خﺸم و اعﺘﺮاض ﻣعلمﺎن در سﺮاسﺮ ايﺮان

بهرغم تهديدهای ﭘﯽدرﭘﯽ ارگانهای ﭘﻠيﺴﯽ-امنيﺘﯽ رژيم ارتجاعﯽ جمهوری اسﻼمﯽ  ،روز ﭘنجشنبه اول ارديبهشت ،دهها هزار معﻠم
و بازنشﺴﺘه فرهنگﯽ بار ديگر در سراسر ايران به خيابانها آمدند و در مقابل ادارههای آموزشوﭘرورش تجمﻊهای اعﺘراضﯽ برﭘا
کردند.
معﻠمان با ايراد سخنرانﯽهای ﭘرشور ،خواسﺘار تحقق خواسﺘههای فوری خود ،اجرای کامل و بﯽدرنگ رتبهبندی صحيح ،حداقل
 ٨٠درصد حقوق هيﺌتعﻠمﯽ دانشگاهها و همﺴانسازی حقوق بازنشﺴﺘگان مبﺘنﯽ بر قانون مديريت خدمات کشوری ،آزادی
بﯽقيدوبند تمام معﻠمان دربند ،توقف احضار و ﭘروندهسازی عﻠيه معﻠمان ،آزادی تشکل و تجمﻊ ،تحصيل رايگان ،توقف سياستهای
ضد آموزشﯽ خصوصﯽسازی و ﭘولﯽ سازی آموزش ،شدند.
معﻠمان در ايﻦ تجمﻊها شعار سر دادند ،معﻠم زندانﯽ آزاد بايد گردد ،وزير بﯽکﻔايت اسﺘعﻔا ،اسﺘعﻔا  ،معﻠم بيدار است از تبعيﺾ
بيزار است ،معﻠم به ﭘا خيز برای رفﻊ تبعيﺾ ،جهالت مﯽميرد ،معﻠم مﯽماند ،نه تﺴﻠيم نه خواهش ،رتبه بدون خواهش ،تحصيل
رايگان حق دانشآموز است .معﻠمان در مريوان شعار معﻠم ،کارگر اتحاد ،اتحاد سر دادند.
نيروهای ﭘﻠيس و امنيﺘﯽ رژيم تﻼش کردند مانﻊ از برگزاری تجمﻊهای معﻠمان گردند .در تهران ،نيروهای ﭘﻠيس و امنيﺘﯽ رژيم با
اسﺘقرار در برخﯽ خيابانها و دسﺘگيری معﻠمان تﻼش کردند مانﻊ از تجمﻊ آنها در مقابل وزارت آموزش و ﭘرورش شوند.
به گزارش شورای هماهنگﯽ تشکلهای صنﻔﯽ فرهنگيان در جريان تجمﻊهای سراسری اول ارديبهشت ،دهها تﻦ از معﻠمان در
سراسر ايران بهويژه در تهران ،بازداشت شدند.
شورای هماهنگﯽ تشکلهای صنﻔﯽ فرهنگيان ايران در بيانيه ﭘايانﯽ تجمﻊهای سراسری اعﻼم کرده است:
ما با صدای رسا اعﻼم مﯽکنيم که مطالبات ما بخشﯽ از حقوق انﺴانﯽ و اوليه ماست .تنها راه تحقق مطالبات فرهنگيان اتحاد و
همبﺴﺘگﯽ تشکيﻼتﯽ است و بهزودی تاريﺦ تجمﻊ بعدی را اعﻼم مﯽکنيم و روند اعﺘراض تا تحقق مطالبات ادامه خواهد داشت.
سازمان فدائيان)اقﻠيت( از مبارزات ﭘيگيرانه معﻠمان که تنها راه تحقق مطالبات آنهاست ،حمايت مﯽکند و خواسﺘار تحقق فوری
تمام مطالبات معﻠمان است.
سازمان فدائيان)اقﻠيت( اقدامات سرکوبگرانه ﭘﻠيس و بازداشت تعدادی از معﻠمان را شديداً محکوم مﯽکند .معﻠمان بازداشتشده بايد
فوری و بﯽقيدوشرط آزاد شوند.
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