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  مدارس و مشكالت پدران و مادران آارگريی در خصوص بازگشایگزارش

 
١٣٨٧شهريورم هن بيستجمعه                                                                                      ايران خبر                

 
 

  ، رودیران روز به روز روبه وخامت مي آارگران در ای زندگشت يت معيوضع

 آارگران  به مشكالت ی فقط مشكل ديآ یش ميپ ل بچه ها آه يه بحث تحصژيبه و

.شوديچشم خانواده و فرزندانشان م آارگران دریشود و باعث شرمندگياضافه م  

 شت روزمره ي معیست آه بتوانند حتي نین قدري دستمزد آارگران ایواقعبه طور

  بچه ها ی بچه ها و راه انداز بهیدگيشان را بچرخانند چه رسد به بحث رسيزندگ

معوقه ن وي پائیت حقوق هاين وضعيبا ان وي سنگینه هاين هزي مدارس با ایبرا

   ید حتي خریحد آه در جامعه وجود دارد و توان آارگران را براش ازيو تورم ب

.ر بچه ها به صفر رسانده استيلوازم التحر   

           حداقل امكانات  بابفرستند  به مدرسهشان رايهابچه هم مجبورند  آارگران

چران آه يرزندان آارگران وجود دارد وآن افروح افته بريام ني التیشه زخمياما هم، آنندی مدرسه میراهفرزندانشان را  

درس بخوانند؟ بهتریمكاناتن با ايري توانند مانند سایآنها هم نم    

. فرزندم را ندارمید برايتورم توان خرن يان حقوق ويمن آارگرم با ا: ما گفتن رابطه به خبرنگاريارگران درآا ازیكي  

د يزش را بايرد و تمام حقوق ناچيگي قرار میشتريقه بيهم داشته باشد در مضك پدر دو فرزند دانش آموزيم يحساب آنگرا

 آند؟ اگر دانش آموز نيد تامي را چطور بایر مخارج زندگيه خانه و ساين آراي مدرسه بچه ها آنار بگذارد و بنابرایبرا

.شوديممشكل و دردت صد برابرگري آه دیهم داشته باشمقطع باالتر   

.شتر استي بچه ها باالتر باشد مسلما خرجش بیليچه مقطع تحصهر   

با هم جور در  آمدها  ن دريبا ا نه ها ين هزيا .رزد این خرجها نمين دخلها به اي االن هم اصال ایت تورمهاين وضعيبا ا

!!نديآينم  

 ثبت ی برایه ايچ گونه شهري هیكند آه آسيد اعالم مي آیدولت م: ه از تورم روز افزون گفتي ضمن گالیگريآارگر د

، د يبدهزي چ فالنیتومان برا هزار٢٠دهند آه ي شروع نشده نامه میلي اما هنوز سال تحص،ست بدهدي نیازينام بچه ها ن

 ثبت نام ین طرف براياز ا... د و ي فالن پروژه مدرسه بدهیتومان برا هزار١٥٠، ديز بدهي فالن چیهزار تومان برا١٠

 ی فوق العاده اجباریآالسها ا ي رنديگيوقت دارند پول م تمام . رنديگيپول م سال ده برابریط دریطرف از،رنديگيپول نم

چرا؟.ط به معلم پول بدهندگذارند آه فقي بچه ها میبرا   

 یچ خبريم اما هيدهيم و وام ميكني دانشگاهها را آم مینه هاي نژاد گفت ما هزیاحمد. رسدين مردم نمياد ايچ آس به فريه

 را هم آم ینه ايچ هزيه، ك قران وام نداده استي شاهد هستم آه نه تنها  بچه من دانشجو است  . نشد و همش حرف است
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ن بچه يكنم آه اينه دارم پرداخت مي هزیمن خودم پسر دانشجو دارم سال چهارم است آل. ر شده استشتينكرده است آه ب

خورم زحمت يمن خون دل م. نه دانشگاه بپردازم تا بچه ام درس بخوانديتومان هز٣٠٠د يكبار باي ماه ٤هر . درس بخواند

 ،د دزد بشوديا باي ،بشود د معتاد يا بايبشود  كاريد بي بااياما فردا .  فرستم دانشگاه درسش را بخواندی آشم بچه ام را میم

.ن آشور نابود شده استي هم در ايیچون اشتغال زا! یا قاچاقچي  

 یليت جوانان تحصين وضعيا. ستينش آاريچ آجا برايهخانه نشسته وسانس گرفته است دري سال است آه ل٤باجناقم پسر

.آرده در دولت ماست   

.ستيها را بدهد معلوم نين بدبختيخواهد جواب اي میچه آس،  دانشگاهینه هاين هزيا، ارس مدینه هاين هزيا   

 برفسرشان را مثل آبك آرده اند در. د نداریتيشان اهمي برا،فحشا مملكت ما را گرفته استاد و است آه فسیحالن دريا

.نديبيگر هم نميچ آس دي ه،ننديبي را نميیكنند خودشان جايال مي خ،   

 .مينيبينم انهيا ما ازیچ عمليدهند هيمهمش شعار. ميدين دولت نهم نديا ما ازیچ عمليه !حرفحرف وزنند وي حرف مفقط

! زندی نمی حرفیآورند آسيآدم م آه در زندان سريیترس بالها اما از، آندی مین دولت چه ظلميدانند آه ايالبته همه م   

.  دهندیبه ما نم اول مهری برایالتيچ تسهيه. شوديمروع مدارس صد برابرمشكالت با ش: قم گفت ازیگريآارگر د

!الت چه در شروع مدارس و چه در ماه مبارك رمضانين تسهيدهند چه رسد به ايحقوق آارگران را با زور م   

 است یزيآنچ ازگستردهارين دردها بسي هرچند ابعاد ا،د استي جدیليآغاز سال تحص آارگران دریدردها ازین گوشه ايا

، ده اندين مردم بر قدرت رسيهم به اموریدگيرس  یآه برا  ین مملكتي مسئولیراست  اما به ،ن گزارش آمده استياآه در

ن مردم بردارند؟ي ای برای خواهند قدمینم   

 هنيندارند هزموت ي قوت الی مردم خودمان آه حتید براي آنینه ميممالك هزري مردم سایك دهم آنچه را آه برايحد اقل 

.ديآن  
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