
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
ن معلمای از اعتراضات کانون صنفيیدرس ها  

  
   ١٣٨٧ اسفند ١٣شنبه سه                                                                                                  یرضا شهاب

       

در ساليان گذشته کانون های صنفی معلمان با داشتن بيش از يک ميليون عضو در سراسر کشور و با گسترش 

ه اند و با طرح خواسته های اعتراضات اصولی خودشان شرايط را برای مبارزات کارگری بسيار فعال و شاداب کرد

  مشروعشا ن ، توانسته اند بخش وسيعی از حمايت های کارگری در صنوف مختلف را به خود معطوف دارند

در ساليان گذشته کانون های صنفی معلمان با داشتن بيش از يک ميليون عضو در سراسر کشور و با گسترش 

گری بسيار فعال و شاداب کرده اند و با طرح خواسته های اعتراضات اصولی خودشان شرايط را برای مبارزات کار

مشروعشا ن ، توانسته اند بخش وسيعی از حمايت های کارگری در صنوف مختلف را به خود معطوف دارند ، 

خواسته های اين قشر زحمتکش در شرايطی مطرح می شود که بنا به وظيفه اصلی شان که همان آموزش و پرورش 

اينکه بايد با رشد ناهنجاری های نا مناسب اخالقی مبارزه کنند بايد نيروهايی را تربيت کنند که می باشد عالوه بر 

  .بتوانند زمينه مناسبی را برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی و وابستگی اقتصادی را فراهم آورند 

 طرح فرا می خواند در تمام در شرايطی که تمامی دولت ها با تحميل نسخه جهانی سازی همه را برای اجرای اين

کشور های جهان در حمايت از آموزش و پرورش و اينکه دولت هايشان را برای افزايش بودجه آموزش و پرورش 

متقاعد کنند اعتراضات فراوانی شکل می گيرد چرا که همه نيروهای اجتماعی به اين امر واقفند که تنها راه دور شدن 

  . می باشد  وان با تکنولوژی جديد و راهکارهای مبارزاتی و پيکار با بيکاریاز اين معضل آموزش اصولی نسل ج

 می شود شاهد رشد        متاسفانه در کشور ما به همان نسبت که بودجه رفاهی ، آموزشی و خدمات اجتماعی کم

ران اساسی رو بودجه امنيتی و نظامی هستيم در اينجا مانند بسياری مسائل ديگر در آموزش و پرورش هم با يک بح

رت پادگانی اداره  صو   که بتوانند امور را به  به روست و کسانی که در راس امور قرار دارند از مسئولين نظامی

  جايگزينی شاهد، ت بهتر شدن امکانات اقتصادی باشدجهبايد دره جای امنيت جامعه که مييعنی ب. شوندانتخاب ميکنند

  .تيمامکانات اقتصادی با امور پليسی هس

از زمان طرح مشکالت فرهنگيان و رشد مبارزاتشان ، فعالين کارگری و به خصوص اعضايی از سنديکای 

کارگران شرکت واحد و ديگر نهاد های مستقل کارگری در بسياری از اعتراضاتشان در کنار آنها بودند و حتی در 

رزه کلی  را بخشی از مبا زات صنفی معلميناطالع رسانی اخبارشان کوتاهی نکردند ، چرا که فعالين کارگری مبار

  .می دانند ولی متاسفانه از طرف نهادهای صنفی معلمين اين برخورد متقابل صورت نگرفت  برای عدالت اجتماعی

کانون صنفی معلمان در چند وقت گذشته ، فراخوانی را برای اعتراض عمومی معلمان در راستای به رسميت 

عالم نمود که به نظر نه تنها مثبت بلکه ضروری هم می باشد با اعالم اين فراخوان اکثر شناختن دستمزد برابر ا

فعالين کارگری حمايت خود را اعالم کردند و قصد همدوش شدن با فرهنگيان از اصولی ترين ايده های اين فعالين 

شاهده کرديم متاسفانه در اين بود اما در کمال تعجب اعالم تعليق اين اعتراض صنفی را در سايت های اينترنتی م



مبارزه اعالم کردند که با صحبت های رياست جمهوری و معاونين ايشان در رسانه ملی که به نظر می رسد ترفندی 

تازه برای به تعليق در آمدن خواسته های اکثر معلمين بود ، اميدوار بوديم اين اعتراض جهت رسيدن به خواسته های 

 شنيديم چرا که بيش   دن صدای مسئولين آنهم با اين مضمون که ما صدای اعتراض شما راصنفی معلمين باشد نه شني

   نتيجه ای را  و هيچ مسئولين شنيده اند  را از  وعده و وعيد ها ی شرکت واحد اين سنديکاازسه سال است که اعضای 

  وجود آورد  چند مشکل برای مبارزات پيش روی ما ب تعليق اعتراض کانون صنفی ،کردندن مشاهده

مبارزات بخش های ديگر جامعه کارگری را که در حال کشاکش با دولت می باشند را به نوعی ناديده گرفته و : اول

انگار تنها دولتيان شنونده صدای اعتراض فرهنگيان می باشند که به نظر من نبايدزياد به صحبت هايشان اعتماد کرد 

   .....  هيچ وهيچ"عالی رتبه نظام به کرات برزبان رانده اند ولی عمال را مسئولين  چرا که از اين وعده وعيد ها

ارايی دارد وبا اين تصميم شما دست آنها را برای اين باور که فشار هنوز ک. چرا که تضمينی برای اجرا و جود ندارد

  باز گذاشته ايد 

کرده اند نبايد بيش از حد اميد داشته باشند  د بدبينی می کشاند تا به کسانی که اعتما فعالين کارگری را به نوعی :   دوم

 نمايندگان معلمين هست را ناديده  نمی خواهم فشاری که روی  وجه البته به هيچ  ن نيستند چرا که پايبند به وعده هايشا

و روح جمعی می  را با اعضا در ميان گذاشت  صورت وجود چنين فشارهای ناخواسته می شود موضوع بگيرم ، در

زمانی که برای لغو فشار برای تعليق اعتراضات صنفی  .دهد و شما هم با آنها همراه شويدد بهترين عمل را انجام توان

 روی اعضای سنديکا بود ما اين حرکت را به اعضا واگذار کرديم وهمکاران ما نيز هنوز در حال پرداخت  کارگران

  .ها بوديمنبهای آن حرکت هستيند و ما افتخار می کنيم که در کنار آ

مام وقت دفاعی شده و حفظ همين دست آوردها تکشورها مبارزات اقتصادی بسياربسياری ازدر شرايطی که در: سوم 

زنند باز گذاشتيد ايدئولوژی های خاص خودشان محک مي، راه را برای کسانی که مارا با مبارزين کارگری را گرفته

  .ند ديديد نهاد صنفی کارايی نداردنند و بگويطبل های خالی خودشان بزبرديگرتا يکبار

ر نمونه زمانی که حکم کارگران گروهی که به جای انتشار اخبار فعالين کارگری مطلب را مخفی نگاه داشته و به طو

بيرون مکانی که حکم های شنيع کارگری اجرای حکم درتی برای جلوگيری ازدادسرا اجرا می شود به جای پيشدسدر

حال مبارزه ای هستيم که که عالوه ما در  .و گل از کارگران استقبال کنندشود می ايستند که با شيرينی را مياج)شالق(

  .بر حرکت به جلو بايد منتظر حمالت جديی باشيم

باشد تا جلوی اين حرکت  ايستادگی و همدلی صنوف مختلف ميمی کنند تنها راه آنان را دستگير و احضارراگر کارگ

 شود، شرايط مبارزاتی اين دوره بسيار سخت است ولی اميدواريم با دست در دست هم نهادن از اين آزمايش ها گرفته

  . اين تاکتيک ها پشتمان خالی نشودسربلند بيرون آئيم و شما هم بدانيد ما در کنار شما هستيم و اميد داريم ديگر با

  

  با آرزوی سالمتی ، سربلندی و پيشرفت در کارهايتان 

   شهابی رضا

  ٨٧اسفند 

  


