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  شمس الدين امانتی

 ٢٠١٧ اگست ٢۵
  

 !»آموزش و پرورش به يک ابرمرد و جنرال نيازدارد«
به م رياست جمھوری روحانی و رقبای او در جريان انتخابات دور دو انتخاباتی و مھندسی کردن آن ۀ مضحکۀدر ادام

، طی نامه ای »روحانی«١٣٩۶ ]اسد[ مرداد٢۴ رژيم اسالمی، روز سه شنبه ۀمنظور حفظ و تحکيم پايه ھای فرسود

ُآنھا در پست وزارتخانه ھای مربوط به اين »صالحيت«وزير پيشنھادی خود را به منظور رسميت بخشيدن به ١٧اسامی 

 بررسی«م اسالمی فرستاد و به اين ترتيب نمايشی ديگر از اين سريال مھندسی شده، تحت عنوان افراد را به مجلس رژي

  .ادامه يافت) مرداد٢٩(نبه يکشروزتا »  دولت روحانیپيشنھادی رایصالحيت وز

يک از انجام گرفت و سپس درمورد ھر   بررسی تک تک وزرای پيشنھادی به ترتيب حروف الفبای وزارتخانه ھاۀنحو

 دقيقه و پس ١۵ دو نفر از نمايندگان مخالف و دو نفر از نمايندگان موافق ھر کدام به مدت رای پيشنھادی به مجلس،وز

  .  دقيقه اظھاراتی را بيان داشتند٣٠از آن وزير و يا حسن روحانی به مدت 

 در اين مضحکه نيز تعدادی از نمايندگان مجلس رژيم اسالمی، به منظور فريب افکار عمومی»بررسی«در پروسه اين

 اختالفات جناحی بر سر ۀبا وزرای پيشنھادی ازجانب حسن روحانی، در پروس »مخالفت« روز در موافقت و ۵به مدت 

 ) مرداد٢٩(نبهيکشدر آخرين پرده از اين نمايش در روز . کرسی ھای بيشتری به جنگ درون حکومتی پرداختند

 »طرف حبيب هللا بی« وزير پيشنھادی روحانی رأی دادند و تنھابه ١٧ نفر از ١۶نمايندگان مجلس رژيم اسالمی، به 

  .وزير پيشنھادی نيرو رأی اعتماد ندادند

 کوتاھی خواھم ۀاشارقبل از رأی گيری به موردی از اين نمايش در پست وزارت آموزش و پرورش رژيم اسالمی، 

  . کرد

 وزارت آموزش و پرورش رژيم اسالمی، در اولين وزير پيشنھادی روحانی جھت پست »ئیبطحا«به گزارش تسنيم، 

 ساختار در چنين تغيير خاکی افتاده، لذا ۀآموزش و پرورش از ريل اصلی خود خارج و در جاد«روز اين بررسی گفت 

کند اما کسی را ھم  ُای است که ھرچه اين قطار را ھل دھيم، تنھا کمی حرکت می شرايطی برای آن ھمچون وصله و پينه

 ».رساند د نمیبه مقص

 نيز به صف رانندگان ھم قطاری خود پيوست که از قرار معلوم و بر طبق اظھارات خود او ئیبه اين ترتيب آقای بطحا

 اين ًا سال می رسد ندارد، بلکه مضاف٣٨که مجوز رانندگی اين قطار درب و داغانی را که قدمت آن به بيش از  نه اين
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 ريل داده و وزارت خانه ای به اين گستردگی را در جاده ای خاکی تغيير )آموزش و پرورش رژيم اسالمی( قطار

  !؟.سرگردان کرده است

وای به حال و روز سيزده ميليون و نيم دانش آموز و بيش از يک ميليون معلم، پرسنل اداری، بازنشستگان و ميليونھا 

 مبھم آنھا و ساير مسافران اين ۀ آيندنفر از والدين دانش آموزان ھميشه مضطرب و چشم به راه فرزندان خود و

  !؟.کسی را ھم به مقصد رساندکه قرار نيست »خارج شده از ريل«قطار

 پيشنھادی رایوزبررسی صالحيت « جنگ زرگری بين جناح ھا در اين بخش از نمايش، تحت عنوان ۀاما در پروس

محمد « در موافقت با ايشانداغان، در رابطه با اين قطار درب و  »ئیبطحا« و اظھارات صريح »دولت روحانی

جمھور در دفاع از وزير  ھمانطور که رئيس«عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اسالمی، گفت  »بيرانوندی

آموزش و  بھترين گزينه برای تحول در وزارت » ئیبطحا«پيشنھادی آموزش و پرورش به اين نکته اشاره کرد که آقای

سپاريم که  کنيم و اين دستگاه عريض و طويل را به کسی می جمھور اعتماد می ت رئيسپرورش است، ما ھم به اين صحب

  ».دراين وزارتخانه تحول ايجاد کند

 اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رژيم اسالمی و اعطای اين وزارتخانه به آقای ۀاظھارات معامله گران

است ايشان در پست اين وزارتخانه، اين نوع از بخشش و تعارفات  اول از اين نمايش و ريۀ پايانی است بر پردئیبطحا

  . در راستای بده و بستان در معادالت بين جناح ھای درون حاکميت به امری عادی و روز مره تبديل شده است

 آموزش و«وزير پيشنھادی روحانی، گفت »ئیبطحا« سقز و بانه در مجلس اسالمی، در مخالفت باۀنمايند»بيگلری«آقای

نمی »ئیبطحا« نياز دارند، به نظر منجنرالھای بنيادی به يک ابرمرد و  پرورش و وزارت علوم به عنوان وزارتخانه

  » . آموزش و پرورش را به سرمنزل مقصود برساندۀتواند کشتی شکسته شد

 ايشان دچار مشکل شده ۀکه حافظ يا سنشان کمتر از قدمت عمر رژيم اسالمی است يا اين»بيگلری«از قرار معلوم آقای

ھای سرسپرده به رژيم اسالمی را آگاھانه به فراموشی » جنرالابرمرد و  «ۀاست که جايگاه و عملکرد جنايتکاران

 آنھا در ۀ تلخی از دارندگان اين القاب و عملکرد سرکوبگرانۀمردم مبارز کردستان نفرت و خاطر! سپرده است؟

  .خاطر دارنده ا ھنوز بکردستان از جمله در شھر سقز و بانه ر

آنان نمايندگان رژيم .  واقعی مردم انقالبی و آزاديخواه سقز و بانه نبوده و نيستيدۀگاه نمايند و امثال ايشان ھيچ»بيگلری«

عليه مردم منطقه و کل ايران می باشند برکرسی مجلس لم داده و آرزوی »ھا و ابرمردھاجنرال«در ميان مردم و پادوھای

  .رادرمقام وزرای حکومتی را در سر دارند»جنرالابرمرد و «عنوانه و قاتالن فرزندان مردم بحضور جانيان 

 علنی مجلس شورای اسالمی و در جريان بررسی صالحيت وزرای پيشنھادی کابينه دوازدھم ۀدر جلس»محمد دامادی«

حيت در صحن علنی حضور براساس آئين نامه وزرای پيشنھادی بايد در زمان بررسی صال«در تذکری شفاھی، گفت 

 تا انتھای جلسه در مجلس ءکه از ابتدا نه ايننيز س جمھور و معاون اول ايشان ئيداشته باشند، که متأسفانه چنين نشد ر

 برخی از نمايندگان، وقت مخالفان را گرفتند اما به عنوان ءسفانه در بررسی صالحيت وزراأحضور نداشتند بلکه مت

  ».موافق صحبت کردند

 امور توسط وزير آموزش و پرورش در پست مورد نظر اين حضرات ۀکه موقعيت اجتماعی ميزان سواد و ادار ا اينام

ی در ساختار و سياست حاکم بر آموزش و پرورش رژيم اسالمی، تغييرباشد يا آخوند و واعظ »  و ابرمردجنرال«

  .نداشته و نخواھد داشت
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مدارس و مراکز آموزشی، علی رغم مقاومت دانش آموزان و جوانان به سياست ارتجاعی تفکيک بر مبنای جنسيت در 

 از طيف ئیباشند آنھا احتياج به مھره ھا»  يا ابرمردجنرال«امری واقع تبديل شده است، الزم نيست مجريان اين سياست

  . بسيجی و سر سپرده به خامنه ای در پست وزارت دارند

 نفر در پست وزارت آموزش و پرورش ١۴در دولت دوازدھم »ئیطحاب«تا کنون و با احتساب١٣۵٧ ]دلو[از بھمن

  .ولين حکومتی حل و فصل نکردندؤ معلمان را عامدانه و بر طبق اوامر مسۀمشکالت عديد

 وزير آموزش و پرورش رژيم اسالمی، وضعيت معيشتی معلمان ھر روز از روز قبل به ١٣طی دوران صدارت اين 

 رتبه بندی ۀنده نيز خواھد شد، در رابطه با وضعيت بی سر و سامان معلمان در زمينمراتب بد و بدتر شده و در آي

التدريسی، عدم تضمين بيمه درمانی، حق مسکن، عدم  مشاغل و عدم پرداخت حقوق و مزايای کارکنان قراردادی و حق

 ھر گونه ًمتقابال. ه استاقدامی صورت نگرفتتا کنون کوچکترين ..... پرداخت حقوق و مزايای به تعويق افتاده و 

 از جانب معلمان مبارز و آزاديخواه به وضع موجود توسط نيروھای امنيتی رژيم اسالمی، سرکوب و یحرکت اعتراض

  . رھبران اين اعتراضات را دستگير، زندانی و در مواردی اعدام آنان را به ھمراه داشته است

ن و پرورش بر مبنای مذھب در مدارس به اولويت کاری اين  زمينه برای آموزش بر مبنای ديئیدر چنين جو و فضا

 تفريج و با ھم ، وزير در گذشته و چھاردھمين آن در دولت دوازدھم روحانی مھيا خواھد شد و در نتيجه شادی، خنده١٣

در زمان صدارت اين حضرات جرم ... بودن و در کنار ھم نشستن در مدارس، پارک عمومی، ميدان ورزشی و 

  .خواھد شدمحسوب 

 مھم نيست چه کسی با چه پيشنه و سوابقی عھده دار پست وزارت آموزش و ئیبه اين ترتيب و در چنين جو و فضا

پرورش رژيم اسالمی خواھد شد، ھمگی آنھا مجری سياست مشخصی ھستند که در امر آموزش با پيشرفت علم و دانش 

  .نه تنھا سرو کاری ندارند بلکه مانع آن نيز خواھند شد

قدمت مبارزه برای برون رفت از وضع موجود و تثبيت فرھنگ مترقی و سکوالر در ھمبستگی معلمان آزاديخواه، 

دانش آموزان مبارز، دانشجويان، جوانان و خانواده ھای آنان از ھمان بدو بر سرکار آمدن رژيم اسالمی دال بر عدم 

 حاکم بر آموزش و پرورش رژيم اسالمی است، اين یئپذيرش و مقابله با فرھنگ به غايت ارتجاعی و قرون وسطا

 کارگران آگاه و برابری طلب جھت به دست آوردن مطالبات خود و ۀپروسه از ھمبستگی در اتحاد با مبارزات روزان

  .جامعه و سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی گذر خواھند کرد

   ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد٣٠ 

 

  

   

  

  

  

  

  

 

 


