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  شمس الدين امانتی

 ٢٠١۶ اکتوبر ١١
  

  !محروم شدند؟ از شغل معلمی و مردان کوتاه قد، زنان
يض به بھانه ھای گوناگون و استداللھای غير علمی  تحقير و تبعۀمتأسفانه ھمزمان با روی کار آمدن رژيم اسالمی، پديد

اين پديده روزانه در عرصه ھای گوناگونی به .  رژيم اسالمی، ارتقاء يافته استۀو غيرمنطقی در ايران زير سلط

 مردم ناراضی و مبارز توليد و باز توليد خواھد شد و در اغلب موارد با توسل به ۀمنظور فريب افکار عمومی و تصفي

 نفاق و چند دستگی ميان اقليت ھای مذھبی و در رأس آنھا، دامن زدن به اختالفات دينی بين پيروان مذاھب شيعه ۀحرب

ُو سنی، نابرابری و تبعيض بين زنان و مردان درعرصه ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و امتياز دادن به خودی ھا 

  .ه اند مردم زحمتکش و تحت ستم را به گروگان گرفتۀزندگی روزمر

 کوتاه بودن قدشان محروم کرده ۀن زن و مرد جھت شغل معلمی را به بھاناًمضافا اين رژيم با اين خصوصيات داوطلب

  .است
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ھمزمان با اطالع رسانی در رابطه با برگزاری آزمون استخدام در آموزش و پرورش رژيم اسالمی، کوتاھی قد 

می بار ديگر نقل مجالس شده است، طرح و تصويب اين پديده از متقاضيان زنان و مردان جھت شرکت در آزمون معل

  .توھين و تحقير نه تنھا به زنان و مردان کوتاه قد، بلکه توھين به کل بشريت است

ولين و ؤ استخدام معلمان و پيش شرط ھای بازدارنده و تحقير آميز از جانب مسۀ مختصری به نحوۀدر ھمين رابطه اشار

  . خواھم کرد٩۵ و ٩۴ر آموزش و پرورش رژيم اسالمی، درسالھای سياستگذاران مأمور د

چھره و : "... ٩۵، طی برنامه ای از صدا و سيمای ١٣٩۴ ]دلو[بھمن١١ مھر، در روز شنبهۀگزارش مجل  بر اساس

  !».و قدمناسبی داشته باشند. خيلی چاق و الغر نباشند. لکنت زبان و نقص عضو نداشته باشند. خوش بيان باشند

ريزی منابع انسانی وزارت آموزش و  رئيس مرکز برنامه»حسين سليمی جھرمی«ی شدن اين خبرئزمان با رسانه ھم

اينطور نبوده که . قصه به اين شوری نيست اين موضوع به شکل درستی مطرح نشده است«گفت: پرورش رژيم اسالمی

اما . نشوند، تنھا محدود به اين موارد نبوده است برای آقايون پذيرفته ١۶٠ برای خانم ھا و ١۵۵نی که قد زير اداوطلب

ی کردن اين ئ صريح و رسانه ۀاشار. الخره معلم بايد نقص جسمانی نداشته باشد تا برای تدريس دچار مشکل نشوداخب ب

ی نمی شد و ئبھتر بود اين موضوع به اين شدت رسانه . قضيه ممکن است موجب آزرده خاطر شدن بعضی افراد شود

  ». آموزش و پرورش به عنوان يک مالک می مانددر ھمان

 ]ميزان[مھر١به گزارش سالمت نيوز، روز شنبه ! ».شوند مبتاليان به ديابت معلم نمی«عالوه بر شرط و شروط فوق 

رز در پذيرش دانشجويانی که سرانجام معلمان اين م«گفت: ی دانشگاه فرھنگيانئمعاون دانشجو» عباس قنبری«، ١٣٩۵

 ۀدور«ی از نظر سالمت روحی و جسمی وجود خواھد داشت، وی در ادامه گفتئھا ند شد، سخت گيریو بوم خواھ

 تخصصی دانشجو معلمان و متقاضيان ورود به آموزش و پرورش برگزار ۀ پزشکی و مصاحبۀ پزشکی، مصاحبۀمعاين

بيماری ممنوعه برای ٣٠الغ برشد و يک الگوی سالمت جسمانی از طريق دانشگاه فرھنگيان پيشنھاد شد که بنابر آن ب

 اين ۀھای واگيردار از جمل ھای سالمت روحی و روانی و حتی بيماری بيماری ديابت، بيماری. معلمان را مشخص کرديم

  ».ی، افزايش نامتعارف وزن و سالمت ستون فقرات برای ما بسيار مھم بودئبينا. رود ھا به شمار می بيماری

 ميليون نفر در ايران مبتال به بيماری ديابت ھستند که تعداد ۵تا ۴/۵ار خود رژيم اين در حالی است که بر طبق آم

  . زيادی از مبتاليان از اين بيماری خود بی خبر ھستند

ھزار ١٠ھزار نفر را سازمان سنجش به ما اعالم کرد که از اين تعداد٢٠که دو برابر ظرفيت يعنی با بيان اين»قنبری«

به عنوان مثال اگر فردی قدش خيلی کوتاه باشد، خود به خود وارد «گفت: واھند شدنفر جذب آموزش و پرورش خ

  ».يابند شود؛ يعنی اگر شرايط اوليه را نداشته باشند، در مراحل بعدی حضور نمی مراحل بعدی نمی

غل معلمی را آن تعداد از زنان و مردان متقاضی ش» قنبری«به اين ترتيب و بدون ھيچ گونه توضيح و استداللی، آقای 

 فرصت ثبت نام و شرکت در اين آزمون را دارند، به دليل کوتاھی قد و ١٣٩۵ ]ميزان[مھرماه١٨که تا امروز يکشنبه 

 »الگوی سالمت جسمی« مورد از آن به عنوان ٣٠يا مبتال بودن به يکی از امراض مورد نظر دانشگاه فرھنگيان که

  . معرفی شده است، برای ھميشه از شغل معلمی محروم خواھند شد

گونه ه  به آسانی حل و فصل کردند ب،ولين رژيم اسالمی، از حل آن عاجزاندؤمعلمان فداکار و دلسوز مواردی را که مس

ندکه اين نوع ولين آموزش و پرورش رژيم اسالمی، بلکه به کليت رژيم حاکم بر ايران، ثابت کردؤای که نه تنھا به مس

و » ارزيابی ظاھری«، »قد کوتاه«از فرمول بندی ھای بی اساس، آزار دھنده، غير علمی و تحقير آميز از قبيل؛ 

  . ، عالوه بر دارو و درمان راه حل انسانی ھم دارد»الگوی سالمت جسمی«
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که از »ماھان« و معلمشھر مريوان» شيخ شلتوت«معلم دبستان » محمدعلی محمديان«١٣٩٢به عنوان مثال، در سال

بيماری ناشناخته ای رنج می برد و موھای سر و صورتش ريخته شده بود، برای اظھار ھمدردی با شاگردش موھای 

موھای سر من و ماھان در زمستان به دليل «: در آمد و به شاگردانش گفت» ماھان«سرش را از ته زد و به شکل 

 اين تصميم درست. ».يش گلھا و شکوفه درختان از نو رشد می کندحساسيت خودش می رود و در بھار به ھنگام رو

  .نيز مو ھای سر خود را دسته جمعی تراشيدند»ماھان«ی شد تا ساير ھمکالسی ھایئايشان الگو

ی شد تا يکی از پرستاران زن شاغل در واحد شيمی ئتبديل به الگو» ماھان«سانی معلم ھمچنين اين تصميم درست و ان

ی با کودک خردسال مبتال به بيماری ئرخود را در راستای ھمدردی و ھمسو در شھر شيراز موی سدرمانی اطفال

  .   از ته زد،سرطان که موھای سرش ريخته بود 

ولين پذيرش رژيم ؤ، مورد نظر مس) نوع بيماری، قد کوتاه و ارزيابی ظاھری٣٠(عالوه برموارد دست و پاگير فوق،

  .فھرست وار به قيد و بندھا ديگری اشاره خواھم کرداسالمی در دانشگاه فرھنگيان، 

 التزام به - اعتقاد به دين اسالم يا يكی از اديان رسمی-داشتن تابعيت جمھوری اسالمی«:  شرايط عمومی استخدام-١

 ۀ نداشتن سابق-  عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم- قانون اساسی

داشتن سالمت - سال٣۵، فوق ليسانس و باالتر ٣٠، ليسانس٢۵ حداكثر سن داوطلبان فوق ديپلم - محكوميت جزائی

  ».شوند جسمانی و روانی و توانائی برای كاری كه استخدام مي

 شھرت و عامل بودن به اخالق و -دارا بودن مدرك تحصيلی مربوطه براساس جدول مشاغل« : شرايط اختصاصی-٢

  » . معلمی]ونشؤ[شئونات

طی ساليان متمادی آموزش و پرورش رژيم ھميشه با کمبود معلم مواجه بوده است، قرار بر اين شد تا در سال تحصيلی 

  ۀکه اين تصميم عملی نشد بلکه بنا به گفت  ھزار نفر معلم بازنشسته شوند، اما به دليل کمبود معلم، نه اين٣۶جاری 

بخشی از کمبود نيرو در آموزش و پرورش نيز امسال با اضافه کاری معلمان «: وزير آموزش و پر ورش رژيم» فانی«

. ًيقينا اين    ترفند ھا و راه ھای حل موقت کارساز نخواھد بود» .شود التدريسی جبران می رسمی به صورت حق

شگاه فرھنگيان ھزار نفر داوطلب را به دان٢٠وزارت آموزش و پرورش برای جبران اين کمبود در اقدامی نسنجيده 

  .  ھزار نفر از آنھا شرايط شرکت در آزمون را دارند١٠معرفی کرد که فقط 

 سنگين آن برای خانواده ھای کم درآمد ۀاخذ مدرک تحصيلی با گذراندن دوره ای يکساله در دانشگاه فرھنگيان و ھزين

 يکساله است و ۀت در آزمون پايانی اين دورًکار ساده ای نيست، مضافا استخدام اين تعداد از معلمان جديد منوط به شرک

  .در صورت موفقيت به عنوان معلم پيمانی استخدام خواھند شد

عبور از اين ھمه موانع سر آغاز مبارزه ای خواھد بود جھت مطالبات اين تعداد از معلمان پيمانی در پيوند با ساير 

تماعی و اقتصادی درگير مبارزه ای رو در رو در  سياسی، اجۀمعلمان ھمکار خود که ساليان متمادی است در عرص

  .تقابل با سياست گذاران و مجريان رژيم اسالمی، در بخش ھای گوناگون وزارت آموزش و پرورش رژيم ھستند

 رژيم اسالمی، با بودن چنين رژيمی در حاکميت اين پروسه از مبارزه در دوران بازنشستگی نيز ۀدر ايران زير سلط

و تسليم نشدن در مقابل     نيرو ھای امنيتی و مأمورين تا دندان » التزام عملی به واليت فقيه«ون توجه بهبدون وقفه و بد

دارات آموزش و پرورش،  خود، در برابر مجلس رژيم اسالمی و اۀمسلح رژيم اسالمی، جھت کسب مطالبات پايمال شد

  .متی تبديل شدە است معلمان متعھد و غيرحکوۀی ناپذير از زندگی روزانئبه بخش جدا

 حامی و پشتيبان آنان کارگران آگاه، مردم مبارز و آزاديخواه در مبارزه برای احقاق حقوق طبيعی و انسانی معلمان،

 .خواھند بود


