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 شمس الدين امانتی

  ٢٠١٧ مارچ ١٧
  

 درود بر رزم پايدار و ھمبستگی معلمان مبارز و آزاديخواه
لمان شاغل و بازنشسته برگزار شد که در سراسر ايران تجمع اعتراضی مع١٣٩۵ ]حوت[اسفند١٩روز پنجشنبه 

ھای اخير از طريق فضای مجازی و کانون ھای وابسته به معلمان انجام   برای برگزاری اين تجمع در ھفته ھماھنگی

 .شده بود

در اين تجمع اعتراضی که معلمان زن حضور پر شوری داشتند، طنين صدای نارضايتی اين قشر زحمتکش و فداکار 

  . ادارات آموزش و پرورش رژيم اسالمی به گوش جھانيان رسيددر جلو مجلس و 

ولين آموزش و پرورش رژيم و ؤمعلمان مبارز، سکوالر و انقالبی با حضور يکپارچه و متحدخود بار ديگر به مس

لکه که ھيچ گونه قرابتی با آموزش بر مبنای دين و تبعيض بر مبنای جنسيت ندارند، ب حاميان آنھا ثابت کردند نه اين

 حق خود در چنين ھمبستگی ھای اعتراضی و سراسری، بدون ترس و واھمه از بگير و ببنده جھت مطالبات روا و ب

 خط - ماست ۀھمسان سازی حقوق بازنشستگان خواست"ی تحت عنوان ئھای روزانه و جو خفقان حاکم با حمل پالکاردھا

 ۀ اختصاص بودج-  بازنشسته را دريابيد -يض ديگر بس است  فقر و تبع-  و نيم ميليون ١ و نيم ميليون حقوق ما ٣فقر 

 لغو ھر نوع محکوميت -مين و استاندارد سازی محيط ھای آموزشی مطابق با استانداردھای بين المللی أالزم جھت ت

 بھبود کيفيت -  عدالت آموزشی و فرصت برابر -فعاالن صنفی فرھنگيان اعم از زندان، انفصال از خدمت و تبعيد 

 -  برابر برای آموزش و پرورش ھستيم ۀ ما خواھان بودج- ترميم و اصالح حقوق و دستمزدھا -وزش شعار ماست آم

 ۀ ارتقاء بيمه فرھنگيان و افزايش سران- ما افزايش حقوق، برابری منزلت اجتماعی و رفاھی با ساير کارمندان ۀخواست

 جای معلم در - پولی کردن آموزش را متوقف کنيد " شعار گريبان آنھا را گرفتند و با سردادن... ". مدارس است و 

ولين ؤھای به سرقت رفته توسط مس خواستار آزادی ھمکاران دربند خود و بازگرداندن پول "کالس ھست نه زندان

  . فرھنگيان شدندۀآموزش و پرورش رژيم اسالمی، از صندوق ذخير

 با اين حرکت نيز به ًاقدمت اعتراض، مبارزه و طرح خواست و مطالبات معلمان در روز پنچ شنبه آغاز نشد و مطمئن

از آغاز به قدرت رسيدن رژيم اسالمی تاکنون، مبارزە برای بھبود شرايط مناسب تر کار و زندگی، . پايان نخواھد رسيد

ولين آموزش و پرورش، مجلس و ؤ در تجمعات مختلف آنان با مسی ناپذير از حيات اجتماعی و صنفی معلمانئبخش جدا

 انقالب، اين مبارزات نتوانسته به خواست و ۀاما به دليل تناسب قوای نامناسب عليه جبھ. دولت ھای وقت بودە است

  .  خود دست يابدۀمطالبات انسانی و حق طلبان
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ی که نه تنھا امر جنبش معلمان، بلکه رسالت کل جنبش ھای ًيقينا اين روند از مبارزه تا سرنگونی انقالبی رژيم اسالم

  . ويژه جنبش کارگری است، ادامه خواھد يافته اعتراضی و مبارزاتی، ب

ی معلمان، پرسنل ئبا توجه به پايگاه طبقاتی رژيم حاکم بر ايران و بی توجھی صرف با خواسته ھای محرز و ابتدا

 و اخراج مکرر از تدريس، دستگيری و زندان، ھمراه با محتوای غير اداری، فرھنگيان بازنشسته، اعمال خشونت

رغم ميل باطنی خود مجبور به تدريس آن ھستند، تأثير مخربی بر آرامش فکری و  علمی کتب درسی که معلمان علی

ر جسمی معلمان شاغل در مدارس و مراکز آموزشی خواھد داشت و عواقب اين وضعيت نا بسامان را دانش آموزان د

  . مدارس و مراکز آموزشی خواھند پرداخت

تثبيت سنت مترقی و علمی در روند آموزش انقالبى توسط معلمان مبارز در مدارس و مراکز آموزشی در ايران زير 

 رژيم اسالمی، ھمگام و ھمراه با دانش آموزان، دانشجويان و جوانان پرشور ھم اکنون نيز روند رو به پيش و ۀسلط

  .و نويد بخش داردآينده اى روشن 

 ١٩باز نشسته در روز پنجشنبه   روشن و دستيابی به طرح خواسته ھای واقعی معلمان و فرھنگيانۀتضمين اين آيند

 در اتحاد و ھمبستگی با کارگران آگاه و اقشار تھی دست در ايران تحت حاکميت رژيم اسالمی ١٣٩۵ ]حوت[اسفند ماه

  . دست يافتنی است

 تحصيل، ۀ به تجربه در عرصءمبارزە برای تغيير شرايط سخت زندگی و تدريس و ھمچنين اتکاترديدی نيست که در 

 خواستھا و ۀاتحاد و ھمبستگی سراسری معلمان و پيشکسوتان بازنشسته، يار و ياور مدرسين امروز تا رسيدن به ھم

  .مطالبات آنان خواھند بود

 ١٣٩۵ ]حوت[ اسفند٢٠جمعه 

 

 

 


