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اطالعيه 

از اعتصاب معلمان پشتيباني كنيم   ! 
 

ــم شـهيد بـاهنر تـهران تجمـع  در روز چهارشنبه ٢٦ دي ماه بيش از سه هزار نفر از معلمان در مركز تربيت معل
كرده و ضمن اعتراض به وضعيت معيشتي و رفاهي خود و دستگيري همكارانشان ، خواستار رفع تبعيض نسبت به 
فرهنگيان و ساير كارمندان دولت شدند . قبال نيز در روز ١٠ دي ماه صد هــا تـن از معلميـن تـهران در اعـتراض بـه 
وضعيت نابسامان معيشتي خود و در خواست افزايش حقوق در مقابل دفتر مركزي وزارت اموزش و پرورش تجمع 
ــدادي از معلميـن  كرده بودند . اين تجمع اعتراضي با دخالت نيروهاي انتظامي به درگيري انجاميد و در جريان آن تع

دستگير شدند .  
بنا به اخبار رسيده اقدامات اعتراضي معلمين در ماه هاي اخير شدت گرفته و در تــهران و برخـي از شـهر هـاي 
ايران چون اصفهان و شيراز تظاهرات و تجمعات وسيعي از معلمين شكل گرفته است . بحــران اقتصـادي كنونـي در 
ــاعده  ايران وضعيت معيشتي و زندگي كارمندان و حقوق بگيران ثابت را به فالكت كشانده است . معلمين نيز از اين ق
مستثني نبوده و با مشكالت عديده اي دست به گريبان هستند . بي توجــهي حكومـت بـه مشـكالت مـردم و نـاتواني 

دولت در پاسخگوئي به نياز هاي معيشتي توده ها ، دامنه فقر را روزبه روز گسترده تر مي كند .  
معلمان براي گرفتن حقوق شان اعتراضات خود را گسترده تر كرده اند . گسترش مبارزه معلمان با كميتي بيــش 
از يك و نيم ميليون نفر ،تاثير بالواسطه اي بر ديگر جنبش هاي اعتراضي داشته و همراهي اين جنبش اعــتراضي بـا 
جنبش اعتراضي دانشجويان و دانــش آمـوزان ، ابعـاد وسـيع تـري بـه مبـارزات هـر يـك داده و در تقويـت جنبـش 
دموكراتيك مردم  نقش بسزائي ايفا خواهد كرد . شكل گيري سازمان هاي مستقل معلمان و ايجاد پيوند و همبسـتگي 
ــار اجتمـاعي ، الزمـه  با ديگر تشكلهاي مستقل دانشجوئي ، جوانان ، كارگران و زحمتكشان ،روشنفكران و ديگر اقش

رشد اين جنبش ها و موفقيت مبارزات آنها در مقابل حكومت مي باشد . 
ما ضمن حمايت از خواسته هاي معلمان  ، دستگيري فعالين  آنها را محكوم كرده و خواستار آزادي فوري آنها 
هستيم . رشد مبارزات معلمين و ديگر اقشار جامعه ايران در گرو ايجاد تشكل هاي مستقل و سراسري آنها مي باشد . 
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