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: با معلمانیسخن  

...مي تلخ گذشته را تكرار نكنیتجربه ها    

 
   شش وه هشتاد ماآذر یس                                                                                                      یمي کرايناد

 
       

ام يس دانشگاه پيئ ریاحمد ی عل،شدير ميد وزيروز اول نبا از،یبرخ آه بنا به نظریري وز،یدي فرشیاستعفاپس از

 ی بود آه برای دورانیديمتاسفانه دوران وزارت فرش. دي وزارت آموزش و پرورش منصوب گردیبه سرپرستنور

ك ين ي تمام ما ایالبته برا. روديم به شمار...مات وي نامالیاريسخت همراه بساري بسیيزهاران روي ایجامعه فرهنگ

. ميز واقف بوديجه امر نين متفاوت آزموده و به نتي سال آن را با حضور رؤسا و مسئولی بود آه سالهایتجربه تكرار

 خود آه آن ی حقوق صنفی به حداقل هایابي دست یان براي آه فرهنگی هنگام٨٢م آه در سال ي به خاطر داریبه خوب

ن حرآتها به ي دست به اعتراضات گسترده زده و به دنبال ا،از آن محروم شده بودندگريز مانند همه مواقع ديزمان ن

ن و ي معلمیخواسته هاك خواسته ازيحه نظام هماهنگ حقوق ها آه يل آردند آه اليوقت تحمس جمهوري رئ،یخاتم

 مستمر یريگيتمام تالشها و پپس از. دنبال آندك موضوع مطرح ساخته ويآنان بود را به عنوان  یآف خواست ها

 یحه در نوبت برايك الي ما تن بدهند وبه عنوان ین خواسته هاين مجبور شدند به ايو مسئول طورشدني هم،انيفرهنگ

 نمود اما یچ ميان هين و فرهنگي معلمیاحه درقبال خواسته هين الياگرچه ا. ت دادنديب آن را رسميبحث حول تصو

تالش ان و دري فرهنگی قانونی خواسته هایپن دريهمه روشن شد آه متاسفانه مسئولبرو!!! امدنديز ني نیكين ي همیپا

  .ستنديف نبوده و نيشرن قشريط اي بهبود شرایبرا

 نژاد با شعار یچرا آه احمد. م يه و مطلع بودجه آگاي باز هم از نت،دي رسیاست جمهوري نژاد هم به ری آه احمدیوقت

ه را هم از سر سفره ها كي همان بار،چ ياورد هيسفره مردم ناما نفت را آه سر.  آار آمدی مردم روینفت سر سفره ها

 خود دست به اعتراض یشتي و حقوق معی صنفیمم هايني می آه برایف و آگاهي معلمان شریمقابل شعارهابرده و در

 حق طلبانه با موج یادهاين فريعوض ادر نداده ویچ پاسخي ه،دادند سر،شت و منزلت حق مسلم ماستيمعشعارزده و 

ن دوران ي آه ایيدستاوردها از پاسخ داده شد به عنوان نمونهني مسئولیسواز... د ضرب و شتم و زندان و دادگاه ويشد

 حدود ١٣٨٦سال در) صرفًا حقوق و دستمزد( پرورش وزش و اعتبارات وزارت آمیتنها آسر":  ما داشته استیبرا

م، رقم يز به رقم فوق اضافه آنيمربوط به سرانه مدارس را ن اعتباری آه آسریصورتدر. ال استيارد ريليم هزار٢۵

 درصد از اعتبارات آموزش و ٩٣ش از ينكه بيبا توجه به ا. ديال خواهد رسيارد ريلي هزار م٢٦ش از ي به بیآسر

  ". ستينريپذ امكانارياختر منابع دري از ساین آسريم اياست لذا امكان ترم) فصل اول (یا نهيپرورش هز

مقابل  در،دي دولت مواجه گردیسود ازي آه با برخورد شدینده پس ازاعتراضات گسترده اي آیدر روزها و ماهها

ر و يتمام بگآنار است و دریل مردم ما ارزانشود آه مشكي می نژاد مدعی احمد،ی و مردمی عمومیتيموج نارضا

ن يشوند آه آشور ما آزاد تري میم مدعير اقشار شاهد آن بوديان و ساين فرهنگيتها آه دربيببند ها و اعمال محدود
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های  صدا و سيما و برخی نهاد نژاد و يک نوع تحليل و ارائه وضعيت توسط احمدی ": یبنا به قول!!!! ا استيآشور دن

خوب است، امن و امان شرايط داخلی و خارجی کشور بسيار گويند، الحمدهللا، شود که به ملت می ی دولت انجام میحام

 آيد و نژاد بيرون می جيب آقای احمدیروز ازال است و اسامی مفسدان هراوج اعتاست، گرانی نيست، فرهنگ ما در

آمريکا و . کند تهديد نمی رجی هم هيچ خطری ايران راباب سياست خادر. کشور نداريمفاسدی درخوشبختانه ديگر

اگر احيانا کسی در جايی مواجه با گرانی شد، بيايد . باشند کنند که تهديدی برای ايران ديگر کشورهای قدرتمند غلط می

  "!!نژاد خريد کند احمدی  آقای و از بقالی همسايه

گر يده و بار دي گردیكوت خبريتوسط رسانه ها آامال با معلمان ین حال اعتصابات و تجمعات برحق و قانونيهمدر

  . وجود نداردیي پاسخگوی برایچ مرجعيدن و هي شنی برایچ گوشيرسد آه هيت به اثبات مين واقعيا

دن به وزارت آموزش ي رسیبعدري وزیشود طبعا برايض مير تعويك وزي آه ی وقتین دولتيط و با چنين شرايچندر

ن شده توسط دولت يي تعیش شرطهاي پی چون و چرایرش بي به دولت و پذیاسي تام و تمام سشيپرورش منوط به گرا

  .اقشار نبوده ونخواهد بودريا سايان ي برحق فرهنگی خواسته هایچ گاه حامي آه هیيش شرطهاي پ،خواهد بود 

ن ي معلمان با ایشه ايرق ويمشكالت عم. ستي نی با احمدی وینيگزيجا ویديك فرد به نام فرشيض ي تعو،مشكل

 آامال روشن و ،به مصداق آزموده را آزمودن خطاستت ين واقعيز اي ما نیبرا.  قابل حل نبوده و نخواهد بودیيجابجا

م بود و ين تجربه روبرو نخواهيانحاء با هم ازیا ما دوباره به نحوي آ،ك شدن انتخاباتيبا توجه به نزد. باشدي میهيبد

 آه یيمتهاي و قیل آتي بار مسا، آگاهانهیتيت و مسئوليبا دران باريا ايم شد يده خواهين سوراخ گزي از ایا باز به قوليآ

  ؟ديم آشيدوش خواهم بري برحقمان بپردازیدن به خواسته هاي رسید برايبالتبع با

ه سرزنش خود و ينها را دستمانكه آياشتباهات تجربه ساخت نه اد ازيبا. مي تلخ گذشته را دوباره تكرار نكنیتجربه ها

  ... خواهد بود یزندگد وينشاط و امازفردا پر. گران آرديد
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