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 ترس و وحشت جمهوری اسالمی 
   از تجمع سراسری معلمان   
 
  
های سرکوب  ها شهر برگزار گرديد. ديروز و امروز دستگاه معلمان شاغل و بازنشسته در ده   های جمهوری اسالمی، تجمعرغم تمامی تالشبه

بهره  با  هم رژيم  خود  ابزارهای  از  معلمان گيری  تجمع سراسری  برگزاری  مانع  تا  کردند  تالش  غيره  و  تهديد  پيامک  ارسال  بازداشت،  چون 
تالش  اين  تمامی  اما  واقعيت شوند،  برابر  در  ب ها  که  کنونی هايی  شرايط  از  بهرخاسته  خورد.  شکست  امروز  ست،  سراسری  تجمع  که  نحوی 

  معلمان حتا در برخی از شهرهای کوچک نيز برگزار شد. 
های سرکوب رژيم با محاصره منطقه و برقراری حکومت نظامی اعالم در برخی از شهرها از جمله تهران، مشهد، قزوين و کامياران، دستگاه

تمامی شهرهايی که تجمع نشده مانع تجمع معلم نيروهای سرکوب رژيم در  از معلمان معترض را دستگير کردند. اگرچه  تعدادی  ان شدند و 
  چون سنندج نتوانستند مانع تجمع معلمان شوند. ای داشتند، اما در بسياری از اين شهرها هممعلمان برگزار شد، حضور گسترده

از شهرها از جمله رشت، سنندج و مريوان معلمان دست به راهپيمايی نيز زدند. در رشت معلمان شاغل و بازنشسته شعار "زندانی در تعدادی  
سياسی آزاد بايد گردد" سر دادند که مورد استقبال مردم قرار گرفت. شعاری بسيار درست و مناسب شرايط کنونی. شعاری برخاسته از واقعيت 

گر درد مشترک و راه حل مشترک درمان اين درد است. عموم زندانيان سياسی، از کارگران زندانی زادی. شعاری که بيانجنبش کار، نان و آ
آبان   قيام  مبارزان  و  زيست  محيط  مدافعان  هنرمندان،  نويسندگان،  بازنشستگان،  زنان،  دانشجويان،  معلمان،  دی   ٩٨تا  خاطر    ٩۶ماه  و  به 

برند و زندان يکی از ابزارهای حکومت برای سرکوب مردم مبارز و  مشترک نيز هست، در زندان بسر میشان که عمدتا  های برحق خواست 
های تحت ستم ايران قصد باز ايستادن ندارد و تجمع سراسری امروز معلمان بار  است. اما جنبش کار، نان و آزادی توده  های اعتراضیجنبش

  ديگر آن را اثبات کرد.
نفر را  ۵٠طلب و مبارز، حدود اين لحظه منتشر شده، نيروهای سرکوب رژيم ضمن ضرب و شتم تعدادی از معلمان حق  براساس اخباری که تا

خمينی شيراز،  قزوين، رشت،  سقز،  شهرهای  کردهدر  دستگير  سنندج  و  مريوان  ديواندره،  زندانشهر،  اکنون  هم  اسالمی اند.  های جمهوری 
  طلب است. و حق  پذيرای تعداد زيادی از معلمان مبارز
گرانه رژيم برای ايجاد رعب و وحشت در ميان توده معلمان و ممانعت از های سرکوب رغم تمامی تالشبرگزاری تجمع سراسری معلمان به 

  های جان به لب رسيده است. برگزاری اين تجمع سراسری، شکست ديگری برای جمهوری اسالمی در خفه کردن صدای اعتراض توده 
قهدريجان در در همين روز   و کشاورزان  اهواز  در  اجتماعی  تامين  بازنشستگان  از جمله تجمع  برگزار شد  نيز  ديگری  اعتراضی  تجمعات 

  اصفهان.
ستم ايران از کارگران تا معلمان، بازنشستگان، زنان و ديگران را در های تحت ها و روزهای اخير بار ديگر ضرورت اتحاد تودهمبارزات ماه

کار،   جنبش  قوی برابر  اعتراضات  که  قدر  هر  داد.  قرار  آزادی  و  بی نان  و  اعتراضات  سرکوب  در  رژيم  باشد،  متحدتر  و  به تر  اعتنايی 
ها را فرياد زد و از يکديگر در برابر دستگاه سرکوب  تر خواهد بود. بايد هر چه بيشتر و با صدايی رساتر خواست ها ناتوانهای تودهخواست 

  رژيم حمايت کرد. 
رو اين  تشکل در  از  تعدادی  سازماندهی ز  شورای  و  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  کارگران  سنديکای  بازنشستگان،  مستقل  های 

خود بگيرند و فراگيرتر شوند. تر بهها شکلی عملیهايی از تجمع معلمان حمايت کردند. بايد اين حمايتکارگران پيمانی نفت با صدور اطالعيه
بايد اعتراضی  همانوسيع  تجمعات  شوند.  برگزار  گذشته  از  همتر  شهرها  از  برخی  در  پيشين  تجمعات  در  که  از طور  برخی  و  شيراز  چون 

نفر در گرمای باالی   بازنشستگان اهواز که در روزهای گذشته دو هزار  يا تجمع   ۴٠شهرهای کردستان حضور معلمان بسيار وسيع بود و 
  در کف خيابان بدست آورند.درجه به خيابان آمده بودند تا حق خود را 

قيدوشرط معلمان زندانی و ديگر های معلمان شاغل و بازنشسته، خواستار آزادی فوری و بیسازمان فدائيان (اقليت) ضمن حمايت از خواست 
  زندانيان سياسی است.

اسالمی که در سراشيبی سقوط قرار گفته فرا    های تحت ستم ايران را به اتحاد و همبستگی در برابر رژيم جمهوری سازمان فدائيان (اقليت) توده 
  خواند. می
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