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 ھا و مبارزات معلمان شاغل و بازنشسته حمايت کنيم از خواست
 
 
  

  !مردم مبارز و آگاه ايران

چون تھران،  ھا و برخی ديگر از شھرھای کشور ھم اسفند، ھزاران معلم شاغل و بازنشسته در مراکز استان ١٩شنبه  امروز پنج
آباد، تبريز، زنجان، ساری، قزوين، بجنورد، شھرکرد، اردبيل، سنندج، بندرعباس و اراک  مشھد، شيراز، اصفھان، اھواز، خرم

ھای  رابر مجلس اس@می تجمع کرده و با طرح شعارھايی، خواستدر تھران صدھا معلم در ب. دست به تجمع اعتراضی زدند
  .ھای حاکميتی ناديده گرفته شده، فرياد زدند ھای مختلف و ديگر ارگان  ھاست توسط کابينه معلمان کشور را که سال

ھای اخت@س  ن پولافزايش حقوق معلمان ھماھنگ با ساير کارکنان دولت به نحوی که ھيچ حقوقی زير خط فقر نباشد، بازگرداند
ھای علنی و  شده از صندوق ذخيره فرھنگيان و نظارت و حسابرسی دقيق صندوق با نظارت نمايندگان معلمان و ارائه گزارش

و التدريسی  المللی، تبديل وضعيت نيروھای قراردادی، حق ھای آموزشی مطابق با استانداردھای بين عمومی، استانداردسازی محيط
دبستانی، لغو ھر نوع محکوميت فعاWن صنفی معلمان، پرداخت پاداش  تامين امنيت شغلی معلمان و مربيان پيش پيمانی به رسمی و

ای کارآمد متناسب با نيازھای پزشکی و بھداشتی از جمله  سازی حقوق بازنشستگان، و بيمه پايان خدمت بازنشستگان و ھمسان
  .انعکاس يافت ھا ھای معلمان است که در قطعنامه امروز آن خواست

ھايی در رابطه با وضعيت وخيم معيشتی، پولی شدن و خصوصی سازی مدارس،  معلمان در تجمعات امروز به ويژه دست نوشته
ھماھنگی برای برگزاری اين اعتراض . ھا برای بازگشت به کار در دست داشتند کيفيت بد آموزشی، آزادی معلمان دربند و حق آن

  . مجازی صورت گرفته بوداز چند روز پيش در فضای 

بودجه عادWنه برای افزايش حقوق معلمان و بھبود کيفيت آمورش در "در نيمه دوم بھمن نيز جمعی از معلمان، کمپينی با عنوان 
 ١۴٠اسفند تعدادی از آن ھا با حضور در مجلس اس@می خواست اين کمپين را با  ٩اندازی کرده بودند که در تاريخ  راه" مدارس

خواستی که به رغم . ھزار آن به صورت مجازی امضا شده بود به نمايندگان مجلس اس@می ارائه کرده بودند ١١٠امضا که  ھزار
  .ھا در عمل قرار نگرفت گاه مورد توجه آن ھای تکراری نمايندگان مجلس اس@می ھيچ وعده

  

  !معلمان زحمتکش ايران

وضعيت وخيم معيشتی معلمان . کند ھا دفاع می غل و بازنشسته و حق اعتراض آنھای معلمان شا از خواست) اقليت(سازمان فدائيان 
  .بوده است حاکمرژيم ھای جاری و گذشته  ی سياست هطور که در قطعنامه معلمان نيز آمده نتيج ھمان و کيفيت پايين آموزشی 

داران است برای بھتر شدن وضعيت  سرمايه فعحافظ مناای در دولت ايران که  معتقد است که ھيچ اراده) اقليت(سازمان فدائيان 
معلمان تنھا با اتحاد سراسری خود و نيروی عظيمی که دارند، و با اعتصاب . معيشتی معلمان و کيفيت آموزشی کشور وجود ندارد

ان را مجبور توانند حاکم ھا نيز برخوردار خواھد بود، می آموزان و اکثريت بزرگ والدين آن شک از حمايت دانش سراسری که بی
  .شان کنند به شنيدن صدای

تان اقدام عملی مستقيم و حضور  ھای ھا مبارزه به شما نشان داده است که تنھا راه و قدم موثر برای رسيدن به خواست ی سال تجربه
تان  اضتر باشد و معلمان بيشتری را در برگيرد، صدای اعتر ھر قدر اين حضور گسترده. ی معلمان است  سراسری و گسترده

  .تر خواھد بود رساتر و قوی

شان، اتحاد  ھای ضمن فراخواندن تمامی معلمان زحمتکش ايران به اتحاد و مبارزه برای تحقق خواست) اقليت(سازمان فدائيان 
، يکی زنند ويژه اتحاد معلمان با کارگران را که ھر روز در اقصا نقاط ايران دست به اعتراض می معلمان شاغل و بازنشسته، و به

  .داند ھای بسيار مھم در راستای رھايی معلمان از وضعيت وخيم معيشتی و ديگر معض@ت آموزشی می از قدم
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