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  )تهران ( سر گشاده به کانون معلمان ايران ۀنام

  
یکاوه کردستان   خرداد هشتاد وهفتم يکسی      

                                                                                                                            
  

 هرفرهنگی آگاه ومسئول راواداربه اتخاذ معلمان، وضعيت معيشتی  و)تهران( خته ی کانون معلمان ايرانهم رياوضاع د

.موضع عليه شرايط موجود می کند  

دست يابی اهداف معيشتی ،نقش تشکل در پيش مشخص می نمايدرورت تشکل يابی معلمان را بيش ازآنچه اهميت و ض

حد نهادهای قدرت بر پيکره ی اتحاديه ها و سنديکا ها تالش زياده ازبا فشارت چند سال اخيردمدر .و مدنی معلمان است

عکس طبقات رو به تزايد بر اما اين فشارهای  .قانونی را برای پيگيری مطالبات دشوار تر نموده است های اجتماعی و

عملکرد نقد ،استاهميت ويژه برخوردارچه ازآن. تالش نموده استدرگيرتماعی را با صرف هزينه های بيشترمختلف اج

چرا  .انحراف و کم کاری های تشکل ها استجهت جلوگيری ازمعلمان در ن ها یو فرود تالش های صنفی کا نوو فراز

جهت آگاهی  در و فقط زمانی با آنها همراه بوده اند که گامی موثر را خرد کانون ها نبوده  پيروان بی  که معلمان کشور

و تزلزل در برابر   سکوت  کانون تهران با در يکسال اخير.داشته باشندبری اعتراضات برای نيل به هدف بررهی وبخش

دراين دوران بسيارحساس  .را در ذهن معلمان کشور ايجاد نموده است  خواستهای قانونی فرهنگيان سئوال های بسياری

.يافت دخواه هاادامهتاگرفتن پاسخ درخورنقدو هان نمی ماندبين جامعه ومعلمان پنچيزازچشمان تيز ازحيات تشکل هاهيچ  

 دی از قبيلفعالين صنفی و با دادن احکام زيا معلم در ارديبهشت و پس از شروع موج سرکوبروزسال گذشته بعد از -١

 .ود داری شدبرابر احکام نا روا حتی از صدور يک بيانيه نيز خبا سکوت در...و حبس های تعليقیتبعيد و ، انفصال دايم

.مهر نيز با صدور يک بيانيه استرليزه خند ه ی تلخی را بر لبان معلمان نهاد١٣و در  

نموده و هنگامی که دوستان کانونها عمل  خالف  با آنها که همواره بر و ائتالف  با نزديک شد ن به سازمان معلمان  -٢

را انگشت  معلمان کشورۀ، همطوف بودن آنها به قدرتمعرحمانه نقد می کردند و قدرت بودند کانون را بیسريرشان بر

. دهان کردبه  

خوان ثانيا نوع فراموسوم به صنفی و تکذيب آن و اوالً  با برخورد طيفارديبهشت امسال نيز١٢روزبيانيه در صدور-٣

برای جبران  ،نفع زند گانبجای مدارس و ادارات برای بزرگداشت ياد خانعلی به  گورستان با مردگانآن يعنی تجمع در

.نيز چنگی بدل نزد مافات  

ا به حرکت معلمان وارد نمود ناپذيری ر فحش نامه های مختلف لطمات جبرانروع و ادامه ی جنگ لفظی و انتشارش -٤

تر  آشکار زيادی را در چهره ی معلمانو خستگی  .کمتر و کمتر می کند ميان معلمانروزه اتوريته ی کانون را درو هر

اکثريت افراد چون سنديکا ظرف بزرگی است که از .نيافته اندحزب را درن هنوز تفاوت سنديکا ودوستا البته .کرده است

مشترک اتخاذ خود موضع  حقوق اعضای برای دفاع ازولی گروهی يا طبقه ای با بينش های سياسی مختلف تشکيل شده 

کوچک سازی تشکل و سر در گمی فرهنگيان است که  ، داردجريان پس آنچه .در نتيجه انشعاب مفهومی ندارد .می کند
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. کندیشخصيت های کانون را بی ثمر م نظرات صادقانه ی بعضی از  

  :دوستان گرامی
  

در روزهايی  .در حرکت فرهنگيان باعث شده ايد شما خواسته يا نا خواسته در يکسال گذشته بنا به داليل فوق گسستی را

مبارزه ی کانون های سراسر کشور بود با بی اعتنايی و تحقير حذف  که اليحه خدمات کشوری که حاصل چندين سال

 مسکن ،نظام ،ينحل مانند مشکالت معيشتی معلمانپی درپی وزير آموزش و پرورش دردهای ال می شود و روند تغيير

مدارس طبقاتی و  ،مديريت غير علمی وافت تحصيلی ،شرايط فيزيکی کالس ،کتب درسی ،کمینگرشهای  ،آموزشی

دعوای لفظی شما و تجزيه کانون تهران تا  ،اخيرا طرح کوچک سازی دستگاه آموزش و پرورش را حاد تر نموده است

 جهان دستاورد بزرگی بود که ی معلمان ايران در اجالس جهانی معلمان حضور نماينده ؟!؟!کی بايد ادامه داشته باشد؟

کانون  امروز فقط خويشتن داری اعضای .اما اين فرصت تاريخی قربانی کم توجهی شما می شود. آسان به دست نيامد

گيرند بايد به عرض برسانم که سوءاستفاده قرار اگر بيم آن ميرود که معلمان مورد .می تواند افقی را به آينده بگشايد

هنگام يکه فرزاد  .)ياد آوری تجربه ی انتخابات درسی بزرگ و آموختنی است( .کنند نند که سکوتمعلمان آگاه تر از آ

بی توجهی و  ،شده اند نگر منتظر اجرای حکم اعدام است و چهار نفر ديگر از کردستان به دادگاه انقالب احضار کما

 از مرگ فرزاد سياه پوشيدن شما زخم چراکه بعد .گری شرمی بزرگ بر پيشانی ما برجای خواهد گذاشتجنگ های زر

  . پس عالج فقط همبستگی است .داد عميق معلمان ايران را التيام نخواهد

  

٨٧دادرخ٣٠ -یکاوه کردستان  

  کانون صنفی معلمان ايران

 
 

 


