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 يورش وحشيانه به تجمع معلمان رود سر را قوياً محکوم می کنيم 

 
 
 

  
اش راهی "دادگاه" زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگيان گيالن همراه با خانوادهکه عزيز قاسماسفند درحالی   ٢١صبح امروز شنبه   

با اعمال خشونت و هتک حرمت عليه ارودسر بود، نيروهای سرکوب و مزدوران   آنان  امنيتی  عضای خانواده وی، از همراهی 
کردند. محل تجمع معلمان که فراخوان آن از قبل توسط کانون صنفی فرهنگيان گيالن صادرشده بود، از ساعات اوليه صبح ممانعت  

ادی  ها را وحشيانه موردحمله قراردادند. تعدنامروز به اشغال نيروهای سرکوب درآمده بود. مزدوران حکومتی معلمان و تجمع آ
 شدت مورد ضرب و شتم قراردادند. اظ رکيک تعداد ديگری را بهاز معلمان را بازداشت نموده و با الف

  
بوس حامل معلمان بندر انزلی که قصد شرکت در تجمع را داشتند جلوگيری در همين حال نيروهای انتظامی و امنيتی از تردد مينی

ه جان معلمان افتادند. نيروهای يگان علمان را به مقر سپاه بردند و در آنجا ببوس حامل ممزدوران دستگاه حکومتی مينی  نمودند.
ويژه که سروصورت خود را پوشانده بودند، ددمنشانه معلمان را مورد ضرب و شتم شديد قراردادند. ضربات وارده به حدی شديد 

 مارستان شدند. بود که دو تن از معلمان زن راهی بي
  

جيره وحشيانه  يورش  چند  خودر  سرکوب،  دستگاه  ناماران  به  معلمان  از  پور،حسن تن  صديقی  محمود  آقاجان،  اميرحسين  های: 
بازداشت  که  است  آن  از  حاکی  خبرها  شدند.آخرين  بازداشت  لنگرودی  بهشتی  محمود  و  فرهيخته  مسعود  از   نظريان،  پس  شدگان 

 اند.عد آزادشده تهديد و بازجويی چند ساعت ب 
  
وحشيانه  اقدامات  تن    اين  چندين  بازداشت  جنبشو  فعاالن  از  تشديد ديگر  از  حاکی  آشکارا  اخير،  روز  چند  طی  اجتماعی  های 

سرکوب و خفقان است. ارتجاع اسالمی براين خيال واهی است که با تشديد سرکوب و ضرب و شتم و بازداشت و به زندان افکندن 
اعتراضی ديگر فعاالن سياسی و صنفی، می  فعاالن جنبش  تودهمعلمان و  بترساند و  تواند  از روی های مردم را  به آنان را  آوری 

 اعتراض و مبارزه بازدارد. 
  

توان با تمام تجارب مبارزات چند سال اخير اما نشان داده است که کارگران، معلمان، بازنشستگان و ساير اقشار زحمتکش را نمی 
اقشار زحمتکش محربه سرکوب، مرعوب ن يا از صحنه خارج ساخت. مادام که معلمان و ديگر  ادامه مبارزه بازداشت و  از  ود، 

 های خود نرسيده باشند، مبارزه نيز ادامه دارد. جامعه به خواست
  

به افتاد،  اتفاق  رودسر  در  امروز  که  نشانآنچه  تودهروشنی  از  رژيم  وحشت  کارگرا دهنده  اعتراضی  تجمعات  و  مردم  و ن  های 
شدت در وحشت است از اينکه از  داند که به پايان عمر خود نزديک شده است و بهخوبی میزحمتکشان است. جمهوری اسالمی به

 ای حريقی بزرگ برخيزد و دودمان رژيم حاکم را بسوزاند و خاکستر کند. هر تجمعی و از هر جرقه
  
شدت محکوم ر و ضرب و شتم معلمان بندر انزلی و رودسر را به ودس سازمان فدائيان (اقليت) يورش وحشيانه به تجمع معلمان ر 

  کند و خواهان آزادی تمام معلمان زندانی و زندانيان سياسی است.می
ها و مبارزات معلمان مبارز و زحمتکش، خواهان پايان دادن به هرگونه تعقيب  سازمان فدائيان(اقليت) ضمن حمايت از تمام خواست

 های صنفی معلمان است. سازی عليه اعضاء و فعاالن تشکلدهرونقضايی و امنيتی و پ
 
  

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

  سازمان فدائيان (اقليت) 
 ١۴٠١اسفند  ٢١

  
 ئی شورا حکومت – آزادی  نان، کار،

 


