
حمایت و همبستگی با اعتراض سراسری و 

 مطالبات به حق معلمان و بازنشستگان در ایران

 
 ، "شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران از فراخوان      

وز ، ر ۷۹۲۱مهر ماه  ۲۲در "گروه اتحاد بازنشستگانمهرماه و نیز از فراخوان   ۲۲و ۲۲برای تحصن در روزهای 

حماسه بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه قویا حمایت کرده و اخبار اعتراضات و مطالبات به حق آنها را به 

 . اطالع افکار عمومی بین المللی و تمامی نهادها و کانونهای مترقی جهانی میرساند

به  ،داعتراض به پایین بودن حقوق و دستمز و تورم،ها گرانی ی به طرح چرایی بدرست ها و اعتراضات این تحصن

پائین بودن حقوق، نقض حق به کیفیت زدائی از آموزش، ،  شاعتراض به پولی سازی آموز، پائین آمدن قدرت خرید

اعتراض به کاهش قدرت  نبود بیمه کار آمد و فراگیر، نبود مدارس امن و ایمن و استاندارد،، برای همه آموزش رایگان

سایر خواست ... به ادامه بازداشت فعالین و  ناعتراض به زندانی کردن معلما ،هخرید معلمان در کنار سایر اقشار و جامع

 . ها برپا می گردد

را در  آنچنان بی حقوقی، ناامنی و توحش رژیم منفور سرمایه داری ایران با اقتصاد و سیاست ورشکسته،

برای معلمان و سایر . شرافتمند جاری نموده استمعلمان  رو از جمله صدور حکم شالق بر پیکسراسرجامعه 

ستم و استثمار به جا نمانده هیچ راه دیگری برای مبارزه و به پائین کشیدن این دستگاه  ،گروهبندی های جامعه ما 

 . است

دانشجویان ، دانش آموزان و والدین آنان ، نی، بازنشستگان، برای اکثریت جامعه؛ کارگران، معلمان، پرسنل درما

کسب یک زندگی انسانی، تامین معیشت، آموزش و بهداشت رایگان  ،جوانان و تمامی اقشار تحت ستم و استثمار

اعتصاب رانندگان کامیون ها ، : پیوند مبارزات موجود در صحنه جامعه از جمله ، است درگرو مبارزه متشکل و متحد

و دانشجویان همه وهمه در پیکره اعتصاب عمومی  تحصن معلمان و اعتراض خیابانی بازنشستگان و تحرکات کارگران

سرنوشت و حاکمیت  ،گرفت اید قدرت را از دست نظام گندیده سرمایه داریب.  فلج نمایدمی تواند نظام را سراسری 

 . یمباید اداره کنبدست خود و با مدیریت خود  را جامعه

خارج کشور –ری در ایران نهادهای همبستگی با جنبش کارگ  
 ۰۸ اکتبر۸۱۰۲ 
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