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حق معلمان زحمتکش دفاع ھای باز خواسته 

  ! کنيم
حق خويش که از روز  معلمان سراسر کشور برای تحقق خواستھای بۀمبارز

   .  مھرماه ادامه يافت٢٣امروز نيز دوشنبه   آغاز گشته ، ]ميزان[ مھر ماه٢٢ يکشنبه

لمی عکس يا ف خواسته ھائی که اين معلمان مبارز روی پالکاردھا نوشته و ھمراه با

 مجازی پخش کرده اند نه فقط بيانگر شرايط وخيم از تحصن خود در فضای 

معلمان که وظيفه تعليم و  .آموزشی را نيز نشان می دھد معيشتی آنان می باشد بلکه وضعيت بسيار دردناک سيستم 

رژيم     تحت حاکميت ضد خلقیدوش دارند ، از يک طرف بر تربيت فرزندان مردم، يعنی آينده سازان فردای کشور را 

 زير خط فقر قرار دارند، در وضعيت سخت معيشتی به سر می ًدريافت حقوق ھائی که اکثرا  جمھوری اسالمی به دليل

از آن در رنجند، مواجه می  ًن و چه دانش آموزان شديدااچه معلم برند و از طرف ديگر با سيستم آموزش مخربی که 

با اين  ":ن مبارز به اين صورت توصيف نموده استامعلم کشور را يکی از شی حاکم در واقعيت سيستم آموز. باشند

نخواھد  پرورش رويگردان، معلم از شغلش بيزار و دانش آموز ھيچ چيز ياد   و  آموزش سيستم آموزشی ، مردم از

   ." است تنھا راه چاره تغييرات بنيادی . گرفت

که  آموزش ھای صمد بھرنگی، معلم کمونيستی   دست گرفته اند، از يکی ازدر پالکادرھائی که معلمان اعتصابی به

فتيم ترسمان بي ه اش که نبايد ترسيد، راه که ھم ":ناپذير است ، ياد شده است نامش از رزمندگان چريک فدائی ، جدائی

برای ھمه، آزادی  ن توان افزايش حقوق متناسب با تورم، تحصيل رايگا از اھم خواستھای معلمان می".  ريزد می

       :پالکاردھا نيز چنين اند برخی خواستھای نقش بسته در.   نام بردمعلمان زندانی را

ھم از  از فقر می نالم،   کارآمد، حق فرھنگيان، ھمۀبيم،  " است دانش آموزان و دانشجويانۀآموزش رايگان حق ھم" 

درمان  معلم زندانی آزاد بايد گردد، بھداشت و  ھنگيان، فرۀفرق، برگرداندن پولھای اختالس شده از صندوق ذخير

   ...رايگان، اعتراض به وضعيت صنفی و معيشتی

 کار و زندگی خود دست به  تغيير شرايط  ھر چند اين اولين بار نيست که معلمان زحمتکش و شجاع ايران برای 

اسالمی  امپرياليسم جمھوری   آنھا در شرايطی صورت می گيرد که رژيم وابسته بهۀاعتراض زده اند، اما امروز مبارز 
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خفقان را بر  خود می کوشد شرايط رعب و وحشت و  با توسل به بگير و ببند و گسترش و تشديد سرکوبگری ھای

ستم ما درست در چنين   و ديگر قشرھائی از مردم تحت ھمچون رانندگان، کسبه شجاعت معلمان. جامعه مستولی گرداند

پای در ميدان مبارزه  باز ، رژيم رغم ھمه وحشيگری ھای  آنھا علی. دشوار و زير تيغ دشمن تجلی يافته است اوضاع

است به خو داخل ايران، آنھا  مبارزات توده ھا در ۀحال در فقدان يک نيروی انقالبی رھبری کنند با اين  .گذاشته اند

 ۀ خود به گوش ھمۀحق طلبان فريادھای سازماندھندگان اعتصاب سراسری معلمان به جای آمدن به خيابان و رساندن 

خودداری کرده و  رفتن به کالس ھای درس از  داده اند که  توده ھای دربند ايران، اعتراض خود را به اين شکل بروز

منتشر شده نشان می دھند در اين شکل مبارزه و  ھای لم س ھا و فبه گونه ای که عک.  خود متحصن شوندۀدر دفتر مدرس

. فزايند آنان بيۀگسترده معلمان خود را ھمراھی و بر قدرت مبارز در مقياسی  اعتراض، دانش آموزان نيز نتوانسته اند

عتصاب و تحصن ا. حمايت از اعتصاب معلمان خود دست زده اند   از شھرھا دانش آموزان مبارز به در برخی البته

   . شھرھای مختلف ايران گسترش داشته است ايران تاکنون در  سراسری معلمان و فرھنگيان

که امروز در فضاھای آموزشی مدارس  شرايط غير قابل تحملی که امروز بر معلمان ايران تحميل گشته و آنچه

 نظام سرمايه داری ۀو سلط کارماحصل چھل سال حکومت ننگين جمھوری اسالمی جنايت  کشورمان جريان دارد، 

قابل تحمل کنونی است که يکبار ديگر به  معلمان زحمتکش درست در اعتراض به شرايط غير. باشد وابسته می 

   . برد فرا خوانده اندنپرورش جمھوری اسالمی را به  اعتراض برخاسته اند و نظام ضد خلقی آموزش و 

 اقشار و طبقات مردمی را ۀکه از يک طرف ھم مبارزه ای. ن است طبقاتی حادی در جرياۀ ما ، امروز مبارزۀدر جامع

طبقه   و از طرف ديگر در اين مبارزه ھر جمھوری اسالمی واداشته است به رو در روئی با رژيم وابسته به امپرياليسم 

خود را  تیمبارزا حل  ھایبر اساس ديدگاه ھای طبقاتی خود سعی در غالب کردن شيوه ھا و راه  و قشری در جامعه

مبارزه جھت سرنگونی   ما تنھا با ۀرسيد با آگاھی به اين واقعيت بايد تأکيد کرد که معلمان زحمتکش و جان به لب. دارد

 ايران است که ۀامپرياليسم در جامع داری و پايان دادن به ھر گونه نفوذ  رژيم جمھوری اسالمی و نابودی سيستم سرمايه

توانای توده ھا می توانند  سرنگونی اين رژيم به دست  خود خواھند بود؛ و تنھا با ۀو عادالنحق بتحقق خواستھای  قادر به

   . نسلی از سازندگان جامعه ای نوين تحقق ببخشند  در فردای ايرانی آزاد به رسالت خويش در تعليم و تربيت

ی که می توانند از که به ھر شکل م نيروھای مبارز خواھانيۀما از کارگران و ديگر توده ھای تحت ستم ايران و ھم

نشان    آنھا ۀ و عادالن شجاعانهۀو ھمبستگی خود را با مبارز کنند  حق معلمان زحمتکش ايران حمايتخواسته ھای ب 

   . دھند

  نپيروز باد مبارزات معلمان ايرا

  یمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالم

  نبا ايمان به پيروزی راھما

  نی خلق ايرائھای فداچريک

   ١٣٩٧ ]ميزان[مھر   بيست و سوم

     

 

  

  

  


