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 ازفراخوان شورای هماهنگی و                

 اعتصاب سراسری معلمان حمايت کنيم          
 
 
 
  

تشکل هماهنگی  تاريخ  شورای  در  فراخوانی  انتشار  با  ايران،  فرهنگيان  صنفی  پيشکسوتان   ٢٧های  شاغل،  معلمان  همه   ، آبان 
آبان فراخوانده است. شورای    ٣٠و    ٢٩صاب در روزهای  به اعت  بازنشسته و دانش آموزان شجاع در مدارس دولتی و غيردولتی را

بی کشتار  به  اشاره  فراخوان ضمن  اين  در  تودههماهنگی  ازجمله رحمانه  اخير،  ماه  دو  طی  حاکميت  فجيع  جنايات  و  مردم  های 
کارانه مات جنايتين اقداها، جنايات هولناک نيروهای سرکوب، بسيجيان و مزدوران اطالعاتی موسوم به لباس شخصی، اربايیآدم 

  را قاطعانه محکوم نموده و خطاب به حاکميت اعالم کرد :"اين آغاز فصل جديدی از اعتصابات سراسری معلمان خواهد بود."
  

اقشار و  از فراخوان شورای هماهنگی و اعتصاب سراسری معلمان و دانش آموزان، همه  فدائيان(اقليت)، ضمن حمايت  سازمان 
ازجمله اتوبوسدانشجو  مبارزان  واحد  شرکت  گران  کار  ايران،سنديکای  نويسندگان  کانون  سنديکای يان،  حومه،  و  تهران  رانی 

هفت اتوبوسکارگران  رانندگان  دولت،  کارمندان  پرستاران،  بهتپه،  شهری  و های  فراخوان  اين  از  حمايت  به  را  کارگران  ويژه 
  کند. پيوستن به اعتصاب سراسری دعوت می

  
اسال بهارتجاع  نزديکموازامی  برای ت  که  مردمی  خونين  سرکوب  و  کشتار  ميزان  بر  آشکارا  خود،  ننگين  عمر  پايان  شدن  تر 

های شهری و کار جمهوری اسالمی طی دو ماه و چند روزی که از خيزشاند افزوده است. رژيم جنايتسرنگونی آن به پا خاسته
آموز  نوجوان و کودک و دانش  ۵٠ا به گلوله بسته و نزديک به  ردم مبارز رجوانان و م  نبردهای خيابانی گذشته است، صدها تن از

ها های مردم مبارز را بازداشت و به زندان افکنده است.دهرا به قتل رسانده است. هزاران تن از جوانان، زنان، دانشجويان و توده
حداعال کارانه خود را به ستان اقدامات جنايتاست. در کردستان و بلوچها داده  ها را تحويل خانواده دختر جوان را ربوده و جنازه آن
شده است. ارتجاع اسالمی در روزهای پايانی  کارانه هرروز ادامه داشته و بر ابعاد آن نيز افزودهرسانده است. اين اقدامات جنايت

  عمر خود ممکن است به هر جنايت فجيع ديگری نيز دست بزند. 
  

همه قتل و کشتار و آدم کشی و ناامنی، هيچ راه ديگر وجود ندارد جز آنکه اين رژيم ددمنش و سرکوبگر را  به اين برای پايان دادن  
توده خاک سپرد.  به  هميشه  برای  را   پوسيده موجود  نظم  تمام  و  ابعاد سرنگون کرد  در  بايستی  ستمديده  و  مردم زجرکشيده  های 

گسترگسترده و  علنی  مبارزه  ميدان  به  پا  معلمان،  تری  سراسری  اعتصابات  گسترش  با  بگذارند.  حاکم  ارتجاع  با  رويارويی  و  ده 
بايد  کارگران  سراسری  اعتصابات  با  خصوصاً  اقشار  ساير  و  کارمندان  پرستاران،  دانشگاه،  اساتيد  آموزان،  دانش  دانشجويان، 

ارگان در منگنه گذاشت و  قيارتجاع حاکم را  با  آنگاه  فلج کرد،  آن را  تودههای سرکوب  را  ام مسلحانه  تمام بساط نظم موجود  ای 
  برچيد.

  
جنايت اقدامات  تمام  فدائيان(اقليت)  میسازمان  محکوم  قوياً  را  اسالمی  جمهوری  کش  آدم  رژيم  اعتصابکارانه  از  و  های کند 

  کند. سراسری کارگران، معلمان، دانش آموزان، دانشجويان و ساير اقشار زحمتکش حمايت می
  

  
  تصابات سياسی سراسری باد اعزنده 

  برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  باد سوسياليسمزنده  -باد آزادیزنده 

  سازمان فدائيان(اقليت) 
١۴٠١آبان ٨٢  

  
  حکومت شورايی  -کار نان آزادی


