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 خشم و اعتراض معلمان در سراسر ايران

 
 
  
ها هزار معلم ده ،شنبه اول ارديبهشتروز پنج، ی اسالم یجمهور یارتجاع ميرژ  یتيامن -یسيپل یهاارگان یدرپیپ یدهايتهد رغمبه

برپا   یاعتراض  یهاتجمع  وپرورشآموزشهای  ها آمدند و در مقابل اداره به خيابان   رانيدر سراسر ا  گريبار دو بازنشسته فرهنگی  
 کردند. 

  
حداقل    ،صحيح  یبندرتبه  درنگیبهای فوری خود، اجرای کامل و  تحقق خواسته  خواستار،  های پرشوربا ايراد سخنرانی  معلمان

ه  ٨٠ حقوق  بازنشستگان  یسازهمسانو      هادانشگاه  یعلمئتيدرصد  کشور  حقوق  خدمات  مديريت  قانون  بر   ی آزاد  ،یمبتنی 
 یهااستيتوقف س، تحصيل رايگان،  تشکل و تجمع  یمعلمان، آزاد   ه يعل  یسازمعلمان دربند، توقف احضار و پروندهام  تم  دوبنديقیب

 . شدندش، آموز یساز یو پول یسازی خصوص یضد آموزش
  

امعلمان   دادندشعار  ها  تجمع  نيدر  بايد گردد، معلم  سر  آزاد  ب  ، استعفا، استعفا    ت يکفایبوزير    ،زندانی  از تبع  ردايمعلم   ضي است 
 ل يتحص  ،  نه خواهش، رتبه بدون خواهش  مينه تسل،  ماندیمعلم م  ،رد يمیمجهالت    ،ضيرفع تبع  یبرا   زيمعلم به پا خ،  است  زاريب

 شعار معلم، کارگر اتحاد، اتحاد سر دادند.  وانيدر مر معلمان آموز است.حق دانش گانيرا
  

با   مي رژ  یتي و امن  سي پل  یروهاين  ،در تهرانهای معلمان گردند.  ز برگزاری تجمعنيروهای پليس و امنيتی رژيم تالش کردند مانع ا
  شوند.  ها در مقابل وزارت آموزش و پرورش  آن تالش کردند مانع از تجمع معلمان یريو دستگ  هاابانيخ یاستقرار در برخ

از معلمان در  ده    ی سراسری اول ارديبهشت،هادر جريان تجمع  انيفرهنگ  یصنف  یهاتشکل  یهماهنگ   یشورابه گزارش   تن  ها 
 .بازداشت شدند ،در تهران ژهيوبه سراسر ايران 

  
 های سراسری اعالم کرده است:در بيانيه پايانی تجمع رانيا انيفرهنگ  یصنف یهاتشکل یهماهنگ  یشورا

  
اعالم م  یبا صدا  ما اول  یاز حقوق انسان  یکه مطالبات ما بخش  ميکن ی رسا  تنها راه تحقق مطالبات فرهنگ استم  هيو  اتحاد و   اني. 

 .شتو روند اعتراض تا تحقق مطالبات ادامه خواهد دا  ميکنیرا اعالم م یتجمع بعد خيتار یزودبهاست و  یالتيتشک  یهمبستگ 
  

خواستار تحقق فوری و    کندحمايت می  ،هاستمعلمان که تنها راه تحقق مطالبات آن  رانهيگ ي پئيان(اقليت)  از مبارزات  سازمان فدا
 است.  تمام مطالبات معلمان

  
بايد    شدهبازداشتمعلمان  کند.  معلمان را شديداً محکوم می  سازمان فدائيان(اقليت) اقدامات سرکوبگرانه پليس و بازداشت تعدادی از

 .آزاد شوند دوشرطيقیبو  یفور
 
 
  

  يی برقرار باد حکومت شورا -یاسالم یجمهور  ميسرنگون باد رژ
  سمياليباد سوسزنده  -یآزاد بادزنده 

  ) تي(اقل انيفدائ سازمان
 ١۴٠١ ماهبهشت يارداول 

  
  يی حکومت شورا – ینان، آزاد کار،

  
 


