
 

 کومەلە در بارە مبارزات متحدانە معلمان  ١٨قطعنامە کنگرە 

 

بە سر می برد. از یک  سازی جامعە ایران در تب و تاب تحوالت مهم و سرنوشت_ ١

همراە با همەگیری ویروس کرونا ک عمیق شوووو اق تی اتی ک ت سووووو ، ر ک بی اری ک

تنفر از  کاعتراض ک اعتصووووابات روزانە  کترق دیگراز و بیرحمانەک و  خونینسوووورکوب 

ک سوویمای کنونی ایران آن  ضوود مردمیو امید بە پایان حاکمیت جمهوری اسوویمی 

  . ترسیم می ندرا امروز 

تی ە کارگر ک سووازمانیا،تە میارزات  _ جنیش امروز معلمان ایران بعنوان بخشووی از٢

مطالیات حق  و مداوم  ترین و متحدترین بخش این تی ە در حرکتی سووووراسووووری

 ن طە قوت جنیش معلمان نسوووویت بە دیگر جنیش تلیانه خود را پیگیری می کند.

 ک  همیسووتگی تودم معلمان و نهاد رهیری کنندم آناعتراضووی و اجتماعی ک در  های

اسووت . جنیش معلمان مرعوب ک های صوونفی ،رهنگیان شووورای هماهنگی تشوو  

دم اسوووت و ،ریب وعدم های درو ین را نخوردم تهدیدها و بگیر و بیندهای رژیم نشووو

 است.

همسوان سوازی  خواسوت معلمان عیارت اسوت از" ، ک ا،یایش ح وم ماهانە ک  _ ٣

 آزادی معلمان بازداشوووت شووودەک آموزا رایگان ،. کترح رتیەبندیاجرای ح وم هاک 

نادیدم گر،تن خواسته های معلمان ک دستگیری و زندانی کردن ،عالین پیشرو  است.

هیچ دام نیشک ترح ناقص ،ریی ارانه مجلس اسووویمی در مورد ، رتیه بندی ، جاین 

 نتوانسته است  جنیش سراسری معلمان را خاموا سازد. 

یت و ک در جلب حما و پیگیریاعتراضووات معلمان ک ضوومن اسووتمرار  نیرومندی_ رمی ٤

 از ی ک بخصووووا کارگران مراکی صووونعتی کپشوووتییانی دیگر بخش های جنیش کارگر



دانش  کدانشجویان و نیی جملە کارگران شا   در مراکی تولید نفت و پتروشیمی هاک 

  . آموزان و خانوادەهای آنها است

چە در کردسوووتان بعنوان سوووازمان کمونیسوووت و میارز و چه در سوووط  _ کومەلە ٦

حمایت ،عاالنە و بی دریغ  کحیب کمونیسووت ایران  عنوان  بخشووی ازسووراسووری به 

ضوووومن  ککومەلە ١٨کنگرە خود از جنیش حق تلیووانە معلمووان را اعیم می دارد. 

عیم و ارادە همیستە ،وری معلمان دربند و دیگر زندانیان سیاسی ک  آزادی خواست

شووورکت ،عا  ملە از جو در سوووراسووور ایران کنونی و اعتصوووابات   اعتراض معلمان در

در برابر رژیم سووورکوبگر جمهوری  حق تلیانەمعلمان کردسوووتان در این حرکت های 

ارج می نهد. در همانحا  از مردم معترض و میارز می سووووتاید و آنرا اسوووویمی را 

 اعتراضوووات شوووجاعانەهمەجانیە از میارزە و ،عا  و کردسوووتان درخواسوووت حمایت 

 معلمان را دارد. 
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