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 گردد و در باز و چراغ ست خموش باد می

 .اند ها یک سره خالی شده در دهکده خانه

 ایستد رهسپاری که به پل داشت گذر می

 زنی از چشم سر شک

 .سترد مردی از روی جبین خون جبین می

 نپای تا سر شکممان تا شبشا

 «نیمای یوش »  .شاد و آسان گذرد

شاید این  مهر۱۱سال ها افشانده بودند به بار نشست و دیروز دوشنبهکه را  بدزیدر سپهر سیاسی ایران معلمان جامعه ما 

و گیسوان را به وزش رها بخش نسیم ازسرشان برداشته رادانش آموزان دختر روسری ها  ،دبیرستان های کشورشدیم که در

خشم و انزجار خود را از وضعیت  ،با پاره کردن صفحه اول کتاب درسی خود هاداء در کالس تاب،شادمانرزنده وس. سپردند

تابلوی های خمینی و خامنه ای را در خشمی وافر در برابر بنیاد های و پس آنگاه در حیات مدرسه کنونی نشان دادند آموزش 

خود را به زادی و رهایی آ، شادی لحظه با برداشتن مقنعه خیابان سپس در. چهره، پاره کردندبه جا مانده ازاین دوبد آموزش 

بلکه دسته ای و گروهی خیابان ها را در نوردیدند  ،نه به شکل فردی و چند تنی با هم ،بی مهاباییشادمانی نمایش گذاشتند و با 

ها ، به نشانه شعف مردم از  اشین ها در خیابانبوق ممتد م .و مردم نیز با شادی آنان به شور و نشاط آمدند و هلهله می کردند 

اینها دهه هشتادی و نودی جامعه ما هستندکه خود را به جنبش بزرگ معلمان و . به نمایش در آمد ،این گزاره حادث شده 

-آزادی -آزادی» و توامان شعار « آزادی -زندگی  -زن»و « مرگ بردیکتاتور»جنبش عظیم جامعه ما پیوند زدند و شعار

 .را پایه و مایه رهایی خود می پندارند « آزادی

شور و نوید بخش پر شا ترین بیان به نمایببه زی« شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران»  اطالعیه شماره دو

از شما ما معلمان . دانش آموزان عزیز، جوانان دهه هشتاد و نود، شجاعت شما ستودنی است» : ه می دارنددانش آموزان اشار

شما به شجاعانه ترین زبان، در انظار جهانیان درس » :  شوندمی و یاد آور«.آموزیم می" گی شجاعت، زندگی و آزاد" درس

های سرکوب تاریخ  رهایی، برابری و آزادی را فریاد زدید؛ شما در حال مقاومت در برابر یکی از بیرحم ترین دستگاه

ال زدنی و الهام بخش در تاریخ این سرزمین و فراتر از آن در سطح منطقه معاصر خاورمیانه هستید و این شجاعت مث

و این خود نشان از آن داردکه  «.های زرینی از تاریخ قرن بیست و یکم هستید ماندگار خواهد شد و شما درحال نوشتن برگ

 . است رژیم در دستکاری و الگوی رفتار این جوانان در طول بیش از چهار دهه شکست کامل خورده 

خانواده شان و معلمان خویش آموزان، به بایسته ترین شکل موقعیت خود و  از دانش انیدر نظام صد درصد طبقاتی ما بسیار

شان بودند،  به شکل قانونی پیگیر مطالبات آموزگارانشاندانش آموزان با چشمان خویش می بینند که چگونه .می یابندرا در

لباس شخصی نظام ، و از دست و اکره عمله ،  توسط قوای سرکوب، درخیابان ها ری درخودرعوض به جای دریافت پاسخ

نیک می دانند که معلمان شریف و انسان صفت آنان که دانش آموزان . شدند یا ربوده  و دستگیرها،کتک خوردند و 

می دانند که  دانش آموزان .گردن گذارند، همچنان در زندانند  ،حاکمیت فرمان هایو  سازسناریوحاضرنشدند بر بازجویان 

ناهید    -ناهید شیرپیشه  -جعفر ابراهیمی  -محمد حبیبی  -اسماعیل عبدی  -رسول بداقی :مسئول آنان همچون آگاه ومعلمان 



... و محمدحسین سپهری  -جواد لعل محمدی- هاشم خواستار- مهدی فتحی  -معصومه عسکری  -زینب همرنگ  -فتحعلیان

ان ضد ممیز حاک رویتازه معلمانی که با قید وثیقه آزاد شده اند ، پرونده آنان در . دزنداننظالمانه در  به شکل غیرقانونی و

ماموران چگونه  ؛اند دیدهدانش آموزان با چشمان خویش . فرهنگ بازاست  تا برای روز مبادا دوباره فرا خوانده شوند

وبه  دنرا شکستآنان فرهیخته آموزگاران ی  ریم خانه و خانوادهد و حنیورش بردشان  انمعلم خانه هایبه سرکوبگر امنیتی 

سپرده معلمان سر ،را چسباندند تا به جای آنان" زیرگرفتن امنیت کشور" ،"براندازی" ،" شورش"پای آنان اتهامات نخ نمای 

 دانش آموزان خود ،ستهمین روازهم . سازند مدرسه ها روانه" معلمان سهمیه ای "بعنوان آخوند های حوزه را آزمایشی و

« آشکار»ظلم که . چیزی که عوض دارد، گله ندارد .نشان دهند  رها زاد وشکستند تا پای تا سر خود را آحریم حکومت را 

 .  شود شود، طغیان آغاز می

شب گرسنه ی شهرها  خاصه فرزندان کشاورزان و زحمتکشان روستایی درروستاها، شهرهای کوچک، و حاشیه دانش آموزان

آموز به دلیل گرانی و مشکالت معیشت  ها دانش میلیون. شوندمی حاضرسرکالس  تر، گرسنهنیزصبح سربربالین می گذارند و 

های  افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه. شدندکارونان آوران خیابانی بدل به کودکان بازمانده اند وو اقتصادی از تحصیل 

، از نگذاشتهباقی ن نوجواجوان و نیروی برای « زندگی معمولی»به داشتن یک ست که هیچ امیدی  مسکن و بهداشت در حدی

خامنه ای که  .وضع نامطلوب کنونی را از بنیان تعییر دهند ، سر به شورش برمی دارند تا کنند  عصیان می ست کههمین رو

ان را به زیر ان های پنج قاره جهکوی و برزنی را در نوردیده و با فرسنگ ها فاصله امروز همه خیاباو ، هرصدای مرگ بر

با نگاهی پدر ساالرانه و از سر خود ال به الی حرف هایش اهرشد وقساوتی بی مانند ، درصحنه ظپایش کشانده است در

. بان می کند، اشتباه را آسیا «این نوجوانانی که به خیابان می آیند را باید تنبیه کرد تا بفهمند اشتباه کردند » : گفت خواهی 

   « به پایانت سالم کن  "فرمانده"» : فرمان راندند  ریان به توعهشتاد و پنج میلیونی ما، ردم در خیابان های م

پرستاران و  -زنان به آنچنان هنگامه ای از خشم و خروش همه آحاد جامعه از  امروز پهنه رویاررویی ها در جامعه ما 

دانش آموزان و معلمان ، دانشجویان و استادان ، ، اعتصاب روی آورده اند که به ار مردمان دبهیاران گرفته تا پزشکان دوست

الیه های گوناگون کارگران و سایر قشرهای کولبران و سوخت بران ، بازنشستگان،  -ورزشکاران  -نویسندگان ، سینماگران 

یدان نبردی نابرابر با حکومت اجتماعی مردمان ایران ، برای بهسازی، بهروزی و بهزیستی خویش در پیکاری سهمناک در م

جهل و جنون و جنایت ، رفته به رفته نیاز به همسویی، هم جهتی ، همگرایی و نوعی سازمانیابی درسطوح گوناگون از 

. پیوند یابد و میرود به آن سو که با دهک های پائین جامعه را دریافته اند اعتصاب تا سنگر بندی خیابان و کمیته های محالت 

 . !و بسیار نزدیک است یر نیستآن روز د

و نیروهای سرکوب به  ؛ویه به پای اعتصاب رفتندسلعجغرافیای کارگری در، دناپتروشیمی پیمانی حالیکه کارگران دیروز در

خود  ها را با حضور بیمانند دانش آموزان خیابان دستگیری رانندگان اسنپ که به یاری مردم شتافته بودند، اقدام کردند ونیز

به پای اعتصاب دراشل سراسری در دانشگاههای کشور « دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»با شعار، دانشجویان ردیدنددرنو

معلمان .تزریق کردند تحرک عظیم جنبش مردم در خیابان های سراسر کشور خونی تازه گزینش اعتصاب ، به  ابو نشسته 

، در حرکتی وزین برای همراهی با اعتراضات حق طلبانه ی (راکتب ۵)درهمایشی سراسری درهمزمانی با روزجهانی معلم

 برایجدید درکشاکش گزینش وزیراسالمی  آمد  کارنا نشین  مجلس  "پای تا سرشکمان "امروزمردم ایران در تکاپویند،

هادی محمد » معرفی شده  وکاندید« رفاه اجتماعی اروکتعاون،» وزارت تمامی این سال ها یعنی  زارتخانه حادثه سازو

هللا توسلی، نماینده مردم بهار و کبوتر آهنگ  حفت گند قضیه را آن دیگری به نام  ،مرد سه هزارمیلیارد تومانی« زاهدی وفا

اسنادی که از اموال زاهدی وفا به دست آورده است، تاکید  »:  برمال نمود و بیان داشتعضو کمیسیون اقتصادی مجلس و

متر،  ۵۱۸متر، ویالی جنگلی سرودشت ۱۸۵۸متر، باغ دزاشیب   ۴۲۸۸، زمین کرج متر ۱۰۸۸منزل ویالیی دهکده : کرد

هزار متر،  ۱۱متر، باغ نائینی  ۵۸۸هزار و ۱۲متر، باغ کرج  ۵۵۸متر، خانه دزاشیب  ۲۲آپارتمان گل سنگ نیاوران 

متری  ۱۰۸، آپارتمان متر ۱۵۸متر، زمین شهرری  ۴۸۸هزار متر، خانه ویالیی نیروی هوایی  ۲ویالی ساحلی درچلمدن 

بنده در جلسه نیز به ایشان یادآور شدم که براساس » : توسلی افزود، «نیاوران و منازل دیگری که به نام ایشان وجود دارد

رقم را باال گرفتید، اموالم هزار میلیارد  » : ایشان به من گفتند «هزار میلیارد تومان است ۳برآوردی که انجام دادم اموالش 

با قیام و قعودی  -که برای خوش رقصی کردن به جان هم افتاده اند -باری مجلسیان بی قابلیت « ست و من سرایدارمتومان ا

مرد سه هزارمیلیارد تومانی ، " محمد هادی زاهدی وفا" به مدعی سرایداری  را در کاسه اتخاذ آرا، یشدر خود، رای خو

برای تصدی این وزارتخانه به او رأی  قاضی مرگ، ابراهیم رئیسی،، دولت  وزیر پیشنهادی تعاون، کارو رفاه اجتماعی

این جنبش اگر با خیابان . بیگمان فردی با این مشخصات هیچ کمکی به مزد و حقوق بگیران نخواهد کرد. اعتماد دادند

 !چنین کنیم و چنین  بادا .را جارو خواهد کردو امثال او هماهنگ شود زاهدی وفا 

 ۱۱۱۱اکتبر  ۱۴برابر با  ۱۱۱۴مهر  ۱۱سه شنبه 
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