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   انقالبۀ و مدرسمعلماناعتصاب 
 انقالب است که در لحظات ۀمدرس نامه  جديدی بۀباز کردن مدرس! ی بستن مدارس نيستا به معنمعلماناعتصاب 

   !ضرورت جامعه می شود و تاريخی خاصی تبديل به مھمترين نياز

 مدرسه و دانشگاه آنھا از! شودساختمان نمی  خالف مدارس معمولی محدود به دانش آموزان داخل چند انقالب ۀمدرس

ھم دانش آموز است  در اين مدرسه معلم!... جامعه به مدرسه و دانشگاه انقالب تبديل می شود به خيابانھا می روند و کل

انقالب در خيابانھا بعضی از درسھا مانند سياست، جامعه  ۀر مدرسد! ھمه ھمينطور از ھمديگر می آموزند! ھم معلم

کالسھای درس در مدارس  را در يک روز می توان بھتر و عميق تر از يک سال دنبال کردن ... شناسی، اقتصاد،

   ...!باقی خواھد ماند نتايج و درس ھای آن تا آخر عمر ھمراھت! آموخت

 و ايميکزيک و  مانند رياضی و فبيعیط ماری حتی برای دانشجويان علوم انقالب مزايای بی شۀپيوستن به مدرس

آموزان،  در کشور ما امروز تعداد زيادی از دانش. چيز را براحتی روشن می کند يک مثال ھمه!  دارد...پزشکی و 

دگر انديشی و عدم ... ی، يھودی،ئسياسی، داشتن دين بھا علت فعاليته ب... زيک و کامپيوتر و گان رياضی و فحتی نخب

برخی از !... ھستند در دانشگاه ھای کشور محروم تحصيل ۀ جمھوری اسالمی از ادامۀجنايتکاران باور به سياستھای

بشريت از !  نوبل شوندۀ مھمترين جوايز علمی حتی جايزۀو برند پناھنده شوند" کفار"آنھا موفق می شوند به کشورھای 

 ...!رمند می شودو توانائی ھای آنھا بھ استعدادھا

يادتان ھست که خمينی و شاه ! محروم می کنند حصيلاز ت! در کشور ما استعدادھای اين گونه جوانان را پرپر می کنند

نياز نداريم ما علم  خمينی جنايتکار می گفت ما به علم غربی!... را قبول نداريد برويد بيرون می گفتند اگر سياستھای ما

عی و نادانش، امثال عبدالکريم سروش ھا انقالب فرھنگی ارتجا ينی و ھواداران فيلسوف وخم!... اسالمی می خواھيم

بود که اگر نوجوانی بعد از  مشکل آنھا اين! می انداختند، تا از تحصيل علم دگرانديشان جلوگيری کنند راهه اسالمی ب

ليست و کمونيست فارغ التحصيل شد و به دانشگاه وارد شد، سوسيا که از تمامی صافی ھای گزينش اسالمی رد اين

زيکی طور فه کنند، آنھا را ب  و فرھنگی نمی توانستند مبارزهکه با رقيب خود در ميدان آگاھی از آنجائی ...!نشود

 به ھمين دليل اين!... علم جھانی است و اسالمی و غربی و شرقی ندارد نمی فھميدند که!... سرکوب و حذف می کردند

بيمارستانھای کشورھای کفار دخيل می  مريض می شوند به جای چاھھای جمکران بهکه  مزوران اسالمی وقتی

کنند در  وجود آنھا افتخار میه  نوبل رياضی شوند بۀ جايزۀمريم ميرزاخانی ھا برند اگر کوچر بيرکارھا يا!... دبندن
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 نابود می کردند و از رفتن سرکوب و استعدادھايشان را داليل سياسی يا مذھبی يا ملی خودشان راه که در ايران ب حالی

که بنياد  برای کسانی!... گذارند  اوين را دانشگاه محمدی میاسم زندان!... می کردند و می کنند به دانشگاه محروم

 استوار شده، پرواضح است که شکنجه گاه ھای خونين و سلولھای تاريک باورھايشان بر اساس خرد ستيزی و خرافات

 !شوند و شالق تبديل به دانشگاه ھای مقدس و الھی میزندانھا و ميدانھای اعدام 

با خودم می انديشيدم بروم تغيير رشته  گاه تھران بودم، رياضی و کامپيوتر دانشۀشکدکه دانشجوی سال اول دان وقتی

جه اين نتي به... شرکت کنم، شايد از طريق پزشکی بيشتر بتوانم به مردم خدمت کنم بدھم و سال ديگر در کنکور پزشکی

ر به بھبودی ات دھد و حداکثمدتی از مرگ نج رسيدم که در کشور ما يک پزشک ممکن است صد نفر بيمار را برای

تمام گنجينه ھا و  !يک نفر سياستمدار نااھل می تواند ميليونھا انسان سالم را به کشتن دھد ولی... ھزاران بيمار کمک کند

  ...دنبال سياست رفتمه از ھمان زمان ب... دھد ادثروتھای مادی و معنوی و فرھنگی مملکت را برب

 

   حاکميت جمھوری اسالمی و پيامدھای فاجعه بار سياسی آن

 زندگی فالکتبارش ۀمن زنگ زد و در باره ب ی برسر مردم آورده اند که چند روز پيش خانمی از ايرانئدر کشور ما بال

  سياسیًوسط حرفھايش يادآوری کرد که من اصالدر ... از من مشورت می خواست و امکان پناھنده شدن در اروپا

 عزيزان و ۀبا ريسک فراوان می خواھيد ھم که شما در اين سن و سال گفتم خانم علت اين!... تم و از سياست متنفرمنيس

از آب  ی ھستيد که می گويند منئشما مثل ماھی ھا! ربط دارد و عملی است سياسی کشورتان را ترک کنيد، به سياست

در خواست پناھندگی سياسی می کنيد ولی مدعی  شما!... ردکه تمام زندگی شان به ھمان آب بستگی دا در حالیمتنفرم 

ھمه چيز گرانتر می  ر ھر روز باال و پائين می رود به سياست ربط دارد، اگر نان ولااگر د ...! ھستيد که سياسی نيستيد

 اگر قيمت ...اجزای بدنتان را بفروشيد به سياست ربط دارديا  شود به سياست ربط دارد، اگر مجبور می شويد خودتان

اگر چاه ھای جمکران و ... دارد رود ولی دستمزد و قدرت خريد شما پائين می رود به سياست ربط باال می ھمه چيز

 دطور دائم مرمت می شونه بھتر از مدارس و دانشگاھای ما ساخته می شوند و ب امامزاده ھای جنايتکاران ھزاران بار

   ...به سياست ربط دارد

خاطر عدم مراعات ه حال به می دانيد تا ب چند مدرسه فرو ريخته و چند دانش آموز کشته شده؟حال سقف ه می دانيد تاب

مراعات  خاطر عدمه حال به زخمی يا ناقص العضو شده و يا مرده اند؟ می دانيد تا ب مسائل امنيتی چند تا کارگر سر کار

يد که سقف چند امامزاده و مراکز خرافات آيا شنيده ا ... گرفته و چند دآنش آموز سوخته؟مسائل امنيتی چند مدرسه آتش 

مجانی و بدون تبعيض به  گرفته؟ چرا سقف مدارس آقازاده ھا فرو نمی ريزد؟ چرا مدارس استاندارد و فروريخته يا آتش

 سياست ربط دارد و گوشه ای از فجايع ھمه رويدادھای تلخ فوق به ...بنيادی ترين حقوق شھروندان تبديل نمی شود؟

 ...  که بر کشور ما حاکم شدهاست سياسی

که تارو  ھمنوعانشان، از سياست می گريزند در حالی ی بر سر مردم آورده اند که نه به خودشان باور دارند نه بهئبال

حلی قابل تصور  ن آن راهکه بدو وابسته است، از اتحاد و سازمان يابی می گريزند در حالی پود زندگی شان به آن

تدريج تمامی اين گونه ضعفھا در ميدان عمل برطرف ه ب  انقالبۀيابانھا و شرکت در مدرسبا آمدن به خ!... نيست

 ...خواھد شد

آلترناتيو داخلی و مستقل مردمی شکل خواھد  در تداوم افتان و خيزان اين اعتصابات يعنی مدارس انقالب است که

و بر اين بستر ... ھا، ارتقاء آگاھی سياسی توده عينی فعاليتھای سياسی در خيابانھا، ۀتجرب گر،يادگيری از ھمدي. گرفت

 !انقالبی مھمترين تضمين پيروزی انقالب خواھد شد دخالتگری، خودسازماندھی، مقاومت خالق و ھشياری
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راسی و عدالت خواھی در ايران انقالب و دمک مپ ھرگز نمی توانند به پيروزی افروزان و جنايتکارانی مانند ترجنگ

   !کمک کنند

ه  آنھا ھمواره به تعويض مھرۀولی مبارز پا خواسته انده ايران از زمان مشروطيت عليه نظامھای ديکتاتوری بمردم 

  .باشيم برای پيروزی در تمام مراحل مبارزه بايد حداقل به سه اصل بنيادی وفادار ...!ھای ديکتاتوری منتھی شده است

   .کمه عليه ھرگونه باورھای خردستيز و کليت نظام حامبارز: يک

   .مبارزه عليه ھرگونه وابستگی و مزدوری به کشورھای ديگر: دو

 .مبارزه عليه ھرگونه جنگ افروزان و بحران آفرينان داخلی و خارجی: سه

  !انقالب است ۀی از منجالب حاکم پيوستن به مدرسئھموطنان ارجمند، تنھا راه رھا

  !خوش آمديد... دانش آموزان، دانشجويان،  ،معلمانستان، انقالب يعنی اعتصابات کارگران، زحمتکشان، تھيد ۀبه مدرس

   با احترام،

 ) لنداھ(احمد پوری 

  


