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!تشديد سرکوب معلمان زحمتکش و مبارز  
 

  ١٣٨٧ آبان همدزسي هشنبدو                                                                                                      نبهم١٩
 

 
بدنبال گسترش اعتراضات برحق معلمان سراسر کشور نسبت به وضع وخيم کار ومعيشت خود، مقامات سرکوبگر 

 صنفی سرکوب و پيگرد فعاليناضات سراسری معلمان موج نوينی ازاعترتظاهرات وزجمهوری اسالمی در وحشت ا

 معلمان پيش از آن فعالين حقوق صنفی شهريور ماه ده ها تن از٢٦ شنبه سههمين رابطه روزدر. آنها را آغاز کرده اند

د توسط نيروهای امنيتی ت کننتهران شرک تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران درجلسه شورای هماهنگیکه بتوانند در

خلقی جمهوری اسالمی نبال اين هجوم وحشيانه مقامات ضدبد. سرکوب سپاه پاسداران منتقل گشتندبه مراکزبازداشت و

مقابل وزارت آموزش و درمهر١٢جهانی معلم در به مناسبت روزبا اطالع از قصد معلمان برای برگزاری جشنی

با تهديدات متناوب مانع " زمانسربازان گمنام امام "آنان را غير قانونی اعالم کردند و تجمع ) خانه معلمان(پرورش،

من اعتراض به مقامات اعالميه ای ضبطه کانون صنفی معلمان با انتشارهمين رادر. برگزاری اين جشن شدنداز

ياست محترم جمهوری اسالمی حتمآ شنيده ايد که ر!  همکاران گرامی ، ملت بزرگ ايران: "شده استحکومت متذکر

اين کشور مردم معرفی کرده است و مدعی شده که دردنيا خير خود، ايران را آزادترين کشورمصاحبه های ا، درايران

اين ادعاها در !!! عوض کوچکترين برخوردی با آنان صورت نمی گيردهمه مسئوالن انتقاد می کنند و درآزادانه به 

ساله جهانی معلم که هراری يک مراسم ساده به مناسبت روزمعلمان ايران حتی از برگزشرايطی مطرح می شود که 

نه تنها به درخواست کتبی مسئوالن کشورمحروم گرديده اند ومی گردد سراسرجهان برگزارتوسط ميليون ها معلم در

ه اند بلکه تالش اعضای کانون اين روز پاسخی ندادبرای برگزاری مراسم راهپيمايی درکانون صنفی معلمان ايران 

که بنا بود با اهدای گل و ) خانه معلمان(مقابل وزارت آموزش و پرورشبرای برگزاری مراسمی جشن گونه در

مآموران وزرات اطالعات گرفته تا پليس امنيت و معاونت امنيت  با تهديد های نيروهای امنيتی ازشيرينی همراه باشد

  ".جه می گردددادگاه انقالب با شکست موا

هت بهبود ج صنفی ای که تنها هدفشان تالش درآزار فعاليندستگيری و اذيت وراضات معلمان وسرکوب بيرحمانه اعت

ن نظام حاکم يدادگری و عدم تحمل مسئوليشدت بازديگرچارچوب نظام موجود است يکباروضعيت معيشتی معلمان در

 عمومی و گونه حرکت اعتراضیهررژيم جمهوری اسالمی ازحصری حد وهراس بنشانگرمی دارد وپرده برکشوربر

جويانه ترين مسالمت برگزاری ساده ترين وجلوگيری ازگسترش سرکوب معلمان و. باشدمتشکل و سازمانيافته مي

ی که ، جاينظام سرمايه داری وابستهاين واقعيت است که درزحمتکش سند ديگری دال برتجمعات صنفی اين قشر

ديکتاتوری مطلق العنان روبنای ذاتی حکومت طبقه حاکم را تشکيل می دهد هر گونه انتظار و توهم پراکنی در مورد 

خته موجود و بهبود شرايط يش حقوق با توجه به تورم افسار گسيعی معلمان نظير افزايابی به همه خواستهای طبيدست

نظير جمهوری اسالمی که مظهر يورش استثمارگرانه و کاری در چارچوب نظام حاکم بيهوده بوده و رژيمی 

وحشيانه سرمايه داران زالو صفت وابسته به مردم ماست، تحت هيچ شرايطی به دليل ماهيت طبقاتی ضد خلقی خويش 
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نه می خواهد و نه می تواند که حقوق عادالنه معلمان و نه تنها آنها بلکه کارگران و خلقهای تحت ستم ما را برآورده 

تجربه نشان داده که تنها با سرنگونی اين رژيم و برقراری يک حکومت دمکراتيک است که امکان تحقق و . ازدس

سرکوب و تعقيب و پيگرد و . تثبيت واقعی همه خواستهای صنفی و سياسی توده های زحمتکش برآورده خواهد شد

  .قت مبارزاتی ستآزار معلمان زحمتکش در هفته های اخير گواه ديگری در تاييد اين حقي
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