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 !معلمان به مبارزات خود ادامه خواهند داد

 
اسفند ماه هشتاد و پنجدهم زيس                                                                           )ت ياقل (انيسازمان فدائ     

 
 

ران در يز حدود ده هزار تن از معلمان سراسر اي اسفند ن١٢ متعدد ، امروز شنبه یها  اعتراضات و تظاهراتیدر پ

 . اجتماع کردندی اسالمیورابرابر مجلس ش

 در رابطه با یين تظاهرات به تهران آمده بودند، با طرح شعارهاي شرکت در ایران برايمعلمان، که از سراسر ا

ر آموزش و پرورش و ي وزی حق مسلم ماست، خواستار استعفای انسانی خود از جمله زندگی رفاهیها خواست

 .دند خود شیها  دولت به خواستی فوریيگو پاسخ

ها از   از پر بودن کالسی  فشار ناشیطيها در شرا آن. کنند ی می زندگیبار اقتصاد فاجعه طيران در شرايمعلمان ا

 یتي و امنیفته،  نبود امکانات مناسب در مدارس و از همه باالتر، فشار عوامل جاسوسيدانش آموزان، مدارس چند ش

 که یکنند؛ حقوق یافت مي هزار تومان در٢٠٠ تا ١٢٠ معادل یا نهايکنند، که حقوق ماه یم در مدارس را تحمل ميرژ

 .ن خط فقر قرار دارديم پائي رژیبا اتکاء به آمار رسم

برند، اعتراضات آنان از  ی که معلمان در آن به سر میر قابل تحمل کار و فقريط نامناسب و غين شراير ايي تغیبرا

ها تن از  اند، ده  و تجمع انجام دادهیا دهها اعتصاب، حرکت اعتراضه  تا کنون، آن٨٠از سال . ش آغاز شدي سال پ۵

گر تحت فشار قرار يا به طرق ديد شده  و يا  تبعير و يگرد قرار گرفته، دستگيها مورد پ ن حرکتيآنان در ا

 .  معلمان را خاموش کندیدات، نتوانسته صداين تمهيرغم ايم علياند، اما رژ گرفته

ها  آن.  متناسب با سطح تورم،  در همه سطوح آموزش و پرورش هستندیدن مطالبات حقوقمعلمان خواهان برآور

ب و اجرا نشود به اعتراضات خود به اشکال مختلف از ي تصویت کشوريريحه خدمات مدياند مادام که ال د کردهيتهد

ن پاسخ يآخر. داد درس، اعتصاب و تظاهرات ادامه خواهند یها ل کردن کالسيجمله حضور در مدارس اما تعط

 که در آن چهارچوب حقوق یت کشوريريحه خدمات مديب الي تصوین است که برايم به خواست معلمان ايرژ

ارد تومان يلي م٣٣٠٠ر کارکنان دولت برخوردار خواهند شد، ي متناسب با سایافته و آنان از حقوقيش يمعلمان افزا

 .کسر بودجه است

رد و يگ ی معلمان را در بر می تشکل صنف٣٠، که "ان کشوري فرهنگی صنفیاه  تشکلی هماهنگیشورا"ه ياني در ب

 :د شده است کهيان تجمع امروز مقابل مجلس خوانده شد، تهديدر جر

 ضمن حضور در ٨۶ /٢/ ٩ فوق در روز يكشنبه یها  شور در صورت عدم تحقق خواستهما فرهنگيان سراسر آ " 

به نشانه  ٨۶ /٢/ ١٢نمائيم و همچنين روز چهارشنبه   ی میها خوددار  مدارس عليرغم ميل خود از حضور در آالس

 ." تجمع خواهيم نمود١٢ صبح تا ٩اعتراض در ادارات شهرستانها و سازمانها در مراآز استانها از ساعت 



انه يزند که سال ی برحق معلمان سر باز میها  به بهانه کسر بودجه از تحقق خواستی در حالی اسالمیم جمهوريرژ

 سرکوبگر خود یروهاي و نی جاسوسیها ، گسترش  دستگاهید ابزار و آالت جنگيارد دالر را صرف خريليها م ده

 .کند یم

ن قشر يطلبانه، معلمان، ا ن حرکت حقيت از ايد با حمايبا. فه استيک وظيدفاع از اعتراضات برحق معلمان کشور 

 یها کنند، را در تحقق خواست یودکان و نوجوانان م خود را صرف آموزش و پرورش کیزحمتکش را که انرژ

 . رساندیاريشان  برحق و عادالنه

ن حرکت ي از ایبانيم و  همگان  را به پشتيکن ی معلمان اعالم م ت قاطعانه خود را از خواست و مبارزاتيما حما

  .ميخوان یبرحق فرا م

 

 ی برقرارباد حکومت شورائ– ی اسالمیم جمهوري باد رژ سرنگون 

 سميالي باد سوس  زنده – ی دار ه ينابودباد نظام سرما

 )ت ياقل(ان يسازمان فدائ

 ١٣٨۵ اسفند ١٢
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