
 

   ! میبرحق معلمان زحمتکش دفاع کن یاز خواسته ها

که از روز  شیبرحق خو یتحقق خواستها یمعلمان سراسر کشور برا مبارزه

 .افتیمهرماه ادامه  22دوشنبه  زیامروز ن مهر ماه آغاز گشته ،  22 کشنبهی

 ایپالکاردها نوشته و همراه با عکس  یمعلمان مبارز رو نیکه ا یهائ خواسته

 طیشرا انگریپخش کرده اند نه فقط ب یمجاز  یاز تحصن خود در فضا یلمیف

 یآموزش  ستمیدردناک س اریبس تیباشد بلکه وضع یآنان م یشتیمع میوخ

بر دوش  کشور را  یسازان فردا ندهیآ یعنیفرزندان مردم،  تیو ترب میتعل فهیمعلمان که وظ. دهد ینشان م زیرا ن

 ریز که اکثراً  یحقوق هائ افتیدر لیبه دل یاسالم یجمهور میرژ یضد خلق تیطرف تحت حاکم کیدارند ، از 

چه  که  یآموزش مخرب ستمیبا س گریبرند و از طرف د یبه سر م یشتیسخت مع تیخط فقر قرار دارند، در وضع

کشور  حاکم در  یآموزش ستمیس تیواقع. باشند یاز آن در رنجند، مواجه م داً یشد آموزانو چه دانش  نیمعلم

پرورش  و ، مردم از آموزش  یآموزش ستمیس نیبا ا: "نموده است فیصورت توص نیمبارز به ا نیاز معلم یکیرا 

 ".است  یادیبن راتییتغ ارهتنها راه چ. نخواهد گرفت ادی زیچ چیو دانش آموز ه زاریمعلم از شغلش ب گردان،یرو

 یستیمعلم کمون ،یصمد بهرنگ یاز آموزش ها یکیبه دست گرفته اند، از  یکه معلمان اعتصاب یپالکادرهائ در

راه که  د،یترس دیهمه اش که نبا: "شده است ادیاست ،  ریناپذ ی، جدائ یفدائ کیکه نامش از رزمندگان چر 

 گانیرا لیحقوق متناسب با تورم، تحص شیتوان افزا یمعلمان م یاز اهم خواستها".  زدیر یترسمان م میافتیب 

  :    اند نیچن زینقش بسته در پالکاردها ن یخواستها یبرخ.  را نام برد یمعلمان زندان یهمه، آزاد یبرا 

نالم،  یهم از فقر م ان،یکارآمد، حق فرهنگ مهی،  ب"است انیحق همه دانش آموزان و دانشجو گانیآموزش را" 

گردد، بهداشت و  دیآزاد با یمعلم زندان ان،یفرهنگ رهیاختالس شده از صندوق ذخ یهم از فرق، برگرداندن پولها 

  ...یشتیو مع یصنف تیاعتراض به وضع گان،یدرمان را 

خود دست به  یکار و زندگ  طیشرا رییتغ یبرا رانیکه معلمان زحمتکش و شجاع ا ستیبار ن نیاول نیهر چند ا  

 یجمهور سمیالیوابسته به امپر میکه رژ ردیگ یصورت م یطیاعتراض زده اند، اما امروز مبارزه آنها در شرا 

رعب و وحشت و  طیکوشد شرا یخود م یها یسرکوبگر دیو ببند و گسترش و تشد ریبا توسل به بگ یاسالم 

از مردم تحت  یقشرهائ گرینندگان، کسبه و دشجاعت معلمان همچون را. گرداند یخفقان را بر جامعه مستول 

 یها یگریهمه وحش رغمیآنها عل. است افتهی یدشمن تجل غیت ریاوضاع دشوار و ز نیستم ما درست در چن 

کننده مبارزات توده ها  یرهبر یانقالب یروین کیحال در فقدان  نیبا ا . مبارزه گذاشته اند دانیدر م یباز پا ، میرژ 

و رساندن  ابانیآمدن به خ یمعلمان به جا یآنها به خواست سازماندهندگان اعتصاب سراسر ران،یداخل ا در 

شکل بروز داده اند که  از  نیاعتراض خود را به ا ران،یدربند ا یحق طلبانه خود به گوش همه توده ها یادهایفر 

 لمیکه عکس ها و ف یه گونه اب. کرده و در دفتر مدرسه خود متحصن شوند یدرس خوددار یرفتن به کالس ها 

 یاسینتوانسته اند در مق زیآموزان ن ششکل مبارزه و اعتراض، دان نیدهند در ا یمنتشر شده نشان م یها 

از شهرها دانش آموزان مبارز به   یالبته در برخ. ندیافزایو بر قدرت مبارزه آنان ب یگسترده معلمان خود را همراه 

تاکنون در  رانیا انیمعلمان و فرهنگ یاعتصاب و تحصن سراسر. از اعتصاب معلمان خود دست زده اند تیحما 

 .گسترش داشته است رانیمختلف ا یشهرها 

 



مدارس  یآموزش یگشته و آنچه که امروز در فضاها لیتحم رانیکه امروز بر معلمان ا یقابل تحمل ریغ طیشرا

 هیو سلطه نظام سرما تکاریجنا یاسالم یجمهور نیدارد،  ماحصل چهل سال حکومت ننگ انیکشورمان جر 

 گرید کباریاست که  یکنون ملقابل تح ریغ طیمعلمان زحمتکش درست در اعتراض به شرا. باشدیوابسته م  یدار

 .اند دهیرا به چالش کش یاسالم یآموزش و پرورش جمهور یاعتراض برخاسته اند و نظام ضد خلق به 

 یطرف همه اقشار و طبقات مردم کیکه از  یمبارزه ا. است انیدر جر یحاد یامروز مبارزه طبقات، جامعه ما  در

مبارزه  نیدر ا گریواداشته است، و از طرف د یاسالم یجمهور سمیالیوابسته به امپر میبا رژ یروئ در به رو را 

 یها و راه حل ها وهیدر غالب کردن ش یخود سع یطبقات یها دگاهیدر جامعه بر اساس د یطبقه و قشر هر 

ما تنها با  دهیکرد که معلمان زحمتکش و جان به لب رس دیتأک دیبا تیواقع نیبه ا یبا آگاه. خود را دارد یمبارزات 

دادن به هر گونه نفوذ  انیو پا یدار هیسرما ستمیس یو نابود یاسالم یجمهور میرژ یمبارزه جهت سرنگون 

برحق و عادالنه خود خواهند بود؛ و تنها با  یاست که قادر به تحقق خواستها رانیا هدر جامع سمیالیرامپ 

 تیو ترب میدر تعل شیآزاد به رسالت خو یرانیا یتوانند در فردا یتوده ها م یبه دست توانا میرژ نیا یسرنگون 

 .تحقق ببخشند نینو یاز سازندگان جامعه ا ینسل 

توانند از  یکه م یکه به هر شکل میخواهان مبارز یروهایو همه ن رانیتحت ستم ا یتوده ها گریاز کارگران و د ما

خود را با مبارزه شجاعانه و عادالنه  آنها  یکنند  و همبستگ تیحما رانیبر حق معلمان زحمتکش ا یخواسته ها 

 .نشان دهند 

 رانیباد مبارزات معلمان ا روزیپ

 یاسالم یجمهور سمیالیوابسته به امپر میبر رژ مرگ

 راهمان یروزیبه پ مانیا با

 

 رانیخلق ا ییفدا یکهایچر

  7231مهر  و سوم ستیب

  


