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 کنيم ھا و مبارزات معلمان حمايت  از خواست

 

 

 
  

براساس گزارشات منتشره . مھر، در روز جھانی معلم، ھزاران معلم در سراسر کشور دست به تجمع اعتراضی زدند ١٣شنبه  ۵صبح امروز 
تربت حيدريه، اصفھان، مريوان، آباد، رشت، بوشھر، شيراز، قزوين، سنندج، ھمدان، کرمانشاه،  معلمان از جمله در شھرھای  تبريز، خرم

، )فارس(ممسنی   ، رستم)لرستان(، اليگودرز، اراک، رومشکان )لرستان(آبادغرب، کازرون، اردبيل، دلفان  ، اس>م)لرستان(کوھدشت 
  .به تجمع زدند بجنورد، شھرکرد، مشھد، اھواز و يزد در برابر ادارات آموزش و پرورش و در تھران در برابر سازمان برنامه و بودجه دست

، "خط فقر چھار ميليون حقوق ما يک ميليون"، "معلم زندانی آزاد بايد گردد"در اين اعتراضات معلمان شاغل و بازنشسته با شعارھايی چون 
می که ، به ظلم و ست"ظلم و ستم کافيه سفره ما خاليه"، "معيشت منزلت س>مت حق مسلم ماست"، "اين ھمه بی عدالتی، ھرگز نديده ملتی"

  .جمھوری اس>می بر معلمان و بازنشستگان روا ساخته، اعتراض کردند

آموزان،  ھای خود از جمله آموزش رايگان و با کيفيت برای تمامی دانش ھايی در ارتباط با خواست نوشته معلمان در اين روز پ>کاردھا و دست
ھای مستقل معلمان با خود  بيمه درمانی کارآمد و جامع و آزادی تشکل سازی آموزش، افزايش حقوق معلمان و بازنشستگان، توقف سياست پولی

  .پاسخ مانده است ھا از سوی جمھوری اس>می بی ھايی که در تمام اين سال خواست. به ھمراه آورده بودند

ھا را در  ای از اين خواست دهھای صنفی معلمان که فراخوان اين تجمع را داده بود در فراخوان خود راه تحقق بخش عم شورای ھماھنگی تشکل
ای که به اين مناسبت صادر و در  شورای ھماھنگی بر اين مساله، در قطعنامه. اختصاص بودجه عادVنه به آموزش و پرورش اع>م کرده بود

  .تجمعات اين روز خوانده شد، بار ديگر تاکيد نمود

  !معلمان آگاه و مبارز

داران و حفظ  ھای حکومت در خدمت سرمايه ی سياست داران است و از اين رو ھمه سرمايه واقعيت اين است که جمھوری اس>می حکومت
  .نظام حاکم قرار دارد

به جای آن که صرف آموزش و پرورش، س>مت و بھداشت مردم شود به نيروھای نظامی،  بودجه دولتھا بخش بزرگی از  در تمام اين سال
ی روحانی پای  ويژه در کابينه وضعيت کنونی آموزش و پرورش که به .شود  داده شده و میخور روحانيت اختصاص  امنيتی و دستگاه مفت

  .به جای آموزش کودکان به محلی برای چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان تبديل گرديده است ،داران ھر چه بيشتر به آن باز شده  سرمايه

ھا تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان از تحصيل در مدارس  تی است که ميليونی غيرقابل تصور طبقا ھا و فاصله ی ھمين سياست در نتيجه
  .اند روزی گرفتار شده ی فقر و سيه و يا دانشگاه محروم شده و در چرخه

  !معلمان آگاه و مبارز

با اتحاد، با . مبارزه است تحقق بودجه عادVنه برای آموزش و پرورش، رھايی از فقر، تحقق واقعی تحصيل رايگان، در گرو اتحاد و تداوم
شان که غالبا از  آموزان و والدين گسترش مبارزه، با کشاندن ھر چه بيشتر توده معلم و بازنشسته به اعتراضات، با حمايت و ھمدلی عملی دانش

  .يدتان بردار ھای ھای مھمی به پيش و برای تحقق شعارھا و خواست توانيد گام ميان کارگران و زحمتکشان ھستند، می

قيد و شرط معلمان و کارگران زندانی و  ھا و مبارزات معلمان، خواستار آزادی فوری و بی ضمن حمايت از خواست) اقليت(سازمان فدائيان 
  .باشد ھا بر سر کار می بازگشت آن

مگانی از تامين اجتماعی از خواستار جدايی دين از آموزش، تحصيل رايگان در تمامی سطوح تحصيلی، برخورداری ھ) اقليت(سازمان فدائيان 
ی حيات  و حقوق باVتر از خط فقر برای معلمان و بازنشستگان است به نحوی که ھيچ معلمی به کار دوم روی نياورد و  گھواره تا آخرين لحظه

 .ی خود در آسايش و رفاه زندگی کند  بتواند با حقوق معلمی با خانواده
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