
 معلمان زندانی باید آزاد شوند

 

را در حالي گرامي مي داریم كه  این روز .است روز جهاني معلم اكتبر مصادف با سيزده مهر، ٥

.....( بهشتي لنگرودي و محمود آقایان اسماعيل عبدي، محمد حبيبي و) ما بهترین معلمينچندین نفر از 

 .در زندان بسر مي برند درس، ناحق و دور از كالسهای به

شود و به همين دليل  دیکتاتوری، آگاهی دادن جرم محسوب می اصوال در حكومت هاي تماميت خواه و

معلمين، ظلم مظاعف مي شود؛ زیرا این نوع حكومت ها از به اقشار آگاه و دلسوز جامعه از جمله 

وحشت دارند و براي بقاي خودشان ترجيح مي دهند که مردم را  آگاهي مردم بخصوص جوانان به شدت

در این  .های ناعادالنه حکومت باخبر نشود ناآگاهی نگاه دارند تا کودکان و جوانان از سياست در

دهند، مدام در معرض تهدید و  عدالتی و تبعيض نمی که تن به بی های آگاه و جسور معلم حکومت ها،

از طرف دیگر نقش و کار تاثيرگذار معلم در  .بازداشت قرار دارند تا آگاهی را در جامعه نشر ندهند

چنان که باید در ميان مردم شناخته شده نيست و به همين دليل ميزان دریافتی حقوق شان بسيار  جامعه آن

اند، به حکومت ها  قل است، در حالی که در کشورهایی که جامعه به نقش آگاهی پی بردهناچيز و حدا

ها جایگاه مهمی دارند و ميزان  عدالتی رشد و نما کند و اغلب معلم دهند که تبعيض و بی اجازه نمی

خطر  شان از نظر سياسی نيز مورد ها نيز متناسب با کار تاثيرگذارشان است و کمتر زندگی دریافتی آن

 .قرار می گيرد
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چه در این رژیم و چه در رژیم گذشته، معلمين آگاه ما از جمله ابوالحسن خانعلي، صمد بهرنگي و 

اند و فرزندان کشور را از وجود معملين  فرزاد كمانگر، قرباني ظلم و بيداد این گونه حكومت ها شده

 .ده و گرامی بادجان باخته زن این عزیزان یاد .آگاه و دلسوز محروم کرده اند

معلمان زنداني هر چه زودتر باید آزاد شوند و به كالس هاي درس و مدرسه بازگردند، فرزندان ما 

 .چشم انتظار معلم هاي شان هستند
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