از خواسته های برحق معلمان زحمتکش دفاع کنیم!
مبارزه معلمان سراسر کشور برای تحقق خواستهای برحق خویش که از روز
یکشنبه  22مهر ماه آغاز گشته  ،امروز نیز دوشنبه  22مهرماه ادامه یافت.
خواسته هائی که این معلمان مبارز روی پالکاردها نوشته و همراه با عکس یا
فیلمی از تحصن خود در فضای مجازی پخش کرده اند نه فقط بیانگر شرایط
وخیم معیشتی آنان می باشد بلکه وضعیت بسیار دردناک سیستم آموزشی
را نیز نشان می دهد .معلمان که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان مردم ،یعنی آینده سازان فردای کشور را بر دوش
دارند  ،از یک طرف تحت حاکمیت ضد خلقیرژیم جمهوری اسالمی به دلیل دریافت حقوق هائی که اکثراً زیر
خط فقر قرار دارند ،در وضعیت سخت معیشتی به سر می برند و از طرف دیگر با سیستم آموزش مخربی که چه
معلمین و چه دانش آموزان شدیداً از آن در رنجند ،مواجه می باشند .واقعیت سیستم آموزشی حاکم در کشور
را یکی از معلمین مبارز به این صورت توصیف نموده است" :با این سیستم آموزشی  ،مردم از آموزش وپرورش
رویگردان ،معلم از شغلش بیزار و دانش آموز هیچ چیز یاد نخواهد گرفت .تنها راه چاره تغییرات بنیادی است".
در پالکادرهائی که معلمان اعتصابی به دست گرفته اند ،از یکی از آموزش های صمد بهرنگی ،معلم کمونیستی
که نامش از رزمندگان چریک فدائی  ،جدائی ناپذیر است  ،یاد شده است" :همه اش که نباید ترسید ،راه که
بیافتیم ترسمان می ریزد" .از اهم خواستهای معلمان می توان افزایش حقوق متناسب با تورم ،تحصیل رایگان
برای همه ،آزادی معلمان زندانی را نام برد .برخی خواستهای نقش بسته در پالکاردها نیز چنین اند:
"آموزش رایگان حق همه دانش آموزان و دانشجویان است" ،بیمه کارآمد ،حق فرهنگیان ،هم از فقر می نالم،
هم از فرق ،برگرداندن پولهای اختالس شده از صندوق ذخیره فرهنگیان ،معلم زندانی آزاد باید گردد ،بهداشت و
درمان رایگان ،اعتراض به وضعیت صنفی و معیشتی...
هر چند این اولین بار نیست که معلمان زحمتکش و شجاع ایران برای تغییر شرایط کار و زندگی خود دست به
اعتراض زده اند ،اما امروز مبارزه آنها در شرایطی صورت می گیرد که رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری
اسالمی با توسل به بگیر و ببند و گسترش و تشدید سرکوبگری های خود می کوشد شرایط رعب و وحشت و
خفقان را بر جامعه مستولی گرداند .شجاعت معلمان همچون رانندگان ،کسبه و دیگر قشرهائی از مردم تحت
ستم ما درست در چنین اوضاع دشوار و زیر تیغ دشمن تجلی یافته است .آنها علیرغم همه وحشیگری های
رژیم  ،باز پای در میدان مبارزه گذاشته اند .با این حال در فقدان یک نیروی انقالبی رهبری کننده مبارزات توده ها
در داخل ایران ،آنها به خواست سازماندهندگان اعتصاب سراسری معلمان به جای آمدن به خیابان و رساندن
فریادهای حق طلبانه خود به گوش همه توده های دربند ایران ،اعتراض خود را به این شکل بروز داده اند که از
رفتن به کالس های درس خودداری کرده و در دفتر مدرسه خود متحصن شوند .به گونه ای که عکس ها و فیلم
های منتشر شده نشان می دهند در این شکل مبارزه و اعتراض ،دانش آموزان نیز نتوانسته اند در مقیاسی
گسترده معلمان خود را همراهی و بر قدرت مبارزه آنان بیافزایند .البته در برخی از شهرها دانش آموزان مبارز به
حمایت از اعتصاب معلمان خود دست زده اند .اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران تاکنون در
شهرهای مختلف ایران گسترش داشته است.

شرایط غیر قابل تحملی که امروز بر معلمان ایران تحمیل گشته و آنچه که امروز در فضاهای آموزشی مدارس
کشورمان جریان دارد ،ماحصل چهل سال حکومت ننگین جمهوری اسالمی جنایتکار و سلطه نظام سرمایه
داری وابسته میباشد .معلمان زحمتکش درست در اعتراض به شرایط غیر قابل تحمل کنونی است که یکبار دیگر
به اعتراض برخاسته اند و نظام ضد خلقی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی را به چالش کشیده اند.
در جامعه ما  ،امروز مبارزه طبقاتی حادی در جریان است .مبارزه ای که از یک طرف همه اقشار و طبقات مردمی
را به رو در روئی با رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی واداشته است ،و از طرف دیگر در این مبارزه
هر طبقه و قشری در جامعه بر اساس دیدگاه های طبقاتی خود سعی در غالب کردن شیوه ها و راه حل های
مبارزاتی خود را دارد .با آگاهی به این واقعیت باید تأکید کرد که معلمان زحمتکش و جان به لب رسیده ما تنها با
مبارزه جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و نابودی سیستم سرمایه داری و پایان دادن به هر گونه نفوذ
امپریالیسم در جامعه ایران است که قادر به تحقق خواستهای برحق و عادالنه خود خواهند بود؛ و تنها با
سرنگونی این رژیم به دست توانای توده ها می توانند در فردای ایرانی آزاد به رسالت خویش در تعلیم و تربیت
نسلی از سازندگان جامعه ای نوین تحقق ببخشند.
ما از کارگران و دیگر توده های تحت ستم ایران و همه نیروهای مبارز خواهانیم که به هر شکلی که می توانند از
خواسته های بر حق معلمان زحمتکش ایران حمایت کنند و همبستگی خود را با مبارزه شجاعانه و عادالنه آنها
نشان دهند.
پیروز باد مبارزات معلمان ایران
مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
با ایمان به پیروزی راهمان
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