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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی هماهنگی شورای از اعضای برخیدگاه هايد  

یاسي و احزاب سی صنفی در مورد انجمن هااني فرهنگ  

   
        نراي معلمان ایکانون صنف                                                                   ماه هشتاد و ششیدسی ام 

 
  ن ازهمدان. ق 

  .بررسی است قابل  نظر چند از اين موضوع 

ت جامعه ی فرهنگيان تبعيض ومشکال باتوجه به اينکه جريانات سياسی موجوددرکشورثابت کرده اند،رفع -١

دراوضاع فعلی .به قدرت،تحت هرشرايطی است دراولويت سياستهای آنان قرارندارد،بلکه مهم دستيابی

  .تشکلهای صنفی فرهنگيان هستند آنهادرصدداستفاده ازمحبوبيت وپتانسيل باالی

  .اثرگذارباشيم مجلس ديگر درراس امور نيست که ما با رسيدن به کرسی های آن -٢

 وفرهنگيان را به اين باور برسانيم، کنيم، اگر ما بتوانيم حرکت صنفی خودرا به عنوان يک جريان مدنی نهادينه -٣

حرفه ای محقق می شود نه حرکت بروفق مراد اين جناح  قوی و سايه ی وجود تشکلهای صنفیکه رسيدن به حق در

  ..ياآن قدرت کا

  دنبی اهللا باستان ازشهرکر
من خودم نامزدنمايندگی مجلس  .نباشيم سی خوب است به شرطی که وابسته به جناح خاصیورودبه عرصه ی سيا

  .هشتم هستم

  رعبدالرسول عمادی ازخمينی شه
  .درسياست هم خوب است ولی نفوذ صنفی است، فقط  کارما

  رنوراهللا برخوردارازخمينی شه
البته همه ی افراد بايد  ،ن ودانشجويانکارگرا به سرگذشت نگاه کنيد ودی کانونها خواهد بود،ناباين نقطه ی آغاز

  .سياست بدانند

  نيوسف رفاهيت ازهمدا
به خاطرآنکه سياست  منافع ملت باشد، به شرط آنکه درراستای سياست برخالف آنچه که می گويند،خيلی هم بدنيست،

ه نظرم ب باندهای مافيای قدرت واقع می شود، و افراد ی سوء استفاده ومورد ورزی درجامعه به روزنمی باشد،

  .ورزان راستگويی رامی شناسيم،همراهی با آنان بد نيست بهتراست واردنشويم،امااگر سياست

  محمود دهقان ازتهران
بازی بهانه ايست برای ورود به قدرت  به اين سم است،برای بدن ورود مانند فعاليت سياسی برای تشکلهای صنفی،
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  .ومقام وشانه خالی کردن ازبارمسئوليت وتعهد

  رازابهقهرمانی 
 اگرمعلمان پشتيبان استقالل آنها باشند، .زيانبارخواهدبود کانونها به ميدان سياست برای آينده ی کانونها من ورود ازديد

  . بهتراستصنفی بمانند؛ و

  هتوکلی ازکرمانشا رضا
باتوجه به شرايط  تاييد نخواهندشد، تشکلها دوستان يک توطئه ی حساب شده است، به سمت سياسی کشاندن تشکلها

دراين برهه اززمان شرايط  .گمان ساخت وپاختی درکاربوده است بی اگرهم تاييدبشوند، ،%٢٠ی بااحتمال کنون

  .نجات معلمان فقط همبستگی ازراه همين کانونهای صنفی می باشد تنهاراه کامالبسته است،

  نحميد پور وثوق ازتهرا
بستگی پيدامی کند، ونهادهای حکومتی  ودوستان به شبکه ی وسيعی ازروابط غيررسمی ميان همکاران هم انديشان،

باکشيده شدن برخی ازاعضای کانون به سمت  بايد صنفی بمانيم، ما .آنان راازپيشروی بردارند به راحتی نمی توانند،

اما با پايمردی دوستان ديگر اين ضربه  ضربه ی بزرگی به کانونها وارد خواهد شد، نمايندگی مجلس وسياسی کاری

  .شدنی است جبران

  ن دارابی ازتهراثريا
وازخود گذشتگی فعاالن راستين  خاکسپاری زحمات  تشکل ها، و انهدام همه ی تالشهای مجوز سياسی شدن کانونها

  اببنده و بگير کمک بزرگی است برای ازسرگيری و را فراهم نموده ،

  نخراسا از هادی لطفی نيا
  .از مامی گيرد را معلمان به سمت سياست رفتن اعتماد .بگيرند هم تصميم  همه ی تشکلها با بايد

  راسالمشه رسول بداقی از
واصناف حکم نظارتی داشته ودارای  شمارميروند، های صنفی سازنده ی نيروی انسانی برای احزاب بهبی گمان تشکل

 اما احزاب همه ی بخش های قدرت را .مدافع بخش وصنف خود هستند بردکمتری نسبت به حزب می باشند زيرا فقط

  .بدنه نسبت به آنان کاهش يافته وضعيف می شوند اعتما ماهيت خودراعوض کنند، اگراصناف. دربرمی گيرند

بايدازفعاليت  بخواهد واردسياست بشود، اگرکسی ازاصناف ازديدمن بايستی بين صنف وسياست مرزبندی قائل شويم،

ين ا. ومرزبندی ميان صنف وسياست راحفظ کند .بين نرود بدنه ی صنف از اعتماد صنفی کمی فاصله گرفته تا

  . همگان روشن خواهدشدمرزبندی باکنارگيری ازصنف برای

اگر اين شيوه باب شود و صنف  که .،برای پروازبه سوی قدرت ازطرفی آيندگان فکرنکنند صنف سکوی پرشی است

  .کرد هيچ کس به کسی اعتماد نخواهد سکوی پرش بشود،

نراي معلمان ایکانون صنف  

٢٩/١٠/١٣٨٦  


