                 

  
نان  سئواالت و ابهامات فراوان آی جوابگوی مملکت حل شود و کسني در اسي مشکل معلمان حق التدرستينظاهرا قرار

 کنند همواره با یذهن خود مجسم م دریافتني دست نيیاي که استخدام در شغل مورد عالقه شان را به عنوان رونانيا. باشد

 شغل را صرفا به ني ای مرارت ها و کمبودهای معلمان که تمامني از ایبرخ. نندباي خود دست به گری شغلندهيکابوس آ

 طي شراني با سخت ترسيسال است که به صورت حق التدر١٠ ازشي کنند بیآموزش و پرورش تحمل م استخدام درديام

 کنند ی اعتراض موضوع منيکه نسبت به اهربار.  خود هستندی زندگندهي نگران آداي سازند اما با باال رفتن سنشان شدیم

مسئوالن آموزش  ازیکي ازیمثال وقت.  شوندیروبرو مزيابهام آم دو پهلو وی با پاسخ هااي و رندي گیم قراردي مورد تهداي

 معلمان استخدام نياز اهزار نفر١٠ اعالم نکرد که ونيزيتلو آموزش و پرورش درريوز پرسند که آقا مگریو پرورش م

 در یبازرگانري وزیوقت:  شنوند کهی صورت نگرفته ؟ با کمال تعجب پاسخ میا به حال اقدام شد چرا تیشوند پس چيم

   !؟ اعتراض کرده استی کساي، آروديها همچنان باال ممتيبازار ق اماعمال درميکرده ا را مهاری که گرانديگوي مونيزيتلو

 در مقابل مجلس یمعلمان نهضت سواد آموز ني و همچنسي از معلمان حق التدری و سوم مهر ماه تعدادستي شنبه بسه

 انداز را به همراه ريآنان که اکثر زن و دختر هستند با خود ز.  نشسته اندني زمی تجمع نموده و بر روی اسالمیشورا

 اند و دهيچي پی مشکی که خود را در چادرهایدر حال.  نشسته اندشيآورده و آن را در مقابل مجلس پهن نموده و بر رو

 ی مفي هم تعری مشغول صحبت هستند و قصه مشکالتشان را براگري، با همد دهدی آنان را عذاب میزي پائیگرما

 قابل نانچهره آ دراسي و ی پنهان به همراه خستگی، غم شودی نمدهي دی از آنان نشاط و شادچکداميدر نگاه ه. کنند

  . بگذارنداني در میکس دانند مشکلشان را با چه ی که نمنياز همه مهمتر ا.  استصيتشخ

 استخدام تي و به مسئله مشخص نبودن وضعميدر مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرد : دي گوی از آنان میکي

آموزش و پرورش .  مجلس حل کند دي آموزش و پرورش به ما گفتند که مشکل شما را باني ، مسئولميخود اعتراض نمود

 ميحاال آمده ا.  مشکل استخدام شما حل نخواهد شد ود نشني مجلس تامیآن از سو بودجه روبروست و تا بودجه یبا کسر

 که دي گوی به ما مندگاني از نمایکياما  .مي مجلس برسانندگاني اعتراضمان را به گوش نمایدر مقابل مجلس صدا

 آموزش و پرورش اري کرده و در اختنيمجلس بودجه شما را تام. کند یآموزش و پرورش دارد شما را دست به سر م

 ديني ببديشما با آموزش و پرورش صحبت کن.  داده نخواهد شد صي مصوبه دو بار بودجه تخصکي یبرا.  استدهقرار دا

   !؟دام شما را در کجا مصرف کرده اندبودجه استخ

 ؟ ستي نيیرا اجی مجلس نظارت بر عملکرد دستگاههافي از وظایکي است مگر زي تعجب انگاري بسندهي نماني اجواب

 شده نهي هزی در چه محلسي کنند که بودجه استخدام معلمان حق التدری آموزش و پرورش سئوال نمريپس چرا از وز

 دولت نهم یمجلس هشتم و وزرا.  ؟ پاسخ روشن است ستي اعتراض آنان نیاست ؟ و از همه مهمتر چرا جوابگو

 آموزش و ري وزضاحي استی امضاندهي نما٨٠شب  کي در عرض یوقت.  کنند ی راستا حرکت مکيهمسو و در 
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 گري از همدتي وجود دارد که آنان را ملزم به حمايی شود که پشت پرده دست های مشخص مرندي گیپرورش را پس م

   . شوندیمم و خصوصا معلمان هستند که متضرر وسط مردنيفقط در ا.  کند یم

 از شرکت ها و یلي کردن شغل و استخدام در خداي پطي شراوتريامپ کسانسي من با مدرک لدي گوی از خانمها مگري دیکي

 ، منهم به خاطر مي دارازي آموزش و پرورش گفت که ما به رشته شما نشي سال پ٧ را داشتم اما گري دیوزارتخانه ها

 سال است که ٧ن  از استخدام خود مطمئن بودم اما االباي و تقرادم وزارتخانه جواب مثبت دني به ایعالقه به شغل معلم

 استخدام من ی برايی جاچي هگري گذشته است چند سال دزي نی سالگی کنم و سنم از سی کار مسيبه صورت حق التدر

   ؟ من باشدلي تحصی هانهي عمر تالش هدر رفته و هزکي ی تواند جوابگوی آموزش و پرورش مايآ. نخواهد بود 

 ها و یزنيآنان مشغول را.  هستند ی جمهوراستي رندهيانتخابات آ و یاسي مسائل سري مجلس درگندگاني که نمافعال

 هم سيمشکل معلمان حق التدر . ندي جمهوراستي ری نژاد بر کرسی انتخاب مجدد احمدی خود برای هایزيبرنامه ر

معلمان  به يی پاسخگوی برای ضرورتنيبنابرا.  اند رده کبي بودجه آن را تصوکباري ندارد و یظاهرا به آنان ارتباط

   .د کننیمعترض هم احساس نم

 ندهي دارد و از آی و نگرانشي که دائما در ذهن خود تشویمعلم.  جامعه است ی پاسخ همچنان فراروی سئوال بکي اما

 ی؟ وقت کنداي مهني سرزمني فرزندان اتي و تربمي تعلی تواند بستر الزم را برای است چگونه ممناکي اش بیشغل

 خواهد یجا را بریانباري کرد چه اثرات زتي سراتيترب و مي مدرسه و تعلطيناخودآگاه به مح مسئله نياضطراب ا

  ؟ مسئله استني ای پاسخگویگذاشت و اساسا چه کس
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