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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  شمس الدين امانتی

  ٢٠١۶ اگست ٢٧

  عزل وزير
  * ».شود حل نمی وهللا، با برداشتن فانی مشکل آموزش و پرورش،«

  

نفر به عنوان وزير آموزش و پرورش، سعی در نھادينه کردن ١٢از زمان بر سر کار آمدن رژيم اسالمی تاکنون، 

 رژيم اسالمی را داشته ۀآموزش بر مبنای دين و تفکيک بر مبنای جنسيت در مدارس و مراکز آموزشی ايران زيرسلط

  .و دارند

مشکل ساز و  ۀمتأسفانه سپردن سرنوشت ميليونھا دانش آموز، معلم شاغل، بازنشسته و پرسنل اداری به اين وزارتخان

ولين اين ؤ به دليل بی کفايتی مسًاُپرحاشيه عالوه بر عدم موفقيت در اجرای سياست ھای ارتجاعی خود، مضاف

ی، عدم رسيدگی به استخدام رسمی ئ مالی و اجراۀوزارتخانه، در عرصه ھای گوناگون از جمله؛ نابسامانی در عرص

 نيمه و ناتمام ۀغل، سردرگمی و بالتکليفی در رابطه با مقولمعلمان شاغل، عدم اجرای طرح جنجالی طبقه بندی مشا

، وضعيت نابسامان اجتماعی و معيشتی معلمان شاغل و بازنشسته از جمله عواملی ھستند که معلمان بارھا »ئیطال«ۀبيم

  .مطرح کرده اند» قانونی« علنی و ۀ مبارزۀدر اعتراض به وضع موجود مطالبات واقعی خود را به شيو

ی روزمره و بحث بر انگيز در وزارت  بر مجموعه ای از اين ناتوانی ھارژيم اسالمی، به دنبال سرپوش نھادنمجلس 

، به منظور فريب افکار »استيضاح« پيش پا افتاده و فرمال ۀآموزش و پرورش، ھر از چند گاھی با توسل به حرب

ه اصطالح نمايندگان مجلس اسالمی، يکی از عمومی و در زمان تشديد جنگ جناحھا، بنا به درخواست تعدادی از ب

  تعدادی از اينۀالت پيش پا افتادؤا دولت ھای وقت را به مجلس رژيم اسالمی می کشانند، تا به سۀوزرای کابين

  .به زعم خود پاسخ دھند "نمايندگان"

 دعوا برخوردار ۀقش اختالف جناحی درون حکومتی آن از اھميت سياسی خاصی برای طرفين مناۀ اين پديده که زمين

  .مشھور است» استيضاح«است به 

   استيضاح چگونه و چه زمانی در مجلس قابل طرح است؟ۀاما پروس

نمايندگان مجلس اسالمی ھر زمان که الزم بدانند با امضای «: رژيم اسالمی)  قانون اساسی٨٩ و ٨٨اصل (برابر 

روز پس از طرح آن، در ١٠مورد استيضاح بايد ظرف مدت وزير . تن از آنان می توانند به استيضاح اقدام نمايند١٠

  » .االت پاسخ گويدؤمجلس حاضر شود و به س
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وزير آموزش و پرورش به منظور استيضاح ١٢ وزير از ۶طبق دو اصل فوق از قانون اساسی رژيم اسالمی، تا کنون 

  .به شرح زير به مجلس احضار شده اند

مرتضی  «- ٢.  شدء ابقاًا، که مجدد١٣٧٠ سال ]ثور[ ارديبھشت۴ضاح در  استيۀبرگزاری جلس»محمد علی نجفی «-١

برگزاری جلسه »محمد فرشيدی «-٣.  شدء ابقاًا، اما مجدد٨٢ ارديبھشت ماه ٩ استيضاح در ۀبرگزاری جلس »حاجی

 ٨٧ ]لهسنب[مطرح شدن در شھريور ماه »علی احمدی «-۴.  شدء ابقاًا، که مجدد١٣٨۶ ارديبھشت سال ٢۶استيضاح در 

، اما استيضاح ٨٩ ]ميزان[، مطرح شدن استيضاح در مھرماه»ئیحميد رضا حاجی بابا «- ۵. اما استيضاح منتفی شد

  .منتفی شد

، که استيضاح منتفی ٩٣، تابستان ]حمل[٩٣، فروردين٩٢ ]حوت[طرح استيضاح در اسفند ماه»علی اصغر فانی «-۶

 طرح ٩۴ ]قوس[مطرح شدن استيضاح در آذر ماه.  شدءد، اما ابقا مطرح شًا استيضاح مجدد٩۴ ]سرطان[شد و تيرماه

  . در جريان است٩۵ ]اسد[ در دھم مردادًا منتفی شد که مجددًاشد که مجدد

مجلس اسالمی، تفويض کرده اند " نمايندگان"مجوز و صالحيت اين نوع از قضاوت را چه مرجع و يا مراجعی به اين 

که نه تنھا استيضاح شدگان بلکه  را استيضاح کنند، قابل تأمل است؟ با علم به اين ئیکه به موجب آن وزير و يا وزرا

 واقعی اکثريت مردم زحمتکش و ناراضی به وضع موجود نبوده و نيستند، به ۀگاه نمايند استيضاح کنندگان نيز ھيچ

 به تماميت رژيم اسالمی گونه ربطی به مردم ناراضی و معترض  عزل و نصب ھيچۀھمين دليل رأی آنھا در اين پروس

  .  حاکم بر ايران ندارد

 عزل مھره ای در نظام واليت فقيه از جمله وزير آموزش و پرورش رژيم اسالمی و جايگزينی فرد ًااستيضاح و نھايت

  ديگری از ھمين دار و دسته و با ھمين تفکر اسالمی چه مشکلی را حل خواھد کرد؟

گفتۀ مديرکل نوسازی مدارس سيستان و :  سيستان و بلوچستان را که بهری در مدارسييآيا اين وزير جديد، تغ

   را خواھد داد؟». درصد مدارس استان تخريبی ھستند٣٣بالغ بر « : بلوچستان

ون امکانات بھداشتی، نبود آب آشاميدنی و استفاده از بخاری اين تعداد از مدارسی که به قدمت عمر رژيم اسالمی بد

که ھر ساله با فرا رسيدن فصل زمستان را نفتی در زمستان که بر اثر آتش گرفتن و انفجار اين سيستم زوار در رفته 

الدين آنھا و و)  شين آبادۀ دخترانۀمدرس(عامل مرگ و مير تعدادی از دانش آموزان در کالس درس را به ھمراه داشته 

  دار کرده است ، باز سازی و مرمت خواھد کرد؟را برای ھميشه داغ

اين دانش آموزان و اطمينان خاطر » رايگان«ثيری بر تحصيل أاين استيضاح و کارت زرد دادن به فانی و امثال او چه ت

  به خانوادەھای آنان دارد؟ 

جلس اسالمی و دادن کارت ھای زرد به وزرای آموزش و م" نمايندگان"اين استيضاح ھا و خط و نشان کشيدن ھای اين 

 معلمان حق التدريسی و معلمان بازنشسته خواھد زد که ھر ۀ کارت، چه گلی بر سين۴پرورش، آنھم نه يک کارت بلکه 

کنند؟ چه بھبودی در وضعيت بيمه و درمان  سال چندين ماه با تأخير حقوق و مزايای بخور و نمير خود را دريافت می

کند؟ استيضاح وزير آموزش و پرورش رژيم اسالمی، چه تأثيری بر پديدۀ  رھنگيان و خانواده ھای آنھا ايجاد میف

   دينی کتب درسی در مدارس و مراکز آموزشی دارد ؟- ارتجاعی تفکيک بر مبنای جنسيت و محتوای ارتجاعی 

ی تثبيت به امر ولی فقيه در راستا» رشسند تحول بنيادين آموزش و پرو«که  اجرای بی چون و چرای  مگرنه اين

 اصلی و بدون چون و چرای وزرای قديم و جديد ۀ رژيم اسالمی، وظيفۀفرھنگ اسالمی در مدارس ايران زير سلط

  آموزش و پرورش رژيم اسالمی، در ھر دوره ای است؟      
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تحصيل «تسھيالتی در رابطه با اين استيضاح و کارتھای زرد پياپی به وزرای آموزش و پرورش رژيم اسالمی، چه 

مورد ادعای رژيم اسالمی، فراھم خواھد کرد تا اغلب والدين دانش آموزان ھر سال با آغاز سال تحصيلی » رايگان

 ساير ۀ سرويس اياب و ذھاب و ھزينۀ کتب درسی، ھزينۀ فرزندانشان، ھزينۀ شھريۀ ساالنۀجديد جھت پرداخت ھزين

 گزاف نيستند و ۀ مالی قادر به تضمين و پرداخت اين ھزينۀ که با توجه به مشکالت عديدوسايل مورد نياز فرزندان خود

   تحصيل و رفتن به مدرسه محروم خواھند شد؛ شرمندۀ فرزندان خود نکند؟ ۀمتأسفانه فرزندان آنھا از ادام

جلس اسالمی، مورد  در کميسيون آموزش و تحقيقات مفانی استيضاح ًامجدد) ١٣٩۵ ]اسد[ مرداد٣١يکشنبه(امروز

 بند مورد ١١ بند استيضاح وزير آموزش و پرورش، ٢۶از «: بررسی قرار گرفت و به گزارش خبرگزاری مھر

 بند باقيمانده از ١۵جنگ جناح ھای درون حاکميت بر سر قدرت و بررسی » .بررسی قرار گرفته و وزير جواب داد

  . موکول شد١٣٩۵ شھريور ماه ٢شنبه   به روز سهفانی بند استيضاح ٢۶

  شھريور٢شنبه  سه( درجلسه عصر روزاستيضاح وزير آموزش و پرورش قطعی شد،«: به گزارش خبرنگار تسنيم

 کنندگان طرح استيضاح فانی وزير آموزش و  کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با حضور امضاء) ١٣٩۵ ]سنبله[

 نمايندگان  اين جلسه به سؤاالت طراحان استيضاح و برخیدر» فانی«.  کنندگان استيضاح برگزار شد پرورش و امضاء

  ».ش قانع کننده نبودپاسخ داد که توضيحات

بعد از تعطيالت تابستانی مجلس، وزير آموزش و پرورش «:  يکی از اعضای کميسيون آموزش مجلس اسالمیۀبه گفت

علنی مجلس است در صورتی که  به سؤاالت نمايندگان موظف به حضور در يکی از جلسات ئیبه منظور پاسخگو

استيضاح اصغر فانی در يکی از جلسات علنی مجلس مطرح شود، اولين استيضاح مجلس دھم از زمان تشکيل تاکنون 

  » .خواھد بود

، بلکه استيضاح نمايندگان مدعی العموم مجلس ءتوسل به اخطار با کارت زرد و استيضاح، نه تنھا در مورد وزرا

 جناحی -مجلس، جنجالی سياسی " نماينگان"مورد نظر » اصالح« رئيس جمھور در راستای اسالمی، رئيس مجلس و

 ربطی به منافع مردم زحمتکش، دانش آموزان و معلمان آنھا ًابيش نيست و به ھيچ وجھی کارساز نخواھد بود و اساس

  .ندارد

داری  رژيم فاسد سرمايهۀتم افسار گسيخت از يوغ سئیتنھا راه رھا.  اين حاکميت با اين مشخصات پايدار نخواھد ماند

اسالمی، سرنگونی انقالبی آن توسط مردم کارگر و زحمتکش، جوانان مبارز، زنان برابری طلب و کارگران آگاه و 

  . متشکل، عملی و محتمل تر است

    ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريور٣چھار شنبه 

  

گرود در مجلس اسالمی است، که در رابطه با استيضاح  لنۀنمايند»الھوتی « عنوان اين مطلب، برگرفته از سخنان -*

  .وزير آموزش و پرورش رژيم اسالمی در روز دوشنبه بيان کرد» فانی«احتمالی اخير

  

  

  

 

 

 


