ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺷﻬـﺮی ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺳـﺎری ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ/وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﯾﻮﺳﻒﻧﮋاد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﻪ ﺳﺎل دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد و در آن
ﻧﻘﺸﻪای از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﮑﺮار وﺟﻮد دارد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎری
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮراﻫﺎ و اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺎف و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻗﻮﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺬﮐﺮ دادهام و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ

از ﺳﻮی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد و ﺟﺒﺮان ﻧﮕﺮدد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﺎزات
ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﺣﺪت ،آراﻣﺶ و
اﻣﻨﯿﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﻮﺳﻒﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮی اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از
 ۴۰ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﭼﺎپ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺘﺎب ﻓﺮدی ﻋﻤﺪا ﯾﺎ
ﺳﻬﻮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ آﺷﮑﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭼﺮا وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻦ ﺧﻄﺎی آﺷﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻮد؟ ﭼﺮا وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزﯾﺮی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺎری در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :ﻣﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺻﺪ در ﺻﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮال واﺳﺘﯿﻀﺎح اﺳﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن
ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻬﺮی و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد؛
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض و اﯾﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﻄﺢ
ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  /.ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

