
 معلمان مبارزات خود را تشدید می کنند
متحمل را ھای اجتماعی، تشدید سرکوب پلیسی و قضایی 

  . ھستیم انو بازنشستگ

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی  بھ استناد
این . ندشد برگزاردر سراسر کشور  ٢٠٢١

 و دو روزه، تحصن یک ژانویھ  ٣٠و 
در  ودر خیابان ھا اعتراضی تظاھرات ژانویھ 

سردادن شعارھا مطالبات خود را از جملھ 

ی نوشتھ ولردنادر کرمان بر روی ب. شدند
بیشتر  و دخالت مخالفت با طرح رژیم اسالمی مبنی بر مأموریت

ایران کشوری چند قومیتی است اما رژیم 
ھ رسمیت می شناسد و تدریس زبان مادری در 

تشکیل گروھک علیھ « جرمبھ  ،را بھ خاطر تدریس بھ زبان مادری

و از  ،»!، بازنشستھ، اتحاد، اتحادشاغل «

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی در فھرست ناکامل ارائھ شده توسط 
شعبان دمحمی، دمحمعلی زحمتکش، اصغر امیرزادگان، قھرمان حاتمی، احمد حیدری، 

بھ چھار سال و نیم حبس کھ نیز  شورای ھماھنگی

منتشر اعتراضی  تجمعاتژانویھ بھ مناسبت این 
 سطح آموزش عمومی و سقوط سطح زندگی معلمان و سایر اقشار
بودجھ ریاضتی ارائھ شده توسط دولت بھ 

 ..داردتسلیم نشدن در برابر سرکوب و ادامھ مبارزه برای خواستھ ھای خود تاکید 

 .ند بھ حمایت بین المللی نیاز دارند
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معلمان مبارزات خود را تشدید می کنند: ایران

ھای اجتماعی، تشدید سرکوب پلیسی و قضایی  ، تشدید نابرابریرحمانھ سطح زندگی بی سقوط
و بازنشستگ حقوق بگیرانمختلف  اقشار توسط مھمیبسیار بسیج ھای 

بھ استناد .صحنھ اجتماعی کشور زدند برمھر خود را ، خود وسیع
٢٠٢١دسامبر  ٢٣و  ١٢، ١١، ١٠ روزھایدر  تجمعات اعتراضی

و  ٢٠در روزھای . تر، دنبال شدند با ابعادی وسیعتوسط بسیج ھای دیگر، 
ً ، شھر  ژانویھ  ٣١ھم چنین در .برگزار شددر مدارس  عمدتا

  .ندبرگزار شد و پرورشمقابل ادارات وزارت آموزش 

سردادن شعارھا مطالبات خود را از جملھ  از طریقتظاھرکنندگان  ،حکومتی اتبا وجود تھدیدات و فشارھای وارده از سوی مقام
  . افزایش حقوق و مستمری بازنشستگی بیان کردند

شدند کشورکننده حتی خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش 
مخالفت با طرح رژیم اسالمی مبنی بر مأموریتابراز  شعاری در، »آخوندھا نباید وارد مدارس شوند

ایران کشوری چند قومیتی است اما رژیم  - کردستان معترضان خواستار آموزش زبان مادری در مدارس شدند 
ھ رسمیت می شناسد و تدریس زبان مادری در قبلی فقط زبان فارسی را بھ عنوان زبان رسمی ب یسلطنت
را بھ خاطر تدریس بھ زبان مادری زھرا دمحمی، معلم ُکرد رژیم  اخیراً 

 .است کردهسال زندان محکوم 

«شعار  باشرکت معلمان بازنشستھ است از یک سو ھا، تظاھرات 
 .در آن ھاپدران و مادران دانش آموزان حمایت 

در فھرست ناکامل ارائھ شده توسط . نیروھای امنیتی رژیم بھ دستگیری معترضان پرداختند
شعبان دمحمی، دمحمعلی زحمتکش، اصغر امیرزادگان، قھرمان حاتمی، احمد حیدری، : خوریم برمیاین اسامی 

شورای ھماھنگیجعفر ابراھیمی از اعضای کمیتھ مدیریت  باید افزود کھ
  .حکم وی تایید شده استه بود بھ تازگی 

ژانویھ بھ مناسبت این  ٣١در قطعنامھ ای کھ در  ،ل ھای صنفی معلمان ایران
سطح آموزش عمومی و سقوط سطح زندگی معلمان و سایر اقشار افتبھ آموزش نابرابر، خصوصی سازی آموزش، 

بودجھ ریاضتی ارائھ شده توسط دولت بھ ھمچنین مخالفت قاطع با قطعنامھ . دکنمی اعتراض بھ شدت 
 :یادآور می شود چنین خود را خواست ھایو 

 گانو مستمری بازنشست 

 خصوصی سازی آموزش و پرورش،

 ،باال با کیفیت

 افزایش حقوق کارکنان خدماتی مدارس

 فرھنگیان ذخیرهصندوق 

 .کشور تضمین امنیت شغلی در آموزش و پرورش

 ی معلمانقضای

تسلیم نشدن در برابر سرکوب و ادامھ مبارزه برای خواستھ ھای خود تاکید  معلمان در راسخبار دیگر بر اراده 

ند بھ حمایت بین المللی نیاز دارندادر ایران برای مقابلھ با سرکوبی کھ با آن مواجھ  ھای کارگری

 
                                                                                                                          

CFDT                                      )س اف د ت(کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار 

CGT                                                               )س ژ ت(

FSU :   michelle.olivier@snuipp.fr                                    )او. اس. اف(کنفدراسیون متحده سندیکایی 

   :  Solidaires                                        )رسولید(اتحاد سندیکایی ھمبستگی 

UNSA  :   rachel.brishoual@unsa.org                                         )او ان اس آ(اتحاد ملی سندیکاھای مستقل 

 
 

سقوط توده ھای مردمدر ایران، 
بسیج ھای شاھد ، اما. دمی شون

وسیع ھای با بسیج معلمان،
تجمعات اعتراضی یک چند، معلمان ایران

توسط بسیج ھای دیگر،  مبارزات
 ٢١٣تحصن در  ١١٠٠٠

مقابل ادارات وزارت آموزش 

با وجود تھدیدات و فشارھای وارده از سوی مقام
افزایش حقوق و مستمری بازنشستگی بیان کردند

کننده حتی خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش  در شیراز ھزاران تظاھر
آخوندھا نباید وارد مدارس شوند«: شده بود

  . روحانیون در مدارس

کردستان معترضان خواستار آموزش زبان مادری در مدارس شدند  در در سقز
سلطنترژیم مانند ھاسالمی 

اخیراً . استمدارس ممنوع 
سال زندان محکوم  ۵بھ » امنیت کشور

تظاھرات این در  چشمگیرنکتھ 
حمایت و حضور  سوی دیگر

نیروھای امنیتی رژیم بھ دستگیری معترضان پرداختند
این اسامی بھ ، معلمان ایران

باید افزود کھ. داودی، احمدی
ه بود بھ تازگی تعزیری محکوم شد

ل ھای صنفی معلمان ایرانشورای ھماھنگی تشک
بھ آموزش نابرابر، خصوصی سازی آموزش، نسبت ، کرد

بھ شدت  زحمتکش و کارگران
و  را ابراز می دارد مجلس

 شاغالن افزایش حقوق  -   

خصوصی سازی آموزش و پرورش،متوقف ساختن   -  

با کیفیترایگان آموزش   -  

افزایش حقوق کارکنان خدماتی مدارس   -

صندوق غارت  پایان دادن بھ   -

تضمین امنیت شغلی در آموزش و پرورش  - 

قضای پایان دادن بھ پیگرد   -

 آزادی زندانیان  - 

بار دیگر بر اراده  قطعنامھ

ھای کارگری فعاالن اتحادیھ

 ٢٠٢٢فوریھ  ٢۴پاریس، 
                                         

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار    

س ژ ت(کنفدراسیون عمومی کار   

کنفدراسیون متحده سندیکایی   

اتحاد سندیکایی ھمبستگی   

اتحاد ملی سندیکاھای مستقل  


