
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  
  مي کنی را محکوم می طه آزادۀمحاکم و درحمايت از اعتصاب معلمان

  
  ک کمیبرا یهماهنگ تهيکم  ١٣٨٧اول اسفند شنبه پنج  

  
مي کنی را محکوم می طه آزادیمحاکمه   

 
 و کيستماتي از تعرض سی نظام ، بخشهي علغي و تبلی ملتي امنهي اقدام علی به اتهامات واهی کارگرني  فعالمحاکمه

 .  جزء دفاع از مطالبات برحق کارگران نداشته و ندارندی است که جرمیني فعالهي عل ،هي سرمااني حامافتهيسازمان 

 سرکوب قرون ی هاوهي شني خط بطالن بر ایگري از هر زمان دشي طبقه کارگر، اکنون بی مبارزه جارتيواقع 

 ، ی هماهنگتهيکم. ست نموده الي تبداسي را در خاموش نگه داشتن کارگران به هي سرمااني حامدي و امدهي کشيیوسطا

 بار لهينوسي خود دانسته و بدري ناپذلي تعطی فهي از وظی را با تمام توان و امکانات ، بخشی کارگرنيدفاع از فعال

 گونه فشار ها را ني ممکن  اقي خواهد که به هر طری و عدالت طلب  مخواهي آزادی نهاد ها وانسان های از تمامگريد

 .نديمحکوم نما

ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم "  " 

٣٠/١١/١٣٨٧  

 يه کميته هماهنگی درحمايت از اعتصاب معلماناطالع
 

اعتراضات معلمان ايران در چند سال اخير توانسته است با طرح خواستهای معيشتی و انسانی ، به سهم خود نمود 

مختلف مورد تهديد و   پايداری و مقاومت انسانهايی باشد که به خاطر پيگيری حقوق و مطالبات خويش به انحا 

روند مبارزاتی و مطالبه ی حقوق معلمان با توجهبه شرايط اقصادی . ته و به شدت سرکوب شده انددستگيريقرار گرف

و معيشتی نا مناسب آنها ، همواره با افت و خيزهای گوناگونی همراه بوده است با اين همه آنچه که بيش از پيش بر 

ی معلمان تاکنون نتيجه ای در خور آنها آشکار شده بی اساس بودن وعده هايی است که باوجود حضور گسترده 

  . نداشته و پاسخ آن هاهمواره، تهديد، ارعاب ، دستگيری و زندان بوده است

معلمان که بنا بر   ضمن حمايت از اعتصاب عمومی   ی کارگریها جاد تشکلي کمک به ای برایکميته هماهنگ

ر است که اين بخش از طبقه ی کارگر ايران  می باشد ، اميدوا٥/١٢/٨٧ انجمن صنفی معلمان ايران ، تاريخ  اعالم

بتواند با بکارگيری تجربيات بدست آمده از مبارزات تا کنونی خويش و ديگر هم طبقه ای های خود در مراکز کار و 

   . توليد ، گامهای بلندی برای احقاق حقوق انسانی خويش بردارد

   هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریۀکميت

٢١/١١/١٣٨٧  

  


