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 در محکوميت حمله به تجمعات          

 شان آموزان، دانشجويان و والدينمعلمان، دانش
  
  

تشکل هماهنگی  فراخوان شورای  تشکلبا  از  برخی  حمايت  و  ايران  فرهنگيان  مستقلهای صنفی  بازنشستگانکارگران  های  و   ، 
شيراز، اصفهان،  ها شهر از جمله  معترض در دهها و گروهی ديگر از مردم  آموزان، والدين آن امروز معلمان، دانش  دانشجويان؛

اليگودرز،   اراک، ديواندره، اردبيل،  مشهد، سنندج، کرج، الهيجان، رشت، بابل، تهران، مريوان، هرسين، کاشمر، سقز، اهواز، 
ياسوج، شيروان،    ساری، بجنورد، تاکستان،،  ، نيشابورداالهونورآباد ممسنی، بوشهر، زنجان، همدان، قزوين، آبدانان، کرمانشاه،  

  و بندرعباس دست به تجمع اعتراضی زدند. جلفا، کازرون
های اجتماعی، مزدوران رژيم با حضور پُر تعداد و برخورد خشن مانع در تهران به رغم حضور چشمگير معلمان و ديگر گروه

حتا از تعداد   ،مجلس حضور داشتندتجمع در برابر مجلس اسالمی شدند. در تهران تعداد مزدورانی که با لباس شخصی در برابر  
مبارز مردم  و  والدين  از  گروهی  تهران  در  روز  همين  در  بود.  بيشتر  انتظامی  نيروهای  و   مزدوران  آموزش  ادارات  برابر  در 

خوايم، چه  چون "ما طالبان نمیهای تهران با شعارهايی هم آموز نيز در خيابانچنين دختران دانشپرورش دست به تجمع زدند. هم 
  دست به تظاهرات زدند. ،کش"ايران چه افغان" و "مرگ بر حکومت بچه

کنندگان يورش بردند. مزدوران در رشت عليه معلمان در شهرهای مشهد، سنندج، رشت، اصفهان و شيراز مزدوران رژيم به تجمع
اشکگازاشک گاز  بر  عالوه  سنندج  در  و  کردند  استفاده  تفنگآور  با  ساچمآور  براساس ههای  که  کردند  شليک  معلمان  به  ای 

گزارشات حداقل دو معلم زخمی شدند. جدا از اين در تمامی شهرها، بويژه در شهرهای کردستان نيروهای مزدور رژيم از ترس به 
  های منتهی به ادارات آموزش و پرورش را به محاصره درآورده بودند. باش درآمده و خيابانحالت آماده

گزارشاهم در چنين  غالمی  غالمرضا  و  زحمتکش  محمدعلی  است.  شده  منتشر  امروز  تجمعات  در  معترضان  دستگيری  از  تی 
انجمن اعضای  از  همگی  که  سنندج  در  ملکی  بها  و  کرج  در  عابدينی  رحمان  جمله شيراز،  از  هستند  معلمان  صنفی  های 

 "زن، زندگی، آزادی" و،  "دييداعش ما شما  یجيسب  یسپاه"، "چه افغان مرگ بر طالبان  رانيچه ا" دستگيرشدگان امروز هستند.  
بچه حکومت  بر  فراگير  "مرگ  شعارهای  جمله  از  امروزکش"  اعتراضی  همبودند.    تجمعات  دستمعترضان  هايی نوشتهچنين 

  .چون "بوکوم حرام ايران، مسموميت دختران" با خود به همراه داشتندهم
چون دانشگاه علوم پزشکی تبريز، عالمه طباطبايی تهران و تربيت مدرس های کشور هم دانشگاهچنين در تعدادی از  در اين روز هم 

  برگزار شد. ها تجمعات و تظاهراتی در محکوميت حمالت شيميايی حکومت به مدارس و دانشگاه
چنان که يميايی دانستند، همهای خود به درستی کل حاکميت را مسئول حمالت شها و سخنرانینوشتهتجمع کنندگان با شعارها، دست

های صنفی فرهنگيان ايران  شورای هماهنگی تشکل  دانند.کل حاکميت را مسئول کشتار و سرکوب معترضان در چند ماهه اخير می
قطعنامه در  "نيز  اعالم کرد:  اين موضوع  تاييد  در  پايانی خود  تهاجم و تعداد ز  یگستردگی  آسدانش  اديمدارس مورد    ب يآموزان 

آنکه   ژهيواست. به  ديبه شدت مورد ترد  ت،ي حاکم  کيدئولوژيوابستگان ا  یکه پروژه اقدامات خودسرانه از سو  دهدینشان م  ،دهيد
ه  موثر  چيتاکنون  جلوگ   یاقدام  جهت  مح   یريدر  به  تهاجم  خوابگاه  طياز  و  نگرفته  يیدانشجو  یهامدارس  اگر   صورت  است. 

شاهد اعمال به مراتب    نايقيبه ساحت آموزش مقاومت نکنند،    کيستماتيتهاجم س  نيدر مقابل ا  یو اقشار مختلف اجتماع  انيفرهنگ 
  ".بود ميدر سطح جامعه خواه یبارترخشونت

يفيت  ، آموزش رايگان و با کدر آسايش و رفاهمعلمان برای داشتن زندگی  برحق  های  از مبارزات و خواستسازمان فدائيان (اقليت)  
  . هستيمخواستار جدايی کامل دين از دولت و آموزش  ماکند. ها حمايت میهای آن آموزان و ديگر خواستبرای تمامی دانش

دانش عليه  شيميايی  حمالت  مستقيم  عامل  را  اسالمی  جمهوری  (اقليت)  فدائيان  میسازمان  دانشجويان  و  جمهوری آموزان  داند. 
دهد، تا زمانی که بر سرير قدرت است، از اين جنايات و  تکيه بر ابزار سرکوب به حيات خود ادامه می فاشيستی اسالمی که تنها با  

  حتا بدتر از آن عليه مردم دست نخواهد کشيد. 
  های امروز و تمامی زندانيان سياسی است.قيدوشرط بازداشتیسازمان فدائيان (اقليت) خواستار آزادی فوری و بی 

  
  

 برقرار باد حکومت شورايی  -مهوری اسالمیسرنگون باد رژيم ج
 دارینابود باد نظام سرمايه 

 باد سوسياليسم  زنده -باد آزادی زنده
 ) سازمان فدائيان (اقليت 

 ١۴٠١اسفند  ١۶
  حکومت شورايی  –کار، نان، آزادی 


