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  لطفا به نام معلمان ايران اطالعيه ندهيد

   وبالگ صدای اعتراض معلم، کانون صنفی معلمان کرمانشاه

وششن ماه هشتاد يفروردبيستم                                                                                         سالم دمکرات  
 

  
 شده که هيچ ربطی به خواسته  کانون صنفی معلمان درج سايتدر" جمع کثيری از معلمان ايران "نامه ای با امضای

 ومبانی سياسی  آنها از دفاع  اعتراضات معلمان راهدف  دارد تالش اين نامه  .ندارد  بحق معلمان  اعتراضات ها و

. حکومت وانمودکند ايدئولوژيک  

 بند اين نامه معلمان را مسلمانان شيعه جعفری معرفی ميکند که نگران بی توجهی مسئوالن کشور نسبت ٣١اکثر  در

ه معروف و نهی از منکر را از وظايف معلم امر ب "  اعتقادات دينی مردم هستند و چونبه مسائل اعتقادی وتضعيف 

.از اين مشکالت لب به شکوه گشوده"  دينی خود ميداند  

 مقدس   از نظام  آن را جدای از دفاع که  است  شعار اصلی معيشت و منزلت معلم  : "اين نامه آمده است١٩بند در 

."ی دانندجمهوری اسالمی و خون شهدا و حمايت از واليت فقيه به معنی عميق و دقيق کلمه نم  

يستند ، دنبال ثروت و زياده خواه ن معلمان " خالل طرح بخش محدودی از خواسته های معلمان، با اين عنوان که در

ا توضيح بايستی ابتد  گويی. ميکندواسته های رفاهی معلمان را تحقير،خ"کردن جيب خود نيامدند، برای پرجاه نيستند

.حد معمول را بخواهيم که تازه مجاز باشيم يک زندگی درنيستيممال اندوزی دهيم زياده خواه وبه فکر  

حکومت  پاسخای بهبود شرايط زندگی خود وبخشهای مختلف جامعه برو رابری طلبانه نزديک به سه دهه مامبارزه ب

اين ميتواند   و گسترده   قاطع يک مبارزه داده فقط   به کفش نداشته باشد، نشان  به اين خواست، به هرکس که ريگی

.خواست را متحقق کند  

اين آشکارا تالش کسانی است .  از معلمان گذاشت اين نامه را ديگر نميتوان بحساب توهم ويا محافظه کاری يک عده

کشاندن اين اعتراضات و مرعوب کردن که بنام معلم ودر هماهنگی با سرکوب کنندگان اعتراضات ما قصد بسازش 

. ما را دارند  

ای ايجاد تفرقه هم درصفوف معلمان است، آنجا که تصوير کاذب مسلمان شيعه ومدافع ارزشهای براين تالشی آشکار

مذهبی از همه معلمان ميدهد، وهم ميان حرکات اعتراضی معلمان با اعتراضات سايربخشهای جامعه، آنجاکه -دولتی

.امتيازات سايرکارمندان و کارگران رابه دروغ طرح و برجسته ميکند  

 به آنها   يدن به چشم معلمان وکل جامعه است که گويا معلمان هرچند به تبعيض ونابرابری که سالهاستاين خاک پاش

مدافع سياست و  و تحميل ميشود معترضند، هرچند تجمعاتشان توسط حکومت با خشونت سرکوب ميشود، اما مطيع 

. ف ماستدر عين حال اين تالشی جهت مرعوب کردن و تضعي. ايدئولوژی رسمی حکومت هستند  

ق همگان است محروم کرده، بلکه باکه ح يک زندگی مرفه  داشتنرا از  که نه تنها ما معترضيم ايطی ما به کل شر  

سرکوب آزاديهای سياسی و اجتماعی امکان هرنوع ابراز وجود آزادانه، مانند آزادی عقيده و بيان، آزادی اعتراض  

ما به سرکوب و تهديد و تحقير . هستند را ازما سلب کرده استانسانی  و تشکل، که جزء حقوق پايه ای هرواعتصاب



ما انسانها را بر اساس اعتقادات، نژاد ومذهبشان به بخشهای مختلف تقسيم نميکنيم که توهين و . هر انسانی معترضيم

.باشدقير يک گروه برايمان کم اهميت ترتح  

تمند ما را ديده اند، اراده ما برای ادامه وبه سرانجام آنها حرکت قدر.  روشن است دليل دست زدن به چنين تالشهايی

مردم قرار  بخشهای وسيعی ازحمايت بعالوه اعتراضات بحق ما مورد توجه و .رساندن مبارزاتمان را حس کرده اند

 فعالين کارگری شاغل در ين نمونه آن اعالم حمايت جمعی ازآخر (برای جامعه تبديل شده  به نقطه اميد ی   و گرفته

 با حرکت اعتراضی   مقابله مستقيم  درعين حال ميدانند).  جنوب خوزستان بود مع های نفت ، گاز و پتروشيمیمجت

چنين تالشهايی نشان دهنده ناتوانی آنها .  آنها برای ادامه مبارزه بوجود نمی آورد معلمان کوچکترين خللی در اراده

.از سرکوب اعتراضات ما وترس از گسترش اين مبارزات است  

.  سرکوب استسرکوب تجمعات معلمان توسط نيروی انتظامی ولباس شخصی وغيره تنها يکی از اشکال عريان

 رسمی ايدئولوژی دنبالچه سياست ورا محدود و به ش ميکنند خواسته ها واعتراضات ماتال،نامکسانيکه، تحت هر

.دنبال ميکننداشکال ديگر، نيزهمين هدف را در تبديل کنندحکومت  

. بايد نسبت به اين حرکات هوشيار بود. تگسترش خواهد يافاين تالشها نيزتحقق مطالباتمان،با گسترش مبارزه برای   

 از خواسته تصاوير کاذبنبايد اجازه دهيم با ارائه . بايد باطرح روشن کل خواسته هايمان، اين سياستها را خنثی کنيم

.، از زبان نمايندگانمان و به نام معلم، مارا مرعوب و در صفوف معلمان تفرقه ايجاد کنندها و اعتراضات بحق ما  

 به مسئولين کانون
شما انتظار ميرود نه تنها تمامی نظرات وخواسته ش اعتراضی معلمان داريد، طبعا ازجنببا توجه به موقعيتی که در

.مين را انعکاس دهيد، بلکه با ايجاد فضای مناسب به طرح هرچه گسترده ترآنها نيز کمک کنيدهای معل  

. بل درک استچنين نامه ای در روزنامه های رسمی ازطرف کارشناسان امنيتی کشوربرای همگان قاانگيزه انتشار 

،بدون هيچ توضيحی سواالت زيادی سايت کانون صنفی، با امضای جمع کثيری از معلمان ايراناما درج اين نامه در

.را راجع به کانون بوجود آورده که مسئوالن کانون بايد پاسخگو باشند  

 تا اکثر  گرفته سيما  صدا و، از دولتی  امکانات به کسانی که تمامتريبون دادنسايت رسمی کانون ودرج اين نامه در

ازمعلمين ارائه ميدهد آيا ضربه  ی کاذب وتفرقه افکنانهدارند و تصويراختياررسانه های رسمی، را درروزنامه ها و

در اين نامه  " جمع کثيری از معلمان ايران "يا بخش غالب آن تحت نام  اگر کانون صنفی  به مبارزه معلمان نيست؟

 خود را نظرات خود را بيان کرده اند، اين را بايد علنا اعالم کند تا معلمان و کسانی که با اين نظرات مخالفند تکليف

اگر هم اين نامه از طرف عده ای بظاهر معلم به دست مسئوالن کانون رسيده ويا تحت   .باکانون صنفی روشن کنند

درج اين نامه درکنار سکوت شما در مورد .قشار مجبور به درج آن شده اند بايستی همين را به اطالع عموم برسانند

.دآن ميتواند مهرتاييد کانون برمحتوای آن تلقی شو  

 نسبت به تالشهايی از اين دست را بتوان با اشاره به فشارهای موجود توجيه کرد، درج اين نظرات   سکوت شمااگر

.در سايت رسمی کانون وکمک به چنين سياستهايی را به هيچ وجه نميتوان توضيج داد  

 وبالگ کارگر
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