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 یول...! اعتراض یهم آمده اند برا نجای، ا هایی"هپکو"ها گفتند، نکند  یبعض م،یوارد شهر شد یوقت"

به دسِت  یاطرافش، گره ا یدر پلدختر و روستاها! ینیچ یکیمکان لیلودر و ب یالبه ال دیشا میما آمد

بود،  انهیدر خاورم نیزات سنگیکنندگان تجه دیتول نیاز بزرگتر یکی یکه زمان یکارگران کارخانه ا

 " .باز شود

" صنعت کشور  یایاق حق خود و احاحق یروز برا کی، "ییهپکو"که  دندیها فهم یحاال همان بعض

 یآنها م ادیبه فر"کند،  یم دیکه جان مردمانش را تهد یکنترل بحران یروز برا کیو " زندیم ادیفر

درجه  یراهساز نیآالت سنگ نیو مهره ماش چیپ یکه زمان یتا با دستان یباش" ییهپکو" دیبا".. رسد

تا ..  یکن ریزده را تعم لیمردم س یخانه ها یو بخار خچالیکرد،  یرا بازوبسته م رانیا دیتول کی

 دیبا... مردم  نیا یکم شود از رنج ها ،یتا کم.. نکند ماریرا ب ینم و رطوبت خانه ها ، کودک

تا ثابت .. یباش" کنخط ش"تخصص و اراده ات،  یو تنها به اتکا زاتیتا بدون تجه یباش ییهپکو

هپکو از حرکت  دیچرخ تول ،ینیآالت چ نیماش هیرو یرانت و واردات ب طرهیاگر امروز تحت س یکن

بحران  تیریمحکم کارگرانش، در مد یقدم ها یمانده ، صدا ینام باق کیو از برند هپکو تنها  ستادهیا

کارآمد هپکو در مناطق  زاتیجهت یخال یکند و از جا یکه همچنان مطالبه م ییصدا. شود یم دهیشن

 ..دیگو یزده م لیس

 میداشت تیخالق م،ینداشت امکانات

کارگران هپکو در چند . "پخش شد یتلگرام یکانالها یخبر کوتاه رو کیبود که  شیچند روز پ نیهم

که سال گذشته، در  یهمان کارگران. زده هستند لیدر مناطق س یروز گذشته مشغول امدادرسان

وقه دست به ماه حقوق مع ۸ افتیعدم در نیضابطه در هپکو و همچن یب یاعتراض به خصوص ساز

از آنها، با احکام  یتعداد تیجنوب را بستند و در نها  بار راه آهن شمال به نیاعتصاب زدند و چند

نه از . بود خودشان را به لرستان و خوزستان رساندند یهر جور." مواجه شدند ییقضا نیسنگ

روز  1از  شیبگرفتند و  یکار یمرخص. و ابزار کار زاتیبود و نه از تجه یخبر یادار تیمامور

عازم  میما در قالب سه ت.. " یرسانه ا یسروصدا نیبحران زده لرستان بودند، بدون کمتر ناطقدر م

 نیبه هم. رد نکردند مانیبرا تیمامور میکرد یهرکار. دونفره مینفره و دو ت81 میت کی. میپلدختر شد

 یها میت. میرو یم یشخص یهم نشود، با مرخص نیاگر ا یحت میو گفت میگرفت یادار یمرخص لیدل

از  یکی. زده رفتند لیآالت به مناطق س نیماش ریتعم یبرا زات،یآپ و تجه کیپ ینهایدو نفره، با ماش

. به شوش در خوزستان رفت یکمک رسان یبرا گرید میدو نفره در پل دختر مستقر شد و ت یها میت

 یاستحمام هم به سخت طیشرا آب نداشت و شیها ییکه دستشو میمدرسه اسکان داشت کیروز در  1

اما کارگران هپکو بدون چشمداشت و با . مینداشت یمطلوب طیهم شرا یا هیشد و از نظر تغذ یفراهم م

 ".کردند یامکانات، امدادرسان نیکمتر

زده حاضر  لیامدادرسان هپکو در مناطق س میاست که در قالب ت یاز کارگران یکی یگفته ها نهایا

 یبرا یازسنجیها و ن یاز کارگران هپکو، اکنون در حال انجام هماهنگ گرید یهاو و گرو. بوده است

 یکمک رسان میکارگر شرکت هپکو و عضو ت هیمحمد قه. زده خوزستان هستند لیکمک به مناطق س

 تیدر پلدختر و ابتکار و خالق میت نیا یامدادرسان وهیزده، در گفتگو با جامعه نو از ش لیبه مناطق س

هپکو نشان  یما و کارگران بخش فن یها یبررس جینتا: دیگو یبحران م تیریپکو در مدکارگران ه

گل  یروبیو ال یمواجه هستند که تنها محدود به جمع آور یادیز یزده با بحرانها لیداد که مناطق س

 نیاز ا یبخش توانیتخصص ها م نیمناسب و استفاده از حداقل تر یروین عیشود و با توز ینم یو ال

گرفت  میتصم یانجام شده، گروه فن یها یازسنجیو بر اساس ن لیدل نیبه هم. کالت را مرتفع کردمش

 ،یو در موارد یانگلوازم خ ری، به تعم یگل و ال یورود ِصرف به موضوع جمع آور یکه به جا



لرستان  یزده در شهرها و روستاها لیس یآالت و ابزارکار خانواده ها نیماش یو نوساز ریتعم

 .دازدبپر

 یآالت کشاورز نیماش یو کولر تا نوساز یبخار ریاز تعم

 دندیچرخ یآپ داخل شهر م کیپ نیدو نفره ما با ماش یها میفکر ، ت نیبا هم: دهدیکارگر ادامه م نیا

 نیا یو نوساز ریمنزلش داشت،، نسبت به تعم یلوازم خانگ ریبه تعم ازین یو هرجا خانواده ا

 یرزآالت کشاو نیاگر ماش. منوال بود نیدر روستاها هم وضع به هم .کردند یاقدام م زاتیتجه

 یکه بخار ییخانه ها. شد یم سیو سرو ریما تعم یبود، توسط بچه ها دهید بیوابزارکارشان آس

 ریتعم شانیهایخانواده و بچه ها شده بود، بخار یضیباعث مر ل،یاز س ینداشتند و رطوب و نم ناش

 سیروبه خنک کننده و س ازیخانه ها ن یبرخ میمتوجه شد ر،یاخ یوزهابا گرم شدن هوا در ر. شد

شد  یم ینوساز زاتیتجه نیا دیشده بود و با یداخل همه کولرها پر از گل و ال. دارند شانیکولرها

 .کنند سیو سرو ریموارد را تعم نیامدادرسان ما توانستند همه ا یکه خوشبختانه گروهها

کردند و با  یراه انداز یکوچک رگاهیدر پل دختر، کارواش و تعم ملک کیها با اجاره  ییهپکو

 یباعث شد، گروهها دهیا نیهم. کردند یخانگ زاتیتجه ریابزارآالت ، شروع به تعم یبرخ یداریخر

ن غذا ، یفقط محدود به تام یبرسند که کمک رسان جهینت نیامدادرسان و تازه وارد به منطقه به ا گرید

 یکه دارد م یبا استفاده از تخصص یشود، هر گروه یدست نم نیاز ا یواردو م یلوازم بهداشت

 .را مرتفع کند لیاز س یاز مشکالت به وجود آمده ناش یتواند بخش

بچه ها به . شده بودند یبود که پر از ِگل و ال یها و کولرها طور یبخار تیوضع: کند یاضافه م او

شد، شستشو در  یدستگاهها باز م نیا یها چیپ. ندآور یرا با دست درم یگل و ال نیدقت تمام ا

 .شد یداده م لیگرفت و بعد از تست در خانه ها، به خانواده ها تحو یکارواش انجام م

 "میکرد یساعت در شبانه روز کار م 87"

 م،یاطرافش مستقر شد یکه در پل دختر و روستاها یکار بچه ها در هشت روز: دیگو یکارگر م نیا

. داشت یحرکت بازخورد خوب نیا. شب ادامه داشت 81-9شد و تا  یبح شروع مص 1از ساعت 

 ییگروهها.چه کار کنند دیدانستند با یآمدند، نم یکمک به منطقه م یکه برا یفن یاز گروهها یلیخ

از  یگروه. استقبال کردند کردیرو نی، از تداوم ا دندیهپکو را د یحرکت بچه ها نیا یوقت آمدندکه 

 یشکل م نیبه ا دندید نکهیکردند و بعد از ا یم تیفعال یبودند که در حوزه لوازم خانگ مشهد آمده

 یگخان زاتیتجه ریدادند و شروع به تعم لیتشک نیکمپ کیشهر  یتوانند کمک کنند، در آنسو

از جمله کارگران آذرآب که . همراه ما شدند ریمس نیهم از اراک آمدند که در ا گرید یگروهها.کردند

 .کردند یبخش اقدام به کمک رسان نیهمدر 

 یحضور دو روزه در روستا نیبه آنها و همچن یو کمک رسان ریپذ بیآس یخانواده ها ییشناسا

 یاز امدادرسان یگریزده، بخش د لیس یروستا نیا یکار اهال زاتیلوازم و تجه ریو تعم" یموران"

ها و آبگرمکن ها و  یز، همه بخارکه بعد از دو رو دیرس ییکار به جا. " کارگران هپکو بود

 ریتعم یدر راستا یدر روستاها اقدامات نکهیضمن ا. میکرد سیو سرو ریرا تعم ییلباسشو ینهایماش

 نیکه در ا ینیلودر چ ینیم. میکه ابزارکار مردم بود، انجام داد یزاتیو تجه یآالت کشاورز نیماش

  .کردند ریما آن را هم تعم ید، بچه هابو ینیچ نکهیروستا بود، خراب شده بود و با وجود ا

 یبرا ییتهایلرستان، با چه محدود لیبه مناطق س یسوال که تجربه امدادرسان نیدر پاسخ به ا او

دلسوزند،  یلیهپکو در قالب حرف و شعار خ رانیمتاسفانه مد: دیگو یکارگران هپکو همراه بود، م



 یدادرسانام یبرا میخواه یم میینبود که ما بگو هنگونیا یعنی. کنند یدر عمل دلسوزانه عمل نم یول

و  میده یآپ م کیپ نیما به شما سه ماش ند؛یشرکت بگو نیو مثال مسول میزده برو لیبه مناطق س

 تیدر قالب مامور یحت." دیعمل کن دیتا واقعا مف م،یده یقرار م ارتانیکامل در اخت زاتیابزار و تجه

 یتیاگر مامور کهیالدر ح م،یریبگ یادار یمرخص میزور توانستما فقط به . میهم عازم منطقه نشد

و کل منطقه را  مینفر را جمع کن811حداقل  میتوانست یم داند،یکامل م زاتیکردند و تجه یحساب م

 .که متاسفانه نشد میکارگران هپکو قرار ده یتحت پوشش امدادرسان

 آالت هپکو نیماش یخال یو جا ینیچ یها نیماش

که هربار  ندیگو یم یداشتند، از درد یرسان رکمکیکه در مس ییکو در کنار تمام تالشهاهپ کارگران

محصوالت  یبه جا میدید یم م،یزدیکه سرم یبه هر اداره ا. "شد یتازه م ینیآالت چ نیماش دنیبا د

 کهیالدر ح. فاجعه است نیشود و ا یاستفده م ینیخودمان است، محصوالت چ یمل دیهپکو که تول

هپکو " یبکهو" کی ایهپکو " یکیمکان لیب" کی میکن یگفتند؛ ما آرزو م یادارات م نیا یتورهااپرا

محصوالت اصال قابل  نیا. است ینیآالت چ نیدستگاهها و ماش شتریب یبرچسب رو. میرا داشته باش

 یشوخ چکسیبا ه تیفیک دییدر بحث تا ا،یبزرگ دن یکه شرکتها دیدان یم.. ستیرقابت با هپکو ن

،  میزد یولوو م ایآلمان و  بهریبا کوماتسو ژاپن، ل یکه ما به صورت اشتراک یمحصول. ندارند

از بابت استاندارد  دیآنها با. شرکتها را گرفته باشد نیا تیفیک یگواه ینبود که به راحت یمحصوالت

به دست  یحتبه را داشتکه هپکو  یاعتبار نیا. کنند یمانند هپکو همکار یمطمئن شوند، تا با شرکت

با استفاده از نام و برند هپکو  تها،یظرف نیاعتنا به ا یب یعده ا مینیب یبود اما متاسفانه امروز م امدهین

 .دهند یهپکو انجام نم یایاح یدر راستا یاقدام چیو ه شندیاند یتنها به منافع خودشان م

حجم  نیهپکو وجود داشت ا یها" بکهو لیب"از  یکیاگر  ییدر هر روستا: دهد یکارگر ادامه م نیا

 نیماش کیروستاها  نیلرستان به هر کدام از ا یاستاندار کهیدر حال. آمد یاز خسارت به وجود نم

ن یدر هم. بحث خدمات پس از فروش هم مطرح است یاز طرف. هم نداشت تیفیداده بود که ک ینیچ

 یاستفاده م گرید یو شرکتها داونیمثل ه یجاها محصوالت شرکتها یلیکه خ میدیدیم ریاخ لیحادثه س

 نحالیبا ا. کمک کند یبحران طیشرا نینداشتند که به مردم در ا یخدمات پس از فروش چیشد، اما ه

 ".ندکرد یبد کمک رسان اریبس طیهپکو بدون چشمداشت، واقعا تالش کردند و در شرا یبچه ها

 یمجدد آنها برا یریروگیو حاال نزده لرستان  لیبه مناطق س یکارگران هپکو در امدادرسان تجربه

 ییکه آگاهانه ضد مصرف گرا یاست از تالش کارگران یزدگان خوزستان، تجربه موفق لیکمک به س

 یب یساز یبه شرط آنکه، شر خصوص. استیشوند تا ثابت کنند صنعت کشور قابل اح یوارد عمل م

 یب ییسودجو یفدا یمل دیتولهدفمند از سر صنعت و تجارت کشور کم شود و  یو رانتخوار ابطهض

  .حاضر، نشود شهیهم یحد وحصر آقازاده ها

 آوریل77-یرزاق الیل -جامعه نو:منبع

  7182تا  8331 یها سال نیب مدارس متوسطه یساز یخصوص ایران برنده مدال طالی جهان*

در ایران  دهد، یمنتشر کرده که نشان م یگزارش ،یالدیدر اواخر سال قبل م یبانک جهان

رکورددار  ایدن یکشورها انیدر م 7182تا  8991 یها سال نیمدارس متوسطه ب یساز یخصوص

 .است

 ای یردولتیآموزش با رواج مدارس غ یساز ییکاالاردیبهشت،3برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

دارس مختلف مانند م یها و پسوندها با نام لیالح فیشروع شد و به لطا یشمس 21در دهه  یرانتفاعیغ



که امروز براساس  ییتا جا افت؛یبعد ادامه  یها در سال یخدمات آموزش دیطرح خر ای ینمونه دولت

و بر  کنند یم لیتحص یردولتیدر مدارس غ یرانیا وزانآم درصد دانش 81 ،یگزارش بانک جهان

 زند؛پردا یم« پول» یخدمات آموزش افتیدر یدارد، برا دیبه صراحت تاک یخالف آنچه قانون اساس

و کالنشهرها، از ارقام متعارف و قابل قبول  تختیمناطق مرفه پا یپول در برخ نیا نکهیاز ا میبگذر

 !کشد یم کسر به فل یو در موارد شود یرد م

 ،یادعا را که رواج مدارس پول نیا چگاهیکه دولت و وزارت آموزش و پرورش ه نجاستیا جالب

از  توان یم یاست که تنها در صورت نیآنها ا یادعا اند؛ رفتهیاست، نپذ یقانون اساس 31خالف اصل 

کامل  یسخن گفت که مدارس دولت گانیرا یبه ارائه خدمات آموزش یقانون اساس حیحذف تصر

اند بلکه در  نشده یمدارس دولت نیگزیجا ،یآنها، مدارس خصوص ی شود؛ حال آنکه به گفته دهیبرچ

 !کنند یان مآموزش را جبر یها یمدارس، کاست نیکنار ا

وزارت آموزش و پرورش در  یادعا نکهیا انیبا ب ،معلمان همدان یعضو کانون صنف یمسلم رضا

شده است و  یپول ،یفیسالهاست آموزِش ک: دیگو یصحت ندارد، م یقانون اساس31اصل  تیمورد رعا

 شود، یم عرضه یردولتیغمدارس  یکه در برخ یبا سطح خدمات شود یارائه م یآنچه در مدارس دولت

 .ستین اسیقابل ق وجه چیبه ه

 :کرد یابیارز توان یرا در چند بستر م« آموزش یساز ییکاال» یها بیآس

 یعنیاست  یفرودست از خدمات آموزش یها خانواده دیشد تیمحروم ب،یآس نیتر و مهم نیاول 

 ادیکنند، بار ز نیرا تام یبخش خصوص یفیآموزش ک یها نهیها بخواهند هز خانواده نیا کهیدرصورت

 . شود یم لیخانوار تحم یها نهیهزبه سبد  یتحمل رقابلیو غ

آموزش است که نوع قرارداد  یکار بخش خصوص یرویدر حق ن یو ناعدالت ضیتبع ب،یآس نیدوم

شاغل در بخش  یاز معلمان رسم تر نییپا اریآنها بس یشغل تیو سطح امن ایدستمزد و مزا ،یشغل

 .است یدولت

دولت  ایدارد؟ آ ستادنیگذشته شتاب گرفته، سر باز ا یها که در سال یساز یروند خصوص نیا ایآ اما

 آموزش ادامه دهد؟ یساز یبه خصوص شتریب یحت ایبا همان شتاب قبل  قرار است در سال

در  یبانک جهان م؛یندازیبه آمارها و اطالعات ب یسواالت، بهتر است نگاه نیپاسخ ا افتنی یبرا

مدارس  یساز یکشورمان در خصوص دهد، یمنتشر کرده که نشان م یگزارش ،یالدیبل ماواخر سال ق

 .رکورددار است ایدن یکشورها انیدر م 7182تا  8991 یها سال نیمتوسطه ب

در 7182تا8991یها در سال یردولتیآموزان دوره متوسطه مدارس غ درصد دانش یجهان بانک

 شیشده در کشور ما ب ادی یها درصد در سال نیمثبت ا بیرا منتشر کرده است که ش ایدن یکشورها

 یبرا یالملل نینهاد ب نیا یاگرچه نمودار منتشر شده از سو. کند یکشورها جلب توجه م ریاز سا

 .رسد یکشورمان نم یبه پا بیش یمثبت است، اما باز در تند زین یجهان نیانگیم

سال به 89در کشورمان ظرف  یلتردویآموزان دوره متوسطه مدارس غ گزارش دانش نیا طبق

 کیآمار به نزد نیا یشرق جانیها مانند استان آذربا استان یدر برخ که یدرحال ده،یدرصد رس81

هزار مدرسه  9هزار مدرسه از حدود  4از  شیاستان ب نیکه در ا یبه طور. است دهیدرصد رس11

 .شده است( یپول) یردولتیغ ،آن ریدا



 یارائه خدمات آموزش زانِ یاز م یقیآمار دق چیکه ه شود یمنتشر م یدر حالکننده  اطالعاِت نگران نیا

کشورمان متعلق به  یردولتیآمار در دسترس مدارس غ نیآخر م؛یدر دست ندار یدر بخش خصوص

البته به . خصوص منتشر نشده است نیها در ا در رسانه یآمار گریاست و پس از آن د 8397سال 

اعالم  91در سال ( یردولتیوقت سازمان مدارس غ سیرئ)گرد  هیمرضکه  یهزار 83 یجز آمار کل

 .کرده بود

 ییها و طرح حیلوا کند؛ یآموزش را پنهان نم یساز یخصوص یتالش دولت برا ق،یفقدان آمار دق اما

و ساختار و  یردولتیو اداره مدارس غ سیشدن تأس یدائم حهیال ،یمدارس خصوص یتیمانند بسته حما

 یساز ییکاال یها برا از عزم راسخ دولت یبودجه ساالنه، همه و همه نمودار واضح حیلوا ی شاکله

 .آموزش است

 دیهدف آمده است؛ از خر نیبه کمک ا زین «یخدمات آموزش دیخر»مانند  ییترفندها نهیزم نیا در

 .شود یم ادی« مدرسه به بنگاه یسیدگرد»به عنوان  یخدمات آموزش

در جلسه ارائه  جمهور سیدر آموزش و پرورش که توسط رئ «ینسانا یرویخدمت ن دیخر» موضوع

کرد که دولت به  جادیرا در حوزه آموزش ا ینگران نیبه مجلس مطرح شد بازهم ا 91بودجه  حهیال

 نیا نیکار بار سنگ نیآموزش و پرورش است تا با ا لیو طو ضیدستگاه عر یساز یدنبال خصوص

 .را از دوش خود بردارد نهوزارتخا

که قبال در لفافه گفته  ییها از کارشناسان معتقدند حرف یمطرح شد که برخ یاظهارات به نحو نیا

با  تیو ترب میتعل ندیدر فرا یبخش خصوص تیفعال یبار به صراحت مطرح شد تا به نوع نیا شد یم

   .دنبال شود یپوش و بدون پرده شتریقدرت و شدت ب

 المال تیتومان از خزانه مردم و ب ونیلیه طور متوسط چهار مآموز ب هر دانش یبرا یگفته روحان به

کار را  نیخدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان ا نیاگر دولت بخواهد ا که یدرحال شود، یم نهیهز

 .شود یتومان م ونیلیم کیانجام دهند حداکثر 

سال طول 81تا1ن است و ممک ستین ریپذ امکان ساله کیکار  نیالبته ا نکهیا انیجمهور با ب سیرئ

درصد به 81حداقل  ندهیکه سال آ میرا ارائه کرد شنهادیپ نیامسال در بودجه ا: کرد دیبکشد، تاک

ادامه  یماسال یمجلس شورا ندگانینما بیبا تصو زیبعدها ن تواند یم نیخدمت باشد و ا دیصورت خر

 .کند دایپ

روند در  نیآموزش و احتمال تداوم ا یزسا یدولت در قبال خصوص کردیرو قِ یدق یابیارز یبرا اما

 .فتدیب 91قرار است در سال  یچه اتفاق مینیو بب میبودجه برو حهی، بهتر است سراغ ال91سال 

: کند یاشاره م یبه نکات 91بودجه  یدر واکاو ،معلمان استان البرز یعضو کانون صنف یجمال شهرام

حدود  شینشان از افزا 91بودجه  حهیرش در البه جداول مرتبط با بودجه آموزش و پرو یکل ینگاه»

سهم اعتبارات آن درصدی 4/8رشد  نیو همچن یدستگاه نسبت به سال جار نیبودجه ا یدرصد2/73

بودجه آموزش و  یها فیاز رد یاریکه ظاهراً شامل بس یشیافزا. دولت دارد یاز بودجه عموم

نسبت به کل اعتبارات  ها فیرد نیاز ا یاریاست که اعتبارات بس نیا تیواقع یپرورش شده است ول

ادارات کل » فیرد زا ریغ گریبه عبارت د.  است افتهیکاهش  92دستگاه در قانون بودجه  نیا

و از رشد  دهد یم لیکه بخش عمده اعتبارات آموزش و پرورش را تشک« آموزش و پرورش استانها

که اعتبارات آن حدود  «یدولتریسازمان مدارس غ» فیرد نیبرخوردار بوده و همچن یدرصد 71



سهم  92 ودجهنسبت به قانون ب 91 حهیدر ال گرید یها فیاکثر رد دهد، ینشان م شیدرصد افزا49

 «.اند کرده افتیدر« کل اعتبارات آموزش و پرورش»از  یکمتر

مرتبط با موضوع  یها در بخش ژهیکاهش به و نیاما نکته قابل تامل آن است که ا: دهد یادامه م او

کودکان کشور در مناطق دورافتاده و محروم به  که یدرحال یعنی. پررنگتر است «یعدالت آموزش»

از  ت،یفیو معلماِن با ک یحداقل یِ آموزش زاتینبوِد مدرسه و تجه ،یاز جمله فقر اقتصاد یادیز لیدال

و  یخدمات آموزش دیموضوع خر یتمرکز دولت همچنان رو شوند، یطرد م ایبازمانده و  لیتحص

مثال، با آنکه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش حدود  یبرا. است یردولتیتوسعه مدارس غ

 یفیو ک یتوسعه کم  » فیآن مثل رد لیذ یها فیرد یاعتبارات برخ یدرصد رشد داشته ول34/72

و  شود یم نهیدرصد اعتبارات آن در مناطق محروم هز 811 باً یکه تقر« از دبستان شیپ وزشآم

 اریبودجه بس رغمیعل« مناطق محروم یلیپوشش تحص یو ارتقا تیطرح جامع حما» فیرد نیهمچن

نداشته و 91 حهیدر ال یشیافزا چیبه آنها اختصاص داده شده بود، ه 92که در قانون بودجه  یاندک

و توسعه  یو پرورش یآموزش یها تیبه فعال یبخش تیفیک»بودجه  فیرد. اند مانده یباق رییتغبدون 

سازمان »اما در مقابل، بودجه . درصد داشته است 11/8در حدود  یرشد زین «یوزشعدالت آم

برخوردار بوده است که  شیافزا نیشتریاز ب «یمردم یها و توسعه مشارکت یردولتیمدارس غ

در مناطق  یخدمات آموزش دیخر»مثل  ییها فیرد نیهمچن. است رصدد 49به  کینزد

از  بیبه ترت زین« کارودانش یها ها در آموزش عه مشارکتو توس یسپار برون»و « کمتربرخوردار

 یها ییاعتبارات تملک دارا» انیدر م. اند درصد و  درصد برخوردار شده 78در حدود  یرشد

بازهم مربوط به  شیافزا نیشتریب زین« تابعه یها و سازمان رشوزارت آموزش و پرو یا هیسرما

بالغ بر  یبرابر17/1 شیاست که با افزا «یمردم یاه و مشارکت یردولتیسازمان توسعه مدارس غ»

رکورد را به نام خود ثبت  کیجهت  نیرشد داشته است و از ا 92درصد نسبت به قانون بودجه  471

 !کرده است

مجلس در مصاحبه با  ندگانینما یبرخ راً یاست که اخ نینکته مهم ا کیالبته : کند یم دیتاک یجمال

در آموزش و  یساز یخصوص نهیدولت در زم شنهاداتیپ»: اند گفته ،یکل یها و در اظهارات رسانه

 نیدر ا« حذف شده است حهیموارد از ال نیبه صورت مطلق رد و ا 91بودجه حهیپرورش در ال

 حهیال78و89،71 یها تبصره یبندها یبه حذف برخ ندگانیتوجه داشت که اشاره نما دیبا صوصخ

 تیماه»بندها  نیبوده است که ا «یردولتیاز بخش غ یخدمات آموزش دیخر»با موضوع 91بودجه 

بودجه مرتبط با بخش مدارس  یها فیاز رد چکدامیدر مجلس ه گریبه عبارت د. ندارند «یا بودجه

 .حذف نشده است حهیاز ال یخدمات آموزش دیخر ای یردولتیغ

نامتوازن اعتبارات  عیبودجه در توز ینوع مهندس نیگفت ا توان یدر کل م: دیگو یم یبند در جمعوی 

خصوصاً  «یعدالت آموزش»از آن است که موضوع  یحاک ،یا هیسرما یها ییو تملک دارا یا نهیهز

همچنان مغفول مانده و در معرض  ل،یدر مناطق کمتربرخوردار و در مورد کودکان بازمانده از تحص

و  یآموزش یها بر فرصتنابرا عیشدن مدارس، توز یدر مقابل، طبقات یول ستین زانیر نگاه بودجه

 افتهیادامه  وقفه یخانواده، ب یدرآمد گاهیپا هیبر پا ژهیدانش آموزان به و انیم زیو تما کیتفک ندیفرا

 .ندارد یچندان تیاهم م،یبگذار یگریز دیچ ایآموزش  یساز یرا خصوص دهیپد نینام ا نکهیا. است

 :کند یم دیدر انتها تاک یو

مثل آموزش  یتیحاکم یدولت در امر یاصل فیاز وظا تیمسئول است که تداوم سلب نیا مهم»

به ارمغان  نیسرزم نیکودکان ا یرا برا یمطلوب ندهیآ ها، نهیو با هدف به اصطالح کاهش هز یعموم



تاکنون از  شیآنکه بارها از حدود سه دهه پ رغمیاست که عل یموضوع نینخواهد آورد و ا

 یو حت یصنف یها حوزه آموزش و پرورش گرفته تا تشکل یکارشناسان و فعاالن صنف ،صاحبنظران

ناگوار آن هشدار داده شده  یامدهایمختلف، تکرار و نسبت به پ یها مجلس در دوره ندگانینما یبرخ

کاربدستان  انیروند در م نیاز تداوم ا یریجلوگ یبرا یجد یا شنوا و اراده یگوش ایگو یاست ول

 «.داردوجود ن

دولت قصد دارد گفتمان حاکم در عرصه آموزش را به نفع خود و البته به نفع که  ستین دیترد یجا

بلکه به دنبال کاهش  میکن ینم یساز یما خصوص"معنا که  نیدهد؛ به ا رییتغ یساز یخصوص

است که به  نیا تیواقع یول!" میانداز یاز بار را بر دوش مردم م یو بخش میدولت هست یها نهیهز

کاربدستان وجود  انیدر م یساز یاز تداوم روند خصوص یریجلوگ یبرا یجد یا اراده" یجمال ی فتهگ

گرفته، جز به  شیدر پ اریکه دولت به بهانه کمبود بودجه و با سرعت بس یروند نیا ایاما آ!" ندارد

 «گانیل رایتحص» ایآ یخواهد داشت؟ به راست یا جهیمردمان فرودست نت  شترِ یراندن هرچه ب هیحاش

 !گفتمان، قابل سلب شدن است؟ رییتغ قِ یو از طر یراحت نیه شهروندان است، به همکه حق هم

 سنندجبه حراست سپاه شهر  ینیحضار غالب حسا*

 .طی تماسی تلفنی به  حراست سپاه سنندج احضار شد ینیغالب حس روزسه شنبه سوم اردیبهشت ماه،

مه،  ماه آستانه اول در، کارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم به گزارش کانال تلگرام

کمک به  یبرا یهماهنگ تهیکم یو از اعضا یفعال کارگر «ینیغالب حس»کارگر،  یروز جهان

 .دیبه حراست سپاه واقع در اداره گذرنامه سنندج احضار گرد یکارگر یها تشکل جادیا

خواسته  ینیاز غالب حس ،یتماس تلفن یط بهشت،یامروز سه شنبه سوم ارد ،یافتیاساس خبر در بر

 .اداره حاضر شود نینودوهشت، در ا بهشتیشده که فردا چهارشنبه، چهارم ارد

 میلیون تومانی71کنشگر فرهنگی شیراز با قرار کفالت  رزادگانیاصغر امآزادی *

 یبه دادستان از معلمان کنشگر استان فارس بدنبال احضار رزادگان،یام اصغرفروردین،38روز شنبه 

اردیبهشت باقرار کفالت 8بازداشت وپس از یکروزبتاریخ  در استان فارس روزآبادیتان فشهرس

 .آزاد شدمیلیون تومانی موقتا 71

 به «تبلیغ علیه نظام»تحت لوای  روزآبادیدادستان ف تیبا شکا رزادگانیاحضار و بازداشت اصغر ام

 .انجام گرفت یاجتماع یها در شبکهی مطالب انتشاردلیل 

با اتهام 92معلمان در مهرماه یدر تحصن سراسر رزادگانیام اصغردآوری است که،پیش ازاین قابل یا

 31روز بازداشت و با قرار کفالت  7 یدادستان نیدر هم ”یاذهان عموم شیو تشو بینشر اکاذ“

 .صادر شد بیقرار منع تعق شیبرا و تومان آزاد شد ونیلیم

 ی رشتماه حقوق کارگران خدمات شهر7عدم پرداخت *

 .حقوق ماه های اسفند وفروردین کارگران خدمات شهری رشت پرداخت نشده است:خبرکوتاه

 دستگاه سنگ شکن کیدرولیاثر سقوط تانکر ه بر  مینسمس  معدن کارگر3مصدومیت *

اثر سقوط تانکر  بر ،استان خراسان رضوی،بردسکن واقع درشهرستان مینس مس معدنکارگر3

 .منتقل شدند مارستانیبمصدوم وبه  دستگاه سنگ شکن کیدرولیه



بر اثر : باره گفت نیبردسکن در ا میمجتمع مس نس ییاجرا ریمدبراساس گزارش رسانه ای شده،

 یبر رو ریسنگ شکن زنج کیدرولیکه به سنگ شکن بسته شده بود، تانکر ه یریزنج خالص شدن

 نیا یاست، خوشبختانه برامتر بوده  کیفاصله کمتر از  نیکارگران سقوط کرد که از آنجاکه ا

 .امدیبه وجود ن یکارگران جراحت جد

بردسکن منتقل و پس از مراحل عصر یول مارستانیبه ب عایکارگران مصدوم سر نحالیبا ا: افزودوی 

 .بخش اعالم شد تیآنها رضا یحال عموم ،یو عکس بردار یدرمان

 مصدوم برجاگذاشت4در بابلسر یریگیلنج ماهآتش سوزی حادثه *

 .در بابلسر خبر داد یریگیلنج ماه قیدر حادثه حرنفر4یت اورژانس مازندران از مصدوم یخنگوس

حادثه به مرکز  نیخبر ا بهشتیارد 3روز سه شنبه  قهیدق 47و  88در ساعت :افزوداشک پور  ایزکر

ژانس اور یها گاهیپا یها بالفاصله آمبوالنس: کرد حیتصر یو.ارتباطات اورژانس مازندران اعالم شد

 .و دو به محل حادثه واقع در اسکله بابلسر اعزام شدند کیبابلسر 

دستگاه لنج  کی یحادثه که در اثر آتش سوز نیدر ا: اورژانس مازندران خاطرنشان کرد یسخنگو

شفا بابلسر منتقل  مارستانینفر به ب کی نیمصدوم نینفر مصدوم شدند که از ا 4رخ داد  یریگیماه

 .مداوا شدند ییاورژانس به صورت سرپا مینفر توسط ت 3شد و 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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