اﯾران :ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣﺑﺎرزات ﺧود را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
در اﯾران ،ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺳﻘوط ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ،ﺗﺷدﯾد ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺷدﯾد ﺳرﮐوب ﭘﻠﯾﺳﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ را ﻣﺗﺣﻣل
ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ ،ﺷﺎھد ﺑﺳﯾﺞ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ ﺗوﺳط اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻘوق ﺑﮕﯾران و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ھﺳﺗﯾم.
ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺧود ،ﻣﮭر ﺧود را ﺑر ﺻﺣﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور زدﻧد .ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ
ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ،ﯾﮏ ﭼﻧد ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻋﺗراﺿﯽ در روزھﺎی  ١٢ ،١١ ،١٠و  ٢٣دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠٢١در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑرﮔزار ﺷدﻧد .اﯾن
ﻣﺑﺎرزات ﺗوﺳط ﺑﺳﯾﺞ ھﺎی دﯾﮕر ،ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی وﺳﯾﻊ ﺗر ،دﻧﺑﺎل ﺷدﻧد .در روزھﺎی  ٢٠و  ٣٠ژاﻧوﯾﮫ ﯾﮏ ﺗﺣﺻن دو روزه ،و
 ١١٠٠٠ﺗﺣﺻن در  ٢١٣ﺷﮭر ،ﻋﻣدﺗﺎ ً در ﻣدارس ﺑرﮔزار ﺷد.ھم ﭼﻧﯾن در  ٣١ژاﻧوﯾﮫ ﺗظﺎھرات اﻋﺗراﺿﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و در
ﻣﻘﺎﺑل ادارات وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﺑرﮔزار ﺷدﻧد.
ﺑﺎ وﺟود ﺗﮭدﯾدات و ﻓﺷﺎرھﺎی وارده از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن از طرﯾﻖ ﺳردادن ﺷﻌﺎرھﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود را از ﺟﻣﻠﮫ
اﻓزاﯾش ﺣﻘوق و ﻣﺳﺗﻣری ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺎن ﮐردﻧد.
در ﺷﯾراز ھزاران ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده ﺣﺗﯽ ﺧواﺳﺗﺎر اﺳﺗﻌﻔﺎی وزﯾر آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺷور ﺷدﻧد .در ﮐرﻣﺎن ﺑر روی ﺑﺎﻧدروﻟﯽ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده ﺑود» :آﺧوﻧدھﺎ ﻧﺑﺎﯾد وارد ﻣدارس ﺷوﻧد« ،ﺷﻌﺎری در اﺑراز ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ طرح رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺄﻣورﯾت و دﺧﺎﻟت ﺑﯾﺷﺗر
روﺣﺎﻧﯾون در ﻣدارس.
در ﺳﻘز در ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺧواﺳﺗﺎر آﻣوزش زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﻣدارس ﺷدﻧد  -اﯾران ﮐﺷوری ﭼﻧد ﻗوﻣﯾﺗﯽ اﺳت اﻣﺎ رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﺎﻧﻧد رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﻓﻘط زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن رﺳﻣﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺗدرﯾس زﺑﺎن ﻣﺎدری در
ﻣدارس ﻣﻣﻧوع اﺳت .اﺧﯾرا ً رژﯾم زھرا ﷴی ،ﻣﻌﻠم ُﮐرد را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗدرﯾس ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ،ﺑﮫ ﺟرم »ﺗﺷﮑﯾل ﮔروھﮏ ﻋﻠﯾﮫ
اﻣﻧﯾت ﮐﺷور« ﺑﮫ  ۵ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﮐرده اﺳت.
ﻧﮑﺗﮫ ﭼﺷﻣﮕﯾر در اﯾن ﺗظﺎھرات ھﺎ ،از ﯾﮏ ﺳو ﺷرﮐت ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﺎ ﺷﻌﺎر » ﺷﺎﻏل ،ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ،اﺗﺣﺎد ،اﺗﺣﺎد!« ،و از
ﺳوی دﯾﮕر ﺣﺿور و ﺣﻣﺎﯾت ﭘدران و ﻣﺎدران داﻧش آﻣوزان در آن ھﺎ.
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﭘرداﺧﺗﻧد .در ﻓﮭرﺳت ﻧﺎﮐﺎﻣل اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ
ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ،ﺑﮫ اﯾن اﺳﺎﻣﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧورﯾم :ﺷﻌﺑﺎن ﷴی ،ﷴﻋﻠﯽ زﺣﻣﺗﮑش ،اﺻﻐر اﻣﯾرزادﮔﺎن ،ﻗﮭرﻣﺎن ﺣﺎﺗﻣﯽ ،اﺣﻣد ﺣﯾدری،
داودی ،اﺣﻣدی .ﺑﺎﯾد اﻓزود ﮐﮫ ﺟﻌﻔر اﺑراھﯾﻣﯽ از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل و ﻧﯾم ﺣﺑس
ﺗﻌزﯾری ﻣﺣﮑوم ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺣﮑم وی ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت.
ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ،در ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ در  ٣١ژاﻧوﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت اﯾن ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻋﺗراﺿﯽ ﻣﻧﺗﺷر
ﮐرد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣوزش ﻧﺎﺑراﺑر ،ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی آﻣوزش ،اﻓت ﺳطﺢ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳﻘوط ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر
زﺣﻣﺗﮑش و ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺷدت اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻗﺎطﻊ ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ رﯾﺎﺿﺗﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت ﺑﮫ
ﻣﺟﻠس را اﺑراز ﻣﯽ دارد و ﺧواﺳت ھﺎی ﺧود را ﭼﻧﯾن ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷود:
 اﻓزاﯾش ﺣﻘوق ﺷﺎﻏﻼن و ﻣﺳﺗﻣری ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی آﻣوزش و ﭘرورش، آﻣوزش راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ، اﻓزاﯾش ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣدارس ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻏﺎرت ﺻﻧدوق ذﺧﯾره ﻓرھﻧﮕﯾﺎن ﺗﺿﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ در آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺷور. ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﭘﯾﮕرد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن آزادی زﻧداﻧﯾﺎنﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر اراده راﺳﺦ ﻣﻌﻠﻣﺎن در ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷدن در ﺑراﺑر ﺳرﮐوب و اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﺗﺎﮐﯾد دارد..
ﻓﻌﺎﻻن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری در اﯾران ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳرﮐوﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ اﻧد ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد.
ﭘﺎرﯾس ٢۴ ،ﻓورﯾﮫ ٢٠٢٢
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