
 
 
 
 

ميت می کنيران حماياز اعتراضات و مطالبات معلمان ا  
 
 

زيهمراه شو عز  
                     تنها نمان به درد،

ن درد مشترک،ي                                 کا  
.د                                                هرگز جدا، جدا درمان نمی شو  

 
ان کشور را يران، معلمان و فرهنگيان ايزده مهر ماه، تشکل های صنفی معلمان و فرهنگيدر آستانه روز جهانی معلم، س

ه انتشار يدر اطالع. دبه اعتراضی سراسری و تظاهرات وتحصن در سازمان آموزش و پرورش استانها فرا خوانده ان
نکه ينظر به ا: " ر خود دارد، آمده استيان کشور را در زيهنگ مهر و امضای گروهها و تشکل های صنفی فرافته کهي
ر ي، غهاوه يده است و تکرار همان شيد متحقق نگرديد و شايوه های گذشته، آنگونه که بايبه ش ها ری خواستهيگيپ

 جهان، دن روز جهانی معلم و اعالم همبستگی با معلمانيندگان شما به مناسبت فرار رسيضروری و مالل آور است، نما
زدهم مهر ماه مصادف با روز جهانی معلم در سازمان آموزش و پرورش يز در روز سيخواهان حضور اعتراض آم

ز در روز چهاردهم مهر ماه در ادارات آموزش و پرورش ي صبح و حضور اعتراض آم11 تا 8استانها از ساعت 
در صورتی که به خواسته های معلمان توجه  دي می افزاهين اطالعيا.  صبح است11 تا 8نواحی و مناطق از ساعت 

زی يت و برنامه ريري مقابل سازمان مد82ان در روز هفدهم آبان ماه سال يندگان شما در تشکل های فرهنگينشود، نما
.ک روز تحصن خواهند کرديکشور،   

 
رهنگی کشور بدون   آغاز شده است و هزاران معلم و ف82لی يابد که سال تحصيطی انتشار می يه در شراين اطالعيا

.د را آغاز کرده انديلی جديه و اساسی شان، سال تحصيابی به حقوق اوليدست  
 
چ يندگان دولتی به هين وزارت آموزش و پرورش و نمايه ها، نامه ها و طومارهای اعتراضی و مذاکرات بامسئوليانيب
ان، پس از تظاهرات سال گذشته، خواسته های برحق يرغم قول و قرار های فراوان حکومتي و علدهيجه ای نرسينت

.ان کشور متحقق نگشته استيفرهنگ  
 

ق ض، حق تشکل ،حي دستمزدها، رفع تبعش حقوق ويران در تظاهرات و اعتراضات خود خواهان افزايمعلمان ا
ط يک از محيدئولوژياسی و ايت های سيرفع سانسور و محدودمنی شغلی، يگان، اين مسکن و بهداشت راياعتصاب ، تأم

ض جدا سازی دختران يآنان از فضای خفقان و استبداد مذهبی، تبع. ران توسط خود معلمان هستنديآموزشی و انتخاب مد
. ط آموزش و فرهنگ و مدرسه به تنگ آمده انديت بر محيو پسران، حاکم کردن جهل و خرافه و روحان  

بانی مردم ينگونه از پشتياعتراض و مبارزه آنان بد.  عدالت هستند وران، خواهان آزادی، برابریيه مردم اآنان مثل هم
. ران برخوردار استيا  
 

ان کشور،  دانش آموزان يت از مبارزه بر حق معلمان و فرهنگي راه کارگر، ضمن حما-رانيسازمان کارگران انقالبی ا
ران حمایت کنند و روز جهانی معلم را به روز ي و اعتراض معلمان ا از خواستتا دخوانيان را فرا ميو دانشجو

ض و استبداد يزده و چهارده مهر ماه را به روز اعتراض به خفقان و تبعيل کنند و روز سيران تبديهمبستگی با معلمان ا
ش آموزان و ران، روز همبستگی معلمان، دانيبگذار روز جهانی همبستگی معلمان در ا. ل کننديو نابرابری تبد

 فرهنگ و مدرسه ،دالت خواهی و آزادی طلبی با دانشروزی که ع. ران باشديان و همه کارگران و مزدبگيدانشجو
.آشتی کند  
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