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ممعل یان مهر روز جه١٤ معلمان به مناسبت یبيانيه آانون صنف   

  
  ١٣٨٧هم مهر دچهارشنبه يک                                                                              نراي معلمان ایکانون صنف

  
  به نام خداوند جان و خرد

   کنمیاحساس م

  اسي شوره زار نيو گوشه اکنارهردر

  جنگل شاداب هزارنيچند

  ناگهان

  .ني از زمدي رویم

  راني افي، ملت شرزي عزانيفرهنگ
 آنها فهي مستقل از دولت است که وظی، وجود نهادهایجامعه ا هرشرفتي از مظاهر پیکي، دي دانی که مهمانگونه

 خواسته ها و انتظارات لي از تمرکز قدرت و تعدی از فساد ناشیري، جلوگه بر نظارت و نقد عملکرد دولت هاعالو

 ی از کشورهایاري علت در بسنيبه هم.  هاستتيواقع  گونه انتظارات باني مختلف مردم و متناسب کردن ایقشرها

 ی شوند بلکه از تمام توان خود برای گونه نهاد ها نمني، حاکمان و دولت ها نه تنها مانع از رشد و گسترش اشرفتهيپ

 و ی، شادابتيي را نشانه رشد مدنی فرد در چند نهاد مستقل مدنکي حضور کهي بطوررندي گی آنها بهره مگسترش

  . دانندی کشور مکي سعهتو

 تي فعالرهي تا با محدود کردن داردي گی صورت گرفته و می گسترده ای است که تالش های کشور ما اما چند سالدر

 یتي امنی نهادهاري چند سال اخیبرخورد ها. ندي نمای اثر و خنثی باي کشانده ی، آنها را به ورطه نابود گونه نهادهانيا

 از آنها و صدور یاريخدمت و اخراج بس، انفصال از هایري دستگو بازداشت ها: جمله معلمان ازیبا فعاالن صنف

 تي واقعني، همه وهمه نشان دهنده اختهي قشر فرهني ای براديم تبع احکای اجرای و حتیري و تعزیقي تعلنياحکام سنگ

  .تندسي قائل نزي مسالمت آمی هاتي گونه فعالني ای برای اعتبارچگونهي دولت هیتلخ است که مسئوالن فعل

 که ی راهتي اعتقاد به حقانلي، به دل جزم تر از گذشتهیاستوار و با عزم  وداري پاراني معلمان ای فعاالن صنفاما

 ها نتوانسته و نخواهد توانست در اراده هي و تنبدهاي به مطلوب به راه خود ادامه خواهند داد و تهددني، تا رس انددهيبرگز

  .دي نماجادي ایآنان خلل

  راني، ملت بزرگ ای گرامهمکاران
 اي کشور دنني را آزادتررانيا خود، ري اخی، در مصاحبه هاراني ای اسالمی محترم جمهوراستي که ردي ادهي شنحتمآ

 ني کنند و در عوض کوچکتری کشور مردم آزادانه به همه مسئوالن انتقاد مني شده که در ای کرده است و مدعیمعرف
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  !!!ردي گی با آنان صورت نمیبرخورد

 ی مراسم ساده به مناسبت روز جهانکي ی از برگزاری حتراني شود که معلمان ای مطرح میطي ادعاها در شرانيا

 اند و مسئوالن کشور نه تنها به دهي گردد محروم گردی ها معلم در سراسرجهان برگزار مونيليساله توسط ممعلم که هر

 نداده اند بلکه تالش ی روز پاسخني در ايیماي راهپراسم می برگزاری براراني معلمان ای کانون صنفیدرخواست کتب

که بنا بود با ) خانه معلمان( جشن گونه در مقابل وزارت آموزش و پرورش ی مراسمی برگزاریا کانون بریاعضا

 و تي امنسي از مآموران وزرات اطالعات گرفته تا پلیتي امنیروهاي نی هادي همراه باشد با تهدینيري گل و شیاهدا

 . گرددی دادگاه انقالب با شکست مواجه متي امناونتمع

 یاري آن با بسرتي گونه برخوردها که مغاني به ادي ضمن اعتراض شدراني معلمان ای، کانون صنفیطي شراني چندر

،  دلسوزان نظامی کامآل محرز است از تمامی و قانون حقوق شهروند٢٧ اصل ژهي به ویاز اصول قانون اساس

 مصرانه هيي محترم قوه قضااستي رني و همچنقل مستی ها و روزنامه های، خبرگزاری اسالمی مستقل شوراندگانينما

 گرفته و در برابر ی، مشکالت آموزش و پرورش را جد مذکوریرقانوني غی برخورد هایريگي خواهد تا ضمن پیم

 سکوت نکرده و با واکنش به ني از اشي ، بی صنفی آنها در تشکل های واقعندگاني و نمااني فرهنگی حقوق قانونعييتض

 ی برخی که حتيی گذار را که متعلق به تمام اقشار و آحاد جامعه است از بحران هاري نهاد گسترده و تآثنيموقع خود ، ا

  .د ، نجات دهنندي نتوانستند وجود آن را انکار نمازي محترم مجلس نندگانينما

موزش و  بلکه مشکل آستي مربوط نی صنفی و تشکل هااني که مشکل آموزش و پرورش تنها به فرهنگمي معتقدما

 که ستي انصاف ننيبنابرا.  اقشار جامعه است ی بر عهده تمامزي مشکل ننيپرورش مشکل همه جامعه است لذا حل ا

  . گرددلي تحمیف و فعاالن صناني اصالح آموزش و پرورش تنها و تنها به فرهنگنهيهز

 راهبرد آگاهانه کي را با نگرش اني خود ثابت نموده دفاع از حقوق فرهنگاتي حی که در طراني معلمان ای صنفکانون

 وني فراکسسي دارد با توجه به قول رئی کند اعالم می گوناگون دنبال میرهاي زودگذر از مسکي تاکتکيو نه 

 یبرا"  آذر عمال اجرا خواهد شد ١۵ تا ماهنگنظام پرداخت ه" که ی هماهنگی شورای اعضاداري در دانيفرهنگ

 ی مهلت قانونني شود که آخری مادآوري ، ی خدمات کشورتيري قانون مدی مجدد برلزوم اجرادياتمام حجت ضمن تآک

  والسالم   . است٨٧ آذر ماه ١۵ قانون ني کردن ايی اجرایدولت برا

 

  نراي معلمان ای صنفکانون

  ١٣٨٧ مهر١٢جمعه 
  نوشته شده توسط هيات مديره ی کانون صنفی معلمان ايران


